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 بقسم القانون الخريجين



        وزارة التعليم 
 جامعة المجمعة

 كلية إدارة األعمال
 قسم القانون

 

 كلمة رئيس قسم القانون
 

 احلمداهلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني وبعــد :
قسم القانون في أعماله وفق إطار منظم ، وعمل مؤسس ي ، يشارك في  -بفضله هللا -يسير  

ذلك جميع الزمالء أعضاء هيئة التدريس بالقسم بكل صدق واخالص ، والتفاني في تقديم عمل 

 متقن ، يخدم الطالب ويجعل مصلحته وتميزه هو الهدف األول . 

 في سالمة وضمن ما صدر عن القسم من قواعد إجرائية 
ً
ملوضوعات مختلفة كانت سببا

 اإلجراءات ، ودقة العمل ، وانتظامه ، وخدمة الطالب . 

والتي  " القواعد اإلجرائية لتدريب الطالب اخلرجيني بقسم القانون"  جاءت هذه القواعد

تتضمن عدد من املواد والنماذج ، والتي تأسس لبرنامج تدريب مميز من خالل رسم األهداف 

التي تتفق مع تخصص القانون ، وينعكس أثرها  جهات التدريباملتوخاة من التدريب ، ويحدد 

اإلدارية التي  اإلجراءات، و  مدة التدريبالقواعد هذه  تعلى الطالب عند التدريب ، كما حدد

، وتحديد آلية تقييم الطالب من جهة التدريب  التزامات الطالبعين مراعاتها ، إضافة لتحديد يت

 وفق عناصر محددة تتصف بالدقة واملوضوعية . 

لتدريب  ةاإلجرائيإعمال ما ورد في القواعد ا يعطي دقة عالية في ممنمذجة جميع اإلجراءات  وتم

 . ومحددات الخريجين من مواد 

ويسرني أن أعبر عن بالغ الشكر والتقدير للزمالء الذين قاموا على إعداد هذه القواعد  

بشير  محمد ، األستاذ اإلجرائية لتدريب الطالب الخريجين وعلى رأسهم سعادة الدكتور : حيدر 

املساعد بقسم القانون على جهوده املتميزة في إعداد هذه القواعد ، والشكر موصول للزمالء 

 
ً
 الذين شاركوا في تقييمها ومراجعتها.  جميعا

كما ال يفوتني أن اشكر جميع الجهات القضائية والعدلية وكافة جهات التدريب على تعاونها مع 

 القسم في تحقيق أهداف البرنامج التدريبي ، وباهلل التوفيق . 

 رئيس قسم القانون 
 د . خالد بن عبداهلل الشايف 
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 القواعدمت اعتماد هذه 
 " القواعد اإلجرائية لتدريب الطالب اخلرجيني بقسم القانون" 

مبوجب جلسة جملس القسم العشرون املنعقدة بتاريخ 
 هـ .23/5/1437
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 القانونالطالب اخلرجيني بقسم  القواعد اإلجرائية لتدريب
 

 وسريانها: لقواعد( اسم ا1املادة )
 كلية– اإلجرائية لتدريب الطالب الخريجين بقسم القانون القواعد  ) لقواعد تسمي هذه ا

لقانون ومصادقة رئيس قسم من تاريخ اعتمادها من مجلس قسم ا وتسري  (إدارة األعمال

 .املتعلقة بتدريب الطالب الخريجين بقسم القانون  اإلجراءاتكافة  القواعدهذه  حكمت، و القانون 

 ( األهداف:2املادة )

كفاءة خريجي قسم القانون واملمارسة القضائية ورفع درجة تميزهم بما اكتسبوه  زيادة .1

 .من تطبيقات عملية

إملام الطالب بالهيئات والدوائر والجهات العامة والخاصة ذات العالقة بالقانون  .2

 .واختصاصاتها واطالع الطلبة على سير اإلجراءات املتبعة أمامها

 من املهارات التطبيقية والعملية ذات العالقة املباشرة وغير املباشرة  إكساب .3
ً
الطالب قدرا

 .بالعمل القانوني بما يوفر أرضيه خصبة لدخول سوق العمل

 .وتهيئتهم لسوق العمل  بناء الثقة الذاتية عند الطلبة .4

 (: جهات التدريب :3املادة)
 .ودرجاتها  املحاكم بمختلف أنواعها -1

 ق واالدعاء العام.هيئة التحقي -2

 هيئة الرقابة والتحقيق. -3

 أجهزة الضبط الجنائي. -4

 دور رعاية األحداث. -5

 والطب الشرعي. ةالجنائي اتاملختبر  -6

 اإلدارات القانونية في املؤسسات الحكومية. -7
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 مكاتب املحاماة واالستشارات القانونية. -8

 البنوك والهيئات الحكومية ذات الصلة. -9

 .القانونية غيرها من الجهات ذات الطبيعة -11

 : ( مدة التدريب4ادة )امل
 ساعة(.24تكون مدة التدريب)

 :اإلجراءات( 5( املادة
 لديها بموجبقبول الطالب  ألغراضرئيس قسم القانون مخاطبة جهات التدريب  يتولى .1

 ( املرفق.1النموذج رقم )

 املرفق.( 3تاريخ مباشرة الطالب لديها بموجب النموذج رقم ) اعتماد جهة التدريب علي .2

الكامل  اإلشرافعضو هيئة التدريس املكلف بتدريس مقرر قاعة البحث والتدريب  يتولى .3

 الطالب.عملية تدريب  على

 لجهة التدريب. اإلمكانيراعي في توزيع الطالب املوقع الجغرافي لسكن الطالب وقربه بقدر  .4

 الطالب:( التزامات 4املادة )
 من مدة التدريب، القصوى االستفادة  علىيجب علي الطالب املتدرب الحرص  .1

 .واالنتظام في الحضور وااللتزام باملظهر الالئق الذي يعكس الوجه املشرف للجامعة 

 وااللتزام الكاملمراعاة خصوصية الجهة التي يتدرب فيها  يجب علي الطالب املتدرب .2

التدريب وعدم  أثناءالتي يحصل عليه  وخصوصية البياناتباملحافظة علي سرية 

 .لآلخرين إفشاءها

( 2)النموذج رقم علىيلتزم الطالب بالتوقيع  أعاله( ا، بألغراض استيفاء البندين ) .3

 .املرفق
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 :إجراءات التنسيق( 5املادة )
لقبول تدريب  التدريبمع جهات يجري التنسيق  تنفيذ هذه القواعدوألغراض قسم القانون ل

 .الطالب

 التقييم:( 6املادة )
-( 4) بموجب النموذج رقم-تقرير سري  إرسالبنهاية مدة التدريب تتولي جهة التدريب  .1

فترة التدريب وتكون الدرجات  أثناء وأدائهعن مدي انتظام الطالب وحضوره 

 درجة(.41القصوى للتدريب )

املقرر بعد انتهاء عملية التدريب توزيع الطالب ملجموعات بقاعة  أستاذ يتولى .2

للتدريب املناقشة الجماعية واالستفادة من التغذية الراجعة  ألغراضاملحاضرات 

 التجارب بين الطالب حول ما تلقوه من جهات التدريب.  وتبادل

 :أحكام عامة  (7املادة )
 .يتم اعتماد العمل بالنماذج املرفقة بهذه القواعد  .1

 من استاذ املقرر.يتم استطالع رأي الطالب حيال هذه القواعد مع بداية كل فصلي دراس ي  .2

يتم مراجعة وتقييم هذه القواعد اإلجرائية من قبل القسم كل فصل دراس ي ويعتمد ما  .3

 يراه القسم من مالحظات.
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 القواعد اإلجرائية لتدريب الطالب اخلرجيني بقسم القانونبالنماذج امللحقة 

 
 خريج. طالب تدريب على املوافقة طلب .1

 وتعهد بالتزام الطالب بضوابط التدريب. إقرار  .2

 خطاب مباشرة. .3

 نموذج تقييم طالب تدريب ميداني. .4
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 (1منوذج )

 طلب املوافقة على تدريب طالب خريج
 حفظه هللا.................................................................................................................. مديرسعادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد:

بكلية إدارة األعمال .................................................. أحد طالب قسم القانون بأن الطالب/ يدكمفن

الفصل لديكم خالل هذا في املستوى الثامن ويرغب بالتدريب  ، جامعة املجمعةب

 هـ، وذلك الستكمال متطلبات التخرج.1436/1437للعام الدراس ي  )..........................(

 . املوافقة على تدريبهاالطالع والتكرم بلذا نرجو من سعادتكم   

وتحقيق الشراكة مع الجامعة في خدمة أبناء  ما عهد عنكم من تيسير أمور الطالبشاكرين لكم  

 الوطن . 

 وا تحياتي وتقديري ،،،هذا وتقبل

 رئيس قسم القانون 

 الشافي عبد هللاخالد بن  د.

 

 
  لقسم القانون :  اإللكترونيعلى البريد  وفق النموذج املرفق ة الطالبإرسال خطاب مباشر يرجى التكرم في حال املوافقة

Law@mu.eu.edu.sa . 
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 (2منوذج )

 الطالب بااللتزام بضوابط التدريب إقرار
 

 ....................................................................................................الطالب /...... ناأقر أ

 .........................................................................الرقم الجامعي ........................................

كلية – القواعد اإلجرائية لتدريب الطالب الخريجين بقسم القانون  )باطالعي على 

تدريب الطالب الخريجين بقسم القانون، والتزامي بكافة أحكامها وضوابطها ل إدارة األعمال(

موال وممتلكات أن أحافظ على أو ،حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة  ىحافظ علأن أبدقة و 

ثناء مدة التدريب كما أمكان التدريب واملحافظة علي سرية املعلومات والبيانات التي احصل عليها 

 التزم بالظهور باملظهر الالئق الذي يتوافق مع جهة التدريب.

 . وهذا اقرار مني بما جاء فيه

 

 املقر بما فيه:

 ..........................................................................................................................الطالب/.................

 ..............................................................................التوقيع .........................................................

 ...........................................................................................................التاريخ/............................
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 (3منوذج )
 خطاب مباشرة

 حفظه هللا       سعادة / رئيس قسم القانون      

 وبركاته ،وبعد:السالم عليكم ورحمة هللا 

           ....................................أدناه قد باشر عمله لدينا في يوماملوضح بياناته  بأن الطالب نقيدكم

 وتقبلوا تحياتي...،،  هـ لإلفادة 14املوافق      /     /     

  اسم املتدرب

  لجامعيالرقم ا

  املشرف

  التخصص
 

 بيانات جهة التدريب

 االســـــم : 

 الجهة :

 الصفة :

 التوقيع : 

 التاريخ :

 الرسمي للجهة الختم

 

 

 

 

 

  على البريد اإللكتروني لقسم القانون : النموذج هذا وفق  ة الطالبإرسال خطاب مباشر بيرجى التكرم فيLaw@mu.eu.edu.sa . 
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 (4منوذج )
 تدريب ميداني منوذج تقييم طالب

 

 حفظه هللا     بقسم القانون على التدريب  سعادة املشرف

آمل من سعادتكم تعبئة نموذج التقييم التالي والذي يحتوي على ثمانية محاور رئيسية بمعدل خمس درجات 

 إلى عضو هيئة التدريس  إعادتهأربعون درجة. كما آمل منكم عند االنتهاء منه  هما مجموعبلكل محور و 
ً
مغلقا

أو على البريد اإللكتروني لقسم القانون :  الطالب ىاملباشر عل انيومشرف التدريب امليد

Law@mu.eu.edu.sa. 

 .........................................................................................................................أسم الطالب ......

 هـ14/        التدريب: /تاريخ انتهاء                    هـ               14/         : / التدريبتاريخ بدء 

 الدرجة الدرجة املستحقة محاور التقييم الرئيسية م

 5  انضباط املتدرب في الحضور واالنصراف. 1

 5  .إليهاملوكلة  األعمالمقدرة املتدرب على تنفيذ  2

 5  .الوقائع ونقاط النزاع في الدعاوي القدرة على تحديد وحصر  3

 5  حماس املتدرب وتفاعله مع زمالئه. 4

 5  واملسئولين والزمالء. اإلدارةالتعاون مع  5

 5  القواعد القانونية على الوقائعقدرة املتدرب على تطبيق  6

 5  قدرة املتدرب على تقديم مبادراته ومقترحاته لتطوير بيئة العمل. 7

 5  العام والثقة بالنفس. املظهر  8

 *41 * الدرجة الكلية

 إضافات أخرى  *

...................................................................................................................................................................................... 
 

 جهة التدريب اعتماد

 االســـــم : 

 الجهة :

 الصفة :

 التوقيع : 

 التاريخ :

  ( 2) املقرر علي أستاذبواسطة الدرجات تقسم يراعى. 


