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Dr. Hend Khalil has obtained the 

internationally recognised Certificate of 

English Language Teaching to Adults 

(CELTA) by the University of Cambridge 

ESOL Examinations during the period from 

July 14 to August 8, 2019. 

عضو هيئة التدريس  - خليلحصلت د. هند  

تدريس اللغة دولية ل على شهادة -بالكلية 

في من جامعة كامبردج اإلنجليزية للبالغين 

  .9142أغسطس  8يوليو إلى  41ة بين الفتر

وبهذه المناسبة يسعد الكلية أن تتقدم لسيادتها 

 بخالص التهنئة والتقدير.
 

The Dean of the Faculty of Law, along with 

all the academic and administrative staff, 

would like to congratulate Dr. Yasmine 

Moneim for assuming the post of Bachelor 

Program Director, wishing her success in 

her new mission. 

 
تتوجه الكلية، عميًدا وأعضاء هيئة تدريس 

 التهنئة، بخالص وهيئة معاونة وفريق إداري

عضو هيئة التدريس  –للدكتورة ياسمين منعم 

على توليها مهام )مدير برنامج  -بالكلية 

الليسانس( وذلك اعتبارًا من الشهر الحالي، 

التوفيق فى مهمتها متمنيين لها مزيد من 

 الجديدة.

  

 

The Faculty is pleased to welcome Dr. Doaa 

AboTaleb, as a full time Lecturer of Civil 

Law. Dr. Doaa will be asuming her duties in 

a full time capacity starting the next 

semester, wishing her luck and success. 

The Faculty also welcomes Dr. Karim Sayed 

Mohamed –Head of the Division of 

Arbitration, the Ministry of Finance- as a 

full time lecturer. Dr. Karim is starting his 

mission the next semester as part of the 

Public Law Department. 

 
ُيسعد الكلية أن ترحب بالدكتورة دعاء أبو 

طاقمها طالب، مدرس القانون المدني في 

التدريسي حيث تتولى مهام التدريس بدًءا من 

الفصل الدراسي القادم وبدوام كامل متمنيين لها 

التوفيق ومتوسمين فيها اإلضافة القيمة لهيئة 

 العمل بالكلية.

-كما ترحب الكلية بالدكتور كريم سيد محمد 

عضًوا بهيئة  -مدير وحدة التحكيم بوزارة المالية

وذلك في قسم القانون  التدريس بدوام كامل،

العام بدًءا من الفصل الدراسي القادم، مع 

 التمنيات بوافر التوفيق.

 

A demo was conducted on Monday, 26 

August in both: Arabic and English, for a 

candidate lecturer.  

The demo was delivered on two subjects: 

the first “Law no. 182, 2018 of the 

Contracts of the Public Bodies” presented 

in English. And the other was in Arabic on 

the “Role of the Three Authorities in the 

Public Policies”. 

 

 أغسطس 92ثنين الموافق االيوم شهدت الكلية 

عرض تقديمي باللغتين العربية  9142

بالكلية  واإلنجليزية ألحد المرشحن للتدريس

في إطار حركة التعيينات لدعم هيئة وذلك 

 التدريس.

وقد تضمن العرض موضوعين أحدهما 

باإلنجليزية وينصب على "قانون تعاقدات 

" وأخر 9148لسنة  489الجهات العامة رقم 

باللغة العربية حول "دور السلطات الثالث في 
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 معالجة السياسات العامة"

 

The distribution of the admin load and 

setting the plan of the next academic year 

2019/2020 was successfully accomplished, 

where the balance between the interests, 

the experiences and the admin load of 

teaching assistants was considered. 

 

تم اإلنتهاء من إعداد خطة الدراسة وتوزيع 

مقررات الدراسية للفصل الدراسي األول لعام ال

للسنوات الدراسية األربع بالكلية،  9102/9191

وكذلك توزيع العمل اإلداري على أعضاء هيئة 

 التدريس والهيئة المعاونة.

 

The resit exams of the students of the 

three cohorts were held during the period 

between Saturday 17 August and Thursday 

29 August. 

تم عقد امتحانات الدور الثانى لطالب السنوات 

، 9102/9102الدراسية الثالث للعام الدراسى 

 01وذلك في الفترة من السبت الموافق 

 أغسطس. 92أغسطس إلى الخميس الموافق 

 

The recruiting and selection exams for 

potential Faculty staff members, are 

currently being conducted. The selection 

process is comprised of two phases.  

Based on their CVs, the selected 

applicants are required to complete the 

first exam phase, which consists of two 

written exams on the theory of law and 

the theory of right in English, and on the 

sources of obligation in Arabic. 

Chosen candidates will then go through 

personal interviews to assess their 

interpersonal skills and traits including the 

skills of: presentation, communication and 

persuasion. 

 

اختبارات المتقدمين تشهد الفترة الحالية عقد 

من الحاصلين  لاللتحاق بالهيئة المعاونة بالكلية

 .على درجة الماجستير فى القانون

وتستهدف هذه االختبارات قياس القدرات   

والسمات الشخصية العلمية والمهنية للمتقدمين، 

 : من خالل ما يلى

 اإلنجليزية ات تحريرية باللغتين اختبار

نظرية  -نظرية القانون  مواد: فيوالعربية 

 وأحكام االلتزام.االلتزام  مصادر –الحق 

  والتيقن من  شخصيةالمقابالت الإجراء

مهارات العرض والتقديم والقدرة على 

 وصيل المعلومة واالقناع.ت
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The Faculty of Law is pleased to announce 

that Mr. Ibrahim Sabra is preparing for 

his travel to UK to join the LL.M program 

of East Anglia University.  

 

On this occasion, the faculty staff would 

like to congratule Mr. Ibrahim for passing 

the admission tests of both: Chevening 

funding program as well as the LL.M of 

East Anglia, wishing him all the luck and 

success. 

 

 
يستعد أ. إبرهيم صبرة، المعيد بالكلية، للسفر 

إلى المملكة المتحدة لإللتحاق ببرنامج 

 الماجيستير بجامعة )إيست أنجيليا(.

 

وتنتهز الكلية هذه المناسبة لتهنئة أ. صبرة على 

نجاحه في إجتياز إختبارات قبول برنامج منح 

)تشيفينينج( شديد التنافسية وذلك بعد أن نجح 

في مطابقة متطلبات اإللتحاق بالجامعة سالفة 

الذكر. وتتقدم الكلية لسيادته بخالص التهنئة مع 

 .خالص األمنيات بالتوفيق والسداد

 

 

Mr. Abdalrahman Gamal earned his 

International Commercial Law diploma 

from the University of Ain Shams after 

successfully passing the oral exams which 

were held from 4 August to 11 August. He 

has also passed the written exams earlier, 

and thus, it becomes his second diploma 

after the Private Law diploma he obtained 

the past year. The Faculty wishes him 

every success in his future endeavors. 
 

 

تتقدددددم الكليددددة بخددددالص التهنئددددة ل سددددتاذ/ عبددددد   

الددرحمن جمددال )المعيددد بالكليددة( لحصددوله علددى   

ماجسدددتير العلدددوم القانونيدددة مدددن كليدددة الحقدددوق     

جامعددددة عددددين شددددمس ، بعددددد اجتيددددازه بنجددددا      

االختبددارات التحريريددة والشددفوية بدددبلوم قددانون   

يددددة هددددذا العددددام )فددددى أغسددددطس     التجددددارة الدول

الجددار،(، باإلضددافة إلددى سددابقة اجتيددازه دبلددوم     

 القانون الخاص فى العام الماضي.

وتتمنى الكلية لسيادته دوام التوفيق فى خطوته 

 القادمة نحو التسجيل لدرجة الدكتوراه.

 

Ms. Farah Siam is preparing for travel to 

France by the end of August in preparation 

for enrollment in doctoral program at Lyon 

III (Jean Moulin) University, the 

university from which she obtained her 

Master’s degree. 

 
استعدت أ. فر  صيام، المدرس المساعد 

في نهاية شهر لكلية، للسفر إلى فرنسا با

وذلك لإلعداد للتسجيل لدرجة  الحالى أغسطس

   الدكتوراه فى القانون الخاص.

وتسعى أستاذة صيام لتسجيل خطة بحثها على 

التي  3قوة برنامج الدكتوراة في جامعة ليون 

سبق وأن نالت منها درجة الماجستير فى 

 القانون. 

 وتتمنى لها الكلية دوام التوفيق والسداد.   
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After a succeful trip to Germany, Ms. 

Nourhan Omara has returned with a 

participation in summer school at the 

University of Hamburg on “behavioural and 

experimental economy”. Ms. Omara has 

earned a participation certificate following 

her submission of the final project of the 

program. 

عادت األستاذة نورهان عمارة من رحلتها في 

ألمانيا والتي قامت فيها بتقديم مشاركة متميزة 

في مدرسة صيفية بجامعة هامبرج عن 

". وقد اإلقتصاد السلوكي والتجريبيموضوع "

لتعاون بين كلية ُعقد هذا البرنامج كنتاج ل

القانون بالجامعة البريطانية في مصر وجامعة 

 هامبرج.

وقد حصلت األستاذة نورهان عمارة على 

شهادة تقدير للمشاركة عقب تقديمها المشروع 

 الختامي للبرنامج.

 وتتقدم الكلية لسيادتها بخالص التهنئة.
 

The Faculty of Law is preparing to initiate 

a website of the Centre of Law and 

Emerging Technology. It will present the 

activities and the research programs in 

which the Centre engages, as well as the 

field-related news, updates. 
 

 
تستعد الكلية إلطالق موقع مركز بحوث القانون 

 والتكنولوجيا المتقدمة على شبكة االنترنت،

والذ، يتضمن عرضًا لكافة األنشطة والبرامج 

 البحثية التى يضطلع بها.

 

 

 

 
 

The training program of degree year two 

students is in progress. It offers 

internships in prominent law firms that 

have cooperation protocols with the 

Faculty. 

 

يستمر البرندامج التددريبي لطدالب الفرقدة الثالثدة      

في شركات ومكاتب المحاماة التي عقددت الكليدة   

 معها بروتوكوالت تعاون.

وقد بدأ تنفيذ البرنامج التدريبي لهذا العام بدايًة  

من الشهر الماضي ويستمر حتى بدء الدراسة 

 في العام الدراسي الجديد.

 

 

By reforming the Moot Court Unit, the 

work on planning the expected 

participations in international moots has 

commenced. 

Also, it was decided that the Faculty will 

participate in Oxford Media Law Moot and 

the moot of the University of Pretoria, in 

which a successful participation was made 

the last year. 

عقددب إعددالن التشدددكيل الجديددد لوحدددة المحكمدددة     

علدددى  حدددرص فريدددق العمدددلالصدددورية بالكليدددة، 

وضع خطة العمل في المسابقات الدولية المزمدع  

 مشاركة الكلية فيها هذا العام.

وقد تم االستقرار على المشاركة في مسابقتي 

جامعة بريتوريا   -)أوكسفورد لقانون اإلعالم 

ويأتى ذلك استمرارًا للقانون اإلنساني الدولي(، 

لمشاركة الكلية فى هاتين المسابقتين فى العام 

الدراسى الماضى، وتحقيق فرق الكلية نتائج 

 متميزة فيهما.
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