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Charity Registration No. 802651 

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

  المدخل إلى علم القانون المادة:

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةأجب عن أربعة   :مالحظة

  تكلم عن عنصر اإللزام في القاعدة القانونية.  :١س

درجة) ٢٥(  

  .وّضح الجزاء المدني في القاعدة القانونية  :٢س
درجة) ٢٥(  

  العامة ثم اذكر أمثلة على كل منهما. واآلداببّين قواعد النظام العام   :٣س

درجة) ٢٥(  

  إلى موقف الفقه اإلسالمي منها. مشيراتكلم عن الحقوق المعنوية   :٤س

درجة) ٢٥(  

  ما هي أركان الحق ؟ وّضح ذلك بإيجاز.  :٥س
درجة) ٢٥(  
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Charity Registration No. 802651 

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

  القانون الدستوري المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ما هي برأيك وسائل تولي السلطة ؟ ناقشها باختصار ثم قارن بين االنتخابات التي جرت   :١س
، وبماذا تفسير عجز رئيس الجمهورية ٧/٦وفي ايران بتاريخ  ٦/٦في بريطانيا بتاريخ 

اإلسالمية في ايران عن تنفيذ برنامجه االصالحي رغم انتخابه في دورتين متتاليتين 
  من أصوات الناخبين ؟ وباغلبية كبيرة جداً 

درجة) ٣٤(  

 والمؤسساتت وكيف تميزها عن األحزاب السياسية وباقي المنظما؟ كيف تفهم الدولة   :٢س
  السياسية واالجتماعية ... الخ ؟

درجة) ٢٢(  

  (بريطانيا) ؟ ًا في كل من العراق وايران والمملكة المتحدةـاتير حاليـد وتنقضي الدسـكيف تول  :٣س

درجة) ٢٢(  

  اذكر أشكال الدول ثم قارن بين النظام الرئاسي والنظام الوزاري (البرلماني).  :٤س

درجة) ٢٢(  

  ممن يتعين حماية الدستور وكيف يتم ذلك ؟  :٥س
درجة) ٢٢(  
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –االمتحان النهائي            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولى: األالسنة
  القانون اإلداريادة: الم

  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(  

  ؟  حمايتهاستعرض النظام القانوني للمال العام وكيفية اكتسابه و  :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            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولى: األالسنة

  القانون التجاريالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةأربعة أجب عن  :مالحظة

  س الشريك في شركة التضامن.تكّلم بالتفصيل عن مفهوم اإلفالس وبيان إفال  :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.

درجة) 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            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولى: األالسنة

  لمدني (مصادر االلتزام)القانون االمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  لةثالثة أسئأجب عن  :مالحظة

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

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

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

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

)ةدرج ٣٤(  

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

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

)ةدرج ٣٣(  

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

  
  عبد الحسن السعديد. 
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Charity Registration No. 802651 

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

  قانون العقوباتالمادة: 

  هاضمن السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةأربعة أجب عن  :مالحظة

ألدلة  أذكر باختصار أقسام الجرائم في اإلسالم من حيث المصالح المعتبرة طبقاً  :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(  

  .مة في القانون الوضعين بإيجاز أركان الجريبيّ  :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            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ولى: األالسنة

   تاريخ القانون المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ن قد تحّدث عن ذلك، هل تحّدث قانون حمورابي عن مسألة تنصيب الوارث ؟ وٕاذا لم يك  :١س
    وارثه ؟ علىفما هي األشكال التي كان المال ينتقل من الشخص 

درجة) ٢٥(  

كيف عولجت (الملكية العقارية في بابل) ؟ اشرح نظام الملكية في عهد الساللة األولى، ثم   :٢س
  بّين حق االشتراك في الحائط.

درجة) ٢٥(  

  لواح الحجرية ؟ماذا تعرف عن ألواح الكودورو ؟ وما هي األ  :٣س

درجة) ٢٥(  

ما هو دور (قانون األلواح اإلثني عشر) في القانون الروماني ؟ وكيف كانت صياغة هذه   :٤س
  القوانين ؟

درجة) ٢٥(  

  .اشرح ذلك بالتفصيل ؟ ماذا تعرف عن أصول المحاكمات المدنية في الحقوق الرومانية  :٥س
درجة) ٢٥(  

  الصيغ المكتوبة ؟ما هو (دعوى قبض الرهن) ؟ وما هي   :٦س
درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي        كلية القانون والفقه المقارن / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي                 ولىالسنة: األ

  القانون الدستوري المادة:

  ضمنها السؤال األولأسئلة على أن يكون  ثالثةأجب عن   :مالحظة

  (أ) وّضح خصائص الدولة باختصار.  :١س
  رق بين الدولة والحكومة ؟ وما هي برأيك وسائل تقييد الدولة بالقانون ؟ما الف (ب)  

(ج) ما هي وسائل تولي السلطة ؟ عّددها فقط وبّين وسائل التأثير على االنتخابات 
  وتزويرها.

درجة) ٤٠(  

  (أ) قارن بين الدولة االتحادية (الفيدرالية) والكونفدرالية.  :٢س
  لطات ؟ وما هي أشكال الحكومات ؟ما المقصود بالفصل بين الس (ب)  

(ج) كيف تنشأ الدساتير ؟ وما الفرق بين دستور يسود في مجتمعات ديمقراطية ومجتمعات 
  يسودها الجهل ؟

درجة) ٠٣(   

(أ) كيف تقام الدساتير وكيف تنتهي ؟ وما هي مميزات الدساتير ؟ وبماذا تختلف عن   :٣س
  القانون العادي ؟

  الدساتير ؟ وما هي برأيك الوسائل األنجع في ذلك ؟ما هي وسائل حماية  (ب)  
  ادرج مالحظاتك عن الدستور الذي يطبق في بلدك، وماذا تقترح لتحسينه ؟(ج) 

درجة) ٠٣(   

(أ) جميع دساتير دول العالم تخصص فصًال أو بابًا لحقوق اإلنسان، لماذا ذلك برأيك ؟   :٤س
  وَمن ينتهكها ؟ وما هي وسائل حمايتها ؟ولماذا ازدادت مؤخرًا انتهاك حقوق اإلنسان ؟ 

  َمن يملك تفسير الدساتير ؟ وكيف ؟ (ب)  
درجة) ٠٣(  

  أ. د. نوري لطيف
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥ للعام الدراسي              ولى: األالسنة

  المدخل لدراسة القانونالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة ن أجب ع :مالحظة

عرف ما يلي: القانون الدولي العام، القانون الدولي الخاص، القواعد اآلمرة، القواعد  -أ  :١س
 درجة) ١٥(              المكملة، الحق لغة واصطالحًا.

 درجة) ١٣(      ؟ ما هي تقسيمات القانون العام من حيث طبيعته ووضعه -ب

 درجة) ١٢(          ؟ ن قانون العقوبات العام والخاصما الفرق بي -ج

  ؟ بين مع الشرح لموانع األهلية وعوارضها بشكل عام  :٢س
درجة) ٣٠(  

  
  درجة) ١٥(                 ؟ ما هو حق االرتفاق -أ  :٣س

 درجة) ١٥(             اكتب عن المدى الزماني للقانون. -ب

  
  أجب عن فرعين فقط: :٤س

 درجة) ١٥(         واحدة منها. واشرحة عدد خصائص القاعدة القانوني -أ

  درجة) ١٥(               عدد مزايا وعيوب التشريع. -ب

  درجة) ١٥(   يستطيع الدستور أن يلغي القانون. أكتب عن ذلك وعن طرق اإللغاء. -ج
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي      كلية القانون والفقه المقارن / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥عام الدراسي لل              ولى: األالسنة

  تاريخ القانون  المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

في مجال الحقوق الرومانية، مبّينًا  »جوستينيان«اذكر أهم انجاز قام به االمبراطور   :١س
 درجة) ٢٥(                .»مجموعة الفقه«مصادر 

  ؟ »التبني«لبابلية من ما هو موقف القوانين ا -أ  :٢س
  لماذا اتخذ التبني طريقًا لنصب وارث ؟ -ب  
 درجة) ٢٥(              ما هي أشكال تنصيب الوارث ؟ -ج  

كيف لعب قانون األلواح االثني عشر دوره في تطوير القانون الروماني ؟ وهل ألحقت   :٣س
 درجة) ٢٥(                 قوانين أخرى بهذه األلواح ؟

كية العقارية في بابل ؟ وما هي االرتفاقات التي تشير إليها النصوص ذا تعرف عن الملما  :٤س
 درجة) ٢٥(      القانونية في بالد الكلدان ؟ وما هو دور ألواح الكودورو في ذلك ؟

تحدث بالتفصيل عن أنواع المحاكم في ظل التنظيم القضائي لدى الرومان، وعّرف بالدقة   :٥س
حق. ثم مّيز بين المحاكم القضائية العشرية المقصود من سلطة األمر وسلطة قول ال

  والمحاكم المئوية.
درجة) ٢٥(  

  د. السيد فاضل الميالني
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Charity Registration No. 802651 

   الدور األول –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال  
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  القانون اإلداريالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة ثالثةأجب عن  :مالحظة

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

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

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

 درجة) ٤٠(                     الفردي ؟

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

(ج) ما المقصود بالقضاء الموحد والقضاء المزدوج ؟ وما الفرق بين الشخصية المعنوية العامة 
 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.

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

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

  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

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

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

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

  ؟ الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة(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(           (ج) ما المقصود بالعقوبة مع وقف التنفيذ ؟ ولماذا ؟  

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

  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 
 درجة) ٢٠(                   تكييف هذا العقد.

لني ورست على آخر عطاء، ولم يوافق البائع، هل انعقد باع أحدهم سيارته في المزاد الع - 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

حل غير موجود لكنه محتمل الوجود وذلك في القانون الوضعي تكّلم بإيجاز في حكم التعامل بم  :٣س
 درجة) ٣٠(                  والشريعة اإلسالمية.

  (أ) اكتب في تصرفات ناقص األهلية بإيجاز.  :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      الدبلوم العالي كلية القانون والفقه المقارن /
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  القانون التجاريالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

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

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

 درجة) 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(               ؟ لفرق بين الشركات التجارية والشركات الماليةما ا - أ  :٣س

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

  )اتدرج ١٠(                       ؟ ما هو عقد التأمين -ج

  
  أجب عن فرعين فقط: :٤س

 درجة) ١٥(                  ؟ ما هو بيع سيف - أ

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

  درجة) ١٥(     ؟ ما هي الشروط الموضوعية والشكلية في تسجيل العالمة التجارية -ج
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي        كلية القانون والفقه المقارن / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي                 ولىالسنة: األ

  القانون الدستوري المادة:

  ضمنها السؤال األولأسئلة على أن يكون  ةأربعأجب عن   :مالحظة

الليبرالية (البريطاني، األمريكي، الفرنسي)،  – قارن بين الدساتير في الدول الديمقراطية -أ :١س
  ودساتير الدول اإلسالمية (إيران، السعودية، السودان).  
  شكل الدولة. -٣  المشروعية. -٢    الشرعية. -١  ما يلي: بإيجازوضح  -ب 

  الوالية في الفقه اإلسالمي -٥  النظام السياسي  -٤
 عالمة) ٢٥(  حكام الشريعة اإلسالميةمصادر القانون الدستوري الوضعي ومصادر في أ -٦

  عالمة) ٢٥(                    ما المقصود بخضوع الدولة للقانون. -أ :٢س

  ما هي الوسيلة ألصوب برأيك لتولي السلطة ؟ -ب  
                   ما هي وظائف الدولة ؟ -ج  

؟ وما  كيفماذا تفهم من حقوق اإلنسان، وهل تؤثر وسيلة تولى الحكم على تلك الحقوق و  :٣س
  عالمة) ٢٥(                 ؟ هي الجهة األكثر استعدادًا النتهاك حقوق اإلنسان

  عالمة) ٢٥(                  ؟ ما أهمية الدستور في حياة الدولة والمجتمع -أ: ٤س
كيف تنظر أحكام الشريعة اإلسالمية إلى الوراثة كوسيلة لتسلم السلطة ؟ ومدى   -ب  
             يالء على الحكم ؟شرعية الثورة في االست  

  
  عالمة) ٢٥(                        ما هي طبيعة الدساتير؟ -أ: ٥س

  بماذا تختلف الدولة عن الفرد العادي ؟ وما الفرق بين الشعب والسكان في الدولة ؟   -ب  
      قارن بين مفهوم الفيدرالية والحكم الذاتي. -ج  

 بروفيسور نوري لطّيف
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي           رن قانون والفقه المقاكلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥ للعام الدراسي              ولى: األالسنة

  المدخل لدراسة القانونالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلةثالثة أجب عن  :مالحظة

 درجة) ١٥(      .تكلم عن الجزاء في القوانين الوضعية والشريعة االسالمية -أ  :١س

 درجة) ١٣(          ؟االعتبارية ي أنواع األشخاص ما ه -ب

 درجة) ١٢(  عدد مصادر الحق، واكتب عن الفعل الضار واإلثراء دون سبب. -ج

 درجة) ٣٠(      عدد أنواع تفسير القانون، وأكتب عن التفسير التشريعي.  :٢س
  

تي ما هو المعيار الذي يتم على أساسه تقسيم القانون بشكل عام ؟ وبعض اآلراء ال :٣س
 وردت بشأنه.

درجة) ٣٠(  
  
  أجب عن فرعين فقط: :٤س

 درجة) ١٥(              ما هي تقسيمات المحاكم ؟ -أ

  درجة) ١٥(              ما هي شرائط العرف وأركانه ؟ -ب

  درجة) ١٥(  ما هو معيار التمييز بين القواعد اآلمرة والقواعد التكميلية؟ أكتب عن ذلك.  -ج

  درجة) ١٥(          القانون ؟ما هي المصادر الرسمية لصياغة  -د
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي      كلية القانون والفقه المقارن / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولى: األالسنة

  تاريخ القانون  المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  القوانين البابلية من (التبّني)، ذاكرًا:اشرح بالتفصيل موقف   :١س
  درجة) ٢٥(        شروط التبني. -ج  أشكال التبني. - ب  الغاية التي كانوا يهدفون إليها. -أ  

ماذا تعرف عن ألواح الكودورو ؟ وما هي الحاالت التي كان يتم استعمال هذه األلواح فيها ؟   :٢س
  درجة) ٢٥(                    وهل تعرّضت لبيان حدود الملكية الخاصة ؟

خصائص  –المقايضة  –التعاقد بواسطة الوكيل  –اشرح المفردات اآلتية: التعاقد بالمراسلة   :٣س
  درجة) ٢٥(                             نظام االقطاع.

كيف لعب قانون األلواح االثني عشر دوره في تطوير القانون الروماني ؟ وما هي المواد   :٤س
  درجة) ٢٥(                        لواح ؟األساسية في هذه األ

  درجة) ٢٥(            هل كانت أصول المحاكمات المدنّية واضحة المعالم في القوانين الرومانية ؟  :٥س

  درجة) ٢٥(     اذكر بالتفصيل الدعاوى القانونية اآلتية حسبما ذكرها الفقيه (غايوس):   :٦س
  االدعاء بطريقة اإلنذار. -أ  
  ة القبض على شخص.االدعاء بطريق - ب  
  االدعاء بطريقة القبض على شيء. -ج  

 د. السيد فاضل الميالني
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   الدور الثاني –االمتحان النهائي           قانون والفقه المقارن كلية ال  
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  القانون اإلداريالمادة: 

  ضمنها ال األولالسؤ على أن يكون  أسئلة ةأربعأجب 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(   ؟ العام؟ وما هو النظام القانوني الذي يحكمه والمبادئ األساسية لهما هو المرفق  :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 العموميــا هي شروط الموظــــ؟ 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
   م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  قانون العقوباتالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  أسئلة ةأربع أجب 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
  .من حيث العقوبة في القانون الوضعيتقسيم الجريمة  -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      
  في العقوبة  التقادم -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           قانون والفقه المقارن كلية ال
  م٢٠١٦ -  ٢٠١٥للعام الدراسي                ولىاألالسنة: 
  قانون المدني (مصادر االلتزام)الالمادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون  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.
أحدهم تذكرة سفر لمسافة معينة واستمر هذا الراكب بعد تجاوز المسافة وسكت صاحب  اشترى -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
ت السيارة بيد البائع. في نفس المثال هلكت السيارة بيد اشترى أحدهم سيارة ودفع الثمن وهلك -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
 درجة) 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.

 د. عبد الحسن ھادي السعدي
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  الدور الثاني –االمتحان النهائي      كلية القانون والفقه المقارن / الدبلوم العالي
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  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(     البيانات التجارية. - ٤    االسم التجاري. - ٣      

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

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

  درجة) ١٥(            الشركة بنص القانون. انقضاءتكلم عن  - ب
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  الدور األول – االمتحان النهائي          / الدبلوم العاليالقانون كلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  تاريخ القانون المادة:

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

اذا تعرف عن ألواح الكودورو ؟ وما هي الحاالت التي كان يتم استعمال هذه األلواح فيها م  :١س
  ل تعرضت لبيان حدود الملكية الخاصة ؟؟ وه

درجة) ٢٥(   

كيف لعب قانون األلواح اإلثني عشر دوره في تطوير القانون الروماني ؟ وما هي المواد   :٢س
  األساسية في هذه األلواح ؟

درجة) ٢٥(  

تحدث عن أنواع المحاكم في ظل التنظيم القضائي لدى الرومان، وعّرف بالدقة ما ُيقصد   :٣س
ة األمر وسلطة قول الحق، ثم مّيز بين المحاكم القضائية العشرية والمحاكم من سلط
  المئوية.

درجة) ٢٥(  

يعتز تاريخ القانون الروماني باإلنجازات التي قام بها اإلمبراطور (جوستينيان) اشرح هذه   :٤س
اإلنجازات وكيف طّورت الحقوق الرومانية، وما هي صلة ذلك بما ُعرف الحقًا باسم 

  ؟» وعة الفقهمجم«
درجة) ٢٥(  

عقدت القوانين البابلية فصًال خاصًا بأحكام التبّني، وذكرت أشكاًال عديدة له، اشرح  -أ  :٥س
  ذلك.

  لماذا اّتخذ التبّني طريقًا لنصب وارث ؟ -ب  
درجة) ٢٥(  

  السيد فاضل الميالنيد. 
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  الدور األول – االمتحان النهائي          القانون / الدبلوم العاليكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ

  المدخل إلى علم القانون المادة:

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة
  
  تكّلم بإيجاز عن النظام الزماني للقوانين.  :١س

درجة) ٢٥(  
  
  بّين أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية وتكّلم عن أحد هذه األنواع بإيجاز.  :٢س

رجة)د ٢٥(  
  
  اعرض بإيجاز مفهوم العرف مع تمييزه عن مجرد العادة.  :٣س

درجة) ٢٥(  
  
  ما المقصود بالقواعد القانونية اآلمرة والقواعد القانونية المفسرة ؟ اشرح ذلك بإيجاز.  :٤س

درجة) ٢٥(  

  اذكر أنواع الحقوق ثم تكلم بإيجاز عن حق الملكية. :٥س
درجة) ٢٥(  

  

السعدي د. عبد الحسن ھادي  
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  الدور األول – االمتحان النهائي          القانون / الدبلوم العاليكلية 
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               ولىالسنة: األ
  القانون الدستوريالمادة : 

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

  مركزي. قارن بين دولة ذات نظام فيدرالي وأخرى بسيطة موحدة ذات نظام ال  :١س
درجة) ٢٥(  

  قارن بين دستور مدون وأخر عرفي من حيث الصفات والتعديل واآلثار. :٢س
درجة) ٢٥(  

ما هي برأيك طبيعة النظام السياسي اإلسالمي في عهد الرسول األكرم (ص)، وما هي   :٣س
طبيعته في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران اإلسالمية، وما هي المبادئ 

  حكم في هاتين الدولتين؟التي يقوم عليها نظام ال
درجة) ٢٥(  

  ؟ من يضع الدساتير وما هي أنواعها وكيف تنتهي وما هي اآلثار التي تترتب على إلغائها  :٤س
درجة) ٢٥(  

وكيـــــف تميزهـــــا عـــــن المنظمـــــات واألحـــــزاب السياســـــية  ؟ كيـــــف تظهـــــر الدولـــــة إلـــــى الوجـــــود :٥س
  ؟ والجمعيات

درجة) ٢٥(  

  البروفيسور نوري لطيف
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   الدور األول –االمتحان النهائي           انون / الدبلوم العاليكلية الق
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: األولى

  القانون اإلداريالمادة: 

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

)درجة ٢٥(  

  ؟ القانون األخرىكيف تميز القانون اإلداري عن بقية فروع : 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(  

  

  أ. د. نوري لطيف
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   الدور األول –االمتحان النهائي       كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: األولى

  قانون العقوباتالمادة : 

  فقط أسئلةعة أربأجب عن  :مالحظة

  وضح المقصود بما يلي: :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 هي موانع المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي 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
             جريمة االحتيال -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         كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: األولى

  لقانون المدني (مصادر االلتزام): االمادة

  أربعة أسئلة فقط.أجب عن  :مالحظة

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

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

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

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

درجة) ٢٥(  
  
  

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

درجة) ٢٥(  

السعدي د. عبد الحسن ھادي  
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   الدور األول –االمتحان النهائي         كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٧ – ٢٠١٦للعام الدراسي               السنة: األولى

  لقانون التجاريالمادة: ا

  فقط أسئلة أربعةأجب عن  :مالحظة

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

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

درجة) ٢٥(  
  
  اشرح بإيجاز عناصر المحل التجاري.  :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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  الدور األول -االمتحان النهائي         الدبلوم العالي / كلية القانون
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي               ولىاأل :السنة
  لقانون التجاريا :المادة

  أربعة أسئلة فقطأجب عن  :مالحظة

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

  جلس اإلدارة في الشركات المساهمة.تكّلم بإيجاز في م  :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(  

  ز بينهما.حّدد مفهوم كل من الشركات التجارية والشركات المدنية مبّيناً أوجه التميي  :٥س
درجة) ٢٥(  

  د. عبد الحسن السعدي
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  الدور األول -االمتحان النهائي        الدبلوم العالي / كلية القانون
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي              ولىاأل :السنة
  لقانون المدني (مصادر االلتزام)ا :المادة

  
  

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

  باألمثلة.
درجة) ٢٥(  

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

درجة) ٢٥(  

  
  بّين صور التعبير عن اإلرادة في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية بإيجاز.  :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 ھادي  
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  لدور األولا -االمتحان النهائي            الدبلوم العالي / كلية القانون
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي                ولىاأل :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 ؟

  ؟هي شروط تولي الوظيفة العامة وَمن هو المواطن العادي ن هو الموظف العمومي وما 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
  ه.تناول بإيجاز المرفق العام والمبادئ التي تحكم - 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  
  ومتى وأين ظهر القانون اإلداري ولماذا ؟ -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
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  دور األولال -االمتحان النهائي              الدبلوم العالي / كلية القانون
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي                  ولىاأل :السنة
  قانون العقوبات :المادة

  فقط أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة

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

  درجة) ٢٥(                    اإلعدام ؟

  التقادم في العقوبة. -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(              ارتكاب الجريمة مع سبق اإلصرار. - هـ

  

  درجة) ٢٥(          ة وصوره والشروع فيها ؟ذا يعني االشتراك في الجريمما -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(  

  

  نوري جعفرد. 
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول -االمتحان النهائي            الدبلوم العالي / كلية القانون
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي                ولىالسنة: األ
  لقانون الدستوريالمادة: ا

  

  فقط أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة

قارن بين دولة ذات نظام فيدرالي وأخرى بسيطة موحدة ذات نظام ال مركزي وأخرى ذات نظام   :١س
  مركزي وأي األنظمة تفضلها ولماذا ؟

درجة) ٢٥(   

  كيف توضع الدساتير وَمن يضعها وكيف تضمن تطبيقها وااللتزام بها ؟  :٢س
درجة) ٢٥(   

تدعى كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران اإلسالمية بأنها دولة إسالمية، قارن بين   :٣س
أقامه الرسول النظام السياسي السائد في كل منهما، وبماذا يختلفان عن النظام السياسي الذي 

  األعظم (ص) والخالفة الراشدة ؟
درجة) ٢٥(  

متى وكيف تظهر الدولة إلى الوجود وكيف نميز بينها وبين ما يشابهها من منظمات وأحزاب   :٤س
  وجمعيات ؟

درجة) ٢٥(  

  أجب عن فرعين فقط:  :٥س
  اذكر أشكال الدساتير وكيف تظهر وبماذا يتميز الدستور عن القانون العادي ؟  -أ
ي الجهات التي تختار رئيس الدولة في الدول الديمقراطية وفي النظم اإلسالمية، لدى َمن ه -ب

  مختلف المذاهب.
موقف النظم اإلسالمية من  هو مفهوم المعارضة السياسية لدى النظم والديمقراطية وما ما  -ج

  ؟ المعارضة
درجة) ٢٥(  

  د. نوري جعفر
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول -ائي االمتحان النه         الدبلوم العالي / كلية القانون
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي                ولىاأل :السنة
  المدخل لدراسة القانون :المادة

  فقط أسئلةة أربعأجب عن  :مالحظة
  
  تكّلم في مفهوم القانون اإللهي والقانون والوضعي وذلك بإيجاز.  :١س

درجة) ٢٥(  
  
ه التمييز بين القاعدة القانونية والقاعدة تكّلم بإيجاز في وظيفة القاعدة القانونية وبّين أوج  :٢س

  األخالقية.
درجة) ٢٥(  

  
  بّين مفهوم القواعد الكلية في الفقه اإلسالمي والقانون، ثم عددها واشرح واحدة منها.  :٣س

درجة) ٢٥(  
  
  حّدد مفهوم الجزاء الجنائي والجزاء التأديبي للقاعدة القانونية وذلك بإيجاز.  :٤س

درجة) ٢٥(  

  في أنواع التشريع ثم اشرح بإيجاز التشريع األساسي. تكّلم :٥س
درجة) ٢٥(  

  

السعدي د. عبد الحسن ھادي  
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول - االمتحان النهائي           الدبلوم العالي / كلية القانون
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                ولىاأل :السنة
  تاريخ القانون :المادة

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة
 

  اذكر ما تعرفه عن (الزواج في قوانين حمورابي) على أن تتضمن إجابتك: :١س
  الزواج بطريق الشراء. -جـ  التيرحاتو. -ب  الشروط الشكلية في الزواج. -أ  

درجة) ٢٥(  

  ما هي ألواح الكودورو ؟ ومتى كان يتم استعمالها ؟ وهل تعّرضت لملكية القبيلة ؟  :٢س
درجة) ٢٥(  

    رابي على أحكام الوكالة ؟ ما معنى التعاقد بالمراسلة ؟هل نّص قانون حمو  :٣س
  درجة) ٢٥(                 وما هي آثار الوكالة ؟

  عّرف المحاكم اآلتية في القانون الروماني: :٤س
  المحاكم المئوية. -المحاكم القضائية العشرية  -قضاة االسترداد  -القاضي الفرد   

درجة) ٢٥(  

  ة لدى الرومان ؟ وما هي األجزاء الثانوية في ما هي عناصر الصيغة المكتوب :٥س
  درجة) ٢٥(       الصيغ ؟ وكيف كان يتم تثبيت النزاع في صيغة مكتوبة ؟  

  د. السيد فاضل الميالني
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –االمتحان النهائي            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولى: األالسنة

   تاريخ القانون المادة:

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

هل تحّدث قانون حمورابي عن مسألة تنصيب الوارث ؟ وٕاذا لم يكن قد تحّدث عن ذلك،   :١س
    وارثه ؟ علىشكال التي كان المال ينتقل من الشخص فما هي األ

درجة) ٢٥(  

كيف عولجت (الملكية العقارية في بابل) ؟ اشرح نظام الملكية في عهد الساللة األولى، ثم   :٢س
  بّين حق االشتراك في الحائط.

درجة) ٢٥(  

  ماذا تعرف عن ألواح الكودورو ؟ وما هي األلواح الحجرية ؟  :٣س

درجة) ٢٥(  

ما هو دور (قانون األلواح اإلثني عشر) في القانون الروماني ؟ وكيف كانت صياغة هذه   :٤س
  القوانين ؟

درجة) ٢٥(  

  .اشرح ذلك بالتفصيل ؟ ماذا تعرف عن أصول المحاكمات المدنية في الحقوق الرومانية  :٥س
درجة) ٢٥(  

  ما هو (دعوى قبض الرهن) ؟ وما هي الصيغ المكتوبة ؟  :٦س
درجة) ٢٥(  

  . السيد فاضل الميالنيد
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول –االمتحان النهائي            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولى: األالسنة

  المدخل إلى علم القانون المادة:

  فقط أسئلةأجب عن أربعة   :مالحظة

  تكلم عن عنصر اإللزام في القاعدة القانونية.  :١س

درجة) ٢٥(  

  .وّضح الجزاء المدني في القاعدة القانونية  :٢س
درجة) ٢٥(  

  العامة ثم اذكر أمثلة على كل منهما. واآلداببّين قواعد النظام العام   :٣س

درجة) ٢٥(  

  إلى موقف الفقه اإلسالمي منها. مشيراتكلم عن الحقوق المعنوية   :٤س

درجة) ٢٥(  

  ما هي أركان الحق ؟ وّضح ذلك بإيجاز.  :٥س
ة)درج ٢٥(  
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  الدور األول –االمتحان النهائي            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولى: األالسنة

  القانون الدستوري المادة:

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

ما هي برأيك وسائل تولي السلطة ؟ ناقشها باختصار ثم قارن بين االنتخابات التي جرت   :١س
، وبماذا تفسير عجز رئيس الجمهورية ٧/٦وفي ايران بتاريخ  ٦/٦في بريطانيا بتاريخ 

اإلسالمية في ايران عن تنفيذ برنامجه االصالحي رغم انتخابه في دورتين متتاليتين 
  وباغلبية كبيرة جدًا من أصوات الناخبين ؟

درجة) ٢٥(  

 والمؤسساتت ة وباقي المنظماوكيف تميزها عن األحزاب السياسي؟ كيف تفهم الدولة   :٢س
  السياسية واالجتماعية ... الخ ؟

درجة) ٢٥(  

  (بريطانيا) ؟ ًا في كل من العراق وايران والمملكة المتحدةـاتير حاليـد وتنقضي الدسـكيف تول  :٣س

درجة) ٢٥(  

  اذكر أشكال الدول ثم قارن بين النظام الرئاسي والنظام الوزاري (البرلماني).  :٤س

درجة) ٢٥(  

  ممن يتعين حماية الدستور وكيف يتم ذلك ؟  :٥س
درجة) ٢٥(  
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  الدور األول –االمتحان النهائي            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولى: األالسنة

  القانون اإلداريالمادة: 

  فقط أسئلةأربعة أجب عن  :مالحظة

  وتنفيذه. ابحث في العقد اإلداري وأنواعه :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(  

          لضبط اإلداري وأهدافه ووسائله.  ناقش ا :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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  الدور األول –االمتحان النهائي            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولى: األالسنة

  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(  

  يه أقسام األعمال التجارية واشرح أحد هذه األقسام.بّين األساس الذي قامت عل  :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 د. عبد الحسن ھادي  
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  الدور األول –االمتحان النهائي            ة القانون / الدبلوم العاليكلي
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولى: األالسنة

  القانون المدني (مصادر االلتزام)المادة: 

  فقط لةأسئ أربعةأجب عن  :مالحظة

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

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

مسألتين متى تقدم أحد المقاولين لبناء مدرسة حكومية بأوصاف وشروط معينة. المطلوب في ال -٢
هو دور المنادي ؟ وما هي قيمة تحديد السعر من قبل  يبدأ اإليجاب ؟ وكيفية القبول ؟ وما

  صاحب الشأن ؟
)درجة ٢٥(  

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

  اشرح المقصود بالمصطلحات التالية:  :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            كلية القانون / الدبلوم العالي
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي               ولى: األالسنة

  قانون العقوباتالمادة: 

  فقط أسئلةأربعة أجب عن  :مالحظة

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

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
  اع الشرعيالدف -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(  

  


