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احملــــتـرم الســـيد/ رئيس جلنــة شــــؤون اخلبــــراء      
حتيـــة طيبــــة وبعد ،،، 

أرجــو التكرم باملوافقــة عـلى قيـــد اسـمي بجدول اخلبـــراء املعتمديـــن أمــام مــحاكم ونيابات دائــرة القــضاء 
بأبوظـبي كخبير .......................................

حيث أن مـــدة اخلبــــرة: ........................................................................................................
وحــاصل عـلى:

نموذج  054 
اإلصدار   1 / 2016

ADJD-CCSB-AEJAD-EAR-EX-17-1

المرفقات
 بــطاقـــة الهويـــة )أصــــل + صـــورة(.

 عدد ) 4 ( صــور شـخـصـيـــــة.
 جــــواز الســـفر )أصــــل + صـــورة(.

 املؤهل الدراسي )أصــــل + صـــورة(.
 بطاقة قيد خبيـــر مشتغل صــــادرة من وزارة العـــدل )إن وجدت(.

 الرخصـــة التجاريــــة )أصــــل + صـــورة + تأميـــــن( لغير املوظفني احلكوميني.
 شهادة بحث احلالة اجلنائية.

 تعهد بااللتـــزام ببرامـــج تدريب اخلبراء التي تعـدها الدائــــرة حسب فــــئات املتقدمني للقيـــــد.
 السيرة الذاتيــــة.

 شهادة من املكتب للخبراء األعضاء.
 موافقة من اجلهة التي يعمل لديها.

 شهادة اللياقة الصحية.
اســـم مقــــدم الطلــــــب: .................................................................................

/                  / التــــــــــــاريـــــــــــخ: 

مت التدقيق واستالم الطلب من قبل املوظف: 
........................................................................................................................

توقيــع مقـــدم الطـــلب

الســتعمال اللجــنة

التــوقـيـــــــع

طـلب قيـــد خبيـــــر

المرفقات

اســـم مقــــدم الطلــــــب: .......................................................................................

الســتعمال اللجــنة

التــوقـيـــــــع

التــوقـيـــــــع

التــاريــــــخ              /           /                               

التــاريــــــخ              /           /                               
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رقــــم الهويــــة:

رقم القيـــد بدائــرة القضـــاء: 

بيـانـــات مقــدم الطلب:
احلالـــة االجتمـــــاعيةاجلنــــــــــستـاريـــــخ امليـــــالداجلنسيـــــةاألســــــــم

/        /        

التخصص
سنوات اخلبـــــرة»خـــارج الدولـــــة«مجــــاالت اخلبــــرة »داخـــل الدولـــــة«التخصص العلمي

القيــد بوزارة العـــدل
اســـم جهــــــة العمــــــل احلاليـــــةتـاريـــــخ االنتهــــــاءتـاريـــــخ التجديــــــدتاريــــــخ القيــــــــدرقـــــم القيـــــــد االحتـــــادي

/        /        /        /        /        /        

بيـانـــات الرخصة واملكتب

الصفة يف املكتبتـاريـــــخ االنتهــــــاءتـاريـــــخ الرخصــــةرقـــم الرخصــــةاســـم املكتب )جهـــة العمــــــل(
)مالك/شريك/عضو(

/        /        /        /        

رقـــم الشقــــــةالطابــــــقالبنـــــايةالشــــــارعاملدينـــــةاإلمــــــارة

رقم الهـــــاتف املتحركرقم الفـــــاكسرقم الهـــــاتفص.ب

البـريــــــــــد اإلليـكــتـــــــــرونــي

نـمـــــوذج التـوقـيــــــع املـعـتـــمــــــــد

ختم املكتب
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متطلبــات احلصــول عـلى اخلدمـــة

يقصد بهذه اخلدمة: •
 اإلجراءات املتبعة لقيد خبير بجدول اخلبراء املعتمدين أمام محاكم الدائرة أو النيابة العامة يف إمارة أبو ظبي. 

خطوات احلصول على اخلدمة:•
تقدمي طلب قيد خبير وفق النموذج املعتمد لقسم القيد ومتابعة شؤون اخلبراء.. 	
توقيع طالب القيد على الطلب واستيفاء الشروط واملستندات الالزمة.. 	
عرض الطلب على مدير اإلدارة ، مقرر جلنة شؤون اخلبراء.. 	
استالم مدير اإلدارة الطلب وفحصه.. 	
عرض الطلب على جلنة شؤون اخلبراء.. 	
إعادة الطلب بعد املوافقة على القيد من اللجنة.. 	
تنفيذ قرار اللجنة  بتسليم الطلب إلى قسم قيد ومتابعة شؤون اخلبراء لإلجراء .. 	

مقابل اخلدمة: 3000درهم.•

مقابل خدمة البرنامج التدريبي املنعقد بأكادميية أبوظبي القضائية  4000درهم.•

إرشــادات عــامة
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أتعهــــــد أنــــــا/                                                                                                                                                        اخلـــبــيـــر  
بااللتـــــــزام ببرنامـــــــج التدريب املعــــــــد من قبــــــــل دائـــــرة القضـــــــاء - أبوظــبي، مبوجب قــــرار 
ســـــمو رئيــــــس دائـــــــرة القضـــــــاء رقـــم: )13(/ لســنة 2016 بشــــــــأن اخلبراء املقبــــــــولني للعمــــــــل 

أمـــــــــام دائـــــــرة القضـــــــــــاء. 

املقـــر مبا فيه: 

التوقيــــــــــــــــع: 

  /    / الـتـاريــــــــــــخ:   

تعهـــد اخلبير بالتـــدريـــب




