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 2102/  10/  22التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2210/  3210للعام الجامعي 

                             0- 01من  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........

 



 
 2102/  10/  02التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2210/  3210للعام الجامعي 

                             0- 01من  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 

 
 2102/  10/  12التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2210/  3210للعام الجامعي 

                             0- 01من  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........

 

 
 2102/  10/  12التاريخ :                  األولامتحان الفصل الدراسي               جامعة المنوفية  

  2210/  3210للعام الجامعي 

                             0- 01من  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........

  



 


