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

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01ت من الزمن : ثالث ساعا
                        القانون العامالدراسات العليا       دبلوم :                                           

 القانون الدستورىالمادة : 
  

 
 درحات( 01)      القسم األول

 
 أجب عن السؤال اآلتى :

يستمد بصفة فى حالة غياب المصدر النصى للنظام العام ، فإن هذا األخير 

أساسية من الضرورة  وباإلضافة إلى ذلك يعد النظام العام أداة لتحديد الحريات 

. 

 وضح ذلك فى ضوء ما درست ؟

 

 

 

 
 درجات( 01)           القسم الثانى 

 أجب عن السؤال اآلتى :
تكلم بالتفصيل المناسب عن شروط تحقق المصلحة فى الدعوى الدستورية فى 

 ى والتصدى ؟حالتى الدفع الفرع
 

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



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

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01ات من الزمن : ثالث ساع
                        القانون العامالدراسات العليا       دبلوم :                                           

 القانون الدولى العامالمادة : 
  

 القسم األول
 : اآلتيين السؤالين أحد  أجب عن

 السؤال األول

ـــدات والمنظمــــات تكلم عن شـــــــروط اإلنسحـــاب من المعاهــــــ

 الدوليــــــة النوويــــــــة ؟
 السؤال الثانى

تكلم عن مدى مشروعية فرض مجلس األمن الدولى عقوبات على إيران 

 لممارستها أنشطة نووية سلمية ؟

 

 
  القسم الثانى 

 أجب عن أحد  السؤالين اآلتيين :
 السؤال األول 

مجال الرقابة على تطبيق العهد تكلم عن إختصاصات لجنة حقوق اإلنسان فى 

 الدولى للحقوق المدنية والسياسية ؟

 السؤال الثانى 

تكلم بالتفصيل عن أهم حقوق اإلنسان الواردة فى العهد الدولى للحقوق 

 اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافيــــــــة ؟

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



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

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01ت من الزمن : ثالث ساعا
المادة                     القانون العامالدراسات العليا       دبلوم :                                           

 فلسفة القانون العام وتاريخه: 
  

 

 القسم األول
 السؤال اآلتى:أجب عن 

 

تكلم عن طرق اإلشتراك المادى فى القانون الرومانى والفقه 

 اإلسالمى ؟

 

 

 
 القسم الثانى

 اكتب فى الموضوع التالى :

 

 فكرة العدالة المسيحية عند القديس أوغسطيه؟

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



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

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01ت من الزمن : ثالث ساعا
المادة                         القانون العامالدراسات العليا       دبلوم :                                      

 القانون اإلدارى مع التعمق: 
  

 

  القسم األول
 

 سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين :أجب عن 
 السؤال األول :

لقسم التشريع المنشأ بموجب تكلم عن اختصاصات المكتب الفنى 

، ثم  4222( لسنة 462قرار رئيس مجلس الدولة المصرى رقم )

تكلم عن أوجه الخالف بين التشريعات المتتالية المتعلقة بمجلس 

 الدولة المصرى وذلك فيما يتعلق بدوره فى المجال التشريعى .

 
 السؤال الثانى :

 لنص .تكلم عن رقابة مجلس الدولة على نوعية مشروع ا

 

 
   القسم الثانى

 أجب عن السؤال اآلتى :
ناقش محاور تأثير سياسات التحرير اإلقتصادى المتبعة فى مصر 

 فى منظومة القانون العام التشريعية ؟

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



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

                              2014/2015للعام الجامعى                 كلية الحقوق                        

 0-01ات من الزمن : ثالث ساع
                        القانون العامالدراسات العليا       دبلوم :                                           

 المالية العامةالمادة : 
  

 
 القسم األول

 اكتب فى الموضوع اآلتى :

إجراءات الطعن فى قرار لجنة الطعن فى ربط الضريبة على الدخل أمام 

إلبتدائية . وهل يجوز لذوى الشأن الطعن باإللغاء أمام محكمة القضاء المحكمة ا

بشأن الضريبة  4222لسنة  19اإلدارى فى هذا القرار رغم أن القانون رقم 

 على الدخل يرسم طريقا آخر أمام المحاكم القضائية .

 

 

 
  القسم الثانى 

 اكتب فى الموضوعين اآلتيين :
 الموضوع األول :

لعامة أهمية متزايدة فى تمويل الموازنة العامة وزيادة الدين تمثل القروض ا

 العام الداخلى والخارجى .

 تناول بالتحليل فقط ماهية القرض العام وتقسيماته والنظام القانونى إلصداره .

 

 
 : الثانىالموضوع 

فى إطار تناول موضوع الموازنة العامة تناول فقط مشكلة عجز الموازنة العامة 

 فة إلى المبادئ العامة إلعداد الموازنة العامة والرقابة عليها .باإلضا –

 

 ***** مع أطيب التمنيات بالتوفيق*****



 


