األكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم

شهادة المحكم المحترف
 2يونية 2 :يوليو 2٠22
(جدول األعمال بتوقيت القاهرة)
اليوم

التوقيت

المدرب

الموضوع

المستوى األول :اتفاق التحكيم ومهارات صياغته
 4 :2يونيو 2٠22

5.00:3.00
الخميس
6/ 2

5.30:5.00

7.30:5.30

5.00:3.00
الجمعة
6/3

5.30:5.00
7.30:5.30

 نشأة التحكيم
 وسائل تسوية المنازعات
 مفهوم التحكيم
 تميز التحكيم عن غيره.
 أنواع التحكيم.
 اتفاق التحكيم وصوره
 هل يجوز االتفاق على التحكيم في دعوي منظورة أمام القضاء؟استراحة
شروط صحة اتفاق التحكيم.

 ما هي المسائل الجائز فيها التحكيم؟ اتفاق التحكيم في العقود اإلدارية. اتفاق التحكيم في مجال االستثمار. اتفاق التحكيم في المحال الرياضي. اتفاق التحكيم في عقود التأمين.القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم.


المحامي وليد عثمان
شريك مؤسس شورى للمحاماة والتحكيم-
رئيس األكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم

المحامي وليد عثمان

 آثار اتفاق التحكيم
 أثر اتفاق التحكيم على الخلف العام والخلف الخاص. انتقال اتفاق التحكيم مع العقد األصلي. امتداد شرط التحكيم في إطار مجموعة الشركات ومجموعة العقود. أثر اتفاق التحكيم على اختصاص القضاء.استراحة
انتقال اتفاق التحكيم مع العقد األصلي.
امتداد شرط التحكيم في إطار مجموعة الشركات ومجموعة العقود.
أثر اتفاق التحكيم على اختصاص القضاء.
د .عمر الخولي

السبت

5.00:3.00

 صياغة اتفاق التحكيم
 أهم المسائل واجبة التعيين. -األخطاء الشائعة عند صياغة اتفاق التحكيم.

6/4

+2 050 2507037

أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الملك عبدالعزيز

استراحة

5.30:5.00
7.30:5.30

رئيس مركز تحكيم غرفة جدة

د .عمر الخولي

تطبيقات عملية.

00201026104000
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األكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم

التوقيت

اليوم

المدرب

الموضوع

المستوى الثاني :خصومة التحكيم ومهارات إدارة الجلسات
 11 :9يونيو 2٠22

5.00:3.00
الخميس
6/ 9

الجمعة

 اختيار هيئة التحكيم
 كيفية اختيار هيئة التحكيم (األطراف ،مركز التحكيم ،القضاء) الشروط الواجب توافرها في المحكم. هل يجوز أن يكون المحكم امرأة أو غير المسلم؟ -شروط خاص بجنسية المحكم في منازعات االستثمار.

7.30:5.30

 واجبات المحكم القانونية واألخالقية.
 نظام رد المحكم.
 التزامات المحكم ،وجزاء اإلخالل بها.
 االلتزام باإلفصاح في حال التعيين المكرر.
مسؤولية المحكم

5.00:3.00

 اختصاص هيئة التحكيم.
 مبدأ االختصاص باالختصاص. -التدابير الوقتية والتحفظية

د .سيد محمود

د .سيد محمود
استراحة

5.30:5.00

7.30:5.30

أستاذ المرافعات والتحكيم بكلية
القانون جامعة الشارقة ورئيس قسم
المرافعات كلية الحقوق عين شمس
سابقا

استراحة

5.30:5.00

6/10

د .سيد محمود

 إجراءات التحكيم
 حرية األطراف في تحديد اإلجراءات. الضمانات األساسية في التحكيم. لغة التحكيم. نظام الحضور واإلخطارات.انقطاع التحكيم وأثره

د .سيد محمود

د .أحمد سيد محمود
السبت
6/11

5.00:3.00

سلطة هيئة التحكيم في إجراءات االثبات.
مهارات إدارة جلسات التحكيم
استراحة

5.30:5.00
7.30:5.30

+2 050 2507037

أستاذ المرافعات والتحكيم بكلية
الحقوق جامعة قطر و عين شمس

تطبيقات عملية

00201026104000

iamaeg.net

د .أحمد سيد محمود

info@iamaeg.net

األكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
اليوم

التوقيت

المدرب

الموضوع

المستوى الثالث :حكم التحكيم ومهارات صياغته
 18 :16يونيو
5.00:3.00
الخميس
6/ 16

محامي ومحكم
الوورفلى للمحاماة واالستشارات القانونية

استراحة

5.30:5.00

7.30:5.30

 اصدار حكم التحكيم
 أنواع األحكام التي تصدر من هيئة التحكيم. حكم التحكيم شكله وبياناته - .انهاء إجراءات التحكيم. سلطة هيئة التحكيم بعد صدور الحكم.
 تفسير حكم التحكيم - .تصحيح حكم التحكيم. -حكم التحكيم اإلضافي

5.00:3.00

 بطالن حكم التحكيم
 حاالت بطالن حكم التحكيم. دعوى بطالن حكم التحكيم. -مدى فاعلية اتفاق التحكيم بعد الحكم ببطالن حكم التحكيم.

الجمعة
6/17

 القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
 حالة اتفاق األطراف تطبيق قانون معين. سلطة هيئة التحكيم في حالة عدم االتفاق. تطبيق شروط العقد واألعراف الجارية -سلطة هيئة التحكيم في استبعاد القانون المتفق عليه.

المستشار /احمد الوورفلى

المستشار /احمد الوورفلى

المستشار/اسماعيل الصيدالني
محامي ومستشار قانوني
محكم معتمد لدى وزارة العدل

استراحة

5.30:5.00
7.30:5.30

 حجية حكم التحكيم وتنفيذه
 السندات التنفيذية وانواعها. اجراءات التنفيذ وفقا ً لقانون التحكيم وقانون المرافعات واتفاقيةنيويورك  -شروط تنفيذ حكم التحكيم

5.00:3.00

 تسبيب أحكام التحكيم.

المستشار  /إسماعيل الصيدالني

د .طلعت دويدار

السبت

أستاذ التحكيم والمرافعات عميد كلية
الحقوق جامعة اإلسكندرية سابقا
استراحة

5.30:5.00

6/18

7.30:5.30

+2 050 2507037

 مهارات صياغة حكم التحكيم.
(ورشة عمل)

00201026104000

د .طلعت دويدار

iamaeg.net

info@iamaeg.net

األكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
اليوم

التوقيت

المدرب

الموضوع

المستوى الرابع :دور المحامي في قضايا التحكيم
 25 :23يونيو 2٠22

5.00:3.00

جوهر المحاماة.
ملكات المحامي الماهر.
أسباب عزوف المحامين عن التحكيم.
األدوار المختلفة للمحامي في قضايا التحكيم.

المحامي وليد عثمان

الخميس
6/ 23

استراحة

5.30:5.00

د .عدلي حماد
7.30:5.30

5.00:3.00

الجمعة
6/24

السبت
6/25

5.30:5.00

شريك ومدير شركة عدلي حماد ومحمد المحضار
للمحاماة واالستشارات القانونيـة ،محكم تجاري في
أكثر من ثالثين قضية تحكيمية داخل وخارج المملكة.

 -المحامي كخبير قانوني في قضايا التحكيم.

 شروط تمثيل الخصوم أمام هيئات التحكيم.
 هل يشترط الحصول على ترخيص مزاولة المحاماة في دولةالتحكيم؟
 هل يجوز لغير المحامين تمثيل الخصوم أمام هيئات التحكيم؟ ما هي نوع الوكالة المطلوبة لتمثيل الخصوم أمام هيئاتالتحكيم؟
 دور المحامي قبل بدء التحكيم
 صياغة اتفاق التحكيم ،والتمسك به. المشاركة في اختيار مركز التحكيم وهيئة التحكيم.استراحة

 دور المحامي أثناء عملية التحكيم
 .1البدء والسير بإجراءات التحكيم
 صياغة بيان االدعاء وبيان الدفاع. تعديل بيان االدعاء وبيان الدفاع. الطلبات العارضة.7.30:5.30
 الدفوع أمام التحكيم. واجبات المحامي تجاه هيئة التحكيم. .2رد هيئة التحكيم وكشف تعارض المصالح.
 ضوابط االستقالل وتعارض المصالح.قواعد  IBAبشأن تعارض المصالح

+2 050 2507037

بمكتب حمد الشرجي وبيتر منصور وشركائهم

د .عدلي حماد
استراحة

5.30:5.00
7.30:5.30

المستشار القانوني

المحامي وليد عثمان

 .3مهارات التعامل مع أدلة االثبات.
 المستندات .الخبراء الشهود. -قواعد  IBAبشأن ادله االثبات

5.00:3.00

د .شهاب فاروق

-

تطبيقات عملية لمهارات التعامل مع ادلة االثبات
.

00201026104000

iamaeg.net

د .عدلي حماد

info@iamaeg.net

األكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم

التوقيت

اليوم

المدرب

الموضوع

المستوي الخامس :المحكم المعتمد
 3٠يونيو 2 :يوليو 2٠22
الخميس

أخر يوم الستالم إجابات االختبار

6/ 30
الجمعة

تصحيح اإلجابات

7/1
السبت

مناقشة االختبارات مع كل مشارك

7/2

للتسجيل والتواصل على الواتس اب
+20 102 610 4000

+2 050 2507037

00201026104000

iamaeg.net

info@iamaeg.net

