جامعة المنوفية

التاريخ 1514 / 50 / 19 :

الدراسات العليا
دبلوم القانون العام
مادة المالية العامة

كلية الحقوق

امتحان دور مايو 1514

الزمن  :ثالث ساعات من 1-15

القسم األول
اكتب فى أحد الموضوعين اآلتيين :
 – 1القانون الداخلى والمعاهدات مصدران من مصادر القانون الضريبى
الدولى – اشرح ذلك .
 – 2أ -ما المقصود بالشركة دولية النشاط ؟ ووضح خصائصها .
ب – من المشكالت التى يثيرها القانون الضريبى الدولى اإلزدواج
الضريبى الدولى – اشرح ذلك .

القسم الثانى
اكتب فى الموضوعين األتيين :
أ -تمثل القروض العامة مصدرا استثنائيا لتمويل الموازنة العامة –
تناول بالتحليل فقط ماهية القرض العام وتقسيماته والنظام القانونى
إلصداره .
ب-يمثل عجز الموازنة العامة عبئا كبيرا على المالية العامة للدولة حيث
يقترب من  %11من الناتج القومى اإلجمالى – تناول بالتحليل فقط
ماهية الموازنة العامة والمبادئ الخاصة بإعدادها وما تراه بالنسبة
لهذا العجز .

مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

جامعة المنوفية

التاريخ 1514 / 50 / 19 :

الدراسات العليا
دبلوم القانون العام
مادة فلسفة القانون العام وتاريخه

كلية الحقوق

امتحان دور مايو 1514

الزمن  :ثالث ساعات من 1-15

القسم األول
اكتب فى الموضوع األتى :
مفسدات التفكير المنظم

القسم الثانى
أجب عن السؤال اآلتى :
تكلم عن طرق اإلشتراك المعنوى فى القانون الرومانى والفقه اإلسالمى

مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

جامعة المنوفية

التاريخ 1514 / 50 / 50 :

الدراسات العليا
دبلوم القانون العام
مادة القانون اإلدارى

كلية الحقوق

امتحان دور مايو 1514

الزمن  :ثالث ساعات من 1-15

القسم األول (01درجات)
أجب عن السؤال اآلتى (إجبارى)
تستمر إزدواجية سلطة توجيه األوامر الممنوحة للقاضى اإلدارى لألمور
المستعجلة أمرا مقررا  ،ناقش هذه العبارة فى ضوء ما درست؟

القسم الثانى (01درجات)
أجب عن السؤال اآلتى (إجبارى)
أ -حق المسجون فى الزيارة والتراسل ؟
ب-عدم دستورية القرار بقانون رقم  693لسنة  1913بشأن تنظيم السجون

مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

جامعة المنوفية

التاريخ 1514 / 50 / 11 :

الدراسات العليا
دبلوم القانون العام
مادة القانون الدستورى مع التعمق

كلية الحقوق

امتحان دور مايو 1514

الزمن  :ثالث ساعات من 1-15

فى ضوء قواعد البحث العلمى ناقش الموضوعين التاليين :
الموضوع األول :
تؤدى آليات تحريك دعوى الدستورية فى مصر  ،وتحديدات الصفة والمصلحة
إلى استبعاد القانون بالمعنى الشكلى من رقابة القضاء الدستورى .
ناقش ذلك مقارنة بالرقابة الالحقة المستحدثة فى فرنسا فى ظل تعديالت 2002
على دستور  1912الفرنسى .

الموضوع الثانى :
ناقش نقاط التالقى والتباعد ما بين تنظيمات المادة  13من دستور 1912
الفرنسى وبين المادة  111من دستور  2012المصرى المعدل فى – 2011
وتقييمك ألسلوب الدستور المصرى فى معالجة الموضوع ؟

مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

جامعة المنوفية

التاريخ 1514 / 50 / 11 :

الدراسات العليا
دبلوم القانون العام
مادة القانون الدولى العام مع التعمق

كلية الحقوق

امتحان دور مايو 1514

الزمن  :ثالث ساعات من 1-15

القسم األول
أجب عن سؤال واحد من السؤالين اآلتيين :
السؤال األول :
اكتب فى شروط اإلنسحاب من المعاهدات والمنظمات الدولية النوويه
وحاالته ؟

السؤال الثانى :
اكتب فى استمرار اإللتزامات التعاقدية للدولة على الرغم من انسحابها
من المعاهدات والمنظمات الدولية النووية ؟

القسم الثانى
أجب عن السؤال اآلتى :
اشرح بالتفصيل تعريف الالجئ السياسى فى القانون الدولى  ،ثم اذكر
معايير التمييز بين الجريمة السياسية والجريمة العادية ؟

مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

