
 

 

 

  1 عدد أوراق االمتحان  اسم البرنامج 4102/4102 العام الدراسً

 

 32/5/3115 تارٌخ االمتحان  المسم العلمً  الثانً الفصل الدراسً

 تاناعس مدة االمتحان 02 درجة االمتحان ىاألول الفرلة

   %52 نسبة الدرجة اإلجرام والعماب اسم الممرر

 تعلٌمات االمتحان 

 على األسئلة الممررة فمط ولن ٌنظر إلى األسئلة الزائدة باالجابة مااللتزا ضرورة -0

 ٌستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص فً ورلة اإلجابة  -4

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب -3

 الٌسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغٌرها( -2

 ت المحمولة أمام الطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك اآللة الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمولالٌسمح بتواجد التلٌفونا -2

 ) اجبارى ( التالٍاجب عى السؤال 

 : ٌلًتكلم تفصٌال فٌما 

 لسذرالند؟ اإلجرامًتفسٌر السلون  فًنظرٌة المخالطة المتفاوتة  ( أ)

 ،وشروطة ؟العمابًالطبٌعة المانونٌة للعمل  ( ب)

 : ًلٍمما  سؤالٌى فقطاجب عى 

 : الأولالسؤال 

 : ٌلًحدد الممصود بما  ( أ)

 نظام شبه الحرٌة   -3                          اإلجرامًلانون الحرارة  -4                            اإلجرامعلم  -0

 على الظاهرة اإلجرامٌة؟ االلتصاديوضح أثر التطور   ( ب)

 : السؤال الثاهى

 لال بها العلماء اإلجرام لتفسٌر االختالف بٌن إجرام الرجل وإجرام المرأة؟ تًالتكلم عن النظرٌات 

 السؤال الثالث :

 نصٌب اآلراء التالٌة من الصحة       –مع التفصٌل المناسب     –وضح 

 لك سجن ""فتح مدرسة ٌعادل غ-3        الدٌن من العوامل المانعة لإلجرام    -4"الفمر ٌولد الجرٌمة "            -0

 

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌك والنجاح

  منسك الممرر ما.د/سامً عبد الكرٌ المادة أستاذ

 ا.د/خالد زغلول رئٌس المسم ما.د/سامً عبد الكرٌ المائمون بالتدرٌس

  لجنة االمتحان 

 



 

 

 

  1 عدد أوراق االمتحان  اسم البرنامج 4102/4102 العام الدراسً

 

 37/5/3115 تارٌخ االمتحان  المسم العلمً  الثانً الفصل الدراسً

 تاناعس مدة االمتحان 02 درجة االمتحان األول الفرلة

   %52 نسبة الدرجة التنظٌم الدولً اسم الممرر

 تعلٌمات االمتحان 

 على األسئلة الممررة فمط ولن ٌنظر إلى األسئلة الزائدة باالجابة ماللتزاا ضرورة -6

 ٌستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص فً ورلة اإلجابة  -5

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب -8

 الٌسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغٌرها( -9

 المحمولة أمام الطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك اآللة الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمولالٌسمح بتواجد التلٌفونات  -01

 التالٌة  الأسئلةلٌى فقط مى ااجب عى سؤ

 درجة(5.2)؟    األمنمجلس  فًتكلم عن حك االعتراض  -0

 التًالمنظمة الدولٌة والشروط  فًالعضو  الدولةتعرٌفه والفرق بٌنه وبٌن ممثل  – الدولًتكلم عن الموظف  -4

 درجة(5.2)                           ؟ فٌهفر اتتو أنٌجب 

  ( درجة5.2)           المنظمات الدولٌة ؟ أنواعتكلم عن  -3

 

 

 

 

 

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌك والنجاح

  منسك الممرر ا.د/عبدالهادى عشري  المادة أستاذ

 ا.د/خالد زغلول رئٌس المسم دى عشريا.د/عبدالها المائمون بالتدرٌس

  لجنة االمتحان 

 

 

 

 



 

 

 

 

  1 عدد أوراق االمتحان  اسم البرنامج 4102/4102 العام الدراسً

 

 21/5/3115 تارٌخ االمتحان  المسم العلمً  الثانً الفصل الدراسً

 تاناعس مدة االمتحان 02 درجة االمتحان األولى  الفرلة

النظم السٌاسٌة  اسم الممرر

والمانون 

 الدستوري 

   %52 نسبة الدرجة

 مات االمتحان تعلٌ

 على األسئلة الممررة فمط ولن ٌنظر إلى األسئلة الزائدة باالجابة مااللتزا ضرورة -0

 ٌستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص فً ورلة اإلجابة  -4

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب -3

 الٌسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغٌرها( -2

 مح بتواجد التلٌفونات المحمولة أمام الطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك اآللة الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمولالٌس -2

 :الوظم السٌاسٌة الأولالقسم 

 : ًلٍمما  سؤالٌى فقطاجب عى 

 واالنتمادات الموجهة لها ؟ األمةبنظرٌة سٌادة  األخذوضح النتائج المترتبة على  : الأولالسؤال 

 : وضح خصائص السلطة السٌاسٌة ؟ السؤال الثاهى

 صورة ؟ أهم هً وما الشعبًوضح الممصود باالستفتاء :  السؤال الثالث

 الدستوريالقسم الثاهى : القاهون 

 الأسئلة الآتٌة  فقط مىعى سؤالٌى اجب 

 ر ؟:وضح الطرق غٌر الدٌممراطٌة لوضع الدساتٌ السؤال الأول

 :وضح تعرٌف وأركان وأنواع العرف الدستوري ؟ السؤال الثاهى

 تعرفه عن مبدأ سمو الدستور ؟ اكتب ما: السؤال الثالث

 

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌك والنجاح 

  منسك الممرر ا.د/منصور دمحم احمد المادة أستاذ

 لا.د/خالد زغلو رئٌس المسم ا.د/منصور دمحم احمد المائمون بالتدرٌس

  لجنة االمتحان 

 

 

 



 

 

 

 

 

  1 عدد أوراق االمتحان  اسم البرنامج 4102/4102 العام الدراسً

 

 6/6/3115 تارٌخ االمتحان  المسم العلمً  الثانً الفصل الدراسً

 تاناعس مدة االمتحان 02 درجة االمتحان لىاألو الفرلة

تارٌخ النظم  اسم الممرر

 االجتماعٌة

   %52 نسبة الدرجة

 تعلٌمات االمتحان 

 على األسئلة الممررة فمط ولن ٌنظر إلى األسئلة الزائدة باالجابة مااللتزا ضرورة -00

 ٌستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص فً ورلة اإلجابة  -04

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب -03

 الٌسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغٌرها( -02

 لٌفونات المحمولة أمام الطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك اآللة الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمولالٌسمح بتواجد الت -02

 مى بٌوهما  الأولًكون السؤال  أنعلى  الآتٌة الأسئلةاجب على سؤالٌى مى 

 ( درجة5.2) اجبارى ( الزمى ساعة الدرجة ) الأول: السؤال 

  تفسر بم  : أولا

  المٌالدي .المرن الثالث عشر  فً إنشاء سجون كنسٌة -0

  . مطالبه العامة بتدوٌن المواعد العرفٌه -4

 .التحكٌم  إلىإلتجاء العامة  -3

 . إرتكب خطأ جسٌم  الذي الجانًلتل  الجماعة إلىإضطرار  -2

 المدٌمة .وة العموبات فى المجتمعات سل -2

 .موت مرٌض مرتكب جرٌمه عمدٌه  فًٌتسبب  الذي الفرعونًالعصر  فًإعتبار الطبٌب  -6

 . مدونه حمورابى  فًوصرامتها  األحكاملسوة  -5

 جرائم عامة وجرائم خاصة   .  وضح ذلن  إلىلسمت مدونه حمورابى الجرائم  :ثاهٌا 

 (درجة5.2السؤال الثاهى : الزمى ساعة ) الدرجة )

 هذه الخصائص  أهمضوء ذلن وضح  فً. العدٌد من االنظمه  إلٌهلم تصل  عالتوى مس إلىبخصائص جعلته ٌرلى  الفرعونًإتسم لانون العموبات فى العصر  -0

 وضح ذلن  للجرٌمة المجرملكل من سمراط وأفالطون وأرسطو تفسٌر الرتكاب  -4

 (درجة5.2السؤال الثالث : الزمى ساعة الدرجة )

 ق.م 640الصادر عام  ندرا كوتكلم بإٌجاز عن لانون  -0

 لمعظم الموانٌن الحدٌثة  التارٌخًالمصدر  الرومانًوبات ولسموها الى لسمٌن وضح ذلن مبٌنا السبب فى اعتبار المانون عرف الرومان الجرائم والعم -4

  منسك الممرر د/اٌمان عرفه المادة أستاذ

 ا.د/خالد زغلول رئٌس المسم د/اٌمان عرفه المائمون بالتدرٌس

  لجنة االمتحان 



 

 تعلٌمات االمتحان 

 على األسئلة الممررة فمط ولن ٌنظر إلى األسئلة الزائدة باالجابة مااللتزا ضرورة -06

 ٌستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص فً ورلة اإلجابة  -05

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب -08

 الٌسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغٌرها( -09

 ت المحمولة أمام الطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك اآللة الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمولالٌسمح بتواجد التلٌفونا -41

 القسم الثاهٍ

 اجب على سؤال واحد فقط  مى السؤالٌٌى التالٌٌى :

 

 تكهى عٍ حق يجهس األيٍ في احانت حانت اني انًحكًت انجُائيت انذونيت ؟ -0

تكهى عٍ انجىاَة انعًهيت نًشكهت داسفىس في انسىداٌ يىضحا يذي جىاص يحاكًت انشئيس انسىداَي  -4

 انبشيش في ضىء عذو جىاص انًحاكًت عٍ راث انجشيًت يشتيٍ أياو انقضاء انذوني 

 القسم الثاهٍ

 اجب على سؤال واحد فقط  مى السؤالٌٌى التالٌٌى :

 يصادسة انًختهفت ؟تكهى عٍ أسباب انتهىث انُهشي انذوني و -0

تكهى عٍ شبكت يياة َهش انُيم وانتطىساث انحذيثت في انقُىٌ انذوني يىضحا أهى يششوعاث ضبط َهش  -4

 انُيم وقىاعذ انقاَىٌ انذوني انتي تحكى استغالل يياة هزا انُهش ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 عدد أوراق االمتحان  اسم البرنامج 4102/4102 العام الدراسً

 

 11/6/3115 تارٌخ االمتحان  المسم العلمً الثانً  الفصل الدراسً

 ساعتان مدة االمتحان 02 درجة االمتحان األولى الفرلة

   %52 نسبة الدرجة تدرٌب لانونً  اسم الممرر

  منسك الممرر أ.د/ عبد الهادي عشري أستاذ المادة

 ا.د/خالد زغلول رئٌس المسم أ.د/ عبد الهادي عشري  المائمون بالتدرٌس

  لجنة االمتحان 



 

 

 

  1 عدد أوراق االمتحان  اسم البرنامج 4102/4102 العام الدراسً

 

 11/5/3115 تارٌخ االمتحان  المسم العلمً  الثانً الفصل الدراسً

 اعةس مدة االمتحان 41 درجة االمتحان األول الفرلة

   %011 نسبة الدرجة اإلنسانحموق  اسم الممرر

 تعلٌمات االمتحان 

 على األسئلة الممررة فمط ولن ٌنظر إلى األسئلة الزائدة باالجابة متزااالل ضرورة -40

 ٌستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص فً ورلة اإلجابة  -44

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب -43

 الٌسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغٌرها( -42

 حمولة أمام الطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك اآللة الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمولالٌسمح بتواجد التلٌفونات الم -42

 خطأ وعبارةعبارة صح اجب عن النماط التالٌة بوضع 

 ( )        المصريالدستور  فًالواردة  اإلنسانحموق  مبادئ أهماحد  الطبٌعً الماضً إلىللكافة واللجوء  التماضًٌعد مبدأ كفالة حك  -0

 (        )   المصريالدستور  فًالواردة  اإلنسانحموق  مبادئضمانة حرمة المساكن والحٌاة الخاصة للموطنٌن لٌست من  إن -4

 (       غٌر مترابطة ولابلة للتجزئة )  وأنهاحموق غٌر متساوٌة  بأنها اإلنسانتتمٌز حموق  -3

المنصوص علٌها فى الدستور  اإلنسانالتهجٌر المصرى ٌعد من حموق  أوعن الوطن  اإلبعادحرٌة التنمل وعدم جواز  فًالحك  إن -2

 (      )   المصري

 (     )   الدولًعلى المستوى  اإلنسانالمصادر الملزمة لحموق لحموق  أهمتعد االتفالات الدولٌة من  -2

 (     )     اإلنسانالحموق الفردٌة لحموق  أهمتمرٌر المصٌر للشعوب ٌعتبر من  فًالحك  -6

 (      المجتمعات )   فً اإلنسانالكبرى الحترام حموق  الضمانةمبدأ سٌادة المانون هو  نإ -5

اإلنسان وضمانات حموق  مبادئ أهمٌعد من  لضائًعموبة االبحكم  عوال تولبناءا على لانون إال عموبة  العموبة شخصٌة والجرٌمة وال -8

 )         ( المصريالدستور  فًلواردة ا

 (       مصر )   فً اإلنسانالمصادر المانونٌة الوطنٌة لحموق  أهممن  اإلسالمٌةة التعتبر الشرٌع -9

 فً اإلنسانحموق  مبادئ أهمالحٌاة العامة فنص على مبدأ حك االنتخاب والترشٌح كأحد  فًبمشاركة المواطن  المصرياهتم الدستور  -01

 (       )   المصريالدستور 

 

 

 احمع أطٌب التمنٌات بالتوفٌك والنج

  منسك الممرر ا.د/خالد زغلول المادة أستاذ

 ا.د/خالد زغلول رئٌس المسم ا.د/ خالد زغلول                        د/دمحم صبحى   المائمون بالتدرٌس

  لجنة االمتحان 

 


