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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 م العالوينالدكتور كمال عبدالرحياألستاذ 
 أصول المحاكمات المدنية )قانون المرافعات المدنية والتجارية(قانون 

 األردنية كلية الحقوق الجامعة 
 

  البيانات الشخصية
 
 كمال عبدالرحيم مفضي العالوين االســـــــم 
 .12/21/2791 تاريخ ومكان الميالد 
 الحقوق  الكلية 
 القانون الخاص  القسم 
 

    المؤهالت الدراسية
 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 1991 الجامعة االردنية القانون         البكالوريس  

قانون أصول المحاكمات  الماجستير  

 المدنية 

 1991 الجامعة االردنية

قانون أصول المحاكمات  الدكتوراة  

 المدنية

University of 

Aberdeen (U.K.) 
4002 

     
     
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 القانون الخاص التخصص العام 
 قانون أصول المحاكمات المدنية  قالتخصص الدقي 

،الوسائل البديلة لحل المنازعات، ضمانات التحكيم ، االثبات ، قانون التنفيذ مـجاالت االهتمام 
 المحاكمة العادلة
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 051ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 Questioning the functional framework for adding new parties to civil proceedings: a 

comparative study between Scottish Rules of Civil Procedure and Federal Rules of 

Civil Procedure  

 
 
 
 
 

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
مساعد عميد كلية الحقوق لشؤون  

 التطوير

                        4002 كلية الحقوق  -الجامعة االردنية

 4011-4010 كلية الحقوق -الجامعة االردنية   رئيس قسم القانون الخاص 

  رئيس قسم القانون الخاص 

 

-جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا -كلية القانون
  دولة االمارات العربية المتحدة

1122-1121         

يئة تدريس )استاذ عضو ه 

 مشارك(  

 4012-4012 كلية القانون جامعة قطر

محام ومستشار وخبير في العديد  

 من القضايا القانونية
لغاية  4002    نقابة المحامين النظاميين

 تاريخه

المستشار القانوني صندوق  
إسكان العاملين في الجامعة 

 اإلردنية

 1122/1122 يةصندوق إسكان العاملين في الجامعة اإلردن
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  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
 1129-1122 ممثل كلية الحقوق في مجلس الجامعة  

 الجامعة االردنية(-لجنة التحقيق )عمادة شؤون الطلبة رئيس 

 
1122-1122 

 1122-1122 ةعمادة شؤون الطلب–)عضو احتياط( مجلس التاديب  عضو 
1122-1122  

 عضو مجلس إدارة صندوق إسكان العاملين في الجامعة األردنية   

 
1117-1121 

 1122/1122 برنامج البكالوريس في القانون  منسق       
 
 
 

 1122/1122 مقرر لجنة المكتبات والمجالت العلمية      

 1122/1122 عضو لجنة التطوير والجودة        

  عضو مجلس كلية الحقوق          
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 د. كمال عبدالرحيم العالوين & 

 د. احمد ابراهيم الحياري
The establishment of commercial court in Jordan 

European Journal of Social Sciences, 2011, Vol. 22 No. 1 

عويدي ". د. علي د. أحمد  
. د. المنصور أنيس منصور

 كمال عبد الرحيم العالوين

المجلة األردنية في  /أثر تغيير صاحب العمل على االلتزامات السابقة.
( العدد 2، المجلد )1122 اكتوبر القانون والعلوم السياسية،جامعة مؤتة،

(2) 

 العالوين د. كمال عبدالرحيم 
 د. احمد علي العويدي

 د.انيس منصور المنصور

Class action as an Efficient Mechanism for Improving 
Access to Justice in the Jordanian Law: Comparative 
Study. European Journal of Social Sciences. Vol. 46 No 2 
January, 2015. 

د. كمال العالوين، د. انيس  
د. احمد  المنصور منصور

 عويديعلي 

من قبل محكمة  ضوابط اصرار محكمة االستئناف على قرارها المنقوض

مجلة دراسات / علوم / التمييز: دراسة في قانون أحكام القضاء األردني

 .Vol. 43 4012 ,  الشريعة والقانون،

ا لقانون المرافعات القطري مقارنا مع قراءات نقدية في أساسيات التحكيم وفق د. كمال عبدالرحيم العالوين 
: الجامعة علوم الشريعة والقانون مجلة دراسات/ -قانون التحكيم األردني 

 1122،  2ملحق  22األردنية. المجلد 

بخصوص  1122مستحدثات قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل لسنة  د. كمال عبدالرحيم العالوين 
: الجامعة األردنية. علوم الشريعة والقانون مجلة دراسات/االثبات بالخبرة، 

 مقبول للنشر 1122
 

نحو تنظيم تشريعي للتنفيذ المعجل القانوني في قانون التنفيذ اإلردني: دراسة  د. كمال عبدالرحيم العالوين 
مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، كلية القانون الكويتية العالمية، 

 .1122، 12 العدد

 1122:  مصطلحات قانونية باللغة االنكليزية: الجامعة االردنية،كتاب د. كمال عبدالرحيم العالوين 
االثبات في قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري،  فصل في كتاب:  د. كمال عبدالرحيم العالوين 

1122 
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  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده م المؤتمر والجهة المنظمة اس 
كلية « تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة» 

من السفارة الهولندية في  الحقوق بدعم
 األردن.

 رئيس جلسة .1122الجامعة األردنية/ –كلية الحقوق 

 في القانون تدريساساليب وطرق  
الجامعات االمريكية. نقابة المحامين 

 ألمريكيينا

الواليات المتحدة األمريكية 
12/2/1112- 21/9/1112 

 حضور ومناقشة 

ورشة عمل حول أساليب التدريس  
    نقابة المحامين األمريكيين -التفاعلية

 حضور ومناقشة  22/3/1112-9عمان: 

ورشة عمل إقليمية حول "البحث والكتابة  
جمعية المحامين والقضاة  -القانونية"
 ناالمريكي

 حضور ومناقشة 12/2/1121- 12

العربي المركز دورة "مهارات التحكيم"  
إعداد د. محمد حسام الملكية الفكرية 

 لطفي

 حضور كمتدرب 1122عمان 

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

  / مركز االستشارات الجامعة االردنية باللغة العربيةصياغة العقود  
  مركز االستشارات الجامعة االردنية/ مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية 
     1122 قطر -/ مركز الدراسات القانونية والقضائية الحقوق العينية  
  إعداد البحث القانوني / المعهد القضائي االردني 
 SATC  1122مصطلحات قانونية باللغة االنكليزية/ مركز  
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  لتدريسيةاألنشطة ا

 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
 قانون أصول المحاكمات المدنية 

 
    

    قانون البينات           
 مصطلحات قانونية باللغة اإلنكليزية 

 
   

 التشريعات التجارية لطلبة التجارة. 

 
   

    القانون الدولي الخاص                          
    تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية                 
    المدخل الى علم القانون  
 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 لغاية تاريخه  1112 نقابة المحامين النظامين  
مجلة جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا لالعمال والقانون  / األمارات العربية  

 المتحدة
1122-1122 

 1122-1122 عضو لجنة تعديل التشريعات )قانون البينات( / وزارة العدل  
عدد من الجامعات الحكومية  ن فيامج تخصص القانو ناعتماد بر  نةعضو لج 

 اعتماد مؤسسات التعليم العالي()هيئة والخاصة 
1122-1122 

، جامعة عمان االهلية، عضو لجنة اعتماد برامج في جامعة العلوم التطبيقية 
 )هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي( جامعة جرش

1122 

 1122 ،ايار عضو لجنة تقييم برنامج القانون في جامعة صحار سلطنة عمان. 
 .1121-3-2 :األردنقانونية للنساء العربيات الشبكة ال/ ضابط ارتباط  
 1121-1119 عضو مجلس إدارة صندوق إسكان العاملين في الجامعة األردنية  
برنامج األمم  /  "مشروع تطويروتحديث النيابات العامة "خبير وطني لبرنامج 

 (    UNDP )     المتحدة اإلنمائي
1112   
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   المنح والجوائز التي حصل عليها

 
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
    
    
    
    
 
 


