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 إدارة الخبراء و المحكمین 

 قسم القید و التطویر

 (( طلب قید بیت خبرة ))
 نات العامة لبیت الخبرة ))البیا ((

 االسم التجاري لبیت الخبرة   •

                  رقم الرخصة التجاریة  •

 تاریخ انتھاء الرخصة          تاریخ إصدار الرخصة 

 التخصصات النوعیة لبیت الخبرة   •

 اسم المدیر " الخبیر المشرف على بیت الخبرة "  •

 رقم القید بجدول محاكم دبي للخبیر " المشرف على بیت الخبرة " •

 تاریخ انتھاء القید      تاریخ القید  •

 (( عنوان بیت الخبرة )) 

 

 (( أرقام ووسائل التواصل ))
 رقم الھاتف النقال          رقم الھاتف المكتبي 

  البرید االلكتروني المعتمد لبیت الخبرة 

 

 

الشارع اسم/  رقم المنطقة
  

الطابقرقم  المبنى اسم/رقم
  

  مكاني رقم المكتب رقم
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 (( الخبراء المسجلین ببیت الخبرة ))
 الجنسیة. 2  األول   الخبیر اسم .1

  القید تاریخ   القید فئة   دبي محاكم بجدول القید رقم .3

 التخرج تاریخ   التخصص       العلمي المؤھل .4

 والبلد التعلیمیة المؤسسة اسم .5

 متفرغ غیر   متفرغ .6

 الحالي الوظیفي المسمى     التفرغ عدم حال في العمل جھة .7

 اإلصدارجھة    رقم جواز السفر  .8

 تاریخ االنتھاء    اإلصدارتاریخ 

 االنتھاء تاریخ      اإلصدار جھة   اإلقامة رقم .9

 االنتھاء تاریخ       اإلصدار تاریخ    الھویة رقم .10

 البرید االلكتروني. 12الھاتف النقال  .11

 الوظائف و الخبرات السابقة  .13

 تاریخ نھایة العمل تاریخ بدایة العمل المــســمى الوظــیفي أسم جــھــة العمل ت
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 . الجنسیة2 الثاني    الخبیر اسم  .1

 القید تاریخ       القید فئة   دبي محاكم بجدول القید رقم .3

 التخرج تاریخ   التخصص       العلمي المؤھل .4

 والبلد التعلیمیة المؤسسة سما .5

 متفرغ غیر   تفرغم .6

 الحالي الوظیفي المسمى     التفرغ عدم حال في العمل جھة .7

 اإلصدارجھة    رقم جواز السفر  .8

 تاریخ االنتھاء     اإلصدارتاریخ 

 االنتھاء تاریخ      اإلصدار جھة      اإلقامة رقم .9

 االنتھاء تاریخ      اإلصدار تاریخ    الھویة رقم .10

 . البرید االلكتروني12 الھاتف النقال  11.

 الوظائف و الخبرات السابقة  .13

 تاریخ نھایة العمل تاریخ بدایة العمل المــســمى الوظــیفي أسم جــھــة العمل ت
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 الجنسیة. 2  الثالث   الخبیر اسم. 1

 القید تاریخ       القید فئة  دبي محاكم بجدول القید رقم .3

 التخرج تاریخ   التخصص       العلمي المؤھل .4

 والبلد التعلیمیة المؤسسة اسم .5

 متفرغ غیر   متفرغ .6

 الحالي الوظیفي المسمى     التفرغ عدم حال في العمل جھة .7

 اإلصدارجھة    رقم جواز السفر  .8

 تاریخ االنتھاء     اإلصدارتاریخ 

 االنتھاء تاریخ      اإلصدار جھة      اإلقامة رقم .9

 االنتھاء تاریخ      اإلصدار تاریخ    الھویة رقم .10

 . البرید االلكتروني12 الھاتف النقال 11.

 الوظائف و الخبرات السابقة  .13

 تاریخ نھایة العمل تاریخ بدایة العمل المــســمى الوظــیفي أسم جــھــة العمل ت
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 الجنسیة. 2 الرابع   الخبیر اسم .1

  القید تاریخ  القید فئة   دبي محاكم بجدول القید رقم .3

 التخرج تاریخ   التخصص       العلمي المؤھل .4

 والبلد التعلیمیة المؤسسة اسم .5

 متفرغ غیر   متفرغ .6

 الحالي الوظیفي المسمى     التفرغ عدم حال في العمل جھة .7

 اإلصدارجھة    رقم جواز السفر  .8

 تاریخ االنتھاء     اإلصدارتاریخ 

 االنتھاء تاریخ      اإلصدار جھة      اإلقامة رقم .9

 االنتھاء تاریخ      اإلصدار تاریخ    الھویة رقم .10

 البرید االلكتروني. 12الھاتف النقال 11.

 الوظائف و الخبرات السابقة  .13

 تاریخ نھایة العمل تاریخ بدایة العمل المــســمى الوظــیفي أسم جــھــة العمل ت
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 . الجنسیة2 الخامس   الخبیر سما.  1

 القید تاریخ          القید فئة   دبي محاكم بجدول القید رقم .3

 التخرج تاریخ   التخصص       العلمي المؤھل .4

 والبلد التعلیمیة المؤسسة اسم .5

 متفرغ غیر   متفرغ .6

 الحالي الوظیفي المسمى     التفرغ عدم حال في العمل جھة .7

 اإلصدارجھة    رقم جواز السفر  .8

تاریخ االنتھاء     اإلصدارتاریخ 

 االنتھاء تاریخ      اإلصدار جھة      اإلقامة رقم .9

 االنتھاء تاریخ       اإلصدار تاریخ    الھویة رقم .10

 . البرید االلكتروني12       الھاتف النقال  .12

 الوظائف و الخبرات السابقة  .13

 تاریخ نھایة العمل تاریخ بدایة العمل المــســمى الوظــیفي أسم جــھــة العمل ت
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   أقرا أنا مقدم الطلب    بأن جميع البيانات المذكورة أع��ه
صحيحة و محدثة حتى تاريخه. 

:- 

:- 

:  

مقدم الطلب 

تاريخ التقديم  

-التوقيع        


	Date1_af_date: 
	Date2_af_date: 
	Date3_af_date: 
	Date4_af_date: 
	fill_10: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_11: 
	fill_43: 
	fill_49: 
	fill_51: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	fill_68:  
	fill_69: 
	fill_70: 
	fill_71: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	fill_75: 
	fill_76: 
	fill_77: 
	fill_78: 
	fill_79: 
	fill_80: 
	fill_81: 
	fill_82: 
	fill_84: 
	fill_85: 
	fill_86: 
	fill_87: 
	fill_88: 
	fill_89: 
	fill_90: 
	fill_91: 
	fill_92: 
	fill_93: 
	fill_94: 
	fill_95: 
	fill_96: 
	fill_98: 
	fill_99: 
	fill_100: 
	fill_101: 
	fill_102: 
	fill_103: 
	fill_104: 
	fill_105: 
	fill_106: 
	fill_107: 
	fill_108: 
	fill_109: 
	fill_110: 
	fill_111: 
	fill_112: 
	fill_113: 
	fill_114: 
	fill_115: 
	fill_116: 
	fill_117: 
	fill_118: 
	fill_119: 
	fill_120: 
	fill_121: 
	fill_122: 
	fill_123: 
	fill_124: 
	fill_125: 
	fill_126: 
	fill_127: 
	fill_128: 
	fill_129: 
	fill_130: 
	fill_131: 
	fill_132: 
	fill_133: 
	fill_134: 
	fill_135: 
	fill_136: 
	fill_137: 
	fill_138: 
	fill_139: 
	fill_140: 
	fill_141: 
	fill_142: 
	fill_143: 
	fill_144: 
	fill_145: 
	fill_146: 
	fill_147: 
	fill_148: 
	fill_149: 
	fill_150: 
	Check Box35: Yes
	Dropdown: [--]
	Dropdown1: [--]
	Dropdown2: [--]
	Dropdown3: [--]
	Dropdown4: [--]
	Date5_af_date: 
	Date6_af_date: 
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Date7_af_date: 
	Date8_af_date: 
	Date10_af_date: 
	Date11_af_date: 
	Date24_af_date: 
	Date25_af_date: 
	Date26_af_date: 
	Date27_af_date: 
	Date28_af_date: 
	Date29_af_date: 
	Date30_af_date: 
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Date9_af_date: 
	fill_1: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_50: 
	fill_52: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	Date41_af_date: 
	Date40_af_date: 
	Date39_af_date: 
	Date38_af_date: 
	Date37_af_date: 
	Date36_af_date: 
	Date35_af_date: 
	Date33_af_date: 
	Date34_af_date: 
	Date31_af_date: 
	Date32_af_date: 
	Date22_af_date: 
	Date20_af_date: 
	Date18_af_date: 
	Date16_af_date: 
	Date14_af_date: 
	Date19_af_date: 
	Date21_af_date: 
	Date17_af_date: 
	Date15_af_date: 
	Date12_af_date: 
	Date13_af_date: 
	Date43_af_date: 
	Date44_af_date: 
	Date45_af_date: 
	Date46_af_date: 
	Date47_af_date: 
	Date48_af_date: 
	Date49_af_date: 
	Date50_af_date: 
	Date51_af_date: 
	Date52_af_date: 
	Date53_af_date: 
	Date54_af_date: 
	Date55_af_date: 
	Date56_af_date: 
	Date57_af_date: 
	Date58_af_date: 
	Date59_af_date: 
	fill_97: 
	Date60_af_date: 
	Date61_af_date: 
	Date62_af_date: 
	Date63_af_date: 
	Date64_af_date: 
	Date65_af_date: 
	Date66_af_date: 
	Date67_af_date: 
	Date68_af_date: 
	Date69_af_date: 
	Date70_af_date: 
	Date71_af_date: 
	Date72_af_date: 
	Date73_af_date: 
	Date74_af_date: 
	Date75_af_date: 
	Date76_af_date: 
	Date77_af_date: 
	Date78_af_date: 
	Date79_af_date: 
	Date80_af_date: 
	Date81_af_date: 
	Date82_af_date: 
	Date83_af_date: 
	Date84_af_date: 
	Date85_af_date: 
	Date86_af_date: 
	Date87_af_date: 
	Date88_af_date: 
	Date89_af_date: 
	Date90_af_date: 
	Date91_af_date: 
	Date92_af_date: 
	Date93_af_date: 
	Date94_af_date: 
	Date95_af_date: 
	Date96_af_date: 
	Date98_af_date: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 


