
 

 
 

 
 

 ورشة عمل
 التحكيموحكم  اتفاقأصول صياغة 

 ومهارات إدارة اجللسات التحكيمية
 

 

 العراقي للتحكيم الدوليرز  بالتعاون بين املنظمة العربية للتنمية إلادارية، وامل

 

 
 
 

 3192أكتوبر  32 – 91
 مجهورية مصر العربية   –اإلسكندرية 

  

 

 
 

 الربنامج الزمنـي



 4192 أكتوبر 91األحد  :األولاليوم 

 تسجيل املشاركين 80.88:  80.08

80.88  :09.30 

 الجلسة إلافتتاحية

 القرآن الكريم 

  الورشةتقديم 

 ملنظمة العربية للتنمية عادل عبدالع ي  السن مستشار ا. كلمة د

 شةعرض املخطط العام للور  –إلادارية 

 كلمة املرز  العراقي للتحكيم الدولي 

09.30  :11.30 

 الجلسة ألاولي

 إتفاق التحكيم وصوره ومشكالت صياغته 
 (متداد شرط التحكيمإ –التحكيم متعدد ألاطراف  –التحكيم باإلحالة )

 شتااحمد محمد عبدالبديع  /.دمستشار 

 جمهورية مصر العربية –رئيس محكمة الاستئناف ومحكم دولي 

 عادل عبدالع ي  السن./ د

 مستشار املنظمة العربية للتنمية إلادارية

 إستراحة 12.00:  11.30

12.00  :13.30 

 الثانيةالجلسة  

 تشكيل هيئة التحكيم وإلتزامات وحقوق احملكم
 والدور املعاون للقضاء يف التحكيم

 احمد محمد عبدالبديع شتا./ مستشار د

00.08  :03.08 

 ثةالثالالجلسة  

 تطبيقات عملية
 احمد محمد عبدالبديع شتا./ مستشار د

 عادل عبدالع ي  السن./ د

 غذاء 03.08



 0202  أكتوبر 02  االثنني :اليوم الثاني

80.88  :00.88 

 الجلسة ألاولى

 صياغة حكم التحكيم املشكالت العملية يف

 عبد الحميد رضا السيد/ .د.أ

جامعة  -كلية الحقوق  - أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري 

 جمهورية مصر العربية -عين شمس

 إستراحة 00.08:  00.88

00.08 :00.08 

 

 الجلسة الثانية

 حاالت بطالن حكم التحكيم 
 املشكالت العملية يف تنفيذ أحكام التحكيم

 يدرضا السيد عبد الحم./ د.أ

00.08 :03.08 

 الثالثةالجلسة  

 تطبيقات عملية
 عادل عبدالع ي  السن./ د

 غذاء 03.08

 

 

 



 4192أكتوبر    00الثالثاء  :اليوم الثالث

80.88  :00.88 

 الجلسة ألاولى

 اجلانب اإلجرائي للتحكيم
 وإنعقادها مبادئ خصومة التحكيم

(مراحل الخصومة –مبادئ  –تعريف )

 محمود أحمد سيد/ .د.أ

 بكلية الحقوق جامعة عين شمس أستاذ ورئيس قسم قانون املرافعات

 إستراحة 00.08:  00.88

00.08 :00.08 

 

 الجلسة الثانية

 السري غري العادى خلصومة التحكيم 
 (عوارض الخصومة)

 سيد أحمد محمود/ .د.أ

00.08 :03.08 

 الثالثةالجلسة  

 تطبيقات عملية
  سيد أحمد محمود/ .د.أ

 عادل عبدالع ي  السن./ د

 غذاء 03.08
 

 

 

 

 

 



 0202أكتوبر  00األربعاء : اليوم الرابع

80.88  :00.88 

 الجلسة ألاولى

 فى املنازعات الناشئة عن العقود البرتولية  التحكيمخصوصيات 
 

 سيد أحمد محمود/ .د.أ

 إستراحة 00.08:  00.88

00.08  :00.08 

 الجلسة الثانية

 تطبيقات عملية يف إجراءات التحكيم
 سيد أحمد محمود/ .د.أ

00.08 :03.08 

 

 الثالثةالجلسة 

 التحكيم وفق القانون العراقي النافذ

 التحكيم وفق مشروع قانون التحكيم العراقي

 

 عبد اللطيف نايف عبد اللطيف/ لدزتور ا

   جمهورية العراق -رى الدولة نائب رئيس مجلس شو 

 غذاء 03.08

 

 



 4192  أكتوبر 02 اخلميس: اخلامساليوم 

80.88  :00.88 

 الختاميةالجلسة 

 مناقشة مفتوحة
 توزيع الشهادات

   عادل عبدالع ي  السن./ د

 رحلة سياحية 00.88

 
 :الورشةاملنهجية تنفيذ 

لتقررررديم  املررررة املعرفررررة والخ ررررراي العامليررررة والعربيررررة ( Lecturettes)  محاضررررراي ةصررررير  -

 .والدروس املستفاد  منها

 .حوار ونقاش تفاعلي مع املشارزين -

تعرردد  ال ررك تعكرر  مررد  تطبيقرراي عمليررة تتمررمن ممموعررة مررن ألاسررالة لاي إلا ابرراي امل -

اسرررتيعامل املشرررارزين لملرررول التحكررريم والرررنظم الحازمرررة ب راءاتررر  وال رررك تمنررر  القرررا مين 

 .على العملية التحكيمية الوةوع في أ طاء شائعة تؤدي إلى بطان حكم التحكيم

للترررردري  علررررى ةمررررايا عمليررررة وزيفيررررة تشرررركيل  ياررررة التحكرررريم   تشرررركيل ممموعرررراي عمررررل -

 .حكيمية وزتابة إتفاق التحكيم وحكم التحكيموإدار  الجلساي الت

      :املشرف العام 

 عادل عبد العزيز السن. د  
 :اخلرباء

جامعة عين  -كلية الحقوق  - أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري - رضا السيد./ د.أ -
 .جمهورية مصر العربية -شمس

 – بكلية الحقوق جامعة عين شمس افعاتأستاذ ورئيس قسم قانون المر - سيد أحمد محمود/ .د.أ -
 .جامعة عين شمس

 .مستشار المنظمة العربية للتنمية اإلدارية –عادل عبدالعزيز السن ./ د -
جمهورية  –رئيس محكمة االستئناف ومحكم دولي  –أحمد محمد عبدالبديع شتا / .دمستشار  -

 مصر العربية
 .جمهورية العراق -شورى الدولة نائب رئيس مجلس  - عبد اللطيف نايف عبد اللطيف./ د -

 واهلل ويل التوفيق ،،،،


