
  

   
  

 عقد التدريب
 الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده اما بعد :

   أبرم هذا العقد بني كال من:م  200هـ   الموافق  /     /   14فإنه في يوم    /    /   
 المحامي /  -الطرف االول :

  حامل تصريح المحاماة رقم   
              الشارع                 رقم المبنى                    عنوانه : المدينة                       الحي    
  صندوق البريد                الرمز البريدي   

  الهاتف : الثابت               الجوال                       الفاكس  
          البريد اإللكتروني                                                  

  المتدرب /                                              المؤهل  -الطرف الثاني :
  السجل في اإلدارة العامة للمحاماة /

  عنوانه /                                                          
  يقر المتعاقدان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على اآلتي :

  :   البند األول
يلتحــق الطــرف الثــاني بمكتــب الطــرف األول للتــدريب علــى تعلــم ممارســة مهنــة المحامــاة 
بمراحلهــــا المختلفــــة لمــــدة (ثــــالث ســــنوات لحــــاملي شــــهادة البكــــالوريوس وســــنه واحــــدة 

  ) رللحاصل على شهادة الماجستي
  البند الثاني :

امـاة وفقـاً لألصـول يلتزم الطرف األول بتمكين الطـرف الثـاني مـن التـدريب علـى مهنـة المح
الشــرعية واألنظمــة المرعيــة وأن يقتصــر عمــل الطــرف الثــاني علــى األعمــال التــي لهــا عالقــة 

  بممارسة وتعلم المهنة .
ث  د الثال يـــتعلم الطـــرف الثـــاني مـــن الطـــرف االول الترافـــع بالمطالبـــة والمدافعـــة أمـــام البن

ــة وصــياغة العقــود والمخالصــات وال ــة العماليــة الســلطات القضــائية والتنفيذي لــوائح التنظيمي
والخطابات وااللتماسـات وكيفيـة  ةللمنشات التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريري



  

   
  

االســتعانة بــالمراجع والكتــب المتخصصــة فــي ذلك،وكيفيــة التمثيــل القــانوني والتفــاوض عــن 
  بالمهنة من  أخالقيات وعلوم .  قالغير وتعلم جميع ما يتعل

  البند الرابع :
ثاني أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطـرف األول فيمـا يتعلـق بالتـدريب علـى على الطرف ال

ممارسة المهنة ويحق للطرف األول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف الثـاني عـدم قابليتـه او 
  تقبله أو عدم القدرة على إكمال التدريب مع إفادة اإلدارة بذلك .

  البند الخامس :
بـأن يمـنح الطـرف الثـاني عنـد انتهـاء فتـرة التـدريب شـهادة خبـرة وصـور يلتزم الطرف األول 

   لألحكام والمستندات التي ترافع فيها
  البند السادس:

عــــن المتــــدرب لــــإلدارة العامــــة للمحامــــاة بــــوزارة  ييقــــوم الطــــرف األول برفــــع تقريــــر ســــنو 
الفتــرة العدل،يــذكر فيــه المراحــل التــي حققهــا والصــعوبات التــي تواجهــه ومــدى ســيره فــي 

  التدريبية .
  البند السابع:

يحرر هذا العقد من ثالث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسـخة لـدى اإلدارة العامـة 
  للمحاماة بوزارة العدل خالل أسبوع من توقيع العقد.

  وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
  

       الطرف الثاني                                           الطرف األول       
  -االسم :                                                     -االسم :
  -التوقيع :                                                    -التوقيع :

  

 


