السيرة الذاتية
صفوان مقصود خليل
-1البيانات الشخصية:
محل وتاريخ الوالدة :الموصل  /العراق 1972-الجنسية :عراقية

-2معلومات لالتصال:
رقم هاتف المكتب+971-65057979 :skhalil@sharjah.ac.ae
-البريد االلكتروني :

-3المؤهالت العلمية:
الدكتوراه في القانون العام  ،جامعة ليون/2لوميير ،فرنسا.2008 ،الماجستير في القانون العام  ،جامعة الموصل  ،العراق .1997-البكالوريوس في القانون –جامعة الموصل .1994

-4الخبرات االكاديمية والمهنية :
استاذ القانون العام المساعد في كلية المجتمع -جامعة الشارقة منذ االول من سبتمبر  2014ولغاية االن . رئيس قسم القانون في كلية المجتمع -جامعة الشارقة منذ االول من يناير  2017ولغاية االن . منسق برنامج القانون في كلية المجتمع منذ االول من سبتمبر  2014لغاية يناير .2017أستتتتتاذ القانون الدولي العام المستتتتاعد في الجامعة االمريكية في االمارا ( استتتتتاذ ائر -دبي منذ االول منيناير  2014ولغاية اغسطس . 2014
أستاذ القانون الدولي العام المساعد في جامعة الجزيرة-دبي منذ سبتمبر  2009ولغاية ديسمبر .2013مدرس مساعد في قسم القانون العام في كلية القانون جامعة الموصل -العراق -يوليو .2003-1999-محامي أمام محكمة أستئناف الموصل -العراق منذ .1996

-5النشر العلمي :
 المسؤؤؤولية الاناةية للفرد واقا لقوا ا القانون الاولي  ،مجلة الشتتريعة والقانون  ،جامعة االمارا العربيةالمتحدة  ،العدد  ، 43يوليو .2010
 العاالة الاناةية اي كمبوديا  :انتقاةية ومتأخرة  ،مجلة الحقوق  ،جامعة البحرين  ،المجلد العاشتتتتتتر  ،العدداالول .2013 ،
الطبيعة القانونية للعناصؤؤؤؤر الم ونة للاريمة الاولية  ،مجلة العلوم الشتتتترعية والقانونية  ،جامعة الشتتتتارقة ،المجلد  -11العدد  -1يونيو.2014
 المسؤؤؤؤؤؤؤول ية الا ناة ية ه االنت ها كات المرت بة ال ناب العرل ال عالم ية االولمو النمومن اال مني مج لةالبحوث القانونية واالقتصادية -جامعة المنصورة -مصر ،بحث مقبول للنشر في العدد - 70ديسمبر .2019
 -مبادئ القانون الدولي العام  ،مطبعة المعارف  ،دبي ( .2012 ،كتاب منهجي .
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-6المساقات التي قمت بتا يسها:
حقوق االنستتتتتان -المدخل لدراستتتتتة القانون -القانون االداري  -مبادئ قانون العقوبا -القستتتتتم العام .االتفاقيا
الدولية لحماية الطفل -حماية الطفولة في الت شريعا االماراتية -الت شريعا االجتماعية .القانون الدولي العام -
المنظما الدولية  -عقود التجارة الدولية باللغة االنكليزية -فن الخطابة والمرافعة -القانون الدستوري

-7العضوية اي الامعيات:
اتحاد الحقوقيين العراقيين منذ  1994منذ ولغاية .2013 نقابة المحامين العراقيين منذ 1994ولغاية .2013-مركز القانون والحرية واالقاليم-ليون -فرنسا من  2002ولغاية .2008

-8اللغات ود جة االجادة بها:
اللغة الفرنسية ( بطالقة .اللغة االنكليزية( بطالقة .-اللغة العربية( اللغة االم .
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