
 

 

 

 

 

 

 الموضوع/ دورة ُمَحكم تجاري دولي
 

في  سبيل تأهيل كادر متخصصتهديكم مؤسسة كنعان للمحاسبة والتدقيق واالستشارات أطيب تحياتها، وباإلشارة للموضوع أعاله، وفي 

طينية سمجال التحكيم التجاري الدولي، فقد بادرنا وبالتعاون مع المعهد العربي األمريكي للتحكيم التجاري الدولي، بالتقدم لوزارة العدل الفل

تحكيم في على أن يقوم بال والمعهد العالي للقضاء، ببرنامج جديد ينفذ ألول مرة في فلسطين، نهدف من خالله لتأهيل كادر فلسطيني قادر

 قضايا التجارة الدولية وفض النزاعات بالطرق البديلة، وقد تفضلت الوزارة وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بالموافقة على البرنامج

ولي الدرجة الجامعية األ " وللتسجيل في هذا البرنامج يجب أن يتوفر لدى المشاركومنح الخريجين منه رخصة " ُمَحكم تجاري دولي معتمد

هذا ، باإلضافة الى الشروط العامة المرفقة بتصاد، الهندسة، والخبرات العملية، القانون، االدارة، االقفي أحد التخصصات التالية: المحاسبة

 فقط رسوم للدورة تشمل كافة التكاليف. $055الكتاب. ونظراً للظروف االقتصادية التي يمر بها قطاع غزة فقد تم تحديد مبلغ 

 حصل المتدرب بعد انتهاء التدريب على:هذا وي

 .رخصة محكم تجاري دولي من وزارة العدل 

  والية نيوجرسي األمريكية. –شهادة من المعهد العربي األمريكي للتحكيم التجاري الدولي 

 .شهادة من مؤسسة كنعان معتمدة من المعهد العالي للقضاء 

معنا كحد أقصى خالل أسبوع من تاريخ استالمكم للكتاب، علماً بأن موعد بدء الدورة إذا رغبتم بالمشاركة في هذه الدورة يرجى التواصل 

12/40/1422. 
 

 للتواصل:
+ 970 (0) 566660060   جوال رقم:

 هاتف رقم: 82831001 (0) 970 +

 info@kaac.psايميل: 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 المرفقات:

 .البرنامج التدريبي -

 الشروط العامة. -

 مؤسسة كنعان

                                                                                                







 

 

 

 

 

 الشروط العامة للتسجيل بالبرنامج التدريبي

 محكم تجاري دولي

 

 .صور مصدقة عن الشهادات العلمية 

 .صور عن شهادات الخبرة العملية، والدورات التدريبية، وشهادات العضوية 

 .صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر 

 .شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية 

 من وزارة العدل. ةشهادة عدم محكومي 

 .السيرة الذاتية باللغة العربية 

 ( 3صور شخصية عدد.) 

  موافقة جهة العمل في حال كان المتقدم من موظفي الدولة، وفي حال لم يكن من موظفي الدولة يوقع إقرار منه

 بذلك.

 .)قرارات تحكيم سابقة )إن وجد 

 .)دورات تدريبية متخصصة في مجال التحكيم )إن وجد 

 .)أية وثائق أخرى لها عالقة بموضوع الطلب )إن وجد 


