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االمتحان النهائى
الفصل الدراسي الثانى
0205- 0204

أجب عن األسئلة التالية :
السؤال األول:
عرف المصطلحات األتية ( :أجب عن خمسة فقط )

 - 1العقود اإلدارية

 - 2الحيل القانونية

 - 3الصياغة الكمية
 - 4تصميم العقد
 - 5لغة العقد

 - 6منطوق الحكم

 - 7الصياغة فى العقود
السؤال الثانى :
بين مدى صحة العبارات األتية

 - 1ال توجد أهمية الختيار اللغة الذي تجري بها صياغة العقد
- - 2ال توجد أهمية ألى عقود لها صلة بموضوع العقد
 - 3ال يتسم الحكم القضائى بمجموعة من المكونات
السؤال الثالث :
اشرح ما يلى ( :أجب عن أربعة أسئلة فقط )
 - 1اشرح منهجية مناقشة و معالجة القرار القضائي .
 - 2اشرح متطلبات الصياغة الجيدة فى العقود .
 - 3اشرح مراحل تصميم العقد و شكله .
 - 4اشرح مضمون بنود صياغة العقد .

 - 5اشرح كيفية فهم عناصر القرار القضائي .
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اسم المحاضر :أ .دعاء إسماعيل جبر
رقم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الكليـة:كلية القانون
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخدا م المعاجم أو القواميس(ال)
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أجب عن التطبيق التالي:

خالد مصطفى أحمد درويش من سكان رفح يحمل هوية رقم ( )555555555يملك قطعة أرض من القسيمة رقم  15القطعة

رقم  181من أراضي رفح و المسماة التوت و تبلغ مساحة هذه القطعة  1111متر مربع  ،يحدها من الشرق شارع بعرض

6متر و من الغرب أرض دمحم رشيد و من الشمال ارض حسن شحادة

و من الجنوب أرض خليل فتحى

قام خالد

بعرض هذه القطعة للبيع  ،فتقدم زياد دمحم سعيد شلبى من سكان النصيرات يحمل هوية رقم (  )444444444لشراء القطعة

وتم االتفاق بين الطرفين على البيع .

بعد قراءة المعطيات السابقة قم بصياغة عقد إتفاق على بيع وفقاً للوقائع السابقة و فى ضوء القواعد التى درستها فى
مساق أصول التعبير و الصياغة القانونية

إنتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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