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

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
                        اإلداريةالعلوم الدراسات العليا       دبلوم :                                           

 النشاط اإلدارىالمادة : 
  

 

 : فى الموضوعين التاليينأجب 
 

 :  الموضوع األول

ناقش محاور تأثير سياسات اإلصالح اإلقتصادى التى 

 انتهجتها مصر فى منظومة القانون العام التشريعية ؟

 
  السؤال الثانى : 

سابات الخاصة ، ناقش المدلول القانونى للصناديق والح

 وما تثيره الظاهرة من مشكالت قانونية ودستورية ؟
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01: ثالث ساعات من الزمن 
الرقابة المادة :                         العلوم اإلداريةالدراسات العليا       دبلوم :                       

 اإلدارةالقضائبة على أعمال 
  

 

 : السؤالين اآلتيينأجب عن 
 

 01)     تكلم عن :السؤال األول : 
 درجات(

ات التأديبية على الضمانات الخاصة بتوقيع الجزاء

 طالب الجامعات .

 

 

    تكم عن :السؤال الثانى : 
 درجات(01) 

الرقابة اإلدارية على الخطأ التأديبى لطالب 

 الجامعات .
 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



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

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
                        العلوم اإلداريةالدراسات العليا       دبلوم :                                           

 الوظيفة العامةالمادة : 
  

 

 : السؤالين اآلتيينأجب عن 
 

 درجات( 01)      السؤال األول : 
     

مبدأ  –اكتب بالتفصيل فى المخالفة اإلدارية "تعريفها 

 أركانها "؟ –الشرعية فى نطاق تحديدها 

 

 درجات ( 01)      السؤال الثانى : 
     

يثور التساؤل حول أحقية نقابات الموظفين فى ممارسة 

العمل السياسى ، وضح ذلك بالتفصيل فى ضوء موقف 

 الفقه والقانون ومجلس الدولة الفرنسى ؟
 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/013التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
                        العلوم اإلداريةالدراسات العليا       دبلوم :                                           

 ود اإلداريةالعقالمادة : 
  

 

 : سؤالين فقط من األسئلة التاليةأجب عن 
 

 السؤال األول : 

تكلم عن الطبيعة القانونية للتحكيم ، ثم تكلم عن تمييز 

التى قد يتم اللجوء إليها التحكيم عن غيره من الوسائل 

 إلنهاء المنازعات بعيدا عن القضاء ؟

 

      سؤال الثانى : ال

لمعارض لألخذ بالتحكيم فى تكلم عن حجج اإلتجاه ا

من المبادئ  –فقط  -منازعات القانون العام والمستقاة 

 العامة للقانون ؟

 
 السؤال الثالث : 

تكلم عن دحض حجج معارضى التحكيم وفقا لما ذهب 

 إليه اإلتجاه المؤيد للتحكيم فى المنازعات اإلدارية ؟
 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



 


