
 1124/  21/  21التاريخ :                                     الدور الثانىامتحان                             جامعة المنوفية     

 2-21من  ساعات 3الزمن :                        1124/  1123للعام الجامعي ق                                   قوكلية الح

  القانون الجنائى)الفرقة الثالثة(مادة : ال                                                     : شعبة اللغة اإلنجليزية الرابعةالفرقة 

  القسم األول:

 -:  سؤال واحد فقطعن أجب 

 السؤال األول :

الحديث روالمكافأة الالحقة , وما هو الميعا ,ما المقصود "بالعطية" فى جريمتى الرشوة الالحقة

 فى تجريم المقابل بين السلوك المادى والنتيجة اإلجرامية ؟

 السؤال الثاني :

وضح الفارق بين الموقف التشريعى والموقف القضائى من القصد اإلحتمالى فى جريمة القتل , 

 وهل يتصور القصد اإلحتمالى فى القتل الخطأ ؟

  القسم الثانى:

 -: عن سؤال واحد فقط  من السؤالين التاليينأجب 

 السؤال األول :

تكلم عن الركن المادى فى جريمة اختالس المال العام موضحا عناصره ومدى أهمية 

 المعاصرة الزمنية بين السلوك المادى ونية اإلختالس ؟

 : الثانىالسؤال 

ع( ؟ وبين جريمة أخذ  152قارن بين اإلجهاز على الرهائن كظرف مشدد للقتل العمدى )م 

 انتظمتها معاهدة دولية ؟ الرهائن كصورة من صور اإلرهاب

  القسم الثالث:

 ما هو الركن المادى فى الوقائع التالية والتكييف القانونى لها :)إختر ثالثة فقط(:

 ضبط موظف عام قبل "عطية" رشوة قدرت قيمتها بأكثر من مائتى جنيه . -2

 طريق عام بقصد منع المرور فيه , نشأ عنه عديد من القتلى .تفجير عبوة ناسفة فى  -1

 احتباس "محصل" نقود استهالك الطاقة ولم يوردها للخزانة العامة. -3

 استيالء "مجند" شرطة على محتويات أحراز قضية كلف بتوصيلها للنيابة العامة . -4

 يه .تمالؤ عشرين شخص فى حشد كبير على اقتحام مركز شرطة وتدميره وقتل من ف -5

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦
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 القانون المدنىمادة : ال                                                                    الرابعة : شعبة اللغة اإلنجليزيةالفرقة 

 الملكية القسم األول:

 -: عن سؤال واحد فقط أجب 

 السؤال األول :

 مانع .الملكية حق جامع 

 السؤال الثاني :

 ضوابط الشرط المانع من التصرف .

 

  الحقوق العينية التبعيةالقسم الثانى:

 -: سؤالين فقط مما يلى عن أجب 

 السؤال األول :

ما حكم رهن الشريك لجزء مفرز يعادل حصته الشائعة ورهنه لكل العقار المملوك على 

 الشيوع ؟

 : الثانىالسؤال 

 العقار المرهون ؟ ما حكم هالك أو تلف

 : الثالثالسؤال 

ما مدى نفاذ كل من اإليجار الصادر من الراهن والمخالصة باألجرة المعجلة وحوالتها مقدما 

 فى حق الدائن المرتهن ؟

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 

 أجب على السؤالين اآلتيين :القسم األول 

 المصطلحات اآلتية : ترجم إلى اللغة العربيةالسؤال األول :

Conflits- Conferences- Abordage- Arbitre- Concurrence- Sources-phenomene- Convention. 

 ترجم إلى اللغة الفرنسية المصطلحات اآلتية : السؤال الثانى :

 إتفاقية هامبورج-    مساعدة بحرية-   التحكيم البحرى -

 مصالح جماعية. -           مهمة قضائية-  الطبيعة القانونية -سند شحن بحرى     -

 القسم الثانى أجب عن السؤالين اآلتيين :

 

  



 القسم الثانى

 درجة( 5.5: )  أجب عن سؤال واحد فقط مما يلى 

 

1-Quel est les caractere du contrat d edtion ? 

2- Quel est la formation du contrat d edtion ? 
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 -:  سؤالين فقط على أن يكون السؤال األول أحدهما السؤال األول "إجبارى"عن أجب 

 : "إجبارى" السؤال األول

والشروط  –اشرح بالتفصيل حاالت التلبس كما وردت فى قانون اإلجراءات الجنائية المصرى 

التى يتعين توافرها لمشروعية استعمال مأمور الضبط القضائى لصالحياته اإلستثنائية متى 

 تحققت حالة من حاالته ؟

 السؤال الثاني :

لسند القانونى لمنح صفة وضح الفروق بين الضبطية القضائية والضبطية اإلدارية , وا

الضبطية القضائية _ والتقسيمات العامة لهؤالء من حيث اإلختصاص المكانى واإلختصاص 

 النوعى مع ذكر نماذج لكل تقسيم ؟

 : الثالثالسؤال 

 اشرح بالتفصيل شروط التصدى لمحكمة النقض ومحاكم الجنايات ؟
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