الفرقة الثالثة
عربى
جامعة المنوفية

امتحان الفصل الدراسي األول

التاريخ 1141 / 14 / 41 :

للعام الجامعي 1141 / 1143
كلية الحقوق

الفرقة الثالثة
مادة  :الشريعة اإلسالمية

الزمن  :ساعتان من 3- 4

القسم األول
أوال :أجب عن األسئلة التالية :
أوال :
بين حكم آداء الديون التى على الميت تجاه هللا عز وجل بالتفصيل ؟
ثانيا :
من شروط النكاح حتى يعد سببا من أسباب اإلرث أن يكون صحيحا  .والمطلوب
منك بيان الحكم لو كان عقد النكاح فاسدا ؟
ثالثا :
اذكر فيما ال يزيد عن ثالثة أسطر شروط ميراث اإلخوة ألم الثلث  ،ثم بين من يرث
ومن اليرث مع بيان نصيب كل وارث فى المسألة التالية :
مات عن  :زوجة  ،أم  ،أخ ألم  ،ابن أخ شقيق .
القسم الثانى
أوال :أجب عن األسئلة التالية :

السؤال األول :
بين الحكمة من مشروعية الوصية ؟ وما الدليل على مشروعيتها من الكتاب والسنة ؟
وأخيرا بين متى تكون واجبة ومتى تكون مستحبة ؟ ومتى تكون مكروهة ؟ ومتى
تكون محرمة ؟
السؤال الثانى :
بين أوجه التشابه بين الوصية الواجبة والميراث ؟ ثم بين الشروط التى يجب توافرها
فى الفرع حتى يستحق وصية واجبة ؟
مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

جامعة المنوفية

امتحان الفصل الدراسي األول

التاريخ 1141 / 14 / 14 :

للعام الجامعي 1141 / 1143
كلية الحقوق

الفرقة الثالثة
مادة  :قانون العمل والتأمينات اإلجتماعية

الزمن  :ساعتان من 3- 4

القسم األول قانون العمل
أوال :أجب عن السؤال التالى (إجباريا) :
ما هو السبب اإلقتصادى إلنهاء عقد العمل وإجراءات هذا اإلنهاء ؟
أجب عن سؤال واحد فقط مما يلى :
السؤال األول :
عرف الخطأ التأديبى وماهى الجزاءات التأديبة التى أوردها المشرع فى المادة ()06
من قانون العمل ( )21لسنة  1662؟
السؤال الثانى :
كيفية الوفاء باألجر واثباته وتقادم الحق فى األجر كما حددها المشرع فى قانون
العمل ( )21لسنة  1662؟
القسم الثانى التأمينات اإلجتماعية
أوال :أجب عن سؤال واحد فقط من األتى :
السؤال األول :
اذكر مع الشرح شروط كل من األرملة والمطلقة الستحقاق المعاش ؟
السؤال الثانى :
ما المقصود بعوارض الطريق الطبيعى وماأثر تحقق هذه العوارض على اعتبار
الحادث الذى يقع للعامل أثناء ذهابه إلى العمل أو أثناء عودته منه اصابة عمل ؟
مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

جامعة المنوفية

امتحان الفصل الدراسي األول

التاريخ 1141 / 14 / 10 :

للعام الجامعي 1141 / 1143
كلية الحقوق

الفرقة الثالثة
مادة  :المالية العامة والتشريع الضريبى

الزمن  :ساعتان من 3- 4

القسم األول المالية العامة
أوال :أجب عن السؤال اآلتى (إجبارى)  5( :درجات )
وضح مدى صحة أو خطأ العبارات األتية :
-2
-1
-2
-4
-5

ال تختلف الضريبة عن القرض العام فكالهما إيراد عام تحصل عليه الدولة من األفراد
تختص السلطة التنفيذية بإعداد وتحضير الموازنة العامة .
ال تختلف النفقات الحقيقية عن النفقات التحويلية فكالهما تقوم به الدولة للحصول على ما
يلزمها من سلع وخدمات .
ال يختلف الحساب الختامى عن الموازنة العامة فكالهما بيان بنفقات وإيرادات الدولة .
يدفع الفرد الضريبة كمقابل للمنافع والخدمات التى تؤديها له الدولة .
ثانيا :أجب عن أحد السؤالين  3( :درجات )

السؤال األول :
تعريف نقل عبء الضريبة وأنواع نقل العبء ؟
السؤال الثانى :
حدد المقصود بالمصطلحات األتية :

-2التهرب الضريبى
 -1النفقة العامة
 -1الضرائب الجمركية
-0نظام الدروباك .
 -5الموازنة العامة
 -4القرض العام
القسم الثانى التشريع الضريبى
أجب عن األسئلة اآلتية مع التعليل :
-2
-1
-2
-4
-5
-0
-7

من هو المكلف بالضريبة العقارية ؟
هل تخضع العقارات بالتخصيص للضريبة العقارية ؟
ما هى األعباء الضريبية على المنشآت الصناعية وفقا ألحكام القانون الجديد ؟
ما هو وضع العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة ؟
ما هو موقف القانون من العقارات المشغولة على غير اتمام ؟ وهل يختلف الموقف بالنسبة
للعقارات التامة وغير المشغولة ؟
ما هى األعباء الضريبية التى ستتحملها العقارات السكنية ؟
ماهى المعاملة الضريبية للشقق المفروشة طبقا لقانونى ضريبة الدخل والعقارات المبنية ؟
مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

