
 (ACP)الشهادة االحترافية في التحكيم التجاري الدولي 

Online 

 جدول أعمال المحاضرات التفاعلية

 م5255نوفمبر  52يونية إلى  3من 

 بتوقيت القاهرة 2إلى  5الجمعة والسبت من كل إسبوع ـ من الساعة 

أساسه، وتمييزه عن وسائل فض  -أنواعه -مفهومه -التحكيم 3/6 الجمعة   .1
المسائل التي اليجوز فيها و( ADR)النزاعات األخرى 

 التحكيم
 مام عبدالستار إسحر / األستاذ الدكتور

 طبيعته القانونية وصوره وأركانه –اتفاق التحكيم  4/6 السبت  .2

 وشروط صحته ونطاقه إنعقاد اتفاق التحكيم 11/6 الجمعة  .3 عبد الباسط الضراسي/ دكتور

 االختصاص باالختصاص أاستقالل شرط التحكيم ومبد 11/6 السبت  .4

 نوال صالح/ األستاذ الدكتور ضوابط صياغة اتفاق التحكيم وشرط التحكيم المعيب 11/6 الجمعة  .5

 أسامة عطعوط / الدكتور (تطبيقات عملية)مهارات صياغة اتفاق التحكيم   22/1 الجمعة  .6

 طارق عبد السالم/ ستاذ الدكتوراأل تطبيقات قضائية التفاق التحكيم 23/1 السبت  .1

 رشا علي الدين / األستاذ الدكتور (طلب التحكيم)بدء إجراءات التحكيم  22/1 الجمعة  .8

 تشكيل هيئة التحكيم والشروط الواجبة في المحكم 31/1 السبت  .2
 وإجراءاتها ورد وعزل المحكم

 السالمأحمد عبد / الدكتور
تطبيقات عملية كتابة محضر االجتماع التمهيدي لهيئة  5/8 الجمعة  .11

 التحكيم  قبول مهمة التحكيم ونموذج اإلفصاح

 خالد عراق/ المستشار الدكتور المسؤولية المهنية للمحكم 12/8 الجمعة  .11

 عمر خولي / األستاذ الدكتور مبادئ التقاضي واإلثبات أمام هيئة التحكيم 13/8 السبت  .12

 بيان الدعوى عريضة الدعوى  ومذكرة الرد بيان الدفاع  12/8 الجمعة  .13

 سحر إمام/ األستاذ الدكتور
 أهم الدفوع الشكلية والموضوعية واإلجرائية في التحكيم 21/8 السبت  .14

 اإلدخال والتدخل أمام هيئة التحكيم 26/8 الجمعة  .15

 عوارض خصومة التحكيم 2/2 الجمعة  .16

 وليد وهبة/ دكتور تطبيقات عملية في تشكيل هيئة التحكيم  3/2 السبت  .11

 عادل النجار/ األستاذ الدكتور حكم التحكيم وبياناته 2/2 الجمعة  .18

مهارات صياغة حكم التحكيم واإلشكاالت العملية   11/2 السبت  .12
 (تطبيقات عملية)

 عمر خولي / األستاذ الدكتور

 رشا علي الدين/ األستاذ الدكتور القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم  16/2 الجمعة  .21

دعوى بطالن أحكام التحكيم النظام اإلجرائي لدعوى  11/2 السبت  .21
 البطالن 

 
 عادل النجار/ األستاذ الدكتور

 اإلجراءات التالية لصدور حكم التحكيم 23/2 الجمعة  .22

  التحكيمأسباب بطالن حكم  24/2 السبت  .23

 عمر الخولي/ األستاذ الدكتور  حكم التحكيم وإنهاء اإلجراءات 30/2 الجمعة  .24

 طارق عبد السالم/ األستاذ الدكتور تطبيقات قضائية في بطالن حكم التحكيم 1/11 السبت  .25

 رفيق سالم/ المستشار الدكتور تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية والمحلية 1/11 الجمعة  .26



 اإلشكاالت العملية قي تنفيذ أحكام التحكيم 1/11 السبت  .21

 أسامة عوض/ المستشار نماذج لسير عمل التحكيم حتى صدور الحكم 14/11 الجمعة  .28

 15/11 السبت  .22
 أسامة عطعوط/ األستاذ الدكتور ورشة عمل قضية افتراضية

 21/11 الجمعة  .31

 22/11 السبت  .31
 نبيل عباس/ الدكتور مهندس خصوصية التحكيم الهندسي

 28/11 الجمعة  .32

 عالء  العناني / الدكتور التحكيم في العقود اإلدارية 22/11 السبت  .33

 عالء  العناني / الدكتور التحكيم في منازعات البترول والغاز 4/11 الجمعة  .34

 طارق مجاهد/ المستشار االكسيد/ التحكيم أمام مركز تسوية المنازعات  5/11 السبت  .35

 11/11 الجمعة  .36

 محمد رفا/ البروفيسير الدكتور إدارة التحكيم باللغة اإلنجليزيةمهارات 
 12/11 السبت  .31

 18/11 الجمعة  .38

 12/11 السبت  .32

 محمود صبرة/ االستشاري صياغة شرط ومشارطة التحكيم في اللغة اإلنجليزية 25/11 الجمعة  .41
 


