
 

 

 0 عدد أوراق الامتحان  اسم البرنامج 5102/5102 العام الدراسي

 

 

 52/0/5102 تاريخ الامتحان  القسم العلمي الأول الفصل الدراسي

 ساعتان مدة الامتحان 01 درجة الامتحان الأولى الفرقة

الأحوال  اسم المقرر

الشخصية لغير 

  المسلين 

   %21 نسبة الدرجة

 متحان تعليمات اال

 ضرورة اإلجابة على األسئلة الممررة فمط ولن ينظر إلى األسئلة الزائدة -1

 يستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص في ورلة اإلجابة -2

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب  -3

 اليسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغيرها( -4

 نات المحمولة أمام الطالب كما اليسمح باستخدام تطبيك اآللة الحاسبة الموجودة على التليفون المحمولاليسمح بتواجد التليفو -5

 درجات (6(    ) إجتاري)   الآثىأجث عن السؤال 

هذا الزواج . شب بينهما خالفات حاادة أدت  ستمرإوكاثوليكية مارونية  أمرآهأرمن من  كاثوليكيتزوج شخص  -

متحدى الملة والطائفة .فألامت الزوجة المذكورة دعوى طالق ضد زوجهاا أماام  انههماإلى سوء العشرة  رغم 

الادائم مان زوجهاا  والتعاد دائرة األحوال الشخصية لغيار المسالمين . ولادمت ماايزثر زواجهاا وساوء العشارة 

 .المحكمة المذكورة . لضت المحكمة بعدم سماع الدعوى  أمامعليها .وبعد تداولت الدعوى 

  .لذلن      المانوني باألساسدى صحة أو بطالن هذا الحكم مدعما بين م

 (درجة 4.5) كل سؤال     ًلٍأجث عن سؤالٌن فقط مما 

 المصطلحات اآلتية  في أكتب -1

 الدوطة  --  الشرعيالعهد   ---خطبة اإلمالن  --- الحكميالزنا   ---اإلشبين 

 ؟ اليهود و الكنسيبين الزواج  واالختالف التشابهماهى أوجه  -2

 ؟ما الممصود بالشكل في الزواج اليهود   -3

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيك والنجاح

  منسك الممرر  ا.د/سعيد عبد السالم المادة أستاذ

 ا.د/خالد سعد زغلول رئيس المسم ا.د/سعيد عبد السالم المائمون بالتدريس

 

 

 



 

 

 0 عدد أوراق الامتحان  اسم البرنامج 5102/5102 العام الدراسي

 

 

 02/0/5102 تاريخ الامتحان  القسم العلمي الأول الفصل الدراسي

 ساعتان مدة الامتحان 02 درجة الامتحان الأولى الفرقة

   %22 نسبة الدرجة الاقتصاد اسم المقرر

 تعليمات االمتحان 

 لى األسئلة الممررة فمط ولن ينظر إلى األسئلة الزائدةضرورة اإلجابة ع -6

 يستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص في ورلة اإلجابة -7

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب  -8

 اليسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغيرها( -9

 لب كما اليسمح باستخدام تطبيك اآللة الحاسبة الموجودة على التليفون المحمولاليسمح بتواجد التليفونات المحمولة أمام الطا -11

 اجث عن ثلاثة أسئلة فقط من الأسئلة الآثٌة 

 اركر مع الشرح أسلوبين من األساليب التخصيصية . -1

 .قذرة النقابات على رفع الحذ األدنى لألجور  -2

 .عرف تقسيم العمل موضحا درجاته  -3

 .فيها الحكومة رفع الحذ األدنى لألجور عالحاالت التي تستطي -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيك والنجاح

  منسك الممرر دمحم طاحوند/خالد سعد زغلول       ا.د/ المادة أستاذ

 ا.د/خالد سعد زغلول رئيس المسم ا.د/خالد سعد زغلول       د/دمحم طاحون المائمون بالتدريس

 

 

 



 

 

 0 عدد أوراق الامتحان  اسم البرنامج 5102/5102 العام الدراسي

 

 

 52/0/5102 تاريخ الامتحان  القسم العلمي الأول الفصل الدراسي

 ساعتان مدة الامتحان 01 درجة الامتحان الأولى الفرقة

   %21 نسبة الدرجة الحاسب الالى  اسم المقرر

 تعليمات االمتحان 

 ابة على األسئلة الممررة فمط ولن ينظر إلى األسئلة الزائدةضرورة اإلج -11

 يستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص في ورلة اإلجابة -12

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب  -13

 اليسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغيرها( -14

 الطالب كما اليسمح باستخدام تطبيك اآللة الحاسبة الموجودة على التليفون المحمول اليسمح بتواجد التليفونات المحمولة أمام -15

 أجث عن سؤالٌن فقط مما ًلٍ :

 السؤال الأول:

 ماهى أنواع الحاسب اآللي ؟ - أ

 تكلم عن النظام المانوني للمعلومات ؟ - ب

 السؤال الثاهى

 ؟ ماهى مكونات الحاسب اآللي - أ

 ؟ تعريفه كعلم عرف الحاسب اآللي مبينا  - ب

 السؤال الثالث 

 ؟DOS لوامر الخارجية في نظام التشغياألوضح الفرق بين األوامر الداخلية و - أ

 ماهى أنواع الذاكرة بالحاسب اآللي ؟ - ب

 

 

 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيك والنجاح

  منسك الممرر د/دمحم صبحى  المادة أستاذ

 ا.د/خالد سعد زغلول رئيس المسم د/دمحم صبحى المائمون بالتدريس

 



 

 

 

اسم  5102/5102 العام الدراسي

 البرنامج

  0 عدد أوراق الامتحان 

 

الفصل 

 الدراسي

القسم  الأول

 العلمي

 51/0/5102 تاريخ الامتحان 

درجة  الأولى الفرقة

 الامتحان

 ساعتان مدة الامتحان 02

نسبة  الشريعة الإسلامية  اسم المقرر

 الدرجة

22%   

 تعليمات االمتحان 

 اإلجابة على األسئلة الممررة فمط ولن ينظر إلى األسئلة الزائدة ضرورة -16

 يستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص في ورلة اإلجابة -17

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب  -18

 اليسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغيرها( -19

 أمام الطالب كما اليسمح باستخدام تطبيك اآللة الحاسبة الموجودة على التليفون المحمول اليسمح بتواجد التليفونات المحمولة -21

 الأولالقسم 

 مجال العبادات والمعامالت والعموبات ؟ في اإلسالميالتشريع  فيبين مظاهر التيسير ورفع الحرج  :1س

وكياف رد  العلمااء علاى هاذا االدعااء  كما ادعى البعض الرومانيبالمانون  اإلسالميةبين مدى تأثير الشريعة  :2س

 هذا النطاق؟  فيمن شبهات  أوردهوما 

 القسم الثاهى

 مما ًاثى ةاهلل واجث عن سؤال واحد فقطاسجعن 

  السؤال الأول

 عمار ومنمول  إلىلسم الفمهاء المال باعتبار االستمرار وعدمه  - أ

 اشرح هذه العبارة مبينا الممصود بكل منهما ، وماهى اآلثار المترتبة على هذا التمسيم 

كسب الملكية التامة " إحياء األرض الموات " فما الممصود بهذه األرض ، وماهى الشروط  أسبابمن  - ب

 ؟ ال أمالواجب توافرها إلحيائها بإيجاز ، وهل يكفى التحجير لتملكها 

 السؤال الثاهى 

تموم ومال غير متموم . فما الممصود بكل منها ، مال م إلىالضمان وعدمه  رباعتباالفمهاء المال لسم  - أ

 ؟وماهى اآلثار المترتبة على هذا التمسيم ، ومولف المانون من ذلن 

  ؟ وضح بالتفصيل المناسب الشروط الواجب توافرها في المال المشفوع فيه للمطالبة بالشفعة -ب

 بالتوفيك والنجاحمع أطيب التمنيات 

  منسك الممرر عبدالمنعم سلطان     ا.د/يحيى حسن ا.د/ المادة أستاذ

 ا.د/خالد سعد زغلول رئيس المسم ا.د/عبدالمنعم سلطان     ا.د/يحيى حسن المائمون بالتدريس



 

 

 

اسم  5102/5102 العام الدراسي

 البرنامج

  0 عدد أوراق الامتحان 

 

الفصل 

 الدراسي

القسم  الأول

 العلمي

 02/0/5102 تاريخ الامتحان 

درجة  الأولى الفرقة

 الامتحان

 ساعتان مدة الامتحان 02

نسبة  اللغة الأجهبية اسم المقرر

 الدرجة

22%   

 تعليمات االمتحان 

 جابة على األسئلة الممررة فمط ولن ينظر إلى األسئلة الزائدةضرورة اإل -1

 يستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص في ورلة اإلجابة -2

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب  -3

 اليسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغيرها( -4

 م الطالب كما اليسمح باستخدام تطبيك اآللة الحاسبة الموجودة على التليفون المحمولاليسمح بتواجد التليفونات المحمولة أما -5

   : Answer the following question  درجات5

List five sourles of international law? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Translet into English                                                                                                     درجات 6

                   

 ---العمود المدنية  –دبلوماسي  ---العرف الدولي  –المرارات المضائية  ---المتحدة  األمم

 أهداف المعاهدة 

-------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 درجات 4     اللغة العربية  إلىترجم  -3

Treaty means" An international agreement between two more subjects of 

international law intended to have legal effects under the rules of international 

law 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيك والنجاح

  منسك الممرر د/إيناس محيى الدين  المادة أستاذ

 ا.د/خالد سعد زغلول رئيس المسم د/إيناس محيى الدين المائمون بالتدريس

 

 



 

 

اسم  5102/5102 العام الدراسي

 البرنامج

  0 عدد أوراق الامتحان 

 

الفصل 

 الدراسي

القسم  الأول

 العلمي

 9/0/5102 تاريخ الامتحان 

درجة  الأولى الفرقة

 الامتحان

 ساعتان مدة الامتحان 02

نسبة  مدخل العلوم القانونية اسم المقرر

 الدرجة

22%   

 

 القاهون: هظرًة  الأولالقسم 

 -اجث عن سؤالٌن فقط من الأسئلة الآثٌة :

  للمانون الرسميةرف كأحد المصادر عال فياكتب :  الأولالسؤال 

  اكتب نبذه مختصره عن:  السؤال الثاهى

  المكملة والماعدةالماعدة اآلمرة  (1)

 لاعدة عدم جواز االعتذار بالجهل بالمانون  (2)

 السؤال الثالث 

  فياكتب باختصار 

 بيك المانون من حيث المكان نطاق تط (1)

 الممصود بالنظام العام  (2)

 القسم الثاهى هظرًة الحق

  ًلٍاجث عن سؤالٌن فقط مما 

 دالحجر وبعالغفلة لبل تسجيل لرار  وذ حكم تصرفات المجنون والمعتوه ، وتصرفات السفيه  فياكتب  : الأولالسؤال 
 تسجيله 

  التاليةاذكر الممصود بالمصطلحات المانونية :  السؤال الثاهى

  األداء وأهليةالوجوب  أهلية -

 لانون حماية حك المزلف  في الجماعيالمصنف المشترن والمصنف  -

 الحموق اللصيمة بالشخصية  -

  المصاهرةولرابة  الحواشيلرابة  -

 فرق بين الغائب والمفمود موضحا :  السؤال الثالث

 لبل صدور الحكم باعتباره ميتا ووضعها بعد صدوره وما اثر عودة المفمود بعد زواج زوجته وضع زوجة المفمود 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيك والنجاح

  منسك الممرر د/هديل غلوش     ا.د/مصطفى العدوى المادة أستاذ

 لا.د/خالد سعد زغلو رئيس المسم ا.د/مصطفى العدوى     د/هديل غلوش المائمون بالتدريس

 


