
يرجى تعبئة االستمارة )طباعة(

طلب تجديد  ☐طلب جديد            ☐  الطلب:نوع 

انثى ☐     ذكر ☐ الجنس: اإلسم الكامل:

أخرى : ...................................... ☐       محام ☐  أستاذ  ☐      دكتور  ☐ اللقب

: صندوق البريد الجنسية:

: رقم الجوال رقم الهاتف :

:املسمى الوظيفي  :ة جهة العمل الحالي

: املدينة الدولة:

االلكتروني:البريد 

املؤهالت العلمية

يرجى تزويدنا بصورة من املؤهالت العلمية.

الدرجة/ املؤهل العلمي تاريخ الحصول على  الدرجة/ املؤهل العلمي املانحةاسم الجهة  املانحة مكان الجهة

درجة اإلجادة  1- .......................................................................... .........

2- ............................................... ....................................

3- ...................................................... .............................

4- ................................................................... ................

اللغات
مقبول ☐ جيد ☐   ممتاز  ☐

التاريخ الوظيفي

سنوات املاضية مع إرفاق السيرة الذاتية. 5يرجى تلخيص التاريخ الوظيفي خالل فترة 

مختصر املهام الوظيفية فترة العمل املنصب الوظيفي اسم املؤسسة

طلب�ان�ساب " خب�� / محكم / موفق "
رقم املرجع:

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

 صورة فوتوغرا فية



االختصاص

تنازع القوانين  ☐

الهندسة املدنية  ☐

التدقيق واملحاسبة    ☐

الهندسة املعمارية  ☐

القانون املقارن  ☐

اإلتصاالت ☐

 قانون الغاز  والنفط ☐

االستثمار االجنبيقانون  ☐

حقوق امللكية الفكرية ☐

القانون املدني  ☐

التثمين العقاري  ☐

قانون املنافسة  ☐

  التجارية العقود ☐

القانون الجوي   ☐

عمليات التأمين ☐

 القانون البحري   ☐

القانون التجاري  ☐

قانون اإلنشاءات   ☐

 نقل التكنولوجيا  ☐

عمليات البنوك  ☐

تاقانون الشرك   ☐

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أخرى )يرجى التحديد(:

التدريب في مجال التخصص

شاركت فيها مع تزويدنا بما يثبت حضور تلك البرامج.يرجى ذكر الدورات والبرامج التدريبية في مجال فض املنازعات التجارية والتحكيم التي 

معلومات أخرى ذات صلة التاريخ اسم املؤسسة املنظمة للبرنامج اسم البرنامج

 التحكيم التوفيق و الخبرة في مجال 

سنوات املاضية.  5 فترة  قضايا التحكيم التي شاركت فيها كمحكم وذلك خاللو عمليات التوفيق يرجى ذكر عدد وطبيعة 

طبيعة القضايا عدد القضايا

املرفقات

صورة البطاقة الشخصیة صورة شخصیةصورة الجواز
الدورات التدریبیةصور الشھادات العلمیة السیرة الذاتیة



البريد االلكتروني   ☐رسائل نصية                  ☐      الهاتف ☐يرجى أختيار  وسيلة التواصل : -

مالحظة: يرجى العلم أن  املركز قد يقوم باالتصال بمقدم الطلب إلجراء مقابلة أو طلب املزيد من املعلومات. -

 

 

 

  

و املرفقات صحيحة و كاملةاتعهد أنا املوقع أداه بأن املعلومات 

................................................................................................... التوقيع :

.................. .............................................................. تاريخ تقديم الطلب:

..................................................................................................... تاريخ استالم الطلب:

................................................................................  تاريخ عرض الطلب على اللجنة:

 : قرار الجنة 

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

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

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

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

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

قطر الدولي للتوفيق والتحكيممركز 

 الدوحة ـ قطر

  44555111ـ  44555534 – 44555545 – 44555544هاتف : 

 experts.arbitrators@qcci.orgالبريد االلكتروني: ، 442ص.ب: 
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