
 

 1824/  80/  80التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم العقود 

 مادة النظرية العامة للعقد 

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

 

 القسم األول

 أجب عن السؤال اآلتى :

ما المقصود بعقد اإلنجاب الصناعى . وما هو التكييف القانونى للعقد ، 

وما مدى مشروعية هذا العقد والمشكالت التى تثور من خالل العمل 

 بذلك العقد ؟

 

 القسم الثانى

 أجب عن السؤال اآلتى :

 لية الناشئة عن المعلومات ؟ما هى حاالت المسئو

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

  



 1824/  80/  29التاريخ : الدراسات العليا                                                نوفية  جامعة الم

 دبلوم العقود 

 نظرية العقد فى الشريعة اإلسالميةمادة  

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

 : األسئلة األتيةأجب عن 

 السؤال األول

بين الدليل على مشروعية الرهن من الكتاب والسنة واإلجماع ؟ ثم بين 

 الحكمة من مشروعيته ؟

 

 السؤال الثانى

بين األحكام المتعلقة باإلشارة كوسيلة للتعبير عن اإلرادة ؟ وما حكم 

 اإلشاره كوسيلة للتعبير عن انشاء الرهن ؟اإلشتراط الذى يرد على 

 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

  



 1824/  80/  29التاريخ : الدراسات العليا                                                امعة المنوفية  ج

 دبلوم العقود 

 مادة العقود التجارية 

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

 القسم األول

 أجب عن السؤال األتى :

العقد تكلم عن نظرية اإللتزام باإلدالء بالصفة الخطرة من مستلزمات 

 وفقا للقانون والعرف والعدالة ؟

 

 القسم الثانى

 اكتب فى موضوع واحد فقط مما يأتى :

أسباب اإلعفاء القانونى للناقل البحرى الدولى من المسئولية فى ظل  -1

 . 1291، وهامبورج  1291اتفاقيتى بروكسل 

 ماهية التحكيم البحرى ، ومزاياه للتجارة البحرية ، وخصائصه  -9

 

 

 

 

 التمنيات بالتوفيق........ مع أطيب

  



 1824/  80/  11التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم العقود 

 عقود المعامالت الدوليةمادة  

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

 القسم األول

 : سؤال واحد من السؤالين اآلتيينأجب عن 

 السؤال األول

 اكتب فى مفهوم التعديل العرفى للمعاهدات والمواثيق الدولية ؟

 

 السؤال الثانى

المتساوية اكتب فى المبادئ التى تحكم التدرج بين قواعد القانون الدولى 

 القيمة القانونية ؟

 

 

 الثانىالقسم 

 أجب عن السؤال األتى :

 تميز نظرية الغش نحو القانون عن غيرها من اإلفكار القانونية ؟

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

  



 


