السيرة الذاتية

* المعلومات الشخصية :
االســـــــــــــــــــــــــم :د .محـــمـــود علي سالــــم الرشــــــــدان.
تاريخ و مكان الوالدة ،1948/9/12 :الحصـن /اربد  /األردن.
الجــنــســيـــــــــــــــــة :األردنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
العنوان  :األردن /عمان /تالع العلي /شارع عياض بن زهـيـــر .
هــــــاتــــــــف رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم.0779994446 :

* المؤهالت العلمية:
 .1دكتوراة دولة في القانون الخاص من الجامعة اللبنانيـة (.)2002
 .2ماجستير في القانون المدني من الجامعــــــــة األردنية (.)1993
 .3ليسانـس في الحقوق من جامعة عين شمس  /القاهــرة (.)1973
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* الخبرات العملية :
 .1النائب األول لرئيس محكمة التمييز األردنية سابقا.
 .2نائب رئيس محكمة العدل العليا األردنية سابقا.
 .3عضو في المجلس القضائي االردني سابقاً.
 .4نائب رئيس جمعية المحكمين األردنيين
 .5مُحكم وعضو في نقابة المحاميين األردنيين
 .6عضو اللجنة الخاصة  /الهيئة المستقلة لإلنتخاب
 .7رئيس الهيئة الحقوقية األولى في محكمة التمييز لألعوام ( .)2011/2010
 .8قاض في محكمة التمييز األردنية من ( )2008/11/2حتى ( .)2011/3/10
 .9قاض في محكمة العدل العليـــــــــا من ( )2006/1/2حتى ( )2008/11/1
(
قاض في محكمة التمييز األردنية من ( )2002/11/20حتى
.10
)2001/1/2
قاض في محكمة العدل العليـــــــا من ( )2000/5/15حتى
.11
(.)2002/11/7
قاض في محكمة التمييز األردنية من ( )200/3/21حتى
.12
(.)2000/5/14
عضو في الديوان الخاص بتفسيــــــــــــــر القوانين لألعوام (-2010
.13
)2011
عضو في اللجنة التوجيهية العليا اإلستراتيجية لتطوير القضاء لألعوام
.14
(.)2011/2010
عضو في مجلس إدارة المعهد القضائي األردني من ( )2007/12/26
.15
حتى (.)2009/12/27
رئيس المجلس العلمي لمركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية و حقوق
.16
اإلنسان  /فرع األردن ) سابقا )  ،منذ عام  2006حتى عام 2008
عضو في مجلس كلية القانون في جامعة اليرموك للعام (.)2013-2012
.17
عضو في مجلس كلية طب األسنان بجامعة العلوم و التكنولوجيا األردنية
.18
للعام الدراسي .1996/1995
محاضر غير متفرغ لدى كلية الحقوق في الجـااااااامعـااااااـااااااة األردنية لعام
.19
.2010
محاضااااااار غير متفرغ لدى كلية الحقوق في جامعة عمان العربية لعام
.20
.2012
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خبير و مدرب مساااتشاااارين قانونين في مجموعة الجهود المشاااتركة لعام
.21
.2012
رئيس هيئة فحص إقرارات إشهار الذمة الماليـااااااـااااااـااااااـااااااـااااااـااااااة لألعوام
.22
(.)2011/2010
رئيس المجلس العلمي لمركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية و حقوق
.23
االنسان  /فرع االردن  ،منذ عام  2006حتى عام .2008
رئيـاااـاااـاااـاااس محكمـاااـاااة بـاااـاااـاااـاااداية اربد مـاااـااان ( )1998/4/1حتى
.24
(.)2000/3/21
(
قاض في محكمة استئناف اربد من ( )1993/4/12حتى
.25
.)1998/4/1
(
قاض في محكمة بداية اربد من ( )1986/11/10حتى
.26
.)1990/12/2
(
مساعد للنائب العــــــــــام من ( )1990/12/2حتـى
.27
.)1993/4/12
قاااااض صااااااالب في محكمااااة باااادايااااة اربااااد من ( )1978/10/1حتى
.28
(.)1986/11/10
مدرب مدراء المحاكم األردنية.
.29
مشااااااارف على المحاكمات الصاااااااورية لطلبة كلية الحقوق في الجامعات
.30
األردنية الرسمية بالتعاون مع جمعية المحامين والقضاة االمركيين.
مدرب القضاااااااة في المعهد القضااااااائي األردني في موضااااااوع التامين و
.31
عقوده /تطبيقات قضائية.
مشرف ومناقش أبحاث طالب المعهد القضائي األردني .
.32
مناقش أبحاث المحامين.
.33
مدرب مدراء الدوائر في دائرة مراقبة الشاااااركات على أعمال الصاااااياغة
.34
التشريعية و تحليل النصوص القانونية.
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*الدورات القانونية :
 -1المشاركة في ورشة عمل أعدتها هيئة التأمين تتعلق بأحكام التأمين وتطبيقات عقد
التأمين للعاملين في السلك القضائي األردني المنعقدة في البحر الميت خالل الفترة
من  15-12تشرين أول عام . 2003
 -2المشاااااااركة في ملتمر القضاااااااة والتامين تحت عنوان القضاااااااء والتامين ركائز
أسااااساااية الساااتقطاب االساااتيمارات المحلية واألجنبية وتوفير األمن االقتصااااد
المنعقدة في عمان خالل الفترة من .2002/8/30-28
 -3المشااااااااركة في الندوة التي عقدتها األمانة العامة لالتحاد العربي للتامين حول
تامينات المسااااالولية المدنية وأيرها في تطوير اقتصااااااديات وبرامع التنمية على
مستوى المجتمعات العربية المنعقدة في عمان خالل الفترة .2003/5/19 - 18
 -4المشاااااااركة في الملتقى الدولي للتامين والمصااااااارف تحت عنوان االحتيال كاحد
مخاطر تامينات النقل البحر والجو والبر المنعقدة في عمان خالل الفترة
من .2005/2/23 -21
 -5المشاركة في ندوة الويبو الوطنية المتخصصة للسلطة القضائية المنعقدة برعاية
المنظمااااة العااااالميااااة للملكيااااة الفكريااااة في عمااااان وذلااااك خالل الفترة من
. 2003/5/17 -15
 -6المشااااركة في ورشاااة عمل متخصاااصاااة للقضااااة بعنوان ( تفعيل قوانين الملكية
الفكرياااة وبنااااء القااادرة القضااااااااااائياااة ) المنعقااادة في عماااان خالل الفترة من
. 2003/8/14 -13
 -7المشاااااركة في المحاضاااارات القانونية المتخصااااصااااة باسااااتخدام تقنية التعليم عن
بعااااد في مركز شااااااابكااااة التعليم لل تنميااااة العااااالميااااة حول الملكيااااة الفكريااااة
( أيير الجامعة األردنية ) المنعقدة بتاريخ .2005/3/30
 -8المشاااركة في ورشااة العمل المتخصااصااة حول (الوساااطة والتحكيم) المنعقدة في
عمان بتاريخ . 2004/8/26
 -9المشاااركة في حلقة دراسااية متخصااصااة حول المحكمة الجنائية الدولية والقضاااء
الجنائي الدولي وعالقته بالنظام القضاااائي الوطني المنعقدة في عمان وذلك خالل
الفترة .2004/9/22 - 20
 -10المشاااااااااركااة باااللقاااء القضااااااااائي العراقي الااذ عقااد في عمااان خالل الفترة
. 2004/10/ 4 -2
 -11المشاركة في ندوة تنفيذ األحكام الجزائية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء
في فرنسا المنعقدة بتاريخ . 1988/11/10 -8
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 -12المشااااااااركة في ملتمر تطوير تعليم القانون في الجامعات األردنية المنعقدة في
عمان بتاريخ .2005/9/15– 14 -16
-13المشاااااااركة في ندوة مناقشااااااة وييقة مشااااااروع الشااااااراكة بين القطاع الحكومي
وملسااسااات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسااان المنعقدة في المعهد
الدبلوماسي األردني بتاريخ .2006/11/18
 – 14المشاركة في ندوة سبل تفعيل التعاون و التكامل بين كليات الحقوق و القضاء
في االردن  ،التي عقدتها كلية القانون في جامعة اليرموك بتاريخ .2012/3/28
 -15المشاااااااركة في دورة التحكيم التجار بوجه عام في القانون الفلسااااااطيني التي
ع قدها المع هد العربي للتحكيم و التساااااااويات ال بدي لة بمشاااااااااركة وزارة ال عدل
الفلسطينية في الفترة الواقعة (.2013/3/ 24 -22

* أوراق العمل المقدمة :
 -1ورقاااة عمااال بعنوان حقوق نزالء مراكز اإلصااااااااله والتااااهيااال األردني رقم
 19لساااانة  2004والتعليمات الصااااادرة بمقتضاااااه  ،مقدمة في الملتمر اإلقليمي
األول حول حقوق نزالء وموقوفي مراكز اإلصاااااااله والتاهيل في التشااااااريعات
الدولية والمحلية المنعقد في عمان خالل الفترة من .2005/12/4-2
 -2ورقة عمل بعنوان الخطا المرفقي والخطا الشاااااخصاااااي مقدمة في ورشاااااة عمل
تشاااااخيص المخالفات اإلدارية والمالية والرقابة عليها ب شاااااراف المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع معهد العلوم األمنية
واإلدارية – أكاديمية شرطة دبي وذلك خالل الفترة من .2007/8/16 -12
 -3ورقة عمل مقدمة في ورشااة عمل إقليم الشاامال التي عقدت في مركز أسااامة بن
زيد والتي عقد المعهد القضااااائي بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية بعنوان (
الممارسة التطبيقية لمراقب السلوك) وذلك بتاريخ . 1999/10/20 -17
 -4ورقة عمل مقدمة في الندوة التي عقدتها نقابة المحامين األردنيين تحت عنوان
( نظام التامين اإللزامي على المركبات –مخاطر وعدالة ) المنعقدة في عمان
بتاريخ .2005/6/6
 -5ورقة عمل مقدمة في الدورة التدريبية حول مفاهيم الديمقراطية وإشاااااااكاالتها
المنظماة من قبال مركز العاالم العربي للتنمياة وا لديمقراطياة المنعقادة في عماان
خالل الفترة (.)2008/1/24-22
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* المشاركات الدولية:
 -1ندوة التبادل القانوني بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة األردنية الهاشاامية
خالل الفترة . 1996/1/17-13
 -2دورة لالطالع على الحلول القضااااااااائية البدي لة في الواليات المتحدة األمريك ية
) )A. D .Rوذلك خالل الفترة .1998/10/3 – 18
 -3تمييل المملكة األردنية الهاشاامية في اتحاد المجالس والمحاكم الدسااتورية العربية
في القاهرة وذلك خالل الفترة .2000/2/23 -18
 -4جولة لالطالع على التجربة القضااااااااائية في محاكم دبي وذلك خالل الفترة من
. 2004/12/13-10
 -5جولة لالطالع على التجربة القضائية في محاكم سنغافورة وذلك خالل الفترة من
. 2004/12/18 -14
 -6تمييل المملكة األردنية الهاشاامية في اتحاد المجالس والمحاكم الدسااتورية العربية
في القاهرة وذلك خالل الفترة .2008/2/19-15
 -7رئيس الوفد القضااائي األردني لحضااور ملتمر العدالة األوروبية المتوسااطية في
الها وذلك خالل الفترة .2010/11 / 12 -8

* المؤلفات :
 -1الغبن في القانون المدني دراسة مقارنة.
 -2شره قانون العالمات التجارية األردني في النظرية والتطبيق.
 -3نظرياااة الظروف الطاااارئاااة في القاااانون المااادني والقاااانون اإلدار
مقارنة.
 -4شره قانون براءات االختراع االردني.
 -5شره قانون التحكيم األردني.
 -6آداب وتقاليد القضاء
 -7شره قوانين المُلكية الفكرية الحديية ( قيد التاليف )
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دراساااااااااة

