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The “Biomedicine and Bioethics: 

International and National Perspectives” 

conference held by the Faculty on the 3rd 

of November 2019. The conference took 

place at the auditorium of the British 

University in Egypt.  

This conference comes on the sidelines of 

the annual workshop organized by “le 

Reseau Universitaire International de 

Bioethique” in collaboration with the 

“Centre of Law and Emerging 

Technologies”.  

was attended by many public figures and 

specialists. Prof. Brigitte Feuillet-Liger, 

Président of the Réseau Universitaire 

International de Bioéthique, Prof. 

Mahmoud Al-Metiny, President of Ain-

Shams University and Member of the High 

Committee for Human Organ 

Transplantation and Dr. Ibrahem Negm, 

PhD, Senior Advisor to the Grand Mufti of 

Egypt attended and made interventions in 

relation to the conference theme. 

 
هو   يشهدت كلية القانون انعقاد مؤتمر دول

األول من نوعه فى مصر حول " الطب 

التوجهات  –الحيوي وأخالقيات العلوم الطبيعية 

يوم األحد ، الدولية واإلقليمية المعاصرة"

، بالقاعة الكبرى  2019نوفمبر  3الموافق 

 .بالجامعة البريطانية في مصر

هامش ورشة العمل   يهذا المؤتمر عل يويأت

معية الشبكة الجا"السنوية التى تنظمها 

ألخالقيات العلوم الطبيعية"، باالشتراك مع  

مركز بحوث القانون والتكنولوجيا المتقدمة  

  ة. بالجامعة البريطاني

ولقددد ح ددر المددؤتمر ل يددخ مددن الش صدديات 

 وفددى مقدددمتهس األ ددتا  العامددة والمت صصددين، 

عبد العال رئدي  مجلد  الندوا ،  يالدكتور عل

األ تا  محمد فريد خمي  رئي  مجل  أمندا  و

األ تا  الدكتور أحمد حمد والجامعة البريطانية، 

كتور د واأل ددتا  الدد رئددي  الجامعددة البريطانيددة، 

محمددود المتينددي رئددي  جامعددة عددين شددم  

وع دو اللجنددة العليددا لنقددل وألراعددة األع ددا  

األ تا  الدكتور بريجيت فوييه ليجيه والبشرية، 

الجامعية الدولية ألخالقيات العلوم رئي  الشبكة 

إبددددراهيس نجددددس، كبيددددر والدددددكتور  الحيويددددة،

، مستشدداري م تددي جمهوريددة مصددر العربيددة

نادية ألخارى وأليدر البحد  واأل تا ة الدكتورة 

حسين خيدرى  واأل تا  الدكتورالعلمى األ بق، 

 نقيب األطبا .
 

 

The Faculty of Law in cooperation with the 

“Réseau Universitaire International de 

Bioéthique”, an international University 

based Network for Bioethics composed of 

twenty universities from different 

countries and diverse legal backgrounds, 

hosted a workshop on “The Medical Acts in 

the Interest of Others; International 

Panorama” on the 4th and 5th of 

November 2019. 
 

 

انعقددت فعاليددات ورشددة العمددل الدوليددة الم لقددة 

حول "األعمال الطبيدة لمصدلحة ال يدر" والتدى 

نظمتهددا كليددة القددانون بالجامعددة البريطانيددة فددي 

دوليدة ألخالقيدات الشدبكة ال"مصر بالتعاون مع 

، والتدى شدارك فيهدا عشدرون العلوم الطبيعيدة"

متنوعدة، وخل يدات أ تا ًا يمثلون أنظمة قانونية 

ل المعاصددرة التددي ئوتتندداول العديددد مددن المسددا

تشدد ل السدداحة الدوليددة، ومددن بينهددا "األعمددال 

الطبية لمصلحة ال ير بدين اإلباحدة والحظدر" و 

"مسددوتات ااباحددة هددذا األعمددال" و "عددر  

  لألعمال الطبية المشروعة قانونياً وعملياً".
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Many issues were discussed such as 

“admission or prohibition of the medical 

acts in the interest of others”, “the basis 

of authorizing those acts” and “exposure 

to the medical acts legally/practically 

authorized”. 

The workshop discussion produced valued 

opinions and recommendations which shall 

be published in a report soon.   
 

نوفمبر  6 - 4 قد عقدت الورشة فى ال ترة منو

2019. 

 
من األرا   العديد  يانتهت الورشة إل كما

كبر دور  أيتس نشرها فى والمقترحات القيمة و  

 النشر العالمية.

 

The below administrative decisions have 

been issued this month: 

 

Decision No.18: Dr. Kareem Abo El Azm, 

assigned as the director of the Legal 

Training Centre for the year 2019-2020.  

Decision No.19: 
 

1. Prof. Hassan Abdelhamid, Director 

of the centre; 

2. Dr. Doaa Hamed, Vice Director; 

3. Dr. Mohamed ElGendy, Responsible 

of technical support, the centre’s 

website and the electronic 

magazine; 

4. Dr. Tamer Eldomiaty; coordinator of 

the research programs; 

5. Mr Mohamed El Sayed Hany, 

administrative responsible of the 

centre. 

Decision No. 20: 

The Initiation of the Consultative 

Committee of the Faculty of Law with the 

following formation: 

1- Prof. Ashraf Attya, President 

2- Prof. Tamer Al Domiaty, Member 

3- Dr. Yasmine AbdelMoneim, Member 

4- Dr. Karim Abo ElAzm, Member 

5- Dr. Doaa Hamed, Member 

6- Mr. Abdelrahman Gamal, Secretary 

 

 :القرارات اإلدارية التاليةشهد هذا الشهر صدور 

تعيددين دك كددريس أبددو العددزم مددديراً : 18قرررار رقرر  

 .2020-2019لمركز التدريب القانونى لعام 

تشررر يد ردارر زرارررو ال  ررر   : 19قررررار رقررر  

 والت ن ل جيا االتالى:  

األ تا  الدكتور حسن عبدد الحميدد، مدديراً  -1

 .للمركز
 .دك دعا  حامد، نائباً لمدير المركز -2
محمد الجندى، مسئوالً عن الددعس ال ندى دك  -3

 وعن موقع المركز والمجلة اإللكترونى.
 منسقاً للبرامج البحثية. دك تامر الدمياطى، -4
أك محمد السديد هدانى، مسدئوالً إداريداً عدن  -5

 المركز 

رنشرراا النةنررة اارتشررارية ل نيررة : 20قرررار رقرر  

 القان ن وتش ينها عنى الن   االتالى:  

ً ، أ.دك أشرف عطيه  -1  .رئيسا
 .ع واً  ،أ.دك تامر الدمياطى -2
 .ع واً دك يا مين عبد المنعس،  -3
 .ع واً  ،دك كريس أبو العزم  -4
 .دك دعا  حامد، ع واً  -5
 .أمين  ر اللجنة ،عبد الرحمن جمال ك.أ -6
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The Faculty has conducted the student 

union elections for the four cohorts on 

17th of November 2019. These elections 

are regularly held as an opportunity for 

the students to practice the concepts of 

democracy and freedom of choice on the 

Faculty scale. 
 

 
تحاد طال  اشهدت كلية القانون انعقاد انت ابات 

 17الكلية على مستوى الدفعات األربع يوم 

. وتأتي هذا الممار ة الدورية  2019نوفمبر 

ك رصة لممار ة م اهيس الديمقراطية وحرية  

فكارهس  أالطال  للتعبير عن  يختيار ممثلا

 ومقترحاتهس. 

 

 

The Faculty Council monthly meeting has 

been, this month, held on Thursday 14th of 

November 2019 in presence of the 

Faculty’s dean and program director. The 

council discussed matters related to 

teaching and end of semester exams. 

 
انعقد مجل  الكلية عن شهر نوفمبر يوم  

و لك بح ور كل  نوفمبر  14ال مي  الموافق 

من عميد الكلية ومدير البرنامج وأع ا   

المجل ، كما تس مناقشة بعض المستجدات 

والموضوعات المتعلقة بالدرا ة وامتحانات  

 األول.  ينهاية ال صل الدرا 
 

 

The Midterm exams have ended. The 

exams were held in the period from 28th 

October to 13th November. It has, for the 

first time, been held for all the four 

cohorts. 

 
انتهت كلية القانون من امتحانات منتصخ 

ال صل الدرا ي األول والتي تس عقدها في  

نوفمبر والتي   13أكتوبر إلى  28ال ترة من 

شهدت للمرة األولى ح ور دفعات الكلية  

 األربع. 

 
 

 

 

 
 

The Faculty of Law announced its 

participation for the first time in Jessup 

Moot Court Competition after an initiation 

taken by some of its students. Jessup is 

one of the most internationally renowned 

moot court. It witnesses participations by 

teams from around the globe. 

 

Ms Aya Omar has been assigned as coach 

of the team chosen from the Faculty’s 

students. The team members are Youssef 

Abdelhamid & Rafik Ramez, students of 

Degree Year Three, Mariam Abo El Magd, 

 
العام  ا تقرت كلية القانون على االشتراك هذا

وللمرة األولى في مسابقة المحكمة الصورية  

"جيسيب" بعد مبادرة من بعض طال  الكلية. 

وتعد هذا المسابقة أحد أشهر مسابقات المحاكس  

الصورية في العالس والتي يح رها فرق من 

 .جميع أنحا  العالس تقريبًا

 

محامى باإلدارة ) تعيين أك آيه عمر كما تس 

ً لل ريق الذى تس  ( وماالقانونية بشركة  ، مدربا

اختيار أع ائه من طال  الكلية، وهس: يو خ  

رفيق رامز )السنة النهائية  و عبد الحميد 

بالكلية(، مريس أبو المجد )السنة الثانية بعد 

)السنة   يمحمد مجد وليلى خالد واإلعدادى(، 
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Student of Degree Year Two as well as 

Leila Khaled and Ahmed Magdy, students 

of Degree Year One.  

 

The team is currently preparing the 

written memorials for submission before 

participating the Egyptian national oral 

rounds scheduled for January of the 

upcoming year.  

  .(ياألولى بعد اإلعداد 
 

المكتوبة قبل ويستعد ال ريق لتسليس المذكرات 

بدأ الجوالت المحلية للمرافعات الش هية التي 

تجمع فرق من العديد من الجامعات المصرية 

 والمنتظر انعقادها في شهر يناير من العام القادم 

 

The Faculty of Law will participate in the 

moot court organized Al Shalakani Law 

Firm. 

 

Ms Farah Siam, Teaching Assistant at the 

Faculty, have been assigned to coach the 

team.  

 

Also, eight students have been chosen 

following a selection phase to constitute 

the team to represent the Faculty in this 

competition. Those students are: 

 

1. Roshan Mohamed, Youssef Hossam 

and Asmaa Hosny, students of Degree 

Year Three; 

2. Mohamed Gamal, Boshra Ahmed and 

Osama Mohamed, students of Degree Year 

Two; and  

3. Yasmine Elsaed and Amgad Esmat, 

students of Degree Year One 

 

 

في مسابقة  للمشاركة كلية القانون تستعد 

ينظمها مكتب الشلقانى   الصورية التيالمحكمة 

 . بالل ة العربية، والتى تعقد للمحاماة

 

المدرس  فرح  رى األ تا ةوقد تس تعيين 

المساعد بالكلية لتدريب ال ريق. كما تس اختيار  

 :ع ا  ال ريق من ثمانية طال  هسأ

أ ما  حسنى  و يو خ حساموروشان محمد  -1

 .)ال رقة النهائية بالكلية( 

بشرى أحمد و أ امة محمد و محمد جمال -2

 .(ي)ال رقة الثانية بعد اإلعداد 

يا مين السعيد )ال رقة  و أمجد عصمت  - 3

 .(ياألولى بعد اإلعداد 

 

ولقد بدأ ال ريق التدريبات الالألمة كما ح ر 

 . يمحاضرة تدريبية بمكتب الشلقان
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