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On Wednesday 6 January, 2021, The Faculty of 

Law at the British University in Egypt, as 

represented by its Dean Professor Hassan 

Abdelhamid, has signed a protocol of cooperation 

with the Court of Cassation – the country’s 

highest judicial body- aiming at enriching the 

level of legal education at the faculty. The 

protocol is also expected to help supporting a 

variety of activities led by the Faculty in the 

context of communication with the legal 

community on the local, regional, and 

international levels. 

The protocol was signed on Wednesday, in the 

presence of Professor/ Ahmed Hamad -the 

President of the British University in Egypt, 

Professor/ Hassan Abdelhamid - Dean of the 

faculty of Law, judge Mohamed Hassan 

Abdellatif -Vice President of the Court of 

Cassation and Director of International Relations 

Department at the Court, judge Khaled Farouk -

Vice President of the Court of Cassation and 

Director of Public Relations Department and a 

number of the Faculty staff and judges of the 

Court of Cassation. 

This protocol is an addition to the record of 

accomplishments of the Law Faculty given the 

value of the Egyptian Court of Cassation and its 

influence in the Egyptian legal arena. Signing this 

protocol follows the graduation of the first patch 

of students from the Faculty. It is also concurrent 

with declaring the academic year 2020/2021 as 

“the year of scientific research” by Professor 

Hassan Abdelhamid. The Faculty therefore is 

working on the expected prost-graduate study 

programmes and on the academic journal on law 

and technology. 

 
الموافق   األربعاء  يوم    ٢٠٢١/    ١/    ٦شهد 

القانون  كلية  بين  تعاون  بروتوكول  توقيع 

بالجامعة البريطانية ومحكمة النقض المصرية، 

أنشطة   ودعم  التعليمية،  العملية  إثراء  بهدف 

والتواصل   التعاون  طريق  عن  المختلفة،  الكلية 

والمؤسسات   المصري  القانوني  المجتمع  مع 

والدولية،   المحلية  القانونية  الساحة  على  الفاعلة 

النقض،  محكمة  قضاة  مهارات  لصقل  إضافة 

 .من الناحيتين التطبيقية والبحثية
أحمد   الدكتور/  األستاذ  بحضور  ذلك  جاء  وقد 

ال  -حمد   الجامعة  واألستاذ  رئيس  بريطانية، 

الحميد   عبد  حسن  الكلية،   –الدكتور/  عميد 

المستشار/   المصرية:  النقض  محكمة  وممثلي 

اللطيف   نائب رئيس محكمة   -محمد حسن عبد 

النقض ومدير إدارة العالقات الدولية بالمحكمة،  

فاروق   نائب رئيس محكمة    -والمستشار/ خالد 

بال محكمة،  النقض ومدير إدارة العالقات العامة 

بالكلية   التدريس  هيئة  أعضاء  من  ولفيف 

 .والقضاة بمحكمة النقض 
 

سجل   يتوج  آخر  إنجازاً  البروتوكول  هذا  ويعد 

لمحكمة   العظيمة  للقيمة  وذلك  الكلية  إنجازات 

في   والمؤثر  الفاعل  ودورها  المصرية  النقض 

البروتوكول  هذا  توقيع  ويأتي  القانونية،  الساحة 

ط من  دفعة  أول  تخريج  القانون  بعد  كلية  الب 

إعالن   مع  وبالتزامن  البريطانية،  بالجامعة 

الكلية   عميد  الحميد  عبد  حسن  الدكتور  األستاذ 

األكاديمي   البحث   ٢٠٢١/ ٢٠٢٠للعام  "عام 

البحث  منظومة  باستكمال  بالكلية"  العلمي 

األكاديمية   العليا  الدراسات  برامج  من  العلمي 

ا تصدرها  التي  العلمية  والمجلة  لكلية والمهنية 

 في مجال القانون والتكنولوجيا. 
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On Monday, January 11, 2021, the Faculty of 

Law at the British University in Egypt conducted 

the first online criminal moot court in Egypt 

through virtual meeting technology, for the senior 

year students. The moot court sessions and 

training were managed under the supervision of 

Professor/ Hassan Abdelhamid -Dean of the 

faculty of Law and Director of the center of Law 

and Emerging Technologies- and Judge/ Wasim 

Swailam -President of the appellate court- and in 

presence of Professor/ Ahmed Hamad -President 

of the British University in Egypt- and Judge 

Mohamed Abdelmohsen Mansour -President of 

the Egyptian Judges’ Club- in addition to a 

number of stakeholders of legal community in 

Egypt and Arab World. 

In a related context, Professor Hassan 

Abdelhamid said that the moot court has come at 

the end of a four-month training program that was 

delivered to the students as part of their 

graduation requirements set by the Faculty of 

Law. The training program design convoys the 

country’s steps towards digital transformation in 

the investigation system and remote litigation. 

أول   البريطانية  بالجامعة  القانون  كلية  عقدت 

محاكمة جنائية تدريبية عن بُعد باستخدام تقنيات 

السنة  لطلبة  االنترنت،  عبر  المرئى  االتصال 

الموافق   اإلثنين  يوم  بالكلية،  يناير    ١١النهائية 

ا٢٠٢١ األستاذ  إشراف  تحت  حسن  ،  لدكتور/ 

الحميد   وسيم    -عبد  والمستشار/  الكلية،  عميد 

وبحضور   -سويلم   االستئناف،  محكمة  رئيس 

حمد   أحمد  الدكتور/  الجامعة   -األستاذ  رئيس 

المحسن   عبد  محمد  والمستشار/  البريطانية، 

وكوكبة    -منصور   مصر،  قضاة  نادي  رئيس 

والوطن   مصر  في  والقضاء  القانون  رجال  من 

 .العربي
صرح أ. د/ حسن عبد الحميد بأن المحاكمة  وقد  

لمدة  استمر  تدريبي  برنامج  ختام  في  جاءت 

أربعة أشهر، وهو يعد أحد متطلبات التخرج من  

كلية القانون، وقد تم تصميم برنامج التدريب بما 

الدولة  واتجاه  الحديثة  التكنولوجيا  يواكب 

نظام  خالل  من  الرقمي  للتحول  المصرية 

 عن بعد.التحقيق والتقاضي  

  

 

On Thursday, January 21, 2021, the Executive 

Board of Quality Assurance Unit at the faculty of 

law has conducted a meeting to discuss the 

required procedures for the academic 

certification. The meeting came as part of regular 

meetings the are being conducted by the unit to 

evaluate the Unit’s progress, define the challenges 

that the Unit’s Board might be facing and shape 

the future visions of the Unit. 

The meeting chaired by Professor Ashraf Attia – 

Supervisor of the subjects of Public Law 

Department, Director of the Quality Assurance 

Unit- and in the presence of Professor Yasmine 

Abdelmeneim -head of the committee of 

education programs and learning opportunities- 

Professor Marwa Zain -head of the committee of 

internal audit, performance evaluation, leadership 

and governance- Professor Hend Khalil -head of 

the committee of awareness, training and 

community service- professor Kareem Abuelazm 

 
عقد  ٢٠٢١/   ١/   ٢١بتاريخ الخميس الموافق 

لتنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية  المجلس ا

اجتماعاً لمناقشة اإلجراءات الالزمة الستيفاء  

متطلبات الحصول على االعتماد األكاديمي،  

وهو أحد االجتماعات الدورية للوقوف على ما  

تم إنجازه وعرض المشكالت التي تواجه  

التنفيذي واستشراف الرؤى المستقبليةالمجلس  . 
عطية  أشرف  أ.د/  برئاسة  االجتماع  ُعقد  وقد 

ومدير   العام  القانون  قسم  مواد  على  )المشرف 

د/  من:  كل  وحضور  الجودة(،  ضمان  وحدة 

البرنامج  ياسمين عبدالمنعم )مقرر لجنة تطوير 

)مقرر   زين  مروة  د/  التعلم(،  وفرص  التعليمي 

الداخل المراجعة  والقيادة لجنة  اآلداء  وتقييم  ية 

التوعية   لجنة  )مقرر  خليل  هند  د/  والحوكمة(، 

كريم   د/  المجتمعية(،  والمشاركة  والتدريب 

ومتابعة   الطالب  دعم  لجنة  )مقرر  أبوالعزم 

)المدرس   عمارة  نورهان  أ.  الخريجين(، 

المساعد(،   )المدرس  عمرو  أحمد  أ.  المساعد(، 
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-Head of the Committee of Students Support and 

Graduates Outreach- Ms. Nourhan Emara -

Assistant Lecturer-, Mr. Ahmed Amr -Assistant 

Lecturer- and Ms Nesrine Mohamed -Senior 

Executive Admin Assistant-. 

 أ. نسرين محمد )إدراى بالكلية(. 

 

  

 

 

 
The Faculty of Law at the British University in 

Egypt is pleased to congratulate Professor Ashraf 

Attia on his latest published paper with the title 

“The Position of Small and Medium Enterprises 

in Egyptian Economy – Practical Challenges and 

confrontation mechanisms). The paper has been 

published at the Journal of Legal Sciences and 

Economics at the faculty of law at Ain Shams 

University. 

 
 

في يسع البريطانية  بالجامعة  القانون  كلية  د 

الدكتور  إلى  التهنئة  بخالص  تتوجه  أن  مصر 

المشرف على مواد قسم القانون    –أشرف عطية 

بحث   بنشر  لقيامه  الجودة،  وحدة  ومدير  العام 

واالقتصادية   القانونية  العلوم  مجلة  في  ُمَحّكم 

بجامعة عين شمس  الحقوق  كلية  التي تصدرها 

لمشروعات الصغيرة والمتوسطة  بعنوان )واقع ا

تحديات العمل وآليات    –في االقتصاد المصري  

 المواجهة(. 
 

 

The Faculty of law at the British University in 

Egypt is finalizing the procedural process of 

publishing the Critical Study on Law 151/2020 

regarding Personal Data Protection. The study 

conveys the outcomes of the workshop that was 

conducted earlier on October 12, 2020 with the 

contributions of a number of researchers, 

legislators and law experts. 

 

The study includes an annex that tackles the 

proposed amendments to the Law, a comparison 

the GDPR, the references made to the Executive 

Regulation, the proposed technical models, data 

protection comparative practice and the landmark 

cases on the topic. 

It is worth mentioning in this regard the Anderson 

Legal and Tax is the sponsor of the study and a partner 

in its preparation and distribution. 

في   البريطانية  بالجامعة  القانون  كلية  تستعد 

الالزمة  التنفيذية  اإلجراءات  كافة  إلنهاء  مصر 

البيانات   حماية  لقانون  النقدية  الدراسة  إلصدار 

، والتى أعدها  ٢٠٢٠لسنة    ١٥١الشخصية رقم  

مرك تحت فريق  والتكنولوجيا  القانون  بحوث  ز 

الحميد   عبد  حسن  الدكتور/  األستاذ    -إشراف 

أعمال  نتائج  أيضاً  تشمل  والتى  الكلية،  عميد 

في   المنعقدة  العمل    ٢٠٢٠أكتوبر    ١٢ورشة 

والقانونيين   الباحثين  من  لفيف  بحضور 

  .والخبراء

خاصاً   ملحقاً  جنباتها  بين  الدراسة  تضم  كما 

ا التعديالت  حماية  يشمل:  قانون  لمواد  لمقترحة 

الالئحة   مع  والمقارنة  الشخصية  البيانات 

فيها   GDPR- األوربية أحال  التى  المواد 

مع   التنفيذية،  الئحته  إلى  البيانات  حماية  قانون 

نماذج قوانين حماية    -المعايير التقنية المقترحة  

العالم   فى  الشخصية  أهم    -البيانات  من  نماذج 

 .ت الشخصية فى العالم قضايا حماية البيانا
أندرسون   مكتب  أن  إلى  الصدد  هذا  فى  ويُشار 

فى   للكلية  االستراتيجى  الشريك  هو  للمحاماة، 

على   لتوزيعها  الدراسة،  هذه  وإصدار  طباعة 

القانونية   والمؤسسات  العلمية  الجهات  كافة 

 والقضائية واالقتصادية. 
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On Wednesday, January 6, 2021, The Research 

Center of Law and Emerging Technologies has 

conducted a meeting to discuss the main pillars of 

its upcoming research project on the philosophy 

of Law and Technology. The meeting has 

concluded the following research pillars to be 

tackled in the project. 

- Historical Background of Law and 

Technology 

- Towards a philosophy of Law and 

Technology 

- Philosophy of Cyberspace 

- Legal Aspects of cyberspace 

- Governance of Technology 
In a related context, Professor Hassan Abdelhamid -

Dean of faculty of Law and Director of the Center of 

law and Emerging Technologies- invites all 

researchers who might be interested in any of the 

above-mentioned research pillars to submit their 

research proposals. 

 
الموافق   األربعاء  عقد   ٢٠٢١/  ١/    ٦بتاريخ 

ا بحوث  اجتماعاً  مركز  والتكنولوجيا  لقانون 

البحثى  للمشروع  المقترحة  المحاور  لمناقشة 

أحد  وهو  والتكنولوجيا(،  القانون  )فلسفة 

لها   التحضير  الجاري  البحثية  المشاريع 

  .بالمركز

من   مجموعة  تقرير  عن  االجتماع  أسفر  وقد 

 :المحاور البحثية هي
 تاريخ القانون والتكنولوجيا  -

 التكنولوجيا فلسفة القانون و -

 فلسفة الفضاء السيبراني  -

 الجوانب القانونية للفضاء السيبراني  -

 حوكمة التكنولوجيا  -

عبدالحميد   حسن  الدكتور  األستاذ  وجه   -وقد 

القانون   بحوث  مركز  ومدير  الكلية  عميد 

المهتمين   الباحثين  لكافة  الدعوة  والتكنولوجيا، 

بمقترحاتهم   للتقدم  المشروع  في  بالمشاركة 

 بحثية فى هذا الشأن. ال
 

 

The Faculty is preparing to welcome the students 

of the four cohorts for the new semester. 

Relatedly, all the classes were made sure of their 

readiness and the exams timetable of the first semester 

of 2020/2021 will be announced at the beginning of 

February 2021, having the exams starting by the end 

of the same month. 

 
الدراسية  السنوات  طلبة  الستقبال  الكلية  تستعد 

العام  نصف  إجازة  انتهاء  عقب  األربع، 

كافة  تجهيز  تم  فقد  المناسبة  وبهذه  الدراسى، 

 .قاعات المحاضرات والفصول الدراسية
كما تم إعداد جدول امتحانات الفصل الدراسى   

للعام   إعالنه  ٢٠٢١/  ٢٠٢٠األول  وجارى   ،

األو األسبوع  فى  فبراير  للطلبة  شهر  من  ل 

، على أن تبدأ االمتحانات فى نهاية شهر  ٢٠٢١

 . ٢٠٢١فبراير 
 

 

 

 

 
 
In the mid of the concurrent crisis that 

accompanies such a critical time for students as 

they approach the final exams, the faculty of law 

intensifies its efforts in Personal Tutoring 

program for the Preparatory year students. The 

faculty regulates regular contact between students 

and staff in order to define the individual 

challenges that face each student and helping 

them overcome these challenges. 

 

تُكثففف كليففة القففانون بالجامعففة البريطانيففة فففي 

مصففر جهودهففا فففي مجففال اإلرشففاد األكففاديمي 

لطالب الفرقة اإلعداديفة وذلفك تحضفيراً لفتفرة 

إمتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجفامعي 

قد مقفابالت منتظمفة ، وذلك بع  ٢٠٢١/    ٢٠٢٠

بففين الطففالب وأعضففاء هيئففة التففدريس والهيئففة 

المعاونة للوقفوف علفى مفا يواجفه الطفالب مفن 
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صعوبات دراسية وتحديات شخصية ومعاونتهم 

 على تجاوزها.

 
 
The team representing the Faculty in Price Media 

Moot Court Competition is finalising the written 

memorials that are due on the first of February 

2021. The team is following a 15-day plan set to 

ensure a reasonable revision phase and an 

efficient refinement, with aim to avoid the past 

participations’ time pressure. Team members are 

experiencing a challenging time learning to 

balance between their study commitments and the 

participation in the competition, especially in 

such unusual circumstances. 

 
برايس   مسابقة  في  للكلية  الممثل  الفريق  يقوم 

أوكسفورد  بجامعة  الخاصة  اإلعالم  لقانون 

رات المزمع بوضع اللمسات األخيرة على المذك

 .٢٠٢١تقديمها في األول من فبراير  
على   تمتد  خطة  الفترة  هذه  في  الفريق  ويتبع 

مدة  توفير  وتستهدف  يوًما،  عشر  خمسة  مدار 

معقولة للمراجعة وتحقيق تحسينات فعالة، وذلك 

لتجنب ضيق الوقت الذي اتسمت به فترة التسليم 

 .في المشاركات السابقة
الر الفترة  أن  المالحظ  تحديًا  ومن  تمثل  اهنة 

وتعلمهم  لمحاولتهم  وذلك  المشاركين  للطالب 

واحتياجات   الدراسية  التزاماتهم  بين  الموازنة 

االستثنائية   الظروف  ظل  في  خاصةً  المسابقة، 

 الحالية. 
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