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 أكتب في بحث واحد فقط مما يلي :

 نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان . -

 عناصره وتقسيم الجرائم استنادا إليه .الركن المادي في الجريمة من حيث  -

 الركن المعنوي في الجريمة من حيث عناصره وصور القصد الجنائي . -

 أركان المساهمة الجنائية التبعية . -

 األحكام الخاصة بإنقضاء العقوبات وزوال آثارها . -

 

 

 

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،
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يلتزم الطالب بإجراء بحث واحد فقط من الموضوعات التالية على أن ال تقل صفحات البحث عن عشرة  

 صفحات .

 النيابة في التعاقد : الموضوع األول  

أنواع النيابة في التعاقد وشروط    –ي النيابة والتمييز بها وما قد يتشابه معها  ) نقاط البحث : ما ه

 تحقق النيابة وآثار النيابة في التعاقد وحكم تعاقد الشخص مع نفسه ( 

 التعويض االتفاقي ) الشرط الجزئي ( :الموضع الثاني 

بييين شييروط اسييتحقاق وشييروط اسييتحقاقه مييع بيييان الخيي    –) نقاط البحث ما هو الشرط الجزائييي 

التعويض طبقاً للقواعد العامة وشروط استحقاق الشرط الجزائي. والتكييف القييانوني للشييرط الجزائييي 

 وما يترتب عليه من آثار .

 الغلط واالستغ ل كعيب من عيوب الرضا الموضوع الثالث : 

يقييات التشييريعية التطب –) نقاط البحث في الغلط تعريفه وتمييييزه عيين  يييره عمييا قييد يتشييابه معييه 

 االستغ ل وشروطه . جزاء االستغ ل (  –للغلط . جزاء الغلط 

 التقادم المسقط  الموضوع الرابع :

أنييواع التقييادم المختلفيية مييع  –ما هو التقادم المسقط واألساس القييانوني لتبريييره  –) نقاط البحث 

ة التقييادم ومييا يعتييرن سييريان بيان المدة التي يتقادم بها كل نوع من التقادم . وكيفييية حسيياب مييد

التقادم ) الوقف واالنقطاع ( والخ   فيما بينهما واآلثار التييي تترتييب علييى التقييادم والفييرق بييين 

 مدة التقادم ومواعيد السقوط .

 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،
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The student must choose only one topic from the following :  

1. The meaning of Money and its essential role in the economy.  

2. The evolution of Money and development of both its forms and 

functions across time.  

3. The main functions of the financial markets and the Structure 

of the financial market in Egypt.  

4. The functions of Central bank, the tools of Monetary Policy and 

their role in achieving monetary policy goals in Egypt. 

 ع بالتوفيق ،،مع تمنياتي للجمي
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Research in ( contract law ) 

1- Write a paper on : the impact of the Corona virus on the contract in terms 

of its conclusion and implementation the obligation from the tow parts, 

with a distinction between the effect of the virus and the effect of the 

measures taken by the state ?  

Ideas for help:- 

1- is the virus a force majeure or an emergency circumstance ? 

2- the extent to which the contract can be terminated by one of the parties . 

3- Differentiating between the contracts concluded before the emergence of the 

virus and those conclude or renewed after its appearance . 

 

2- Write a paper on the nature of civil liability for damage caused by the 

Corona virus . 

Ideas for help:- 

1- A qualitative presentation of responsibility . 

2- Displaying the elements of each . 

3- Explain the type of liability that can arise from the damage caused by the 

Corona virus . 

4- Who should bear the burden of proof ? 

 مع تمنياتي للجميع بالتوفيق ،،
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Write down in one of the following subjects: 

1-Personality of international organization. 

 

2-Structure of international organization. 
 

3-Budjets of international organization. 

 

 
 

 

 مع تمنياتي.....

 االستاذ الدكتور احمد رفعت  

 االستاذ الدكتور احمد فوزي


