
  



  
 
 

The faculty of law, BUE is honored to 

announce its participation in the African 

Human Rights Moot Court Competition 

organized by Pretoria University, South Africa 

since 1992 and hosted, this year, by Botsawana 

University, Gaborone. 

In the light of executing its vision to be 

engaged in African activities, the faculty 

participates in the competition’s 38th round as 

the first Egyptian faculty of law to take part 

of this moot. The moot cases involve cases 

focusing on live African issues and this year’s 

case is focusing on refugees’ rights, 

statelessness, children rights, minorities’ 

rights among other rights such as the right to 

freedom of expression. 

 

The faculty is delighted to announce the team 

members representing it: 

1. Degree Year Two Student: Rafik Ramez 

Mansour Nessim 

2. Preparatory Year Student: Mostafa 

Elsayed Mostafa Shaaban 

Under the supervision of Maha Omar as 

coach of team. 

 

 
تتشرف كمية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر 

بالطشاركة فى الدورة الثامظة والعشرين لطسابقة الطحكطة 
الصورية األفريقية لحقوق اإلنسان، والتى تظظطها هذا 

العام جامعة بريتوريا بجظوب افريقيا،  بالتعاون مع 
   .جابورون  -جامعة بوتسوانا 

كأول كمية قانون  -وتأتى مشاركة الكمية  في الطسابقة 
 – 2993مصرية تشارك  فى الطسابقة مظذ نشأتها عام 

ضطن أكثر من مائة وخطسين كمية قانون من أكثر من 
خطسين دولة إفريقية، بهدف تظفيذ رؤيتها فى التواجد 
 .األفريقى وتوطيد العالقات ومظاقشة القضايا الطشتركة

هذا العام مسائل )حقوق الالجئين، حاالت  وتتظاول قضية
انعدام الجظسية، وحقوق الطفل، كطا تتظاول حقوق 

 (.وحريات أخرى مثل حرية التعبير عن الرأى
 :وتشارك الكمية فى الطسابقة بفريق مكون من

 .الفرقة الثانية -الطالب/ رفيق رامز مظصور  *
  .الفرقة اإلعدادي –الطالب/ مصطفى السيد شعبان  *

ويتولى اإلشراف عمى تدريب الفريق، األستاذة/ مها عطر 
 عبد الظبى )الطدرس الطساعد بالكمية(.

  

 

In light of the Faculty’s policy to support the 

students the Faculty staff conducted 

revisions. 

Furthermore, the teaching assistants have 

intensified the office hours during the same 

period. 

 
في إطار خطة الكلية الرامية لدعم وتهيئة الطالب، 

استعداداً الختبارات الفصل الدراسى الثانى، فقد أجرى 
أعضاء هيئة التدريس مراجعات على مختلف 

 .المقررات الدراسية

 
يئة المعاونة بتكثيف الساعات االمكتبية كما قامت اله

 خالل تلك الفترة.

 
 
 



 

 

Following the announced timetable, Final exams 

started on Sunday 19th of May, 2019 and are 

scheduled to take end on Monday 3rd of June, 

2019 – for the 3 cohorts. 

 

 

 

وفقًا للجدول الزمني الُمعلن، بدأت امتحانات نهاية 

مايو  29الفصل الدراسي الثاني يوم األحد الموافق 

 4، ومن المقرر أن تنتهي يوم االثنين الموافق 3129

 . 3129يونيو 

 

 

Pursuing to enrich the students’ skills, the 

Faculty made programme changes through 

adding two internal Moot Courts, in order to 

make the students familiar with the working 

environment at the Egyptian courts. 

The Moot Courts are designed for DY2 and 

DY3 students. This academic year, the Moot 

Court for DY2 was implemented, for the first 

time, on the civil and commercial courts’ 

procedures. 

At the end of the Moot Court, the students 

simulated a court’s session and the students’ 

performed was remarkable. 

 

العملية حرصاً من الكلية علي تنمية المهارات القانونية 

للطالب لمحاكاة الواقع العملى، قامت الكلية بإجراء 

تعديل على برنامج التدريب العملى، ليشمل تنظيم عدد 

( محكمة تدريبية لطالب الفرقتين الثالثة والرابعة، 3)

  .علي أن يكون اجتيازهما من متطلبات النجاح والتخرج

ة وقد تم تنفيذ المحكمة التدريبية األولى لطالب الفرق

في المرافعات  3128/3129الثالثة للعام الدراسي 

المدنية والتجارية. وقد تم تدريب الطالب خالل هذه 

المحاكاة على أساسيات المرافعة وتحضير القضايا أمام 

المحاكم المدنية والتجارية واختتمت المحكمة بعرض 

 نهائي متميز للطالب، أوضح مدى المهارات المكتسبة.

 

The Faculty of Law, British University in Egypt 

has successfully organised  for the 

preparatory year students a simulation model 

of the United Nations Security Council session 

for the third time in a row.This year, the 

simulation focused on the Yemen Crisis. 
 

The session’s agenda was focusing on the 

situation in Yemen, the latest developments in 

the armed conflict and the humanitarian 

situation. It gathered delegations from each 

Member State of the Security Council, as well 

as representatives of States and international 

organizations involved in the conflict, to 

participate in the session and to allow 

discussion on the conflict’s status. 

 

 
 

 

العملى ومحاكاة الواقع، نظمت الكلية فى إطار التدريب 

لطالب الفرقة اإلعدادية، نموذج محاكاة لمجلس األمن 

الدولى بمنظمة األمم المتحدة، والذى يأتى للمرة الثالثة 

  .على التوالى

وتناولت جلسة المحاكاة مناقشة أحداث القضية اليمنية 

وآخر مستجدات النزاع المسلح والوضع اإلنساني 

  .القائم

م الطلبة بأداء أدوار ممثلى الدول األعضاء فى وقا

مجلس األمن فى الوقت الحالى، باإلضافة إلي مندوبين 

 .للدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بالنزاع

وجرى خالل الجلسة طرح ومناقشة الوضع القائم  

بدولة اليمن، وقام الطالب بإدارة الجلسة وإجراء 

تدريب عليه خالل الفصل الحوار بالكامل، وفقاً لما تم ال



At the end of the simulation, Prof Hassan 

Abdel Hamid, Dean of the Facult of Law, 

honoured the best students by presenting 

symbolic prizes to the best delegate, best 

delegation and best opening speech. 

 .الدراسى الثانى

وفى ختام نموذج المحاكاة، قام األستاذ الدكتور/ حسن 

عميد الكلية بتكريم أفضل الطالب  -عبد الحميد 

المتميزين فى المحاكاة، وذلك بتقديم جوائز رمزية 

 ألفضل ممثل دولة وأفضل خطاب افتتاحى للجلسة.

   

 

 

Dr. Mohamed El-Guindy published an article on 

"AI in Law Enforcement: From Combating to 

Prevention". The research is published in the 

Public Security Magazine, Ministry of Interior, 

Issue 244 - Year 61 (Jan 2019) 

 

 

 

لتدريس بالكلية نشر الدكتور دمحم الجندى عضو هيئة ا

مقاال بعنوان "الذكاء االصطناعي في العمل األمني: 

من مواجهة الجرائم إلى التنبؤ بها". وقد تم نشر المقال 

 - 355بمجلة األمن العام، وزارة الداخلية، العدد 

 (3129)يناير  12السنة 

 
 

 

 

UPCOMING EVENT:  14 – 18 July 2019 

The Faculty of Law at the British University in Egypt offers two summer school programmes for  

undergraduate and postgraduate students and practitioners. The Undergraduate Programme 

in “Legal Liabilities of Social Media”, accredited and supported by the IEEE association, tackles cutting 

edge topics such as user generated content and liability of personal posts. The program also brushes 

of pressing issues and current topics like compliance terms and regulations, and other current case 

studies guaranteeing a practical and up-to-date experience. 

The Postgraduate Programme in “Countering Emerging Threats of Terrorism: Legal and Technical 

Challenges”, offered in cooperation with the UNODC, presents a unique opportunity for 

postgraduate students and practitioners to learn about central domestic, international legal, and 

technical aspects of counterterrorism. It covers a broad range of topics which will enable participants 

to understand and explore both theoretical and practical aspects of counter terrorism.   

Check below pages for more details 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


