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On Saturday, November 14, 2020, the British 

University in Egypt hosted its annual graduation 

ceremony which coincided with graduating the 

first batch of 49 law graduates for the academic 

year 2019/2020   

That event represents a memorable moment in the 

history of the Egyptian legal community as elite 

of BUE law graduates onboard the legal 

profession. The graduates have received prime 

legal training through a well-developed system of 

legal education that puts practical legal 

experience on top of its priorities. 

السبت  نظمت  2020نوفمبر    14الموافق    بتاريخ   ،

الخريجين،  بيوم  السنوى  احتفالها  البريطانية  الجامعة 

مع   العام  هذا  تزامن  كلية والذى  من  دفعة  أول  تخريج 

الدراسى  القانون للعام  عددهم  2019/2020،  والبالغ   ،

 ( خريج.49)

المجتمع  تاريخ  في  فارقة  لحظات  الحدث  هذا  ويمثل 

م كوكبة  بانضمام  القانون  القانوني،  كلية  خريجي  ن 

وثقلهم  إعدادهم  جرى  إذ  القانونية،  الحياة  لركب 

بداية  منذ  مستوى،  أفضل  على  والخبرات  بالمعارف 

، وذلك  2016/2017التحاقهم بالكلية فى العام الدراسى  

أولوياتها  في  تضع  متطورة  تعليمية  منظومة  من خالل 

 التطبيق العملي للعلوم القانونية. 
 

The Faculty Council Meeting No.24 was held, 

presided by the Dean and in presence of the 

members of the council, on Thursday 26th of 

November 2020. 

 

The council discussed several issues that 

included: 

Education Affairs: 

1) Alternative means of Evaluation in case 

the study converted into 100% of remote 

instruction. 

2) The preparation for the visit of the link 

tutor of LSBU. 

3) Approving the schedule of the In-Class 

exams. 

4) The graduation of the faculty’s first 

cohort. 

Graduate Studies and Research: 

(1) Defining a specific time to launch the 

graduate studies and the permissible 

numbers of students. 

(2) The preparation for starting the master’s 

study programme next year. 

(3) The approval of conducting a workshop 

on constitutional issues related regulating 

law of B.O.T contracts. 

Community Service: 

• Legal Clinic 

- Informing the Council of the 

interviews conducted for the Legal 

 

انعقد مجلس   2020نوفمبر    26بتاريخ الخميس الموافق  

(، برئاسة األستاذ الدكتور/ عميد الكلية، 24الكلية رقم )

 وحضور السادة أعضاء المجلس. 

 وقد ناقش المجلس عدة موضوعات:

 :شئون التعليم والطالب .1

ا مناقشة التقييمات البديلة في حالة   • التحووول كليوو 

  .الي التدريس عن بعد

حاطوووة المجلوووس علموووا بالتحضوووير للزيوووارة إ •

   .المرتقبة للشريك االجنبي

امتحانوووات منتاوووم العوووام  اعتمووواد جوووداول •

 الدراسي  

ا بتخووريج الدفعووة االولووي إ • حاطة المجلس علموو 

   .للكلية

 : الدراسات العليا والبحث العلمي .2

 بوودءحاطة المجلس علما  بالتقدم لتحديد موعد  إ •

 الدراسات العليا وتحديد األعداد المسموح بها.

مناقشووة ادعووداد لبوودء الماجسووتير فووي العووام  •

 القادم.

عقوود ورشووة عموول حووول ادشووكاليات مناقشووة  •

الدسووتورية فووي قوووانين موونم االلتووزام بنظووام 

 (.B.O.Tالبوت )

 

 شئون خدمة المجتمع والبيئة:   .3

  :عيادة القانونيةالأ. 

 ةإحاطووة المجلووس علمووا  بالمقووابالت الشخاووي •

 .للمتقدمين لاللتحاق بالعيادة القانونية

إحاطووة المجلووس علمووا  ببوودء العموول بالعيووادة  •

 .القانونية

ختيار شريك اسووتراتيجي موون مكاتووب امناقشة   •
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Clinic applicants. 

- Informing the Council of launching 

the activities of the legal clinic 

- Discussing the matter of choosing a 

strategic partner from a law firm to 

supervise the Legal Clinic activities. 

 

Center for Law and Emerging Technologies: 

• Approval of launching the Academic 

Journal 

• Approval of launching the website of the 

center of Law and Emerging 

Technologies 

• Approval of starting the first phase of the 

research center plan for the Academic 

year 2020 / 2021 

 

Center for Legal Training: 

• Approval of the training courses plan. 

Quality Assurance and Accreditation Unit: 

Approval of the governance of the Graduates 

Unit. 

 

 .المحاماة لإلشراف على العيادة القانونية

 

 :والتكنولوجيامركز بحوث القانون ب. 

القوووانون  مجلوووة إجوووراءات إروووداراعتمووواد  •

 والتكنولوجيا.

اعتماد البوودء فووي طوورح موقووع مركووز بحوووث  •

 .القانون والتكنولوجيا

اعتموواد البوودء فووي المرحلووة األولووي موون خطووة  •

 .2020/2021 الدراسى مركز البحوث للعام
 

 :مركز التدريب القانونيج. 

 .التدريبيةاعتماد خطة الدورات  •

 

 :وحدة ضمان الجودة واالعتماد .4

 .اعتماد النظام األساسي لوحدة الخريجين •

 

Within the strategic plan of the Faculty of Law to 
motivate and support the students, the Faculty has 
organized a ceremony to honor the top ranked 
students of the academic year 2019 – 2020. The 
ceremony was held on Saturday, November 2020 
under the aegis of the Dean of the Faculty, and in 
presence of the staff members, students, and parents 
of the recognized students. 

The ceremony included recognizing the top five 
students of each class, in addition to the preparatory 
class students who achieved the highest grades at 
their high school. 

The ceremony has also included a welcome speech by 
Professor/ Hassan Abdel Hameed, the Dean of the 
Faculty, and number of speeches by some of the top 
students, in addition to presenting the recognition 
certificates and memorial shields. 

 

الكلية نحو تشجيع وتحفيز طالبها على  إطار خطة  في 

الكلية   قامت  فقد  أوائل  التفوق،  لتكريم  حفل  بتنظيم 

الماضي   الدراسي  العام  ،    ٢٠٢٠/    ٢٠١٩الطالب في 

الموافق   السبت  يوم  تحت ٢٠٢٠نوفمبر    ٢٨وذلك   ،

الكلية وحضور أعضاء   الدكتور/ عميد  األستاذ  إشراف 

وأولياء   الكلية  وطالب  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة 

 أمور الطلبة المكرمين.

الط تكريم  الحفل  تضمن  المراكز وقد  أرحاب  الب 

طالب   وكذلك  دراسية،  فرقة  كل  في  األولى  الخمسة 

في   الدرجات  أعلى  على  الحارلين  التمهيدية  الفرقة 

 شهادة الثانوية العامة.

لألستاذ   ترحيب  كلمة  الحفل  فقرات  تضمنت  وقد 

عبد كلمات   الدكتور/ حسن  الكلية، وكذلك  عميد  الحميد 

توزيع شهادات ترحيب لبعض الطالب األوائل، كما تم  

 تقدير ودروع تذكارية على الطالب المكرمين. 
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Students of all classes have finished their in-class 

exams of the academic year 2020/2021 on 

Thursday, November 26. The exams were 

subjected to strict health procedures to guarantee 

the safety and wellbeing of all students and staff 

amid the concurrnt crisis of Covid19. 

 
الفال   منتام  امتحانات  الفرق  جميع  طالب  أنهى 

الدراسى   للعام  األول  يوم    2021/    2020الدراسي 

الموافق   حررت 2020نوفمبر    26الخميس  وقد   .

إجراءات ا تنفيذ  من خالل  االمتحانات  إدارة  على  لكلية 

الطالب  وسالمة  رحة  على  للحفاظ  رارمة  وقائية 

 وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وادداريين. 
 

 
 

  

 

 

 
The Faculty is currently preparing for a workshop 

on “Constitutional Issues of the regulating laws of 

B.O.T contracts” which is intended to be assigned 

a specific date and program within the upcoming 

few weeks. 

 

 
يجري ادعداد لورشة عمل حول ادشكاليات الدستورية 

، ومن المزمع تحديد   B.O.Tللقوانين المنظمة لعقود الو

 موعد وتفاريل الورشة خالل األسابيع المقبلة. 
 

 
Final touches of the new website of the Research 

Center of Law and Emerging Technology have 

been concluded within the faculty plan to launch 

the website within the upcoming days. On another 

note, the research cener staff members have 

conducted their first seminar in which they 

discussed several aspects of the first phase of the 

center’s annual research plan. 

 

 
الخاص  ادلكتروني  للموقع  األخيرة  اللمسات  وضع  تم 

والتكنولو  القانون  بحوث  والمخطط  بمركز   انطالقهجيا 

  .في خالل أيام

للموقع  النهائية  اللمسات  من  االنتهاء  أيضا   يجرى  كما 

والتكنولوجيا   القانون  بمجلة  الخاص  ادلكتروني 

  .والمزمع االنتهاء منه خالل نهاية شهر ديسمبر

على رعيد آخر، انعقدت أولى جلسات المناقشة المتعلقة 

 ث للعام الجاري. بالمرحلة األولى لخطة مركز البحو

 

 
 

 

 

 
 
The Legal Clinic team has finalized interviewing 

applicants and concluded the results of the 

accepted students to participate in clinic activities: 

(1) Mohamed Sayed Anwar – DY3 

(2) Khaled Mostafa Hasan – DY3 

(3) Mostafa Elsayed Shaaban – DY3 

(4) Yusra Samir Mohamed – DY2 

(5) Maha Osama Ahmed – DY3 

(6) Hagar ElKhouly – DY3 

(7) Yusuf Ayman Farouk – DY2 

(8) Mohamed Hany Mohamed – DY2 

 
انتهى فريق العيادة القانونية من المقابالت الشخاية مع 

الطالب المتقدمين للمشاركة في أعمال العيادة، وقد وقع 

االختيوووار علوووى الطوووالب ائتيوووة أسووومائهم مووون بوووين 

 المرشحين:
 .عداديادالفرقة الثالثة بعد  –محمد سيد أنور  (1)
الفرقة الثالثووة   –خالد ماطفي حسن البحيري   (2)

 .عداديادبعد  
الفرقووة الثالثووة بعوود  –ماووطفى السوويد شووعبان  (3)

 .عدادياد
الفرقوووة الثانيوووة بعووود  –يسووورا سووومير محمووود  (4)

 عدادياد
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(9) Yasmin Elsaied Moawad – DY2 

(10) Hania Hossam Mohamed – DY2 

(11) Yusuf Khaled Mohamed – DY2 

(12) Amgad Essmat Elsheikh – DY2 

 

The clinic has launched its activities on campus 

and intended to choose a strategic partner from 

the law firms to provide professional supervision 

on the clinic activities. 

الفرقة الثالثة بعوود   –مها أسامة أحمد الهضيبي   (5)

 .عدادياد
 عداديادالفرقة الثالثة بعد  –هاجر الخولي  (6)
الفرقة الثانية   –يوسم أيمن فاروق الجيزاوي   (7)

 .بعد ادعدادي
الفرقة الثانية   –محمد هاني محمد عبدالرحمن   (8)

 .بعد ادعدادي
الفرقة الثانيووة   –ياسمين السعيد معوض محمد   (9)

 .بعد ادعدادي
الفرقة الثانيووة بعوود   –هانيا حسام محمد ممتاز   (10)

 .ادعدادي
الفرقووة  –يوسووم خالوود محموود عووزب البوودوي  (11)

 .الثانية بعد ادعدادي
الفرقووة الثانيووة بعوود  –أمجوود عاوومت الشوويخ  (12)

 .ادعدادي
 

شريك  اختيار  وجاري  القانونية  العيادة  تشغيل  تم  وقد 

إحدى   من  العيادة  أعمال  على  لإلشراف  استراتيجي 

 شركات المحاماة المتعاونة مع الكلية.
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