
 ماهية التحكيم  (0)

 13/1 الجمعة  .1

 أساسه القانوني.   -أنواعه -مفهومه -التحكيم •

 (  ADRتمييز التحكيم عن غيره من وسائل فض النزاعات األخرى ) •

 التوجه التشريعي والقضائي نحو إلغاء التحكيم اإلجباري   •

 المتعلقة بالتحكيم  Uncitralتشريعات وقواعد األونسيترال  •

 اتفاق التحكيم  (1)

2.  

 14/1 السبت 

 مفهوم اتفاق التحكيم   •

 طبيعة اتفاق التحكيم وصوره •

 الكتابة(  -أركان اتفاق التحكيم )التراضي ـ المحل ـ السبب  •

 المسائل التي يجوز فيها التحكيم •

3.  

 20/1 الجمعة
 ضوابط صياغة اتفاق التحكيم •

 العيوب المتعلقة بصياغة اتفاق التحكيم    •
 استنفاد اتفاق التحكيم

4.  

 21/1 السبت 

 تفسير اتفاق التحكيم   •

 الدفوع المتعلقة باتفاق التحكيم   •

 اتفاق التحكيم في المنازعات اإلدارية   •
 اتفاق التحكيم في منازعات االستثمار  

 تطبيقات عملية على اتفاق التحكيم   27/1 الجمعة  .5

 هيئة التحكيم  (2)

 28/1 السبت   .6

 ضوابط تشكيل هيئة التحكيم    •

 الشروط الواجب توافرها في المحكم  •

 تشكيل هيئة التحكيم الحر   •

 تشكيل هيئة التحكيم المؤسسي   •
 دور القضاء في تشكيل هيئة التحكيم  

 تطبيقات عملية على تشكيل هيئة التحكيم   3/2 الجمعة  .7

8.  

 4/2 السبت 

 تضارب )تعارض( المصالح في التحكيم  

 تعارض المصالح في التحكيم وأثره على الحيدة واالستقالل   •

 موقف التشريعات المقارنة من تعارض المصالح  •

- 2020مفهوم تعارض المصالح في لوائح مؤسسات التحكيم وفقًا للتحديث األخير ) •
2021-2022 ) 

( ومدى إمكانية IBAمعايير تحديد المصالح المتعارضة )دراسة متأنية في قواعد   •
 المحاكم الوطنية بها لتحديد المصالح المتعارضة  استعانة

9.  

 10/2 الجمعة

 رد المحكم •

 عزل المحكم   •

 تنحى المحكم •

 استبدال المحكم   •

 تطبيقات عملية على حاالت رد وعزل وتنحي واستبدال المحكم •

 القانون الواجب التطبيق   (3)

10.  
 11/2 السبت 

 القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم
 القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم

 تطبيقات قضائية على القانون الواجب التطبيق  17/2 الجمعة  .11

   خصومة التحكيم (4)

12.  
 18/2 السبت 

   إدارة الدعوى التحكيمية

 اإلجراءات السابقة على اللجوء للتحكيم   •



 بدء إجراءات التحكيم  )طلب التحكيم(   •

 شكل طلب التحكيم   •

 استخدام وسائل االتصال الحديثة في التحكيم   •

 االجتماع التمهيدي ألعضاء هيئة التحكيم   •

 نموذج استرشادي لمحضر االجتماع التمهيدي ألعضاء هيئة التحكيم   •

   الجلسة اإلجرائية األولى )مفهومها وأهميتها وبيانات محضر الجلسة( •

 نموذج استرشادي للجلسة اإلجرائية األولى  •

 مكان التحكيم  ـ ميعاد التحكيم  •

 تطبيقات عملية على إدارة الدعوى التحكيمية  24/2 الجمعة  .13

14.  

 25/2 السبت 

 عوارض خصومة التحكيم  

 وقف خصومة التحكيم   •

 انقطاع خصومة التحكيم   •

 إجراءات تعجيل الخصومة التحكيمية •
 وقف وانقطاع الخصومة التحكيمية تطبيقات عملية على 

15.  

 3/3 الجمعة

 إدخال وتدخل الغير في الخصومة التحكيمية 

 مفهوم اإلدخال والتدخل في الخصومة التحكيمية  •

 مدى جواز اإلدخال والتدخل في خصومة التحكيم   •

 اإلدخال والتدخل وفقا للتشريعات الوطنية   •

 اإلدخال والتدخل وفقا للوائح مؤسسات التحكيم   •

 شروط اإلدخال والتدخل في خصومة التحكيم •
 تطبيقات عملية على اإلدخال والتدخل في الخصومة التحكيمية

 معيقات هيئة التحكيم  (5)

16.  

 4/3 السبت 

 استبدال المحكم  

 إجراءات استبدال المحكم في التحكيم الحر  •

 إجراءات استبدال المحكم في التحكيم المؤسسي   •
 تطبيقات عملية على حاالت رد وعزل وتنحي واستبدال المحكم

 تمويل التحكيم من طرف ثالث )الغير( 10/3 الجمعة  .17
 مفهوم تمويل )الغير( الطرف الثالث للتحكيم

 تمويل التحكيم من طرف ثالث في النظم القانونية      •

 تمويل التحكيم من طرف ثالث في لوائح مؤسسات التحكيم    •

 مميزات وعيوب تمويل التحكيم من طرف ثالث  •

 اإلشكاليات القانونية المتعلقة بتمويل التحكيم من طرف ثالث   •
 تطبيقات عملية على تمويل التحكيم من طرف ثالث      

 اإلثبات وتقديم المستندات والمذكرات أمام هيئة التحكيم  (6)

18.  

 11/3 السبت 

 مبادئ التقاضي واإلثبات أمام هيئة التحكيم 

 القواعد العامة في اإلثبات   •

دور هيئة التحكيم في التوصل الي االتفاق على إجراءات فعالة واقتصادية وعأدلة لتقديم وقبول  •
 األدلة  

 سلطة هيئة التحكيم في اإلثبات وتقدير األدلة   •

 اإلجراءات المتعلقة بأدلة اإلثبات  •

 سلطة هيئة الحكيم في اتخاذ التدابير الوقتية واإلجراءات التحفظية   •
 اإلثبات بالمستندات 

 التنظيم اإلجرائي لتقديم المستندات )جدولة تقديم المستندات(  •

 الطعن على صحة المستندات وجحدها   •



 سلطة هيئة التحكيم في إلزام أحد األطراف بتقديم مستند تحت يده   •

 دور هيئة التحكيم في إلزام الغير في تقديم مستند تحت يده •
 تطبيقات عملية على اإلثبات بالمستندات 

19.  

 17/3 الجمعة

 اإلثبات بشهادة الشهود  

 مفهوم الشاهد في قضايا التحكيم   •

 تحديد االطراف للشهود   •

 شكل الشهادة )شفهية ــ كتابة(  •

 مدى الزام الشاهد بالمثول امام هيئة التحكيم؟   •

 مناقشة الشهود  •

 سلطة هيئة التحكيم في تقدير الشهادة    •

     تطبيقات عملية على اإلثبات بالشهادة  •
 اإلثبات بالخبرة والمعاينة 

 اإلثبات بالخبرة في التحكيم )مفهومه ــ شروطه ــ سلطة هيئة التحكيم(   •

 الخبراء المعينون من قبل هيئة التحكيم   •

 الخبراء المعينون من قبل األطراف  •

 الشاهد الخبير   •

 مناقشة الخبراء   •

 حجية رأي الخبير    •
 معاينة هيئة التحكيم  

20.  
 18/3 السبت 

 تطبيقات عملية على اإلثبات بالخبرة وصياغة تقرير الخبير  •
 عمر خولياألستاذ الدكتور/ 

 إجازة شهر رمضان وعيد الفطر

 التحكيم حكم  (7)

21.  

 الجمعة

 إصدار وصياغة حكم التحكيم  5/5

 قفل باب المرافعة  •

 المداولة   •

 عوارض المداولة )وفاة أحد األعضاء ــ المحكم الهارب(  •

 صياغة حكم التحكيم )البيانات الشكلية والموضوعية(   •

 آثار حكم التحكيم •

 اإلجراءات الالحقة لصدور حكم التحكيم    •

دور هيئة التحكيم بعد صدور حكم التحكيم )تصحيح ، تفسير حكم التحكيم ، وإصدار حكم  •
 إضافي "  

 تطبيقات عملية على صياغة حكم التحكيم واإلشكاالت العملية

22.  

 6/5 السبت 

 دعوى بطالن حكم التحكيم 

 مفهوم دعوى البطالن وطبيعتها  •

 التنظيم االجرائي لدعوى بطالن حكم التحكيم   •

 حاالت بطالن حكم التحكيم   •
   تطبيقات عملية على دعوى بطالن حكم التحكيم

23.  

 12/5 الجمعة

 تنفيذ حكم التحكيم  

   تنفيذ حكم التحكيم الداخلي و الدولي •

  التحكيم  األجنبيتنفيذ حكم   •

 تنفيذ حكم التحكيم الباطل   •
   تطبيقات عملية على تنفيذ حكم التحكيم 

 تطبيقات عملية ودراسات حالة على حكم التحكيم  13/5 السبت   .24



 ورشة عمل (8)

 19/5 الجمعة  .25
 نماذج لسير عمل التحكيم حتى صدور الحكم

 20/5 السبت   .26

 العملية في قضايا التحكيممناقشات حول الخبرات   • 26/5 الجمعة  .27

 27/5 السبت   .28

 ورشة عمل موسعة حول قضية افتراضية مع تقسيم المشاركين إلى مجموعات 
 2/6 الجمعة  .29

 3/6 السبت   .30

 9/6 الجمعة  .31

 التحكيم في العقود المتخصصة (9)

 10/6 السبت   .32
 خصوصية التحكيم الهندسي  •

 16/6 الجمعة  .33

 العقود اإلداريةالتحكيم في  • 17/6 السبت   .34
 

 التحكيم في منازعات البترول والغاز • 23/6 الجمعة  .35

 7/7 الجمعة  .36
 التحكيم في النزاعات الرياضية •

 8/7 السبت   .37

 التحكيم في اإلنجليزية والفرنسية (10)

 برنامج متزامن في مجموعتين حسب اختيار الدارس 

 14/7 الجمعة  .38

 التحكيم في اللغات األجنبية •
 15/7 السبت   .39

 21/7 الجمعة  .40

 10/6 السبت   .41

 دفعات  3على  دوالر أمريكي  900الرسوم: 

 دوالر عند التسجيل 300 (1)

 2023دوالر أول شهر مارس  300 (2)

 2023دوالر أول شهر يونية  300 (3)

 % للسداد الفوري لكامل الرسوم 10خصم  

 الشهادات والعضويات:

  اإلمارات   ـ  دبي   لحكومة  التابعة KHDA البشرية  والتنمية  المعرفة  هيئة  من  ومعتمدة   صادرة  شهادة(1) 

 QR عبر  إليها  الوصول  ويمكن  الهيئة،  موقع  على  مرفوعة  تدريبية،   ساعة  120 باجتياز  المتحدة،  العربية 
code. 

  واالقتصاديةبالتعاون أكاديمية العدالة للدراسات القانونية    من مركز الكويت للتحكيم  صادرة  شهادة  (2)

 .تحقق برابط   األكاديمية  موقع على  رفعها  ويتم  ساعة، 120( القاهرة)

 . ساعة 120( اإلمارات ) واالستشارات   للتدريب  أوس  مركز من صادرة  شهادة (3)

 القانونية. العدالة للتحكيم واالستشارات  محكم دولي في مركز عضوية  (4)


