
 
برنامج إعداد وتأهيل المحكمين في النزاعات

األسرية
التحكيم بين الزوجين

وساطة وتحكيم في عملية واحدة

تعقد في 

القدس

حزيران 2022



 

 
أهداف الدورة التدريبية:

 
تهدف الدورة التدريبية لبناء المسار المهن للمشاركين عل أسس علمية وعملية صحيحة، وفتح المجال

:ما يل ل خاص يهدف التدريب إلالكتساب وتطوير مهارات حياتية متميزة. بش
１. تحديد كيفية نشوء النزاع وخصائصه

２. تحديد مفهوم الوسائل البديلة لحل النزاعات
يم وطبيعته القانون３. تحديد مفهوم التح

４. تحديد مفهوم الوساطة وطبيعتها القانونية
５. تعريف نموذج الميد آرب

６. استخدم الميد آرب ف التحيم ف قضايا عملية للشقاق والنزاع
７. التدريــب علــ مهــارة طــرح األسئلة خــالل  عمليــة الوســاطة

８.  التدريـب علـ اسـتخدام األنواع المتعـددة لألسئلة التـ تخـدم كل مرحلـة مـن مراحـل الوسـاطة
９.  التدريـب علـ مهـارات التلخيـص وإعـادة الصياغـة ولغـة الجسـد خـالل عمليـة الوسـاطة

10. بناء الفرضية واختبار الحلول المقترحة للنزاع
11. التطبيــق العملــ مــن خـالل جلســات المحــاكاة للوســاطة والتحيــم 

12. إعداد التقارير النهائية للمحمين 
13. فهــم التوجهــات القضائيــة لمحمة االستئناف الشــرعية مــن خــالل عــرض وتحليــل مجموعــة

مختــارة مــن هــذه القــرارات.
 

 

مفاهيم ومعاييــر هــذا التدريب تــم تكريســهما فــي برنامــج تأهيــل وإعــداد
المحكمين في قضايا النزاع والشقاق بين الزوجين (وساطة وتحكيم في عملية واحدة) مــن
حيــث صياغــة المــادة العلميــة المنسجمة مع الممارسات الفضلى إلجراءات التحكيم بين
الزوجين وفقًا للدراسات البحثية واإلجراءات الواقعية المنسجمة مع المهام المنوطة

بالمحكمين استنادًا لكتاب التكليف الصادر عن المحاكم الشرعية في قضايا النزاع والشقاق.  



أماكن التدريب: 
 

تعقد التدريبات ف  مقر المؤسسة بمدينة القدس 
 

المادة التدريبية:
 

يحصل كل مشارك/ة عل حقيبة تدريبية تشتمل عل التب والمواد الت تحتوي المادة
التدريبية 

 
آلية التدريب

 
يعقد التدريب وجاهيًا للمشاركين/ات لمن يقيمون ف مدينة القدس 
مع إمانية عقده عبر تطبيق الزوم للمتدربين من خارج مدينة القدس.

 
منهجية التدريب

 
يعتمد التدريب عل اتباع أمثل الممارسات التدريبية الت تعتمد عل المشاركة المتمثلة
بأساليب وطرق التدريب الحديثة: المحاضرة، والعصف الذهن، ولعب األدوار، وتشيل
مجموعات العمل، وحل التمارين، وأوراق العمل، ومحاكاة الواقع، والحاالت الدراسية،
والتطبيق العمل…إلخ – واالعتماد عل التقنيات الحديثة والمساعدات والوسائط التدريبية

المختلفة (المسموعة والمقروءة والمرئية)
 

متطلبات الحصول على شهادة في نهاية الدورة التدريبي
 

هذه الدورة التدريبية  مدتها 45 ساعة تدريبية. تقدم الشهادة وفق المعايير التالية:
- ان ال تقل نسبة الحضور عن 80 % من الساعات التدريبية .

- دفع رسوم شهادة المشاركة بالدورة.
اجتياز االمتحان النهائ -

 

الرسوم
·رسوم شهادة المشاركة بالدورة تبلغ 450 دوالر

أوقات التدريب:
 

يتكون التدريب من 45ساعة أكاديمية بواقع لقاءين أسبوعيا. 
عل أن يعقد التدريب يوم السبت والثالثاء من الساعة 5:00 حت الساعة 7:30

عل ان بعقد االمتحان النهائ باللقاء األخير 



 
البرنامج التدريبي

 
 

اللقاء األول: تعارف ومدخل للمحتوى التدريبي
 

-تعارف بين المشاركين/ات
-ماهية كتاب التكليف وسلطة التعيين 

-تحليل عام لمحتوى كتاب التكليف
 

اللقاء الثاني: مفهوم النزاع 
 

-تعريف النزاع 
-أنواع النزاع 

-مستويات النزاع 
-تحليل النزاع 

 
 ADR اللقاء الثالث: نظرة عامة على الوسائل البديلة لحل النزاعات

 
         التحكيم

-مفهوم التحكيم: تعريفه وأنواعه وخصائصه وطبيعته.
-دور "اإلرادة" في التحكيم.

-التحكيم والتقاضي: محكم وقاض
-الدور الداعم للقضاء (قبل بدء التحكيم ، أثناء إجراءات التحكيم ، بعد انتهاء التحكيم )

 
ADR اللقاء الرابع: نظرة عامة على الوسائل البديلة لحل النزاعات

 
        الوساطة

-تعريف الوساطة
-مبادئ الوساطة

-أنواع الوساطة
-مراحل الوساطة

 
اللقاء الخامس: نموذج ميد أرب (الوساطة والتحكيم في عملية واحدة)

 
-الفرق بين الوساطة والتحكيم

-مفهوم Med-Arb وطبيعته القانونية
-موائمة Med-Arb لعملية التحكيم بين الزوجين 

Med-Arb إيجابيات وسلبيات-
-أوجه الشبه واالختالف بين ميد أرب و التحكيم بين الزوجين

-محاكاة عملية تجمع بين الوساطة والتحكيم في التحكيم بين الزوجين
 
 



اللقاء السادس: مهارات الوساطة
 

-التركيز
-االستماع الفعال

 - طرح األسئلة
 - إعادة الصياغة

 - التلخيص
 - التفاوض

 - صيد الجواهر
 

اللقاء السابع: منهجية الوساطة
 

-التحضير
-االفتتاح

-بناء األجندة
-المصالح
-الخيارات

-االتفاق
 

اللقاء الثامن: البيان االفتتاحي ومرحلة ما قبل الوساطة وجلسة االفتتاح
 

االجتماع األولي
-إعرض، حاول، حدد ، اكتشف، اشرح، اسأل، وقع اتفاقية الوساطة

-تقنيات التواصل
 

مرحلة ما قبل الوساطة
-التحضير، التطوير، التأسيس، اللقاءات المنفردة

 
الجلسات االفتتاحية

-البيان االفتتاحي للوسطاء
-المالحظات االفتتاحية لألطراف

-وضع األجندة
 



اللقاء التاسع: الجلسات المنفردة في مرحلة الوساطة، النظرية والتطبيق
 

الجلسات المنفردة
-أهمية الجلسات المنفردة

-دور الوسيط خالل الجلسات المنفردة 
-تحديد احتياجات ومصالح األطراف

-جمع المعلومات وتحليل النزاع
-بناء الثقة

-تدريبات عملية على استخدام مهارات الوساطة خالل الجلسات المنفردة
 

اللقاء العاشر: الجلسات المشتركة، النظرية والتطبيق
 

االستكشاف، المصالح، الخيارات، وجمع الحلول
-تحضير األطراف

-تغيير تصورات األطراف
-استعادة التعاون

-دعم التفاوض
-تدريبات على استخدام مهارات الوساطة خالل الجلسات المشتركة

 
اللقاء الحادي عشر: الجلسات المشتركة، النظرية والتطبيق

 
التفاوض في الوساطة

-خلق خيارات للمواقف
-الوصول إلى "نعم"

-المفاتيح السبعة لتفاوض ناجح
-تدريبات على استخدام مهارات الوساطة خالل الجلسات المشتركة

 
اللقاء الثاني عشر: االنتقال من الوساطة إلى التحكيم

 
-بيان افتتاحي
-دور المحكم

-أسئلة التحقيق
-تحديد المسؤولية

-تدريبات عملية على تحديد المسؤولية
 



اللقاء الثالث عشر: كتابة التقرير النهائي
 

-اجتماع المحكمين المنفرد
-حاالت االتفاق واالختالف

-أصول كتابة التقرير النهائي
-رفع التقرير إلى المحكمة

 
اللقاء الرابع عشر: كتابة التقرير النهائي

 
ضمانات العدالة والحياد والموضوعية 

-دراسة األحكام الصادرة عن محكمة االستئناف الشرعية
-استنباط المبادئ التي أرستها محكمة اإلستئناف

اللقاء الخامس عشر: جلسات المحاكاة
ت/ يختار كل مجموعة قضية وتجري عملية الوساطة والتحكيم بكافة مراحلها وتستخدم خاللها

جميع المهارات المطلوبة.
 

اللقاء السادس عشر: االمتحان النهائي
 

يحتوي االمتحان تطبيقات عملية على عمليتي الوساطة والتحكيم في النزاعات األسرية.
بعد اجتياز اإلمتحان النهائي بنجاح ، يسجل المشارك وسيطا ومحكما معتمدا في قوائم مؤسسة

ACT لحل النزاعات لسنة 2022. 
 



مهند عنبس

يافة الناصرة

ياسمين أبو غزالةمصطفى الكالوتي
القدس

قوائم الوسطاء المحكمين المعتمدين في قضايا النزاع والشقاق من
خريجي/ات الدورات السابقة

هنادي القواسمي 

رونيت شويكي فردوس طه

القدس القدس

طولكرمالقدسالقدس

زهير أبو صبيح
القدس

سعيد طربيه
سخنين

أماني الخطيب

نور الدين عفانة
القدس

وسام عويسأمل قواسمي
القدس القدس



محمد سياج أمير بركات

سهير أيوب

نادين صب لبن
القدس

عكا

القدس

القدس

عادل رموز

 
 

في حال وجود أية استفسارات يرجى التواصل مع األستاذ محمد هادية على الرقم 0528868010/
األستاذة  مي أبو غزالة على الرقم 0542553747

 
 

info@actconflictresolution.org أو يمكنكم التواصل معنا عبر بريدنا اإللكتروني

عصام جابر 
القدس

القدس


