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 السيرة الذاتية

                                                                      علي خالد قطيــــشاتالدكتور  

 أستاذ القانون التجاري المشارك

 جامعة العلوم االسالمية العالمية

 كلية الشيخ نوح للشريعة والقانون

                                                                                        المقارنقسم القانون 

                                                                                                                                          

 الجنسية: أردنية -

  1977-01-13كان وتاريخ الوالدة : عمان م -

                                                        

 المؤهالت العلمية: ✓

 

 1995شهادة الدراسة الثانوية الفرع االدبي /كلية دي السال )الفرير(  -

 2001مؤته )الكرك( بكالوريوس كلية الحقوق جامعة  -

 2004ماجستير قانون تجاري مقارن كلية القانون جامعة دلهي )الهند(  -

 عنوان الرسالة:      

Winding up of the Companies by The Court  

 2007دكتوراة قانون تجاري كلية القانون جامعة جدبور )الهند(  -

 عنوان الرسالة:  

Liquidation of the Companies – A Comparative Study between Indian and 

Jordanian Laws. 

 *جميع الشهادات أعالة مصادق عليها من الجهات ذات العالقة في الهــــند ومعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية.

 الخبرات: ✓

 

أعمل استاذ القانون التجاري المشارك في جامعة العلوم االسالمية / كلية الشيخ نوح للشريعة والقانون قسم القانون  -1

 .تاريخهولغاية  2016-9-19المقارن من تاريخ 

لتدريس   )التمويل( الجامعة االردنية لطلبة ماجستير إدارة االعمال–العمل كمحاضر غير متفرغ في كلية إدارة االعمال  -2

 مادة قانون االوراق المالية.

-9-18ولغاية  2015-4-21من تاريخ  في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية /الرياض  العمل كأستاذ مشارك -3

2016 

  2015-5-4لغاية تاريخ  2011-10-12العمل كأستاذ مساعد في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية من تاريخ  -4

 2011-9-25ولغاية  2008-10-2مساعد في جامعة الملك سعود )جامعة شقراء( من العمل كأستاذ  -5
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 البحث العلمي: ✓

 

 t Surveying the Legality Issue and Current Developmen. Ali K.Qtaishat, Sport Betting : 1

 5.42Impact Factor , 4201December )20Journal of Law ,Policy and Globalization Vol (,

(English Language). SCOPACE 

Journal  ,State Arbitration: Exploring Conteporary Issues and Remedy-Investor, . Ali k. Qtaishat2

SCOPACE 5.42Impact factor USA,  2013 )13of Law, Policy and Globalization, Vol ( 

International Commercial Arbitration :Issue and Law of Choice in  . Ali k. Qtaishat,3

April  1)9, Vol (British Journal of Humanities and Social Sciences (BJHSS) ,Implication

2013.United Kingdom. 
WTO, International Trade and Globalization with Special Reference to Ali K. Qtaishat,  .4

SCOPACE 0,463, Impact Factor: 4Issue  27, Vol 2013, Europe Journal of Social Science, Jordan 
Journal of  ,Organism under The TRIPS Agreement-Interpretation of MicroAli K. Qtaishat,  .5

, Holland.4201Acceptance letter to be Publish June Business Law Review,  

،المجلة القضائية وزارة العدل  إعمال الحق المالي للمؤلف ضمن نطاق المصادر االلكترونية للمعلوماتعلي خالد قطيشات ،. 6

 مقبول للنشر. 2013السعودية 

 ،مجلة العلوم االنسانية واالدارية ،جامعة المجمعه دراسة مقارنة –، الطبيعة القانونية ألسماء النطاقات  علي خالد قطيشات. 7 

 2013( ،1( المجلد )2،العدد )

، دفاتر القانون واالقتصاد  التوقيع االلكتروني المصرفي عبر الهاتف النقال )دراسة مقارنه(.علي خالد قطيشات ، )مشترك( ، 8

 2012،سبتمر  6المملكة المغربية ،العدد –والتدبير ، جامعة الحسن االول ، ســطات 

المركز الجامعي بالوادي ، معهد العلوم القانونية  -ني لعقد الهاتف النقال  في القانون االردنيالتكييف القانو، .علي خالد قطيشات 9

 2011، يونيو130-109واالدارية ، مجلة العلوم القانونية  العدد الثالث صفحة 

، مجلة علم  شهادات التوثيق االلكترونية ) دراسة مقارنة بين القانونين المصري واألردني( ، .علي خالد قطيشات ، )مشترك( 10

 المجلد الثاني والعشرون. 2011النفس المعاصر والعلوم االنسانية ، )جامعة المنيا( جمهورية مصر العربية ،يناير 

11.Ali k. Qtaishat, WTO Framework on Regional Trade Agreements: A legal Analysis, Business 

Law Review, Vol 38,Issue 4 August  2017.(Acceptance Letter) 

 

 -الكتب االكاديمية: ✓

 الكتب المنشورة محكمة باللغة العربية:

، كتاب صدر عن  عمادة البحث العلمي  دراسة مقارنة –الحماية االجرائية لبراءة االختراع نطاق  ، د.علي خالد قطيشـــات

بدعم من الجامعة  منشور) كتاب مرجعي بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية / المملكة العربية السعودية /الرياض . 

 مــ 2013هـ /   1434،  (مقيم  ومقبول ألغراض الترقية ،

 

 

-Books in English Language:  

 

 – yCopyright Aspects of the Internet with Special Reference to PiracThe , tAli Khaled Qtaisha 

,Germany, Printed   3-36078-639-3-978N: ISB , VDM Publishing House Ltd.,Comparative Study

USA 2011 , available @  www.amazon.com.  

 

 -العلمية:المؤتمرات  ✓

علي خالد قطيشات ، المشاركة بالمؤتمر الدولي الثاني في جامعة العلوم االسالمية / ماليزيا بورقة محكمة فردية  -1

، واالنظمة القانونية المشابهة مع دراسة خاصة للالئحة  القانوني لعقد انتقال العب كرة القدم المحترف التكييف"

, كواالمبور 6/3/2012-4والذي اقيم في الفترة ما بين " 2010لعام االحتراف في المملكة العربية السعودية 

 )ورقة علمية محكمة(. ماليزيا

• from a -Private Partnerships )PPP(: An international analysis -Public  ,. Ali K. Qtaishat2
May  25-23,Istanbul , Turkey  –th EBES International  Conference 10,legal perspective

2013(. 

 النشر العلمي بعد الحصول على رتبة االستاذ المشارك:
.1Ali Khaled Qtaishat, WTO Framework on Regional Trade Agreements: A Legal 

Analysis’ Business Law Review published by Wolters Kluwer Law and 

Business,Acceptance letter,2017 

http://www.amazon.com/
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2.علي خالد قطيشات، بحث مشترك،مدى قانونية منح براءة االختراع عن استخراج وتعديل الخاليا الجذعية الحيوانية 

 واستعمالها في العالج البشري )دراسة مقارنة("قبول نشر ،مجلة دراسات الشريعة والقانون الجامعة االردنية 2017 
 

 -االهتمامات البحثيه:

 التجارة الدولية-الوساطة والتحكيم-الفكريةالملكية –عقود االستثمار–عمليات البنوك 

 العضويات : ✓

 ( 10078عضو نقابة المحامين االردنيين/ رقم النقابي  ) .1

)تدريب . 1/2/2013للمركز الدولي للوساطة وفض المنازعات/المانيا من مدير منطقة الخليج العربي واالردن  .2

 وإستشارات وأعمال وساطة وتحكيم وفض المنازعات(.

 م.11/8/2014عضوهيئة التحرير للمجلة الكندية للقانون والسياسة إعتباراً من  .3

http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/about/editorialTeam 

 م.30/8/2014إعتباراً من عضو هيئة التحرير لمجلة القانون الدولي )كندا(  .4

http://ccsenet.org/journal/index.php/ilr/about/editorialTeam 

 م25/10/2014عضو هيئة التحرير المجلة القانون الدولية  والخدمة االجتماعية  .5

 

 كمتدرب:الدورات الحاصل عليها  ✓

 -دورات تربوية وقانونية وهي على الشكل التالي:      

الحصول على شهادة تدريب مدربين للوساطة  وإدارة االزمات من المركز الدولي للوساطة وفض المنازعات من الـمانـيا  (1

 م.2012-8االتجادية /برلين في  

 .2003ساعة تدريبية نيودلهي /الهند  59والتطوير وبواقع الحصول على دورة اعداد مدربين من معهد الهند الوطني للتدريب  (2

 28ساعة في )التصميم التعليمي المنهجي( في المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بين  24المشاركة في دورة     (3

 ، المملكة العربية السعودية / الرياض.      2009يناير  2حتى  2008ديسمبر 

ساعات في )الجودة في التعليم اإللكتروني( في المركز الوطني للتعلم. اإللكتروني والتعليم عن بعد في  6ة المشاركة في دور  (4

 ، المملكة العربية السعودية /الرياض 13-1-2009

،  2009 \ 1 \ 18-17ساعة في )جودة التدريس في التعليم العالي( في جامعة الملك سعود في  10المشاركة في الدورة  (5

 لملك سعود  / المملكة العربية السعودية /الرياض . جامعة ا

،  2009/  2 \ 3-1ساعة في )استخدام التقنيات الحديثة في التدريس( في جامعة الملك سعود بين  10المشاركة في الدورة   (6

 المملكة العربية السعودية /الرياض.

http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/about/editorialTeam
http://ccsenet.org/journal/index.php/ilr/about/editorialTeam
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ك سعود مع اشارة المكانية الحصول على االعتماد المشاركة في ورشة عمل في جامعة الملك سعود )الجودة في جامعة المل  (7

 ، المملكة العربية السعودية /الرياض 2009 \ 2 \ 1-1 \ 31جامعة الملك سعود بين –الدولي( الرياض 

ساعة في )التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي( في جامعة الملك سعود  12المشاركة في البرنامج الدراسي لمدة  (8

 .، المملكة العربية السعودية /الرياض14-11-2009

 ،2010-2-3ساعة في )تطوير الشخصية  االكاديمية( في جامعة الملك سعود  12المشاركة في البرنامج الدراسي لمدة   (9

 المملكة العربية السعودية /الرياض

. 2010-1-18عات ( في جامعة الملك سعود ساعة في )القيادة األكاديمية في الجام 12المشاركة في البرنامج الدراسي لمدة  (10

 المملكة العربية السعودية /الرياض

-16ساعة في )استخدام مفاهيم الخرائط في تدريس الجامعي( في جامعة الملك سعود  12المشاركة في البرنامج الدراسي لمدة   (11

 . المملكة العربية السعودية /الرياض1-2010

رة التصميم التعليمي( في المركز الوطني للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد  ساعة في )دو 24المشاركة في الدورة   (12

 المملكة العربية السعودية /الرياض ،4/1/2010حتى  2/1/2010

حتى  7-1ساعة في )كتابة العقود القانونية باللغة اإلنجليزية( في نقابة المحامين في عمان / االردن ،  54المشاركة في دورة   (13

10-8-2010  

-8-15ساعة في )مهارات التفاوض( في نقابة المحامين االردنين في عمان / االردن من  30المشاركة في دورة تدريبية  (14

 2010- 9-1حتى  2010

 

 الدورات المقدمه مني كمدرب: ✓

 

ساعة  25 دورة الوساطة وفض المنازعات الطالبية ) للحرس الجامعي ومشرفو السكن والطلبة ( في الجامعة االردنية وبواقع (1

 .2013-7- 9الى  2013-7- 1تدريبية  من 

ساعة تدريبية من  5دورة في إدارة االزمات لمنسوبي عمادة شؤون الطالب / جامعة األمام محمد بن سعود االسالمية بواقع  (2

 هـ1434شوال  22هـ  الى  1434شوال   18تاريخ 

 بنك الراجحي والرياض في الموضوعات التالية: والتجارة ووزارة العدل والعمل  لموظفي  تقديم عشرات الدورات التدريبيه (3

السرية  –العقود االدارية  –قانون العمل  –مكافحة التزوير والتزييف –التشريعات التجارية  –غسل االموال –قانون التنفيذ 

 الجوانب القانونية في تنظيم إدارة الموارد البشرية -والمشتريات الحكومية –اساليب صياغة العقود  –المصرفية 

 حيث أقوم بتدريس مواد القانون التجاري في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.-: المواد التي قمت بتدريسيها -

 

 اســـــــــــــم المادة المرحلة الرقم

 مبادئ قانون البكالوريوس 1

2 

لطلبة  البكالوريوس

الحقوق ولطلبة 

 كليةإدارة االعمال

 مبادئ القانون التجاري

 تشريعات تجارية
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 اســـــــــــــم المادة المرحلة الرقم

3 

البكالوريوس / 

 هدكتورا/ماجستير

 قانون تجاري /  شركات وافالس

4 

البكالوريوس/ماجستير 

 هدكتورا/

 قانون تجاري/  اوراق تجارية

5 

البكالوريوس / 

 اهماجستير/دكتور

 قانون تجارة دولية

6 

البكالوريوس / 

 هماجستير/دكتورا

 تحكيم تجاري

 تجارة االلكترونيه ماجستير 7

8 

البكالوريوس / 

 هماجستير/دكتورا

 والتجارية الصناعية الملكية الفكرية

 اصول المحاكمات المدنية البكالوريوس 9

10 

البكالوريوس / 

 ماجستير

 دراســـــــــات قانونية باللغة االنكليزية

 بحريقانون  البكالوريوس 11

 التمثيل التجاري واالستثمار االجنبي هالماجستير/ دكتورا 12

13 

لطلبة  البكالوريوس

إدارة االعمال 

 والمحاسبة

 البيئة القانونية لألعمال

 الحقوق العينيه التبعية هدكتورا 14

 عقود التأمين دكتوراه 15

 العقود المدنية والتجارية  دكتوراه 16

 

االردنية الهاشمية ها في المملكة للعشرات من والمناقشة على طلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه االشراف ❖

 .مملكة العربية السعوديةوال

 


