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القانونفي مادة  الثانياختبار الثالثي   

عمل الخير بصوت هادئ فغدا يتحدث عملك بصوت مرتفعاو  ،كلما رزقت بال توقعكلما أعطيت بال مقابل   

  نقاط) 06الجزء األول:(

  بدون شرح ما هي خصائص االسم ؟ – 1

  ما هي اآلثار القانونية لألهلية بالنسبة للشخص الطبيعي؟ – 2

  كيف تكون الذمة المالية للشخص االعتباري؟ – 3

 نقاط) 06الجزء الثاني:(

خيرة تملك سكن في مدينة توسمولين ، أجرته لعاشورية مدة سنة علما أن هذه األخيرة كاتبة 
وأثناء االنجاز احتاج لتمرير فكلف مقاول ببنائه  ،عبد العزيز اشترى أرض و أراد بناء سكن 

  سكن خيرة بقنوات صرف المياه مرورا 

  المطلوب:

  عرف الحق ،و ما هي أركان قيامه ؟ بالشرح – 1

  ما هي الحقوق المذكورة لكل شخص في الوضعية ؟ – 2

  ما الفرق بين الحقوق العامة و الخاصة ؟ – 3

  نقاط) 08الجزء الثالث:(

سليمان و صادق إخوة هذا األخير مقيم في الجزائر إال أن سليمان هاجر إلى الخارج ،تزوج 
بد الرزاق،خديجة) سليمان من امرأة أجنبية و أنجب ثالث أبناء و بنت (لخضر ، مجدوب ، ع

  كلهم يحملون الجنسية األجنبية.

لخضر يمتلك شركة و أراد فتح فرع في الجزائر و منه أراد اإلقامة في الجزائر و بعد ذلك 
  قرر تقديم طلب للحصول على الجنسية.

ي في مجال بيع تجارنشاط صادق له ابنان جبلي مقيم في حي القدس بالبيض و يمارس 
  بتوسمولين.حي السالم مع أخوه الشيخ في  األلبسة
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  المطلوب:

  ما هي العالقة التي تربط جبلي بخديجة؟ نوعها؟ – 1

  مع توضيح طريقة الحساب أحسب درجة قرابة بين مجدوب و الشيخ؟ – 2

  ما هي اآلثار المترتبة عن القرابة؟ – 3

  الجنسية الجزائرية؟أجل حصوله على من  ما هي الشروط الواجب توفرها في لخضر – 4

  ماذا يمثل كل من حي القدس و حي السالم بالنسبة لجبلي؟ – 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 انتهى بالتوفيق
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