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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 

 مـحـافـظــةمفلح قـيــس عـلـي  االســـــــم 

 42/9/3991األردن  –عمان  تاريخ ومكان الميالد 
 الحقوق الكلية 
 الخاص القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
-The University of Durham التجاريالقانون  دكتوراه 

United Kingdom 
4004 

-The University of Aberdeen القانون التجاري ماجستير 
United Kingdom 

3999 

 3992 األردن-الجامعة األردنية قانون بكالوريوس 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 

 القانون التجاري التخصص العام 
 قانون التجارة البحرية -التجاريالقانون  التخصص الدقيق 
القانون الجوي، قانون نقل البضائع قانون التجارة البحرية،  ،قانون النقلالقانون التجاري،  مـجاالت االهتمام 

قانون الشركات واإلفالس،  التحكيم التجاري الدولي، التحكيم التجاري،على الطرق، 
ريد البضائع، قانون الملكية الصناعية بيع وتو ، األوراق التجارية والعمليات المصرفية

والتجارية، قانون المعامالت االلكترونية، قانون الرسوم والنماذج الصناعية، قانون براءات 
االختراع، قانون األسرار التجارية، قانون العالمات التجارية، قانون العمل، حل النزاعات 

 لية.البديلة، والجوانب القانونية للمعامالت التجارية الدو 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 

 كلمة( 051ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 ( )باللغة االنجليزية(4004"التفسير الموحد لالتفاقيات البحرية الدولية: دراسة خاصة بالحاويات البحرية" ) 
 This thesis explains that the development of the law of the carriage of goods by sea has led 

to the appearance of the Hague, Hague-Visby and Hamburg Rules. The existence of these 
different conventions plainly contributes to the breakdown of uniformity. The thesis, 
nevertheless, argues that international uniformity is still valuable since it reduces the legal 
costs significantly. However, many conflicts arise among the various countries in 
interpreting these conventions. Such conflicts lead to uncertainty and unpredictability, and 
in consequence, to the increase of legal costs. In proving the latter, the thesis examines and 
evaluates the conflicts of interpretations of these conventions brought on by 
containerisation. 
The thesis proves the inadequacy of various propositions on the question of how to avoid 
such conflicts. It argues, however, that the failure to consider foreign decisions is a 
significant factor of having such conflicts. In proving the latter, the thesis provides a 
comparative study in evaluating various courts' decisions that relate to containerisation. 
The thesis, however, evaluates different measures to achieve international uniform 
interpretations. Most of these measures are not completely satisfactory solutions to such 
achievement. Accordingly, the thesis examines the obstacles that may face the applicability 
of comparative law in practice, and the capability of avoiding these obstacles. The thesis 
also offers various observations in relation to how the national courts shall consider 
comparative law. 
The key point is that the divergence that characterised the interpretation of the existing 
conventions will reappear unless there is some obligation on national courts to consider 
and apply comparative law. The thesis therefore proposes that any future convention 
relating to the law of carriage of goods by sea shall specify that the national courts of every 
contracting state shall refer to the decisions of the other contracting states when dealing 
with questions of interpretation. 
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  السجل الوظيفي 
 

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
أستاذ القانون التجاري  

 المشارك
 وحتى تاريخه 4004 األردن-الجامعة األردنية، عمان –كلية الحقوق 

مستشار محكم و محام و  
 قانوني

، عمان، والتحكيم شريك في شركة جدارا للخدمات القانونية
 (.88العزيز الكايد، عمارة رقم )عبد  ضاحية األمير راشد، شارع

 0098486886883هاتف:
 0098486886889فاكس: 

Email: qais@gedaralaw.com 

وحتى  4008كانون األول 
 تاريخه

عضو مجلس إدارة صندوق  
استثمار أموال الضمان 

 االجتماعي

 / صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي
 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 وحتى تاريخه 4039نيسان 

 -، عمان المجمع العربي للملكية الفكرية والوساطة والتحكيم عضو وخبير ملكية فكرية 
 األردن

 وحتى تاريخه 4002أيلول 

-لجنة شؤون المنافسة لدى وزارة الصناعة والتجارة، عمان عضو لجنة شؤون المنافسة 
 .األردن

 – 4033تشرين الثاني 
 4036تشرين الثاني 

لجنة مشروع تعديل  رئيس 
 القانون البحري األردني

بالتعاون ما بين وزارة النقل ووكالء المالحة البحرية األردن، 
 .األردن-عمان

تشرين األول  – 4033آب 
4031 

عضو اللجنة الوطنية لتنمية  
 الموارد البشرية األردنية

 لجنة الحاكمية:اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية األردنية، "
"، والمتعلقة بتعديل قوانين وأنظمة وتعليمات محور التعليم العالي

 .األردن-التعليم العالي، عمان

 –تشرين الثاني/نوفمبر 
 4038أيار/مايو 

عضو مجلس إدارة شركة  
 البريد األردني

  – 4032كانون الثاني  .األردن-(، عمانJPCشركة البريد األردني )
 4036كانون الثاني 

مناء جامعة عضو مجلس أ 
 العلوم والتكنولوجيا األردنية

 - 4009تشرين األول  األردن -، إربد جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
 4030تشرين األول 

مشروع المفوضية األوروبية حول "تعزيز التحكيم التجاري الدولي  خبير قانوني 
 والوسائل البديلة لحل النزاعات في منطقة الشرق األوسط"

4006 - 4009 

أيلول  - 4004أيلول  / األردن (NYIT)جامعة نيويورك  محاضر غير متفرغ 
4009 

 4004 – 4000 جامعة دارم / المملكة المتحدة مساعد بحث وتدريس 
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  األعمال اإلدارية واللجان 
 

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
، 4009أيلول  - 4006أيلول  ةنائب عميد كلية الحقوق / الجامعة األردني 

 4032أيلول  - 4031أيلول 
 4039أيلول  – 4032أيلول  رئيس اللجنة اإلستئنافية للتحقيق مع الموظفين في الجامعة األردنية 
مقرر وعضو عدة لجان تحقيق متعلقة بشؤون الموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة  

 األردنية
 وحتى تاريخه 4001

 4036أيلول  – 4032أيلول  نة التطوير في كلية الحقوق / الجامعة األردنيةرئيس لج 
 4032أيلول  – 4031أيلول  عضو لجنة اعتماد الجودة والتطوير في الجامعة األردنية 
 4034أيلول  – 4034شباط  عضو لجنة برنامج الكشف عن الغش في األبحاث في الجامعة األردنية 
 4033/4034للعام الجامعي  الجامعة األردنية –كلية الحقوق لندوات والبحث العلمي في  عضو لجنة المؤتمرات وا 
 –عضو ومنسق في اللجنة التحضيرية لمسابقة المحاكمة الصورية لطلبة كلية الحقوق  

 بالتعاون ما بين كلية الحقوق/الجامعة األردنية والمجمع العربي للملكية الفكرية
4006 - 4030 

إعداد النصوص  -في لجنة التأمين على جميع موجودات الجامعة األردنية  عضو قانوني 
 القانونية وبوالص التأمين

4002 - 4030 

 4009 - 4001 عضو لجنة تأديب الطلبة التابعة لعمادة شؤون الطلبة في الجامعة األردنية 

 4008/4009لجامعي للعام ا في الجامعة األردنية عضو لجنة التحقيق مع طلبة الدراسات العليا 

 4009 عضو اللجنة العليا النتخابات إتحاد طلبة الجامعة األردنية 

 4008 عضو قانوني في لجنة إعداد نظام تأديب طلبة الجامعة األردنية 

 4002 عضو قانوني في لجنة إعداد تعليمات موظفي الجامعة األردنية 
تتعلق بإدارة شؤون كلية  مقرر ورئيس وعضو ومنسق وممثل في عدة لجان مختلفة 

 الحقوق/الجامعة األردنية
 وحتى تاريخه 4001
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة
 

 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 Mohammad Amin Naser, 

and Qais Ali Mahafzah 

"The Conundrum of Civil Companies under Jordanian 

Legislation", The Company Lawyer, accepted for publication. 

 Mohammad Amin Naser, 

and Qais Ali Mahafzah 
"Dilution of Trademarks in Jordan – An Eighth Legal 

Wonder!", International Review of Intellectual Property and 

Competition Law, accepted and published, Volume 48, 

Number 2, 2017, pp. 134-150. 
 Qais Ali Mahafzah, and 

Bernadette Hanna Numan 
"Protection of Works of Art and Works of Applied Art in Jordan’s 

Law: A Comparative Study", Journal of Intellectual Property Law 

& Practice, accepted and published, Volume 11, Number 12, 2016, 

pp. 919-928. 
 Qais Ali Mahafzah, and 

Bernadette Hanna Numan 
"The Legal Consequences of Protecting Unregistered Well-Known 

Foreign Trademarks under Jordanian Legislation", Arab Law 

Quarterly, Brill - Netherlands, accepted and published, Volume 30, 

Number 4, 2016, pp. 378-394. 
 Qais Ali Mahafzah, and 

Mohammad Taha Flaieh 
“Objectives Conditions of the Concept of Trade Secrets, is it 

Adequate? A Comparative Study”, Jordan Journal of Law and 

Political Science, Mu’tah University, accepted and published, 

Volume (8), Issue No. (1), 2016, pp. 129-148. 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
مدرب فريق كلية الحقوق/الجامعة األردنية في مسابقة وليم  

 تجاري الدوليفيس الصورية في التحكيم ال
 مدرب (4039  ابريل/نيسان 32-6النمسا )-فينا

محاضر في مؤتمر "التطبيقات القضائية لنزاعات القانون  
البحري"، الذي أعد من قبل نقابة المحامين األردنيين 

 بالتعاون مع الهيئة البحرية األردنية

 محاضر (4038آذار/مارس  13األردن ) -العقبة 

قوق/الجامعة األردنية في مسابقة وليم مدرب فريق كلية الح 
 فيس الصورية في التحكيم التجاري الدولي

آذار/مارس   46-39النمسا )-فينا
4038) 

 مدرب

مدرب فريق كلية الحقوق/الجامعة األردنية في مسابقة وليم  
 فيس الصورية في التحكيم التجاري الدولي

شباط/فبراير   32-8دولة البحرين )
4038) 

 مدرب

اضر في "مؤتمر الوايبو في براءة اإلختراع"، الذي أعد مح 
من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الوايبو( بالتعاون 

 دبي-مع منظمة الملكية الفكرية

  38-32اإلمارات العربية المتحدة )-دبي
 (4036كانون األول/ديسمبر 

 محاضر
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وليم  مدرب فريق كلية الحقوق/الجامعة األردنية في مسابقة 
 فيس الصورية في التحكيم التجاري الدولي

 1 –آذار/مارس  46النمسا )-فينا
 (4036نيسان/ابريل 

 مدرب

منسق ورشة عمل مسابقة وليم فيس الصورية في التحكيم  
وكلية الحقوق/جامعة  CLDPبالتعاون مع  التجاري الدولي

 بيتسبيرغ األمريكية وشركة ليد للمحاماة

 38-32كلية الحقوق/الجامعة األردنية، )
 (4032تشرين األول/اكتوبر 

 منسق

مدرب فريق كلية الحقوق/الجامعة األردنية في مسابقة وليم  
 فيس الصورية في التحكيم التجاري الدولي

 مدرب (4032نيسان/ابريل  39-8النمسا )-فينا

محاضر في "ورشة عمل حقوق الملكية الفكرية"، التي  
من قبل مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع أعدت 

 المجمع العربي للملكية الفكرية

-38المملكة العربية السعودية )-الرياض
 (4031آذار/مارس  44

 محاضر

محاضر في "ندوة الوايبو المحلية لبراءات االختراع" التي  
أعدت من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الوايبو( 

ارة الصناعة والتجارة والمجمع العربي بالتعاون مع وز 
 للملكية الفكرية

 محاضر (4034آذار/مارس  49-48عمان )

رئيس جلسة في ورشة عمل "العنف في أقسام طوارئ  
المستشفيات" التي أعدت من قبل الجمعية األردنية 

 ألخالقيات العمل والمهنة والجامعة األردنية

 رئيس جلسة (4030تموز/يوليو  49عمان )

محاضر في برنامج "محكم ملكية فكرية عربي معتمد"  
الذي أعد من قبل مركز تحكيم اإلتحاد العربي لحماية 

 حقوق الملكية الفكرية

 محاضر (4030أيار/مايو  31-8عمان )

تقديم ورقة عمل في مؤتمر "محكم ملكية فكرية عربي  
معتمد" الذي أعد من قبل مركز تحكيم اإلتحاد العربي 

 حقوق الملكية الفكريةلحماية 

 تقديم ورقة عمل (4030شباط/فبراير  46–38عمان )

محاضر في ورشة عمل "حقوق الملكية الفكرية" التي  
 أعدت من قبل المعهد القضائي األردني والسفارة األلمانية

 محاضر (4009األردن )آذار/مارس -عمان

 المشاركة في ورشة عمل "طرق البحث والكتابة القانونية" 
 التي أعدت من قبل جمعية المحامين والقضاة األمريكيين

آب/أغسطس  43-39األردن ) -عمان 
4008) 

 مشارك

محاضر في ورشة عمل "جذب االستثمار األفريقي" التي  
 أعدت في مؤسسة تشجيع االستثمار

 محاضر (4008األردن )شباط/فبراير -عمان

عدت محاضر في ندوة "حقوق الملكية الفكرية" التي أ 
بالتعاون بين كلية الحقوق وكلية إدارة األعمال في الجامعة 

 األردنية

كانون الثاني/يناير   46-40األردن ) –عمان 
4009) 

 محاضر
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منسق ومشارك في "المؤتمر العربي اإلقليمي المتعلق  
باألدوات الجديدة المستخدمة للمعرفة والرقي نحو الفكر 

 االسكندرية واالبتكار" الذي أعد وعقد في مكتبة

أيلول/سبتمبر  9-2مصر ) -االسكندرية 
4008) 

 منسق ومشارك

تقديم ورقة عمل في مؤتمر "مبادئ وتطبيقات التأمين"  
الذي عقد للمحامين األردنيين بتنظيم من اتحاد شركات 

 التأمين األردنية

 تقديم ورقة عمل (4008األردن )شباط/فبراير -عمان

مبادئ وتطبيقات التأمين" تقديم ورقة عمل في مؤتمر " 
الذي عقد لموظفي شركات التأمين األردنيين وغير األردنيين 

 بتنظيم من اتحاد شركات التأمين األردنية

األردن )كانون األول/ديسمبر -عمان
4006) 

 تقديم ورقة عمل

محاضر في ورشة عمل "مبادئ وتطبيقات التأمين" التي  
حاد شركات عقدت لمستشارين سعوديين بتنظيم من ات

 التأمين األردنية

 محاضر (4006األردن )حزيران/يونيو -عمان

محاضر في ندوة "الجانب القانوني للفن" التي عقدت في   
كلية الحقوق/الجامعة األردنية والهيئة الملكية األردنية 

 بالتعاون مع معهد غوته في عمان، مكتب اليونسكو لألفالم

كتب بالتعاون مع معهد غوته في عمان، م
عمان، دائرة المكتبة الوطنية -اليونسكو

وزارة -األردنية، ودائرة مراقبة الشركات
نيسان/ابريل  48-42الصناعة والتجارة )

4006) 

 محاضر

المشاركة كمندوب عن الجامعة األردنية في "ورشة العمل  
الوطنية للتعريف بقضايا الملكية الفكرية" التي أعدت من 

 للتكنولوجياقبل جامعة األميرة سمية 

كانون الثاني/يناير   38األردن )-عمان
4006) 

 مشارك

غرفة تجارة عمان )كانون الثاني/يناير  محاضر في ندوة "البيوع الدولية" 
4006) 

 محاضر

منسق ندوة "الحماية المدنية والجنائية لحق المؤلف" التي  
عقدت في كلية الحقوق/الجامعة األردنية، بالتعاون مع 

 عالمية للملكية الفكريةالمنظمة ال

 منسق (4002)تشرين األول/أكتوبر 

تقديم ورقة عمل في "مؤتمر الوايبو المحلي" الذي عقد في   
كلية الحقوق/الجامعة األردنية، بالتعاون مع المنظمة 

 العالمية للملكية الفكرية

 تقديم ورقة عمل (4002نيسان/ابريل  8-8)

تأثيره على حماية  منسق ندوة "استخدام االنترنت ومدى 
حقوق الملكية الفكرية" التي عقدت في كلية 

 الحقوق/الجامعة األردنية، بالتعاون مع مكتب اليونسكو

 منسق (4002آذار/مارس  9عمان )

منسق ندوة "حق المؤلف في األردن بين النظرية والتطبيق"  
التي عقدت في كلية الحقوق/الجامعة األردنية، بالتعاون مع 

 الوطنية األردنيةالمكتبة 

 منسق (4002كانون الثاني/يناير   34)
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"السياسة التجارية واتفاقيات األنظمة  المشاركة في مؤتمر 
منظمة التجارة العالمية وصندوق  التجارية" الذي عقدته

 النقد العربي

تشرين  46-34الدوحة )–دولة قطر
 ( )شهادة دبلوم(4001الثاني/نوفمبر 

 مشارك

 
  بيةالدورات التدري

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

محاضر في الدورة التدريبية "صياغة العقود القانونية باللغة االنجليزية" التي أعدت من  
قبل المجمع العربي للملكية الفكرية و مجموعة طالل أبو غزاله وشركاه الدولية في 

 .المركز التجاري العالمي

  13)دبي/اإلمارات العربية المتحدة 
شباط/فبراير  1 –كانون الثاني/يناير 

4030) 
المشاركة في برنامج "األخالقيات القانونية" الذي أعد في الواليات المتحدة األمريكية  

 بالتعاون بين كلية الحقوق/الجامعة األردنية ونقابة المحامين األمريكية
 8 –كانون الثاني/يناير   42)

 (4009شباط/فبراير 
" التي أعدت في الجمعية Patent Draftingلدورة التدريبية "المشاركة في ا 

 األردن. –عمان ، العلمية الملكية
كانون الثاني/يناير   41-49)

4008) 
محاضر في البرنامج التدريبي "إدارة واقتصاديات النقل البحري" الذي عقد وأعد من  

 .قبل معهد الدراسات البحرية األردني
/يونيو حزيران 30-8األردن )-عمان

4002) 
 

  األنشطة التدريسية
 

 التي  الدراسية والمواد المقررات 
 تدريسهاب قام

 الدراسات  البكالوريوس
 العليا

 X  قانون النقل 
 X  األوراق التجارية والعمليات المصرفية 
 X  الشركات واإلفالس 
 X  التشريعات التجارية 
  X األسرار التجارية 
  X النماذج الصناعيةالرسوم و  
  X براءات االختراع 
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  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 

 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 
 

 التاريخ

 وحتى تاريخه 4004 األردن -عمان  ،عضو في نقابة المحامين األردنيين 
 وحتى تاريخه 4030حزيران  األردن -عمان  ،المهنةعضو في الجمعية األردنية ألخالقيات العمل و  
 –، الكرك عضو هيئة تحرير المجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية/ جامعة مؤتة 

 .األردن
 4039آذار  – 4032آذار 

 انيكانون الث – 4036 كانون الثاني األردن. -عمان  ،المعهد القضائي األردنية في نائب رئيس اللجنة العلمي 
4038 

   
  المنح والجوائز التي حصل عليها 

 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
    
    

 
 


