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 اشرح مبادئ القضاء الواردة في الوضعية       
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  التي  يمكن  لألجنبي الحصول عليها  ؟ما نوع الجنسية   -3

 :  الثاني الجزء

السيد " عثمان "  موظف  باحدى  البلديات  ، سافر الى الخارج عند عمه  في ظروف    

 قاهرة منعته من العودة الى  وطنه  .

 : المطلوب
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  الثالث الجزء

جزاري  محامي  بمدينة  مغنية  ، متزوج من مغربية  و له  بنت  السيد " عيد الصمد  "   

 بالمغرب .  2010/  02/   20" أسماء  " مولودة  في 

الحظت زوجته  أنه أصبح يبذر ماله  بشكل غير عقالني  ، فتقدمت للمحكمة  لمنعه  من   
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 حدد تاريخ اكتمال أهليتها           

  األول : الجزء

 الناس سواسية أمام القضاء  و هو في متناول الجميع    -1

 اشرح مبادئ القضاء الواردة في الوضعية       

 التربيةرفعت وزارة التربية  الوطنية  دعوى قضائية  ضد احدى  نقابات عمال   -2

 ما نوع القضاء الذي يفصل  في القضية  ؟  و لمـــاذا ؟  -ت

 أذكر  هياكل  هذا القضــــاء   -ث

 للقضاء  ماهي  مهام المجلس االعلى -ح

  ما نوع الجنسية  التي  يمكن  لألجنبي الحصول عليها  ؟ -3

 :  الثاني الجزء

في ظروف    عند عمه السيد " عثمان "  موظف  باحدى  البلديات  ، سافر الى الخارج  

 .قاهرة منعته من العودة الى  وطنه  

 : المطلوب

ما نوع الشخص المعنوي المشار اليه في الوضعية  ؟ عرفــــه  و  كيف  -1

 تنتهي شخصيته 

 القانونية  للسيد " عثمان ؟ عرفها  و كيف تنتهي شخصيته ؟  الوضعيةماهي  -2

 ماهو موطن  السيد ؟ عثمان ؟  عرفه -3

 القرابة  بينه  و بين عمه ؟  برر اجابتك ما نوع  -4

  الثالث الجزء

بمدينة  مغنية  ، متزوج من مغربية  و له  بنت   محاميجزاري  "  عيد الصمد السيد "    

 بالمغرب .  2010/  02/   20في  " أسماء  " مولودة 

أصبح يبذر ماله  بشكل غير عقالني  ، فتقدمت للمحكمة  لمنعه  من  الحظت زوجته  أنه  

 التصرف في ماله

 :  المطلوب

 ما نوع موطن السيد " عبد الصمد " ؟ برر اجابتك  -1

 عرفه ما هو عارض االهلية  الذي أصيب به السيد " عبد الصمد " ؟  -2
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 ما نوع جنسية  " أسمـــاء " ؟  وضح اجابتك -4

 حدد درجة األهلية  للبنت " أسماء  ؟  و لمـــاذا  -5

 حدد تاريخ اكتمال أهليتها       
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