
 1594/  50/  91التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم حقوق اإلنسان 

 النظم الدستورية لحقوق اإلنسانمادة  

                             9-95من  ثالث ساعاتالزمن :              1594امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 

 عن السؤال التالى :أجب 

فى ضوء  5122يناير  52ناقش حرية اصدار الصحف قبل وبعد ثورة 

التطورات الدستورية والتشريعية الطارئة على تنظيمها ، وعلى تنظيم 

 واختصاصات المجلس األعلى للصحافة فى ظل غياب مجلس الشورى .

 

 

 

 بالتوفيق........مع أطيب التمنيات 

  



 1594/  50/  90التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم حقوق اإلنسان 

 حماية حقوق اإلنسان فى الشريعة اإلسالميةمادة  

                             9-95من  ثالث ساعاتالزمن :              1594امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 القسم األول

 : عما يأتىأجب 

 السؤال األول :

 بين مظاهر تكريم الخالق سبحانه وتعالى لإلنسان فى القرآن الكريم ؟

 

 السؤال الثانى :

 اذكر بعض األحاديث النبوية التى تدل على حقوق اإلنسان فى اإلسالم ؟

 الثانىالقسم 

 الموضوعين اآلتيين :أجب عن واحد فقط من 

بين شروط العلماء لتوريث الحمل ؟ وما هى مذاهب الفقهاء فى كيفية  - أ

توريث الحمل ؟ وما هو الرأى الراجح فى المسألة ، وبم أخذ القانون 

 ؟

فى تفضيل الوالد لبعض ولده فى  -تفصيال –اذكر مذاهب العلماء  - ب

 العطيه ، مع ذكر أدلة الفقهاء ، وما هو الرأى الراجح فى المسألة ؟

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

  



 1594/  50/  11التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم حقوق اإلنسان 

 القانون الدولى اإلنسانىمادة  

                             9-95من  ثالث ساعاتالزمن :              1594امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 

 : السؤالين اآلتيينعن أجب 

 السؤال األول :

تكلم عن القواعد العامة لحماية السكان المدنيين فى ظل اتفاقيات جنيف 

 وفى الشريعة اإلسالمية . 2111اإلضافيين وبروتوكوليها  2191

 

 السؤال الثانى :

 تكلم عن المبادئ العامة للقانون الدولى اإلنسانى ؟

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

  



 

 1594/  50/  91التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم حقوق اإلنسان 

 مادة حماية حقوق اإلنسان ونظم اإلجراءات 

                             9-95من  ثالث ساعاتالزمن :              1594امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 أجب عن سؤال واحد من السؤالين التاليين :

 

 السؤال األول :

 وخصائصه ؟ الدولى اكتب فى التعريف المقترح للحكم القضائى

 

 السؤال الثانى :

 اكتب فى األثر الملزم والتنفيذى للحكم القضائى الدولى ؟

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


