
 ד״ר נאהל עספור

במכללה למשפטים בבית-הספר מחקר עמית הוא (.LL.B., LL.M., Dr. iur) עספור נאהל              דר'

בשנים בישראל. נוספים למשפטים ספר ובבתי בפקולטות החוץ מן מרצה כן צפת,              האקדמית

עיקר שבאוסטריה. וינה באוניברסיטת למשפטים בפקולטה החוץ מן מרצה שימש 2011-2014           

משפט ושל במשפט ולא עושר עשיית דיני של ובינלאומיים השוואתיים בהיבטים עוסקים              מחקריו

טכנולוגיות ובפרט וטכנולוגיה משפט לנושא ממחקריו חלק מקדיש הוא האחרונות ובשנים             ותרבות,

בירושלים, העברית באוניברסיטה למשפטים הפקולטה של בוגר הוא עספור דר' נתונים. וסחר              מידע

של בהצטיינות למשפטים ודוקטור תל-אביב, אוניברסיטת של מחקרי מסחרי-מסלול למשפט            מוסמך

שבגרמניה, בהמבורג מאקס-פלאנק במכון אורח צעיר חוקר מלגת קבל הוא בנוסף, וינה.              אוניברסיטת

דר' זכה לימודיו לצד איקונומיקס. אוף סקול לונדון באוניברסיטת הדוקטורט מלימודי חלק השלים               כן

אוניברסיטת של צעירים מדענים מלגת היתר, בין מגוונים, מחקר ומענקי הצטיינות בפרסי              עספור

וינה, אוניברסיטאות של וההשוואתי הפרטי האירופי המשפט של הרב-לאומי הסמינר מענק             וינה,

מלגת וינה, אוניברסיטת של מחקר עמית מלגת באזל, ואוניברסיטת איקונומיקס אוף סקול              לונדון

מכון של הצעיר החוקר ומלגת בגרמניה, אוזנברוק אוניברסיטת של ותרבות משפט             תכנית

וכן למשפט האירופאי במוסד חבר הוא 2018 שנת מאז והשוואתי. פרטי למשפט              מאקס-פלאנק

האירופאי המוסד של נתונים' כלכלת של משפטיים 'עקרונות לתכנית המייעצת בוועדה כחבר              משמש

כסטודנט עספור דר' עבד ראשון לתואר לימודיו במהלך למשפט. האמריקאי והמוסד             למשפט

דר' אזרחית. מחלקה – חיפה מחוז בפרקליטות התמחה 2000-2001 ובשנים המדינה             בפרקליטות

השונים, המשק מענפי וחברות מוסדות של משפטי יועץ ,2001 שנת מאז פעיל דין עורך הינו                 עספור

עוסק עספור דר' אלה, לצד .2015 שנת מאז נוטריון גם הוא ציבוריים. גופים של חיצוני דין עורך                   כן

  בפעילות קהילתית ומשמש חבר ועד הנהלה של בית ספר פרטי בנצרת.
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University of Base. He also received the cultural study of law scholarship by the              
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and the American Law Institute. During his undergraduate studies he worked as a             
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