
 2017فبراير )شباط(  15 – 11

 جمهورية مصر العربية –القاهرة 

 فندق فيرمونت هليوبوليس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 ورشة عمل

 آليات املصادقة ألحكام التحكيم ودعاوى بطالنها
 ICSID وفقًا التفاقية املركز مركز تسوية منازعات االستثمار

 

 الربنامج الزمني



 2017فرباير )شباط(  11 السبت األول:اليوم 
 التجمع ببهو فندق فريمونت هليوبوليس –رحلة سياحية  10:30

 2017فرباير )شباط(  12 األحد :الثانياليوم 
 تسجيل املشاركني 09:30 – 09:00

 القرآن الكريم  اجللسة اإلفتتاحية 10:00 – 09:30

 كلمة د. عادل السن 

 كلمة م. زهير شربه 

 

  املنظمة العربية للتنمية اإلداريةمستشار 

 أمين عام املركز العراقي للتحكيم الدولي 

 اجللسة األوىل 12:00 – 10:00

شرررررررررررررخط اصعقررررررا  ا   صرررررررررررررررررا   

للمركز الدخلي بتسررررررررررروية منا  ا  

، خآثررررررار اصررررررعررررررقررررررا  ا سررررررررررررررررررترررررر ررررررمررررررار

تسررررررررررروية  خإجراءا ا   صرررررررررررا  

 املنا  ا 

 د. عادل السن  مستشار املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 إسرتاحة 12:30 – 12:00

 اجللسة الثانية 14:30 – 12:30

  د. عادل السن  تطبيقا   ملية 

ال حكيم ال جررررررارل ري العراق ري  

ل التشررررررررررررريعررررا  خا ت ررررا يررررا  ظرررر

 الدخلية

  .عبدددددد اللايف عدددددا ف عبدددددد د

 اللايف

  الدددددددولددددددة شدددددددددددد ر  مجلس ر يس عددددددا دددددد – 

 جمه رية العراق

     وة غداء 14:30



 2017فرباير )شباط(  13 االثنني :الثالثاليوم 
 اجللسة األوىل 11:00 – 09:00

 درة أشررررررررروا  القانوال العاي ا   بارية  

ا ري ات ررراق ال حكيم ري 
ا
 لى الرررد ور ًرفررر

 مجار ا ست مارا  األجنبية

  /.عصام القصبيأ.د 
 

  أستاذ ور يس قسم القاع ن الدولي الخاص– 

، املحكم عين شددددددددددددددمسجامعة  –كلية الحق ق 

 الدولي

 إسرتاحة 11:30 – 11:00

 اجللسة الثانية 13:30 – 11:30

الرراصرررررررررررررررررانررررررة اترر رررررراق الرر ررحرركرريررم خ  

   هخأثرها ري صا القضائية

 د./ عصام القصبيأ. 
 

 

     وة غداء 13:30

 
 2017فرباير )شباط(  14الثالثاء  :الرابعاليوم 

 اجللسة األوىل 11:00 – 09:00

ال حكيم الرررردخلي خاملنررررا  ررررا  النرررراجمررررة  

  ن ال غير ري شرخط ال عا د

  خأثرها  لى  قو  ا ست مارالقوة القاهرة 

 تغير الظرخف مد اة ملراجعة  قد ا ست مار 

 مراجعة  قو  ا ست مار خ خر ال حكيم 

 أ.د./ عصام القصبي 
 

  أستاذ ور يس قسم القاع ن الدولي الخاص

جددددامعددددة عين شددددددددددددمس،  –كليددددة الحق ق  –

 املحكم الدولي

 إسرتاحة 11:30 – 11:00

 اجللسة الثانية 13:30 – 11:30

ال حكيم الررردخلي خااجراءا  ا ن را يرررة  

الررررردخلرررررة الطرف ري  قرررررد  التي ت خررررر هرررررا

 ا ست مار

 ال غيرا  التشريعية خأثرها ري ال حكيم الدخلي 

   ااجراءا  ا ن را ية التي ت خ ها الدخلة ابطار أخ فسرررررررررر

  قد ا ست مار ال ل ي ضمن ا ت اق ال حكيمي
حجيررررة أ ارررراي ال حكيم الصرررررررررررررررا رة  ن 

 األكسيد

 د./ عصام القصبيأ. 
 

  أستاذ ور يس قسم القاع ن الدولي الخاص

جددددامعددددة عين شددددددددددددمس،  –كليددددة الحق ق  –

 املحكم الدولي

     وة غداء 13:30

 



 2017فرباير )شباط(  15 األربعاء :اخلامساليوم 

 اجللسة األوىل 11:00 – 09:00

   أل ارررررراي املصرررررررررررررررررا  ررررررة آليررررررا 

ي ر بطالنهررا خ  رراخ   ال حكيم

ضرررررررررررررررروء  ررررررانرررروال الرررر ررررحرررركرررريررررم 

 خالعراقي()املصرل 

  املشرررررررررررررررركرررررال  الرررررعرررررمرررررلررررريررررررة رررررري

 ال حكيم ري  قو  ا ست مار

 د. رضا السيد عبدالحميدأ.   أسددددددددددددددتدددددداذ ور ددديدددس قسددددددددددددددم الدددقدددددداعددد ن

كليدددددة  –التجددددددارح والبحرح وال  ح 

 جامعة عين شمس –الحق ق 

 إسرتاحة 11:30 – 11:00

 اجللسة الثانية 13:30 – 11:30

 

الصرررررررررررررررررا رة  ن ال حكيم أ ارررررراي 

خمشرررررررررررركال   خإ رارهرررا األكسرررررررررررريرررد

 تن ي ها

 حسين إبراهيم خليلد .   دكت راه في قداع ن املراععداا املددعيدة

جامعة  –كلية الحق ق  –والتجارية 

 عين شمس.

  ت زيع الشهاداا على املشاركين اجللسة اخلتامية 14:00 – 13:30

     وة غداء 14:00

 
  


