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السؤال األول

اسم المحاضر :أ .د .موسى أبو ملوح
د .أنـور جمعة الطويـل
د .ايناس جاد الحق
رقم الطالب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :القانون و الممارسة القضائية
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس ( ال )

درجة السؤال ( )03/ 00

عدد الفروع ( ) 8

أجب عن جميع األسئلة اآلتية:
 .1لو قال عمر لزيد أبيعك منزلي عندما يصبح القمر بد ار .فهل يكون عمر قد علق بيعه على شرط أم أضافه إلى أجل .علل
إجابتك.

 .2إذا أصبح الوفاء بااللتزام األصلي مستحيال بسبب أجنبي عن المدين جاز للدائن المطالبة بااللتزام البدلي المتفق عليه عند
التعاقد .صح أم خطأ مع التعليل.

 .3أذا قال شخص ألخر أبيعك منزلي على أن ينفسخ العقد إذا أردت أنا أو أردت أنت .فهل يكون العقد صحيحا أم ال.
ولماذا؟
 .4إذا كان القرض يدر فائدة وكان الوفاء بالقرض مربوطا بأجل معين .فهل يحق للموفي النزول عن األجل أم ال؟ ولماذا؟

 .0إذا أعفى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين في حال وجود مدينين آخرين متضامنين .فهل يتحمل الدائن
نصيب هذا المدين في حصة المعسر من المدينين؟ علل اجابتك.

السؤال الثاني

عدد الفروع ( ) 0

درجة السؤال ( )03/00

أجب عن ثالثة فقط من االسئلة اآلتية:
 .1وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين من حيث االنعقاد والنفاذ.

 .2إذا تم الوفاء لشخص غير الدائن ،فإن القاعدة تقتضي أن من يفي بالدين غطا يفي به مرتين .وضح االستثناءات على
هذه القاعدة.

 .3تعتبر استحالة التنفيذ طريقة من طرق انقضاء االلتزام .وضح ذلك مبينا شروط االستحالة في هذه الحالة واألحكام
المتعلقة بتبعة الهالك.

 .4ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي لحقه .وضح االستثناءات الواردة على هذه القاعدة.

السؤال الثالث

عدد الفروع ( ) 7

درجة السؤال ( )03/73

أجب عن سؤالين فقط من االسئلة اآلتية:
 .1من آثار التضامن السلبي النيابة التبادلية فيما ينفع ال فيما يضر .اشرح ذلك.
 .2عرف المقاصة القانونية واشرح شروطها وآثارها.

 .3هناك من الحقوق ما يتقادم بمرور خمس سنوات ومنها ما يتقادم بمرور ثالث سنوات خالفا للقاعدة العامة في
التقادم المسقط .اشرح ذلك مبينا بالشرح هذه الحقوق وأحكام التقادم فيها.

إنتهت األسئلة

الصفحة  0من 0

