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انكهيـت:كهيت اإلدارة
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ

انسؤال األول :ضع عاليت صح ( √ ) أيبو انعببرة انصحيحت وعاليت خطأ ( × ) أيبو انعببرة
انخبطئت يع تصحيح انعببرة انخبطئت:
( 10عاليبث )
ٌ - 1عتبر الجنون والسفه من العوارض التً تنقص األهلٌة ( )
 - 2تعطً الحقوق العٌنٌة لصاحبها حق االستعمال واالستغالل والتصرف ( )
 - 3تنتهً الحقوق العٌنٌة األصلٌة والتبعٌة بالتقادم المسقط ( )
 - 4إذا اتفق االفراد على عمل مقاصه اتفاقٌه فإنها تقع بحكم القانون ( )
 - 5تمتد الشخصٌة القانونٌة لإلنسان بعد وفاته وحتى سداد دٌون التركة ( )
 - 6إذا سكت الدائن عن دٌنه مدة مرور الزمن فإن ذلك ٌؤدي الى سقوط الدٌن بالتقادم المسقط ( )
 - 7من الحقوق العٌنٌة التبعٌة حق اختصاص والذي ٌنشا بقرار من المحكمة ( )
 - 8الواقعة القانونٌة هً كل امر تحدث ٌرتب القانون على حدوثها امر معٌن تتمثل فً انشاء حق او نقله
او تعدٌله ( )
 - 9اذا حكم القضاء باعتبار المفقود مٌتا ً حكمٌا ً ٌعتبر مٌتا ً من تارٌخ صدور الحكم ال من تارٌخ الوفاه ( )
 - 10الحق العٌنً رابطة تسلط أما الحق الشخصً فهو رابطة اقتضاء ( )

انسؤال انثبَي  :اكتب انًصطهح انقبَىَي انذال عهى انعببراث انتبنيت:
(  10عاليبث )

 - 1قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونٌة التً تكسبه حقا ً او تحمله التزاما ً
 - 2العوامل التً تحدث للشخص فتؤثر فً اهلٌة األداء حٌث تصٌب الشخص فً عقله
 - 3هو رابطة اقتضاء بٌن شخصٌن بمقتضاها ٌلتزم احدهما وهو والمدٌن قبل األخر وهو الدائن بإداء
شًء معٌن أو االمتناع عن شًء
 - 4هً االمور التً تجد على الشخص بعد بلوغه سن الرشد فتمنعه من ابرام التصرفات القانونٌة بمفرده
 - 5الشًء الذي ٌنتج فً مواعٌد غٌر دورٌه وٌترتب الحصول علٌه االنتقاص من أصل الشًء
 - 6سلطه لشخص معٌن تنصب مباشرة على شًء مادي معٌن
 - 7الحقوق التً توجد لتأمٌن أو لضمان الوفاء بحق الشخص وتتبع الحق المضمون وال تنفصل عنه
 - 8هو الحق الذي ٌعطً لصاحبه حق التصرف واالستعمال واالستغالل فقط
 - 9الحق الذي ٌنشأ بقرار من المحكمة على احد العقارات بناء على طلب صاحب الحق
- 10األعمال التً تصدر من الشخص ٌترتب علٌها اثار قانونٌه بصرف النظر عن انصراف ارادة الشخص
الى احداث هذه االثار
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أجب عٍ سؤانيٍ فقط يًب يهي:
انسؤال انثبنث:
(  20عاليه )
أ  -ما هً األثار المترتبة على التفرقة بٌن الحقوق العٌنٌة والحقوق الشخصٌة
ب -هناك موانع تؤثر فً اهلٌة الشخص فتمنعه من إبرام التصرفات القانونٌة اذكر هذه الموانع مع الشرح

انسؤال انرابع:
(  20عاليه )
أ  -حدد المشرع الفلسطٌنً فً القانون المدنً ضمانات خاصه لضمان الوفاء بالحقوق أشرح هذه العبارة
بالتفصٌل فً ضوء دراستك ألنواع هذه الضمانات
ب -اذكر مع الشرح انواع المقاصة

انسؤال انخبيس :
(  20عاليه )
أ  -يعتبس العسف المصدز الثالث مه مصادز القاوون الفلسطيىي
إشسح ٌري العبازي موضحا ً مزايا وعيوب العسف
ب -اذكس مع الشسح معياز التفسقً بيه القواعد اآلمسة والقواعد المكملً مع بيان اٌميً ٌري التفسقت

إنتهت األسئمة

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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