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مفاهيــم 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 الفضىل إلجراءات

التحكيم بين الزوجين وفقاً للدراسات البحثية

واإلجراءات الواقعية المنسجمة مع المهام

المنوطة بالمحكمين استناداً لكتاب التكليف

الصادر عن المحاكم الشرعية في قضايا النزاع

والشقاق. 

صفحة (2)

أوقات التدريب:

آلية التدريب

يتكون التدريب من 60 ساعة

تدريبية. 45 ساعة محاضرات و

15 ساعة تعليم ذاتي 

عدد اللقاءات التدريبية 15 لقاء

تدريبي بواقع ثالث ساعات لكل

لقاء

مكان التدريب

قاعات مؤسسة ACT لحل

النزاعات في مدينة القدس

المادة التدريبية:

يحصل كل مشارك/ة عىل حقيبة

تدريبية تشمل الكتب والمادة

التدريبية. 

يعقد التدريب وجاهياً للمشاركين/ات

القادرين عىل الوصول إىل مدينة

القدس 

مع إمكانية عقده عبر تطبيق الزوم

للمتدربين من خارج مدينة القدس.

يعتمد التدريب عىل اتباع أمثل الممارسات التدريبية التي

تعتمد عىل المشاركة المتمثلة بأساليب وطرق التدريب

الحديثة: المحاضرة، والعصف الذهني، ولعب األدوار، وتشكيل

مجموعات العمل، وحل التمارين، وأوراق العمل، ومحاكاة

الواقع، والحاالت الدراسية، والتطبيق العملي. واإلعتماد عىل

 والوسائط التدريبية المختلفة (المسموعة والمقروءة والمرئية)

منهجية التدريب

مدة الدورة التدريبية 60 ساعة تدريبية. تمنح الشهادة
وفق المعايير التالية:

ان ال تقل نسبة الحضور عن 80 % من الساعات التدريبية .

دفع رسوم  التسجيل في الدورة.

اجتياز االمتحان النهائي.

متطلبات الحصول عىل شهادة في 
نهاية الدورة التدريبية
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2
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صفحة (3)

شهادة االعتماد من طرف مؤسسة ACT لحل النزاعات.

شهادة وسيط ومحكم معتمد لدى مؤسسة ACT لحل النزاعات
لمدة سنة.

The Institute of شهادة من المؤسسة البريطانية
 .Organisational Dynamics

500 دوالر

The Institute of Organisational شهادة عضوية للمؤسسة البريطانية
Dynamics لمدة سنة، تعطي لحاملها صالحية الوصول إىل كتفة األبحاث

واألوراق والفيديوهات.

الشهادات التي يحصل عليها المتدربون

رسوم الدورة التدريبية

العضوية التي يحصل عليها المشاركون

1

1

2

2



صفحة (4)

المدربون

المحامي محمد هادية

المحامية فاتن بن األمين

المهندس تيسير محاميد

محمد هادية محام، محكم ووسيط وخبير في مجال حل النزاعات، حاصل عىل درجة

الماجستير في القانون العام. المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة ACT لحل النزاعات.

عضو مجلس أمناء المحكمة العربية الدائمة للتحكيم ورئيس قائمة فلسطين فيها. باحث

ومدرب في التفاوض والوساطة والتحكيم، مطور لدليل إجراءات التحكيم في قضايا النزاع

.Med-Arb Arbitration والشقاق وفقا للنموذج الدولي

فاتن بن األمين حائزة عىل االستاذية في الحقوق من كلية الحقوق و العلوم االقتصادية و السياسية سنة 2002 و

عىل الماجيستير في قانون االعمال بتقدير جيد سنة ٢٠٠٥ محامية مرسمة بجدول المحامين  لدى التعقيب  لدى

الهيئة الوطنية بتونس منذ سنة ٢٠٠٥. مهتمة بالوسائل البديلة لحّل النزاعات منذ سنة 2009 متحصلة عىل

ديبلوم  الوساطة من معهد التدريب عىل الوساطة و التفاوض ifomene  بباريس. وسيطة و خبير مستشار في

التدريب  عىل الوساطة معتمدة لدى عدد من المراكز المحلية والدولية. عضو سابق للجنة العلمية لمركز الدراسات

و البحوث و التوثيق للمحامين  بالوسط المكلفة برئاسة لجنة الوسائل البديلة   للفترة النيابية  2019- 2022

ASF معتمدة من قبل عدة منظمات دولية كمحام مستشار مثل محامون بال حدود

تيسير سلمان محاميد مدير مراكز الوساطة والحوار في المجتمع العربي من قبل جمعية

موزايكا، مهندس وحاصل عىل شهادة الماجستير في تسوية النزاعات. هو وسيط مؤهل

ومسجل، ومدرب مجموعات وساطة أساسية. 

المحامية مي أبو غزالة 

 مي أبو غزالة محامية حاصلة عىل درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة القدس – أبو

ديس. مدير دائرة التدريب في مؤسسة ACT لحل النزاعات. مدربة مختصة في الوساطة

والتحكيم في النزاعات االسرية. محكمة ووسيطة معتمدة للنزاعات االسرية في مؤسسة

 .TOT حاصلة عىل شهادة في تدريب المدربين .ACT



صفحة (5)

مؤسسة ACT لحل النزاعات

شهادات مشاركين التحقوا في دورات سابقة

ACT هي جمعية غير ربحية مسجلة في مدينة القدس منذ العام 2016. عمدت
المؤسسة منذ تأسيسها عىل تطوير مهارات الوساطة والتحكيم في المجاالت

المختلفة. توفر المؤسسة فرص التدريب العملي في المجال، كما تقدم

االستشارات في مجاالت حل النزاعات وخدمات التحكيم والوساطة في

النزاعات المدنية والتجارية والعقارية إضافة إىل النزاعات األسرية عىل

المستوى المحلي واإلقليمي. إضافة إىل ذلك تقوم المؤسسة بإعداد الدراسات

واألبحاث وأوراق الحقائق وتحليل السياسات ذات الصلة.

 
منذ أن عرفت عن عقد دورة تدريب الوساطة والتحكيم في مؤسسة ACT  و إشراف األستاذ محمد هاديه شعرت بأنها

تالمس جزءاً من شخصيتي، وتوافق ما أؤمن به.

 
أنا بطبيعتي أؤمن بأن ألي مشكلة هناك حل وأي خالف البد أن ينتهي مهما طال الزمن، ويجب أن يكون الحل بالتوافق

والتراضي، يضمن السالم واألمان لكل األطراف. 

 
من خالل تدريب الوساطة والتحكيم في مؤسسة ACT  تعرفت ودخلت عالم اعتبرته مثالياً للسلم واألمن األهليين،

وطريقة علمية الحتواء المشكلة بالتفكير اإليجابي ومنهجاً للبحث عن الحلول عوضاً عن الوقوع بدائرة مغلقة من

الجدال والخصام. 

 
إن تدريب الوساطة والتحكيم منحني مساحة واسعة من الرؤية لحل الخالفات، وبدأت باتباع نفس أسلوب التدريب،

وبنفس التفكير اإليجابي في حياتي اليومية، وهذا منحني سالماً داخلياً سعدت به كثيراُ"

 

مصطفى كالوتي



صفحة (6)

شهادات مشاركين التحقوا في دورات سابقة

"إىل أستاذي محمد هاديه، إىل من
أعطى وأجزل بعطائه، إىل من سقانا

وروانا بعمله فلم يبخل علينا بشيء ال
بعلم وال بنصيحة. أريد أن أقول لك شكراً

جزيًال لكل ما قدمته لنا وعىل ما بذلته

من جهود قيمة. فمنك تعلمنا قيمة

النجاح ومعناه وكيفية تحقيقه، وكيف

يكون التفاني واإلخالص بالعمل. 

 
سعدت جداً بمشاركتي بالدورة الندريبية

التي أضافت لي الكثير من المعرفة والخبرة

العملية والعلمية خالل التدريب والتي

فتحت آفاقاً جديدة لنشر الخير وخدمة

مجتمعي وأهلي" 

 

"أثرت الدورة التدريبية عىل
حياتي العملية بشكل ايجابي

من ناحية استخدام اساليب

الوساطة في حل النزاع كوني

محامي كنت دايما اندفاعي،

اآلن عرفت كيف استمع وكيف

اغير صيغة الكالم القرب وجهات
النظر كانت مشاركة رائعة

واتمنى تكرارها"

 

مهند عنبسآسيه ورده



اضغط للتسجيل

صفحة (7)

للراغبين/ات في اإلشتراك في الدورة التدريبية، الرجاء تعبئة نموذج التسجيل

لالستفسار تواصلوا معنا:

@actconflictresolution9471

actconflictresolution

info@actconflictresolution.org +972 52-886-8010 02 235 3861

ACT Conflict Resolution

https://actconflictresolution.org/courses/3209.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapi.whatsapp.com%2Fsend%3Fphone%3D972528868010%26app%3Dfacebook%26entry_point%3Dpage_cta%26fbclid%3DIwAR2bVAxZSjZ1tKp3AfP6TBFT0CmzlXvldnXlfK4a2yz40ibt2IjXG-nOt58&h=AT0xTNi3afO9H9RinAQPPeljO7l2p-6-EGDBHz8wb7QYC7vcWaqI4MxqrI2d3QswQNfVm_Oc3H3SN-9xrsjCB97EY7TTHoVEBJr8IDLpGpHNaCHcSsG64gebUNBBtPsK-g2F5A

