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 مهارات إعداد

 املذكرات واملراسالت القانونية



 الصفات الواجب توافرها في محرر املذكرة القانونية

  القدرة على التحليل والاستنباط والقياس

  القدرة على استخالص النتائج

  املهارة في اختيار ألالفاظ والتراكيب اللغوية 

 للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره

  عدم ألاخذ بآراء الغير على أنها حقائق مسلم بها

  عدم التسرع في إصدار ألاحكام وآلاراء

  عدم الاكتفاء بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص

  مراعاة الدقة في توثيق املصادر

  مراعاة أن تؤدي ألاسانيد إلى النتيجة



 الصفات الواجب توافرها في محرر املذكرة القانونية

القدرة على التحليل والاستنباط والقياس 
 امللكة هذه تنمية سائلو: 

علياال حكمةامل من الصادرة وألاحكام القوانين على الاطالع 

القانونية املؤلفات على الاطالع 

 عالم في جديد ما كل على للوقوف املتخصصة والندوات العمل ورش املؤتمرات حضور 

 القانون 



 الصفات الواجب توافرها في محرر املذكرة القانونية

القدرة على استخالص النتائج 
النتائج تلك ترتيب على القدرة  

 
 الوقائع ومؤدى تسلسله في يتفق منطقيا ترتيبا

 من القارئ  يصل أن تصور  يمكن بحيث ومستندات وبراهين أدلة من لديه يتوافر  قد ما إبراز 

 مذكرته في املذكرة محرر  إليها انتهى التي النتيجة إلى نفسه

امللكة هذه تنمية وسائل: 

الاطالع كثرة 

الوقائع من للنتائج استخالصها كيفية تعلم 



 الصفات الواجب توافرها في محرر املذكرة القانونية

  املهارة في اختيار ألالفاظ والتراكيب اللغوية 

 للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره
املهارة تلك تنمية وسائل: 

 عليه واملواظبة الكريم القرآن قراءة من إلاكثار 

 عليها واملداومة والشعرية ألادبية القراءات من إلاكثار 

علياال حكمةامل أحكام لكتابة ألادبي ألاسلوب على بكثرة الاطالع 

الغامضة العبارات وتجنب وعاميتها ألالفاظ غريب عن الابتعاد 



 الصفات الواجب توافرها في محرر املذكرة القانونية

عدم ألاخذ بآراء الغير على أنها حقائق مسلم بها 
والتدقيق بالفحص تناولها يتعين 

 
 
 بطالنها أو  ألادلة تلك صحة عدم عن املتعمقة الدراسة تكشف ما كثيرا

 
 
 تدحضها مضادة وقرائن أدلة وجود عن الدراسة تكشف ما كثيرا



 الصفات الواجب توافرها في محرر املذكرة القانونية

عدم التسرع في إصدار ألاحكام وآلاراء 
بخطئه يوقن أو  بصحته يعتقد ما على والبرهان الدليل متلكي لم ما 



 الصفات الواجب توافرها في محرر املذكرة القانونية

عدم الاكتفاء بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص 
جوانبه بكافة وووعامل ناول ت خالل من 

واضحة رؤية إلى توصال  اجتزاء دون  ألادلة كافة مناقشة 

يضع أن  
 
 على وليس املتساندة ألادلة من مجموعة على تبنى ألاحكام أن فكرة نفسه في دوما

 وحيد أو  واحد دليل



 الصفات الواجب توافرها في محرر املذكرة القانونية

مراعاة الدقة في توثيق املصادر 
 ةذكر امل في وألادلة املستندات تبيان  

 صحتها من والاستيثاق عليها التعرف من لها املتلقي التبيان يمكن أن  



 الصفات الواجب توافرها في محرر املذكرة القانونية

مراعاة أن تؤدي ألاسانيد إلى النتيجة 
  والقانونية الواقعية وألاسانيد وألاسباب واملستندات الوقائع تكون  أن مراعاة عليه يتعين

النتيجة إلى مؤدية إليها يتساند التي  

 منطقي تسلسل في النتيجة إلى تؤدي أن  

 املقدمات تلك من سائغا استخالصا مستخلصة النتيجة تلك تكون  أن  

 



 أسس الكتابة القانونية

 عداد والتخطي إلا   

 تصميمال  

   بناءال

  الصحة النحوية

  التسلسل الاقتراني

  التحليل والبث التجريبي

  ألاساليب

  إلاخراج والتنظيم



 أسس الكتابة القانونية

 إلا عداد والتخطي 
 النفس تهيئة تتطلب التحضير  مرحلة  

 عليها والاطالع املناسبة وألاحكام واملقاالت املراجع اختيار   

   وألافكار املالحظات تدوين

 أفكار من تدوينه تم ما قراءة إعادة  

 ألافكار من تكرر  ما شطب  

 أهمية ألاقل إلى املهم من ألافكار  ترتيب  

 تأخيره يستحق ما وتأخير  ألافكار  من تقديمه يستحق ما تقديم  

 للكتابة املناسب الوقت اختيار   

   خاطرة /بحث /تقرير /رسالة /مقال :الكتابة نوع اختيار 



 أسس الكتابة القانونية

التصميم 
 للكتابة املالئم النموذج اختيار   

 املقال تصميم عن ويختلف البحث، تصميم عن يختلف الخاطرة تصميم  

   لع العرض يتم ثم خبرن  أو  فكرة بدايته في يذكر  الخاطرة تصميم
 
  عروا

 
 إبراز  مع ذاتيا

  املوقف يحلل ثم منه، موقفه
 
منه املغزى  مستنتجا  

  يأتي ثم يثيرها، التي ألاسئلة ببعض أو  للموووع، موجز  بعرض يبدأ املقال تصميم
النتائج إلى تقوده التي بالتفصيالت  

  ما أو  تكرار  من فيها وما املوووع، في السابقة الكتابات بتقديم يبدأ البحث تصميم
 ثم أهميته، يكمن وأين املوووع، اختيار  أسباب يستعرض ثم نقص، من يشوبها

  والخاتمة والخالصة الاستنتاجات إلى تقود التي والقضايا، لألفكار، يعرض



 أسس الكتابة القانونية

  البناء 
 تراكيب، من التصميم تكسو  التي الكسوة عن عبارة  

ورب  عطف، ومن وأمثلة، وفقرات، وجمل،  

 قالب عن عبارة التصميم  

 حية بنية ليصبح القالب، تمأل  التي التفصيالت عن فعبارة البناء أما  



 أسس الكتابة القانونية

الصحة النحوية 
   أخطأ إذا للمتكلم نغفر  كنا إذا

 
  أخطأ إذا للكاتب نغفر  ال  فإننا كالمه، أثناء لغويا

 
 في لغويا

 الكتابة

 والنحو إلامالء قواعد بأبس  الكاتب معرفة من البد  

 والتنقيح للتحرير  النهائية املرحلة في يكتبه فيما النظر  إعادة من البد  

 



 أسس الكتابة القانونية

التسلسل الاقتراني 
 املادة عرض في التسلسل من البد  

 يليه الذي والجزء يسبقه الذي بالجزء جزء كل اقتران من البد  

  إلاشارة، وأسماء العطف، حروف مثل وحروف أدوات هيئة على يكون  أن يمكن الاقتران
والضمائر التعريف، وأدوات  

 للسابق نتيجة الالحق يكون  كأن منطقية رواب  هيئة على يكون  أن يمكن الاقتران  

   ألاحداث مثل زمانية، متواليات هيئة على يكون  أن يمكن الاقتران

 



 أسس الكتابة القانونية

التحليل والبث التجريبي 
 أجزاء إلى الواحدة الفكرة تحليل يتم أن يمكن  

 فروع إلى املوووع تحليل يمكن  

 املحتوى  أجزاء ومناقشة ملادة تصنيف ثم  

 العناية يستحق ما إبراز  ثم  

 الصحيح غير  واستبعاد  

 النتيجة إلى للوصول   



 أسس الكتابة القانونية

ألاساليب 
 للكتابة الفني املظهر  :تعني ألاساليب  

   أوفر  أو  عذوبة، أكثر  أو  موسيقي، وقع لها أو  داللة، أكثر  بأخرى  كلمة استبدال يمكن
 
جماال  

 واملحسنات التشبيهات أو  املترادفات، استخدام  

 التقرير أو  البحث كتابة أسلوب عن يختلف املقال كتابة أسلوب  

   وتشويقه القارئ  استثارة على يعتمد املقال كتابة

 التشويق من أكثر  بالحقائق يعني البحث كتابة  



 أسس الكتابة القانونية

إلاخراج والتنظيم 
   :للمنتج النهائية الصورة

 الخاطرة /التقرير /الدراسة /البحث /املقال  



 اختبر نفسك

اقرأ املقال التالي 

تأمل فيه بعد قراءته 

دون مالحظاتك عنه 


