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 الطريق نحو الماستر 

 - الدليل العملي في اجتياز اختبارات الماستر -

 – تجربة شخصية وأمثلة واقعية ملموسة  -

لجميع الراغبين في استكمال مشوارهم الدراسي   -

بالماستر ولطلبة الحقوق بالمغرب على وجه 

 -الخصوص

 

اختيار التخصص المناسب والتحضير كيفية  •

 لالمتحان 

 كيفية اجتياز االختبار الكتابي والشفوي بنجاح  •

 نصائح مختلفة لما بعد ولوجك للماستر •

ملحق ألهم المراجع وألسئلة السنوات السابقة  •

 الخاص بطلبة الحقوق

 

 

 زكرياء بنيونس 

 طالب باحث بسلك ماستر 

 بمكناس  القانون والمقاولة
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 شكر وإهداء 

 أنواع من الطلبة:  ثالثةأهدي هذه السطور والكلمات إلى 

من هم في  بها على إلى من ال يحتكرون المعلومة وال يبخلون  الصنف األول:

 حاجة إليها، بل ويبدلون في ذلك الغالي والنفيس وبدون أدنى استعالء أو تكبر.

خبايا االستعداد للماستر، فإما  : إلى أولئك الذين كنت كلما سألتهم عن الصنف الثاني

ال يجيبنا بتاتا، وإما أفتونا بجواب باهت يعبر عن مرض نفسي قاتل يعشش في  

 قلوبهم. 

لين لطموح حجز مقعد ام  لين الح  ام  ين الع  الم  إلى أولئك الطلبة الح   الصنف الثالث:

دوا  ويفي الهم بسلك الماستر، لهم أهدي هذه التجربة المتواضعة عسى أن يستفيدو

إليها، فال تبخلوا بتعميمها على الكل فضال وليس  هم في حاجة ممن  بها غيرهم 

 أمرا.
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 تقديم:

تراودنا متمنيات عديدة  -نحن طلبة العلم–مما ال يقبل الشك أو الجدل أننا جميعا 

نسعى جاهدين للوصول إليها بطموح وشغف كبيرين، ومن بين هذه األماني نجد 

المشوار العلمي والتحصيل الدراسي األكاديمي إلى ابعد المستويات  استكمال 

 وأعالها.

هذا الطموح الذي يكبر وينموا في نفوسنا منذ الصغر شيئا فشيئا حتى تطأ أقدامنا  

بذلك مسلسل جديد من الدراسة ما ألفناه، ونحن تالميذ فيما   ليبتدئمدرجات الكلية، 

 مضى. 

ين والتدريس في التعليم العالي برحاب الكليات  وكما هو معلوم، فإن نظام التكو

األساسية، ثم سلك   سلك اإلجازة، فنجد (L.M.D)المغربية ينقسم إلى ثالثة أسالك

 الماستر، وأخيرا سلك الدكتوراه.

وال مراء فإن لكل مرحلة مميزاتها الخاصة بها وإستراتيجية معينة يتعين على من 

 يستوعبها جيدا. هم بسلوك طريقها أن 

وإذا كانت المرحلة األولى) اإلجازة( تسمح لكل من حاز على شهادة الباكالوريا  

 لك ي الماستر والدكتوراه. أن يخوض تجربتها، فإن األمر ليس كذلك لكل من س  

إن الطالب)ة( المغربي بصفة عامة وفور حصوله على شهادة اإلجازة بأي نقطة 

مسامعه الكثير من اإلشكاالت التي قد يقف أمامها  كانت تراوده عدة أسئلة وتطرق 

هذه   بعد اإلجازة؟ وهل تغدوا سيسلك أو باألحرى ماذا  اعاجزا وتائها ال يدري ماذ

 ؟ نحو بلوغ مراده وتحقيق مبتغاهوحدها كافية للمضي قدما الشهادة 

بداية، دعني أكون صريحا معك منذ الوهلة األولى ألقول لك جازما بأنه مخطئ 

الخطأ من يعتقد بأنه " لن يتمم دراسته بعد حصوله على اإلجازة بدعوى أنه كل 

يريد االشتغال والحصول على عمل ما في أقرب اآلجال يغنيه عن االنتظار  

لسنوات أخرى"، وذلك لمجموعة من االعتبارات أولها أن  الطالب المجاز في 

تخوله خوض مباراة  المجمل ال يمتلك الميكانيزمات  واآلليات المنهجية التي 

توظيف مع اآلالف من أمثاله واجتيازها بنجاح بخالف طالب الماستر أو  

اإلجازة جد محدودة مقارنة الدكتوراه، كما أن الوظائف المفتوحة في وجه حاملي 



 
4 

مع تلك المعلن عنها لحاملي شهادة الماستر، ثم ال ننسى أن نذكر بأن كثيرا من  

)القضاء، المحاماة...( ستغدو بشهادة الماستر في   الوظائف القانونية منها الخاصة

ك ما إن تحصل ك، زيادة على كل ذلك أؤكد لك بأنالسنوات القليلة المقبلة  بال ش

على شهادة اإلجازة و إلى غاية اجتيازك إلحدى الوظائف المعدودة على رؤوس  

ختبار  األصابع ستنفك وستنفصل ال محالة عن مطالعة الكتب والتهييئ الجتياز اال

وسعيت نحو  بنجاح بخالف لو كنت يومئذ ممن آثروا استكمال مشوارهم الدراسي 

 ك بسلك الماستر.ل  حجز مقعد

إنني هنا لست بصدد عقد مقارنة ما بين طالب اإلجازة والماستر بقدر ما أسعى  

ت بيان أهمية استكمال المشوار الدراسي وفضل االرتقاء في سلم طلب العلم، بل   ل 

 على عدم التقاعس في ذلك قدر أنملة. وحثك 

بناء على ما تم ذكره أعاله، يتبين لنا بالملموس مدى أهمية التقدم الجتياز مباراة 

الماستر، غير أن اإلشكال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي الميكانيزمات واآلليات 

 المنهجية التي يجب على المرشح استيعابها جيدا قبل غوص غمار تلك المباراة،

بحيث يستطيع من خاللها التفوق على أقرانه من الطلبة المتبارين في ظل مقاعد  

جد محدودة  ومرشحين بالمئات و ربما باآلالف؟، بعبارة أخرى أدق وأقل تعقيدا  

 ما السبيل لحجز مقعد بسلك الماستر؟

 وتتفرع عن هذه اإلشكالية جملة من التساؤالت المحورية الهامة من قبيل :

 تلف األشواط التي يتعين على المرشح قطعها؟ما هي مخ-

 كيفية التعامل مع اإلختبارات الكتابية وكذا الشفوية؟ -

 كيفية اختيار التخصص المالئم؟ -

 ما هي اإلرشادات والتوجيهات التي يجب معرفتها ما بعد ولوج سلك الماستر؟ -

كمة  لإلجابة عن هذه التساؤالت وغيرها يستحسن بنا اعتماد خطة منهجية مح

 التالي:  التصميمقوامها 
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 المبحث األول: الخطوات القبيلة لولوج سلك الماستر 

 المطلب األول: ميكانيزمات االستعداد للمبارة  

 الفقرة األولى: إشكالية اختيار التخصص المناسب 

 الفقرة الثانية: منهجية التهيؤ القبلي للمباراة 

 المطلب الثاني: مراحل اجتياز المباراة 

 الفقرة األولى: االمتحان الكتابي 

 الفقرة الثانية: االمتحان الشفوي 

 المبحث الثاني: توجيهات إرشادية لما بعد ولوج الماستر 

 المطلب األول: طبيعة التكوين بالماستر

 ماسترالمطلب الثاني: منهجية مواكبة التكوين بال
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 المبحث األول: الخطوات القبيلة لولوج سلك الماستر

ال بد للطالب المرشح الجتياز مباريات الماستر المعلن عنها بسائر أرجاء التراب  

الوطني أن يكون على علم ودراية مسبقة بمجموعة من الخطوات الهامة الواجب  

 معرفتها بالضرورة.

مثل هذه المعطيات بشكل  أنه وفي ظل واقع يتسم بغياب شبه تام لتداول إال 

 صحيح، مما ينتج عنها أن أغلب المرشحين ال يفقهون شيئا في هذه األمور. 

السيما فيما   -انطالقا من تجربتنا الشخصية–سنقوم ببسط تلك المعلومات الهامة  

يخص الحسم في مجموعة من اإلشكاليات التي تطرق ذهن المرشح قبل أن يجد  

حك اجتياز  (، على أن نتعرض بنوع من المطلب األول مراحل المبارة )نفسه أمام م 

التفصيل لمجموعة من التوجهات التي يتعين معرفتها في تلك اللحظة بالذات 

 (. المطلب الثاني)

 المطلب األول: ميكانيزمات االستعداد للمبارة  

لعلني ال أبالغ إن قلت أن أغلب المرشحين الجتياز الماستر ال يعيرون اهتماما  

  را لمسألة التهيؤ القبلي لالمتحان، ال سيما وفق منظورين اثنين، هما مسألةكبي

 (، وكذا كيفية االستعداد الصحيحاألولىالفقرة اختيار التخصص المناسب )

 (. الفقرة الثانية)لالمتحان 

  األمورمع  العلم انه في الغالب األعم كثيرا ما نجد معظم الطلبة جاهلين بمثل هذه 

 القصوى التي أومأنا إليها سلفا.   ألهميتهاالتي يجب معرفتها بالضرورة اعتبارا 

 الفقرة األولى: إشكالية اختيار التخصص المناسب 

ي فور حصوله  إن أول ما يدق مسامع الطالب الراغب في استكمال مشواره الدراس 

التخصص المناسب والمالئم له وفق أية  اختيارعلى شهادة اإلجازة هي إشكالية 

معايير ؟ وما األبعاد المرتقبة منه؟ وهل ستعود عليه بالنفع أم بالندم )وال أقول  

 الضرر(؟
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الطالب في سلك اإلجازة قد تعلم أبجديات وعموميات  كان  كما هو معلوم أنه إذا

، فإن  التي كان يدرسها في أروقة الكلية التي ينتمي إليها ةاألكاديميحول الشعبة 

، أي التعمق في فرع  نظرية التخصصنمط التدريس في سلك الماستر ينبني على 

ي شعبة القانون معين من الشعبة التي ينتمي إليها الطالب، فإذا أخذنا مثال الدراسة ف

فإننا سنجدها تنقسم إلى عدة أقسام، كتخصص قانون األعمال، أو تخصص قانون  

والعقار والتعمير، أو تخصص العلوم الجنائية أو القانون المدني أو القانون  

 األسري...الخ.

هذا فضال عن التقسيم الكالسيكي المعروف لدى الجميع، أقصد هنا القانون الخاص  

 القانون العام. و 

إحدى التخصصات المناسبة له،   اختيارأن على الطالب هكذا، يتضح لنا بالملموس 

 لكن كيف ذلك ووفق أية معايير؟ 

تقودنا بالضرورة إلى طرحه بعبارة أخرى ال لبس فيها إن اإلجابة عن هذا التساؤل 

هو أم تخصص آخر   مرشح اختيار تخصص مالئم لميوالتههل  يتعين على ال :هي

 لربما مخالف لرغباته ومتناسب مع متطلبات سوق الشغل والوظيفة؟

عليها تلعب  النقط المتحصل قبل اإلجابة عن هذه التساؤالت يجب أن تعلم مسبقا أن 

دورا كبيرا في هذا المضمار، لكون أغلب الكليات بالمغرب تعتمد عليها في انتقاء  

خاصة بالنسبة لبعض التخصصات التي يكون  المتبارين في االختبار الكتابي، 

 في ظل مقاعد قليلة وجد محدودة.  الطلب عليها بشكل مكثف

على تحصيل نقط عالية إن على مستوى دبلوم اإلجازة  أواللهذا، ننصح بالحرص 

بالبحث والتقصي مسبقا عن    وثانياككل، أو على مستوى كل أسدس على حده، 

الجتياز المباراة في التخصص الذي تعزم الترشح   االنتقاءالمعدل العام الذي يخول 

على تخصص واحد  بالتركيز  وثالثا، 1فيه قبل اإلقدام على التسجيل القبلي فيه

واإلنكباب على التعمق فيه بدل التيه وسط متاهة من التخصصات المختلفة وفتح  

كن على نفسك عدة جبهات أنت في غنى عنها ، وبالطبع فإن الوقت لن يسعفك للتم

 سبر أغوارها واالستعداد لها جيدا. من 

 
التسجيل عبر الموقع االلكتروني، ألن أوصيك في هذه المرحلة بالتأني والحرص الشديد على عدم ارتكاب أية أخطاء في  - 1

 ذلك يلعب دورا كبيرا في االنتقاء وال ينفع تداركه حتى.
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أما فيما يخص إشكالية أن الطالب المرشح يجد نفسه في الغالب ما بين مطرقة 

سوق الشغل وسنديان الميوالت الشخصية تجاه تخصص معين بذاته قد ال يتماشى 

   ! بالضرورة واآلفاق التي يطمح إليها

أن على الطالب   -وحسب قناعتنا الشخصية–ما يمكن قوله في هذا الصدد إن 

كان ال  وإنمع متطلبات سوق الشغل،  يتالءمالمرشح اختيار التخصص الذي 

 : التالية لالعتباراتوذلك ، 2   يفقه فيه كثيرايرغب فيه أو ال

أن الهدف األساسي لمعظم الطلبة هو الحصول على منصب وظيفي أو ذاتي   - ✓

ف عنه شظف الحياة الذي قد يالقيها مستقبال،  قار يضمن له العيش الكريم ويُخف

وذلك أخذا بعين العتبار الوضعية المادية الصعبة التي يعيش فيها الطلبة بصفة  

عامة، ومؤدى هذا الكالم أنك قد تختار تخصص ما يتماشى ورغباتك 

الشخصية وقد تكون من المتفوقين فيه بامتياز، لكن بعد ذلك قد ال تفتح في 

ن الوظائف والمناصب العليا المهمة، بخالف ذلك لو أنك مثال قد  وجهك العديد م

القيت مجموعة من العراقيل في ولوج والتكوين في تخصص يتماها ومتطلبات 

 سوق الشغل. 

إن إنكبابك على دراسة تخصص ما معين ال يعني بالضرورة أنك لن تصادف   - ✓

التي   في طريقك باقي التخصصات األخرى المنضوية تحت لواء الشعبة

  تمباريا تدرسها إجماال، سواء خالل مدة التكوين أو تحضيرك الجتياز

الوظيفة، ثم من قال لك بأن تفردك بدراسة تخصص ما معين يُغنيك ويُبعدك 

أنا أقول لك، أن عليك االهتمام بمجمل تفاصيل  !!! عن التخصصات األخرى

باعتباره  3الشعبة التي تحمل نسبها، فمثال نحن ندرس في ماستر قانون األعمال 

فرعا من فروع القانون الخاص، لكن بالمقابل ندرس بعض التخصصات  

األخرى كمادة التحفيظ العقاري أو القانون المدني...الخ، وإن كنا فعال ال نتلقى  

األسرة...فإن هذا لن يعفينا من  كالقانون الجنائي أو قانون ينا في مواد تكو

تعلمهما، ألنهما باألهمية بما كان ولو بشكل مستقل، ونفس الشيء ينطبق على 

 باقي التخصصات األخرى التي تتقاطع مع بعض مواد قانون األعمال.

 
 طبعا معا مراعاة شروط الترشح لذلك وعلى رأسها النقط المحصل عليها. - 2
 ليس هناك فرق ما بين قانون األعمال أو قانون المقاولة أو حتى منازعات األعمال إال فيما يخص التسمية. - 3
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السهل غالبا  أن الطريق الصعب دائما ما يكون محمود العواقب، وأن الطريق  - ✓

، ومؤدى هذه الفكرة أنك إن كنت فعال ترغب في  4ما تكون نهايتها غير مشرقة 

تخصص ما معين وتميل إليه منذ دراستك له في وحدات اإلجازة، بل ودائما ما 

تحصل على نقط جيدة فيه، فإن هذا يعني أوال أنه طريق سهل بالنسبة إليك،  

ات األخرى مما يعني عدم اهتمامك  وثانيا، أنك قد فضلته على باقي التخصص

 بها، أي أنها طريق صعب وشاق بالنسبة لك إن أنت أردت اختياره بالماستر.

بسلوك الطريق الشاق المتعب وإتباع التخصص  على هذا األساس، أنصحك 

الذي قد ال تميل إليه ولكنه يتماشى مع سوق الشغل، وألن ذلك أيضا سيسهل 

بس الذي يعتري ذهنك حوله طوال مدة التكوين عليك مأمورية فك الغموض والل

فيه، كما أنك إن كنت ال تجد صعوبة في دراسة تخصص تميل إليه فما الجدوى 

من التعمق فيه بالماستر؟ أليس األولى واألجدر بالطالب أن يسعى في البحث  

 . !!! وتعلم أمور ال يفقهها جيدا

الخيال، يستحسن بنا طرح  وحتى ال يكون الكالم أضغاث أحالم أو ضربا من 

 المثال التالي، "فبالمثال يتضح المقال".

، 5كنت أول مرة أعشق تخصصين اثنين هما، العلوم الجنائية والقانون األسري

لدرجة كنت دائما ما أحصل  فيها على نقاط عالية، وبمجهود أقل عالوة على  

الفهم  رسوخ المعلومات المرتبطة بهما في ذهني، وبالمقابل كنت قليل

المنضوية تحت لواء قانون األعمال، الشيء الذي انعكس  واالستيعاب للمواد 

، وحينما رغبت في 6على نقطي فيه، والتي كانت بالطبع متردية وضعيفة 

اجتياز مباريات الماستر كنت شديد االرتياب والحيرة من أمري في اختيار أحد  

ب فيه بسوق الشغل )قانون األمرين أحالهما ُمر، إما الطريق الشاق والمرغو

األعمال(، وإما الطريق السهل المتطابق مع ُميوالتي  الشخصية )الجنائي أو  

األسرة(، لكن في األخير وقع اختياري على األول لسبب بسيط جدا هو أنني 

، وثانيا، أنني فكرت في  الجتياز تلك المباراة (12.73) أوال لدي النقطة الكافية

د التخرج والحصول على شهادة الماستر في إحدى  المستقبل، أي ماذا بع

 التخصصين المختلفين. 

 
 قال أحد الحكماء :" من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة كحال الشمس ". - 4
 .14، وفي م.ج 15في الدورة االستدراكية، وفي القانون الجنائي  17أحرزت في مادة قانون األسرة في السداسية الثالثة نقطة  - 5
 في وسائل األداء واالئتمان.   11وفي مادة الشركات التجارية،  10في الدورة االستدراكية، ونقطة  9أحرزت في القانون التجاري نقطة  - 6
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صفوة القول، عليك أيها الطالب الراغب في الترشح الجتياز مباراة الماستر قبل أن  

تعقد العزم أن تُفكر مليا وأن تتريث في اختيار تخصص ما معين، لكي ال تندم عليه 

ؤالت المختلفة والمتنوعة عن  بعد ذلك، وهنا أنصحك باإلكثار من طرح التسا

تخصصات الماستر التي تُفكر في الترشح إليها على الطلبة المنتمين إليه ) طلبة  

الماستر(، كالتساؤل عن نقطة االنتقاء في السنوات الفارطة، وكذا طبيعة التكوين  

 وعن األساتذة المشرفين عليه وكذا اآلفاق المرتبطة به. 

إلحاطتك علما بطبيعة االنتقاء واالختبار في بعض الكليات حسب وهنا أفتح قوسا 

درست فيها بسلك  خاصة بكلية الحقوق بمكناس التي ،علمي البسيط والمتواضع بها

 القانون والمقاولة.اإلجازة وأدرس فيها الماستر تخصص 

بداية، عليك أن تعلم بأن هناك لحدود الساعة سبعة تخصصات للماستر في القانون  

، ولكل تخصص نقطة انتقاء معينة  تختلف من سنة إلى أخرى  7خاص بمكناس  ال

المعدل العام لإلجازة للطلبة المتبارين في نفس التخصص، ذلك أنه ما إن  حسب 

تعلن الكلية عن المباراة في موقعها االلكتروني، إال ويبدأ الطلبة بالتسجيل عبر  

ليها في كل سداسية، بعدها بمدة  إدخال المعلومات الالزمة خاصة النقط المحصل ع

األولي   تقوم إدارة الكلية باإلعالن عن الئحة أولية للطلبة المقبولين في االنتقاء

، والذين يتعين عليهم أن يودعوا ملفاتهم المحتوية  8طالب كحد أقصى   450بمعدل 

على الوثائق المطلوبة والالزمة في التاريخ المحدد من طرف الكلية بشكل  

شخصي، ثم بعدها تقوم اإلدارة بفرز وتنقيح وتمحيص تلك الملفات قصد اإلعالن 

 9طالب مرشح في كل تخصص على حدة،  240عن الئحة ثانية تحتوي على 

تشتمل على   على موعد مع المرحلة الثانية من االنتقاء بدورهم ونونوالذين يك

، طبعا فإن االختبار  اختبار كتابي في الموضوع العام وكذا الموضوع الخاص

 الشفوي غير موجود بتاتا. 

 
القانون والمقاولة، العقار والتعمير، القانون وعمليات البنوك التشاركية، قانون المنازعات، القانون واألسرة، القانون   - 7

 الجنائي الدولي، القانون الدولي الخاص والهجرة. الجنائي والتعاون
 يتم انتقائهم عبر المعدل العام لإلجازة فقط ال غير. - 8
يتم انتقائهم عبر استبعاد الملفات التي تحتوي على أخطاء مادية سواء كانت مقصودة أم ال، وكذا انتقاء الطلبة الذين   - 9

 المعدل العام، أو في كل سداسية على حدة.يكون لديهم نقطة اإلجازة بميزة عالية، سواء 
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وحدا بالنسبة لكافة تخصصات ماستر  يكون مُ  10وهكذا، فإن الموضوع العام  

من الطالب أن يكون على دراية بعموميات  ، وهو يتطلبالقانون الخاص وكذا العام

 حول الشعبة التي يدرسها على كافة المستويات.

كل تخصص على    ص، الذي يطرحه األستاذ المشرف حسبثم نجد الموضوع الخا

مدة هذا  ، كما أن ، والذين طبعا ينحصر فقط في التخصص الذي ترشحت لهحدة

 ليس إال.  ساعة ونصفاالمتحان سواء العام أو الخاص هي 

  األخرى كالرباط و المحمدية وطنجة وتطوانبعض كليات الحقوق وهكذا نجد 

تابي في التخصص وكذا امتحان تقتصر فقط على إجراء امتحان ك 11وفاس...

وأخرى تقتصر فقط على إجراء اختبار كتابي في التخصص المطلوب   شفوي،

 .. مدته ساعتين، مثل كلية بالحقوق بالسطات ووجدة.

 الفقرة الثانية: منهجية التهيؤ القبلي للمباراة 

يفترض فيك أيها الطالب المرشح أنك بوصولك لهذه الفقرة تكون قد حسمت في  

ق بعدها إلى المرحلة الموالية، أال وهي  مسألة اختيار التخصص الذي الئمك لننطل

 الكيفية السليمة والصحيحة للتهييء للمباراة. 

االستعداد الجيد له، وكما أن أمر في هذه الحياة  يقتضي فكما هو معلوم فإن أي 

، إذ تُجمع الجيوش وتعبأ بأحدث الحروب والمعارك يجهز لها مسبقا بالعدة والعتاد

اة الماستر هي في حد ذاتها معركة وحرب قد تنتصر األسلحة المتطورة، فإن مبار

فيها وقد تهزم، والعدو فيها هو التكاسل والتراخي والجهل بالخطط المنهجية التي 

يجب معرفتها من هذه الحرب بالضرورة، ومخطئ كل الخطأ من يشجع نفسه على  

ال  التهاون وتسفيه هذا الموضوع، والظن بأن حجز المقعد  بالماستر جد سهل، و

 يقتضى معرفة كل  هذه البروتوكوالت اللهم إال إذا  س لم نفسه للعبة الحظ.

إن هذه الحرب التي ستخوضها عما قريب وسط المئات من المتبارين الذين غالبا  

ما يكونون على جهل تام بكيفية التحضير السليم للمباراة، بحيث تراهم مذبذبين 

 باالستعداد وال ماذا يدرسون. حائزين ال يدرون من أين يبدؤون 

 
 فمثال، كان الموضوع العام للسنوات الثالثة الفارطة هو، "القانون والمجتمع"،/" القانون والسلم اإلجتماعي"،/"القانون والتنمية". - 10
 مقعد. 70يصل عدد المقاعد المحددة في طنجة وتطوان إلى  -11
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فق خطة محكمة تستطيع فيها اإلحاطة  على هذا وجب عليك أنت أن تستغل وقتك و 

التخصص الذي رغبت به، وبالتالي ضمان لنفسك نسبة كبيرة  بكل تفاصيل 

 الجتياز االختبار الكتابي بنجاح تام. 

على وجه الخصوص  باعتباري   الحقوقالتالية لطلبة  بالنصائحوهنا، أتوجه 

 أنتمي إليها: 

قم بحصر المواد المنضوية تحت لواء التخصص  الذي تدرسه، فمثال نجد   - ✓

تخصص قانون األعمال تتفرع عنه المواد التالية )القانون التجاري 

وسائل األداء واالئتمان/ صعوبات   /األساسي/الشركات التجارية

ي...، مع مراعاة تخصيص وقت أكبر ة/قانون الشغل/القانون البنكالمقاول

 .للمواد المهمة من بينها حسب كل كلية على حدة 

ابدأ بتصفح وسبر أغوار المراجع العامة للتخصص الذي رغبت به رفقة  - ✓

 القانون المنظم لها، حتى تتلقح باللغة القانونية للمشرع . 

ة التي ال تنسى اإلطالع  على األطروحات والرسائل والمقاالت القانوني - ✓

 تعالج إحدى المواضيع المرتقب طرحها في االختبار الكتابي. 

السنوات الفارطة والتي   ضرورة معرفة األسئلة التي تم طرحها في - ✓

 ع سؤال االمتحان مسبقا بنسبة كبيرة,تتوق ال محالة  ستجعلك

االستعانة بالشبكة العنكبوتية خاصة الكتب والمقاالت والعروض المنشورة   - ✓

صورة من شرح المواد المرتبطة ، وكذا كافة الدروس المُ PDFبصيغة 

 بالتخصص، وكذا مختلف الندوات المنشورة والمفيدة.

ون ذلك  برنامجك اليومي، ويك عليك بتنظيم وقتك بشكل محكم يتناسب مع - ✓

"األهم قبل  بشكل متسلسل تراعي فيه قاعدة  بتوزيع ساعات التحضير

باالنكباب على دراسة مادة واحدة )كالقانون التجاري(  المهم"، كأن تقوم مثال 

في جميع المراجع التي بحوزتك ، ثم تنتقل بعدها إلى مادة أخرى )كقانون 

الشركات التجارية( تنتمي لنفس التخصص، وال تنسى هنا إعطاء الراحة  

جل الدراسة، ألن  الكافية لجسمك من خالل تجنب السهر حتى ولو كان ذلك أل

الماء في السلة، وننصح هنا بالنوم الباكر، وال بأس عليك  يل ملئذلك من قب

 إن أبقيت على ساعة أو ساعتين في يومك تغير فيها أجواء الدراسة.
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قا، ومؤدى ذلك أنك ما إن االلتزام بالمواعيد التي قطعتها على نفسك مسب - ✓

عداد  تقبل على الدخول في دوامة التحضير لالمتحان إال وتكون في أهبة االست

وفي كامل طاقتك وحيويتك، لكن سرعان ما تنخمد نار الهمة لديك فتصبح 

الحباط يسيطر  حينها غير قادر على حمل أي مرجع، بل وشتعر بالقنوط وا

أو تتكاسل، واعلم بأن   هنا أقول لك إياك أن تستسلم عليك من كل الجوانب،

قيمة شهر أو  تلك األيام القليلة للتحضير معدودة ما تلبث أن تنقضي، فما

شهرين تصبر عليهما مقارنة مع الشهور األخرى العديدة التي تقضيها في 

ستفعله إن لم تلتحق بالماستر؟ هل ستبقى   االلعب واللهو، ثم هل فكرت بماذ

 مكثوف األيدي تتفرج؟؟ 

الفهم قبل الحفظ، أؤمن شخصيا بأن الدراسة في شعبة القانون على وجه  - ✓

ى ما انفصل أحدهما الفهم والحفظ معا، ومت الخصوص تنبني على كل من

واختلت موازين التكوين فيها بشكل سليم وصحيح، ومؤدى إال  على اآلخر

هذا الكالم أن هناك بعض األمور المهمة التي يجب حفظها، كأرقام القوانين  

المهمة وسنة صدورها، وكذا بعض المواد أو الفصول التي تنظم موضوعا  

فات القانونية خاصة الصادرة منها عن المشرع، هذا  ما، عالوة على التعري

من جهة، ومن جهة أخرى فإننا نجد بالمقابل أن أغلب المواد تحتاج إلى الفهم  

 واالستيعاب ال إلى الحفظ الذي ربما  قد ألفتها في سلك اإلجازة. 

والشاهد عندنا في المسألة أنه يجب عليك قبل اإلقبال على حفظ مقتضى قانوني 

ن تستوعبه جيدا، ألن القول بخالف ذلك قد يوقعك في مأزق ما لحظة  معين أ

ومتنوعة تختلف من طالب إلى آخر، التحرير في الورقة، وأساليب الفهم عديدة 

ويأتي في مقدمتها فهم المحاور الكبرى للمادة أو التخصص الذي تدرسه، 

 وأيضا أن تتناول المعلومة القانونية من مصادر مختلفة.

حاول مناقشة ما حصلت عليه من معلومات مع زمالئك إن أمكن ذلك، إذ قد   - ✓

تكون محظوظا بالتقائك مع من لديهم همة عالية ورغبة جامحة في الوصول  

والتفوق على باقي الطلبة وحجز مقعد لهم في سلك الماستر الذي ترغب فيه 

(، بحيث  أنت أيضا، هنا أنصحك بإنشاء مجموعة معهم  )على الواتساب مثال

تخصصون حيزا زمنيا متفق عليه مسبقا بينكم تتداولون فيه بشأن المعلومات 

التي أشكلت عليكم أو مشاركة المستجدات الطارئة في الساحة القانونية، أو  
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إذا غلب على ظنك أن اجتماعكم اإلجابة على أسئلة السنوات السابقة ...الخ، أما  

في متاهة مواضيع أخرى تهدر وقتك  ذلك سيبعدكم عن نطاق الدراسة ويدخلكم 

يء لوحدك يأكثر ما تستفيد منها، ويستحسن حينها أن تقوم بالتحضير والتهي 

 بشكل مستقل. 

بأنه وأخذا بعين االعتبار الظرفية الطارئة التي شهدها  ذكيرتلومن نافلة القول ا

المستجد ، فإنني أوصي الطلبة باإلنكباب على تتبع كل  فيروس كوروناالعالم بفعل 

المواد العلمية التي ناقشت فيروس كورونا من الزاوية القانوني، من ندوات 

ية ..، ألن  ومحاضرات علمية قيمة عن بعد، وكذا المجالت و المقاالت القانون

 أغلب األسئلة ستصب ال محالة في هذا المنحى.

بناء على ما سبق، أقول لك أيها الطالب المرشح أنك إن أردت الوصول إلى هدفك   

، ومن أراد غير أو تحقيق حلمك، فإن الوقت ال زال يسمح والقطار  لم يفتك بعد

ب فيه وتلهوا  ذلك أٌقول له استمر باللعب يا صديقي، ففي الوقت الذي أنت تلع

الماستر، سلك غيرك يصنع مستقبله، ويسعى جاهدا لربح الرهان وحجز مقعده ب

ولألسف أيها الطالب الحالم النائم كان بإمكانك أن تصبح األفضل لوال حبك لسرير 

وتأملك في سقف غرفتك، واعلم أنك كلما اجتهدت وتعبت أكثر في البداية كلما  

 ص رسوبك في االختبار.كثرت حظوظك في النجاح وق ل ت فر

 المطلب الثاني: مراحل اجتياز المباراة  

حك، وكما يقول المثل:" يوم االمتحان يكرم المرء أو يهان "،  أنت اآلن على  الم 

وهذا االمتحان ذوا طبيعة خاصة،إذ أنه يختلف عن االمتحانات األخرى التي ألفتها  

في ظل  االمتحانات الوظيفيةفي سنوات اإلجازة، ألن هذه مباراة وطنية تشبه 

 . نهاجس المقاعد المحدودة والمتبارين الكثيري

بمرحلتين ، تتجسد األولى في                هذا وتمر مباراة الولوج إلى سلك الماستر

 (.االمتحان الشفوي(، ثم المرحلة األخيرة المتمثلة في ) ) االمتحان الكتابي 

 الفقرة األولى: االمتحان الكتابي 

وأنت تخطوا في طريقك إلى الماستر إن أول عتبة ستواجهك أيها الطالب المرشح 

هي رحلة االختبار الكتابي، وهذه المرحلة بالذات جد مهمة خاصة في الكليات التي 
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تعتمد عليها لوحدها فقط  في قبول المرشحين دون االختبارات الشفوية )ككلية  

امة فإن االختبارات الكتابية  الحقوق بمكناس وبالسطات وبوجدة(، وبصفة ع

      يخوض غمارها المئات من المرشحين في ظل هاجس المقاعد الجد محدودة، 

إليهم أنهم  لإذن فما السر وراء نجاح البعض ورسوب الكثيرين والذين قد يتخي

 أجابوا على أسئلة االمتحان بشكل جيد؟

من النجاح متوقفة   لك أن نسبة كبيرةحتى أكون صريحا معك منذ البداية، أؤكد 

على تحضيرك القبلي الجيد له قبل شهور، أما المسائل األخرى التي سأذكرك بها 

فل عنها يوم االمتحان، وهي هنا، فما هي إال تقنيات وميكانيزمات خاصة قد تغ

 كالتالي: 

احرص على أن الحضور إلى االمتحان بشكل عادي جدا دون أي تبكير أو - ✓

قت المحدد(، حامال معك كل المستلزمات والوثائق  تأخير) نصف ساعة قبل الو

واألقالم الضرورية وكذا ساعتك اليدوية...الخ، وذلك كله حتى ال تتحرج مع  

زمالئك في القاعة أو حتى من يحرسونك، والحال أنك في غنى عن ذلك كله  

 باألساس. 

رهم من األخطاء الشائعة التي يقع فيها معظم الطلبة أنك تراهم يحملون دفات - ✓

وكتبهم بغية مراجعتها قبل االمتحان، وهذا خطأ فادح ألنه ينتج عنه اإلنهاك 

والتعب وتحميل العقل البشري أكثر مما سيطيقه، والصواب أن عليك أن تحاول  

ن سيان أجواء االمتحان والهلع والخوف من طبيعة األسئلة، ألن هذا لن يغير من 

 الحقيقة شيئا وقد يعود عليك بالخسران. 

بورقة االمتحان قدر المستطاع فهي مرآة وجهك وسفيرك    اول االعتناءح- ✓

وممثلك عند األستاذ المصحح، وال أعني باالعتناء مسألة كثرة استعمال األقالم  

... ، وإنما المقصود أن يكون الخط الذي تكتب  الملونة، أو التفنن في خط الكتابة

كبير، أو إجهاد من طرفه، به في وضعية يسمح للمصحح بقراءته بدون عناء 

ويستحسن هنا أن يكون كبير الحجم نسبيا خاصة لمن  يكتبون بخط صغير جدا،  

 صيك بتجنب كثرة استعمال القلم الُمبيض  إال إذا اضطررت إليه طبعا. وكما أ

أعتقد أن الطامة الكبرى التي يشتكي منها األساتذة المصححون هي معضلة   - ✓

ة بشكل كبير في أوساط العديد من الطلبة بجميع  األخطاء اإلمالئية والمنتشر

في الحقيقة أمر يندى له الجبين  كليات المغرب، ومن بينها كليات الحقوق، وهذا 
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ويؤسف عليه، إذ كيف بطالب حاصل على اإلجازة بكل ما تحمله الشهادة من  

قيمة ومعنى أنه ال زال يخطأ في كتابة "األلف والالم"، أو يكتب المصطلح  

"  غير "، أو كلمة "الدعوةوني المعروف "الدعوى" بالتاء المربوطة "القان

اإلصرار"، أو      سبق" اإلصرار" عوض  صبق، أو "" الغيرباأللف والالم "

"عوض  لنقد، أو "محكمة ا"هاته" عوض  "هته"، أو "لكن" عوض "الكن" 

 وغيرها من األخطاء التي توجد في ورقة االمتحان . "النقض"محكمة 

ولعل السبب راجع باألساس إلى رواسب قديمة ملتصقة بالتعليم االبتدائي ومكانته  

في المنظومة التعليمية ككل، وهذا أمر ال حرج فيه البتة ما دام أننا كلنا قد عانينا  

، وأن ال ر أن ترضى لنفسك بهذا المستوى من تبعاته السلبية، لكن األدهى واألم  

غاية السهولة، فما عليك سوى النقر   تطمح إلى تغييره، السيما أن األمر اليوم في 

( لتنأى بنفسك عن هذا المأزق أثناء التحرير   Googleعلى محرك البحث) الشيخ

 في ورقة االمتحان.

ت اء العباراوضمن نفس النطاق أوصيك كذلك بجمالية األسلوب  وحسن انتق 

المناسبة واالستعارات المالئمة، وإياك أن ت نس اب مع األسلوب األدبي الصرف  

مما يقتضي منك التكلم بلسان المشرع  نك تكتب في موضوع قانوني،نسى بأوت

 وبأقالم رجال القانون. 

لعلك ال زلت تتذكر األيام األولى لك بمدرجات الكلية  المنهجية  القانونية:  ✓

(S1)  حيث كنت حينها قد درست مادة المنهجية القانونية، وكلنا يعلم أن ،

أغلب الطلبة يجهلون حبكتها على النحو السليم، لهذا أوصيك بسبر أغوار 

هذا التخصص الجد هام، ألنه سيبقى لصيقا بك شئت أم أبيت ما دامت كل  

 ت المهنية في شقها الكتابي تنبني عليه. المباريا

وأنا هنا لست بصدد شرح أصول المنهجية القانونية، فالمراجع في ذلك كثيرة  

ن أكتفي هنا فقط بسرد أهم عناصر اإلجابة  جدا أنصحك بالرجوع إليها، على أ

بحيث يقتضي تحليله إتباع شكليات معينة ، تبتدئ من   ،12  موضوع قانونيعن 

المقدمة  مرورا بالعرض ، وووصال إلى الخاتمة، وإن مراعاة هذه الشكليات 

 
أو  أٌقتصر بالحديث هنا عن الموضوع القانوني، لكون منهجية  اإلجابة عن السؤال المباشر أو المركب أو المقارن  - 12

واضحة للجميع وأيضا ألنها نادرا ما تطرح في االختبارات الكتابية في الماستر، كما أنه على حد علمي  متعدد االختيارات.. 

 القانونية في مثل هذه االمتحانات. لم يسبق أن طُرحت النوازل أو االستشارات



 

17 

تعطي للطالب أهمية لقراءة موضوعه ، وتزداد هاته األهمية متى راعى  

األسلوب القانوني، وتم ضبط اللغة العربية وكذا قواعد الكتابة من قراءة 

فاهيمه وضبط موضوع التحليل قراءة متأنية، حتى يفهم المقصود منه ومعرفة م

 معلوماته وتقسيماته. 

 : التالية 13العناصر هذا ويشتمل الموضوع القانوني على 

 المقدمة: 

ويعطيها عناية خاصة، فإذا كانت   حهي أول ما ينظر إليه المصحإن المقدمة 

مركزة ومستوفية لجميع العناصر، فالمصحح يقبل عليها، ويستجيب استجابة  

مطلقة، لمتابعة وقراءة الموضوع، أما إذا جاءت مفككة وبعيدة عن التوصيف  

، فإنها تحدث في نفسه حدودا تجعله غير قادر المنهجي ، والترتيب النموذجي لها

 14.الموضوع في حيثياته الكبرى والصغرى على متابعة ومواكبة

بشكل مسبق وما على العديد من الطلبة المرشحين أن المقدمة تُحفظ  غير أن

الفراغ المناسب لها حسب السؤال المطروح، وهذا في حقيقة  الطالب سوى ملئ

حق أريد به باطل، ووجه الحق فيه أنه يتعين بالفعل على الطالب قراءة األمر 

اب العديد من ُمقدمات المواضيع المهيأ لها سلفا لمعرفة كيفية وفهم واستيع

صياغتها ومعالجتها للموضوع قصد االسترشاد بها، وأما وجه الباطل في هذه  

المقولة المبتدعة في أوساط قضاة ومحامي... المستقبل هي كونها تُحفظ سلفا، 

فق   بحيث أن ذلك يعني السماح لعقلك بالتقوقع حول فكرة  ع بر عنها صاحبها و 

التصور والمنظور الذي يراه هو ال أنت، ويعني أيضا ك بت موهبة الكتابة التي 

 قد تكون بجعبتك وتقوم بوأدها بيديك وأنت ال تدري.

مة بشكل كبير، وحبذا لو كما أوصيك بالحرص على عدم اإلطالة في المقد

ثم إن مقدمة أي موضوع قانوني تحتوي  بجملة فعلية ال اسمية،  استهللتها

 التالية:  العناصربالضرورة على 

 
تجب اإلشارة إلى أن هذه العناصر ال تكتب في ورقة االمتحان، وإنما المطلوب منك هو الشروع مباشرة في تحرير   - 13

هذه العناصر بشكل متسلسل يفهمه المصحح وهو بصدد قراءته، على أنه ال بأس في ترك  سطر فارغ مابين انتقالك من 

 وصوال إلى الخاتمة.  المقدمة والعرض
 200راجع كتاب محمد العروصي، "المرشد في المنهجية القانونية،الطبعة الثانية، مطبعة أناسي، ص: - 14
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مما هو عام   االنطالقويعني هذا ضرورة  إدراج الموضوع في إطاره العام: •

إلى ما هو خاص عبر البحث عن اإلطار العام الذي يندرج تحته الموضوع 

 .المطلوب تحليله

هنا نقوم بعملية تعريف دقيقة ومقتضبة للموضوع  تعريف الموضوع: •

المطلوب منا تحليله، كأن نعرف مثال المقصود بالمقاولة إذا كان  موضوع 

 سؤال االمتحان يرتبط بها. 

وهو عنصر ضروري داخل المقدمة، حيث   لتطور التاريخي للموضوع:ا •

 .تجب اإلشارة إلى المحطات التاريخية األساسية التي عرفها الموضوع

إن كل المواضيع التي نشتغل عليها   األهمية النظرية والعملية للموضوع: •

كدارسين للقانون أو باحثين فيه لها أهمية بالغة على المستوى النظري وعلى 

المستوى العملي، وتتجلى األهمية النظرية إما في حداثة الموضوع أو في  

دل والنقاش الفقهي صعوبته، أو في قلة المراجع فيه، كما تتجلى كذلك في الج

 الذي دار أو يدور حول الموضوع. 

أما األهمية العملية فتتجلى بشكل أساسي في الجواب على السؤال التالي: مدى  

مسايرة النص القانوني المنظم للموضوع للتطورات التي يعرفه المجتمع  والتي لها 

 عالقة بالموضوع الذي نبحث فيه أو نجيب عليه كممتحنين فيه.

هنالك العديد من العناصر التي تكون مرتبطة بالموضوع  عملية اإلقصاء: •

الذي نحلله بشكل مباشر أو غير مباشر ، لكنها  ال تهمنا داخل التحليل، لذا  

 بإقصائها. نعمل على ذكرها بعناوينها فقط داخل المقدمة ثم نقوم 

صعوبات    لمعالجةالمساطر القضائية  كان سؤال االمتحان هو "  فمثال إذا

"، فإننا نقول بأن المقاولة يمكن أن تفتح في وجهها مساطر غير  المقاولة

 قضائية وأخرى قضائية، لكننا سنخص فقط بذكر المساطر القضائية. 

هي لفظة مشتقة من مصطلح الُمشكلة، وهي   طرح إشكالية الموضوع:  •

الرحى  بالطبع تتميز عن التساؤالت الفرعية، لكونها تعد في الحقيقة  قطب 

للموضوع الذي أنت بصدد تحريره، بعبارة أخرى، فاإلشكالية هي ب سٌط 

للمشكلة أو للمعضلة القانونية التي نتجت بفعل تعدد الثغرات القانونية التي 

 أمامك. تشوب الموضوع الماثل 
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 هما:  15نين  ومن نافلة القول اإلشارة إلى أن اإلشكالية تطرح وفق أسلوبين اث

"  مثال هو  االمتحان، كأن يكون سؤال تساؤلعبارة عن األسلوب األول:  

"، فإن  73-17لة المغربية من خالل قانون تأثير جائحة كورونا على المقاو

 هي: -المقترحة من طرفنا له-اإلشكالية 

وهل  إلى أي حد تضررت المقاولة المغربية بفعل فيروس كورونا المستجد " 

تعليق اآلمال والمراهنة على انقاد   73-17يستطيع المشرع من خالل قانون 

المقاوالت المتضررة وكذا التخفيف من وطأة األزمة عليها؟، بعبارة أخرى أدق،  

في الكتاب الخامس من ما مدى قدرة اآلليات المسطرية التشريعة المنصوص عليها 

التقليل من التداعيات السلبية الخطيرة لجائحة كورونا على مدونة التجارة المغربية 

 المقاولة المغربية؟ 

بدون تساؤل، كأن تقول  جملة تقريريةيكون عبارة عن األسلوب الثاني:   

 في نفس المثال السابق كإشكالية مثال:

ترتب على فيروس كورونا المستجد آثار جد وخيمة على االقتصاد المغربي،  "

انعكس بدوره على المقاولة باعتباره العمود الفقري له، ونتج عنه عدة تداعيات  

من م.ت   خطيرة ستساءل بال شك النص القانوني المتمثل في الكتاب الخامس

( المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة حول مدى قدرته على  73-17)قانون 

من وطأته االقتصادية، وبالتالي عقد تعليق اآلمال   وقف هذا النزيف والتخفيف

 ." والمراهنة عليه

وحسبنا أن نشير هنا إلى أن على الطالب إتقان حبكتها جيدا ومحاولة االستعانة  

 روج بصيغة مالئمة للموضوع الذي بين يديه. بالمسودة قصد الخ

وهكذا فإن هذه اإلشكالية إما أن تقوم بتفريع أسئلة جزئية عنها،  كأن تقول كما في 

 التساؤالت الجزئيةاإلشكالية السابقة، وتتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من 

 الهامة من قبيل:

 
 وإن كنت صراحة أميل إلى تبني األسلوب األول لسهولة صياغة اإلشكالية على شكل تساؤل بخالف الجملة التقريرية.  - 15
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بسبب فيروس كورونا  ما هي  طبيعة النتائج المترتبة على المقاولة المغربية

 المستجد؟

 ئحة كوورنا؟اما هي المساطر الممكنة فتحها في وجه المقاولة المتضررة بفعل ج

هل هناك  من آليات تشريعة بديلة في القانون المغربي للحد من أضرار هذا  

 الفيروس على المقاولة ؟  

أو أن تطرح األسئلة الفرعية أوال، ثم تقول مثال... هذه التساؤالت الفرعية تقودنا  

 . 16إلى طرح إشكالية محورية مفادها )كذا وكذا....(

من الطلبة المرشحين  %90ك بأن  قلت ل ال أبالغ إن اإلعالن عن التصميم: •

ميم المناسب، ومؤدى يرسبون في االمتحان الكتابي نتيجة سوء صياغة التص

العديد من المتبارين لديهم من المعلومات المرتبطة بالموضوع هذا الزعم أن 

وأن جميع المواضيع القانوني المطروح أمامهم ما هللا به عليم، خاصة 

الماستر تقريبا تكون عامة شاسعة  تالقانونية المطروحة في اختبارا

وفضفاضة، أي أنها تكون بمثابة الفخ لمن ال يستوعبها جيدا أو يتسرع 

 وحصر تصميم له دون فهمه أصال. بالكتابة،

وكما أن الهندسة المعمارية ف ن له أهله ورجاله يتقنون صياغة التصاميم 

والمخططات، فإن القانون صنعة لها أهلها الذين يبدعون في وضع التصاميم  

 المالئمة للموضوع المطلوب منهم فك طالسمه.

دا من جهة، على هذا األساس أوصيك بتعلم هذا الفن والتمرن عليه جي

وبالتمهل  والتأني كثيرا قبل المصادقة عليه وتقرير سلوك الطرق التي 

رسمتها فيه، ألن التصميم في نهاية المطاف ال يعدوا أن يكون سوى خريطة 

أو بوصلة تؤدي إلى وصولك للوجهة المقصودة، أي تحرير الموضوع وفق  

ة إال وضللت ما طلب منك ومتى ما كانت خريطتك ُممزقة وبوصلتك ُمعطل

، مما يؤدي قطعا إلى عدم  الطريق وخرجت عن المسار المعتاد سلوكه

 وصولك للهدف المنشود، وبالتالي رسوبك في االختبار. 

 
وإن كنت صراحة أميل إلى تبني نظرية طرح اإلشكالية أوال، ثم تفريع أسئلة جزئية عادية عنها، بخالف الطرح القائل  - 16

عكس ذلك، ألنه فور إعالنك عن اإلشكالية التي قد تأخذ من وقتك وتجد صعوبة في صياغتها ستجد الطريق سهال ومعبدا  

 ها بأريحية تامة.  أمامك الشتقاق أسئلة جزئية عن اإلشكالية وطرح
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وحتى أضعك في الصورة بشكل ملموس، يكفيك أن تعلم بأن األستاذ  

المصحح أول ما ينظر إليه في الورقة هو التصميم، فإن كان منسجما 

وضوع أتمم عملية التصحيح، وإذا كان عكس ذلك فإنك وُمتناغما مع الم

حتى  ستكون ال محالة ضحية جرة قلم أحمر وحصلت على عالمة الصفر، 

معلوماتك صائبة وممتازة لعلة الخروج واالنحراف عن الموضوع ولو كانت 

التصميم ال يكون موحدا ما بين المتبارين، ألن لكل   أنمع إثارة االنتباه إلى 

 الخاصة به. منهم منظوره

 وحتى تستوعب ما أعنيه جيدا خذ على ذلك المثال اآلتي:

الماستر للسنة   تفي الموضوع العام بالنسبة الختبارا االمتحانكان سؤال 

 . " " دور القانون في تحقيق التنميةالفارطة بمكناس هو  

وبتأملك لهذا الموضوع وتمعنك فيه سيتضح لك بأنه يحمل في طياته كلمتين  

مفتاحيتين هما " القانون " و " التنمية "، مما يعني أن على الطالب المرشح 

 تحليل ومناقشة القاعدة القانونية وكيف تساهم في تحقيق التنمية في بالبالد. 

فلنفترض مثال أن أحد الطلبة قام بإقحام جهاز القضاء أو السلطة القضائية في 

له، فإن هذا في الحقيقة يعد هذا الموضوع، وعزز ذلك بالمعلومات الالزمة 

 خروجا عن الموضوع مهما أبدع فيه. 

ثم ألم تسأل نفسك كيف يستطيع األستاذ المكلف بالتصحيح تصحيح ذلك الكم 

 الهائل من األوراق والتي قد تصل إلى المئات في ظل ظرف زمني محدد. 

ل  بقي التنبيه في ختام هذه النقطة إلى أن التصميم يجب أن يكون لزاما بشك

ثنائي، ويستحسن االشتغال إما بالمطلب أو بالمبحث حسب الموضوع  

المطروح، فإن كان لديك معلومات كثيرة ومفصلة حوله استعملت المبحث،  

وإن كانت معلوماتك حوله ال تحتمل تفصيال كثيرا اشتغلت بالمطلب، وذلك 

 على الشكل التالي:

 :............................. المبحث األول

 لب األول:............................ المط

 الفقرة األولى:........................ 

 أوال:..............................

 ....................-أ

 ..................-ب
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 ثانيا:............................. 

 ...................-أ

 .................-ب

 الثانية:...................... الفقرة 

 أوال:...............

 ..............-أ

 .............-ب

 ثانيا:....................... 

 .................-أ

 ...............-ب

 المطلب الثاني:.................... 

 الفقرة األولى:................... 

 أوال:........................

 ..........................-أ

 ........................-ب

 ثانيا:......................... 

 .........................-أ

 .......................-ب

 الفقرة الثانية:...................... 

 أوال:......................

 ........................-أ

 ......................-ب

 ثانيا:..................... 

 ........................-أ

 .....................-ب

ثم تقوم بنفس العملية بالنسبة للمبحث الثاني على نفس النهج، وليس  

 17بالضرورة أن تكون فيه كل تلك الجزئيات. 

 
يستحسن كتابة كل عنوان للمبحث أو المطلب أو الفقرة... بلون مغاير، وكذا عند طرحك لإلشكالية والتصميم في صلب   - 17

 المقدمة )كاألسود مثال( 
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قبل  االمتحانزبدة القول أن عليك التريث والتأني والفهم الجيد لموضوع 

جذابة و دقيقة  الشروع في تحريره، ويستحسن صياغة التصميم وفق عبارات

 تتماها مع عنوان الموضوع وكذا اإلشكالية المطروحة.والفتة لالنتباه  

 العرض: 

تظهر أهمية العرض في عناصره التي يتعين الوصول إليها بعد دراسة  

في مدلول موضوع االمتحان ومراميه، ذلك أن عدم فهم  مسبقة للمادة وتفكير 

الموضوع أو السؤال المرتبط به، أو الفهم الخاطئ للعناصر مشتمالت 

الرئيسية للسؤال المطروح، مما يؤدي إلى الخروج عن الموضوع، أو 

إجابة خاطئة، وفي حالة أخرى قد يعود السبب إلى قصور ملموس في   إعطاء

 .18األفكار الرئيسية التي تحتوي الموضوع، فتكون اإلجابة ناقصة تماما 

ولذلك ننصح الطالب باالسترشاد بالقواعد التالية أثناء االمتحان للوصول إلى  

 عناصر العرض بكيفية صحيحة: 

معن وانتباه للتأكد من مدى فهمه  بتركيز وت االمتحانقراءة موضوع  - •

المدرجة في صلب التحليل  واألفكار اإلجابةللموضوع كي تكون عناصر 

 سليمة.

ال بأس من التسطير على العبارات والكلمات الهامة التي تعد مفاتيح   - •

 اإلجابة عن موضوع االمتحان. 

 محاولة تحديد العناصر الكبرى لإلجابة على الموضوع.  - •

ني اعتمادا على النصوص القانونية،  العرض باألسلوب القانو تحرير  - •

والمصطلحات القانونية الالزمة حسب موضوع االمتحان  الفقهية ءواآلرا

 وما يليه من عناصر اإلجابة. 

 ضبط عناصر العرض مرتبط  بضبط الوقت المخصص لالمتحان. -  •

ط ضرورة أن يكتب الطالب المعلومات الصحيحة التي تخص العرض بخ- •

 ".اكتب لغيركواضح مقروء ومفهوم تطبيقا لقاعدة "

حاول أن تتجنب التشطيب في ورقة االمتحان  باعتبارها بطاقة التواصل  - •

 بينك وبين المصحح، حتى تعطي انطباعا لعدم التوتر في اإلجابة. 

 
 وما بعدها. 204محمد العروصي، م،س،ص: - 18
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ضرورة ترك بضع سنتيمترات في ورقة التحرير قبل الشروع في تحليل  - •

  19إعطاء جمالية للورقة.كل فقرة على حدة ألجل 

القيام بتقديم بسيط ال يتجاوز السطرين أو الثالثة في بداية عنوان  إلزامية  - •

 كل مبحث أو مطلب. 

يجب تفادي العبارات الذاتية  الشخصية من قبيل: " في   - •

نظري.../إن ن ي../يظهر لي.../في اعتقادي../ يقول المشرع.../ بل يجب  

مثال " إن هذا الموضع يتطلب.../ ويبدوا أن  الحديث بشكل موضوعي 

 ينص المشرع...". الرأي األقرب إلى الصواب.../

يجب تفادي تكرار الكلمات، بمعنى أن يكون الموضوع يتشكل وفق   - •

 منطق متسلسل وس ل س. 

عوض   ق.ل.عص الكلمات أو األسماء يجب تفاديها، كالقول مثال تلخي - •

عوض   م.م، أو عوض مدونة التجارة .تمقانون االلتزامات والعقود، أو 

 .20، أو م.ن عوض محكمة النقض...المسطرة المدنية

يجب عدم االعتماد على المعلومات المشكوك فيها والعبارات الغامضة  - •

 الضبابية التي يصعب استجالء المقصود بها.

يجب تفادي الخروج عن الموضوع وتفادي إدراج األمثلة البعيدة عن  - •

 الموضوع. 

عند االنتهاء من المبحث األول )أو المطلب حسب ما استعملته(، يجب أن  - •

يكون آخر سطر فيه مدخل للمبحث الثاني في شكل جملة عادية أو 

استفهامية، كالقول مثال، "هذا فيما يخص ...، فماذا عن...؟ هذا ما سنجيب 

 عليه من خالل المبحث الموالي.   

 الخاتمة 

أحيانا  الخاتمة ليست ضرورية في أصول المنهجية القانونية، بل يمكن إعمالها 

متى رأيت ذلك مناسبا ويقتضيه الموضوع وإن بقي معك ،حسب طبيعة الموضوع

تم اللجوء إليها فقد تكون مجرد إيجاز ما  ما ومتى من الوقت ما يسعفك في ذلك،

 
 ونفس المالحظة يجب مراعاتها قبل الشروع في تحرير المقدمة وحتى الخاتمة متى أدرجتها.   - 19
والقول بخالف ذلك يعني ضرورة وضع الئحة فك المختصرات في واجهة ورقة التحرير، وهذا طبعا أمر ال يمكنه  - 20

 قبوله البتة. 



 

25 

صة، مع فتح باب النقاش  تمت إثارته ضمن التحليل كمستنتجات أو مالحظات خا

على مواضيع أخرى سواء أثيرت في المقدمة، وتم إقصائها أو تمت اإلشارة إليها  

 21. عند التحليل

وال أنسى هنا تذكيرك بمدى ضرورة احترام الوقت المخصص لالمتحان الذي 

، بحيث إياك أن تكون ممن يقوم يحدد غالبا في ساعتين كحد أقصى وربما أقل

بكامله في المسودة ) ورقة الوساخ(، ثم عندما ينتهي منه يقوم  بتحرير الموضوع

بعملية نسخه في ورقة التحرير، ألنك بذلك ستهدر وقتك ولن تستطيع في الغالب  

يه بأريحية تامة، فيستحسن إذن أن  السيطرة على موضوع االمتحان واالشتغال عل

ا(، وكذا اإلشكالية تستعمل المسودة فقط في وضعك لبداية المقدمة ) وليس بأكمله

المناسبة، وأخيرا التصميم المالئم، وليكن شعارك وأنت في قاعة االمتحان أن 

   يخاف منك ويهابك هو لما معك من سالح العلم ال أن يحدث العكس.

 :الفقرة الثانية: االمتحان الشفوي

الطريقة في  بداية تجب اإلشارة إلى أنه ليس كل الكليات بالمغربي تعتمد هذه 

االنتقاء كنمط ثاني لالختبار، إذ نجد البعض منها يكتفي فقط باالمتحان الكتابي ال 

 .22غير

ل اعتماد أسلوب االمتحان  أما بالنسبة لألغلبية الساحقة للكليات األخرى فإنه تُفض 

الشفوي، لما له من مزايا عدة، بحيث تمكن لجنة االختبار من اإلحاطة عن قرب 

لب ومعرفة مدى استيعابه الجيد للتخصص الذي يُقبل عليه، زيادة  بشخصية الطا

 على بعض الجوانب األخرى المهمة المتعلقة بشخصية الطالب. 

هكذا إذن، قد تكون محظوظا وتتقيد بجملة النصائح التي أسلفنا ذكرها في الفقرة 

السابقة، وتجد نفسك في الئحة األشخاص المدعوين الجتياز االختبار الشفوي 

كآخر مرحلة لك، وأنت في طريقك للبحث عن حجز مقعد لك بسلك الماستر، فما 

 الذي يجب عليك فعله حيال ذلك؟

 على الشكل التالي:  النصائحخذ مني هذه 

 
القول، يمكننا أن نستنتج بأن.../ختاما يمكن لنا القول   يستحسن بداية الخاتمة بعبارات تفيد ذلك، من قبيل:" صفوة  - 21

 بأن..".
 كما هو الشأن بالنسبة لكليات الحقوق بمكناس والسطات ووجدة.  - 22
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إن المدة الفاصلة ما بين االمتحان الكتابي واالختبار الشفوي تختلف من كلية  - ✓

يوما أن تزيد أو   20إلى أخرى، إال أنها  تتراوح في المعدل العام ما بين 

تنقص، المهم أن عليك أن تستغل تلك الفترة بطريقة ذكية وعبقرية، بحيث 

بة من التخصص الذي  المواد القري  ملخصات مراجعةهنا عليك اإلنكباب على 

نون  ت تقدمت الجتياز ماستر قاباألهمية بما كان، فمثال أن  ترشحت له  لكونها

ك لن تختبر شفويا إال في المواد التي تدور في  األعمال، ولكن هذا ال يعني أن

فلكه، فقد يطرح عليك سؤال ينتمي الحدى المواد المهمة التالية: القانون  

 ن األسرة/ المسطرة المدنية...المدني/القانون الجنائي/قانو

الشاهد عندنا في المسألة أن عليك أن تكون على علم ودراية بالمبادئ العامة  

للشعبة التي تنتمي إليها )القانون الخاص مثال(، أما فيما يخص المواد المنضوية  

  %90تحت لواء التخصص الُمقبل عليه، فيتوجب عليك أن تضبطها جيدا، ألن 

انات الشفوية تكون فيها، والباقي في الثقافة العامة للشعبة التي من أسئلة االمتح

تدرسها، لهذا نوصي بعدم االعتماد على الحظ في االختبار الكتابي، ألنك  

 ستُحرج ال محالة في الشفوي أمام اللجنة.

فقط بالتنجيم على سؤال االمتحان، وقد يطرح كما  إذ قد تكون محظوظا وتكتفي

توقعت بالفعل، لكن صدقني أنك لن تمر في الشفوي بضربة حظ كما خططت 

 له.

مالك القول، أن عليك االستعداد للشفوي فور إعالن نتائج االمتحان الكتابي  

وعدم التهاون في ذلك والتراخي والظن بأن العبء الكبير قد انزاح من طريقك، 

، ال وألف ال ، أعود وأكرر لك بأن الشفوي هو المرحلة األصعب حتى في  كال

الوظيفية، ألن جزئيات بسيطة قد تكون إما لصالحك أو ضدك، وأنت  تالمباريا

 بين يدي اللجنة الممتحنة. 

ضرورة االنتباه لمسألة إلى أخذ القسط الكافي من النوم وإعطاء الراحة   - ✓

تضى األمر الحضور إلى المدينة التي لنفسك في ظروف مالئمة، ولو اق

 توجد بها الكلية يوما قبل الموعد المحدد، وأيضا ضرورة التأكد من إحضار

كافة الوثائق الالزمة والمطلوبة منك، كبطاقة التعريف الوطنية، ونسخة  

  الدبلوم...الخ.
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يجب عليك لزاما أن تنتقي وتختار مالبسك بعناية فائقة وخاصة ألنك   - ✓

البنه   23ا طقوس خاصة يلعب فيه الهندام دورا هاما، وقد قال الحكيم بمكان ذو

" ...مثلما لكل مقام مقال مناسب، فإن لكل  مكان مالبسه المناسبة،     موصيا 

ال تذهب إلى األستاذ الرياضي بالمالبس الرسمية، وال تذهب إلى اجتماعات 

 العمل المهمة ببذلة رياضية...". 

وعليه أوصيك بعدم االستخفاف بهذا األمر أو غض الطرف عنه، ألنه سيكون  

 نقطة سلبية في ملف قبولك منذ أول نظرة للجنة لك. 

بلون   Completلهذا فيما يخص صنف الطالب )الذكور(، يستحسن لبس طقم 

قميص محترم مبدلة رسمية أيضا...الخ.، وأما فما يخص  موحد كزي رسمي، أو

البعض منهن ولألسف الشديد يُخيل إليهن بغباء أن  )اإلناث( فإن  صنف الطالبات

المكان أشبه بقاعة حفالت أو أعراس، فترى الواحدة منهن ترتدي مالبس  

 فاضحة لمفاتنها ومبديا لعورتها....، وهي تظن أن هذا هو المطلوب. 

وعموما فإن اللباس سواء للمرشحين أو المرشحات يجب أن يكون ُمحترما 

عن  شخصية الطالب)ة( الباحث، ال عن عارضة أزياء أو فنان مشهور،   ُمعبرا

تيم ذات  مع ضرورة مراعاة قصة الشعر ولبس السالسل في العنق، أو الخوا

  . األشكال الغريبة األطوار...الخ

بقوة في صفوف المتبارين أنك تجدهم من بين األخطاء القاتلة والمنتشرة  - ✓

دقائق معدودة من االختبار الشفوي، يرهقون أنفسهم وهم على بعد ساعات أو 

في نقاشات ثنائية أو جماعية   راجعة وفي تقليب الصفحات أو الخوضفي الم

بالتخصص أو ما جاور  ال تسمن وال تغني من جوع حول مواضيع مرتبطة

 .، ألن ذلك يؤدي إلى التعب الشديد والهالك المضنيذلك

هذه األمور تعود بالسلب على صاحبها  وهذه مالحظة جد مهمة، ألن مثل 

والغريب أنك تجدها مستحوذة على الكل في تلك اللحظة لدرجة تقف معها 

 مستغربا حد الذهول. 

 
 ،)أنصحك بقراءته(. 67الكاتب محمد الرطيان، في كتابه " وصايا"،ص:  - 23
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إن المطلوب منك في تلك األثناء أيها الطالب المرشح أن تنزوي في مكان  

مناسب لوحدك بعيدا عن ضجيج وصخب تلك األجواء المشحونة، أو الجلوس 

قائك والتكلم في مواضيع أخرى، المهم أن تبعد عن ذهنك تلك  مع أحد أصد 

 التخوفات واألفكار السلبية التي تتالعب بعقول الكثيرين حينها أنى شاءت.

هناك بعض البرتوكوالت البديهية المتعارف عليها عند الجميع من السذاجة  - ✓

واء  أن يقع الطالب ضحية الجهل بها، وهاهي ذي أذكرك بها، وكأنك داخل أج

 االمتحان الشفوي:

، وال تفتح 24 عادي جدا قبل أن تدخل على اللجنةبداية أطرق الباب بشكل  - •

 الباب قبل أن يأذن لك.

بعد أن تدخل الغرفة التي ستحتضن ذلك االمتحان الشفوي احرص على  - •

إغالق الباب خلفك بشكل هادئ وعادي جدا، ثم تقدم ببضع خطوات نحو 

تُحدق بأعينهم بثقة عالية، ثم قف واقرأ عليهم كلمة " السالم  اللجنة وأنت 

 عليكم".

ستجد أمامك كرسيا مخصصا لجلوسك، ال تقعد فيه قبل أن يأذن لك، بعدها  - •

 سيتم استالم الوثائق المطلوبة منك إن كان لها لزوم. 

ال تنسى بأن أول سؤال ستواجهه أمامك هو، " ع رفنا بنفسك ". هنا يبدأ  - •

) س و ج (، أي األخذ والرد، لهذا أنصحك أن تعرف نفسك  مسلسل

 باقتضاب شديد وعادي جدا غير مبالغ فيه، كأن تقول على سبيل المثال:

 اإلجازةسنة، ابن مدينة مكناس، حاصل على  23، " اسمي هو زكرياء بنيونس 

بمكناس، وأطمح  إسماعيلفي القانون الخاص بكلية الحقوق من جامعة موالي 

 مشواري الدراسي بكليتكم ".  مإلتما

الذي أنجزته فيقال لك مثال، " حدثنا   اإلجازةثم بعدها سيتم سؤالك عن بحث  

ي سرد  "، هنا عليك أن تكون ذكيا وأن ال تسهب ف  اإلجازةعن بحثك في 

نما المطلوب منك أن تعطي األفكار الرئيسية تفاصيل البحث بحذافيرها، وإ

لبحث اإلجازة الذي أنجزته تحت إشراف لنسبة حوله، كأن تقول مثال : " با

 
 جانبه أستاذ أو أستاذين  آخرين من نفس الكلية.تكون في الغالب متكونة من األستاذ المشرف ُمنسق الشعبة إلى  - 24
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األستاذ القدير )...(، والذي يحمل عنوان )...(، ثم تشرع بالتطرق إلى  تعريفه  

وبيان أهميته، وكذا إعطاء التصميم الذي اعتمدته فيه، أو االستنتاجات التي  

 ، أو اإلشكاالت التي تكتنفه..الخ.خرجت بها منه 

تلك سيشرع بسؤالك في المادة التي أنجزت بحثك فيها، واعلم أنه مباشرة بعد 

لتتسم بعد ذلك تلك المقابلة بطرح مجموعة من التساؤالت المختلفة التي يصعب  

إعطاء صورة عنها، ألنها تختلف من كلية إلى أخرى، ومن تخصص إلى 

 آخر...الخ.

لعل المشكلة الكبيرة التي تؤرق جميع المتبارين بال استثناء، خاصة   - •

الذين سيجتازون اختبارا شفويا ألول مرة في حياتهم هي مسألة الخوف 

إلى درجة أن البعض منهم قد تتطاير كل  25والهيبة التي ترعب المتبارين 

 بفعل الصدمة.  المعلومات التي في ذهنه

 إعطاءهوالحقيقة أن هذا الموضوع شاسع وعريض يطول بنا المقام إن أردنا 

حليل، لكن حسبنا من القالدة ما أحاط بالعنق أن  حقه الكامل من الدرس والت

في تلك المواطن لهو أمر جد عادي وال حرج فيه نعلم أوال بأن الخوف 

خاصة لمن لم يسبق له أن أ ل ف واعتاد على تلك األجواء، وقد يترجم هذا  

ارتفاع في نبضات القلب أو رعشان اليدين أو التمتمة في  إلىالتخوف 

  نمخلفاته، غير أو ئت على ذلك من معالم االرتباكالكالم... وزد ما ش

ن  المطلوب منك أيها الطالب المرشح أن تسيطر على ذلك التخوف وتُحس 

متى انتابك، ويكون ذلك عبر تعزيز الثقة في نفسك، وبعث  تصريفه لصالحك

غاف قلبك بأنك ستتجاوز هذه العقبة باذن هللا وتوفيقه، ثم   رسائل داخلية إلى ش 

ك في حوار داخلي صرف وأنت تخاطبها " أليس أعضاء اللجنة  قل لنفس

الذين سأقف أمامهم في نهاية المطاف بشر مثلي ومثلهم، بل إننا كلنا أبناء  

تسعة أشهر، وربما قد رسبوا هم في امتحانات كثيرة قبل أن يصلوا إلى ما 

هم عليه اليوم، ثم أليس الوقوف بحضرتهم أهون ألف مرة من وقوفك في  

 
وصدق من قال : " أشجع الشجعان في هذا العالم ال يخلوا من لحظة خوف تمر عليهن لكن الشجاعة هي أن ال نخاف  - 25

 من لحظات خوفنا، درب قلبك على مجابهة األشياء التي تخيفك ". 
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الة وأنت تناجي ربك، فلماذا تخاف في ذلك المكان الدنيوي الزائل في الص

 ك فيه ".ف في الموطن المفروض ارتعاد فرائصنهاية المطاف، وال تخا

عن كل 26عني هذه القصة الرائعة وحتى تستوعب جيدا ما أقوله لك، خذ 

لجنة المناقشة  وصف، فقط لتتعلم كيف يفترض بك أن تكون وأنت بحضرة 

غايتنا شريفة ونبيلة  يوما ما، واعذرني إن خرجت عن نطاق الكتاب مادام أن 

 في النهاية:  

 المغربي.  العز بن عبد السالم سلطان العلماء ... ومرعب األمراءالحديث هنا عن 

ينه إلى مصر ليكرمه السلطان "نجم الدين أيوب" هاجر الشيخ ابن عبد السالم بد...

ولكن الشيخ رغم ذلك أبي   ويجعله إمام جامع "عمرو بن العاص" في القاهرة،

على نفسه أن يكون عالًما للسلطان، بل اختار الشيخ العز بن عبد السالم أن يكون  

العز بن سلطانًا للعلماء! فرغم المناصب الهامة التي توالها الشيخ في مصر، التزم 

عبد السالم بقول كلمة الحق ومجاهرة الحكام بها في القاهرة، فلم يكن العز يكتمها 

 .إذا رأى أنها تحول دون الصدع بالحق وإزالة المنكرات

ففي أحد األيام تيقن الشيخ ابن عبد السالم من وجود حانة تبيع الخمور في القاهرة، 

فخرج إلى السلطان نجم الدين أيوب في يوم عيد إلى القلعة، فشاهد العساكر  

مصطفين بين يديه، ورأى ما فيه السلطان من األبهة في يوم العيد، وقد خرج على 

 بل األرض بين يدي السلطان،  قومه في أبهى زينته، فأخذت األمراء تق

ن وناداه بصوٍت مرتفع: "يا أيوب! ما حجتك عند َّللاه إذا لطا فالتفت الشيخ إلى الس

ئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟  قال لك: ألم أبو  

 فقال السلطان: هل جرى هذا؟ فقال الشيخ: نعم،  "

 !يفقال السلطان للشيخ: يا سيدي، هذا ما عملته أنا، هذا من زمن أب

 فقال الشيخ: أأنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟  

 .عندها رسم السلطان بإبطال تلك الحانة

 
 .للكاتب جهاد الترباني:غيروا مجرى التاريخ   من عظماء أمة اإلسالم 100كتاب:  - 26
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وعندما عاد الشيخ إلى تالميذه سأله أحد التالميذ: يا سيدي كيف استطعت أن تقف  

 أمام السلطان العظيم وتصرخ به أمام أمرائه وتناديه باسمه مجردًا؟ 

. . . رأيته في تلك العظمة فأردُت أن أهينه لئال تكبر نفُسه  فقال الشيخ: يا بني

  !فتؤذيه

فقال التلميذ: يا سيدي، أما خفت ه؟ فابتسم الشيخ ابن عبد السالم في وجه تلميذه وقال:  

 ." !"وَّللاه يا بني إني كلما استحضرُت هيبة َّللاه تعالى، صار السلطان أمامي كالقط

 تفعله وأنت بين يدي لجنة االمتحان.  وهذا بالضبط ما أريد منك أن

عليك أيها الطالب المتباري أن تكون ذكيا في التعامل مع أسئلة   - •

ر  واستمالة اللجنة إلى طرح األسئلة التي   االمتحان، بحيث تستطيع ج 

تريدها أنت ال هي، أي أنك عند انتهائك من الجواب عن السؤال المطروح  

موضوع  آخر تستطيع اإلجابة فيه  يستحسن منك إنهائه بانفتاحك على 

عن سؤال ما المقصود بالتاجر؟ وقولك في النهاية   إجابتكبأريحية، مثل 

بأنه يترتب عليه مجموعة من االلتزامات التجارية، بغية دفع اللجنة إلى 

 طرح تساؤل آخر مفاده: وما هي االلتزامات التجارية؟ 

وجهك ) لغة   وتعبيراتضا باالهتمام بحركات جسمك أوصيك أي - •

الجسد(، بحيث ال تكون ُمقطبا للجبين عابسا، وال ضاحكا مستبشرا، وإنما  

 المطلوب منك ابتسامة خفيفة تتناسب مع المقام الذي أنت فيه.

أحيانا ما قد تعمد اللجنة إلى استفزازك بأسئلة معينة، فقط لمعرفة ردة   - •

ها، بحيث يلمحون ذلك فعلك حيال ذلك، هنا إياك أن تغضب أو تنفعل من

في قسمات وجهك وحركات جسمك توثرا ملحوظا، وإنما المطلوب منك 

أن تضمرها في قلبك ما استطعت إلى ذلك سبيال، وبالنسبة لألسئلة التي  

تجهل جوابها أو لست متأكدا منها أو لديك شك فيها، فإياك أن تحاول  

يك بذلك انطباعا  مراوغة اللجنة والتحايل عليهم فيه، ألنهم سيأخذون عل

، لهذا يكفيك قول مثال " لم  27سيئا ال يتماشى مع شخصية الطالب الباحث 

 
فمثال إذا طلبت منك اللجنة إعطائهم سنة صدور قانون معين، وأنت تجهله، هنا إياك أن تجبهم بتاريخ عشوائي فقط لكي   - 27

 تتجنب الصمت بحضرتهم.
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أعد أتذكر التاريخ أو المادة... جيدا " بأسلوب لبق، عوض اللف والدوران  

 عليهم.

ن  عليه بالفصحى إ فيما يخص اللجنة التي ستجيب بها، يستحسن اإلجابة - •

أحيطك علما بأن االختبارات الشفوية في ، كما 28 الحديث بها  نُ تق  كنت تُ 

جميع أسالك الماسترات القانونية  بالعربية، ال يتم طرح أي سؤال عليك  

 باللغة الفرنسية ... في االمتحان الشفوي، فال تحمل هما لذلك. 

وفي ختام هذه النقطة، أعود وأكرر لك، بأن عليك أن تجتاز االمتحان  

رهبة أو تخوف، كما أوصيك بتتبع الشفوي بشكل عادي جدا بدون 

المستجدات التي تشهدها الساحة القانونية على المستوى الوطني، كما هو  

الشأن بالنسبة لعالقة القانون بفيروس كورونا المستجد، وكل ما كتب في  

 ذلك المضمار. 

المبحث الثاني: توجيهات إرشادية لما بعد ولوج  

 الماستر 

مر أن أخصص صفحات هذا الكتاب للحديث عن الحقيقة أنني كنت عازما أول األ

توجيهات إرشادية لكيفية ولوج سلك الماستر فقط ال غير، لكن ارتأيت أن أخصص 

هذا الكتاب إلى قسمين، لما رأيت من أهمية قصوى وفائدة عملية للحديث عن ماذا 

طبيعة التكوين   وأخص بالذكر هنا  الماستر،سلك حجزك لمقعد لك ب بعدينتظرك 

(، على أن أمدك بمجموعة من النصائح العملية التي يجب  المطلب األول استر ) بالم

و وقعنا ضحية لها  حتى ال تقع في األخطاء المنزلقات التي ، عليك معرفتها وجوبا

 29(. المطلب الثانيقبلك )

 التكوين بالماسترطبيعة المطلب األول: 

 
  حتى وإن كانت األسئلة المطروحة بالدارجة المغربية -28

توازن بين الشطر األول المخصص لما قبل الماستر وهذا الشطر الثاني المخصص لما بعد وطبعا لن يكون هناك  -29

  الماستر.
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قطعها قبل حصوله على البكالوريا من المعلوم أن التلميذ في مختلف األشواط التي 

هو كائن بالحرم الجامعي   أنه قد مر بعملية تحصيل وتكوين علمي، تختلف عما

 للصفة الجديدة التي بات يحملها ) طالب جامعي(.  اعتبارا

لذلك غالبا ما يواجه طلبة السنة األولى العديد من الصعوبات والعراقيل الناتجة  

 مع تلك األجواء الجديدة في الكلية. باألساس عن عدم التكيف الفعلي

إذ ترى األستاذ يحاضر وسط المئات وربما اآلالف من الطلبة وسط مدرج كبير، 

االمتحان يقتصر باألساس على    ونادرا ما يعرف أحد الطلبة بأسمائهم، كما أن

 و في الدورة االستدراكية.ابي بنجاح إن في الدورة العادية اجتياز االختبار الكت 

جود لالمتحان الشفوي، على أن يتم إعداد بحث جامعي في موضوع معين  وال و

من الشعبة التي كان يدرسها، كما توجد إلى جانب الدروس الحضورية دروس  

 (.T .Dأخرى توجيهية )

وطبعا طيلة تلك الثالث سنوات الحضور ليس بإلزامي، لذلك غالبا ما تجد طالب  

 لألستاذ وقد يحصل على نقط جيدة. يقتصر على المحاضرات المكتوبة اإلجازة

إن كل تلك األمور يتم التخلي عنها بسلك الماستر، إذ أن مدة التكوين به محددة في  

تتضمن كل واحدة منهم مواد   بحيث هناك ثالث سداسيات، 30( ans 2سنتين )

مختلفة يشرف على تدريسها أستاذ معين، على أن يتم في السداسية الرابعة إعداد 

 الرسالة الجامعية ومناقشتها أمام لجنة معتمدة.

في الماستر يكون إلزاميا تحت طائلة العرض على المجلس  الحضوركما أن 

وز عدد ساعات الغياب المحددة التأديبي، وقد يتطور األمر إلى الطرد في حالة تجا

 من طرف إدارة الكلية.

ثم إن طريقة التدريس بالماستر في جميع كليات المغرب خاصة القانونية منها  

من طرف الطلبة في شكل مجموعات، بحيث  إعداد العروضتنبني على عملية 

يقوم األستاذ المشرف على تدريس المادة في أول محاضرة بإعطاء صورة أو 

 ، ثم يشرع بعد ذلك في توزيع الئحة العروض على الطلبة.امة عنهانظرية ع

 
 ، ويمكن أن تصل استثناء إلى ثالث سنوات في بعض الشعب المحددة. - 30
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وهكذا، تتوالى المحاضرات، بحيث يقوم الطلبة العارضين بإلقاء العرض ومناقشة 

، ثم بعدها يعطي لألستاذ المشرف مداخالتمع اآلخرين المستمعين في شكل  

تذة كذلك  مالحظاته وتوجيهاته الالزمة حول الموضوع، وقد يقوم بعض األسا

بتكليف الطلبة بإنجاز أعمال قانونية أخرى إلى جانب العروض، من قبيل التعليق  

على المقررات القضائية، أو تلخيص الكتب واألطروحات والرسائل المحددة من  

 طرفه، أو القيام بتدريب ميداني....الخ. 

أثناء االختبارات  وقد تُكلف إدارة الكلية طلبة الماستر بحراسة طلبة اإلجازة هذا 

الكتابية، أما فيما يخص مسألة االمتحان، فإنها تعود إلى السلطة التقديرية إلى كل 

أستاذ مشرف على المادة، إذ قد يقتصر على االمتحان الكتابي أو الشفوي، وقد يقوم  

باعتمادهما معا، إال أنه في الغالب األعم يقتصر األستاذ المشرف على االمتحان 

 ، كما أن تاريخ االمتحان ومدته تعود إلى السلطة التقديرية لألستاذ. الكتابي فقط

لمذمومة بما من المسائل المحمودة واكما أن  نقطة االمتحان تعتمد على مجموعة  

العرض والمداخالت، وكذا اإلجابة على أسئلة   إلقاءفيها الحضور وطريقة 

 االمتحان...الخ. 

، وإال 7كما أن اجتياز الدورة االستدراكية رهين بالحصول على نقطة أكثر من 

 فإنك ستضطر إلى اجتيازها في العام المقبل.

وأخيرا، فإن المنحة الجامعية لطلبة الماستر تكون بالتساوي بين الجميع، ال فرق 

، بحيث توزع عليهم على ثالث من هو منتمي لنفس المدينة أو خارجهافي ذلك بين 

 31فترات في السنة . 

 المطلب الثاني: منهجية مواكبة التكوين بالماستر 

في البداية، أود أن أحيطك علما بأن ما سأخبرك به من نصائح في هذا المطلب نابع  

هذا التوجه، وقد تجد من تجربتي الشخصية بالماستر، ومن تم قد تجد من يتبنى 

 أيضا من يخالفه. 

 
درهم في الدفعة األولى، ومثله في الدفعة الثانية، في حين تكون الدفعة الثالثة    2200تكون محددة في مبلغ مالي قدره   - 31

 درهم. 3000محددة في مبلغ 
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 على هذا األساس أتوجه إليك بهاته التوجيهات واإلرشادات التالية: 

حاول إيجاد أصدقاء لك تجمعكم نفس المبادئ ولكما نفس األهداف، بحيث  - ✓

تتعاونون فيما بينكم ولما ال االستعداد بشكل جماعي لالمتحان وفهم المواد،  

لين على غيرهم وليست لديهم  ر إلى االجوإياك أن تن نضمام في حلف طلبة ُمت ك 

ُس المبادرة والتعاون وتقاسم العمل ، ذلك أن العمل بخالف ذلك سيؤدي       ح 

ال محالة إلى إثقال كاهلك وإلقاء عبء مضاعف عليك في إنجاز العروض 

 وأنت في غنى عنه.

د لكل مادة على حدة أن تجمع عدة  - ✓ مراجع مختلفة حولها حاول وأنت تُع 

وتقوم بفهمها واستيعابها جيدا،وذلك طبعا   )كتب/أطروحات/رسائل/مقاالت...(

في بداية السنة ال أن تنتظر حتى يقترب االمتحان، وكما أنصحك بعدم 

االهتمام كثيرا بالعروض، والتركيز بدال من ذلك على سبر أغوار التخصص 

 الذي تدرسه جيدا.

لعروض بدون االستناد على الورقة، ألن هذه الفرصة تعلم فن اإللقاء في ا - ✓

للتحرر من الورقة ، وإن   التي أمامك لن تعوض مرة أخرى، فحاول استغاللها

وجدت في ذلك صعوبة فال حرج عليك في ذلك ما دام ال أحد فينا قد ُولد  

متعلما، كما أن هذا األمر جد مهم بالنسبة لك خاصة أثناء مناقشة الرسالة وكذا 

 المهنية. تد اجتياز االمتحان الشفوي في المبارياعن

ما دام أن األستاذ يأخذ بعين االعتبار المداخالت التي يتم اإلدالء بها من  - ✓

صيك باإلعداد المسبق لها  وطرفه الطلبة المستمعين إلى العرض، فإنني أ

واإلدالء بها بأسلوب لبق، بعيدا عن التعصب والنقد الجارح للطلبة  

، وإن قصروا في إعداده، ألنه في نهاية المطاف ستمر تلك المحاضرين

 زمالئك في الصف.  عداوةبهم بسرعة، فما الفائدة من السنوات التي تجمعك 

أن  من البديهي أن على الطالب بصفة عامة وطالب الماستر بصفة خاصة  - ✓

يهتم بانتقاء مالبسه بعناية فائقة، وهذا أمر جميل ومحمود، بل هو مطلوب وال  

يحتاج منا الحديث عنه أصال، لكن الغريب أن تجد طالب المستر ُمنحل 

األخالق متكبرا على أقرانه من طلبة اإلجازة، بحيث تراه ال ي ُمدُ ي د  العون إلى 

إلى التوجيهات أو المعلومات الالزمة، أو يتعامل معهم   من هم في حاجة

 أثناء الحراسة...الخ.  بفظاظة
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فات ذميمة يجب على المرء تركها، بل والحرص على  وهذه في الحقيقة إعطاء  ص 

لطلبة الماستر الذين يفترض أن يقتدي بهم من هم دونهم في سلم   صورة جميلة

 أن يشيروا إليهم بأصابع االتهام.  العلم، ال

وفي ختام هذه النقطة، أود التنبيه على مسألة غاية في األهمية، سميتها         - ✓

التملق في الماستر  "، والحديث هنا عن "  وصمة عار في جبين الماستر" 

 ". ومدى ارتباطه الوثيق بالنقط المتحصل عليها 

لب  كل طاإن الحقيقة التي يجهلها الكثيرون من طلبة اإلجازة والتي ال تخفى على 

في الماستر كما قالت العرب:" أهل مكة أدرى بشعابها " هي أن الماستر ليس في 

حقيقة األمر كما قد يتخيل لك أو تراه عينك، ألن تلك األمور ال تعرض على  

 وراء الستار )خلف الكواليس(. تختبئالخشبة، وإنما 

ذلك أننا كلنا كنا نظن بأن الماستر هو المكان األمثل لطلب العلم وسبر أغواره  

على النحو السليم اعتبارا للعدد القليل للطلبة الذين يدرسون فيه وللتكوين الصارم  

والمفروض أن يسري على الجميع بدون استثناء كأسنان المشط، حتى فوجئنا  

يرثى له ويؤسف عليه...، وقل فيه ما شئت، يندى له الجبين و عيننا ما ُم أورأينا بأ

 وإن زدت فال حرج عليك ولك األجر.

يعد التملق في الحرم الجامعي الصادر من رجال الغد ونساء المستقبل  

)محامين/قضاة/موظفين حكوميين...( المعول عليهم لقيادة البالد نحو األمام 

أيا كانت صفتهم والوقوف في وجه الظالمين والدفاع عن حقوق المستضعفين 

ار في الهشيم بأرواح من  ا يصيب النفس البشرية ويسري كالنخالقيا مزمنمرضا أ

خرق المبادئ لمجرد اللهث وراء المنفعة الذاتية  يحملون تأسفا صفة الطالب، فبه تُ 

بدون تعب أو جهد، بل األدهى واألمر أن البعض   32للحصول على ما يريدون

والتحذلق عندهم  لخزي والعار قد أصبح التزلفذلك ا منهم في سلم اممن ارتقو

الفعل المذموم إنجازا ونجاحا، ومن األمثلة  مبدأ، ويعتبرون ما يتحقق من هذا 

الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار أن البعض منهم يبالغ في المدح والثناء  

األشكال، للحد  الحهم بأي شكل من على األساتذة بغية التقرب منهم واستمالتهم لص

 
حجز مقعد لهم بسلك الدكتوراه  ى  الحصول على نقط مرتفعة، وكذا يطمح هؤالء المحسوبين زورا في زمرة الطلبة إل - 32

 مجهودات غيرهم. ولو على حساب الشرف والكرامة، بل وحتى على 
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تُعلق له لذي تراهم فيه يتبارون في التعاليق على ذلك، واألمهر فيهم طبعا ا

وسط حفلة تنكرية، في حين  المعنوية )المعامالت الخاصة( النياشين والميداليات

 لو رأى زعيم الشياطين ما خطته يمينه لتبرأ من الوسخ الذي دونه.

هم والسير على منوالهم وتقفي آثار ولهذا أقول لك يا من تسعى إلى التشبه ب

ضاللتهم، ال يغرنك رفعة شأنهم عند األستاذ والنقط األولى التي يحصلون عليها  

 تبأقل مجهود، فهم فارغون علميا من الداخل وستذكر ما أقول لك في المباريا

 الوظيفية يوم لن يجدوا من يتملقون ويتوددون إليه. 

ألستاذ، أليس كسب وراء كسب رضا ا ذاك حثيثكما أنني ال زلت ال أفهم لهثهم ال

اني الخالي من المصلحة الذاتية  اإلنس رب الناس يغني؟، إذ بأخالق المرء وتعامله

 .بشكل طبيعي، وبدون تقديم تنازالت يمنح حب من حوله

ل والخنوع لغير هللا، ألنه  قي من تناقض المتملق ورضاه بالذُ يوال تتعجب يا صد

ية وتحقيقها، وهي مطامعه الشخصية ومصالحه الذات ال يرى سوى البحث عن

بطبيعة  –خالف في ذلك كالمه وسلوكه وقناعته وأخالقه ودينه  همه األكبر، ولو

ف بالبرغماتية )النفعية(. -الحال  فجل تعامالته ت ت ص 

واعلم بأن الطالب المتملق ال يمتلك الكفاءة وبوادر التفوق، وال عزة نفس 

يد أن يصل بسرعة، فهو فاقد لقدرات التميز ومحتاج  ير وكرامة، ألنه شخص

رقى على حساب غيره انتهازيا يهدف فقط ألن يتسلق ويت لغيره، لكونه شخصا

 من ذوي الكفاءة والتألق. 

إن الطالب الحقيقي الناجح الحقيقي في الماستر هو شخص قليل الكالم، عملي  

أجل التسلق، وال يسعى إلى توطيد جدا، ال يكثر المدح، وال يحتاج إلى التملق من 

العالقات مع شخصية األساتذة مادام أن ذلك مكان يطلب فيه العلم ال التودد 

والتزلف في المعامالت، فجديته في طلب العلم هي التي سوف تتحدث عنه وإن 

طال به المقام، وأجزم أنه ال يوجد البتة متملق له كفاءة  وخبرة يعتمد عليها، فال 

شخصية مهزوزة، وثقة منعدمة بالنفس، فنفسه الضعيفة ُجبلت  يملك سوى 

 واعتادت على نيل ما تريد بالتملق والتمسكن، والتذلل.

وال أجد للتزلف في طلب العلم مبررا معقوال حتى في حالة الضرورة أمام  

انتشاره المهول في صفوف الطلبة، ألنه ببساطة يتنافى مع مبادئ الرجولة  



 
38 

ا هللا عليه، هذا عالوة على المساوئ والمخلفات السلبية التي  والكرامة التي خلقن

يتركها، فكم من طالب مجد مثابر ال يعرف لغة التملق تراجعت نقاطه وقلت 

هذه األفعال الجرثومية   رغبته في طلب هذا العلم الذي أصبح ملوثا ومتسخا بمثل

  فضيلية الخاصة التي ما أنزل هللا بها من سلطان، هذا عالوة على المعاملة الت

التي يتلقاها المتملق من األساتذة على خالف باقي الطلبة  33بجميع أشكالها 

اآلخرين الشرفاء األفذاذ ضاربين بعرض الحائط مبدأ " التساوي كأسنان المشط 

بين جميع الطلبة "، وواضعين ألنفسهم مبادئ جديدة من قبيل:" تمسكن حتى  

 والتسلق ".تتمكن " و" التملق من أجل التألق 

ا عقلية المتملق وشخصيته القذرة لوجدناه يفتقد للراحة وللطمأنينة  ن ح  ره وإنه إن ش  

وراحة البال، وكل نصيبه من أفعاله الشنيعة ليست سوى متعة زائلة تعقبها 

حسرات دائمة، فحياته كلها اضطراب وتوثر وقلق يتقطع ندما على ما فات،  

التسلق ليرتقي على اآلخرين، ويزيح  ويحمل هما لما هو آت، يجري وراء 

 المتألقين المجدين عن دربه بأي الطرق والوسائل ومهما كلفه ذلك من ثمن. 

وفي ظل هذا الواقع المرير الذي يجثم عليه المتملقون، وتسود فيه أدبياتهم، ويقع 

ي ة ، يطفوا على السطح تساؤل مهم: ما الحل   ض  ر  طلب العلم ضحية لسلوكياتهم الم 

ونحن نرى فقدان روح التفاني والتضحية عند كثير من الطلبة الجامعين بلجوئهم 

لهذا السلوك الذميم، وبخس أنفسهم، ليصبحوا سماسرة للمبادئ وللقيم، فيزيد هذا  

 المرض في فتك مجتمعنا يوم بعد يوم دون أي اكتراث؟؟؟. 

ولكون هذا الداء ينتشر ويستفحل عندما يجد المناخ المالئم له، فإن أنجع وسيلة 

تتمثل في  وأسهل طريقة للقضاء عليه، والحد من خطره، والتخلص من آثاره 

        كشف األحابيل التي ينصبها المتملقون في مدرجات الكلية وخارجها، لكي 

أخالقه النبيلة، وأهدافه الكبرى، ال ي فتكوا بقيمه السامية، وخصاله الكريمة، و

هم  وغاياته العظمى بنحرها قربانا على بساط التملق والتسلق، أو بسريان ن ف س 

الخبيث فيه، وانتشار طرائقهم بين الجيل الصاعد الحالمين باستكمال مشوارهم  

ية. ض  ر   الدراسي فيتطبعوا بطباعهم الم 

 
 ".  ضـئيالً  الشباب   في العدالة   روحُ  مشى عدالً  يكـن   لم المعل مُ  وإذا"  :قال أمير الشعراء - 33
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فاتهم وأحابيل مكرهم تجعل   إن الحديث والكتابة عنهم والتحذير منهم، وكشف ص 

كريه   من أساليبهم الملتوية أوراق توشك أن تتهاوى لتُسفر عن وجه قبيح المنظر

مات يختبأ وراء لباس مزركش يخدع كل من رآه ولم يعاشره ليعرف مدى  الس  

 جهله الُمضني بأبجديات التخصص الذي يدرسه.

جذوره وتطهير المجتمع   منفأول خطوات الحل للقضاء على هذا الداء واقتالعه 

هي الرقي   -وإن كان يبدوا عسيرا ومستعصيا–ساته وجراثيمه المتعفنة من فيرو

بوعي الطلبة تجاه هذا المرض، وصقل مواهبهم وتدريب حواسهمـ لتكون قادرة  

ين وتعريتها مهما حاولوا إخفاءها، لئال ينشأ لنا جيل من على كشف أنماط المتملق

على التملق، فيصاب بمرض نقص المناعة العلمية         الطلبة يتربى ويترعرع 

" إيدز التملق " فيفقد الحصانة من دائهم، ويتوهم أن هذه هي الطريقة المثلى  

لطلب العم وتحقيق األهداف، فيستشري شرهم ويتأصل في النفوس، فيتفاقم 

 خطرهم ويصعب علينا آن ذاك عالجهم أجمعين.

شاسعا بين التملق واألدب واحترام جميع األساتذة  هذا وأحيطك علما بأن هناك فرقا

وانتقاء العبارات المناسبة للحديث معهم، فإياك أن تخلط بينهما وتتوهم عن خطأ  

النبي   بأن من ال يتملق يسيء األدب وال يقدر األستاذ، كال وحاشى هلل، فقد قال

العلماء  اء، وقال أيضا  "ن العلماء ورثة األنبي " إ صلى هللا عليه وسلم 

م للمعلم وف ه  قُ "   أحمد شوقي الشاعر الكبير وقال       " أمناء هللا على خلقه

عند الطلبة بمنزلة الوالدين  طبعا "  وهو التبجيال *** كاد المعلم أن يكون رسوال

لما يحمله معه من فضل العلم وبركاته، وإنما المطلوب منك أن ال تفرط بمدحهم  

لذي تؤثر فيه على حيادهم وتجلب بالتالي العلن بالشكل ا وثنائهم إن في السر أو في

وتسموا عليهم بأفعال كهذه تنتفي زمالئك في الصف الُمجدين المثابرين ل الضرر

 مع شخصية  وأخالق الطالب الباحث.

الخطير الذي أصبحت عدواه تنتقل إلى من  وزبدة القول في موضوع هذا الوباء

هو معافى، أنني ال أبغض أحدا في هللا كبغضي لمن يتملق ليتسلق، فال تغرنك  

نقطهم العالية التي يحصلون عليها وتتوهم عن باطل بأنهم هم سفراء العلم وحملة 

مشعله، فبعد كشف أحابيل مكر المتملقين والتحذير منهم، تأتي خطوة التخلص من 

اعة أمر هذا الصنف بالبتر، أي : باعتزالهم وعدم التعامل معهم والوثوق بهم،  شن

أفضل قرار صحي يتخذه المرء في حياته  -حسب وجهة نظري -وقد يكون هذا

 تجاههم بعد فضحهم.  
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 الخاتمة: 

أن على الطالب الراغب في استكمال مشواره الدراسي بسلك   صفوة القول،

راحل التي سيجتازها فيما هو ُمقبل عليه، وكذلك  الماستر معرفة العديد من الم

التعرف على خبايا الماستر وما يدور في فلكه من أمور، كما أوصيك بالجد  

والتركيز في ذلك على   واالجتهاد في الحرص على حجز مقعد لك بسلك الماستر

نسبة تخصص  -إذا لم نقل كلها–الكلية التي تنتمي إليها السيما وأن غالبية الكليات 

كبيرة لطلبتها على خالف باقي الطلبة األجانب عنها إن بشكل مباشر أو غير  

فيما هو   وتعده مما تدرسه دستستفي، إذ أنك حتى وإن لم تُوفق في ذلك فإنك مباشر

آت، ألن مثل هذه األمور هي أرزاق بيد هللا سبحانه وتعالى وما على الطالب  

لممكنة والمتاحة له كل على قدر  سوى سلوك كافة الطرق وبدل كل األسباب ا

 استطاعته وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

وفي النهاية، أوصيك وصاية ُمحب إن قدر هللا وفعلت كل ما بوسعك لحجز مقعد  

لك بالماستر ولم يحالفك الحظ إطالقا، فيجب عليك استغالل وقتك وعدم إهدار  

وإنما المطلوب منك ساعات عمرك تتحسر على ما فات ولم تدركه ولم يصلك، 

 أن ال تنقطع عن متابعة دراستك الشخصية في الشعبة التي تدرسها.
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تخصص في  المتوقعةسئلة السنوات السابقة أو أ ❖

العقود التجارية/   / قانون المقاولة قانون األعمال/

 :منازعات األعمال/ المدني االقتصادي 

" تأثير فيروس كورونا المستجد على المقاولة المغربية من خالل قانون 

17-73 " 

 " توقف عقد الشغل بسبب فيروس كورونا المستجد " 

 " دور القضاء في حماية المقاولة "

"وضعية الدائنين في مساطر معالجة صعوبات المقاولة من خالل قانون 

17-73 " 

" دور القضاء التجاري في تطوير منظومة قانون األعمال من خالل  

 المنازعات التي تعرض عليه "

 القانوني والقضائي وتحسين مناخ األعمال بالمغرب "" األمن 

" تتميز العقود التجارية عن العقود المدنية بخضوعها لنظام قانوني  

فرضته طبيعة العمل التجاري، اختر بعض القواعد المكونة لهذا النظام 

وحلل وناقش أهم النصوص القانونية المتعلقة به مبرزا إلى أي حد  

 طبيعة العمل "  تتناسب هذه القواعد مع

أي حد استطاع المشرع  فإلى" تعتبر المقاولة النواة األساسية لالقتصاد،

القضائية التي سنها في توفير   واإلصالحاتمن خالل الترسانة التشريعية 

المناخ القانوني المالئم لكي تضطلع بهذا الدور وتساهم في الرفع من  

 جاذبية مناخ األعمال بالمغرب " 
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مناخ األعمال شرطا ضروريا لتقوية تنافسية المقاولة  " يعتبر تحسين 

المغربية ، فما هي في نظرك التدابير الالزم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف 

" 

 " حلل وناقش شروط فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة "

  إنهائهالمنفردة في  اإلرادة" عقد الشغل غير محدد المدة وحدود سلطان 

 " 65.99في ظل قانون 

 تحدث عن المفهوم االقتصادي والقانوني للمقاولة وبين أنواعها " "

 " ما هي معايير التمييز بين المقاولة المدنية والمقاولة التجارية "

" تحدث عن إحداث المقاولة في قانون األعمال المغربي ودورها في 

 تحقيق التنمية"  

 " الشكلية في القانون التجاري المغربي "

 لقانون التجاري المغربي "" االئتمان في ا

 "الجيدة للمقاولة المغربية الحكامةاآلليات القانونية لضمان " 

" إلى أي حد استطاع المشرع المغربي مواكبة حاجيات المقاولة من 

 خالل اإلصالحات التشريعية والقضائية التي اعتمدها " 

 " وظيفة رجل القانون داخل المقاولة " 

 المقاولة المغربية في قانون األعمال المغربي " " تحدث عن إحداث 

" تحدث عن األدوار التي تميز تدخل القضاء التجاري فيما يخص   

 وضعية المقاولة الخاضعة ألحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة " 
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" عرفت المنظومة القانونية التي تهم ميادين األعمال تحوالت متعددة  

ت وتحسين أدائها االقتصادي، حلل وناقش  وعميقة تروم تأهيل المقاوال

" 

" مدى اهتمام المشرع المغربي بتنظيم آليات التعاقد في المجال التجاري  

" 

" ما هي المعايير الالزمة للتمييز بين المقاولة المدنية والمقاولة 

 التجارية " 
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بعض المراجع للتحضير للماسترات في شعبة  ❖

 القانون

 في قانون األعمال: مجموعة من المراجع   ✓

-https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1

V550sQ2OtiT9UPl0KJG?fbclid=IwAR0cDz5FMfoTzkZvJObtNhOp

y1O3A1Emom4sMKuTcnh67FoS8-NSpEQTxbsUzkC_VPJ70Ka 

المراجع في المادة الجنائية:                                          مجموعة من ✓
-https://drive.google.com/file/d/1P

Gv0nDbKePdvZO8yH9BwCHEyUcLWjff/view?fbclid=IwAR3

0BWvFAzPi6mwgjh__b8Ut9W_CRACigmTc1BmtwBtb0QfFW

h8HFz8nMj4 

 : المادة العقارية المراجع فيمجموعة من  ✓

le.com/drive/u/0/folders/15SfDqHihckDWCveMphttps://drive.goog

JpuMwSxJ2Bb9FQW?fbclid=IwAR3sBUTwxxAzmccBfQQ5098oj

OKcuRjg-flQlWrpE0eADb97-yfW1LC45i_ 

 ع العامة: لمواضيالمراجع في امجموعة من  ✓
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/120gQ6fnDwl5YUCL

626EW4EkI1t5ecxU_IosgiICTxeBrc7d?fbclid=IwAR2UjCfNYV

xnZ30fYmEAiGy34TQR9XmJ34KTO8tDIwiU 

 

 مجموعة من الكتب القانونية جاهزة للتحميل: ✓

drive.google.com/file/d/14qWWRFmjQk7qyvcnLixIdBqqaerHhttps://

-6D76/view?fbclid=IwAR3rKPKF

Efg3EvcCQb2JdIZZhDZKI-Cs2HzIlMbRhLzx2lvteb59Dn2THu 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-zkZvJObtNhOpV550sQ2OtiT9UPl0KJG?fbclid=IwAR0cDz5FMfoTNSpEQTxbsUzkC_VPJ70Ka-y1O3A1Emom4sMKuTcnh67FoS8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-zkZvJObtNhOpV550sQ2OtiT9UPl0KJG?fbclid=IwAR0cDz5FMfoTNSpEQTxbsUzkC_VPJ70Ka-y1O3A1Emom4sMKuTcnh67FoS8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-zkZvJObtNhOpV550sQ2OtiT9UPl0KJG?fbclid=IwAR0cDz5FMfoTNSpEQTxbsUzkC_VPJ70Ka-y1O3A1Emom4sMKuTcnh67FoS8
https://drive.google.com/file/d/1P-Gv0nDbKePdvZO8yH9BwCHEyUcLWjff/view?fbclid=IwAR3CigmTc1BmtwBtb0QfFW0BWvFAzPi6mwgjh__b8Ut9W_CRAh8HFz8nMj4
https://drive.google.com/file/d/1P-Gv0nDbKePdvZO8yH9BwCHEyUcLWjff/view?fbclid=IwAR3CigmTc1BmtwBtb0QfFW0BWvFAzPi6mwgjh__b8Ut9W_CRAh8HFz8nMj4
https://drive.google.com/file/d/1P-Gv0nDbKePdvZO8yH9BwCHEyUcLWjff/view?fbclid=IwAR3CigmTc1BmtwBtb0QfFW0BWvFAzPi6mwgjh__b8Ut9W_CRAh8HFz8nMj4
https://drive.google.com/file/d/1P-Gv0nDbKePdvZO8yH9BwCHEyUcLWjff/view?fbclid=IwAR3CigmTc1BmtwBtb0QfFW0BWvFAzPi6mwgjh__b8Ut9W_CRAh8HFz8nMj4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15SfDqHihckDWCveMpJpuMwSxJ2Bb9FQW?fbclid=IwAR3sBUTwxxAzmccBfQQ5098ojyfW1LC45i_-flQlWrpE0eADb97-OKcuRjg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15SfDqHihckDWCveMpJpuMwSxJ2Bb9FQW?fbclid=IwAR3sBUTwxxAzmccBfQQ5098ojyfW1LC45i_-flQlWrpE0eADb97-OKcuRjg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15SfDqHihckDWCveMpJpuMwSxJ2Bb9FQW?fbclid=IwAR3sBUTwxxAzmccBfQQ5098ojyfW1LC45i_-flQlWrpE0eADb97-OKcuRjg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/120gQ6fnDwl5YUCLU_IosgiICTxeBrc7d?fbclid=IwAR2UjCfNYV626EW4EkI1t5ecxxnZ30fYmEAiGy34TQR9XmJ34KTO8tDIwiU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/120gQ6fnDwl5YUCLU_IosgiICTxeBrc7d?fbclid=IwAR2UjCfNYV626EW4EkI1t5ecxxnZ30fYmEAiGy34TQR9XmJ34KTO8tDIwiU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/120gQ6fnDwl5YUCLU_IosgiICTxeBrc7d?fbclid=IwAR2UjCfNYV626EW4EkI1t5ecxxnZ30fYmEAiGy34TQR9XmJ34KTO8tDIwiU
https://drive.google.com/file/d/14qWWRFmjQk7qyvcnLixIdBqqaerH6D76/view?fbclid=IwAR3rKPKF-uCs2HzIlMbRhLzx2lvteb59Dn2TH-Efg3EvcCQb2JdIZZhDZKI
https://drive.google.com/file/d/14qWWRFmjQk7qyvcnLixIdBqqaerH6D76/view?fbclid=IwAR3rKPKF-uCs2HzIlMbRhLzx2lvteb59Dn2TH-Efg3EvcCQb2JdIZZhDZKI
https://drive.google.com/file/d/14qWWRFmjQk7qyvcnLixIdBqqaerH6D76/view?fbclid=IwAR3rKPKF-uCs2HzIlMbRhLzx2lvteb59Dn2TH-Efg3EvcCQb2JdIZZhDZKI
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مجموعة من المراجع المختلفة في القانون لألستاذ   ✓

 محمد القاسمي: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pzs0voDUq76YNc5I

Hdb5QnYkhbl6PW6tbkxmDGVnmM?fbclid=IwAR0HwId_Kh

4o_yLZmHbvWt6BAKVrmKkqbVdhrNJAweQDBc1m4 

 

دليل و كتاب قضائي مغربي لالستعداد   200أكثر من  ✓

 pdf.للمباريات القانونية
https://drive.google.com/file/d/1byeekC03oW0HtUiJWtcXBl_

f9fClEV8xfO4Q7lseqeEmuq8D/view?fbclid=IwAR2E2cGfSy

kosE79fht8w7Hqdo-7tXM286LFAMoy1IF 

 مجموعة من العروض والرسائل جاهزة للتحميل: ✓
-https://drive.google.com/file/d/10envSxUdeXQ7Mjn

kG4KSzkObJjJStFo/view?fbclid=IwAR17TLWLye6yxEpI4I35

OFyJEUj2MyqU0pkqe9IDNlhqFtBB9eolfVqcApj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pzs0voDUq76YNc5Il6PW6tbkxmDGVnmM?fbclid=IwAR0HwId_KhHdb5QnYkhb4o_yLZmHbvWt6BAKVrmKkqbVdhrNJAweQDBc1m4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pzs0voDUq76YNc5Il6PW6tbkxmDGVnmM?fbclid=IwAR0HwId_KhHdb5QnYkhb4o_yLZmHbvWt6BAKVrmKkqbVdhrNJAweQDBc1m4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pzs0voDUq76YNc5Il6PW6tbkxmDGVnmM?fbclid=IwAR0HwId_KhHdb5QnYkhb4o_yLZmHbvWt6BAKVrmKkqbVdhrNJAweQDBc1m4
https://drive.google.com/file/d/1byeekC03oW0HtUiJWtcXBl_eqeEmuq8D/view?fbclid=IwAR2E2cGfSyf9fClEV8xfO4Q7ls7tXM286LFAMoy1IF-kosE79fht8w7Hqdo
https://drive.google.com/file/d/1byeekC03oW0HtUiJWtcXBl_eqeEmuq8D/view?fbclid=IwAR2E2cGfSyf9fClEV8xfO4Q7ls7tXM286LFAMoy1IF-kosE79fht8w7Hqdo
https://drive.google.com/file/d/1byeekC03oW0HtUiJWtcXBl_eqeEmuq8D/view?fbclid=IwAR2E2cGfSyf9fClEV8xfO4Q7ls7tXM286LFAMoy1IF-kosE79fht8w7Hqdo
https://drive.google.com/file/d/10envSxUdeXQ7Mjn-kG4KSzkObJjJStFo/view?fbclid=IwAR17TLWLye6yxEpI4I35pjOFyJEUj2MyqU0pkqe9IDNlhqFtBB9eolfVqcA
https://drive.google.com/file/d/10envSxUdeXQ7Mjn-kG4KSzkObJjJStFo/view?fbclid=IwAR17TLWLye6yxEpI4I35pjOFyJEUj2MyqU0pkqe9IDNlhqFtBB9eolfVqcA
https://drive.google.com/file/d/10envSxUdeXQ7Mjn-kG4KSzkObJjJStFo/view?fbclid=IwAR17TLWLye6yxEpI4I35pjOFyJEUj2MyqU0pkqe9IDNlhqFtBB9eolfVqcA
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الماسترات القانونية المفتوحة  ❖

 بكليات الحقوق بالمغرب : 
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اقع االلكترونية والمجالت  أهم المو ❖

 :  في القانون
 

 مجلة مغرب القانون:  ✓

 https://www.maroclaw.com/ 

 

مجلة القانون واألعمال:   ✓

https://www.droitetentreprise.com/ 

 

 موقع العلوم القانونية:  ✓

https://www.marocdroit.com/search/%D8%A7%D9%84

%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A/ 

 مجلة منازعات األعمال:  ✓

https://revues.imist.ma/index.php?journal=Contenti

Affaires-eux 

 

 مدونة العلوم القانونية: ✓

-https://fsjesloi.blogspot.com/2019/05/blog

post_99.html 

 

 

 

https://www.maroclaw.com/
https://www.droitetentreprise.com/
https://www.marocdroit.com/search/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A/
https://www.marocdroit.com/search/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A/
https://revues.imist.ma/index.php?journal=Contentieux-Affaires
https://revues.imist.ma/index.php?journal=Contentieux-Affaires
https://fsjesloi.blogspot.com/2019/05/blog-post_99.html
https://fsjesloi.blogspot.com/2019/05/blog-post_99.html
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مواقع جميع كليات الحقـوق   ❖

 : بالمغـرب
 

  :umi.ac.ma/-ww.fsjeshttp://w :كلية الحقوق بمكناس ✓

  :smba.ac.ma/http://www.u    س:كلية الحقوق بفا ✓

    :الرباطبكلية الحقوق السويسي  ✓

souissi.um5.ac.ma/-http://fsjes 

   كلية الحقوق أكدال الرباط: ✓

 agdal.um5.ac.ma/-http://fsjes 

   :/:sale.um5s.ac.ma/-fsjes/http  :سالبالحقوق كلية  ✓

 /https://www.uit.ac.ma/fsjes كلية الحقوق بالقنيطرة: ✓

  كلية الحقوق بالمحمدية: ✓

http://fsjesm.ma/FSJESM2018/ 

 بالدار البيضاء : كلية الحقوق عين السبع ✓

http://www.fsjesas.com/ 

 :كلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء ✓

http://www.fdc.ma/FDC/ 

 :  كلية الحقوق بسطات ✓

-http://www.uh1.ac.ma/etablissements/facult%C3%A9

-et-%C3%A9conomiques-juridiques-sciences-des

settat-de-ocialess 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fsjes-umi.ac.ma%2F%3Ffbclid%3DIwAR0VqhClT6Oio2emNz1PQtLN2f8PeAONA-QC4Kps1BfyDTVtOB1g4HnWsqs&h=AT2AD7s65gZpiCTav6P78WmjnF5IYXnRuOzoRfFaewF3bVvMd0tlklPJVNts7pZfA41HTP4cVJrY6HqjwJMUMOtBXVuXc_3dKuZLslD4cH-IDJZ9bCVKk4K-t5XE1eEDnMHK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ShAMXu-qkqJFOh-QbWtcqRfm33TgXIDuBob3lXo_vLrl6zr2yYTEC5Z_JHiRp5N9AN_VaMl94_3kybruZPvcLMfKVfrhgcK9Y886fF7wKYfgrK_lxhiLETrePTphNv9HVvVQFRnRZdOtbHknz4GosIrriJYacys7wGNaQ8qMvIiiz7r1q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.usmba.ac.ma%2F%3Ffbclid%3DIwAR3UYmAFCW6lddWQ27MNx4fRhdTy06KCYWyfAc68Qe9fIbSOog7HXu0ppbc&h=AT05MWbjyuRXfJMMDlstCSuttZY8_fkuDzfz_i60J_G4xfpxnizIFwddXu3lJHzbzrk_VUcwuYPD7tL7imiOOJ5InelCqkHC0DX_zFpPk1-SCysaFqYwHv-dwC8zLTBVdKuV&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ShAMXu-qkqJFOh-QbWtcqRfm33TgXIDuBob3lXo_vLrl6zr2yYTEC5Z_JHiRp5N9AN_VaMl94_3kybruZPvcLMfKVfrhgcK9Y886fF7wKYfgrK_lxhiLETrePTphNv9HVvVQFRnRZdOtbHknz4GosIrriJYacys7wGNaQ8qMvIiiz7r1q
http://fsjes-souissi.um5.ac.ma/
http://fsjes-agdal.um5.ac.ma/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffsjes-sale.um5s.ac.ma%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Pchnca94RzNMpbGM4rib8wl7NoQXSuD8qSWdzEBuyytElJNCdg717HGU&h=AT2HgImO8OZxhr2CS9AJ0EWs0uKtkDYm5FpaCnN3wAbZG4YwuqutHucAUmbDYwejNYZFTmNBLdpLzVj9SuxNfLA-vofOi1dU2TSmV4T-CnxTuiHGPi286CH53t7Xu966Sugl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ShAMXu-qkqJFOh-QbWtcqRfm33TgXIDuBob3lXo_vLrl6zr2yYTEC5Z_JHiRp5N9AN_VaMl94_3kybruZPvcLMfKVfrhgcK9Y886fF7wKYfgrK_lxhiLETrePTphNv9HVvVQFRnRZdOtbHknz4GosIrriJYacys7wGNaQ8qMvIiiz7r1q
https://www.uit.ac.ma/fsjes/
http://fsjesm.ma/FSJESM2018/
http://www.fsjesas.com/
http://www.fdc.ma/FDC/
http://www.uh1.ac.ma/etablissements/facult%C3%A9-des-sciences-juridiques-%C3%A9conomiques-et-sociales-de-settat
http://www.uh1.ac.ma/etablissements/facult%C3%A9-des-sciences-juridiques-%C3%A9conomiques-et-sociales-de-settat
http://www.uh1.ac.ma/etablissements/facult%C3%A9-des-sciences-juridiques-%C3%A9conomiques-et-sociales-de-settat


 
52 

 /http://www.fsjesj.ucd.ac.ma دة:كلية الحقوق بالجدي ✓

  :كلية الحقوق بطنجة ✓

http://fdtanger.ma/portail/index.php 

 /http://www.fsjeste.ma كلية الحقوق بتطوان : ✓

 /http://www4.fsjes.uca.ma  :كلية الحقوق بمراكش ✓

  :agadir.org/-eswww.fsj    :أكاديربكلية الحقوق  ✓

 cuam.uiz.ac.ma/-http://fsjes أيت ملول:بكلية الحقوق  ✓

  :/http://droit.ump.ma    ة:وجدبكلية الحقوق  ✓

 الكلية المتعددة التخصصات بالناظور: ✓

http://fpn.ump.ma/ 

 الكلية المتعددة التخصصات بالراشدية: ✓

http://www.fpe.umi.ac.ma/ 

 الكلية المتعددة التخصصات بتازة:  ✓

http://fpt.usmba.ac.ma/fpt/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsjesj.ucd.ac.ma/
http://fdtanger.ma/portail/index.php
http://www.fsjeste.ma/
http://www4.fsjes.uca.ma/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fsjes-agadir.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3jghlfIld5wSbXmuppH7kFnVopmhtgde-kXCtfumeof4blh-L242qheYY&h=AT25EmMY6XQ1gKH9xU0iEq7NELpTyJ_fDCczl4ssP04hTUw5bn8pcWu66TyY73dn2Atz_yEUvSCZR6KSKSdr6qehC55cnZzpUyvO4QQq1MqEUvjmY7Z_7G-M4azL9qsoCa7e&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ShAMXu-qkqJFOh-QbWtcqRfm33TgXIDuBob3lXo_vLrl6zr2yYTEC5Z_JHiRp5N9AN_VaMl94_3kybruZPvcLMfKVfrhgcK9Y886fF7wKYfgrK_lxhiLETrePTphNv9HVvVQFRnRZdOtbHknz4GosIrriJYacys7wGNaQ8qMvIiiz7r1q
http://fsjes-cuam.uiz.ac.ma/
http://droit.ump.ma/
http://fpn.ump.ma/
http://www.fpe.umi.ac.ma/
http://fpt.usmba.ac.ma/fpt/
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 للتواصل مع المؤلف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
54 

 الفهرس

 المقدمة 

 . المبحث األول: الخطوات القبيلة لولوج سلك الماستر

 المطلب األول: ميكانيزمات االستعداد للمبارة 

 الفقرة األولى: إشكالية اختيار التخصص المناسب

 الفقرة الثانية: منهجية التهيؤ القبلي للمباراة 

 المطلب الثاني: مراحل اجتياز المباراة 

 الفقرة األولى: االمتحان الكتابي 

 الفقرة الثانية: االمتحان الشفوي

 هات إرشادية لما بعد ولوج الماسترالمبحث الثاني: توجي

 المطلب األول: طبيعة التكوين بالماستر 

 المطلب الثاني: منهجية مواكبة التكوين بالماستر 

 الخاتمة 

 ملحق ال
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