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 ذ/ محمد ق اسمي

 مدير مجلة الباحث للدراسات الق انونية والقضائية  

 باحث في العلوم الق انونية وخريج ماستر اأسرة   

 -أكادير    - 

ركائز وأصول النجاح  
 في الق انون

 العدد اأول
-الإجاز ي القانون بصفة خاصة واي التخصصا بصفة عامة خاص بأ حا  -  

ا سأقدم لكم جاح ي  الكرام طلبت بعض الركائز واأصول ال هي مثابة نصائح تساعد على ال
امعية )مرح القانون وباقي التخصصات رب الشخصية خال لا ة اإجازة(، وهذ اأخرة مستقاة من 
وات اإجازة، راجيا من ا، وأن أكون قد قدمت ولو  س فع ها كل امهتمن من طلبت اه العلي القدير أن ي

د بداية مسار ح حصوله على الشهادة امطلوبة )اإجازة(،  الشيء القليل إرشاد طالب اإجازة م
و  ا ي اماسر ي العدد الثا من هذا اإصدار  ل اه وسيكون  نصائح وإرشادات أخرى أقدمها لطلبت

 وقوته.
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اك من يرغب ي أن يراك تعانق  سى دائما أن ه أخي الطالب )ة(، أوا وقبل كل شيء، تذكر وا ت

جاح ي حياتك، قق أحامك ويعمل ويشقى ويكد ال وي مقدمتهم والديك  ،وطموحاتك لراك 

قق هم ما كانو  هم فيك، وأن  يب ظ ون أن يروك وإخوتك، فحاول حفظك اه ويسر أمرك أا  ا يتم

يالتصل إليه، واجعلهم دائما  ر به دربكي   .ك نراسا ت

 أما بعد:

امعيابة ثم الركائز واأصول إليك هذ ، وأم لك )اإجازة( نصائح، لعلها تفيدك ي مسارك ا

 ول اه وقوته: التوفيق والسداد

د أن  ،شهادة الباكالورياب عليك أخي الطالب أخ الطالبة وأنت حصلت للتو على  -1 وتفكر 

صص القانون بصفة خاصة وباقي التخصصات بصفة عامة ع نفسك تكمل مسارك العلمي ي  ، أن تق

ا فيه، أن مفتاح وترسخ في جاح ي التوجه الذي اخرته، وأنك ستبلي باء حس ها فكرة مقدرتك على ال

سن للتخصص امراد أي  جاح يبتدئ ي اإختيار ا  .امام امسار العلمي فيهال

صص القانون بصفة خاصة كتأ -2 د أخي الطالب أخ الطالبة وأنت تفكر أن تتابع دراستك ي 

صص شيق وشاق ي اآن ذاته، سهل وصعب ي اآن  وباقي التخصصات بصفة عامة، أنك مقبل على 

ه، فاحرص جزاك اه على عقد العزم والتوكلنفسه، حلو ومر  دلل كل أنه ميسرر وم على اه ي الوقت عي

 .الصعاب
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صص الدراسات القانونية بصفة خاصة  -3 أخي الطالب أخ الطالبة، وأنت )ي( مقبل )ة( على 

السلبية ال يروج ها بعض و أن تتجاوز اأفكار امسبقة أنصحك )ي( وباقي التخصصات بصفة عامة، 

اولون  الفاشلن ي اجال، جاح، حيث حيث هؤاء كثرا ما  ن لل زرع بذور الفشل ي نفوس الطا

صص القانون أو باقي التخصصات، حيث  يعملون على الرويج لأفكار السلبية ال ا أساس ها على 

صص  ي أخرهم أن  دد أن أحد اأشخاص من العائلة أو ا نسمع ي بعض اأحيان من بعض الطلبة ا

فوفة بكثر راسالقانون أو باقي التخصصات صعبة ام فظ،  والفهم، مغرقة بكثرة الكتب واحاضرات  ة ا

، فيا أخي الطالب يا أخ الطالبةـ، أم   ،ك أا تأبه هذ اأمور، اأن الفاشل فاشلموامطبوعات،...ا

اول أن يظهر لأخرين أن مآهم سيكون كمآله، ودائما ما يرر فشله بأسباب واهية ا أساس ها  و

 .صحةال

قوق أو باقي الكليات، ف -4 ع ي نفسك وأكد ظأخي  الطالب أخ الطالبة، مجرد ما تلتحق بكلية ا

جاح،  د وال دي كل الصعاب وتدليلها، عام أن تكون أو ا تكون، عام عليها أنك دخلت عام ا عام 

فسك طريقا مستقبل مشرق، فإن أنت أعط صص جامعي حقه فتترسم فيه ل د أنه سيعطيك كأيت أي 

 حقك طال الزمن أو قصر.

فسك مقر  أخي الطالب أخ الطالبة، وأنت تطـأ قدماك  -5 قوق أو باقي الكليات، أرسم ل كلية ا

يك أنك ستكون قاضيا أو دهدفا تسعى للوصول إليه مجهو  ك وكدك  وتفانيك واصرارك، مثا ضع أمام عي

رر  ااميا أو مفوض ،  اأو  تدبا أو مفتشا أو رجل أمن...ا وهذا ستجعل أو أستاذا أو متصرفا أو م
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، فيجب عليك أن تكون  اميا أو أستاذا...ا د لتحقيق هذا اهدف، فأن تكون قاضيا أو  نفسك تعمل 

هد مكثف اوزت من الصعاب الكثر، أن تكون قد عمل  ، أن تكون قد مررت من مراحل مضاعف قد 

جاح.عديدة من  طقي من أول السبل احتومة لل ، فرسم هدف حقيقي وم  التكوين والتحصيل،...ا

دما تبدأ الدراسة داخل كلية القانون -6 الكليات، حاول أن  أو باقي أخي الطالب أخ الطالبة، ع

ضور للحصص الدراسية، وأن تكون دائما ي امقدمة داخل القاعة أو امدرج، وأن تفتح أ  دنيكتواظب ا

سط و   من اأمور ال صرح ها اإذا م تفهم أمر وح به اأستاذ احاضر، و تسمع وتستوعب كل ما يبجيدا لت

ه بطري اأستاذ احاضر، تابخذ اإذن م ك، أو أكتب له سؤالك ي ورقة قة لبقة واطرح له ااشكال الذي ي

إ احاضرة بعض امشوشات  ط واضح وضعه أمامه ي مكتبه بكل احرام، وحاول أا تصاحب معك 

اسوب أو اللوحة أو السماعات...أن هذ اأمور تقلل من الركيز إذا م اعماها داخل  اإلكرونية كا

يد واستعاب أي شيء يقال خاها،  ضور امبكر للمحاضرة واانساط ا احاضرة، فامهم ي كل هذا هو ا

قاش وطرح ااشكاا ديات ال  ت على الدكتور احاضر.مع احرام أ

أخي الطالب أخ الطالبة، وأنت )ي( جالس )ة( ي احاضرة، حاول أا تأبه ما يروج من حولك  -7

تعر أي اهتمام للتشويش الذي يصدر من بعض أوصاف الطلبة الذي يأتون أا من أمور جانبية، حاول 

ائية واقاق راحةعقد للمحاضرة هدف  قاشات الث وارات وال حاول الطاب واأستاذ على حد السواء،  ا

اقشو  انبك لت لسون  ائية مع الطلبة الذين  بعض اأمور ال يقوها اأستاذ أن  اأخي أا تفتح نقاشات ث

لن تتكرر، إذن. استغل قد من شأن ذلك أن يفقدك تكيزك، فأي مسألة تفوتك فيما قيل ي احاضرة 

أخ أن تكون على معرفة مسبقة بكل و الفرصة لتلقي واستعاب كل ما يصرح به اأستاذ، وحاول أخي 
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تاجها، كما أدعوك أخي  دما  أخ أن تواظب على اإطاع و مرافق الكلية ليسهل عليك قضاء مآربك ع

 الر ائجة. الدائم على صبورة اإعانات لتكون على علم دائم بامستجدات

امعي، نظم  -8 ي ا دما تكون ي بيتك أو ي مكان اقامتك أو ي ا أخي الطالب أخ الطالبة، ع

ا يوميا تعمل على القيام به بكل التزام  فسك برنا وقتك وحاول أجل ذلك بكل عزمة واصرار، اجعل ل

جز فيه، فللد صص لكل أمر من اأمور وقته احدد ت فظ وقته )وصرامة، حاول أن   50راسة وامراجعة وا

كالتفرغ بامئة من يومك(، وللمسائل اأخرى   35إ  30بامئة من يومك(، لأكل والراحة وقتها ) 60إ 

ك اليومي  5إ  10للعبادة والرفيه وكسر الروتن ) ظيمك أخي وأخ لوقتك وبرنا بامئة من يومك(، فت

جاح، فحاول  ها أها مفتاح وسبيل أساسي لل انبية ال ا فائدة م حفظك اه أن تستبعد كل اأمور ا

 هدر لك وقتك الثمن.

صوص اإعداد للمحاضرات وامذاكرات، وطريقة فهمها واستعاها  -9 أخي الطالب أخ الطالبة، 

اك العديد  ب من الطرق وحفظها، فه ، فأول اأمور ال  رب ها انطاقا من  عليك سأخرك ببعض م

تسجيل كل اأمور ال أقر ها اأستاذ احاضر ي احاضرة، أو على اأقل أن به هو  أخي وأخ أن تقوم

روج من احاضرة  طوط العريضة، حيث بعد ا قاط الرئيسية للمحاضرة وا أي ي وقتك  –تسجل كل ال

 احاضرة، كما تعمل على قراءة تعمل أخي وأخ على قراءة ما م تسجيله آنفا ي –امرمج للمراجعة 

اص باأستاذ صاحب امادة، وا بأس  ن استطعت أن تقرأ كتب غر من اأساتذة إالكتاب أو امطبوع ا

قاط اأساسية ي الكتاب أو احاضرة، كما ال تدرس نفس امادة،  سطر أخي بقلم الرصاص على ال
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اص، أن هذا سيسهل عليك فهمه أنصحك بأن تعد ملخصا لكل مادة مدروسة على حدا  ابأسلوبك ا

هد. اوحفظه تاج لقدر كبر من الوقت وا يك من القراءة امتكررة للكتاب الذي يكون غالبا   ويغ

، وتقوم بتحميل  -11 أنصحك أخي الطالب أخ الطالبة أن تلج إ اأنرنيت، وتغوص ي أغوار

ات واحاض رات الصوتية والتسجيات الرقمية للمعلومة ال توفرها الدروس واملخصات وامقاات واأ

امعة اإفراضية...أن من شأن كل هذا أن يفتح لديك ملكة اإطاع وييسر وسهل عليك ترسيخ  ا

والقضائية ال والفقهية أن تواكب امستجدات القانونية وأخ امعلومة القانونية ي ذاكرتك، واحرص أخي 

يز الوجود م هات امختصة.رج   ن طرف ا

تار خال مسارك العلمي صديقا أو أكثر هم نفس  -11 أخي الطالب أخ الطالبة، حاول أن 

جاح، حاول أن  كم هو الرغبة املحة ي ال فسك، حيث يكون القاسم امشرك بي اهدف الذي رمته ل

د وامثابرة واالتزام يد ،تتوفر فيه أو فيهم مواصفات ا اء يعملون أجل التحصيل ا ، ابتعد عن أصدقاء والب

فعون بشيء إا أهم يأخذون من وقتك الثمن الشيء الكثر ويعملون على  ،امصا امؤقتة الذين ا ي

ك، فمثل هؤاء يؤثرون سلبا عليك وعلى  طمون روح اإسرار ي باط ك و ترسيخ اأفكار السلبية ي ده

صيلك العلمي شخصيتك وعلى مسارك هموجودة   .، فرجاءا ابتعد ع

لم أخي وأخ أن أصدقاؤك الطلبة اجدون الذين يبادلونك نفس الطموح واهدف، إع -12

د ليكونو  دا ويساعدونك على التحصيل العلمي وامعري، ويقامو  ايعملون دائما  امعية نلك س ياة ا ك ا

فيلوها ومرها، فقم أخي وأخ بوضع برنامج مع صصون له وقتا لت اقشة ما م ذهم  ، يرمي باأساس م
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صيله لرسيخ امعارف  اءا بعيدا عن العبث العلمية دراسته و ي الذاكرة، وحاولوا أن يكون نقاشكم هادفا ب

وار مع اآخر، كما  مي لديك ملكة ا والامباات، وأعلم جيدا أن نقاشك العلمي مع أصدقائك سي

وف سيكسبك لغة قان اوز بعض معيقات التواصل ال يوجد على رأسها ا ة ويساعدك على  ونية رصي

مهور.  من الوقوف أمام ا

متحانات من اللحظات التى تقلق ا شك أن اقراب فرة ااأخي الطالب أخ الطالبة،  -13

وف والرقب، عله يدخل ي دوامة من ا ففي هذ  راحة الطالب وترفع له درجة الضغط والتوتر، و

د  جاح وج مار ا فسك وترسخ فيه فكرة مقدرتك على ال اأوقات أنصحك )ي( أن تزيد من ثقتك ب

الة، وأنك  جح ا  الذي بدلته خال مراحل الفصل أو اأسدس، ودائما قل ي نفسكك وردد أنك ست

املىستحصل على امبتغى وكل ذلك مشفوع بااستعانة برب الع عية مرحلة من مراحل ، فاامتحانات ا

ع  احصول الذي زرعته خال اأطوار ج اأو وامتوسطة للفصل أو اأسدس، فحاول حفظك اه أن تق

ية كبرة. تازها بأر زون علمي يؤهلك أن   نفسك أنك مستعد ها أم اإستعداد وأنك تتوفر على 

امتحانات معدودات )مثا بقي ها اأيام الباقية لأخي الطالب أخ الطالبة، بعدما تصبح  -14

، ابتعد عن ديوما( كن أكثر ج 15 ك ويكذر صفو ية من ذي قبل، ابتعد عن كل ما يشوش على ذه

قق أي مبتغى، حاول أن تركز على ما راكمته خال الفصل،  دي أي نفع وا  قاشات الفارغة ال ا  ال

حررته من ملخصات وما أجزته من خطاطات، ونوع  وركز جيدا على ما قمت بالتقاطه ي احاضرات وما

فظ أن ي هذا الوقت  فظ والفهم، وأنصحك )ي( باختيار فرة الصباح الباكر للمراجعة وا ي طريقة ا

 يكون الذهن صافيا من أي انشغال يسهل دخول امعلومة إليه بشكل سلس.
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ضع نفسك لفرة راحة كافية، ي الطالب أخ الطالبة قبل يوم من اإمتحان أن خحاول أ -15

ته نصيب، وأن اه ا يضيع أجر من أحسن عما، وحاول كذلك أن  دوأن تضع ي حسبانك أن لكل 

الة  د الوهلة اأو من التحاقك بالكلية، أن هذا اأمر سيشجعك ا  تتذكر هدفك الذي رمته م

جاح، حاول أن تتذكر بعض اأمور  وتفكر فيها بعمق )أنصحك أن تفكر ي وسيحيي فيك اليقن بال

ك أحد معارفك الذي  تظرون جاحك(، حاول أن تضع نصب أعي والديك وإخوتك وأحبتك الذين ي

ك، فكل هذ  ، فهذا اأمر سيعطيك حافزا كبرا وجرعة اضافية لتقدم امطلوب م استطاع الوصول مبتغا

ا ي ااختبارات.اأمور السالفة الذكر ستجعلك با شك أو ريب تبلي   باءا حس

أخي الطالب أخ الطالبة، ضع ي حسبانك أنك قادر على استفاء ميع وحدات الفصل  -61

قطة متازة كذلك، وا أنصحك )ي( أن تقوم بتوزيع مواد اإختبار على  الدراسي من الدورة العادية وب

الطريقة أثبت فشلها وأدخلت العديد من  الدورتن العادية وااستدراكية كما يفع العديد من الطلبة أن هذ

مد عقباها قط، أنصحك أخي  أخ بأن تتكل على رب العلى وثتق ي نفسك و الطلبة ي أزمات م 

د الدورة العادية جاح م وا تأبه من يقومون بتقسيم مواد اامتحانات على الدورتن  ،أنك قادر على ال

تهدونالعادية وااستدراكية أن هذا يبن أه ، أنصحك أخي أا تتبع ي بعض اأحيان م مراخون وا 

 .سبيلهم ولك ما تشاء

تأكد من أنك قد رتبت كل اأمور له،  ،أخ الطالبة، قبل صبيحة اامتحانأخي الطالب  -17

ومن أمها تأكد من أرقام أو أماء القاعات أو امدرجات ال ستجتاز اامتحان ي خضمها، تأكد كذلك 
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اص بكمن الس امشار إليه ي استدعاء اامتحان الذي و  ،اعة ال ستجري فيها ااختبار ورقم اامتحان ا

مل معك بطاقة التعريف  ه أو ملته من موقع الكلية، تأكدتكون قد اطلعت علي قبل التوجه للكلية أنك 

اصة بك وكذا استدعاء اا ة امراقبة  متحانا تأكد من أن لامتحانات، ح ا تقع ي اشكال مع اللج

اأقام ال ستشتغل ها ي اامتحان ي حالة جيدة وستفي بالغرض، وخذ معك القلم اأزرق واأخضر 

اء التحرير القلم اأمر أنه خاص بامصحح.  واأسود واياك أن تستعمل أث

ميع  -18 اء اجتيازك لامتحان، حاول أن تعبئ ورقة التحرير  أخي الطالب أخ الطالبة، أث

اصة بك وال ستسهل التعرف على هويتك إذا ما كتب وأن ضاعت ورقتك، حاول مجرد ما  امعلومات ا

ك، ا تتسرع أ بدا ح يصل لعلمك سؤال اامتحان أن تقف لرهة متأما فيه، حاول أن تفهم امطلوب م

اك من اأساتذظولو كان السؤال سها ي  من يتعمد وضع أسئلة بسيطة ملغومة لكي يقيس  ةاهر أن ه

روجإ  مثل هذ امسائل الطالب، يؤدي تسرعك ي تدرجة يقظ على اموضوع ما يدهب معه جهذك  ا

ط جيدهبا رر  ثورا، حاول أن   شكل متماسك ومرتب، بأسلوب مفهوم ورصن، وظف أفكارك بءا م

عل امصحح يستمتع ما يقرأ ويدفعه با ريب أن يعطيك نقطة ومتسلسل ، استعمل أسلوبا قانونيا رصن 

حوية واإ جل ي توجيه السؤال لأستاذ امراقب جيدة، حاول أن تتفادى اأخطاء ال مائية والتعبرية، ا 

صول على بعض اأشياء كمثال تر أو أردلسر اامتححانات إذا أردت ايستبدال ورقة التحري أوراق  ا

 .اأقام الوسخ أو

امعي بعض  -19 أخي الطالب أخ الطالبة، ا أخفي عليك أنك ستواجه خال مسارك ا

قيق امبتغى، سيحدث  س ها وكأنك عاجز عن  ظات من اليأس، ستأتيك نوبات  تابك  العثراة، ست
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ك س ببعض الفشل يدب إ باط ، ا تستسلم، ا تركع لكل هذا، ا ترفع الراية البيضاء، ا وأن  ...ا

دى،  يدي، بللس مكتوف اأ قم بعد سقوطك وأمم طريقك للعلى، ا قم وواجه، قم وكافح، قم و

اب، وثق ععل هذ اأمور تقف حاجزا أمامك ومستقبلك الزاهر، فبعزمتك واصرارك ستدلل لك كل الص

صح أي رب العامن  ك أن تقدم امساعدة للجميع وأن تقدم التوجيه وال نه هو ميسر كل اأمور، أطلب م

ك درجة، أخي  اتوامعلوم اسق و من هم أد م مبادئك و أخ حاول أن تكسب أسلوب حياة ميز لك ي

تظر جاح ههبت من أجلذوتوجهاتك وأهدافك، دائما تذكر اهدف الذي  اك من ي ك للجامعة، تذكر أن ه

ية، اك من يربص بك ويريدك فاشا فأثبت له عكس ما و تذكر ي فحقق له هذ اأم  يريد. امقابل أن ه

رب و أخي  -21 وع من التفصيل، فهي مستقات من  ، هذ كلها أمور حاولت سردها ب أخ

وات اإجازة ي مراكش، فبفضل هذ اأمور استطعت أن  فسي مسارا حافا أخال س جاحات رسم ل بال

ا بكثر، وأم لك التوفيق والسداد ي مسارك  يل القادم أحسن م مد، وأسعى دائما أن يكون ا واه ا

، واه ي عون العبد مادام العبد من عون أخيه.  العلمي وامه

سو إخوي أخواي من خر دعائكم...مودي و  -  –ا ت

 

ول اه وقوته  م 
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