
 1124/  21/  21التاريخ :                                   الدور الثانىامتحان                          جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 القانون اإلدارى )الفرقة الثانية(مادة : ال                                   الرابعةالفرقة 

 

اكتب فى خمسة موضوعات من الموضوعات اآلتية  على أن يكون 

 ( من بينها :6رقم )

 النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية اإلعتبارية . -1

 قواعد التفويض فى اإلختصاصات اإلدارية . -2

 ومزايا الالمركزية اإلدارية .عيوب  -3

 عيوب ومزايا المركزية اإلدارية . -4

 أهداف الضبط اإلدارى ؟ -5

 وسائل العلم بالقرار اإلدارى ؟ -6

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 1124/  21/  21التاريخ :                                   الدور الثانىامتحان                          جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 القانون اإلدارى )الفرقة الثانية(مادة : ال                                   الرابعةالفرقة 

 

من الموضوعات اآلتية  على أن يكون  اكتب فى خمسة موضوعات

 ( من بينها :6رقم )

 النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية اإلعتبارية . -1

 قواعد التفويض فى اإلختصاصات اإلدارية . -2

 عيوب ومزايا الالمركزية اإلدارية . -3

 عيوب ومزايا المركزية اإلدارية . -4

 أهداف الضبط اإلدارى ؟ -5

 ؟ وسائل العلم بالقرار اإلدارى -6

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 1124/  21/  22التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

   القانون الجنائى )الفرقة الثانية (مادة : ال               الرابعةالفرقة 

 :على أن يكون السؤال األول أحدهماأجب عن سؤالين فقط من األسئلة اآلتية 

 

 )إجبارى(السؤال األول :

يبرر استعمال حق الدفاع الشرعى تجاه هذا اشرح بالتفصيل كل من شروط اإلعتداء الذى 

 اإلعتداء ، والشروط التى يتعين توافرها فى فعل الدفاع حتى يتحقق سبب اإلباحة ؟

 

 السؤال الثانى :

اشرح المبدأ الذى يمكن للدولة من خالله حماية مصالحها األساسية فى مواجهة الجرائم الجنائية 

 ائى ؟التى ال تخضع لمبدأ إقليمية النص الجن

 

 السؤال الثالث :

اشرح فى إيجاز غير مخل الشروط التى يتعين توافرها لدى المحكوم عليه لإلستفادة من 

 اإلفراج الشرطى ؟

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

 

  



 1124/  21/  22التاريخ :                            الدور الثانىامتحان                          جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                   1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 )الفرقة الرابعة( كمبيوتر مادة : الرابعة )الئحة قديمة(                      الالفرقة 

 أجب عن السؤالين اآلتيين :

 السؤال األول :

 عرف التجارة اإللكترونية واشرح مزاياها للتجارة الدولية ؟

 أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها من كلمات : السؤال الثانى :

تحولت شبكة اإلنترنت من مجرد وسيلة للتبادل المعلوماتى إلى وسيلة  -1

 للتبادل ...........

 ..............فيها الصلح .ال يجوز التحكيم فى المسائل التى  -2

 يبدأ التحكيم بمرحلة وينتهى بمرحلة .................. -3

 ال تعرف التجارة اإللكترونية .................... -4

 قانون التحكيم المصرى هو القانون رقم ................... -5

 .1991مايو  22وضع اإلتحاد األوروبى .....................فى  -6

 نت طابع ......................عابر للحدود .لشبكة اإلنتر -1
 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 1124/  21/  22التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 قانون العمل والتأمينات اإلجتماعية )الفرقة الثالثة تخلفات(مادة : ال              الرابعة الفرقة 

 القسم األول

 أجب عن سؤالين فقط من مما يلى :

 األول :السؤال 

 التمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة ؟

 السؤال الثانى :

 ؟2223لسنة  12الحماية القانونية لألجر فى ظل أحكام القانون 

 السؤال الثالث :

 ما مفهوم السبب اإلقتصادى المبرر إلنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل ؟

 القسم الثانى

 أجب عن سؤال واحد فقط من اآلتى :

 السؤال األول :

 اذكر مع الشرح شرطى استفادة العامل الوطنى من قانون التأمينات اإلجتماعية .

 السؤال الثانى :

ما المقصود بعوارض الطريق الطبيعى وما أثر تحقق هذه العوارض على اعتبار الحادث الذى 

 يقع للعامل أثناء ذهابه إلى العمل أو أثناء عودته من اصابة عمل .

 

 ♦♦♦♦♦أطيب التمنيات بالتوفيق مع♦♦♦♦♦

  



 1124/  21/  22التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 التدريب القانونى )الفرقة األولى(مادة : ال              الرابعة الفرقة 

 القسم األول

 ضع عالمة )صح( أو عالمة خطأ أمام العبارات التالية مع التعليل :

 يوجد نوع واحد فقط من الحقوق والحريات العامة )   ( . -1

 على األموال كلها )   (.إن الحماية الدستورية للملكية تنبسط  -2

 إن الملكية لم تعد حقا مطلقا )   ( . -3

 إن النظام الديمقراطى للحكم ال يفترض أن يكون حق اإلقتراع منضبطا )     (. -4

 إن حق الدفاع أصالة من الحقوق التى كفلها الدستور والتى ال يجوز اسقاطها )   (. -5
 

 القسم الثانى

 أجب عن سؤال واحد فقط مما يأتى :

 السؤال األول :

 تكلم عن المفاوضات الوساطة والتحقيق والتوفيق كوسائل دبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية ؟

 : الثانىالسؤال 

 تكلم عن التحكيم الدولى باعتباره وسيلة قضائية لتسوية المنازعات الدولية ؟

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦



  



 

 1124/  21/  24التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 (األولى تخلفات)الفرقة لغير المسلمين األحوال الشخصيةمادة : ال              الرابعة الفرقة 

 : ثالثة أسئلة فقط من األسئلة اآلتيةأجب عن 

 السؤال األول :

هل يكفى اتحاد غير المسلمين فى الدين والملة فقط لخضوعهم لشريعتهم الخاصة أم يتعين 

 اإلتحاد فى الطائفة أيضا ؟.

 السؤال الثانى :

 بشريعة غير المسلمين ؟.ما المقصود 

 السؤال الثالث :

تكلم عن اإلنفصال الجسدى عند الكاثوليك واإلنجيليين مبينا أسباب اإلنفصال وآثاره وكيفية 

 انتهائه ؟.

 السؤال الرابع :

 اذكر مع الشرح شروط وآثار نظرية الزواج الظنى فى الفقه الكنسى ؟.

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 1124/  21/  24التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 القانون التجارىمادة : ال              الرابعة الفرقة 

 القسم األول)األوراق التجارية(

 اكتب فى أحد الموضوعين اآلتيين :

 : الموضوع األول

 جزاء تخلف البيانات اإللزامية فى الكمبيالة أو تحريفها .

 الموضوع الثانى :

 ونطاقها .قاعدة تطهير الدفوع فى الكمبيالة من حيث تعريفها وشروطها 

 

 القسم الثانى)اإلفالس وعمليات البنوك(

 أجب عن سؤالين فقط من األسئلة األربع التالية :

 السؤال األول :

الديون محل التوقف عن الدفع كشرط للحكم بشهر تكلم عن الشروط الواجب توافرها فى 

 اإلفالس ؟

 السؤال الثانى :

 عرف خطاب الضمان وبين أنواعه ؟

 السؤال الثالث :

 عرف اإلعتماد المستندى وبين أنواعه ؟

 السؤال الرابع :

 تكلم عن المقصود بغل يد المدين عن إدارة أمواله أو التصرف فيها كأثر للحكم بشهر اإلفالس ؟

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 1124/  21/  24التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 القانون البحرى والجوى(مادة : ال              الرابعة الفرقة 

 حرى(القسم األول)القانون الب

 اكتب فى أحد الموضوعين اآلتيين :

 : الموضوع األول

 تعريف السفينة وطبيعتها القانونية .

 الموضوع الثانى :

 عقد شراء السفينة من حيث تعريفه وشروطه وآثاره .

 

 القسم الثانى)القانون الجوى(

 أجب عن السؤال اآلتى )إجبارى( :

 .1941فى اتفاقية شيكاغو لعام تكلم عن مضمون مبدأ سيادة الدولة على فضائها 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 

 

  



 1124/  21/  24التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 المالية العامة والتشريع الضريبى )الفرقة الثالثة تخلفات(مادة : ال              الرابعة الفرقة 

 القسم األول)المالية العامة(

 أجب عن سؤالين فقط مما يأتى :

 السؤال األول :

 والرسم ثم قارن بينهما )أوجه الشبه وأوجه اإلختالف( . تعريف كل من الضريبة

 السؤال الثانى :

 حدد المقصود بالمصطلحات اآلتية :

 التهرب الضريبى-3  الضريبة الجمركية-2  القرض العام-1

 النفقة العامة-6   الموازنة العامة-5 اإلزدواج الضريبى-4

 نظام الدروباك )رد الضريبة(.-8 نقل عبء الضريبة-1

 السؤال الثالث :

 وضح مدى صحة أو خطأ العبارات اآلتية :

 يدفع الفرد الضريبة كمقابل للمنافع والخدمات التى تقدمها له الدولة .-1

 تختص السلطة التنفيذية بإعداد وتحضير الموازنة العامة .-2

 الدولة.ال تختلف الموازنة العامة عن الحساب الختامى لها فكالهما بيان بنفقات وإيرادات -3

 تقوم الدولة بإنفاق النفقات التحويلية من أجل الحصول على السلع الالزمة لها .-4

 

 (التشريع الضريبىالقسم الثانى)

 : األسئلة اآلتية مع التعليلأجب عن 

 ماهى العقارات التى تخضع للضريبة العقارية ؟ -1

 دخل عنها ؟ما هو موقف العقارات التى يتم ايجارها مفروشة ويتم  سداد ضريبة  -2

 ما هو المكلف بالضريبة العقارية ؟ -3

 هل يخضع العقار بالتخصيص للضريبة العقارية ؟ -4

 ما حكم العقارات المبنية التى يملكها مالكها قبل صدور القانون الجديد ؟ -5

 هل يجوز للحكومة أن تطعن فى قرار لجنة التقدير ؟ -6

 ما حكم العقارات التى تستخدم ألغراض تجارية أو صناعية ؟ -1

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦



 1124/  21/  24التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 اإلقتصاد )الفرقة الثانية تخلفات(مادة : ال              الرابعة الفرقة 

 والثانى القسم األول

 : ثالثة أسئلة فقط من األسئلة اآلتيةأجب عن 

 نظرية الحلقة المفرغة فى تفسير التخلف وتقييمك لها . -1

 )اذكر بالتفصيل ثالث مجاالت (. 1991( لسنة 8القانون )أهم مجاالت اإلستثمار فى  -2

 تعريف التنمية لدى اإلقتصاديين الرأسماليين . -3

 نظرية المنظم فى التنمية . -4

 .1991لسنة ( 8أهم ضمانات اإلستثمار فى القانون ) -5

 

 

 الثالث القسم 

 :السؤال التالىأجب عن 

 نفس الوقت""من وظائف النقود أنها مقياس للقيمة ومخزن لها فى 

 تناول بالشرح المناسب هذه العبارة .

 الرابع القسم 

 :السؤال التالىأجب عن 

 اكتب فى نظرية آدم سميث عن التجارة الدولية .

 

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 1124/  21/  21التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 التنظيم الدولى )الفرقة األولى تخلفات(مادة : ال              الرابعة الفرقة 

 سؤالين فقط من األسئلة اآلتية :أجب عن 

 : السؤال األول

 عرف المنظمة الدولية ثم اشرح بالتفصيل عناصرها ؟

 السؤال الثانى :

 اشرح بالتفصيل خمسة مبادىء من مبادىء األمم المتحدة ؟

 السؤال الثالث :

 اشرح بالتفصيل نظام التصويت فى مجلس األمن الدولى ؟

 

 

 ♦♦♦♦♦بالتوفيقمع أطيب التمنيات ♦♦♦♦♦

  



 1124/  21/  21التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 القانون المدنى )الفرقة الثالثة تخلفات(مادة : ال              الرابعة الفرقة 

 القسم األول : عقد البيع

 أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين اآلتيين :

 : السؤال األول

 ماهى الشروط الواجب توافرها فى المبيع ؟

 السؤال الثانى :

 اكتب ما تعرفه عن نقل ملكية المنقول ؟

 

 القسم الثانى: عقد اإليجار

 اكتب فى موضوع واحد فقط من الموضوعين اآلتيين :

 الموضوع األول :

 نشأة الرابطة اإليجارية بمقتضى نص القانون .

 الموضوع الثانى :

 التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة .

 القسم الثالث: عقد التأمين

 ن اآلتيين :اكتب فى موضوع واحد فقط من الموضوعي

 الموضوع األول :

 شروط الخطر فى عقد التأمين وأوصافه .

 الموضوع الثانى :

 خصائص عقد التأمين .

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 



 1124/  21/  21التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 القضاء اإلدارى )الفرقة الثالثة تخلفات(مادة : ال              الرابعة الفرقة 

 القسم األول : قضاء اإللغاء

 ى :أجب عن سؤالين فقط مما يل

 : السؤال األول

 وضح خصائص دعوى اإللغاء ؟

 السؤال الثانى :

 وضح القواعد العامة لشرط المصلحة فى دعوى اإللغاء ؟

 السؤال الثالث :

 وضح عيب عدم اإلختصاص كأحد أوجه إلغاء القرار اإلدارى ؟

 

 

 القسم الثانى : قضاء التعويض

 أجب عن سؤالين فقط مما يلى :

 : السؤال األول

 المبررات القانونية لعدم مسئولية الدولة عن األضرار الناشئة عن القوانين ؟ وضح

 السؤال الثانى :

 وضح صور الخطأ المرفقى ؟

 السؤال الثالث :

وضح الشروط التى تطلبها مجلس الدولة الفرنسى إلمكانية التعويض عن األضرار الناشئة عن 

 القوانين ؟

 

 ♦♦♦♦♦بالتوفيقمع أطيب التمنيات ♦♦♦♦♦

  



Q1-Answer four (4) only from the following questions :                                             القسم الثانى 

1- What are the categories of courts ? 

2- What are the branches of the Egyptian judicial system ? 

3- What is definition of a contract? 

4- What are the raquirements for the formation of a contract ? 

5- What are the two aspects which classify the regime of Omar Ibn Al-Khattab? 

6- Mention the definition of good offices  ?  

Q2-Translait to Arabic (3) only from the following : 

   1 – The judiciary contains the different courts and the public prosecution . 

   2 – Criminal investigations are carried out by the public prosecution. 

   3 – Justice was an important characteristic in the regime of Omar Ibn Al-Khattab?  . 

   4 – Bait Al Maal was an Islamic Financial establishment . 

 السؤال الثالث : ترجم إلى اللغة اإلنجليزية خمسة من المصطلحات األتية :

                 النائب العام  -1المحكمة اإلدارية العليا                 -4هيئة قضايا الدولة    -2النيابة اإلدارية   -1المحكمة الدستورية العليا   -2

 اإلجراءات الدبلوماسية. -9اإلخالل بالعقد   -8العقود الشكلية    -7دولة  هيئة مفوضى ال -6

  



 1124/  21/  26التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 الشريعة اإلسالمية )الفرقة الثانية تخلفات(مادة : ال              الرابعة الفرقة 

 القسم األول : 

 أجب عن السؤالين التاليين :

 : السؤال األول

 أنواعها ؟عرف الخطبة فى اللغة واصطالح الفقهاء ثم بين 

 السؤال الثانى :

 بين المقصود بالزواج وأهميته والحكمة من مشروعيته فى اإلسالم ؟

 

 

 القسم الثانى : 

 أجب عن السؤالين التاليين :

 : السؤال األول

 متى يكون الطالق حراما ، ومتى يكون واجبا ، وماالحكمة من مشروعية الطالق ؟

 وضوعين اآلتيين:السؤال الثانى :أجب عن واحد فقط من الم

 ما هو الطالق السنى ؟ ومتى يكون الطالق بدعيا ؟ وهل يقع الطالق البدعى ؟ - أ

للفقهاء رأيان فى مشروعية طالق الثالث بلفظ واحد ، اذكر أدلة الرأيين والراجح  - ب

 منهما ؟

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 1124/  21/  26التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 القانون الزراعىمادة : ال              الرابعة الفرقة 

 اكتب فى موضوعين فقط مما يلى :

 : الموضوع األول

 حظر إقامة مبان على األرض الزراعية .

 الموضوع الثانى :

 الحد األقصى للملكية الزراعية .

 الموضوع الثالث :

 حظر تجريف األرض الزراعية .

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 1124/  21/  26التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 القانون المدنىمادة : ال              الرابعة الفرقة 

 القسم األول : 

 أجب عن سؤال واحد فقط مما يلى :

 : السؤال األول

 حق الملكية مطلق أم مقيد .

 السؤال الثانى :

 البناء والغراس فى أرض مملوكة للغير .

 

 

 القسم الثانى : 

 أجب عن سؤالين فقط مما يلى  :

 : السؤال األول

 تكلم عن حكم هالك أو تلف القضاء المرهون .

 : السؤال الثانى

ما هى الشروط الواجب توافرها فى ملحق القضاء المرهون حتى يدخل فى وعاء الرهن ثم 

 اشرح ثالثة أمثلة أوردها المشرع كملحقات للعقار المرهون ؟

 : السؤال الثالث

 "اليباشر الدائن المرتهن حق التتبع إال فى مواجهة الحائز للعقار المرهون" فمن هو الحائز ؟

 

 

 ♦♦♦♦♦التمنيات بالتوفيقمع أطيب ♦♦♦♦♦

  



 القسم األول : 

 أجب عن السؤال التالى :

 تكلم عن الشروط الواجب توافرها لصحة تسبيب أحكام القضاء ؟

  



 1124/  21/  26التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 العقود اإلداريةمادة : ال              الرابعة الفرقة 

 القسم األول : 

 : السؤالين التاليينأجب عن 

 : السؤال األول

 السلطة العامة لصالح المتعاقد فى مواجهة الغير .تكلم عن الشروط التى تتضمن امتيازات 

 السؤال الثانى :

 تكلم عن مدى جواز إلغاء المناقصة العامة قبل البت فيها من قبل السلطة المختصة .

 

 

 القسم الثانى : 

 أجب عن سؤالين فقط مما يلى  :

 تكلم عن :: السؤال األول

 شروط تعديل العقد اإلدارى . - أ

 للجزاءات التعاقدية .الخصائص العامة  - ب

 تكلم عن :السؤال الثانى :

 نظرية الظروف الطارئة .

 تكلم عن :: السؤال الثالث

 أساليب الوفاء بالثمن ، وشروط وإجراءات الوفاء بكامل الثمن .

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

  



 1124/  21/  28التاريخ :                                    الثانىالدور امتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 تخلفات(القانون الجنائى )الفرقة الثالثة مادة : ال              الرابعة الفرقة 

  القسم األول:

 -: عن سؤال واحد فقط أجب 

 السؤال األول :

المعيار ما المقصود "بالعطية" فى جريمتى الرشوة الالحقة، والمكافأة الالحقة ، وما هو 

 فى تجريم المقابل بين السلوك المادى والنتيجة اإلجرامية ؟ الحديث

 السؤال الثاني :

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

 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 

 الزمنية بين السلوك المادى ونية اإلختالس ؟المعاصرة 

 : الثانىالسؤال 

ع( ؟ وبين جريمة أخذ  251قارن بين اإلجهاز على الرهائن كظرف مشدد للقتل العمدى )م 

 الرهائن كصورة من صور اإلرهاب انتظمتها معاهدة دولية ؟

  القسم الثالث:

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

 ضبط موظف عام قبل "عطية" رشوة قدرت قيمتها بأكثر من مائتى جنيه . -1

 تفجير عبوة ناسفة فى طريق عام بقصد منع المرور فيه ، نشأ عنه عديد من القتلى . -2

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

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

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

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦



 1124/  21/  28التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 النظم السياسية والقانون الدستورى)الفرقة األولى تخلفات(مادة : ال             الرابعة الفرقة 

 النظم السياسيةالقسم األول : 

 أجب عن سؤالين فقط مما يأتى  :

 تكلم عن :: السؤال األول

 نظريتى سيادة األمه وسيادة الشعب .

 السؤال الثانى :تكلم عن :

 نظرية العقد اإلجتماعى عند  لوك ، وهوبز ، وروسو ، وتقدير تلك النظريات .

 السؤال الثالث :تكلم باإلختصار المناسب عن :

 أنواع الحكومات النيابية 

 نظام حكومة الجمعية( –النظام الرئاسى  –)النظام البرلمانى 

 

 

 القانون الدستورىالقسم الثانى : 

 :  األسئلة الثالثة التالية أجب عن 

 : السؤال األول

 اشرح المقصود بالعرف الدستورى وأركانه والقيمة القانونية للعرف المعدل بالحذف ؟

 : السؤال الثانى

 ناقش طرق وضع الوثيقة الدستورية سواء الديمقراطية وغير الديمقراطية ؟

 : السؤال الثالث

 طرق الطعن بعدم الدستورية فى التشريع فى النظام المصرى ؟

 

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦

 



 1124/  21/  28التاريخ :                                    الدور الثانىامتحان                            جامعة المنوفية       

 21-21الزمن : ساعتان من                       1124/  1122للعام الجامعي ق                                    قوكلية الح

 القانون المدنى )الفرقة الثانية تخلفات(مادة : ال             الرابعة الفرقة 

 األول : مصادر اإللتزامالقسم 

 أجب عن سؤالين فقط مما يأتى  :

 السؤال األول :

 عرف التدليس كعيب من عيوب اإلرادة مبينا شروط التدليس وأثره ؟

 السؤال الثانى :

 عرف النيابة فى التعاقد مبينا أنواع النيابة وشروط تحققها )أثار النيابة غير مطلوبة(.

 السؤال الثالث :

 السكوت للتعبير عن اإلرادة ؟ ما مدى صالحية

 القسم الثانى : أحكام اإللتزام

 أجب عن سؤالين فقط من األسئلة اآلتية    :

 السؤال األول :

 ما المقصود بالعربون وأحكامه والفرق بينه وبين الشرط الجزائى ؟

 السؤال الثانى :

 ما هى الدعوى غير المباشرة وشروطها وآثارها ؟

 السؤال الثالث :

 هى حوالة الحق وشروطها ونفاذها فى مواجهة الغير ؟ما 

 : قانون اإلثبات الثالثالقسم 

 أجب عن سؤالين فقط من األسئلة اآلتية    :

 السؤال األول :

 شروط الواقعة القانونية محل اإلثبات .

 السؤال الثانى :

 تعريف المحررات الرسمية وشروطها .

 السؤال الثالث :

 فى اإلثبات . حجية المحررات العرفية

 

 ♦♦♦♦♦مع أطيب التمنيات بالتوفيق♦♦♦♦♦



 


