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The Faculty of Law is pleased to announce 

that Mr. Ibrahim Sabra has travelled to 

the United Kingdom to join the LL.M 

program of East Anglia University.  

 

On this occasion, the faculty staff would 

like to congratulate 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. 

 
توجه بخالص التهنئة  يسر كلية القانون أن ت 

  –المعيد بالكلية  -لألستاذ/ إبرهيم صبره 

بمناسبة سفره إلى المملكة المتحدة لإللتحاق 

 .ببرنامج الماجستير بجامعة )إيست أنجيليا(
 

ويُشار فى هذا الصدد إلى نجاح األستاذ صبرة  

في إجتياز إختبارات قبول برنامج منح  

أن نجح  )تشيفينينج( شديد التنافسية وذلك بعد 

في مطابقة متطلبات اإللتحاق بجامعة )إيست 

أنجيليا(. ونتمنى له دوام التوفيق والسداد 

 والحصول على أعلى الدرجات العلمية.
 

The Centre of Law and Technology of the 

Faculty has started preparations for 

bioethics and biomedicine workshop which 

is scheduled to be hosted by the Faculty 

next November in the presence of experts 

of law and related field. 

 
ون والتكنولوجيا  يستعد مركز بحوث القان

المتقدمة لعقد ورشة عمل عن "التكنولوجيا  

العضوية وأخالقياتها"، والتى من المقرر أن 

تستضيفها الكلية خالل شهر نوفمبر القادم،  

بحضور نخبة من أساتذة القانون والخبراء فى 

 المجاالت ذات الصلة.
 

It is the Faculty distinct pleasure to 

organize the first seminar on the Tunisian 

Constitution and the Religion”. The seminar 

organised in cooperation with the Institute 

of Law and Economics - Hamburg 

University in Germany and Faculty of Law 

and Political Sciences – Soussa University 

in Tunisia focus on “Economic Rationality 

of Legislation in the Arab Region”. 

 

Prof. Montasser Alwardy as well as Prof. 

Lotfy Tarshouna (of Soussa University) 

will be contributing in the seminar and the 

Faculty. 

The Faculty is delighted to invite the staff 

as well as the students to attend the 

seminar scheduled to be held on Monday, 

14th of October 2019 in Lecture Hall (2) 

of Building 14 (Law) at 09:00. 

تستعد الكلية لتنظيم ندوة عن " الدستور  

التونسى والدين" ضمن فعاليات المشروع 

لقانون واالقتصاد بجامعة  المشترك مع معهد ا

هامبرج وكلية القانون والعلوم السياسية بجامعة  

سوسة بتونس المعنون "البعد اإلقتصادى  

 ."للتشريعات فى المنطقة العربية

ويحاضر فى الندوة األستاذ الدكتور/ منتصر  

الوردى، واألستاذ الدكتور/ لطفى طرشونه 

ة  )بكلية القانون والعلوم السياسية بجامعة سوس

 .بتونس( 
ومن المقرر أن تعقد الندوة يوم اإلثنين الموافق  

بمقر كلية القانون بالجامعة   2019أكتوبر  14

البريطانية فى مصر.ويسعد الكلية دعوة أعضاء  

هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب الكلية 

(, مبنى  2لحضور فعاليات الندوة بمدرج رقم )

 ة صباحاً. )قانون( فى تمام الساعة التاسع 14



3 
 

The below administrative decisions have been 

issued this month: 

 

• Decision no.1: The Faculty council is composed 

of Prof. Hassan Abdelhamid, Prof. Tamer 

Eldomiaty, Prof. Ashraf Atteya and Dr. 

Yasmine Moneim as well as Dr. Doaa Hamed. 

The council will be joined from outside of the 

Faculty by Prof. Alsayed Eid Nayel as well as 

Prof. Abdelmoneim Zamzam.  

 

• Decision no.2: The Faculty’s Disciplinary 

Committee includes Dr.Yasmine Abdelmoneim, 

Dr. Inas Taha and Prof. Ashraf Atteya presiding. 

Also assigned as secretary of the committee is 

Mr Ahmed Abdelgawad 

 

• Decision no.3: Assigned as supervisor on 

modules related to Public Law is Prof. Ashraf 

Atteya while Prof. Tamer Eldomiaty is assigned 

as supervisor on modules related to Private law.  

 

• Decision no.4: Dr. Yasmine Moneim is 

assigned as the Program Director.  

 

• Decision no.5: The Teaching and Learning 

Committee is composed of Prof. Gbenga 

Bamoudo, Dr. Yasmine Abdelmoneim, Ms 

Mariam Allam, Ms. Maha Ayyad, Safya Tarek, 

Ms Farah Siam, Mr Mohammed Essam as well 

as Ms Rana Samy.  

 

• Decision no.6: the Exam Committee is presided 

by Prof. Tamer eldomiaty and includes Dr. 

Kareem Abo Elazm, Ms Maha Ayyad, Mr 

Mohammed Essam, and Mr Ahmed Elfiqy as 

well as Mr Ahmed Amr.  

 

• Decision no.7: Dr. Yasmine Abdelmoneim is 

responsible of the elearning and is assisted by 

each of Ms Farah Siam, Ms Nourhan Emara and 

Mr Ali Amir. 

 

• Decision no.8: Dr. Doaa Abo Taleb is assigned 

as director of Quality and Validation Unit. 

 

• Decision no.9: the shears Committee is presided 

by the Dean and assisted by Dr Yasmine 

abdelmoneim and Dr. Kareem Aboelazm 

 

 شهد هذا الشهر صدور القرارات اإلدارية التالية: 

 
 

أ.د/   الكلية برئاسة ستشكيل مجل بشأن :1قرار رقم  •

 )عميد الكلية(، وعضوية كل من: حسن عبد الحميد

د/ ياسمين  ،أ.د/ تامر الدمياطى ،أ.د/ أشرف عطيه

فى  أن يضم على د/ دعاء حامد. ، عبد المنعم 

د/ السيد عيد  أ. :منكل من خارج الكلية عضويته 

 نايل وأ.د/ عبد المنعم زمزم.
 
 
 
 

 

تأديب الطالب بالكلية  مجلستشكيل  :2قرار رقم  •

د/  برئاسة  أ.د/ أشرف عطيه، وعضوية كل من:

، ويتولى  ياسمين عبد المنعم ود/ إيناس محمد طه

 . أعمال سكرتارية المجلس أ. أحمد عبد الجواد
 
 
 

ً على : 3قرار رقم  • تعيين د/ أشرف عطيه مشرفا

مشرفاً   ،ود/ تامر الدمياطى، مواد قسم القانون العام

 على مواد القانون الخاص. 
 
 
 

تعيين د/ ياسمين عبد المنعم مديراً  :4قرار رقم  •

 .األكاديمى للبرنامج
 
 

م والتعلم من د/ جبنجا : تشكل لجنة التعلي5قرار رقم  •

أ.  ،أ. مريم عالم ،د/ ياسمين عبد المنعم, ،بامودو

أ. محمد   ،أ. فرح صيام، أ. صفية طارق ،مها عياد

 وأ. رنا سامى.  ،عصام
 
 
 
 

المسئولة عن اإلمتحانات جنة تشكل الل :6قرار رقم  •

د/ ويعاونه كل من: تامر الدمياطى  /ة الدكتوربرئاس

أ.   ،محمد عصامأ.  ،مها عياد أ. ،كريم أبو العزم

 . وأ. أحمد عمرو، الفقى أحمد
 
 

تعيين الدكتورة/ ياسمين عبد المنعم  :7قرار رقم  •

 : أ.منويعاونها كل مسئوالً عن التعليم اإللكترونى 

على   أ. و، نورهان عمارة ،               أ.فرح صيام

 .أمير
 



4 
 

• Decision no.10:  Dr. Kareem Aboelazm is 

responsible of the Scientific Research 

 

• Decision no.11: Ms Mariam allam and Mr 

Ahmed Abdelgawad are responsible of the 

Community Service Committee. 

 

• Decision no.12: Ms Ghada Mostafa is 

responsible of the website of the Faculty. 

 

 

• Decision no.13: Dr. Mohamed Elguindy and 

Dr. Tamer Eldomiaty are responsible of the 

monthly e-news of the faculty and is assisted by 

Ms Maha Omar, Mr Mohammed Essam as well 

as Mr Abdelrahman Gamal.  

 

• Decision no.14: Ms. Rana Samy is assigned as 

Health and Safety coordinator in the Faculty.  

 

• Decision no.15: Ms Maha Ayyad is assigned as 

Coordinator of the Staff Development 

Committee 

 

• Decision no.16: Dr Hend Khalil is assigned as 

responsible of Students Union 

 

• Decision no.17: Dr. Hend Khalil is responsible 

of the Students’ Activity Committee and is 

assisted by Ms Safya Tarek and Mr Ali Amir. 

 

These decisions are applicable right after 

publication and are valid for the academic year 

2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعاء أبو طالب مديراً لوحدة  د/تعيين  :8قرار رقم  •

 .ضمان الجودة واالعتماد
 

 

صات برئاسة األستاذ اتشكيل لجنة المق :9قرار رقم  •

ياسمين عبد  / د كل من: الدكتور عميد الكلية بمعاونة

 د/ كريم أبو العزم. المنعم و
 
 

كريم أبو العزم مسئوالً عن   /تعيين د :10قرار رقم  •

 .البحث العلمى
 
 

أحمد عبد  أ. مريم عالم و /تعيين أ. :11قرار رقم  •

 خدمة المجتمعلين عن لجنة ئوالجواد مس
 

 

عن  أ. غادة مصطفى مسئولة تعيين  :12قرار رقم  •

  .لكليةلالموقع اإللكترونى 
 
 

تامر  د/ والجندى محمد  /دتعيين  :13قرار رقم  •

النشرة اإللكترونية للكلية الدمياطى مشرفين على 

محمد  ، أ.مها عمر أ.          ويعاونهم كل من:

 جمال.  عبد الرحمن  أ. و، عصام
 

 

ً للجنة  تعيين أ. :14قرار رقم  • رنا سامى منسقا

 الصحة والسالمة بالكلية. 
 
 

مها عياد منسقاً للجنة تطوير  أ.ن يتعي :15قرار رقم  •

 قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 
 

هند خليل رائداً إلتحاد  /دتعين : 16قرار رقم  •

 . الطلبة

 
 

مسئوالً عن لجنة  هند خليل  /دتعيين  :17قرار رقم  •

  / البية على أن يعاونها فى ذلك كل من أ األنشطة الط

 على أمير.  .أ ،   صفية طارق

 
 

-2019الدراسى  للعام على أن تسرى هذة القرارات 

 صدورها.اعتباراً من تاريخ  2020
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The academic year 2019-2020 started in 

the Faculty of Law on Sunday, 22nd of the 

current month. The faculty dean, Prof. 

Hassan Abdelhamid, has welcomed the 

newcomers before they attend the 

induction sessions guiding them through 

basics of Faculty norms and studies 

principles. 

 
يوم  2020-2019بدء العام الدراسى الجديد 

،  2019بر شهر سبتم 22األحد الموافق 

وانتظام طالب السنوات الدراسية األربع.  

وبهذه المناسبة رحب األستاذ الدكتور حسن عبد 

ً لهم   -الحميد  عميد الكلية بالطالب الجدد متمنيا

التوفيق، وجرى عقد محاضرات تعريفية عن  

 نظام الدراسة ونظام العمل بالكلية.

 

Upon the recruitment and selection for 

potential Faculty staff which took place on 

two phases, Written exams and personal 

interviews, we are gladly announcing that 

Mr. Ahmed Amr as well as Mr. Ahmed 

Elfiqy have joined the faculty staff and 

the Faculty is, in this occasion, welcoming 

them on board. 

 

من إختبارات تعيين المدرسين  تم االنتهاء

المساعدين بالكلية، والتي عقدت على مرحلتين،  

   .االمتحانات التحريرية والمقابالت الشخصية 

 وقد أسفرت االختبارات عن تعيين كل من:  

أ. أحمد الفقى ألعضاء الهيئة أ. أحمد عمرو، 

 .المعاونة بالكلية 
 اد.وتتمنى الكلية لهما دوام التوفيق والسد 

 

 

 

 
 

Dr Mohamed El-Guindy, faculty of Law 

staff member, participated in the First 

International Conference on Artificial 

Intelligence (AI) organized by the 

Supreme Council of Universities in Egypt. 

The conference held on the 8th and 9 of 

September 2019, was held in the presence 

of the Ministers of Higher Education, of 

Information and Communication 

Technology (ICT) as well as the minister of 

Military Production. The conference was 

attended by scientists and experts in the 

field of AI.  Dr. El-Guindy delivered a 

presentation on "Malicious Use of AI: 

National Security Perspective". For 

further details about the event, you are 

invited to refer to this link: 

http://ficai.edu.eg/ 

 
)عضوو هيئوة التودريس محمد الجندى شارك د/ 

المؤتمر الدولى األول لتأثير  فعاليات  فىبالكلية(  

الووذكاء االصووطناعى وتكنولوجيووات المعلومووات 

الحديثووة فووى بنوواء مجتمووع المعرفووة واالبتكووار 

المصووورى، والوووذى نظموووه قطووواع الحاسوووبات 

والمعلومووووات بووووالمجلس األعلووووى للجامعووووات 

بالتعوواون مووع وزارة االتصوواالت وتكنولوجيووا 

(، 2019سووووبتمبر  9-8يووووومى )المعلومووووات، 

زراء التعليم العالى والبحث العلموى، بحضور و

واإلنتواج  ،وتكنولوجيا المعلوموات واالتصواالت 

بمشاركة عدد من العلماء والخبراء فى الحربى. 

 مجال فى الذكاء االصطناعى.

وقد قام الدكتور الجندى بإلقاء محاضرة بعنوان: 

 منظوور: للذكاء اإلصطناعى الضار االستخدام"

ولمزيود مون التفاصويل يمكونكم  ."القوومي األمن

 مراجعة الرابط أدناه: 

http://ficai.edu.eg/ 

http://ficai.edu.eg/
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Dr. Mohamed El-Guindy had a fruitful 

month as beside the previously mentioned 

participation, he had also delivered 

specialized training for the National 

Commission of UNESCO on Web Applicant 

Security. The training was held from 14th 

to 15th September 2019.  

It is worth noting that the training in 

cooperation with UNESCO Regional Office 

and Ministry of Higher Education intended 

to raise the awareness of open-source 

software development. 

 

Further, Dr. Mohamed El-Guindy 

participated in the symposium on "Teaching 

and Learning in the Educational Security 

Institutions" held by the Police Academy in 

Egypt and Naif Arab University for 

Security Sciences from 17-19 October 

2019 at the headquarters of the 

celebrations and conferences complex in 

the Police Academy. 

دكتور/ محمد الجنودى بتودريب متخصوص  لقام ا

 ) الفتورة خوالللصالح اللجنة الوطنية لليونسكو 

 . 2019 سبتمبر(  14-15

 

 

 

التدريب الذى عقوده المكتوب الووطنى استهدف و

لليونسووكو بالتعوواون مووع وزارة التعلوويم العووالى 

البرمجيوات مفتوحوة زيادة الووعى عون تطووير 

 المصدر.

 

 

ملتقوى فوى كذلك شارك الدكتور/ محمد الجنودى 

 مؤسسووات ال فووي والووتعلم التعلوويم"علمووى حووول 

الشورطة  أكاديمية الذى نظمته" يةاألمنالتعليمية 

نووايا العربيووة  جامعووةفووى مصوور بالتعوواون مووع 

( 19-17خووالل الفتوورة موون )للعلوووم األمنيووة، 

، بمقوووور مجمووووع االحتفوووواالت 2019 سووووبتمبر

 والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة.

 

 

The students’ training program which had 

started last July in the Law firm with 

which the Faculty has cooperation 

protocols have ended right before the 

beginning of the academic year.  

 

Further, one of the trainees in Anderson 

Taxes Legal Law Firm is rewarded for his 

dedication during the internship by a week 

of internship extension to be in the Law 

Firm office in Barcelona, Spain. The 

students traveled this month to continue 

his training there. 

 

البرنامج التدريبى فوي انهى طالب الفرقة الثالثة 

 الموقوووع معهووواشوووركات ومكاتوووب المحامووواة 

 شوهر يوليوو، والذى بدأ فى بروتوكوالت تعاون

 . الماضى

، مكتب األستاذ/ ماهر ميالد وجدير بالذكر، قيام 

الطووالب أحوود اندرسووون تاكسووز ليجوول" بمكافووأة 

تمكينوه مون ، وخوالل التودريب لتميزه  المتدربين

سووبانيا أه بالسووفر إلووى فوورع المكتووب ببرشوولون

   وع.تدريبه هناك لمدة أسب الستكمال

Based on the decision taken by Prof. 

Hassan Abdelhamid along with the Moot 

Court Unit to participate, this year, in 

Price Media Law Moot Court Competition 

علوى األستاذ الدكتور/ حسون عبود الحميود  وافق

لجنوووة المحووواكم الصوووورية بالكليوووة  توصووويات 

المشواركة هوذا العوام فوى مسوابقتي  المنتهية إلى

أوكسووفورد لقووانون اإلعووالم ومسووابقة جامعووة 
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as well as the African Human Rights  

 

Moot Court Competition, the Moot Court 

Unit conducted a preparatory workshop 

for students interested in representing 

the Faculty in these competitions.  

 

The workshop, which was of a practical 

nature, was facilitated by experts in 

mooting from outside the Faculty alongside 

with some of its students and assistant 

lecturers.  

 

It is also worth mentioning that the oral 

pleadings and the personal interviews to 

recruit team members to represent the 

Faculty in Oxford 2019-2020 have already 

starter as it is scheduled to announce the 

team members of Oxford competition by 

beginning of October 2019. 

 .بريتوريا للقانون اإلنساني الدولي

 

عقدت لجنوة المحواكم الصوورية ورشوة  وقد هذا 

عمل تحضيرية للطالب الراغبين فى المشواركة 

 لكلية فى المسابقات.المزمع تمثيلها لفى الفرق 

المهوارات  ولقد تضومنت الورشوة تركيوزاً علوى

كمووا قووام  ،لفريووقاطووالب الواجووب توافرهووا فووى 

متخصصووون فووى مجووال المحاكمووات الصووورية 

من خارج الكلية وكذلك مون طالبهوا ومدرسويها 

 بإلقووواء محاضووورات عمليوووة ونقووولالمسووواعدين 

 لطالب.لخبراتهم 

 

المقابالت الشخصية والمرافعات ويشار إلى بدء 

 الشووفهية للطووالب الووراغبين فووى المشوواركة فووى

الفريق الممثول للجامعوة فوى مسوابقة أوكسوفورد 

وموون ،  2020 -2019خووالل العووام الدراسووى 

المتوقووع اعووالن الفريووق المشووارك فووى مسووابقة 

 األسبوع األول من شهر أكتوبرخالل أكسفورد 

2019 . 
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