
  

 الفرقة الرابعة عربى 
 1124/  12/  21التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

 4112/  3112للعام الجامعي 

                             3- 2الزمن : ساعتان من                   الرابعةالفرقة                       كلية الحقوق              

 العقود اإلداريةمادة : 

 القسم األول 

 أوال :أجب عن السؤال التالى :

 التعليل :وضح مدى صحة العبارتين التاليتين مع 

يوجد لفكرة العقود اإلدارية  بتحديد القانون مجال فى مصر فى ظل قانون مجلس الدولة  - أ

 .9999( لسنة 9رقم )

يجوز للوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص اإلعتبارية العامة  - ب

التفويض فى ممارسة اختصاصه بالموافقة على التحكيم فى منازعات العقود اإلدارية 

 .9991( لسنة 9طبقا للقانون )

 : عن أحد الموضوعين التاليين :أجب  ثانيا

إلغاء السلطة المختصة للمناقصة قبل البت فيها ومدى جواز قبول العطاء الوحيد فى  -9

 المناقصة .

 خصائص عقد اإلمتياز ومتى ينتهى هذا العقد . -2

   القسم الثانى 

 : سؤالين فقط مما يأتىأجب عن 

 تكلم عن : السؤال األول :

 شروط تعديل العقد اإلداري . - أ

 الخصائص العامة للجزاءات التعاقدية . - ب



 

 السؤال الثانى : تكلم عن :

 نظرية الظروف الطارئة .

 

 السؤال الثالث : تكلم عن :

 أساليب الوفاء بالثمن ، وشروط  وإجراءات الوفاء بكامل الثمن .

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 

 

 
 1124/  12/  10التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

 4112/  3112للعام الجامعي 

                             3- 2الزمن : ساعتان من                   الرابعةالفرقة                       كلية الحقوق              

 القانون البحرى والجوىمادة : 

 القانون البحرىالقسم األول 

 أجب عن سؤالين مما يلى :



 السؤال األول : 

 عرف الشيوع البحرى ؟ واشرح طبيعته القانونية ؟ ثم وضح كيفية إدارته؟

 السؤال الثانى : 

 ؟ اشرح أحكام الرهن البحرى المتعلقة بمحله وشكله وشهره

 السؤال الثالث : 

من  9991( لسنة 8وضح نطاق تحديد مسئولية مالك السفينة فى قانون التجارة البحرية رقم )

 حيث األشخاص والديون ؟ ثم اذكر متى يسقط الحق فى هذا التحديد ؟

 

 

 القانون الجوىالقسم الثانى 

 

 : السؤال التالىأجب عن 

والبروتوكوالت  9929وفقا التفاقية وارسو  تكلم عن أساس وطبيعة مسئولية الناقل الجوى

 المعدلة لها ؟

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 

 

 

 

 1123/  21/  32التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

 4112/  3112للعام الجامعي 

                             21- 21الزمن : ساعتان من                   الرابعةالفرقة                       كلية الحقوق              

 القانون الزراعىمادة : 



 

  : ثالثة أسئلة فقط من األسئلة التالية أجب عن 

 السؤال األول : 

 حظر تجريف األرض الزراعية ؟

 

 السؤال الثانى : 

 الزراعية وحظر تقسيمها واإلستثناءات الواردة عليه ؟حظر إقامة مبان على األرض 

 

 :  الثالثالسؤال 

 شروط حظر تملك األجانب لألراضى فى مصر ؟

 

 :  الرابعالسؤال 

الحد األقصى لملكية األسرة من األراضى الزراعية مع توضيح المقصود بعملية 

 توفيق األوضاع داخل األسرة وتصرف الجد إلى أحفاده القصر ؟

 

 

 أطيب التمنيات بالتوفيق........مع 

 

 


