
 
 
 

 

 

 

 

 

  عماد الدين محمد حسيندكتور/  االسم:

 العنوان:
 –أبوظبي  – 1306#  2برج  –جميرا أبراج االتحاد 

 106754ص.ب  - اإلمارت العربية المتحدة

 +971502664646  رقم الهاتف:

  الفاكس:

 dremad.arbitrator@gmail.com البريد االلكتروني:

 سانت كيتس ونيفيس الجنسية:

  

 المؤهالت العلمية:

 نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية –كلية اإلدارة الدولية  –دكتوراه إدارة أعمال دولية  −

 لندن، المملكة المتحدة –كلية كوين ماري، جامعة لندن  –ستير قانون ماج −

 مصر –القاهرة  –كلية الحقوق، جامعة عين شمس  –بكالوريوس قانون  −

 مصر –القاهرة  –كلية الحقوق، جامعة عين شمس   – دب إنجليزية وأبكالوريوس لغ −

 

 سنوات الخبرة:

 سنة  10 −

 الخبرة في مجال التحكيم: 

يمتلك الدكتور/ عماد الدين حسين رحلة مهنية قانونية وإدارية ممتدة ألكثر من عشرين عاما في مجال تسوية  −

المنازعات بالطرق البديلة، وإدارة العقود التجارية ونشر المعرفة القانونية، وتقديم االستشارات والتدريب القانوني 

 ناء والتطوير والتميز المؤسسي. واإلداري، والترجمة القانونية، واستشارات حوكمة الب

كما يمتلك مهارات استثنائية في مجال الصياغة اللغوية القانونية لكافة مراحل وإجراءات التحكيم وخاصة لألحكام  −

التحكيمية باللغتين العربية واإلنجليزية، كما أنه متخصص في التحكيم في القضايا والدعاوى والمنازعات ذات الطبيعة 

 دة األطراف سواء في منازعات التحكيم المؤسسي أو التحكيم الحر.المعقدة ومتعد

قام الدكتور حسين بالتحكيم في العديد من المنازعات والدعاوى التحكيمية بصفة رئيس هيئة أو عضو هيئة أو محكم  −

 فرد في منازعات تجارية ومدنية تنوعت مجاالتها على النحو التالي:

 مجال المقاوالت المدنيةعقود واتفاقيات اإلنشاء في  .1

 تعويضات عقود المقاوالت والتوريدات والخدمات .2

 (FIDIC Construction Contractsالعقود الهندسية وعقود الفيديك ) .3

 الشراكات التجارية واتفاقيات الشراء والبيع العقاري .4

 عقود التموين واإلعاشة والتشغيل والصيانة .5

 عقود نقل التكنولوجيا وتقنية المعلومات .6

 قود االستثمار واإلعالمع .7

 العضويات المهنية في مجال التحكيم: −

 بريطانيا -( FCIArbزميل المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين ) .1

 هولندا -  (ICCAعضو المجلس الدولي للتحكيم التجاري )  .2



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 كندا -( ILAعضو الجمعية الدولية للقانون ) .3

 االمارات العربية المتحدة –والتحكيم التجاري محكم معتمد بمركز أبوظبي للتوفيق  .4

 االمارت العربية المتحدة -خبير معتمد بدائرة القضاء  .5

 االمارات العربية المتحدة –وزارة العدل  –مترجم قانوني معتمد  .6

 بريطانيا –رابطة المحامين الدولية  –محامي دولي  .7

  جمهورية مصر العربية –نقابة المحامين  –محامي نقض  .8

 

 اللغات:
 

 العربية  −

 االنجليزية  −

 األلمانية  −


