ماذا بعد التخرج ؟
 -من واقع التجربة الشخصية -

مقدمه
الحمد هلل الواحد الرزاق  ،الحمد هلل حمدا يميق بجاللو وعظيم سمطانو

وصمى اهلل وسمم عمى النبي اليادي وعمى آلو وصحابتو األخيار ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
إخواني وأخواتي طالب وطالبات وخرجين وخريجات كمية الحقوق والعموم السياسية

أحييكم بتحية اإلسالم الخالدة السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،وأسعد اهلل أوقاتكم بالخير والمسرات.
في الحقيقة أنني بعد التخرج من الجامعة وأنا أرصد تجربتي خطوة بخطوة  ،والغرض ىو إيضاح الرؤية أمام إخواني

وأخواتي بعد التخرج من الجامعة الذين يتخرجون وىم مشتتين الفكر ،حائرون في أي اتجاه يسيرون  ،أو مذبذبين ال إلى
ىؤالء وال إلى ىؤالء  ،ماذا بعد التخرج ؟

في اعتقادي انو أمر أرق الجميع ويستنزف األوقات في التفكير  ،لذلك من منطمق إسالمي وىو نصيحة األخ المسمم أو
األخت المسممة كما روى أبي تميم بن أوس رضي اهلل عنو  ،أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال:

( الدين النصيحة  ،قمنا  :لمن يا رسول اهلل ؟ قال  :هلل  ،ولكتابو  ،ولرسولو  ،وألئمة المسممين وعامتيم ).

ومن منطمق الواجب الذي تقتضيو األخوة والصداقة داخل أروقة الجامعة أو خارجيا  ،ومن منطمق مساعدة المحتاج -
الخريج الحائر -كما قال الشاعر :

وأفضل الناس مابين الورى رجل ~ تقضى عمى يديو لمناس حاجاتي
وبعد سنة من التخرج توصمت إلى ىذه التجربة  ،وبعد سنة من التوقف عن الكتابة في ىذا المنتدى اليام بالنسبة لي،
أقدم لكم تجربتي الشخصية وقد يكون أخر موضوع أستطيع كتابتو في ىذا المنتدى النشغالي في المراحل القادمة من
حياتي.

===================

سوف أسرد ىذه التجربة عمى شكل خطوات

وىي ثالث خطوات تتضمن نصائح وتوجييات لكل خطوة

█

الخطوة األولى  :االنتياء من الجامعة

بعد االنتياء من االختبارات النيائية يعتقد البعض أن صمتو بالجامعة انتيت تماماً
بينما يوجد ىناك إجراءات البد القيام بيا حتى يصبح الطالب خريجاً ومن أىميا :

[]1

تعبئة نموذج إخالء طرف وىذا النموذج موجود في الكمية أو في عمادة القبول والتسجيل ويمر ىذا النموذج بثالثة جيات
وىي كمية الطالب أو الطالبة ،

عمادة شؤون المكتبات ،عمادة شؤون الطالب ،ثم يسمم ىذا النموذج لعمادة القبول والتسجيل وبناءا عمية يستمم الطالب
/الطالبة ممفو بالكامل مع ورقة يستمم بيا الوثيقة .
[]2

يتم تسميم الوثيقة مع عشر صور مصدقة  ،أما السجل األكاديمي فيستطيع الطالب الحصول عمى العدد الذي يريد ولكن كل
سجل (نسخة أصمية) بقيمة عشرة رياالت

وفي أي وقت حتى بعد سنة من التخرج وأكثر من سنة .
[]3
شيادة حسن السيرة والسموك تمنح من الكمية بناءا عمى طمب الطالب ويتم توقيعيا من العميد .
[]4

لمن أراد إكمال الدراسة سواء داخل المممكة أو خارجيا حتى لو بعد مدة طويمة فالبد من الحصول عمى توصيات ال تقل عن
ثالث توصيات من أعضاء ىيئة التدريس الذين يراىم الطالب،

يفضل أخذىا بعد التخرج مباشرة حتى ال يضطر يوما من األيام ومن ثم يتعذر الحصول عمييا ألي سبب  ،وكذلك الطالب
يكون معروف عند أستذة وجديد عيد بو

بينما الذي يأتي بعد مده طويمة ربما ال يعرفو األستاذ ويمتنع عن منحة التوصية .

*

تقريبا ىذه اإلجراءات الميمة لمطالب حتى يمكنو االنتقال إلى الخطوة التي تمييا وتنتيي صمت الطالب بالجامعة كطالب

ولكن الصمة الودية إن صح التعبير البد أن تبقى بين الخريج والجامعة من باب رد الجميل ليذا الصرح التعميمي الشامخ
عمى كل حرف أو معمومة أو ثقافة أو ميارة تعممتيا داخل الجامعة.
====================
█

الخطوة الثانية  :البحث الوظيفي وترتيب األولويات

"وىنا معقل الفرس"عند قراءاتي لبعض المواضيع المطروحة في المنتدى وكذلك بعض األسئمة التي قد تطرح عمينا أحيانا
أجد أن أغمبيا يركز عمى المستقبل الوظيفي

لطالب القانون أو طالبة القانون (طبعا أعتذر من طالبات القانون لعدم وجود المعمومات الكافية لدي عن المستقبل الوظيفي
لو ولكن أترك ىذا لخريجات قسم القانون) .

وىذا التركيز ناتج عن خوف لدى البعض من ىذه الناحية  ،وأنا أقول كما قال المصطفى عمية الصالة والسالم ((تفاءلوا
بالخير تجدوه))

من واقع التجربة فسوق العمل ينتظركم يا طالب القانون وأقصد القانوني بمعنى الكممة وال يتشاءم أحد من المستقبل
فالمستقبل مشرق بإذن اهلل

ألسباب عدة من أىميا اآلتي:

•
•

قمة الكوادر المتخصصة بالعموم القانونية السعوديين .

إدراج تخصص القانون ضمن التخصصات الموجودة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لإلبتعاث الخارجي مما يدل عمى
االحتياج القائم .

•

إنشاء كميات أو أقسام القانون أو الحقوق في الجامعات السعودية بما يقارب 17جامعة حكومية وأىمية تضم ىذا
التخصص مما يدل أىميتو .

إذًا

كل ما عميك ىو إعداد نفسك في المرحمة الجامعة اإلعداد السميم  ،أقصد بيذا الحصول عمى المعدل المرتفع،

وأن "تعيش الجامعة" أي االستفادة من كل شي تقدمة أو تقوم بو الجامعة من دورات أو مؤتمرات أو زيارات أو ورش عمل
أو حمقات نقاش

أو الحصول عمى عضويات في األندية والمجان الطالبية وغيرىا مما يثري السيرة الذاتية التي ىي بمثابة المسوق لك لدى
الجيات التي تتقدم ليا .

*
*
*
س /ما هي ذلجهات ذلتي توظف خريج ذلقانون ؟
قبل كل شيء البد من معرفة الجيات التي تستقطب خريج القانون حتى يمكن لمخريج ترتيب أولوياتو

وان قمنا أن كل الجيات الحكومية والخاصة تقبل خريج القانون ميما كان نشاطيا إال أنني سأسرد لكم
بعض الجيات عمى سبيل التخصيص وليس الحصر وىي :

•

وظيفة معيد في أحد الجامعات السعودية أو معيد اإلدارة أو المعيد الدبموماسي بوزارة الخارجية أو بكمية الممك فيد

•

األمنية .
الييئات الحكومية بشكل عام مثل :ىيئة الخبراء التابعة لمجمس الوزراء ،ىيئة االتصاالت  ،ىيئة الدواء والغذاء،
ىيئة سوق المال ،ىيئة السياحة واآلثار  ،ىيئة مكافحة الفساد اإلداري والمالي ،ىيئة المواصفات والمقاييس .

•
•

وظائف في الصندوق الصناعي مع اإلبتعاث لمخارج .

•

وظائف بالمرتبة السادسة بالديوان الممكي .

مؤسسة النقد العربي السعودي وخصوصا  :األمانة العامة لمجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية،
إدارة االستثمار  ،التفتيش البنكي  ،اإلدارة القانونية .

•

ىيئة التحقيق واالدعاء العام

•
•

•

•

البنوك بشكل عام .

برنامج خادم الحرمين الشريفين لإلبتعاث الخارجي .

شركة الكيرباء  ،شركات التأمين واعادة التأمين  ،أرامكو السعودية  ،شركة سابك  ،والشركات بشكل عام .

وظائف التشغيل الذاتي في المدن والمستشفيات الطبية مثل  :مدينة الممك فيد الطبية ،ومستشفى الممك خالد
التخصصي،

ومستشفى الحرس  ،ولكن ىذه الوظائف تحتاج إلى لغة انجميزية .

•

وظائف بالو ازرات بشكل عام مثل  :وزارة المياه والكيرباء  ،وزارة المالية ،وزارة الصحة  ،وزارة الداخمية  ،وزارة الخارجية
(ممحق) ،وغيرىا.

•

وظائف وتدريب في مكاتب المحاماة لمن أراد االتجاه لممحاماة ىو التعمق في ىذه المينة،

وتكفي مقولة لويس الثاني عشر “لو لم أكن ممكاً لفرنسا لكنت محامياً”وىذا يدل عمى مدى أىمية ىذه المينة ورسالتيا
السامية.

====================

س /كيف أرتب أولوياتي ؟
برأيي أنو يجب أن يكون الترتيب بناءا عمى ما يمي :

•
•

•

القدرات الشخصية والميول النفسي .

اليدف البعيد الذي تريد تحقيقو بعد عدة سنوات .

المعدل التراكمي حيث أن بعض الوظائف تشترط معدل معين وخصوصا وظيفة معيد .

•
•

المزايا المادية لكل وظيفة .

القناعة الشخصية بما ترتاح إلية كما قال الشاعر :

ىي القناعة فالزميا تعش ممكاً ~ لو لم يكن منك إال راحة البدن

====================

س /ما هي السيرة الذاتية ؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال قمت بالبحث في الشبكة العنكبوتية وبعض الدورات التي أقيمت في ىذا الموضوع
وحاولت تمخيص فكرة السيرة الذاتية بما يمي :
السيرة الذاتية ىي

•
•

•

•

ىي بطاقة تعريف لمفرد .

ىي المفتاح لموصول لممقابمة الشخصية .

ىي بمثابة النداء الذي يقول لصاحب العمل (قم بتعييني! وليس إدراجي بين الممفات .

ىي األداة األساسية التي تستخدميا لترويج أو تسويق نفسك لجذب انتباه صاحب العمل.
 -ويجب أن تعرف الفرق بين ( )CVو ()Resume

•

 = Curriculum Vita : CVالسيرة الذاتية التفصيمية  -ثالث ورقات عمى األكثر

•

 = Resumeسيرة ذاتية ممخصة  -ورقة واحدة .
تقسيم السيرة الذاتية

 1المعمومات الشخصية  2 .المؤىالت األكاديمية3 .
 4الدورات التدريبية  5األنشطة 6
*

•

•

•

الخبرة الوظيفية إن وجدت

الميارات واليوايات .

نصائح عامة في السيرة الذاتية

يجب أن تكون سيرتك الذاتية ليا تأثير قوي وايجابية .

الصدق في المعمومات الواردة في السيرة الذاتية وقدم المختصر المفيد.

•

تنظيم وترتيب األفكار واستخدم العناوين .

•

التنسيق الزمني لمسيرة الذاتية .

الوضوح التام ال تترك مجاال لخياالت القارئ وال تفترض بو أنو يعرف ما تعتبره بديييا.

•

•

تجنب األخطاء اإلمالئية  ،ألن مقدار إتقانك لمغة يعكس مدى ثقافتك.

استخدم ورقا جيدا أبيض المون وابتعد عن األلوان ،وحجم الورق يكون A4.
====================

س /المقابلة الشخصية كيف أستعد لها ؟
ومن واقع التجربة في المقابالت الشخصية حيث قمت بإجرائيا أكثر من سبع مقابالت،

وىي غالبا تيدف إلى معرفة الحالة النفسية ومدى تفاعمو مع المواقف وقدرتو عمى تمقى األسئمة بثقة ومن ثم اإلجابة
عمييا .

ىناك عدة نصائح تتعمق بالمقابالت الشخصية

•

مراجعة جميع ما تم دراستو خالل الفصول الدراسية وخصوصا المواد األساسية في القانون مثل  :مبادئ القانون ،والنظام
الجزائي  ،واإلجراءات الجزائية،

القانون التجاري  ،األوراق التجارية  ،مصادر وأحكام االلتزام ،المرافعات الشرعية ،القانون اإلداري  ،إجراءات التقاضي أمام
ديون المظالم ،والقضاء اإلداري .

•

•

معرفة المعمومات الميمة عن الجية التي تنوي التقديم عندىا مثل  :الرؤية  ،األىداف  ،النشاط وغيرىا .

•

المتابعة الجيدة لمقضايا المعاصرة التي تشغل الرأي العام سواء عمى المستوى الداخمي أو الدولي
عن طريق قراءة الصحف اليومية والمقاالت المتعمقة بيذه القضايا وغيرىا .

تحديد األىداف والرؤية الشخصية لكل وظيفة تنوي التقديم عمييا أي اإلجابة عمى سؤال _ماذا تريد من االلتحاق بيذه
الوظيفة ؟

•

ليس من الضروري أن تسأل في تخصصك أسئمة مباشرة .

•

يجب االىتمام بالمظير الشخصي لكن دون تكمف .
====================
█

الخطوة الثالثو واألخيرة  :االلتحاق بالوظيفو

وىذه الخطو تمثل الجزء المتبقي من حياة الخريج  ،حيث يمتحق بالوظيفة التي يسرىا اهلل لو ويمضي في تحقيق طموحاتو
وتطمعاتو التي ينوي تحقيقيا،

لذلك أنصح أخواني وأخواتي الطالبات أوال بصالة االستخارة والتوكل عمى اهلل  ،واإليمان بأن ىذا ما كتبو اهلل لك  ،واحتسب
األجر في أي عمل تقوم بو دائما .

ووخيرذًا

أرجو أن أكون قدمت ولو شيئا يسي ار يخدم الخريجين والخريجات بناء عمى تجربتي الشخصية المتواضعة،

وان كنت قد تأخرت في طرحيا لكم إال أنكم خير من يقدر ظروف الخريج وما يواجو بعد التخرج،
وأتمنى من الجميع المعذرة إن بدر مني أي خطأ سواء في المنتدى أو في الكمية،

وأنا مستعد بما أستطيع لمساعدة أي خريج من طالب أو طالبات القانون وأقول لكم كما قال (حزن بن جناب) :
وما المرء إال حيث يجعل نفسو ~ ففي صالح األعمال نفسك فاجعل
أجمل وأطيب األمنيات لكم بالتوفيق والسداد،،،،،

أخوكم
مسفر بن محمد السمولي

معيد بقسم القانون الخاص -كمية الحقوق والعموم السياسية
جامعة الممك سعود

