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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  ريالقانون اإلداالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةأربعة أجب عن  :مالحظة

  ابحث في العقد اإلداري وأنواعه وتنفيذه. :١س
)درجة ٢٥(  

  ؟ كيف تميز القانون اإلداري عن بقية فروع القانون األخرى: ٢س
)درجة ٢٥(  

  ؟  استعرض النظام القانوني للمال العام وكيفية اكتسابه وحمايته :٣س
)درجة ٢٥(  

  ؟ : قارن بين المركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية وأيهما أصلح برأيك٤س
)درجة ٢٥(  

          ناقش الضبط اإلداري وأهدافه ووسائله.   :٥س
)درجة ٢٥(  

  ؟   لمقصود بالمرفق العام وأنواعه وما هي وسائل الدولة في المراقبة اإلداريةا ما :٦س
)درجة ٢٥(  

 د. نوري جعفر
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –االمتحان النهائي           انون والفقه المقارن قكلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  القانون التجاريالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةأربعة أجب عن  :مالحظة

  .تكّلم بالتفصيل عن مفهوم اإلفالس وبيان إفالس الشريك في شركة التضامن  :١س
درجة) ٣٤(  

  عّدد مصادر القانون التجاري واشرح أحد هذه المصادر.  :٢س
درجة) ٢٢(  

  بّين األساس الذي قامت عليه أقسام األعمال التجارية واشرح أحد هذه األقسام.  :٣س
درجة) ٢٢(  

اعرض بالتفصيل طبيعة السجل التجاري مع بيان معنى االطالع الجزئي على   :٤س
  الدفاتر التجارية.

رجة)د ٢٢(  

  اعرض بالتفصيل صور التعبير عن اإلرادة في إبرام العقود.  :٥س
درجة) ٢٢(  

  
  

السعدي د. عبد الحسن ھادي  
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  القانون المدني (مصادر االلتزام)المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةثالثة أسئأجب عن  :حظةمال

هنا مسألتان والمطلوب منك التكييف القانوني لهاتين المسألتين وفقًا ألحكام القانون   :١س
  الوضعي والشريعة اإلسالمية:

عرض أحد األشخاص سيارته في المزاد لغرض بيعها وحّدد لها سعرًا وجميع أوصافها.  -١
  ، وأما الفرض الثاني لو كانت السيارة إلحدى الجهات الحكومية.هذا الفرض األول

 . اف وشروط معينةتقدم أحد المقاولين لبناء مدرسة حكومية بأوص -٢

المطلوب في المسألتين متى يبدأ اإليجاب ؟ وكيفية القبول ؟ وما هو دور المنادي ؟ وما 
  هي قيمة تحديد السعر من قبل صاحب الشأن ؟

)ةدرج ٣٤(  

  كّلم بإيجاز عن السبب كعنصر من عناصر العقد وفقًا للنظرية التقليدية والنظرية الحديثة.ت  :٢س
)ةدرج ٣٣(  

  اشرح المقصود بالمصطلحات التالية:  :٣س
  حاالت الغلط في الفقه اإلسالمي. -٣    األهلية. -٢    التدليس. -١

)ةدرج ٣٣(  

  ألمثلة.اعرض تقسيمات الحقوق واشرحها بإيجاز مدعمًا إجابتك با  :٤س
)ةدرج ٣٣(  

  
  عبد الحسن السعديد. 
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  قانون العقوباتالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةأربعة أجب عن  :مالحظة

ألدلة  الجرائم في اإلسالم من حيث المصالح المعتبرة طبقاً أذكر باختصار أقسام  :١س
  .األحكام الشرعية

درجة) ٣٤(  

      جرائم الحدود -١  يلي: وضح باختصار ما :٢س
   جرائم التعزير -٢
  .تقسيم الجريمة من حيث العقوبة في القانون الوضعي -٣

درجة) ٢٢(  

  .ن بإيجاز أركان الجريمة في القانون الوضعيبيّ  :٣س
درجة) ٢٢(  

   هو المقصود بما يلي: ما :٤س
  الدفاع الشرعي -٢    االشتراك في الجريمة -١ 
  جرائم االنترنيت -٤      الجريمة المقصودة -٣ 

درجة) ٢٢(   

  .؟ وضح ذلك ثم بين أركانها هي الجرائم الواقعة على األموال ما :٥س
درجة) ٢٢(  
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  أصول البحث المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

حلل وناقش ذلك من خالل عرض موجز  ... قيل (إن تاريخ المنهج يرتبط بتاريخ التفكير)  :١س
  .لمراحل تطور المنهج

درجة) ٣٤(   

 درجة) ٢٢(     .ف المناهج العامة، وبّين أقسامها، واشرح المنهج العقلي منهاعر   :٢س

 درجة) ٢٢(   .اشرح منهج علم الفقه ووضح تطبيقه من خالل نموذج القرائن التاريخية  :٣س

  .عدد مجاالت البحث واشرحها بايجاز  :٤س
درجة) ٢٢(   

  اشرح بإيجاز كًال من المصطلحات التالية:  :٥س
 الموضوعية  -١

 حث الب -٢

 األسلوب  -٣

 قاعدة تعارض الخبرين  -٤

 البحث النظري  -٥

  المعرفة -٦
درجة) ٢٢(  

إبراهيم العاتيد. أ.   
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  ضمنها السؤال األوللة على أن يكون أجب عن أربعة أسئ  :مالحظة

ورد في كالم لإلمام علي (ع) انتقاد لالختالف في الفتاوى، اذكر مختصر الكالم مبّينًا   :١س
  أوجه االستدالل بكالمه الشريف مفصًال.

درجة) ٢٥(  

رد بّين باألمثلة الموضحة المراد من قولنا بين الشريعة والفقه نقاط التقاء وافتراق، فأين موا  :٢س
  هذه النقاط ؟

درجة) ٢٥(   

  خاض اإلمام الصادق (ع) مناظرات عدة مع أصحاب القياس، اذكر واحدة بتفاصيلها.  :٣س
درجة) ٢٥(  

كان لمركز الشام دوره في صيانة المذهب في تلك الربوع، تناول نشاطه وأعالمه والنتائج   :٤س
  التي أداها.

درجة) ٢٥(  

  آني مع األمثلة.بّين أقسام داللة اللفظ القر  -أ   :٥س
  تحّدث عن صحيفة علي الجامعة. -ب

درجة) ٢٥(  

 غياث طعةالسيد األستاذ 
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  األحوال الشخصيةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

 درجة) ٢٥(       .ف النساءعّدد ٍأسباب التحريم، وفّصل القول فيما يُحرم بالنسب من أصنا  :١س

 درجة) ٢٥(               ؟ :ما هو الحكم في الموارد التالية  :٢س
  .إذا زّوجت السكرى نفسها ودخل بها فأفاقت وأقّرته -١
  .لو قال الزوج المرأته أنت علّي كبطن أّمي -٢
  .كراهية كل من الزوجين لصاحبه -٣
هم، والنفقة على االخوة واألعمام النفقة على األبوين واألوالد، والنفقة على آباء األبوين وامهات -٤

  .واألخوال
  .المفقود إذا جهل خبره وكان لزوجته من ينفق عليها -٥

 درجة) ٢٥(    .من مقاصد رد النكاح وجود عيوب في الرجل والمرأة، عدِّدها وفّصل القول فيها  :٣س

  .النشوز – الظهار – الخلع – اإليالء – عّرف لغة واصطالحًا أربعًا من المفردات التالية: الشقاق  :٤س
درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(      :ضح عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وصحح ما تراه غلطًا في غيرها  :٥س
 .ال يصح طالق الصبي وٕان أذن له الولي -١

 .األقوى عند الفقهاء ثبوت اللعان بالمتمتع بها أيضاً  -٢

 .ال عدة للمرأة التي يموت عنها زوجها ولم يدخل بها -٣

 .ن يترك مقاربة زوجته أكثر من أربعة أشهرُيكره للرجل أ -٤

  .ليس للمسلم اجبار زوجته الذمِّية على الُغسل ما لم يغلب عليها النتن -٥

نضير الخزرجيد.   
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال

  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانيةالسنة : ال
  األحوال الشخصيةالمادة : 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

 درجة) ٢٥(     .حرمة بالمصاهرةعدِّد أسباب تحريم النكاح، وفّصل القول في شروط انتشار ال  :١س

 درجة) ٢٥(               ؟ :ما هو الحكم في الموارد التالية  :٢س
  .َمن تّزوج امرأة في عدتها عالمًا، ومن دخل بها وكان جاهًال بالعّدة والتحريم -١
  .إذا أوقع الزوجان الرشيدان عقد النكاح سرًا دون حضور الولي أو شاهدين -٢
  .أب الزواج المنقطع من ِبكر ليس لها -٣
  لو تزّوج إمرأة لظّنها خالية أو لظنِّها موت الّزوج أو طالقه، فبان أنه لم يمت ولم يطلق. -٤
  إذا طّلَق الحامل طلقة رجعية، فاّدعت أن الطالق وقع بعد الوضع وأنكر. -٥

  ) اللعان،٣(  ) الخلع، ٢(  ) العّدة، ١بيِّن لغة واصطالحًا خمسًا من المفردات التالية: (  :٣س
 درجة) ٢٥(             .) المباراة٦(  ) الظهار، ٥(  ء، ) اإليال٤(

  درجة) ٢٥(   .؟ واذكر باختصار خمسًا من أحكام المهر تفويض الُبْضِع وتفويض الَمْهرِ بما المراد   :٤س

  درجة) ٢٥(      :ضح عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وصحح ما تراه غلطًا في غيرها  :٥س
 .ه تنصيف المهرالفسخ بالعيب ليس بطالق ولكن يكون مع - ١

 .في اللعان تجب البدئة من المرأة بالشهادة والغضب، وفي الرجل بالشهادة ثم اللعن - ٢

 .لو تزوجت األمُّ، سقطت حضانُتها عن ولدها ذكرًا كان أو أنثى، واألب حينئذ أحق بهما - ٣

 .في وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره وقوف الوجوب على التمكين - ٤

  .الى وجه إمرأة يريد نكاحها، وله أن يكرر النظر قائمة وماشية شريطة استئذانها يجوز أن ينظر - ٥

نضير الخزرجيد.   
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي         قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  القانون المدني (مصادر االلتزام)المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةثالثة أسئعن  أجب :مالحظة

  فيما يلي المسائل التالية، بّين تكييفها القانوني والحلول الالزمة لها باألدلة القانونية:  :١س
أحد األيتام لم يبلغ سن الرشد وترك له والده أمواًال منقولة وعقارية، باع سيارة من  -١

بسعر أربعة آالف دينار، واشترى سلعة  موجوادات التركة قيمتها خمسة آالف دينار
كهربائية قيمتها ألف دينار بسعر ثمانمائة دينار. تعهد بملغ عشرة آالف دينار لبناء 

  مدرسة.
أحد الصيادين قبل أن يرمي شبكته في النهر للصيد تعاقد مع آخر بسعر معين ليبيع ما  -٢

 يخرجه من سمك.

 الشواطئ التي تعود ملكيتها للدولة. تعاقد أحدهم مع آخر لبيع رمال للبناء من أحد -٣
)ةدرج ٣٤(  

  مضامين العقد في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية.تكّلم بإيجاز عن   :٢س
)ةدرج ٣٣(  

  بإيجاز تقسيم العقود من ناحية القواعد التي تحكمها.اشرح   :٣س
)ةدرج ٣٣(   

  .تكّلم بإيجاز عن صور التعبير عن اإلرادة في إبرام العقود  :٤س
)ةدرج ٣٣(  

  
 عبد الحسن السعديد. 
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                 ثانيةالسنة : ال
  القانون اإلداريالمادة : 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  ةثالثة أسئلأجب عن  :مالحظة

ودعوى التعويض في العقود اإلدارية. وهل يملك القاضي حق تعديل ح دعوى اإللغاء وضّ  -أ  :١س
  العقود اإلدارية ؟ ومتى ؟

 ما هي مصادر المال العام في أحكام الشريعة اإلسالمية ؟ - ب
 ما هي أنواع القرارات اإلدارية ؟ وكيف تنفذ ؟  -ج
 وّضح طرق إدارة المرفق العام ؟  - د

درجة) ٤٠(  

  وما هي عناصرها ؟ما هي الشخصية المعنوية ؟  -أ  :٢س
  وّضح أهداف ووسائل الضبط اإلداري. - ب
  قارن بين إدارة مركزية وأخرى المركزية. وأيهما تفضل ؟ ولماذا ؟ -ج

 درجة) ٣٠(

 ما هي عناصر القرار اإلداري ؟ -أ  :٣س
  اشرح باختصار المبادئ التي تحكم نشاط المرفق العام. - ب
  ري والقانون المدني والنشاط اإلداري والنشاط ما هي أوجه االختالف بين القانون اإلدا -ج

  الفردي ؟
 درجة) ٣٠(

  وخصائص القانون اإلداري. أذكر عوامل ظهور وتطور -أ  :٤س
  عّرف القرار اإلداري وكيف يتخذ ؟ - ب
 ما هي عناصر ووسائل العمل اإلداري ؟ -ج

 درجة) ٣٠(

 بروفيسور نوري لطيف
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  الدور الثاني –ان النهائي االمتح        قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانيةالسنة : ال
  القانون التجاريالمادة : 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

      العالمة التجارية. - ٢    العنوان التجاري. - ١  ن ماهية كل من:بيّ  -أ  :١س
 درجة) ٢٠(     يانات التجارية.الب - ٤    االسم التجاري. - ٣      

  إشرح مسؤولية الناقل في عقد نقل البضائع. - ب
)ةدرج ٢٠(  

  )ةدرج ١٥(               ؟ ما الفرق بين الشركة والمشاعة - أ  :٢س
 )ةدرج ١٥(     ؟  ما هي الكمبيالة أو السند لألمر ودورها في الوفاء زماناً ومكاناً  - ب

  
  )اتدرج ١٠(                 ؟ نواعها وأقسامهاما هي الدفاتر التجارية وأ - أ  :٣س

 )اتدرج ١٠(               ؟ ما الفرق بين الشركة البسيطة وشركة الرجل الواحد - ب

  )اتدرج ١٠(                   ما هو دور الدفاتر التجارية في اإلثبات؟ -ج

  
 )ةدرج ١٥(              ؟ ما هو الشيك، مع بيان أنواعه - أ :٤س

  )ةدرج ١٥(            ركة بنص القانون.تكلم عن إنقضاء الش - ب

عثمان ميرانبكد.   
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                 ثانيةالسنة : ال
    قانون العقوباتالمادة : 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  ةثالثة أسئلأجب عن  :مالحظة

  وضح باختصار أنواع الجريمة في القانون الوضعي وفي أحكام الشريعة اإلسالمية. -أ  :١س

 ائي الوضعي ؟ وهل تأخذ الشريعة اإلسالمية باإلباحة؟نما هي أسباب اإلباحة في القانون الج - ب
 اشرح أركان المسؤولية الجنائية وأركان الجريمة.  -ج
 ؟ائي الوضعي وأحكام الشريعة اإلسالميةما هي أقسام العقوبة وأسباب سقوطها في القانون الجن  - د

درجة) ٤٠(  

  درجة) ٣٠(                     ناقش ما يلي:  :٢س
  المضاربة في الفقه اإلسالمي. -١
 التوظيف الالربوي في األموال العامة. - ٣        الفوائد في البنوك. -٢
  الربا وأحكامه في الفقه اإلسالمي. - ٥      التلبس في الجريمة. - ٤

 درجة) ٣٠(                     بّين ما يلي:   :٣س

   جرائم الحدود. -١

 العقوبات المتعددة. - ٣  .الجريمة المقصودة والجريمة غير المقصودة -٢
  الترصد مع سبق اإلصرار. - ٥          أحكام الدية. - ٤

  درجة) ٣٠(                     وّضح ما يلي:   :٤س
     الجرائم الواقعة على األشخاص. - ٢    الجرائم الواقعة على األموال. - ١
  العود في الجريمة. - ٤        مة.تعدد الجري - ٣
  القصاص والتعزير، ومتى تسقط ؟ - ٥

 بروفيسور نوري لطيف
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  أصول البحثالمادة: 

  ضمنها ال األولالسؤ أسئلة على أن يكون  أربعةأجب عن  :مالحظة

على الرغم من أن القرآن ليس كتابًا علميًا أو فلسفيًا خالصًا، لكن وردت فيه   :١س
  إشارات لعدد من الحقائق العلمية والفلسفية...إشرح ذلك.

درجة) ٢٥(  

  عدد خطوات المنهج الفقهي وكيفية تطبيقه على القواعد النحوية.  :٢س
درجة) ٢٥(  

  قسامه واشرحها تفصيًال.عرف المنهج الجدلي وبين ا  :٣س
درجة) ٢٥(  

  تناول بالشرح والتحليل المرحلة األسطورية وموقعها في تطور الفكر البشري.  :٤س
درجة) ٢٥(  

  اشرح بإيجاز كًال من المصطلحات التالية:  :٥س
  .المناهج الخاصة -٣  المنهج الوجداني -٢      البحث  -١
  سلوب الخطابي.اال -٦    الذهنية العلمية -٥  قاعدة االستصحاب  -٤

درجة) ٢٥(  

  إبراهيم العاتيد. 
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي               ثانيةالسنة : ال
  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة : 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة
  

للصادقين (ع) فسحة للتعريف بالمذهب وتهيئة َمن يقوم بهذه المهمة، فما هي األساليب ن كا  :١س
  التي اتبعاها في هذا المجال ؟

درجة) ٢٥(   

للشيخ الطوسي دور مهم في تطوير المنهج العلمي للمدرسة اإلمامية، فما هي الطرق ن كا  :٢س
  التي اتبعها في تحقيق هذا التجديد ؟

درجة) ٢٥(  

تلفت داللة اللفظ القرآني حسب اآليات، بّين ذلك مع األمثلة، وكيف تعامل الفقهاء مع اخ -أ  :٣س
  النصوص ؟

  بّين أقسام الحديث. -ب  
درجة) ٢٥(  

إذا استعرضنا فترة حياة األئمة (ع) لوجدنا عالمات بارزة ونتائج هامة، فما هي تلك  :٤س
  الظواهر ؟ وماذا نتج عبر هذه المرحلة الطويلة ؟ 

درجة) ٢٥(   

ُيعتبر الشيخ يوسف البحراني عالمًا اخباريًا إال أّنه فارق االخباريين في عدة أمور، اذكرها   :٥س
  مع األمثلة الالزمة.

درجة) ٢٥(  
  

 األستاذ السيد غياث طعمة
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   الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  القانون اإلداريالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة ثالثةأجب عن  :مالحظة

ستقي موارده ؟ وما هي أوجه (أ) ما المقصود ببيت المال في الدولة اإلسالمية ؟ ومن أين ي  :١س
  االنفاق منه ؟ وبماذا تعّلل انتشار الفقر والجهل في الدول اإلسالمية ؟ 

(ب) عّرف القرار اإلداري وما هي أنواعه ؟ وما هي عناصر أو خصائص القرار اإلداري وكيف 
  ينتهي ؟

  (ج) اذكر طرق إدارة المرفق العام.
ت اإلدارية، وكيف نمّيز بين النشاط اإلداري والنشاط (د) وّضح الشرعية والمشروعية في القرارا

 درجة) ٤٠(                     الفردي ؟

  (أ) ما هي مهام الدولة اإلدارية ؟  :٢س
  الالمركزية، وأيهما تفضل مع التعليل ؟ اإلدارةة المركزية ونظام اإلدار (ب) قارن بين نظام   

لفرق بين الشخصية المعنوية العامة (ج) ما المقصود بالقضاء الموحد والقضاء المزدوج ؟ وما ا
 درجة) ٣٠(                والشخصية المعنوية الخاصة ؟

  (أ) ما هي مصادر القانون اإلداري ؟  :٣س
  (ب) وّضح هيئات الضبط اإلداري وأهدافه ووسائل وأدوات الضبط اإلداري.  

 درجة) ٣٠(             (ج) اشرح باختصار أجهزة الضبط اإلداري.

  الموظف العام ؟ وما هي شروطه وواجباته وحقوقه ؟ما المقصود ب(أ)   :٤س
  ما هي أدوات ووسائل العمل اإلداري ؟(ب)   
 درجة) ٣٠(     (ج) كيف نمّيز المال العام عن الخاص ؟ وما هي وسائل حماية المال العام ؟  

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

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة ثالثةأجب عن  :مالحظة

   التشريع العقابي ونطاق تطبيقه ؟(أ) ما المقصود ب  :١س
  جريمة وأركانها، واالباحة في ارتكابها.(ب) عّرف ال

  الفرق بين الفاعل والشريك ؟ما هو االتفاق الجنائي ؟ وما (ج) 
 درجة) ٤٠(              ؟ ما هي موانع المسؤولية الجنائية(د) 

  اذكر أنواع العقوبات.(أ)   :٢س
  ما هي الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ؟(ب)   

 درجة) ٣٠(            وّضح الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة.(ج) 

  ؟ لعامةالجرائم المخلة باألخالق واآلداب ا(أ) ما هي   :٣س
  بّين الجرائم الماسة بحياة اإلنسان.(ب)   

 درجة) ٣٠(             ما الفرق بين المخالفة والجنحة والجريمة ؟(ج) 

  ما هي الشروط المخففة والمشددة في الجريمة ؟(أ)   :٤س
  المعنوية ؟ وما هو الحكم عليها ؟ األشخاصما هي مسؤولية (ب)   
 درجة) ٣٠(           يذ ؟ ولماذا ؟(ج) ما المقصود بالعقوبة مع وقف التنف  

  أ. د. نوري لطيف
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ -  ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة : ال
  األحوال الشخصيةالمادة : 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

في أدلة المجّوزين للنكاح المنقطع والمانعين، واذكر نقاط االلتقاء واالفتراق بين  فّصل القول  :١س
 درجة) ٢٥(                   .النكاح الدائم والمنقطع

 درجة) ٢٥(               ؟: ما هو الحكم في الموارد التالية  :٢س
  لو خلعت المرأة نفسها ثم رجعت في البذل. -١
  كراهية كل من الزوجين لصاحبه. -٢
  لسكرى نفسها ودخل بها فأفاقت وأقّرته.إذا زّوجت ا -٣
  لو طّلق زوجته ثم أنكر الطالق. -٤
  منع األب ابنته من كفء مع رغبتها فيه. -٥

 درجة) ٢٥(    .من مقاصد رد النكاح وجود عيوب في الرجل والمرأة، عدِّدها وفّصل القول فيها  :٣س

  .العدة -النشوز – الخلع – يالءاإل –لعان عّرف لغة واصطالحًا أربعًا من المفردات التالية: ال  :٤س
درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(      :ضح عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وصحح ما تراه غلطًا في غيرها  :٥س
 يصح طالق الصبي إن أذن له الولي. - ١
 يجوز للمرأة النظر الى األعمى األجنبي عنها لعدم تساوي المبصر مع األعمى في النهي. - ٢
 نها زوجها ولم يدخل بها.ال عدة للمرأة التي يموت ع - ٣
 يفتقر النكاح الى اإليجاب من الرجل وقبول من المرأة. - ٤
  ليس للمسلم اجبار زوجته الذمية على الُغسل وٕان غلب عليها النتن.  - ٥

نضير الخزرجيد.   
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ -  ٢٠١٥للعام الدراسي                ثانيةالالسنة: 
  قانون المدني (مصادر االلتزام)الالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

(أ) في بالد بيع سالح غير محظور، فباع أحدهم سالحًا ناريًا آلخر، وهذا اآلخر ينوي ارتكاب   :١س
  البائع ال يعلم بقصد المشتري. - ١  جريمة، أمامك هذه الفروض:

  البائع بإمكانه أن يعلم بقصد المشتري. - ٢
  البائع يعلم بقصد المشتري. - ٣

في ضوء هذه الفروض واستنادًا لنظرية السبب الحديثة في العقد، والفقه اإلسالمي. المطلوب 
  تكييف هذا العقد.

درجة) ٢٠(  

هل انعقد  باع أحدهم سيارته في المزاد العلني ورست على آخر عطاء، ولم يوافق البائع، - ١(ب)
  عقد البيع ؟ ولماذا ؟

  دعا أحدهم صديقه لوجبة عشاء وعدل عن ذلك، بّين تكييف هذه الدعوة في نظرية العقد.  - ٢
درجة) ٢٠(  

  درجة) ٣٠(           ابحث في نطاق ومضامين العقد بصورة موجزة.  :٢س

لقانون الوضعي تكّلم بإيجاز في حكم التعامل بمحل غير موجود لكنه محتمل الوجود وذلك في ا  :٣س
 درجة) ٣٠(                  والشريعة اإلسالمية.

  .بإيجاز(أ) اكتب في تصرفات ناقص األهلية   :٤س
  درجة) ٣٠(           (ب) تكّلم في نظرية علم الموجب بقبول القابل بإيجاز.

 د. عبد الحسن ھادي السعدي
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  الدور األول –االمتحان النهائي            قانون والفقه المقارنكلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانية: الالسنة

  القانون التجاريالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

 درجة) ١٥(       واحداً منها. واشرحصفة التاجر؟ عددها  اكتسابما هي شروط  -أ  :١س

  ؟ البائع والناقل فيه التزاماتماذا نعني بالبيع بشرط التسليم على ظهر السفينة، وبيان  - ب
)ةدرج ١٣(  

 )ةدرج ١٢(         ؟ ما هي حدود مسؤولية الناقل في نقل األشخاص -ج

  .أكتب عن البطالن المؤسس على تخلف الشروط الموضوعية العامة في عقد الشركة وجزاؤه  :٢س
درجة) ٣٠(  

  
  )اتدرج ١٠(               ؟ ما الفرق بين الشركات التجارية والشركات المالية - أ  :٣س

 )اتدرج ١٠(             العالمات التجارية. -٢الشركة التجارية.    - ١عرف ما يلي:  - ب

  )اتدرج ١٠(                       ؟ ما هو عقد التأمين -ج

  
  أجب عن فرعين فقط: :٤س

 )ةدرج ١٥(                  ؟ ما هو بيع سيف - أ

  )ةدرج ١٥(          أذكر ثالثاً من خصائص الشركة المساهمة. - ب

  )ةدرج ١٥(     ؟ ما هي الشروط الموضوعية والشكلية في تسجيل العالمة التجارية -ج

  
  



 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 األول –االمتحان النهائي            قانون والفقه المقارنكلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  ضمنها السؤال األوليكون  أجب عن أربعة أسئلة على أن  :مالحظة

بعد فترة الجمود التي أعقبت الشيخ الطوسي تصدى ابن ادريس لكسر ذلك الجمود، فبماذا   :١س
  تمثل جهده ؟ واكتب بحثًا موجزًا عن أهم موارد التجربة الالزمة في وقتنا الحاضر.

درجة) ٢٥(  

متكامل في حفظ بين اضطهاد اإلمام الكاظم (ع) وفسحة اإلمام الرضا (ع) منهج   :٢س
  الشريعة، فكيف نهج اإلمامان لتحقيق هذا المطلب ؟ وضح ذلك مع األمثلة.

درجة) ٢٥(   

أهميته مع اختالفهما ودوافع تأليفهما، اعقد  »صحيح البخاري«و »الكافي«لكل من كتابي   :٣س
  مقارنة بين الكتابين.

درجة) ٢٥(  

  تشريع ؟ وضح ذلك مفصًال.(أ) عّرف التشريع اإلسالمي، وٕالى ماذا ينقسم ال  :٤س
  (ب) كيف قّسم اإلمام علي (ع) رواة الحديث ؟

درجة) ٢٥(   

طرحت عدة أقوال في اجتهاد الصحابة في حياة النبي (ص)، اذكرها مع بيان أنواع    :٥س
  االجتهاد.

درجة) ٢٥(   

  غياث طعمةالسيد 
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 الدور األول –االمتحان النهائي            قانون والفقه المقارنكلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  أصول البحث المادة:

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

فقرات من نوع االختيار المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة  عشريتكون هذا السؤال من   :١س
  الصحيحة:

 اإلسالم قبل تاريخ ما) ج(    الوقائع التاريخية  )ب(     األباطيل )أ(ألساطير هي: ا -١

 :من إن مناهج البحث التي ولدت في أحضان الفلسفة، كانت فرعاً  -٢

 علم االجتماع )ج(     فلسفة األخالق  )ب(      المنطق (أ) 

 :هو . صاحب هذا القول»إن علوم االجتماع واالقتصاد هي علوم تخمينية افتراضية« -٣

 ألكسيس كارليل )ج(       فولتير  )ب(    فرنسيس بيكون (أ) 

 ؟ صاحب هذا التعريفهو .. من  »الكالم الخفي«الوحي بأنه ف بعضهم عرّ  -٤
  الراغب األصفهاني )ج(     الشيخ المفيد  )ب(      ابن منظور (أ) 

 العقل الذي يعتبر شرطًا في التكليف هو: -٥

  العقل الشرعي )ج(      العقل الفلسفي  )ب(    العقل الُخلقي  )أ(

 في اذهانهم، هو ما يدعى:إن ما يزاوله الناس في اعمالهم من دون خطة واضحة  -٦

  المنهج التلقائي )ج(      المنهج النقلي  )ب(    المنهج الوجداني  )أ(
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 مجال االستقراء هو المعرفة التي مصدرها: -٧

  الحس )ج(        الشعور  )ب(      الفكر  )أ(

 :؟ »إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة«القائل:  َمن -٨
  محمد رضا المظفر(ج)     حسين النائيني  (ب)    خوئي بو القاسم ال(أ) أ

 اإلجماع، هو ما كان كاشفًا عن: -٩
  رأي المعصوم )ج(      آيات األحكام  )ب(    رأي المجتهد  )أ(

 لقد قصر احد الفالسفة البحث النظري على كل بحث ال يخضع للتجربة، فهل هو: -١٠
   Kantكانت )ج(      ديكارت  )ب(      افالطون  )أ(

درجة) ٢٥(  

  وبين االسباب في حالة الخطأ:(×) ) أو خطأ جملة عالمة صح ( كلضع أمام   :٢س
 المقارنة والموازنة مصطلحان مترادفان. -١
 المناقشة اكثر ما تكون في البحوث الفقهية والتاريخية. -٢
 االسلوب عند الفالسفة يطلق على (كيفية تعبير المرء عن افكاره). -٣
 العتبارات الذاتية الشخصية.الموضوعية هي أن ينطلق الباحث من ا  -٤
 االستصحاب هو حكم الشارع ببقاء الشك في ظرف اليقين من حيث الجري النظري. -٥
إن علم اصول الفقه يغطي الجانب الكبير من منهج البحث الفقهي بتزويده الفقهاء  -٦

 بالقواعد االصولية.
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 يعرف (ماركس) الجدل: بأنه القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات. -٧
 لتصورات االولية تتولد من االحساس بمحتوياتها بصورة غير مباشرة.ا  -٨
 المعرفة العلمية تعني ان يكون الباحث متخصصا في موضوع بحثه. -٩

 المناهج العامة هي التي يرجع اليها الباحث في حقل خاص من حقول المعرفة. -١٠
درجة) ٥٢(  

ط عمليات البحث التجريبي، اذكر قوانين االستقراء التي وضعها (جون ستيوارت مل) لضب  :٣س
  .واشرح اثنين منها

درجة) ٥٢(  

  جب عن احد الفرعين التاليين:أ  :٤س
 اشرح اوجه العالقة بين المعرفة والعلم والفكر.  -أ
 ف االسلوب واشرح االسلوب الخطابي.عرّ   -ب

درجة) ٥٢(   

  من المصطلحات التالية: خمساً ف عرّ   :٥س
 البحث المعياري  -١
 االسلوب العلمي  -٢
 وجداني المنهج ال -٣
 قاعدة تعارض الخبرين  -٤
 المنهج العقلي  -٥
 الدراسة  -٦
  التحليل -٧

درجة) ٥٢(   

إبراهيم العاتيد. أ.   
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال

  م٢٠١٦ -  ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة : ال
  األحوال الشخصيةالمادة : 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

  .في الطالق السُّنِّي والبدعي الطالق من حيث أحكامها التكليفية، وفّصل القول أقسامعّدد   :١س
درجة) ٢٥(  

 درجة) ٢٥(           ؟ :ما هو الحكم في خمس مما يلي مع توضيح تام  :٢س
  لو قبضت المرأة المهر وتبين فساد العقد قبل الدخول بها أو بعده. -١
  النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وٕان لم يستأذنها. -٢
  لو قذف الصماء والخرساء بزنا. -٣
  بائن طالقها.نفقة الحامل ال -٤
  عدة المرأة المتوفى عنها زوجها المدخول بها وغير المدخول بها. -٥
  إذا ظهرت لدى الزوج أمارة نشوز زوجته. -٦

  .الخلع –اإليالء  –اللعان  – المباراة – بيِّن لغة واصطالحًا خمسًا من المفردات التالية: الظهار  :٣س

درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(         .تحريم المصاهرة عدِّد أسباب التحريم، وفّصل القول في  :٤س

  درجة) ٢٥(      :ضح عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وصحح ما تراه غلطًا في غيرها  :٥س
  في الخلع لو تلف العرض المعين المبذول قبل القبض لها الخيار في الضمان من عدمه. - ١
كبيرة في جميع مدة عند الحداد على الزوج المتوفى يجوز للزوجة الصغيرة ما ال يجوز للزوجة ال - ٢

  الحداد من ترك الزينة واإلدهان والطيب والكحل األسود وغير ذلك مما ُيعد زنة ُعرًفا.
  على األشهر عدة الذمية مثل عدة الحرة في الطالق والوفاة. - ٣
  أظهر الروايات ثبوت والية البكر الرشيد لنفسها في الزواج الدائم دون المنقطع.  - ٤
  العقد ُمبيحة للفسخ وكذلك ما يتجدد بعد العقد والَوْطي. العيوب الحادثة بالمرأة قبل - 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               ثانيةالالسنة: 
  قانون المدني (مصادر االلتزام)الالمادة: 

  

  ضمنها السؤال األولأن يكون على  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

  أمامك عدد من العقود، المطلوب تكييفها وفقًا ألحكام القانون المدني واستنادًا لنظرية العقد:  :١س
استأجر أحدهم عامًال لترميم بعض جوانب منزله، واستمر هذا العامل لترميم أجزاء أخرى من  -١

 الدار، وسكت صاحب المنزل.
معينة واستمر هذا الراكب بعد تجاوز المسافة وسكت صاحب  اشترى أحدهم تذكرة سفر لمسافة -٢

 المركبة.
 عرض أحد األصدقاء على صديقه أن يقرضه مبلغًا من المال وسكت اآلخر الموجه إليه العرض. -٣
 اشترى أحدهم خاتمًا من ذهب وبعد فترة تبّين أّنه من نحاس. -٤
ي نفس المثال هلكت السيارة بيد اشترى أحدهم سيارة ودفع الثمن وهلكت السيارة بيد البائع. ف -٥

  المشتري قبل أن يدفع الثمن.
درجة) ٤٠(  

 درجة) ٣٠(     ابحث في تكييف العقد بين غائبين حسب عنصر ارتباط االيجاب بالقبول.  :٢س

من القانون المدني العراقي األشياء التي تكون محًال للعقد. اشرح ذلك  ٧٤أوضحت المادة   :٣س
 رجة)د ٣٠(                      بإيجاز.

في مجال نظرية الحق قد تتطابق اإلرادة الظاهرة مع اإلرادة الباطنة وهذه الحالة ال خالف حولها.   ٤س
الباطنة. ابحث هذا الموضوع في ضوء  اإلرادةإنما الخالف في حالة اختالف اإلرادة الظاهرة عن 
  درجة) ٣٠(           أحكام القانون المدني والشريعة اإلسالمية بإيجاز.

الحسن ھادي السعديد. عبد   
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  القانون التجاريالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

      العالمة التجارية. - ٢    ي.العنوان التجار  - ١  ن ماهية كل من:بيّ  -أ  :١س
 درجة) ٢٠(     البيانات التجارية. - ٤    االسم التجاري. - ٣      

  إشرح مسؤولية الناقل في عقد نقل البضائع. - ب
)ةدرج ٢٠(  

  )ةدرج ١٥(               ؟ ما الفرق بين الشركة والمشاعة - أ  :٢س
 )ةدرج ١٥(     ؟  ما هي الكمبيالة أو السند لألمر ودورها في الوفاء زماناً ومكاناً  - ب

  
  )اتدرج ١٠(                 ؟ ما هي الدفاتر التجارية وأنواعها وأقسامها - أ  :٣س

 )اتدرج ١٠(               ؟ ما الفرق بين الشركة البسيطة وشركة الرجل الواحد - ب

  )اتدرج ١٠(                   ما هو دور الدفاتر التجارية في اإلثبات؟ -ج

  
 )ةدرج ١٥(              ؟ ان أنواعهما هو الشيك، مع بي - أ :٤س

  )ةدرج ١٥(            تكلم عن إنقضاء الشركة بنص القانون. - ب
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  القانون اإلداريالمادة: 

  ضمنها السؤال األولون على أن يك أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة

          ؟ ما هي العقود اإلدارية والنتائج التي تترتب عليها  - أ   :١س

 )ةدرج ٢٥(   ابحث في القرار اإلداري من حيث التعريف واألركان وصوره وانقضائه.  - ب

 )ةدرج ٢٥(        قارن بين المركزية والالمركزية اإلدارية من حيث العناصر والرقابة   :٢س

  )ةدرج ٢٥(   ؟ المرفق العام؟ وما هو النظام القانوني الذي يحكمه والمبادئ األساسية لهما هو  :٣س

؟ وما هي صور النشاط العام والمبادئ  ما المقصود بالنشاط اإلداري والنشاط الفردي :٤س
  )ةدرج ٢٥(                 ؟ الرئيسية للقانون اإلداري

تهي الرابطة ــنـــ؟ ومتى ت ف العموميــروط الموظا هي شــــ؟ وم ا المقصود بالوظيفة العامةـــم :٥س
  )ةدرج ٢٥(                     ؟ الوظيفية

 بروفيسور نوري لطّيف



 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               ثانيةالسنة: ال
  قانون العقوباتالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة

أذكر باختصار أقسام الجرائم في اإلسالم من حيث المصالح المعتبرة طبقا ألدلة   :١س
 درجة) ٢٥(                       األحكام الشرعية.

  .جرائم التعزير -٢            .جرائم الحدود -١يلي:  وضح باختصار ما   :٢س
  .العقوبة في القانون الوضعيتقسيم الجريمة من حيث  -٣        

درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(              ن بإيجاز أركان الجريمة في القانون الوضعي.بيّ  :٣س

  درجة) ٢٥(              االشتراك في الجريمة -١  ماهو المقصود بما يلي: :٤س

  الجريمة المقصودة -٣    الدفاع الشرعي -٢      
  قوبة التقادم في الع -٥  جرائم االنترنيت -٤  

  درجة) ٢٥(       ؟ ؟ وضح ذلك ثم بين أركانها هي الجرائم الواقعة على األموال ما :٥س
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  ضمنها السؤال األولة على أن يكون أجب عن أربعة أسئل  :مالحظة

بين الشريعة والفقه في أحكام النظام خاصة عموم وخصوص من مطلق، وّضح هذه  -أ  :١س
  .المقولة

  ما هي أقسام داللة اللفظ القرآني ؟ وّضح ذلك باألمثلة. -ب  
درجة) ٢٥(  

يد في التعامل ما هو اتجاه الصدوقين والقديمين ؟ وما هو الدور اّلذي لعبه الشيخ المف  :٢س
  معهما ؟

درجة) ٢٥(   

  .فّصل القول في ذلك (ص)وقع الخالف في جواز اجتهاد النبي   :٣س
درجة) ٢٥(  

كل منهما ؟  مدرستان هما مدرسة الرأي والحديث، ما مصادر(ع) كان في زمن الصادقين   :٤س
  منهما ؟ (ع) وماذا كان موقف اإلمامين

درجة) ٢٥(   

  .(ع) مين الكاظمينما هي أوجه نشاط اإلما   :٥س
درجة) ٢٥(   

  غياث طعمةالسيد 
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                 ةالثانيالسنة: 
  أصول البحثالمادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة  :مالحظة

المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة فقرات من نوع االختيار  ١٠يتكون هذا السؤال من   :١س
  الصحيحة:

 ألساطير هي: ا -١

 اإلسالمقبل  تاريخ ما) ج(    الوقائع التاريخية  )ب(         األباطيل )أ(

 :من إن مناهج البحث التي ولدت في أحضان الفلسفة، كانت فرعاً  -٢

 علم االجتماع )ج(    فلسفة األخالق  )ب(      المنطق (أ) 

 :ان مصدر المعرفة هو التجربة ال العقلمن هو الفيلسوف الذي يرى  -٣

 اليبنتز )ج(        سبينوزا )ب(       (أ) جون لوك

 ؟ صاحب هذا التعريفهو .. من  »الكالم الخفي«ف بعضهم الوحي بأنه عرّ  -٤
  الراغب األصفهاني )ج(     الشيخ المفيد  )ب(      ابن منظور (أ) 

 العقل الذي يعتبر شرطًا في التكليف هو: -٥

  العقل الشرعي )ج(      العقل الفلسفي  )ب(    قي العقل الُخل )أ(

 إن ما يزاوله الناس في اعمالهم من دون خطة واضحة في اذهانهم، هو ما يدعى: -٦

  المنهج التلقائي )ج(      المنهج النقلي  )ب(    المنهج الوجداني  )أ(

 مجال االستقراء هو المعرفة التي مصدرها: -٧

  الحس )ج(        الشعور  )ب(      الفكر  )أ(
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 :؟ »إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة«القائل:  َمن -٨
  محمد رضا المظفر(ج) الشيخ    حسين النائينيالميرزا  (ب)  بو القاسم الخوئي(أ) السيد أ

 اإلجماع هو ما كان كاشفًا عن: -٩
  رأي المعصوم )ج(    آيات األحكام  )ب(    رأي المجتهد  )أ(

 سفة البحث النظري على كل بحث ال يخضع للتجربة، فهل هو:لقد قصر احد الفال -١٠
   Kantكانت )ج(      ديكارت  )ب(      افالطون  )أ(

درجة) ٢٥(  

  وبين االسباب في حالة الخطأ:(×) ) أو خطأ جملة عالمة صح ( كلضع أمام   :٢س
 المقارنة والموازنة مصطلحان مترادفان. -١
 التاريخية.المناقشة اكثر ما تكون في البحوث الفقهية و  -٢
 االسلوب عند الفالسفة يطلق على (كيفية تعبير المرء عن افكاره). -٣
 الموضوعية هي أن ينطلق الباحث من االعتبارات الذاتية الشخصية.  -٤
 االستصحاب هو حكم الشارع ببقاء الشك في ظرف اليقين من حيث الجري النظري. -٥
فقهي بتزويده الفقهاء إن علم اصول الفقه يغطي الجانب الكبير من منهج البحث ال -٦

  بالقواعد االصولية.
 يعرف (ماركس) الجدل: بأنه القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات. -٧
 التصورات االولية تتولد من االحساس بمحتوياتها بصورة غير مباشرة.  -٨
 المعرفة العلمية تعني ان يكون الباحث متخصصا في موضوع بحثه. -٩

 ها الباحث في حقل خاص من حقول المعرفة.المناهج العامة هي التي يرجع الي -١٠
درجة) ٥٢(  
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اذكر قوانين االستقراء التي وضعها (جون ستيوارت مل) لضبط عمليات البحث التجريبي،   :٣س
  .واشرح اثنين منها

درجة) ٥٢(  

  جب عن احد الفرعين التاليين:أ  :٤س
 اشرح اوجه العالقة بين المعرفة والعلم والفكر. -أ
 السلوب الخطابي.ف االسلوب واشرح اعرّ  -ب

درجة) ٥٢(   

  من المصطلحات التالية: ةً خمسف عرّ   :٥س
 البحث المعياري  -١
 االسلوب العلمي  -٢
 المنهج الوجداني  -٣
 قاعدة تعارض الخبرين  -٤
 المنهج العقلي  -٥
 الدراسة  -٦
  التحليل -٧

درجة) ٥٢(   

إبراهيم العاتيد. أ.   
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   الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  أصول البحث المادة:

  أجب عن أربعة أسئلة فقط  :مالحظة

يعتبر الوحي مصدرًا متميزًا من مصادر المعرفة عند المسلمين ... تناول بالشرح والتحليل معناه   :١س
 درجة) ٢٥(    ومستوياته، وما هي منزلته بالنسبة للمصادر المعرفية األخرى كالحس والعقل.

  لقد تعززت مكانة المنهج التجريبي بحصول االكتشافات العلمية التي تحققت في العصر الحديث.  :٢س
  عرف المنهج عمومًا، والمنهج التجريبي خصوصًا. -أ
  ؟ ربةما هي طبيعة العالقة بين العلم والتج - ب
تكلم بإيجاز عن قوانين االستقراء التي وضعها (جون ستيوارت مل) لضبط عمليات  -ج

 درجة) ٢٥(                البحث التجريبي.

ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث وأهميتها في تحقيق النتائج المرجّوة من موضوع   :٣س
  درجة) ٢٥(                      بحثه ؟

  درجة) ٢٥(      ) وبين األسباب:) أو خطأ (صح ( ضع أمام كل جملة عالمة  :٤س
  العقل الشرعي هو الذي ال يعتبر شرطًا في التكليف. -١
الهدف من البحث في أصول الفقه هو استخالص القواعد األصولية من مصادرها النقلية  -٢

 أو العقلية.

 البحث النظري هو كل بحث ال يخضع للتجربة. -٣

 .التحليل يعني بحث الفكرة بحثًا شامالً  -٤

 األسلوب طريقة اإلنسان في التعبير عن نفسه كتابًة. -٥

  درجة) ٢٥(   الموازنة  - ٣  المنهج الجدلي  - ٢  المنهج التكاملي  - ١  مما يلي: خمساً عرف  :٥س
  األسلوب الخطابي - ٧  البحث المعياري - ٦  البحث الميداني  - ٥  المنهج المقارن  - ٤

 أ. د. إبراهيم العاتي



 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 األول –االمتحان النهائي           لمقارن قانون والفقه اكلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  القانون اإلداريالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة مالحظة: 
  
  ابحث في العقد اإلداري وأنواعه وتنفيذه. :١س

)درجة ٢٥(  

  ؟ ىكيف تميز القانون اإلداري عن بقية فروع القانون األخر : ٢س
)درجة ٢٥(  

  ؟  استعرض النظام القانوني للمال العام وكيفية اكتسابه وحمايته :٣س
)درجة ٢٥(  

  ؟ : قارن بين المركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية وأيهما أصلح برأيك٤س
)درجة ٢٥(  

          ناقش الضبط اإلداري وأهدافه ووسائله.   :٥س
)درجة ٢٥(  

  ؟   م وأنواعه وما هي وسائل الدولة في المراقبة اإلداريةلمقصود بالمرفق العاا ما :٦س
)درجة ٢٥(  

  

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

  فقط أسئلةأربعة أجب عن  :مالحظة

  ضح المقصود بما يلي:و  :١س
  الجرائم غير المقصودة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي -١
  موقفك من عقوبة اإلعدام في القانون الوضعي -٢
  جريمة إصدار الشيك بدون رصيد -٣
  جريمة خيانة األمانة -٤
  )درجة ٢٥(                  جريمة الزنا في القانون اإلسالمي -٥

  )درجة ٢٥(       .؟ وضحها ة الجنائية في القانون الوضعيهي موانع المسؤولي ما :٢س

  )درجة ٢٥(         .اذكر باختصار أسباب اإلباحة في القانون الجنائي الوضعي :٣س

  )درجة ٢٥(            .م عن أحكام الدية في القانون اإلسالميتكلّ  :٤س

  )درجة ٢٥(           ن بإيجاز الحكم الشرعي والقانوني في ما يلي:بيّ  :٥س
             يمة االحتيالجر  -١
    حق اهللا وحق العبد  -٢
 الجرائم السياسية والجرائم العادية   -٣

      الجرائم السلبية والجرائم اإليجابية   -٤
  الظروف المشددة في جريمة السرقة -٥

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

  أجب عن أربعة أسئلة فقط :مالحظة

ل القول في تحقق الحرمة بالمصاهرة  :١س    درجة) ٢٥(  ؟ عدِّد أربعة من أسباب تحريم النكاح، وفصِّ

  درجة) ٢٥(            ؟ ما هو الحكم في خمسة من الموارد التالية  :٢س
  .لو قذف الصماء والخرساء بزنا -١
 ؟ ما للزوجة أن تفعل إذا وقع اإليالء بشرائطه -٢
 .لو تلف العوض المعين المبذول عند الخلع قبل القبض -٣

 .نفقُة البائن طالقها الحامل -٤

 .لو طلََّق إحدى زوجتيه ال بعينها -٥

 .إذا عقد على امرأٍة وادعى آخر زوجيَّتها -٦

    .المفردات التالية: النشوز، العدة، الخلع، الظهار، الشقاقعرِّف لغة واصطالحا أربعًا من   :٣س

درجة) ٥٢(  

  .وفّصل القول في نفقة الزوجة من حيث الشروط وَقَدر النفقة ،اذكر موارد وجوب النفقة  :٤س
درجة) ٥٢(  

ل القول في المسألة ن هم األشخاص الذين لهم حق الوالية في عقد النكاحمَ   :٥س   .؟ فصِّ
درجة) ٥٢(  

 

ضير الخزرجيد. ن  
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   الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  لقانون المدني (مصادر االلتزام): االمادة

  أربعة أسئلة فقط.أجب عن  :مالحظة

وبّين أوجه التمييز بين  تكّلم بإيجاز عن الحق العيني والحق الشخصي والحق المعنوي  :١س
  هذه الحقوق.

درجة) ٢٥(  
  
  بّين بإيجاز مفهوم العقود في النظم الوضعية والشريعة اإلسالمية.  :٢س

درجة) ٢٥(  
  
  تكّلم في صور التعبير عن اإلرادة مع تعزيز إجابتك باألمثلة.  :٣س

درجة) ٢٥(  
  
  لى ذلك.اعرض بإيجاز مفهوم االستغالل في العقود والجزاء المترتب ع  :٤س

درجة) ٢٥(  
  
  

عّدد أنواع مصادر االلتزام في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية. واشرح أحد هذه   :٥س
  المصادر.

درجة) ٢٥(  

السعدي د. عبد الحسن ھادي  
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   الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  لقانون التجاريالمادة: ا

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

  اعرض بإيجاز مصادر القانون التجاري اإللزامية وغير اإللزامية.  :١س
درجة) ٢٥(   

  
  عّدد أوجه التمييز بين األعمال المدنية واألعمال التجارية واشرح ثالثة منها فقط.  :٢س

درجة) ٢٥(  
  
  التجاري.اشرح بإيجاز عناصر المحل   :٣س

درجة) ٢٥(  
  
  تكّلم بإيجاز عن الشخصية المعنوية للشركة.  :٤س

درجة) ٢٥(  

ما المقصود بنظام اإلفالس ثم اشرح بإيجاز شروط الدين الذي يتم شهر اإلفالس من   :٥س
  أجله.

درجة) ٢٥(  
  

السعدي د. عبد الحسن ھادي  
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   األولالدور  –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال

  المادة: تاريخ التشريع اإلسالمي

  أجب عن أربعة أسئلة فقط مالحظة:

  ، اذكر اآلراء في هذا الباب.(ص)وقع الخالف في جواز اجتهاد الصحابة في حياة النبي   :١س
درجة) ٢٥(  

لفتيا، ويقع االحتجاج بقوله في وجوه، اذكر اختالف العلماء في ا (ع)لقد ذكر اإلمام علي : ٢س
  تلك الوجوه.

درجة) ٢٥(  

شخصيات لها شأنها، فما هي الطريقة التي اتبعاها في هذا المجال ؟  (ع)رّبى الصادقان : ٣س
  بيـّن ذلك مع األمثلة.

درجة) ٢٥(  

  اعقد مقارنة بين صحيح البخاري وكتاب الكافي.  :٤س
درجة) ٢٥(  

ترة جمود مرت بها الحركة العلمية بعد وفاة الشيخ الطوسي، فعمل على واجه ابن ادريس ف: ٥س
  كسر هذا الجمود من خالل خطوات قام بها، وّضح ما قام به في هذا الصدد.

درجة) ٢٥(  

 األستاذ سيد غياث طعمة
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال

  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة : ال
  األحوال الشخصيةالمادة : 

   أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

  .في الطالق السُّنِّي والبدعي الطالق من حيث أحكامها التكليفية، وفّصل القول أقسامعّدد   :١س
درجة) ٢٥(  

 درجة) ٢٥(           ؟ :ما هو الحكم في خمس مما يلي مع توضيح تام  :٢س
  لو قبضت المرأة المهر وتبين فساد العقد قبل الدخول بها أو بعده. -١
  النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وٕان لم يستأذنها. -٢
  لو قذف الصماء والخرساء بزنا. -٣
  بائن طالقها.نفقة الحامل ال -٤
  عدة المرأة المتوفى عنها زوجها المدخول بها وغير المدخول بها. -٥
  إذا ظهرت لدى الزوج أمارة نشوز زوجته. -٦

  .الخلع –اإليالء  –اللعان  – المباراة – بيِّن لغة واصطالحًا خمسًا من المفردات التالية: الظهار  :٣س

درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(         .تحريم المصاهرة عدِّد أسباب التحريم، وفّصل القول في  :٤س

  درجة) ٢٥(      :ضح عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وصحح ما تراه غلطًا في غيرها  :٥س
  في الخلع لو تلف العرض المعين المبذول قبل القبض لها الخيار في الضمان من عدمه. - ١
كبيرة في جميع مدة عند الحداد على الزوج المتوفى يجوز للزوجة الصغيرة ما ال يجوز للزوجة ال - ٢

  الحداد من ترك الزينة واإلدهان والطيب والكحل األسود وغير ذلك مما ُيعد زنة ُعرًفا.
  على األشهر عدة الذمية مثل عدة الحرة في الطالق والوفاة. - ٣
  أظهر الروايات ثبوت والية البكر الرشيد لنفسها في الزواج الدائم دون المنقطع.  - ٤
  العقد ُمبيحة للفسخ وكذلك ما يتجدد بعد العقد والَوْطي. العيوب الحادثة بالمرأة قبل - ٥

نضير الخزرجيد.   
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالالسنة: 
  قانون المدني (مصادر االلتزام)الالمادة: 

   أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة

  أمامك عدد من العقود، المطلوب تكييفها وفقًا ألحكام القانون المدني واستنادًا لنظرية العقد:  :١س
استأجر أحدهم عامًال لترميم بعض جوانب منزله، واستمر هذا العامل لترميم أجزاء أخرى من  -١

 الدار، وسكت صاحب المنزل.
معينة واستمر هذا الراكب بعد تجاوز المسافة وسكت صاحب  اشترى أحدهم تذكرة سفر لمسافة -٢

 المركبة.
 عرض أحد األصدقاء على صديقه أن يقرضه مبلغًا من المال وسكت اآلخر الموجه إليه العرض. -٣
 اشترى أحدهم خاتمًا من ذهب وبعد فترة تبّين أّنه من نحاس. -٤
ي نفس المثال هلكت السيارة بيد اشترى أحدهم سيارة ودفع الثمن وهلكت السيارة بيد البائع. ف -٥

  درجة) ٢٥(                 المشتري قبل أن يدفع الثمن.

 درجة) ٢٥(     ابحث في تكييف العقد بين غائبين حسب عنصر ارتباط االيجاب بالقبول.  :٢س

من القانون المدني العراقي األشياء التي تكون محًال للعقد. اشرح ذلك  ٧٤أوضحت المادة   :٣س
 درجة) ٢٥(                      بإيجاز.

في مجال نظرية الحق قد تتطابق اإلرادة الظاهرة مع اإلرادة الباطنة وهذه الحالة ال خالف حولها.   ٤س
الباطنة. ابحث هذا الموضوع في ضوء  اإلرادةإنما الخالف في حالة اختالف اإلرادة الظاهرة عن 
  درجة) ٢٥(           أحكام القانون المدني والشريعة اإلسالمية بإيجاز.

 درجة) ٢٥(         تكّلم في صور التعبير عن اإلرادة مع تعزيز إجابتك باألمثلة.  :٥س

الحسن ھادي السعديد. عبد   
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  القانون التجاريالمادة: 

   أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة

      العالمة التجارية. - ٢    ي.العنوان التجار  - ١  ن ماهية كل من:بيّ  -أ  :١س
      البيانات التجارية. - ٤    االسم التجاري. - ٣      

  إشرح مسؤولية الناقل في عقد نقل البضائع. - ب
درجة) ٢٥(  

  )ةدرج ١٢٫٥(                     ؟ ما الفرق بين الشركة والمشاعة - أ  :٢س
 )ةدرج ١٢٫٥(           ؟ ما هي الكمبيالة أو السند لألمر ودورها في الوفاء زماناً ومكاناً  - ب

  
  )اتدرج ٨(                 ؟ ما هي الدفاتر التجارية وأنواعها وأقسامها - أ  :٣س

 )اتدرج ٨(               ؟ ما الفرق بين الشركة البسيطة وشركة الرجل الواحد - ب

  )اتدرج ٩(                 ؟ ما هو دور الدفاتر التجارية في اإلثبات -ج

  
 )ةدرج ١٢٫٥(                    ؟ ان أنواعهما هو الشيك، مع بي - أ :٤س

  )ةدرج ١٢٫٥(                 الشركة بنص القانون. انقضاءتكلم عن  - ب

ما المقصود بنظام اإلفالس ثم اشرح بإيجاز شروط الدين الذي يتم شهر اإلفالس من   :٥س
 درجة) ٢٥(                       أجله.
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  القانون اإلداريالمادة: 

   أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة

          ؟ ما هي العقود اإلدارية والنتائج التي تترتب عليها  - أ   :١س

 )ةدرج ٢٥(   ابحث في القرار اإلداري من حيث التعريف واألركان وصوره وانقضائه.  - ب

 )ةدرج ٢٥(        قارن بين المركزية والالمركزية اإلدارية من حيث العناصر والرقابة   :٢س

  )ةدرج ٢٥(   ؟ المرفق العام؟ وما هو النظام القانوني الذي يحكمه والمبادئ األساسية لهما هو  :٣س

؟ وما هي صور النشاط العام والمبادئ  ما المقصود بالنشاط اإلداري والنشاط الفردي :٤س
  )ةدرج ٢٥(                 ؟ الرئيسية للقانون اإلداري

تهي الرابطة ــنـــ؟ ومتى ت ف العموميــروط الموظا هي شــــ؟ وم ا المقصود بالوظيفة العامةـــم :٥س
  )ةدرج ٢٥(                     ؟ الوظيفية

 بروفيسور نوري لطّيف
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  قانون العقوباتالمادة: 

   أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة

أذكر باختصار أقسام الجرائم في اإلسالم من حيث المصالح المعتبرة طبقا ألدلة   :١س
 درجة) ٢٥(                       األحكام الشرعية.

  .جرائم التعزير -٢            .جرائم الحدود -١يلي:  وضح باختصار ما   :٢س
  .العقوبة في القانون الوضعيتقسيم الجريمة من حيث  -٣        

درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(              ن بإيجاز أركان الجريمة في القانون الوضعي.بيّ  :٣س

  درجة) ٢٥(              االشتراك في الجريمة -١  ماهو المقصود بما يلي: :٤س

  الجريمة المقصودة -٣    الدفاع الشرعي -٢      
  قوبة التقادم في الع -٥  جرائم االنترنيت -٤  

  درجة) ٢٥(       ؟ ؟ وضح ذلك ثم بين أركانها هي الجرائم الواقعة على األموال ما :٥س
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي          كلية القانون والفقه المقارن
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  ة أجب عن أربعة أسئل  :مالحظة

بين الشريعة والفقه في أحكام النظام خاصة عموم وخصوص من مطلق، وّضح هذه  -أ  :١س
  .المقولة

  ما هي أقسام داللة اللفظ القرآني ؟ وّضح ذلك باألمثلة. -ب  
درجة) ٢٥(  

يد في التعامل ما هو اتجاه الصدوقين والقديمين ؟ وما هو الدور اّلذي لعبه الشيخ المف  :٢س
  معهما ؟

درجة) ٢٥(   

  .فّصل القول في ذلك (ص)وقع الخالف في جواز اجتهاد النبي   :٣س
درجة) ٢٥(  

كل منهما ؟  مدرستان هما مدرسة الرأي والحديث، ما مصادر(ع) كان في زمن الصادقين   :٤س
  منهما ؟ (ع) وماذا كان موقف اإلمامين

درجة) ٢٥(   

  .(ع) مين الكاظمينما هي أوجه نشاط اإلما   :٥س
درجة) ٢٥(   

  غياث طعمةالسيد 
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي               ةالثانيالسنة: 
  أصول البحثالمادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة  :مالحظة

المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة فقرات من نوع االختيار  ١٠يتكون هذا السؤال من   :١س
  الصحيحة:

 ألساطير هي: ا -١

 اإلسالمقبل  تاريخ ما) ج(    الوقائع التاريخية  )ب(         األباطيل )أ(

 :من إن مناهج البحث التي ولدت في أحضان الفلسفة، كانت فرعاً  -٢

 علم االجتماع )ج(    فلسفة األخالق  )ب(      المنطق (أ) 

 :ان مصدر المعرفة هو التجربة ال العقلمن هو الفيلسوف الذي يرى  -٣

 اليبنتز )ج(        سبينوزا )ب(       (أ) جون لوك

 ؟ صاحب هذا التعريفهو .. من  »الكالم الخفي«ف بعضهم الوحي بأنه عرّ  -٤
  الراغب األصفهاني )ج(     الشيخ المفيد  )ب(      ابن منظور (أ) 

 العقل الذي يعتبر شرطًا في التكليف هو: -٥

  العقل الشرعي )ج(      العقل الفلسفي  )ب(    قي العقل الُخل )أ(

 إن ما يزاوله الناس في اعمالهم من دون خطة واضحة في اذهانهم، هو ما يدعى: -٦

  المنهج التلقائي )ج(      المنهج النقلي  )ب(    المنهج الوجداني  )أ(

 مجال االستقراء هو المعرفة التي مصدرها: -٧

  الحس )ج(        الشعور  )ب(      الفكر  )أ(
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 :؟ »إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة«القائل:  َمن -٨
  محمد رضا المظفر(ج) الشيخ    حسين النائينيالميرزا  (ب)  بو القاسم الخوئي(أ) السيد أ

 اإلجماع هو ما كان كاشفًا عن: -٩
  رأي المعصوم )ج(    آيات األحكام  )ب(    رأي المجتهد  )أ(

 سفة البحث النظري على كل بحث ال يخضع للتجربة، فهل هو:لقد قصر احد الفال -١٠
   Kantكانت )ج(      ديكارت  )ب(      افالطون  )أ(

درجة) ٢٥(  

  وبين االسباب في حالة الخطأ:(×) ) أو خطأ جملة عالمة صح ( كلضع أمام   :٢س
 المقارنة والموازنة مصطلحان مترادفان. -١
 التاريخية.المناقشة اكثر ما تكون في البحوث الفقهية و  -٢
 االسلوب عند الفالسفة يطلق على (كيفية تعبير المرء عن افكاره). -٣
 الموضوعية هي أن ينطلق الباحث من االعتبارات الذاتية الشخصية.  -٤
 االستصحاب هو حكم الشارع ببقاء الشك في ظرف اليقين من حيث الجري النظري. -٥
فقهي بتزويده الفقهاء إن علم اصول الفقه يغطي الجانب الكبير من منهج البحث ال -٦

  بالقواعد االصولية.
 يعرف (ماركس) الجدل: بأنه القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات. -٧
 التصورات االولية تتولد من االحساس بمحتوياتها بصورة غير مباشرة.  -٨
 المعرفة العلمية تعني ان يكون الباحث متخصصا في موضوع بحثه. -٩

 ها الباحث في حقل خاص من حقول المعرفة.المناهج العامة هي التي يرجع الي -١٠
درجة) ٥٢(  
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اذكر قوانين االستقراء التي وضعها (جون ستيوارت مل) لضبط عمليات البحث التجريبي،   :٣س
  .واشرح اثنين منها

درجة) ٥٢(  

  جب عن احد الفرعين التاليين:أ  :٤س
 اشرح اوجه العالقة بين المعرفة والعلم والفكر.  -أ
 السلوب الخطابي.ف االسلوب واشرح اعرّ   -ب

درجة) ٥٢(   

  من المصطلحات التالية: ةً خمسف عرّ   :٥س
 البحث المعياري  -١
 االسلوب العلمي  -٢
 المنهج الوجداني  -٣
 قاعدة تعارض الخبرين  -٤
 المنهج العقلي  -٥
 الدراسة  -٦
  التحليل -٧

درجة) ٥٢(   

إبراهيم العاتيد. أ.   
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  الدور األول - االمتحان النهائي           لقانون والفقه المقارنكلية ا
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                ثانيةال :السنة
  تاريخ التشريع اإلسالمي :المادة

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

بعد فترة الجمود التي تلت الشيخ الطوسي تصدى ابن إدريس لكسر ذلك الجمود، فبماذا   :١س
  مثل جهده ؟ واكتب بحثًا  علميًا موجزًا عن أهم موارد التجربة الالزمة في وقتنا الحاضر.ت

درجة) ٢٥(  

يؤكد استمرارية نهج مدرسة  –الحسنين والسجاد (ع)  –هل ثمة تصريح ألحد األئمة الثالثة   :٢س
ّينًا النص ؟ وهل كان هناك ما يؤكد استمرار مدرسة الرأي في تلك المرحلة ؟ وّضح ذلك مب

  أحداث ومالمح فترة هؤالء األئمة (ع) واألثر المترتب عليها.
درجة) ٢٥(   

  ما هو منهج الصدوقين والقديمين ؟ وما هو موقف من القديمين ؟ -أ  :٣س
كانت هناك عدة مراكز علمية في عهد الشيخ الطوسي، اذكر هذه المراكز مع وصف  -ب

  موجز لها.
درجة) ٢٥(  

مام علي في نهجه في الحكم، فبماذا استدلوا في اعتراضهم ؟ وهل اعترض البعض على اإل  :٤س
  خالف نهج اإلمام علي (ع) نهج غيره من الخلفاء ؟ بّين ذلك مع ذكر األمثلة الالزمة.

درجة) ٢٥(   

ساعدت عدة عوامل على انحسار الحركة اإلخبارية، بّين تلك األسباب، وٕالى ماذا انقسمت   :٥س
  الحركة اإلخبارية ؟

درجة) ٢٥(  

  غياث طعمةالسيد 
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  الدور األول -االمتحان النهائي          قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي               ثانيةال :السنة
  لقانون التجاريا :المادة

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

  اشرح بإيجاز مفهوم التجارة وأهميتها وتطورها التاريخي.  :١س
)درجة ٢٥(  

  تكّلم بإيجاز في مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة.  :٢س
درجة) ٢٥(  

  اشرح بإيجاز خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة.  :٣س
درجة) ٢٥(  

  بّين أوجه التمييز بين الشركة والجمعية معززاً إجابتك باألمثلة.  :٤س
درجة) ٢٥(  

  نية مبّيناً أوجه التمييز بينهما.حّدد مفهوم كل من الشركات التجارية والشركات المد  :٥س
درجة) ٢٥(  

  د. عبد الحسن السعدي
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  الدور األول -االمتحان النهائي         قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي              ثانيةال :السنة
  لقانون المدني (مصادر االلتزام)ا :المادة

  
  

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة
  
م في مفهوم الحق العيني والحق الشخصي وأوجه التمييز بينهما مع تعزيز ذلك تكلّ   :١س

  باألمثلة.
درجة) ٢٥(  

  
  اعرض بإيجاز أوجه التمييز بين مصادر االلتزام في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية.  :٢س

درجة) ٢٥(  

  
  ة بإيجاز.بّين صور التعبير عن اإلرادة في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمي  :٣س

درجة) ٢٥(  

 
  تكّلم بإيجاز في السبب كأحد عناصر العقد معززاً إجابتك ببعض األمثلة.  :٤س

درجة) ٢٥(  

  
  تكّلم بإيجاز في االستغالل كأحد عيوب اإلرادة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. :٥س

درجة) ٢٥(  
  
  

السعدي د. عبد الحسن هادي  



 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 األول -االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي                ثانيةال :السنة
  لقانون اإلداريا :المادة

  

  فقط أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة

لو توليت منصب مدير عام مرفق خدمي عام، ما هي خطتك لتطوير المرفق في الجوانب اإلدارية  - أ  :١س
  والمالية والرقابية ؟

  ؟هو الموظف العمومي وما هي شروط تولي الوظيفة العامة وَمن هو المواطن العادي ن مَ  - ب  
درجة) ٢٥(  

  ماذا نعني بالضبط اإلداري ؟ - أ  :٢س
  بماذا يختلف القانون اإلداري عن فروع القوانين األخرى ؟ - ب  

درجة) ٢٥(  

  كيف تفسر االهتمام بالقانون اإلداري ؟  - أ  :٣س
  عام والمبادئ التي تحكمه.تناول بإيجاز المرفق ال - ب
  ماذا يقصد بالقضاء اإلداري وما هي اختصاصاته ؟ -ج

درجة) ٢٥(  

  ما هي وسيلة حماية المال العام في القانون الوضعي وبيت مال المسلمين في الشريعة اإلسالمية ؟ - أ  :٤س
  متى وكيف تنتهي عالقة الموظف العمومي بمهام وظيفته ؟ - ب  
  نون اإلداري ولماذا ؟ومتى وأين ظهر القا -ج  

درجة) ٢٥(  

ي موارد بيت مال المسلمين طبقًا للشريعة اإلسالمية وموارد خزينة الدولة المعاصرة والفرق بين ما ه - أ  :٥س
  االثنين ؟  

  وّضح القرار اإلداري والجهة المخولة باتخاذه وتنفيذه. - ب
درجة) ٢٥(  

  د. نوري جعفر
  



 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 األول - متحان النهائي اال         قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي              الثانيةالسنة: 
  األحوال الشخصيةالمادة: 

 فقطأربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

استدل المجّوز والمانع للنكاح المنقطع بأدلة، أذكر أدلة الطرفين، ذاكرًا نقاط االلتقاء واالفتراق بين   :١س
  درجة) ٢٥(                  ع.النكاح الدائم والمنقط

ما هو المقصود باللعان لغة واصطالحًا ؟ وما هي أسبابه ؟ وماذا يتعلق به ؟ بّين ذلك مفصًال   :٢س
  درجة) ٢٥(                 مع ذكر النصوص الالزمة.

  ما الفرق بين الوكيل والضامن في بذل الخلع للمختلعة ؟ -أ  :٣س
حمل ؟ وما هي ثمرة اختالف األقوال ؟ بّين ذلك.هل النفقة للبائن الحامل ألجل المرأة أم ال - ب

  درجة) ٢٥(                      

  ما هو الحكم في خمس مما يلي مع التفصيل واألمثلة حين اللزوم:  :٤س
  لو ظاهر من زوجته ثم عاد إليها. -أ
  لو آلى وأراد حساب المدة. - ب
  لو خلعت المرأة نفسها ثم رجعت في البذل. -ج
  أنها كانت زنت.لو تزوج امرأة ثم علم  - د
  لو طلق زوجته ثم أنكر الطالق. - هـ
  إذا خطبها فأجابت وخطبها غيره فتزوجت منه. -و
  درجة) ٢٥(                 ج األبوان الصغيرين.زو لو  - ز

    ما هي أقل مدة لعدة الطالق ؟ بّين ذلك.  -أ  :٥س
  درجة) ٢٥(            .بماذا يثبت العنن ؟ بّين ذلك بوضوح - ب

غياث طعمةالسيد   
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  الدور األول -االمتحان النهائي             قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي                  ثانيةال :السنة
  قانون العقوبات :المادة

  فقط أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة

  .اشرح أنواع الجرائم في الشريعة اإلسالمية والقانون الجنائي الوضعي، وأسباب االختالف - أ  :١س
  ما هي موانع المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي الوضعي ؟ - ب
بّين أنواع العقوبات في القانون الوضعي الجنائي والشريعة اإلسالمية، وما هو موقفك من عقوبة  -ج

  درجة) ٢٥(                    اإلعدام ؟

  وبة.التقادم في العق -٢    الدفاع الشرعي عن النفس. -١  تناول بالشرح ما يأتي: :٢س
  درجة) ٢٥(  خيانة األمانة. -٥      شيك بدون رصيد. -٤    الزنا. -٣

 

                      ناقش ما يأتي: :٣س
  الجريمة والعقوبة شخصية. - ب    الظروف المشددة في ارتكاب الجريمة. - أ
  موانع المسؤولية. -د    الجرائم السياسية والجرائم العادية وآثارها. -ج
  درجة) ٢٥(              ار.ارتكاب الجريمة مع سبق اإلصر  - هـ

  

  درجة) ٢٥(          ذا يعني االشتراك في الجريمة وصوره والشروع فيها ؟ما -أ: ٤س
  قارن بين الباعث الجنائي والقصد الجنائي. -ب

  وّضح جرائم األموال وأركانها. -أ: ٥س
  ما المقصود بالجريمة الكاملة ومراحل ارتكابها والجريمة الناقصة. -ب

درجة) ٢٥(  
  

  جعفرنوري د. 
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  الدور األول - االمتحان النهائي          قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي              الثانيةالسنة: 
  أصول البحثالمادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

فقرات من نوع االختيار المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة  ١٠يتكون هذا السؤال من   :١س
  الصحيحة:

 اإلسالمقبل  تاريخ ما) ج(    الوقائع التاريخية  )ب(     األباطيل )أ(ساطير هي: ألا -١

 :من إن مناهج البحث التي ولدت في أحضان الفلسفة، كانت فرعاً  -٢

 علم االجتماع )ج(     فلسفة األخالق  )ب(      المنطق (أ) 

 :هو ول. صاحب هذا الق»إن علوم االجتماع واالقتصاد هي علوم تخمينية افتراضية« -٣

 ألكسيس كارليل )ج(       فولتير  )ب(    فرنسيس بيكون (أ) 

 ؟ صاحب هذا التعريفهو .. من  »الكالم الخفي«ف بعضهم الوحي بأنه عرّ  -٤
  الراغب األصفهاني )ج(     الشيخ المفيد  )ب(      ابن منظور (أ) 

 العقل الذي يعتبر شرطًا في التكليف هو: -٥

  العقل الشرعي )ج(      ي العقل الفلسف )ب(    العقل الُخلقي  )أ(

 إن ما يزاوله الناس في اعمالهم من دون خطة واضحة في اذهانهم، هو ما يدعى: -٦

  المنهج التلقائي )ج(      المنهج النقلي  )ب(    المنهج الوجداني  )أ(
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 مجال االستقراء هو المعرفة التي مصدرها: -٧

  الحس )ج(        الشعور  )ب(      الفكر  )أ(

 :؟ »عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة إن البحث«القائل:  َمن -٨
      بو القاسم الخوئي أالسيد (أ) 
      حسين النائيني الميرزا  (ب)
  محمد رضا المظفرالشيخ (ج) 

 اإلجماع، هو ما كان كاشفًا عن: -٩
  رأي المعصوم )ج(      آيات األحكام  )ب(    رأي المجتهد  )أ(

 ري على كل بحث ال يخضع للتجربة، فهل هو:لقد قصر احد الفالسفة البحث النظ -١٠
   Kantكانت )ج(      ديكارت  )ب(      افالطون  )أ(

درجة) ٢٥(  

  وبين االسباب في حالة الخطأ:(×) ) أو خطأ جملة عالمة صح ( كلضع أمام   :٢س
 المقارنة والموازنة مصطلحان مترادفان. -١
 المناقشة اكثر ما تكون في البحوث الفقهية والتاريخية. -٢
 سلوب عند الفالسفة يطلق على (كيفية تعبير المرء عن افكاره).اال -٣
 الموضوعية هي أن ينطلق الباحث من االعتبارات الذاتية الشخصية.  -٤
 االستصحاب هو حكم الشارع ببقاء الشك في ظرف اليقين من حيث الجري النظري. -٥
لفقهاء إن علم اصول الفقه يغطي الجانب الكبير من منهج البحث الفقهي بتزويده ا -٦

 بالقواعد االصولية.
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 يعرف (ماركس) الجدل: بأنه القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات. -٧
 التصورات االولية تتولد من االحساس بمحتوياتها بصورة غير مباشرة.  -٨
 المعرفة العلمية تعني ان يكون الباحث متخصصا في موضوع بحثه. -٩

 قل خاص من حقول المعرفة.المناهج العامة هي التي يرجع اليها الباحث في ح -١٠
درجة) ٥٢(  

  اشرح خطوات المنهج الفقهي وكيف طبقه الفقهاء من خالل القواعد النحوية ؟  :٣س
درجة) ٥٢(  

  جب عن احد الفرعين التاليين:أ  :٤س
 اشرح اوجه العالقة بين المعرفة والعلم والفكر.  -أ
 واشرح االسلوب الخطابي.األسلوب، ف عرّ   -ب

درجة) ٥٢(   

  من المصطلحات التالية: ةخمسف عرّ   :٥س
 البحث المعياري  -١
 االسلوب العلمي  -٢
 المنهج الوجداني  -٣
 قاعدة تعارض الخبرين  -٤
 المنهج العقلي  -٥
 الدراسة  -٦
  التحليل -٧

درجة) ٥٢(   

إبراهيم العاتيد. أ.   
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ -  ٢٠١٨للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  األحوال الشخصيةالمادة: 

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

 درجة) ٢٥(       .عّدد ٍأسباب التحريم، وفّصل القول فيما يُحرم بالنسب من أصناف النساء  :١س

 درجة) ٢٥(               ؟ :ما هو الحكم في الموارد التالية  :٢س
  .إذا زّوجت السكرى نفسها ودخل بها فأفاقت وأقّرته -١
  .لو قال الزوج المرأته أنت علّي كبطن أّمي -٢
  .كراهية كل من الزوجين لصاحبه -٣
عمام النفقة على األبوين واألوالد، والنفقة على آباء األبوين وامهاتهم، والنفقة على االخوة واأل -٤

  .واألخوال
  .المفقود إذا جهل خبره وكان لزوجته من ينفق عليها -٥

 درجة) ٢٥(    .من مقاصد رد النكاح وجود عيوب في الرجل والمرأة، عدِّدها وفّصل القول فيها  :٣س

  .النشوز – الظهار – الخلع – اإليالء – عّرف لغة واصطالحًا أربعًا من المفردات التالية: الشقاق  :٤س
)درجة ٢٥(  

  درجة) ٢٥(      :ضح عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وصحح ما تراه غلطًا في غيرها  :٥س
 .ال يصح طالق الصبي وٕان أذن له الولي -١

 .األقوى عند الفقهاء ثبوت اللعان بالمتمتع بها أيضاً  -٢

 .ال عدة للمرأة التي يموت عنها زوجها ولم يدخل بها -٣

 .ن أربعة أشهرُيكره للرجل أن يترك مقاربة زوجته أكثر م -٤

  .ليس للمسلم اجبار زوجته الذمِّية على الُغسل ما لم يغلب عليها النتن -٥

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

  فقط سئلةأأربعة أجب عن  :مالحظة

  ابحث في العقد اإلداري وأنواعه وتنفيذه. :١س
)درجة ٢٥(  

  ؟ كيف تميز القانون اإلداري عن بقية فروع القانون األخرى: ٢س
)درجة ٢٥(  

  ؟  استعرض النظام القانوني للمال العام وكيفية اكتسابه وحمايته :٣س
)درجة ٢٥(  

  ؟ ة وأيهما أصلح برأيك: قارن بين المركزية اإلدارية والالمركزية اإلداري٤س
)درجة ٢٥(  

          ناقش الضبط اإلداري وأهدافه ووسائله.   :٥س
)درجة ٢٥(  

  ؟   لمقصود بالمرفق العام وأنواعه وما هي وسائل الدولة في المراقبة اإلداريةا ما :٦س
)درجة ٢٥(  

 د. نوري جعفر
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  ولالدور األ –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  القانون التجاريالمادة: 

  فقط أسئلةأربعة أجب عن  :مالحظة

  تكّلم بالتفصيل عن مفهوم اإلفالس وبيان إفالس الشريك في شركة التضامن.  :١س
)درجة ٢٥(  

  عّدد مصادر القانون التجاري واشرح أحد هذه المصادر.  :٢س
)درجة ٢٥(  

  بّين األساس الذي قامت عليه أقسام األعمال التجارية واشرح أحد هذه األقسام.  :٣س
)درجة ٢٥(  

اعرض بالتفصيل طبيعة السجل التجاري مع بيان معنى االطالع الجزئي على   :٤س
  الدفاتر التجارية.

)درجة ٢٥(  

  اعرض بالتفصيل صور التعبير عن اإلرادة في إبرام العقود.  :٥س
)درجة ٢٥(  

  
  

السعدي عبد الحسن ھاديد.   
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ -  ٢٠١٨للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  القانون المدني (مصادر االلتزام)المادة: 

  فقط لةأسئ أربعةأجب عن  :مالحظة

تين المسألتين وفقًا ألحكام القانون هنا مسألتان والمطلوب منك التكييف القانوني لها  :١س
  الوضعي والشريعة اإلسالمية:

عرض أحد األشخاص سيارته في المزاد لغرض بيعها وحّدد لها سعرًا وجميع أوصافها.  -١
  هذا الفرض األول، وأما الفرض الثاني لو كانت السيارة إلحدى الجهات الحكومية.

 . وشروط معينةاف تقدم أحد المقاولين لبناء مدرسة حكومية بأوص -٢

المطلوب في المسألتين متى يبدأ اإليجاب ؟ وكيفية القبول ؟ وما هو دور المنادي ؟ وما 
  هي قيمة تحديد السعر من قبل صاحب الشأن ؟

)درجة ٢٥(  

  تكّلم بإيجاز عن السبب كعنصر من عناصر العقد وفقًا للنظرية التقليدية والنظرية الحديثة.  :٢س
)درجة ٢٥(  

  قصود بالمصطلحات التالية:اشرح الم  :٣س
  حاالت الغلط في الفقه اإلسالمي. -٣    األهلية. -٢    التدليس. -١

)درجة ٢٥(  

  اعرض تقسيمات الحقوق واشرحها بإيجاز مدعمًا إجابتك باألمثلة.  :٤س
)درجة ٢٥(  

  تكّلم بإيجاز في االستغالل كأحد عيوب اإلرادة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. :٥س
درجة) ٢٥(  

 

  عبد الحسن السعديد. 
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  قانون العقوباتالمادة: 

  فقط أسئلةأربعة أجب عن  :مالحظة

ألدلة  المعتبرة طبقاً أذكر باختصار أقسام الجرائم في اإلسالم من حيث المصالح  :١س
  .األحكام الشرعية

درجة) ٢٥(  

      جرائم الحدود -١  يلي: وضح باختصار ما :٢س
   جرائم التعزير -٢
  .تقسيم الجريمة من حيث العقوبة في القانون الوضعي -٣

درجة) ٢٥(  

  .ن بإيجاز أركان الجريمة في القانون الوضعيبيّ  :٣س
درجة) ٢٥(  

   هو المقصود بما يلي: ما :٤س
  الدفاع الشرعي -٢    االشتراك في الجريمة -١ 
  جرائم االنترنيت -٤      الجريمة المقصودة -٣ 

درجة) ٢٥(  

  .؟ وضح ذلك ثم بين أركانها هي الجرائم الواقعة على األموال ما :٥س
درجة) ٢٥(  
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ -  ٢٠١٨عام الدراسي  لل              ثانيةالسنة: ال
  أصول البحث المادة:

  أجب عن أربعة أسئلة فقط  :مالحظة

يعتبر الوحي مصدرًا متميزًا من مصادر المعرفة عند المسلمين ... تناول بالشرح والتحليل معناه   :١س
 درجة) ٢٥(    ومستوياته، وما هي منزلته بالنسبة للمصادر المعرفية األخرى كالحس والعقل.

  قد تعززت مكانة المنهج التجريبي بحصول االكتشافات العلمية التي تحققت في العصر الحديث.ل  :٢س
  عرف المنهج عمومًا، والمنهج التجريبي خصوصًا. -أ
  ؟ ما هي طبيعة العالقة بين العلم والتجربة - ب
تكلم بإيجاز عن قوانين االستقراء التي وضعها (جون ستيوارت مل) لضبط عمليات  -ج

 درجة) ٢٥(                التجريبي.البحث 

ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث وأهميتها في تحقيق النتائج المرجّوة من موضوع   :٣س
  درجة) ٢٥(                      بحثه ؟

  درجة) ٢٥(      ) وبين األسباب:) أو خطأ (ضع أمام كل جملة عالمة صح (  :٤س
  كليف.العقل الشرعي هو الذي ال يعتبر شرطًا في الت -١
الهدف من البحث في أصول الفقه هو استخالص القواعد األصولية من مصادرها النقلية  -٢

 أو العقلية.

 البحث النظري هو كل بحث ال يخضع للتجربة. -٣

 التحليل يعني بحث الفكرة بحثًا شامًال. -٤

 األسلوب طريقة اإلنسان في التعبير عن نفسه كتابًة. -٥

  درجة) ٢٥(  الموازنة - ٣  المنهج الجدلي  - ٢  تكاملي المنهج ال - ١  مما يلي: خمساً عرف  :٥س
 ياألسلوب الخطاب - ٧  البحث المعياري - ٦  البحث الميداني  - ٥  المنهج المقارن  - ٤

 أ. د. إبراهيم العاتي
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  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

ورد في كالم لإلمام علي (ع) انتقاد لالختالف في الفتاوى، اذكر مختصر الكالم مبّينًا   :١س
  أوجه االستدالل بكالمه الشريف مفصًال.

درجة) ٢٥(  

نقاط التقاء وافتراق، فأين موارد بّين باألمثلة الموضحة المراد من قولنا بين الشريعة والفقه   :٢س
  هذه النقاط ؟

درجة) ٢٥(   

  خاض اإلمام الصادق (ع) مناظرات عدة مع أصحاب القياس، اذكر واحدة بتفاصيلها.  :٣س
درجة) ٢٥(  

كان لمركز الشام دوره في صيانة المذهب في تلك الربوع، تناول نشاطه وأعالمه والنتائج   :٤س
  التي أداها.

درجة) ٢٥(  

  بّين أقسام داللة اللفظ القرآني مع األمثلة. -أ   :٥س
  تحّدث عن صحيفة علي الجامعة. -ب

درجة) ٢٥(  

 غياث طعةالسيد األستاذ 
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال

  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ثانيةالسنة : ال
  األحوال الشخصيةالمادة : 

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

 درجة) ٢٥(     .عدِّد أسباب تحريم النكاح، وفّصل القول في شروط انتشار الحرمة بالمصاهرة  :١س

 درجة) ٢٥(               ؟ :ما هو الحكم في الموارد التالية  :٢س
  .َمن تّزوج امرأة في عدتها عالمًا، ومن دخل بها وكان جاهًال بالعّدة والتحريم -١
  .إذا أوقع الزوجان الرشيدان عقد النكاح سرًا دون حضور الولي أو شاهدين -٢
  .الزواج المنقطع من ِبكر ليس لها أب -٣
  خالية أو لظنِّها موت الّزوج أو طالقه، فبان أنه لم يمت ولم يطلق.لو تزّوج إمرأة لظّنها  -٤
  إذا طّلَق الحامل طلقة رجعية، فاّدعت أن الطالق وقع بعد الوضع وأنكر. -٥

  ) اللعان،٣(  ) الخلع، ٢(  ) العّدة، ١بيِّن لغة واصطالحًا خمسًا من المفردات التالية: (  :٣س
 درجة) ٢٥(             .اة) المبار ٦(  ) الظهار، ٥(  ) اإليالء، ٤(

  درجة) ٢٥(   .؟ واذكر باختصار خمسًا من أحكام المهر تفويض الُبْضِع وتفويض الَمْهرِ بما المراد   :٤س

  درجة) ٢٥(      :ضح عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وصحح ما تراه غلطًا في غيرها  :٥س
 .الفسخ بالعيب ليس بطالق ولكن يكون معه تنصيف المهر - ١

 .ب البدئة من المرأة بالشهادة والغضب، وفي الرجل بالشهادة ثم اللعنفي اللعان تج - ٢

 .لو تزوجت األمُّ، سقطت حضانُتها عن ولدها ذكرًا كان أو أنثى، واألب حينئذ أحق بهما - ٣

 .في وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره وقوف الوجوب على التمكين - ٤

  .وله أن يكرر النظر قائمة وماشية شريطة استئذانها يجوز أن ينظر الى وجه إمرأة يريد نكاحها، - ٥

نضير الخزرجيد.   
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي         قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  القانون المدني (مصادر االلتزام)المادة: 

  فقط لةثالثة أسئأجب عن  :مالحظة

  ا يلي المسائل التالية، بّين تكييفها القانوني والحلول الالزمة لها باألدلة القانونية:فيم  :١س
أحد األيتام لم يبلغ سن الرشد وترك له والده أمواًال منقولة وعقارية، باع سيارة من  -١

موجوادات التركة قيمتها خمسة آالف دينار بسعر أربعة آالف دينار، واشترى سلعة 
ف دينار بسعر ثمانمائة دينار. تعهد بملغ عشرة آالف دينار لبناء كهربائية قيمتها أل

  مدرسة.
أحد الصيادين قبل أن يرمي شبكته في النهر للصيد تعاقد مع آخر بسعر معين ليبيع ما  -٢

 يخرجه من سمك.

 تعاقد أحدهم مع آخر لبيع رمال للبناء من أحد الشواطئ التي تعود ملكيتها للدولة. -٣
)ةدرج ٣٤(  

  مضامين العقد في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية.بإيجاز عن  تكّلم  :٢س
)ةدرج ٣٣(  

  بإيجاز تقسيم العقود من ناحية القواعد التي تحكمها.اشرح   :٣س
)ةدرج ٣٣(   

  .تكّلم بإيجاز عن صور التعبير عن اإلرادة في إبرام العقود  :٤س
)ةدرج ٣٣(  

  
 عبد الحسن السعديد. 
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           مقارن قانون والفقه الكلية ال
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                 ثانيةالسنة : ال
  القانون اإلداريالمادة : 

  فقط ةثالثة أسئلأجب عن  :مالحظة

ح دعوى اإللغاء ودعوى التعويض في العقود اإلدارية. وهل يملك القاضي حق تعديل وضّ  -أ  :١س
  ؟ العقود اإلدارية ؟ ومتى

 ما هي مصادر المال العام في أحكام الشريعة اإلسالمية ؟ - ب
 ما هي أنواع القرارات اإلدارية ؟ وكيف تنفذ ؟  -ج
 وّضح طرق إدارة المرفق العام ؟  - د

درجة) ٤٠(  

  ما هي الشخصية المعنوية ؟ وما هي عناصرها ؟ -أ  :٢س
  وّضح أهداف ووسائل الضبط اإلداري. - ب
  رى المركزية. وأيهما تفضل ؟ ولماذا ؟قارن بين إدارة مركزية وأخ -ج

 درجة) ٣٠(

 ما هي عناصر القرار اإلداري ؟ -أ  :٣س
  اشرح باختصار المبادئ التي تحكم نشاط المرفق العام. - ب
  ما هي أوجه االختالف بين القانون اإلداري والقانون المدني والنشاط اإلداري والنشاط  -ج

  الفردي ؟
 درجة) ٣٠(

  وخصائص القانون اإلداري. ظهور وتطورأذكر عوامل  -أ  :٤س
  عّرف القرار اإلداري وكيف يتخذ ؟ - ب
 ما هي عناصر ووسائل العمل اإلداري ؟ -ج

 درجة) ٣٠(
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 بروفيسور نوري لطيف

  الدور الثاني –االمتحان النهائي         قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ثانيةالسنة : ال

  القانون التجارية : الماد

  فقط أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

      العالمة التجارية. - ٢    العنوان التجاري. - ١  ن ماهية كل من:بيّ  -أ  :١س
 درجة) ٢٠(     البيانات التجارية. - ٤    االسم التجاري. - ٣      

  مسؤولية الناقل في عقد نقل البضائع. اشرح - ب
)ةدرج ٢٠(  

  )ةدرج ١٥(               ؟ والمشاعةما الفرق بين الشركة  - أ  :٢س
 )ةدرج ١٥(     ؟  ما هي الكمبيالة أو السند لألمر ودورها في الوفاء زماناً ومكاناً  - ب

  
  )اتدرج ١٠(                 ؟ ما هي الدفاتر التجارية وأنواعها وأقسامها - أ  :٣س

 )اتدرج ١٠(               ؟ ما الفرق بين الشركة البسيطة وشركة الرجل الواحد - ب

  )اتدرج ١٠(                   ما هو دور الدفاتر التجارية في اإلثبات؟ -ج
  
 )ةدرج ١٥(              ؟ ما هو الشيك، مع بيان أنواعه -أ :٤س

  )ةدرج ١٥(            الشركة بنص القانون. انقضاءتكلم عن  - ب
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                 ثانيةالسنة : ال
    قانون العقوباتالمادة : 

  فقط ةثالثة أسئلأجب عن  :مالحظة

  وضح باختصار أنواع الجريمة في القانون الوضعي وفي أحكام الشريعة اإلسالمية. -أ  :١س

 ة؟ائي الوضعي ؟ وهل تأخذ الشريعة اإلسالمية باإلباحنما هي أسباب اإلباحة في القانون الج - ب
 اشرح أركان المسؤولية الجنائية وأركان الجريمة.  -ج
 ؟ما هي أقسام العقوبة وأسباب سقوطها في القانون الجنائي الوضعي وأحكام الشريعة اإلسالمية  - د

درجة) ٤٠(  

  درجة) ٣٠(                     ناقش ما يلي:  :٢س
  المضاربة في الفقه اإلسالمي. -١
 التوظيف الالربوي في األموال العامة. - ٣        الفوائد في البنوك. -٢
  الربا وأحكامه في الفقه اإلسالمي. - ٥      التلبس في الجريمة. - ٤

 درجة) ٣٠(                     بّين ما يلي:   :٣س

   جرائم الحدود. -١

 العقوبات المتعددة. - ٣  .الجريمة المقصودة والجريمة غير المقصودة -٢
  صرار.الترصد مع سبق اإل - ٥          أحكام الدية. - ٤

  درجة) ٣٠(                     وّضح ما يلي:   :٤س
     الجرائم الواقعة على األشخاص. - ٢    الجرائم الواقعة على األموال. - ١
  العود في الجريمة. - ٤        تعدد الجريمة. - ٣
  القصاص والتعزير، ومتى تسقط ؟ - ٥

 بروفيسور نوري لطيف
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  أصول البحثالمادة: 

  فقطأسئلة  أربعةأجب عن  :مالحظة

فقرات من نوع االختيار المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة  ١٠يتكون هذا السؤال من   :١س
  الصحيحة:

 اإلسالمقبل  تاريخ ما) ج(    الوقائع التاريخية  )ب(     األباطيل )أ(ألساطير هي: ا -١

 :من إن مناهج البحث التي ولدت في أحضان الفلسفة، كانت فرعاً  -٢

 علم االجتماع )ج(     فلسفة األخالق  )ب(      المنطق (أ) 

 :هو . صاحب هذا القول»إن علوم االجتماع واالقتصاد هي علوم تخمينية افتراضية« -٣

 رليلألكسيس كا )ج(       فولتير  )ب(    فرنسيس بيكون (أ) 

 ؟ صاحب هذا التعريفهو .. من  »الكالم الخفي«ف بعضهم الوحي بأنه عرّ  -٤
  الراغب األصفهاني )ج(     الشيخ المفيد  )ب(      ابن منظور (أ) 

 العقل الذي يعتبر شرطًا في التكليف هو: -٥

  العقل الشرعي )ج(      العقل الفلسفي  )ب(    العقل الُخلقي  )أ(

 ن دون خطة واضحة في اذهانهم، هو ما يدعى:إن ما يزاوله الناس في اعمالهم م -٦

  المنهج التلقائي )ج(      المنهج النقلي  )ب(    المنهج الوجداني  )أ(
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 مجال االستقراء هو المعرفة التي مصدرها: -٧

  الحس )ج(        الشعور  )ب(      الفكر  )أ(

 :؟ »إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة«القائل:  َمن -٨
      بو القاسم الخوئي أ) السيد أ(

      حسين النائيني الميرزا  (ب)
  محمد رضا المظفر(ج) الشيخ 

 اإلجماع، هو ما كان كاشفًا عن: -٩
  رأي المعصوم )ج(      آيات األحكام  )ب(    رأي المجتهد  )أ(

 لقد قصر احد الفالسفة البحث النظري على كل بحث ال يخضع للتجربة، فهل هو: -١٠
   Kantكانت )ج(      ديكارت  )ب(      افالطون  )أ(

درجة) ٢٥(  

  وبين االسباب في حالة الخطأ:(×) ) أو خطأ جملة عالمة صح ( كلضع أمام   :٢س
 المقارنة والموازنة مصطلحان مترادفان. -١
 المناقشة اكثر ما تكون في البحوث الفقهية والتاريخية. -٢
 ه).االسلوب عند الفالسفة يطلق على (كيفية تعبير المرء عن افكار  -٣
 الموضوعية هي أن ينطلق الباحث من االعتبارات الذاتية الشخصية.  -٤
 االستصحاب هو حكم الشارع ببقاء الشك في ظرف اليقين من حيث الجري النظري. -٥
إن علم اصول الفقه يغطي الجانب الكبير من منهج البحث الفقهي بتزويده الفقهاء  -٦

 بالقواعد االصولية.
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 ياس المؤلف من المشهورات والمسلمات.يعرف (ماركس) الجدل: بأنه الق -٧
 التصورات االولية تتولد من االحساس بمحتوياتها بصورة غير مباشرة.  -٨
 المعرفة العلمية تعني ان يكون الباحث متخصصا في موضوع بحثه. -٩

 المناهج العامة هي التي يرجع اليها الباحث في حقل خاص من حقول المعرفة. -١٠
درجة) ٥٢(  

  ج الفقهي وكيف طبقه الفقهاء من خالل القواعد النحوية ؟اشرح خطوات المنه  :٣س
درجة) ٥٢(  

  جب عن احد الفرعين التاليين:أ  :٤س
 اشرح اوجه العالقة بين المعرفة والعلم والفكر.  -أ
 واشرح االسلوب الخطابي.األسلوب، ف عرّ   -ب

درجة) ٥٢(   

  من المصطلحات التالية: ةخمسف عرّ   :٥س
 البحث المعياري  -١
 االسلوب العلمي  -٢
 المنهج الوجداني  -٣
 قاعدة تعارض الخبرين  -٤
 المنهج العقلي  -٥
 الدراسة  -٦
  التحليل -٧

درجة) ٥٢(   

إبراهيم العاتيد. أ.   
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ثانيةالسنة : ال
  تاريخ التشريع اإلسالميالمادة : 

  فقطأربعة أسئلة أجب عن  :ةمالحظ
  

للصادقين (ع) فسحة للتعريف بالمذهب وتهيئة َمن يقوم بهذه المهمة، فما هي األساليب ن كا  :١س
  التي اتبعاها في هذا المجال ؟

درجة) ٢٥(   

للشيخ الطوسي دور مهم في تطوير المنهج العلمي للمدرسة اإلمامية، فما هي الطرق ن كا  :٢س
  ق هذا التجديد ؟التي اتبعها في تحقي

درجة) ٢٥(  

اختلفت داللة اللفظ القرآني حسب اآليات، بّين ذلك مع األمثلة، وكيف تعامل الفقهاء مع  -أ  :٣س
  النصوص ؟

  بّين أقسام الحديث. -ب  
درجة) ٢٥(  

إذا استعرضنا فترة حياة األئمة (ع) لوجدنا عالمات بارزة ونتائج هامة، فما هي تلك  :٤س
  تج عبر هذه المرحلة الطويلة ؟ الظواهر ؟ وماذا ن

درجة) ٢٥(   

ُيعتبر الشيخ يوسف البحراني عالمًا اخباريًا إال أّنه فارق االخباريين في عدة أمور، اذكرها   :٥س
  مع األمثلة الالزمة.

درجة) ٢٥(  
  

 األستاذ السيد غياث طعمة


