
 3022/  23/  32التاريخ :         األول)التخلفات(امتحان الفصل الدراسي           جامعة المنوفية  

 4302/  2302للعام الجامعي 

                             23- 20الزمن : ساعتان من                   الثانيةالفرقة                       كلية الحقوق              

 القانون المدنى )مصادر اإللتزام(مادة : 

 

  : سؤالين فقط من األسئلة اآلتية أجب عن 

 السؤال األول : 

 عرف اإليجاب فى التعاقد مبينا شروط اإليجاب وقوته الملزمة وحاالت سقوطه ؟

 

 السؤال الثانى : 

 عرف التدليس فى التعاقد كعيب من عيوب اإلرادة موضحا شروط التدليس وأثره ؟

 

 :  الثالثالسؤال 

 عرف الوعد بالتعاقد مبينا شروطه وآثاره ؟

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

  



 

 

 3022/  23/  21التاريخ :         األول)التخلفات(امتحان الفصل الدراسي           جامعة المنوفية  

 4302/  2302للعام الجامعي 

                             23- 20الزمن : ساعتان من                   الثانيةالفرقة                       كلية الحقوق              

 قانون العقوباتمادة : 

 

  -: سؤالين فقط على أن يكون السؤال األول أحدهماأجب عن 

 السؤال األول : )إجبارى(

اشرح بالتفصيل المبدأ األساسى الذى يحكم تطبيق القاعدة الجنائية من حيث 

وموضحا المبدأ  –المكان ومايستتبع ذلك من تحديد مكان ارتكاب الجريمة 

 ال –خارج إقليمها  الدولةعليه المتداد قانون عقوبات  دالذى يمكن اإلستنا

 ؟ وإنما ليتعقب مواطنيهاليسرى على جرائم معينة 

 السؤال الثانى : 

وما يتطلبه القانون فى بعض من  –اشرح بالتفصيل مفهوم اركان الجريمة 

 أو ظروف مشددة . –أو شروط عقاب  –شروط مفترضة 

 السؤال الثالث : 

واإلفراج الشرطى . موضحا أوجه  –قارن بين كل من نظامى وقف التنفيذ 

 اإلتفاق وأوجه اإلختالف ؟

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 



 3022/  23/  34التاريخ :         األول)التخلفات(امتحان الفصل الدراسي           جامعة المنوفية  

 4302/  2302للعام الجامعي 

                             23- 20الزمن : ساعتان من                   الثانيةالفرقة                       كلية الحقوق              

 القانون اإلدارىمادة : 

 القسم األول

  اكتب فى ثالثة من األسئلة التالية  :

 السؤال األول : 

 اشرح النتائج المترتبة على التمتع بالشخصية اإلعتبارية ؟

 السؤال الثانى : 

 اشرح قواعد التفويض اإلدارى ؟

 السؤال الثالث : 

 اشرح السلطة الرئاسية فى إطار المركزية اإلدارية ؟

 السؤال الرابع : 

 اشرح مزايا وعيوب الالمركزية اإلدارية ؟

 القسم الثانى)النشاط اإلدارى(

 أجب عن سؤالين فقط من األسئلة التالية :

 السؤال األول : 

 اشرح بإيجاز عناصر المرفق العام ؟

 السؤال الثانى : 

 اشرح بإيجاز أنواع القرارات اإلدارية من حيث اآلثار التى تترتب عليها ؟

 السؤال الثالث : 

 اشرح بإيجاز الشروط العامة للتعيين فى الوظيفة العامة ؟

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........



 

 

 3022/  23/  32التاريخ :         األول)التخلفات(امتحان الفصل الدراسي           جامعة المنوفية  

 4302/  2302للعام الجامعي 

                             23- 20الزمن : ساعتان من                   الثانيةالفرقة                       كلية الحقوق              

 تاريخ القانونمادة : 

 

  -: سؤالين فقطأجب عن 

 

 السؤال األول : 

النظام القضائى فى مصر الفرعونية قبل تحويل الدولة إلى إمارات تكلم عن 

 مستقلة ؟

 السؤال الثانى : 

 تكلم عن قيود تعدد الزوجات فى مصر الفرعونية ؟

 :  الثالثالسؤال 

 تكلم عن الوصية فى مصر الفرعونية ؟

 

 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 



 

 3022/  23/  33التاريخ :         األول)التخلفات(امتحان الفصل الدراسي           جامعة المنوفية  

 4302/  2302للعام الجامعي 

                             23- 20الزمن : ساعتان من                   الثانيةالفرقة                       كلية الحقوق              

 القانون الدولى العاممادة : 

  ثالث أسئلة فقط مما يأتى :أجب عن 

 السؤال األول : 

 عرف المعاهدة الدولية واشرح عناصرها ؟

 السؤال الثانى : 

 عرف العرف الدولى ثم اشرح بالتفصيل عنصريه ؟

 :  الثالثالسؤال 

 اشرح أهم وظائف البعثة الدبلوماسية ؟

 :  الرابعالسؤال 

 الدبلوماسى ؟تكلم عن الحصانة القضائية للمبعوث 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 


