
 

جامعة مدٌنة 

 السادات

  %56 نسبة الدرجات  كود الممرر األولى الفرلة: النهائًاالختبار 

  االمتحان أوراقعدد   اسم البرنامج 4102/4102 الدراسًالعام  كلٌة الحموق

 35/23/3125 تاريخ االمتحان  العلمًالمسم  األول الدراسًالفصل 

 ساعتان مدة االمتحان 02 المتحاندرجة ا مدخل علوم لانونٌة اسم الممرر

 االمتحان  تعلٌمات

 الزائدة األسئلة إلىالممررة فمط ولن ٌنظر  األسئلةعلى  اإلجابةضرورة  -0

  اإلجابةورلة  فًوالملم الرصاص  األزرقٌستخدم فمط الملم  -4

 واحدة لكل طالب إجابةتصرف ورلة  -3

 الحاسبة وغٌرها( اآلالتالرسم ، أدوات،المسطرة،األلالم) األدواتالٌسمح بتداول  -2

 الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمول اآللةالطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك  أمامالٌسمح بتواجد التلٌفونات المحمولة  -2

 :نظرٌة المانون األولالمسم 

 مما ٌلً : موضوعٌن فمطاكتب فً 

 درجة(3.2)         المانون العام ؟   معٌار التفرلة بٌن المانون العام والمانون الخاص مع توضٌح فروع -0

 درجة(3.2)                                             المواعد المانونٌة اآلمرة والمواعد المانونٌة المكملة . -4

 درجة(3.2)                                                                  العرف كمصدر للماعدة المانونٌة   -3

 المسم الثانً :نظرٌة الحك

 مما بلى : سؤالٌن فمطاجب عن 

 درجات(2)                                       :وضح الممصود بالمصطلحات المانونٌة اآلتٌة  السؤال األول

 الحموق اللصٌمة بالشخصٌة       -أهلٌة الوجوب وأهلٌة األداء                           -

 حك األداء العلنً        -    السم المستعار واالسم التجاري  اسم الشهرة وا -

 درجات (2)                                                                                        : السؤال الثانً 

 ماحكم التصرفات الصادرة من السفٌه أو ذي الغفلة لبل تسجٌل لرار الحجر وبعده؟ - أ

 ور حٌاة المفمود المحكوم بموته بالنسبة لزوجته وأمواله ؟ماحكم ظه - ب

 (درجات2)                                 : مالممصود بالموطن وطرق تحدٌده وأنواعه؟   السؤال الثالث

 

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌك والنجاح

  منسك الممرر ا.د/أٌمن العشماوى المادة أستاذ

 ا.د/خالد سعد زغلول  رئٌس المسم ا.د/مصطفى عبدالحمٌد عدوى  --من العشماوى  ا.د/أٌ المائمون بالتدرٌس

 رئٌس الكنترول لجنة االمتحان 
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جامعة مدٌنة 

 السادات

  %56 نسبة الدرجات  كود الممرر األولى الفرلة: النهائًاالختبار 

  االمتحان أوراقعدد   اسم البرنامج 4102/4102 الدراسًالعام  كلٌة الحموق

 42/23/3125 تاريخ االمتحان  العلمًالمسم  األول الدراسًالفصل 

 ساعتان مدة االمتحان 02 درجة االمتحان لغة اجنبٌة اسم الممرر

 االمتحان  تعلٌمات

 الزائدة األسئلة إلىالممررة فمط ولن ٌنظر  األسئلةعلى  اإلجابةضرورة  -6

  اإلجابةورلة  فًوالملم الرصاص  األزرقٌستخدم فمط الملم  -7

 واحدة لكل طالب إجابةتصرف ورلة  -8

 الحاسبة وغٌرها( اآلالتالرسم ، أدوات،المسطرة،األلالم) األدواتالٌسمح بتداول  -9

 الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمول اآللةالطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك  أمامالٌسمح بتواجد التلٌفونات المحمولة  -01

Legal Terminology 

)arks(5 M                                                                      :Translate into English-1 

 المتحدة تنتخبهم الجمعٌة العامة األمموخمسٌن عضوا من  أربعةمن  واالجتماعً االلتصاديالمجلس  تألفٌ

2- Answer only One of these Questions                                                    (5 Marks) 

a) List the sources of International Law? 

b) What are the purposes of the United Nation? 

3- Translate into English                     (Five only)                                             (5 Marks) 

 ( مبادئ المواعد العامة4( المعاهدات الدولٌة                                           )0) 

 ( المانون الدولً العام 2)                                ( العرف                        3) 

 ( العمود المدنٌه 6( معاهدة متعددة األطراف                                    )2) 

 ( أهلٌة نالصه8التمصٌرٌه                                       ) ه( المسئول7ٌ) 

 

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌك والنجاح

 

 

 (2-2) 

  منسك الممرر ا.د/خالد سعد زغلول        ا.د/عبدالهادى عشرى      أستاذ المادة

 ا.د/خالد سعد زغلول  رئٌس المسم ا.دعبدالهادى عشرى           ا.د/خالد سعد زغلول المائمون بالتدرٌس

 رئٌس الكنترول لجنة االمتحان 



 

جامعة مدٌنة 

 السادات

  %56 نسبة الدرجات  كود الممرر األولى الفرلة: النهائًاالختبار 

  االمتحان أوراقعدد   اسم البرنامج 4102/4102 الدراسًالعام  كلٌة الحموق

 25/2/3126 تاريخ االمتحان  العلمًالمسم  األول الدراسًالفصل 

 الحاسب االلى اسم الممرر

 

 ساعتان مدة االمتحان 02 اندرجة االمتح

 االمتحان  تعلٌمات

 الزائدة األسئلة إلىالممررة فمط ولن ٌنظر  األسئلةعلى  اإلجابةضرورة  -00

  اإلجابةورلة  فًوالملم الرصاص  األزرقٌستخدم فمط الملم  -04

 واحدة لكل طالب إجابةتصرف ورلة  -03

 الحاسبة وغٌرها( تاآلالالرسم ، أدوات،المسطرة،األلالم) األدواتالٌسمح بتداول  -02

 الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمول اآللةالطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك  أمامالٌسمح بتواجد التلٌفونات المحمولة  -02

 مما ٌلً :سؤالٌن فمط اجب عن 

 درجة(7.2)                                                        :السؤال األول

 ؟                 الحاسب االلى مع ذكر تعرٌفه كعلم هو ما - أ

  ؟Dosاذكر الفرق بٌن األوامر الداخلٌة واألوامر الخارجٌة فً نظام التشغٌل  - ب

 درجة(7.2:                                                    )السؤال الثانً

  اشرح التطور التارٌخً للحاسب االلى ؟                     

 درجة(7.2):                                                 السؤال الثالث

 ما هً أنواع الذاكرة بالحاسب االلى ؟  - أ

 ما هً أنواع الحاسب االلى ؟         - ب

 

 

 

 

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌك والنجاح

  منسك الممرر ا.د/خالد زغلول—ا.د/عبدالهادى عشرى المادة أستاذ

 ا.د/خالد سعد زغلول  رئٌس المسم ا.د/خالد زغلول—ا.د/عبدالهادى عشرى تدرٌسالمائمون بال

 رئٌس الكنترول لجنة االمتحان 

(2-2) 

 

 



 

جامعة مدٌنة 

 السادات

  %56 نسبة الدرجات  كود الممرر األولى الفرلة: النهائًاالختبار 

  االمتحان أوراقعدد   اسم البرنامج 4102/4102 الدراسًالعام  كلٌة الحموق

 4/2/3126 تاريخ االمتحان  العلمًالمسم  األول الدراسًالفصل 

 ساعتان مدة االمتحان 02 تحاندرجة االم السٌاسى االلتصاد اسم الممرر

 االمتحان  تعلٌمات

 الزائدة األسئلة إلىالممررة فمط ولن ٌنظر  األسئلةعلى  اإلجابةضرورة  -0

  اإلجابةورلة  فًوالملم الرصاص  األزرقٌستخدم فمط الملم  -4

 واحدة لكل طالب إجابةتصرف ورلة  -3

 الحاسبة وغٌرها( التاآلالرسم ، أدوات،المسطرة،األلالم) األدواتالٌسمح بتداول  -2

 الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمول اآللةالطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك  أمامالٌسمح بتواجد التلٌفونات المحمولة  -2

 مما ٌاتى : ثالثة أسئلة فمطاجب عن 

 : اكتب تعرٌف واحد لكل مما ٌلً : السؤال األول

 ( المنفعه الحدٌة  –مرونة الطلب للثمن  –المنفعه الكلٌة  –العمل   –التخصصٌة )                

 : وضح أهمٌة مرونة الطلب للثمن ؟ السؤال الثانً

 : تكلم عن مناهج رأس المال موضحا تمسٌمات رأس المال الفنً ؟ السؤال الثالث

 عرف األجر موضحا أهم النظرٌات التً لٌلت فً كٌفٌة تحدٌده  السؤال الرابع:

 :اكتب فً الفكر االلتصادي عند الممرٌزي  سالسؤال الخام

 

 

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌك والنجاح

  منسك الممرر خالد سعد زغلولا.د/ المادة أستاذ

 ا.د/خالد سعد زغلول  رئٌس المسم د/دمحم طاحون ---د/هدٌل غلوش  المائمون بالتدرٌس

 رئٌس الكنترول لجنة االمتحان 

(2-2) 

 

 

 

 

 



 

جامعة مدٌنة 

 السادات

  %56 نسبة الدرجات  كود الممرر األولى الفرلة: النهائًاالختبار 

  االمتحان أوراقعدد   اسم البرنامج 4102/4102 الدراسًالعام  كلٌة الحموق

 21/2/3126 تاريخ االمتحان  العلمًالمسم  األول الدراسًالفصل 

الشخصٌة  ألحوالا اسم الممرر

 لمٌنلغٌر المس

 

 ساعتان مدة االمتحان 02 درجة االمتحان

 االمتحان  تعلٌمات

 الزائدة األسئلة إلىالممررة فمط ولن ٌنظر  األسئلةعلى  اإلجابةضرورة  -06

  اإلجابةورلة  فًوالملم الرصاص  األزرقٌستخدم فمط الملم  -07

 واحدة لكل طالب إجابةتصرف ورلة  -08

 الحاسبة وغٌرها( اآلالتالرسم ، دواتأ،المسطرة،األلالم) األدواتالٌسمح بتداول  -09

 الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمول اآللةالطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك  أمامالٌسمح بتواجد التلٌفونات المحمولة  -41

 مما ٌلً :سؤالٌن فمط اجب عن 

 درجة(7.2)                 ماهى أسباب التطلٌك العمابٌة فً الشرٌعة المسٌحٌة ؟ - ت

 ماهو المٌد الذي وضعه المشرع على المحكمة عند تطبٌك الشرٌعة اإلسالمٌة على منازعة األحوال  - ث

 درجة(7.2)                                              الشخصٌة لغٌر المسلمٌن ؟ 

 درجة(7.2)                    ماهى طوائف وملل الشرٌعة المسٌحٌة والٌهودٌة ؟ - ج

 

 

 

 

 

 

 ٌب التمنٌات بالتوفٌك والنجاحمع أط

  منسك الممرر سعٌد عبدالسالما.د/ المادة أستاذ

 ا.د/خالد سعد زغلول  رئٌس المسم سعٌد عبدالسالما.د/ المائمون بالتدرٌس

 رئٌس الكنترول لجنة االمتحان 

(2-2) 


