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 ودوره يف حل النزاعات التجارية "التحكيم التجاري الذويل " منهاج ورشة عمل 

 ( 13/7/9037-92)للفرتة مه

 وزارة التخطيط/دائكرة العقىد احلكىمية بالتعاون مع الذويل  للتحكيم عكراقيال كرززاملاليت يقيمها 

 "  الثالثىن الىرشة األساسية " 
 

                          9027 /92/7اليوم  األول 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 التفاصيل الوقت
 تؼز٠فٟ خاص باٌّزوش CD ص9.30 : ص9.20

 األ١ِٓ اٌؼاَ  –إٌّٙذص س١٘ز ِحّذ رضا شزبٗ  / ٛرشتٌٍ ١تفتتاحالىٍّت ااٌ ص9.40 : ص9.30

 اٌسز أ١ِٓ –اٌّستشار اٌمأٟٛٔ ج١ًّ جؼفز اٌبذر  – أ٘ذاف اٌٛرشت ص9.50 : ص9.40

 ف نايف عبد اللطيف/نائب رئيس مجلس شورى الدولةالدكتور عبد اللطيالمحاضر :  

 ص 00.45: ص9.50

 الجلسة األولى

 اٌتحى١ُ ٚفك لأْٛ اٌّزافؼاث اٌّذ١ٔت -

 دراست فٟ ِشزٚع لأْٛ اٌتحى١ُ اٌذٌٟٚ اٌؼزالٟ -

  ٔظزة ػاِت -اٌذ١ًٌ االستزشادٞ ٌص١اغت شزط اٌتحى١ُ  -

 استزاحت ص00:05:  ص00.45

 02.05َ : ص00.05

 الثانيةلسة الج

أضّاَ اٌؼزاق اٌٝ اتفال١ت األوس١ذ "اٌّزوش اٌذٌٟٚ ٌتس٠ٛت ِٕاسػاث االستثّار"  -

ICSED 

 اٌتحى١ُ فٟ ضٛء اتفال١اث االستثّار اٌثٕائ١ت -

  استزاحت 02:45َ:  02.05َ

 عضو األمانة العامة –معتز فيصل العباسي  الدكتور  المحاضر :  

02.45 َ: 2.30َ 

 

  الثالثةالجلسة 

 ٔشأة اٌّزوش اٌؼزالٟ ٌٍتحى١ُ اٌذٌٟٚ -

 تشى١ٍت اٌّزوش اٌؼزالٟ ٌٍتحى١ُ اٌذٌٟٚ -

  لٛاػذ اٌتحى١ُ فٟ اٌّزوش اٌؼزالٟ ٌٍتحى١ُ اٌذٌٟٚ -



 

  

  
  الدولي العراقي للتحكين مركزال 

 

Iraqi Center for International Arbitration  

 00/7/9027اليوم  الثاني  
 

 
  02/7/9027اليوم  الثالث  

 التفاصيل الوقت

 نون التجاريالق ا  أستاذ -عميد كلية الق انون جامعة واسط –المحاضر : الدكتور صف اء تقي العيساوي  

 ص00.30ص : 9.00

 الجلسة األولى

 ِٛلف اٌؼزاق ِٓ اٌتحى١ُ اٌتجارٞ -

 تؼز٠ف اٌتحى١ُ ٚأٔٛاػٗ -

 اٌتحى١ُ اٌّؤسساتٟ   

 اٌتحى١ُ اٌحز   

 أسباب اٌٍجٛء ٌٍتحى١ُ ٚفٛائذٖ اٌؼزالٟ-

 اٌتحى١ُ ٚفك لأْٛ اٌّزافؼاث

 استزاحت ص00.45ص : 00.30

 02.00َص : 00.45

 الجلسة الثانية

 اتفاق اٌتحى١ُ -

 شزط اٌتحى١ُ   

 ِشارطٗ اٌتحى١ُ   

 اٌتحى١ُ باإلحاٌت   

 استزاحت 02.40ََ : 02.00

 نائب االمين العام –الدكتور عبد الرحيم حاتم الحسن  المحاضر :  

02.30 : َ2.00 َ 

 الجلسة الثالثة

 

 أ١ّ٘ت اٌتحى١ُ ٚت١ّشٖ ػٓ غ١زٖ ِٓ اٌٛسائً -

 ١ٍت ب١ٓ حىُ اٌتحى١ُ ٚاٌمزار اٌمضائِٟمارٔت ػّ -

 دعوة غداء م0022

 التفاصيل الوقت 

 امين السر  –المستشار الق انوني جميل البدر    المحاضر : 

 ص00.05ص : 9.00

 الجلسة األولى

 

 س١ز إجزاءاث اٌتحى١ُ

 اتفال١ت اٌبٕه اٌذٌٟٚ ٌتس٠ٛت ِٕاسػاث االستثّار

 اٌبٕه اٌذٌٟٚٔشأة  - 

 ِؤسساث اٌبٕه اٌذٌٟٚ - 

 اٌّزوش اٌذٌٟٚ ٌتس٠ٛت ِٕاسػاث االستثّار

 اختصاص  اٌّزوش اٌذٌٟٚ ٌتس٠ٛت ِٕاسػاث االستثّار - 

 آ١ٌت اٌطؼٓ باإلبطاي - 

 آ١ٌت اٌتٕف١ذ - 
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 استزاحت ص00.30ص : 00.05

 02.00َص : 00.30

 الجلسة الثانية

 

 ١0951ُ االجٕب١ت ٌسٕت اتفال١ت ٠ٛ١ٔٛرن ٌتٕف١ذ احىاَ اٌتحى

 االٔضّاَ اٌٝ االتفال١ت - 

 حاالث تٕف١ذ احىاَ اٌتحى١ُ االجٕب١ت - 

ِمارٔت ب١ٓ اٌتحى١ُ ٚفماً ٌٍّزوش اٌذٌٟٚ ٌتس٠ٛت ِٕاسػاث االستثّار ٚاٌتحى١ُ اِاَ اٌّزاوش 

 اٌذ١ٌٚت .

 استزاحت 02.30َ:  02.00َ

 سرامين ال  –المحاضر : المستشار الق انوني جميل البدر  

02.30َ  :0.30َ 

 الجلسة الثانية
 

 دراست حاٌت ألحذٜ اٌمزاراث اٌتحى١ّ١ت فٟ اٌؼزاق

 األ١ِٓ اٌؼاَ  -ٗ إٌّٙذص س١٘ز ِحّذ رضا شزبٌٍٛرشت /  اٌختا١ِتىٍّت اٌ 0,40ََ : 0.30

 اختتاَ اٌٛرشت ٚتٛس٠غ شٙاداث اٌّشارو١ٓ - 2,00ََ :  0.40


