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

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
                        العلوم الجنائيةدبلوم :      الدراسات العليا                                            

 المادة : قانون
  

 القسم األول
 أجب عن سؤالين ممايلى :

 السؤال األول : 
 تنظيم 

 السؤال الثانى : 
 اإلتفاق 

 السؤال الثالث : 
 اإلجازة 

 

 

 
 القسم الثانى 

 أجب عن سؤال واحد فقط مما يلى :
 السؤال األول : 

 ما 

 لثانى : السؤال ا
 ما 

 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



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

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

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

 علم العقاب مع التعمقالمادة : 
  

 

 القسم األول
 

 : السؤال اآلتىأجب عن 
 

سلطات كل من القاضى القاضى الفرنسى اشرح بالتفصيل 

 والمصرى فى وقف تنفيذ التدابير اإلحترازية .

 

 

 
 القسم الثانى 

 أجب عن السؤال اآلتى :
 

لجنائية لألطفال أحكام المسئولية ا –فى إطار خطة بحث  –ناقش 

المنحرفين ، وكذلك القواعد التى تحكم التنفيذ العقابى ، 

 ؟ 2002( لسنة 621واإلشراف عليه ، وفقا لما جاء بالقانون )
 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



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

                              2014/2015للعام الجامعى                   كلية الحقوق                      

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

 اإلجراءات الجنائية مع التعمق
  

 

 أجب عن السؤال اآلتى :
 

ف اإلذن بالتفتيش ــــة فى تعريــالخطة التشريعية العام -6

 والضبط والتعريف الذى تراه مالئما وأسانيد ذلك .

 

 

اشرح بالتفصيل الخطة التشريعية حيال البحث عن  -2

الدليل فى كل من المواد البريدية والالسلكية ودفاتر 

 وسجالت البنوك وخزائنها .

 
 

 

 وفيق********** مع أطيب التمنيات بالت



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

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

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

 المادة : قانون
  

 القسم األول
 أجب عن سؤالين ممايلى :

 السؤال األول : 
 تنظيم 

 الثانى : السؤال 
 اإلتفاق 

 السؤال الثالث : 
 اإلجازة 

 

 

 
 القسم الثانى 

 أجب عن سؤال واحد فقط مما يلى :
 السؤال األول : 

 ما 

 السؤال الثانى : 
 ما 

 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



                                          5102إمتحانات دور مايو                               معة المنوفية        جا
 2015/05/013التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

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

 المادة : قانون
  

 القسم األول
 أجب عن سؤالين ممايلى :

 السؤال األول : 
 تنظيم 

 السؤال الثانى : 
 اإلتفاق 

 السؤال الثالث : 
 اإلجازة 

 

 

 
 الثانى  القسم

 أجب عن سؤال واحد فقط مما يلى :
 السؤال األول : 

 ما 

 السؤال الثانى : 
 ما 

 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



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

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

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

 اإلدارة العامةالمادة : 
  

 

 : السؤالين اآلتيينأجب عن 
 

 ات(درج 01)     السؤال األول : 

 وضح اآلثار القانونية للتوجيه اإلدارى تجاه األفراد ؟
 

 

 درجات(01)     السؤال الثانى : 

وضح الرقابة القضائية على مدى مشروعية التوجيه 

اإلدارى ، سواء من حيث طرق الرقابة أو من حيث 

 مداها ؟
 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



 


