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( 10درجبث)

انسؤال األول :

ضع عاليت صخ ( √ ) أيبو انعببرة انصذيذت وعاليت خطأ ( × ) أيبو انعببرة انخبطئت يع انتعهيم:
- 1ال يجوز تطبيق القاعدة القانونية عمى الماضي ( ).
- 2يتساوى الجميع في اىمية الوجوب واىمية االداء( ).
- 3االسم حق لصيق بالشخصية يجوز الدفاع عنو اذا حدث لو اعتداء بخالف اسم الشيرة واالسم المستعار ( ).
- 4يترتب عمى صدور القانون التفسيري ان يعود اثره الى وقت نفاذ القواعد التشريعية التي يتناول تفسيرىا ( ).
- 5لم يفرق القانون بين المجنون والسفيو وجعل ليما نفس المرتبة ويأخذان نفس الحكم( ).
- 6جميع تصرفات السفيو بعد صدور قرار الحجر وتسجيمو باطمة بطالنا مطمقا ( ).
- 7يعتبر المساعد القضائي نائبا عن صاحب العاىتين او صاحب المرض البسيط ( ).
- 8يتمتع المصاب بعجز جسماني شديد بأىمية اداء ناقصة ألنو يصعب عميو مباشرة التصرفات القانونية منفردا ( ).
- 9يجوز لممحكوم عميو بعقوبة جنائية القيام بأعمال االدارة بناء عمى اذن المحكمة ( ).
 - 10يترتب عمى الحكم اعتبار المفقود ميتا موتا حكميا انتياء الشخصية القانونية من تاريخ الفقد وىو حكم كاشف لمموت
االعتباري ( ).

انسؤال انثبَي  :اكتب انًصطهخ انقبَىَي انذال عهى انعببراث انتبنيت:

(  5درجبث )

- 1سمطة يمنحيا القانون لشخص معين بيدف تحقيق مصمحة قانونية.
- 2المركز المالزم لمفرد باعتباره عضوا في جماعة او مجموعة ذات قيمة اجتماعية اساسية.
- 3حق الفرد في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمي الييا اباؤه بمجرد ميالده.
- 4استغالل الشيء واستثماره مع بقائو في ذمة صاحبو .
 - 5تدبير احتياطي لحماية شخص اصيب بقواه العقمية نظمو القانون لمصمحة ىذا الشخص.
- 6تبذير المال عمى غير مقتضي العقل والشرع.
- 7ان يعمم المتعاقد مع السفيو بحالتو ويدفعو لمتعاقد ليحصل عمى ربح ما كان ليحصل عميو لوال وجود حالة السفو.
- 8تجريد القاعدة القانونية من القوة الممزمة بإنياء سريانيا .
- 9تطبيق القانون عمى المراكز القانونية التي تتمو نفاذه سواء في نشوئيا او انقضائيا او في تحقيق اثارىا.
- 10

االسم الذي يطمقو الشخص عمى نفسو ويكون متعمقا بأوجو نشاطو االدبي او الفني.
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(  10درجبث)

انسؤال انثبنث :اركر بئيجبز يب يأتي:
- 1طرق اكتساب االسن.
- 2اهوية القراتة.
- 3النتائج التي تترتة على انعدام االثار القانىنية التي يثرهها الصثي غير الوويز.
- 4الشروط الىاجة تىافرها لناقص االهلية كي تثثت له اهلية اداء كاهلة.
- 5النتائج الوترتثة على الطثيعة الوزدوجة لالسن.
( 25درجت)
انسؤال انرابع :اشرح ببنتفصيم يب يأتي:
- 1موانع االىمية. .

( 4درجات).

- 2الفرق بين مبدا اقميمية القوانيين ومبدا شخصية القوانين.

( 4درجات).

- 4تحدث عن السمطة التي تممك االلغاء مبينا طرقو .

(10درجات).

- 3احكام تصرفات ذو الغفمة مع بيان المقصود بالغفمة .

إنتهت األسئمة

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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( 7درجات).

