
 م2018-م2017السنة الدراسية                                .......................... انوية ـــث
ـــ ــــ  ــاد  ــالسنة الثانية تسيير واقتصـ                      ار الفصل األول          ــــاختبـــــــــ
ـــون    الما ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ 1 المدة:                               دة: قانــــ ــــــ ــــــ  ــــــاعةســـ

 نقط(:  8الجزء األول )
 عرف الشخص المعنوي.  .1
 ما هي أسباب انتهاء الشخصية القانونية للمؤسسة الخاصة؟ .2
ي جدول:  .3

 صنف األشخاص التالية حسب نوعها ف 

 والية تيارت 

 بية لوالية البليدة  مديرية الير

 ى بفرندة  المطاحن الكير

 جمعية كافل اليتيم 

 مستشف  بن سينا بتيارت 

 بلدية تيدة 

 ي بن مهيدي  العربر

 ي للسكن والبناءا
 لمخير الوطن 

ي )
                              (: نقطة 12الجزء الثان 

ي الحياة أساس و 
الدستور  من 41لذا نّصت المادة  أصل كل الحقوق األخرى، يعتير الحق ف 

  :الجزائري عىل ما يىلي 
ي أو معنوي أو أي مساس " 

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة االنسان ويحظر أي عنف بدب 
   . " بالكرامة....... 

. ومن بير  الحقوق المكفولة تها يتمتع اإلنسان بحقوقه المدنية من بداية شخصيته إىل نهاي

ي المجتمع 
ه ف  ه بير  أفراد  ا وعىل ملإلنسان قانونا هي حق حصول الشخص الطبيعي عىل ما يمير  يمير 

 عائلته. 
:  وعىل ضوءبناءا عىل ما سبق   دراستك أجب عىل ما يىلي

 النص؟عن أي حق يتحدث  .1
 ما هي خصائصه؟  .2
 كيف يتم اكتسابه؟ .3
؟منر تبدأ حياة الشخص الطبيعي  .4  ومنر تنتهي
؟بإذا كانت إجابتك ؟ هل تثبت للجنير  حقوق .5  نعم، فما هي
ي إعطاء اسم للمولود؟ .6

 من له الحق ف 
امها حنر يكون االسم مقبوال؟ما  .7 وط الواجب احير  هي الشر
 من هو ضابط الحالة المدنية؟ .8
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 نقط(:  8الجزء األول )
 عرف الشخص المعنوي.  .4
 ما هي أسباب انتهاء الشخصية القانونية للمؤسسة الخاصة؟ .5
ي جدول: صنف  .6

 األشخاص التالية حسب نوعها ف 

 والية تيارت 

 بية لوالية البليدة  مديرية الير

 ى بفرندة  المطاحن الكير

 جمعية كافل اليتيم 

 مستشف  بن سينا بتيارت 

 بلدية تيدة 

 ي بن مهيدي  العربر

 ي للسكن والبناءا
 لمخير الوطن 

ي )
                              (: نقطة 12الجزء الثان 

ي الحياة أساس و يعتير 
الدستور الجزائري  من 41لذا نّصت المادة  أصل كل الحقوق األخرى، الحق ف 
  :عىل ما يىلي 

ي أو معنوي أو أي مساس " 
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة االنسان ويحظر أي عنف بدب 

   . " بالكرامة....... 
. ومن بير  الحقوق المكفولة لإلنسان ها تيتمتع اإلنسان بحقوقه المدنية من بداية شخصيته إىل نهاي

ي المجتمع 
ه ف  ه بير  أفراد عائلته.  وعىل ما قانونا هي حق حصول الشخص الطبيعي عىل ما يمير   يمير 

:  وعىل ضوءبناءا عىل ما سبق   دراستك أجب عىل ما يىلي
 النص؟عن أي حق يتحدث  .9

 ما هي خصائصه؟  .10
 كيف يتم اكتسابه؟ .11
؟منر تبدأ حياة الشخص الطبيعي  .12  ومنر تنتهي
؟بإذا كانت إجابتك ؟ هل تثبت للجنير  حقوق .13  نعم، فما هي
ي إعطاء اسم للمولود؟ .14

 من له الحق ف 
امها حنر يكون االسم مقبوال؟ .15 وط الواجب احير  ما هي الشر
 من هو ضابط الحالة المدنية؟ .16
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ي )
   (: نقطة 12الجزء الثان 

 االسمالنص هو : يتحدث  الذي حقال .1
 خصائص االسم:  .2

  يتمير  االسم بطبيعة مزدوجة، فهو حق من حقوق الشخص، كما أنه       
 . فرضه الدولة مراعاة للصالح العامواجب ت      
ᐅ  :( بمقابل أو بدون مقابل، كما ال يجوز لصاحبه التنازل عنه أو )البيع أو الهبة أو الوصية أو الرهن الترصفال يجوز لصاحب االسم الترصف فيه بأي نوع من أنواع  عدم القابلية للترصف.

ي استعماله
خيص للغير ف   باستثناء االسم التجاري .الير

ᐅ  :ي االسم من حقوق الشخصية وبالتاىلي فهو خارج عن دائرة التعامل.  التقادم المسقطأو  التقادم المكسبيكون االسم غير قابل للتقادم بنوعيه  عدم القابلية للتقادم
 وذلك باعتبار أن الحق ف 

ᐅ  :ه بمحض اإلرادة  . يخضع تغيير االسم وتعديله أو تصحيحه إلجراءات قانونيةالشخص،  االسم ثابت وغير قابل للتعديل بمحض إرادة ثبات االسم وعدم تغيير
 اكتساب االسم: يتم  .3
ᐅ  :عيا  ينسب النسب ة أشهر، أما بعد وفاة الزوج أو الطالق فينسب الولد إىل الولد ألبيه إذا كان الزواج شر أي بإقرار البنوة لمجهول النسب  النسب باإلقرار وكذلك يثبت  .أبيه إذا ولد خال ل عشر

ي مرض الموت. 
 ولو تم ذلك اإلقرار ف 

ᐅ  :من أبوين مجهولير  شخص المولود أو لل للقيطيقوم ضابط الحالة المدنية باختيار اسم  القانون . 
ᐅ   :تحمل الزوجة لقب زوجها وال تفقد لقبها العائىلي فيصبح لها لقبان الزواج. 
 : حياة الشخص الطبيعي بداية و نهاية  .4

 . حيا  والدته بتمام اإلنسان شخصية تبدأ
 . تحققت حياته   و      الجنير  عن أمه انفصاال تاما  انفصلالوالدة إذا تتم 

 . حكميةأو وفاة طبيعية وفاة  بوفاتهتنتهي الشخصية القانونية لإلنسان       
ي       

 . تاما ودائما توقفا القلب والرئتير  هو توقف : الموت الحقيفر
: هو الموت الذي       ي يثبت بحكم من القضاء  الموت الحكمي

 . أو الغائب المفقود ف 
ط والدته حيا تثبت للجنير  نعم  .5 اث،  بشر : المير   الوصية ،الهبة ،للشخصيةالحقوق المالزمة  ،ألبيهثبوت نسبه حقوق هي
 . مجهول األبوين إعطاء اسم للمولود لضابط الجالة المدنية إعطاء اسم للمولود، كما يحق الوالدين من حق  .6
 . أمازيغيا أو عربيا حنر يكون اسم المولود مقبوال يجب أن يكون  .7
                 رئيس البلدية. هو ضابط الحالة المدنية: هو  .8
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