دليل برامج التدريب المتسلسلة

مدة الدورة

عدد الساعات

الفئة المستهدفة

اسم الدورة

م
1

إعداد المدرب القانوني ( ) 1

خمسة ايام

 20ساعة

2

إعداد المدرب القانوني ( ) 2

خمسة ايام

 20ساعة

3

إعداد المدرب القانوني ( ) 3

خمسة ايام

 20ساعة

القضاة – أعضاء النيابة
العامة – المحامون –
القانونيون بوزارات واجهزة
الدولة المختلفة

4

القواعد األساسية في التحكيم

خمسة ايام

 20ساعة

5

إعداد المحكم ( تأسيس و خبره )

خمسة ايام

 20ساعة

6

إجراءات دعوى التحكيم

خمسة ايام

 20ساعة

7

حكم التحكيم

خمسة ايام

 20ساعة

8

تنفيذ حكم التحكيم

خمسة ايام

 20ساعة

المحامون – المستشارون –
الخبراء – الباحثون في
الجهات الحكومية -
المحكمون المبتدئون

برنامج اعداد المدرب القانوني ( ) 3 – 2 – 1
الهدف العام

المحاور

.مقدمة في التدريب .
.تعريف المشاركين بالمفاهيم االساسية للتدريب
.نظريات التدريب والتعليم .
واهدافة .
.تصميم البرنامج واعداد الحقيبة
.إعداد المشاركين وتأهيلهم ليصبحوا مدربين
قادرين على درجه عالية من الكفاءة في التدريب  .التدريبية.
.مرحلة بناء الحقيبة التدريبية .
.تزويد المشاركين بالمعارف االزمة لتصميم
.اساليب التدريب.
البرنامج واعداد الحقيبة التدريبية متضمن
.المهارات الخاصة بالمدرب.
االحتياجات التدريبية وتطوير اهداف البرنامج
.التطبيقات العملية .
التدريبي .

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

القضاة – أعضاء
النيابة العامة –
المحامون –
القانونيون
بوزارات واجهزة
الدولة المختلفة

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

يحدد الحقا ً

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة
مشاركة

برنامج القواعد األساسية في التحكيم
المحاور

الهدف العام

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

مفهوم التحكيم
 تنمية المهارات القانونية المتعلقة بأساسيات  -أنواع التحكيمالتحكيم .
 ماهية اتفاق التحكيماالهداف التفصيلية..
 نطاق اتفاق التحكيمالتعرف على اسس التحكيم كنظام قضائي خاص
أهمية أتفاق التحكيم(شكله – مضمونه – أطرافه  -صور اتفاق التحكيم
– موضوعه– بطالنه)
إجراءات التحكيم وآلية إصدار األحكام النهائية - .انتهاء اتفاق التحكيم

المحامون –
المستشارون –
الخبراء – الباحثون
في الجهات
الحكومية -
المحكمون المبتدئون

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

مزايا وعيوب التحكيمموعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

يحدد الحقا ً

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة مشاركة

برنامج اعداد المحكم تأسيس وخبرة
الهدف العام

المحاور

الفئة المستهدفة

تنمية المهارات القانونية المتعلقة بكيفية إعداد المسائل المتعلقة بالمحكم :
 (التعيين – شروطه – العدد – األهلية – الحيدةالمحكم
– االستقالل ).
األهداف التفصيلية:
المحامون –
تعريف المحكم من الناحية الفقهية القانونية  -العالقة القانونية بين المحكم وأطراف
المستشارون –
الدعوى .
واالتفاقية .
الخبراء – الباحثون
 التزامات المحكم في مراحل التحكيم المختلفةاوجه التشابه واالختالف بين المحكم
في الجهات
 ( :مرحله تسمية المحكم – مرحله سير
والقاضي .
الحكومية -
الدعوي – مرحلة اصدار الحكم).
الشروط القانونية واالتفاقية والقضائية
المحكمون المبتدئون
 حقوق المحكم المالية واألدبيةوالواجب توفرها في المحكم .
 الجزاءات القابلة على المحكم ( الرد ،اإلقالة  ،التعويض ).
المنفذون
موعد انعقاد الدورة
مكان التنفيذ
يحدد الحقا ً

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

تكلفة البرنامج
يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

الشهادة
شهادة مشاركة

برنامج اجراءات دعوى التحكيم
الهدف العام
تنمية المهارات القانونية الالزمة إلدارة
دعوى التحكيم

المحاور
 طلب التحكيم واآلثار المترتبة عليه
 نطاق الخصومة التحكيمية

األهداف التفصيلية:
ضوابط إقامة دعوى التحكيم
كيفية وآليات نظر دعوى التحكيم
إعالن الخصوم ونظر الدعوى

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 وسائل اإلثبات أمام هيئة التحكيم
 انقطاع الخصومة التحكيمية

 وقف الخصومة التحكيمية

المحامون –
المستشارون –
الخبراء –
الباحثون في
الجهات الحكومية
 المحكمونالمبتدئون

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 انتهاء الخصومة التحكيمية بغير حكم
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

يحدد الحقا ً

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة
مشاركة

برنامج حكم التحكيم
الهدف العام
تنمية المهارات القانونية المتعلقة بإصدار
حكم التحكيم
األهداف التفصيلية:
القواعد الشكلية التي تحكم إصدار الحكم
القواعد الموضوعية إلصدار الحكم
كيفية وشكل الحكم
كيفية التوقيع على الحكم وتسليمه للخصوم

المحاور

الفئة المستهدفة

الساعات التدريبية

مدة البرنامج

 مفهوم حكم التحكيم
 القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم
 نطاق سلطة هيئة التحكيم
 القواعد الواجبة التطبيق على النزاع
التحكيمي
 إجراءات إصدار حكم التحكيم

المحامون –
المستشارون –
الخبراء –
الباحثون في
الجهات الحكومية
 المحكمونالمبتدئون

( )20عشرون ساعة
تدريبية

خمسة أيام

 شكل الحكم واإلجراءات التالية إلصداره
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

يحدد الحقا ً

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة
مشاركة

برنامج تنفيذ حكم التحكيم
الهدف العام
تنمية المهارات القانونية المتعلقة بتنفيذ حكم
التحكيم
األهداف التفصيلية:
القيمة القانونية لحكم التحكيم
استنفاذ والية هيئة التحكيم بصدور لحكم
ضوابط تنفيذ حكم التحكيم
كيفية نظر دعوى بطالن حكم التحكيم

المحاور
 حجية حكم التحكيم وكيفية تفسيره
وتصحيحه
 القوة التنفيذية لحكم التحكيم
 دعوى بطالن حكم التحكيم
 إجراءات دعوى البطالن والمحكمة
المختصة بنظرها

الفئة المستهدفة

المحامون –
المستشارون –
الخبراء –
الباحثون في
الجهات الحكومية
 المحكمونالمبتدئون

الساعات التدريبية

( )20عشرون ساعة
تدريبية

مدة البرنامج

خمسة أيام

 الحكم الصادر في دعوى البطالن
موعد انعقاد الدورة

مكان التنفيذ

المنفذون

تكلفة البرنامج

الشهادة

يحدد الحقا ً

قاعات التدريب بالمركز
صباحية

اعضاء هيئة
التدريب بالمركز

يتم تحصيل رسوم
رمزية من غير
القطريين

شهادة
مشاركة

