
                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/016التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                                 كلية الحقوق        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
المادة :                  القانون الخاصالدراسات العليا       دبلوم :                                         

 القانون التجارى مع التعمق
  

 األولالقسم 

 : سؤال واحد فقط مما يأتىأجب عن 

 السؤال األول : 
عرف التحكيم المؤسسى ؟ والتحكيم الحر ؟ ووضح معيار 

التفرقة بين النوعين ؟ ثم اشرح مزايا التحكيم الحر ؟ وما 

 رأيك بهذا الخصوص ؟

 السؤال الثانى : 
وضح كيفية اختيار هيئة التحكيم بواسطة األطراف ؟ ثم 

ختيارها بواسطة الغير ؟ وما رأيك بهذا اشرح كيفية ا

 الخصوص ؟

 

 
 القسم الثانى

 

 : سؤال واحد فقط مما يأتىأجب عن 

 السؤال األول : 
وضح أوجه الشبه والخالف بين القانونين الفرنسى والمصرى 

فيما يتعلق بحماية الغير حسنى النية المتعاملين مع الشركات 

 التجارية ؟

 

 :  الثانىالسؤال 
موقف القانون اإلنجلو أمريكى من مبدأ حماية الغير  اكتب فى

حسنى النية المتعاملين مع الشركة فى ضوء قاعدة 

(Estoppel   ) 

 



 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/20التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
                        القانون الخاصم :الدراسات العليا       دبلو                                           

 فلسفة القانونالمادة : 
  

 

 القسم األول

 أجب عن السؤال اآلتى :
تكلم عن شروط اكتساب الثمار موضحا طبيعة 

حق الحائز حسن النية على الثمار ومدى حق 

 الحائز سئ النية فى اكتساب الثمار .

 

 
 القسم الثانى

 اكتب فى الموضوع اآلتى :
ة القانون الطبيعى لدى القديس توماس )سان فكر

 توماس( .
 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/09التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
                        القانون الخاصالدراسات العليا       دبلوم :                                           

 المرافعات قانونالمادة : 
  

 

 : األسئلة التاليةأجب عن 

 السؤال األول : 
تكلم عن التدخل فى الخصومة ، متناوال أنواعه 

وصوره ، ومبينا دور اإلرتباط فى قبول طلبات 

 التدخل .

 

 السؤال الثانى : 
استعرض النظام القانونى للطعن لمصلحة القانون 

، موضحا طبيعة هذا الطعن وأثره ، مع تقييمك 

  ذا النظام .له

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/013التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
                        القانون الخاصالدراسات العليا       دبلوم :                                           

 الشريعة اإلسالميةالمادة : 
  

 

 : سؤالين فقط من اآلتىأجب عن 
 

 السؤال األول : 
بين الدوافع التى تدعوا إلى إجراء عملية فصل التوائم 

الفقهاء إلجراء الملتصقة ، والضوابط الشرعية التى وضعها 

 تلك العمليات ؟

 

 السؤال الثانى : 
بين الخصائص الخلقية التى يتميز بها التوأم الملتصق ثم بين 

 وسائل ودالئل تصنيف التوأم الملتصق إلى شخصين ؟

 

 :  الثالثالسؤال 
 بين األحكام المتعلقة بصالة التوأم الملتصق ؟

 
 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



                                          5102إمتحانات دور مايو                               جامعة المنوفية        
 2015/05/06التاريخ:

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01الزمن : ثالث ساعات من 
                        القانون الخاصالدراسات العليا       دبلوم :                                           

 القانون المدنىالمادة : 
  

 

 : السؤالين اآلتيينأجب عن 

 السؤال األول : 
رخيص اإلجبارى باإلستغالل ، وما هى ما المقصود بالت

 حاالته وشروطه والجهة المختصة بإصداره ؟

 

 السؤال الثانى : 
ما هى حاالت تفويت الفرصة الناتجة عن ارتكاب فعل إيجابى 

 ؟
 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



 


