عطوفة الدكتور اسامة نائل املحيسن
السيرة الذاتية
املؤهالت العلمية :
 دكتوارة قانون خاص – جامعة تونس عام .1001
 ماجستير قانون – الجامعة ألاردنية عام .1991
 بكالوريوس علوم قانونية وشرطية – جامعة مؤتة عام .1994
الوظائف التي شغلها :
 ضابط أمن عام.
 استاذ جامعي.
 مستشار قانوني.
 مدرب (منفذ برامج تدريبية).
املهام :
 ضابط تحقيق وعمليات وتدريب.
 مدعي عام منتدب وقاض في محكمة الشرطة.
 مراقب شرطة دولية – ألامم املتحد .-
 خبير قانوني بدائرة القضاء في ابوظبي – تدريب وتطوير وظيفي قضائي.
 استتتاذ القتتانون الستتاص ستتابقا فتتي  :أساداميتتة الستتلطان قتتابوس لعلتتوم الشتترطة – سليتتة شتترطة
أبتتوظبي – منتتتدب فتتي جتتامعتي الشتتارقة والعتتين للعلتتوم والتكنولوجيتتا وتتتوتد تتتدراس املستتاقات
التالية  :املدخل للعلوم القانونية  -مبادئ القانون التجاري  -الشترسات التجاريتة والفتالس –
التشتتراعات الاقتصتتاداة  -ألاوراق التجاريتتة والعمليتتات املصتترفية  -القتتانون البحتتري  -امللكي تتة
الفكريتتة – التحكتتيم  -الج ترائم الاقتصتتاداة – قتتانون العمتتل – التحقيتتق الجنتتائي – الق تتوانين
املكملة.

صفحة  1من 4

 مستش تتار ق تتانوني ف تتي ألامان تتة العام تتة ملكت تتب ست تمو نائ تتب رئ تتيس مجل تتس ال تتو راء و ي تتر الداخلي تتة
الماراتي.
 عضو اللجنة القانونية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
 عضو مجلس سلية شرطة ابوظبي.
 عضتتو فتتي العداتتد متتن اللجتتان العلميتتة والداريتتة وتلتتا السا تتة بدعتتداد و تتياية التشتتراعات فتتي
مختلف املؤسسات التي عملت فيها.
 الشراف والاشتراك في مناقشة العداد من الرسائل العلمية (املاجستير والدكتوراة).
 تنفيذ البرامج التدريبية.
الكتب وألابحاث واملذكرات :
 ا ول نظرية القانون.
 الشرسات التجارية والافالس.
 الوجيز في حقوق امللكية الفكرية.
 التوقيف الداري ،نظامه وأحكامه ،عمان.1991 ،
 عقت تتد الصت تتلا ال ت تتوا ي مت تتن الف ت تتالس فت تتي قت تتانون التج ت تتارة ألاردنت تتي (رس ت تتالة املاجست تتتير) الجامع ت تتة
ألاردنية.1991 ،
 رعااتتة متتدمملي املختتدرات واملتتؤقرات العقليتتة أقنتتاء فتتترة تنفيتتذ العقويتتات الستتالبة لل ريتتة ،بح ت
مقدم إتد ألامانة العامة ملجلس و راء الداخلية العرب ،تونس .1991
 إنق ت تتاذ املؤسس ت تتات امل ت تتارة بص ت تتعويات اقتص ت تتاداة ف ت تتي التش ت تتراعين ألاردن ت تتي والتون ت ت ي (اطروح ت تتة
الدكتوراة) جامعة تونس ،تونس .1001
 انعق تتاد الص تتلا ال تتوا ي م تتن الف تتالس ف تتي التش تترا ،الاتح تتادي الم تتاراتي  ،مجل تتة ال تتق ،الش تتارقة،
.1002
 الدور التنموي الاقتصادي للشرطة واقره علد الهوية الوطنية ،متؤتمر ألامتن والهويتة الوطنيتة،
أبوظبي .1009
 حماا تتة أقلي تتة املس تتاهمين عنت تد ان تتدما الش تترسات املس تتاهمة العام تتة ،مجل تتة ال تتق ،الش تتارقة،
.1009
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 اندما الشرسات وسيلة إلنقاذهتا أم ننقضتااها ،بحت قتدم إتتد املتؤتمر التدوتي الرايت ،ساداميتة
شرطة دبي ،يعنوان ألاقار القانونية لأل مة املالية العاملية.1009 ،
 ستتلطة الريتتان فتتي التوقيتتق والتحقيتتق فتتي الج ترائم الواقعتتة علتتد ظهتتر الستتفينة ،مجلتتة البحتتوث
والدراسات ألامنية ،مركز البحوث والدراسات.1010 ،
 الحج ت تتز الاحتي ت تتاطي عل ت تتد الس ت تتفن ف ت تتي التش ت تتراعين التون ت ت ي والم ت تتاراتي عل ت تتد ض ت تتوء الاتفاقي ت تتات
الدولية ،مجلة ألاحداث القانونية التونسية ،تونس .1013
 مست تتؤولية مت تتداري الشت تترسات مت تتن ييت تتر التجت تتار عت تتن جت تترائم الافت تتالس – دراست تتة مقارنت تتة ،املت تتؤتمر
الستتاص بميويتتة املجلتتة الجنائيتتة التونستتية ،سليتتة ال قتتوق والعلتتوم السياستتية ،جامعتتة تتتونس،
1014م.
 أ ول التحقيق الاداري.
 مهارات تقدام الاستشارات القانونية.
 أ ول تفسير وتحليل النصوص القانونية.
 إعداد و ياية التشراعات.
 أحكام الفالس في التشرا ،العماني.
 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
 أضواء علد التشراعات املنظمة للموارد البشرية.
 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.
 العالقات العامة والاتصال الجماهيري.
 مراقبة انتهاسات حقوق النسان.
 استخدامات املنهج العلمي في البحوث الجنائية والاجتماعية.
 ال اسب آلاتي.
 تنمية املهارات ويناء فريق العمل.
 الشرطة وحقوق النسان.
 التعامل م ،الدارسين والتعليم التعاوني.
 العصف الذهملي.
 التحكيم في عقود النفط والغا .
 املمارسات الواقعية للشؤون الدارية والقانونية.
 قبعات التفكير الست.
 الرخصة الدولية لقيادة ال اسوب( .) ICDL


ياية ألاهداف ألادائية.
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