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الملحقين القضائيين السابقة تايمبار و جميع امتحانات  

2016إلى سنة  1988منذ سنة    

 

 

 1988 دورة •

 .والقضاء المجتمع على وتأثيرها باإلجرام عالقتها ومدى الصحافة: العامة الثقافة

 . االلتزام حاالت من كحالة الشرط: المدني القانون

 . واإلفراج التحفظي اإليقاف: الجزائي القانون

 . اإلسم خفية الشركات: التجاري القانون

 1989 دورة •

 . اإلنسان حقوق حماية في القضاء دور: العامة الثقافة

 . المدنية المسؤولية في الضرر: المدني القانون

 .الخاص والعفو العام العفو: الجزائي القانون

 . التجاري األصل بيع: التجاري القانون

 1990 دورة •

 . القانون على األخالق تأثير:  العامة الثقافة

 .الشخص فعل بسبب المسؤولية في الخطأ: المدني القانون

 . للجريمة المادي الركن: الجزائي القانون

 تكوينها وشروط أنواعها التجارية الشركات: التجاري القانون

 1991 دورة •

 . ومستقبله حاضره العربي المغرب اتحاد: العامة الثقافة

 . المبيع عيوب ضمان: المدني القانون

 المدنية الدعوى على العمومية الدعوى في الصادر الحكم أثر: الجزائي القانون

 . المدني القاضي أمام المرفوعة

 . الكمبيالة في والدفع القبول عن لإلمتناع الرجوع دعاوي:  التجاري القانون

 1992 دورة •

 . العدالة تحقيق في القضاء دور: العامة الثقافة

 . المدينين بين التضامن: المدني القانون

 . والشريك األصلي الفاعل: الجزائي القانون

 . للبضائع البحري الناقل مسؤولية قرينة: التجاري القانون

https://fsjesloi.blogspot.com/
https://www.facebook.com/fsjesloi


 1992 سبتمبر دورة •

 . المحيط حماية في الفرد دور:  العامة الثقافة

 . المخدوم فعل عن الخادم مسؤولية: المدني القانون

 . المعنوية للذوات الجزائية المسؤولية: الجزائي القانون

 . االسم خفية الشركة تأسيس قواعد: التجاري القانون

 1993 دورة •

 . االجتماعية والسلم اإلنسان حقوق: العامة الثقافة

 . المدينين بين التضامن: المدني القانون

 . الشخصي بالحق القائم طرف من العمومية الدعوى إثارة: الجزائي القانون

 . الكمبيالة في المؤونة: التجاري القانون

 1994 دورة •

 التنمية تحقيق في القضاء دور: العامة الثقافة

 . الحق استعمال في اإلعتساف: المدني القانون

 . للحدث الجزائية المسؤولية: الجزائي القانون

 . التجارية األوراق في االحتجاج آثار: التجاري القانون

 1995 دورة •

 . المستقبل وتحديات القضاء: العامة لثقافةا

 . التعاقد أهلية: المدني القانون

 . التلبس: الجزائي القانون

 . للحقوق الناقل التظهير آثار: التجاري القانون

 1996 دورة •

 . االجتماعية والحياة الفرد حرية: العامة الثقافة

 . مدينه أموال في الدائن حق: المدني القانون

 . وممارستها العمومية الدعوى إثارة: الجزائي القانون

 . التجارية الشركات حل: التجاري القانون

 1997 دورة •

 . والبيولوجيا القانون:  العامة الثقافة

 . القانونية القرائن: المدني القانون

 . الجزائي النص إقليمية: الجزائي القانون

 . اإلسم خفية الشركات أسهم تداول: التجاري القانون

 1998 دورة •

 . الخاصة والحياة اإلعالم: العامة الثقافة

 . الترشيد: المدني القانون

 . اإلثبات نظام: الجزائي القانون

 الكمبيالة في الكفالة: التجاري القانون

 1999 دورة •

 . سليم محيط في الحق:  العامة الثقافة

 . العام والنظام اإلرادة سلطان: المدني القانون

 . والعقوبات الجرائم شرعية: الجزائي القانون

 . االسم خفية الشركات في الحسابات مراقب دور: التجاري القانون



 2000 دورة •

 . الثقافات وخصوصية القيم كونية: العامة الثقافة

 . اإلثبات عبء: المدني القانون

 . عليه المجني رضاء: الجزائي القانون

 . الشركة وديون الشريك: التجاري القانون

 2001 دورة •

 . األسرة حماية في القضاء دور: العامة الثقافة

 . اإللتزام بطالن: المدني القانون

 . الجزائية المادة في المتضرر حقوق: الجزائي القانون

 . التجارية الشركات في الغير حماية: التجاري القانون

 2002 دورة •

 . االجتماعية والحياة الحرية: العامة الثقافة

 . الكتب: المدني القانون

 . الجزائية المادة في القضاء إتصال: الجزائي القانون

 . الدفع عن التوقف: التجاري القانون

 2003 دورة •

 الطبي والتدخل الجسد حرمة: العامة الثقافة

 . للعقد النسبي األثر: المدني القانون

 . التلبس: الجزائي القانون

 . التجارية للشركات المعنوية الشخصية: التجاري القانون

 2004 دورة •

 . االتصال تقنيات وتطور الشخصية المعطيات: العامة الثقافة

 . والعقد القاضي: المدني القانون

 . الجزائي النص تأويل: الجزائي القانون

 . التجارية المادة في اإلشهار: التجاري القانون

 2005 دورة •

 . والمعلوماتية القانون: العامة الثقافة

 . التقادم: المدني القانون

 . العقوبة تفريد: الجزائي القانون

 . التجارية الشركات في األقلية: التجاري القانون

 2006 دورة •

 . واألخالق القانون: العامة الثقافة

 . الخطأ: المدني القانون

 . المتهم ضمانات: الجزائي القانون

 . الربح: التجاري القانون

 2007 دورة •

 . واألسرة القانون: العامة الثقافة

 . المدين أموال على الدائن حقوق: المدني القانون

 الجزائي القانون في الزمن:الجزائي القانون

 . التاجر إعسار: التجاري القانون



 2008 دورة •

 . والمساواة القانون: العامة الثقافة

 . الزواج عقد انحالل: المدني القانون

 . التشديد ظروف: الجزائي القانون

 . التجاري األصل رهن: التجاري القانون

 2009:  دورة •

 العالمية االقتصادية االزمة:  العامة الثقافة

 الشخصي الفعل عن المسؤولية:  المدني القانون

 الجنائية المسؤولية:  الجزائي القانون

 التاجر التزامات:  التجاري القانون

 الحضانة:  االسرة مدونة

  ) 37 فوج ( 2010 دورة •

 ايجاد و الثروات خلق في الدولي و الوطني االستثمار يساهم:  العام الموضوع

 دور هو ما الشغل مناصب

  ؟ ذلك كل دعم في القضاء

 واحد طرف من الصادر االرادة عن التعبير عن الناتجة االلتزامات:  المدني القانون

  . التجاري االصل بيع:  التجاري القانون

 . التزوير جرائم في الجنح و الجنايات:  الجنائي القانون

 . للشقاق التطليق عن تحدث:  االسرة مدونة 

  ) 38 فوج ( 2011 دورة •

 .  القضاء اصالح و الجديد الدستور بين المقاربة:  العام الموضوع

 .  بالكتابة االثباث:  المدني القانون

 . التجاري لألصل الحر التسيير:  التجاري القانون

 .  االصلية العقوبات:  الجنائي القانون

 اثاره و الصحيح الغير الزواج و اثاره و الصحيح الزواج:  االسرة مدونة

 ( 39) فوج   2012دورة  •

 ؟ كيفيته و العدالة منظومة تخليق مجاالت عن تحدث:  عامة ثقافةال

 ؟ اثارهما و والتعاقدية التقصيرية المسؤولية بين قارن:  المدني القانون

 . الزوجين بين المكتسبة االموال تدبير:  االسرة مدونة

 ؟ التجارية للمحاكم النوعي اإلختصاص و تاجر صفة بين العالقة:  التجاري القانون

 ؟ وناقش حلل

 

 ( 40  الفوج)   2013دورة 

 الدستور من 11 الفصل:  العام الموضوع 

 ويتعين.  بالقانون والتقيد الدستور احترام والمواطنين المواطنات جميع على "

 المسؤولية بروح الدستور يكفلها التي والحريات الحقوق ممارسة عليهم

 الحقوق ممارسة فيها تتالزم التي الملتزمة، والمواطنة

 وناقش حلل.  الواجبات بأداء بالنهوض

 االلتزام تنفيد في المطل اتر:  المدني قانونال

 .  المطلقة للزوجة المالية المستحقات:  االسرة مدونة

 .  العمومي الموظف يرتكبها التي الجرائم:  الجنائي القانون



 . والكمبيالة الشيك بين الفرق:  التجاري القانون

 ( 41الفوج )  2015دورة 

، فما هو تصورك )ة( بحول هللا )ي( قاضياادا قدر لك أن تكون : الموضوع العام 

 .ك المهنية أخالقيا و مهنيا لواجبات

 مبلغن سعد و سعيد مقابل السيدة فائزة عقارا من السيدياشترت القانون المدني : 

ي حين اخالء العقار من قبل تأجيل أداء النصف االخر ال مالي تم أداء نصفه مع

 2014سنة تم البالغين في اجل ال يتعدى م

 ئلة :االس

 ين ؟ماهي في رأيكم حقوق و التزامات الطرف -

 ه في االجل المحدد ؟هل يمكن الحد الطرفين الوفاء جزئيا بالتزام -

 تحدث عن التضامن  في النازلة  -

ن بالتزاماته ؟ وكيف يتبت طرفيحد الماهي االثار المترتبة عن عدم وفاء ا -

 ل ؟المط

 لى تنفيد التزامه ؟الجبار الطرف االخر عائل المتاحة لطرف ماهي الوس -

 ابطال االلتزام ؟ و ماهي أسباب ذلك ؟هل باالمكان أن يدفع طرف ب -

م مواطن عبر الرقم االخضر لوزارة العدل و الحريات بالتبليغ تقدالقانون الجبائي : 

نا احيلت القضية على قررة قانواءات الماالجر، وبعد انجاز عن جريمة رشوة 

 المحكمة االبتدائية للبت فيها .

 االسئلة :

 ماهو الشرط أو الشروط المطلوبة لتكون المحكمة االبتدائية مختصة ؟ -

 الزمة لقيام جريمة الرشوة؟لماهي العناصر التكوينية ا -

 عريف هذا االخير؟تترط أن يكون المرتشي موظفا عموميا ؟ وما هو هل يش -

 ماهي شروط عدم متابعة الراشي؟ -

اال انه آلخر شيكا،رية سلم احدهما لالت تجافي سياق معام :القانون التجاري 

 .ارجع لعدم وجود مؤونة فقام االخير بتظهيره للغير 

 سئلة : اال

 شيك ؟الزمة لصحة الماهي البيانات ال -

 ل التى يجوز فيها للساحب أن يعترض على أداء الشيك ؟اماهي االحو -

 فاء ؟بعدم تقديم المقابل الوماهي يجوز للساحب الدفع  -

 ماهي شروط صحة التظهير ؟ -

 ماهي حقوق المستفيد من التظهير تجاه الساحب و المظهر ؟ -

يد من التظهير و المستفماهي مدة التقادم التى ينبغي للمستفيد من الشيك  -

 فاديها ؟ت

ها يسئ اليها بكل انواع ضاء بكون زوجت الزوجة امام القادعمدونة االسرة : 

واحد مع العلم أن لها  ا تحت سقفمرار عيشهاالساءة التي يتعذر معها استم

 منه ابنان صغيران 

 االسئلة :

 ماهو نوع الدعوى المتاحة للزوجة ؟

 الزوجة ؟ا أن تطالب به ماهي الحقوق التي يمكن

 ماهي الحقوق التي يمكن للزوج ان يطالب بها اذا لم يثبت صحة السبب المعتمد

 في ادعاء الزوجة ؟



 ماهي المسطرة التي يتعين على المحكمة ان تسلكها ؟

الل ميثاق الزوجية في هذه الحالة سواء صح السبب المعتمد ام ماهي آثار انح

  لم يصح ؟

 ( 42 الفوج ) 2016 ورةد

 كرسها التي الحقوق أحد سليمة بيئة في العيش حق يعتبر:  العام الموضوع
 .المغربي الدستور

 وناقش حلل 
 .آثاره و النسب شروط ماهي:  االسرية المادة
 التجاري االصل على ترد التي العقود عن تحدث: التجارية المادة
، قام شخص بالتهام شخص آخر بأنه 2016اكتوير  23بتاريخ  :  الجنائية المادة

رسق منه ليال مبلغا ماليا تحت التهديد غير ان المشتكي به صرح بأنه األمر ال 

ولم يرجعها للمشتكي و  2005يعدو ان يكون مجرد امانة سلمت له منذ سنة 

بالتالي فان األمر ال يتعلق بسرقة و في جميع االحوال فان محل الشكاية يتعلق 

 ذي قيمة زهيدة . بشئ

 ماهي العناصر التكوينية لكل الجرائم الممكن تصورها حسب هذه الواقعة ؟ -

 على افتراض ان األمر يتعلق بسرقة :

المشتكي أن ماهو تكييفكم للفعل المرتكب بالنظر للظروف التي يدعي  -

 السرقة وقعت فيها ؟

 وهل يؤتر مرور الزمن عى المتابعة المحتملة ؟  -

 

 مواضيع اخر ى تهمك

   قانونية كتب�� 

 مقالات�� 

  القوانين مكتبة�� 

  مستجدات�� 

 مباريات��  
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