جامعة المنوفية

التاريخ 4023 / 24 / 42 :

امتحان الفصل الدراسي األول(التخلفات)
للعام الجامعي 4022 / 4023

كلية الحقوق

الزمن  :ساعتان من 24- 20

الفرقة الثالثة
مادة  :قانون العمل والتأمينات

القسم األول (قانون العمل)
أجب عن سؤالين فقط مما يلى :
السؤال األول :
ماهى التيسيرات التى أفردها المشرع للعامل فى مجال التقاضى ؟
السؤال الثانى :
ماهى ضمانات الحصول على األجر ؟
السؤال الثالث :
ماهى الجزاءات التأديبية ؟
القسم الثانى (التأمينات اإلجتماعية )
أجب عن سؤال واحد فقط من األسئلة اآلتية :
السؤال األول :
تكلم عن شرطى استفادة العامل الوطنى من قانون التأمين اإلجتماعى ؟
السؤال الثانى :
اذكر مع الشرح شروط كل من األرملة والمطلقة الستحقاق المعاش ؟

مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

جامعة المنوفية

امتحان الفصل الدراسي األول(التخلفات)

التاريخ 4023 / 24 / 21 :

للعام الجامعي 4022 / 4023
كلية الحقوق

الفرقة الثالثة
مادة  :قانون المرافعات المدنية

الزمن  :ساعتان من 24- 20

القسم األول
أجب عن السؤالين التاليين (إجبارى) -:
السؤال األول :
اشرح بالتفصيل مبدأ المساواة أمام القضاء ؟
السؤال الثانى :
اشرح مزايا وعيوب نظام وتعدد القضاة والقاضى الفرد  ،وموقف القانون
المصرى منهما ؟

القسم الثانى
أجب عن السؤالين التاليين (إجبارى) -:
السؤال األول :
تكلم عن أحكام الوقف اإلتفاقى للخصومة المدنية ؟
السؤال الثانى :
تكلم عن تقسيمات أحكام القضاء ؟

مع أطيب التمنيات بالتوفيق........
جامعة المنوفية

امتحان الفصل الدراسي األول(التخلفات)
للعام الجامعي 4022 / 4023

التاريخ 4023 / 24 / 42 :

كلية الحقوق

الزمن  :ساعتان من 24- 20

الفرقة الثالثة
مادة  :الشريعة اإلسالمية

القسم األول (الوصية والوقف)
أجب عن األسئلة التالية :
السؤال األول :
بين الفرق بين الميراث والوصية ؟
السؤال الثانى :
بين الحكمة من تشريع الوصية الواجبة ؟ وماهى أوجه الخالف بينها وبين
الميراث ؟

القسم الثانى (الميراث)
أجب عن األسئلة التالية -:
السؤال األول :
ماالمقصود بعلم الميراث ؟ وما هى أهميته ؟ وما هى الخصائص التى تميز
بها ؟
السؤال الثانى :
اذكر فيما اليزيد عن ثالثة أسطر شروط ميراث األخوة ألم الثلث؟ ثم بين
من يرث ومن اليرث مع بيان نصيب كل وارث فى المسألة األتية :
مات عن  :زوجة  ،أم  ،أخ ألم  ،ابن أخ شقيق

مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

جامعة المنوفية

امتحان الفصل الدراسي األول(التخلفات)

التاريخ 4023 / 24 / 44 :

للعام الجامعي 4022 / 4023
كلية الحقوق

الفرقة الثالثة
مادة  :المالية العامة والتشريع الضريبى

الزمن  :ساعتان من 24- 20

القسم األول (المالية العامة)
أجب عن سؤالين فقط من األسئلة اآلتية :
السؤال األول :
التهرب الضريبى  :تعريفه  ،واآلثار السلبية التى تترتب عليه ؟
السؤال الثانى :
القرض العام :تعريفه ،والفرق بين القروض الداخلية والقروض الخارجية ؟
السؤال الثالث :
حدد المقصود بالمصطلحات اآلتية :
النفقة العامة – الضريبة – القرض العام – الموازنة العامة
الرسم – النقل المقنع لعبء الضريبة -اإلزدواج الضريبى – الضرائب الجمركية

القسم الثانى (التشريع الضريبى)
اكتب فى الموضوعين اآلتيين :
 -1خصائص الضريبة على العقارات المبنية طبقا للقانون ( 191لسنة )8002
 -8العقارات غير الخاضعة للضريبة العقارية .

مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

4023 / 24 / 43 : التاريخ

)امتحان الفصل الدراسي األول(التخلفات

جامعة المنوفية

4022 / 4023 للعام الجامعي
24- 20  ساعتان من: الزمن

I-

الفرقة الثالثة
 مادة قانونية بلغة فرنسية: مادة

كلية الحقوق

Traduisez en Arabe:

"L´arbitrage maritime international est un procédé de
solution des litiges maritimes internationaux privés qui
consiste à confier, par convention, le pouvoir de trancher
ces litiges a une ou plusieurs personnes privées".

II-

Traduisez en Francais:

 محكم- لوائح – مؤتمرات – تصادم – المرسل إليه

........مع أطيب التمنيات بالتوفيق

