جامــــعـة فــــلســـطين

رقم المساقGLWA1204 :
اسم المساق :مدخل للقانون ( نظرية الحق )
تاريخ االمتحان2102 /4/2 :
عدد األسئلة  ) 3(:أسئلة
زمن االمتحان:ساعة
استخدام اآللة الحاسبة(ال)

االمتحان النصفى
الفصل الدراسي الثانى
2102- 2104

اسم المحاضر :أد .موسى أبو ملوح
رقم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب:ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة:كلية القانون
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس(ال)

( أجب عن ستة نقاط )

السؤال األول:
بين رأيك فى العبارات التالية :

 - 1تثبت السلطة أو القدرة للشخص الطبيعى فقط .

 - 2تبدأ الشخصية الطبيعية فى حالة واحدة فقط و هى تمام والدة اإلنسان حي ًا .
 - 3ال يجوز أن يكون للشخص الطبيعى و اإلعتبارى أكثر من موطن .
 - 4ال يستطيع الشخص الطبيعى أن يغير اسمه في جميع األحوال .

 - 5نيابة األب و الجد و الوصى عن عديم األهلية أو ناقصها تثبت بنص القانون .

 - 6تأخذ تصرفات السفيه بعد صدور قرار الحجر عليه حكم تصرفات الصبي غير المميز .

 - 7إذا توفى الشخص فإن ذمته المالية تنتهي بالوفاة و يؤدى ذلك إلى انتهاء حقوق دائن الشخص المتوفى .
 - 8يقتصر اعتراف الدولة باألشخاص االعتبارية على االعتراف العام.

السؤال الثاني:

حدد ما يلى

 - 1حدد نوع األهلية التي تثبت لكل من (  - 1فاقد التمييز
الرشد

 - 5المعتوه

 - 2الصبى المميز

 - 6جامعة فلسطين )

 - 3القاصر المأذون  - 4البالغ سن

 - 2حدد نوع و درجة القرابة لكل من (  - 1قرابة الشخص لجده  - 2قرابة الشخص إلبن عمه  - 3قرابة الزوجة لعم الزوج )

 - 3حدد األثر القانونى للحاالت التالية :

 - 1صدر حكم من القاضى بوفاة شخص مفقود  ،وفيما بعد تبين أن المفقود حى .
 - 2وصى قام بإبرام عقد بيع بصفته بائع نيابة عن عديم األهلية أو ناقصها .

 - 3خالد شخص مجنون تعاقد مع أحمد من أجل شراء سيارة منه  ،و أحمد يعلم أن خالد شخص مجنون ،
و بعد إبرام عقد بيع السيا ةر صدر بحق خالد قرار حجر عليه .

السؤال الثالث :
اشرح ما يلى ( اجب عن سؤال واحد فقط )
 - 1اشرح موانع األهلية .

 - 2اشرح خصائص اإلسم .

انتهت األسئلة

مع تمنياتى لكم بالتوفيق و النجاح
1

