
 

 الفرقة االولى 

 شعبة 

 

 

 

 

 
 



 4502/  50/  50التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2450/  3450للعام الجامعي 

                             0- 05من  ثالث ساعاتالزمن :      )قسم الدراسة باللغة اإلنجليزية(  األولىالفرقة كلية الحقوق     

 المدخل للعلوم القانونية مادة : 

 نظرية القانون          القسم األول                                       

 :  سؤالين مما يلىأجب عن 

  األولالسؤال 

 وضح ذلك ؟ –من أهداف القانون : تحقيق األمن الفردى 

  :  الثانىالسؤال 

 ركن الجزاء فى القاعدة القانونية ؟

  :  الثالثالسؤال 

 وضح التشريع العـــــادى بواسطــــة مجلس الشعـــــب ؟

 

 نظرية الحق               الثانىالقسم                                    

 :  سؤالين مما يلىأجب عن 

  األولالسؤال 

 وأنواعها وكيفية قياس درجة القرابة ؟ماهية القرابة 

  :  الثانىالسؤال 

 ما هى موانــــع األهليـــــــة ؟

  :  الثالثالسؤال 

 ما هو محل الحق الشخصى ؟

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........



 

 4502/  50/  11التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2450/  3450للعام الجامعي               كلية الحقوق     

                             0- 05من  ثالث ساعاتالزمن :                        )قسم الدراسة باللغة اإلنجليزية(  األولىالفرقة 

 تاريخ النظم القانونية مادة : 

 :  السؤال اآلتى )إجبارى(أجب عن 

 األساس القانونى للمصطلحات اآلتية :وضح 

 التخلى عن المجرم . -1

 دعوى أخذ رهينة . -2

 بيـــــع الوفـــــاء . -3

 إنتقال اإللتزام فى القانون الرومانى . -4

 الحيله والتحليل القانونى مع التمثيل . -5

 العقـــــــــــــار بالتخصيـــــــــص . -6

 األثر الرجعى لقسمة المال الشائع . -7

 

 :  واحد فقط  من السؤالين اآلتيين سؤالأجب عن 

 السؤال األول :

سمح المشرع المصرى للقاضى باللجوء إلى فكرة العدالة إلضفاء طابع المرونة  -)أ(

على القانون فى حالة وجود نص قانونى ، وليستلهم منها الحل فى حالة عدم وجود 

 نص قانونى . اشرح هذه العبارة على ضوء ما درست ؟

الفقهاء المسلمون إلى الحيلة للحد من آثار بعض النظم القانونية ، اشرح لجأ  -)ب(

 ذلك على ضوء ما درست ؟

 السؤال الثانى :

اشرح ذلك  –كان للتقاليد العرفية أثرها على األنظمة القانونية المختلفة للعقود  -)أ(

 بالتفصيل ؟

 تكلم عن أثـــــــر العرف فى بنــــــاء األحكـــــــام فى الفقــــه اإلسالمـــــي .  -(ب)

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........



 4502/  50/  01التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2450/  3450الجامعي للعام               كلية الحقوق     

                             0- 05من  ثالث ساعاتالزمن :                        )قسم الدراسة باللغة اإلنجليزية(  األولىالفرقة 

 القانون الدستورى المصرى مادة : 

 

 أجب عن سؤالين فقط من األسئلة التالية :

 السؤال األول :

 وأنواعه ؟عرف العرف الدستورى 

 السؤال الثانى :

 اشرح أساليب نشأة الدساتير ؟

 السؤال الثالث :

 اشرح آثار الرقابة القضائية على دستورية القوانين ؟

 

 
 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

  



 

 4502/  50/  01التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2450/  3450للعام الجامعي               كلية الحقوق     

                             0- 05من  ثالث ساعاتالزمن :                        )قسم الدراسة باللغة اإلنجليزية(  األولىالفرقة 

 القانون الدستورى المصرى مادة : 

 

 أجب عن سؤالين فقط من األسئلة التالية :

 السؤال األول :

 عرف العرف الدستورى وأنواعه ؟

 السؤال الثانى :

 اشرح أساليب نشأة الدساتير ؟

 السؤال الثالث :

 اشرح آثار الرقابة القضائية على دستورية القوانين ؟

 

 
 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........



 4502/  50/  40التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2450/  3450للعام الجامعي               كلية الحقوق     

                             0- 05من  ثالث ساعاتالزمن :                        )قسم الدراسة باللغة اإلنجليزية(  األولىالفرقة 

 األحوال الشخصية لغير المسلمين مادة : 

 

 فقط من األسئلة التالية : ثالثة أسئلةأجب عن 

 السؤال األول :

تكلم عن اإلنفصال الجسدى عند الكاثوليك واإلنجيليين مبينا 

 ؟ أسباب اإلنفصال ، وآثاره،وكيفية انتهائه ،وتقديرك لهذا النظام 

 السؤال الثانى :

زوجته بإرادته المنفردة حال هل يجوز للزوج المسيحى أن يطلق 

 ؟ خضوعهما ألحكام الشريعة اإلسالمية

 السؤال الثالث :

ما المقصود بقواعد الشريعة اإلسالمية واجبة التطبيق على 

عالقات غير المسلمين الشخصية عند تخلف شرط أو أكثر من 

 ؟ شروط تطبيق الشريعة الخاصة

 : الرابعالسؤال 

ية الزواج الظنى فى الفقه اذكر مع الشرح شروط وآثار نظر

 ؟ الكنسى 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 



 

 4502/  50/  43التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2450/  3450للعام الجامعي               كلية الحقوق     

                             0- 05من  ثالث ساعاتالزمن :                        باللغة اإلنجليزية()قسم الدراسة   األولىالفرقة 

 الحاسب اآللى مادة : 

 

 أجب عن السؤال اآلتى )إجبارى(

 تكلـــــــم عن خصائـص التجـــــــــــارة اإللكترونيـــــــــــــــة ؟

 

 : اآلتيينمن السؤالين فقط  سؤال واحدأجب عن 

 : األولالسؤال 

 ؟ وضح دور المنظمات الدولية فى تطور التجارة اإللكترونيـــــة

 : الثانىالسؤال 

وضح معوقات التجارة اإللكترونية على المستوى العالمى 

 والمصرى ؟

 

 
 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 



 

 

 الفرقة الثانية

 شعبة

 

 

 



 4502/  50/  44التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2450/  3450للعام الجامعي 

                             0- 05من  ثالث ساعاتالزمن :      )قسم الدراسة باللغة اإلنجليزية(  الثانيةالفرقة كلية الحقوق     

 الشريعة اإلسالمية مادة : 

 القسم األول

 :  األسئلة التاليةأجب عن 

 أوال :

 والمطلوب منك : –ذكر ابن حزم أن النكاح حالة اإلعتدال حكمه الوجوب 

 بيان أدلتك على ذلك . - أ

 كيف ترد على قوله . - ب

 ثانيا :

اذكر الرأى الراجح فقط فى حكم العقد الذى بنى على خطبة محرمة معلال  - أ

 لما تذكر .

 اذكر شروط الرضعات التى يثبت التحريم بها ، مع ذكر الدليل على ذلك  - ب

 القسم الثانى

 :  األسئلة التاليةأجب عن 

 السؤال األول :

بين الحاالت التى تعد الفرقة فيها طالقا ؟ ثم بين القيود التى أوردها اإلسالم على 

 الطالق ؟

 السؤال الثانى :

 ة ؟ـــــــــــاالت الفرديـــــــة للحــــــالق بالنسبــــــــم الطــــــــن حكـــــبي

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 



 
 4502/  50/  02التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2450/  3450للعام الجامعي 

                             0- 05من  ثالث ساعاتالزمن :      الدراسة باللغة اإلنجليزية()قسم   الثانيةالفرقة كلية الحقوق     

 تاريخ القانون المصرى مادة : 

 

 اكتب فى موضوعين فقط مما يلى :

 ة .ـــــنظرية السنة فى الخالف -1

 الفة .ـــــــــإندثار معانى الخ -2

 حكومة بونابرت فى مصر . -3

 بالتوفيق........مع أطيب التمنيات 

 
 4502/  50/  54التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2450/  3450للعام الجامعي 

                             0- 05من  ثالث ساعاتالزمن :      )قسم الدراسة باللغة اإلنجليزية(  الثانيةالفرقة كلية الحقوق     

 )اإلثبات(مادة : 

 

  :  ثالث من األسئلة اآلتيةأجب عن 



  األولالسؤال 

 نقل عبء اإلثبات ؟

  :  الثانىالسؤال 

 شروط المحررات الرسمية ؟

  :  الثالثالسؤال 

 الطرق التى يثبت بها تاريخ المحررات العرفية ؟

  :  الرابعالسؤال 

 وحجيتهــــــا فى اإلثبـــــــــــات ؟دفاتـــــر التجــــار 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 
 4502/  50/  54التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2450/  3450للعام الجامعي 

                             0- 05من  ثالث ساعاتالزمن :      اإلنجليزية()قسم الدراسة باللغة   الثانيةالفرقة كلية الحقوق     

 )اإلثبات(مادة : 

 

  :  ثالث من األسئلة اآلتيةأجب عن 



  األولالسؤال 

 نقل عبء اإلثبات ؟

  :  الثانىالسؤال 

 شروط المحررات الرسمية ؟

  :  الثالثالسؤال 

 العرفية ؟الطرق التى يثبت بها تاريخ المحررات 

  :  الرابعالسؤال 

 دفاتـــــر التجــــار وحجيتهــــــا فى اإلثبـــــــــــات ؟

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

  



 


