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 بسم اهلل الرحمان الرحيم
 " قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم"                  

 صدق اهلل العظيم                                                                              

 13سورة البقرة، اآلية                                                                                     
 أما بعد 

حاولت  ،في شعبة القانونالطلبة مرجعا للكثير من  ولما ال سيكون إن شاء اهلل يوالذمؤلفنا ىذا 
، ىذا فضال عما لمستو اللبسنقاط التي يشوبها الغموض و ال من خاللو أن أسلط الضوء على العديد من

، و نظرا حاطة بكل ما يتعلق بهذه المباراةو رغبتهم في اإلجة الطلبة المقبلين على الماستر من حا
الباحثة القانونية فتيحة صفحتي اإللكترونية :" علىتوصل بها شخصيا أستفسارات التي للعديد من اإل

 خرىأفاق ىذا الماستر و ذاك، و آ ، تساؤالت حولتصب في إتجاه واحدغلبها أكانت   و التي "فرحاوي
 إلخ....نتقاءمعايير اإلف إلى ذلك طريقة اإلجابة و ض، أالمواد التي تدرس في كل منهما تتعلق بطبيعة

تجربة لي في  الذي أعتبره أولتأليف ىذا الكتاب لأعطاني شحنة إيجابية و  نياألمر الذي دفع
 كل ما يحتاجو الطالب للنجاحفيو  تمنى أن أكون قد وفقت فيو و أدرجت أالذي و ، مجال التأليف

جل التساؤالت كون قد استطعت من خاللو اإلجابة على أن أو ، التميز في ىذه المحطة العلميةو 
 .المطروحة و غيرىا

 السداد والتوفيق جميعا، وأن يتجاوز عن ىفواتناأن يلهمنا  ، نتمنى من العلي القديروفي األخير         
ر أساتذة كلية الحقوق بطنجة كافة كل بإسمو وأن يبارك في عمر الوالدين وجميع أساتذتنا وأخص بالذك

 جميع أساتذة كلية الحقوق بالمغرب عامة . ، و وصفتو
 واهلل الموفق وىو وراء القصد                                                                                            

 36/97/0909طنجة في                                                                                            
 الباحثة القانونية فتيحة فرحاوي                                                                                           
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 مقدمة : 
ىو دبلـو الدراتسات العليسا و  القدٔف يف النظساـ وكساف يسمى ويطلق عليو كذلك اؼبساجستَت ،ساتًتاؼب      

تكوف ىذه الدراتة بسالغة اإلختصساص ، حيث لذين درتوا زبصصسا دقيقسادرجة أكساديبية سبنح لؤلفراد ا
 او هب، حيث ينتقل خر ن البحث والتدقيق العلمي والعمليدبوضوع الشهسادة وتتطلب درجة عسالية م

اإلجسازة األتساتية أو اؼبهنية إُف دراتة اؼبساتًت يف اختصساص دقيق يتم اختيساره من  اعبسامعسات من مرحلة
 بُت عدة خيسارات يسمح هبسا زبصص اإلجسازة احملصل عليهسا.

لذلك تتطلب مهسارات ربليلية  ،متقدمسا للتحصيل العلمي اؼبتخصص وتأخد دراتة اؼبساتًت منحى
والقدرة على  ، فضبل عن تقدٔف العروضالعملية ، وقدرة على التفكَت اؼبنهجي غبل اإلشكساالتعسالية

 التفكَت والتحليل العميق.
 صة تربز أو تتألق لدى بعض الطلبة، وتلك قدرة خسااإلجتهساد صرب ومثسابرةوفبسا تبق فإف 

الطسالب  نميتهسا بساؼبعرفة لتجعل منخرين، وموىبة البحث عندمسا توجد يبكن تاآلل أو تنعدـ عند وتتضسائ
 ومن ىم األكثر سبيزا وكفساءة قدرات الطلبة سارىو اختب امتحساف اؼبساتًتغرض من إجراء ، فسالبساحثسا متميزا

تتفسادة ، والتحقق من إمكسانيساتو يف اإلمسا إذا كساف الطسالب يستطيع أف يوظف شيئسا فبسا حصلوؼ عوالوقو 
 بأتلوب منهجي وعلمي ومدى اتتيعسابو للدروس النظريةيف تلك اإلجسازة تلقساىسا من اؼبعلومسات اليت 

 الدراتسات العليسا.    جدير بأف يتسابع تلم إف كساف يستطيع فهو ، فواليت تلقساىسا أثنساء تكوين
جسازة يف الدراتسات األتساتية أوؿ مسا يتبسادر يف ذىنو فكرة بعد أف وبصل على شهسادة اإل فسالطسالب      

الولوج إُف تلك اؼبساتًت، وكمسا نعلم فسالبحث العلمي يف اؼبغرب عمومسا ومسسالك اؼبساتًت على وجو 
نتقساء وغَتىسا فبسا يكوف ؿبل الوضوح خساصة على مستوى معسايَت اإلاػبصوص غسالبسا مسا تعرؼ ضبسابية وعدـ 

ن، األمر الذي هبعل الطسالب يسلك طريق البحث وصبع سبة للكثَتيتسساؤؿ أو ؿبط اتتفسسار بسالن
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على حل اإلشكسالية بعيدا عن  ختيسار األفكسار اؼبنساتبة اليت تسساعده تنظيمهسا وفحصهسا إلاؼبعلومسات وؿبساولة 
 عتقسادات اػبساطئة. كل اؼبغسالطسات واإل

واؼبتعلق  األطوؿ وبعد ىذه اؼبرحلة يتضح لو الطريق الذي تيسلكو، والذي معو يبدأ الطريق 
ف إوىو  ،فيو يفشلأو  متحساف الذي قد يتوفقاليت سبهد لو اجتيساز اإلو أتساتسا دبسألة اإلتتعداد والتحضَت 

إجتسازه بنجساح يكوف قد ضمن معو مقعدا يف تلك اؼبساتًت والذي قد يكوف منساتبة للتكوين والتلقُت 
ثُت سالتدرج ىو تنمية جيل من البساحفعلم وكمسا ن ،والتدرج ؼبرحلة جديدةؼبرحلة أخرى مسا بعد االجسازة 

رتقساء دبستوى التعليم اعبسامعي ذات اؼبستوى الرفيع واإل البحوث اؼبتميزين بساؼبعرفة وتدريبهم على إلقساء
 الذي يعتمد على األتس العلمية اؼبتعسارؼ عليهساالبحث العلمي والدراتسات العليسا، بساتتعمساؿ أتساليب 

يعطي  اؼبساتًت نجساح يف امتحسافالأي أف  كوين اؼبعريفتال ، هبدؼوربليلوموضوع  للتعمق يف معرفة أي
 لولوج للدكتوراه ومنساصب الشغل متنوعة.ي سبنحو صبلحية اوالذ ،طسالبلل سا وتأطَتاتكوين

  أىمية الولوج إلى سلك الماستر أوال :
فدائمسا حُت طلبة إف َف نقل جلهم، سابة حلم وىدؼ بسالنسبة ألغلب الولوج اؼبساتًت ىو دبثإف         

بو بعد اغبصوؿ على على مسا ينوي القيساـ ، الثسالثة من تلك اإلجسازة بساػبصوص تسأؿ طسالب السنة
، تيجيبك حتمسا بأنو ينوي إكمساؿ دراتتو يف تلك اؼبساتًت قبل أف يبدي نيتو يف إجتيساز شهسادة اإلجسازة

ن مهساراتو ويبيز مسساره ، من أجل ولوج تكوين يطور ميةسالوظيفة العمومب اؼبهنية لئللتحساؽ إحدى اؼببساريسات
، وأعتقد أف اعبميع الحظ بأف فساقسا جديدةليقوي حظوظو ويفتح أمسامو فرصسا وآ ، وكذلكاألكساديبي

ؿبددة وؽبسا تكوين التعليم متخصصة يف ؾبساالت  وظسائف أضحت تشًتط إلمتهساهنسا شهداتؾبموعة من ال
 التوثيق..اٍف ،، احملسامساةبع القضسائي كسالقضساءمن اؼبهن ذات الطسا ، زد على ذلك أف ىنساؾ ؾبموعةالعساِف

من اؼبرتقب أف يصبح ولوجهسا بساؼبساتًت وقد أبسانت على ىذه الرغبة صراحة تواء من خبلؿ مسودة 
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القضسائية واؼبعهد العساِف  على للسلطة، أو من خبلؿ تقسارير اجمللس األ1القسانوف اعبديد اؼبنظم للمحسامساة
، ودوف اغبساجة من األوؿ 11ف يف تلم األجور رقم اؼبساتًت شهسادة عسالية زبولك التوظي، عمومسا للقضساء

، بساإلضسافة إُف إمكسانية تقلد مهساـ ومسؤوليسات د الًتقية واغبصوؿ على أجرة جيدةلئلنتظسار تنوات قص
 تسامية.
 دواعي تأليف الكتاب ثانيا : 

ويف ظل اغبجز  يف تلك مساتًت اؼبهن القسانونية والقضسائية بطنجة لئلمتحسانسات اؼبقررة تتكمساِفابعد     
اؼبقبلُت  لطلبةاسساعدة ؼبة ىذا اؼبؤلف البسيط قررت كتساب الصحي اليت فرضتو الظرفية اليت شهدىسا العساَف،

ن ؾبموعة من اؼبعلومسات اػبساصة يتسسائلوف ع ت أف الكثَت من الطلبةالحظ إجتيساز ىذه اؼببساراة، فقدعلى 
لكي تكوف لديهم دراية كسافية بساؼبعلومسات اليت سبكنهم من اإلختيسار الصحيح لنوع اؼبساتًت  ،ًتبساؼبسات

 م.ساهتاؼبنساتب ؼبيوالهتم وطموح
 طريق تسهل عليهم معرفةويأيت ىذا الكتساب كدليل مرجعي يبكن الطلبة من معرفة معلومسات ؿبددة     

، تسائلُت ولوجولنوع اؼبساتًت الذي يرغبوف يف يف إختيسارىم كذلك ؼبسساعدهتم  النجساح يف تلك اؼبساتًت و 
 سامعي يف تلك اؼبساتًت إف شساء اهلل.اهلل أف ينفعهم وأف يكوف فساربة خَت ؽبم إلتتكمساؿ مصسارىم اعب

 : نطاق الدراسةثالثا : 
  : على الشكل اآليت إُف فصلُت رئيسيُت الدراتةىذه م يقسيبكن ت بنساء على مسا تقدـ 
  القانون الفصل األول : أىم القواعد لولوج سلك الماستر في شعبة 
 نجاح في سلك الماستر لالفصل الثاني : الخطوات المنهجية ل 

                                                 
1

:  تنص على   5المادة : مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة  ، المعد من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب  - 

على شهادة الماستر على أقل في العلوم القانونية من إحدى  أن يكون حاصال -3: ...... يشترط في المترشح لمهنة المحاماة " 
 ...."كليات الحقوق المغربية أو شهادة من  كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها
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 أىم القواعد لولوج سلك الماستر في شعبة القانوناألول :  الفصل
 

 

لة سبكنو من إكتسساب مرح، حساظبة يف حيساة الطسالبمية ىسامة و أف اؼبساتًت ىو ؿبطة عل نؤكد بداية       
 ليسات و اؼبيكنزمسات اليت تسساىم يف توتيع ضبوالتو اؼبعرفية و العلمية. العديد من األ

كساف ال بد من  ة ؼبسا يطلق عليو بسلك اؼبساتًت،حىت قبعل البساحثُت أمساـ  صورة حقيقية و واضحو        
مة اؼبنظمة ؽبذه اؼبؤتسة  كساـ العسااألحضوع، كبدد من خبلؽبسا جل القواعد و وضع توطئة أولية ؽبذا اؼبو 

و فبيزات  ، بدءا برصد شروط الولوج دبختلف كليسات اغبقوؽ بساؼبغرب، و كذا إبراز أىم أتساػبساصة
مع   وجو العمـو، و إنتهساءا برصد ـبتلف أنواع اؼبساتًتات اؼبتساحة و اؼبفتوحة يفالتخصص يف تلك اؼبساتًت

 .كل مساتًت على حدىفساؽ اؼبهنية اليت ىبوؽبسا  الًتكيز على اآل
رتأينسا تقسيم موضوع ىذه الدراتة إُف مبحثُت أتساتيُت  ا، لئلحساطة دبختلف ىذه النقساطو         

نواع أل )المبحث الثاني(على أف نًتؾ  ،للقواعد العسامة لولوج تلك اؼبساتًت )المبحث األول(لبصص 
 .اؼبساتًتات اؼبفتوحة يف شعبة القسانوف بساؼبغرب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طريق النجاح في مباريات الماستر المفتوحة في شعبة القانون بالمغرب          الباحثة القانونية فتيحة فرحاوي
 

 
7 

 األول : القواعد العامة لولوج سلك الماستر المبحث
 

بو من جهد عقلي  قوموف، فمسا ي الطلبة روح البحث والتحريدراتة قد غرتت يفالإف طبيعة           
 درس أتسو وقواعده ، وأي موضوع البد أف يم واؼبعرفةلعلإُف ا للوصوؿ ساعملي ساوأحبساث تعترب منهج

عرض لتلك القواعد واألتس ليمكن الطلبة رغبنسا يف ىذا اؼببحث أف نا ، لذساةللوصوؿ إُف النتيجة اؼبتوخ

)المطلب  خصص، حيث تنبسالعربية فمن بنساء أرضية معلومساتية عن تلك اؼبساتًت يف شعبة القسانو 
وفبيزات أتس  )المطلب الثاني( على أف نتنساوؿ يف، ولوج إُف تلك اؼبساتًتشروط الل األول(

 .التخصص يف تلك اؼبساتًت

 سلك الماسترومعايير اإلنتقاء في المطلب األول  : شروط 
 

 ؾبساز يف شعبة العلـو القسانونية ف ولوج تلك اؼبساتًت ىو طموح كل طسالب فكمسا ىو معلـو فإ         
)الفقرة  على أف لبصص )الفقرة األولى( ًتشحال شروطتوضيح ويف ىذا اؼبطلب تنعمل على 

 .اإلنتقساء يف مسسالك اؼبساتًتمعسايَت للحديث عن  الثانية(
 
 
 
 



 طريق النجاح في مباريات الماستر المفتوحة في شعبة القانون بالمغرب          الباحثة القانونية فتيحة فرحاوي
 

 
8 

  ترشحشروط الالفقرة األولى : 
 

 دة اإلجسازةتوفر الطسالب على شهسا وإلجتيساز مبساريسات اؼبساتًت ىكمسا تعلموف أف الشرط األتساتي       
اؼبساتًت  ، كمسا أهنسا تتغَت كذلك حسب نوع وزبصصفهي تتغَت من كلية إُف أخرى خرىأمسا الشروط األ

 .الذي تريد الًتشح لو
الطسالب على شهسادة اإلجسازة تكوف ضرورية  أف عدد السنوات اليت حصل فيهساوذبدر اإلشسارة إُف       

، بل ؿ الطسالب إلجتيساز مبسارات اؼبساتًتيف قبو  سا أو حساظبساأتساتي عسامبل يف ملف اإلنتقساء إال أهنسا ال تعترب
ي شهسادة اإلجسازة اليت إذا كسانت دبيزة ؿبًتمة فهي قد تقو األىم من ذلك ىو نقطة حصوؿ الطسالب على 

يف اإلختبسار  يى الطسالب فقط إبراز مستواه العمل، حيث يبقى علللمساتًت بشكل كبَت فرصة ولوجو
قنساع اللجنة يف لئلنتقساؿ إُف اؼبرحلة اغبساظبة اليت يلعب فيهسا قدرة الطسالب على اإلرذبساؿ واإل الكتسايب

دٔف إجسابسات دقيقة وصحيحة سبكنو يف قبولو إلتتكمساؿ دراتتو العليسا يف تلك ، و تقاإلختبسار الشفوي
 اؼبساتًت. 

الًتشح  أوالويف كلية اغبقوؽ بساؼبغرب لقبولك يف تلك اؼبساتًت البد أف سبر بثبلثة مراحل أتساتية      
ل عليو صاؼبعدؿ احملمن خبلؿ  و بعدىسا ،عن طريق إدخساؿ صبيع اؼبعلومسات اؼبطلوبةعرب البوابة اإللكًتونية 

 واليت تتضمن : يف اإلجسازة يتم إختيسار أظبساء الطلبة من تيسمح ؽبم بتقدٔف ملفساهتم
 .الكلية موقع يف القبلي التسجيل -

  .لسلك اإلجسازةبيساف النقط  -

  .من شهسادة اإلجسازة نسخ -

 .نسخ من شهسادة البساكلوليسا -
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 عليهسا احملصل اؼبعدالت خبلؿ من اؼبلفسات دراتة يتم ،تًتوضع ملفسات اؼبسا قبل يف اؼبرحلة األوُف      
 بعدد فقط حتفساظاإل يتم اؼبرحلة ىذه خبلؿ ،اؼبساتًت ىذا زبص اليت اؼبواد نقط و اإلجسازة معدؿ قبيل من

 .الكتسايب متحسافاإل إلجتساز اؼبرشحُت من ؿبدد
 متمحورة األتئلة تكوف مسا غسالبسا و، الكتسايب متحسافاإل اجتيسازفيهسا  اليت يتم الثانية المرحلةتليهسا        

 تعتمد الكلية كسانت إذا مسا حسب الطلبة عدد تقليص يتمحيث ، بسالتخصص عبلقة ؽبسا اليت اؼبواد حوؿ
 بعدد فقط حتفساظاإل يتم الشفوي متحسافاإل وجود عدـ حسالة يف و ،ال أـ الشفوي اإلمتحساف على

 .وفقوا يف اإلمتحساف الكتسايب الذين اؼبرشحُت
 اؼبرشحُت بعدد حتفساظاإل يتم الشفوي متحسافاإل على تعتمد اليت للكليسات بسالنسبةأمسا          
 ىذه ، ففيجسامعيُت أتساتذة من تتكوف عبنة مع الشفوية اؼبقسابلة أجل من الكتسايب متحسافاإل يف النساجحُت
 الذين ؿبدد من الطلبة بعدد واإلحتفساظ اؼبرشحُت من عدد إقصساء يتم األخيرةالثالثة و  المرحلة

من مسسالك حسب مسا ىو مضمن بدفًت التحمبلت لكل مسلك  السلك ىذا يف الدراتة تيكملوف
 .عبلف عن الئحة الطلبة اؼبقبولُت بشكل هنسائي يف تلك اؼبساتًتاإل  يتم ، ومن مثساتًتاؼب

يث يقتصر بعضهسا على مراحل اػبساصة، ح ، فكل جسامعة ؽبسا شروطهساالتعميمال يبكن  مبلحظة :     
 من أجل القبوؿ يف اؼبساتًت.دوف أخرى 
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 اإلنتقاء في مسالك الماستر: معايير  الفقرة الثانية
 
 قبوؿ الطلبة إلجتيساز مبساراة اؼبساتًت مسا يلي :َت عسايممن أىم            

 ؼبًتشحُت إلجتيساز اؼبساتًت اؼبعُتالطلبة ا يتم ربديد نقطة معينة إلختيساركليسات اغبقوؽ يف بعض   -1
، كلمسا إرتفع تقف النقطة نت معدالهتم يف تلك اإلجسازة جيدةكلمسا كساف عدد الطلبة كبَتا وكسا

 ختبسار الكتسايب.إلايت يتم من خبلؽبسا ربديد الطلبة الذين تيجتسازوف ال

 

 يتم ربديده حبسساب معدالت الفصوؿ الستةحيث  سامهم ااؼبعدؿ العساـ لئلجسازة يعترب معيسار   -2
ساصلُت على اغب، حيث أف الطلبة و اؼبعدؿ العساـ لشهسادة اإلجسازةى واػبسارج 6وتقسيمهسا على 

، بعد قبساحهم يف اإلختبسار الكتسايب تكوف فرصتهم كبَتة لقبوؽبم بساؼبساتًت اإلجسازة دبعدؿ عساـ جيد
 يف اإلختبسار الشفوي.

 : يسلم دبلـو اإلجسازة يف الدراتسات األتساتية بإحدى اؼبيزات التساليةو  
  « على األقل 02على  16اؼبعدؿ العساـ لنقط الوحدات يسساوي إذا كساف « حسن جدا. 
  « 02على  16ويقل عن  02على  11قل إذا كساف ىذا اؼبعدؿ يسساوي على األ« حسن. 
  « 02على  11ويقل عن  02على  10إذا كساف ىذا اؼبعدؿ يسساوي على األقل « مستحسن. 
  « 02على  10يقل عن و  02على  12إذا كساف ىذا اؼبعدؿ يسساوي على األقل « مقبوؿ. 

 

عدد تنوات حصوؿ الطسالب على اإلجسازة يتم الًتكيز عليهسا يف حسالة واحدة وىي عند اإلنتقساء  -3
على  احصلو  نختيسار الطلبة الذي، عندىسا يتم حسم مسألة اط الطلبةتسساوي نق األوِف عند

 السنوات داخل عليهسا متحصل اإلجسازة تكوف أف ، وىنساؾ من يشًتطاإلجسازة يف ثبلث تنوات
 .ؽبسا اؼبقررة
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ى كل طسالب لتمييز أحدىم عن قد يتم الًتكيز كذلك على عدد اؼبيزات احملصل عليهسا لد  -4
، فبعض منسقي اؼبساتًت يشًتطوف حصوؿ الطسالب على عدد معُت من اؼبيزات بفصوؿ اآلخر
، فعلى الطسالب أف يستويف يزات يف ميزتُت فمسا فوؽ، وأغلب الكليسات ربدد عدد اؼبسازةاإلج

 اجتيساز تمكن منفصوؿ اإلجسازة دبيزة ال تقل عن مستحسن، لكي يفصلُت على األقل من 
، كذلك ىنساؾ بعض التخصصسات تفرض على الطسالب أف وبصل على ميزة يف اإلختبسار الكتسايب

 د إجتيسازه .بعض اؼبواد األتساتية اليت درتهسا الطسالب يف تلك اإلجسازة، وؽبسا عبلقة بساؼبساتًت اؼبرا

صوؿ على اؼبيزات حيث اغبال تشًتط  العساـمساتًتات القسانوف أف بعض  إُف إال أنو ذبدر اإلشسارة       
 ، مقسارنة بسالقسانوف اػبساص. ف ىذا اؼبسلك تكوف مقساعده قليلةدة اإلجسازة، ألتقتصر فقط على توفر شهسا

 

كساف إال أنو  ىذا اؼبعيسار َف يكن معموال بو يف مسا مضى  ،شهسادة البساكلوليسا زمن اغبصوؿ على  -5
، وىذا ال اغبقوؽ عبد اؼبسالك السعدي بطنجة مثبل يف كليةمت األخد بو  0218يف تنة إتثتنساءا 

 .كليسات اغبقوؽ بل فقط بعض منهسا  يعٍت أنو معيسار عبميع
 القبوؿ زبتلف معسايَتأف حيث  ،تسابقة الذكربعض مسسالك اؼبساتًت ال تعتمد اؼبعسايَت فبسا تبق فإف        

لكي يكوف الطسالب  يد معرفتهسا بشكل عساـاعبإال أنو من أخرى حسب النظساـ اػبساص هبسا  من كلية إُف
 .هبساعلى دراية شساملة 

 
والذي ، ومن أجل تقريب الصورة أكثر للبساحث أضع بُت أيديكم ىذا اعبدوؿ التوضيحي            

ىنساؾ معسايَت  ، إال أنو ذبدر اإلشسارة أفئلنتقساء األوِف يف تلك اؼبساتًتعيسارين أتساتيُت لمثساؿ ؼبتضمن ي
 خرى :ىذه اؼبعسايَت زبتلف من كلية أل تنقيط والتدخل ضمن  ، واليتتبق ذكرىسا أخرى
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 المجموع

 
  نقطة اإلجازة عدد السنوات

 سعيد  39+3 سنوات 3+2 = 0
 3 = 1+1 فاطمة 31+0 سنوات 
 2 = 3+2 محمد 33+1 سنوات 

 
 
 
 
 
 
، عكس سعيد الذي تم ا مرحلة اإلنتقاء األولي بنجاحز وبهذا يكون محمد وفاطمة قد تجاو   

 إقصاؤه.
 

 
 
 
 

 نقطة اإلجازة :
1+ ( =12/10) 

 2+ ( =12/14 ) 

3+ ( =14/20 ) 

 

 نقطة عدد السنوات :
 +3 = (سنوات  3)

 +1 = (سنوات  4) 
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 الماستر  في سلك تخصصال ودوافعالمطلب الثاني : أسس 
 
ل خيسار اتتكمساؿ يظشهسادة اإلجسازة ، وبعد حصوؿ الطسالب على يف تلك اإلجسازة د التخرجنع       

 دائمسا وفيطرح، و لبةبسالنسبة للكثَتين من الط لقساعم العليسا خيسارالتسجيل للدراتسات ا الدراتة والبدء يف
 اتتكمساؿ الدراتسات العليسا واغبصوؿ علىجرد أف تلوح ؽبم فكرة األتئلة على أنفسهم دب ؾبموعة من

 :دبلـو اؼبساتًت 
ىل و  ؟استر وما ىي فوائد دراسة الم  بالفعل؟ ديجم أمر سترىل حصولي على درجة الما        

الوقت في  هذابأن أستفيد  للوقت؟ أليس من الُممكن استنزافا في الماستر الدراسة رعتبت
مكنني التوفيق بين دراسة ىل يو  ؟ المناصب بشكل أسرعنتقال فى واإل ستعداد للمبارياتاإل

 ؟ ومزاولة العمل في نفس الوقت سترالما
سا مثَتة للقلق، وىو على مشسارؼ من حق كل طسالب أف يسأؽبسا فهو يعتربىف ىذه األتئلة أيقة اغبق      
كبَت ألف اغبصوؿ   نسساف بشكلحيساة اإل يف فدبلـو اؼبساتًت يعترب أداة حساظبة ،خطوة ىسامة يف حيساتو إزبساد
الذي تيسهل إليو ىو زبصصو الرئيسي  تًتحصل من خبللو على اؼبسا ىو إقرار بأف اجملساؿ الذي عليو

 .ةلوظيفالولوج ل
)الفقرة  أتس اختيسار التخصص يف تلك اؼبساتًتارتأينسا أف كبساوؿ يف ىذا اؼبطلب تبيساف ومن ىنسا         

 . )الفقرة الثانية( تلك اؼبساتًت وفبيزاتو اختيسار دوافع و، األولى(
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 الماستر في سلكالفقرة األولى : أسس اختيار التخصص 
   

 أمور عدة وىنساؾ صعبسا مرحلة الولوج تلك اؼبساتًت خبلؿ اؼبنساتب التخصص ربديد يكوف العسادة يف   
 :ومنهسا، اؼبنساتب لطسالب التخصص اختيسار قبل عتبساراإل بعُت أخذىسا هبب

فيو من أصعب  ر اؼبساتًت اؼبرغوب إسبساـ الدراتةتعترب مرحلة التفكَت يف اختيسا التخصص : اختيار -
طسالب يف دوامة اؼبراحل اليت يبر هبسا الطسالب الراغب يف إسبساـ مسساره يف ىذه الدرجة، حيث يدخل ال

لب طساالعن اؼبساتًت اؼبرغوب فيو، أخي  وىمألىل التجربة لكي يسأل ؤ، وغسالبسا مسا يلجتئلةمن األ
فستكوف ببل شك الفيصل يف اختيسار ىذا  طبقتهساإف أولية  عسايَتثبلث مأرى أف ىنساؾ  طسالبةال وأخيت
 : آخر، ومنهسا دوف اؼبساتًت

  توجهساتو يف  أف، حيث فكل منسا لو ميوؿ ؼبسادة من اؼبواد ويتمٌت أف يتخصص فيهسا : اؼبيوؿ
 .اختيسار زبصصو تتكوف أقرب ؼبسا يؤمن بو

  آفساؽ اؼبساتًتات األخرىاؼبغسايرة عن فلكل مساتًت آفساقو  : اآلفساؽ. 

  ألف غسالبية الطلبة يرغبوف يف  : واليت يوجد هبسا اؼبساتًت اؼبرغوب فيو، الكلية من والبعد قربال
لتكوف ؽبم القدرة اؼبسادية على إكمساؿ الدراتة يف  ،ىمساالولوج للمساتًت القريب من ؿبل تكن

 إلقبساح اختيسار التوجو واهلل اؼبيسر لكل ىذا.كلهسا معسايَت هبب إعمساؽبسا وىذه   ،تلك اؼبدينة

 قوة كبَتا يف دوراً  يلعب الطسالب هبسا يلتحق اليت اعبسامعة فإف اتم الغسالب ففي : الجامعة اختيار -
 طموحساتو تنساتب اليت اعبسامعة واختيسار التفكَت الطسالب فعلى، بو اإللتحساؽ اؼبرغوب الربنسامج وجودة

 صبع أكرب عدد من اؼبعلومسات اؼبرتبطة قبل أف زبتسار زبصصك، حساوؿ  و األكساديبي ارتقسائو يف وتسساىم
 ف عنكواحبث عن إمكسانية توفر منح دراتية زبف، وب فيواؼبساتًت اؼبرغ ي يوجد هبساساؼبدينة الذب
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ؽبم  ك اإلجسازة ىم منأف الطلبة اؼبمنوحوف يف تل إُف ، وذبدر اإلشسارةةدراتال يفتكساليفو وتسساعدؾ 
 .تلك اؼبساتًت حق اإلتتفسادة من اؼبنحة يف

التخصص ينهجهسا  اليت واإلتًتاتيجيسات اؼبنساىج على يتعرؼ أف الطسالب فعلى : الدراسية المناىج -
 معرفة يف يسساىم أف شأنو من الذي األمر، تأقلماللكي هبد تهولة يف  فيو تدريسال الذي يرغب يف

 .وخصوصيساتو  التخصص

 يف وظيفيسا تسساىم الفرد عليهسا وبصل اليت الشهسادة إف قوة حيث :الوظيفية للماستر  اآلفاق  -
 تزود اؼبطلوب لتخصصا دراتةوأف ، من غَته هبعلو أكثر حظسا بشكل العمل توؽ إُف الدخوؿ
 .العمل خبلؿ وبتساجهسا اليت واػبربات بساؼبهسارات الطسالب

عملية وحبثية  يتطلب مشساركة تًتاؼبساحصولك على  :التفكير بالنتائج المتوخاة من الماستر  -
من اؼبطلوب منك بساتتمرار ابتكسار فبسا يعٌت أنو تيكوف  ،د دراتة نظرية عسادية، وليس ؾبر واتعة

نعكس تي وبسالتساِف ،بك ىف ؾبساؿ زبصصكعن طرؽ ـبتلفة لتعزيز فهمك وتشع تساليب والبحثأ
اإلجسابة عن  اعبسانب اإلبداعي يفسادة ، وزيمبساريسات اليت تتجتسازىساذلك على طريقة إداراتك لل

 .اعبسامعية خبلؿ دراتتك ؽبذه الدرجة قيساـ بساؼبهساـ البحثيةدت التعو  ك، ألنمتحسانساتاإل
 التخصص، إليك بعض النصسائح  اليت تؤثر يف عملية اختيسار عد التعرؼ على العوامل األىمب          
 .التخصص األنسب لك يف اختيسار اليت تتسساعدؾو  مرحلة ىذه نك اتبساعهسا خبلؿاليت يبك

تعرؼ على التخصصسات اؼبتساحة مبكرا، حيث يبكنك زبصيص جزء من وقت فراغك الأوال عليك       
وربديد مسا يثَت اىتمسامك  غربتلف التخصصسات اؼبتوفرة يف اؼبخبلؿ اؼبرحلة الثسانوية إللقساء نظرة على ـب

د مسا إذا  حد ،كل كليةعلى موقع   ةالتخصصسات اؼبتساحل بلع على دليطسا اإلكمسا يبكنك أيض  ،من بينهسا
ج، ابدأ على بعد التخر  هسايت ترغب فيالوظيفة ال سا، فإف كنت تعرؼ سبساماؼبدى طويل سافكنت سبلك ىد
  اليت تقودؾ للعمل يف تلك الوظيفة واخًت منهسا األنسب لك.  ساتًتزبصصسات اؼبالفور بتحديد 
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افتتساح زبصصسات  عند ساتسامعاعباليت تقـو هبسا جراءات اإلتعرؼ على دراتة النتهساء من بعد اإل         
اتتكشف مث  ،إليهساتسجيل الطلب لتقدٔف ديدة واؼبواعيد النهسائية اعبأو منهسا القديبة  اتواء ،اؼبساتًت

 لتحساؽ هبسا والتخصصسات اؼبتساحة فيهسا.اإلتود اليت ساتًتات اعبسامعية اؼبـبتلف 
يسار اؼبساتًت الذي اخت ال تًتدد يف و ،لتخصص األنسب لكحوؿ اقدامى ال طلبةاتتشر أحد ال     

مسامساتك والتخصصسات األنسب واىت تكسساعدؾ على ربديد ميوالتيي ذالو  الشخصية قدراتك ينساتب
 على قدراتك وشخصيتك ومهساراتك. الك بنساء
بل حساوؿ اإلتتفسادة من عدة  تعتمد عل ذبربة شخص ؿبدد أو شخصُت، إال أنو ال هبب أف        

 .سات واليت تتكوف عسائقسا يف اختيسارؾسابيسات دوف السلبيهباإل ى، والًتكيز علذبسارب
عملية  بسالنصسائح اليت ذكرنساىسا، تتجد أف من خبلؿ التفكَت بعمق يف العوامل السسابقة واألخذ و         

 ؼ العثور على مسا تبحث عنو سبسامساسااختيسار التخصص اؼبنساتب ليست هبذا التعقيد ويبكنك يف هنساية اؼبط
مساتًت الًتاجع عن قرارؾ بشأف زبصص  وقت على ر دومسا أنك قسادر ويف أيكمسا هبب عليك أف تتذك

  فبل شيء يستحيل تصليحو أو تغيَته. معُت
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 التخصص  اختيار دوافعالفقرة الثانية : 
 

 دراتة حوؿ تالتسساؤال ؾبموعة منالطلبة  بعض لدى يصبح اإلجسازة مرحلة من اػبروج بعد        
 :وىي اؼبساتًت لدراتة اليت تدفعك اؼبميزات بعض ىنسا وتنذكر، اؼبساتًت

ي ف تقضأ ، دبعٌت عليكويف نفس الوقت ليست صعبةليست تهلة  تًتدراتة اؼبسا :الذاتي التكوين  -
عكس مرحلة  تعمق يف اؼبعلومسات القسانونيةت أف وتنتُت من الدراتة يف التخصص الذي اخًتتو 

، نساىيك عن اكتسساب مهسارات يف البحث العلمي على األحكساـ العسامةيقتصر فيهسا اإلجسازة اليت 
سبكن الطسالب من إلقساء  ى، عبلوة علؽبسا عبلقة بساؼبواد اؼبدرتةاليت نونية قساالاضيع التحضَت للمو و 

تتفسادة من اإل إُفضسافة ساإل، بـبتلف اؼبواضيعسا رائو يف اإلشكساالت اليت تطرحهآالعروض وإبداء 
 توجيهسات األتساتذة.نصسائح و 

 معلومسات ومعرفة بسالتعمق للفرد تسمح اؼبساتًت دراتة إف إذ :التخصص  مجال في رأكث تعمقال -
 هتتم بساعبسانب اؼبساتًت دراتسات أغلب أف خصوصسا، الذي تيدرتو التخصص ؾبساؿ يف إضسافية

 إختبسارات الشفوية عند اجتيساز يف الطلبة أداء رفع يف يسساىم األمر للعروض وإلقسائهسا وىذا التطبيقي
 . اؼببساريسات

 ال لذلك، وحبثية عملية مشساركة دبلـو اؼبساتًت يتطلب على اغبصوؿ إف حيث :اإلبداع  على قدرةال -
 ومعلومسات أفكسار عن البحث إُف إضسافة، ةتقليدي وغَت جديدة أتساليب وإبداع ابتكسار من فيو بد

مستقببل  العمل ؾبساؿ يف اإلبداع من تيزيد كلو وىذا، دراتتو تتم الذي التخصص ؾبساؿ يف جديدة
 .إف شساء اهلل
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 على يعود وىذا، جديدة أبوابسا للفرد تفتح اؼبساتًت دراتة إف حيث :متميز وظيفي مسارالتمهيد ل -
 .من الوظسائف اليت تنتحدث عنهسا يف مسا بعد أخرى مسسارات يفتحو  اؼبسادي بسالنفع الفرد

زبصصك   يفتًت، واغبصوؿ على درجة اؼبساتىو على رأس األولويسا ياؼبساداؼبقسابل  :  عمشجراتب  -
 تيح لك أمرين يف منتهى األنبية :ي
 11إُف تلم األجور رقم   ، فبسا يعٌت زيسادة راتبك: الًتقي ىف منصبك بشكل تريع األوؿ . 
 منساتب يتيح لك العيش يف يسر.الشغل اغبصوؿ على منصب :  الثسآف 

ع ال تضيأف و  ،ساتًتمللالولوج  مسألة خرى بشأفر مرة أفكلذا  األنبية بسالنسبة لكف شديدا أمرا     
 .  ةىذه الفرص

اليت تؤثر يف عملية  فمن بُت القدرات ،كل مسا تستطيع فعلو والقيساـ بوقصد بسالقدرات  ن:  القدرات -
فمعرفة ، عُتتمتلكهسا يف ؾبساؿ متؼبهسارات اليت ا القدرات الشخصية أيىي اختيسار التخصص 
على ازبساذ القرار السليم عند اختيسار التخصص  يت تربع فيهسا تيسساعدؾ ببل شكاعبوانب الدراتية ال

ب مهسارات تفتقر تستبعد صبيع التخصصسات اليت تتطل وال يعٍت ىذا األمر بسالضرورة أف ،نساتباؼب
 إليهسا، فهنساؾ احتمسالية ألف تكتسب ىذه اؼبهسارات أثنساء فًتة دراتتك.

ت شيًئسا مسا فسوؼ : "إف أحبب ك قد ظبعت اعبملة القسائلةأن شك: ال إلى الشغف من اإلىتمام -
اؼبزيد عنو  مأمرا مسا، ؼبساذا ال تتعل نقصده بسالشغف، فإف كنت ربب وىذا ىو مسا ،سا"تبدع فيو حتم

األقل  حسب فحىت األشخساص الذين َف يكتشفوا شغفهم بعد، يستطيعوف علىفليس ىذا وتدرتو  
ىتمسامسات األنسب ؽبم، حيث قد تتطور ىذه اإللتخصصسات ؼ على ااىتمسامساهتم للتعر تتفسادة من اإل

سا يف اختيسار مسساره لك تلعب قيم الشخص ومعتقداتو دورا مهمكذ،  لتتحوؿ إُف شغف فيمسا بعد
 .سامعياعب
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  المبحث الثاني: أنواع الماسترات المفتوحة في شعبة القانون بالمغرب
 

العديد من  ك الوظيفي، إال أفالتخصص اعبسامعي ىو اؼبفتساح الرئيسي ؼبستقبل ردبسا تعتقد أف     
مدى  الدراتسات واتتطبلعسات الرأي اغبديثة تشَت إُف غَت ذلك، قد سبنحك اؼبعلومسات التسالية فكرة عن

 :سامعي أنبية التخصص اعب
بشهسادهتم األكساديبية ق سا يتعل، حوؿ آراء الشبساب فيمGenFKD مةحبسب تقرير صسادر عن منظ      

  اليزاؿ عساطبل عن العمل وقت إجراء الدراتة اإلجسازة هبيخر من  ةل طبس اآليت: واحد من بُت كُتتب
 ب وجود شهسادة جسامعية. فقط من فرص العمل اؼبتوفرة تتطل 45%

تكن ذات عبلقة حوا بأف زبصصساهتم َف صر  اعبسامعية % من الشبساب اػبساضعُت للدراتة40        
من األشخساص  %25حبسب اتتطبلع صسادر عن وزارة العمل األمريكية، مسا نسبتو ، هم اغبساليةبوظسائف

البعد  ت العمل ىذه يف الغسالب بعيدة كلثبلث تنوات حيث تكوف ؾبساال وف ؾبساالت عملهم كليغَت 
 عن زبصصساهتم اعبسامعية.

في إذن اختيار تخصصي الجامعي  لماذا علي:  األرقساـ، قد تتسساءؿ بلع على ىذهطبعد اإل      
لى ع ابنساء -صص منساتب نوع زبىم اختيسارؾ لساتيساعبواب بسيط،  ؟ بشكل صحيحماستر السلك 

يف العثور على وظيفة منساتبة قد تكوف يف األغلب يف نفس  -ساالعوامل اليت تنتطرؽ للحديث عنهسا الحق
ك من اكتسساب اؼبهسارات نالصحيح تيمكختيسار ، وحىت لو َف تكن كذلك، فساإلبساؼبساتًت ؾبساؿ دراتتك

النظر عن  اؼبهنية بغضو  العلمية ة والنجساح يف مسَتتكالبلزمة اليت تسساعدؾ على إهبساد الوظيفة اؼبنساتب
 طبيعتهسا. 

المطلب يف ) وآفساقهسا اؼبهنية أتبلؾ اؼبساتًت يف شعبة القسانوف اػبساصوفبسا تبق تنتحدث عن        
 .وآفساقهسا اؼبهنية عساـؾ اؼبساتًت يف شعبة القسانوف الأتبل( للحديث عن  المطلب الثاني(، ولبصص )األول
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 وآفاقها المهنية أسالك الماستر في شعبة القانون الخاص المطلب األول :
 

، البد لنسا من إعطساء وآفساقهسا اؼبهنية أتبلؾ اؼبساتًت يف شعبة القسانوف اػبساصقبل الشروع يف دراتة         
 (Masters recherche)اؼبساتًت األتساتي ز بُت مسميسات اؼبساتًتات بساؼبغرب، أوال توضيح بسيط وسبيي

 أو مسا كساف يسمى يف النظساـ القدٔف بػػ ''دبلـو الدراتسات العليسا'' يغلب على الدراتة فيو اعبسانب النظري
حصولو الدكتوراه بعد  أكثر من التطبيقي، و من خبللو يبكن للطسالب اتتكمساؿ دراتتو مبساشرة بسلك

أو مسا كساف يسمى يف النظساـ ، (Masteres Spécialisé)اؼبساتًت اؼبتخصص  ، ثسانيسا ىنساؾالدبلـو على
ؾبساالت القسانوف واؼبزاوجة بُت مسا  أحد  القدٔف بػػ ''دبلـو الدراتسات اؼبعمقة'' ينبٍت على تعميق الدراتة يف
إجتيساز فًتة تدريب يف إحدى  البساحث ىو نظري وعملي، بساإلضسافة إُف أف التخرج يقتضي من الطسالب
إُف جسانب مسسائل أخرى تنظمهسا الوثسائق  اؼبؤتسسات اليت ؽبسا عبلقة بساؼبساتًت اؼبتخصص الذي يدرس فيو، 

 واد ؽبسا عبلقة بساؼبمسارتة العمليةمواد اليت تدرس يف اؼبساتًت اػبساص ىي م غسالبسا ور، اؼبتعلقة بساؼبساتًت اؼبذكو 
                       ه.لدكتورايف اب من إتتكمساؿ دراتتو ومسا يعساب عن اؼبساتًت اؼبتخصص أنو ال يبكن الطسال

حصولو  ف ىنساؾ تكوينسات للمساتًت اؼبتخصص يف القسانوف يبكن للطسالب فيهسا بعدأشسارة ذبدر اإلو         
الوصفي اؼبنظم  القسانوف على دبلـو اؼبساتًت من اتتكمساؿ دراتتو يف تلك الدكتوراه و ذلك حسب

، بإضسافة إُف ىذين الشغل ُف العبلقة اؼببساشرة للمساتًت اؼبتخصص بسوؽإضسافة للتكوين بساؼبساتًت بساإل
ىو ليس مساتًت بل يعترب )ديبلومساً و  ( Masters payants)  اؼبساتًت اؼبؤدى عنواؼبساتًتين ىنساؾ 

 .Bac + 5 وىو يعسادؿ : (diplome universitaire -جسامعيساً وليس وطنيساً 
 أنواع اؼبساتًت يف شعبة القسانوف اػبساص للحديث عن )الفقرة األولى( يف توضيح تنتطرؽالوبعد ىذا     

 .ساتًتات شعبة القسانوف اػبساصاؼبتعلقة دبفساؽ اؼبهنية آلللحديث عن ا )الفقرة الثانية( يف حُت خصصنسا
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 في شعبة القانون الخاص اتالفقرة األولى : أنواع الماستر 
 

 

واليت تشمل كل من كلية  ،غبقوؽ اؼبغربيةؼبفتوحة بكليسات االئحة اؼبساتًتات اتندرج يف ىذه الفقرة      
عبد اؼبسالك السعدي كلية ، و  طنجةبعبد اؼبسالك السعدي  العلـو القسانونية واإلقتصسادية واإلجتمساعية

اغبسن كلية ،  سالبؿبمد اػبسامس كلية   و" يلسويسا - أكدال " الرباطبسامس اػبؿبمد كلية ،  تطوان
اغبسن الثسآف  كلية ،مكناس موالي اظبساعيل كلية،  مراكشالقساضي عيساض  كلية سطاتباألوؿ 

 كلية ابن زىر،  بفاس تيدي ؿبمد بن عبد اهلل كلية،  بالدار البيضاءاغبسن الثسآف كلية ،  محمديةبال
 . الراشدية كلية  ، دةوجبؿبمد األوؿ ، كلية ايت ملولكلية   ،رأكادي

 
 ؾبساالت أتساتية : تتةإُف  تنقسم مساتًتات القسانوف اػبساص

 : ماسترات القانون المدني واألعمال -3
 ( طنجةكلية عبد المالك السعدي بمساتًت القسانوف اؼبدٓف واألعمساؿ). 

 ( السويسي " الرباطكلية محمد الخامس بمساتًت القسانوف اؼبدٓف اإلقتصسادي"). 

  كلية محمد الخامس بالرباط " السويسي"(اؼبقساولة )مساتًت قسانوف. 

 ( تطوانكلية عبد المالك السعدي بمساتًت القسانوف اؼبدٓف والتحوالت اإلقتصسادية). 
 ( تطوانكلية عبد المالك السعدي بمساتًت قسانوف األعمساؿ). 

 ( مراكشكلية القاضي عياض بمساتًت قسانوف األعمساؿ). 

  (كلية القاضي عياض بمراكشاؼبدنية )مساتًت الدراتسات القسانونية و. 

 (المحمديةكلية الحسن الثاني ب) مساتًت قسانوف اؼبقساولة. 
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 ( الدار كلية الحسن الثاني بمساتًت القسانوف اؼبدٓف والتجساري، زبصص القسانوف اؼبدٓف اؼبعمق
 .(عين الشق-البيضاء

 ( أكاديركلية ابن زىر )القسانوف اؼبدٓف اؼبعمق  مساتًت. 

  ( كلية سيدي محمد بن عبد اهلل فاساألعمساؿ )مساتًت منسازعسات. 

 ( مكناسكلية موالي إسماعيل بمساتًت اؼبقساولة والقسانوف). 

 ( سطاتكلية الحسن األول بمساتًت القسانوف و اؼبقساولة). 

 (سطات)كلية الحسن األول ب مساتًت األعمساؿ واإلتتثمسار. 

 

 : ماسترات المهن القانونية والقضائية -0
  (كلية عبد المالك السعدي بطنجة)مساتًت اؼبهن القسانونية والقضسائية. 

  (تطوانكلية عبد المالك السعدي ب)مساتًت اؼبهن القسانونية والقضسائية. 

 ( مساتًت القسانوف واؼبمسارتة القضسائية)"كلية محمد الخامس بالرباط " السويسي.  

 متخصصماستر    

 ( سالكلية محمد الخامس بمساتًت اؼبنسازعسات القسانونية والقضسائية). 

 (كلية محمد األول بوجدة اإلجرائي وطرؽ تنفيذ األحكساـ )مساتًت. 

 ( أكاديركلية ابن زىر مساتًت اؼبنسازعسات واؼبهن القسانونية). 

 (وجدةمحمد األول ب كلية ) مساتًت القسانوف اإلجرائي وطرؽ التنفيذ األحكساـ. 

 
 : ماسترات الدراسات العقارية -1

 .(كلية عبد المالك السعدي بطنجة)مساتًت الدراتسات العقسارية  -
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 .(تطوانكلية عبد المالك السعدي ب)ية عسامبلت اإلئتمسانمساتًت العقسار واؼب -

 .("السويسيكلية محمد الخامس بالرباط "مساتًت قسانوف العقسار والتعمَت ) -

 .(أكاديركلية ابن زىر مساتًت قسانوف العقسار والتعمَت ) -

 .(مكناسكلية موالي إسماعيل بوالتعمَت )مساتًت العقسار  -

 .(مراكشكلية القاضي عياض بمساتًت القسانوف العقساري والتوثيق ) -

 .(المحمديةكلية الحسن الثاني بمساتًت العقسار والتوثيق ) -

 .("عين السبع"الدار البيضاء ب كلية الحسن الثانيمساتًت التوثيق واؼبنسازعسات العقسارية ) -

 .(كلية سيدي محمد بن عبد اهلل فاسوالعقود العينية )نوف العقساري مساتًت قسا -

 .(الدار البيضاء "عين الشق"كلية الحسن الثاني مساتًت العقسار والتعمَت ) -

 .(كلية محمد األول بوجدةمن القسانوٓف للمقساوالت والعقود )مساتًت األ -

 

 : ماسترات العلوم الجنائية -2
 .(عبد المالك السعدي بطنجةكلية )مساتًت العلـو اعبنسائية والدراتسات األمنية  -

 .( كلية عبد المالك السعدي بتطوانمساتًت العلـو اعبنسائية واألمنية ) -

 .(كلية الحسن األول بسطاتية والتعساوف اعبنسائي الدوِف )مساتًت العلـو اعبنسائ -

 .(أكاديركلية ابن زىر مساتًت اؼبنظومة اعبنسائية واغبكسامة األمنية ) -
  يخص شعبة القانون العام والخاص       (كلية ابن زىر أكادير)مساتًت التقنيسات اعبنسائية  -

 .(مراكشكلية القاضي عياض بمساتًت العلـو اعبنسائية واألمنية ) -

 .(مراكشكلية القاضي عياض بمساتًت السيساتة اعبنسائية والعدالة اإلجرائية ) -

 .(كلية سيدي محمد بن عبد اهلل فاسة اعبنسائية والعلـو اعبنسائية )مساتًت العدال -
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 .(مكناسكلية موالي إسماعيل بمساتًت القسانوف اعبنسائي والتعساوف اعبنسائي الدوِف ) -

 
 : ماسترات منازعات الشغل -3

 .(كلية عبد المالك السعدي بطنجة)مساتًت تدبَت منسازعسات الشغل  -

  خصصماستر مت      (أكاديركلية ابن زىر لقسانوف اإلجتمساعي وتدبَت اؼبوارد البشرية )امساتًت  -

 .(أكاديركلية ابن زىر القسانوف اإلجتمساعي اؼبعمق )مساتًت  -

 .(ديةالراشكلية المتععدة التخصصات بمساتًت قسانوف اؼبنسازعسات ) -

 يخص شعبة القانون العام والخاص  

 .(مكناسكلية موالي إسماعيل بمساتًت قسانوف اؼبنسازعسات ) -

 .(المحمديةكلية الحسن الثاني مساتًت التقنيسات البديلة غبل النزاعسات ) -

 .(سالكلية محمد الخامس باؼبنسازعسات القسانونية والقضسائية )مساتًت  -

 .(سالكلية محمد الخامس بًت التشريع واؼبنسازعسات الرقمية )مسات -

 .(كلية سيدي محمد بن عبد اهلل بفاسنسازعسات اؼبسالية التشساركية )مساتًت الوتسائل البديلة غبل اؼب -

 

 : ماسترات قانون األسرة -4
 ( كلية سيدي محمد بن عبد اهلل بفاسمساتًت األترة والتوثيق). 
 ( أكاديركلية ابن زىر مساتًت األترة يف التشريع اؼبغريب واؼبقسارف).   

 الشريعة  الخاص و يخص شعبة القانون
 ( مكناسكلية موالي إسماعيل بمساتًت األترة والقسانوف). 

 ( السويسي"الرباط كلية محمد الخامس بمساتًت قسانوف األترة"). 
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 سترات أخرى ام: 
 ( مكناسكلية موالي إسماعيل بمساتًت قسانوف وعمليسات البنوؾ التشساركية). 
 (كلية الحسن األول بسطاتساتًت اؼبعسامبلت اإللكًتونية )م. 
 ( أكاديركلية ابن زىر مساتًت قسانوف اؼبنسافسة). 
 (كلية ابن زىر أكادير) مساتًت القسانوف والبنوؾ التشساركية والتأمينسات التكسافلية. 

 ، وىو ماستر متخصص . الخاص وشعبة اإلقتصاد القانونيخص شعبة  

 ( مساتًت العلـو القسانونية)"كلية محمد الخامس بالرباط "أكدال.  

 يجتاز اإلختبار الكتابي.ىو من ل إلكترونيا يتسجبال قام ليس ىناك انتقاء أولي يعني فقط من 
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 القانون الخاصالفقرة الثانية : اآلفاق المهنية لماسترات شعبة 
 

   تتساح  إُف طلبة اإلجسازة بسالدرجة األوُف ، فأغلبهسا يت تندرجهسا ال تقتصر على اؼبساتًتإف اآلفساؽ ال       
عساـ للمساتًتات القسانوف اػبساص بشكل اآلفساؽ اؼبهنية داغوجية و ياؼبعسارؼ البتنذكر على تبيل اؼبثساؿ و 

 على النحو اآليت :
 : واألعمالاسترات القانون المدني م -1

 اؼبعسارؼ ضسافة إُف، بساإلمستوى عساؿ من التكوين يف ميداف قسانوف األعمساؿ طسالبللتوفر        
 اؼبتعلقة القوانُت ـبتلف أي األعمساؿو  اؼبدٓف قسانوفيف ال متخصص تكوين مثل توفَت اػبساصة البيداغوجية
 البحث ومنساىج أدوات تقوية إُف ضسافةبساإل، مأىلة أطر إعدادمع ، اؼبدٓف والقسانوف التجسارية بساؼبقساوالت

توفَت  ُفإبشكل عساـ  خَتاألىذا يهدؼ ، و الدكتوراه مستوى على الدراتة ؼبتسابعة وتأىيلو الطسالب لدى
 .األعمساؿو  اؼبدٓف معمق يف قسانوفتكوين 

 

 : اآلتيةفاق الشغل آإلى  كا التخصص يؤىلذلى الماستر في ىع كوحصول
 .إطسار قسانوٓف يف القطساع اػبساص 
 .العمل يف قطساع البنوؾ 
 .العمل يف مؤتسسات التأمُت 
  العقسارية.كيل يف الشؤوف القسانونية و و 
 .العمل يف اؼبؤتسسات الصغرى و اؼبتوتطة و الكربى 

  يف اإلدارات العمومية و اؼبؤتسسات العمومية و اعبمساعسات احمللية.العمل 

 .مستشسار قسانوٓف ؼبقساولة التجسارية 
  والقضسائية بكفساءة عساليةفبسارتة اؼبهن القسانونية. 
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 التوثيق مهنة ،احملسامساة مهنة. 
 العدوؿ مهنة. 
 العليسا طراأل تبلؾأ. 
 الدكتوراه لسلك الولوج. 
 قساولة التجسارية.لممستشسار قسانوٓف ل 

 اؼبنتدبُت القضسائيُت من الدرجة الثسانية. 

 إمكسانية إجتيساز مبساراة اؼبلحقُت القضسائيُت بدوف انتقساء. 

  العساـ.اػبساص أو مستشسار قسانوٓف يف القطساع 

 العدؿ وزارة مبساريسات صبيع وكذا، اغبكومية وغَت اغبكومية والسلطسات اؼبؤتسسات لدى وظسائف. 

 
 :ماسترات المهن القانونية والقضائية  -0

 ، حيثاؼبعسارؼ البيداغوجية اػبساصةؾبموعة من مع  اإلندمساج يف توؽ الشغل هساىبوؿ تكوين          
، ومسا يبيزه كونو هبمع مسابُت التكوين النظري والتطبيقي يف اؼبساتًت إُف تكوين وتأىيل الطلبةيهدؼ 

بسالتدريس فيو أتساتذة جسامعيوف يف بعض اعبسامعسات كلف قسانوف واؼبمسارتة القضسائية، حيث يال
متخصص يف صبيع مواد  وفبسارتوف يف اؼبهن القضسائية والقسانونية لتمكُت الطسالب من تكوين أتساتي

، قسانوف اؼبسطرة اؼبدنية، قسانوف األترة، معمق التنظيم القضسائي، القسانوف اؼبدٓف) قسانوف اػبساص :ال
 (.ٍفإ…معمق قسانوف العقود اػبساصة ، القسانوف اإلجتمساعي، القسانوف التجساري

 

 : اآلتيةفاق الشغل آإلى  كا التخصص يؤىلذعلى الماستر في ى كوحصول      
  :القسانونية  تتشسارةاإلتقدٔف مساة، التوثيق، القضساء، احملسا)صبيع مسسالك اؼبهن القضسائية والقسانونية

 .(...، اؼبتصرفُتالعدوؿ
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 جتمساعياؼبسساعدة اإل جتمساعي،ساؿ األتري واإلاجمل. 

 العمل يف قطساع البنوؾ. 

  ؼبقساولة التجساريةا يفمستشسار قسانوٓف يف القطساع العساـ أو. 

  التأمُتالعمل يف مؤتسسات. 

 العمل وكيل يف الشؤوف القسانونية والعقسارية. 

  العمل يف اؼبؤتسسات الصغرى و اؼبتوتطة و الكربى. 

 العمل يف اإلدارات العمومية و اؼبؤتسسات العمومية و اعبمساعسات احمللية. 

 الولوج لسلك الدكتوراه. 

 اؼبؤتسسات ، و كذا الشرطة، اؼبؤتسسات، اؼبنظمسات الدولية، األبنساؾ، الشركسات، اإلدارة
 ...إٍفالسجنية

 

 : ماستر الدراسات العقارية -1
إُف عرض تكوين معمق يف ؾبساؿ العقسار و التعمَت واؼبسساطر القسانونية عن طريق  ؼ ىذا اؼبساتًتيهد       

أجل مسساعدة اؼبتكونُت على  تقدٔف تكوينسات نظرية وتوجيهية وتداريب يف اؼبسادة ودعم منساىج البحث من
العمومية واإلدارات يسات ولوج قطساع اؼبقساولة اػبساصة و وتأىيلهم ؼببسار  ،ؼبتسابعة الدراتة يف الدكتوراه يئالته

 الشغل توؽ يف ندمساجاإل ليو زب، و العقساري   اجملساؿ يف رتةدمتم أطر تكوينوكذا  ،اؼبركزية والبلمركزية
 .العقسارية الدراتسات ؾبساؿ يف وخرباء وبساحثُت أطر تكوينو 
 

 : اآلتيةفاق الشغل آإلى  كا التخصص يؤىلذعلى الماستر في ى كوحصول       
  العقسارية احملسافظةأطر. 
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 ضرية، اػبربة تصساؿ دبجساؿ العقسار )احملسافظة العقسارية، الوكسالة اغبهن القسانونية والقضسائية ذات اإلاؼب
 (.العدِف احملسامساة، التوثيق ،العصري التوثيق تتشسارة،العقسارية، مكساتب اإل

  عقساري، قسائػد، مفتشو اإلدارة الًتابية، موظفُت بسالشركسات واؼبؤتسسات البنكية واؼبساليةمراقب 
 .وبساقي اؼبرافق اإلدارية

 .إمكسانية إجتيساز مبساراة اؼبلحقُت القضسائيُت بدوف انتقساء 

 الولوج لسلك الدكتوراه. 

   وكيل يف الشؤوف القسانونية والعقسارية.كالعمل 

 القضسائية الوكسالة، العقسارية للمحسافظة الوطنية الوكسالة) لعقساريةوا القسانونية الدراتسات ؾبساؿ يف لعملا 
 (...إٍف.الشركسات، األبنساؾ اؼبتصرفُت، ،العمومية اإلدارات، للمملكة

 
 الجنائية : العلوم ماسترات -2

 من اؼبتخرجُت للطلبة وتأطَت تكوين بو، على تبيل اؼبثساؿ اػبساصةاؼبنسافذ ؾبموعة من  للمجساؿ اعبنسائي     
 اعبريبة ػبطر للتصدي البلزمة واؼبهسارات اؼبعسارؼ كتسسابإل ، اغبقوؽ كليسات ـبتلف من اؼبعتمدة اؼبسسالك

 .العملي أو النظري اؼبستوى على تواء
 والتحقيق البحث ؾبساؿ يف معمقة فكرية ملكسات ذات كفساءات وإعداد تكوينضسافة إُف بساإل     

 واعبريبة اؼبنظمة اعبريبة تعرفهسا اليت والتطورات اؼبعساصرة اعبنسائية األنظمة على واإلطبلع، اعبنسائي واإلثبسات
 اؼبغرب يف اإلجرامية الظساىرة ورصد، الدوِف والقضسائي األمٍت التعساوف وآليسات، األعمساؿ وجرائم اؼبعلومساتية

، نساىيك عن بساعبريبة اؼبرتبطة واإلحصسائية اؼبعطيسات معساعبة وكيفية، النوع أو الكم حيث من تواء
 .اعبسامعية البحوث وإعداد القضسائية األحكساـ صيساغة وتقنيسات احملساضر ربرير مهسارات إكتسساب
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كذلك مثل الشرطة القضسائية،إدارة عدة آفاق التكوين يف ؾبساؿ العلـو اعبنسائية واألمنية إُف ويأىل      
 .السجوف ،القضساء ،احملسامساة ،األبنساؾ ،الشركسات....اٍف

 الدرؾ) السجنية اؼبؤتسساتمثل  اؼبهنية واؼبمسارتة الشغل توؽ يف اإلندمساج التخصص ىذا ىبوؿ 
 والتهذيب اإلصبلح ومراكز، الوطٍت األمن، السجوف إدارة موظفوا، اعبمسارؾ إدارة، اؼبلكي

 ...(القسانونية واػبربة تتشسارةاإل
 العمومية اإلدارة. 
 األبنساؾ. 
 الدولية اؼبنظمسات. 
 القنصليسات وموظفي، كسالسفراء:  الديبلومسية اؼبهن )... 
 (...إٍف..العدوؿ، التوثيق، احملسامساة، القضساء) القضسائية اؼبهن 

 

 الشغل : منازعات ماسترات -3   
يف الرفع من  تسساىم قبد أهنسا دبسًتات منسازعسات الشغل اؼبعسارؼ البيداغوجية اػبساصةومن بُت        

تينصب على معرفة مسا للمشغلُت واألجراء من  ىتمساـ يف ؾبساؿ العملجودة العمل وقيمة الشغل مساداـ اإل
اكتسساب زبصص يف قسانوف الشغل بفروعو اؼبتعلقة بسالعمل أو ، مع حقوؽ ومسا عليهم من واجبسات

، واليت سبكن واد اليت تتقساطع معواؼبطبللة على اإل بساإلضسافة إُفهنية أو بساغبمساية االجتمساعية، بسالعبلقسات اؼب
 .اؼبعرفة إُف التحليل واؼبنساقشةانتقساؿ الطسالب من ؾبرد تلقي من 
أو اػبساص       ط بسالقطساع العساـ، منهسا مسا ىو مرتبكثَتة  فهي مساتًتات منسازعسات الشغل آفاقأمسا         

 : مكسانية اجتيساز مبساريسات من قبيلإللطسالب  ىذا اؼبساتًتؿ دبلـو حيث ىبو 

 اإلدارات اؼبهتمة بسالشغل : تكوين مندويب األجراء، مفتشي الشغل . 
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 اػبربة لدى اؼبنظمسات اؼبهنية والنقسابية . 

 جتمساعيةاػبربة يف ميداف اغبمساية اإل . 

  اٍف…اؼبهن القسانونية والقضسائية : احملسامساة، القضساء، التوثيق. 

 (.اؼبهن الديبلومسية : ) كسالسفراء، وموظفي القنصليسات 

 جتمساعيةوكسالة التنمية اإل. 

 نتعساش التشغيل والكفساءاتالوكسالة الوطنية اإل. 
 قتصساد و اؼبساليةاؼبتصرفُت يف وزارة اإل. 

 مفتشي الشغل. 

 مكسانية الولوج والعمل بسالقطساع إ، بساإلضسافة إُف ىذا متصرفُت بوزارة األوقساؼ والشؤوف اإلتبلمية
  : اػبساص

 .مستشسار قسانوٓف بشركة -

  .مسؤوؿ عن الصفقسات و اؼببيعسات -

 ....اٍفعقودالسسابسات و اغبمدقق  -
 

 : األسرة قانون ماسترات -5
 يف ؾبساؿ األترة ةسارؼ معمقة ومتخصصكتسساب معبة ؼبساتًتات قسانوف األترة  فهي تتيح ا و بسالنس       

الفقهية اؼبرتبطة بسالنظساـ جتهسادات القضسائية و على ربليل النصوص التشريعية واإل تطوير قدرات الطسالبمع 
 بقسانوف األترة.لطلبة وتدريبهم على إعداد دراتسات وأحبساث متعلقة خساص لتكوين ، مع األتري
 واليت تؤيد ترة دبختلف فروعهسا،دونة األدب اؼبعسارؼ البيداغوجية اػبساصةوتتيح كذلك ؾبموعة من       

 متعلقة وأحبساث دراتسات إعداد على وتدريبهم الطلبةتكوين  ، وهتذؼ إُفاإلتبلمية مقساصد الشريعة
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ومتكسامبل مع بساقي العلـو اإلجتمساعية تكوين طلبة القسانوف تكوينسا منفتحسا ، عبلوة على األترة بقسانوف
تقوية منساىج البحث لدى الطسالب وتأىيلو ؼبتسابعة البحث يف تلك ، مع اؼبتعلقة بساألترة واجملتمع

 .الدكتوراه
 

 : اآلتيةفاق الشغل آإلى  كا التخصص يؤىلذعلى الماستر في ى كوحصول
 مهنة التوثيق العصري. 
 طر العليساأتبلؾ األ. 
  والوتساطة يف اؼبنسازعسات ذات الطبيعة األتريةؾبساؿ التحكيم. 
 غَت اغبكومية العساملة يف حقل األترة اؼبؤتسسات والسلطسات اغبكومية و وظسائف لدى ل الولوج

 والطفولة.
  الدكتوراه تلكاتة اعبسامعية يف إطسار متسابعة الدر. 
 ٍف.إ…العدِف ئية : احملسامساة، القضساء، التوثيقاؼبهن القسانونية والقضسا 

 األترية القسانونية الدراتسات ؾبساؿ يف العلمي للبحث الطلبة تأىيل. 

 متصرفُت بوزارة األوقساؼ والشؤوف اإلتبلمية. 
 يف جتمساعيةاإل اؼبسساعدةو  واألترية القسانونية تتشسارةاإل وللمسارتة الشغل لسوؽ الطلبة تأىيل 

 إٍف....األترية الرعساية مؤتسسات
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 القانون العامالمطلب الثاني : أسالك الماستر في شعبة 
     

يف اعبسامعة، والذي يتضمن بساإلضسافة الطسالب نعٍت بسالتخصص اعبسامعي حقل الدراتة الذي زبتساره      
قسانوف ىنساؾ ، و يف شعبة الُتإُف متطلبسات جسامعية عسامة ؾبموعة من اؼبواد اؼبتخصصة يف ؾبساؿ مع

من نساحية دراتتهمسا يف الكلية  أمسا، سافة إُف زبصص شعبة القسانوف العساـضزبصص القسانوف اػبساص بساإل
فحسب التجربة  ،األخرى فقط يبقى على الطسالب إختيسار ميوالتو فكبلنبسا دراتة بعضهمسا البعض تشبو

التحليل  بينمسا القسانوف العساـ يعتمد على ،وبعض اغبفظ الكثَت اػبساص مسادة تتطلب الفهم سالقسانوفف
الوجهة  ىذا األخَت تبسارو بُت اع ،ثسابت نسبيسافهو العساـ القسانوف  ساص متغيَت عكس والقسانوف اػب، والفهم

يف تنتطرؽ  طلبلذا يف ىذا اؼب ؾأمر من دخل يف حَتة تمن للحصوؿ على اإلجسازة األنسب أو اغبل األ
للحديث عن  الفقرة الثانية()و خصصنسا ، اؼبساتًتات يف شعبة القسانوف العساـإُف أنواع  (الفقرة األولى)

 آفساقهسا اؼبهنية.

 القانون العام شعبة في أنواع الماستر األولى :الفقرة 
 

 عبد المالك السعدي طنجة : كلية 

 .مساتًت القسانوف والعلـو اإلدارية للتنمية -

  .مساتًت تدبَت الشأف احمللي -

 .مساتًت حقوؽ اإلنسساف -

 
  عبد المالك السعدي تطوان : كلية 
  .و تيساتة اعبمساعسات الًتابية مساتًت اغبكسامة -
 .اإلداري والتدبَت التنميةمساتًت القسانوف  -

 .مساتًت التدبَت اإلتًتاتيجي للسيساتسات العمومية األمنية -
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 سويسي"  محمد جامس الرباط كلية" : 

 .مساتًت األداء السيساتي واؼبؤتسسسايت -

 .مساتًت العلـو اإلدارية واؼبسالية -

 .مساتًت العمل السيساتي والعدالة الدتتورية -

 .مساتًت تدبَت اؼبسالية العمومية -

 
  أكدال " محمد الخامس بالرباطكلية ": 

 .مساتًت القسانوف العساـ والعلـو السيساتية -

  ماستر متخصص       مساتًت حقوؽ اإلنسساف والقسانوف الدوِف اإلنسسآف -

 
  سالكلية : 

 ؤتسسات الدتتورية والسيساتية.مساتًت التشريع وعمل اؼب -

 .التدبَت اإلداري للموارد البشرية واؼبسالية لئلدارة -
 

  سطات كلية الحسن األول: 
 .مساتًت القسانوف العساـ اؼبعمق -

 يخص شعبة القانون العام والخاص          .مساتًت اؼبسالية العسامة -

 .مساتًت التدبَت اإلداري واؼبساِف للجمساعسات الًتابية -

 .مساتًت اجملتمع اؼبدٓف والديبقراطية التشساركية -

 .مساتًت اإلدارة والقسانوف -

 
 جامعة القاضي عياض مراكش : 
 .مساتًت القسانوف اإلداري وعلم اإلدارة -
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  .مساتًت القسانوف العساـ الداخلي وتنظيم اعبمساعسات الًتابية -
 

 موالي اسماعيل مكناس كلية : 
 .مساتًت السيساتسات العمومية -
 .وحقوؽ اإلنسساف مساتًت اغبكسامة األمنية -
 .مساتًت الدراتسات السيساتية والبيئية -
 .مساتًت القسانوف الدوِف واؽبجرة -

 
  محمديةالحسن الثاني الكلية : 
 .مساتًت العلـو السيساتية والتواصل السيساتي -
 .مساتًت اغبكسامة القسانونية والقضسائية -
 .مساتًت العمل الربؼبسآف والصيساغة التشريعية -
 .مساتًت اؼبسالية العسامة والضرائب -
 .مساتًت السيساتة العمومية -

 
  بالدار البيضاء : "عين الشق"كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية 

 قسانوف الدتتوري والعلـو السيساتية.مساتًت  -

 .مساتًت القسانوف والسيساتسات البيئية -
 

 فاسسيدي محمد بن عبد اهلل  كلية : 
 .مساتًت الدتتور واغبكسامة اؼبسالية -
 .مساتًت القسانوف العساـ والتحوالت اؼبؤتسساتية -

 .مساتًت اغبقوؽ اإلنسسانية يف القسانوف الدوِف والتشريع الوطٍت -
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  أكادير كلية ابن زىر: 

 .مساتًت القسانوف الدتتوري علم السيساتة -
 .حكسامة اؼبؤتسسات الدتتورية -
 .ربليل وتقييم السيساتسات العمومية -
 مساتًت اإلدارة العسامة واإلتتثمسار. -
 .مساتًت حكسامة واعبمساعسات الًتابية والتنمية اؼبستدامة -
 .مساتًت اإلدارة حقوؽ اإلنسساف والديبقراطية -

السوسيولوجبا  ، شعبةام والخاص، شعبة اإلقتصادالتخصصات : شعبة القانون الع)متعدد  
 (.ENSA، المدرسة الوطنية العليا لإلدارة  )علم اإلجتماع

 
 : كلية  محمد األول بوجدة 

 .قوؽ اإلنسسافاعبديدة غبينسامية مساتًت الد -

 .والتنمية مساتًت السيساتسات العمومية -

 يخص شعبة القانون العام والخاص      تشسارة القسانونية ذات الصبغة اؼبسالية اإلتمساتًت  -

 

 : كلية ايت ملول 

  خص شعبة القانون العام والخاصي        مساتًت الصيساغة القسانونية وتقنيسات التشريعية -
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 الفقرة الثانية : اآلفاق المهنية لماسترات شعبة القانون العام 
 

من طرؼ  كثيفقبساؿ  إوؽبسا ر الشعب اؼبنتشرة يف اؼبغرب ثكأىي من بشكل عساـ  شعبة القسانوف      
بب كثرة من القسانوف اػبساص بس أكثر متساحة تكوف  يف القسانوف العساـ فرص الولوج للمساتًتإال أف ، الطلبة

ف القسانو قبل التطرؽ آلفساؽ مساتًتات شعبة و  ،اؼبهنيةفساؽ اآلمن  كذلك ؾبموعةوؽبسا  ، ىذا األخَتالطلبة 
 .مالقانون العا ات شعبةمساتًت  ، وكذا أىداؼلمهسارات اؼبراد ربصيلهسال العساـ تنقـو بإعطساء حملة عسامة

 المهارات المراد تحصيلها : 

  وتقوية  واػبسارجي كتسساب مهسارات يف ؾبساؿ القسانوف العساـ الداخليإعطساء أنبية خساصة إل 
 العلـو السيساتية.واؼبساِف و نوف اإلداري القسا كفساءاهتم على وجو التحديد يف

 سبكُت الطلبة من متسابعة البحث العلمي يف أعلى مستويساتو. 

  ة تتمتع بقدرات ومهسارات عساليةواإلدار العساـ تكوين أطر إدارية متخصصة يف ؾبساالت القسانوف 
 .حتبلؿ منساصب قيسادية تواء يف القطساع العساـ أو على اؼبستوى الدوِفإل

  يستجيب للحساجيسات اؼبطلوبة يف توؽ الشغلسبكُت الطلبة من تكوين. 

 وامتبلؾ تقنيسات التدبَت الرشيد، جتهساد اػببلؽ، والعمل اؼبعقلنربفيز الطلبة على اإل. 

  تكوين متخصصُت يف اجملساالت اليت تنظمهسا مواد القسانوف العساـ الداخلي وعلى وجو التحديد على
 .الًتابية مستوى اعبمساعسات

  من تلقي تكوين يستجيب للحساجيسات اؼبطلوبة يف توؽ الشغل حثُت البساتيمكن اؼبساتًت الطلبة
 .-وطنيسا أو ؿبليسا-واء يف قطساعسات الوظيفة العمومية ت

 جتهساد والعمل العقبلٓف، والتسيَت الرشيد لدى اؼبتخرجُت الذين تيلجوف توؽ ربفيز قواعد اإل
 .الشغل
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 فبسا يتوقع أف تكوف لو اتساتًت سات اؼبتتفسادة من اػبربات يف اجملساالت اؼبندرجة ضمن تكوينإلا ،
 .إتقساطسات مهمة على اػبرهبُت

 في ماسترات القانون العام أىداف التكوين: 

  و على وجو التحديد يف ؾبساؿ اؼبعمق واػبسارجي طلبة يف ؾبساؿ القسانوف العساـ الداخليالتكوين ،
القسانوف العساـ  تنظيم اعبمساعسات الًتابية، نظرا للطلب اؼبتزايد على القطساعسات اليت تنظمهسا مواد

 .الداخلي،خصوصسا على مستوى اعبمساعسات الًتابية

 وسبكينهم اتسات عليسا يف ؾبساؿ القسانوف العساـلقيساـ بدر اوير شخصيتهم القسانونية و سبكينهم من تط ،
 .القسانوف العساـ ميسادين ـبتلف ن هتيئ أطروحسات يف م

  واعبهوي واحمللي يف ؾبساالت إعداد طلبة قسادرين على ربمل اؼبسؤولية على الصعيدين الوطٍت
 .اإلدارة و التدبَت و البحث

 نفتساح ، مع منحهم فرص اإلةاعبسامعي رحلةاؼب تعميق اؼبعسارؼ واؼبكتسبسات اليت راكمهسا الطلبة يف
 .ات القيمة اإلتًتاتيجية يف اجملساؿ العمليذ على التكوينسات اعبديدة

  كتسساب تقنيسات اؼبمسارتة العملية خساصة إل األنبية يبلء إبُت التكوين النظري والعملي مع الربط
اجملساالت القضسائية اؼبرتبطة بو و تنمية القدرات على مستوى اعبمساعسات ن القسانوف العساـ و يف ميسادي

 .الًتابية

 قبساز إلقسادرين على البحث العلمي  طلبةن تكويإُف بشكل أتساتي  ات القسانوف العساـساتًت مرـو ت
سعى إُف إعداد أطر مؤىلة لتحمل اؼبسؤولية تكمسا   ،الصلةيف اغبقوؿ اؼبعرفية ذات  أطروحسات

كذا و  وطنيسا وؿبليسا يف اجملساالت ذات العبلقة بسالتكوينسات اؼبندرجة ضمن اؽبندتة العسامة للمساتًت
جل تبسادؿ اػبربات مع اؼبمسارتُت أقتصسادي من جتمساعي واإلنفتساح على مكونسات النسيج اإلاإل

 .يف القطساعسات األخرى
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 اؼبعريف على اغبقوؿ اؼبعرفية اعبديدة ذات القيمة العلمية يف اغبيساة اؼبهنية يف العلمي و نفتساح اإل
 .بعديهسا الوطٍت واحمللي

 وى على وجو التحديد على مستلي و اكتسساب اؼبهسارات يف ؾبساالت مواد القسانوف العساـ الداخ
خبلؿ مرحلة تتفسادة من التكوين النظري والعملي اؼبلقن اعبمساعسات احمللية، من خبلؿ اإل

 .اؼبساتًت

 قسادرين  الطلبةعلم اإلدارة أتساتسا إُف تكوين القسانوف اإلداري و  ات اؼبتخصصة يفساتًت اؼبدؼ هت
 . وتتجسابة لسوؽ الشغل بكل تفساعبلتو وتعقيداتتمكن من تقنيسات البحث العلمي واإلعلى ال

 وعلم اإلداري القسانوف يف األتساتية اؼبفساىيم يف اػبساصة كسالتحكم البيداغوجية كتسساب اؼبعسارؼإ 
 اؼبواضيع إعداد كيفية) اؼبنهجية الضوابط إتقساف والعبلقسات الدولية، مع،اؼبساِف والقسانوف اإلدارة
 .(…القضسائية األحكساـ على والتعليق، القسانونية النصوص ربليل

 على اؼبستوى اؼبنهجي واؼبعريف لولوج توؽ الشغل التأىيل. 

 ؾبساؿ القسانوف العساـ.يف و ة قدراتتقوي، مع البحث الطسالب من تقنيسات ومنساىج ُتسبك 

 دراتة أدوار اإلدارة العمومية وتطورىسا يف مساتًتات القسانوف العساـ على الربنسامج الدراتي  مشوؿ
 .ومبسادئهسا، وإدارة السيساتة العسامة وتنفيذىسا

  والعلـو يتأىيل الطسالب ؼبواصلة الدراتة يف تلك الدكتوراه التيمسا يف ؾبساالت : القسانوف اإلدار ،
، التدبَت العمومي وتدبَت اؼبوارد البشرية، اؼبرافق العمومية الكربى والتدقيق ، القسانوف اؼبساِفالسيساتية

السيساتسات العمومية  ،العمومي، البلمركزية الًتابية واعبهوية اؼبتقدمة، اغبكسامة اؼبسالية واإلدارية
 .، حقوؽ اإلنسساف..إٍفالًتابية

 :تتمثل على تبيل اؼبثساؿ يف مسايلي ة لماسترات شعبة القانون العاماآلفاق المهنيأمسا من حيث  

  نضمساـ إُف ىيئة التدريس يف اعبسامعساتلدراتة الدكتوراه يف القسانوف واإلالتأىل. 
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 تقلد وظسائف النيسابة العسامة والقضساء. 

 تتشسارات القسانونية ومراكز التحكيمالعمل يف ؾبساؿ احملسامساة واإل. 

  القسانونية دبختلف الوزارات واؼبؤتسساتالعمل يف دوائر الشؤوف. 

 تقلد وظسائف السلك الدبلومساتي والقنصلي. 

 التدريس يف مراكز التدريب والتنمية اؼبهنية العساملة يف اجملساؿ القسانوٓف. 

 العمومية اإلدارات. 
 العمل يف قطساع البنوؾ. 

 صرفُت إداريُت من الدرجة الثسانية.مت 
 مفتشي اإلدارة الًتابية. 
  الشؤوف اػبسارجيةمستشساري. 

 احملسافظُت القضسائيُت من الدرجة الثسانية.  

 .مستشسار قسانوٓف يف القطساع العساـ 

  .العمل يف مؤتسسات التأمُت 

  .العمل يف اؼبؤتسسات الصغرى و اؼبتوتطة و الكربى 

  .إٍفالعمل يف اؼبؤتسسات العمومية و اعبمساعسات احمللية... 

إال أنو ىنساؾ بعض ، القسانوف اػبساص ونظَته العساـ ىي جد متقساربةفساؽ آأف إُف وذبدر اإلشسارة          
القضسائيُت بعكس القسانوف  مبساراة اؼبلحقيُتإختيساز ففي القسانوف اػبساص مثبل لديك إمكسانية اإلختبلفسات 

 يسات اليت تطلبسار متشساهبة ألف اؼبب فساؽنسبيسا تبقى اآلكن ل، و ال ىبوؿ لك إجتيساز ىذه األخَتةالعساـ فه
، أمسا اؼببسارات اإلجسازة يف القسانوف يف القسانوف ال ربدد التخصص غسالبسا حيث تكتفي فقط بذكراإلجسازة 

 .اليت تتطلب دبلـو اؼبساتًت فهي ربدد اإلختصساص اؼبطلوب إلجتيساز اؼببساراة
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 نجاح في سلك الماسترلالفصل الثاني : الخطوات المنهجية ل
 

ؼبميز الذي يبتلك ، فيجب على الطسالب ايعسا طريق سبلؤه العقبسات والعوائقالنجساح كمسا نعلم صب          
تتمتساع بطعم تحقيق الذات واإللو ، شق طريقو حىت يصل إُف بر األمسافوالعزيبة واعبرأة أف ي اإلرادة القوية

 .مسسار دراتي يف هنساية كل نجساحال
 طويل  ساح طريق، وىذا ألف النججيداإلتقساهنسا كل فرد تساج  ربالعمل أي خطوات النجساح يف و          

اتتو وأي طسالب فبيز يود دائمسا أف يتعرؼ على تلك اػبطوات لكي يستطيع أف وبقق قبساحسا يف در 
 .اعبسامعية ويف حيساتو العملية

حىت  اإلرادة واعبرأة وحب اؼبعرفةن ع داخلو يف ذلك عليو أف يبحثب قـوفسالطسالب الذي يريد أف ي       
 .لى أي عقبة قد تقف يف طريق قبساحويستطيع أف يتغلب ع

والتخلص  هساد، والصرب،تلكن وبتساج إُف اإلجكمسا يظن بعض األشخساص و   فسالنجساح ليس مستحيبل       
  نفس الفرديف  ك حىت تثَت اغبمساس، و ذلتتبداؽبسا بأفكسار تتسم بساإلهبسابية، وافكسار السلبيةاألمن صبيع 

يستمع  أف، و بأنو غَت قسادر على ربقيق النجساح إحبساطو أو إقنساعو وفوعليو أيضسا أال يستمع ؼبن وبساول
 .تتفسادة منهم، و ذلك لئلمراتب النجساح إُفطساعوا الوصوؿ فقط لؤلشخساص الذين اتت

يف حُت لبصص ، )المبحث األول(متحساف اؼبساتًت يف إجسابة يف نهجية اإلويف ىذا الفصل تنتطرؽ ؼب    
 .اؼبساتًت إلجتيساز تسساعدؾاليت ت ئحنصساالالعديد من للحديث عن  )المبحث الثاني(
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 المبحث األول : منهجية اإلجابة في امتحان الماستر 

متحساف فرحُت مطمئنُت وىم يعتقدوف بأهنم قد تصسادؼ طلبة ىبرجوف بعد اجتيساز اإلكثَتا مسا ت     
مكسانسا ووظفوا مسا حفظوه عن ظهر قلب كمسا هبب، إال أف النتيجة ال تكوف أجسابوا بكل دقة وَف يًتكوا 

فمسا  من اعبهد ووبصلوف على نقط عسالية مرضية و ردبسا ضعيفة، يف حُت أف بعض الطلبة ال يبذلوف الكثَت
 تبب ذلك ؟

تحساف ىو مر ليلة اإلمتحساف وبذؿ اعبهد الزائد والسهكثَتوف أف اغبفظ اعبيد حملتوى اإلو يعتقد ال      
، لكن اغبقيقة غَت ذلك، فأي ب للحصوؿ على نقطة جيدةلعسالة للطسا، و ىو الوتيلة الفمفتساح النجساح

امتحساف تواء كساف امتحسانسا عساديسا أو مبساراة أو امتحساف مساتًت وإف كساف يتطلب مراجعة دقيقة وإحساطة 
متحساف بنجساح يقـو على اإلف العسامل األىم يف اجتيساز ىذا ، إال أىتمساـ بكل جزئية فيوساؼبوضوع واإلب

متحساف وعلى منهجية اإلجسابة اليت تعرب عن مدى ربكم لطسالب يف تسيَت اؼبدة اؼبخصصة لئلمدى ربكم ا
 الطسالب يف اؼبوضوع.

قًتاحسات اؼبنهجية اليت تسساعد الطسالب سا أف نطرح ؾبموعة من األفكسار واإلومن ىذا اؼبنطلق أردن      
يسات للحديث عن تقن )المطلب األول(، حيث خصصنسا اؼبراجعةن اتتثمسار مسا اكتسبو من على حس

تقنيسات اإلجسابة يف االمتحساف فسنتحدث فيو عن   )المطلب الثاني(، أمسا اإلجسابة يف االمتحساف الكتسايب
 الشفوي .
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 متحان الكتابيلب األول : تقنيات اإلجابة في اإلالمط

على ورقة األتئلة، ويف دمساغنسا طن من  متحساف، بسانتظسار اغبصوؿلطساؼبسا جلسنسا يف قساعة اإل       
تحساف يف ـبتلف التخصصسات مقد زبتلف بيئة اإل ،اؼبعلومسات نريد أف نًتصبهسا وننقلهسا على ورقة اإلجسابة

يقعوف ضحسايسا توء الفهم ، و إف أغلب الطلبة كثَتا مسا متحساف الكتسايب لو ىيئسات عدةفساإل ،بساؼبساتًت
، أو نتيجة للصورة النمطية بسالشكل الصحيح إمسا نتيجة التسرع ؤوف يف قراءهتساطمتحساف أو ىبألتئلة اإل

 َتكزوف على بعض مفرداتو دوف أخرى، فمتحسانسات يف ـبتلف اؼبواديت يكوهنسا اؼبتعلموف عن أتئلة اإلال
، وعلى ىذا األتساس أصبح من الضروري بسالتساِف يتحصلوف على نتسائج ضعيفةوىبرجوف عن اؼبطلوب، و 

تحسانسات لتسساعدىم على ضبط إُف بعض تقنيسات التعسامل مع أتئلة االم على اؼبساتًت يو الطلبة اؼبقبلُتتوج
ىي منهجية اإلجسابة يف ، ومن أىم التقنيسات ن االمتحساف وبسالتساِف ضمساف النجساح، واتتثمسار زمإجسابتهم

 كذلك ؾبموعة من العنساصر األتساتيةتقنيسات اإلجسابة   تطلبت، وقد ) الفقرة األولى(متحساف الكتسايب اإل
 .)الفقرة الثانية(متحساف الكتسايب لئلجسابة يف اإل

 

 متحان الكتابيفي اإل الفقرة األولى : منهجية اإلجابة
 

 

دقيقة وإحساطة  طسالبة أف امتحساف الولوج لسلك اؼبساتًت يتطلب مراجعةالاعلم أخي الطسالب وأخيت        
كم الطسالب اإلجسابة زبضع ؼبدى ربومنهجية  ىتمساـ بكل جزئية مهمسا بدت غَت مهمة،تسامة بساؼبوضوع واإل

وىي وضع اػبطة والتصريح  البلـز التقيد بساؼبنهجية من لذلك فإنو من الضروري بل، متحسافيف موضوع اإل
 هبسا.

متحساف نبلحظ طلبة كثَتين ىبرجوف فرحُت من اإلإذ أننسا  ،و تعترب اؼبنهجية نصف اإلجسابة         
ويقوؿ  يبك ضساحكساولكن عندمسا تسألو عن اؼبنهجية ؟ هب، بكل دقة أهنم أجسابوا عن اؼبوضوع ويدعوف

 لك : وىل وبتساج اؼبوضوع إُف اؼبنهجية ؟
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آخرين، حيث تكوف إجسابتهم بسيطة، ولكن وضعوا ؽبسا اػبطة وذبدىم من  وقبد العكس عند طلبة     
علنة يف خطة ماألتساتذة يفرض اإلجسابة وفق  ، وكثَت منإجسابتك عرجساء ، فمهمسا أجبت تكوفالنساجحُت

، فكيف تضيعهسا على 02/5ف عبلمة اؼبنهجية لو تعلم أيهسا الطسالب قد تصل إُف إ هنساية اؼبقدمة، بل
 نفسك؟

 

فساؼبنهجية ىي تقسيم لئلجسابة وىيكل البنساء الذي تقـو عليو، وعن طريقهسا يبكن للمصحح ومن 
ى السؤاؿ اؼبطروح وفهرتسا ، فهو واجهة البنساء الفكري لئلجسابة علوىلة األوُف أخذ فكرة عن اإلجسابةال

لؤلفكسار اليت تتضمنهسا تلك اإلجسابة، ولذلك ينبغي اإلىتمساـ بسالتقسيم اىتمسامسا كبَتا، ألف أغلب 
اؼبصححُت يعتربوف اإلجسابة وفق خطة منهجية متكساملة عسامبل ىسامسا يف تقييم الطسالب وبنسبة كبَتة ألنو  

لف اؼبرشحُت إلجتيساز اإلمتحساف واختيسار أكفئهم كمسا تبقت اإلشسارة أف الوتيلة الفعسالة للتمييز بُت ـبت
وأذكساىم ىي الوقوؼ على مدى قدرة الطسالب على اإلتتفسادة من ـبتلف اؼبعلومسات اؼبتوفرة لديو عن 
طريق ؾبهوده الفكري وتقنيساتو يف وضع تقسيم للسيطرة على أبعساد موضوع السؤاؿ وترتيب األفكسار 

، فساؼبواد األولية ىي نفسهسا اؼبتوفرة لدى كل طسالب حبكم ابطلديو بشكل متسلسل ومنظم ومًت اؼبتواجدة 
مراجعتهم لنفس اؼبقساييس لكن البنساء تيكوف ـبتلفسا من طسالب آلخر حسب ذكسائو ومنهجيتو وعمق 

 .تكوينو وتذكره للمعلومسات...اٍف
وتوجد طرؽ متعددة للتقسيم عمومسا، تتحكم فيهسا طبيعة اؼبوضوع ؿبل السؤاؿ وحجمو وؿبتواه 

 من األفضل انتهساج التقسيم الثنسائي على الشكل التساِف : لكن
و مثساؿ آخر: ، ه اإلشكالية سنتبع الخطة التاليةولإلجابة على ىذاإلشكسالية نكتب :  بعد طرح       

اإلشكالية  سنعالج الموضوع أو ىذه، أو بتعبَت آخر : ذه اإلشكالية وفق التصميم التاليسنعالج ى
 فنكتب اػبطة. :وفق المنهجية التالية 
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 : سنعالج ىذه اإلشكالية وفق الخطة التاليةمثساؿ : 
 اؼببحث األوؿ : ) عنواف رئيسي للمحور األوؿ الذي تنتنساولو (

 األوؿ : ) عنواف فرعي أوؿ، منبثق من اؼببحث األوؿ (  اؼبطلب
 اؼبطلب الثسآف : ) عنواف فرعي ثسآف، منبثق من اؼببحث األوؿ (

 عنواف رئيسي للمحور الثسآف الذي تنتنساولو (اؼببحث الثسآف : ) 
 اؼبطلب األوؿ : ) عنواف فرعي أوؿ، منبثق من اؼببحث الثسآف (
 اؼبطلب الثسآف : ) عنواف فرعي ثسآف، منبثق من اؼببحث الثسآف (

   
جتيساز جية اؼبهمة وىي عبسارة عن قواعد إلبساإلضسافة إُف مسا تبق تنقدـ بعض اؼببلحظسات اؼبنه      

 اإلمتحساف الكتسايب :
 :ريقة السؤاؿ ، مثل طوجيهسات اػبساصة بساإلختبسار الكتسايباؼبعرفة اعبيدة جبميع الت القاعدة األولى

 )ومن ىنسا ذبدر اإلشسارة أنو على الطسالب مراجعة النمساذج السسابقة، اؼبطلوب اإلجسابة عنو
 .(يف نفس التخصص اؼبختسارمتحسانسات اؼبساتًت ئلل
 :وقبل أف تبدأ يف سار الكتسايبة إلتتغبلؿ كل الوقت اؼبخصص لئلختبوضع خط القاعدة الثانية ،

 ختبسار مث:ؤاؿ عليك بقراءة متمعنة لسؤاؿ اإلإجسابة عن الس
 يف وضع العنساصر الرئيسة لئلجسابة يف اؼبسودة ) وىنسا تأعطيكم منهجييت اليت أتتعملهسا قم ب

تبسار أحساوؿ الكتسابة يف ، فبعد قراءة متمعنة لسؤاؿ اإلخجل اإلمتحسانسات مهمسا كساف نوعهسا
اليت اعتربىسا مفساتيح إلعداد منهجية اليت تأعساًف  واألفكسار اؼبهمة مسودة العنساوين األتساتية

 فيهسا اؼبوضوع ( .
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  ختبسار على األتئلة حسب درجساهتسا عة من األتئلة عليك توزيع وقت اإلإذا كسانت ىنساؾ ؾبمو
 ومدى تهولتهسا لك.

 عن الكمية. تذكر أف اؼبصحح يبحث عن اعبودة وليس 
 إال إذا كنت واثقساً سبسامسا احذر... احذر أف تغَت إجسابتك عن أي تؤاؿ قد أجبت عنو من قبل 

فأوؿ إجسابة تطرأ على الذىن غسالبسًا مسا تكوف ىي  ،ساطئةمن أف إجسابتك السسابقة كسانت خ
 الصحيحة.

 ختبسار؟داخل اإلطمئنساف حصل على اؽبدوء واإلتأكيف وقد تتسسائل مع نفسك :  
بساإلجسابة عن األتئلة اؼبهمة واليت ذاكرهتسا جيدًا حىت تعطي  أبد، مث إذكر اهلل يف البداية أوال

، وحىت إذا كساف ىنساؾ تؤاؿ وحيد ابدأ بكتسابة اؼبعلومسات اليت الثقة بسالنفس واؽبدوء واإلطمئنسافلنفسك 
 تتذكرىسا ورويدا تتتذكر كل اؼبعلومسات األخرى إف شساء اهلل.
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 نية : عناصر اإلجابة في اإلمتحان الكتابيالفقرة الثا
 سرع ألف فهم السؤاؿ نصف اإلجسابةلئلحساطة بساؼبوضوع ومعرفة اؼبطلوب من السؤاؿ وعدـ الت       

 ختبسار الكتسايب تتضمن :وإف عنساصر  اإلجسابة يف اإل
  إشكسالية، خطة البحث. أنبية، للموضوع،واػبساص : اإلطسار العساـ   مقدمة 

 .العرض : ربرير 

  اػبساسبة 

 : المقدمة 
 

 قبل بدأ التحرير اترؾ مسسافة مربعُت من أجل التنظيم.      

، ويبكن إضسافة  الوصوؿ اؼبوضوع اؼبراد معساعبتوتقدٔف اؼبوضوع والتعريف بو من الكل إُف اعبزء حىت      
وكذا اإلطسار  ،مساعيةواإلجت قتصسادية اؼبوضوع كسالعوامل السيساتية واإلأو العوامل اؼب ؤثرة يف السرد التسارىبي،

 مع اإلشسارة إُف أنبية اؼبوضوع.  القسانوٓف للموضوع
سؤاؿ خبط واضح وكبَت، وعسادة تكوف اإلشكسالية ىي ال -ضرورية-ومن بعد ذلك نضع اإلشكسالية        
التصريح و مبحث،  فرعي يقسابلو تسساؤؿفرعية، كل ال التسساؤالتوضع  ، ويبكنيف اإلمتحساف اؼبطروح

 راد بو ربليل ومعساعبة موضوع معُتأو السؤاؿ اؼببساشر اؼب جدا خصوصسا يف األتئلة اؼبركبةبساػبطة ضروري 
 أو اؼبواضيع اليت تعتمد على التحليل واؼبنساقشة.

ع، فهي ربفز و ال ىبتلف اثنساف بأف اؼبقدمة ىي البساب الرئيسي الذي ندخل منو لصلب اؼبوضو       
 يأخد اإلنطبساع و جسانبسا، ونظرا ألنبية اؼبقدمة، فإف الكثَتملهسا على وضعوب، أو لقراءة الورقة صححاؼب
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، ويف صبيع اغبساالت البد أف تكوف اؼبقدمة ـبتصرة وغَت مثقلة بأفكسار ذبيب عن األوؿ من خبلؽبسا
 .كمدخل لئلجسابةوتكوف  تفقد وظيفتهسا فبسا  اإلشكسالية السؤاؿ

 راتة وىي:تتضمن اؼبقدمة بعض النقساط الرئيسية يف أي دفبسا تبق         
وضوع للموضوع و يتم التطرؽ يف اؼبقدمة ألنبية اؼب باإلطار القانونيبدأ عناصر المقدمة :  -

 .اؼبطروح للنقساش والتعريف بو
 متحساف قد تأيت بأحد األتلوبُت التساليُت:صيغة السؤاؿ يف اإل اإلشكالية :

 النحو التساِف:تتفهسامية أو صيغة السؤاؿ: وتتم صيساغة اإلشكساليسات على الصيغة اإل
 .مسا مدى ...؟. كيف عساًف اؼبشرع...؟ وـبتلف صيغ اإلتتفهساـ األخرى )مسا ىي؟ ىل؟...(

 لى الطسالب إعسادة صيساغتو بشكل آخرمتحساف بسالصيغة األوُف أو الثسانية فعوتواء جساء تؤاؿ اإل
 ألف صيساغة اؼبشكلة يف صورة تؤاؿ تعٍت أف غرض اعبواب ىو البحث عن حل لئلشكسالية.

لبحث الذي ىبلو من إشكسالية ؿبددة، ىو حبث غَت جدير بسالصفة العلمية، فنقطة اإلرتكساز إف ا
، كمسا أف طرح اإلشكسالية ىو الذي جسابة ىي "مشكلة" ؿبددة تتطلب حبلاألتساتية اليت تدور حوؽبسا اإل

وعية يربز أنبية اؼبوضوع من النساحية العلمية والنظرية، وعن طريقهسا يبكن ربديد اؼبوضوع وربديد ن
اؼبعلومسات والبيسانسات واألتساليب العلمية اؼبستعملة ؼبعساعبة ىذا اؼبوضوع ؿبل البحث وىذا مسا يسهل عملية 

 .أو التسساؤالت اؼبطروحة وضع منهجية علمية معينة لئلجسابة عن اإلشكسالية
وهبب صيساغة اإلشكسالية يف عبسارات واضحة ومفهومة وؿبددة بدقة، حبيث ال تكوف موتعة  

وانب كثَتة التفساصيل أو ضيقة ؿبددة للغساية ويصعب فهم اؼبقصود منهسا بدقة ووضوح، وقد متعددة اعب
 تتطلب اإلجسابة على اإلشكسالية الرئيسية طرح إشكساليسات فرعية مرتبطة هبسا.

 
 



 طريق النجاح في مباريات الماستر المفتوحة في شعبة القانون بالمغرب          الباحثة القانونية فتيحة فرحاوي
 

 
50 

 : العرض 
، مث عرضنسا خطة اإلجسابة وبسيساقو العساـ، وطرحنسا إشكسالية اؼبوضوععريفنسا بساؼبوضوع بعد اؼبقدمة وت

 إُف العرض، وفيو نقـو بتحرير اؼبوضوع وفق اػبطة اليت عرضنساىسا يف هنساية اؼبقدمة.ننتقل 
التفكَت يف وضع تصميم للبحث يسبقو التفكَت يف صيغة اإلشكسالية أو الطرح الذي يتبنساه 

 الطسالب لئلجسابة على السؤاؿ بشكل منساتب وجدير بساإلىتمساـ.
 فنبدأ يف ربرير اؼبوضوع حسب اؼبنهجية التسالية :

 اؼببحث األوؿ : ) عنواف رئيسي للمحور األوؿ الذي تنتنساولو (
 تعلمهسا حوؿ ىذا اؼببحث.  : تقـو بكتسابة اؼبعلومسات اليت التحرير

 ، منبثق من اؼببحث األوؿ (األوؿ : ) عنواف فرعي أوؿ  ؼبطلبا
 تعلمهسا حوؿ ىذا اؼبطلب.  : تقـو بكتسابة اؼبعلومسات اليت التحرير

 ، منبثق من اؼببحث األوؿ (عنواف فرعي ثسآف طلب الثسآف : )اؼب
 تعلمهسا حوؿ ىذا اؼبطلب.  : تقـو بكتسابة اؼبعلومسات اليت التحرير

 اؼببحث الثسآف : ) عنواف رئيسي للمحور الثسآف الذي تنتنساولو (
 تعلمهسا حوؿ ىذا اؼببحث.  : تقـو بكتسابة اؼبعلومسات اليت التحرير

 منبثق من اؼببحث الثسآف ( ،اؼبطلب األوؿ : ) عنواف فرعي أوؿ
 تعلمهسا حوؿ ىذا اؼبطلب.  : تقـو بكتسابة اؼبعلومسات اليت تساغبرير

 ، منبثق من اؼببحث الثسآف (طلب الثسآف : ) عنواف فرعي ثسآفاؼب
 تعلمهسا حوؿ ىذا اؼبطلب.  : تقـو بكتسابة اؼبعلومسات اليت التحرير
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 : الخاتمة 
اؼبوضوع ككل أو بوضع اقًتاحسات أو توصيسات إذا كساف وزبتم اؼبوضوع دبلخص ؼبسا ذكرتو يف 

 اؼبوضوع قساببل لذلك.
ف إسيط تبُت فيو ربكمك يف اؼبوضوع فكتفساء بذكر العنساوين وشرح بمع عدـ اإلطسالة، فقط اإل 

 رتيساح.إفسيقرأ إجسابتك ب لفت نظر اؼبصحح اتتطعت خبطتك
شكسالية األتساتية أواإلشكساليسات فساػبساسبة تأيت يف النهساية لكي تقدـ للمصحح اإلجسابة عن اإل

 أتئلة غَت مسبوقة.أو ثَته اؼبوضوع من إشكساليسات جديدة الفرعية، بل ومسا ي
ومسا دامت األعمساؿ خبواتيمهسا فليحرص الطسالب على أف تكوف خساسبتو جيدة تًتؾ انطبساعسا      

 حسنسا لدى اؼبصححُت بساعتبسارىسا آخر مسا يقرؤونو. 
قية أجزاء اإلجسابة، بأهنسا حصيلة اعبواب بأكملو، إذ أهنسا ذبسيد للنتسائج تتميز اػبساسبة عن بو            

، واػبساسبة مرتبطة إُف حد مسا بساؼبقدمة يف أوؿ البحث، ألف الطسالب وبساوؿ سالبالنهسائية اليت توصل إليهسا الط
ز أىم برا، ويف العسادة تستخدـ اػبساسبة إلوالتسساؤالت اليت تطرح يف اؼبقدمةأف هبيب على بعض الفرضيسات 

، وؽبذا فهي ليست بسالضرورة ترديدا وتكرارا ؼبسا جساء يف اؼبنت، وإمبسا تستعمل لربط النتسائج اليت اتتخلصهسا
 عنساصر اؼبوضوع بعضهسا ببعض، واتتخبلص النتسائج فبسا تبق ذكره يف اؼبنت.

 السسابقة الذكر فبيزات اػبساسبةخبلؿ من ف ،الفرؽ بُت اػبساسبة واػببلصةويف آخر ىذه الفقرة نشَت إُف       
 عن تلخيص حريف ؼبسا ورد يف اؼبنت ىي عبسارة فهذه األخَتةاػبساسبة ـبتلفة عن اػببلصة،  نبلحظ أف

 واػببلصة تستعمل ألغراض أخرى، غَت أغراض اػبساسبة.
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 متحان الشفويتقنيات اإلجابة في اإلالمطلب الثاني : 
 

، وذلك ؼبسا ؽبسا من قدرة معظمنسا يف حيساهتم الدراتيةتواجو متحسانسات أكرب اؽبواجس اليت تعترب اإل      
، وإف قسارنسا بُت اإلمتحساف الكتسايب يد مستقبل مسسارنسا العلمي والعمليعلى اختبسار قدراتنسا العملية، وربد

، ؼبسا يتطلبو من ترعة يف ردة أف الكفة تتميل لثسآف اإلختيسارينوالشفوي من حيث الصعوبة، فأجـز 
فهو دومبسا القدرة ال على اتتعمساؿ مسودة وال على اختيسار ترتيب األتئلة،  الفعل، وطرح آٓف لئلجسابة

أو بآخر  ، واليت تتسساعدكم بشكل  قدـ بعض النصسائح العمليةنساوؿ أف حن، تؽبذا أكثر تلقسائية وواقعية
كيفية التحضَت لئلمتحساف ل حيث تنتطرؽ متحساف الشفوي، والسيطرة على النفس،يف زبطي ـبساوؼ اإل

  القسانونية اؼبرتبطة بكل مساتًت. اؼبوادللحديث عن  ()الفقرة الثانية، لننتقل يف )الفقرة األولى( يف الشفوي

 كيفية التحضير لإلمتحان الشفويالفقرة األولى :  
 
 : متحانالمعرفة الجيدة لموضوع اإل  -     

إف أوؿ مسا هبب معرفتو ىو اؼبوضوع الذي تيتم تنساولو يف اإلمتحساف الشفوي، حبيث هبب اإلؼبساـ         
مسا سبت دراتتو يف قدر من اؼبعلومسات خبصوصو اعتمسادا على دبختلف جوانبو، والبحث عن أكرب 

ة بسهولة بسالقيساـ هبذه اؼبهم ، فهو اليـو كفيلاؼبقساالت وكتب اؼبنشورة يف اغبساتوبتخداـ ، أو بساتالكتب
 وبسرعة.

بعدىسا، يكفي تدوين ـبتلف األفكسار األتساتية اؼبتوصل ؽبسا وؿبساولة تنسيق ىذه اغبصيلة اؼبعرفية        
يف  ر وؿبساور اؼبوضوع تيسساعدؾ ربديدابُت ـبتلف األفكسا إف الربط و ،إهبساد روابط منطقية بينهسا عرب

 أخرى نفتساح على فكرةاإلجسابة عنو عرب اإلطي حساؿ اتتصعبك تؤاؿ مسا، حبيث تقـو بطريقة ذكية بتخ
وتقنعهسا، وتنقذ أيضسا نفسك من اؼبوقف كذلك، فسالتنظيم اعبيد حملساور اؼبوضوع  ىكذا تًتاوغ اللجنة قليبل

وىي طريقة  متحساف،تئلة اليت تتوقع طرحهسا أثنساء اإلأثنساء اؼبراجعة تيسساعدؾ على ربديد ؾبموعة من األ
 .اتتعداد تتفيدؾ كثَتا
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 طوة إلى الوراء :عد خ -
؟ ة مبساشرة، أـ غَت مبساشرلكوف أتئ، مثبلً: ىل تتة أتئلة اؼبطروحةفكر قليبل يف خلفية اإلمتحساف وطبيع

الطلبة ؟ دبعٌت ىل تيكوف امتحسانك  عدد من تتقـو بساإلجسابة أمساـ عبنة اإلختبسار مغلقة، أـ حبضورىل 
فرديسا أـ صبساعيسا ؟ ىي أتئلة متعددة يبكن أف ربدد لك اإلطسار العساـ الذي تيجرى خبللو امتحسانك 

 .الشفوي، وعلى أتساتهسا يبكنك أف تستعد نفسيسا وأيضسا عمليسا
 متحان الشفوي :تسيير وقت اإل -

عبسارة وأفضل نصيحة نستحضرىسا يف ىذه ، ردبسا ىي أنسب ” الوقت كالسيف، إن لم تقطعُو قطعك“
يف ىذا األخَت يكفي أف  ،ي ـبتلف سبسامسًا عن نظَته الكتسايبالفقرة، فتسيَت الوقت أثنساء اإلمتحساف الشفو 

تقرأ ورقة األتئلة كساملة لتحدد الًتتيب األنسب لئلجسابة، اعتمسادا على ؾبموعة من العوامل كسلم 
تحساف الشفوي، يعتمد على نظرة ربددىسا اؼبدة العسامة لئلمتحساف م، لكن اإلط وطوؿ السؤاؿ وغَتنبساالتنقي

تؤااًل يف امتحساف مدتو عشر دقسائق! أو أف  20، إذ ال يعقل أف يوجو لك إٍف…موضوعو، وطبيعتو 
تدخل امتحساف نصف تساعة مع اثنُت من زمبلئك فتسأؿ تؤاال واحدا ؽبذا، وبتحديدؾ للعوامل اؼبذكورة 

الوقت  يف ذىنك تسالفسا، يبكنك أف سبيز بسالتقريب عدد األتئلة اليت تيتم طرحهسا، وتقسم على أتساتو
 .البلـز لئلجسابة على كل تؤاؿ

 حسن اإللقاء :الخطابة و  -
إف إجسادة اإللقساء وضبط اإلجسابة ال يلقن بُت عشية وضحساىسا، فهو يتطلب من اعبهد واعبدية           

الكثَت، وإف التمرف ؽبو الطريقة اؼبثلى إلتقسانو، وواجب عليك خصوصسا إف كنت مقببل على اجتيساز أوؿ 
بة التقدٔف واعبلوس واإلجساامتحساف شفوي لك، والتمرف ىنسا ال ىبص الفحوى بقدر مسا ىبص طريقة 

عتبسار وأنبيتهسا من أنبية اإلجسابة وأكثر ؽبذا، جرب مثبل أف تقرأ وتقدـ وغَتىم، فهي أمور تؤخذ بعُت اإل
بصوت عساؿ دوف النظر يف النقساط اليت دونتهسا عن اؼبوضوع، فسيسساعدؾ األمر على ضبط ـبسارج حروفك 

اؼبوازنة بُت التفكَت والتحدث ؼبدة طويلة دوف تعب أو عيساء، واألىم من ذلك أف ىذا تيمكنك من 
، اتتعن دبجموعة التمرف كفيل بتمكينك إيساىسا أيضسا والكبلـ يف آف واحد، ىي معسادلة صعبة قليبل لكن



 طريق النجاح في مباريات الماستر المفتوحة في شعبة القانون بالمغرب          الباحثة القانونية فتيحة فرحاوي
 

 
54 

متحساف والتلعثم يف الكبلـ ل للجنة، وذلك للتخلص من رىساب اإلصغَتة من األقسارب أو األصدقساء كبدي
وذلك لضبط تعسابَت وجهك  ،مساـ اؼبرآةمتحساف أعسامة، وقم كذلك دبراجعة موضوع اإلوالتحدث أمساـ ال

 .وتثبيت نظرة ثقة يف النفس وابتسسامة تيقن من قدراتك
 ، وعليك أفأف تطرح عليك مسا تشساء من األتئلةو يف اإلمتحساف الشفوي فإف للجنة اغبرية يف       

 تتوقع أي تؤاؿ ويف بعض األحيساف قد تسسائل يف مواضيع قد تكوف ؽبسا عبلقة بتخصصك تواء
 ، و من ىذا اؼبنطلق أنصحاألىم ىو عدـ إرتكساب أخطساء فسادحة، و و قسانوف خساصقسانوف عساـ أكنت 

 ، فبل ربػساوؿ أف تقوؿوي َف تعرؼ اإلجسابة الصحيحة عليوزمبلئي الطلبة يف حسالة طرح تؤاؿ شف
 بقػػوؿ، وأنصحػكم سادحػسا ومػؤثػرا على قػرار قبػولك، فتقػع يف خطأ قد يكػوف فإجسابة غَت متأكػد منهػسا

 . ، واإلنتقػساؿ للػسػؤاؿ الػتػػسالػػي أعػلػػمال
 :يف آف واحد مسا واإلجسابة عنهتؤالُت غساية األنبية وفبسا تبق تأحساوؿ جرد        

 
 ختبار بسالم؟كيف تمر ليلة اإل 

 عليك أف تبعد نفسك عن اإلحسساس القساتل بضرورة مراجعة اؼبسادة تطراً تطراً وذلك لسببُت: -1
 ذلك لضيق الوقت. -اتتحسالةبل -صعوبة  -
 مسادمت قد ذاكرت جيداً وراجعت وفق جدوؿ زمٍت وخطة تأكد أنك لن تنسي شيئ إف شساء اهلل. -
كل مسا عليك يف ىذه الليلة أف تراجع األفكسار األتساتية وتسمعهسا لنفسك وتربط بُت جزيئسات   -2

 اؼبسادة.
 لة وذلك لسببُت:اعلم أف ىنساؾ ضررا يقع عليك نتيجة اؼبراجعة لسساعسات طوي -3
 ىذه اؼبراجعة تنهك قواؾ وتستنػزؼ جهدؾ. -
 وكذلك ال تعطيك فرصة للربط بُت عنساصر اؼبواد األتساتية. -
، البد ىذه الليلة أف تتحلى أف ربصل على قسط وافر من الراحة بعد ىذه اؼبراجعة اؼبركزة البد -4

عن األحساديث اعبسانبية وركز يف ىدوئك  ، وابتعد أيضسادوء والثقة يف قدرتك على النجساحبسالثبسات واؽب
 وتوجو إُف اهلل بسالدعساء وصل صبلة اغبساجة.
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 وجهز األدوات البلزمة لئلختبسار، وتأكد من تبلمتهسا، مث ّف مبكراً.  ةجديد معلومةوال ربساوؿ تعلم  -5
 

 كيف تقضي يوم اإلختبار الشفوي ؟ 
 
، مث اتل بعض آيسات يساتكك وترتفع معنو ابدأ يـو اإلختبسار الشفوي بصبلة الفجر حىت تنشط روح -1
تتغفسار واتأؿ اهلل التوفيق واعلم أف لكل ؾبتهد ، وأكثر من الدعساء واإلرآف الكرٔف، واقرأ أذكسار الصبساحالق

 نصيب.
 ربل بسالصمت قدر اإلمكساف وزبل عن أي منساقشة جسانبية. -2
 .تنساوؿ وجبة إفطسار خفيفة -3
 واربط بُت أجزائهسا.قبل خروجك من اؼبنزؿ  وادتصفح العنساصر األتساتية للم -4
 حساوؿ أال ذبهد بدنك يف الصبساح وحساوؿ أف تصل مبكراً. -5
وأنت يف طريقك إُف اإلختبسار الشفوي اشغل نفسك بذكر اهلل ، ابعد نفسك عن أي قلق أو خوؼ -6

 .والدعساء
 اإلختبسار اشرب قدراً من اؼبساء. قبل دخوؿ قساعة -7
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  المواد القانونية المرتبطة بكل ماستر: الفقرة الثانية 
 

، أنصح اإلخوة الطلبة واألخوات الطسالبسات رص على الدقة اؼبتنساىية للمراجعةمن بساب اغب          
إُف مساتًت العلـو اعبنسائية الولوج الطسالب مثبل  مسا أراد، فإذا اد القسانونية اؼبرتبطة بكل مساتًتدبراجعة اؼبو 

سا وقسانونسا ، فيجب عليو اإلحساطة بسالقسانوف اعبنسائي شكبل وموضوعأو وجدة بطنجة أو مراكش أو تبل
لطيفة  ةالدكتور عبد الواحد العلمي مثبل، أو الدكتور  عتكساؼ على مؤلفساتوذلك بساإل وفقهسا وقضساء

 وغَتنبسا .أضبد اػبمليشي ، أو الدكتور الداودي
أو مساتًت العقسار  ،أو فساس سادير أو الربساطؼبساتًت القسانوف اؼبدٓف بأك أراد الطسالب الولوجأمسا إذا        

، وأنصح يف ىذا لرجوع إُف مؤلفسات القسانوف اؼبدٓفٍف، فيجب عليو اإتًت التوثيق دبراكش ..سابوجدة أو م
للدكتور مأموف الكزبري، وكذا كتساب عبد القسادر  "د اؼبغريباإلطسار بكتساب " شرح قسانوف االلتزامسات والعقو 

،  أمسا إذا ترشح ؼبساتًت قسانوف وكتب العلوي العبدالوي اإلدريسي ،ساويالشرق ، وكتب عبد الرضبسافالعرعساري
األعمساؿ مثبل بتطواف أو الربساط أو مساتًت قسانوف األعمساؿ واؼبقساولة بأكسادير أو مساتًت اؼبنسازعسات القسانونية 

، وكذا كتساب شرح القسانوف التجساري ع إُف كتب شكري السبساعي وتلخيصهسادبكنساس فأنصح بسالرجو 
 ، بساإلضسافة كتساب عزالدين بنسيت ...اٍففؤاد معبلؿ تورللدك

أو مساتًت األترة بُت الفقو والقسانوف بكلية الشريعة  ،ساتًت األترة والتنمية دبكنساسالولوج ؼبأمسا       
أخي الطسالب وأخيت الطسالبة أف تركز على كتساب  ك، فأنصحر أو مساتًت القضساء والتوثيق بفساسأكسادي

، وىذه اؼبراجع السسابقة الذكر مهمة ومفيدة حىت األترة للدكتور ؿبمد الكشبورونة الوتيط يف شرح مد
إٍف، وبسالنسة ؼبن ليس ؽبم إمكسانية اقتنساء ىذه بسالنسبة ؼببساراة القضساة أو احملسامساة أو العدوؿ أو اؼبوثقُت ...

  سا يف تلك اإلجسازة.وا هبالكتب فيمكن ؽبم اإلكتفساء بسالكتب اليت درت

اإلطبلع على بعض اؼبقساالت اليت تنساولت العديد من اؼبواضيع اؼبتأثرة بفَتوس كورونسا  مع ضرورةو        
 خساصة يف اعبسانب اؼبتعلق بساألعمساؿ.
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ن أجل اإلجتيساز األتساتية اليت هبب مراجعتهسا م ضيعاؼبوااؼبواد و وفبسا تبق تنحساوؿ رصد بعض       
سالقسانوف اػبساص يعرؼ ذبديد دائمسا أي أنو ف ،بساحثُتهسا أغلبية الطلبة الواليت يستفسر علي لئلمتحساف اؼبساتًت

هبب عليك مواكبة القوانُت اعبديدة اليت تلغي القديبة أو تأيت جبديد، عكس القسانوف العساـ الذي غسالبسا ال 
 يعرؼ ذبديد بشكل كبَت.

  

 ماسترات القانون المدني واألعمال :في التي يجب مراجعتها المواد  -3

 التصرؼ القسانوٓف"، أحكساـ اإللتزاـ، العقود  -مصسادر اإللتزاـ "الواقعة القسانونية: )  القسانون المدني
 .اؼبسمساة(

 التساجر، واألصل التجساري.  

 صعوات اؼبقساولة. 

 الشركسات التجسارية. 

 العقود البنكية. 

 

 في ماسترات المهن القانونية والقضائية :التي يجب مراجعتها  المواد  -0

 لتصرؼ القسانوٓف"ا -مصسادر اإللتزاـ "الواقعة القسانونية. 

 أحكساـ اإللتزاـ. 

  عقد البيع، عقد الكراء" العقود اؼبسمساة". 

  اؼبسطرة اؼبدنيةقسانوف. 

 قسانوف اعبنسائي. 

 قسانون المسطرة الجنسائية. 

 

) بساإلضسافة إُف صبيع القوانُت  فروع القانون التجاري
 اؼبتعلقة دبجساؿ األعمساؿ(.
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 ؾبموعة من القوانُت : ة إُفبساإلضساف

 المتعلق بسالتنظيم القضسائي الجديد (. 38.15مشروع رقم ، قسانون التنظيم القضسائي)  -
 .(على للسلطة القضسائية بسالمجلس األ المتعلق 122.13قسانون التنظيمي رقم ) -
 .(تساتي للقضساة المتعلق بسالنظسام األ 126.13قسانون رقم ) -
 .(ح منظومة العدالة ميثساق إصبل) -
المتعلق بتحديد اختصساصسات رئساتة النيسابة العسامة وقواعد  33.17لجديد رقم االقسانوف  -

 تنظيمهسا.
 اؼبتعلق دبحساربة العنف ضد النسساء. 123.13قسانوف  -
 .سلطة القضسائية.. إٍفاؼبستجدات اؼبتعلقة بسالسلطة القضسائية، واجمللس األعلى لل -

 
 في ماسترات الدراسات العقارية : مراجعتهاالتي يجب المواد  -1

 قسانوف العقساري. 
 اؼبلكية العقسارية. 

 قسانوف اؼبسطرة اؼبدنية.  

 كل مسا يتعلق بسالدراتسات العقسارية من حيث القوانُت  : 

 .1913غشت  10اؼبتعلق بسالتحفيظ العقساري اؼبعدؿ واؼبتمم لظهَت  11.27القسانوف رقم  -

 .العينيةاؼبتعلق دبدونة اغبقوؽ  39.28القسانوف رقم  -

 .اؼبتعلق بسالتعمَت 10.92القسانوف رقم  -

  تعديلو بسالقسانوف رقماؼبتعلق ببيع العقسار يف طور االقبساز كمسا مت 11.22القسانوف رقم  -
 ٍفإ… 127.10
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 في ماسترات العلوم الجنائية :التي يجب مراجعتها المواد  -2

 القسانوف اعبنسائي العساـ. 
 القسانوف اعبنسائي اػبساص. 
 اؼبسطرة اعبنسائية. 
 علم اإلجراـ. 
 السيساتة اعبنسائية. 
القسانوف القسانوف اعبنسائي اػبساص و مواد تكون شساملة في  ختبسارات الشفويةإلفي اوذبدر اإلشسارة أنو      

 .اعبنسائي العساـ و اؼبسطرة اعبنسائية
 
 في ماستر منازعات الشغل :التي يجب مراجعتها المواد  -3

 قسانوف الشغل. 
 عقود الشغل. 
 غبل نزاعسات الشغل الوتسائل البديلة. 
 حوادث الشغل واألمراض اؼبهنية. 

 تواء من حيث اؼبواضيع القسانونية أو اؼبستجدات التشريعية. كل مسالو عبلقة بسالتخصصو   
 
 المواد التي يجب مراجعتها في ماسترات قانون األسرة : -4

 مدونة األترة. 

 مقساصد الشريعة. 

 جرائسات اؼبسطرية يف قسانوف األترةاإل. 
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  اإلنسسافحقوؽ. 

 )حقوؽ األترة بُت الفقو والقسانوف )اؼبواثيق الدولية. 

  ةقضساء األتر. 

  بساإلضسافة إُف بعض اؼبواضيع ذات الصلة كساآليت:   

 .اػبطبة والزواج -
 .اكببلؿ ميثساؽ الزوجية وآثساره -
 .الوالدة ونتسائجهسا -
 .األىلية والنيسابة الشرعية -
 .علم اؼبواريث -

 .اغبمساية اعبنسائية لؤلترة -

 .الدوِف اػبساص لؤلترةالقسانوف  -
 .الوتسائل البديلة غبل اؼبنسازعسات األترية -
 .الشغل األترة وقسانوف، األترة وقسانوف الصحة، األترة واؽبجرة -
 .األترة يف القسانوف اؼبقسارب -

 
  أما بالنسبة للمواد التي يجب مراجعتها بالنسبة لماسترات القانون العام :

 .قسانوف وتدبَت اؼبرفق العساـ و اؼبقساوالت 
 .قسانوف الضرييب 
 .اؼببسادئ األتساتية يف القسانوف الدتتوري 
 .تدبَت مسالية اعبمساعسات احمللية 
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 .أنظمة الرقسابة وتقييم تدبَت اؼبساؿ العساـ 
 تقنيسات التدقيق اؼبساِف. ،سانوف اؼبساِفالق 
 .السيساتسات العمومية 
 .اغبكسامة احمللية 
 قتصسادي.القسانوف العساـ اإل 
 تًتاتيجيسات احمللية للتنمية.اإل 
 داريف اإللقسانو ا. 
 .قسانوف اؼبنسافسة 
 .الصفقسات العمومية 
 إٍفعلم اإلدارة،اؼبنسازعسات اإلدارية ،داريتقنيسات التدبَت اإل.... 

 :تخصص القانون العام  إلجراء مبساراة اؼبساتًت سايبكن الًتكيز عليه ن اؼبواضيع اليتمو 
 اإلؼبساـ جبميع اػبطب اؼبلكية األخَتة. -
 الضبط اإلداري(.  -اؼبرافق العمومية  -) العقود اإلدارية  اإلداريإلحساطة دبضسامُت النشساط ا -
ال تيمى تلك اليت  يتم العمل هبسا بكثرة من قبل تعيُت  2011اإلؼبساـ ببعض الفصوؿ من دتتور  -

 اغبكومة، مسؤولية الوزراء، طبيعة التنظيم الًتايب، البلمركزية.
 إٍف.جتمساعية والبيئية...اإلقتصسادية و وارتبساطو جبميع اجملساالت اإل النموذج التنموي -

 
سالعلـو اإلدارية والعلـو السيساتية، والعبلقسات )ك ويف األخَت تظل ىنساؾ خصوصية من مساتًت لآلخر       
مسا بُت زبصص اؼبساتًت وظساىرة عسامة تتطلب معساعبتهسا انطبلقسا من زبصص   سافدؾبي إال أهنمسا ...(،الدولية

        كل مساتًت على حدى.
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 جتياز الماسترتساعدك إلالمبحث الثاني : نصائح 

طسالب اللق لدى األحيساف إُف رفع التوتر والقالرتوب يف تلك اؼبساتًت يقود يف غسالب من  اػبوؼ        
الطسالب توى التحضَت  ىومسا عل، ففي بعض األحيساف يكوف اػبوؼ متخيبل فقط قبيل إجراء اإلمتحساف

هنساية تعيدة لئلمتحساف عن طريق التحضَت النفسي لكيفية اإلجسابة ، ورتم وزبيل اؼبنساتب لئلمتحساف
 .الشخص متهيئسا بصورة جيدة دوف خوؼ، وبذلك يكوف توفَت الوقت واتتغبللو بشكل جيد وكيفية

فإف  ،متحسافمن أىم شروط التوفيق يف اإل مرحلة التحضَتية خبلؿ فإذا كسانت اؼبثسابرة واعبد      
يز اؼبعسارؼ لو تيقوي ثقتك بنفسك ويسساعدؾ على تركالتحضَت وتدبَت مرحلة  تتعداد النفسياإل

ت اليت تنقدمهسا لك يف ىذا متحساف بنجساح، دوف إغفساؿ اإلرشساداجتيساز اإلواؼبهسارات الضرورية إل
 )المطلب األول( يف  النجساحتسساعد على اليت تولية األعوامل وفبسا تبق تنحساوؿ دراتة  ال بحث،اؼب

 . )المطلب الثاني(وذلك يف  سائز النجساح قبل وبعد الولوج للمساتًتعن رك لننتقل للحديث

 المطلب األول : عوامل أولية تساعد على النجاح 

ذ إف ىنساؾ إ ،كي يتمكن من النجساح  اتبساعهسا الطسالبليت من الواجب ا عواملال ىنساؾ الكثَت من      
سا لتحقيق ىذه الغساية اؼبنشودة، كمسا أف ىذه العوامل ال بد جهودا زبطيطية وتنظيمية هبب أف تتضسافر مع

 إُفمستمرة وبعده، أي هبب أف تكوف  عبلف على موعد التسجيل يف اؼبساتًتاإلأف تكوف موجودة قبل 
يل من أجل تتويج متحساف بعد فًتة طويلة من اعبد والتحصاإل يأيت ، لذاجتيساز اإلمتحسافغساية وقت ا

قطف سبسار جهدؾ أثنساء اإلمتحساف من واجب الطسالب اغبرص على اإلعداد حىت تو  ،ؾبهودؾ ومثسابرتك
 القبلي اعبيد لو جبدية وتركيز تسامُت.
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 ، ونسلط الضوء على)الفقرة األول(يف  التحضَت اعبيد لئلمتحساف الكتسايب كيفيةل إذف تنتطرؽ       
 )الفقرة الثانية(. أخطساء الطلبة يف اإلختبسارات الكتسابية

 : التحضير الجيد لإلمتحان الكتابي الفقرة األولى
 

يتزامن اإلعبلف عن إجراء امتحساف اؼبساتًت ربديد اؼبقساييس اؼبعنية بسالتحضَت واؼبراجعة، وعسادة مسا 
تكوف ىذه اؼبقساييس ىي تلك اليت تلقى فيهسا الطسالب تكوينسا نظريسا أثنساء دراتتو يف اإلجسازة حىت إف كساف 

، وحىت يتوفق نظرية أثنساء التكوين يف اإلجسازةالدراتة الالتخصص تيكوف يف موضوع آخر تشملو 
 البساحث يف ىذه احملطة العلمية فإنو يكوف ملزمسا بإتبساع ؾبموعة من اػبطوات اآلتية :

 : تقسيم الوقت بطريقة جيدة و مفيدة )السيطرة على الوقت المخصص لإلجابة( -
تتذكسار أية معلومة أثنساء قراءة األتئلة عليو ، و عند امراتعدة  متحسافاإل على الطسالب قراءة أتئلة      

ال يؤجل كتسابتهسا لوقت الحق حىت ال ينسساىسا، ويستحسن اتتعمساؿ تدوينهسا على اؼبسودة يف اغبُت، و 
نتبساه لدرجة أنبية ىذه اؼبعلومسات، مث على الطسالب إعسادة قراءة كل ىذه األفكسار ت اإلألواف ـبتلفة للف

عن اؼبوضوع، مث يقـو بًتتيبهسا  متهسا مع مسا طلب منو حىت ال ىبرجئمبل ونة على اؼبسودة والتأكد مناؼبد
ر اؼبتعسارضة و اليت يف غَت ؿبلهسا، فبل داع وبرص على عدـ اػبروج عن اؼبوضوع، و ذلك بشطب األفكساو 

إف َف تكن لو عبلقة بسالسؤاؿ فقط من أجل إعطساء وجهة نظر يف السؤاؿ، أو إعبلـ  أبدا لكتسابة أي شيء
يؤثر على النقطة و لطسالب أنو وبمل معلومسات يف غَت موضوع السؤاؿ فهذا تيحسب على ااؼبصحح ب

، ألنو بذلك يكوف قد خرج عن اؼبوضوع، فسالسؤاؿ يتعلق دبوضوع ؿبدد، و ليس اؼبطلوب ىو احملصلة
 إعطساء ملخص يقـو فيو الطسالب حبشو اؼبعلومسات وحشرىسا يف غَت ؿبلهسا.

لثبلث مرات، من دوف قلق ودوف الًتكيز على جزء أو كلمة منو تو بتمعن ئسؤاؿ بقراوبعد فهم ال
ومسات تتنتساج من اؼبعلعتمساد على أتلوب اإلكسار ربضَتا لًتكيبهسا وبنساءىسا بساإلفقط، وؿبساولة ذبميع األف



 طريق النجاح في مباريات الماستر المفتوحة في شعبة القانون بالمغرب          الباحثة القانونية فتيحة فرحاوي
 

 
64 

ضرورة تدوين الطسالب كل مسا ىبطر النقطة اليت أشرنسا إليهسا تسابقسا وىي عتبسار اؼبتوفرة، مع األخذ بعُت اإل
يصلح لئلجسابة على السؤاؿ يف اؼبسودة حىت إف كساف ذلك بشكل غَت منظم ألف ىذه اؼبرحلة  ببسالو فبسا

، فهي توظيفهسا يف اإلجسابة بأتلوب منهجيىي مرحلة ذبميع األفكسار اؼبرتبطة دبوضوع السؤاؿ سبهيدا ل
جوانب اليت تسساىم يف بنساء تصور معُت ؼبنهجية اإلجسابة فكلمسا كسانت ىذه األفكسار كثَتة وملمة بكل 

 اؼبوضوع كلمسا كسانت اػبطة منساتبة منطقية ومتسلسلة وعميقة.
كم من الوقت يلزمو للقراءة األولى ؟ واإلجالة وعلى الطسالب أثنساء كل ذلك أف يسأؿ نفسو 

 ؟  في المسودة ؟ ونقل األفكار من المسودة لورقة اإلجابة
عة عليو  أال يغسادر القسا ،متحسافمن السيطرة على الوقت اؼبخصص لئل و من أجل سبكن الطسالب 

متحساف، ألف الوقت من معطيسات اإلمتحساف ومغسادرة الطسالب قبل األواف يعد إال بعد مضي اؼبدة اؼبقررة لئل
 ن أجل اتتعسادة حريتو خسارج اؼبدرجاتتخفسافسا بعسامل الزمن، والطسالب الذي يتخلص من وقتو بسرعة م

ظروؼ معينة زبصهم، كقلة الفهم أو ارتبساطهم متأثرا خبروج طلبة آخرين قبل انتهساء الوقت اؼبخصص ل
 َت من تركيزه و يؤثر على عبلمتو.بظروؼ ال سبت للطلبة اآلخرين بأية صلة هبعلو يفقد الكث

 : متحانالثقة بالنفس يوم اإل -
لتحساؽ بسالدراتسات العليسا يفتح آفساقسا مستقبلية كبَتة تضساعف عدد اؼبقبلُت على اؼببساريسات  ألف اإل 

ثقة بسالنفس الينبغي على الطسالب أف يثق يف نفسو ألف  ن نسبة اؼبقبولُت يف تلك اؼبساتًتوبغض النظر ع
رتبساؾ وذبنبو نة ذبعلو أكثر قوة، وتبعده عن اإلرتيساح النفسي والطمأنيتضساعف من حظوظ النجساح، فساإل

اإلبتعساد ذىنو و القلق الذي يؤثر على قدراتو اعبسدية والفكرية، و على الطسالب إبعساد األفكسار السلبية عن 
 عن الشعور بساإلحبساط وفقداف األمل يف النجساح خساصة إذا قسارنسا عدد اؼبشساركُت بعدد اؼبنساصب اؼبتوفرة. 
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 متحانات السابقة :نماذج اإل راجع -
للنجساح يف اإلمتحسانسات، ليس ىنساؾ طريقة اتتعداد ػبوض امتحساف مسادة مسا، أفضل من التدرب 

داد عبواب تؤاؿ ؿبدد بعينو لنفس اؼبسادة، فهذه الطريقة ليست ؾبرد إعمتحسانسات السسابقة على مبساذج اإل
عساًف هبسا األتئلة، وكيفية تنظيم إجسابساتك، وسبكنك من حسساب الوقت ولكنهسا تعطيك فهمسا للكيفية اليت ت

 الذي هبب أف زبصصو لكل تؤاؿ بنساء على كم اؼبعلومسات اليت وبتساجهسا.
ختبسار نفسك وكساف لديك الوقت الكسايف لتجربة امتحسانسات اتتخداـ وتيلة إل إذا كنت ترغب يف

 جتيسازه.حسساب الوقت الذي ربتساجو إليف مبوذج تسابق لئلمتحساف مع يسا، جرب ىذه األداة تسابقة عمل
 اقرأ كل األسئلة بعناية :  -

متحساف، والضغط النفسي الضغط الذي تسببو أجواء قساعسات اإلقد زبطئ يف قراءة السؤاؿ بسبب 
 بشكل متسرع تواء كساف تؤاال أو عدة أتئلةتحضَت، فتبدأ بساإلجسابة تدرهبيسا و إلرىساؽ يف الالنساجم عن ا

متحساف قم أوال بقراءة  مهمسا، لذا عند اتتبلمك لورقة اإل مث تدرؾ بعدىسا أنك ارتكبت خطأ وأضعت وقتسا
تعرفو كسامل األتئلة بدقة حىت تكوف متأكدا من صحة اختيساراتك، وحىت تسلط الضوء على مقدار مسا 

 عن موضوع  السؤاؿ.
 قم بإدارة وقتك:  -

هساء من تعيُت اؼبهلة نتف تكوف صسارمسا مع نفسك، فبمجرد اإليف ىذه النقطة بسالذات، ينبغي أ
وإذا كساف ، لكي تنتهي يف الوقت احملدد سؤاؿ، ينبغي أف ذبيب عنو دفعة واحدة، ودوف ترددالكسافية ل

وإال لن تكوف قسادرا على إعطساء السؤاؿ التساِف  ربديده، ىنساؾ عدة أتئلة هبب أف تقـو بتقسيم الوقت و 
 نتبساه والًتكيز.اإلكسامل 
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 قم بهيكلة إجاباتك :  -
متحساف ال يعٍت أف تقفز مبساشرة لئلجسابسات، بل عليك اتتغبلؿ بعض إف التعسامل دبهسارة مع اإل

 الدقسائق األوُف للتخطيط ؽبيكلة الطويلة منهسا مثل مسا يلي:
 .وضوعمفساتيح اؼبكتسابة  -
  فكرة مهمة. شرح -
 نص قسانوٓف. ربليل  -
 .ٍفإ…اتتنتساج قساعدة   -

حيث تيوفر عليك ىذا التحضَت اؼبسبق الكثَت من الزمن عند اػبوض يف ىذا النوع من 
توي وضوع اؼبنهجي مثبل وبتساج إُف ىيكل عساـ معروؼ مهمسا اختلفت اؼبضسامُت حيث وبساؼباإلجسابسات، ف

وىنساؾ الكثَت من الطلبة يعتقدوف أف اػبساسبة ىي اعبملة األخَتة اليت  ،”خساسبة -عرض  -مقدمة “على: 
هي هبسا اؼبوضوع، ولكن اػبساسبة األفضل واألكثر قوة ىي اليت يتمكن فيهسا الطسالب من ذبميع كل تنن
 تدعيمهسا برأيو يف النهساية. مث إذا أردت ألفكسار معساً بأتلوبو اػبساص ومنا

 األكثر تذكرا أوال : -
ينبغي اإلجسابة عن كل األتئلة اليت تعرفهسا وتتذكر كسامل أبعسادىسا أوال، فساػبوض يف أتئلة مسازالت 

 قيد اؼبعساعبة قد يضيع عليك كثَتا من الوقت.  
أمسا بسالنسبة للسؤاؿ اؼبنهجي الذي ال تتذكر من عنساصره إجسابتهسا إال القليل، فينبغي التعسامل معو  

سات  ، لردبسا كساف كسافيسا غبصولك على أكرب عدد من اؼبعلومرب تدوين كل مسا تتذكره حوؿ موضوعع
 اؼبخصصة ؽبذا السؤاؿ.
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 األسهل فاألصعب، األقصر فاألطول: -
قبل األتئلة  -من وجهة نظرىم  -إُف اإلجسابة عن األتئلة األصعب  ىبطئ الطلبة يف انصرافهم

القصَتة ؛ ردبسا يسبب ىذا ضيساعسا السهلة، وكذلك اإلجسابة عن األتئلة اليت ربتساج إلجسابسات مطولة قبل 
جهدة حىت ذبد أف الوقت قد شسارؼ على 

ُ
للوقت بشكل غَت متوقع، ومسا إف تنتهي تلك اإلجسابسات اؼب

 ت الكسايف إلتتدراؾ اإلجسابة عنهسا.، ولكن ليس لديك الوقساء وبقيت ىنساؾ أتئلة تعرفهسا جيدااإلنته
 تحقق من أجوبتك بشكل كامل:  -

كيساء يف خطأ تسليم ورقة اإلجسابة دوف التحقق من إجسابساهتم، وىذا نسابع األذ  بةكثَتا مسا يقع الطل
من ثقتهم بأنفسهم، وحىت تكوف واثقسًا بسالفعل، خذ نفسسا عميقسا مث ألق نظرة عسامة فيمسا إذا كنت قد 
أجبت عن صبيع األتئلة لكي ال تكوف قد فوت أحدىسا، مث دقق إجسابساتك كلهسا بقدر اإلمكساف لتصحيح 

وتتفساجأ   ،يت تظن أهنسا تستحق الذكرال عطيساتدوف أف تبلحظ، وإلضسافة اؼب د وقعت فيهسااألخطساء اليت ق
، ألهنسا الفرصة األخَتة لتثبت مسا لديك من معرفة، فبل ىذه الدقسائق العشر األخَتة مفيدةكم تتكوف 

 تضيعهسا.
 تذكــر: -

 ال تتجساىل أي تؤاؿ، وحساوؿ اإلجسابة عن صبيع األتئلة طساؼبسا ىنساؾ وقت متبق.
وف إجسابساتك مسا إذا كساف تؤاؿ منهجي فبل ربساوؿ اإلجسابة عنو بطريقة غَت منطقية أو أف تكأ

 ألهنسا قد تفوت عليك درجسات اإلجسابسات الصحيحة. ،تنطوي على تنساقض علمي
 آخر، مث قم بسالعودة إليو الحقساإذا تعثرت يف أحد األتئلة، ال تًتدد يف اإلنتقساؿ إُف تؤاؿ 

متحساف، فهذا الشعور ، فبل داعي للذعر يـو اإللئليقساع بك وخداعكسات ليست مصممة متحسانفساإل
 تيكوف منهكسا وتينعكس تلبسا على إجسابساتك.

 ك تعرؼ كيفية اإلجسابة عن األتئلة حىت تتمكن من ذلك بسالفعل.أقنع نفسك أن
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 : ل وفكر دائما بطريقة إيجابيةءتفا -
بعد التوكل على اهلل والتوجو إليو عز وجل بصدؽ داعيسا إيساه أف يكلل ؾبهوداتك بسالنجساح  

بعُت التفساؤؿ وبرؤية إهبسابية، ورتخ  متحسافاإلمتحساف، انظر إُف لئل والتوفيق، وبعد اإلعداد اعبيد واؼبنتظم
تفوؽ تة و أف ربصل على نقطة جيد يف ذىنك أنك مؤىل ومستعد للنجساح، وركز يف ذىنك أنك قسادر

أنو يبكنك النجساح وثبت يف ذىنك وكوف على فكر بطريقة إهبسابية  ،بساقي زمبلئك اجملدين واجملتهدين مثل
وثقة يف اهلل وثقة يف  لديك عقيدة راتخة أف النجساح فبكن وتقدـ كبو اإلقبساز والتفوؽ بيقُت وإصرار

 .النفس
األمريكي دانييل كوؼبساف صساحب   النفس َفويف ىذا السيساؽ، تذكر األحبساث والدراتسات أف عسا

( توصل إُف أنبية التفساؤؿ لدى الطلبة وارتبساط حسالتهم النفسية دبدى 5991كتساب "الذكساء العساطفي" )
 .قبساحهم يف مسسارىم الدراتي

 حرص على مراجعتها: ابمظهر الورقة و  ىتما -
لتصحيح األخطساء اءة بعُت جديدة على الطسالب التوقف عن التحرير ؼبدة وجيزة مث يعود للقر 

حذؼ اؼبكررات، ووضع عبلمسات الًتقيم، وترؾ الفواصل بُت اؼبقدمة واؼبضموف، ويبكن للطسالب من و 
 خبلؿ مراجعتو للورقة اإلجسابة التحقق من كتسابتهسا بشكل جيد ومنظم.

تبساه إُف ضرورة عدـ الكتسابة على ظهر اعبزء اؼبخصص لئلتم واللقب نوعلى الطسالب اإل     
األخرى حىت ال يتم نزعهسا مع القصساصة، وعلى الطسالب اغبرص على أف يكوف لعملو قيمة واؼبعطيسات 

فنية بًتؾ فراغ بُت الفقرات والكتسابة خبط واضح ومقروء، وينبغي عليو عند كتسابة إجسابتو يف الورقة أف 
ودقيق واللغة هبب أف تكوف صحيحة، واعبمل هبب  وبرص على الصيساغة اعبيدة بأتلوب تهل، بسيط

ففي ذلك  لنصوص القسانونيةد أف تدعم إجسابتك بسا، ومن اعبيأف تكوف قصَتة مع وضع التنقيط والفواصل
 اؼبوضوع. مندليل على سبكنك 
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متحساف قبل أف تعيد قراءة األتئلة مرة أخرى، وتراجع إجسابساتك جيدا فردبسا ال تسلم ورقة اإلو  
 ة.تكوف قد نسيت شيئساً أو تتذكر شيئساً جديداً تضيفو لئلجساب

تذكر أف وضوح خطك ونظسافة ورقة اإلجسابة، وحسن تنظيم اإلجسابسات وعرضهسا من أىم عوامل و 
 النجساح والتفوؽ.

 بل تراجع أجوبتك السسابقة، وال ربساوؿ أف تتعرؼ على أخطسائك أو تنساقشفمتحساف أمسا بعد اإل
 اهلل وتسديده.متحساف الشفوي القسادـ إف شساء اهلل، وتر بتوفيق اآلخرين حوؽبسا، ركز جهدؾ على اإل

إذا كسانت طريقة إجسابة الطسالب صحيحة يكسب ثقة اؼبصحح ويطمئنو على قدراتو من الوىلة 
 األوُف، فبسا هبعلو يتسساىل أحيسانسا عن بعض األخطساء الغَت مقصودة )كساػبطأ اإلمبلئي البسيط مثبل ...(.

صيساغة واختيسار إف تصحيح الورقة يبعث يف اؼبصحح روح النقد لذا ينبغي اتتدراجو حبسن الو 
عند كتسابة خساسبة اإلجسابة ينبغي اغبرص على عدـ القيساـ بأية أخطساء لكلمسات خساصة عند بداية اعبواب، و ا

ىتمساـ القيساـ بعملية التنقيط، ولكن اإل كبوية أو إمبلئية، ألف اؼبصحح تيحتفظ بساػبساسبة يف ذاكرتو عند
يف البحث عن التعسابَت اؼببلئمة واعبمل اؼبفيدة  متحسافينبغي أال يؤدي إُف تضييع وقت اإلبنوعية الكتسابة 

ىتمساـ يكوف ة بساؼبضموف لصساٌف الشكل أو العكس، فساإلعلى حسساب ؿبتوى الورقة، فينبغي عدـ التضحي
ل الطسالب إذا مسا كساف بإمكسانو ربسُت عبلمتو عن طريق ئوف واحملتوى ألنو األىم، مث يتسساأوال بساؼبضم

 الكتسابة بأتلوب أفضل.
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 أخطاء الطلبة في اإلختبارات الكتابية الفقرة الثانية :
 
 ساوؿ الغشوبوحده مث أف يعتمد على نفسو وال  توكل على اهللقبل اإلمتحساف على الطسالب أف ي        

كمسا وأف أي ؿبساولة للغش تتزيد من توتر واضطراب   -ص -فمن غشنسا فليس منسا كمسا قساؿ رتوؿ اهلل
 ... فأحذر أف تضيع نفسك ومستقبلكوتعرضو إللغساء االمتحساف والرتوبالطسالب، وتشتت أفكساره، 

وأنصحك أف ال تنساقش مع زمبلئك يف اؼبواد اليت تتمتحن فيهسا وال تبحث أو تستقصي عن األتئلة 
 اؼبتوقعة ألف ذلك يربكك ويشوش ذىنك وأفكسارؾ.

 يت : درجهسا على الشكل اآلخطساء واليت تنالطسالب ذبنب ؾبموعة من األ ىمتحساف فعلأمسا أثنساء اإل   
 : تسرع في  فهم الموضوع المطروح أمامكال -

اقرأ ورقة األتئلة كلهسا بدقة وبتمعن وىدوء أكثر من مرة قبل الشروع يف اإلجسابة حىت تتأكد من          
( يعرفهسال وينسى نقساطساً ىسامة )وىو أنك فهمت اؼبطلوب سبسامساً، وال تتسرع يف اإلجسابة ألف اؼبتسرع قد يغف

 من اإلجسابة اؼبطلوبة، كمسا أف الطسالب اؼبتسرع غسالبسا مسا ىبطئ يف قراءة السؤاؿ أو يسيء فهم اؼبطلوب.
و يقساؿ أف فهم السؤاؿ نصف اعبواب لذا هبب أف تنتبو وهتتم بكل كلمة يتضمنهسا نص السؤاؿ         

مسودة وتسطَت الكلمسات اؼبهمة  وربدد معنساىسا )وىنسا يبكن للطسالب أف يلجأ إُف إعسادة كتسابة السؤاؿ يف
 اليت ينبغي الًتكيز عليهسا(.

 عدم ترتيب أفكارك :  -
متحساف وال شك أف كل واحد راءة نص السؤاؿ من أصعب فًتات اإلتعترب الدقسائق األوُف اليت تلي ق     

جيدا منسا قد انتسابو شعور خبلؿ تلك الدقسائق أنو َف يصسادؼ ىذا اؼبوضوع يف السسابق، أو َف وبضره 
وزبتلط عليو األفكسار، ولكن ترعساف مسا تزوؿ تلك اغبسالة إذا مسا أحسن الطسالب ذبساوزىسا، فكيف يكوف 

 ذلك ؟
ال تتسمر أمساـ أحد األتئلة، وتظل عساجزا عن التقدـ لؤلمساـ فسالوقت يبضي تريعسا واحملساولة  أوال       

 أفضل من ال شيء.
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إُف فًتة من الًتكيز الذىٍت لتجميع األفكسار دوف اتتعمساؿ عد قراءة السؤاؿ مبساشرة وبتساج الطسالب فب       
الورقة أو القلم حبيث وبساوؿ ربديد السؤاؿ بشكل صحيح من ؾبموع اؼبقرر وذلك دبحساولة ذبميع كل مسا 

 يتذكره عن اؼبوضوع تواء من احملساضرات أومن القراءة اغبرة أو أرائو اػبساصة.
لوب اإلجسابة عليهسا على أف تلتـز بسالوقت احملدد، واترؾ بعض قسم زمن اإلجسابة بُت األتئلة اؼبط       

ختيسارية، وأترؾ اإلجبسارية واإلالوقت للمراجعة، و ابدأ بساإلجسابة عن األتئلة السهلة، وتأكد من األتئلة 
مسا ال تعرفو حىت تنتهي من اإلجسابة عن األتئلة اليت تعرفهسا، وإذا كساف تؤاؿ فردي على طسالب أف يقـو  

ك األفكسار اليت سبر يف ذىنو ولو بشكل مبعثر وكلمسات متقطعة على ورقة اؼبسودة مث يعيد بتدوين تل
 ترتيبهسا.
حدد اؼبطلوب من السؤاؿ بسالضبط، وأجب على قدره، ورتب إجسابتك يف شكل عنساصر وفقرات        

 إذا تذكرت نقطة متعلقة بسؤاؿ وأنت ذبيب فسسارع بكتسابتهسا ىف اؼبسودة قبل أف تنسساىسا.
إذا كساف اإلمتحساف متعدد األتئلة  ال تًتؾ أي تؤاؿ مطلوب منك إجسابتو دوف أف تكتب فيو وإذا        

َف تستطع اإلجسابة عن السؤاؿ اؼبطروح كلو فأجب عن اعبزء الذي تعرفو منو فقد يفيدؾ يف ربصيل بعض 
   النقساط .

  عدم تنظيم اإلجابة:  -
مث  بعض الطلبة يعسانوف من عدـ القدرة على اإلجسابة اؼبنظمة اؼبتدرجة، فنجدىم يكتبوف فكرة معينة      

فيجب على الطسالب  ، وىذا خطأ كبَت يعودوف ليشرحوا الفكرة السسابقةينتقلوف إُف فكرة أخرى، مث
ترؾ التفساصيل و الرئيسة من خبلؿ كتسابة األفكسار  التخطيط لئلجسابة أوال قبل القيساـ بساإلجسابة، وىذا يتم

 إليهسا يف حسالة النسيساف. مدوفت، مث يع، فيستخدموهنسا كخريطة ربدد اذبساه تَت اإلجسابةيف مسودة اعبزئية
  تعمد خداع المصحح : -

بعض الطبلب وبساولوف خداع اؼبصحح عند عدـ تأكدىم من اإلجسابة الصحيحة، بوضع إشسارة غَت 
ختيسار من ف اإلشسارتُت معسًا أو يف أتئلة اإلالصحيحة واػبساطئة فيكتبو واضحة اؼبعساَف يف أتئلة العبسارات 
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، وبسالتساِف يقـو اؼبصحح بشطب اإلجسابة جيب على كلهسا، أو بساػبروج عن اؼبوضوع اؼبنهجييمتعدد ف
 وإعطساءه صفر.

  ختبار:ءة التعليمات الواردة في ورقة اإلعدم قرا -
ال يقرؤوف التعليمسات، ففي بعض اختبسارات يتم فيهسا اشًتاط بعض الشروط أو  بةكثَت من الطل

 ، أو اإلجسابة على بعض األتئلة وليس جلهسا...إٍف.اؼببلحظسات كعدـ وضع أي إشسارة مشبوىة
  عدم فهم صيغة السؤال المطروح : -

النتسائج وخيمة، ولكن وذلك بسبب التسرع وعدـ الًتكيز يف فهم السؤاؿ وربديد جزئيساتو، وبسالتساِف تكوف 
 على الطسالب التمهل وقراءة السؤاؿ أكثر من مرة حىت يفهم السؤاؿ قبل اإلجسابة عنو.
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 المطلب الثاني : ركائز النجاح قبل وبعد الولوج للماستر 
 
ؿبورنسا ىذا واؼبتعلق بسالركسائز واألصوؿ تيكوف دبثسابة ؾبموعة من النصسائح والتوجيهسات تتسساعد         

ال النجساح فيو حبوؿ اهلل وقوتو  تتعداد اعبيد لو وؼبساالطسالب اؼبقبل على اجتيساز امتحساف اؼبساتًت على اإل
الفقرة وعليو تنتنساوؿ ىذه النصسائح عرب مرحلتُت، األوُف تتعلق بساؼبرحلة القبلية للولوج إُف اؼبساتًت )

الفقرة إعداد الرتسالة مرورا بسالتخرج منو) (، والثسانية تبدأ بعد مرحلة النجساح مث الولوج إليو إُف حُتاألولى
 ( الثانية

 الفقرة األولى : ركائز النجاح قبل الولوج لسلك الماستر
 

أوال وقبل كل شيء يبكن القوؿ أنو ومن وجهيت الشخصية أف أىم ركيزة يبكن أف تكوف وؼبسا ال         
تنوات من دراتتو يف تلك فيو ىو مسا اكتسبو خبلؿ الثبلث  مفتساح ولوج الطسالب للمساتًت والنجساح

ؼبساـ الكسايف بساؼبواد األتساتية لئلجسازة يسهل لك جسازة، ذلك أف درجة ضبطك ؼبواد ىذه األخَتة واإلاإل
ذا كساف اؼبساتًت نصب عينيك إبشكل كبَت الولوج للمساتًت، ويزيد من حظوظك يف ذلك، فنصيحيت و 

ف َف إؼبساـ بأغلب ؿبساور اؼبواد فساغتنم الفرصة يف فًتتك ىساتو وحساوؿ اإل جسازةوأنت ال زلت يف تلك اإل
شكساالت اؼبطروحة يف السساحة القسانونية وكذا اؼبستجدات يكن كلهسا والبحث عن أىم اؼبواضيع واإل

القسانونية ؼبواد القسانوف اؼبدرتة يف ىذا السلك، إال أف ىذا ال يعٍت أف الطلبة الذين َف يصمموا يف تلك 
فإذا كنت شغوفسا بأف  اإلجسازة كوهنم تيستكملوف مسسارىم اعبسامعي أف ليس ؽبم فرصة ثسانية بل بسالعكس

تكمل مسسارؾ العلمي يف اؼبساتًت فهذا يعٍت أنو هبب عليك أف تعد ؼببساراتو قبليسا أي منذ يـو حصولك 
و هنساية األتدس و يف منتصف السداتي اػبسامس أأعلى اإلجسازة بل وقبل ذلك يف فًتة العطلة الصيفية 
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السسادس إُف يـو اجتيساز مبساراة الولوج إُف اؼبساتًت اؼبختسار فأدعوؾ أيهسا الطسالب أف تستغل الوقت وتعمل 
جسازة مع الًتكيز على مواد اؼبساتًت الذي ترغب متو يف تنوات اإلاكلى مراجعة اؼبواد األتساتية ؼبسا ر جبد ع

دبساتًت القسانوف اعبنسائي فعليك أف تضبط القسانوف  يف إسبساـ مسسارؾ فيو، فمثبل إف كنت ترغب يف التكوين
جع اؼبواضيع اؼبرتبطة بسالسيساتة اعبنسائية للببلد وكذا مسا اف تر أاعبنسائي اػبساص والعساـ واؼبسطرة اعبنسائية وؼبسا ال 

يتعلق دبسادة علم االجراـ وغَتىسا ...، وإف كنت ترغب يف التكوين دبساتًت األترة فعليك أف تضبط مدونة 
لدليل العملي التسابع ؽبسا والتنظيم القضسائي واعبنسية واغبسالة اؼبدنية والقسانوف الدوِف اػبساص وبعضسا األترة وا

وبساعتبسار ، تتعداد كمسا قلنسا ىي مرحلة العطلة الصيفيةمن فصوؿ اؼبسطرة اؼبدنية...اٍف، فأحسن وقت لئل
كن القوؿ أف الوقت كساف عبلف حسالة الطوارئ فيمإاغبجر الذي كساف مفروضسا على الببلد ومسا صساحبو من 

مسا ويف الظرفية اغبسالية واعتبسارا لضيق الوقت أمنساتبسا للطسالب لكي يستعد ويراجع ألكرب عدد من اؼبواد، 
هبب على الطسالب أف يستغلو أحسن اتتغبلؿ وهبند نفسو ويكوف دبثسابة ؿبسارب دبثسابرتو وجده تيجتساز 

 متحساف وتينتصر اف شساء اهلل يف معركتو ىساتو.ىذا اإل
ىذا وال شك وأنت حصلت للتو على اإلجسازة تفكر يف إسبساـ مسسارؾ العلمي يف اؼبساتًت، لكن ىذا      

نطبساعسات والضغوطسات يف بساطن عقلك، ومنهسا كثرة األتئلة التفكَت قد تصساحبو وتتولد معو العديد من اإل
ىل سأنجح ) :بطة، مثساؿاليت تروج يف ذىنك وأعلم سبسامسا أهنسا غسالبسا مسا تكوف تسساؤالت وأفكسار تلبية وؿب

 .( لخإطلبة المترشحين ؟ أنا لن أنجح...في الولوج للماستر وسط ىذا الكم الهائل من ال
أيهسا الطسالب عليك أف تتفسادى التفكَت يف ىذه األمور، ثق برب العساؼبُت وثق بنفسك ويف قدراتك        

مرتساحة قسادرة على العطساء وتتوفق وتتنجح حبوؿ اهلل، فمفتساح النجساح كذلك يكمن يف نفسية 
 واإلنتساجية.

ومن بعد مساقد عقدت عـز اإلختيسار ؼبساتًت دوف بساقي اؼبساتًتات، وتنتظر اإلعبلف عن فتح التسجيل       
القبلي اػبساص بو بكل ترقب، فبمجرد مسا يعلن عن فتح التسجيل القبلي يف موقع الكلية، أدعوا الطلبة 
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د أوال أيهسا الطسالب قبل الشروع يف التسجيل القبلي من اإلتصساؿ إُف الًتيث والتأٓف وعدـ التسرع تأك
اعبيد واؼبتواصل بساإلنًتنيت وعدـ انقطساعهسا، قم بسالولوج ؼبوقع الكلية أو البوابة اػبساصة بسالتسجيل واتبع 
اػبطوات اؼبدرجة ىنساؾ للتسجيل، قم بتعبئة معلومساتك بشكل دقيق وتأكد من صحتهسا، وال تتسرع أثنساء 

ألف اػبطأ يف بعض البيسانسات اؼبدُف هبسا لبوابة التسجيل من شأنو أف يؤدي إُف إلغساء ترشحك  التسجيل
ُف إد تدفع الطسالب ال قدر اهلل )لئلشسارة فساػبطأ الذي قد يشوب بعض البيسانسات يف عملية التسجيل ق

 يرجى أخذ لتصحيحو وبسالتساِف مثبل إذا كنت طسالبسا يف مدينة طنجة، الذىساب اُف رئساتة اعبسامعة بتطواف
 اغبيطة واغبذر يف عملية التسجيل لتفسادي ىذه اؼبسطرة(، وبعد التسجيل قم بتحميل وصل التسجيل

 حتيساط واحتفظ هبسا ألنك تتحتساجهسا ال ؿبسالة يف قسادـ اؼبواقيت.وقم بنسخو عدة نسخ لئل
حساف وتساعتو، توجو متوبعد انتقسائك إلجتيساز اؼبساتًت اؼبختسار، بعدمسا يعلن عن تساريخ إجراء اإل          

ختبسار فيو قبل نصف تساعة أو ربع تساعة، خذ معك أيهسا الطسالب يف يـو اؼببساراة للمركز الذي تتجتساز اإل
صبيع الوثسائق اؼبتطلبة على رأتهسا بطساقة التعريف الوطنية، وال تدخل يف النقساشسات الثنسائية مع بساقي  

مركزا وحساوؿ أف تتخلص من الضغط والتوتر، وال  اؼبًتشحُت قبل بداية االمتحساف وكذا اؼبراقبُت، بل ابقى
تشغل نفسك بسالسؤاؿ عن طبيعة اإلمتحساف الذي تتجتسازه وفحوى السؤاؿ الذي تيطرح، بل كن 

 متفسائبل وزبلص من أي أمر تليب قد يؤثر على مردودؾ، واهلل اؼبيسر لكل ىذا. 
وتوفق فيو، ال شك أنك تتكوف جد  أخي الطسالب أخيت الطسالبة، بعدمسا ذبتساز اإلختبسار الكتسايب       

تعيد ؽبذا، وكبن تعداء لك كذلك، لذلك أدعوؾ أخي وأخيت إُف أف ذبعل تعسادتك ىذه حسافزا كبَتا 
ختبسار الشفوي، فأنت قطعت للتو نصف الطريق، وبقي نصف أخر ؼبعسانقة اغبلم، أنصحك جتيساز اإلإل

تتختربؾ شفويسا هبنداـ أنيق، اعتمد يف  أف تكوف على درجة من الثقة وأنت مساثل أمساـ اللجنة اليت
إجسابساتك السبلتة والبسساطة وال تدخل نفسك يف متساىة التحليل، بل أجب عن اؼبطلوب منك وكفى 

ف تكوف ضسابطسا شسامبل لكل أرذبساؿ فمن غَت اؼبعقوؿ وإذا رأيت أنك عساجز عن اإلجسابة فبل أنصحك بساإل
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ذا كنت إل التعجيزية ويف ىذا أقوؿ أنو َف نق فإة الصعبة تتثنساء قد يقساس بسالنسبة لبعض األتئلاؼبواد فساإل
كنت غَت قسادر وال تعلم   اذإنو أال إصساؿ الفكرة بطريقة ولو غَت كساملة فلك ذلك، إيرذبساؿ و قسادرا على اإل

 اإلجسابة فلتقـو بطلب تغيَت السؤاؿ أو ذبساوزه.
ليلة يزداد الضغط درجسات على  و أعلم سبسامسا أنك بعد اجتيساز اإلمتحساف الشفوي بأيساـ ق          

نتظسار والًتقب، قد تطرح على كساىلك، قد هتتز نفسيتك إُف أقصى اغبدود، قد تعيش غبظسات من اإل
كيف    ىل نجحت في اإلختبار الشفوي؟نفسك تسساؤالت كثَتة ال تستطيع اإلجسابة عنهسا كمثساؿ )

خبلؿ  (لخإإذ لم أنجح... يها؟ وما ىو مصيريسيكون رد اللجنة؟ ما ىي النقطة التي سأتحصل عل
ىذه اؼبرحلة أنصحك بأف تصفي خساطرؾ من ىذه األمور، أنصحك أف زبرج ألمساكن الطبيعية وأف تروح 

تتمتساع بساؼبنساظر اػببلبة واؽبواء النقي، وضع يقينك يف اهلل تعساُف وكن متأكدا أف عن نفسك، حساوؿ اإل
َت تيكوف من نصيبك ومسا ىو شر بإذف على قدر عطسائك وؾبهودؾ تتجزى، وكن متأكدا كذلك أف اػب

هبسابية، وأسبٌت من رب العبل أف يهُت إاهلل لن يكوف، وال تتذمر أخي وأخيت، وليكن تفكَتكم كلو تفساؤؿ و 
 عليكم عبء ىذه الفًتة.

ختبسار الكتسايب والشفوي بساتتحقساؽ وىذا مسا نتمنساه لك، قم جبمع ملفك ىذا وبعد النجساح يف اإل      
تتكمساؿ التسجيل النهسائي دارة داجل اآلجساؿ احملددة إلىو مطلوب منك من قبل اإلالشخصي وكل مسا 

للولوج للمساتًت، وبعد التسجيل النهسائي وحصولك على وصل التسجيل، ال تنسى أف ربتفظ جيدا هبذا 
 الوصل ألنو يعرب عن ارتبساطك بسالكلية لتحصل على بطساقة الطسالب .
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 عند الولوج إلى الماستر إلى حين التخرج منوالفقرة الثانية : ركائز النجاح 
 
بعدمسا يتخطى الطسالب اؼبرحلة األوُف قبل الولوج لسلك اؼبساتًت ينتقل إُف مرحلة مسابعد القبوؿ          

النهسائي يف اؼبساتًت واليت تبتدأ بعد مدة من التسجيل النهسائي تتتوصل بسالربنسامج الدراتي يتضمن ىذا 
هسا خبلؿ الفصل األوؿ من اؼبساتًت، وبعدىسا يتم إنشساء ؾبموعة بُت منسق اؼبساتًت األخَت اؼبواد اليت تتدرت

والطلبة لكي يتوصل الطسالب بكل معلومسات والربامج اليت تيدرتهسا وكذا ـبتلف األنشطة اليت تتطرح يف 
َف تعد يف مرحلة  ٍف، فعليك بساغبضور الدائم فأنتإن ورشسات علمية وندوات ولقساءات...ىذا األتدس م

التلقي أو مرحلة األتتساذ احملساضر مثل تلك اإلجسازة فبدخولك للمساتًت أصبحت يف موقع الطسالب 
عده دبعية ؾبموعة من الطلبة يف فوجو بسلك اؼبساتًت يعلى شكل عرض  ةالبساحث اؼبطسالب بإعداد احملساضر 

م يف حسب التقسيم الذي يعده األتتساذ)ة( لذلك، وىذا العرض ىو الذي يشكل حلقة النقساش األى
احملساضرة، حيث تقـو بإلقساء ملخص مقتضب لو، مت يعمل زمبلؤؾ من بساقي اجملموعسات األخرى على 
منساقشتو معك أنت وؾبموعتك، حيث يبدوا لك مسا وقفوا عليو من مبلحظسات شكلية وجوىرية يف 

ك العرض اؼبنجز، وينساقشوف معك أنت وؾبموعتك مسا أثساره العرض من إشكساالت ومسا َف يثره، وكل ذل
 بإشراؼ من األتتساذ احملساضر وتوجيو منو.

ىذا وأنت تستعد إلعداد عرض من العروض اليت تتنساقشهسا مع بساقي طلبة الفصل، فبل شك          
أنك تلقيت من األتتساذ صساحب اؼبسادة تبل وركسائز إعداد العروض، وتتتلقى العديد من صور 

 ألتساتذة الذين يدرتونك يف الفصلساذ من ااؼبنهجيسات اؼبعتمدة يف الكتسابة وذلك حسب توجو كل أتت
اليت يشتغل هبسا ىذا األتتساذ يف إعداد العروض قد  طريقةوتتجد أف غسالبيتهسا زبتلف يف أمور معينة، فسال

زبتلف عن تلك اليت يشتغل هبسا ذاؾ وىكذا دواليك، وخبصوص مراحل إعداد العروض، فأوؿ ىذه 
 قبساز تصميم منساتب للعرضإلفة بإعداد العرض على تفساؽ بُت أعضساء اجملموعة اؼبكاؼبراحل ىي اإل
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وبعدىسا يتم صبع اؼبراجع حولو، وبعد ذلك يتم اإلشتغساؿ على العرض حسب الطريقة اليت ارتساحت ؽبسا 
شتغساؿ على اجملموعة، تواء بتقسيم ؿبساور التصميم على األفراد واشتغساؿ كل منهم على حدا، أو اإل

أخيت و  خَت وتصويبو، وأنصحك أخي الطسالبة كل ذلك يف األؿبساور العرض بشكل صبساعي ويتم منساقش
الطسالبة أف تتعلم كيفية التعسامل مع الكومبيوتر وأجبديسات الكتسابة على لوحة اؼبفساتيح وخصوصسا بساللغة 
العربية، وكذا معرفة التعسامل مع برامج ميكروتوفت أوفيس )دبسا فيهسا الورد والبساور بوانت وغَتىسا ...( 

تكوف ذا أخبلؽ وصفسات وخصساؿ  مرحلتك ىساتو التكوينية يف تلك اؼبساتًت أف وأنصحك كذلك ويف
 سالدة يف ذاكرتك ويف ذاكرة زمبلئكف تبقى خأكوف طسالب فرحلة السنتُت هبب يأف نسساف قبل إف إو 

  وعليو أوصيك بأف :
  .خرينو يف مسألة قبوؿ أفكسار اآلأر وأف ال تكوف متعصبسا يف أفكسارؾ ختتقبل الرأي اآل -
 .أصدقساءؾ وأتساتذتك بوجو بشوش واجو -
 .واظب على إلقساء السبلـ عليهم -
 .كن ألصدقسائك يف التكوين أنيسسا ورفيقسا -
 .ال تكن ؿبتكرا للمعلومة -
 .عن زمبلئهم ة أو اؼبعرفة بل وحىت اؼبراجعال تكن فبن ىبفوف الفكر  -
جملرد صدور ختبلؼ يف الرأي أو جملرد اإلال تضمر الغيظ واغبقد واغبسد ألحد من زمبلئك  -

  .تصرؼ من أحدىم
كن رفيقسا دبن ىم أدْف منك تواء يف اؼبساتًت أو مع طلبة اإلجسازة وال ذبعلهم وبسوف أنك تًتفع  -

 .عليهم دبستواؾ،...اٍف
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فكل ىذه األمور السسالفة الذكر وغَتىسا أخي وأخيت تسساىم بسالرقي بشخصيتك ومكسانتك يف         
سا تتخرج من اؼبساتًت، وتتبقى نقطة مضيئة يف أذىساف من قلوب اآلخرين، وتيضرب بك اؼبثل بعدم

 عساشروؾ خبلؿ تلك اؼبرحلة.
وذبدر اإلشسارة أنو بعدمسا تكوف مكلفسا بإعداد عرض من العروض، تتجد نفسك أمساـ أمرين، أوؽبمسا     

همسا كوف أف ىساتو اؼبراجع أنك وفرت ؾبموعة من اؼبراجع اليت تتدرس هبسا للمسادة موضوع العرض وثساني
ضسافة ؼبكتبتك القسانونية الصغَتة وكذا ؼبسا اتتفدت منو على مستوى تلك اؼبراجع اليت تنساولت إثسابة دب

 كسانت ىنساؾ مراجع كثَتة أـ قليلة  إشكسالية العرض، فأمساـ ىذا وذاؾ فأنت ملـز بإعداد عرض قؤف تواء
ف ىنساؾ رقيب عليك أال فساؼبهم يف كل ذلك ىو كيفية التعسامل مع ىذه اؼبراجع وطريقة االقتبساس فيهسا، أل

هنمسا يشوىساف رونق عملك مهمسا نتحساؿ ألوىو الضمَت بعد اهلل ومبدأ األمسانة العلمية، وإيساؾ والنحل واإل
درجة دقتو، فساؼبراجع ىي اؼبسادة األولية واػبساـ إلعداد العروض واألحبساث والدراتسات  بلغت

ديسات البحوث العلمية اليت تلقيتهسا واؼبقساالت...اٍف، فتعسامل معهسا بشكل منطقي ومقيد دببسادئ وأجب
 . لئلتتفسادة منهسا تلفسا، وخذ منهسا مسا يفيدؾ

وأىم شيء هبب أف يتعلمو الطسالب ىو التكوين فساعلم أنك َف تعد مستهلكسا للمعلومة، َف تعد       
 ال، بل مثتحري للمعرفة، ال تنتظر من األتتساذ احملساضر أف يلقنك الدروس، أو أف اؼبساتًت ىو بساب 

بحت منتجسا للمعرفة، أصبحت بساحثسا قسانونيسا أو بساحثة قسانونية، فحساوؿ أف تكتب كتسابسات ومقساالت أص
جدات تعرفهسا السساحة القسانونية شكساليسات ومستإتب دبختلف زبصصساهتسا ، وأف تنساقش علمية وأف تقرأ الك

ات واحملسافل يف الندو  رأيكلقسانوف، وحساوؿ دومسا أف تدِف بسا ال الثغرات اليت تعرفهسا بعض نصوص اؼبو 
العلمية اليت ربضرىسا، وحىت يف احملساضرات كن عضوا نشيطسا وفساعبل دائم النقساش كن دائمسا فضوليسا وىنسا 
أقصد " الفضوؿ العلمي " الذي هبعلك تنساقش أي أمر تراه جديرا بساؼبنساقشة والغوص فيو، وتأكد أنك 

ك أف تسَت يف توجو كتسابة هبذه األمور تتؤتس لنفسك شخصية حبثية ال يستهساف هبسا، وأنصحك كذل
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، أو على ٍفإأو ورقية أو يف مواقع مغربية ...لكًتونية إوتقسارير وتقـو بنشرىسا يف ؾببلت  مقساالت وأحبساث
األقل قم بكتسابتهسا على شكل تدوينسات على مواقع التواصل اإلجتمساعية، وحساوؿ دائمسا إشراؾ اعبمهور يف 

 تقييم عملك.
قد يتبسادر إُف ذىنك أمر مهم، وىو مصسادر اغبصوؿ على اؼبعلومة  وأعلم أيهسا الطسالب أنو        

القسانونية إلقبساز العروض أو البحوث أو اؼبقساالت، أجيبك بأف ىنساؾ العديد من اؼبصسادر لتحصل يف 
ب واليت تنقسم إُف  خضمهسا على اؼبعلومة الكسافية والشسافية إلقبساز مسا ترغب فيو من الدراتسات، أوؽبسا الكت

ودة يف مكتبة الكلية أو قد خرى فقهية وأخرى قضسائية )قد تكوف ىذه الكتب ورقية موجأو كتب قسانونية 
 بساختبلؼ درجتهسا )التشريع األتساتي الدتتور مث ىنساؾ النصوص القسانونية  ،(pdfلكًتونية بصيغة إتكوف 

مث ىنساؾ الرتسائل  ،والقوانُت التنظيمية والقوانُت العسادية واؼبراتم والقرارات والدوريسات واؼبنساشَت...اٍف(
واألطساريح والبحوث، وكذا اؼبقساالت واجملبلت، واحملساضرات واؼبداخبلت والتقسارير...اٍف، فمصسادر اؼبعلومة  

 كثَتة وال يبكن حصرىسا، ومسا عليك إال أف ربسن التعسامل معهسا.
وهبب عليك أخي الطسالب أخيت الطسالبة وأنت يف تلك اؼبساتًت أف تدرب نفسك على بعض       

ألمور اؼبهمة اليت يوجد على رأتهسا، الزيسارة اؼبتكررة للمكتبسات تواء العسامة أو اػبساصة، وأف تكوف شغوفسا ا
بزيسارة احملساكم وحضور بعض اعبلسسات، قم بساتتيفساء األحكساـ والقرارات القضسائية من أرشيف ىذه احملساكم 

نًتنيت نفتساح اؼبعقلن على اإللعروض أو البحوث اؼبنجزة من طرفك، واظب على اإلوقم بطرحهسا يف ا
وحساوؿ أف تصطساد من ميساىو مسا يفيدؾ من زاد تشبع بو حساجتك العلمية، حساوؿ أف تنجز ؿبسادثسات مع 
بعض األتساتذة واػبرباء واحملسامُت والقضساة وغَتىم الكثَت، ألف ىؤالء أشخساص فبسارتوف تيؤدي انفتساحك 

 ء الكثَت.عليهم واحتكساؾ هبم ألف تستنشق من عبق ذبسارهبم الشي
وكمسا ىو معلـو  أف كل فصل دراتي من فصوؿ اؼبساتًت الثبلثة ينتهي بسامتحسانسات ذبريهسا يف اؼبواد        

اليت تبق لك وأف تلقيت التكوين هبسا خبلؿ مرحلة كل فصل، وغسالبسا مسا تطرح فيهسا أتئلة وإشكساليسات 



 طريق النجاح في مباريات الماستر المفتوحة في شعبة القانون بالمغرب          الباحثة القانونية فتيحة فرحاوي
 

 
81 

غسالبسا مستقساة من تلك اليت   أكثر تعمقسا من تلك اليت تطرح بسلك اإلجسازة، وتكوف ىذه اإلشكساليسات
هلل أف تبلي كساف يثَتىسا أحد العروض أو أكثر، أو من تلك اليت سبت منساقشتهسا تلفسا، فساحرص حفظك ا

متحسانسات لتستوفيهسا بنقطة جيدة ذبعلك تأخذ شهسادة اؼبساتًت بنقطة مرتفعة تعترب حسنسا يف ىذه اإل اببلء
و بعد مرور العساـ األوؿ من اؼبساتًت ودخوؿ  مرآة تعكس ؾبهودؾ اؼببذوؿ خبلؿ جل أطوار التكوين،

العساـ الثسآف، يبدأ التفكَت يف موضوع الرتسالة " حبث التخرج " حيث تصبح بُت الشد واعبدب يف اختيسار 
على األتتساذ الذي تيؤطرؾ يف اؼبوضوع الذي تتعد فيو رتسالتك، كمسا يبدأ تفكَتؾ ينصب كذلك 

تيسار األتتساذ اؼبشرؼ عليهسا، يقع الطسالب يف ىذه اؼبرحلة بُت ، فبُت ربديد موضوع الرتسالة وبُت اخحبثك
مطرقة الرغبة يف إعداد رتسالة رصينة مؤطرة بشكل جيد ومتكسامل، وتنداف ضيق الوقت والرغبة يف 
منساقشة الرتسالة يف الوقت احملدد، لذلك فيسا أخي ويسا أخيت وأنت يف أطوار الفصوؿ الثبلثة من اؼبساتًت 

عينيك العديد من اؼبواضيع اليت تثَت العديد من اإلشكساليسات واليت تستحق بسالكساد الشك أنو تتمر أمساـ 
أف يكوف أحدىسا واف َف يكن كلهسا موضوعسا لرتسالتك، لذلك أنصحك أف تقـو بتسجيلهسا يف أجندة 

قبساز رتسالتك النساجحة فيو، أمسا خبصوص اختيسار األتتساذ إألنك لردبسا تًتتساح ألحدىسا وتقرر خساصة، 
يف الفصوؿ الثبلثة  أنك أثنساء الدراتةأيهسا الطسالب تأطَت حبثك الذي تتتخرج بو، فبل شك  اؼبشرؼ على

العديد من األتساتذة، لذلك فأرى أف توجهك تيسَت كبو اختيسار أتتساذ ؾبد تعرفت على للمساتًت 
، يعطيك إضسافسات، يهتم ألمرؾ وال يًتدد يف اإلجسابة عن اتتفسساراتك، يقدـ لك إضسافسات قويبة يف حبثك

ؼبوضوع رتسالة رصُت فساختيسارؾ أخي وأخيت  يصوب لك نواقص رتسالتك، ويزيد موضوعك قيمة مضسافة،
 جدير بأف هبعل حبثك متميزا.

عتمساد عليهسا إلعداد رتسالة التخرج أمر لة إعداد اؼبراجع وصبعهسا ألجل اإلوال شك أف مسأ        
إعداد الرتسالة، لكن أنصحك دبجرد ربديد  يؤرقك، نعم فهذه اؼبرحلة تعترب من ضمن اؼبراحل الصعبة يف

موضوع رتسالتك أف تبدأ جبمع اؼبراجع اليت تتعتمد عليهسا، وذلك من خبلؿ الولوج إُف اؼبكتبسات 
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اعبسامعية وكذا اؼبكتبسات الوطنية، وقم بساإلطبلع على جرد الكتب واجملبلت والرتسائل واألطساريح اليت توفره 
 سا أدعوؾ إُف زيسارة بعض اؼبكتبسات اػبساصة كتلك اليت يتوفر عليهسا بعض اؼبكتبسات اعبسامعية والوطنية، كم

...اٍف، كمسا أنصحك بسالولوج للمحساكم اؼبوجودة يف مدينتك من أجل اغبصوؿ تساتذة والسسادة احملساموفاأل
   تتعسانة هبسا، كمسا أدعوؾ كذلك وأٌف عليك بزيسارة مكتبيت حكساـ والقرارات القضسائية ألجل اإلعلى األ

ك ئذلك تبيبل، وحساوؿ أف تستفسر زمبللدار البيضساء واؼبكتبة الوطنية بسالربساط إذ اتتطعت لآؿ تعود بسا
يف اؼبساتًت وبساقي اؼبساتًتات على أظبساء اؼبراجع اليت يتوفروف عليهسا لردبسا يكوف بعض منهسا مفيدا لك يف 

شيء مرىق، لكنو  حبثك، فساؼبهم يف ىذه اؼبرحلة ىو الصرب مث الصرب، ألف صبع اؼبراجع يف حقيقة األمر
 يهوف بسالصرب اعبميل واهلل اؼبستعساف يف ذلك.

عن أىم مراحل إعداد رتسالة مساتًت، ال تقلق ألنٍت تأخربؾ هبسا انطبلقسا  ئساولردبسا تود أف تعلم شي        
 واليت ىي كساآليت: هساإنتهيت من أف تمن ذبربيت خساصة واليت مسا فتأ

 اختيسار اؼبوضوع الذي تيكوف موضوعسا لرتسالتك. المرحلة األولى :
 اختيسار األتتساذ)ة( اؼبنساتب ألجل اإلشراؼ عليك يف إعداد حبثك. المرحلة الثانية :
صبع اؼبراجع اليت تتعتمد عليهسا كمسادة أولية إلعداد موضوع منسجم يلقى اتتحسساف  المرحلة الثالثة :

 اعبميع.
  ذبميعهسا إُف مراجع قسانونية وأخرى فقهية وأخرى قضسائية.فرز اؼبراجع اليت مت المرحلة الرابعة :

 قراءة اؼبراجع اجملمعة حىت تتكوف لديك فكرة عسامة حوؿ موضوعك. المرحلة الخامسة :
 وضع تصميم للرتسالة وعرضو على األتتساذ اؼبشرؼ ليعقب عليو. المرحلة السادسة :

 إشكساالهتسا. : البدء يف ربرير الرتسالة واإلجسابة عن المرحلة السابعة
إحسالة الرتسالة احملررة يف مسودهتسا على األتتساذ اؼبشرؼ لكي يقـو بقراءهتسا ويضع فيهسا  المرحلة الثامنة :

 مسا بدا لو من مبلحظسات شكلية وأخرى موضوعية جوىرية.
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إرجساع النسخة األولية من الرتسالة إليك من طرؼ األتتساذ اؼبشرؼ وىي مثقلة  المرحلة التاسعة :
بسالعديد من اؼببلحظسات، حيث تعمل أخي الطسالب وأخيت الطسالبة على تصحيح وتصويب الرتسالة، وخذ 

 اؼببلحظسات اليت أبداىسا لك األتتساذ اؼبشرؼ دبحمل من اعبد.
خبسار األتتساذ اؼبشرؼ هبذا األمر حيث تتفق معو بعد تنقيحك لبحثك تعمل على إ المرحلة العاشرة :

على اللجنة العلمية اليت تتنساقش معك حبثك وربدداف كذلك اليـو والسساعة اليت تتتم خبلؽبسا منساقشة 
 رتسالتك.

تقـو بتنقيح رتسالتك تنقيحسا هنسائيسا آخذا بعُت االعتبسار اؼببلحظسات  المرحلة الحادي عشر و األخيرة :
ليت أبدهتسا لك اللجنة العلمية، بعدىسا تعمل على إيداع عدد النسخ اؼبطلوبة من الشكلية واؼبوضوعية ا

 الرتسالة النهسائية يف مقر إدارة الكلية، وهبذا تكوف قد أهنيت تكوينك بساؼبساتًت بنجساح.
وقبل منساقشتك لرتسالتك بيومُت أو أكثر، تأكد أنك أعددت ورتبت كل األمور ؽبسا، تأكد من          

نساقشة، أنصحك أف تقـو بدعوة أصدقسائك ومعسارفك من عسائلتك غبضور مراتيم اؼبنساقشة  يـو وتساعة اؼب
 فبحضورىم ربصل على الدعم الكسايف لتنساقش بكل أروبية .

 اؼبركز الذي تتجرى فيو اؼبنساقشة وحُت حلوؿ التساريخ احملدد يف اعبدولة، حساوؿ التبكَت قليبل إُف      
ىزة واؼبسبقة، حساوؿ أف تصنع الفرح يف داخلك مع اغبساضرين تنفس بعمق، ودعك من األفكسار اعبسا

ؼبؤازرتك، تأكد يف نفسك أنك وصلت ؼبرحلة اغبسم، مرحلة جٍت شبسار أشهر من العمل، فكن فيهسا 
حفظك اهلل صنديدا عتيدا وال ذبعل ـبساوفك وأىوائك ربتل بساطنك وأثنساء اؼبنساقشة تيقدـ لك رئيس 

وبعد تفرغك من إلقسائو يعمل أعضساء  –تقرير الرتسالة  –زا لرتسالتك اعبلسة الكلمة لتلقي ملخصسا موج
قساـ بتسجيلهسا على رتسالتك، حساوؿ  اللجنة واحدا تلو اآلخر بإبداء اؼببلحظسات الشكلية واعبوىرية اليت

 لتقساطهسا وتدوينهسا لتقـو بإدراجهسا بعده يف النسخة النهسائيةإ
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بعدمسا تنساقش رتسالتك وربصل على العبلمة اليت منحتك إيساىسا اللجنة اؼبنساقشة، تفرغ بعدىسا         
مبساشرة لتنقيحهسا تنقيحسا هنسائيسا، حساوؿ أف تدرج فيهسا جل اؼببلحظسات اليت أبدهتسا اللجنة واليت ترى فيهسا 

ترتب فقراهتسا وتأكد فسائدة يف إغنساء رتسالتك وذبساوز مسا اعًتاىسا من نقص، حساوؿ أف تصوب أخطساءىسا و 
من أي أمر من أمورىسا، وبعد الفراغ من تصحيحهسا قم بإخراج عدد النسخ اؼبطلوبة من طرؼ إدارة 
الكلية وضعهسا يف مقر ىذه األخَتة، وال تنسى أف تضع رتسالتك رىن إشسارة زمبلئك لكي يستأنسوا هبسا 

 ع رتسائلهم.يف حبوثهم، وؼبسا ال اإلقتبساس منهسا واإلشسارة إليهسا يف الئحة مراج
وبعدمسا تقـو بإيداع النسخ النهسائية من رتسالتك يف مقر الكلية، ىنسا تكوف قد أهنيت تكوينك يف        

اؼبساتًت، أكيد أخي وأخيت تيبقى يف ذاكرتك ذكريسات حبلوىسا ومرىسا، تتكوف قد اكتسبت العديد من 
 شخصية حبثية منسجمة .أصوؿ البحث العلمي والكتسابة العلمية الرصينة، تتكوف قد كونت لنفسك 

ويف األخَت، هبب عليك أيهسا الطسالب وأنت مقبل على تلك اؼبساتًت أف تتصف ببعض األمور        
واليت ال ؿبيد عنهسا، لعل أنبهسا الصرب اعبميل وتعة الصدر، بساإلضسافة إُف القدرة  ساه تسابقساتضساؼ ؼبسا ذكرن

أف تعمل جبد ومثسابرة أثنساء اإلعداد، ال  على ربمل كل الضغوطسات والعراقيل اليت قد تواجهك، فحساوؿ
زبضع نفسك لفًتة راحة طويلة دوف أف تقـو فيهسا بأمر من األمور اليت هتم رتسالتك، ألف من شأف ىذه 
الراحة أف ذبعل عزيبتك وإصرارؾ ينكسر، ضع لنفسك جدوؿ أعمساؿ ربدد فيو بدقة مراحل ومدة إعداد 

ال تستسلم، وال تعجز، ال تًتاجع، بل قم وواجو، ربدى  رتسالتك، والتـز هبذا الربنسامج، ال تيأس،
وتصدى لكل الصعساب من أجل إعداد رتسالة يكوف ؽبسا الشأف بُت مثيبلهتسا وتط اؼبكتبة القسانونية 

 الزاخرة.
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  فيو أدرج أن حاولت الماستر، سلك على المقبلين الطلبة ألصدقائي إىداء ىو مؤلفال         
  الماستر مباراة  إجتياز من تمكينو و الباحث، مساعدة شأنها من التي اآلليات و المعلومات جل

 من مستقاة فهي بخطوة، خطوة الجامعي، المسار في الهامة العلمية المحطة ىذه في التفوق و
 اللتين السنتين طيلة أي بعدىا أو المباراة، لهذه اإلعداد مرحلة خالل سواء الخاصة، تجربتي
  في ساىمت محطات كلها  بطنجة، والقضائية القانونية المهن بماستر التكوين في قضيتها
 اهلل من بفضل كان   ذلك  و العلمية، و المعرفية قدراتي تطوير و  ذاتي تنمية و  العلمي نجاحي

  .النجاح و التميز على الدائمين إصراري و عزيمتي و وجل، عز
 أن يجب الطالب، حياة في حاسمة و األىمية، في غاية مرحلة ىي الماستر فمرحلة         
 المعرفية حمولتو من يوسع أن و نفسو، تكوين خاللها من يحاول أن و إستغالل، أفضل يستغلها

 .المستطاع قدر
 األقل على أو مرادكم، تحققوا كي  تعلموا، و كافحوا، و اثابرو  أعزائي، لكم رسالتي و         

 كائن  يحبطنكم وال ، عليكم تسري التي القوانين و الحياة، قواعد تتعلموا و أنفسكم تثقفوا حتى
 إعملوا قل" تعالي قولو أعزائي دائما تذكروا سلفوا، كالذين  سيكون مطافكم آخر أن بقولو بشري

 ال سيستجيب ألنو سبحانو لو الدعاء من أكثروا و "المؤمنون و ورسولو عملكم اهلل فسيرى
 ألخيو يحب حتى أحدكم يؤمن فال بينكم فيما تعاونوا و ،" لكم أستجب أدعوني " لقولو محالة

 النجاح لك يكتب لم فإن  للنجاح بداية سوى ليس الفشل أن جيدا إعلموا و لنفسو، يحبو ما
  القمة إلى ستصل أنك وتأكد مرات، و مرات الكرة أعد و حاول ثم فحاول األولى المرة في

 حققوا أن إلى يستسلموا ولم بداياتهم، في فاشلين كانوا  بارزة قانونية شخصيات من فكم
 ىو تحتاجونو ما كل  فيو، يرغبون كانو  مما أرقى و أعلى مناصب في أنفسهم وجدوا بل ذواتهم،

 .العزيمة و اإلصرار و سبحانو اهلل على التوكل
 

َعل   اهلل يَ تَّق   وَمن  » : تعالى اهلل قول تذكروا األخير وفي         َرجاً  َلو   َيج   ال َحيث   م ن   ويَ ر ز ق و   َمخ 
ب   ب و ، فهو اهلل على يَ تَ وَكَّل   وَمن   َيحَتس   .«َقدرًا َشيء   ل ك ل   اهلل َجَعلَ  َقد   أمر ه   بال غ   اهلل إن َحس 
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