
 2014دیسمبر  -فھرس العدد الثالث والعشرون 

 5 المقدمة
 7 .مقاالت العدد –أوالً 

 .خواطر حول بعض األحكام التحكیمیة الرائدة
 . األستاذ الدكتور/ أحمد صادق القشیري

9 

 .نظرة عامة على عالقة القضاء بالتحكیم في البالد العربیة
 عبد الحمید األحدبالدكتور/ 

19 

في إطار سیاسة  الرقابة القضائیة على عقود الدولة التي تتضمن شرط تحكیم مع تطبیق خاص لعقود البیع
 .الخصخصة

 .المستشار/ محمد أمین المھدي

29 

 .سلطة القاضي الوطني في إنفاذ اتفاق التحكیم الدولي
 الدكتور/ احمد السعید شرف الدین

41 

  السوداني في تفعیل اتفاق التحكیمدور القضاء 
 .الدكتور/ ابراھیم محمد احمد دریج

51 

 أحكام القضاء اإلداري المتعلقة ببطالن بیع شركات قطاع االعمال العام وكیفیة معالجة اثاره
 . المستشار الدكتور/ ماجد ممدوح شبیطة

55 

 رقابة القضاء على إمتداد شرط التحكیم لغیر اطرافھ
 ھدى مجديالدكتورة/ 

69 

  مدى اختصاص القضاء الوطني بالفصل في طلبات رد المحكمین في التحكیم المؤسسي
 األستاذ الدكتور/ فتحي والى

99 

 .جواز أن یكون القاضي محكماً في القانون المصري
 .األستاذ الدكتور/ محمود سمیر الشرقاوي

111 

 جزاء نقص التصریح بالقوادح
 القاضي/ أحمد الورفلي

119 

رقابة التزام المحكم باإلفصاح عن تعیینھ المتكرر بالتطبیق لقواعد مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري 
 ۲۰۱۱الدولي لعام 

 األستاذ الدكتور/ نادر محمد إبراھیم

165 

تشكیل ھیئة التحكیم وفقا لقانون التحكیم المصري والتشریعات األجنبیة والعربیة وقواعد مراكز التحكیم 
 .الدولیة

 الدكتور / شھاب فاروق عبد الحي

199 

 رقابة القضاء المصري على الفوائد المقضي بھا تحكیمیا ومدى اتصالھا بالنظام العام
 الدكتور / إسماعیل سلیم

231 



 القضاء المصري وبطالن احكام التحكیم إطاللة على المرتكزات القانونیة ألحكام محكمة استئناف القاھرة
 اسماعیل ابراھیم الزیاديالمستشار/ 

251 

 نظام التحكیم الجدید ومدي تأثیره على االستثمار في المملكة العربیة السعودیة 
 .....األستاذ/ حسام صالح الحجیالن

۲٦۱ 

 الطبیعة القانونیة التفاقیات البحث البترولي
 األستاذ/ مصطفى إبراھیم الشاذلي

277 

 تقریر عن مؤتمر شرم الشیخ الخامس
 ۲۰۱٤نوفمبر  ۱۷ - 16 -دور محاكم الدولة في التحكیم الدولي 

 الدكتورة دالیا حسین

311 

 329 األحكام القضائیة والمبادئ التحكیمیة -ثانیا 
 دوریات متخصصة

 الدكتور/ محمد عبد الرءوف
331 

 المستحدث من أحكام القضاء المصري في مسائل التحكیم
 الدكتور/ محمد عبد الرءوف

339 

 339 أوالً: قضاء محكمة النقض
 340  ثانیا: قضاء محكمة استئناف القاھرة

مختارات من أھم المبادئ القانونیة المستنبطة من أحكام تحكیم مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري 
 .الدولي

 األستاذة/ ھبھ احمد سالم

357 

 


