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كلمة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني 
رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم

كلمة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني 
عضو مجلس اإلدارة للعالقات الدولية

كلمة األستاذ الدكتور عبد الحميد األحدب 
المحكم الدولي ومؤسس ورئيس تحرير مجلة التحكيم العالمية

الجلسة االفتتاحية 

9:00 - 10:00 صباحًا

كلمة ترحيبية

آيات عطرة من القرآن الكريم

التسجيل8:30 – 9:00 صباحًا 
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استراحة قهوة 11:30 – 12:00 ظهرًا

األستاذ المحامي / يوسف الزمان
المحامي ومؤسس مكتب الزمان للمحاماة واالستشارات القانونية - قطر

األستاذ المحامي / سلطان العبد الله
المحامي ومؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية - قطر

األستاذ / هالل محمد الخليفي
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة االقتصاد والتجارة - قطر

المتحدثون

الجلسة األولى : إطاللة على قانون التحكيم القطري وانعكاساته على 10:00 – 11:30 صباحًا
بيئة األعمال

األستاذ المحامي / مبارك السليطي
محامي ومؤسس مكتب السليطي للمحاماة واالستشارات القانونية - قطر

رئيس الجلسة

األستاذ الدكتور محمد الخليفي
عميد كلية القانون - جامعة قطر - قطر
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استراحة الغداء1:30 – 2:30 ظهرًا

القاضي األستاذ الدكتور  / حسن السيد 
العميد السابق لكلية القانون جامعة قطر والقاضي بمحكمة قطر الدولية - قطر  

األستاذ الدكتور / عبد الحميد األحدب
المحامي ومؤسس مكتب األحدب للمحاماة واالستشارات القانونية - لبنان

األستاذ المحامي / خوار قريشي
رئيس مكتب ماكنير للمحاماة ( لندن – الدوحة ) 

األستاذ المحامي / سعيد بن سعد الشحري
المحامي ومؤسس مكتب سعيد بن سعد الشحري للمحاماة واالستشارات القانونية – سلطنة عمان

الجلسة الثانية : ستون عامًا على تطبيق اتفاقية نيويورك: الدروس 12:00 – 1:30 ظهرًا
المستفادة  

األستاذ / فيصل السحوتي
الرئيس التنفيذي محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات - قطر

رئيس الجلسة
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األستاذ الدكتور / ميناس خاتشادوريان
أستاذ القانون والمستشار القانوني لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم - قطر

البروفيسور / زيا أكينشي
رئيس مجلس التحكيم لمركز اسطنبول للتحكيم واألستاذ بكلية القانون جامعة جالتا سراي - تركيا

األستاذ المحامي الدكتور / ناصر الزيد
رئيس جمعية التحكيم الكويتية والمحامي أمام محكمة التمييز - الكويت

األستاذ المحامي / فيليب نورمان
الشريك بمكتب سيمونز اند سيمونز للمحاماة - قطر

السيد / إبراهيم محمد شهبيك
األمين العام المساعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم - قطر

رئيس الجلسة

الجلســة الثالثــة : االتجاهــات المســتحدثة فــي قواعــد مراكــز التحكيــم فــي 2:30 – 4:00 مساًء
العالــم والتشــريعات الوطنيــة 

نهاية برنامج اليوم األول

حفل العشاء للمشاركين7:30 مساًء
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استراحة قهوة10:30 – 11:00 صباحًا

عبد العزيز المال
المدير التنفيذي للشؤون التجارية و المدير العام ألستاد الدولية

األستاذة / بوال بوست
الشريك بمكتب شارلز راسل اسبيشليس - قطر

األستاذ الدكتور / حسن البراوي
أستاذ القانون – كلية القانون – جامعة قطر

األستاذ / جورج فالبيفيانوس
مدير إدارة التحكيم – مكتب بينيت جونز للمحاماة - قطر

الجلسة الرابعة :  آلية فض المنازعات في العقود اإلنشائية الكبرى   9:00 – 10:30 صباحًا

التسجيل لباقي المشاركين8:30 – 9:00 صباحًا
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األستاذ الدكتور / ميناس خاتشادوريان
أستاذ القانون والمستشار القانوني لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم - قطر

رئيس الجلسة
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األستاذ المحامي / فيليب دلبيك
أستاذ القانون بجامعة باريس 1 ( السوربون ) ورئيس غرفة التحكيم البحرية - بباريس - فرنسا

األستاذ / يان وولبر 
المحامي ورئيس الجمعية األلمانية للتحكيم البحري - ألمانيا

األستاذ / نجاد تحسين
المحامي بمكتب كاليد اند كو للمحاماة - قطر

األستاذ الدكتور / عبد األمير عبد الرضا الفرج
ربان ومحكم بحري - الكويت

الجلسة الخامسة : التحكيم في المنازعات البحرية بين مصالح الناقلين 11:00 – 12:30 ظهرًا
ومصالح الشاحنين 

األستاذ المحامي / جورج سيوفي
المحامي ومؤسس مكتب اس ار دي بي للمحاماة – باريس - بيروت

رئيس الجلسة
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المهندس / محمد عبد الله الكواري 
نائب رئيس جمعية المهندسين القطرية ومحكم - قطر

األستاذ أندرو ودوارد 
المدير اإلقليمي لمكتب كوانتوم غلوبال سليوشينز- قطر 

األستاذ جوناثان كوليير
الشريك بمكتب بينسنت مايسنز للمحاماة - قطر

األستاذ / تحسين صالح 
خبير هندسي ومحكم - قطر 

األستاذة الدكتورة / سهير منتصر
أستاذة القانون بكلية الحقوق – جامعة الزقازيق والمحامية أمام محكمة النقض - مصر

الجلسة السادسة :  دور الخبرة في التحكيم وأهميتها في ظل قانون 12:30 – 2:00 ظهرًا
الخبرة القطرية 

األستاذ / ويليام كاتان
الشريك بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية - قطر

رئيس الجلسة

استراحة الغداء2:00 – 3:00 عصرًا

الجلسة الختامية3:00 – 4:00 ظهرًا

التوصيات  •
تكريم الرعاة    •

توزيع الشهادات  •
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