
 

 

 

 

 

 

 

 

 ورشة عمل 

 أصول إجراءات التحكيم 

 وآليات املصادقة لألحكام ودعاوى بطالنها
 

 3112 (كانون أول )ديسمبر  4 – 1

 الجمهورية اللبنانية –بيروت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج الورشة
 

 



 3112 (كانون أول )ديسمبر  1ألاحد  :اليوم ألاول 

 التفاصيل الوقت

 اشاكين امل وإستقبال تسجيل 00.00: 03.80

00.00  :00.80 

 

 للورشةإلافتتاح الرسمي 

  الوكشةتقديم 

 القرآ  الكريم 

  عضو مجلس إداكة غرفة تجاكة النجف ألاشرف –إسماعيل الاشمرتي . أكلمة 

  مستاشاك املنظمة العربية للتنمية إلاداكية  –عادل عبدالعزيز السن . دكلمة 

 املخطط العام للورشةعرض 

 (دقائق 00)تنمية إلاداكية عرض املنظمة العربية لل 

 الجلسة ألاولى 00.00:  00.80

  إتفاق التحكيم 

 آثاكه –محله  –انعقاده  –صوكه  –مفهومه 

 أحمد محمد شتا./ املستشار د .1

   جمهوكية مصر العربية -دولي الحكم املكئيس محكمة الاستئناف و  .3

 إستراحة 00.80:  00.00

 الثانية لجلسةا 08.00:  00.80

 لتحكيم إتفاق ا 

 إنقضاؤه –ماشكالت صياغته 

 عادل عبدالعزيز السن./ د .2

  جامعة الدول العربية –مستاشاك املنظمة العربية للتنمية إلاداكية  .4

 أحمد محمد شتا./ املستشار د .5

 جمهوكية مصر العربية -دولي الحكم املكئيس محكمة الاستئناف و 

 إستراحة 08.01:  08.00

 الثالثة الجلسة 01.11:  08.01

 تطبيقات عملية 

 عرض مبادئ قضائية في إتفاق التحكيم  -

وماشكالت  التحكيملمية ملبادئ إتفاق قياس مدى استيعاب ألاصول الع -

 .صياغته

 

 

 



 3112 (كانون أول )ديسمبر  3الاثنين : الثانياليوم 

00.80:00.00 

 الجلسة ألاولى

  الخطوات العملية لسير خصومة التحكيم 

 اختياك املحكمن  

 إلاجراءات ألاولى وإعداد وثيقة املهمةجلسة 

 تقديم ألادلة ووسائل الدفاع واملستندات وتبادلها

 أحمد محمد شتا./ املستشار د .6

 عادل عبدالعزيز السن./ د .7

 استراحة 00.00 : 00.80

00.00. 01:80 

 

 

 الثانية الجلسة

 الخطوات العملية لسير خصومة التحكيم 

 (التدخل وإلادخال –الدفوع الطلبات و )جلسة املرافعة الاشفوية 

 املداولة وألاكاء املتعاكضة

 أحمد محمد شتا./ املستشار د .8

 عادل عبدالعزيز السن./ د .9

 إستراحة 13.00 . 01.80

08.00 – 01.80 

 الثالثة الجلسة

 تطبيقات عملية 

 قياس مدى استيعاب ألاصول العلمية إلجراءات التحكيم -

 تاشكيل هيئة تحكيم افتراضية وتوزيع ألادواك للنظر في قضية عملية -

 



 3112 (كانون أول )ديسمبر  2الثالثاء : الثالثاليوم 

 الجلسة ألاولى 00.01:00.00

 التحكيم حكم

 الفصل في التحكيم من الناحية املوضوعية والقانو  الواجب التطبيق 

  صياغة حكم التحكيم وماشتمالته 

  وآليات املصادقة لألحكام ودعاوى بطالنها كيمحكم التحإيداع 

 اأحمد محمد شت./ املستشار د .11

 عادل عبدالعزيز السن./ د .11

 إستراحة 00.11:00.01

 الثانية الجلسة 01.00:00.11

 الدور املعاون للقضاء في التحكيم 

 عادل عبدالعزيز السن./ د

01.00 
 رحلة سياحية ودعوة غذاء

 (حريصا –مغارة جعيتا )

 



 3112 (كانون أول )ديسمبر  4ألاربعاء : الرابعيوم ال

 ألاولى الجلسة 00.80 – 00.00

 تنفيذ حكم التحكيم  

 الجديد في مسائل التحكيم 

 (ICC)التعديالت الاخنرة لقواعد التحكيم في غرفة التجاك ة الدولية في باكيس  -

 بطال  حكم تحكيمي في عقود إداكية في إنجلترا -

 بريطانية لتأييد صحة وجود إتفاق تحكيمحكم محكمة الاستئناف ال -

 موقف إلايسيد من انسحاب إلاكوادوك من إلاتفاقية أثناء نظر النزاع -

 تحليل إحصائيات املنازعات الاستثماكية املعروضة على إلايسيد -

 إقراك ألاونسيترال للقواعد الجديدة للاشفافية في منازعات الاستثماك -

 تعاو  الخليجيحكم تحكيم بن  أطراف من دول مجلس ال -

 اأحمد محمد شت./ املستشار د

 إستراحة 00.00 – 00.80

 الثانية الجلسة 01.80 – 00.00

 تعليق على مشروع القانون العراقي للتحكيم 

 عادل عبدالعزيز السن./ د

 إستراحة 01.11:  01.80

 
01.11  :01.01 

 

 

 

 الثالثة الجلسة

  تطبيقات عملية 

علمية لصياغة حكم التحكيم ودعوى بطال  قياس مدى استيعاب ألاصول ال -

 تنفيذه

 تقييم أداء هيئة التحكيم الافتراضية -

 اأحمد محمد شت./ املستشار د

 عادل عبدالعزيز السن./ د

 الجلسة الختامية 01.01

 توزيع الاشهادات على املاشاكين 

 ،،،التوفيق يوهللا ول
 


