
 1824/  80/  80التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

  الشريعة اإلسالميةدبلوم 

 الفقه المقارنمادة  

                             2-28من  ثالث ساعاتالزمن :              1824امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 أجب عن األسئلة األتية :

 

 : السؤال األول

 بين مدى مشروعية أخذ الوالدين من مال أوالدهم ؟ -أ 

 بين حكم أخذ الوالد من مال ولده على صورة  السرقة المحرمة ؟ –ب 

 

 السؤال الثانى :

 بين حكم أخذ الزوج من مال زوجته ؟ –أ 

بين الحكم لو أخذت الزوجة من مال زوجها على صورة السرقة  –ب 

 المحرمة  وبغير إذنه مع تحقق شرط السرقة ؟

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 

 

  



 

 1824/  80/  29التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

  الشريعة اإلسالميةدبلوم 

 ريات فى الفقه اإلسالمىنظمادة  

                             2-28من  ثالث ساعاتالزمن :              1824امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 أجب عما يأتى :

 السؤال األول :

عرف القبض فى اللغة , واذكر مذهبى الفقهاء فى تعريف القبض 

 اصطالحا , مع ذكر ما تيسر من األدلة , والرأى الراجح ؟

 السؤال الثانى :

 اجب عن واحد فقط من الموضوعين األتيين :

للقبض الحكمى , مع اإلشارة الشروط العامة  -باختصار–اذكر  - أ

 شرط )عدم اتحاد القابض والمقبض( لبعض الصور المستثناه من 

–اذكر الشروط العامة للمعقود عليه  , مع ذكر امثلة لما تذكر  -ب 

 الشروط الخاصة بالشئ المقبوض . -اجماال

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 

 

  



 

 1824/  80/  29التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم الشريعة اإلسالمية 

 الدولية فى اإلسالمالعالقات مادة  

                             2-28من  ثالث ساعاتالزمن :              1824امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 

 : عن السؤالين اآلتيينأجب 

 السؤال األول :

تكلم عن القواعد العامة لحماية السكان المدنيين فى القانون الدولى 

 اإلنسانى وفى الشريعة اإلسالمية الغراء ؟

 السؤال الثانى :

اشرح بالتفصيل قواعد حماية المنشآت واألهداف الالزمة لبقاء السكان 

 المدنيين فى القانون الدولى اإلنسانى وفى الشريعة اإلسالمية الغراء ؟

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 

 

  



 1824/  80/  11التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم الشريعة اإلسالمية 

 نظام الحكم فى اإلسالممادة  

                             2-28من  ثالث ساعاتالزمن :              1824امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 

 : األسئلة التاليةعن أجب 

 السؤال األول :

 بين خصائص المسئولية فى اإلسالم ؟

 السؤال الثانى :

 من األسباب الموجبة لمسئولية الحاكم فى اإلسالم "ترك الصالة " .

 اشرح ذلك فى ضوء ما درست ؟

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 

 

  



 1824/  80/  21التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

  الشريعة اإلسالميةدبلوم 

 أصول الفقه مع التعمقمادة  

                             2-28من  ثالث ساعاتالزمن :              1824امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 أجب عن األسئلة األتية :

 

 : السؤال األول

اذكر بعض نماذج من اجتهادات النبى صلى هللا عليه وسلم ؟ على ضوء 

 ما درست ؟

 

 السؤال الثانى :

بين أسباب اختالف الصحابه فى اجتهاداتهم التى ترجع إلى السنــة 

 النبوية ؟

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 

 

 


