
                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/06التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
المادة :            الدراسات القضائيةالدراسات العليا       دبلوم :                                     

 اإلجراءات أمام القضاء اإلداى
  

 
 : السؤالين التاليينأجب عن 

 

درجات( 01)      تكلم عن :السؤال األول : 
  
 ة .ــــــــات التأديبيــــالسلط

 

 

 جات(در 01)      تكلم عن :السؤال الثانى : 
 مظاهر رقابة القضاء على القرار التأديبى لطالب الجامعات .

 
 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



                                          5102إمتحانات دور مايو                               وفية        جامعة المن
 2015/05/013التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
نظام المادة :            الدراسات القضائيةالدراسات العليا       دبلوم :                                     
 القضاء فى اإلسالم

  

 

 : سؤالين فقط من اآلتىأجب عن 
 

 السؤال األول : 
بين الدوافع التى تدعوا إلى إجراء عملية فصل التوائم 

التى وضعها الفقهاء إلجراء الملتصقة ، والضوابط الشرعية 

 تلك العمليات ؟

 

 السؤال الثانى : 
بين الخصائص الخلقية التى يتميز بها التوأم الملتصق ثم بين 

 وسائل ودالئل تصنيف التوأم الملتصق إلى شخصين ؟

 

 :  الثالثالسؤال 
 بين األحكام المتعلقة بصالة التوأم الملتصق ؟

 
 

 

 يق********** مع أطيب التمنيات بالتوف



                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/09التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
المادة :            ات القضائيةالدراسالدراسات العليا       دبلوم :                                     

 اإلجراءات الجنائية مع التعمق
  

 

 : عن السؤال األتىأجب 
 

"شروط وقوع جريمة يمثل الشرط المفترض  -1

واألساسى فى إصدار اإلذن بالتفتيش والضبط 

 وصحته ."

اشرح ذلك بالتفصيل موضحا موقف التشريعات 

شرط المقارنة متضمنا القانون المصرى حيال هذا ال

. 

 

 

والخطة  –تكلم عن تحديد الغرض من التفتيش  -2

 التشريعية العامة بهذا الشأن ؟
 

 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/20التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
المادة :            ئيةالدراسات القضاالدراسات العليا       دبلوم :                                     

 المرافعات
  

 

     : عن السؤال اآلتىأجب 

 

تكلم عن الطلبات المقابلة ، مبينا تعريفها 

وخصائصها ، وموضحا مزاياها وعيوبها ، 

ومفرقا بينها وبين الدفوع الموضوعية ، شارحاً 

شروط قبولها ، ثم اذكر أنواع الطلبات المقابلة ، 

ية ، كما وردت فى وكذلك طلب المقاصة القضائ

 مرافعات ( . 121القانون المصرى )م 

 
 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/016التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                                 كلية الحقوق        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
 المادة :            الدراسات القضائيةالدراسات العليا       دبلوم :                                     

  

 
 : السؤالين التاليينأجب عن 

 

درجات( 01)      تكلم عن :ألول : السؤال ا
  
 ات.ــــالسلط

 

 

 درجات( 01)      تكلم عن :السؤال الثانى : 
 مظاهر 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****
 


