
التكوين األساسي للملحقني القضائيني

وبعد تصنيفها حسب المواد، تعرض على اللجان المختصة، الختيار 
موضوع البحث، على أن يكون المشرف على البحث قاضيا. 

المعهد،  إلدارة  البحث  تقديم  القضائي  الملحق  على  ويتعين 
مقابل وصل إيداع، على األقل ثالثة أشهر قبل تاريخ امتحان نهاية 

التكوين.
المدرسين  األساتذة  طرف  من  إنجازه  بعد  البحث  تقييم  يتم 
بالمعهد، وذلك عن طريق بطاقة تقييم البحث، ويعرض البحث مع 
بطاقة التقييم على اللجان المختصة حسب المواد في االمتحانات 

الشفوية لنهاية التكوين.
طرق التقييم البيداغوجي ألداء اِّـلحقني القضائيني:

مدى  وتتبع  القضائيين  الملحقين  وأداء  سلوك  مراقبة  تتم 
استيعابهم للمعلومات وكذا تقييم نشاطهم التدريبي من خالل:

اختبارات وأعمال توجيهية؛  •
مشاريع أحكام محررة؛  •

تقارير مكتوبة عن التداريب والزيارات؛   •
عروض شفوية وامتحانات تطبيقية.  •
امتحان نهاية تكوين اِّـلحقني القضائيني:

على  القضائيين  الملحقين  تكوين  نهاية  امتحان  يشتمل 
اختبارات كتابية واختبارات شفوية.

أ-تشتمل االختبارات الكتابية على:
•  تحرير حكم حول مسالة تتعلق بالقانون المدني                       

           أو القانون التجاري؛
•  تحرير حكم في مسألة تتعلق بقانون األسرة؛

•  تحرير ملتمس نهائي للنيابة العامة أو أمر من القاضي  
           المكلف بالتحقيق حسب اختيار الملحق القضائي؛

•  تعريب حكم قضائي من الفرنسية او اإلنجليزية                           
           أو اإلسبانية.

ب-تشتمل االختبارات الشفوية على:
•  سؤال يتعلق بالمسطرة المدنية؛
•  سؤال يتعلق بالمسطرة الجنائية؛

•  سؤال في احدى المواد الملقنة أثناء التكوين غير المواد  
           التي كانت موضوع اختبار كتابي؛

•  عرض يتعلق برسالة نهاية التكوين؛
•  عرض باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية أو االسبانية في   

           موضوع عام مع أسئلة في الموضوع.
تمنح لجميع االختبارات الكتابية والشفوية درجة من 0 إلى 20 
عن  الممنوحة  الدرجات  الى  باإلضافة   1 المعامل  لها  ويخصص 

االختبارات السابقة، 
 20 الى   0 من  درجة  ملحق  كل  للمعهد  العام  المدير  يمنح 
الملحق  نتائج  الدرجة  هذه  في  تراعى   2 المعامل  لها  ويخصص 

•   البحث عن النص أو المبدأ القانوني الواجب التطبيق   
            وتحليله؛

•  التكييف القانوني للوقائع؛
•  التدريب على كيفية الجواب على الدفوع وتعليل األحكام  

           والقرارات.
مجموعات  ضمن  أساسا  للقضاء  العالي  بالمعهد  التكوين  يتم 
25 و30 ملحقا قضائيا، تحت إشراف قضاة  مصغرة تضم ما بين 
متخصصين. وتنظم الحصص التكوينية وفق أساليب بيداغوجية 

تضمن تدريب الملحق القضائي على تقنيات العمل القضائي.

برنامج التكوين العام
مسار الدعوى المدنية؛  •
مسار الدعوى الجنائية؛  •

القضاء االجتماعي؛  •
قانون السير والتعويض والتأمين؛  •

القضاء التجاري؛  •
قضاء األسرة؛  •

القانون العقاري؛  •
قضاء األحداث؛  •
الطب الشرعي؛  •

مدونة القيم القضائية؛  •
قواعد أصول الفقه؛  •

التوثيق؛  •
علم الفرائض؛  •

حقوق اإلنسان؛  •
تقنية تحرير األحكام؛  •

تقنية تحرير األحكام عن طريق الحاسوب؛  •
منهجية إعداد بحث نهاية التكوين؛  •

الترجمة.  •

برنامج التكوين التخصصي َّـ القضاء التجاري
مسار الدعوى المدنية؛  •
مسار الدعوى الجنائية؛  •

القضاء التجاري:  •
- مدونة التجارة؛  
- الكراء التجاري؛  

- قانون شركات المساهمة؛  
- قانون شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة     
وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات المسؤولية    

األقل،  على  سنتان  القضائيين  الملحقين  تكوين  مدة  تستغرق 
وتتوزع بين التكوين بالمعهد العالي للقضاء والتدريب بالمحاكم 
باإلضافة إلى القيام بزيارات إلى اإلدارات والمؤسسات وفق برنامج 

يعد من طرف إدارة المعهد ويوافق عليه مجلس إدارته. 
التخصصي  للتكوين  بالنسبة  والتداريب  الدراسات  وتحدد 

للملحقين القضائيين، عند االقتضاء، في مدة 6 أشهر.
الهدف من التكوين األساسي للملحقين القضائيين:

يهدف التكوين األساسي إلى تمكين الملحقين القضائيين من:
•  اكتساب المعارف والمهارات وتقنيات التعبير والتواصل؛

•  االطالع على التشريعات واالجتهادات الوطنية واألجنبية  
           وتقنيات تحرير األحكام؛

•  التمكن من قواعد السلوك الالزمة لممارسة القضاء؛
•  تنمية المدارك القانونية والقدرة على التفكير والتركيز  

           واتخاذ القرار المناسب؛
•  اكتساب الكفاءات األساسية في مجال التكوين   

           األساسي.
الكفاءات األساسية
القدرة على تحرير وتعليل األحكام؛  •
ضمان تطبيق القواعد المسطرية؛  •

إصدار حكم / اتخاذ قرار معلل ومؤسس قانونا وواقعا    •
وفق منهجية محددة وقابل للتنفيذ؛  

القدرة على إعداد وإدارة الجلسات في إطار احترام مبدأ    •
التواجهية؛  

االلتزام بقواعد السلوك؛  •
القدرة على تنظيم العمل وإدارة الوقت؛  •

األخذ بعين االعتبار المحيط / البيئة المؤسساتية     •
الوطنية والدولية؛  

القدرة على اإلنصات والتواصل؛  •
القدرة على التكيف والعمل في إطار فريق عمل  •

تشمل الحصص الدراسية بالمعهد:
•  مواد رئيسية ومواد تكميلية تتضمن دروسا نظرية   

          وتطبيقية،
•  ندوات وموائد مستديرة وورشات تطبيقية ولقاءات   

           علمية.
األهداف اِّـتوخاة من هذه الدروس:

•  تنمية المعارف القانونية لدى الملحقين القضائيين؛
•  التدريب على فهم النازلة المعروضة وتحليلها   

           وتلخيصها؛

عن  الممنوحة  والدرجات  المستمرة  بالمراقبة  المتعلقة  القضائي 
االختبارات والحضور واالنضباط والتواصل والسلوك، وكذا التقرير 

الخاص بالتدريب بالمحاكم والمؤسسات.
الملحقين  بترتيب  االختبارات  انتهاء  بعد  االمتحان  لجنة  تقوم 
القضائيين الحاصلين على المعدل العام بحسب االستحقاق ورعيا 

لمجموع الدرجات المحصل عليها.

المحدودة وشركة المحاصة؛  
- قانون تدابير حماية المستهلك؛  
- قانون حماية الملكية الصناعية؛  

- قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛  
- القانون البنكي؛  

- قانون حرية األسعار والمنافسة؛  
- القانون البحري؛  
- القانون الجوي.  

المحاسبة؛  •
التحكيم التجاري؛  •

مدونة القيم القضائية؛  •
منهجية إعداد بحث نهاية التكوين؛  •

تقنية تحرير األحكام؛  •
تقنية تحرير األحكام عن طريق الحاسوب.  •

برنامج التكوين التخصصي َّـ القضاء اإلداري

المنازعات الضريبية؛  •
دعوى اإللغاء؛  •
نزع الملكية؛  •

مؤسسة الرئيس؛  •
تطبيقات المسؤولية اإلدارية؛  •

االنتخابات؛  •
المعاشات؛  •

التدبير المالي للصفقات العمومية؛  •
المحاسبة؛  •

منازعات الصفقات العمومية؛  •
دعوى تسوية الوضعية الفردية؛  •
منازعات تحصيل الديون العامة.  •

العروض والندوات:
ومتنوعة  مختلفة  مواضيع  في  وندوات  عروض  بالمعهد  تعقد 
مغاربة  خبراء  يؤطرها  بالمعهد  تلقن  التي  بالدروس  صلة  لها 

وأجانب.
ويتم اإلعالن مسبقا عن برنامج العروض والندوات العلمية من 
من  القضائيون  الملحقون  يتمكن  حتى  المعهد  إدارة  طرف 

االستعداد لها.
أبحاث نهاية التكوين:

ينجزها  التي  التكوين  نهاية  أبحاث  مواضيع  اختيار  يتم 
من طرف  توزيعها  يتم  استمارة  على  بناء  القضائيون،  الملحقون 
إدارة المعهد يحدد فيها الملحق القضائي ثالثة مواضيع ميدانية، 



وبعد تصنيفها حسب المواد، تعرض على اللجان المختصة، الختيار 
موضوع البحث، على أن يكون المشرف على البحث قاضيا. 

المعهد،  إلدارة  البحث  تقديم  القضائي  الملحق  على  ويتعين 
مقابل وصل إيداع، على األقل ثالثة أشهر قبل تاريخ امتحان نهاية 

التكوين.
المدرسين  األساتذة  طرف  من  إنجازه  بعد  البحث  تقييم  يتم 
بالمعهد، وذلك عن طريق بطاقة تقييم البحث، ويعرض البحث مع 
بطاقة التقييم على اللجان المختصة حسب المواد في االمتحانات 

الشفوية لنهاية التكوين.
طرق التقييم البيداغوجي ألداء اِّـلحقني القضائيني:

مدى  وتتبع  القضائيين  الملحقين  وأداء  سلوك  مراقبة  تتم 
استيعابهم للمعلومات وكذا تقييم نشاطهم التدريبي من خالل:

اختبارات وأعمال توجيهية؛  •
مشاريع أحكام محررة؛  •

تقارير مكتوبة عن التداريب والزيارات؛   •
عروض شفوية وامتحانات تطبيقية.  •
امتحان نهاية تكوين اِّـلحقني القضائيني:

على  القضائيين  الملحقين  تكوين  نهاية  امتحان  يشتمل 
اختبارات كتابية واختبارات شفوية.

أ-تشتمل االختبارات الكتابية على:
•  تحرير حكم حول مسالة تتعلق بالقانون المدني                       

           أو القانون التجاري؛
•  تحرير حكم في مسألة تتعلق بقانون األسرة؛

•  تحرير ملتمس نهائي للنيابة العامة أو أمر من القاضي  
           المكلف بالتحقيق حسب اختيار الملحق القضائي؛

•  تعريب حكم قضائي من الفرنسية او اإلنجليزية                           
           أو اإلسبانية.

ب-تشتمل االختبارات الشفوية على:
•  سؤال يتعلق بالمسطرة المدنية؛
•  سؤال يتعلق بالمسطرة الجنائية؛

•  سؤال في احدى المواد الملقنة أثناء التكوين غير المواد  
           التي كانت موضوع اختبار كتابي؛

•  عرض يتعلق برسالة نهاية التكوين؛
•  عرض باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية أو االسبانية في   

           موضوع عام مع أسئلة في الموضوع.
تمنح لجميع االختبارات الكتابية والشفوية درجة من 0 إلى 20 
عن  الممنوحة  الدرجات  الى  باإلضافة   1 المعامل  لها  ويخصص 

االختبارات السابقة، 
 20 الى   0 من  درجة  ملحق  كل  للمعهد  العام  المدير  يمنح 
الملحق  نتائج  الدرجة  هذه  في  تراعى   2 المعامل  لها  ويخصص 

•   البحث عن النص أو المبدأ القانوني الواجب التطبيق   
            وتحليله؛

•  التكييف القانوني للوقائع؛
•  التدريب على كيفية الجواب على الدفوع وتعليل األحكام  

           والقرارات.
مجموعات  ضمن  أساسا  للقضاء  العالي  بالمعهد  التكوين  يتم 
25 و30 ملحقا قضائيا، تحت إشراف قضاة  مصغرة تضم ما بين 
متخصصين. وتنظم الحصص التكوينية وفق أساليب بيداغوجية 

تضمن تدريب الملحق القضائي على تقنيات العمل القضائي.

برنامج التكوين العام
مسار الدعوى المدنية؛  •
مسار الدعوى الجنائية؛  •

القضاء االجتماعي؛  •
قانون السير والتعويض والتأمين؛  •

القضاء التجاري؛  •
قضاء األسرة؛  •

القانون العقاري؛  •
قضاء األحداث؛  •
الطب الشرعي؛  •

مدونة القيم القضائية؛  •
قواعد أصول الفقه؛  •

التوثيق؛  •
علم الفرائض؛  •

حقوق اإلنسان؛  •
تقنية تحرير األحكام؛  •

تقنية تحرير األحكام عن طريق الحاسوب؛  •
منهجية إعداد بحث نهاية التكوين؛  •

الترجمة.  •

برنامج التكوين التخصصي َّـ القضاء التجاري
مسار الدعوى المدنية؛  •
مسار الدعوى الجنائية؛  •

القضاء التجاري:  •
- مدونة التجارة؛  
- الكراء التجاري؛  

- قانون شركات المساهمة؛  
- قانون شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة     
وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات المسؤولية    

األقل،  على  سنتان  القضائيين  الملحقين  تكوين  مدة  تستغرق 
وتتوزع بين التكوين بالمعهد العالي للقضاء والتدريب بالمحاكم 
باإلضافة إلى القيام بزيارات إلى اإلدارات والمؤسسات وفق برنامج 

يعد من طرف إدارة المعهد ويوافق عليه مجلس إدارته. 
التخصصي  للتكوين  بالنسبة  والتداريب  الدراسات  وتحدد 

للملحقين القضائيين، عند االقتضاء، في مدة 6 أشهر.
الهدف من التكوين األساسي للملحقين القضائيين:

يهدف التكوين األساسي إلى تمكين الملحقين القضائيين من:
•  اكتساب المعارف والمهارات وتقنيات التعبير والتواصل؛

•  االطالع على التشريعات واالجتهادات الوطنية واألجنبية  
           وتقنيات تحرير األحكام؛

•  التمكن من قواعد السلوك الالزمة لممارسة القضاء؛
•  تنمية المدارك القانونية والقدرة على التفكير والتركيز  

           واتخاذ القرار المناسب؛
•  اكتساب الكفاءات األساسية في مجال التكوين   

           األساسي.
الكفاءات األساسية
القدرة على تحرير وتعليل األحكام؛  •
ضمان تطبيق القواعد المسطرية؛  •

إصدار حكم / اتخاذ قرار معلل ومؤسس قانونا وواقعا    •
وفق منهجية محددة وقابل للتنفيذ؛  

القدرة على إعداد وإدارة الجلسات في إطار احترام مبدأ    •
التواجهية؛  

االلتزام بقواعد السلوك؛  •
القدرة على تنظيم العمل وإدارة الوقت؛  •

األخذ بعين االعتبار المحيط / البيئة المؤسساتية     •
الوطنية والدولية؛  

القدرة على اإلنصات والتواصل؛  •
القدرة على التكيف والعمل في إطار فريق عمل  •

تشمل الحصص الدراسية بالمعهد:
•  مواد رئيسية ومواد تكميلية تتضمن دروسا نظرية   

          وتطبيقية،
•  ندوات وموائد مستديرة وورشات تطبيقية ولقاءات   

           علمية.
األهداف اِّـتوخاة من هذه الدروس:

•  تنمية المعارف القانونية لدى الملحقين القضائيين؛
•  التدريب على فهم النازلة المعروضة وتحليلها   

           وتلخيصها؛

عن  الممنوحة  والدرجات  المستمرة  بالمراقبة  المتعلقة  القضائي 
االختبارات والحضور واالنضباط والتواصل والسلوك، وكذا التقرير 

الخاص بالتدريب بالمحاكم والمؤسسات.
الملحقين  بترتيب  االختبارات  انتهاء  بعد  االمتحان  لجنة  تقوم 
القضائيين الحاصلين على المعدل العام بحسب االستحقاق ورعيا 

لمجموع الدرجات المحصل عليها.

المحدودة وشركة المحاصة؛  
- قانون تدابير حماية المستهلك؛  
- قانون حماية الملكية الصناعية؛  

- قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛  
- القانون البنكي؛  

- قانون حرية األسعار والمنافسة؛  
- القانون البحري؛  
- القانون الجوي.  

المحاسبة؛  •
التحكيم التجاري؛  •

مدونة القيم القضائية؛  •
منهجية إعداد بحث نهاية التكوين؛  •

تقنية تحرير األحكام؛  •
تقنية تحرير األحكام عن طريق الحاسوب.  •

برنامج التكوين التخصصي َّـ القضاء اإلداري

المنازعات الضريبية؛  •
دعوى اإللغاء؛  •
نزع الملكية؛  •

مؤسسة الرئيس؛  •
تطبيقات المسؤولية اإلدارية؛  •

االنتخابات؛  •
المعاشات؛  •

التدبير المالي للصفقات العمومية؛  •
المحاسبة؛  •

منازعات الصفقات العمومية؛  •
دعوى تسوية الوضعية الفردية؛  •
منازعات تحصيل الديون العامة.  •

العروض والندوات:
ومتنوعة  مختلفة  مواضيع  في  وندوات  عروض  بالمعهد  تعقد 
مغاربة  خبراء  يؤطرها  بالمعهد  تلقن  التي  بالدروس  صلة  لها 

وأجانب.
ويتم اإلعالن مسبقا عن برنامج العروض والندوات العلمية من 
من  القضائيون  الملحقون  يتمكن  حتى  المعهد  إدارة  طرف 

االستعداد لها.
أبحاث نهاية التكوين:

ينجزها  التي  التكوين  نهاية  أبحاث  مواضيع  اختيار  يتم 
من طرف  توزيعها  يتم  استمارة  على  بناء  القضائيون،  الملحقون 
إدارة المعهد يحدد فيها الملحق القضائي ثالثة مواضيع ميدانية، 


