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 1400/  40/  40التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

 0140/  3140للعام الجامعي 

                             01- 04الزمن : ساعتان من                   األولىالفرقة                       كلية الحقوق              

 المدخل للعلوم القانونيةمادة : 

 القسم األول نظرية القانون

 أجب عن سؤالين مما يلى :

 السؤال األول : 

 وضح ذلك ؟ –من أهداف القانون تحقيق العدل 

 السؤال الثانى : 

 عرف القاعدة اآلمره والقاعدة المكملة ومعيار التمييز بينهما ؟

 السؤال الثالث : 

 ماالمقصود بمبدأى اقليمية وشخصية القوانين وما موقف المشرع المصرى ؟

 

 القسم الثانى نظرية الحق

 أجب عن سؤالين مما يلى :

 السؤال األول : 

 "كل مفقود غائب وليس كل غائب مفقود "

الحل إذا ظهر وضح أحكام الغائب والمفقود على ضوء ما تم دراسته فى نظرية الحق ؟ وما هو 

 المفقود حيا ؟

 السؤال الثانى : 

 ما المقصود بالغلو فى استعمال الحق وأساسه القانونى مع ذكر تطبيق عملى لذلك؟

 السؤال الثالث : 

 ما هى الحقوق العينية األصلية ؟

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق



 1403/  01/  34التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

 0140/  3140للعام الجامعي 

                             01- 04الزمن : ساعتان من                   األولىالفرقة                       كلية الحقوق              

 الشريعة اإلسالميةمادة : 

 القسم األول 

 التالية :أجب عن األسئلة 

 السؤال األول : 

بين معنى الشريعة لغة واصطالحا ، والعالقة بينهما ثم بين ما تشتمل عليه الشريعة 

 من أحكام ؟

 السؤال الثانى : 

يختلف مصدر الفقه اإلسالمى عن مصدر الفقه الوضعى وقد ترتب على اختالف 

 إذكر هذه الوجوه ؟ –المصدر فى كل منهما افتراقهما من وجوه 

 القسم الثانى 

 أجب عن األسئلة التالية :

 السؤال األول : 

اذكر أثرين من األثار التى تترتب على التفرقة بين عقود المعاوضات وعقود  - أ

 التبرعات ؟

 القانونفرق بين دائرة المشروعية فى الفقه اإلسالمى ودائرة المشروعية فى  - ب

 الوضعى ؟

 السؤال الثانى : 

 والمطلوب منك بيان ما يلى :من عيوب اإلرادة التدليس 

 ذكر تعريف واحد للتدليس فى اإلصطالح . -1

 ة التدليس .ــــــــــالتدليل على حرم -2

 شروط الطعن على العقد بالتدليس . -3

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........
 



 1400/  40/  11التاريخ :        األولامتحان الفصل الدراسي                      جامعة المنوفية  

 0140/  3140للعام الجامعي 

                             01- 04الزمن : ساعتان من                   األولىالفرقة                       كلية الحقوق              

 مصطلحات قانونية بلغة أجنبيةمادة : 

Answer tow questions only from following questions : 

PART 1 

1- Definition of the constitutional law and its 

objects ?  

2- Definition of the binding and complementary 

rules and the distinction between theme ?   

3- The peace jul settlement of international 

disputes ? 

 

PART 2 

Translate into English only five the following 

terminology :- 

 

–القواعد اآلمرة –القانون العام  –القانون الجنائى  –القانون الدولى   
العالقات الدولية . –نظام المقايضة   

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق****



 1400/  40/  40التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

 0140/  3140للعام الجامعي 

                             01- 04الزمن : ساعتان من                   األولىالفرقة                       كلية الحقوق              

 المدخل للعلوم القانونيةمادة : 

 القسم األول نظرية القانون

 أجب عن سؤالين مما يلى :

 السؤال األول : 

 وضح ذلك ؟ –من أهداف القانون تحقيق العدل 

 السؤال الثانى : 

 عرف القاعدة اآلمره والقاعدة المكملة ومعيار التمييز بينهما ؟

 السؤال الثالث : 

 ماالمقصود بمبدأى اقليمية وشخصية القوانين وما موقف المشرع المصرى ؟

 

 نظرية الحقالقسم الثانى 

 أجب عن سؤالين مما يلى :

 السؤال األول : 

 "كل مفقود غائب وليس كل غائب مفقود "

وضح أحكام الغائب والمفقود على ضوء ما تم دراسته فى نظرية الحق ؟ وما هو الحل إذا ظهر 

 المفقود حيا ؟

 السؤال الثانى : 

 ر تطبيق عملى لذلك؟ما المقصود بالغلو فى استعمال الحق وأساسه القانونى مع ذك

 السؤال الثالث : 

 ما هى الحقوق العينية األصلية ؟

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........



 1400/  40/  01التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

 0140/  3140للعام الجامعي 

                             01- 04الزمن : ساعتان من                   األولىالفرقة                       كلية الحقوق              

 األحوال الشخصية لغير المسلمينمادة : 

 : ثالثة أسئلة فقط من األسئلة التاليةأجب عن 

 

 السؤال األول : 

مبينا أسباب تكلم عن اإلنفصال الجسمانى عند الكاثوليك واإلنجليين 

 ؟ اإلنفصال وآثاره وكيفية إنتهائه

 

 السؤال الثانى : 

 هل يجوز للزوج المسيحى أن يجمع بين أكثر من زوجه ؟

 السؤال الثالث : 

 اذكر مع الشرح شروط وآثار نظرية الزواج الظنى فى الفقه الكنسى ؟

 :  الرابعالسؤال 

المشتركة وكذا التزامهما تكلم عن التزام الزوجين المسيحيين بالمعيشة 

 باإلخالص واألمانة مع بيان جزاء اإلخالل بأى من هذين اإللتزامين ؟

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 


