
 الفرقة الثالثة شعبة
 3102/  10/  32التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2310/  2310للعام الجامعي               كلية الحقوق     

                             0- 01من  ثالث ساعاتالزمن :                        )قسم الدراسة باللغة اإلنجليزية(  الثالثةالفرقة 

 القانون الدولى الخاص مادة : 

 

 أجب عن األسئلة اآلتية:

مبدأ حرية الدولة فى تنظيم جنسيتها ، وحق الفرد فى  -1

 الجنسية ؟

متى يكون الميالد ألم مصرية سبباً كافياً لكسب  -2

وماهى شروط  اكتساب إبن المصرية الجنسية المصرية ، 

 للجنسية المصرية المكتسبة ؟

 اكتب فى : -3

 دور الحالة الظاهرة فى إثبات الجنسية . - أ

 طبيعـــــة منازعــــــة الجنسيــــــة . - ب

 الدعــــوى المجـــردة بالجنسيــــــة . -جـ

 
 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 
 3102/  10/  02التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  



  2310/  2310للعام الجامعي 

                             0- 01من  ثالث ساعاتالزمن :      )قسم الدراسة باللغة اإلنجليزية(  الثالثةالفرقة كلية الحقوق     

 الشريعة اإلسالمية مادة : 

           القسم األول                                       

 :  أجب عما يأتى

 أوال :

اذكر الحقوق المتعلقة بالتركة إجماال فقط مراعيا فى ذكرها أن تكون مرتبة  - أ

 ؟ ترتيبا أوليا

يشترط لميراث األخت ألب النصف خمسة شروط والمطلوب بيان ذلك على  - ب

 حسب ما درست ؟

 ثانيا :

من يرث ومن ال يرث مع بيان نصيب كل وارث وسبب اإلرث من عدمه فيما بين 

 يلى ، مبينا أصل المسألة وماذا يطلق عليها :

 ماتت عن : زوج ، جدة ، أخوين ألم ، أربعة اخوة أشقاء ذكور .

 

                الثانىالقسم                                    

 :  عما يأتىأجب 

  األولالسؤال 

بين الدليل على مشروعية الوصية من القرأن الكريم والسنة النبوية المطهرة ثم بين 

 الفرق بينها وبين الميراث ؟

  :  الثانىالسؤال 

بين المراد بالوصية الواجبة ثم بين الحكمة من تشريعها ؟ وما هى أوجه الخالف 

تلفين عن جدهم أو بينها وبين الميراث ؟ وأخيرا بين الحكم لو كان أحد األحفاد مخ

 جدتهم فى الديانة هل يستحقون وصية واجبة أم ال ؟

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........



 

 

 
 3102/  10/  02التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2310/  2310للعام الجامعي 

                             0- 01من  ثالث ساعاتالزمن :      )قسم الدراسة باللغة اإلنجليزية(  الثالثةالفرقة كلية الحقوق     

 الشريعة اإلسالمية مادة : 

           القسم األول                                       

 :  أجب عما يأتى

 أوال :

ذكرها أن تكون مرتبة اذكر الحقوق المتعلقة بالتركة إجماال فقط مراعيا فى  - أ

 ؟ ترتيبا أوليا

يشترط لميراث األخت ألب النصف خمسة شروط والمطلوب بيان ذلك على  - ب

 حسب ما درست ؟

 ثانيا :

بين من يرث ومن ال يرث مع بيان نصيب كل وارث وسبب اإلرث من عدمه فيما 

 يلى ، مبينا أصل المسألة وماذا يطلق عليها :

 ألم ، أربعة اخوة أشقاء ذكور .ماتت عن : زوج ، جدة ، أخوين 

 

                الثانىالقسم                                    

 :  عما يأتىأجب 



  األولالسؤال 

بين الدليل على مشروعية الوصية من القرأن الكريم والسنة النبوية المطهرة ثم بين 

 الفرق بينها وبين الميراث ؟

  :  الثانىالسؤال 

بالوصية الواجبة ثم بين الحكمة من تشريعها ؟ وما هى أوجه الخالف  بين المراد

بينها وبين الميراث ؟ وأخيرا بين الحكم لو كان أحد األحفاد مختلفين عن جدهم أو 

 جدتهم فى الديانة هل يستحقون وصية واجبة أم ال ؟

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 

 

 
 

 
 3102/  10/  10التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2310/  2310للعام الجامعي 

                             0- 01من  ثالث ساعاتالزمن :      )قسم الدراسة باللغة اإلنجليزية(  الثالثةالفرقة كلية الحقوق     

 القانون المدنى )البيع واإليجار( مادة : 

 القسم األول )عقد البيع (

 )إجبارى( األولالسؤال 



 ما هو الثمن البخس وما هى شروط اعتباره كذلك ؟

 القسم الثانى )عقد اإليجار (

 :  سؤال واحد مما يلىأجب عن 

 ؟ أهليــــــــــة التأجيـــــــــــــــر -1

 التمكين من اإلنتفاع وشروطه ؟ -2

 ( الـتأمين)عقد  الثالثالقسم 

 )إجبارى( األولالسؤال 

 اذكر ما تعرفه عن  : 

 مذكرة التغطية المؤقتة . -1

 ملحق الوثيقـــــــــــــة . -2

 الخطر المعين والخطر غير المعين . -3

 عالوة القسط )عبء القســـــــــط( . -4

 األداء العينى للمؤمن . -5

 :  اكتب فى أحد الموضوعين األتيين 

 فى التأمين . المصلحة -1

 إلتزام المؤمن له باإلدالء ببيانات الخطر )اإلعالن المبدئى للخطر(. -2

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق........

 


