
  



 

 
 

The Faculty of Law is pleased to announce 

the end of Spring 2019 Unseen exams 

marking the end of a fruitful semester. 

نهاية عن انتهاء امتحانات قانون لتعلن كلية ا

 الدراسي الفصل الدراسى الثانى للعام

  .، وفق الخطة المعتمدة8102/8102

كما تم االنتهاء من أعمال التصحيح ورصد 

عة نتائج الطالب تمهيدًا الدرجات ومراج

 .النتائج  عقب اعتمادها  إلعالن

 

 

On the path of executing the Faculty’s 

Staff Development plan, the Faculty of 

Law is organizing its first series of 

seminars conducted by teaching assistants 

under the supervision of Prof. Tamer El 

Domiaty, head of the Private Law 

department and Prof./ Ashraf Attia, head 

of Public Law department. 

The first seminar, on the sources of 

obligations, the definition of contract and 

its classifications, was delivered by Ms. 

Farah Siam on Wednesday 19th of June, 

2019. 

 
لتطوير قدرات أعضاء في إطار خطة الكلية 

وإنفاذًا  المعاونة،والهيئة  هيئة التدريس

توجيهات األستاذ الدكتور حسن عبد الحميد ل

التدريبية ندوات ، تم إعداد خطة للالكليةعميد 

الهيئة المعاونة تحت ُيحاضر فيها أعضاء 

ذ ااألسترؤساء األقسام العلمية )اشراف 

قسم القانون العام  مشرفالدكتور/أشرف عطية 

قسم  مشرفتامر الدمياطي  /رستاذ الدكتواأل -

 (.اصالقانون الخ

)المدرس  األستاذة/ فرح صيام و قد بدأت 

باكورة الندوات التدريبية يوم  المساعد بالكلية(

بندوة   8102 نيووي 02 الموافق األربعاء

لتزام، تعريف العقد و مصادر اال"عنوان ب

"، بحضور السيد األستاذ الدكتور عميد تقسيماته

 .الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 

The Faculty of Law is pleased to announce 

that the Faculty Team traveled to 

Botswana to participate in the renowned 

African Human Rights Moot Court 

Competition organized by the Faculty of 

Law at the University of Pretoria South 

Africa, under the supervision of their 

coach Ms. Maha Omar. The Faculty wishes 

its team the best of luck in the 

competition. 

 
سفر فريق الكلية عن أن تعلن  قانونيسر كلية ال

في الدورات بوتسوانا للمشاركة دولة إلى 

اإلفريقية  الصوريةة محكمالالدولية لمسابقة 

كلية هذا العام نظمها يالتي  ،حقوق اإلنسانل

القانون بجامعة بريتوريا بجنوب افريقيا 

 جابورون. –بالتعاون مع جامعة بتسوانا 

ويتكون فريق الكلية من )الطالب/ رفيق رامز 

الفرقة الثانية، والطالب مصطفى  –منصور 

ويتولى ، (اإلعداديالفرقة  –السيد شعبان 

ستاذة/ مها األاإلشراف على تدريب الفريق 

 . )المدرس المساعد بالكلية( عمر

 .المسابقةتتمنى الكلية لفريقها كل التوفيق في و
 



  

 

In light of the University’s Policy for 

Quality Assurance and aligning the Faculty 

with BUE quality standards and NAQAAE 

standards and policies, the Faculty of Law 

started and finalized the first stage of 

the Electronic Review Files, uploading all 

module files on the electronic module files 

platform.   

 
 ،جودةالالجامعة لضمان  خطة إطارفي 

الهيئة معايير على االلتزام بالكلية  وحرصًا من

 جودة التعليم واالعتمادضمان القومية ل

NAQAAE ،المرحلة من كلية القانون  انتهت

لمقررات المراجعة اإللكترونية لمن األولى 

 ىعل جميع ملفات المقررات وتحميل الدراسية،

 لك.ذالمخصص ل اإللكترونى النظام

 

 
 

 

Semester two Internal Moderation 

meeting was held on June 17th 2019.  

 

فى ضوء انتهاء أعمال رصد نتائج امتحانات 

، 8102/8102الفصل الدراسى الثانى لعام 

الداخلية الممتحنين  لجنةعقد اجتماع فقد تم 

 .8102يونيو  01 يوم، فصل الدراسي الثانيلل
لمواد لكافة اوقد ناقشت اللجنة نتائج االختبارات 

الدراسية، ونسب النجاح والرسوب فيها، 

وصاحب ذلك تعليق من  ومستوى الطالب،

تذة المواد الدراسية، وأصدرت اللجنة السادة أسا

 عدة توصيات فى هذا الشأن.

 

 

  

 

 

 

 

The Faculty of Law congratulates Dr. 

Hassan Abdelhamid for attending the 

opening of the first training course for 

teachers and the coordination meeting 

regarding research project in the field of 

Law and Economics, which was held by the 

Institute of Law and Economics at 

Hamburg University from the 23rd to the 

29th of June 2019 under the umbrella of 

the cooperation agreement signed between 

the Faculty of Law and the Institute of 

Law and Economics.  

 

 

 

 
األستاذ الدكتور/ حسن عبد كلية القانون  هنئت

حضوره افتتاح الدورة لعميد الكلية،  – الحميد

األولي لتدريب المدرسين واالجتماع التنسيقي 

ألعضاء المشروع البحثي في مجال القانون 

مركز بحوث القانون  والمنعقد فىواالقتصاد، 

في الفترة ، بألمانيا، جامعة هامبورجبواالقتصاد 

 فى ىيأتهو ما ، و8102يونيو  82 - 82من 

تعاون التي تم توقيعها بين الكلية إطار اتفاقية ال

 القانون واالقتصاد. بحوث ومركز

  
 
 
 
 



 

 Professor Hassan Abdelhamid also 

attended the International Conference on 

"The Role of the Constitutional Judge in 

Strengthening the State of Law", 

organized by the University of Cadi Ayyad 

in Marrakech, Morocco, in cooperation with 

the Laurentian University, Canada, from 

the 12th to 16th June 2019. 

 
 

حضر سيادته المؤتمر الدولي حول "دور كما 

القاضي الدستوري في تقوية دولة القانون" 

والذي نظمته جامعة القاضي عياض بمراكش 

بدولة المغرب بالتعاون مع جامعة لورنتين 

يونيو  01 - 08وذلك في الفترة من ، بكندا

8102. 

  

 

 

The Faculty of Law congratulates Dr. 

Mohamed El-Guindy for his participation in 

the 27th Asian Media Information and 

Communication (AMIC) conference in 

Bangkok, Thailand from the 17th to 19th 

June 2019. Dr. El-Guindy participated in 

the UNESCO expert panel with two 

presentations entitled Fake News in the 

Age of AI and Programmed to be 

Addictive, How Smart Tech Get Us 

Hooked.  
 

 
 محمد الجندي /تهنئ كلية القانون الدكتور

لمشاركته في  )عضو هيئة التدريس بالكلية(

مؤتمر اإلعالم واالتصاالت اآلسيوي السابع 

في  ،تايالند - في بانكوك  (AMIC)والعشرين

 . 8102يونيو  02 - 01الفترة من 

لجنة خبراء  ىالجندمحمد شارك الدكتور قد و

عنوان بإلقاء محاضرتين، األولى باليونسكو 

األخبار المزيفة في عصر الذكاء "

 تؤدىكيف " الثانية بعنوانو "،االصطناعى

 ن".دمااإلإلى التكنولوجيا الذكية 
 

 

Ms. Rana Yonis and Ms. Farah Siam 

attended the World Intellectual Property 

Organization and the League of Arab 

States Regional Meeting on Intellectual 

Property (IP) and Think Tanks which was 

held in the headquarter of the Arab 

League from the 25th to 27th of June 

2019. 

 
األستاذة/ و، األستاذة/ رنا يونس شارك كل من

 االجتماع اإلقليمي فى حضور فرح صيام

 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المشترك

وجامعة الدول العربية حول الملكية  )الويبو(

الذي عقد في  ،والرأى الفكرية ومؤسسات الفكر

 81 - 82مقر الجامعة العربية في الفترة من 

 .8102يونيو 

 

 

 

 

 

 



UPCOMING EVENT:  14 – 18 July 2019 

The Faculty of Law at the British University in Egypt offers two summer school programmes for  

undergraduate and postgraduate students and practitioners. The Undergraduate Programme 

in “Legal Liabilities of Social Media”, accredited and supported by the IEEE association, tackles cutting 

edge topics such as user generated content and liability of personal posts. The program also brushes 

of pressing issues and current topics like compliance terms and regulations, and other current case 

studies guaranteeing a practical and up-to-date experience. 

The Postgraduate Programme in “Countering Emerging Threats of Terrorism: Legal and Technical 

Challenges”, offered in cooperation with the UNODC, presents a unique opportunity for 

postgraduate students and practitioners to learn about central domestic, international legal, and 

technical aspects of counterterrorism. It covers a broad range of topics which will enable participants 

to understand and explore both theoretical and practical aspects of counter terrorism.   

Check below pages for more details 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


