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 الدكتور اسامة نائل املحيسنعطوفة 

 السيرة الذاتية

 

 املؤهالت العلمية :

 1001 جامعة تونس عام – دكتوارة  قانون خاص. 

  1991الجامعة ألاردنية عام  – ماجستير قانون. 

 1994جامعة مؤتة عام  – بكالوريوس علوم قانونية وشرطية. 

 :الوظائف التي شغلها 

 .ضابط أمن عام 

  .استاذ جامعي 

 .مستشار قانوني 

 منفذ برامج تدريبية( مدرب(. 

 املهام :

 .ضابط تحقيق وعمليات وتدريب 

 .مدعي عام منتدب وقاض في محكمة الشرطة 

  ألامم املتحد  –مراقب شرطة دولية-.  

 تدريب وتطوير وظيفي قضائي –دائرة القضاء في ابوظبي خبير قانوني ب.   

  سليتتة شتترطة  –استتتاذ القتتانون الستتاص ستتابقا فتتي : أساداميتتة الستتلطان قتتابوس لعلتتوم الشتترطة

وتتتتوتد تتتتدراس املستتتاقات  شتتتارقة والعتتتين للعلتتتوم والتكنولوجيتتتامنتتتتدب فتتتي جتتتامعتي ال –أبتتتوظبي 

 –الشترسات التجاريتة والفتالس  -مبادئ القانون التجاري  -ملدخل للعلوم القانونية ا  التالية :

امللكيتتتة  -القتتتانون البحتتتري  -ألاوراق التجاريتتتة والعمليتتتات املصتتترفية  -ات الاقتصتتتاداة التشتتتراع

القتتتوانين  –التحقيتتتق الجنتتتائي  –قتتتانون العمتتتل  –الجتتترائم الاقتصتتتاداة  -التحكتتتيم  –الفكريتتتة 

 املكملة.
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 ء و يتتتتر الداخليتتتتتة ار مو نائتتتتتب رئتتتتيس مجلتتتتس التتتتتو  مستشتتتتار قتتتتانوني فتتتتتي ألامانتتتتة العامتتتتة ملكتتتتتتب ستتتت

 الماراتي.

 .عضو اللجنة القانونية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي 

 .عضو مجلس سلية شرطة ابوظبي 

 فتتي  وتلتتا السا تتة بدعتتداد و تتياية التشتتراعات عضتتو فتتي العداتتد متتن اللجتتان العلميتتة والداريتتة

 مختلف املؤسسات التي عملت فيها.

 والدكتوراة(ملاجستير ا)ة العداد من الرسائل العلمية الشراف والاشتراك في مناقش. 

 .تنفيذ البرامج التدريبية 

 : واملذكرات وألابحاث الكتب

  ا ول نظرية القانون. 

 الشرسات التجارية والافالس. 

 الوجيز في حقوق امللكية الفكرية. 

 1991، عمان، ف الداري، نظامه وأحكامهالتوقي. 

  الجامعتتتتتتة  املاجستتتتتتتير( فتتتتتتالس فتتتتتتي قتتتتتتانون التجتتتتتتارة ألاردنتتتتتتي )رستتتتتتالةعقتتتتتتد الصتتتتتتلا التتتتتتوا ي متتتتتتن ال

 .1991ألاردنية، 

 بحتت   ،رعااتتة متتدمملي املختتدرات واملتتؤقرات العقليتتة أقنتتاء فتتترة تنفيتتذ العقويتتات الستتالبة لل ريتتة

 .1991، تونس مقدم إتد ألامانة العامة ملجلس و راء الداخلية العرب

 روحتتتتتتتة )اط فتتتتتتتي التشتتتتتتتراعين ألاردنتتتتتتتي والتون تتتتتتت ي إنقتتتتتتتاذ املؤسستتتتتتتات املتتتتتتتارة بصتتتتتتتعويات اقتصتتتتتتتاداة

 .1001جامعة تونس، تونس  الدكتوراة(

 انعقتتتتاد الصتتتتلا التتتتوا ي متتتتن الفتتتتالس فتتتتي التشتتتترا، الاتحتتتتادي المتتتتاراتي ، مجلتتتتة ال تتتتق، الشتتتتارقة ،

1002. 

  يتة الوطنيتة،الدور التنموي الاقتصادي للشرطة واقره علد الهوية الوطنية، متؤتمر ألامتن والهو 

 .1009أبوظبي 

 مجلتتتتتة ال تتتتتق، الشتتتتتارقةاملستتتتتاهمة العامتتتتتةالشتتتتترسات  انتتتتتدما  داملستتتتتاهمين عنتتتتت مااتتتتتة أقليتتتتتةح ، ،

1009. 
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  اندما  الشرسات وسيلة إلنقاذهتا أم ننقضتااها، بحت  قتدم إتتد املتؤتمر التدوتي الرايت،  ساداميتة

 .  1009، العاملية شرطة دبي، يعنوان ألاقار القانونية لأل مة املالية

  الواقعتتتة علتتتد ظهتتتر الستتتفينة، مجلتتتة البحتتتوث ستتتلطة الريتتتان فتتتي التوقيتتتق والتحقيتتتق فتتتي الجتتترائم

 .1010 ث والدراسات،والدراسات ألامنية، مركز البحو 

  الحجتتتتتتتز الاحتيتتتتتتتاطي علتتتتتتتد الستتتتتتتفن فتتتتتتتي التشتتتتتتتراعين التون تتتتتتت ي والمتتتتتتتاراتي علتتتتتتتد ضتتتتتتتوء الاتفاقيتتتتتتتات

 .1013الدولية، مجلة ألاحداث القانونية التونسية، تونس 

  املتتتتتؤتمر  دراستتتتتة مقارنتتتتتة، –الافتتتتتالس  ائممستتتتتؤولية متتتتتداري الشتتتتترسات متتتتتن ييتتتتتر التجتتتتتار عتتتتتن جتتتتتر

الستتاص بميويتتة املجلتتة الجنائيتتة التونستتية، سليتتة ال قتتوق والعلتتوم السياستتية، جامعتتة تتتونس، 

 .م1014

  أ ول التحقيق الاداري. 

 .مهارات تقدام الاستشارات القانونية 

 .أ ول تفسير وتحليل النصوص القانونية 

 .إعداد و ياية التشراعات 

  في التشرا، العماني.أحكام الفالس 

 .دروس في ألاوراق التجارية والعمليات املصرفية في التشرا، الماراتي 

 .دروس في قانون الشرطة العماني 

 .القوانين املكملة في التشرا، العماني 

 .واجبات رؤساء ألاقالم 

 .واجبات أمناء السر 

 واجبات ومسؤوليات مندوبي التنفذ 

 وارد البشرية.أضواء علد التشراعات املنظمة للم 

 .اعداد و ياية العقود 

  الدورات :

  .التحقيق والبح  الجنائي 

  .مكافحة املخدرات والتزايف 
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 .العالقات العامة والاتصال الجماهيري 

 .حفظ النظام 

 .الاستخبارات السا ة 

 .ال اسب آلاتي 

  .قبعات التفكير الست 

 ياية ألاهداف ألادائية . 

 البرمجة اللغوية العصبية. 

 القات العامة والاتصال الجماهيري الع. 

 .مراقبة انتهاسات حقوق النسان 

 الجنائية والاجتماعية استخدامات املنهج العلمي في البحوث. 

  .ال اسب آلاتي 

 .تنمية املهارات ويناء فريق العمل 

 .الشرطة وحقوق النسان 

 .التعامل م، الدارسين والتعليم التعاوني 

 .العصف الذهملي 

  د النفط والغا .التحكيم في عقو 

 .املمارسات الواقعية للشؤون الدارية والقانونية 

 قبعات التفكير الست. 

  (الرخصة الدولية لقيادة ال اسوبICDL .) 

 ياية ألاهداف ألادائية . 

 

 

 

 

 


