
                                                                                                             
 

 

 م0201/ 0202( للعبم اجلبهعً 1نشرة رقن )

 اسئلت كراست التقىين بعض خبصىص

 وأهن املىضىعبث املقررة لبعض املىاد الدراسيت 

 

 

 

 فهرس النشرة 

، ٔأْى انًٕضٕػبد انٓبيخ ثًبدح يظبدس انًذَٙاسئهخ كشاسخ انزقٕٚى انفشقخ انثبَٛخ قسى انقبٌَٕ  -1

 2ص                      شقخ انثبَٛخ                                                   فاالنزضاو  ثبن

 3ص               :ػشثٙسؤال " كشاسخ انزقٕٚى"  نًبدح )انؼقٕد انًذَٛخ( انفشقخ انثبنثخ شؼجخ  -2

انفشقخ انثبنثخ ) انجضء  انًٕضٕػبد انزٗ رى ششحٓب يٍ قجم أسزبر انًبدح: يبدح انقبٌَٕ انزجبسٖ -3

3ص                                                                      انخبص ثـ د. كٕثش سؼٛذ ػذَبٌ(  

  3ص                               انفشقخ انثبنثخ   اإلداس٘سؤال " كشاسخ انزقٕٚى" يبدح انقضبء   -4

         3ص                                               ٗ  )يبدح انهغخ (سؤال كشاسخ انزقٕٚى انفشقخ االٔن -5

        4ص                                             أسئهخ " كشاسخ انزقٕٚى" نًبدح ػهى االجشاو انؼقبة -6

 5ص                                    سؤال " كشاسخ انزقٕٚى" نًبدح انًبنٛخ انؼبيخ انفشقخ انثبنثخ -7

  

                             

 



                                                                                                             
 

 الفرقت الثبنيت ببلقبنىى املدني بدة التورينبث العوليتمل " كراست التقىين"أسئلت 

 يًا يهً:ضع صح او خطأ اياو كم عبارة أوال: 

 اء ْٕ َضٔل انذائٍ دٌٔ يقبثم ػٍ انحق انز٘ نّ قجم انًذٍٚ شاالث -1

 ٚشزشط نهحكى ثبنغشايخ انزٓذٚذٚخ أٌ ٚكٌٕ انزُفٛز انؼٍٛ يب صال يًكُب -2

انًحشس انشسًٗ، ْٕ انزٖ ٚثجذ فّٛ يٕظف ػبو أٔ شخض يكهف ثخذيخ ػبيخ يب  -3
 رى ػهٗ ٚذّٚ أٔ رهقبِ يٍ رٖٔ انشأٌ ٔفقًب نألٔضبع انقبََٕٛخ.

 .ٚؼزجش االكشاِ ػٛت يٍ ػٕٛة االسداسح -4

 ت انصحيحت :اختار االجابثانيا: 

 ...... ال ٚجٕص أٌ ٚضٚذ انحذ األقظٗ نهفبئذح سٕاء كبَذ رأخٛشٚخ أو رؼٕٚضٛخ ػٍ  -1

 (7 %- 5 %- 6 %- 4) % 

 .. إرا شبة انؼقذ ػٛت يٍ ػٕٛة انشضب، فبنؼقذ فٗ ْزِ انحبنخ ٚكٌٕ ثبطالً ثطالَب -2

 كم يب سجق ( -يقٛذ   –َسجٛب  -) يطهقب  

 نزضاو شخض ثزؼٕٚض....... انزٖ سججّ نشخض آخش.انًسئٕنٛخ انًذَٛخ ْٗ ا -3

 خالف يب سجق( –انؼٛت  –انضشس  –)انخطأ 

 رُقسى انُٛبثخ فٗ انزؼبقذ إنٗ ..... -4

 كم يب سجق ( –قضبئٛخ  –قبََٕٛخ  –) ارفبقٛخ 

 اَزٓذ اسئهخ انشٛذ

 

 أهن املىضىعبث يف هبدة هصبدر االلتزام ببلفرقت الثبنيت
 انغجٍ االسزغالنٗ(. –االكشاِ  –انزذنٛس  –ػٕٛة االسادح : ) انغهظ  -

 َظشٚخ انجطالٌ : ) انًطهق ٔانُسجٗ( -

 أحكاو االنتزاو واالثباث

 انًحشساد انشسًٛخ ٔانؼشفٛخ( –دػٕٖ انظٕسٚخ  –) انزُفٛز انججشٖ 



                                                                                                             
 

 عربً:الفرقت الثبلثت شعبت  (العقىد املدنيت)بدة مل  " كراست التقىين"سؤال 

أكزت ثحث فٙ " انجٛغ ثششط انزجشثخ "؟ -  

 

 هبدة القبنىى التجبري الفرقت الثبلثت ) اجلزء اخلبص بـ د. كىثر سعيد عدنبى(

انًىضىعاث انتً تى شرحها ين قبم أستاذ انًادة:أهى   

/  ششٔط اكزسبة طفخ انزبجش  / انذفبرش انزجبسٚخ  / انسجم انزجبسٖ .  انزبجش  -  

انزضبيٍ : انزؼشٚف + انخظبئض + اإلداسح.ششكخ  -  

انزؼشٚف  ٔ انخظبئض. -ششكخ انزٕطٛخ انجسٛطخ: -  
 

يادة انقضاء االداري انفرقت انثانثت  " كراست التقىين" سؤال  

ٔضح االسزثُبءاد انٕاسدح ػهٗ قبػذح ػذو يسئٕنٛخ انذٔنخ ػٍ أػًبل انسهطخ  -

 ؟انقضبئٛخ

 

 

 االونً  )يادة انهغت (سؤال كراست انتقىيى انفرقت 

- "one of the most common classifications of law is to 

distinguish between private and public law" explain this 

phrase. 

 

 

 



                                                                                                             
 

ملبدة علن االجرام العقبة " كراست التقىين"أسئلت   

 

 



                                                                                                             
 

 

 

ملبدة املبليت العبهت الفرقت الثبلثت " كراست التقىين"سؤال   

 


