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  يحًذ يصطفً حبيذ /انذكتىسيؼبنً األعتبر بشػبيت انغيذ 

 بجًهىسيت يصش انؼشبيت وصيش انصحت

 سئيظ جبيؼت بُهب ػهً شًظ انذيٍ  /انذكتىس ألعتبروا

تتششف يؤعغت انتحكيى انتجبسي انذونً وانًحهً نذول انششق األوعظ ببنتؼبوٌ يغ 

انًُبصػبث انتذسيبيت فً انتحكيى كىعيهت نفض انذوسة كهيت طب جبيؼت بُهب أٌ تؼهٍ ػٍ بذء 

ورنك يٍ انغبػت  41/41/2142وحتً  41انخبصت ببنًهٍ انطبيت ورنك خالل انفتشة يٍ 

بُبدي انحشط انجًهىسي بشبسع صالح عبنى  V.I.Pانخبيغت يغبًء وحتً انثبيُت يغبء بقبػت 

 .يذيُت َصش  –

فصم فً انًُبصػبث انُبشئت بيٍ األطشاف ورنك َظشاً نهذوس انهبو انزي يؤديه انتحكيى نه

ببنغشػت وانًشوَت وانغشيت وفً إطبس عؼً انًؤعغت فً َشش انثقبفت انقبَىَيت وخبصت 

انتحكيًيت نضيبدة انىػً انقبَىًَ وانتحكيًً نذي انغبدة انًغتشبسيٍ وانًحبييٍ وانًهُييٍ 

 ويجتًغ األػًبل وكبفت انًهتًيٍ ببنشأٌ انتحكيًً .

 ورةبرنامج الد
  41/41/2142اليوم األول : 

 : ٍكهًت االفتتبح نكالً ي 

 أ.د. مدحت الرفاعى } رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة { -1
 أ.د. عمى شمس الدين } رئيس جامعة بنها { -2
 أ.د. توحيد موافى } عميد كمية طب بنها { -3
لتحكيم التجارى الدولى د. مجدى مهران كمال الدين } رئيس مجمس أمناء مؤسسة ا -4

 والمحمى لدول الشرق األوسط {
د. إيناس محيى الدين } نائب رئيس مجمس أمناء مؤسسة التحكيم التجارى الدولى  -5

 والمحمى لدول الشرق األوسط {
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 . انتغجيم 

  ًانًحبضشة األون 

  ) مدى مالئمة التحكيم لمفصل فى منازعات الخطأ الطبى ( -
كمال الدين } رئيس مجمس أمناء مؤسسة التحكيم التجارى الدولى والمحمى مجدى مهران د. 

 لدول الشرق األوسط {

 : انًحبضشة انثبَيت  

 ) األخطاء الطبية ومعيار مسئولية الطبيب نحو مريضه ( -
 أ.د. عبد الرحيم سعد شولح } نائب رئيس جامعة بنها { 

 : 41/41/2142اليوم الثانى : 
 : ًانًحبضشة األون 

 ) سالمة األغذية والجوانب القانونية التى تحكم تداول األغذية ( -
 أ.د. سعد محمود سعد } أستاذ الرقابة عمى األغذية {

 : انًحبضشة انثبَيت 

 ) العالقة بين إدارة الجودة الصحية والتحكيم ( -
 د. شيرين محمد عبد الوهاب } استشارى جودة الخدمات الطبية {

 : بشيك 

 ثت :انًحبضشة انثبن 

 مناقشة حول تشكيل الهيئة (ال) إجراءات التحكيم و  -
د. مجدى مهران كمال الدين } رئيس مجمس أمناء مؤسسة التحكيم التجارى الدولى والمحمى 

 لدول الشرق األوسط {
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 : 41/41/2142اليوم الثالث : 
 : ًانًحبضشة األون 

 ( المسئولية الجنائية والتأديبية لمطبيب)  -
 مستشار / محمد حسنال
 . بشيك 
 : انًحبضشة انثبَيت 

 ( حكم التحكيم)  -
د. مجدى مهران كمال الدين } رئيس مجمس أمناء مؤسسة التحكيم التجارى الدولى والمحمى 

 لدول الشرق األوسط {
 –رجال القانون والباحثين  –األطباء البيطريين  –أطباء األسنان  –الصيادلة  –األطباء  المستهدفون :

 تمريض عالى . –عالج طبيعى 
 :  لدورةأهداف ا

محكمين دوليين معتمدين لمفصل بالمنازعات المدنية والتجارية المحمية والدولية  التمهيد إلعداد كواد-1
 الخاصة بالمهن الطبية .

تكون فرصة لمحوار بين المهن القانونية رفية متخصصة و عداد كوادر عممية عالية الحالتمهيد  إل -2
 صحية حول القضايا ذات الصمة عمى حد سواء الممارسة واإلدارة .وال
انذوسة انتذسيبيت فً  حضىس و إجتيبصػٍ معتمدة  هادةتمنح المؤسسة وكمية طب جامعة بنها ش -3

 انًُبصػبث انخبصت ببنًهٍ انطبيتانتحكيى كىعيهت نفض 
 .جنيه لغير العاممين بجامعة بنها 444 الرسوم :

كمية طب جامعة بنها بالتعاون مع مؤسسة التحكيم التجارى الدولى والمحمى لدول الشرق  الجهة المنظمة :
 األوسط .

 الحضور وااللتزام طوال مدة الدورة الثالثة أيام . :التدريبية شروط منح الشهادة

 
عة بنها المختومة من الكمية وبما ينشر عمى موقع جامالورقية  يةعاب جامعة بنها ممتزمة فقط بالد)كمية الط

لإلستعالم : د. شيرين  في أي وسيمة أخرى من الدعاية أو أي موقع أخر أيًا كان. وغير ممتزمة بما ينشر
 ( 41227734246عبد الوهاب 


