
 محاضرة االردنیة الجامعة في الحقوق كلیة تنظم،االعمال كلیة -العالمیة التجارة منظمة كرسي مع بالتعاون
 ارمند البروفیسور الدولي الخبیر یلقیھا" المستثمرین و الدول بین االستثمار منازعات في التحكیم:" بعنوان

  دمترال
  
 االردنیة الجامعة في الحقوق كلیة تنظم،االعمال كلیة- العالمیة التجارة منظمة كرسي مع بالتعاون 

 الخبیر یلقیھا" المستثمرین و الدول بین االستثمار منازعات في التحكیم:" بعنوان محاضرة
 ظھرا الواحدة الساعة تمام ١/١٢/٢٠١٣ الموافق االحد یوم دمترال ارمند البروفیسور الدولي
 التحكیم حول تتمحور والتي، الحقوق كلیة/اشم سمیر مدرج في والنصف الثانیة الساعة ولغایة

  .دولیة نظر وجھة من االستثمار منازعات في
 التحكیم" بعنوان محاضرة دمترال آرمند الكندیة مكغیل جامعة في الدولي القانون خبیر ألقى حیث

  .الحموري طارق الدكتور الكلیة بحضورعمید" والمستثمرین الدول بین االستثمار منازعات في
 بین ما القائم التعاون إطار في الحموري الدكتور الكلیة عمید بحسب المحاضرة أھمیة وتكمن
 لموضوع واالقتصادیة القانونیة األبعاد على للتعرف العالمیة، التجارة منظمة وكرسي الكلیة

  .بینھما الحاصلة والمنازعات والمستثمرین الدول بین االستثمار
 یخضع بل محلیة، ومحاكم قوانین ألیة یخضع ال عالموضو ھذا مثل إن:" الحموري وأضاف
 بد ال كان ولھذا  العالمي، التحكیم قواعد وفق والمستثمر الدول بین الموقعة االستثمار التفاقیات

 وأكثرھا لالستثمار، الجاذبة الدول أبرز من األردن أن على مؤكدا ،"علیھ الضوء تسلیط من
  .المنطقة دول من بالعدید مقارنة االقتصادي الصعید على انفتاحا
 والعملي، النظري ببعدیة االستثمار مفھوم حول دمترال البروفیسور تحدث  المحاضرة وخالل
 جانب  إلى معھ، الدول تعامل وكیفیة وحدوده االستثمار ضوابط على الوقت ذات في معرجا

  .واجھوھا التي التحدیات وأبرز والدول المستثمرین بین حصلت التي النزاعات
 وقضاة وسفراء وزراء من الحضور طرحھا التي التساؤالت من جملة المحاضرعلى وأجاب

 المستثمر مع التعامل كیفیة حول تمحورت الجامعة في العلیا الدراسات طلبة جانب إلى ومحامین
  .وجد إن النزاع حال وفي االستثمار عملیة أثناء وفي االستثمار اتفاقیات توقیع قبل

 نبذة للمحاضرة إدارتھ خالل عرض قد النسور محمد الدكتور الكلیة في القانون أستاذ وكان
 في والتألیف التدریس في خبرتھ إلى فیھا أشار دمترال للمحاضر الذاتیة السیرة حول موجزة

 وقانون العالمیة التجارة وقانون العام الدولي والقانون البحار وقانون الدستوري القانون مواضیع
  .العالمیة الجامعات من العدید في األوروبي االتحاد وقانون التحكیم

 ودرجة ھارفارد جامعة من البكالوریوس درجة على حاصل" دمترال" أن  إلى النسور ونوه
 وعدد الفرنسیة الجامعات من والدكتوراه ھارفاد جامعة من والماجستیر مكغیل جامعة من القانون

 نیة عن ذاتھ الوقت في كاشفا الیابان، وجامعة لیون جامعة من الفخریة الدكتوراه درجات من
 لطلبة النسور یدرسھا التي العالمیة التجارة منظمة قانون  مادة تدریس في المشاركة المحاضر
  .االعمال و الحقوق كلیتي في الماجستیر


