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  البيانات الشخصية

 
 الدكتور خمدون سعيد صالح قطيشات االســـــــم 
 82/3/9393عمان  تاريخ ومكان الميالد 

 كمية الحقوق الكمية  

 قسم القانون الخاص  القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العممية 
 8009 فرنسا -عة باريسجام القانون الخاص الدكتوراه  
 9331 فرنسا  –جامعة رانس  القانون االقتصادي الخاص الماجستير 
 9339 األردن  -الجامعة االردنية القانون البكالوريوس 
 9321 االردن  األدبي الثانونية العامة  
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 المدنيالقانون  التخصص العام 
 الخاصالدولي  التخصص الدقيق 

 تنازع القوانين من حيث المكان. - مـجاالت االهتمام 
 تنازع االختصاص القضائي الدولي. -
 تنفيذ األحكام األجنبية. -
 الجنسية. -
 االتفاقيات الدولية. -
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  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه
 

 كممة( 051ممخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و 
 

French:  
    "La resolution du contrat de vente international de marchandises dans la 
convention de Vienne du 11 avril 1980." 
 

 English / Title :  
 

     "The Termination of International sale contract of goods in the 1980 vienna sales 

convention". 
Summary : 
     Our research in the termination of international sale contract of goods is in 

accordance with the 1980 Vienna Sales Convention . It is important ,in this 

Convention , to distinguish between the bilateral termination and the unilateral 

termination of international sale contract of  goods . In fact , our research is 

subdivivded in two parts . The first one is devoted to the bilateral termination of 

international sale contract of goods . In this part , we examine the qualification of 

bilateral termination , the application of the 1980 Vienna sales convention to theis 

bilateral termination , the formation and the validity of this bilateral termination , and 

finally the question of transfer of rish ( passing of risk) . In the second part of our 

research , we define the unilateral termination of international sale contract of goods 

by studying the cases of this unilateral termination in case of non-performance which 

is attributable to the  non- performing party , the distinction between the fundamental 

breach of contract and the  non-fundamental breach of contract , and lastly the effects 

of the unilateral termination : restitution of the goods ; restitution of the price ; 

damages; exemption from the liability when the non-performance is attributable toan 

act of God or to an act of aggrieved party . 
 

   
  السجل الوظيفي 

 

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
  - 8092 قو قحلا ةيمك – ةيندر ألا ةعماجلا  قو قحلا ةيمك ديمع بئان 
  ةدو جلاو نائب العميد لشؤون التطوير  

 والجودة  والجودة
 8092-8091 كمية الحقوق  –الجامعة األردنية 

  8091-8095 البحرين  –جامعة العموم التطبيقية  عميد كمية الحقوق  
 8092-8098 كمية الحقوق –ردنية الجامعة اال نائب عميد كمية الحقوق  
 8090-8001 عمادة شؤون الطمبة – الجامعة األردنية الطمبة نائب عميد شؤون  
  8009 – 8005 كمية الحقوق -الجامعة األردنية   رئيس قسم القانون الخاص  
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  األعمال اإلدارية والمجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والمهام 
 8091- 8099 البحرين -هيئة تحرير مجمة جامعة العموم التطبيقية / القانون رئيس  - 
عضو المجنة العميا لمتابعة مشروع قانون مركز الخاليا الجذعية مع الجهات  - 

 . الرسمية المختصة في المممكة األردنية
8092-8095   

 8092 . عضو لجنة إعداد مشروع قانون مركز الخاليا الجذعية - 

 8092/8095 . نة المكتبة القانونية / كمية الحقوق/ الجامعة األردنيةعضو لج - 

عضو لجنة إدارة النشاطات غير المنهجية واالنتخابية لطمبة كمية الحقوق/  - 
 ة .الجامعة األردني

8092/8095 

ضو لجنة اختيار المحاضرين غير المتفرغين لمتدريس في كمية الحقوق / قسم ع - 
 . ة األردنيةالقانون الخاص/ الجامع

8092/8095 

 98/99/8092 . عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه الجامعة األردنية/ كمية الحقوق - 

 8098/8092 . عضو لجنة إعداد مشروع تعميمات مركز المغات - 

 8098/8092 .رئيس لجنة الدراسات العميا / كمية الحقوق / الجامعة األردنية - 

ة في إطار خطة البكالوريوس/كمية الحقوق / رئيس لجنة معادلة المواد لمطمب - 
 . الجامعة األردنية

8098/8092 

 8098 . مقرر لجنة اإلشراف عمى عممية االقتراع والفرز في انتخابات الطمبة - 
لكمية الحقوق في الجامعة  8092-8092مقرر لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية  - 

 . األردنية
8098 

 
 8098 . راسية لكمية الحقوق في الجامعة األردنيةعضو لجنة مراجعة الخطة الد - 

 8098 . مقرر لجنة تحقيق في إطار وحدة القبول والتسجيل/ الجامعة األردنية - 
 لسنوات عدة .عضو مجمس تأديب الطمبة / الجامعة األردنية - 
عضو لجنة متابعة تقويم طمبة كميةة الحقةوق فةي الجامعةة األردنيةة لمسةادة  عضةا   - 

 . تدريسيةالهيئة ال

 (8009/8008)الفصل الثاني 
  (5/9/8002- 3/9/8002) 

عضو مشارك في معرض الدراسات العميا في فرنسةا بالتعةاون مةع معةرض التربيةة  - 
 . والتدريب األردني في مركز زارا )فندق حياة عمان(

(9/98/8002- 
2/98/8002) 

الحقةةةوق / عضةةةو لجنةةةة إشةةةراف عمةةةى عمميةةةة إنتخابةةةات مجمةةةس الطمبةةةة فةةةي كميةةةة  - 
 . الجامعة األردنية

(92/5 /8009) 

 (8009/8008) . عضو لجنة تدقيق نتائج االمتحانات النهائية / كمية الحقوق / الجامعة األردنية - 
  (8002/8005) 
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 (8/2/8005-89/8/800 . عضو لجنة تنفيذ دورة متخصصة في البيوع الدولية / غرفة تجارة عمان - 
 

فيةذي عمةى صةندوق االقتةراع فةي عمميةة انتخابةات مجمةس مقرر لجنة اإلشراف التن - 
 . الطمبة في كمية الحقوق / الجامعة األردنية

(93/5/8005 ) 

 

 . عضو لجنة تحقيق في مخالفات طمبة كمية الحقوق / الجامعة األردنية -

(8009/8008) 
(8008/8002) 
(8009/8001) 
(8099/8098) 

 
 

 (88/2/8008)  اعية / كمية الزراعة / الجامعة األردنية .مقرر لجنة تحقيق في محطة البحوث الزر  - 

 8002 . عضو لجنة تحقيق في مستشفى الجامعة األردنية - 

 (89/3/8005) . رئيس لجنة تحقيق في مستشفى الجامعة األردنية - 

 (8005/8009) . عضو لجنة معادلة مواد البكالوريوس في تخصص الحقوق / الجامعة األردنية - 

 
 . جنة االجتماعية / كمية الحقوق / الجامعة األردنيةعضو الم -

(8005/8009) 
(8001/8002) 
(8002/8003) 

 (8005/8009) . مقرر لجنة إتالف / كمية الحقوق / الجامعة األردنية - 

 
 . عضو لجنة إتالف / كمية الحقوق / الجامعة األردنية -

 (8009/8001) 
(8001/8002) 

 (9/98/8005) . موازم / الجامعة األردنيةمقرر لجنة تحقيق / دائرة ال - 

 (80/98/8005) . عضو لجنة مناقشة ماجستير في القانون / الجامعة األردنية - 

عضةو لجنةةة دراسةة حاجةةات قسةةم القةانون الخةةاص مةةن  عضةا  الهيئةةة التدريسةةية /  - 
 . كمية الحقوق / الجامعة األردنية

8009 

 99/98/8001 . مقرر لجنة تحقيق في قسم الكيميا  / كمية العموم / الجامعة األردنية - 

 82/3/8003 . مقرر لجنة تحقيق / كمية العموم / الجامعة األردنية - 

عضةةةةو لجنةةةةة المةةةةؤتمرات والنةةةةدوات والبحةةةةث العممةةةةي / كميةةةةة الحقةةةةوق / الجامعةةةةة  - 
 . األردنية

(8003/8090) 
(8090/8099) 
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   العممية المنشورةاألبحاث 

 
 األبحاث بالمغة العربية :  .9

" دور الموطن كضابط لالختصاص القضائي الدولي في القانون األردني: دراسة تحميمية - -9
 . 8098,  يار 9, عدد 23مجمد  مقارنة", مجمة دراسات,

ي " مةةدت توافةةق المشةةرع األردنةةي فةةي قواعةةد الجنسةةية مةةع متطمبةةات المجتمةةع الةةدولي و ثةةر ذلةةك فةة- -8
 (.8090) 9العدد  1العالقات الدولية الخاصة", مجمة الشارقة لمعموم الشرعية والقانونية, مجمد 

" تغييةةر ضةةابط اإلسةةناد لغايةةة غيةةر مشةةروعة و ثةةره فةةي تحديةةد القةةانون الواجةةب التطبيةةق فةةي إطةةار - -2
 .8099,  يار 9, عدد 22" , مجمة دراسات, مجمد القانون الدولي الخاص األردني

المجمةة ”, ية عن األضرار التي تمحق بالغير من  عمةال البنةا  فةي القةانون المةدني األردنةي"المسؤول -2
 .8098كانون  ول, 2, عدد 2والعموم السياسية, منشور, المجمد  األردنية في القانون

5-  
 

 األبحاث  بالمغة االنجميزية : .8
1- " The Problem of determining the law applicable to damageable act in the high 

seas pursuant to the Jordanian international private law " , JPL , vol.12, No.1, 

2019, pp11-19 . 

2- " Law applicable to the arbitral proceedings in the international private relations", 

Issue 70 ,December, 2014,EJEFAS, pp. 36-53. 

3- " The applicable law to the parentage in the international private relations', EJSS, 

vol. 42 No 1 March 2014, pp. 65-75. 

4- " Problematic of conditions for the enforcement of foreign awards between reality 

of the legislation and reality of the application in Jordan" , EJSS , vol.41 No. 4, 

February , 2014,pp.506-521. 

5- " The legal value of evidence obtained in English law by torture" EJSS, vol. 32 No 

3,2012, pp. 391-406.   

 

 األبحاث باللغة الفرنسية : .1

 

1-  “L’applicabilité de la Convention des Nations - Unies sur la vente internationale de 

marchandises selon le système jordanien de droit international privé”, European 

Journal of Scientific Research Vol 42 Issue 4. 

2- le role de l'ordre public et des lois de police dans les relations internationales privees 

(etude comparee entre le droit jordanien et le droit français), European Journal of social 

science, Vol. 15; issue 2. 

3- L’effet du changement du critère de rattachement licite par son origine et sa description 

dans la détermination de la loi applicable selon le droit international privé jordanien, 

European Journal of social science; Vol. Vol. 16 issue 1. 

4- le critère de la contravention essentielle et   non essentielle a l’égard des contrats dans le 

commerce international, European Journal of social   science, Vol. 24; issue 4. 
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  الدورات التدريبية

 

 اسم الدورة والجهة المنظمة 
 

 التاريخ

 (2/5/8002 -83/8/8002) . الجامعة األردنية  UJCDLدورة - 

 - A Seminar in " Research Development at ASU" at Applied 

Science University/ Academic Staff Performance Developmant 

Unit. 
On 19 Nov. 2015 

 - A Training Course in " Moodle Course Building for Teacher"  

at Applied Science University/ Academic Staff Performance 

Development Unit. 
From 16 to 21 Sep. 2015 

 - A Training Course in " Moodle Course Building for _ 

Advanced Teaching Tools & Features "  at Applied Science 

University/ Academic Staff Performance Development Unit. 
From 11 to 13 Oct.. 2015 

 - A Workshop in " Improving Student Engagement , Retention & 

Achievement "  at Applied Science University/ Academic Staff 

Performance Development Unit. 
On 3 Dec. 2015 

 - Attended the United Kingdom Higher Education Academy 

Professional Certificate in Academic Practice Programme 

delivered at Applied Science University . 

Between Sep. 2015 and April 2016  

 

  األنشطة التدريسية
 

 التي  الدراسية والمواد المقررات
 قام بتدريسها

 الدراسات  البكالوريوس
 العميا

   المدخل إلى عمم القانون. -

   القانون الدولي الخاص. -

   مصارد االلتزام  . -

   ت تنجارية .تشريعا -

   الجنسية واألجانب -

 
  العضوية في الهيئات والجمعيات العممية المهنية

 

 اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها
 

 التاريخ

 سارية المفعول ( 2515عضو نقابة المحامين األردنين  / رقم التسجيل ) 
 


