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The Faculty of Law formally announced the 

begining of the second semester on Sunday 

10/2/2018, in accordance with the University 

rules & regulations. 

 

 

Prof. Hassan Abdel Hamid met with the new 

staff members - Dr. Atef Abdelhameed, Dr. 

Khaled Serry, Dr. Tamer Eldomyaty, Mr. Ahmed 

Elsharkawy -  to discuss arrangement pertaining 

to the new semester. The Program Director, Dr. 

Marwa Zein, coordinated with the new staff in 

relation to the modules outlines and currciuclum 

to be taught.  

 

 

A lecture presentation was delivered by Dr. 

Ahmed Ghaneim in International Law, in the 

presence of the dean of the faculty Prof. Hassan 

Abdel Hamid and all academic staff.  

 

The assessment matrices for the 3 cohorts were 

announced to the students via the E-Learing 

page.  

 

 

The final results were announced to the three 

cohorts, via SRS on Monday 25-2-  2019; in 

accordance with the dates determined by the 

University.  

ً بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني  اعلنت كلية القانون رسميا

-10وفق قواعد الجامعة و هو يوم  األحد حسب التاريخ المحدد 

2-2019. 

 

 

 

جراء عدة مقابالت مع السادة بإالعميد ا.د حسن عبد الحميد  قام

عاطف عبد  أعضاء هيئة التدريس الجدد بالكلية، وهم: أ.د.

تامر الدمياطي و المستشار  خالد سري، و أ.م.د. أ.د.الحميد، و 

 .أحمد الشرقاوي وذلك لمناقشة ترتيبات الفصل الدراسي الثاني

بتنسيق العمل مع السادة زين مروة  كما قامت مدير البرنامج د.

أعضاء هيئة التدريس الجدد فيما يخص المقررات التي سوف 

 يقومون بتدريسها.

 

 

 

 القانون بتقديم محاضرة تجريبية في مادة مانغ أحمد قام الدكتور

حميد و جميع هيئة الدولي و ذلك بحضور العميد أ.د حسن عبد ال

  التدريس. 

 

 

وإتاحتها لطالب معايير التقييم للثالث دفعات  عن أعلنت الكلية

 .E-learningعبر موقع  الفرق الدراسية بالكلية

 

 

الدراسي االول الخاصة أعلنت الكلية نتائج امتحانات الفصل 

  ، و ذلك يوم األثنينSRSعبر ال بالثالث سنوات

حسب التاريخ المحدد لها وفقا للمواعيد التي  2019 -25-2 

 تحددها الجامعة.

 

 

On the path of executing the Faculty’s staff 

development plan, the Dean, Prof. Hassan Abdel 

Hamidو has delegated Judge Dr.Fehr Abdelazim 

and Judge Ahmed Sharkawy to design a traning 

course for all teaching assistans. The first session 

of the course, on active reading, was held on 

Thursday, 10th of  January 2019.  

 

 

 ء هيئة التدريس وأعضامهارات في إطار خطة الكلية لتطوير 

الكلية أ.د حسن عبدالحميد عميد قام ، اعضاء الهيئة المعاونة

لعظيم و المستشار بانتداب كل من المستشار الدكتور فهر عبد ا

تدريبية ألعضاء الهيئة المعاونة دورة أحمد الشرقاوي، لتصميم 

 10ولى يوم الخميس الموافق األورشة العمل  وعقدت 

. 2019يناير  

 

The faculty council was held on Monday the 18th 

of February 2019, to discuss and approve the 

decisions issued by the Faculty Dean. 

 

 

 

 

 

  2019من شهر فبراير  18أنعقد مجلس الكلية يوم األثنين 

 وذلك لمناقشة و اعتماد القرارت الصادرة من عميد الكلية.
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The Faculty Council issued two  

administrative decisions;  

the first giving the Program Diretcor  - 

Dr.Marwa Zein -  access to the E-learning page 

of all modules ; the second restructing the 

commiitee responsible for the E-news in year 

2018/2019 headed by Dr. Mohamed El-Gendy to 

include Ms.Farah Siam & Ms. Safya Tarek.  

 

 و هما : قرارين اداريين، الكلية مجلس أصدر

الدخول صالحية لدكتورة مروة زين ا أن يكون لمدير البرنامج 1

 بالكلية لجميع المواد.علي موقع التعليم االلكتروني الخاص 

 

االلكترونية  إعادة تشكيل اللجنة المسئولة عن النشرة الدورية 2

الجندي و  برئاسة الدكتور محمد 2018-2019لعام  للكلية

فرح صيام و األستاذة صفية طارق  : األستاذة بمعاونة كل من

 بالكلية. المدرسان المساعدان

Dr. Hend Khalil attended the English Language 

Teaching Conference NileTESOL entitled 

"Exploring Quality Teaching and Learning: 

Apply & Reflect" held at the American 

University in Cairo on January 22, 2019. 

 

The English Language Team announced the 

launching of the Faculty of Law English Club 

(FLEC) starting this february. 

 

      حضرت د. هند خليل مؤتمر خاص بتدريس اللغة االنجليزية 

NileTESOL التعليم والتعلمتحت عنوان "استكشاف جودة 

 . 2019يناير  22بالجامعة األمريكية بالقاهرة يوم 

 

 

 

 

 القانون كلية نادي إطالق عن اإلنجليزية اللغة فريق أعلن

  .شهر فبراير من ابتداءً  اإلنجليزي

Dr. Mohamed El Gendy participated and 

delivered a lecture at the First Middle East and 

North Africa Regional Conference for the Public 

Prosecutions on Strengthening International 

Cooperation to Counter the Evolving Threat of 

Financing Terrorism and its Nexus with Money 

Laundering,  from the 19th to the 21st of 

February.  

 

 اإلقليمي مؤتمرلقاء محاضرة بالإشارك الدكتور محمد الجندي ب

تعزيز بشأن  العموملنواب األول للشرق األوسط وشمال افريقيا 

يات تمويل مواجهة التهديد المتصاعد لعملالتعاون الدولي في 

 فبراير 21الى  19في الفترة من  اإلرهاب وغسل األموال

 .دولة ومنظمة دولية من مختلف أنحاء العالم 41بمشاركة 

The Faculty of Law at the British University in 

Egypt hosted the regional rounds of “Price 

Media Law Moot Court Competition” from 4th 

of February to 7th of  February 2019. 

The Price Media Law Moot Court Competition 

is a renowed international moot court 

competition organized by the University of 

Oxford.  

 

The Faculty of Law team, supervised by 

Mr.Abdelrahman Gamal and Mr.Ibrahim Sabra, 

won the second place in the Media Law Moot 

Court Competition in its Middle East Regional 

Rounds, where the students have been qualified 

to the Internationals - Oxford 2019. In addition, 

the faculty team won the following prizes:  

- The best oralsits prize was granted to  

Leila Khaled, preparatory year student, 

and Ahmed Sheir, degree year two 

student.  

- The first runner up for best oralist 

استضافت كلية القانون بالجامعة البريطانية الجوالت اإلقليمية 
للمحكمة الصورية التابعة لجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة 
Price Media Law Moot Court Competition 

والتي تعد واحدة من أبرز المسابقات العالمية في مجال 
 .2019فبراير  7إلى  4المحاكمات الصورية وذلك من يوم 

 

 

 

تحت اشراف المدربين عبد الرحمن يعقوب  حقق فريق الكلية،

 وابراهيم صبره، المراكز االتية: 

 Priceلمسابقة  الجوالت اإلقليميةالمركز الثاني في   -
Media Law Moot Court   وتأهل للجوالت

 المقامة بجامعة أكسفورد.  2019لسنة الدولية 

 

 

كل من الطالبة بالفرقة األولي افضل مترافع لجائزة  -
 . ليلي خالد و الطالب بالفرقة الثالثة احمد شعير

 

 

لطالب بالفرقة الثالثة يوسف ل جائزة ثاني افضل مترافع -
 يسري.
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prizewas granted to Youssef Yousry, 

degree year two student.  

 

Prof.Gbenga & Dr.Marwa Zein have participated 

in the Price Media Law Moot Court Competition 

as judges in the regional rounds. 

 

Prof.Gbenga & Ms. Safya Tarek have 

participated as judges in the nationail rounds of 

Jessup moot court competition which is 

organized by AL-Shalakany Law firm in Cairo. 

 

 

 اإلعالم  لقانون Price Media Law   مسابقةو قد استعانت 

للقيام بدور  زين مروة والدكتورة جبينجا ستاذ الدكتوراألبكل من 

  اإلقليمية. الجوالت في قضاةال

 

 

شارك األستاذ الدكتور جبينجا و األستاذة صفية طارق كقضاة في 

التي ينظمها مكتب الشلقاني   و Jessupالجوالت الوطنية لمسابقة 

 بالقاهرة.

 

  

In light of the Faculty’s policy to support the 

students especially those facing difficulties, the 

Faculty staff conducted revisions during the 

exam period. Further, the teaching assistants 

have intensified the office hours during the same 

period. 

 

الطالب و خاصة الطالب  في إطار سياسة الجامعة و الكلية لدعم

قام السادة أعضاء هيئة التدريس بعقد مراجعات خالل  المتعثرين

فترة االمتحانات وكذلك قام السادة أعضاء الهيئة المعاونة بتكثيف 

   لمكتبية خالل ذات الفترة.الساعات ا

The timetable committee has finalised semester 

two timetables which were designed by Dr. 

Ashraf Attia and Dr. Marwa Zein for all cohorts. 

Ms. Ghada Mostafa uploded the timetables on 

the SRS and sent them to the Universitiy’s 

central administartion.  

 

عملها بوضع جداول من سية نهت لجنة وضع الجداول الدراتا

أشرف عطية و حيث قام كل من الدكتور  .الفصل الدراسي الثاني

قامت  فرق. كما مروة زين  بتصميم الجداول للثالث  الدكتورة

و إرسالهم لإلدارة   SRSلعلي نظام ااألستاذة غادة بإدخالهم 

 ة استكماال لإلجراءات المتبعة داخل الجامعة.المركزية بالجامع

The Faculty of Law organized an intensive 

program to enhance the student’s legal skills. 

The program was held during the first three 

weeks of the second semester. The Teaching 

assistants, under the supervison of the Faculty 

Dean, prof. Hassan Abdel Hamid, and the 

Program Director, Dr. Marwa Zein, designed and 

delievred workshops on the following subjects:   

- Active  and critical reading,  

- Essay writing,  

- Basics of research skills,  

- Oscola referencing style,  

- Judicial decisions structure and composition 

and judicial summary writing. 

 

حرصا من الكلية علي تنمية المهارات القانونية لطالبها فقد وافق 

القانونية  مهاراتالمكثف لتنمية يم برنامج تنظ علي  السيد العميد

الهيئة المعاونة تحت إشراف للطالب. و بناء عليه فقد قام اعضاء 

تدريبي   بتصميم و تدريس برنامجالسيد العميد و مدير البرنامج 

خالل األسابيع الثالثة األولى من الفصل الدراسي مكثف و ذلك 

 . الثاني خالل المحاضرات التطبيقية

 

 :  عمل في  المواضيع األتية الورش  و قد تضمن هذا البرنامج

 النقدية القراءةالفعالة و  اساليب القراءة  في  -

  ، المقاالت كتابة  -

  البحث، مهارات أساسيات -

 ، اإلشارة المرجعية أسلوب -

 الملخصات وكتابة القضائية القرارات وتكوين هيكل  -

 القضائية.

The Impaired Performance & Misconduct panel 

was held on Wednesday 13/2/2019 in the 

presence of  Prof.Hassan Abdelhamid, Dr.Marwa 

& Dr.Fady. 

 

 

 

 13/2/2019 األربعاء يومانعقدت اللجنة التأديبية للطالب 

و  مروة. كتورةدالاألستاذ الدكتور حسن عبد الحميد و  بحضور

 و ذلك لبحث االلتماسات المقدمة من الطلبة. ، فادى دكتور
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The module exam board was held on Tuesday 

19/2/2019 in the presenece of Prof.Hassan , 

Dr.Marwa, Dr.Yasmine, Prof.Gbenga & 

Dr.Ashraf Attia.  

 

 

بحضور  19/2/2019 الثالثاء يوم جنة الممتحنينل و انعقدت

 ، ياسمين. ةلدكتورا ، مروة ةالدكتور ، حسن األستاذ الدكتور

 .عطية اشرفكتور دجبنجا و ال بروفيسور

  

Mrs. Mariam Allam, Assistant Lecturer, is now 

enrolled in a PHD Programe in Cairo University. 

The faculty would like to congratulate her.  

 

 

The faculty has appointed Mr. Mohamed Hany 

as a new adminstartor  member to be responsible 

for the faculty research center. 

 

The research center team are Dr. Tamer 

Aldomyati, Dr. Mohamed El-Gendy, 

Prof.Gbenga, Mr. Ahmed abdelgwad & Mr. 

Mohamed.Hany held a meeting with Prof.Hassan 

Abdel Hamid to discuss some points related to 

the establishment of the research center. 

أنهت األستاذه مريم عالم , المدرس المساعد بالكلية اعداد 

مشروع التسجيل لدرجة الدكتوراه في تخصص القانون التجاري 

تحت اشراف أ.د. سامي عبد الباقي رئيس قسم القانون التجاري 

ديسمبر  23بكلية الحقوق جامعة القاهرة و تم التسجيل بتاريخ 

 الماضي. و تنتهز الكلية هذه الفرصة لتقديم التهنئة لها.

 

 

داريا مسئوال عن مركز إ اعضو هانى محمد األستاذ الكلية عينت

 البحوث بالكلية.

 

 

 

بعقد عبدالحميد  حسن الدكتور األستاذ السيد عميد الكلية  قام

 الدمياطي، : الدكتور تامرو هم البحوث مركز فريق اجتماع مع

 واألستاذ جبنجا بامود، والبروفيسور ، الجندي محمد والدكتور

 بعض لمناقشة. وذلك هاني محمد  واألستاذ ، الجواد عبد أحمد

 ببرامج البحوث المقرر طرحها من خالل المركز. المتعلقة النقاط

 

 

 

 

 
 

The Faculty of Law at the British University in 

Egypt in cooperation with the United Nations 

office on Drugs and Crime (UNODC) regional 

office hosted  a conference on “Orgnised crime 

and sustainable development goals in light of 

Egypt’s 2030 strategy” on the 23rd of January 

2019. The conference was attended by profesors, 

ministers, judges, lawyers and public figures. 

استضافت الكلية بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة اإلقليمي المعني 

مؤتمر عن الجريمة المنظمة  UNODCبالمخدرات والجريمة 

 23يوم  2030والتنمية المستدامة في ضوء استراتجية مصر 

وذلك بحضور نخبة من اساتذة الجامعات والوزراء  2019يناير 

 ت العامة.ورجال القضاء ومكاتب المحاماة والشخصيا
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 Mark your calendar                                                           تواريخ مهمة:

                                     

First Workshop on Law and Economics                                                      24/3/2019 

   

Faculty of Law at the British University in Egypt , recognizing the increasing The 

importance of research and education in Law and Economics, will hold its first 

in cooperation with the Institute of Law and  Law and Economics workshop on

.Sunday, 24 March 2019 Hamburg University onEconomics at  

 

Key Deadline Dates in Semester One, 

Academic Year 2018-19 

 تواريخ خاصة بالعام األكاديمي 2019-2018

 

Action Deadline Comments 

Module Leaders submit S1 

Plagiarism Reporting Forms  

Wednesday 2nd January 2019  done 

Module Leaders submit S1 

Exam Incident Reports  

Wednesday 23rd January 2019 done 

Students submit S1 IP Claims Wednesday 23rd  January 2019 done 

Marks Entry Deadline  Monday 28th January 2019 done 

Faculty of Law Internal 

Moderation Meeting  

Tuesday 29th January Wednesday 

30th January 2019 

done 

IP/AMC Panel committee  Wednesday  13th February 2019 

at 9:30 Am (Dr. Badran Room - 

Building C 

done 

Module Examination Board  Tuesday 19th February 2019 at 

3:00 Pm (Dr. Badran Room - 

Building C 

done 

Professional Transcript  Monday 25th  February 2019  done 

Students submit S1 Mark 

Enquiry Forms 

Thursday 28th  February 2019 done 

Students submit S1 Appeals Thursday 28th  February 2019 done 

Appeals Committee  Tuesday 12th February / Thursday 

14Th February 2019 

done 
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