
 8924 / 90/  82 التاريخ :                        دور أكتوبر امتحان                                        منوفية      جامعة ال

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 القانون اإلدارىمادة : ال                                                                القانون العام         دبلوم راسات العليا : الد

 

 درجات ( 29)               القسم األول

 -: عن السؤال األتىأجب 

 أكتب فى الموضوع اآلتى :

 الممنوحة للقاضى اإلدارى لألمور المستعجلة ""إستمرار إزوداجية سلطة توجيه األمر 

 

 

 

 درجات (29)       القسم الثاني

 -أجب عن السؤال األتى :

 تكلم عن :

 حق المسجون فى الزيارة والتراسل . - أ

 ( بشأن تنظيم السجون .6993( لسنة )693عدم دستورية القرار بقانون رقم ) - ب

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  90/  82التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 القانون الجنائى الدولىالمادة : العلوم الجنائية                                                                      الدراسات العليا : 

 

 -: السؤالين التاليينأجب عن 

 السؤال األول :

تقنين الجرائم الدولية ووضعها فى النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة إنفاذا يعتبر 

ثار البعض فكرة الغموض فى عبارات أوتجسيدا للعرف الدولى والمواثيق الدولية ، ومع ذلك 

 التجريم مما يستوجب نفى شرعيتها .

حا نطاق القوة اإللزامية لقواعد ناقش ذلك فى ضوء المصالح المحمية المعنية بالتجريم ، موض

 القانون الدولى الخاصة بحقوق اإلنسان ؟

 : الثانىالسؤال 

 ناقش العبارات التالية ، موضحا التكييف القانونى لوقائعها :

جرائم اإلبادة وسيلة من وسائل )التطهير العرقى( تنتمى إلى طائفة الجرائم ضد اإلنسانية ال  -6

 . Genocideإلى ال  

أفعال القتل والتعذيب واإلبعاد القسرى الواقعة على منطقة معنية أو مواقع محددة من  ال تعتبر -2

اإلقليم من أعمال التطهير العرقى على النحو الوارد فى النظام األساسى للمحكمة الجنائية 

 الدولية .

ال تعتبر أفعال العنف الطائفى بين مجموعات غير متجانسة من السكان من أفعال التطهير  -6

 عرقى )اإلثنى ( ال

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 8924/  90/  82التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 قالمدنى مع التعمالقانون المادة : دبلوم القانون الخاص                                                        الدراسات العليا : 

 

 القسم األول     

 -: السؤالين التاليينأجب عن 

 اإلرداة الفرضية كمعيار لإلنقاص مع بيان ضوابط تطبيق هذا المعيار ؟تكلم عن  -6

 

 قارن بين اإلنقاص وكل من : -2

 

 البطـــــــــــــــــــــــــــالن . - أ

 عدم النفاذ أو عدم السريان . - ب

 انتاج التصرف الباطل لبعض اآلثار. -جـ

 اإلجــــــــــــــــــــــــــازة . -د

 

 

       القسم الثاني

 -أجب عن السؤال األتى :

 

 شرط األسد كأحد مظاهر اختالل المعاملة بالمثل .

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

  



 8924/  90/  82التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 الفقه المقارنالمادة : دبلوم الشريعة اإلسالمية                                                          الدراسات العليا : 

 

 -التاليين :أجب عن السؤالين 

 

 السؤال األول :

 بين حكم أخذ الوالد من مال ولده على صورة السرقة المحرمة ؟

 

 السؤال الثانى :

 بين أثر قرابة الزوجية على جريمة السرقة حال أخذ الزوجة من مال زوجها ؟

 

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  90/  82التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 العامة للعقد النظرية المادة :                                                                            العقود دبلوم يا : الدراسات العل

 القسم األول     

 -: السؤال اآلتى أجب عن 

على ضوء دراستك لفكرة العقود المدنية الناشئة عن اإلنجاب الصناعى وضح 

وأثاره والمشكالت الخاصة بالمسئولية المدنية حول هذا ماهية هذا العقد ومحله 

 العقد ؟

 

 القسم الثاني      

 -أجب عن السؤال األتى :

 

 هل يمكن اعتبار المسؤلية عن المعلومات مسئولية  عقدية ؟

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  90/  82التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 التنمية اإلقتصادية المادة :                                 دبلوم اإلقتصاد                                     الدراسات العليا : 

 

 اكتب فى موضوعين من الموضوعات اآلتية :

 

 الموضوع األول :

"يرى البعض أن استراتيجية التنمية التى تعتمد على الصناعات المصنعة )الصناعات األساسية( 

 أن تعد سبيال حقيقيا لتحقيق التنمية "كأحد محاور اإلعتماد على الذات "التوجيه الداخلى " يمكن 

ناقش ذلك فى ضوء تحليل هذه اإلستراتيجية ، وهل يمكن اعتبار المشروعات القومية التى بدأتها 

 مصر أخيرا خطوة أساسية وتقييمك لهذه اإلستراتيجية ؟

 

 الموضوع الثانى :

وهل يمكن اعتبارها  –لتصدير تناول بالتحليل والتقييم استراتيجية التنمية عن طريق بناء صناعات ا

 طريقا لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر .

 

 : الثالثالموضوع 

تعد استراتيجية التنمية عن طريق إحالل الواردات أقدم اإلستراتيجيات التى طبقت فى معظم الدول 

، وأساسها النظرى ، ونتائج تطبيقها ،  تناول بالتحليل والتقييم مفهومها وأدواتها ، ومراحلها –النامية 

 واإلنتقادات الموجهة لها ؟

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  90/  82التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 اإلجراءات أمام القضاء اإلدارى  المادة : دبلوم الدراسات القضائية                                             الدراسات العليا : 

 

 السؤالين التاليين  :أجب عن 

 

 السؤال األول :

 تكلم عن جهة القضاء اإلدارى المختصة بتسوية الغرامة التهديدية . - أ

 تكلم عن مرحلة عدم اإلعتراف بالغرامة التهديدية . - ب

 

 السؤال الثانى :

 تكلم عن تقييد سلطة القضاء اإلدارى فيما يتعلق بتوقيع الغرامة التهديدية . - أ

 ة التهديدية النهائية .تكلم عن تسوية الغرام - ب

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8924/  90/  82التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 القضاء الدولى والتحكيم الدولى   المادة : دبلوم القانون الدولى                                                   الدراسات العليا : 

 

 السؤالين التاليين  :أحد أجب عن 

 

 السؤال األول :

 معنى حجية الحكم القضائى الدولى ومضمون تلك الحجية ومبرراتها ؟ اكتب فى

 

 السؤال الثانى :

 اكتب فى حجية الحكم فى مواجهة أطراف النزاع والحدود الشخصية للحجية ؟

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

  



 8924/  90/  39التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 القانون الدولى العام مع التعمقالمادة :               دبلوم القانون العام                                        الدراسات العليا : 

 

 القسم األول         

 -أجب عن السؤال األتى :

 تكلم بالتفصيل عن إلتزامات الالجىء السياسى ؟

 

 

 

    القسم الثاني

 -: أحد السؤالين اآلتيينأجب عن 

 السؤال األول :

فى انسحاب الدول من المعاهدات والمنظمات الدولية النووية من حيث القاعدة العامة ومن  اكتب 

 حيث مدى جواز هذا اإلنسحاب ؟

 : الثانىالسؤال 

 اكتب فى مدى مشروعية قيام مجلس األمن بفرض عقوبات على إيران بسبب مشروعها النووى ؟

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

 

 

 

 



 8924/  90/  39التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 أصول الفقه مع التعمقالمادة : دبلوم الشريعة اإلسالمية                                                         الدراسات العليا : 

 

 -: السؤالين التاليينأجب عن 

 

 السؤال األول :

 بين آراء الفقهاء فى اجتهاد النبى صلى هللا عليه وسلم ؟

 

 السؤال الثانى :

ماذج من اجتهاد أبى بكر وعمر وعثمان رضى هللا تعالى عنهم اذكر بعض الن

 أجمعين ؟

 

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

 

 

  



 8924/  90/  39التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 المرافعاتالمادة : دبلوم القانون الخاص                                                        الدراسات العليا : 

 

 سرة(القسم األول     )محكمة األ

"حرص المشرع عند اصدار قانون محكمة األسرة على التأكيد على العالقة الوثيقة بين القانون 

والحياة اإلجتماعية ، وعلى دور القضاء فى الحفاظ على السالم اإلجتماعى داخل األسرة بتعزيز 

 ت األسرية ."استقرارها وحمايتها من التصدع أو اإلنهيار وأناط بهذا الدور لمكاتب تسوية المنازعا

 اشرح فى ضوء ما درست النظام القانونى لمكاتب تسوية المنازعات األسرية .

 

 

       القسم الثاني

 -:"إجبارى"أجب عن السؤال األتى 

 

 تكلم عن اختصاصات هيئة تحضير الدعوى أمام المحكمة اإلقتصادية ؟

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  90/  39التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 المالية العامةالمادة : العلوم اإلقتصادية                                                                    الدراسات العليا : 

 

 القسم األول     

 اكتب فى الموضوع اآلتى :

 معيار اإلقامة أو الموطن كأحد المعايير فى فرض الضريبة ؟

 

 

       القسم الثاني

 -:سؤال واحد مما يلى أجب عن 

 

 اكتب فى أثر التضخم على الهدف المالى للضريبة . -6

 تناول بالشرح أثر التضخم على األهداف اإلجتماعية للضريبة ؟ -2

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

  



 8924/  90/  39التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 اإلجراءات الجنائية مع التعمقالمادة : دبلوم الدراسات القضائية                                              الدراسات العليا : 

 

 

 -: السؤال اآلتىأجب عن 

اشرح بالتفصيل موقف كل من القانون األمريكى واإلنجليزى بالمقابل للقانون 

المصرى تجاه تدعيم الطلب المقدم إلى السلطة المختصة بإصدار إذن التفتيش 

 اإلصدار ؟والضبط حتى تقوم بإصداره موضحا مدى التزامها بهذا 

 

 

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

 

  



 8924/  90/  39التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 عقود التجارة الدوليةالمادة : التجارة واإلستثمارات الدولية                                          دبلوم الدراسات العليا : 

 

 

 -: اكتب فى واحد فقط مما يأتى

 6999مونتريال نطاق تطبيق أحكام مسئولية الناقل الجوى فى اتفاقية  -6

اإلختصاص القضائى بنظر دعوى مسئولية الناقل الجوى فى اتفاقية  -2

 .6999مونتريال 

 

 

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  90/  39التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 اإلدارة العامةالمادة :                 دبلوم العلوم اإلدارية                                             الدراسات العليا : 

 

 

 -: السؤالين اآلتيينأجب عن 

 السؤال األول :

 وضح التمييز بين القيادة اإلدارية والرئاسة اإلدارية ؟

 

 : الثانىالسؤال 

وضح طريقة اختيار القادة وفقا للمركز اإلجتماعى وكذلك عن طريق 

 اإلنتخاب ؟

 

 

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  90/  39التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 النظرية العامة للعقود اإلداريةالمادة : دبلوم العقود                                                                الدراسات العليا : 

 

 

 -: السؤالين اآلتيينأجب عن 

 السؤال األول :

 وضح شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ؟

 

 : الثانىالسؤال 

 تطبيق نظرية عمل األمير ؟ وضح اآلثار المترتبة على

 

 

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

 

  



 8924/  90/  39التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 القانون الدولى العام مع التعمقالمادة : دبلوم القانون الدولى                                                 الدراسات العليا : 

 

 

 -: السؤالين اآلتيينأجب عن 

 السؤال األول :

 السياسى فى القانون الدولى ؟تعريف الالجىء 

 

 : الثانىالسؤال 

 يل إلتزامات الالجىء السياسى ؟اشرح بالتفص

 

 

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  90/  39التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 حماية حقوق اإلنسان ونظم اإلجراءات المادة : دبلوم حقوق اإلنسان                                           الدراسات العليا : 

 

 

 -: السؤالين اآلتيينأحد أجب عن 

 السؤال األول :

 اكتب فى خصائص الحكم القضائى الدولى ؟

 

 : الثانىالسؤال 

 اكتب فى حجية الحكم فى مواجهة أطراف النزاع ؟

 

 

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  22التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 فلسفة القانون العام وتاريخه المادة : دبلوم القانون العام                                                        الدراسات العليا : 

 

 القسم األول

 -:السؤال اآلتىأجب عن 

 اكتب فى الموضوع األتى:

الشروط العامة لإلشتراك فى الجريمة فى القانون الرومانى وفى الفقه 

 اإلسالمى ؟

 

 الثانىالقسم 

 -:السؤال اآلتىأجب عن 

 اكتب فى الموضوع األتى:

 األبعاد المنطقية فى بردية الحكيم إيبور ؟

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  22التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 نظريات فى الفقه اإلسالمى المادة :          الشريعة اإلسالمية                                          دبلوم الدراسات العليا : 

 

 عن السؤالين اآلتيين: أجب

 السؤال األول

 عرف القبض الحقيقى ، وما الفرق بينه وبين القبض الحكمى ؟

 

 السؤال الثانى :

ما الفارق بين العقار والمنقول ؟ اذكر محل اإلتفاق ومحل الخالف فى المسألة 

 مع بيان كيفية قبض العقار والمنقول ؟

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  22التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 الشريعة اإلسالميةالمادة : دبلوم القانون الخاص                                                       يا : الدراسات العل

 

 القسم األول

 -:السؤالين اآلتيينأجب عن 

 السؤال األول :

 بين مدى مشروعية أخذ الوالدين من مال أوالدهم ؟

 السؤال الثانى :

 السرقة حال أخذ الزوجة من مال زوجها؟بين أثر قرابة الزوجية على جريمة 

 

 

 القسم الثانى

 -:سؤال واحد فقط من الموضوعين اآلتيينأجب عن 

 السؤال األول :

اذكر رأى الفقهاء فى كيفية قبض العقار ثم اذكر محل اإلتفاق ومحل الخالف 

 فى كيفية قبض المنقول ؟

 السؤال الثانى :

اإلشارة لبعض الصور المستثناه من اذكر الشروط العامة للقبض الحكمى مع 

 شرط )عدم اتحاد القابض والمقبوض(؟

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 



 8924/  29/  22التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 العالقات اإلقتصادية الدوليةالمادة : دبلوم العلوم اإلقتصادية                                                     الدراسات العليا : 

 

 األولالقسم 

 -أجب عما يلى :

 السؤال األول :

 .أهم اإلنتقادات التى يمكن توجيهها لنظرية النفقات النسبية المقارنة لريكاردو 

 السؤال الثانى :

ميزان المدفوعات : تعريفه ، وأهميته ، مع بيان أنواع اإلختالل فى ميزان 

 .المدفوعات 

 السؤال الثالث :

 اإلنجليزية : ترجم المصطلحات اآلتية إلى اللغة

 استقرار إقتصادى . -ب    تضخم جامح . - أ

 حوافز اإلستثمار . -د   عقوبات إقتصادية . -جـ 

 السياسة النقدية . -و    حصص اإلستيراد .-هـ

 

 القسم الثانى

 أجب عن السؤال التالى :

وضح بالتفصيل كيف قام صندوق النقد الدولى بتنمية موارده لرفع قدارته 

 التمويلية ؟

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦



 

 8924/  29/  22التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 العقود اإلداريةالمادة :                                                         دبلوم العلوم اإلداريةالدراسات العليا : 

 

 أجب عن السؤالين اآلتيين:

 السؤال األول

 وضح شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ؟

 

 السؤال الثانى :

 المترتبة على تطبيق نظرية عمل األمير ؟ وضح اآلثار

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

  



 8924/  29/  22التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 علم اإلجرام مع التعمق المادة : دبلوم العلوم الجنائية                                                   الدراسات العليا : 

 

 أجب عن السؤالين اآلتيين:

 السؤال األول

ترتب على تداعى القاعدة القديمة التى تنص على أنه " ال جريمة بدون إثم" 

واإلسناد المعنوى ،  –والنفس اآلثمة  –تباين اآلراء حول مضمون "اإلثم" 

مما تصاعد معه التخوف من انهيار الركن المعنوى فى الجريمة برمته ، 

 واندثار فكرة " القصدية".

الشأن موضحا رأيك فى تقرير المسئولية الجنائية ناقش اآلراء الفقهية فى هذا 

بمجرد الخطأ ال اإلثم حسبما ينادى به أصحاب المذهب المادى ؟ وهل يتوافق 

 ذلك مع اتجاهات الفقه والقضاء المصرى ؟

 

 السؤال الثانى :

كيف يمكن استثمار معطيات التكنولوجيا الحديثة فى الكشف عن المجرمين 

إلجرامى لديهم ، وتتبع الخاليا النائمة ، والبقع ورصد مراحل اإلستعداد ا

البائسة ، والمستنقعات اإلجرامية ، واإلستدالل على الشخصية اإلجرامية 

 ألغراض المنع ال القمع ؟

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  22التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 حماية حقوق اإلنسان فى الشريعة اإلسالمية المادة : دبلوم حقوق اإلنسان                                    الدراسات العليا : 

 

 أجب عن السؤالين اآلتيين:

 السؤال األول

 من مصادر حقوق اإلنسان فى الشريعة اإلسالمية )السنة النبوية( .

 اشرح ذلك فى ضوء ما درست ؟

 

 السؤال الثانى :

 بين الخصائص العامة لحقوق اإلنسان فى اإلسالم ؟

 

 

 

 ♦♦♦♦♦بالتوفيقمع أطيب التمنيات ♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  22التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 عقود نقل التكنولوجياالمادة : دبلوم التجارة واإلستثمارات الدولية                                  الدراسات العليا : 

 

 أجب عن السؤالين اآلتيين:

 السؤال األول

 وضح المقصود بالصفة الخطرة فى عقد نقل التكنولوجيا مبينا مدلول اإللتزام

 باإلدالء بها فى هذا العقد ، ثم اشرح أهمية اإللتزام بهذا اإللتزام ؟

 

 السؤال الثانى :

ما هى الشروط الواجب توافرها فى العالمة التجارية لتسجيلها ، ومن ثم 

 شمولها بالحماية القانونية ؟

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

 

 

  



 8924/  29/  22التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 العقود التجاريةالمادة : دبلوم العقود                                                                         الدراسات العليا : 

 

 القسم األول

 اكتب فى أحد الموضوعين اآلتيين :

 الموضوع األول :

أسباب اإلعفاء القانونى للناقل البحرى من المسئولية فى قواعد هامبورج 

 ( .6991( لسنة )1، وقانون التجارة البحرية المصرى رقم )6991

 الموضوع  الثانى :

 التحكيم البحرى : ماهيته ، مزاياه للتجارة البحرية ، خصائصه المميزة .

 

 

 القسم الثانى

 -:السؤال اآلتى )إجبارى(أجب عن 

تكلم عن ماهية عقد نقل التكنولوجيا مبينا تعريف وخصائص حق المعرفة 

 همية التكنولوجيا للدول النامية .وأ

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  22التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 نظام القضاء فى اإلسالمالمادة : دبلوم الدراسات القضائية                                                       الدراسات العليا : 

 

 القسم األول

 أجب عن السؤالين اآلتيين :

 السؤال األول :

حكم أخذ الفرع من مال أصله على صورة السرقة المحرمة هل يعد بين 

 جريمة سرقة أم ال ؟

 السؤال الثانى :

 بين أثر القرابة الزوجية على جريمة السرقة حال أخذ الزوج من مال زوجته ؟

 

 القسم الثانى

 واحد فقط من الموضوعين اآلتيين :أجب عن 

 الموضوع األول :

قبض العقار ، ثم اذكر محل اإلتفاق ومحل الخالف  اذكر رأى الفقهاء فى كيفية

 فى كيفية قبض المنقول .

 الموضوع الثانى :

اذكر الشروط العامة للقبض الحكمى ، مع اإلشارة لبعض الصور المستثناه 

 من شرط )عدم اتحاد القابض والمقبوض( .

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

 

 



 8924/  29/  22التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 القانون الدبلوماسى والقنصلىالمادة : دبلوم القانون الدولى                                                     الدراسات العليا : 

 

 السؤالين اآلتيين: أحد أجب عن

 السؤال األول

 اكتب فى القواعد التى تحكم التنازع بين قواعد القانون الدولى .

 

 السؤال الثانى :

اإلتجاهات الفقهية والتطبيقات القضائية التى توضح التعديل العرفى  اكتب فى

 للمعاهدات والمواثيق الدولية .

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  23التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 المالية العامةالمادة : دبلوم القانون العام                                                                      الدراسات العليا : 

 القسم األول

 اكتب فى الموضوع اآلتى :

"تعد الموازنة العامة أهم وأخطر الوثائق اإلقتصادية والمالية والقانونية 

والسياسية فى كل دول العالم ومن بينها مصر ، ولكن المالحظ فى السنوات 

األخيرة التزايد الكبير فى عجز الموازنة العامة المصرية ، والمحاوالت 

اإلنفاق العام وزيادة اإليرادات العامة ، وتسيير عجلة المستمرة لترشيد 

 اإلقتصاد القومى ، فى المشروعات القومية للتنمية "

ناقش بالتحليل والتقييم بشكل مفصل ماهية الموازنة العامة ، والتفرقة بينها 

وبين الظواهر المالية األخرى ، فضال عن أهمية ومبادىء واعتماد ورقابة 

عجز ... وعلى ضوء ذلك وضح ما تراه بالنسبة لمشكلة الموازنة العامة 

 وكيفية مواجهته ؟ الموازنة 

 

 القسم الثانى

 األسئلة التالية :أجب عن 

 السؤال األول :

 اشرح ذلك . –الفقه والمعاهدات من مصادر القانون الضريبى الدولى 

 : السؤال الثانى

 مكافحته .اإلزدواج الضريبى الدولى ودور الهيئات الدولية فى 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  23التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 مع التعمق القانون التجارىالمادة :                            دبلوم القانون الخاص                            الدراسات العليا : 

 القسم األول

 أجب عن السؤال اآلتى "إجبارى":

( من قانون التجارة 661)( إلى 611"رصد المشرع التجارى فى المواد من )

أحكاما خاصة لمواجهة مشكلة اختالل التوازن فى  6999( لسنة 69رقم )

 بعض أنواع البيوع التجارية ."

اكتب مقاال فى شرح هذه العبارة مبينا مصادر عدم التوازن وكيفية عالجها 

 فى عقود البيع بالتقسيط والبيع بالمزاد والتوريد .

 

 القسم الثانى

 يلى : عماأجب عن 

نشوب خالف بين الشركاء يجعلك مقصدا لهم ، طلبا لمشورتك القانونية ، 

وبفرض أن بعضهم طلب منك البحث لهم عن مخرج من هذا الخالف ، سواء 

 بحل الشركة أو مع استمرارها وفصل الشريك .

اشرح ذلك موضحا خصائص الخالف التى تجعلك تشير عليهم بطلب حل 

 تجعلك تشير عليهم بطلب فصل الشريك ؟. الشركة ؟ والحاالت التى 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  23التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 اشكاالت التنفيذالمادة : دبلوم الدراسات القضائية                                                          الدراسات العليا : 

 

 

 أجب عن السؤال اآلتى 

 التحكيم ؟. تكلم عن إجراءات استصدار األمر بتنفيذ حكم

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  23التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 النشاط اإلدارىالمادة : دبلوم العلوم اإلدارية                                                                  الدراسات العليا : 

 أجب عن السؤالين التاليين :

 السؤال األول : 

 ة .تكلم عن مرحلة عدم اإلعتراف بالغرامة التهديدي - أ

 تكلم عن تسوية الغرامة التهديدية النهائية . - ب

 

 السؤال الثانى : 

 تكلم عن جهة القضاء اإلدارى المختصة بتسوية الغرامة التهديدية . - أ

تكلم عن تقييد سلطة القضاء اإلدارى فيما يتعلق بتوقيع الغرامة  - ب

 التهديدية .

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  23التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 نظرية العقد فى الشريعة اإلسالميةالمادة : دبلوم العقود                                                          يا : الدراسات العل

 أجب عن األسئلة التالية :

 السؤال األول : 

بين الحكمة من مشروعية الرهن ؟ ومدى حاجة الرهن فى انعقاده إلى 

 اإليجاب والقبول ؟

 السؤال الثانى : 

بين آراء الفقهاء فى الكتابة كوسيلة إلنشاء الرهن ؟ وحكم اإلشتراط الذى يرد 

 على الكتابة فى هذا النطاق ؟

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  23التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 العالقات الدولية فى اإلسالمالمادة : دبلوم الشريعة اإلسالمية                                                 الدراسات العليا : 

 

 جب عن السؤال اآلتى :أ

تكلم بالتفصيل عن قواعد حماية األطفال والنساء وأفراد الخدمات الطبية 

وعمال اإلغاثة أثناء النزاعات المسلحة وذلك فى القانون الدولى والشريعة 

 اإلسالمية .

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  23التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 النظم الدستورية لحقوق اإلنسانالمادة : دبلوم حقوق اإلنسان                                                  الدراسات العليا : 

 

 اكتب فى الموضوع التالى :

، مبينا 2166يناير  29ناقش حرية اصدار الصحف قبل وبعد ثورة 

اختصاص المجلس األعلى للصحافة ) بعد إلغاء مجلس الشورى( فى هذا 

 ؟ الصدد

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  23التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 التحكيم التجارى الدولى المادة : دبلوم قانون التجارة واإلستثمارات الدولية                              الدراسات العليا : 

 

 اكتب فى واحد فقط مما يأتى :

 

 موقف الفقه من أثر مجموعة الشركات على نطاق اتفاق التحكيم . -6

 

 متعدد األطراف .حكم التحكيم  -2

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

 

  



 8924/  29/  23التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 علم العقاب مع التعمقالمادة : دبلوم القانون الجنائى                                                       الدراسات العليا : 

 القسم األول

 أجب عن السؤال اآلتى :

القواعد الموضوعية التى تحكم الجزاء  –فى إطار خطة بحث  –ناقش 

اإلدارى بوصفه أحد أهم البدائل التى يمكن اللجوء إليها لتطبيق سياسة الحد 

 من العقاب ؟

 

 القسم الثانى

 : السؤال اآلتىأجب عن 

قارن بين كل من موقف المشرع الفرنسى والمشرع المصرى من وقف التنفيذ 

موضحا على وجه  –من العقاب باعتباره أحد األشكال التقليدية للحد 

واألثر الذى  -الخصوص مدى التزام كل منهما باألهداف التقليدية لوقف التنفيذ

 يترتب على الخروج على هذه األهداف ؟

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  21التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 القانون الدستورى مع التعمقالمادة : دبلوم القانون العام                                                        الدراسات العليا : 

 

 أجب عن السؤالين اآلتيين مستخدما قواعد البحث العلمى:

 

 السؤال األول :

( من الدستور 691( من الدستور الفرنسى و)63قارن بين المادتين )

 وتعديالته ، مبينا تقييمك لمسلك كل من الدستورين . 2162المصرى لعام 

 

 السؤال الثانى :

ما بين تبنى أسلوب الرقابة السابقة أو تبنى يتراوح موقف النظم المختلفة 

 أسلوب الرقابة الالحقة ، أو المزج بينهما .

فى  6991ناقش موقف كل من النظامين الفرنسى فى ضوء تعديالت دستور 

،  2162، و6996رى فى ضوء موقف دساتير ، والمص 2111عام 

 ، ثم بين تقييمك لهذه التنظيمات . 2161وتعديالت دستور 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  21التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 قانون اإلجراءات الجنائية مع التعمقالمادة : دبلوم العلوم الجنائية                                             الدراسات العليا : 

 

 

 السؤال اآلتى:أجب عن 

 

حيال األماكن واألشخاص الذين  –اشرح بالتفصيل الخطة التشريعية العامة 

 يتطلب تفيشهم إجراءات خاصة .

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

 

  



 8924/  29/  21التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 لوظيفة العامةاالمادة : دبلوم العلوم اإلدارية                                                                الدراسات العليا : 

 

 أجب عن السؤالين اآلتيين:

 

 السؤال األول :

يثور التساؤل حول أحقية نقابات الموظفين فى ممارسة العمل السياسى ، 

وضح ذلك فى ضوء رأى الفقه وموقف القانون سواء الفرنسى أو المصرى ، 

 ؟ فى هذا الخصوص ثم اتجاه مجلس الدولة الفرنسى

 

 السؤال الثانى :

 المسئولية المدنية للموظف العام ؟ وضح أركان

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  21التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 فلسفة القانون وتاريخهالمادة : دبلوم القانون الخاص                                                         الدراسات العليا : 

 القسم األول

 أجب عن السؤال اآلتى:

 الرومانى والفقه اإلسالمى .حكم بيع ملك الغير فى القانون 

 

 القسم الثانى

 اكتب فى الموضوع اآلتى:

 األبعاد المنطقية فى بردية الفالح الفصيح .

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  23التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 اإلقتصادية النظريةالمادة : دبلوم العلوم اإلقتصادية والمالية                                               الدراسات العليا : 

 القسم األول)التحليل اإلقتصادى الجزئى(

 أجب عن الموضوعات اآلتية :)الرسم البيانى ضرورى(

 العالقة بين الطلب ودخل المستهلك . -6

 ثمن التوازن :تعريفه ، كيف يتكون، تدخل الدولة فى تحديد الثمن . -2

 مزايا اإلنتاج الكبير . -6

 

 )اإلقتصاد الكلى (القسم الثانى

 الموضوع اآلتى :اكتب فى 

"التحليل اإلقتصادى الكلى له طبيعته وأهميته ومبرراته ، ويرى الكثيرون أن 

 كينز هو مؤسس التحليل اإلقتصادى الكلى "

كينز ومدى اختالفه تناول بالتحليل والتقييم طبيعة التحليل اإلقتصادى الكلى ل

وملخص لهذا  –عن غيره ، وخصائصه وسماته ، وفروضه  وأسسه المنهجية 

التحليل وأدواته ومتغيراته الرئيسية وتقييمك له ، ومدى صالحيته للتطبيق 

 على الدول المختلفة .

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29 / 21التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 القانون الدولى اإلنسانىالمادة : دبلوم حقوق اإلنسان                                                         الدراسات العليا : 

 

 

 أجب عن السؤال اآلتى:

تكلم عن قواعد الحماية الخاصة ببعض األهداف والمنشأت المدنية أثناء 

 النزاعات المسلحة ، وذلك فى القانون الدولى والشريعة اإلسالمية ؟

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  21التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 التاريخ اإلقتصادىالمادة :                              العلوم اإلقتصادية والمالية                         الدراسات العليا : 

 اكتب فى موضوعين فقط مما يلى:

 الموضوع األول :

تمثل المدرسة اإلشتراكية )خصوصا التى بلورها ماركس( أحد أهم روافد 

الفكر اإلقتصادى للمدرسة الكالسيكية ، ولكن كان للمدرسة اإلشتراكية 

 التقليدية . خصائصها وتميزها عن المدرسة

تناول بالتحليل والتقييم الفكر اإلقتصادى للمدرسة اإلشتراكية من حيث 

 األساس التاريخى والبناء النظرى والخصائص المنهجية وتقييمك لها ؟

 الموضوع الثانى :

"نحن نرى مع آخرين أن عبد الرحمن ابن خلدون يعتبر من مؤسسى العلوم 

ة فى منتصف القرن الرابع دمته الشهيراإلقتصادية والمالية كما جاء فى مق

 ميالدية ( 6691-6639عشر تقريبا )

تناول بالتحليل الفكر اإلقتصادى إلبن خلدون ومنهجه والنظريات التى قدمها 

 وتقييمك لهذا الفكر وما تراه ؟

 الموضوع الثالث :

سوف تظل المدرسة التقليدية ، وما قدمه روادها ، وعلمائها خصوصا آدم "

وريكاردو هى المدرسة الرائدة ، والتى عن طريقها أصبح علم سميث 

 اإلقتصاد السياسى بموضوعه ومنهجه ونظرياته كما تبلورت .

 ناقش بالتحليل والتقييم الفكر اإلقتصادى للمدرسة التقليدية ؟

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 



 

 

 8924/  29/  21التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 نظام الحكم فى اإلسالمالمادة : دبلوم الشريعة اإلسالمية                                                       الدراسات العليا : 

 

 أجب عن األسئلة اآلتية:

 

 السؤال األول :

 بين خصائص المسئولية فى اإلسالم ؟

 

 السؤال الثانى :

النبوية المطهرة ، من مصادر مسئولية الحكم فى اإلسالم القرآن الكريم والسنة 

 اشرح ذلك فى ضوء ما درست ؟

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 8924/  29/  21التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 عقود المعامالت الدوليةالمادة : دبلوم العقود                                                                الدراسات العليا : 

 القسم األول

 أجب عن السؤال اآلتى:

 وأثره فى الغش نحو القانون ؟محل الجزاء 

 

 القسم الثانى

 أجب عن أحد السؤالين اآلتيين:

 

 السؤال األول :

وضح كيف تقوم القاعدة القانونية الالحقة بنسخ القاعدة السابقة كأحد القواعد 

 التى تحكم التنازع بين قواعد القانون الدولى ؟

 

 السؤال الثانى :

 التعديل العرفى للمعاهدات والمواثيق الدولية ؟اكتب فى اإلتجاهات الفقهية حول 

 

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 



 8924/  29/  21التاريخ :                         دور أكتوبر امتحان                  جامعة المنوفية                            

 2-29الزمن : ثالث ساعات من              8924/  8923للعام الجامعي                  كلية الحقوق                        

 المرافعاتالمادة :                                                        الدراسات القضائيةالدراسات العليا : 

 القسم األول)كتاب محكمة األسرة(

 أجب عن السؤال اآلتى:

على تعزيز دور القاضى فى توجيه دعاوى األحوال "حرص المشرع 

الشخصية إلى مسارها الصحيح ، فلم يعد دوره سلبيا ، إنما له دور إيجابى فى 

 كافة مراحل خصومة األحوال الشخصية "

اشرح فى ضوء ما درست مظاهر هذا الدور اإليجابى للقاضى حال نظر 

 دعاوى األحوال الشخصية ؟

 

 القسم الثانى

 لسؤال اآلتى:أجب عن ا

 تكلم عن سلطات وصالحيات هيئة تحضير الدعوى أمام المحكمة اإلقتصادية ؟

 

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

 


