
 

 

 0 عدد أوراق الامتحان  اسم البرنامج 5102/5102 العام الدراسي

 

 

 50/2/5102 تاريخ الامتحان  القسم العلمي الثانى الفصل الدراسي

 ساعتان مدة الامتحان 02 درجة الامتحان الأولى الفرقة

   %52 نسبة الدرجة   الإجرام والعقاب اسم المقرر

 تعلٌمات االمتحان 

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

 ٌستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص فً ورلة اإلجابة -2

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب  -3

 الٌسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغٌرها( -4

 أمام الطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك اآللة الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمول الٌسمح بتواجد التلٌفونات المحمولة -5

 امقسً الأول: عنً الؤجراو

 اجث عُ سؤال واحد ىُ امسؤامٌُ الآدٌٌُ 

  رىٍُ ػٓ ٔظش٠خ اٌّخبٌطخ اٌّزفبٚرخ ثبػزجبس٘ب أدذ إٌظش٠بد اإلجزّبػ١خ فٝ رفغ١ش اٌغٍٛن اإلجشاِٟ : امسؤال الأول

  رىٍُ ػٓ اٌؼاللخ ث١ٓ اإلػالَ ٚاٌظب٘شح اإلجشا١ِخ:  امسؤال امثاٍى

 امقسً امثاٍى : عنً امعقاب

 اجث عُ سؤال واحد ىُ امسؤامٌُ الآدٌٌُ  

  – رٛد١ذ٘ب رىٍُ ػٓ اٌؼمٛثبد اٌغبٌجخ ٌٍذش٠خ ، ٚاٌّشبوً اٌّزشرجخ ػ١ٍٙب ) ِشىٍخ اإلثمبء ػٍٝ رؼذد٘ب أٚ: الأولامسؤال 

 ( حلظ١ش اٌّذِشىٍخ اٌذجظ                       

  ٌٍؼمٛثخ اٌجضئٟثبػزجبسٖ أدذ أعب١ٌت اٌّؼبٍِخ اٌؼمبث١خ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌزٕف١ز  اٌششؽٟرىٍُ ػٓ ٔظبَ اإلفشاج :  امسؤال امثاٍى

 

 

 

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌك والنجاح

  منسك الممرر  عماد الفمى د/ المادة أستاذ

 ا.د/خالد سعد زغلول رئٌس المسم الفمى د/ عماد  المائمون بالتدرٌس

 

 

 

 

 



 

 

 

 0 عدد أوراق الامتحان  اسم البرنامج 5102/5102 العام الدراسي

 

 

 0/2/5102 تاريخ الامتحان  القسم العلمي الثانى الفصل الدراسي

 ساعتان مدة الامتحان 02 درجة الامتحان الأولى الفرقة

التدريب  اسم المقرر

 القانوني 

   %52 نسبة الدرجة

 تعلٌمات االمتحان 

 اإلجابة على األسئلة الممررة فمط ولن ٌنظر إلى األسئلة الزائدةضرورة  -1

 ٌستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص فً ورلة اإلجابة -2

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب  -3

 الٌسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغٌرها( -4

 أمام الطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك اآللة الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمولالٌسمح بتواجد التلٌفونات المحمولة  -5

 امقسً الأول

 درجح(7.5)                          اجث عُ امسؤال امذامٍ ) اجتارى (

األث١ٛث١خ اٌشجىخ ٚاُ٘ ِششٚػبد ػجؾ ١ِبٖ إٌٙش ٚاٌّششٚػبد رىٍُ ػٓ شجىخ ١ِبٖ ٔٙش ا١ًٌٕ ِٛػذب ؽجٛغشاف١خ 

 ِٚذٜ رأث١ش٘ب ػٍٝ األِٓ اٌمِٟٛ اٌّظشٞ؟

 امقسً امثاٍى

 درجح(7.5)                        اجث عُ امسؤال امذامٍ ) اجتارى (

 رىٍُ ػٓ اٌزذى١ُ اٌذٌٟٚ ِٛػذب رؼش٠فٗ ٚاالرفبل١بد إٌّشئخ ٌٍزذى١ُ ٚرشى١ً ِذبوُ اٌزذى١ُ ٚاٌمبْٔٛ ٚاجت اٌزطج١ك ؟

 

 

 

 

 

 

 

 ات بالتوفٌك والنجاحمع أطٌب التمنٌ

  منسك الممرر   ا.د/ عبدالهادى عشري المادة أستاذ

 ا.د/خالد سعد زغلول رئٌس المسم ا.د/ عبدالهادى عشري   المائمون بالتدرٌس

 

 

 



 

 

 0 عدد أوراق الامتحان  اسم البرنامج 5102/5102 العام الدراسي

 

 

 4/2/5102 تاريخ الامتحان  القسم العلمي الثانى الفصل الدراسي

 ساعتان مدة الامتحان 02 درجة الامتحان الأولى الفرقة

   %52 نسبة الدرجة التنظيم الدولى اسم المقرر

 تعلٌمات االمتحان 

 جابة على األسئلة الممررة فمط ولن ٌنظر إلى األسئلة الزائدةضرورة اإل -6

 ٌستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص فً ورلة اإلجابة -7

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب  -8

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

 م الطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك اآللة الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمولالٌسمح بتواجد التلٌفونات المحمولة أما -11

 اجث عُ امسؤامٌُ امذامٌٌُ 

 ط(ق) اخذر ثلإثح ف الأولامسؤال 

 ِٛػذب اٌفشق ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِّثً اٌذٌٚخ اٌؼؼٛ فٝ إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ  اٌذٌٟٚػشف اٌّٛظف  - أ

 ٚغ١بثٗفٝ دبٌخ اِزٕبع  اٌؼؼٛ اٌذائُ ػٓ اٌزظ٠ٛذ  األِٓخبر اٌمشاس فٝ ِجٍظ ػشف دك االػزشاع " اٌف١زٛ " ثُ ٚػخ و١ف١خ ار - ب

 ػٓ 

 جٍغبد اٌّجٍظ 

 اٌؼغىش٠خ ِٕظّبد د١ٌٚخ  األدالفً٘ رؼزجش  - ج

 0951اٌّزذذح ػبَ  ٌألُِاوزت ِبرؼشفٗ ػٓ لشاس االرذبد ِٓ اجً اٌغٍُ اٌظبدس ػٓ اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ  - د

 امسؤال امثاٍى ) صحح امعتاراخ امذامٌح (

  األِٓالرٛجذ ل١ٛد ػٍٝ اعزؼّبي دك االػزشاع " اٌف١زٛ " فٝ ِجٍظ  -0

  أػؼبء٠ٖٕؼمذ ِجٍظ جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ أؼمبدا ػبد٠ب ِشح فٝ اٌؼبَ ٚأؼمبدا غ١ش ػبد٠ب ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٜ دٌٚخ ِٓ  -2

 ؽاللب ئ اٌذٌٟٚاٌمؼبئ١خ ػٓ اٌّٛظف  اٌذظبٔخال٠جٛص سفغ  -3

 اٌؼبَ ٌّٕظّخ اٌزؼبْٚ االعالِٝ ُِٕ لجً ِإرّش اٌشؤعبء ٚاٌٍّٛن ٚرٌه ٌّذح ػب١ِٓ  األ٠ٓ١ِؼ١ٓ  -4

  اٌذٚي ثبٌزغبٚٞ ػؼٛ وً ثالس عٕٛاد ٠ٚزٛصع ػذد أػؼبء اٌجشٌّبْ ػٍٝ ِبئزٟاٌجشٌّبْ االٚسٚثٝ اٌجبٌغ١ٓ  أػؼبء٠ٕزخت  -5

  ٚاٌّذىّخ ٚاالعزئٕبف ٚاإلػالِْشادً ٚ٘ٝ اٌزذؼ١ش  سثؼخأِذىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ ػٍٝ  أِبَرشفغ اٌذػٜٛ اٌّجبششح  -6

 

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌك والنجاح

  منسك الممرر  ا.د / عبدالهادى عشري               د/ احمد عطا  المادة أستاذ

 غلولا.د/خالد سعد ز رئٌس المسم  ا.د/ عبدالهادى عشري                د/ احمد عطا  المائمون بالتدرٌس

 

 

 



 

 

 0 عدد أوراق الامتحان  اسم البرنامج 5102/5102 العام الدراسي

 

 

 52/2/5102 تاريخ الامتحان  القسم العلمي الثانى الفصل الدراسي

 ساعتان مدة الامتحان 02 درجة الامتحان الأولى الفرقة

النظم السياسية  اسم المقرر

والقانون 

   الدستوري 

   %52 نسبة الدرجة

 ات االمتحان تعلٌم

 ضرورة اإلجابة على األسئلة الممررة فمط ولن ٌنظر إلى األسئلة الزائدة -11

 ٌستخدم فمط الملم األزرق والملم الرصاص فً ورلة اإلجابة -12

 تصرف ورلة إجابة واحدة لكل طالب  -13

 الٌسمح بتداول األدوات )األلالم،المسطرة،أدوات الرسم ،اآلالت الحاسبة وغٌرها( -14

 لتلٌفونات المحمولة أمام الطالب كما الٌسمح باستخدام تطبٌك اآللة الحاسبة الموجودة على التلٌفون المحمولالٌسمح بتواجد ا -15

 امَظً امسٌاسٌحامقسً الأول: 

 (عنٍ ألإ دزًد إجاةذك فٍ كه ٍقطح عُ عشرج أسطر ٍ) اجث عُ ثلإثح ٍقاط فقط ىيا ًن      

النسبة للدول المتحدة دفع بعض الفمهاء إلى إنكار صفة الدولة على الدولة األعضاء المركز المسٌطر الذي تحتله الدول الفٌدرالٌة ب -0
 فً االتحاد الفٌدرالً .. بٌن مدى صحة ذلن؟؟؟؟

تموم الدٌممراطٌة على ركٌزتٌن أساسٌتٌن هما الحرٌة والمساواة وٌبدوا أن تحمٌك الهدفٌن فً آن واحد ٌكاد ٌكون مستحٌالً فً  -2
 حمٌك الدٌممراطٌة أن ٌشارن كل أفراد المجتمع فً العملٌة السٌاسٌة؟؟؟ضوء ذلن هل ٌشترط لت

ٌرتكز النظام النٌابً على النظرٌة المانونٌة للوكالة والتً تمٌم عاللة بٌن األمة وممثلٌها ،ولد تباٌنت وجهات النظر التً تتعلك  -3
 بنوع هذه الوكالة .. وضح ذلن؟؟؟؟؟

الدولة المانونٌة تحفظ لنفسها وحدتها ودٌمومة حكمها فً كل الظروف وتجحد كل لٌد لد ٌخٌل للغالبٌة من أنه ٌمكن أن ٌرد علٌها  -4
وٌعطل تطبٌمها بتغٌر تلن الظروف مما لد ٌنكشف عنه معالم الحكم االستبدادي الذي ال ٌعترف بفصل بٌن سلطاته ...فً ضوء ذلن 

 ٌاسٌة التً تعطى للبرلمان بحمه فً رلابة العمل الحكومً بأنها أنظمة استبدادٌة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هل ٌمكن وصف األنظمة الس

 امقسً امثاٍى :امقاٍوٌ امدسذوري

 أجث عُ امسؤامٌُ امذامٌٌُ 

 ؟ الحالً : تكلم بإٌجاز عن طرق وضع الدساتٌر ، موضحاً الطرٌمة التً وضع بها الدستور المصري امسؤال الأول

  : ضع عالمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) خطاء ( أمام العبارة الخاطئة مع التعلٌل ٍىامسؤال امثا

 (      ) .                ٠ؼزجش اٌؼشف اٌّظذس اٌشئ١غٟ ٌٍمبػذح اٌذعزٛس٠خ  -0

 (     )     . الرخزض اٌّذىّخ اٌذعزٛس٠خ اٌؼ١ٍب ثزفغ١ش ٔظٛص اٌذعزٛس -2

 (  )     .                      لب١ٔٛٔخ ٍِضِخ ِمذِخ اٌذعزٛس ١ٌظ ٌٙب ل١ّخ  -3

 (  )      .                               رؼذ٠ً ٔظٛص اٌذعزٛس ٠زُ ٚفمب ٌّب ٔض ػ١ٍٗ اٌذعزٛس -4

 (  )     .رؼزجش ؽش٠مخ االعزفزبء اٌشؼجٟ ِٓ أفؼً اٌطشق غ١ش اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٌٛػغ اٌذعزٛس -5

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌك والنجاح

  منسك الممرر    مدمحم  جالل                       د/رجب عبد الكرٌد/ المادة تاذأس

 ا.د/خالد سعد زغلول رئٌس المسم    مد/دمحم  جالل                       د/رجب عبد الكرٌ المائمون بالتدرٌس

 

 



 

 

 0 عدد أوراق الامتحان  اسم البرنامج 5102/5102 العام الدراسي

 

 

 2/2/5102 تاريخ الامتحان  القسم العلمي الثانى الفصل الدراسي

 ساعتان مدة الامتحان 02 درجة الامتحان الأولى الفرقة

   %52 نسبة الدرجة  تاريخ النظم  اسم المقرر

  درجح ( 7.5(  )  إجتاريجث عُ امسؤال الآدى ) أ

 -اولأ : ةيا دفسر :

  اٌجش٠ّخ سرىبةئو١ف١خ رذم١ك اٌزٛاصْ اإلجزّبػٝ فٝ دبٌخ  -0

 ئٌزجبء اٌجّبػبد ئٌٝ اٌزذى١ُ  -2

 رشذ٠ذ اٌؼمبة فٝ اٌّجزّؼبد اٌجذائ١خ  -3

 ٌٕظبَ اٌزذى١ُ اإل أْ اإلٌزجبء ٌٍمٛح ظً ِٛجٛد ثبٌشغُ ِٓ ِؼشفخ اٌجّبػبد اٌمذ٠ّٗ  -4

 ئسرىت خطأ جغ١ُ  اٌزٞ اٌجبًٟٔ لز ئٌٝ اٌجّبػخئػطشاس  -5

 ٠شرىجٙب اٌذ١ٛاْ أٚ اٌجّبد اٌزٟاٌذ٠ٗ أطجذذ رشًّ األفؼبي  -6

 ٚادذٖ  لج١ٍخػ١ٍٗ ِٓ  ٚاٌّجٕٟ اٌجبٟٔئرا وبْ  اٌؼمٛثخاٌغشع ِٓ  أزمبء -7

  اٌجبٍٟ٘فٝ اٌؼظش  ٌٍذ٠خأداء ثؼغ اٌمجبئً اٌؼشث١خ  -8

  اٌشِٚبٟٔػٓ اٌمبْٔٛ  أدىبِٙبٚػٛح  أٚؼخ ٔفٛر٘ب ٚال فٝ رطٛس٘ب  ِثال د١ب ٌٍذاسع١ٓ الرمً فٝ ع  اإلعال١ِخرؼزجش اٌشش٠ؼخ  -9

  األفىبسلبَ ٔظبَ اٌؼمبة ف١ٙب ػٍٝ ِجّٛػخ ِزجب٠ٕخ ِٓ  اٌزٟرؼزجش اٌشش٠ؼخ ا١ٌٙٛد٠خ ِٓ اٌششائغ  -01

 :ثاٌٍا 

 ٕ٘بن عّبد خبطخ ٌٍزجش٠ُ ٚاٌؼمبة فٝ اٌشش٠ؼخ ا١ٌٙٛد٠خ فٝ ػٛء دساعزه ٌّبدح فٍغفخ إٌظُ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاالجزّبػ١خ ٚػخ رٍه اٌغّبد  

 (  إخذٌارى)  الآدٌح الأسئنحاجث عُ سؤال واحد فقط ىُ 

 ( درجح 7.5(   )  إخذٌارى)  الأولامسؤال 

 ؟ ٚػخ رٌه .  ٛء دساعزه اسرجطذ اٌؼمٛثبد اٌىٕغ١خ ثٕظبَ اٌخٛاسط فٝ ػ -0

 ؟ ٚػخ رٌه . ػشفزٙب اٌجشش٠خ ٌٍزط٠ٛش اٌزٟاٌٛعبئً  أُ٘ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌزشش٠غ ِٓ  اٌذ١ٍخ -2

 ( درجح 7.5( )  إخذٌارى 1امسؤال امثاٍى     

 ؟ػشفزٙب اٌشش٠ؼخ ا١ٌٙٛد٠خ  اٌزٟاٌؼمٛثبد  أُ٘رىٍُ ػٓ  -0

 مٛثخ دغت اٌجشَ اٌٛالغ ٚػخ رٌه ؟اٌزجش٠ُ ٚاٌؼمبة ٚاْ اخزٍفذ دسجخ اٌؼ اإلعالَػشف اٌؼشة لجً  -2

 

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌك والنجاح

  منسك الممرر   اٌمان عرفه ا.د/  المادة أستاذ

 ا.د/خالد سعد زغلول رئٌس المسم   اٌمان عرفها.د/  المائمون بالتدرٌس

 

 



 

 

 

 

 0 عدد أوراق الامتحان  اسم البرنامج 5102/5102 العام الدراسي

 

 

 54/2/5102 تاريخ الامتحان  القسم العلمي الثانى الفصل الدراسي

 ساعة مدة الامتحان 51 درجة الامتحان الأولى الفرقة

   %011 نسبة الدرجة    الإنسانحقوق  اسم المقرر

 

 ................................................    االسم : .................

 .....     رلم اللجنة ................................رلم الجلوس:.....................................................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؤجاةح فى ٍفس ورقح الأسئنح

 أمام العبارات التالٌة  (xأو ))√( ضع عالمة 

 لحموق  العالمًنص علٌها اإلعالن  التً المبادئلانونٌة الٌعد من  مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته فى محكمة -1

 (         )                                                                                                       اإلنسان

  مبادئ أهمٌعد من  لضائًبحكم  إالعموبة  عوال تولبناء على لانون  إالالعموبة شخصٌة وال جرٌمة وال عموبة  -2

 (          )                                                المصريالواردة فى الدستور  اإلنسانوضمانات حموق 

 (         )                      ابطة ولابلة للتجزئة رحموق غٌر متساوٌة وغٌر مت بأنها اإلنسانتتمٌز حموق  -3

 (             )                                    اإلنسانسٌادة المانون هو الضمانة الكبرى الحترام حموق  مبدأ -4

 (        )                   فى مصر  اإلنسانالتعد من المصادر المانونٌة الوصفٌة لحموق  اإلسالمٌةالشرٌعة  -5

 (        )                                          اإلنسانلحموق ال تعد االتفالٌات الدولٌة من المصادر المانونٌة  -6

 )             (                 المصريفى الدستور  اإلنسانحموق  مبادئالشعب مصدر السلطات ٌعد من  مبدأ -7

 (            )    ٌكفل الدستور المصري الحك فى الملكٌة الخاصة وٌحظر مصادرة هذا الحك إال بحكم لضائً -8

 (             )                             الدستور المصري اىة حماٌة دستورٌة لحموق الطفل والمرأة فالٌضى -9

 (       )                                  ادة الجنس البشرىإبصدلت مصر على االتفالٌة الدولٌة لمنع جرٌمة -10

 

 مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌك والنجاح

     ا.د/ خالد سعد زغلول                        د/ احمد أبو المجد المادة ستاذأ

 ا.د/ خالد سعد زغلول                         رئٌس المسم ا.د/ خالد سعد زغلول                        د/ احمد أبو المجد   المائمون بالتدرٌس

 


