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 4023/  24/  42التاريخ :         األول)التخلفات(امتحان الفصل الدراسي           جامعة المنوفية  

 2402/  3402للعام الجامعي 

                             24- 20الزمن : ساعتان من                   األولىالفرقة                       كلية الحقوق              

 مصطلحات قانونية بلغة أجنبيةمادة : 

Answer tow questions only from following questions : 

PART 1 

1- Definition of the law and its characteristics?  

2- Definition of the public international law and its 

objects ?   

3- Functions of money ? 

 

PART 2 

Translate into English the following terminologies ? 

 

–العالقات الدولية  –القانون اإلدارى  –الدستور  –القانون   
المفاوضات . –القانون الجنائى    

  :  أجب عن السؤالين التاليين )إجبارى(

 السؤال األول : 

 اشرح بالتفصيل ضمانات القضاة بالنسبة ل :

 إستقاللهم . - أ

 عدم قابليتهم للعزل . - ب

 نقلــــــهم . -جـ

 ندبـــــــهم . -د

 السؤال الثانى : 

 ؟ تكلم عن ضمانات القضاة أثناء التحقيق معهم ومحاكمتهم جنائيا 



 4023/  24/  42التاريخ :         األول)التخلفات(امتحان الفصل الدراسي           جامعة المنوفية  

 2402/  3402للعام الجامعي 

                             24- 20الزمن : ساعتان من                   األولىالفرقة                       كلية الحقوق              

 اإلقتصادمادة : 

                                          

 القسم الثانى                                          

  -: سؤالين من األسئلة التاليةأجب عن 

 السؤال األول : 

 تناول بالتحليل الفكر اإلقتصادى ألرسطو وأفالطون ؟

 السؤال الثانى : 

 تناول بالتحليل :

المتغيرات الفنية والتنظيمية وكذلك القضايا أو األمور التى مهدت لنشأة المدرسة  - أ

 التقليدية ؟

 لدخل القومى ومصادر هذا األخيرمفهوم التوزيع الشخصى والتوزيع الوظيفى ل - ب

 السؤال الثالث : 

 الفكر اإلقتصادى للدللحى - أ

 مشكالت قياس الدخل القومى  - ب

 

 

 



 

 4023/  24/  44التاريخ :         األول)التخلفات(امتحان الفصل الدراسي           جامعة المنوفية  

 2402/  3402للعام الجامعي 

                             24- 20الزمن : ساعتان من                   األولىالفرقة                       كلية الحقوق              

 الشريعة اإلسالميةمادة : 

 القسم األول 

  األسئلة التالية :أجب عن 

 السؤال األول : 

بين المقصود بكلمة الشريعة لغة واصطالحا وهل هناك مناسبة بين المعنى اللغوى 

 عليه الشريعة من أحكام ؟ تشتملوالمعنى اإلصطالحى لها ؟ وأخيرا بين ما 

 السؤال الثانى : 

عنى الفقه اإلسالمى بمبدأ التكافل اإلجتماعى ؟ بين التطبيقات التى تدل على هذا 

 تمع ؟التكافل بين أفراد المج

 القسم الثانى )نظرية العقد فى الفقه اإلسالمى(

  -: عن األسئلة التالية أجب  

 السؤال األول : 

 بين المقصود بكل مما يأتى :

 العقد الجائز -    العقد الالزم -

 العقد الزمنى-    العقد الفورى -

 السؤال الثانى : 

 من عيوب اإلرادة التدليس والمطلوب منك بيان ما يلى :

 . تعريف واحد للتدليس فى اإلصطالحذكر  -1

 . ة التدليســـل على حرمــــــالتدلي -2

 شروط الطعن على العقد بالتدليس . -3

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........
 



 4023/  24/  42التاريخ :         األول)التخلفات(امتحان الفصل الدراسي           جامعة المنوفية  

 2402/  3402للعام الجامعي 

                             24- 20الزمن : ساعتان من                   األولىالفرقة                       كلية الحقوق              

 مصطلحات قانونية بلغة أجنبيةمادة : 

Answer tow questions only from following questions : 

PART 1 

4- Definition of the law and its characteristics?  

5- Definition of the public international law and its 

objects ?   

6- Functions of money ? 

 

PART 2 

Translate into English the following terminologies ? 

 

–العالقات الدولية  –القانون اإلدارى  –الدستور  –القانون   
المفاوضات . –القانون الجنائى    

  :  أجب عن السؤالين التاليين )إجبارى(

 السؤال األول : 

 اشرح بالتفصيل ضمانات القضاة بالنسبة ل :

 إستقاللهم . - ت

 عدم قابليتهم للعزل . - ث

 نقلــــــهم . -جـ

 ندبـــــــهم . -د

 السؤال الثانى : 

 تكلم عن ضمانات القضاة أثناء التحقيق معهم ومحاكمتهم جنائيا  



 4023/  24/  21التاريخ :         األول)التخلفات(امتحان الفصل الدراسي           جامعة المنوفية  

 2402/  3402للعام الجامعي 

                             24- 20الزمن : ساعتان من                   األولىالفرقة                       كلية الحقوق              

 المدخل للعلوم القانونيةمادة : 

 نظرية القانون القسم األول

  سؤالين فقط من األسئلة األتية :أجب عن 

 السؤال األول : 

ما هو معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص ، وماهى فروع 

 القانون العام ؟

 السؤال الثانى : 

 ماذا تعرف عن العرف ، وماهى أركانه ومزاياه وعيوبه ؟

 :  الثالثالسؤال 

 تكلم عن نطاق تطبيق القانون من حيث المكان .

 نظرية الحق القسم الثانى

  -: سؤال واحد فقط مما يلى أجب عن 

 السؤال األول : 

 ما المقصود بتجارة النفس فى استعمال الحق وشروطه ؟

 السؤال الثانى : 

 ما المقصود بالحق العينى وأنواعه ؟

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........



 4023/  24/  43التاريخ :         األول)التخلفات(امتحان الفصل الدراسي           جامعة المنوفية  

 2402/  3402للعام الجامعي 

                             24- 20الزمن : ساعتان من                   األولىالفرقة                       كلية الحقوق              

 األحوال الشخصية لغير المسلمينمادة : 

 

  : ثالثة أسئلة فقط مما يلى أجب عن 

 السؤال األول : 

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

 ؟ اإلتحاد فى الطائفة أيضا يتعين

 السؤال الثانى : 

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

 :  الثالثالسؤال 

هل يجوز للزوج المسيحى أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة حال خضوعهما ألحكام 

 الشريعة اإلسالمية ؟

 :  الرابعالسؤال 

 للتطليق الجزائى عند اإلقباط األرثوذكس ؟اذكر مع الشرح سببين 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 


