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 ..............تاريخ الطمب                                                   ...............       الطمب رقم
 

 وزارة العدل  منُمعتمد ر ـخبي /ُمحكـم  تسجيلطمب 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خبير  O    محكم     O   :قدم الطمبصفة مُ 

 تجديد  O       جديد  O           نوع الطمب:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البيانات الشخصية:أواًل:  
 أنثى O       ذكر  O     الجنس: .....................................:(حسب بطاقة اليوية) الرباعي سماإل

 .................................(إن وجد) المقب العممي(......................... إن وجد) سم الشهرةالمقب/ إ
  ......................................مكان اإلقامة........................... (اليوم/الشير/السنة) تاريخ الميالد

 .................................................................................................العملمكان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تصال:عناوين اإل ثانيًا:  
 ....:.............................................النقال :......................................الياتف الثابت

 ....:...........................................اإللكترونيالبريد  الفاكس:....................................
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :)من األحدث إلى األقدم( المؤهالت العمميةثالثًا:  
 إلصدارجهة ا تاريخه سم المؤهلإ الرقم
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ممتاز، جيد جدًا، جيد، ) يدىا ومستوى اتقانيايرجى تحديد المغات التي تج المغات التي تجيدها:رابعًا:  
 (.متوسط،ضعيف

 )المستوى( الكتابة )المستوى( القراءة )المستوى( المحادثة المغة الرقم
     
     
     
     
     

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الخمس األخيرة. لمسنواتيرجى تمخيص التاريخ الوظيفي  التاريخ الوظيفي:خامسًا:  

 المسمى الوظيفي العمل جهة إلى( –المدة )من  الرقم
    
    
    
    
    
    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(/ Xبوضع إشارة ) يرجى اختيار مجال/ مجاالت التخصص صص في التحكيم:مجال/ مجاالت التخسادسًا:  

 :لممحكم
 تنازع. 7التأمين  .6 األراضي .5  العقارات. 4 القانون المدني .3قانون الشركات  .2 القانون التجاري .1

قواعد  .13 البيئة .12المشاريع المشتركة   .11 اليندسة .10اإلفالس   .9البنوك والمصارف  .8 القوانين
اإلنشاءات والبناء  .17نقل التكنولوجيا   .16الممكية الصناعية  .15الممكية الفكرية  .14الشريعة اإلسالمية 

 .االستثمار .20العقود   .19المقاوالت  .18
 ....................................يرجى التحديد: أخرى: .21

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوضع إشارة  يرجى اختيار مجال/ مجاالت التخصصسابعًا: مجال/مجاالت التخصص في الخبرة المطموبة:  
(X /):لمخبير 

 السموم  .3البصمات  .2  خطوط/ مضاىاة الخطوط .1
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 ....................................يرجى التحديد: أخرى: .4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:إن وجدتيرجى تزويدنا بتفاصيل عن اسياماتكم الفكرية ) والمنشورات:ثامنًا: البحوث والمؤلفات  
 تفاصيل )بحث/مقال/كتاب...( نوعه المؤلف الرقم

    
    
    
    
    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرجى ذكر تفاصيل عن قضايا التحكيم/ الخبرة التي شاركت فييا  لتحكيم/ الخبرة:تاسعًا: الخبرات في مجال ا 

 خالل السنوات الخمس الماضية.
 أية تفاصيل تاريخ إصدار الحكم (تقريبيمبمغ النزاع ) طبيعة النزاع

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرجى ذكر تفاصيل الدورات والبرامج التدريبية في مجال حل  والمؤتمرات:عاشرًا: التدريب والدورات  

 المنازعات/ الخبرة.
 أية تفاصيل الجهة المنظمة سم الدورة/التدريبإ تاريخ الدورة/التدريب
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يرجى ذكر المؤسسات / الجيات ذات الصمة بحل المنازعات/الخبرة التي  الحادي عشر: العضويات المهنية: 
 تنتمي إلييا كعضو.

 حالة العضوية تاريخ العضوية الجهة /المؤسسة الرقم
    
    
    
    
    
    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يرجى ذكر أية معمومات إضافة ليا عالقة بموضوع الطمب. ة:الثاني عشر: معمومات إضافي 

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

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقر أنا الموقع أدناه بأن المعمومات الواردة في ىذا الطمب صحيحة ودقيقة تحت طائمة  الثالث عشر: التعهد: 

 المسؤولية القانونية.
 .......التوقيع...................................التاريخ...................سم............................. اإل
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 ............ستمم الطمب وتوقيعو...............سم م  ......... إستالم الطمب:.........تاريخ إ ستخدام الوزارة:إل
 

 ....الرسمي...........................................................................................الخاتم 
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 :رفقات التاليةرفق مع طمبو الم  أن ي  تقدم عمى الم  مرفقات الطمب: 

o .صور م صدقة عن الشيادات العممية 
o خبرة العممية، والدورات التدريبية، وشيادات العضوية.صور عن شيادات ال 
o جواز السفر و الشخصية يويةال عن صورة. 
o شيادة عدم محكومية من وزارة العدل. 
o السيرة الذاتية C.V . 
o .صورتين شخصيتين خمفية زرقاء 
o .أية وثائق أخرى ليا عالقة بموضوع الطمب 


