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The Law Faculty welcomes the new staff 

members.  

After accomplishing two recruitment phases: 

written exams and personal interviews, joins as 

Assistant Lecturers are: 

- Mrs. Hadir ElBalky 

- Ms. Hend AbdelKader 

- Mr. Ahmed Yassin 

As a Demonstrator, joins: 

- Mr. Rafik Ramez; top of 2020 Class, with 

a grade of Very Good with Honours. 

The Faculty wish the esteemed new members all 

the luck and success. 

بانضمام   القانون  كلية  لهيئتها  ترحب  جدد  أعضاء 

 المعاونة.

المدرسين    عدد من  تعيين  إجراءاتتم االنتهاء من  حيث    -

بالكلية،   اختبارات  المساعدين  إجراء  تحريرية بعد 

ثالثة  اختيار  عن  النتائج  أسفرت  وقد  شفوية،  وأخرى 

للتعيين   مساعدأعضاء  مدرس  درجة  جميعهم  على   ،

وصدر  القانون،  فى  الماجستير  درجة  على  حاصلون 

 :قرار تعيينهم، وهم

 البالكيأ. هدير  -

 القادر أ. هند عبد  -

 ينأ. أحمد يس -

، على  2020/  2019تم تعيين أول خريجي دفعة  كما    -

الخريج رفيق رامز منصور،   بالكلية، وهو  درجة معيد 

 والحاصل على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

 ى الكلية للسادة األعضاء الجدد التوفيق والنجاح.نوتتم 
 

The Faculty Council meeting was held on 

Thursday, 27th of February 2020. During this 

meeting, programme changes were discussed. 

The Council has discussed several issues: 

First: Teaching and Learning: 

The Council has approved the results of the 

academic year 202/2020, including the graduating 

class. 

Further, the amendment of the Faculty Regulation 

that adopts the new teaching system was approved. 

The Council discussed the proposal of establishing 

Graduates Unit. 

The assessment matrixes of the four cohorts as well 

as the lists of personal tutoring were approved. 

It got also approved, the staff development plan. 

Second: Community Service:  

The Legal Clinic is initiated and the forms it’s 

using have been approved by the Faculty Council. 

The Council also approved the candidate’s criteria 

and the training plan.  

Third: The Centre for Law and Emerging 

Technologies. 

The Council was briefed about the workshop 

hosted by the Centre “Data Protection Law no. 

رقم   الكلية  مجلس  الدكتور   (23)انعقد  األستاذ  برئاسة 

بتاريخ المجلس  أعضاء  السادة  وحضور  الكلية   عميد 

 .2020أكتوبر  22الخميس الموافق 

 وقد ناقش المجلس عدة موضوعات:

إحاطة المجلس  فيما يتعلق بشئون التعليم والتعلم: تم    -  أولاً

وخاصة   2019/2020  الجامعيالطلبة للعام علماً بنتائج 

 .الخريجين

اعتماد   تم  لنظام  كما  وفقاً  للكلية  الداخلية  الالئحة  تعديل 

 الدراسة الجديد.

بفرص   يتعلق  ما  وكل  الخريجين  وحدة  إنشاء  ومناقشة 

 .عملهم

األربع، عتماد  وا الدراسية  للفرق  الدراسية  الجداول 

 والسادة األساتذة القائمين على التدريس.

 واعتماد )خريطة تقييم الفرق الدراسية األربع(.

وكذلك اعتماد خطة تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة. 

اً : العيادة القانونية  - خدمة المجتمع والبيئة  شئون    –  ثانيا

المج القانونية،  إحاطة  بالعيادة  العمل  ببداية  علماً  لس 

ج الخاصة بها، مع اعتماد خطة التدريب ذواعتماد النما

 .بالعيادة القانونية ومعايير اختيار الطالب الملتحقين

اً المتقدمة  –  ثالثا والتكنولوجيا  القانون  بحوث  :  مركز 

نظمها  جرى   التى  العمل  بورشة  علماً  المجلس  إحاطة 

رقم  الشخصية  البيانات  حماية  "قانون  بعنوان  المركز 
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151, 2020: Critical Review”, and the formation of 

the board of the Journal of Law and Emerging 

Technologies. 

The Council has also approved the annual plan of 

the Centre for the year 2020/2021. 

The Council approved the appointment decision of 

the Quality Assurance and Accreditation Unit. 

 

للعام   المركز  عمل  خطة    الجامعيواعتماد 

2020/2021. 

الهيئة االستشارية وهيئة   بتشكيل  المجلس علماً  وإحاطة 

 والتكنولوجيا. التحرير الخاصة بمجلة القانون 

اً شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: تم    –  رابعا

مدرسين   تعيين  واعتماد  مساعدين  اعتماد  بالكلية،  جدد 

 . 2020إجراءات تعيين ُمعيد من الخريجين الجدد لعام 

اً تعيين   –  خامسا قرار  اعتماد  تم  الجودة:  ضمان  وحدة 

 .واالعتمادمدير وحدة ضمان الجودة 
 
The Faculty has announced the top students of the 

four cohorts for the academic year 2019/2020. On 

this occasion, a recognition ceremony will be held 

by the end of November 2020, assisted by the 

Faculty Staff and the parents. 

 

بيان  أعلنت   عن  القانون  للفرق كلية  الطالب   أوائل 

للعام   وجارى  ،  2019/2020  الجامعيالدراسية األربع 

أعضاء التدريس والهيئة  تنظيم حفل تكريم لهم بحضور  

أولياء أمورهم، فى نهاية شهر نوفمبر  و  ،الكليةالمعاونة ب

2020. 

 

 
The below administrative decisions have been 

issued this month: 

 

Decision No.5:  Ms. Rana Samy shall be appointed 

as Moderator of the website of the Law and 

Emerging Technologies Journal.  

 

Decision No.6: Prof. Ashra Attia shall be 

appointed as Director of the Quality Assurance and 

Accreditation Unit, for the academic year 

2020/2021. 

 

Decision No. 7: 

Prof. Ashraf Attia is appointed as Supervisor of the 

Public Law Department, and Prof. Tamer 

Eldomiaty is appointed as Supervisor of the Private 

Law Department, for the academic year 

2020/2021. 

 

Decision No. 8: 

Dr. Yasmine AbdelMoneim shall be appointed as 

Bachelor’s Programme Director, for the academic 

year 2020/2021. 

 

 

Decision No. 9: 

The Learning and Teaching Committee shall 

consist of Dr. Yasmine AbdelMoneim, Dr. Hend 

Khalil, Ms. Maha Ayyad, Ms. Farah Siam, Ms. 

Mahinour Khalifa and Mr. Ahmed Amr. 

ًشهدًهذاًالشهرًصدورًالقراراتًاإلداريةًالتالية:ً

 
 

  يونس  : بشأن تعيين األستاذة رانا سامى5قرارًرقمًً •

القانون  لمجلة  اإللكترونى  الموقع  عن  مسئولة 

 والتكنولوجيا. 
 

 

رقم • أ شأن  ب  :6ًًقرارً أ.د  مديراً  تعيين  عطيه  شرف 

للعام   واالعتماد  الجودة  ضمان   األكاديمي لوحدة 

2020 /2021   . 
 

7ًًًًقرارًرقم • ت: أشرف عطيه مشرفاً أ.عيين  بشأن  د/ 

العام، و القانون  قسم  الدمياطى، أ. على مواد  تامر    د/ 

مواد   على  للعام  قسم  مشرفاً  الخاص،  القانون 

 . 2020/2021 األكاديمي
 

تعيين د/ ياسمين عبد المنعم مديراً بشأن    :8ًًقرارًرقم •

 .  2020/2021 األكاديميالدراسى، للعام للبرنامج 
 
 

. ل لجنة التعليم والتعلم من ديتشكبشأن  :  9ًًقرارًرقم •

أ. مها عياد، أ. فرح د. هند خليل،  ،  ياسمين عبد المنعم

 .أحمد عمرو، وأ. ماهينور خليفةصيام، أ. 
 

• ًً رقم الفريق  تشكبشأن    :10قرارً عن  يل  المسئول 

  2021/  2020للعام    والكونترول  االمتحانات

كل من: أ. مها  . كريم أبو العزم، وبمعاونة  برئاسة د

 عياد، وأ. أحمد فؤاد، وأ. أحمد الفقي، وأ. أحمد عمرو.
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Decision No. 10: 

The Exam Committee shall be presided by Dr. 

Karim Aboelazm, and consist of Ms. Maha Ayyad, 

Mr. Ahmed Fouad, Mr. Ahmed Elfiqqy and Mr. 

Ahmed Amr. 

 

Decision No. 11: 

Dr. Yasmine AbdelMoneim shall be appointed as 

e-learning Officer, and shall be assisted by Mr. 

Ahmed Elfiqqy, Ms. Nourahn Emara and Mr. 

Ahmed Amr. 

 

Decision No. 12: 

The Transfer Committee shall be presided by the 

Faculty Dean, and consist of Dr. Yasmine 

AbdelMoneim, Dr. Karim Aboelazm and Ms. 

Ghada Mostafa. 

 

Decision No. 13: 

Dr. Inas Taha shall be appointed as Research 

Officer, and assisted by Ms. Nourhan Omara and 

Ms. Mahinour Khalifa. 

 

Decision No. 14: 

Prof. Tamer Eldomiaty shall be appointed as 

Officer of the Community Service Committee, and 

assisted by Ms. Maha Ayyad and Ms. Rana Samy. 

 

Decision No. 15: 

Prof. Tamer Eldomiaty and Dr. Mohamed 

ElGendy shall be appointed as Supervisors on the 

the ENews of the Faculty, and shall be assisted by 

Mr. Ahmed Fouad and Mr. Abdelrahman Gamal. 

 

Decision No. 16: 

Ms. Safya Tarek shall be appointed as Health and 

Safety Committee Coordinator for the academic 

year 2020/2021. 

 

Decision No. 17: 

Dr. Hend Khalil shall be appointed as Staff 

Development Committee Coordinator, and shall be 

assisted by Ms. Mahinour Khalifa and Ms. 

Mennattallah Mostafa. 

 

Decision No. 18: 

Dr. Karim Aboelazm shall be appointed as Student 

Union Supervisor for the academic year 

2020/2021. 

• ًً رقم المنعم تبشأن  :  11قرارً عبد  ياسمين  د.  عيين 

أ.    مسئوالً  اإللكتروني ويعاونها كل من:  التعليم  عن 

 أحمد الفقي، وأ. نورهان عمارة، وأ. أحمد عمرو.
 

تشكيل لجنة المقاصات برئاسة   بشأن  :12ًًقرارًرقم •

كل   بمعاونة  الكلية  عميد  الدكتور  د/   األستاذ  من: 

المنعم و أ. غادة    ياسمين عبد  العزم، و  أبو  د/ كريم 

 مصطفى.
 

مسئوالً عن   إيناس طهتعيين د/    بشأن  :13ًًقرارًرقم •

أ.  للعام األكاديمي  البحث العلمى ، ويعاونها كل  من: 

 .نورهان عمارة، أ. ماهينور خليفة 
 

أ.د تامر الدمياطى مسئوالً    تعيين  بشأن  :14ًًقرارًرقم •

األكاديمى   للعام  المجتمع  خدمة  لجنة  عن 

رانا سامى  و أ.  ويعاونه: أ. مها عياد،    2020/2021

 يونس. 

 

رقم • من  تعيين  بشأن  :15ًًقرارً تامر    كل   أ.د/ 

مشرفين على النشرة محمد الجندى،    / دالدمياطى، و  

و أ.  أحمد فؤاد  أ.    من:  اإللكترونية للكلية ويعاونهم كل  

 عبد الرحمن جمال. 
 

رقم • أ.    بشأن  :16ًًقرارً طارق  تعيين  منسقاً  صفية 

بالكلية والسالمة  الصحة  الدراسى    للجنة  للعام 

2020/2021 . 
 

منسقاً للجنة   هند خليلد.    تعيين  بشأن  :17ًًقرارًرقم •

والهيئة   التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  تطوير 

، بمعاونة: أ. 2021/ 2020، للعام الدراسى  المعاونة

 ماهينور خليفة، و أ. منة هللا مصطفى.

18ًًًًقرارًرقم • د/    بشأن: العزم رائداً تعين  أبو  كريم 

 . 2021/ 2020إلتحاد الطالب للعام الدراسى  
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Decision No. 19: 

Dr. Karim Aboelazm shall be appointed as Student 

Activity Officer for the academic year 2020/2021. 

 

Decision No. 20: 

Dr. Marwa Zein Shall be appointed as Executive 

Director of the Legal Clinic for the academic year 

2020/2021, and shall be assisted by Mr. Safya 

Tarek and Ms. Rana Yonis. 

 

Decision No. 21: 

It’s prohibited to entering the Faculty, any of the 

classes, the academic or the administrative offices 

without a mask. 

 

مسئوالً    كريم أبو العزمتعيين د/    بشأن  :19ًًرارًرقمًق •

الطالبية األنشطة  لجنة  الدراسى    عن  للعام 

2020/2021  . 

 

 

مديراً تنفيذياً    مروه زين.  دتعيين    بشأن  :20ًًقرارًرقم •

الدراسى   للعام  القانونية  ،  2021/ 2020للعيادة 

 .  ويعاونها كل  من: أ. صفية طارق، و أ. رانا يونس
 

• ًً رقم وجميع   بشأن  :21قرارً للكلية  الدخول  حظر 

اإلدارية    المحاضراتقاعات   والوحدات  والمكاتب 

 دون ارتداء "الكمامة".  
 

الدراسى   للعام  القرارات  هذه  جميع  تسرى  أن  على 

 اعتباراً من تاريخ صدورها.   2021/ 2020

  

 

The academic year 2020/2021 starts off on 

Saturday November, 17 2020. The Faculty in this 

concern has taken all the precautionary measures 

against the Covid. 

On this occasion, Prof. Hassan AbdelHamid, the 

Dean of the Faculty, held a welcome session for 

the new students. They were also introduced to the 

study system and the policy of the Faculty. 

 

، بحمد هللا    2021/ 2020تم بدء العام الدراسى الجديد  

، وانتظام  2020  أكتوبر   17تعالى، يوم السبت الموافق  

االلتزام   مع  األربع،  الدراسية  السنوات  بكافة طالب 

االحترا المقررة التدابير  الصحية  واالحتياطات    زية 

 لمواجهة جائحة كورونا. 

حسن عبد الحميد   /وبهذه المناسبة رحب األستاذ الدكتور 

التوفيق،    - لهم  متمنياً  الجدد  بالطالب  الكلية  وتم  عميد 

محاضرات تعريفية عن نظام الدراسة ونظام العمل   تنظيم 

 بالكلية.
 

  

 

 

 

The Centre for Law and Emerging Technologies 

has held workshop titled “Data Protection Law no. 

151, 2020: Critical Review”, on Monday October 

12, 2020, via Zoom. 

The Workshop was attended by an association of 

law professor, judges (representative of the Court 

of Cassation and the State Council), lawyers and 

specialists, in addition to some Faculty Staff 

members. 

In the opening session, Prof. Hassan AbdelHamid, 

the Faculty Dean, welcomed the guests and gave a 

speech on the importance of data protection, and 

generally the privacy. He also addressed the 

القااانون والتكنولوجيااا بكليااة     القااانون نظم مركز بحوث 

قانونًحمايةًالبياناتًالشخخيةخخيةًً"  ورشااة عمل بعنوان

"، وذلاك يوم دراسخخخخةًنقخديخةًً–2020ًًلسخخخخة151ًًًرقمًً

الموافق     Zoom تطبيقعبر    2020أكتوبر    12االثنين 

بحضوو ن بةبم  أ اتوو تلق نون ب أ  نونضوو ق    كمة  ح  م  

نووو  وووم   نوو وحوو  ويوأ   نوو ،ووووونيوومو   وووموح  نووبونول 

 نو تة،و،ويأ  ة نو و  ذ لنذ نو،وممو  ضون  عأ اعض   

 . ش نك  30 ع   نوت نيح  نوهيئم نو ع  بم ب و ميم  هيئم

 

  /، برئاسة األستاذ الدكتور بجلسة افتتاحيةوبدأت الورشة  

عميد الكلية ، رحب فيها بالحضاور،   –الحميد حسان عبد 

وألقى كلماة ترحياب تضاااامنات مقادماة عن أهمياة حمااياة 

البيانات الشااخصااية والخصااوصااية بوجه عام، متتبعاً  

المراحال التااريخياة لهاا، وألقى الضااااوء على أهاداف  

النادوة، كماا تحادث فيهاا بعح الحضااااور عن فساااالفاة  

 إصدار القانون .
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historical evolution and the philosophy of this 

topic. 

Thereafter, four parallel sessions were conducted, 

they are: 

- The conceptual framework of the law. 

- The rights of the data subject. 

- The obligations of the controller and the 

processor. 

- The implementation of the law. 

Each session was moderated by one of the Faculty 

staff, whereas a group of specialists gave their 

presentations. 

Later, a closing session included all the attendees 

was held. 

The Centre will make a report on the outcome of 

the workshop and some recommendation for the 

expected executive regulation. 

 

 

 

، باالتواز جلسااااات    الجلسااااة االفتتااحياة أربعوأعقاب  

 -وهي: للورشة، ربعةاألمحاور ال  تتناول

 .اإلطار المفاهيمي للقانون -

 .حقوق الشخص المعني بالبيانات -

 ت.التزامات متحكم ومعالج البيانا -

 وسائل إنفاذ القانون.  -

كال جلساااااة مممال عن مركز بحوث وقاد تولى إدارة   

، بكلياة القاانون باالجاامعاة البريطاانياةالقاانون والتكنولوجياا  

بحضااااور عاادد من األسااااااتااذة والقضااااااة والخبراء  

 .والمتخصصين

شاار   جلساة ختامية  وعقب انتهاء الجلساات، جرى عقد 

تناولت  المشاااركين بالجلسااات األربع الم لقة  فيها جميع 

 توصيات.أبرز ما تم طرحه من 

الورشة،  على أن يتم إعداد تقرير متكامل يتضمن أعمال  

وما انتهت إليه من توصيات تكون بممابة مرشد إلعداد  

 .الالئحة التنفيذية للقانون

  

In the same vein, the Centre has hosted a round 

table to discuss in depth the new data protection 

law. 

The meeting was presided by Prof. Hassan 

AbdelHamid, and assisted by: 

- Dr. Mohamed Hegazy – Head of 

Legislative Committee, Ministry of 

Communications and Information 

Technology. 

 

- Mr. Mohamed AbdelGawad - Partner at 

Adsero - Ragy Soliman & Partners. 

- Dr. Mohamed Eldegwy -   Lecturer at the 

Faculty of Law, Cairo University, Partner 

at Maatouk and Bassiouny. 

- Staff members and members of the Centre 

for Law and Emerging Technologies (Prof. 

Tamer Eldomiaty – Dr. Mohamed ElGendy 

– Dr. Marwa Zein – Dr. Karim Aboelazm – 

Mr. Ibrahim Sabra -Ms Maha Omar – Ms. 

Farah Siam – Mr. Abdelrahman Gamal – 

Mr. Ahmed Fouad – Ms. Rana Yonis – Mr. 

Mohamed Hany)  

 

نظمهاا  فى إطاار اسااااتكماال أعماال ورشااااة العمال التى  

مركز بحوث القاانون والتكنولوجياا بكلياة القاانون حول  

 2020لساة   151"قانون حماية البيانات الشاخصاية رقم 

حولًالقخانونًًًًحلقخةًنقخا   تنظيمتم    دراسااااة نقادياة"،  –

حسااان عبد   /األساااتاذ الدكتورًالمشخخخارًهليبرًبرةاسخخخةًً

ًرًوحضورًكلًمن:ًعميد الكلية –الحميد 

نئيح ووبم نوتشوووونيع ذ نوتوووو بق    – .  ح   حو زى   •

 ب زننق ن ت،  ذ  ت ب و وي  نو عم   ذ.

 نوشنيك ب  تب ا يتين . –ا.  ح   عب  نوو ن   •

 وو نح ب ميووم نوحن م ووو  عووم    –.  ح وو  نووو يو ى    •

 نون هنقو شنيك ب  تب  عت م  بتي بة.

اعضووووو   هيئوم نوتو نيح  نوهيئوم نو عو  بوم    ن بحضوووو  •

ب و ميم  أ اعضووو    ن ز بح ل نون ب أ  نوت ب و وي   

 .  ن ق    – .  ح و  نووبو ى    – ا.  تو  ن نوو  يو طة  

  ا. إبننهيم ،ووبنق –   .  نيم اب  نوعزم –زيأ نوع ب يأ 

ا. عب  نونح أ و  ل    –ا.  نح ،ي م    –ع ن   ا.  ه   –

ي بح     -ا. اح وو   دن     – ا.  ح وو  هوو بة   –ا. نبوو  

 نوتي  .
و نتنح ذ نوة ،وم بعع ن  نونئحم نوتبييليم  تم  ب قشوم ن

ومنو ب أو  ةو ،وووووم نو  ن  نوتة احو ل  يهو  قو ب أ ح و يوم 

نوبيو بو ذ إوة نونئحوم نوتبييوليوم وتحو يو  شوووون ط  اح و م  

و  ضوووون  عأ نو نتنح ذ نوة ،ووووم بتع يل تبييل   ن ه

 بعل ب، ص نون ب أ.

 

https://www.linkedin.com/company/ministry-of-communications-and-information-technology/
https://www.linkedin.com/company/ministry-of-communications-and-information-technology/
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The Centre for Law and Emerging Technologies is 

preparing for a round table on the topic of “The 

Philosophy of Law and Technology”, which is 

expected by the end of November. A group of 

specialists will assist the meeting. 

 

ماائادة   يسااااتعاد مركز بحوث القاانون والتكنولوجياا لعقاد

عمل مساتديرة عن "فلسافة القانون والتكنولوجيا"، والتى  

نوفمبر   شااااهر  بنهااايااة  تنعقااد  أن  المقرر  ،  2020من 

والخبراء فى  والقضااة  بحضاور نخبة من أسااتذة القانون 

 المجاالت ذات الصلة.

 

 

Mr. AbdelRahman Gamal has his article "The 

Implementation Mechanisms of International 

Humanitarian Law During Armed Conflicts: The 

Role of the Will of States" published in the Journal 

of Political Science and Law, issued by the 

Democratic Arabic Centre in Berlin. 

 

 

"إنفااذ    بعنوان  قاام أ. عباد الرحمن جماال بنشاااار مقاال

إلنساااني أثناء النزاعات المساالحة: دور  القانون الدولي ا

في مجلاة العلوم الساااايااسااااياة والقاانون    ،إرادات الادول"

 التابعة للمركز الديمقراطي العربي في برلين.

 وتتمنى له أسرة الكلية دوام التوفيق والسداد.

 

 

 

 
 
Upholding its role in community service, the 

Faculty is glad to initiate the Legal Clinic which 

aims at equipping the students with the necessary 

practical skills. 

Degree year 2 and degree year 3 students are 

eligible for participation in the Clinic. 

 
المجتمع، فقد  حرصااااً على أداء الكلية لدورها فى خدمة  

 ،الجاامعيتم إنشاااااء "العياادة القاانونياة" لخادماة المجتمع  

 .تجهيز مقر متميز لها بالكليةتم و
األولى والمانية   الفرقةتم فتح باب االشااترا  لطالب كما  

للعمال فى العياادة، وهو ماا يتيح لطالب   اإلعاداد بعاد  

الكلية فرصاةً قيمة لالحتكا  بالواقع العملي من خالل ما 

باداء الرأ   إلطرح على العياادة من قضااااااياا حقيقياة  يُ 

 القانوني فيها.

 
 
The Moot Court Unit commences the new season 

of international participations. It has started the 

selection process of the prospective team of Price 

Media Law Moot Court Competition. This year 

marks the Faculty’s fourth participation where it 

has a strong record. 
 

 
موسم   استهلت بالكلية  الصورية  المحكمة  وحدة 

 بدأت مرحلة اختيار المرشحين  حيث  ،المشاركات الدولية

لالنضمام لمسابقة برايس لقانون اإلعالم التابعة لجامعة 

أوكسفورد، والتي تشار  فيها الكلية للسنة الرابعة على  

 . باإلنجازات التوالي وتملك فيها سجل حافل
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