بسم هللا الرحمن الرحيم

السيرة الذاتية للدكتور باسل النوايسة
 -1االسم  -:باسل محمود حسين النوايسة

 -2مكان وتاريخ الميالد  -:الكرك 1187/2/22
 -3الحالة االجتماعية -:متزوج

 -4مكان اإلقامة – المزار الجنوبي  /الكرك  /األردن .
 -5أستاذ مشارك في القانون المدني

 -6العنوان البريدي ومكان العملل  -:قسم الامانون الخما

 /كليمة الحامو  /جامعمة متةمة /

األردن

 -8العنوان االلكترونيbnawaiseh@yahoo.com -:
bnawaiseh@mutah.edu.jo

 -7الهواتف  /هاةف محمول شخصي 00962-795046462 -
 /هاةف أرضي عمل 00962-32351994-

 -9أرقام هامة:

 ةاريخ الميالد1187/2/22 : -ةاريخ التعيين2227/8/13 :م

 ةاريخ منح أخر رةبة2215/5/22 :م الرق الوطني)1871231142( : الرق األكاديمي)282515( : -الرق الوظيفي)5331( :

 الرق في قاعدة البيانات الوطني)6257( :-01

الشهادات العلمية-:

 بكالوريوس قانون  /كلية الحاو  -الجامعة األردنية  ،2222ةادير جيد جداً ماجس ممتير ق ممانون  /كلي ممة الحا ممو  -الجامع ممة األردني ممة  ،2223بتا ممدير جي ممد ج ممداًمرةفع

 درجممة دوتممو ار فممي الاممانون  /كليممة الحاممو  -جامعممة روان الفرنسممية بتاممدير امتيممام مع مرةبممة الفممر  .والرسممالة بعن موان  (:المسممتولية المدنيممة عممن البممرر البي ممي-
دراسة ماارنة في التفريع األردني والفرنسي )  -ةاريخ المناقفة 2227/5/21
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-00

الخبرات خارج مجال التدريس

 محامي أستاذ مجا للترافع أمام جميع المحاك النظامية اعتبا اًر من عام 2224 - 11الخبرات في مجال التدريس
 أستاذ مفارك باس الاانون الخا -أستاذ مساعد باس الاانون الخا

 /كلية الحاو  /جامعة متةة منذ.2215/5/22
 /كلية الحاو  /جامعة متةة منذ.2227/8/13

 محاضر غير متفرغ في ولية الحاو  /جامعة متةة عام 2224 -12الخبرات اإلدارية:
 -عميد ولية الحاو منذ 2211/1/28م ولغاية ةاريخه.

 نائب عميد ولية الحاو منذ 2218/1/1م ولغاية 2211/1/28م. مساعد عميد ولية الحاو منذ 2221/1/32م ولغاية 2213/7/31م. -رئ مميم قسم م الا ممانون الخ مما

خ ممالل الع ممام الج ممامعي  .2214/2213و2215/1/2م

ولغاية 2211/1/1م(حيث وانت هناك فترة عينمت ييمه نائبماً للعميمد باةضمافة ئلمة رئاسمة
قس الاانون الخا ).
 -12المواد التي قمت بتدريسها في الجناح المدني والجناح العسكري لطلبة البكالوريوس-:
 -مبادئ القانون

 مصادر االلتزام -أحكام االلتزام

 قانون التنفيذ -قانون العمل

 -مبادئ قانون تجاري

 قانون تجاري ( )0لطلبة الجناح العسكري قانون تجاري ( )2لطلبة الجناح العسكري -أساليب البحث العلمي.

 أصول المحاكمات الحقوقية. قانون الملكية الفكرية. -التطبيقات القضائية

 -12المواد التي قمت بتدريسها في الجناح المدني لطلبة الماجستير-:
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 -قانون االثبات والتنفيذ

 قانون العمل والضمان االجتماعي قانون أصول المحاكمات المدنية. -القانون المدني

 -13المواد التي قمت بتدريسها في الجناح المدني لطلبة الدكتوراه في القانون الخاص-:
 دراسات متقدمة في قانون البينات -دراسات متقدمة في قانون التنفيذ

 دراسات متقدمة في قانون أصول المحاكمات المدنية. -01المهارات في مجال الحاسوب
MUICDAL

 -حاصل علة رخصة قيادة الحاسوب

 -حاصل علة شهادة ()Moodle Authoring conducted

 -05دورة تربوية:
 دورة ةطور أعباء هي ة التدريم 2009 -06اللغات-:
 -العربية اللغة األم

 -اللغة الفرنسية ممتا

 اللغة االنجليزي جيد -07العضوية خارج الجامعة في مجال التخصص-:
 عبو في ناابة المحامين األردنيين -جمعية الحاوقيين األردنيين

 المنظمة العربية للمحامين الفباب مروز عدالة لدراسات حاو اةنسان -08عضوية اللجان على مستوى الجامعة -:
 عبو اللجنة الثاايية في ولية الحاو لعام . 22213

 -ممثل قس الاانون الخا

في مجلم الكلية للعام الجامعي .2212/2221

 عبو لجنة التحايق مع الطلبة المدنيين في جامعة متةة  2227وما ال. -لجان أخرى.

 -09المؤتمرات والندوات-:
 دورة عمان الثانية للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ،عمان ،من  2226/7/16ئلة.2226/7/22

 دورة المواطن ممة واةدارة الرش مميدة وح ممق الحص ممول عل ممة المعلوم ممات نظم ممت م ممن خ مماللمتسسة فريدرش ناومان -من أجل الحرية ،الكرك.2212/8/12-1 ،

 -دورة عمن ةطبيمق االةفاقيممات الدوليمة فممي مجمال حاممو اةنسمان علممة المسمتوى المموطني

نظمت ممن خمالل مرومز عدالمة لد ارسمات حامو اةنسمان ،عممان فمي الفتمرة ممن -/11

.2221/7/21

 دورة عن ةطبيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلمة وةطبياهما علمة المسمتوى الموطنينظمت من خالل مروز عدالة لدراسات حاو اةنسان ،البحر الميمت فمي الفتمرات ممن

 2212/3/22-17و .2212/3/28-25
 -21األبحاث العلمية-:
 بحممث بعن موان " أثممر التطممور التكنولمموجي عل ممة أحكممام نظريممة مبممار الج موار ،د ارس ممةماارن م ممة ف م ممي التفمم مريع األردن م ممي والفرنس م ممي"  ،المجل م ممة األردني م ممة ف م ممي العل م مموم السياس م ممية
والاانونية/جامعة متةة ،المجلد ( ،)3العدد(.2211 ،)1

 المستولية المدنية للحارس الابائي /د ارسمة ماارنمة بمين الامانونين األردنمي والمصمري،المجلممة األردنيممة فممي الاممانون والعلمموم السياسممية ،المجلممد( ،)5العممدد( ،)1وممانون الثمماني
38 .2213صفحة.
-

الخبرة الطبية ودورها في ئثبات األخطاء الطبية ذات الطابع الفني ،مابول للنفر فمي

المجلة األردنية في الاانون والعلوم السياسية.2214 ،
 -أثممر شمممول ئصممابات السممائق المسممتول عممن الحمماد

فممي ة م مين المروبممات اةلزاميممة/

د ارسممة فممي الاممانون األردنممي ،باالشممتراك مممع الممدوتور أسمميد الممذنيبات ،مابممول للنفممر فممي

مجلة دراسات /الجامعة األردنية )41(.2214 ،صفحة.
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 دور قاضممي ئدارة الممدعوى المدنيممة فممي التصممر فممي الخصممومة فممي الاممانون األردنممي(مفمترك ممع المدوتور أدسميد المذنيبات) ،مجلمة الامانون واالقتصماد ،وليمة الحامو  /جامعممة

الااهرة ،2215 ،عدد الصفحات()34

 ضمممانات التااضممي أمممام لجنممة ئ الممة الفمميو فممي العاممار ،مابممول للنفممر فممي العممدد 22لعام  2222من مجلة ولية الفريعة والاانون ،جامعة األ هر-مصر.

-

األسممناد الخطيممة الاابلممة للتحصمميل أمممام دائ مرة التنفيممذ و شممكاالت شممروطها فممي الاممانون

األردنم ممي(مفم ممترك مم ممع الم ممدوتور أسم مميد الم ممذنيبات /الباحم ممث األول) ،مابم ممول للنفم ممر فم ممي
المجل ممد( ،)33العمممدد( )4ممممن مجلم ممة متةم ممة للبح ممو والد ارسمممات /جامعم ممة متةمممة ،عمممدد
الصفحات .25

-

مممدى الت مزام المحممامي بعممدم ئففمماء مبمممون االستفممارات الاانونيممة ،مابممول للنفممر فممي

مجل م ممة جامع م ممة الحس م ممين ب م ممن ط م ممالل للبح م ممو  /جامع م ممة الحس م ممين ب م ممن ط م ممالل ،ع م ممدد
الصفحات(.)21

 أعت مراا الخص م علممة األحكممام المدنيممة وفا ماً لاممانون محمماك الصمملح رق م ( )23لسممنة ،2218مابول للنفر في المجلة األردنية في الاانون والعلوم السياسية /جامعة متةة
 -عاد العمل المرن في المنزل(مفهومة و شكالياةه) /دراسة في الامانون األردنمي -ماارنمة

باةفاقيممات منظمممة العمممل الدوليممة(مفممترك مممع الممدوتور أسمميد الممذنيبات/الباحممث األول)،

مابول للنفر في المجلة األردنية في والاانون العلوم /السياسية /جامعة متةة

 االعت مراا علممة ةنفيممذ اةسممناد الخطيممة الاابلممة للتحصمميل أمممام دائ مرة التنفيممذ وآثممار فمميظل قانون التنفيمذ األردنمي(مفمترك ممع المدوتور أسميد المذنيبات/الباحمث األول) ،مابمول

للنفر ،المجلة األردنية في والاانون العلوم السياسية /جامعة متةة

 -20االهتمامات القانونية خارج نطاق التخصص الدقيق-:

 ةطبيق االةفاقيات الدولية علة المستوى الوطني في مجال حاو اةنسان. الدراسة حول الحاكمية الرشيدة. -الدراسات البي ية.
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