
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
The Faculty Council held its second meeting for AY 
2018/2019 on Thursday, 29 November 2018 to 
discuss the activities of the new academic year, 
approve the Dean’s decrees and other matters that 
were put to their attention. 

 يوم 2018/2019 الدراسي للعام الثاني الكلية مجلس اجتماع انعقد
 الدراسي العام أنشطة لمناقشة وذلك 2018 نوفمبر 29 الموافق الخميس
 وفقا   أخرى  مسائل إلى باإلضافة العميد من الصادرة القرارات واعتماد
 .المجلس أعمال لجدول

Dr. Marwa Zein, the Faculty Quality Unit Manager 
held a meeting with the University Central Quality 
Unit Manager, Dr. Sahar Badawy, on Wednesday, 
28 November 2018 to discuss an arrange for 
Quality Unit activities. 

ة ، عقدت د. مروة زين، مدير وحد 2018نوفمبر  28يوم األربعاء 
ضمان الجودة بالكلية اجتماعا  مع مدير وحدة ضمان الجودة على 

مستوى الجامعة، د. سحر بدوي، وذلك لمناقشة أنشطة الجودة بالكلية 
 وترتيب بداية النشاط.

The Faculty of Law is pleased to congratulate Mr. 
Mohamed Essam for obtaining a Master Degree in 
Public Law from Ain Shams University. 

تتقدم أسرة الكلية بالتهنئة لألستاذ / محمد عصام، نظرا لحصولة على 
 درجة الماجستير في القانون العام من جامعة عين شمس.

 
The Faculty has finalized updating its Resources 
Plan, and it is in the process of applying for the 
approval for its Master Program from the Supreme 
Council of Private Universities. 

تم االنتهاء من تحديث خطة الموارد البشرية واالمكانيات المادية للكلية، 
داد للتقدم للمجلس األعلي للجامعات الخاصة واألهلية وجاري اإلع

 للحصول علي الموافقة علي بدء الدراسة في برامج الماجستير.
 
Faculty of Law Preparatory Year coordinators 
attended a meeting for university’s Prep Year 
Coordinators on Thursday, 29 November 2018 to 
discuss the annual program report for preparatory 
year students as well as students’ acceptance plan 
for the next year. 

حضر منسقي الفرقة اإلعدادية بالكلية اجتماع منسقي الفرق اإلعدادية 
، لمناقشة التقرير  2018نوفمبر  29على مستوى الجامعة يوم الخميس 

نامج الفرق اإلعدادية وخطة قبول الطالب في العام الجامعي السنوي لبر 
 القادم.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Under the framework of cooperation protocol 
between the Faculty and Eastlaws, experts from 
Eastlaws organized a session for Preparatory year 
students on how to research on constitutional 
matters during the tutorial of Constitutional law 
module on Tuesday, 27 November 2018. 

في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الكلية وشبكة قوانين الشرق، قام 
قوانين الشرق بإعطاء طالب الفرقة األولى محاضرة خبراء من شبكة 

حول كيفية البحث عن المسائل الدستورية بالموقع، وذلك خالل التطبيق 
العملي الخاص بمادة النظم السياسية والقانون الدستوري يوم الثالثاء 

 .2018نوفمبر  27الموافق 
The Faculty Teaching and Learning Committee 
held a meeting on Wednesday, 28 November 2018 
and decided to adopt the Oxford University 
Standard for the Citation of Legal Authorities 
(OSCOLA) as a standard style for citation and 
referencing in the Faculty. The Faculty is also in 
the process of preparing for style of referencing for 
Arabic sources. 

ووافق  2018نوفمبر  28يوم عليم والتعلم بكلية القانون تانعقد مجلس ال
 the Oxford University Standard for theعلى اعتماد نموذج 

Citation of Legal Authorities (OSCOLA) عابة المراجتدليل كك 
لدليل كتابة المراجع باللغة العربية  ، واعداد نموذجبكلية القانون  العلمية

 العتمادة.
The Faculty has held all In Class tests, and results 
has been announced for all degree years.  انهت الكلية أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي، وتم اعالن

 النتائج لجميع الفرق.

  
Dr. Marwa Zerin, Dr. Mohamed Guindy, Ms. Maha 
Ayaad and Mr. Moahmed Essam recorded a 
promotional video for the Faculty at Faculty of 
Mass Communication, BUE. 

في إطار إعداد فيديو دعائي للكلية، شارك كل من د. مروه زين، ود. 
محمد الجندى، وا. مها عياد، و ا. محمد عصام في التسجيل الذي 

 يجري حاليا بكلية اإلعالم بالجامعة.

As a cultural activity, the Faculty of Law is 
organizing a cultural trip to the Religions Complex 
and Moez St. on Saturday, 1 December 2018. 
More than 50 students have subscribed to the trip 
up till now. 

في إطار النشاط الثقافي الطالبي، تنظم كلية القانون رحلة إلى مجمع 
 .2018ديسمبر  1األديان وشارع المعز يوم السبت الموافق 



 

 

 

 

  

Individual Feedback for Coursework and In-class 
took place this week in all modules whose results 
were announced. 

تم إعطاء الطالب تقييم فردي حول أدائهم في امتحانات منتصف الفصل 
 الدراسي وأعمالهم الفصلية.

 
Peer Observers for new staff have been assigned.  اختيار أعضاء هيئة التدريس الذين سوف يتولوا "مراقبة النظراء" تم

 ألعضاء هيئة التدريس الجدد.
 
A staff development session was given to 
academic staff by Dr. Marwa Zein on “Team Skills: 
How to be a team player” on Monday, 26 
November 2018. 

ة لتحسين كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة القت د. مروه زين محاضر 
المعاونة حول "العمل الجماعي: كيف تصبح عضوا  فعاال  في فريق" 

 .2018نوفمبر  26وذلك يوم اإلثنين الموافق 
 
An investigation was carried out with two students: 
Mohamed Ashraf (Prep) and Taher Sherif (DY 1) 
and resulted in a penalty of dismissal for one week 
because of wrongdoings during academic 
sessions. 

باق(  –تم اجراء تحقيق مع الطالبين محمد أشرف )الفرقة اإلعدادي 
وطاهر محمد شريف )الفرقة األولى( وذلك في المخالفات التي قاموا بها 

الفصل لمدة أسبوع وما  اثناء المحاضرات األكاديمية وتم توقيع عقوبة
 يتبع ذلك من إجراءات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 
Prof. Hassan Abdelhamid has published an article 
under title “The Reality of Human Dignity Principle 
in the Framework of the Egyptian Legal System” 
Hassan Abdelhamid, The Reality of the Human 
Dignity Principle in the Framework of the Egyptian 
Legal System, In: B. Feuillet-Liger and K. Orfali 
(eds.), The Reality of Human Dignity in Law and 
Bioethics, Ius Gentium: Comparative Perspectives 
on Law and Justice 71, Springer Nature 
Switzerland AG 2018, 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-99112-2_11  

نشر أ. د. حسن عبد الحميد بحثا  بعنوان "واقع مبدأ الكرامة اإلنسانية في 
 اطار النظام القانوني المصري" 

Hassan Abdelhamid, The Reality of the Human Dignity 

Principle in the Framework of the Egyptian Legal System, In: 

B. Feuillet-Liger and K. Orfali (eds.), The Reality of Human 

Dignity in Law and Bioethics, Ius Gentium: Comparative 

Perspectives on Law and Justice 71, Springer Nature 

Switzerland AG 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-319-

99112-2_11  

 
 
Dr. Alex Atansov will hold a roundtable discussion 
on Transnational litigation on Monday, 3 December 
2018 at 11 AM at Classroom 1. 

في مجال التقاضي   يعقد د. الكس اتانسوف حلقة نقاشية حول "البحث
 11الساعة  2018ديسمبر  3العابر للحدود" وذلك يوم اإلثنين الموافق 

 .1صباحا  بقاعة الدراسة رقم 
 
Dr. Mohamed El Guindy has been appointed as a 
research supervisor for group of researchers at 
Public Security Sector, Ministry of Interior. The 
research title was "The Role of Digital Evidence in 
Criminal Investigation" 
The research won the first place and graded 
excellent achievement as the first research to 
discuss digital evidence in relation to Egypt's 
recently approved law on combating cybercrime 
"Law No. 175/2018" 

تم تعيين د. محمد الجندي كمشرف بحثي على مجموعة من الباحثين 
بقطاع األمن العام بوزارة الداخلية العداد بحث تحت عنوان "الدليل 

 اإللكتروني ودوره في المجال الجنائي".

وقد حصل البحث على المركز األول بمرتبة امتياز وذلك كأول بحث 
لكتروني في إطار تشريع مكافحة الجريمة اإللكترونية يناقش الدليل اإل

 . 2018لسنة  175الصادر حديثا  بقانون رقم 

 
 
Indiana University’s website published a piece of 
news on Dr. Mohamed Bedier’s recent book Cross-
Border Mergers and Acquisitions – The Case of 
Merger Control v. Merger Deregulation. For more 
information click here 

قاال  نشر الموقع اإللكتروني لجامعة انديانا بالواليات المتحدة األمريكية م
"اإلستحواذات واإلندماجات العابرة حول كتاب د. محمد بدير األخير بعنوان 

. لمزيد من للحدود: الرقابة السابقة على االندماج في مواجهة إلغاء الرقابة"
 انقر هنا  المعلومات

https://doi.org/10.1007/978-3-319-99112-2_11
https://doi.org/10.1007/978-3-319-99112-2_11
https://doi.org/10.1007/978-3-319-99112-2_11
https://mckinneylaw.iu.edu/news/releases/2018/11/llm-sjd-alum-publishes-book-on-cross-broder-mergers-and-acquisitions.html
https://mckinneylaw.iu.edu/news/releases/2018/11/llm-sjd-alum-publishes-book-on-cross-broder-mergers-and-acquisitions.html


 

 

 

 

 

 

  

Complementing the cooperation activities carried 
out by the Faculty of law of the British University in 
Egypt with law firms and various bodies, a 
cooperation protocol was signed between the 
Faculty of law of the British University in Egypt and 
International Tax and Legal Firm Andersen Egypt 
to exchange research activities in the areas of 
common interest, and in organizing training 
courses for students of the Faculty of law of the 
University in the best educational process would 
provide graduates connected to practical legal 
reality. The signing ceremony was held on 
Monday, 28 November 2018 and was attended by 
the president of BUE, Dean of Faculty of Law and 
key staff from Andersen Tax and Legal Egypt. 

انية نشطة التعاون التي تقوم بها  كلية القانون بالجامعة البريطاستكماال  أل
الهيئات المختلفة تم توقيع بروتوكول في مصر مع مكاتب المحاماه و 

فيما بين كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر وشركة تعاون 
اندرسن تاكس اند ليجال مصر بغرض تبادل االنشطة البحثية في 

المجاالت ذات االهتمام المشترك وفي تنظيم الدورات التدريبية لطالب 
كلية القانون بالجامعة بما يخدم العملية التعليمية ويكون من شأنه تقديم 

وقد حضر حفل التوقيع كال   ن بالواقع القانوني العملي.خريجين متصلي
من رئيس الجامعة البريطانية، وعميد كلية القانون بالجامعة البريطانية 

 ولفيف من محامي مكتب أندرسن تاكس اند ليجال مصر

 

The 14th legal culture seminar titled “Income tax 
law number (91) for the Year (2005) and its 
Amendments” was held on Sunday 18th of 
November 2018. 

The seminar was presented by Mr. Mohamed 
Maher Shehata His Excellency undersecretary of 
the Ministry of Finance, Head of Major Funders of 
the Liberal Professions Center for The Egyptian 
Tax Authority. 

الندوة الرابعة عشرة من سلسلة ندوات الثقافة القانونية )قانون الضريبة  اقيمت
األستاذ/ محمد  ألقاهاوتعديالته( والتي  2005لسنة  91على الدخل رقم 

ممولي المهن الحرة ر رئيس مركز كبا –ماهر شحاته وكيل وزارة المالية 
 .18/11/2018 الموافق يوم األحد مصلحة الضرائب المصرية


