
 1824/  80/  80التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم العلوم اإلدارية 

 مادة الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة 

                             2-28من  ثالث ساعاتالزمن :              1824امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 

 أجب عن سؤالين فقط مما يأتى :

 )عشرة درجات (      تكلم عن :السؤال األول :   

 السلطات التأديبيــــــــة الجامعيـــــــــــة .

 

 )عشرة درجات (      تكلم عن :السؤال الثانى :   

 الضمانات الخاصة بتوقيع الجزاءات التأديبية 

 

 )عشرة درجات (      تكلم عن :السؤال الثالث :   

 الرقابة القضائية على الخطأ التأديبى لطالب الجامعات .

 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 

 

 

 



 1824/  80/  29التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم العلوم اإلدارية 

 النشاط اإلدارىمادة  

                             2-28من  ثالث ساعاتالزمن :              1824امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 

 : السؤالين التاليينأجب عن 

 السؤال األول :   

تكلم عن نطاق تطبيق الغرامة التهديدية من حيث المحل ، ومن حيث 

مصدر الحكم ، ومن حيث سلطة القضاء بشأن النزاع محل الحكم ، ومن 

 حيث مدى امكانية الطعن فى الحكم .

 

 السؤال الثانى :   

المستفيد من الغرامة التهديدية ، ثم تكلم عن مدى مسئولية تكلم عن 

الموظف الذى يتسبب فى إدانة الدولة بالغرامة التهديدية بسبب عدم تنفيذ 

 أحكام القضاء اإلدارى .

 

 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........
  



 1824/  80/  29التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم العلوم اإلدارية 

 مادة العقود اإلدارية 

                             2-28من  ثالث ساعاتالزمن :              1824امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 

 أجب عن السؤالين التاليين :

 السؤال األول :   

 وضح شروط تطبيق نظرية عمل األمير ؟

 

 السؤال الثانى :   

 وضح اآلثار المترتبة على تطبيق نظرية الظروف الطارئة ؟

 

 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........
  



 1824/  80/  21التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم العلوم اإلدارية 

 اإلدارة العامةمادة  

                             2-28من  ثالث ساعاتالزمن :              1824امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 

 : السؤالين التاليينأجب عن 

 السؤال األول :   

يختلط األمر فى كثير من األحيان على الباحثين فى مجال ممارسة النشاط 

اإلدارى للدولة بين القيادة اإلدارية والرئاسة اإلدارية ، فال يفرقون بينهما 

اآلخر ، وذلك بسبب أوجه على الرغم من تباينهما وتمييز كل منهما عن 

الشبه التى تنشأ بينهما ، وضح ذلك فى ضوء ما درست فيما يتعلق 

 بالتمييز بين القيادة اإلدارية والرئاسة اإلدارية ؟

 

 السؤال الثانى :   

وضح طريقة اإلختيار المطلق للقادة اإلداريين وكذلك وضح طريقة 

 والتقدير ؟ اإلختيار وفقا للمركز اإلجتماعى من حيث المضمون

 

 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 

  



 1824/  80/  11التاريخ : الدراسات العليا                                                جامعة المنوفية  

 دبلوم العلوم اإلدارية 

 الوظيفة العامةمادة  

                             2-28من  ثالث ساعاتالزمن :              1824امتحان دور مايو              كلية الحقوق            

 

 القسم األول

 : السؤال اآلتىأجب عن 

وضح موقف الفقه والقانون سواء الفرنسى أو المصرى واتجاه مجلس 

الدولة الفرنسى وموقف لجنة الحرية النقابية التابعة لمكتب العمل الدولى 

 السياسى . من موضوع ممارسة نقابات الموظفين للعمل

 

 القسم الثانى

 أجب عن السؤال اآلتى :

 اكتب فى المسئولية التأديبية للموظف العام .

 

 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........
 


