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The Faculty has organized a ceremony to 

honor the top ranked student at the 

academic year 2019/2020. The ceremony 

was held under the aegis of the Dean of 

the Faculty, and was assisted by the staff 

members, some parents and students. 

The ceremony included giving recognition 

certificates to preparatory year students 

with the highest grades in high school.  

In the ceremony, Prof. Hassan Abdelhamid 

gave a speech, as well as some of the first-

ranked students. Also, the students were 

handed certificates of appreciation and 

trophies in encouragement for their 

efforts and for their colleagues to attain 

excellence. 

 
فى إطار خطة الكلية نحو تشجيع وتحفيز  

طالبها على التفوق، فقد قامت الكلية بتنظيم  

حفل لتكريم أوائل الطالب فى العام الدراسي 

ديسمبر   4، وذلك يوم 2018/2019الماضى 

تحت إشراف األستاذ الدكتور عميد   2019

الكلية وحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة  

لياء أمور الطلبة المعاونة وطالب الكلية وأو

 .المكرمين
وقد تضمن الحفل تكريم الطالب أصحاب 

المراكز الخمسة األوائل في كل فرقة دراسية 

وكذلك طالب الفرقة التمهيدية الحاصلين على  

 .أعلى الدرجات في شهادات الثانوية العامة 
وقد تضمنت فقرات الحفل كلمة ترحيب لألستاذ  

الدكتور/ حسن عبد الحميد عميد الكلية، وكذلك 

ب األوائل، كما تم توزيع كلمات لبعض الطال

شهادات تقدير ودروع تذكارية على الطالب 

 المكرمين. 
 

The Advisory Committee of the Faculty of 

Law held two meetings in December. These 

meetings witnessed discussions on the 

progress of educational affaires, the 

preparations for the exams and some 

staff-related issues. 

The Committee came out with some 

proposals on different levels that was 

presented to the Dean to be decided upon. 

 
بدأت اللجنة االستشارية لكلية القانون أعمالها،  

( لسنة  20إنفاذاً للقرار اإلدارى رقم )

الصادر عن األستاذ الدكتور  2019/2020

عميد الكلية، وعقدت عدة اجتماعات لمناقشة  

سير العملية التعليمية واالستعداد لالمتحانات 

وكذلك بعض المسائل المتعلقة بأعضاء هيئة  

التدريس والهيئة المعاونة. وقد انتهت اللجنة إلى 

عدة مقترحات تم عرضها على عميد الكلية 

 للبت فيها.

 
 

Dr. Mohamed ElGendy is preparing to issue 

his new book “Terrorism Dilemma: The 

Middle East from Caliphate to Terrorism 

in Cyberspace”. 

The book will be available in Cairo 

International Book Fair, where the signing 

ceremony will be held on the 31st of 

January in Plaza 2 hall, Fair Zone at 5 PM. 

 

 

 

يُسعد كلية القانون أن تتوجه بخالص التهئنة 

للدكتور محمد الجندي )خبير نظم المعلومات( 

بمناسبة قرب إصدار مؤلفه الجديد المعنون  

الشرق األوسط من الخالفة  -"متاهة اإلرهاب 

 ."إلنترنت إلى اإلرهاب على ا 

ومن المتوقع أن يصدر الكتاب بالتزامن مع  

انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسيعقد  

 31حفل توقيع الكتاب وجلسة نقاشية حوله يوم 

بأرض  2في قاعة بالزا  2020يناير 

 . من الساعة الخامسة عصرا المعارض 
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The Dean of the Faculty of Law, Prof. 

Hassan AbdelHamid will be present and will 

moderate the session of discussion of the 

book. 

 

كما أنه من المتوقع أن يدير جلسة النقاش حول 

 الكتاب األستاذ الدكتور/ حسن عبد الحميد، 

عميد كلية القانون مع نخبة من الخبراء 

 .والمتخصصين
 

  

 

The Faculty Council Meeting No. (20) was 

concluded, presided by the Dean and in 

presence of the members of the Council, 

on 12th of December.  

Several issues were discussed such as the 

barred students, the assessment of the 

academic tutor, the approval of the in-

class exams and the appreciation ceremony 

of the top ranked students. 

 

( برئاسة األستاذ  20انعقد مجلس الكلية رقم )

الدكتور عميد الكلية وحضور السادة أعضاء 

 . الجارى المجلس في الثاني عشر من ديسمبر

ناقش المجلس موضوعات مختلفة تضمنت وقد 

اعتماد قوائم الطالب المحرمين من دخول 

ير  راالمتحانات، وإحاطة المجلس علًما بتق

د األكاديمي، واعتماد نتائج منتصف شالمر

 الفصل الدراسي األول. 

اإلدراية الصادرة عن  ت تم اعتماد القراراكما 

الكلية، باإلضافة إلى  عميد األستاذ الدكتور 

تكريم الطالب اطة المجلس علماً بإقامة حفل إح

 .العام الدراسى الماضىالمتفوقين في 

 
 

 

The Faculty is preparing for the upcoming 

final exams that shall be conducted in 

period from 4th to the 23rd of January. 

The exam schedule in being published on 

SRS, after its review and the approval of 

the Validation Unit. 

On this occasion, the invigilation lists were 

set and distributed. 

 

تستعد الكلية إلجراء امتحانات الفصل الدراسي 

، المزمع  2019/2020األول للعام األكاديمى 

  .2020يناير  23 - 4عقدها في الفترة من 

وقد تم االنتهاء من جداول االمتحانات للسنوات  

الدراسية األربع عقب مراجعتها مع الطالب 

ودة، وتم إعالن الطالب بها  واعتماد إدارة الج

  .SRSعلى نظام الـ
كما تم إعداد جدول مراقبة ومالحظة 

االمتحانات متضمنًا توزيع أعضاء هيئة  

التدريس والهيئة المعاونة على مواد االمتحان،  

 وتم إعالنهم به.

 
 

Considering its endeavors to elect to best 

potentials, the Faculty organized two 

demos for two new academic candidates. 
 

 

 

 

فى إطار اضطالع الكلية بانتقاء أفضل  

العناصر لالنضمام للهيئة العلمية، فقد تم تنظيم  

أكثر من عرض تقديمى للمرشحين للعمل بهيئة  

 .التدريس
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One was a candidate to the position of 

lecturer and tackled a topic on “the types 

of companies”, on the 24th. 

The second candidate tackled the topic of 

“The One-person Company” and she’s 

applying for an assistant lecturer, on the 

31st. 

 

ديسمبر حول موضوع   24كان األول بتاريخ 

 .لشغل وظيفة مدرس "أنواع الشركات" لمتقدم
ديسمبر فى   31أما الثانى فيوم الثالثاء الموافق  

موضوع "شركة الشخص الواحد"، لشغل 

 وظيفة مدرس مساعد. 

 

The preparations are underway for the 

Second Semester Teaching Timetable Plan 

for the Four Years Program regarding the 

Academic Year 2019-2020 and was 

implementing on the SRS to be announced 

to the Students. 

 

 
تم االنتهاء من إعداد خطة الدراسة للمقررات 

الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى  

فى العام الدراسى  وات األربعللسن

  SRS، وتم وضعها على نظام 2019/2020

 تمهيداً إلعالنها للطلبة.
 

 

For the First Time, the Faculty preparing 

an Online Exam for the English Modules 

which will be held on January 2020 for the 

Prep Year Students  

This trial is considered as new step for 

adopting the interactive learning process. 

 

فى تجربة هى األولى من نوعها فى الكلية، يتم 

التجهيز لعقد امتحان إلكترونى فى مادة اللغة  

بمعامل كلية   2020اإلنجليزية فى شهر يناير 

الحاسبات ونظم المعلومات، وتبدأ التجربة 

 بطلبة الفرقة اإلعدادية.  

وتأتى هذه التجربة فى إطار توجه الجامعة نحو  

 لوجية فى التعليم. األخذ بالمعطيات التكنو

 

 

  

 

 

 

The Faculty of Law- British University in 

Egypt congratulates Ms. Rana Samy Yonis 

for achieving her master’s degree in 

Private Law- Ain Shams University, 

Academic Year 2018-2019. Ms. Yonis has 

achieved her degree with an overall grade 

of “Good” after passing her oral exams 

held from December 1st, 2019 to 

December 13th 2019, which was preceded 

by written exams. This diploma was headed 

by a diploma in International Trade with an 

overall grade “Good”. Wishing her more 

fruitful achievements and success. 

 
تتوجه كلية القانون بخالص التهنئة لألستاذة/  

رانا سامي يونس لحصولها علي درجة  

الماجستير في القانون الخاص من كلية الحقوق  

-2018جامعة عين شمس فى العام الدراسى 

2019.  

ويشار فى هذا الصدد لحصول سيادتها على  

دبلوم "القانون الخاص" بتقدير جيد، ودبلوم 

  ."التجارة الدولية" بتقدير جيد 

 وتتمني الكلية لسيادتها دوام التوفيق والسداد.
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The team of the Faculty participating in 

Shalakany Moot Court has visited the 

premises of the Al Shalakany Law Firm. 

The visit was done with view to attend 

introductory sessions on the competition 

and its hypothetical case that was 

published this month. The case discusses 

criminal and procedural issues. 
 

 
قام الفريق المشارك في مسابقة الشلقاني  

للمحكمة الصورية بزيارة مكتب الشلقاني وذلك 

لحضور جلسات تمهيدية حول المسابقة 

ستتناول التى والقضية التي تم نشرها و

إتاحة  موضوعات جنائية وإجرائية، وكذلك 

ومناقشة تساؤالت الفرق  لعرض الفرصة 

 المشاركة في المسابقة. 

 

 

Responding to an invitation from the Police 

Academy, a group of ten students paid a 

visit to the premises of the Academy. Dr. 

Karim AboelAzm supervised the group in 

the visit that took place on 30th of 

December. The students were shown the 

facilities of the Academy as well as the 

teaching and work areas. 

 

This visit comes considering the 

cooperation between the Faculty of Law at 

the British University in Egypt and the 

Police Academy. This is with view to 

introduce law students to the police 

education life, especially that law 

graduates can now join the Academy. 
 

 
لقاء طلبة   أكاديمية الشرطةفى إطار تنظيم 

كليات الحقوق بالجامعات المصرية مع طلبة  

ديسمبر الجارى، فقد  30كلية الشرطة يوم 

قامت الكلية بتلبية الدعوة الموجهة إليها  

قوامها  توجهت مجموعة لحضور اللقاء، و

عشرة طالب لزيارة مقر األكاديمية تحت 

 إشراف د/ كريم أبو العزم. 

جوانب  وقد تضمنت الزيارة التعرف على ال

التدريبية والتعليمية بأكاديمية الشرطة 

  –مسارج الجريمة  –)المدرجات التعليمية 

الميادين التدريبية وميادين   –ميادين الرماية 

الموانع واالشتباك( كما قامت األكاديمية بتنظيم  

  مأدبة غداء لوفود الجامعات المشاركة.
 

ي إطار حرص أكاديمية  وتأتي تلك الزيارة ف

الشرطة على التعاون مع كليات الحقوق  

بالجامعات الحكومية والخاصة، لتعريف 

الطالب بطبيعة الدراسة باألكاديمية خاصةً في  

ظل إمكانية قبول خريجي كليات الحقوق 

 بأكاديمية الشرطة للعمل كضباط فى المستقبل. 
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