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  الدور األول –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                 ثالثةالسنة: ال
  القانون الدولي العامالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

) المشروعة في اإلكراهمنظمة األمم المتحدة استخدام الوسائل القمعية (طرف  ميثاقأباح   - أ :١س
  تسوية المنازعات بين الدول فما هي تلك الوسائل وكيف تنفذ ؟

  واإلقليمية ؟ حدودية كيف تكتسب األقاليم طبقًا للقانون الدولي، وكيف تحسم المنازعات ال - ب  
درجة) ٣٤(  

  ، متى وكيف ظهر وتطور ؟اإلنسانما هو القانون الدولي لحقوق  - أ :٢س
 اإلنسان كيف تعاملت الشريعة اإلسالمية مع حقوق اإلنسان ؟ وهل توجد ضمانات لحقوق - ب  

  في أحكام الشريعة اإلسالمية ؟
درجة) ٢٢(  

  لزمة ولماذا ؟ وَمن هم أشخاص القانون الدولي العام ؟هل أن أحكام القانون الدولي العام م - أ :٣س
  أين تتمثل مصادر القانون الدولي العام ؟ - ب  

درجة) ٢٢(  

  ما المقصود بالمسؤولية الدولية وكيف تظهر ومتى ؟ - أ: ٤س
  ماذا يعني االعتراف بالدولة، وما الفرق بين االعتراف بالحكومة والدولة ؟ - ب  

درجة) ٢٢(  

  أعالي البحار - ٢    البحر اإلقليمي - ١  :وضح ما يلي :٥س
  البحر المغلق -٤    الجرف القاري  -٣      

درجة) ٢٢(  
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                 ثالثةالسنة: ال
  القانون المدني (العقود والمعامالت)المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئ أجب عن :مالحظة

شرحًا  حدد االلتزامات التي تقع على عاتق المشتري في نطاق عقد البيع ثم اشرح بوجه خاص  :١س
 الثمن هذا مفصًال التزام المشتري بدفع الثمن وذلك من حيث كيفية الوفاء بالثمن،ومشتمالت

  ومكان وزمان الوفاء.
درجة) ٣٤(  

وذلك في  د المقايضة.ـقـموارد االتفاق وموارد االختالف بين عقد البيع وعمناسبًا تراه  وّضح بما  :٢س
ضوء اتجاه القانون إلى اعتبار المقايضة نوعًا مستقًال من أنواع العقود المدنية ومقابًال لعقد 

  البيع.
درجة) ٢٢(  

ارية وعقد العمل  وذلك في بيـّن كيف تميز بين عقد االيجار وبين كل من عقد الوديعة وعقد الع  :٣س
  ضوء ما ورد في المحاضرات وفي ظل رأي القانون المدني.

درجة) ٢٢(  

  عن ثالثة من الموضوعات التالية: وتركيزتحدث بإيجاز   :٤س
  تطابق االيجاب والقبول وعناصر هذا التطابق. -١
 حكم بيع ملك الغير أو بيع الفضولي في ضوء الشريعة والقانون. -٢

 مالته.خصائص المال ومشت -٣

  المخارجة كنوع من أنواع البيوع في نطاق التركة. -٤
درجة) ٢٢(  

وّضح بتفصيل كيفية التزام البائع بضمان العيوب الخفية محددًا ماهية العيب ومداه وذلك في   :٥س
  ضوء القانون المدني.

درجة) ٢٢(  
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  أصول القانون الفرنسي والبريطانيالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

قاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني)، اشرح هذه   :١س
  القاعدة للقارئ الذي ال يعرف القانون ليكون قد استوعبها.

درجة) ٣٤(  

في القانون الوضعي هناك قـاعدة آمرة وقـاعدة مكملة. اشرح مفهوم هاتين   :٢س
  القاعدتين، واذكر الفروق بينهما بنقاط واضحة.

درجة) ٢٢(  

وّضح المصادر الرسمية للقاعدة القانونية في بريطانيا، واشرح ما تعرفه عن   :٣س
  كارتا). –قانون العهد األكبر (الماجنا 

درجة) ٢٢(  

  تكّلم بإيجاز عن أقسام القانون الفرنسي.:٤س 
درجة) ٢٢(  

اشرح تفسير القاعدة القانونية في الفقه اإلسالمي. وما هي مصادر القانون   :٥س
  سالمي ؟اإل

درجة) ٢٢(  
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  الدور األول –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                 ثالثةالسنة: ال
  القواعد الفقهيةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

طبقًا ذلك على القاعدة الفقهية المعروفة بقاعدة اليد تحدث عن الفرق بين اإلمارات واألصول م: ١س
  )ةدرج ٢٥(     مبيـّنًا ما إذا كانت هذه القاعدة تتقدم على األصول العملية مع الدليل.

  المباحث التالية:» على اليد ما أخذت حتى تؤديه«من فروع قاعدة  :٢س
      انعدام المالية بعد األخذ. -١
  عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية. -٢
    ضمان النماءات المتصلة والمنفصلة. -٣
  أداء القيمة في المثليات والقيميات.  -٤
  تعاقب األيدي.   -٥

  )ةدرج ٢٥(                اشرح كًال من هذه الفروع بإيجاز.

مداركها من الكتاب والسنة  - معناها. ب - من حيث: أ» الزعيم غارم « عن قاعدة  تحدث :٣س
  )ةدرج ٢٥(                  وغيرها.  شارحًا ومناقشًا.

ما المقصود بقاعدة التجاوز ؟ وهل تجري هذه القاعدة في الوضوء والغسل والتيمم ؟ اشرح ذلك  ٤س
ذاكرًا رأي الشيخ األنصاري، والمحقق النائيني، والمختصين المتأخرين، أينما تحتاجها في هذا 

  )ةدرج ٢٥(                      الموضوع.

» ال تعاد الصالة إّال من خمس«قاعدة  اختصاصذهب بعض العلماء إلى وجود نصوص تفيد  :٥س
إّن اهللا تعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فَمن «بالناسي، من هذه النصوص قوله (ع): 

  أعرض رأيه وناقشه.». ترك القراءة متعمدًا أعاد الصالة، ومن نسي فال شيء عليه
  )ةدرج ٢٥(
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  الدور األول –ئي االمتحان النها          قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  أصول الفقه المقارنالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  اشرح بالتفصيل النقاط اآلتية ضمن البحث عن آية التطهير:  :١س
  و تشريعية ؟هل اإلرادة تكوينية أ - ب    َمن هم أهل البيت ؟  -أ  
  درجة) ٢٥(         أال تستلزم إرادة اهللا لتطهير هؤالء، كونهم مجبرين ؟ -ج  

الصحابة، وأن الفرقة الناجية هي التي كان  بإتباعجاء في الحديث األمر « ناقش العبارة اآلتية:   :٢س
لى حّجية عليها رسول اهللا (ص) وأصحابه، وأنهم كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا كله يدل ع

  درجة) ٢٥(           ».سنة الصحابة كمصدر من مصادر التشريع 

ثم عّلق » أنه فشا في لسان الفقهاء أن خارق اإلجماع يكّفر « ذكر إمام الحرمين الجويني  -أ  :٣س
  عليه بتفصيل اختاره واستحسنه السيد الحكيم. اذكر ما تعرفه في هذا المجال.

  درجة) ٢٥(         واإلجماع المحّصل ؟ ما الفرق بين اإلجماع المنقول، - ب  

ما هي أدلتهم على ذلك ؟ ناقشها » ليس للفعل نفسه حسن وال قبح ذاتيان«قال األشاعرة:   :٤س
  درجة) ٢٥(                     بوضوح.

  ما هي أركان القياس ؟ -أ  :٥س
  ما هو تعريف العّلة ؟ وما هي الشروط المنتزعة من التعريف ؟ - ب  
  عّلة والسبب في موضوع القياس ؟ما هو الفرق بين ال -ج  
  درجة) ٢٥(                 ما معنى تنقيح المناط ؟ - د  

  درجة) ٢٥(       اشرح بالتفصيل مرجحات باب التزاحم، مع بيان مثال لكل مرجح.  :٦س
  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                 ةثالثالسنة : ال
  المدخل إلى علم الفقهالمادة : 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

ا هو متعلق كل منهما ؟ وفّصل القول في العقل ماذا نعني بالقضايا العقلية والقضايا التعبدية ؟ وم  :١س
 )ةدرج ٢٥(               .االنساني فيما لو يقبل التعبد أو يرفضه

االجتهاد لغة  - ٣الوالية العامة،  -٢مراحل تعلم علم الفقه،  -١ :اشرح باختصار خمسًا مما يأتي  :٢س
  .محكم اآليات ومتشابهاته -٦  علم الفقه لغة واصطالحًا، -٥  علم دراية الحديث، - ٤  واصطالحًا،

)ةدرج ٢٥(  

ما المقصود بموضوعية غيبة اإلمام المنتظر واإلنتفاع به ؟ وكيف ترد على من يشّكك في هذه   :٣س
 )ةدرج ٢٥(                     ؟ الموضوعية

وّضح مورد الخالف في حدود صالحيات الفقيه الجامع للشرائط، واشرح الموارد المتفق عليها في والية  :٤س
 )ةدرج ٢٥(                     .يهالفق

  )ةدرج ٢٥(     :في غيرها ضع عالمة صح على العبارة الصحيحة وصّحح ما تراه غلطاً  :٥س
يقسم العلم الى علم األحكام وعلم الذوات والصفات، ويعد األول هو األساس فيما يعد الثاني من  -١

 .وسائل معرفة األول

 .العلوم الحياتية األخرىيشمل الوجوب العيني تعلم مسائل األحكام الشرعية و  -٢

في شرائع السماء تتغير القوانين باقتضاء المتغيرات وتبقى ثابتة في الثوابت، وأمرهما يعود الى اهللا  -٣
 .والراسخين في العلم فقط

 .تقام الحكومة لدى مدرسة الخلفاء إما بالشورى أو بالبيعة أو باتباع الصحابة او بالقبول والغلبة -٤

ن الغموض في اللفظ لفهم المعنى والتأويل بيان المقصود من اللفظ الحتمال التفسير في القرآن بيا -٥
  .تعدد المعنى

  نضير الخزرجيد. 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                السنة: الثالثة

  أصول الفقه المقارنالمادة : 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

المناسب  –لمناسب المؤثر تحدث عن كل من المصطلحات اآلتية بما ال يقل عن سطرين: ا  :١س
  .الحكمة –طريقة السبر والتقسيم  –داللة االقتضاء  –تنقيح المناط  –الملغى 

درجة) ٢٥(  

  ما هي مرّجحات باب التزاحم ؟ اذكرها بالتفصيل، ثم فّرق بين التعارض والتزاحم.  :٢س
درجة) ٢٥(  

حجية  إلثباتال تنفع  ﴾ َجت ِللنَّاسِ ُكنُتم َخيَر ُأمٍَّة ُأخرِ  ﴿أوضح كيف أن االستدالل بآية  -أ  :٣س
   سنة الصحابة.

لو دار األمر بين العمل بحديث يرويه ثقٌة عن اإلمام جعفر بن محمد الصادق (ع)،  - ب  
إلى رسول اهللا (ص) فأيهما تختار ؟ ادعم  إسنادٍ وحديث يرويه ثقٌة آخر عن صحابي من دون 

   جوابك بدليٍل متين.

درجة) ٢٥(  

  ن القياس ؟ وما هي المسالك الصحيحة لمعرفة العّلة ؟ما هي أركا  :٤س
درجة) ٢٥(  

هل توجد التزامات أخالقّية دّل عليها العقل قبل الشرع ؟ أجب عن هذا السؤال من خالل الفروع   :٥س
  رفض الظلم والدعوة إلى العدل من قبل جميع العقالء. -أ  اآلتية:

  . حسن األمانة والصدق في التعامل مع الناس - ب        
  مدى إدراك العقل للقضايا الكلية. -ج        

درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني -   االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                السنة: الثالثة

  القواعد الفقهيةالمادة: 

  ضمنها ؤال األولالسأسئلة على أن يكون  أربعةأجب عن  :مالحظة

  ا يلي:إيجاز فرعين مماشرح ب  :١س
 قاعدة اليد.  -أ

 قاعدة ال تعاد.  -ب

  قاعدة االحسان.  -ت
درجة) ٢٥(  

  اشرح بإيجاز قاعدة التجاوز والفراغ.  :٢س
درجة) ٢٥(  

  عّرف القواعد التالية بإيجاز.  :٣س
 قاعدة القرعة.  -أ

 قاعدة المغرور يرجع إلى َمن غّره  -ب

 قاعدة الزعيم غارم.  -ت
درجة) ٢٥(   

  ح بإيجاز قاعدة الولد للفراش، وما هو دليلها الشرعي ؟شر ا  :٤س
درجة) ٢٥(   

وما هو دليلها الفقهي ؟ وهل هناك اجماع  عن المفهوم العام لقاعدة أصالة الصحة، تكّلم  :٥س
  على هذه القاعدة ؟

درجة) ٢٥(   

  د. محمد علي الناصري
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                  ثالثةالسنة: ال
  المدخل إلى علم الفقهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

عرِّف الوالية لغة واصطالحا، وعدِّد أقسام الوالية مع بيان متعلقها، وفّصل القول في الوالية الخاصة من   :١س
 )ةدرج ٢٥(                  حيث الموضوعية.

  مراحل تعلم الفقه، -٢ االجتهاد في النص واالجتهاد في الفهم،  - ١  اشرح باختصار أربعًا مما يأتي:  :٢س
 )ةدرج ٢٥(    علم الفقه لغة واصطالحًا. - ٥  شروط البيعة،  - ٤   المدارس الفلسفية، - ٣  

في الوالية واإلمامة والحكم بعد النبي محمد (ص) ؟ ما هي الشروط التي تراها مدرسة أهل البيت (ع)   :٣س
 )ةدرج ٢٥(              م.اشرح ذلك مستدًال بالقرآن الكري

وّضح خالصة القول في بحث اإلمام المهدي المنتظر وكيفية اإلنتفاع منه ؟ وما هي النتيجة المتوخاة  :٤س
 )ةدرج ٢٥(                ؟ في مجال األحكام الشرعية

  )ةدرج ٢٥(     :العبارة الصحيحة وصّحح ما تراه غلطا في غيرهاضع عالمة صح على  :٥س
 .المجتهد المطلق ومجتهد المذهب صنفان من أربعة أصناف تقول بها مدرسة الخلفاء -١
الحكم االلهي منحصر بذات اهللا تبارك وتعالى ال ينافسه على تغييره أو تبديله أحد إال النبي المرسل  -٢

 .واالمام المعصوم
 .الكمال اإلنساني يعد من األدلة العقلية الموجبة لتعلم علم الفقه التحرك في مجال -٣
 .وضع القوانين يقتضي معرفة ذات األشياء وماهيتها ومعرفة صفات األشياء وخواصها -٤
التأويل في القرآن بيان الغموض في اللفظ لفهم المعنى والتفسير بيان المقصود من اللفظ الحتمال  -٥

 .تعدد المعنى
  ينضير الخزرجد. 
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                   ثالثةالسنة : ال
  الفرنسي والبريطاني القانونالمادة : 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

   قانونيين البريطاني والفرنسي وأحكام الشريعة اإلسالمية.النظامين ال اشرح  خصائص الملكية في - أ  :١س
وّضح بإيجاز المصادر الرسمية والتفسيرية للقاعدة القانون في كل من النظامين القانون اإلنجليزي  - ب

  والفرنسي وأحكام الشريعة اإلسالمية.
  شخاص الطبيعية والمعنوية، فهل هناك استثناء ؟ القانون يطبق في نطاق حدود الدولة على األ -ج
  عدم رجعية تطبيق القاعدة القانونية هل هو مطلق ؟ وكيف ؟ -د

درجة) ٠٤(  

  درجة) ٣٠(      ناقش أركان الجريمة المدنية والجنائية ومتى تسقط الجريمة والعقوبة ؟  :٢س

في كل من النظامين القانونيين البريطاني وّضح مفهوم القاعدة القانونية بكل أنواعها وما هي مصادر  - أ  :٣س
  .والفرنسي

  ما هو أساس النظام القانون ي كل من أحكام الشريعة اإلسالمية والقانونيين االنجليزي والفرنسي ؟ - ب
  وّضح بإيجاز مبدأ شخصية القوانين وإقليمية القوانين. -ج

درجة) ٣٠(  

  ة سماوية.قارن بين قاعدة قانونية وضعية وقاعدة قانوني -أ :٤س
  وّضح مفهوم النظام العام واآلداب العامة في أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي. - ب
العرف مصدر من مصادر القانون، متى يصبح العرف قاعدة ملزمة ؟ ومتى يكون من بين قواعد  -ج

  المجاملة واألخالق ؟

درجة) ٣٠(  

  
  بروفيسور نوري لطيف
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  الدور الثاني –االمتحان النھائي             رن قانون والفقه المقاكلية ال

  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                   ثالثةالسنة : ال

  القانون الدولي العامالمادة : 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةثالثة أسئأجب عن  :مالحظة

 لي (الوطني)؟؟ وهل تسمو قواعده على القانون الداخ ما هي مصادر القانون الدولي العام - أ  :١س

  قراراته الملزمة موضع التنفيذ ؟ما هي وسائل مجلس األمن لوضع  - ب
  َمن هم أشخاص القانون الدولي العام ؟ -ج
       من أين تستمد قواعد القانون الدولي العام قوتها ؟ ومتى تصبح ملزمة ؟ -د

  درجة) ٤٠(

            متى تنقضي القاعدة القانونية الدولية ؟  - أ  :٢س

    لسيادة وهل توجد سيادة مطلقة ؟ وما المقصود بالدول ناقصة السيادة ؟عّرف ا - ب
  ما الفرق بين االعتراف بالحكومة والدولة ؟ -ج

  درجة) ٣٠(

  اشرح االعتراف بالدول، وهل هو كاشف أم منشئ ؟  :٣س
 وما هي مسؤولية الدولة عن مواطنيها خارج الحدود ؟  - أ

 يكون أكثر فاعلية في معالجة المشاكل الدولية.ماذا تقترح لتطوير ميثاق األمم المتحدة ل   - ب
)ةدرج ٣٠(  

  وّضح المصطلحات التالية وكيف تعاملت الدول معها ؟  :٤س
  المنطقة االقتصادية. - ٣     البحر االقليمي. - ٢     أعالي البحار. - ١
  المياه اإلقليمية - ٥    الجرف القاري.  - ٤

  )ةدرج ٣٠(

  بروفيسور نوري لطيف
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  الدور الثاني –االمتحان النھائي             قه المقارن قانون والفكلية ال

  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                   ثالثةالسنة : ال
  القانون المدني (العقود والمعامالت)المادة : 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

اشتراه لنفسه وباعه لغيره نيابة عن سعر متدني معروض لديه ليبيعه، فب اً وجد سمسار عقار «  :١س
  ».المالك بثمن أكثر مما إعتبره لنفسه، فربح لنفسه الفرق بين الثمنين
  ؟ فما هي المواقف واآلراء القانونية والفقهية الشرعية في هذه المسألة

درجة) ٢٥(  

لك ؟ اكتب عن ذ وما الفرق بينهما ؟ وما هي األشياء المشاعة ؟ ما هو بيع ملك الغير  :٢س
    بالتفصيل.

)ةدرج ٢٥(  

  )ةدرج ١٥(         منها. اثنان واشرح؟  ما هو البيع، وما هي خصائصه - أ  :٣س
  )ةدرج ١٠(     اكتب عن حاالت هالك المبيع، مع شرح صورة الهالك بقوة قاهرة. - ب

  

 )ةدرج ١٥(         ؟ ما الفرق بين العقد المسمى والعقد غير المسمى - أ :٤س

  درجة) ١٠(       اوضات المالية ومن العقود الرضائية.فسر ان البيع من المع - ب

  

  )ةدرج ١٥(       ؟ ما هي عيوب االرادة في عقد البيع، وما دور النسيان فيه - أ  :٥س
  )ةدرج ١٠(           ؟ إشرح ذلك بااليجاز. ما هي أركان عقد البيع - ب

عثمان ميرانبكد.   
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
   م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  القانون الدولي العامالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةة أسئثالثأجب عن  :مالحظة

  لعام لتحقيقها ؟ما هي األهداف والغايات التي يسعى القانون الدولي ا -أ :١س
  ما هي أسباب وعوامل نشأت القانون الدولي العام ؟ -ب  
  ما هي الشروط المطلوبة لتكون القاعدة القانونية الدولية قاعدة صحيحة وملزمة ؟ -ج  
  عّرف المسؤولية الدولية، وما هي شروط وآثار وأشكال المسؤولية الدولية ؟ -د  

رجة)د ٤٠(  

  البحار (البحار المفتوحة). وّضح مبدأ حرية أعالي -أ :٢س
عّدد فروع منظمة األمم المتحدة، وكيف يعدل ميثاق المنظمة ؟ وكيف تتخذ القرار  -ب  

  بمختلف أنواعها الموضوعية واالجرائية في مجلس األمن ؟
وافق مؤتمر األمم  ١٩٦٨أقّرت غالبية دساتير دول العالم حقوق اإلنسان، وفي عام  -ج  

ن على أن اإلعالن العالمي يشكل التزامًا قانونيًا ألعضاء المجتمع المتحدة لحقوق اإلنسا
الدولي. وسبق ذلك الشرائع السماوية خاصة الشريعة اإلسالمية حيث أكدت ما وهبه اهللا 
تعالى لإلنسان من حقوق ال ينازعها فيها أحد. ولكن مما يؤسف له ان انتهاكًا صارخًا 

ة. فبماذا تعّلل ذلك ؟ وما هو السبيل لضمان حقوق لحقوق اإلنسان يتم في الدول اإلسالمي
  اإلنسان وحمايتها بشكل عملي ؟ وَمن برأيك ينتهك حقوق اإلنسان ؟

درجة) ٣٠(  
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  وما هي الجهة التي تمتلك تفسيرها ؟ ؟متى تنتهي القاعدة القانونية الدولية  -أ :٣س
  .اشرحها باختصار ؟ما هي مصادر القاعدة القانونية الدولية  -ب  
هل االعتراف ركن في نشأت الدولة ؟ وهل هو الزام على الدول ؟ وما هي صور  -ج  

  االعتراف ؟
درجة) ٣٠(  

اذكر أنواع المعاهدات، وما هي الخطوات التي تسبق عقدها وشروط صحة عقد  -أ :٤س
  المعاهدات ؟

  وّضح الجرف القاري، وما هي حقوق الدول الساحلية وحقوق الدول األخرى فيه ؟ -ب  
  ؟  إقليميةكيف تقّيم جامعة الدول العربية كمنظمة  -ج  

درجة) ٣٠(  
  

 أ. د. نوري لطيف
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة : ال
  المدخل إلى علم الفقهالمادة : 

  ضمنها السؤال األولن يكون على أ لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

الشواهد، وما الفرق بين علم فّصل القول فيها مع  دلة النقلية على وجوب تعلم الفقه ؟ما هي األ  :١س
 )ةدرج ٢٥(             ؟ والعلوم األخرى من حيث الوجوب الفقه

واهر على وجود تناقض في ظ هل يعد اشتمال آيات القرآن الكريم على المحكم والمتشابه دليالً   :٢س
 )ةدرج ٢٥(     .وّضح ذلك مع الشواهد ؟ ؟ وما هي أنواع اآليات من حيث الفهم اآليات

 .) والية الفقيه٣( .) االجتهاد لغة واصطالحاً ٢( .العقل الفلسفي) ١(وّضح باختصار ما يلي:   :٣س
 )ةدرج ٢٥(               ) علم دراية الحديث.٥( .) اإلجماع٤(

مام الحاكم بعد عهد النبوة شروًطا عدة، اذكرها مع الشواهد اشترطت مدرسة أهل البيت في اإل :٤س
 )ةدرج ٢٥(                       .القرآنية

  )ةدرج ٢٥(               :صحِّح فيما تراه غلطًا في العبارات التالية :٥س
إصدار الفتوى برأي أكثرية الفقهاء مقبول حتى مع احتمال وجود رأي األعلم الصائب ضمن  -١

  األقلية.
  سرداب غيبة اإلمام المهدي والوقوف على بابه في انتظار الفرج.ال صحة لموضوع  -٢
التأويل هو بيان الغموض في اللفظ لفهم المعنى، والتفسير بيان مقصود القائل من اللفظ الذي  -٣

 يحتمل أكثر من معنى.
  الراسخون في العلم يشمل األئمة واألولياء والفقهاء. -٤
  ه عن خمسة في كل طبقة.المشهور في الحديث هو الخبر الذي زادت روات -٥

  نضير الخزرجيد. 
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  القانون المدني (العقود والمعامالت)المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة
  .العقود االحتمالية - ٢  . االيجار في القانون العراقي - ١رف أربعاً مما يلي: ع  :١س

  .العقد المدني - ٤       .عقد البيع في القانون المدني العراقي - ٣
 .عقد المخارجة فقهاً وقانوناً  - ٦        عقد المقايضة في الفقه االسالمي. - ٥

)ةدرج ٢٥(  

  ؟ يع، وما هي شروطهاماذا نعني بالعيوب الخفية في عقد الب - أ  :٢س
  ما هي خصائص عقد البيع ، وإشرح إثنان منها. - ب

)ةدرج ٢٥(  

  أجب عن فرعين فقط من السؤال التالي:  :٣س
 ؟ ما هي الشروط االزمة في النيابة في عقد البيع، وما هي أنواع النيابة فيه - أ
  اكتب عن بيع ملك الغير وآثاره. - ب

  لمباع كمحل للعقد؟ما هي الشروط الواجب توفرها في ا -ج
)ةدرج ٢٥(  

  ؟ ما هو االيجاب والقبول وأنواعه في عقد البيع، وحالة الفورية فيهما - أ :٤س
  إشرح مع األمثلة: العقود المحددة، العقود الفورية، العقود المستمرة. - ب

)ةدرج ٢٥(  

  ؟ ما هي أوجه اإلتفاق واإلختالف بين عقدي البيع والمقايضة - أ :٥س
  إلتزامات المؤجر وإلتزامات المستأجر.عدد (فقط)  - ب

)ةدرج ٢٥(  
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  القانون الفرنسي والبريطانيالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

لقانون في النظامين القانونيين البريطاني والفرنسي وأحكام الشريعة اذكر مصادر ا -أ  :١س
 درجة) ١٠(            اإلسالمية، وما هي أهم الفروق بينها ؟

عّدد فقط خصائص القاعدة القانونية في كل من النظامين القانونيين الفرنسي  -ب
 درجة) ١٠(  والبريطاني وأحكام الشريعة اإلسالمية مع إيراد أنواع الجزاء في حالة مخالفتها.

  درجة) ١٠(        عّدد فقط القواعد الكلية في فقه الشريعة اإلسالمية.  -ج

ل من النظامين القانونيين البريطاني والفرنسي وفي وّضح بإيجاز أقسام القانون في ك -د
 درجة) ١٠(                أحكام الشريعة اإلسالمية.

ما هو معيار التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص ؟ وما هي جهة تفسير القوانين  -أ  :٢س
  درجة) ١٠(          ؟في النظامين القانونيين اإلنجليزي والفرنسي 

القانوني في كل من أحكام الشريعة اإلسالمية والنظامين  ما هو أساس النظام -ب
 درجة) ١٠(              القانونيين االنجليزي والفرنسي ؟

     بماذا تختلف قواعد األخالق والسلوك االجتماعي والمجاملة عن القاعدة القانونية ؟ -ج

درجة) ١٠(  
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    وأحكام الشريعة اإلسالمية. اشرح حق الملكية النظامين القانونيين البريطاني والفرنسي -أ  :٣س
درجة) ١٠(  

المقصود بسلطة اإللغاء للقاعدة القانونية ؟ وَمن يملكها ؟ وما هي أنواع اإللغاء  ما -ب
  للقاعدة القانونية؟

درجة) ١٠(  

ماهي الحقوق المدنية العامة والحقوق الخاصة ؟ وما هي الحقوق العينية األصلية  -ج
 درجة) ١٠(                والتبعية ؟ اذكرها فقط.

عّرف الحق واذكر أنواع الحقوق في النظامين القانونيين االنجليزي والفرنسي وأحكام  - أ :٤س
  الشريعة اإلسالمية.

درجة) ١٠(  

لماذا برأيك تخلت غالبية الدول اإلسالمية عن تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ؟ وهل  -ب
اعد مشابهة للقواعد الكلية في أحكام توجد في النظامين القانونيين البريطاني والفرنسي قو 

  الشريعة اإلسالمية ؟ ولماذا ؟
درجة) ١٠(  

    اشرح القاعدة القانونية اآلمرة والقاعدة القانونية المكلمة.  -ج
درجة) ١٠(  

  
  أ. د. نوري لطيف
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥الدراسي  للعام              ثالثةالسنة: ال
  القواعد الفقهيةالمادة: 

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

وهل أنها مخصوصة في إثبات الملكية لذي اليد فيما تحت يده فقط أو » اليد«اشرح قاعدة  -أ  :١س
  أنها عامة تشمل أشياء أخرى ؟ وما هو دليلها الفقهي ؟

...» يده ويكون أمر تطبيقها بيد المقلدين أنفسهم ملكية ذي اليد بما في «ذكر المؤلف بأن  - ب  
  اشرح هذه المسألة.

درجة) ٢٥(   

  التالية: عّرف مع األمثلة المصطلحات  :٢س
    .»اإلحسان«قاعدة  - ب        ».وعلى اليد«قاعدة  -أ
  ».الزعيم غارم«قاعدة  - د       .»الولد للفراش«قاعدة  -ج

درجة) ٢٥(  

  واشر إلى دليلها الشرعي. »ضرار ال ضرر وال«بإيجاز قاعدة اشرح   :٣س
درجة) ٢٥(  

ما هو مستندها الشرعي ؟ اذكر أمثلة في تطبيقاتها ، و »َمن غّرهالمغرور يرجع إلى «قاعدة اشرح   :٤س
  العملية.

درجة) ٢٥(  

  ، وهل هما قـاعدتان أو قـاعدة واحدة، وما الفرق بينهما ؟»التجاوز والفراغ«وّضح قـاعدة   :٥س
درجة) ٢٥(   

  مد علي الناصريد. مح
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  أصول الفقه المقارنالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

بالتفصل، ناقش الفرضية اآلتية: ما الفرق بين التعارض والتزاحم، وما هي مرجحات باب التزاحم ؟ اذكرها   :١س
رجل واقف على حافة البحر، شاهد إنسانًا مشرفًا على الغرق وال يملك قاربًا كي ينقذه، ولكن هناك «

فأي » قارب جاهز لالستفادة، غير أن االنتظار حتى استئذان المالك يؤدي إلى موت ذلك الغريق
  درجة) ٢٥(          التصرف في مال الغير ؟الحكمين يصبح إلزامياً: إنقاذ الغريق، أو النهي عن 

اشرح حديث الثقلين، ومدى داللته على عصمة أهل البيت (ع)، ثم بّين األمور األخرى التي تستفاد من   :٢س
 درجة) ٢٥(              هذا الحديث. وهل يصح هذا الحديث إلثبات حّجية سنة أهل البيت ؟

 –المعذريّة  –الورود  –الحكومة  –بناء العقالء  –شرعة بالمفردات اآلتية: سيرة المت المقصودما   :٣س
  درجة) ٢٥(                     المنجزيّة.

  هل يحكم العقل بحسن فعٍل أو قبحه ؟ -أ :٤س
  هل يدرك العقل جزئيات األحكام وتفاصيلها ؟ - ب  
  درجة) ٢٥(                 هل المصلحة المرسلة من تطبيقات حكم العقل ؟ -ج  

حدًا من أدلة الشاطبي على حّجية سنة الصحابة، ثم ناقشه حسب قواعد أصول الفقه اذكر دليًال وا  :٥س
  درجة) ٢٥(                      المقارن.

ما هي أركان القياس ؟ وما المقصود بالسبب المالئم ؟ اذكر مثاًال لقياس األولوية، ومثاًال آخر لتنقيح   :٦س
  درجة) ٢٥(                        المناط.

 يد. السيد فاضل الميالن
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ -  ٢٠١٥للعام الدراسي                 ثالثةالسنة : ال
  المدخل إلى علم الفقهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

و المراد من االجتهاد في النص واالجتهاد عند المدرستين، وما ه عرِّف االجتهاد لغة واصطالحاً   :١س
أصحابي «وهل للفقيه حق التغيير والتبديل في الحكم ناقش ذلك على ضوء حديث  ؟ في الفهم

 )ةدرج ٢٥(               ؟ »كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدتهم

إلمام من قالوا: إنَّ اإلمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل الحل والعقد، والثاني بعهد ا  :٢س
 )ةدرج ٢٥(       .قبل، إشرح مفاد هذه المقولة، وأوضح رأي مدرسة أهل البيت في ذلك

أذكر خمسة مّمن تشملهم الوالية الخاصة وفصَّل القول في تقسيمات الوالية الخاصة للفقيه من   :٣س
 )ةدرج ٢٥(                   .حيث الموضوعية

   .ناقش ذلك بالتفصيل ؟ نكيف يمكن االنتفاع باإلمام وهو غير ظاهر للعيا :٤س
 )ةدرج ٢٥(           ؟ وما هي خالصة القول في بحث اإلمام المهدي

  )ةدرج ٢٥(              صحِّح فيما تراه غلطًا في العبارات التالية: :٥س
  إن علم األحكام هو األساس، فيما يعد علم الذات والخواص من وسائل معرفة علم األحكام.  -١
دين وفروعه فيما تختص القضايا االعتقادية التي يشملها تختص القضايا العقلية بأصول ال -٢

  التعبد باألحكام الشرعية والمسائل الفقهية.
التأويل هو: بيان الغموض في اللفظ لفهم المعنى، والتفسير: بيان مقصود القائل من اللفظ  -٣

 الذي يحتمل أكثر من معنى.
  ر الى العقل وصحة ما يحكم به.تلتقي المدارس الفلسفية مع مدارس العرفان في إرجاع األمو  -٤
 تفّرد في ذكره أحمد بن حنبل في مسنده. »كتاب اهللا وسنتي«حديث  -٥

 نضير الخزرجيد. 



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  مالت)القانون المدني (العقود والمعاالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة
سعر متدني معروض لديه ليبيعه، فاشتراه لنفسه وباعه لغيره نيابة عن ب اً وجد سمسار عقار «  :١س

  ».المالك بثمن أكثر مما إعتبره لنفسه، فربح لنفسه الفرق بين الثمنين
  ؟ ية الشرعية في هذه المسألةفما هي المواقف واآلراء القانونية والفقه

)ةدرج ٢٥(  

؟ اكتب عن ذلك  وما الفرق بينهما ؟ وما هي األشياء المشاعة ؟ ما هو بيع ملك الغير  :٢س
 )ةدرج ٢٥(                    بالتفصيل.

  )ةدرج ١٥(         ؟ وإشرح إثنان منها. ما هو البيع، وما هي خصائصه - أ  :٣س
  )ةدرج ١٠(     رة الهالك بقوة قاهرة.اكتب عن حاالت هالك المبيع، مع شرح صو  - ب

  

 )ةدرج ١٥(        ؟ ما الفرق بين العقد المسمى والعقد غير المسمى - أ :٤س

  )ةدرج ١٠(      فسر ان البيع من المعاوضات المالية ومن العقود الرضائية. - ب

  

  )ةدرج ١٥(      ؟ ما هي عيوب االرادة في عقد البيع، وما دور النسيان فيه - أ  :٥س
  )ةدرج ١٠(           ؟ إشرح ذلك بااليجاز. ركان عقد البيعما هي أ - ب
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي                 ثالثةالسنة: ال
  الفرنسي والبريطاني القانونالمادة: 

  هاضمن السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

  النظامين القانونيين البريطاني والفرنسي وأحكام الشريعة اإلسالمية.  اشرح  خصائص الملكية في - أ  :١س

وّضح بإيجاز المصادر الرسمية والتفسيرية للقاعدة القانون في كل من النظامين القانون اإلنجليزي  - ب
                      والفرنسي وأحكام الشريعة اإلسالمية.

      ق في نطاق حدود الدولة على األشخاص الطبيعية والمعنوية، فهل هناك استثناء ؟القانون يطب -ج

 درجة) ٤٠(         عدم رجعية تطبيق القاعدة القانونية هل هو مطلق ؟ وكيف ؟ -د

  درجة) ٣٠(       ناقش أركان الجريمة المدنية والجنائية ومتى تسقط الجريمة والعقوبة ؟  :٢س

القانونية بكل أنواعها وما هي مصادر في كل من النظامين القانونيين البريطاني  وّضح مفهوم القاعدة - أ  :٣س
  .والفرنسي

  ما هو أساس النظام القانون ي كل من أحكام الشريعة اإلسالمية والقانونيين االنجليزي والفرنسي ؟ - ب
  وّضح بإيجاز مبدأ شخصية القوانين وإقليمية القوانين . -ج

درجة) ٣٠(  

  بين قاعدة قانونية وضعية وقاعدة قانونية سماوية.قارن  -أ :٤س
  وّضح مفهوم النظام العام واآلداب العامة في أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي. - ب

العرف مصدر من مصادر القانون، متى يصبح العرف قاعدة ملزمة ؟ ومتى يكون من بين قواعد  -ج
  درجة) ٣٠(                           المجاملة واألخالق ؟

  أ. د. نوري لطيف
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ةالثالثالسنة: 
  القواعد الفقهيةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون أربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

 »سيرة العقالء«ومقصودهم بالقول  »قاعدة أصالة الصحة«تكّلم باختصار عن مفهوم  -أ  :١س
  كعمدة في الدليل على هذه القاعدة، ثم أشر إلى بعض تطبيقاتها العملية ؟

  ؟ وما هو دليلها الفقهي ؟  »اليد«وما هو المقصود بـ »اليد«اشرح بإيجاز قاعدة  -ب  
درجة) ٢٥(   

  عّرف مع األمثلة المصطلحات التالية:  :٢س
    ».الولد للفراش«قاعدة  -ب        ».اإلحسان«قاعدة  -أ
  ».ال ضرر وال ضرار«قاعدة  -د         ».الزعيم غارم«قاعدة  -ج

درجة) ٢٥(  

، ومــا هــو المستند الشرعي في هــذه »المغرور يرجع إلى َمن غّره«اشرح بإيجاز قاعدة   :٣س
  القاعدة ؟

درجة) ٢٥(  

شر إلى دليلها من الكتاب الكريم والسنة ؟ اشرحها بإيجاز، وأ» القرعة«ما هي قاعدة   :٤س
  واإلجماع.

درجة) ٢٥(  

  مع األمثلة على ذلك. »التجاوز والفراغ«اشرح قاعدتي   :٥س
درجة) ٢٥(   

  د. محمد علي الناصري
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي        كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي             ةثالثالسنة: ال

  أصول الفقه المقارنادة: الم

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

                صّحح ما تراه خطأ في العبارات التالية:  :١س

  القياس في االصطالح هو التماس العلة االفتراضية لألحكام الشرعية من طريق العقل. -١
 ،فما كان مسلكه قطعيا ُاخذ به ،وطرقهرأي الحكيم في القياس انه يختلف باختالف مسالكه  -٢

  وما كان غير قطعي ال دليل على حجيته.
الحكم وهو من أركان القياس ُيراد به االعتبار الشرعي الذي جعله الشارع على األصل،  -٣

  والذي يطلب إثبات نظيره للفرع.
َل َمرَّ  ﴿ :غاية ما يدل عليه قوله تعالى -٤ مساواة النظير  ﴾ ةٍ ُقل ُيحِييَها الَِّذي َأنَشَأَها َأوَّ

  للنظير، أي جعل الحجية ألصل القياس ال لمسالكه.
هو مثال على (المالئم المؤثر) من » ال يزوج البكر الصغيرة إال ولّيها«في الحديث القائل  -٥

قسم العلة في أركان القياس.                                                                        
درجة) ٢٥(  

الحسن والقبح ؟ وما هي مواضع االتفاق ومواضع االختالف في هذه  أقسامما هي  -أ  :٢س
  األقسام ؟

   ما الفرق بين أن يكون عّلة تاّمة في التأثير، وما يكون فيه اقتضاء التأثير. -ب  
درجة) ٢٥(  
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 -ضوء: أناقش ذلك على  .ذهب البعض إلى ان آية التطهير نزلت في نساء النبي (ص)  :٣س
  .متن الرواية -تقييم آراء الرواة لذلك.      ب

درجة) ٢٥(  

  ؟ ما هو التزاحم بين دليلين مع إعطاء المثال على ذلك -أ :٤س
  ؟ ما هي المرجحات التي نرجع إليها في باب التزاحم - ب  
  ؟ هل يمكن اختزالها إلى واحد -ج  

درجة) ٢٥(  

  ر من مصادر التشريع.كمصد »دليل العقل«اذكر خالصة البحث في   :٥س
درجة) ٢٥(  

ما هي أركان القياس ؟ وما المقصود بالسبب المالئم ؟ اذكر مثاًال لقياس األولوية، ومثاًال   :٦س
   آخر لتنقيح المناط.

درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               الثالثةالسنة: 
  القانون الدولي العامالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون أربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

  ؟ ؟ وّضح هذه العبارة. وما هو رأيك هل القانون الدولي العام قانون بالمعنى الصحيح -أ  :١س
  ؟  ؟ وكيف ظهرت ما المقصود بالمنظمة اإلقليمية - ب  

درجة) ٥٢(   

  ؟ ؟ وما هو الفرق بين االعتراف بالحكومات والدول الدولي بالدول االعترافما هو دور  -أ  :٢س
  ؟ ؟ ولماذا هل تنتقل أموال الدول بالوراثة - ب

درجة) ٢٥(  

؟ ناقش ذلك  ؟ وهل تقوم الدول بدونها السيادة حجر األساس في وجود الدول، فما هي السيادة  :٣س
  يك.باستفاضة مع بيان رأ

درجة) ٢٥(  

؟ وما هو الحل إذا حصل تعارض بهذا  ما هو برأيك الجهة المسؤولة عن حفظ السلم واألمن  :٤س
  .؟ ابحث ذلك مع التعليل الشأن بين أكثر من فرع من فروع منظمة األمم المتحدة

درجة) ٢٥(  

ت التحالف م) عن مجلس األمن الدولي اعتبر قوا٢٠٠٣) الصادر في شهر مايو (١٤٨٣القرار (  :٥س
  ؟ ؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك الدولي محتلة للعراق. لماذا برأيك

درجة) ٢٥(   

  بروفيسور نوري لطّيف
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   الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               الثالثةالسنة: 

  لقانون المدني (العقود والمعامالت)المادة : ا

  فقط أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة

  ما المقصود بالعقد وأركانه ومصادره وما هو أنواع العقود ؟ -أ  :١س
  درجة) ٢٥(            ح الحاالت الخاصة في القبول ومتى يسقط اإليجاب ؟وضّ  - ب

  درجة) ٢٥(                     ماذا تعني المصطلحات التالية في العقود:  :٢س
 المتعاقدان ال يجمعهما مجلس واحد.  -أ
 التعاقد بين الغائبين (بالمراسلة).  - ب
 الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي.  -ج
 العربون (المقدمة).  - د

  درجة) ٢٥(                اشرح نظرية البطالن في العقود. -أ  :٣س
  ما هي شروط صحة التراضي ؟ - ب  
  عيوب اإلرادة. -ج  

  ما هي آثار العقد ؟ -أ  :٤س
  ما هي المسؤولية العقدية ؟ - ب  
  درجة) ٢٥(                 متى يزول العقد ؟ -ج  

  ؟ َمن هو المشتري وما تترتب بذمته وبالمقابل بذمة البائع - أ  :٥س
  اشرح خصائص عقد اإليجار. - ب  
  كيف ينفذ عقد البيع وما هي ضمانات تنفيذه ؟ -ج  

  أ. د. نوري لطيف
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   الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               الثالثةالسنة: 

  لمدخل إلى علم الفقهالمادة : ا

  فقط أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة

فّصل القول في األدلة النقلية على وجوب تعلم الفقه مع الشواهد، وما الفرق بين علم الفقه  :١س
  درجة) ٢٥(               ؟ والعلوم االخرى من حيث الوجوب

  ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة، وصحِّح العبارة الخاطئة.  :٢س
البيت أن أمر الوالية والحكم والخالفة هو يفهم من خالل مناقشة آراء مدرستي الخلفاء وأهل  -١

  نفس طبيعة أمر انتخاب الرسول(ص).
الراسخون في العلم لدى مدرسة أهل البيت هم النبي محمد(ص) واألئمة االثنا عشر من بعده  -٢

 ومراجع التقليد.
  الفقه اصطالحًا هو العلم باألحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. -٣
  أهل البيت(ع) أنه يجوز العمل بالرأي وال يجوز العمل بالقياس. يعتقد أتباع مذهب -٤
  موضوع سرداب غيبة اإلمام المهدي والوقوف على بابه في انتظار الفرج هو حقيقة قائمة. -٥

درجة) ٢٥(  

(ع) في شأن الوالية  أذكر شروط البيعة التي أقرها الشارع وما هي آراء مدرسة أهل البيت :٣س
 درجة) ٢٥(                     .واإلمامة

 درجة) ٢٥(              عدِّد مراحل تعلم علم الفقه وفصِّل القول فيها.  :٤س

  .اذكرها واشرح إثنين منها ،هناك مدارس بشرية ِعدَّة تنتسب إليها األنظمة والقوانين والشرائع :٥س
درجة) ٢٥(  

  د. نضير الخزرجي
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   ألولالدور ا –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               الثالثةالسنة: 

  أصول القانون الفرنسي والبريطانيالمادة: 

  فقط أسئلةة أربع: أجب عن مالحظة

 عّدد فروع القانون العام والقانون الخاص وبّين أوجه التمييز بين القانونين.  :١س
درجة) ٢٥(  

  انونية والقواعد االجتماعية.اعرض بإيجاز أوجه التمييز بين القواعد الق  :٢س
درجة) ٢٥(  

  ّين مفهوم القاعدة القانونية اإلسالمية وأوجه التمييز بينها وبين القواعد القانونية الوضعية.ـب  :٣س
درجة) ٢٥(   

  في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية. اعرض بإيجاز مفهوم النظام العام واآلداب العامة  :٤س
درجة) ٢٥(  

  قـضـاء العدالة المطلقة وقضاء القانون العام في تاريخ النظام القضائي اإلنكليزي.تكّلم في   :٥س
درجة) ٢٥(  

  
  
  

عبد الحسن السعديد.   
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   الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               الثالثةالسنة: 

  المادة: القانون الدولي العام

  فقطأربعة أسئلة  أجب عن :حظةمال

كيف ولماذا ظهر القانون الدولي العام المعاصر وما هي أهدافه وغاياته وبما يختلف عن   :١س
  درجة) ٢٥(                القانون الدولي الحديث ؟ 

مــاذا يعنــي االعتــراف بالــدول والحكومــات ومــا هــو عــدم االعتــراف أو ســحب االعتــراف ومــا   :٢س
  درجة) ٢٥(             لدولة أو الحكومة ؟الفرق بين االعتراف با

  ما هي أنواع المعاهدات وشروطها ؟ -أ :٣س
ماذا يقصد بـ(تدوين المعاهدة، التوقيع باألحرف األولى، إبرامها، اعتمادها، إقرارها،  -ب

تصديقها، تسجيلها، االنضمام إليها، التحفظ، سريانها، ضمانات التنفيذ، تفسيرها، تعديلها، 
  درجة) ٢٥(              ؟ اءها، إيقافها)إبطالها، انقض

  ما هي آلية االلتزام بحقوق اإلنسان في القانون الدولي العام ؟ -أ :٤س
ما هو الوضع القانوني ألعالي البحار والبحار المغلقـة ومـا هـي حقـوق وواجبـات الـدول  -ب

 درجة) ٢٥(                       فيها ؟

  اعلية جامعة الدول العربية ؟ما هو التنظيم اإلقليمي وبماذا تفسير عدم ف -أ :٥س
  ما هي وسائل فض المنازعات الدولية سلميًا ؟ -ب

درجة) ٢٥(  

  أ. د. نوري لطيف
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   الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               الثالثةالسنة: 
  القواعد الفقهيةالمادة: 

  فقطئلة أس أربعةن أجب ع :مالحظة

  .، وضع الجواب الصحيح في دائرةاتفقر  )١٠عشرة ( نأجب ع :١س
لو قال للخّياط مثًال: إن كان يكفي هذا قباء فاقطعه، فقال: يكفي، وقطعه فلم يكف، فسقط عن  -١

  ال    نعم  .القيمة أو قّلت قيمته، فيرجع صاحب الثوب إلى الخّياط بما نقص؛ ألّنه غّره
 ،اعدة نفى الحرج بناء على أّن مفادهما نفي األحكام الضررّية والحرجّيةّن قاعدة نفي الضرر، وقإ -٢

  ال    نعم            .يكون حاكمة على أدّلة األحكام األّولّية

حال الضمان ورضي مع ذلك بضمانه،  الضامن أو كونه مماطالً  بإعسار علم المضمون لهلو  -٣
  ال    نعم            .ولزمه الضمان فليس له الخيار

المعامالت والمعاوضات حّتى  في أغلب أبواب الفقه، خصوصًا في أبوابالغرور  ال تجري قاعدة -٤
  ال    نعم              .في مثل عوض طالق الخلع

 نفي الضرر الواقعي سواء فيه العلم والجهل.الشريف (ال ضرر وال ضرار)  حديثالالمراد من  -٥

  ال    نعم                        
  ال    نعم  .العين والمنافع مطلقا موجبة لضمان غير اليد الغاصبة أو غير المأذونة -٦
  ال    نعم      .على التذكية والحّلية إجماعا ونّصا أمارةٌ  سوق المسلم ويده -٧
  ال    نعم ، وٕان كانت حجيتها من باب تتميم الكشف.وجب الظّن بإصابة الواقعال تالقرعة  -٨
  ال    نعم    . يعتبر في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ أن يكون المكّلف محرزاً  -٩

  ال    نعم              يستحب التعرض للكفاالت. -١٠
  ال    نعم    فقط. اليد األولى ذييضمن ذو اليد الثانية لفي باب تعاقب األيدي  -١١
 ال    نعم. يجوز اشتراط الخيار في عقد الضمان لكّل واحد من الضامن والمضمون لهال  -١٢

  درجة) ٢٥(
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    :من الفقرات التالية اتفقر  )١٠ن عشرة (: أجب بالخيار الصحيح ع٢س

   : يوجب كاألماكن العبادية األصلّية المباحاتالسبق إلى  -١

  األحقية والملكية. -أ                  
  األحقية فقط. - ب                  
  الملكية فقط. -ج                  

الزعيم ، العارية مؤّداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي«الجمل األربع في الحديث الشريف وهي:  -٢
 مجرد جمل خبرية -أ  : على تدلُّ ، كّلها كّل واحد منها جملة خبرّية» غارم

  الوجوب. - ب
  ال تدل على الوجوب -ج

 ال يجوز فسخه باإلقالة، أو باشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له. - أ :الزم الكفالةعقد  -٣

  اشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له.من دون ال يجوز فسخه إّال باإلقالة،  -ب 
  قالة، أو باشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له.ال يجوز فسخه إّال باإل - ج 

 قبل وجود الشي. -أ      ال تجري أصالة الصحة إال: -٤

  بعد وجود الشيء - ب
  أثناء وجود الشيء -ج

 فقط. إّال مع التعّدي -أ    عدم ضمان األمين. قاعدةال تتحقق  -٥

  فقط. التفريطإال مع  - ب
  إال مع التعّدي والتفريط. -ج

 هي:  »الولد للفراش وللعاهر الحجر« من موارد قاعدة المتيّقن القدر: ٧ -٦

  يمكن أن يكون في مقابل الفراش وطئ الشبهة. -أ
  .أن يكون في مقابل الفراش زنا فقط - ب
  ووطئ الشبهة.زنا الأن يكون في مقابل الفراش  -ج
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  : يكون إحسانه إلى صاحب المالاإلحسان هو أن  قاعدةمن موارد تطبيق  -٧
  .لضرر الماليباعتبار دفع ا -أ
  .باعتبار دفع الضرر النفسي عنه - ب
  .باعتبار دفع الضرر المالي أو النفسي عنه -ج

  قبول المحيل والمحتال. -أ    هي: الحوالة عقدشرائط صحة  -٨
  قبول المحتال والمحال اليه. - ب            
  والمحال اليه. إيجاب من المحيل وقبول من المحتال -ج            

  الضمان الظاهري -أ  توجب: من أتلف مال الغيرقاعدة  -٩
  الضمان الواقعي - ب

 ضمان المثل فقط . -ج            

 ي:ه أصالة الصحة المراد من الصّحة في قاعدة -١٠

  الصحة باعتقاد الحامل. -أ
  .الصّحة باعتقاد الفاعل - ب
  .الصّحة الواقعّية -ج

 : هل هو »قاعدة االحسان«في  موضوع الحكم -١١

  .ن إساءة في الواقعفي قصده واعتقاده وٕان كا االحسان -أ
  .اإلحسان الواقعي وٕان لم يقصد به اإلحسان - ب
  أي يكون إحسانا واقعا وهو أيضًا يكون قاصدا لإلحسان. ؛كالهما  -ج

  أبواب المعامالت فقط. -أ    تجري اصالة الصحة في: -١٢
  أبواب العبادات فقط. - ب            

  أبواب العبادات والمعامالت -ج

  درجة) ٢٥(
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  ن التعاريف التالية:م اً : عرف خمس٣س

.قاعدة الفراغ - ٤    .الكفالة - ٣     الحوالة. - ٢    الضمان  - ١
  قاعدة الغرور. - ٧  .قاعدة التجاوز - ٦  .قاعدة االحسان - ٥  

  درجة) ٢٥(

   :: أجب عن أحد الفروع التالية٤س
  هل تجري قاعدة اليد في النسب واألعراض أم ال؟ اشرح ذلك.   : األول

  على مشروعية القرعة، مع توضيح مختصر لكل منها؟  أذكر األدلة  الثاني: 
  أذكر مستند قاعدة الغرور.   الثالث: 

  درجة) ٢٥(

  ة:أجب عن أحد الفروع التالي :٥س
  ؟ ترامي الكفاالتكيف تستدلُّ على صحة ولزوم   األول: 
هو الضرر  »ال ضرر وال ضرار« المراد من الضرر المنفي في قاعدةما هو   الثاني: 

  ؟ وضِّح ذلك؟  أو النوعي الشخصي
  ؟  من المسائل الفقهّية وقواعدها، أو من المسائل األصولّية أن قاعدة من ملكهل   الثالث: 

  درجة) ٢٥(

  د. عباس إمامي
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   الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               الثالثةالسنة: 
  أصول الفقه المقارن: المادة

  أجب عن أربعة أسئلة فقط  :مالحظة

؟ أجب عن هذا السؤال من خالل  اإلسالميهل تعّد سنة الصحابة مصدرًا من مصادر التشريع   :١س
  الصحيحة فقط. اإلجابةاختيار 

    إثبات أفضلية هذه األمة على سائر األمم: - ١
      يستلزم استقامة كل فرد.   -أ
      ألفرادها يفيد االستقامة النسبية  - ب
  مشروط بقيامهم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  -ج

      أوسع من المّدعي -أ  آية (كنتم خير أمة): - ٢
     تدل على وثاقة الصحابة. - ب

  التفضيل هو الحجية. -ج

 صحيح. -أ  حديث (أصحابي كالنجوم): - ٣

 موضوع - ب

  يمكن االستناد إليه.  -ج

 ئماً كانت متطابقة دا -أ      سيرة الشيخين:  - ٤

 كانت متغايرة تماماً  - ب

  كانت متغايرة أحيانًا.   -ج

    يعطيهم صفة التشريع. -أ      حّب الصحابة:  - ٥
    ال ربط له بكونهم متشّرعين - ب
  يعني االقتداء بهم. -ج

درجة) ٢٥(   
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  لماذا شّكك األخباريون في حجية ظهور اآليات القرآنية ؟ -أ  :٢س
  القرآن ؟ ما هو موقفنا من المحكم والمتشابه في - ب  

درجة) ٢٥(  

  ما هو دليل َمن جّوز تخصيص القرآن بالسنة ؟   -أ  :٣س
  ولماذا ؟ هل توافق على عدم صحة نسخ الحكم الوارد في القرآن الكريم بأخبار اآلحاد ؟  - ب
  ما هي رتبة السنة من الكتاب العزيز ؟ -ج

درجة) ٢٥(   

  ن:تحّدث عن خمس من المصطلحات اآلتية بما ال يقل عن سطري  :٤س
 –طريقة السبر والتقسيم  –داللة االقتضاء  –تنقيح المناط  –المناسب الُملغى  –المناسب المؤثر 

  الحكمة.
درجة) ٢٥(  

  ما هو التزاحم ؟ -أ  :٥س
  ما هو التعارض ؟ - ب  
  ما هي مرجحات باب التزاحم عند اإلمامية ؟ -ج  
  اذكر مرجحًا واحدًا لباب التعارض. - د  

درجة) ٢٥(   

 

  فاضل الميالنيالسيد د. 
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي                 ثالثةالسنة : ال
  المدخل إلى علم الفقهالمادة: 

   لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

و المراد من االجتهاد في النص واالجتهاد عند المدرستين، وما ه عرِّف االجتهاد لغة واصطالحاً   :١س
أصحابي «وهل للفقيه حق التغيير والتبديل في الحكم ناقش ذلك على ضوء حديث  ؟ في الفهم

 )ةدرج ٢٥(               ؟ »كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدتهم

إلمام من قالوا: إنَّ اإلمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل الحل والعقد، والثاني بعهد ا  :٢س
 )ةدرج ٢٥(       .قبل، إشرح مفاد هذه المقولة، وأوضح رأي مدرسة أهل البيت في ذلك

أذكر خمسة مّمن تشملهم الوالية الخاصة وفصَّل القول في تقسيمات الوالية الخاصة للفقيه من   :٣س
 )ةدرج ٢٥(                   .حيث الموضوعية

   .ناقش ذلك بالتفصيل ؟ نكيف يمكن االنتفاع باإلمام وهو غير ظاهر للعيا :٤س
 )ةدرج ٢٥(           ؟ وما هي خالصة القول في بحث اإلمام المهدي

  )ةدرج ٢٥(              صحِّح فيما تراه غلطًا في العبارات التالية: :٥س
  إن علم األحكام هو األساس، فيما يعد علم الذات والخواص من وسائل معرفة علم األحكام.  -١
دين وفروعه فيما تختص القضايا االعتقادية التي يشملها تختص القضايا العقلية بأصول ال -٢

  التعبد باألحكام الشرعية والمسائل الفقهية.
التأويل هو: بيان الغموض في اللفظ لفهم المعنى، والتفسير: بيان مقصود القائل من اللفظ  -٣

 الذي يحتمل أكثر من معنى.
  ر الى العقل وصحة ما يحكم به.تلتقي المدارس الفلسفية مع مدارس العرفان في إرجاع األمو  -٤
 تفّرد في ذكره أحمد بن حنبل في مسنده. »كتاب اهللا وسنتي«حديث  -٥

 نضير الخزرجيد. 
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  مالت)القانون المدني (العقود والمعاالمادة: 

   لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة
سعر متدني معروض لديه ليبيعه، فاشتراه لنفسه وباعه لغيره نيابة عن ب اً وجد سمسار عقار «  :١س

  ».المالك بثمن أكثر مما إعتبره لنفسه، فربح لنفسه الفرق بين الثمنين
  ؟ ية الشرعية في هذه المسألةفما هي المواقف واآلراء القانونية والفقه

)ةدرج ٢٥(  

؟ اكتب عن ذلك  وما الفرق بينهما ؟ وما هي األشياء المشاعة ؟ ما هو بيع ملك الغير  :٢س
 )ةدرج ٢٥(                    بالتفصيل.

  )ةدرج ١٥(         ؟ وإشرح إثنان منها. ما هو البيع، وما هي خصائصه - أ  :٣س
  )ةدرج ١٠(     رة الهالك بقوة قاهرة.اكتب عن حاالت هالك المبيع، مع شرح صو  - ب

  

 )ةدرج ١٥(        ؟ ما الفرق بين العقد المسمى والعقد غير المسمى - أ :٤س

  )ةدرج ١٠(      فسر ان البيع من المعاوضات المالية ومن العقود الرضائية. - ب

  

  )ةدرج ١٥(      ؟ ما هي عيوب االرادة في عقد البيع، وما دور النسيان فيه - أ  :٥س
  )ةدرج ١٠(           ؟ إشرح ذلك بااليجاز. ركان عقد البيعما هي أ - ب
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي                 ثالثةالسنة: ال
  الفرنسي والبريطاني القانونأصول المادة: 

   أسئلة أربعة أجب عن :مالحظة

  النظامين القانونيين البريطاني والفرنسي وأحكام الشريعة اإلسالمية.  اشرح  خصائص الملكية في - أ  :١س

وّضح بإيجاز المصادر الرسمية والتفسيرية للقاعدة القانون في كل من النظامين القانون اإلنجليزي  - ب
                      والفرنسي وأحكام الشريعة اإلسالمية.

      ق في نطاق حدود الدولة على األشخاص الطبيعية والمعنوية، فهل هناك استثناء ؟القانون يطب -ج

 درجة) ٢٥(         عدم رجعية تطبيق القاعدة القانونية هل هو مطلق ؟ وكيف ؟ -د

  درجة) ٢٥(       ناقش أركان الجريمة المدنية والجنائية ومتى تسقط الجريمة والعقوبة ؟  :٢س

القانونية بكل أنواعها وما هي مصادر في كل من النظامين القانونيين البريطاني  وّضح مفهوم القاعدة - أ  :٣س
  .والفرنسي

  ما هو أساس النظام القانون ي كل من أحكام الشريعة اإلسالمية والقانونيين االنجليزي والفرنسي ؟ - ب
 درجة) ٢٥(           .وّضح بإيجاز مبدأ شخصية القوانين وإقليمية القوانين -ج

  بين قاعدة قانونية وضعية وقاعدة قانونية سماوية.قارن  -أ :٤س
  وّضح مفهوم النظام العام واآلداب العامة في أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي. - ب
العرف مصدر من مصادر القانون، متى يصبح العرف قاعدة ملزمة ؟ ومتى يكون من بين قواعد  -ج

  درجة) ٣٠(                           المجاملة واألخالق ؟

 درجة) ٢٥(    عّدد فروع القانون العام والقانون الخاص وبّين أوجه التمييز بين القانونين.  :١س

  أ. د. نوري لطيف
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي               ةالثالثالسنة: 
  القواعد الفقهيةالمادة: 

  فقطئلة أربعة أسن أجب ع :مالحظة

  .، وضع الجواب الصحيح في دائرةاتفقر  )١٠عشرة ( نعأجب  :١س
لو قال للخّياط مثًال: إن كان يكفي هذا قباء فاقطعه، فقال: يكفي، وقطعه فلم يكف، فسقط عن  -١

  ال    نعم  .القيمة أو قّلت قيمته، فيرجع صاحب الثوب إلى الخّياط بما نقص؛ ألّنه غّره
 ،على أّن مفادهما نفي األحكام الضررّية والحرجّية ّن قاعدة نفي الضرر، وقاعدة نفى الحرج بناءإ -٢

  ال    نعم            .يكون حاكمة على أدّلة األحكام األّولّية
حال الضمان ورضي مع ذلك بضمانه،  الضامن أو كونه مماطالً  بإعسار علم المضمون لهلو  -٣

  ال    نعم            .ولزمه الضمان فليس له الخيار
المعامالت والمعاوضات حّتى  اب الفقه، خصوصًا في أبوابفي أغلب أبو ال تجري قاعدة الغرور  -٤

  ال    نعم              .في مثل عوض طالق الخلع
 نفي الضرر الواقعي سواء فيه العلم والجهل.الشريف (ال ضرر وال ضرار)  حديثالالمراد من  -٥

  ال    نعم                        
  ال    نعم  .قاموجبة لضمان العين والمنافع مطل غير اليد الغاصبة أو غير المأذونة -٦
  ال    نعم      .على التذكية والحّلية إجماعا ونّصا أمارةٌ  سوق المسلم ويده -٧
  ال    نعم ، وٕان كانت حجيتها من باب تتميم الكشف.وجب الظّن بإصابة الواقعال تالقرعة  -٨
  ال    نعم    . يعتبر في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ أن يكون المكّلف محرزاً  -٩

  ال    نعم              يستحب التعرض للكفاالت. -١٠
  ال    نعم    فقط. اليد األولى ذييضمن ذو اليد الثانية لفي باب تعاقب األيدي  -١١
 ال    نعم. يجوز اشتراط الخيار في عقد الضمان لكّل واحد من الضامن والمضمون لهال  -١٢

  درجة) ٢٥(



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

    من الفقرات التالية: اتفقر  )١٠ن عشرة (: أجب بالخيار الصحيح ع٢س

   : يوجب كاألماكن العبادية صلّيةاأل المباحاتالسبق إلى  -١

  األحقية والملكية. -أ                  
  األحقية فقط. - ب                  
  الملكية فقط. -ج                  

الزعيم ، العارية مؤّداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي«الجمل األربع في الحديث الشريف وهي:  -٢
 جرد جمل خبريةم -أ  : على تدلُّ كّل واحد منها جملة خبرّية، كّلها » غارم

  الوجوب. - ب
  ال تدل على الوجوب -ج

 ال يجوز فسخه باإلقالة، أو باشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له. - أ :الزم الكفالةعقد  -٣

  اشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له.من دون ال يجوز فسخه إّال باإلقالة،  -ب 
  للكفيل، أو المكفول له. ال يجوز فسخه إّال باإلقالة، أو باشتراط الخيار - ج 

 قبل وجود الشي. -أ      ال تجري أصالة الصحة إال: -٤

  بعد وجود الشيء - ب
  أثناء وجود الشيء -ج

 فقط. إّال مع التعّدي -أ    عدم ضمان األمين. قاعدةال تتحقق  -٥

  فقط. التفريطإال مع  - ب
  إال مع التعّدي والتفريط. -ج

 هي:  »لفراش وللعاهر الحجرالولد ل« المتيّقن من موارد قاعدة القدر: ٧ -٦

  يمكن أن يكون في مقابل الفراش وطئ الشبهة. -أ
  .أن يكون في مقابل الفراش زنا فقط - ب
  ووطئ الشبهة.زنا الأن يكون في مقابل الفراش  -ج
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  : يكون إحسانه إلى صاحب المالاإلحسان هو أن  قاعدةمن موارد تطبيق  -٧
  .باعتبار دفع الضرر المالي -أ
  .دفع الضرر النفسي عنهباعتبار  - ب
  .باعتبار دفع الضرر المالي أو النفسي عنه -ج

  قبول المحيل والمحتال. -أ    هي: الحوالة عقدشرائط صحة  -٨
  قبول المحتال والمحال اليه. - ب            
  والمحال اليه. إيجاب من المحيل وقبول من المحتال -ج            

  الضمان الظاهري -أ  توجب:من أتلف مال الغير قاعدة  -٩
  الضمان الواقعي - ب

 ضمان المثل فقط . -ج            

 ي:ه أصالة الصحة المراد من الصّحة في قاعدة -١٠

  الصحة باعتقاد الحامل. -أ
  .الصّحة باعتقاد الفاعل - ب
  .الصّحة الواقعّية -ج

 : هل هو »قاعدة االحسان«في  موضوع الحكم -١١

  .في قصده واعتقاده وٕان كان إساءة في الواقع االحسان -أ
  .حسان الواقعي وٕان لم يقصد به اإلحساناإل - ب
  أي يكون إحسانا واقعا وهو أيضًا يكون قاصدا لإلحسان. ؛كالهما  -ج

  أبواب المعامالت فقط. -أ    تجري اصالة الصحة في: -١٢
  أبواب العبادات فقط. - ب            

  أبواب العبادات والمعامالت -ج

  درجة) ٢٥(
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  من التعاريف التالية: اً : عرف خمس٣س

.قاعدة الفراغ - ٤    .الكفالة - ٣     الحوالة. - ٢    لضمان ا - ١
  قاعدة الغرور. - ٧  .قاعدة التجاوز - ٦  .قاعدة االحسان - ٥  

  درجة) ٢٥(

   :: أجب عن أحد الفروع التالية٤س
  هل تجري قاعدة اليد في النسب واألعراض أم ال؟ اشرح ذلك.   : األول

  توضيح مختصر لكل منها؟ أذكر األدلة على مشروعية القرعة، مع   الثاني: 
  أذكر مستند قاعدة الغرور.   الثالث: 

  درجة) ٢٥(

  ة:أجب عن أحد الفروع التالي :٥س
  ؟ ترامي الكفاالتكيف تستدلُّ على صحة ولزوم   األول: 
هو الضرر  »ال ضرر وال ضرار« المراد من الضرر المنفي في قاعدةما هو   الثاني: 

  ؟ وضِّح ذلك؟  الشخصي أو النوعي
  ؟  من المسائل الفقهّية وقواعدها، أو من المسائل األصولّية أن قاعدة من ملكهل   الثالث: 

  درجة) ٢٥(

  د. عباس إمامي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي        كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي             ةثالثالسنة: ال

  أصول الفقه المقارنادة: الم

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

                صّحح ما تراه خطأ في العبارات التالية:  :١س

  القياس في االصطالح هو التماس العلة االفتراضية لألحكام الشرعية من طريق العقل. -١
 ،فما كان مسلكه قطعيا ُاخذ به ،وطرقهرأي الحكيم في القياس انه يختلف باختالف مسالكه  -٢

  وما كان غير قطعي ال دليل على حجيته.
الحكم وهو من أركان القياس ُيراد به االعتبار الشرعي الذي جعله الشارع على األصل،  -٣

  والذي يطلب إثبات نظيره للفرع.
َل َمرَّ  ﴿ :غاية ما يدل عليه قوله تعالى -٤ مساواة النظير  ﴾ ةٍ ُقل ُيحِييَها الَِّذي َأنَشَأَها َأوَّ

  للنظير، أي جعل الحجية ألصل القياس ال لمسالكه.
هو مثال على (المالئم المؤثر) من » ال يزوج البكر الصغيرة إال ولّيها«في الحديث القائل  -٥

قسم العلة في أركان القياس.                                                                        
درجة) ٢٥(  

الحسن والقبح ؟ وما هي مواضع االتفاق ومواضع االختالف في هذه  أقسامما هي  -أ  :٢س
  األقسام ؟

   ما الفرق بين أن يكون عّلة تاّمة في التأثير، وما يكون فيه اقتضاء التأثير. -ب  
درجة) ٢٥(  
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 -ضوء: أناقش ذلك على  .ذهب البعض إلى ان آية التطهير نزلت في نساء النبي (ص)  :٣س
  .متن الرواية -تقييم آراء الرواة لذلك.      ب

درجة) ٢٥(  

  ؟ ما هو التزاحم بين دليلين مع إعطاء المثال على ذلك -أ :٤س
  ؟ ما هي المرجحات التي نرجع إليها في باب التزاحم - ب  
  ؟ هل يمكن اختزالها إلى واحد -ج  

درجة) ٢٥(  

  ر من مصادر التشريع.كمصد »دليل العقل«اذكر خالصة البحث في   :٥س
درجة) ٢٥(  

ما هي أركان القياس ؟ وما المقصود بالسبب المالئم ؟ اذكر مثاًال لقياس األولوية، ومثاًال   :٦س
   آخر لتنقيح المناط.

درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               الثالثةالسنة: 
  القانون الدولي العامالمادة: 

  أربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

  ؟ ؟ وّضح هذه العبارة. وما هو رأيك هل القانون الدولي العام قانون بالمعنى الصحيح -أ  :١س
  ؟  ؟ وكيف ظهرت ما المقصود بالمنظمة اإلقليمية - ب  

درجة) ٥٢(   

  ؟ ؟ وما هو الفرق بين االعتراف بالحكومات والدول الدولي بالدول االعترافما هو دور  -أ  :٢س
  ؟ ؟ ولماذا هل تنتقل أموال الدول بالوراثة - ب

درجة) ٢٥(  

؟ ناقش ذلك  ؟ وهل تقوم الدول بدونها السيادة حجر األساس في وجود الدول، فما هي السيادة  :٣س
  يك.باستفاضة مع بيان رأ

درجة) ٢٥(  

؟ وما هو الحل إذا حصل تعارض بهذا  ما هو برأيك الجهة المسؤولة عن حفظ السلم واألمن  :٤س
  .؟ ابحث ذلك مع التعليل الشأن بين أكثر من فرع من فروع منظمة األمم المتحدة

درجة) ٢٥(  

ت التحالف م) عن مجلس األمن الدولي اعتبر قوا٢٠٠٣) الصادر في شهر مايو (١٤٨٣القرار (  :٥س
  ؟ ؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك الدولي محتلة للعراق. لماذا برأيك

درجة) ٢٥(   

  بروفيسور نوري لطّيف
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  الدور األول -االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي                  ثالثةال :السنة
  أصول القانون الفرنسي والبريطاني :المادة

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

  طاني والفرنسي.ابحث في خصائص القاعدة القانونية وصورة الجزاء في القانونين البري -أ  :١س
قارن بين القاعدة القانونية والقواعد المماثلة االجتماعية وقواعد األخالق واآلداب  -ب

  وقواعد العادات والتقاليد.
درجة) ٢٥(   

  ماذا نقصد بالحقوق العينية والحقوق الشخصية والحقوق المعنوية وكيف نحمي الحقوق؟  -أ  :٢س
  .ما هي برأيك مصادر التشريع اإلسالمي -ب

درجة) ٢٥(  

  بّين أقسام القانون في النظامين القانونيين البريطاني والفرنسي. -أ  :٣س
  اشرح القواعد القانونية اآلمرة والمكملة. -ب

درجة) ٢٥(  

  كيف تطبق القاعدة القانونية من حيث األشخاص والمكان وكيف تلغى ؟ -أ  :٤س
  التي تملك مثل هذا الحق ؟ماذا نعني بتفسير القاعدة القانونية وَمن هي الجهة  -ب  

درجة) ٢٥(  

  ما المقصود بالجريمة وما هي جرائم الحدود والقصاص وما هي عقوباتها الفقه اإلسالمي ؟  :٥س
درجة) ٢٥(  

 

 د. نوري جعفر
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  الدور األول – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي                الثالثة :السنة
  الدولي العامالقانون  :المادة

  

  فقطة أسئلة أربع أجب عن :مالحظة

ما هو مركز الفرد الطبيعي واألشخاص المعنوية في القانون الدولي العام المعاصر وفي  -أ  :١س
  أحكام الشريعة اإلسالمية ؟

  خاص ؟كيف تميز بين قواعد القانون الدولي العام وقواعد السلوك الدولي والقانون الدولي ال - ب
درجة) ٢٥(  

  ما هي الوسائل القمعية المشروعة لتسوية المنازعات في القانون الدولي العام. -أ :٢س
       عّرف اإلقليم وناقش طرق اكتساب األقاليم والقيود التي ترد على ملكيتها. -ب  

درجة) ٢٥(  

  ما هي حقوق الدول في المياه اإلقليمية والمتاخمة وما هي حدودهما ؟ -أ :٣س
وّضح طبيعة القانون الدولي العام وهل هو قانون ملزم وما أساس إلزامه وما موقف الدول  - ب

                    اإلسالمية من ذلك ؟ 
درجة) ٢٥(  

  اشرح عالقة القانون الدولي العام بالقانون الداخلي للدول. -أ: ٤س
المكــــان متــــى تنقضــــي القاعــــدة القانونيــــة الدوليــــة وبــــّين مجــــال تطبيقهــــا مــــن حيــــث الزمــــان و  -ب

                     واألشخاص.
درجة) ٢٥(  

  ما هو الوضع القانوني لقيعان البحار والمحيطات وباطن األرض فيها ؟ -أ: ٥س
ما هي آثار بطالن المعاهدات وآثار إنهاء المعاهدة غير الباطلة أو إيقافها وفق قانون  - ب

  المعاهدات (اتفاقية فينا) ؟
درجة) ٢٥(  

نوري جعفرد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي          والفقه المقارنكلية القانون 
   م٢٠١٨ - ٢٠١٧  للعام الدراسي               الثالثة :السنة

  مدخل إلى علم الفقهالمادة: ال

  فقطة أسئلة أربع أجب عن :مالحظة

ربما يفهم من مفهوم العقل كمصدر للحكم الشرعي أنـه عقل اإلنسـان الفردي، فكيف  :١س
من خالل بيان معنى العقل وتعريفه ودوره في الحكم واإلدراك، مبّيناً نوضح هذا التوهم 

  القواعد التي يمكن استنباطها من المدركات العقلية ؟
درجة) ٢٥(  

تختلف وجهات النظر في وجود الحاجة إلى الشريعة، وقد يرى البعض كفاية القانون   :٢س
  درجة) ٢٥(    للشريعة ؟الوضعي، بّين هذه اآلراء، وكيف نستدل على حقيقة الحاجة 

  صححت مدرسة الخلفاء االجتهاد في األحكام الشرعية، اذكر أدلتهم وناقشها مفصًال.  :٣س
درجة) ٢٥(  

وقع الخالف في حدود الصالحية التي يتمتع بها الفقيه، وّضح مورد هذا االختالف من   :٤س
  درجة) ٢٥(           خالل بيان أنواع الوالية وحدود تلك الصالحيات.

قد يُقال بأن اآليات المتشابهة تفقد الحجة ألنها غير واضحة، والمقصود منها غير معلوم  :٥س
فليس للمولى أن يؤاخذ العبد بها، فكيف نرد هذا االدعاء ؟ ومع هذا البيان بّين أقسام 

  درجة) ٢٥(           اآليات القرآنية من حيث الفهم مع ذكر األمثلة.

  غياث طعمةالسيد 
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  الدور األول - االمتحان النهائي           فقه المقارن قانون والكلية ال
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                ثالثةال :السنة
  لقانون المدني (العقود والمعامالت)ا :المادة

  فقط أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة

  ابحث في عقد اإليجار من حيث األركان واآلثار.  :١س
درجة) ٢٥(  

  وما هي طبيعة المال المرتبط بها ؟ ما هي العقود المدنية -أ  :٢س
  قارن بين عقد العمل وعقد اإليجار. -ب  
 ما هي البيوع األخرى غير عقد البيع وعقد اإليجار ؟ -ج  

درجة) ٢٥(  

  بيع ملك الغير. -٢      المقايضة. -١    اشرح ما يلي:  :٣س
    بيع المسلم في الفقه اإلسالمي -٥  بيع الوكيل لنفسه. -٤  بيع مرض الموت. -٣

درجة) ٢٥(  

  ما هو عقد البيع وبماذا يتميز عن العقود األخرى؟ -أ  :٤س
  ماذا يعني تنفيذ عقد البيع ؟ -ب  
  ما هي البيوع الموصوفة ؟ -ج  

درجة) ٢٥(  

  وّضح ضمان التعرض واالستحقاق. -أ  : ٥س
  بّين ضمان العيوب الخفية. -ب  

درجة) ٢٥(  
 

  

 د. نوري جعفر
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  الدور األول - االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال

  أصول الفقه المقارن لمادة:ا

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  ما هي أقسام الحسن والقبح ؟ وما هي مواضع االتفاق واالختالف في هذه األقسام ؟ -أ :١س
    في التأثير، وما يكون فيه اقتضاء التأثير.    ما الفرق بين أن يكون عّلة تاّمة -ب  

درجة) ٢٥(  

  صّحح ما تراه خطأ في العبارات التالية:   :٢س
  القياس في االصطالح هو التماس العلة االفتراضية لألحكام الشرعية من طريق النقل. -١
، رأي الحكيم في القياس انه يختلف باختالف مسالكه وطرقه, فما كان مسلكه قطعيا ُاخذ به -٢

  وما كان غير قطعي ال دليل على حجيته.
الحكم وهو من أركان القياس ُيراد به االعتبار الشرعي الذي جعله الشارع على الفرع، والذي  -٣

  يطلب إثبات نظيره لألصل.
(قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) مساواة النظير للنظير،  :غاية ما يدل عليه قوله تعالى -٤

 ال لمالكه.أي جعل الحجية ألصل القياس 
هو مثال على (المناسب المؤثر) من » ال يزوج البكر الصغيرة إال ولّيها«في الحديث القائل  -٥

  القياس. أركان قسم العلة في
درجة) ٢٥(  

  ما هو التزاحم بين دليلين مع إعطاء المثال على ذلك ؟ - أ  :٣س
  ما هي المرجحات التي نرجع إليها في باب التزاحم ؟ -ب  
   هل يمكن اختزالها إلى واحد ؟ -ج  

درجة) ٢٥(  
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  ناقش ذلك على ضوء: .ذهب البعض إلى ان آية التطهير نزلت في نساء النبي (ص) :٤س

  تقييم آراء الرواة لذلك.        -أ
  متن الرواية  - ب

درجة) ٢٥(  
  
       كمصدر من مصادر التشريع. »دليل العقل«اذكر خالصة البحث في  :٥س

درجة) ٢٥(  
    ؟ هو اإلجماعما  -أ  :٦س

  هل يصح االستدالل على حجية اإلجماع بدليل اإلجماع، ولماذا ؟ -ب
  اذكر آيتين يستدل بهما على حجية اإلجماع، ثم بّين كيفية الداللة، وناقشهما. -ج

درجة) ٢٥(  
 
 
 د. السيد فاضل الميالني
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  الدور األول - االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                ثالثةال :السنة

  المادة: القواعد الفقهية

  فقطئلة أربعة أسن أجب ع :مالحظة

  .، وضع الجواب الصحيح في دائرةاتفقر  )١٠عشرة ( نأجب ع :١س
لو قال للخّياط مثًال: إن كان يكفي هذا قباء فاقطعه، فقال: يكفي، وقطعه فلم يكف، فسقط عن  -١

  ال    نعم  .قيمته، فيرجع صاحب الثوب إلى الخّياط بما نقص؛ ألّنه غّرهالقيمة أو قّلت 
 ،ّن قاعدة نفي الضرر، وقاعدة نفى الحرج بناء على أّن مفادهما نفي األحكام الضررّية والحرجّيةإ -٢

  ال    نعم            .يكون حاكمة على أدّلة األحكام األّولّية

حال الضمان ورضي مع ذلك بضمانه،  الضامن أو كونه مماطالً  بإعسار علم المضمون لهلو  -٣
  ال    نعم            .ولزمه الضمان فليس له الخيار

المعامالت والمعاوضات حّتى  في أغلب أبواب الفقه، خصوصًا في أبوابال تجري قاعدة الغرور  -٤
  ال    نعم              .في مثل عوض طالق الخلع

 سواء فيه العلم والجهل. نفي الضرر الواقعيالشريف (ال ضرر وال ضرار)  حديثالالمراد من  -٥

  ال    نعم                        
  ال    نعم  .موجبة لضمان العين والمنافع مطلقا غير اليد الغاصبة أو غير المأذونة -٦
  ال    نعم      .على التذكية والحّلية إجماعا ونّصا أمارةٌ  سوق المسلم ويده -٧
  ال    نعم ف.، وٕان كانت حجيتها من باب تتميم الكشوجب الظّن بإصابة الواقعال تالقرعة  -٨
  ال    نعم    . يعتبر في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ أن يكون المكّلف محرزاً  -٩

  ال    نعم              يستحب التعرض للكفاالت. -١٠
  ال    نعم    فقط. اليد األولى ذييضمن ذو اليد الثانية لفي باب تعاقب األيدي  -١١
 ال    نعم. لهيجوز اشتراط الخيار في عقد الضمان لكّل واحد من الضامن والمضمون ال  -١٢

  درجة) ٢٥(
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    من الفقرات التالية: اتفقر  )١٠ن عشرة (: أجب بالخيار الصحيح ع٢س

   : يوجب كاألماكن العبادية األصلّية المباحاتالسبق إلى  -١

  األحقية والملكية. -أ                  
  األحقية فقط. - ب                  
  الملكية فقط. -ج                  

الزعيم ، العارية مؤّداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي«الجمل األربع في الحديث الشريف وهي:  -٢
 مجرد جمل خبرية -أ  : على تدلُّ كّل واحد منها جملة خبرّية، كّلها » غارم

  الوجوب. - ب
  ال تدل على الوجوب -ج

 ال يجوز فسخه باإلقالة، أو باشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له. - أ :الزم الكفالةعقد  -٣

  اشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له.من دون ّال باإلقالة، ال يجوز فسخه إ -ب 
  ال يجوز فسخه إّال باإلقالة، أو باشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له. - ج 

 قبل وجود الشي. -أ      ال تجري أصالة الصحة إال: -٤

  بعد وجود الشيء - ب
  أثناء وجود الشيء -ج

 فقط. ع التعّديإّال م -أ    عدم ضمان األمين. قاعدةال تتحقق  -٥

  فقط. التفريطإال مع  - ب
  إال مع التعّدي والتفريط. -ج

 هي:  »الولد للفراش وللعاهر الحجر« المتيّقن من موارد قاعدة القدر -٦

  يمكن أن يكون في مقابل الفراش وطئ الشبهة. -أ
  .أن يكون في مقابل الفراش زنا فقط - ب
  ووطئ الشبهة.زنا الأن يكون في مقابل الفراش  -ج
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  : يكون إحسانه إلى صاحب المالاإلحسان هو أن  قاعدةمن موارد تطبيق  -٧
  .باعتبار دفع الضرر المالي -أ
  .باعتبار دفع الضرر النفسي عنه - ب
  .باعتبار دفع الضرر المالي أو النفسي عنه -ج

  قبول المحيل والمحتال. -أ    هي: الحوالة عقدشرائط صحة  -٨
  .قبول المحتال والمحال اليه - ب            
  والمحال اليه. إيجاب من المحيل وقبول من المحتال -ج            

  الضمان الظاهري -أ  توجب:من أتلف مال الغير قاعدة  -٩
  الضمان الواقعي - ب

 ضمان المثل فقط . -ج            

 ي:ه أصالة الصحة المراد من الصّحة في قاعدة -١٠

  الصحة باعتقاد الحامل. -أ
  .الصّحة باعتقاد الفاعل - ب
  .اقعّيةالصّحة الو  -ج

 : هل هو »قاعدة االحسان«في  موضوع الحكم -١١

  .في قصده واعتقاده وٕان كان إساءة في الواقع االحسان -أ
  .اإلحسان الواقعي وٕان لم يقصد به اإلحسان - ب
  أي يكون إحسانا واقعا وهو أيضًا يكون قاصدا لإلحسان. ؛كالهما  -ج

  أبواب المعامالت فقط. -أ    تجري اصالة الصحة في: -١٢
  أبواب العبادات فقط. - ب            

  أبواب العبادات والمعامالت -ج
  درجة) ٢٥(
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  من التعاريف التالية: اً : عرف خمس٣س

.قاعدة الفراغ - ٤    .الكفالة - ٣     الحوالة. - ٢    الضمان  - ١
  قاعدة الغرور. - ٧  .قاعدة التجاوز - ٦  .قاعدة االحسان - ٥  

  درجة) ٢٥(

   :: أجب عن أحد الفروع التالية٤س
  ؟ اشرح ذلك.  هل تجري قاعدة اليد في النسب واألعراض أم ال  : ألولا

  .أذكر األدلة على مشروعية القرعة، مع توضيح مختصر لكل منها  الثاني: 
  أذكر مستند قاعدة الغرور.   الثالث: 

  درجة) ٢٥(

  ة:أجب عن أحد الفروع التالي :٥س
  ؟  ترامي الكفاالتكيف تستدلُّ على صحة ولزوم   األول: 
هو الضرر  »ال ضرر وال ضرار« المراد من الضرر المنفي في قاعدةما هو   الثاني: 

  ؟ وضِّح ذلك؟  الشخصي أو النوعي
؟  من المسائل الفقهّية وقواعدها، أو من المسائل األصولّية أن قاعدة من ملكهل   الثالث: 

  اشرح ذلك
  درجة) ٢٥(

  د. عباس إمامي
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  الدور األول –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ -  ٢٠١٨للعام الدراسي                  ةثالثالسنة : ال
  المدخل إلى علم الفقهالمادة : 

  فقط لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

ل القول في العقل ماذا نعني بالقضايا العقلية والقضايا التعبدية ؟ وما هو متعلق كل منهما ؟ وفصّ   :١س
 )ةدرج ٢٥(               .االنساني فيما لو يقبل التعبد أو يرفضه

االجتهاد لغة  - ٣الوالية العامة،  -٢مراحل تعلم علم الفقه،  -١ :اشرح باختصار خمسًا مما يأتي  :٢س
  .محكم اآليات ومتشابهاته -٦  علم الفقه لغة واصطالحًا، -٥  علم دراية الحديث، - ٤  واصطالحًا،

)ةدرج ٢٥(  

ما المقصود بموضوعية غيبة اإلمام المنتظر واإلنتفاع به ؟ وكيف ترد على من يشّكك في هذه   :٣س
 )ةدرج ٢٥(                     ؟ الموضوعية

وّضح مورد الخالف في حدود صالحيات الفقيه الجامع للشرائط، واشرح الموارد المتفق عليها في والية  :٤س
 )ةدرج ٢٥(                       .الفقيه

  )ةدرج ٢٥(     :في غيرها ضع عالمة صح على العبارة الصحيحة وصّحح ما تراه غلطاً  :٥س
يقسم العلم الى علم األحكام وعلم الذوات والصفات، ويعد األول هو األساس فيما يعد الثاني من  -١

 .وسائل معرفة األول

 .يشمل الوجوب العيني تعلم مسائل األحكام الشرعية والعلوم الحياتية األخرى -٢

ي شرائع السماء تتغير القوانين باقتضاء المتغيرات وتبقى ثابتة في الثوابت، وأمرهما يعود الى اهللا ف -٣
 .والراسخين في العلم فقط

 .تقام الحكومة لدى مدرسة الخلفاء إما بالشورى أو بالبيعة أو باتباع الصحابة او بالقبول والغلبة -٤

معنى والتأويل بيان المقصود من اللفظ الحتمال التفسير في القرآن بيان الغموض في اللفظ لفهم ال -٥
  .تعدد المعنى

  نضير الخزرجيد. 
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  الدور األول –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ -  ٢٠١٨للعام الدراسي                  ثالثةالسنة: ال
  القانون الدولي العامالمادة: 

  فقط لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

) المشروعة في اإلكراهمنظمة األمم المتحدة استخدام الوسائل القمعية (طرف  ميثاقأباح   - أ :١س
  تسوية المنازعات بين الدول فما هي تلك الوسائل وكيف تنفذ ؟

  واإلقليمية ؟ كيف تكتسب األقاليم طبقًا للقانون الدولي، وكيف تحسم المنازعات الحدودية  - ب  
)ةدرج ٢٥(  

  ، متى وكيف ظهر وتطور ؟اإلنسانالدولي لحقوق  ما هو القانون - أ :٢س
 اإلنسان كيف تعاملت الشريعة اإلسالمية مع حقوق اإلنسان ؟ وهل توجد ضمانات لحقوق - ب  

  في أحكام الشريعة اإلسالمية ؟
)ةدرج ٢٥(  

  هل أن أحكام القانون الدولي العام ملزمة ولماذا ؟ وَمن هم أشخاص القانون الدولي العام ؟ - أ :٣س
  أين تتمثل مصادر القانون الدولي العام ؟ - ب  

)ةدرج ٢٥(  

  ما المقصود بالمسؤولية الدولية وكيف تظهر ومتى ؟ - أ: ٤س
  ماذا يعني االعتراف بالدولة، وما الفرق بين االعتراف بالحكومة والدولة ؟ - ب  

)ةدرج ٢٥(  

  أعالي البحار - ٢    البحر اإلقليمي - ١  وضح ما يلي: :٥س
  البحر المغلق -٤    قاري الجرف ال -٣      

)ةدرج ٢٥(  
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  الدور األول –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ -  ٢٠١٨للعام الدراسي                  ثالثةالسنة: ال
  القانون المدني (العقود والمعامالت)المادة: 

  فقط لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

شرحًا  اتق المشتري في نطاق عقد البيع ثم اشرح بوجه خاصحدد االلتزامات التي تقع على ع  :١س
 الثمن هذا مفصًال التزام المشتري بدفع الثمن وذلك من حيث كيفية الوفاء بالثمن،ومشتمالت

  ومكان وزمان الوفاء.
)ةدرج ٢٥(  

لك في وذ د المقايضة.ـقـموارد االتفاق وموارد االختالف بين عقد البيع وعمناسبًا وّضح بما تراه   :٢س
ضوء اتجاه القانون إلى اعتبار المقايضة نوعًا مستقًال من أنواع العقود المدنية ومقابًال لعقد 

  البيع.
)ةدرج ٢٥(  

بيـّن كيف تميز بين عقد االيجار وبين كل من عقد الوديعة وعقد العارية وعقد العمل  وذلك في   :٣س
  ضوء ما ورد في المحاضرات وفي ظل رأي القانون المدني.

)ةدرج ٢٥(  

  عن ثالثة من الموضوعات التالية: وتركيزتحدث بإيجاز   :٤س
  تطابق االيجاب والقبول وعناصر هذا التطابق. -١
 حكم بيع ملك الغير أو بيع الفضولي في ضوء الشريعة والقانون. -٢

 خصائص المال ومشتمالته. -٣

  المخارجة كنوع من أنواع البيوع في نطاق التركة. -٤
درجة) ٢٥(  

ل كيفية التزام البائع بضمان العيوب الخفية محددًا ماهية العيب ومداه وذلك في وّضح بتفصي  :٥س
  ضوء القانون المدني.

)ةدرج ٢٥(  
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  نيأصول القانون الفرنسي والبريطاالمادة: 

  فقط لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

قاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني)، اشرح هذه   :١س
  القاعدة للقارئ الذي ال يعرف القانون ليكون قد استوعبها.

)ةدرج ٢٥(  

في القانون الوضعي هناك قـاعدة آمرة وقـاعدة مكملة. اشرح مفهوم هاتين   :٢س
  واذكر الفروق بينهما بنقاط واضحة. القاعدتين،

)ةدرج ٢٥(  

وّضح المصادر الرسمية للقاعدة القانونية في بريطانيا، واشرح ما تعرفه عن   :٣س
  كارتا). –قانون العهد األكبر (الماجنا 

)ةدرج ٢٥(  

  تكّلم بإيجاز عن أقسام القانون الفرنسي.:٤س 
)ةدرج ٢٥(  

لفقه اإلسالمي. وما هي مصادر القانون اشرح تفسير القاعدة القانونية في ا  :٥س
  اإلسالمي ؟

)ةدرج ٢٥(  
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  الدور األول –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ -  ٢٠١٨للعام الدراسي                  ثالثةالسنة: ال
  القواعد الفقهيةالمادة: 

  فقطئلة ن أربعة أسأجب ع :مالحظة

  .وضع الجواب الصحيح في دائرة، اتفقر  )١٠عشرة ( نأجب ع :١س
لو قال للخّياط مثًال: إن كان يكفي هذا قباء فاقطعه، فقال: يكفي، وقطعه فلم يكف، فسقط عن  -١

  ال    نعم  .القيمة أو قّلت قيمته، فيرجع صاحب الثوب إلى الخّياط بما نقص؛ ألّنه غّره
 ،األحكام الضررّية والحرجّية ّن قاعدة نفي الضرر، وقاعدة نفى الحرج بناء على أّن مفادهما نفيإ -٢

  ال    نعم            .يكون حاكمة على أدّلة األحكام األّولّية
حال الضمان ورضي مع ذلك بضمانه،  الضامن أو كونه مماطالً  بإعسار علم المضمون لهلو  -٣

  ال    نعم            .ولزمه الضمان فليس له الخيار
المعامالت والمعاوضات حّتى  أبوابفي أغلب أبواب الفقه، خصوصًا في ال تجري قاعدة الغرور  -٤

  ال    نعم              .في مثل عوض طالق الخلع
 نفي الضرر الواقعي سواء فيه العلم والجهل.الشريف (ال ضرر وال ضرار)  حديثالالمراد من  -٥

  ال    نعم                        
  ال    نعم  .موجبة لضمان العين والمنافع مطلقا غير اليد الغاصبة أو غير المأذونة -٦
  ال    نعم      .على التذكية والحّلية إجماعا ونّصا أمارةٌ  سوق المسلم ويده -٧
  ال    نعم ، وٕان كانت حجيتها من باب تتميم الكشف.وجب الظّن بإصابة الواقعال تالقرعة  -٨
  ال    نعم    . يعتبر في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ أن يكون المكّلف محرزاً  -٩

  ال    نعم              يستحب التعرض للكفاالت. -١٠
  ال    نعم    فقط. اليد األولى ذييضمن ذو اليد الثانية لفي باب تعاقب األيدي  -١١
 ال    نعم. يجوز اشتراط الخيار في عقد الضمان لكّل واحد من الضامن والمضمون لهال  -١٢

  درجة) ٢٥(
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    من الفقرات التالية: اتفقر  )١٠ن عشرة (: أجب بالخيار الصحيح ع٢س

   : يوجب اكن العباديةكاألم األصلّية المباحاتالسبق إلى  -١

  األحقية والملكية. -أ                  
  األحقية فقط. - ب                  
  الملكية فقط. -ج                  

الزعيم ، العارية مؤّداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي«الجمل األربع في الحديث الشريف وهي:  -٢
 ةمجرد جمل خبري -أ  : على تدلُّ كّل واحد منها جملة خبرّية، كّلها » غارم

  الوجوب. - ب
  ال تدل على الوجوب -ج

 ال يجوز فسخه باإلقالة، أو باشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له. - أ :الزم الكفالةعقد  -٣

  اشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له.من دون ال يجوز فسخه إّال باإلقالة،  -ب 
  المكفول له.ال يجوز فسخه إّال باإلقالة، أو باشتراط الخيار للكفيل، أو  - ج 

 قبل وجود الشي. -أ      ال تجري أصالة الصحة إال: -٤

  بعد وجود الشيء - ب
  أثناء وجود الشيء -ج

 فقط. إّال مع التعّدي -أ    عدم ضمان األمين. قاعدةال تتحقق  -٥

  فقط. التفريطإال مع  - ب
  إال مع التعّدي والتفريط. -ج

 هي:  »ر الحجرالولد للفراش وللعاه« المتيّقن من موارد قاعدة القدر: ٧ -٦

  يمكن أن يكون في مقابل الفراش وطئ الشبهة. -أ
  .أن يكون في مقابل الفراش زنا فقط - ب
  ووطئ الشبهة.زنا الأن يكون في مقابل الفراش  -ج
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  : يكون إحسانه إلى صاحب المالاإلحسان هو أن  قاعدةمن موارد تطبيق  -٧
  .باعتبار دفع الضرر المالي -أ
  .نفسي عنهباعتبار دفع الضرر ال - ب
  .باعتبار دفع الضرر المالي أو النفسي عنه -ج

  قبول المحيل والمحتال. -أ    هي: الحوالة عقدشرائط صحة  -٨
  قبول المحتال والمحال اليه. - ب            
  والمحال اليه. إيجاب من المحيل وقبول من المحتال -ج            

  الضمان الظاهري -أ  توجب:من أتلف مال الغير قاعدة  -٩
  لواقعيالضمان ا - ب

 ضمان المثل فقط . -ج            

 ي:ه أصالة الصحة المراد من الصّحة في قاعدة -١٠

  الصحة باعتقاد الحامل. -أ
  .الصّحة باعتقاد الفاعل - ب
  .الصّحة الواقعّية -ج

 : هل هو »قاعدة االحسان«في  موضوع الحكم -١١

  .في قصده واعتقاده وٕان كان إساءة في الواقع االحسان -أ
  .ي وٕان لم يقصد به اإلحساناإلحسان الواقع - ب
  أي يكون إحسانا واقعا وهو أيضًا يكون قاصدا لإلحسان. ؛كالهما  -ج

  أبواب المعامالت فقط. -أ    تجري اصالة الصحة في: -١٢
  أبواب العبادات فقط. - ب            

  أبواب العبادات والمعامالت -ج
  درجة) ٢٥(
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  من التعاريف التالية: اً : عرف خمس٣س

.قاعدة الفراغ - ٤    .الكفالة - ٣     لحوالة.ا - ٢    الضمان  - ١
  قاعدة الغرور. - ٧  .قاعدة التجاوز - ٦  .قاعدة االحسان - ٥  

  درجة) ٢٥(

   :: أجب عن أحد الفروع التالية٤س
  هل تجري قاعدة اليد في النسب واألعراض أم ال؟ اشرح ذلك.   : األول

  لكل منها؟ أذكر األدلة على مشروعية القرعة، مع توضيح مختصر   الثاني: 
  أذكر مستند قاعدة الغرور.   الثالث: 

  درجة) ٢٥(

  ة:أجب عن أحد الفروع التالي :٥س
  ؟ ترامي الكفاالتكيف تستدلُّ على صحة ولزوم   األول: 
هو الضرر  »ال ضرر وال ضرار« المراد من الضرر المنفي في قاعدةما هو   الثاني: 

  ؟ وضِّح ذلك؟  الشخصي أو النوعي
  ؟  من المسائل الفقهّية وقواعدها، أو من المسائل األصولّية أن قاعدة من ملك هل  الثالث: 

  درجة) ٢٥(

  د. عباس إمامي
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  أصول الفقه المقارنالمادة: 

  أربعة أسئلة فقطأجب عن   :مالحظة

؟ أجب عن هذا السؤال من خالل  اإلسالميهل تعّد سنة الصحابة مصدرًا من مصادر التشريع   :١س
  الصحيحة فقط. اإلجابةاختيار 

    إثبات أفضلية هذه األمة على سائر األمم: - ١
      يستلزم استقامة كل فرد.  -أ
      يفيد االستقامة النسبية ألفرادها - ب
  معروف والنهي عن المنكر.مشروط بقيامهم باألمر بال -ج

      أوسع من المّدعي -أ  آية (كنتم خير أمة): - ٢
     تدل على وثاقة الصحابة. - ب

  التفضيل هو الحجية. -ج

 صحيح. -أ  حديث (أصحابي كالنجوم): - ٣

 موضوع - ب

  يمكن االستناد إليه. -ج

 كانت متطابقة دائماً  -أ      سيرة الشيخين:  - ٤

 كانت متغايرة تماماً  - ب

  غايرة أحيانًا.كانت مت  -ج

    يعطيهم صفة التشريع. -أ      حّب الصحابة:  - ٥
    ال ربط له بكونهم متشّرعين - ب
  يعني االقتداء بهم. -ج

درجة) ٢٥(   
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  لماذا شّكك األخباريون في حجية ظهور اآليات القرآنية ؟ -أ  :٢س
  ما هو موقفنا من المحكم والمتشابه في القرآن ؟ - ب  

درجة) ٢٥(  

  ليل َمن جّوز تخصيص القرآن بالسنة ؟ما هو د   -أ  :٣س
  ولماذا ؟ هل توافق على عدم صحة نسخ الحكم الوارد في القرآن الكريم بأخبار اآلحاد ؟ - ب
  ما هي رتبة السنة من الكتاب العزيز ؟ -ج

درجة) ٢٥(   

  تحّدث عن خمس من المصطلحات اآلتية بما ال يقل عن سطرين:  :٤س
 –طريقة السبر والتقسيم  –داللة االقتضاء  –تنقيح المناط  –المناسب الُملغى  –المناسب المؤثر 

  الحكمة.
درجة) ٢٥(  

  ما هو التزاحم ؟ -أ  :٥س
  ما هو التعارض ؟ - ب  
  ما هي مرجحات باب التزاحم عند اإلمامية ؟ -ج  
  اذكر مرجحًا واحدًا لباب التعارض. - د  

درجة) ٢٥(   

 

  السيد فاضل الميالنيد. 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                السنة: الثالثة

  أصول الفقه المقارن المادة:

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  ما هي أقسام الحسن والقبح ؟ وما هي مواضع االتفاق واالختالف في هذه األقسام ؟ -أ :١س
    الفرق بين أن يكون عّلة تاّمة في التأثير، وما يكون فيه اقتضاء التأثير.    ما -ب  

درجة) ٢٥(  

  صّحح ما تراه خطأ في العبارات التالية:   :٢س
  القياس في االصطالح هو التماس العلة االفتراضية لألحكام الشرعية من طريق النقل. -١
، , فما كان مسلكه قطعيا ُاخذ بهرأي الحكيم في القياس انه يختلف باختالف مسالكه وطرقه -٢

  وما كان غير قطعي ال دليل على حجيته.
الحكم وهو من أركان القياس ُيراد به االعتبار الشرعي الذي جعله الشارع على الفرع، والذي  -٣

  يطلب إثبات نظيره لألصل.
ر، (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) مساواة النظير للنظي :غاية ما يدل عليه قوله تعالى -٤

 أي جعل الحجية ألصل القياس ال لمالكه.
هو مثال على (المناسب المؤثر) من » ال يزوج البكر الصغيرة إال ولّيها«في الحديث القائل  -٥

  القياس. أركان قسم العلة في
درجة) ٢٥(  

  ما هو التزاحم بين دليلين مع إعطاء المثال على ذلك ؟ - أ  :٣س
  ي باب التزاحم ؟ما هي المرجحات التي نرجع إليها ف -ب  
   هل يمكن اختزالها إلى واحد ؟ -ج  

درجة) ٢٥(  
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  ناقش ذلك على ضوء: .ذهب البعض إلى ان آية التطهير نزلت في نساء النبي (ص) :٤س

  تقييم آراء الرواة لذلك.       -أ
  متن الرواية - ب

درجة) ٢٥(  
  
       كمصدر من مصادر التشريع. »دليل العقل«اذكر خالصة البحث في  :٥س

درجة) ٥٢(  
    ؟ ما هو اإلجماع -أ  :٦س

  هل يصح االستدالل على حجية اإلجماع بدليل اإلجماع، ولماذا ؟ -ب
  اذكر آيتين يستدل بهما على حجية اإلجماع، ثم بّين كيفية الداللة، وناقشهما. -ج

درجة) ٢٥(  
 
 
 د. السيد فاضل الميالني
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  الدور الثاني -   االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                السنة: الثالثة

  القواعد الفقهيةالمادة: 

  فقطئلة أربعة أسن أجب ع :مالحظة

  .، وضع الجواب الصحيح في دائرةاتفقر  )١٠عشرة ( نأجب ع :١س
ط عن لو قال للخّياط مثًال: إن كان يكفي هذا قباء فاقطعه، فقال: يكفي، وقطعه فلم يكف، فسق -١

  ال    نعم  .القيمة أو قّلت قيمته، فيرجع صاحب الثوب إلى الخّياط بما نقص؛ ألّنه غّره
 ،ّن قاعدة نفي الضرر، وقاعدة نفى الحرج بناء على أّن مفادهما نفي األحكام الضررّية والحرجّيةإ -٢

  ال    نعم            .يكون حاكمة على أدّلة األحكام األّولّية

حال الضمان ورضي مع ذلك بضمانه،  ضامن أو كونه مماطالً ال بإعسار علم المضمون لهلو  -٣
  ال    نعم            .ولزمه الضمان فليس له الخيار

المعامالت والمعاوضات حّتى  في أغلب أبواب الفقه، خصوصًا في أبوابال تجري قاعدة الغرور  -٤
  ال    نعم              .في مثل عوض طالق الخلع

 نفي الضرر الواقعي سواء فيه العلم والجهل.ر) الشريف (ال ضرر وال ضرا حديثالالمراد من  -٥

  ال    نعم                        
  ال    نعم  .موجبة لضمان العين والمنافع مطلقا غير اليد الغاصبة أو غير المأذونة -٦
  ال    نعم      .على التذكية والحّلية إجماعا ونّصا أمارةٌ  سوق المسلم ويده -٧
  ال    نعم ها من باب تتميم الكشف.، وٕان كانت حجيتوجب الظّن بإصابة الواقعال تالقرعة  -٨
  ال    نعم    . يعتبر في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ أن يكون المكّلف محرزاً  -٩

  ال    نعم              يستحب التعرض للكفاالت. -١٠
  ال    نعم    فقط. اليد األولى ذييضمن ذو اليد الثانية لفي باب تعاقب األيدي  -١١
 ال    نعم. من الضامن والمضمون له يجوز اشتراط الخيار في عقد الضمان لكّل واحدال  -١٢



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

  درجة) ٢٥(

    من الفقرات التالية: اتفقر  )١٠ن عشرة (: أجب بالخيار الصحيح ع٢س

   : يوجب كاألماكن العبادية األصلّية المباحاتالسبق إلى  -١

  األحقية والملكية. -أ                  
  األحقية فقط. - ب                  
  الملكية فقط. -ج                  

الزعيم ، العارية مؤّداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي«الحديث الشريف وهي: الجمل األربع في  -٢
 مجرد جمل خبرية -أ  : على تدلُّ كّل واحد منها جملة خبرّية، كّلها » غارم

  الوجوب. - ب
  ال تدل على الوجوب -ج

 .ال يجوز فسخه باإلقالة، أو باشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له - أ :الزم الكفالةعقد  -٣

  اشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له.من دون ال يجوز فسخه إّال باإلقالة،  -ب 
  ال يجوز فسخه إّال باإلقالة، أو باشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له. - ج 

 قبل وجود الشي. -أ      ال تجري أصالة الصحة إال: -٤

  بعد وجود الشيء - ب
  أثناء وجود الشيء -ج

 فقط. إّال مع التعّدي -أ    ن األمين.عدم ضما قاعدةال تتحقق  -٥

  فقط. التفريطإال مع  - ب
  إال مع التعّدي والتفريط. -ج

 هي:  »الولد للفراش وللعاهر الحجر« المتيّقن من موارد قاعدة القدر -٦

  يمكن أن يكون في مقابل الفراش وطئ الشبهة. -أ
  .أن يكون في مقابل الفراش زنا فقط - ب
  ووطئ الشبهة.زنا ال أن يكون في مقابل الفراش -ج
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  : يكون إحسانه إلى صاحب المالاإلحسان هو أن  قاعدةمن موارد تطبيق  -٧
  .باعتبار دفع الضرر المالي -أ
  .باعتبار دفع الضرر النفسي عنه - ب
  .باعتبار دفع الضرر المالي أو النفسي عنه -ج

  قبول المحيل والمحتال. -أ    هي: الحوالة عقدشرائط صحة  -٨
  المحتال والمحال اليه.قبول  - ب            
  والمحال اليه. إيجاب من المحيل وقبول من المحتال -ج            

  الضمان الظاهري -أ  توجب:من أتلف مال الغير قاعدة  -٩
  الضمان الواقعي - ب

 ضمان المثل فقط . -ج            

 ي:ه أصالة الصحة المراد من الصّحة في قاعدة -١٠

  الصحة باعتقاد الحامل. -أ
  .لفاعلالصّحة باعتقاد ا - ب
  .الصّحة الواقعّية -ج

 : هل هو »قاعدة االحسان«في  موضوع الحكم -١١

  .في قصده واعتقاده وٕان كان إساءة في الواقع االحسان -أ
  .اإلحسان الواقعي وٕان لم يقصد به اإلحسان - ب
  أي يكون إحسانا واقعا وهو أيضًا يكون قاصدا لإلحسان. ؛كالهما  -ج

  المعامالت فقط. أبواب -أ    تجري اصالة الصحة في: -١٢
  أبواب العبادات فقط. - ب            

  أبواب العبادات والمعامالت -ج
  درجة) ٢٥(
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  من التعاريف التالية: اً : عرف خمس٣س

.قاعدة الفراغ - ٤    .الكفالة - ٣     الحوالة. - ٢    الضمان  - ١
  قاعدة الغرور. - ٧  .قاعدة التجاوز - ٦  .قاعدة االحسان - ٥  

  درجة) ٢٥(

   :د الفروع التالية: أجب عن أح٤س
  ؟ اشرح ذلك.  هل تجري قاعدة اليد في النسب واألعراض أم ال  : األول

  .أذكر األدلة على مشروعية القرعة، مع توضيح مختصر لكل منها  الثاني: 
  أذكر مستند قاعدة الغرور.   الثالث: 

  درجة) ٢٥(

  ة:أجب عن أحد الفروع التالي :٥س
  ؟  ترامي الكفاالتزوم كيف تستدلُّ على صحة ول  األول: 
هو الضرر  »ال ضرر وال ضرار« المراد من الضرر المنفي في قاعدةما هو   الثاني: 

  ؟ وضِّح ذلك؟  الشخصي أو النوعي
؟  من المسائل الفقهّية وقواعدها، أو من المسائل األصولّية أن قاعدة من ملكهل   الثالث: 

  اشرح ذلك
  درجة) ٢٥(

  د. عباس إمامي
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ -  ٢٠١٨للعام الدراسي                  ثالثةالسنة: ال
  المدخل إلى علم الفقهالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

متعلقها، وفّصل القول في الوالية الخاصة من  عرِّف الوالية لغة واصطالحا، وعدِّد أقسام الوالية مع بيان  :١س
 )ةدرج ٢٥(                  حيث الموضوعية.

  مراحل تعلم الفقه، -٢ االجتهاد في النص واالجتهاد في الفهم،  - ١  اشرح باختصار أربعًا مما يأتي:  :٢س
 )ةدرج ٢٥(    علم الفقه لغة واصطالحًا. - ٥  شروط البيعة،  - ٤   المدارس الفلسفية، - ٣  

ا هي الشروط التي تراها مدرسة أهل البيت (ع) في الوالية واإلمامة والحكم بعد النبي محمد (ص) ؟ م  :٣س
 )ةدرج ٢٥(              م.اشرح ذلك مستدًال بالقرآن الكري

وّضح خالصة القول في بحث اإلمام المهدي المنتظر وكيفية اإلنتفاع منه ؟ وما هي النتيجة المتوخاة  :٤س
 )ةدرج ٢٥(                ؟ عيةفي مجال األحكام الشر 

  )ةدرج ٢٥(     :ضع عالمة صح على العبارة الصحيحة وصّحح ما تراه غلطا في غيرها :٥س
 .المجتهد المطلق ومجتهد المذهب صنفان من أربعة أصناف تقول بها مدرسة الخلفاء -١
لنبي المرسل الحكم االلهي منحصر بذات اهللا تبارك وتعالى ال ينافسه على تغييره أو تبديله أحد إال ا -٢

 .واالمام المعصوم
 .التحرك في مجال الكمال اإلنساني يعد من األدلة العقلية الموجبة لتعلم علم الفقه -٣
 .وضع القوانين يقتضي معرفة ذات األشياء وماهيتها ومعرفة صفات األشياء وخواصها -٤
ن اللفظ الحتمال التأويل في القرآن بيان الغموض في اللفظ لفهم المعنى والتفسير بيان المقصود م -٥

 .تعدد المعنى
  نضير الخزرجيد. 
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                   ثالثةالسنة : ال
  الفرنسي والبريطاني القانونالمادة : 

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

   النظامين القانونيين البريطاني والفرنسي وأحكام الشريعة اإلسالمية. ة فياشرح  خصائص الملكي - أ  :١س
وّضح بإيجاز المصادر الرسمية والتفسيرية للقاعدة القانون في كل من النظامين القانون اإلنجليزي  - ب

  والفرنسي وأحكام الشريعة اإلسالمية.
  والمعنوية، فهل هناك استثناء ؟  القانون يطبق في نطاق حدود الدولة على األشخاص الطبيعية -ج

درجة) ٢٥(   

  درجة) ٢٥(      ناقش أركان الجريمة المدنية والجنائية ومتى تسقط الجريمة والعقوبة ؟  :٢س

وّضح مفهوم القاعدة القانونية بكل أنواعها وما هي مصادر في كل من النظامين القانونيين البريطاني  - أ  :٣س
  .والفرنسي

  القانون ي كل من أحكام الشريعة اإلسالمية والقانونيين االنجليزي والفرنسي ؟ما هو أساس النظام  - ب
  وّضح بإيجاز مبدأ شخصية القوانين وإقليمية القوانين. -ج

درجة) ٢٥(  

  قارن بين قاعدة قانونية وضعية وقاعدة قانونية سماوية. -أ :٤س
  إلسالمية والقانون الوضعي.وّضح مفهوم النظام العام واآلداب العامة في أحكام الشريعة ا - ب
العرف مصدر من مصادر القانون، متى يصبح العرف قاعدة ملزمة ؟ ومتى يكون من بين قواعد  -ج

  المجاملة واألخالق ؟

درجة) ٢٥(  

قاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني)، اشرح هذه القاعدة للقارئ الذي ال   :٥س
 )ةدرج ٢٥(               ن قد استوعبها.يعرف القانون ليكو 

  بروفيسور نوري لطيف
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال

 - ٢٠١٨للعام الدراسي                   ثالثةالسنة : ال
  م٢٠١٩

  القانون الدولي العامالمادة : 

  فقط لةأسئ أربعةأجب عن  :مالحظة

 ن الدولي العام ؟ وهل تسمو قواعده على القانون الداخلي (الوطني)؟ما هي مصادر القانو  - أ  :١س

  قراراته الملزمة موضع التنفيذ ؟ما هي وسائل مجلس األمن لوضع  - ب
  َمن هم أشخاص القانون الدولي العام ؟ -ج
       من أين تستمد قواعد القانون الدولي العام قوتها ؟ ومتى تصبح ملزمة ؟ -د

درجة) ٢٥(  

            تنقضي القاعدة القانونية الدولية ؟  متى - أ  :٢س

    عّرف السيادة وهل توجد سيادة مطلقة ؟ وما المقصود بالدول ناقصة السيادة ؟ - ب
  ما الفرق بين االعتراف بالحكومة والدولة ؟ -ج

  درجة) ٢٥(

  اشرح االعتراف بالدول، وهل هو كاشف أم منشئ ؟  :٣س
 الحدود ؟ وما هي مسؤولية الدولة عن مواطنيها خارج - أ

 ماذا تقترح لتطوير ميثاق األمم المتحدة ليكون أكثر فاعلية في معالجة المشاكل الدولية.  - ب
)ةدرج ٢٥(  

  وّضح المصطلحات التالية وكيف تعاملت الدول معها ؟  :٤س
  المنطقة االقتصادية. - ٣     البحر االقليمي. - ٢     أعالي البحار. - ١
  يةالمياه اإلقليم - ٥    الجرف القاري.  - ٤

  درجة) ٢٥(

م) عن مجلس األمن الدولي اعتبر قوات التحالف ٢٠٠٣) الصادر في شهر مايو (١٤٨٣القرار (  :٥س
  ؟ ؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك الدولي محتلة للعراق. لماذا برأيك

  درجة) ٢٥(

  بروفيسور نوري لطيف
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  الثانيالدور  –االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال

 - ٢٠١٨للعام الدراسي                   ثالثةالسنة : ال
  م٢٠١٩

  القانون المدني (العقود والمعامالت)المادة : 

  فقط لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

سعر متدني معروض لديه ليبيعه، فاشتراه لنفسه وباعه لغيره نيابة عن ب اً وجد سمسار عقار «  :١س
  ».فربح لنفسه الفرق بين الثمنينالمالك بثمن أكثر مما إعتبره لنفسه، 

  ؟ فما هي المواقف واآلراء القانونية والفقهية الشرعية في هذه المسألة
درجة) ٢٥(  

؟ اكتب عن ذلك  وما الفرق بينهما ؟ وما هي األشياء المشاعة ؟ ما هو بيع ملك الغير  :٢س
    بالتفصيل.

)ةدرج ٢٥(  

  )ةدرج ١٥(         منها. اناثن واشرح؟  ما هو البيع، وما هي خصائصه - أ  :٣س
  )ةدرج ١٠(     اكتب عن حاالت هالك المبيع، مع شرح صورة الهالك بقوة قاهرة. - ب

  

 )ةدرج ١٥(         ؟ ما الفرق بين العقد المسمى والعقد غير المسمى -أ :٤س

  درجة) ١٠(       فسر ان البيع من المعاوضات المالية ومن العقود الرضائية. - ب

  

  )ةدرج ١٥(       ؟ رادة في عقد البيع، وما دور النسيان فيهما هي عيوب اال - أ  :٥س
  )ةدرج ١٠(           .بإيجازذلك  اشرح؟  ما هي أركان عقد البيع - ب


