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 نموذج مباراة توظيف المحررين القضائيين

 2010ماي  17دورة 

 

 : االمتحان الكتابي اوال

 :الموضوع العام

 تحدث عن العدالة كدعامة من دعامات التنمية؟

  :الموضوع الخاص

 المغربي؟ تحدث عن االستئناف كطريق من طرق الطعن في المسطرة المدنية

 : االمتحان الشفوي ثانيا

االمتحانات الشفوية بالنسبة لمباراة المحررين القضائيين طرح العديد  االول منشهد اليوم 

من االسئلة المختلفة حول الثقافة العامة وقطاع العدل ويمكن تلخيص جميع هذه السئلة في 

 :المحاور التالية

 الثقافة العامة المحور االول : مواضيع

 االصالح القضائي 1- 

للمحاكم وتخليق المهن القضائية وضمان  المعلوميات كادخال بما يشمله من مواضيع مختلفة

 ...استقاللية القضاة

 قضايا الساعة 2- 

البشرية والتعليم والرهاب والمعلوميات المراة و التنمية  تتمثل في االزمة االقتصادية والتنمية

  ...االرهاب العولمة تدبيرحقوق االنسان االمن الغدائي/ 

 المطلوب المحور الثاني : مواضيع التخصص

 تنظيم وهيكلة كتابة الضبط1- 

بهذا الموضوع في من مذا تتكون كتابة الضبط ؟ وما هي الجهة  وتتمثل االسءلة المتعلقة

  التابغة لها.؟ وما هو طبيعة عملها؟

 اطار المحررين القضائيين2- 

هو المحرر القضائي ؟ وما هي اختصاصاته؟ ما  ل التالي: منوتكون االسئلة على الشك

الفرق بين الكاتب والمحرر؟ ثم ما الفرق بين اطار المحررين القضائيين وكتاب الضبط؟ 

 وكتابة النيابة العامة؟ ما الفرق بين المحاضر والتقارير؟
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 والمسطرة الجنائية المحور الثالث: المسطرة المدنية

 المسطرة المدنية1- 

والستاناف؟ ما  المحاكم االدارية العامة؟ ما هي اختصاصات وتتمثل في ما هو دور النيابة

 دور كتابة الضبط في المحاكم االبتدائية ؟ ما هي طرق الطعن عير العادية؟

 المسطرة الجنائية2- 

 ة العامة في القضايا المدنية والجنائيةاالمر باالسئبة ما الفرق بين تدخل النياب يتعلق

 قانونية المحور الرابع : ثقافة

 التركيز على المواد القانونية لسنة االولى و التانية1-

القانون و القاعدة القانونية و ماهي االنابة  الفرق بين المرسوم و الظهير ومصادر2- 

النيابة العامة, المقارنة بين المدونة و االسرة, االنابة القضائية, المجلس  القانونية ما هودور

مستجدات مدونة الشغل, جديد مدونة, مبادىء التنظيم القضائي ,الفرق بين  ,االعلى للقضاء

القضاء و الجالس , تحديت االدارة القضائية, ماهو التنفيد الشرعي, الجديد في قضاء االسرة 

جديد, لمن تخضع النيابة العامة, دور ديوان المظالم و اهميته والفرق بين ,اصالح القضاء ال

 القاضي المقرر و المستشار

 

 نموذج مباراة توظيف المحررين القضائيين

 2012نونبر  04المجراة بتاريخ 

  

  

 10صباحا إلى الساعة  08موضوع عام يحرر وجوبا باللغة العربية )من الساعة  -1

 صباحا(:

  

 ية الموسعة و التنمية بالمغرب.الجهو -

  

و النصف صباحا إلى الساعة  10اختبار في مجال التخصصات المطلوبة )من الساعة  -2

 و النصف بعد الزوال(: 13

  

 مواضيع: 3اختيار موضوع من بين 
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 دور مساعدي القضاء في حسن سير العدالة. -1-

 على اإلستثمارات األجنبية بالمغرب.األزمة اإلقتصادية العالمية الحالية و تأثيرها  -2-

 إشكاليات النفقة و دور صندوق التكافل اإلجتماعي في الحد منها. -3-

 نموذج مباراة توظيف المحررين القضائيين

 2012نونبر  14المجراة بتاريخ 

  

  

 10صباحا إلى الساعة  08موضوع عام يحرر وجوبا باللغة العربية )من الساعة  -1

 صباحا(:

  

 و التنمية بالمغرب. المدني   المجتمع -

  

و النصف صباحا إلى الساعة  10اختبار في مجال التخصصات المطلوبة )من الساعة  -2

 و النصف بعد الزوال(: 13

  

 مواضيع: 3اختيار موضوع من بين 

  

  

 قضاء القرب ودوره في تقريب القضاء من المواطنين. -1-

 تحسين مناخ األعمال في خلق اإلستثمارات األجنبية بالمغرب. دور -2-

 حل ميثاق الزوجية وأثره على األسرة. -3-

 

 نماذج أسئلة االختبار الشفوي لمبارة المحررين القضائيين

  -ما هو الفرق بين المرسوم والظهير ؟
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  -ماهي االنابة القانونية ؟

  

 

  -ماهو دور النيابة العامة ؟

  

  -؟ الشغل تجدات مدونةماهي مس

  

  -ماهي مبادئ التنظيم القضائي ؟

  

  -ماهي اختصاصات المحررين القضائيين ؟

  

  -ماهو دور ديوان المظالم ؟

  

  -ماهو الفرق بين القاضي المقرر والمستشار ؟

  

  -القضائيين ؟ما هو الفرق بين المحررين القضائيين والمنتدبين 

  

  -ماهو دور كتابة الضبط في المحاكم االدارية ؟

  

  -ة ؟المحاكم االداري ماهي خصائص المسطرة أمام

  

  -ما دور القضاء في حياة االسرة ؟
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  اوال : االسئلة الكتابية

 

  المجتمع المدني و التنمية بالمغرب. 

    العدالة كدعامة من دعامات التنمية؟تحدث عن 

    تحدث عن االستئناف كطريق من طرق الطعن في المسطرة المدنية المغربي؟ 

  اإلثراء بال سبب ،شروطه و أثاره. 

  العقوبات أنواعها و طرق تنفيذها. 

  قضاء القرب ودوره في تقريب القضاء من المواطنين. 

 ت األجنبية بالمغربدور تحسين مناخ األعمال في خلق االستثمارا. 

 حل ميثاق الزوجية وأثره على األسرة. 

 دور مساعدي القضاء في حسن سير العدالة. 

 إشكاليات النفقة و دور صندوق التكافل االجتماعي في الحد منها 

 األزمة االقتصادية العالمية الحالية و تأثيرها على االستثمارات األجنبية بالمغرب. 

   موضوع عام: 

مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة الهادف لحسن تدبير الشأن المحلي، فقد قررنا وعلى غرار "

أن نؤسس مفهوما جديدا إلصالح العدالة، أال وهو القضاء في خدمة المواطن" من خطاب 

علق على هذا 2011ـ2010 صاحب الجاللة محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية

 ؟ المفهوم الجديد إلصالح العدالة

. 

 

  ثانيا : االسئلة الشفوية

 

 

 - ما هو الفرق بين المحررين القضائيين والمنتدبين القضائيين ؟ .1
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 - ماهو دور كتابة الضبط في المحاكم االدارية ؟ .2

 - ماهي خصائص المسطرة أمام المحاكم االدارية ؟ .3

 - ما دور القضاء في حياة االسرة ؟ .4

 ايا المدنية والجنائيةما الفرق بين تدخل النيابة العامة في القض .5

ما هو دور النيابة العامة؟ ما هي اختصاصات المحاكم االدارية والستاناف؟ ما دور  .6

 كتابة الضبط في المحاكم االبتدائية ؟ ما هي طرق الطعن عير العادية؟

من هو المحرر القضائي ؟ وما هي اختصاصاته؟ ما الفرق بين الكاتب والمحرر؟ ثم  .7

محررين القضائيين وكتاب الضبط؟ وكتابة النيابة العامة؟ ما ما الفرق بين اطار ال

 الفرق بين المحاضر والتقارير

 مماذا تتكون كتابة الضبط ؟ وما هي الجهة التابعة لها.؟ وما هو طبيعة عملها؟ .8

 الفرق بين المرسوم و الظهير ومصادر القانون و القاعدة القانونية .9

 المقارنة بين المدونة و االسرة .10

 مدونة الشغل مستجدات .11

 الفرق بين القضاء و الجالس .12

 مبادىء التنظيم القضائي .13

 تحديت االدارة القضائية .14

 الجديد في قضاء االسرة .15

 ماهو التنفيد الشرعي .16

 لمن تخضع النيابة العامة .17

 دور ديوان المظالم و اهميته .18

 الفرق بين القاضي المقرر و المستشار .19

 ماهي االنابة القانونية .20

  لالمتحان الشفويبعض خطوات االستعداد 
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  يجب التركيز على مجمل المواضيع القانونية والمسطرية ذات الصلة بتخصصك

 الجامعي

  ضع في ذهنك خريطة إستراتيجية للمواضيع 

  تصور نفسك أنك تعيش في جغرافية تعرفها جيدا 

   تخيل أنك جنرال تعرف ساحة المعركة وعدد وأنواع الفيالق واألسرار والمعلومات

 ط واإلمكانيات والمتغيرات والمفاجآتوالخط

  أدخل إلى اإلمتحان بمعنويات مرتفعة 

  اإلجابة يجب أن تكون مركزة ومنظمة ومضبوطة بتصميم منهجي لألفكار. 

  إسترسل في النقاش بكل ثقة في النفس. 

  حينما تطرح أسئلة قانونية يجب أن تكون اإلجابة عليها بشكل ملخص أي التركيز

 .ساسيةعلى النقاط األ

   حينما يطرح عليك سؤال قانوني وتيقنت بأنك ستجيب عليه بشكل جيد ؛أجب بشكل

 .مفصل ربحا للوقت وضمانا لنقطة جيدة

  بالتوفيق للجميع
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