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  الدور األول –االمتحان النهائي            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانية: الالسنة

  القانون الدولي العامالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

) المشروعة في اإلكراهالقمعية (طرف  منظمة األمم المتحدة استخدام الوسائل 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  
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(  

  هل أن أحكام القانون الدولي العام ملزمة ولماذا ؟ وَمن هم أشخاص القانون الدولي العام ؟ - 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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   الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: الثانية
  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               السنة: الثانية

  أصول القانون الفرنسي والبريطانيالمادة: 

  فقط أسئلةة أربعجب عن : أمالحظة

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

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

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

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

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

  
  
  

السعدي عبد الحسند.   
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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

يل معناه يعتبر الوحي مصدرًا متميزًا من مصادر المعرفة عند المسلمين ... تناول بالشرح والتحل  :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
  ؟ علم والتجربةما هي طبيعة العالقة بين ال - 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 (ملة عالمة صح (ضع أمام كل ج  :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

 ثًا شامًال.التحليل يعني بحث الفكرة بح -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
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   الدور األول –االمتحان النهائي           والفقه المقارن  قانونكلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: الثانية

  المادة: القانون الدولي العام

  فقطأربعة أسئلة  أجب عن :مالحظة

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(             الفرق بين االعتراف بالدولة أو الحكومة ؟

  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(              ؟ إبطالها، انقضاءها، إيقافها)

  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 ؟

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

درجة) ٢٥(  

  أ. د. نوري لطيف
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  الدور األول –االمتحان النهائي            / الدبلوم العاليقانون كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ةالثانيالسنة: 
  القانون الدولي الخاصالمادة: 

  أربعة أسئلة فقطأجب عن  :مالحظة

  ر في كل من الموضوعات التالية:اكتب باختصا  :١س
 الصفة الدولية في القانون الدولي الخاص. -١
 الرابطة السياسية كعنصر من عناصر مفهوم الجنسية. -٢
 مفهوم الموطن في الشريعة اإلسالمية.  -٣
 قاعدة اإلسناد ووظيفتها. -٤
 مفهوم اإلحالة. -٥

درجة) ٢٥(  

  .بّين أسس المنازعات في الموطن واشرح أحدها  :٢س
درجة) ٢٥(  

  اعرض صور فقد الجنسية واشرح أحدها بإيجاز.  :٣س
درجة) ٢٥(  

  بّين مفهوم الجنسية المكتسبة وعدد طرق اكتسابها واشرح أحد هذه الطرق.  :٤س
درجة) ٢٥(  

  عّدد نظريات األحوال واشرح بهذا الصدد نظرية األحوال اإليطالية.  :٥س
درجة) ٢٥(  

  
  
  

السعدي د. عبد الحسن ھادي  
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  الدور األول –االمتحان النهائي            الدبلوم العالي قانون /كلية ال
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ةنياثالالسنة: 
  لمالية العامةالمادة: ا

  

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

 اشرح بإيجاز أقسام االزدواج الضريبي.  :١س
درجة) ٢٥(  

الضريبة النسبية أم الضريبة التصاعدية ؟ مـا المقصود بعدالة الضريبة ؟ وأيهما أكثر عدالة   :٢س
  .عّلل ذلك بإيجاز

درجة) ٢٥(  

  بّين مفهوم اآلثار االقتصادية للنفقات العامة واشرح مبدأ المضاعف في هذا المجال.   :٣س
درجة) ٢٥(  

  بّين مفهوم النفقة العامة. ثم اشرح بالتفصيل هدفها في تحقيق النفع العام.  :٤س
درجة) ٢٥(  

  موضوعات التالية بإيجاز:اشرح ال   :٥س
 طبيعة الظاهرة المالية. -١
 سند القرض المؤقت. -٢
 التضخم المالي. -٣
 اإلعفاء المؤقت من الضريبة الجمركية. -٤
 .المعيار االقتصادي في تحديد الحاجات العامة -٥

درجة) ٢٥(  
  

السعدي د. عبد الحسن ھادي  
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  الثانيالدور  –االمتحان النهائي      كلية القانون والفقه المقارن / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  أصول البحث المادة:

  أجب عن أربعة أسئلة  :مالحظة

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

 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) 

 :لمن هو الفيلسوف الذي يرى ان مصدر المعرفة هو التجربة ال العق -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

  قل الشرعيالع )ج(      العقل الفلسفي  )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(

 مجال االستقراء هو المعرفة التي مصدرها: -٧

  الحس )ج(        الشعور  )ب(      الفكر  )أ(
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 :؟ »اهر من توابع البحث عن الكتاب والسنةإن البحث عن حجية الظو «القائل:  َمن -٨
  محمد رضا المظفر(ج) الشيخ    حسين النائينيالميرزا  (ب)  بو القاسم الخوئيأ(أ) السيد 

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

 ع للتجربة، فهل هو:لقد قصر احد الفالسفة البحث النظري على كل بحث ال يخض -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
 لق على (كيفية تعبير المرء عن افكاره).االسلوب عند الفالسفة يط -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

  ولية.بالقواعد االص
 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

 فة.المناهج العامة هي التي يرجع اليها الباحث في حقل خاص من حقول المعر  -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
 ف االسلوب واشرح االسلوب الخطابي.عرّ   -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 الثاني –االمتحان النهائي       كلية القانون والفقه المقارن / الدبلوم العالي
   م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               انيةالسنة: الث
  القانون الدولي العامالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةة أسئثالثأجب عن  :مالحظة

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

درجة) ٢٥(   

  ؟ ؟ 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
  بيان رأيك. باستفاضة مع

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(  

عتبر قوات التحالف م) عن مجلس األمن الدولي ا٢٠٠٣) 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 الثاني –االمتحان النهائي     كلية القانون والفقه المقارن / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  انون المدني (العقود والمعامالت)القالمادة: 

  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
  ؟ ف واآلراء القانونية والفقهية الشرعية في هذه المسألةفما هي المواق

)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(     الت هالك المبيع، مع شرح صورة الهالك بقوة قاهرة.اكتب عن حا - ب

  

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

    فسر ان البيع من المعاوضات المالية ومن العقود الرضائية. -ب

  )ةدرج ١٠(  

  

  )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
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي       كلية القانون والفقه المقارن / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  القانون الفرنسي والبريطانيالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

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

                      والفرنسي وأحكام الشريعة اإلسالمية.
  القانون يطبق في نطاق حدود الدولة على األشخاص الطبيعية والمعنوية، فهل هناك استثناء ؟     -ج
 درجة) ٤٠(         عدم رجعية تطبيق القاعدة القانونية هل هو مطلق ؟ وكيف ؟ - د

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

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

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

درجة) ٣٠(  

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

  درجة) ٣٠(                           المجاملة واألخالق ؟

  أ. د. نوري لطيف
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي       / الدبلوم العاليقانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                الثانيةالسنة: 
  لمالية العامةاالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

  درجة) ٢٠(    القرض المؤبد يحدد تاريخ تسديده. - ١  (أ) أجب بنعم أو ال مع التعليل:    :١س
 .السعر النسبي للضريبة يحقق العدالة -٢

 إعانات االستغالل نفقات تحويلية. -٣

 سند القرض االسمي ينتقل بالحيازة.  -٤

    (ب) ابحث في الموضوعات التالية بإيجاز:

  درجة) ٢٠(       الحسابات الخاصة للخزانة. -١
 .الحساب الختامي للموازنة العامة -٢

 المؤقت من الضريبة الجمركية. اإلعفاء -٣

 يقوم فرض الضريبة على أساس التضامن االجتماعي. -٤

 ١٠٠من الضريبة قيمته  (أ) في سوق األوراق المالية (البورصة) اشترى أحدهم سند قرض معفى  :٢س
بّين لماذا ھذه  .٪١٠پاوند حيث سعر الضريبة في وقتها  ١١٠ي (پاوند) بمبلغ إسترلينجنيه 

  الزيادة في السعر ؟

 درجة) ٣٠(           االجتماعية نفقات تحويلية، اشرح ذلك. اإلعانات(ب) 

ن الدول التالية: بريطانيا تكّلم بإيجاز في موضوع الرقابة الخاصة على الموازنة العامة في كل م  :٣س
 درجة) ٣٠(                الجزائر. –مصر  –العراق  –

  درجة) ٣٠(     تكّلم بإيجاز عن أوجه التمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.  ٤س

 د. عبد الحسن ھادي السعدي
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  لثانيالدور ا –االمتحان النهائي        / الدبلوم العالي قانون والفقه المقارنكلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                 الثانيةالسنة: 
  القانون الدولي الخاصالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

إحدى السيدات كانت حامًال وسافرت على إحدى السفن التي تعود إلى دولة (أ) ومستأجرة  - ١  :١س
لسيدة حملها في أعالي البحار، وأن دولة (أ) تقيم جنسيتها من قبل دولة (ب) ووضعت هذه ا

على أساس حق الدم، وأن دولة (ب) تقيم جنسيتها على أساس حق اإلقليم وأن والد الطفل ينتمي 
  هذا الطفل (مالحظة: الجواب يكون مركز ومختصر).ما هو مصير جنسية  إلى دولة (أ).

  الموضوعات التالية بإيجاز: ابحث -٢
 الدولية في القانون الدولي الخاص.الصفة  -١
 التبادل التعادلي في حقوق األجانب. -٢
 الجنسية رابطة سياسية. -٣
 شرط تنفيذ الحكم األجنبي أن يكون الحكم نهائي (اكتسب الدرجة القطعية). -٤

درجة) ٣٤(   

 الموطن في القانون الدولي الخاص والشريعة اإلسالمية (جدواه، أنواعه، تعريفه، ابحث موضوع  :٢س
  نماذج لذلك في القانون المقارن).

)ةدرج ٣٣(  

  )ةدرج ٣٣(         .عدد طرق اكتساب الجنسية الطارئة (المكتسبة) واشرح اثنين منها  :٣س

بّين بشكل موجز مفهوم نظرية التكييف في القانون الدولي الخاص، مع ذكر ما ال يقل عن ثالثة   :٤س
 )ةدرج ٣٣(                     نماذج كأمثلة.

  
سن السعديعبد الحد.   
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 الدور األول –االمتحان النهائي      كلية القانون والفقه المقارن / الدبلوم العالي
  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
  حيحة:الص

 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 هذا القول . صاحب»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(      ل الفلسفي العق )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(

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

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

 ال يخضع للتجربة، فهل هو: لقد قصر احد الفالسفة البحث النظري على كل بحث -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

 سفة يطلق على (كيفية تعبير المرء عن افكاره).االسلوب عند الفال -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
 عد االصولية.بالقوا
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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

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

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
 ف االسلوب واشرح االسلوب الخطابي.عرّ  -ب

)درجة ٥٢(   

  من المصطلحات التالية: خمساً ف 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       كلية القانون والفقه المقارن / الدبلوم العالي
   م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ة: الثانيةالسن

  القانون الدولي العامالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةة أسئثالثأجب عن  :مالحظة

  ما هي األهداف والغايات التي يسعى القانون الدولي العام لتحقيقها ؟ -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(  

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

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

المتحدة لحقوق اإلنسان على أن اإلعالن العالمي يشكل التزامًا قانونيًا ألعضاء المجتمع 
ي. وسبق ذلك الشرائع السماوية خاصة الشريعة اإلسالمية حيث أكدت ما وهبه اهللا الدول

تعالى لإلنسان من حقوق ال ينازعها فيها أحد. ولكن مما يؤسف له ان انتهاكًا صارخًا 
لحقوق اإلنسان يتم في الدول اإلسالمية. فبماذا تعّلل ذلك ؟ وما هو السبيل لضمان حقوق 

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

د. نوري لطيفأ.   
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  الدور األول –االمتحان النهائي     كلية القانون والفقه المقارن / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  القانون المدني (العقود والمعامالت)المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة
  .العقود االحتمالية - ٢  . االيجار في القانون العراقي - ١ما يلي: عرف أربعاً م  :١س

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

درجة) ٢٥(  

  ؟ شروطهاماذا نعني بالعيوب الخفية في عقد البيع، وما هي  - أ  :٢س
  منها. اثنان واشرحما هي خصائص عقد البيع ،  - ب

درجة) 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
درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

  ؟ بين عقدي البيع والمقايضة واالختالف االتفاقما هي أوجه  - أ :٥س
  المستأجر. والتزاماتالمؤجر  التزاماتعدد (فقط)  - ب

درجة) ٢٥(  
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  الدور األول –االمتحان النهائي       كلية القانون والفقه المقارن / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               السنة: الثانية

  القانون الفرنسي والبريطانيالمادة: 

  ضمنها ولالسؤال األعلى 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(  إيراد أنواع الجزاء في حالة مخالفتها.والبريطاني وأحكام الشريعة اإلسالمية مع 

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

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

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

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

     تختلف قواعد األخالق والسلوك االجتماعي والمجاملة عن القاعدة القانونية ؟ بماذا -ج
درجة) ١٠(  
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    اشرح حق الملكية النظامين القانونيين البريطاني والفرنسي وأحكام الشريعة اإلسالمية. -أ  :٣س
درجة) ١٠(  

واع اإللغاء المقصود بسلطة اإللغاء للقاعدة القانونية ؟ وَمن يملكها ؟ وما هي أن ما -ب
 درجة) ١٠(                  ؟ للقاعدة القانونية

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
 درجة) ١٠(                  يعة اإلسالمية.الشر 

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

 درجة) ١٠(                  اإلسالمية ؟ ولماذا ؟

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

  
  أ. د. نوري لطيف
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  الدور األول –االمتحان النهائي       / الدبلوم العاليقانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                الثانيةالسنة: 
  المالية العامةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

وسعر الفائدة في السوق   ٪٢٠(أ) أراد أحدهم أن يشتري دارًا، الضريبة المستحقة على هذا الدار   :١س
ي (پاوند)، ما هو المبلغ الذي يكون هذا المشتري إسترلينوااليراد السنوي للدار ألفين جنيه  ٪٥

 درجة) ٢٠(     وزيع االقتصادي للعبء الضريبي.مستعدًا لدفعه في هذا الدار في ضوء الت

  درجة) ٢٠(         (ب) أجب بنعم أو ال على الموضوعات التالية مع التعليل: 

  تجنب الضريبة صورة من صور التهريب الضريبي. - ١
  ضريبة الرؤوس ليست مجاًال لنقل العبء الضريبي. - ٢
  التصدير.الواقعة المنشئة للضرائب الجمركية واقعة االستيراد و  - ٣
    يتم نقل العبء الضريبي إلى الخلف في ضريبة اإلنتاج بعد مرحلة اإلنتاج. - ٤

  درجة) ٣٠(               ابحث الموضوعات التالية بإيجاز:  :٢س
  الضريبة على واقعة تملك رأس المال. -١
 الضريبة الحافزة (التعويضية). -٢

  وحدة الضريبة شرط االزدواج الضريبي. -٣
  الموازنات المستقلة. - ٤

 درجة) ٣٠(            ابحث بإيجاز في أسباب التهّرب الضريبي.  :٣س

  درجة) ٣٠(       ابحث ظاهرة التضخم المالي واالقتصادي وآثارها وكيفية عالجها.  ٤س

 د. عبد الحسن ھادي السعدي
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  الدور األول –االمتحان النهائي        / الدبلوم العالي قانون والفقه المقارنكلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                 الثانيةالسنة: 
  القانون الدولي الخاصالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

أحد األشخاص يحمل جنسيتين جنسية دولة (أ) وجنسية دولة (ب) (مزدوج الجنسية)، حدثت  - ١ :١س
 دولة (أ). حرب بين الدولتين وتجند في دولة (ب) وقبض عليه أسيرًا في

  )ةدرج ٢٠(      المطلوب تكييف هذه الحالة وفقًا لقواعد القانون الدولي الخاص.
 )ةدرج ٢٠(    التبادل التطابقي لحقوق األجانب. -أ  ابحث الموضوعات التالية بإيجاز: -٢

 قاعدة االسناد الكاملة. - ب

 قانون القاضي قانون عام. -ج

  )ةدرج ٣٠(                 أجب بنعم أو ال مع التعليل:  :٢س
 تحديد أنصبة الورثة قاعدة اسناد. - ١
 من شروط اكتساب الجنسية الطارئة أن يحسن لغة الدولة. - ٢
 فقد الجنسية األصيلة بسحبها. - ٣
  شرط تنفيذ الحكم األجنبي أن يكون صادرًا من محكمة مختصة. - ٤

 )ةدرج ٣٠(           .ابحث بصورة موجزة قواعد التمتع بالجنسية األصيلة  :٣س

  )ةدرج ٣٠(         حات التالية مع التعليل العلمي المركز:ماذا تفيد المصطل  :٤س
 التنازع السلبي في الجنسيات. - ١
 الموطن في مجال القانون الدولي الخاص. - ٢
 محل إبرام العقد في القانون الدولي الخاص. - ٣

عبد الحسن السعديد.   
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  الدور األول –االمتحان النهائي            / الدبلوم العالي كلية القانون
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانية: الالسنة

  القانون المدني (العقود والمعامالت)المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئأجب عن  :مالحظة

شرحًا  عقد البيع ثم اشرح بوجه خاص حدد االلتزامات التي تقع على عاتق المشتري في نطاق  :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 وّضح بما تراه   :٢س
انون إلى اعتبار المقايضة نوعًا مستقًال من أنواع العقود المدنية ومقابًال لعقد ضوء اتجاه الق

  البيع.
درجة) ٢٢(  

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.

درجة) ٢٢(  

  عن ثالثة من الموضوعات التالية: وتركيزإيجاز تحدث ب  :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) ٢٢(  

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

درجة) ٢٢(  
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  الدور األول –االمتحان النهائي            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانية: الالسنة

  أصول القانون الفرنسي والبريطانيالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةأربعة أسئ أجب 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(  

نونية في الفقه اإلسالمي. وما هي مصادر القانون اشرح تفسير القاعدة القا  :٥س
  اإلسالمي ؟

درجة) ٢٢(  
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  الدور األول –االمتحان النهائي            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانية: الالسنة

  المالية العامةالمادة: 

  ضمنها لالسؤال األو على أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

  أحد األشخاص مهنته محاسبًا قانونيًا يمارس مهنته بصفة مستقلة ويملك األموال التالية:  :١س
  إيراداته من مهنته. -١
ثالث دور وقطعة أرض غير مبنية في العاصمة. ويسكن أحد الدور واألخرى مستأجرة  -٢

 والثالث غير مسكون. 

 مزرعة مستغلة لإلنتاج الحيواني واالنتاج الزراعي. -٣

 .سيارتان أحداهما لالستعمال الشخصي واألخرى لإليجار -٤

  استورد أدوات كهربائية بعضها كامل الصنع واآلخر غير كامل الصنع. -٥
  المطلوب منك أنواع الضرائب المستحقة على هذا الشخص والواقعة المنشئة لكل ضريبة.

درجة) ٣٤(  

          تكّلم عن أربعة من الموضوعات التالية:  :٢س
  الدومين الصناعي. - ٣    النفقات التحويلة المالية. - ٢    النقدية. الميزانية - ١
  السندات المؤقتة (اذونات الخزانة) - ٥  التضخم االقتصادي. - ٤

درجة) ٣٣(  

للضريبة مجموعة من القواعد يجب على إدارة الضرائب االسترشاد بها عند فرض الضريبة. تكّلم   :٣س
 درجة) ٣٣(                عن هذه القواعد بإيجاز.

تقوم الحكومة بهيئاتها إعداد الميزانية العامة للدولة وهي تسترشد بجملة من القواعد. ابحث في   ٤س
  درجة) ٣٣(                   هذه القواعد بإيجاز.

 د. عبد الحسن ھادي السعدي
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  الدور األول –االمتحان النهائي            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤ي  للعام الدراس              ثانية: الالسنة

  القانون الدولي الخاصالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

  أمامك المسائل التالية والمطلوب إيجاد الحلول الالزمة لها باألسانيد القانونية:  :١س
في دولة ينتمي إلى دولة (أ) ويحمل جنسيتها األصلية، ويقيم إقامة دائمة حد األشخاص أ -١

(ب) وله أموال منقولة وعقارية في دولة (ج)، أدركته الوفاة في دولة إقامته، وٕان قاعدة 
اإلسناد في هذه الدولة تشير إلى الجنسية في حالة التنازع القانوني، وٕان قاعدة االسناد في 
دولته األصلية تشير إلى قانون موقع المال، وٕان قاعدة االسناد في دولة (ج) تشير إلى 

  قاعدة الجنسية.
أحد الشباب يحمل الجنسية األصلية لدولة (أ) وقد حصل على جنسية مكتسبة في دولة  -٢

(ب) وكلفته هذه الدولة بأداء الخدمة العسكرية كأحد مواطنيها كما طالبته دولته األصلية 
ما  بأداء الخدمة العسكرية فيها، واحتّج أنه أدى هذه الخدمة في دولة جنسيته المكتسبة.

 و الحل الالزم لذلك ؟ه

ترشح أحد القضاة لعضوية محكمة العدل الدولية، وهو يحمل ثالث جنسيات: جنيسة دولة  -٣
(أ) ودولة (ب) ودولة (ج)، وله في هذه الدول نفس الحقوق وتترتب عليه نفس االلتزامات 

 فعلى أي جنسية يتم تعيينه في المحكمة ؟
)ةدرج ٣٤(  

 )ةدرج ٣٣(     لقانون المقارن واآلثار المترتبة على ذلك.عن مفهوم الموطن في اتكّلم   :٢س

 )ةدرج ٣٣(           تكّلم عن قواعد كسب الجنسية األصلية بإيجاز.  :٣س

 )ةدرج ٣٣(     عّدد مصادر القانون الدولي الخاص واشرح بإيجاز ثالثة مصادر منها.  :٤س

عبد الحسن السعديد.   
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  الدور األول –ان النهائي االمتح           كلية القانون / الدبلوم العالي
  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(     .عرف المناهج العامة، وبّين أقسامها، واشرح المنهج العقلي منها  :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
 لموضوعية ا -١

 البحث  -٢

 األسلوب  -٣

 قاعدة تعارض الخبرين  -٤

 البحث النظري  -٥

  المعرفة -٦
درجة) ٢٢(  

إبراهيم العاتيد. أ.   


