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 _ 1الشخص الذي يمحق بو مانع من موانع األىمية يصبح غير مميز.

 -2األشياء العامة ال يجوز تممكيا بالتقادم.

 -3تنتيي حياة اإلنسان الطبيعي بالوفاة فقط.
- 4القرابة الحكمية ىي القرابة التي تقوم عمى أساس فكرة النسب.
 _5ال يممك الشخص تغيير اسمو حفاظاً عمى االستقرار االجتماعي.
 _6الموطن القانوني يثبت فقط لعديم التمييز.

 _7ال يمكن أن تتحقق أىمية الوجوب إال إذا تحققت أىمية األداء.
 -8تثبت لمشخص االعتبارى أىمية وجوب و أىمية أداء

-9العقارات بالتخصيص ىى فى األصل عقارات و تتحول الى منقوالت
 -10ال يشترط أن يكون محل االلتزام معينا
 -11ال يثبت لممؤلف حقا ماليا

 -12تعتبر الوقائع الطبيعية ىى المصدر الوحيد لمحق
 -13يتشابو مفيوم اساءة استعمال الحق مع مفيوم تجاوز حدود الحق
 -14يتكون الحق الشخصى من عنصرين ىما الدائن و المدين
 -15أخ الزوج قريب من الدرجة الثانية لمزوجة بالمصاىرة

السؤال الثانى :

عرف المصطمحات األتية
- 1الشخصية االعتبارية
- 2الحق
 - 3الذمة المالية
- 4الحق العينى
- 5حقوق الشخصية
 - 6أىمية الوجوب
 - 7السفو
- 8الدعوى
- 9الموطن
- 10األشياء االستيالكية

 10درجات
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 5درجات

السؤال الثالث
حدد أنواع الحقوق األتية
- 1حق الشخص فى االنتقال من مكان ألخر
- 2حق االرتفاق
- 3حق االمتياز
- 4التزام العامل بأداء العمل لصالح رب العمل
- 5الممكية الصناعية

 9درجات

السؤال الرابع:
اذكر ما يمى ( بدون شرح )

- 1خصائص حقوق الشخصية
- 2مصادر الحق

- 3طرق إثبات الحق

 23درجة

السؤال الخامس :
( أجب عن ثالثة نقاط مما يمى )
أكتب في الطبيعة القانونية لالسم باعتباره من مميزات الشخصية ؟.
اكتب فى مراحل األىمية

اكتب فى بداية الشخصية االعتبارية و نيايتيا

اكتب فى طرق الغاء القانون

 6درجات

السؤال السادس :

أجب عن األسئمة التى تمى الفرضية األتية
(قام ابراهيم قبل وفاته بتعيين دمحم وصيا عن ابنه القاصر سعيد و الذى يبمغ من العمر  7سنوات وبالرغم من أن جد سعيد حى)
-ماالفرق بين الولى و الوصى ؟

في حال عدم قيام ابراىيم بتعيين وصى من سيكون النائب القانونى عن سعيد القاصر ؟-ىل يجوز لدمحم الوصى القيام بأعمال التصرف ؟

 لوحصل سعيد عمى إذن من المحكمة المختصة بابرام بعض التصرفات ىل ستبقى الوصاية عميو ؟انتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

