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The Faculty Council meeting No. (25) was held on 

Thursday, 24th of December 2020, presided by the Dean and 

assisted by the members of the Council.  

The Council has discussed several issues: 

First: Teaching and Learning: 

• The Council was briefed about the results of the 

first semester. 

• The approval of the preparations of the final phase 

of the first semester. 

• The measures that shall be taken to face the poor 

academic level of some of the Preparatory Year 

students. 

 

Second: Community Service:  

The Legal Clinic 

• The approval of the participants’ training plan. 

• The approval of the periodic report of the Legal 

Clinic. 

 

Third: The Centre for Law and Emerging Technologies: 

• The approval of the report on the work of “Critical 

Study of the Data Protection Law 151/2020”, 

which is expected to be published soon. 

• The Council was briefed about the appointment of 

Ms. Omnia ElSisi as a researcher in the Centre for 

Law and Emerging Technologies.  

• The Council was briefed about the workshop 

hosted by the Centre “Data Protection Law no. 

151, 2020: Critical Review”, and the formation of 

the board of the Journal of Law and Emerging 

Technologies. 

  

Fourth: The Quality Assurance and Accreditation Unit: 

The approval of the new formation of the Unit for the year 

2020/2021. 

 

الكلية رقم ) الموافق  (، بتاريخ الخميس  25انعقد مجلس 

عميد   2020مبر  سدي  24 الدكتور/  األستاذ  برئاسة 

 الكلية، وحضور السادة أعضاء المجلس.

 وقد ناقش المجلس عدة موضوعات:

 :شئون التعليم والطالب .1

بنتائج امتحانااات الل اا  حاطة المجلس علما  إ •

   الدراسى األول.

تحضااايرات المرحلاااة األنيااارة مااا  عتمااااد ا •

   الل   الدراسى األول.

شة الحلااول الوا ااخ اتخاذلااا للتعاماا  ماا  مناق •

ضعف مستوى بعض طلبااة اللرقااة ادعداديااة 

   بالكلية.

 

 شئون ندمة المجتم  والبيئة:   .2

   :العيادة القانونية

 عتماد نطة تدريخ الطالب بالعيادة القانونية.ا •

عتمااااد التقريااار الااادورى الخاااا  بالعياااادة ا •

 .القانونية

 والتكنولو يا:مركز بحوث القانون  -3

التقرير الخااا  بنتااائج أعمااال ورشااة عتماد  ا •

العم  التى عقدتها الكلية بعنوان "دراسة نقدية 

 151لقااانون حمايااة البيانااات الشخ ااية رقاام 

" والمزم  نشره م  نااالل كتيااخ 2020لسنة  

 ي در نالل اللترة المقبلة.

ي بتعيااي  الباح ااة أمنيااة  • إحاطااة المجلااس علمااا

 القانون والتكنولو يا.  السيسى بمركز بحوث

طرح موق  مركز البحوث علااى شاابكة عتماد  ا •

 االنترنت.

 

 :وحدة ضمان الجودة واالعتماد -4

للمجلس  اددارى  للهيك   الجديد  التشكي   على  الموافقة 

لعام  واالعتماد  الجودة  ضمان  لوحدة  التنظيمى 

2020/2021. 
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The Faculty is pleased to congratulate Dr. Karim 

AboElAzm on winning the International 

Publication Award, Faculty of Economics and 

Political Science, Cairo University, for his paper 

“The Centralization and Decentralization of 

Public  Procurement: Analysis of the Role of the 

Public Authority of Public Services in Egypt”, 

which was published in 2019 as condition for 

obtaining his PhD. 

يسر كليااة القااانون أن تتو ااص بخااالة التهنئااة للاادكتور/ 

التاادريس ومساائول وحاادة   عضو ليئة  –كريم أبو العزم  

االمتحانات، بمناسبة ح ولص على  ائزة النشاار الاادولى 

بكلية االقت اد والعلوم السياسااية بجامعااة القااالرة، عاا  

بح اااص المعناااون "مركزياااة وال مركزياااة المشاااتريات 

تحليااا  لااادور الهيئاااة العاماااة للخااادمات  –الحكومياااة 

، 2019، والاا ى تاام نشااره عااام "الحكوميااة فااى م اار

 لمناقشة أطروحة الدكتوراه فى اددارة.كمتطلخ  

وتتمنى لص دوام التوفيق وأسرة الكلية تنتهز ل ه المناسبة  

 .والسداد
 
The Faculty congratulates Dr. Karim on the 

acceptance of his research “The Implementation 

of the Electronic Justice System for Achieving 

Quick Justice: the Egyptian Case and the Future 

of the Administrative Judiciary in the State 

Council” in the conference of “Developing 

Systems and Updating Evidence Rules”, which 

took place on 22 December 2020, Sultan Qaboos 

University, Oman. 

 

يُسعد أسرة الكلية تقديم التهنئة للدكتور/ كريم أبو العزم  

ليئة  – االمتحانات،    عضو  وحدة  ومسئول  التدريس 

نظم   "تطوير  مؤتمر  فى  للنشر  بح ص  قبول  بمناسبة 

بعنوان  وال ى  اء  ادثبات"،  قواعد  وتحديث  التقاضى 

لتحقيق   كمدن   ادلكترونى  التقاضى  نظام  "تطبيق 

)الحا النا زة  القضاء العدالة  ومستقب   الم رية  لة 

بتاريخ   والمنعقد  الدولة(،  بمجلس  ديسمبر    22اددارى 

 ُعمان. -بكلية الحقوق  امعة السلطان قابوس  2020

 
 
It's been decided to reduce the workforce 

(academic and administrative staff) to 30% of its 

capacity as precautionary measure against the 

Corona virus. 

 
ليئة   أعضاء  )م   بالكلية  العاملي   أعداد  تخليض  تقرر 

إلى نسبة   المعاونة وادداريي (  %  30التدريس والهيئة 

االحترازية   لإل راءات  إنلاذاي  وذلك  العاملي ،  قوة  م  

 لموا هة فيروس كورونا.  

  

 
The results of the in-class exams of the academic 

year 2020/2021 were announced. The students 

were given the opportunity to have a feedback on 

their performance according the policy of the 

University which aims at giving them the chance 

to learn about their mistakes and correct them. 

 

 

 

 

 

 

 

نتائج   إعالن  م   االنتهاء  الل   تم  منت ف  امتحانات 

الدراسى   للعام  األول  لجمي    2021/    2020الدراسي 

الطالب  لكافة  اللرصة  اتاحة  تم  وقد  الدراسية،  اللرق 

لورقة   المرا عة  عملية  إ راء  فى  رغبتهم  حسخ 

الرامي الجامعة  الطالخ االمتحان وفق سياسة  إلى منح  ة 

اللرصة لتقويم نلسص ومعرفة نقاط القوة والضعف لديص، 

 واالستلادة م  األنطاء فى تنمية قدراتص. 
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In context of the Faculty’s plan to follow up on 

the students, observe their problems and 

overcome the difficulties they face, it was noticed 

that some Preparatory Year students suffer a low 

academic attainment. 

Thus, the Dean has convened a meeting on 

Thursday December 24, 2020 with the academic 

staff members who teach and are assigned to 

personal tutoring to prep year students, and the 

exam team members. 

The meeting discussed  several issues around the 

level of the students. It has come to the 

conclusion that it’s necessary to give effect to the 

personal tutoring system and to assure its 

interaction and responsiveness with the students. 

It was decided, in this vein, to assign every 

teaching assitant to a limited number of student 

with a mentorship from a doctor. 

في إطار نطة الكلية نحو متابعة الطالب والتعرف على  

مشكالتهم وت لي  ال عوبات التى توا ههم، فقد أسلرت  

ع    الفرقة المتابعة  طالب  بعض  أداء  مستوى  ضعف 

 . اإلعدادية

عقد   فقد  الغرض  الدكتوروله ا  الكلية   /األستاذ  عميد 

بتاريخ   ي  الموافق  ا تماعا ،  2020ديسمبر    24الخميس 

المعاونة   والهيئة  التدريس  ليئة  أعضاء  بحضور 

والمكللي    ادعدادية،  اللرقة  لطلبة  بالتدريس  القائمي  

 بادرشاد األكاديميى لهم، ومسئولى الكنترول.

وقد تطرق اال تماع لعرض كافة المسائ  الم ارة بشأن  

الحلول   واقتراح  اللرقة،  ل ه  طالب  بعض  مستوى 

مست  تطوير  بهدف  لها،  بالمكانة  المناسبة  يليق  بما  والم 

 والسمعة المرموقة للكلية. 

المرشد  عم   تلعي   ضرورة  إلى  اال تماع  انتهى  وقد 

تجاوب اللعلى م  الطالب، م  وض  نظام  الاألكاديمى و

مرشد   ك   م   الطالب  م   معي   عدد  تخ ية  يكل  

أحد   إشراف  تحت  وذلك  المعاونة،  الهيئة  م   أكاديمى 

 ة.أعضاء ليئة التدريس بالكلي

م    الكام   التلاع   بضرورة  اال تماع  أوصى  وقد 

سب    ع   درشادلم  الممكنة،  الوسائ   بكافة  الطالب 

الكلية والتعرف  االست كار واال ابة والتجاوب م  نظم 

وإيجاد   ت ليلها  على  والعم   عام  بو ص  مشكالتهم  على 

 الحلول لها قدر ادمكان.

 

 

 

 

 
 

Persuant to decision of 2726 issued on december 

31, 2020, obout pausing the in-person lectures 

and not to have any students in campus or in 

gatherings starting from January 2, until 

November 18, 2021, it’s been decided to resume 

the ramaining curriculum through online lectures, 

until January 15. Further, all exams will be 

postponed until after the midyear break, 

according to the prospective exams schedule.  

ال ادر    2726رقم    مجلس الوزراء  رئيسقرار  لانلاذاي  

بشأن  2020ديسمبر    31بتاريخ   الدراسة  ،  توقف 

ي  و ها للحرم   الطالب  حضوروعدم    لو ص،  المباشرة 

تجمعات بأى  توا دلم  وعدم  م     الجامعى    2اعتباراي 

حتى   سالمتهم   ، 2021نوفمبر    18يناير  على  حرصاي 

فيروس  م   للوقاية  االحترازية  لإل راءات  ي  وتطبيقا

المحاضرات  كورونا، حيث تقرر   استكمال ما تبقي م  

،    2021يناير    14حتي    Onlineبنظام التعليم ع  بعد  

المحاض م  نالل  ادلكوذلك  على رات  المتاحة  ترونية 

الجامعة يتم تأجيل عقد  ، علي أن  نترنتعبر اال  من ة 
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Additionally, there will be revision week will be 

taken online, from 16 to 21 January 2021, to 

recap the curriculum and prepare the students for 

the exams. 

The midyear break is starting from Januarary 22 

until February 19. 

العام منتصف  إجازة  بعد  لما  االمتحانات  وفق جميع   ،

 .الجداول التي ستُعل  الحقيا

وقد تم تخ ية أسبوع لمرا عة المنالج الدراسية عبر 

االست كار    االنترنت، كيلية  على  الطالب  ومعاونة 

يوم م   اعتباراي  وذلك  االمتحان،  فى  إلى    16  واد ابة 

 . 2021 يناير 21

م     الدراسى  إ ازة منت ف العام  وم  المقرر أن تكون

 .فبراير 19يناير حتى  22

 

The lectures schedules of the four cohorts was 

modified to fit the online classes in. That’s in 

order to ensure a quality of education equavalent 

to such of the in-person lectures. 

For this purpose, the Faculty is keen to observe 

the attendance of students and their interaction 

with the online classes. 

It was also decided to make all the submissions 

online. 

تعدي    السنوات تم  بطلبة  الخاصة  المحاضرات   داول 

المحاضرات على   الدراسية األرب ، بما يتلق م  تنظيم 

 المن ة ادلكترونية عبر االنترنت.

بُ  الخدمات وذلك  للطالب م   استلادة  أق ى  تحقيق  غية 

ع   المادى  بالغياب  تأثرلم  عدم  ويضم   لهم،  المقدمة 

 الكلية. 

انتظا مدى  متابعة  على  الكلية  الطالب  وتحر   م 

نسخ   وبيان  ادلكترونية،  المحاضرات  م   وتجاوبهم 

 الحضور والغياب.

األبحاث   تسليمات  م   تبقى  ما  تحوي   تقرر  كما 

 Onوالتقارير الخاصة بالطالب إلى التسليم ادلكترونى  

line 

 

The Faculty is keen to keep pace with the new 

technologies and the digital transformation, and to 

prepare a competent graduate capable of dealing 

with the challenges of his profession and to 

contribute after all to the progress of the Egpytian 

State and its regional and international leadership. 

Hence, the Faculty is preparing to, unprecedently, 

organize an Electronic Moot Court on Criminal 

Law, which will be the first of its kind in Egypt 

and the Arab region, in January 2021. 

In the Moot Court, Fourth Year students will 

simulate a criminal litigation besides preparing a 

paper on the topic of the challenge. 

Afterwards, a round table on “online criminal 

litigation” will be held and assisted by a group of 

high legal calibers. 

 

 

 

 

التكنولو يا   مواكبة  على  القانون  كلية  إطار حر   في 

نريج   إعداد  إلى  بادضافة  الرقمي،  والتحول  الحدي ة 

يحترف   م   متميز  التعام   أبجديات  ويملك  مهنتص 

الم رية   الدولة  تقدم  في  يسالم  وبما  معطياتها، 

 وريادتها إقليمييا وعالمييا. 

والعالم   م ر  في  أولي  وكسابقة  الكلية،  تستعد  ل ا 

أول   لعقد  إمحكمة  العربي،    الكترونيي صورية  نائية 

 Electronic Moot Court “E-Mootبشك  كام  )

Court”و يقدم فيها طالب  2021ناير  (، نالل شهر ي ،

اللرقة الرابعة بالكلية محاكاة للتحقيق والمحاكمة لواقعة 

ع   والتقاضي  التحقيق  بأسلوب  وذلك  حقيقية،   نائية 

الموضوع،  ذات  حول  عم   لورقة  إعدادلم  م   بعد، 

علي أن يعقخ المحاكاة حلقة نقاشية ع  "التقاضي ع   

إليه يُدعي  الجنائية"  المسائ   في  كبار بعد  م   كوكبة  ا 

 الشخ يات القضائية والقانونية ذات الشأن. 
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Nearly, most of the website of the Journal of Law 

and Emerging Technologies is done. It will be a 

biannual reviewed legal periodical, concerned 

with the research and studies on law and 

technology. 

It’s noteworthy that the expected website was 

neatly constructed, and it will be an integral 

electronic system, not just a website, as it will be 

used to entirely administer the publication 

process. 

 

ادلكتروني  الموق   تجهيزات  معظم  م   االنتهاء  تم 

علمية   دوريةالخا  بمجلة القانون والتكنولو يا، ولى  

والدراسات  البحوث  بنشر  تعنى  سنوية،  ن ف  محكمة 

األولى م  نوعها   بالقانون والتكنولو يا، ولى  المتعلقة 

 فى الشرق األوسط. 

ص تاام و دير بال كر أن الموق  ادلكترونى المزم  اطالقاا 

إعداده علااى أعلااى وأفضاا  مسااتوى، ولااو عبااارة عاا  

إذ يكلاا   –وليس مجرد موقاا    –نظام إلكترونى متكام   

إدارة أعمال المجلة بالكام  م  حيااث اسااتقبال البحااوث 

وتحكيمها ونشرلا، فضالي ع  التواصاا  ماا  المحكمااي  

ي.  وتلقى مالحظاتهم إلكترونيا

 
 

 
The Centre for Law and Emerging Technologies 

has held a seminar on the Philosophy of Law and 

Technology on Sunday, October 6, 2020. The 

seminar was assisted Prof. Hassan AbdelHamid, 

the Dean, Dr. Marwa Zein, research programs 

officer. The presentations were delivered as 

follows: 

Mr. AbdelRahman Gamal on “Constitutional Law 

and Technology: Introductory Remarks”. 

Dr. Alex Atanasov on “Theory of Justice 

Applicability by Artificial Intelligence”. 

Mr. Ibrahim Sabra on “Law and Technology: 

Symbiotic Relationship – Artificial Intelligence as 

a Case Study”. 

Ms. Maha Ayyad on “The Philosophy of Law 

Meet the Philosophy of Technology”. 

Ms. Maha Omar on “Law and Technology: 

Evolution of Reciprocated Relation”. 

Mr. Mohamed Hany on “Theseus and Printing 

Ships”. 

Ms. Omnia ElSisi on “Technological Integration 

of Law: A Brief Overview and Application: 

China, India, UAE”. 

" حااول نددد ةعقد مركز بحااوث القااانون والتكنولو يااا "

 6" يااوم األحااد الموافااق  فسلفة القددانوو  التونولوجيددا"

بحضااور األسااتاذ الاادكتور حساا  عبااد  2020أكتااوبر 

لة الحميااد عميااد الكليااة، والاادكتورة مااروة زياا  مساائو

ي لعدد )  ( م  7البرامج البح ية بالمركز، وتضم  عرضا

العروض التقديمية قدمها بعض أعضاااء ليئااة التاادريس 

 والهيئة المعاونة على النحو التالى:

o  القااانون الدسااتورى  –أ. عبااد الاارحم   مااال

 والتكنولو يا: مالحظات تمهيدية.

o   نظرية العدالة وقابليتهااا   –د. أليكس أتاناسوف

 للتطبيق على ال كاء االصطناعي.

o  .القااانون والتكنولو يااا:  –إبااراليم صاابرة أ

 ال كاء االصطناعي كتطبيق. –عالقة تكافلية 

o   .فلسلة القااانون تلتقااي ماا  فلساالة   –مها عياد  أ

 التكنولو يا.

o  .القااانون والتكنولو يااا: تطااور  –مهااا عماار أ

 عالقة تبادلية.

o  ملاااك  ياااوسرؤياااة ثيز –اني أ. محماااد لااا(

 الملكية اللكرية.وإغريقى( 

التكاماا  التكنولااو ي ماا   –أمنيااة السيسااي  .أ

القانون: لمحة مو زة وتطبيق: ال ي ، الهند، 

 ادمارات.
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The training program of the Legal Clinic had been 

prepared. It encompasses workshops on the 

following topics: 

- Introduction about the Legal Clinic. 

- Legal research skills. 

- Clients interviewing skills: 1- general, 2- 

legal. 

- Legal research skills: case application. 

- Contract and legal opinion drafting. 

Specialized training in corporate law, personal 

status and contract drafting. 

 

العيااادة القانونيااة، بتاام إعااداد برنااامج  تاادريخ الطااالب 

وال ى يتضم  عقد عاادة ورع عماا  فااى الموضااوعات 

 اآلتية: 

 مقدمة ع  العيادة القانونية. -

 مهارات البحث القانونى. -

 ( قانونى.2( عام ، )1مهارات مقابلة العمالء: ) -

 البحث القانونى بالتطبيق على قضية معينة.مهارات   -

مهارات صياغة العقود وكيليااة صااياغة االستشااارات   -

 القانونية.

األحااوال   –التدريخ المتخ ة فى مجال )الشركات    -

صياغة العقود(،  ااارى تنظيمااص فااى وقاات  –الشخ ية  

 الحق.
 
The team of the Legal Clinic has prepared the 

periodic report for the period from November 19 

to December 15 containing the number of 

consultations requests and the procedures taken in 

this regard (3 requests to be reviewed and taken 

action on – 4 requests are being processed – 1 

request pending on an interview with the client – 

1 consultation was sent to a law firm – 3 requests 

were answered and sent back to the clients). 

Furthermore, the Faculty has allocated a new 

office for the Legal Clinic. 

أصدر فريق العيادة القانونيااة التقرياار الاادورى الخااا  

، ديساامبر 15نااوفمبر حتااى  27ماا  بالعيااادة  لللتاارة 

ي عدد طلبات االستشارات وما تاام ماا  إ ااراءات   متضمنا

 4 –طلبااات للمرا عااة واالعتماااد  3نحولااا ) ارسااال 

طلااخ يحتاااا مقابلااة( ولنااا    1  –طلبات تحت اللحة  

 استشارة تم إحالتها لمكتخ المحاماة.

طلبااات باللعاا   3وقد انتهى فريق العيادة م  الرد علااى 

 وإعادتهم للعمالء.

مقر  ن  ت  الكلية  أن  إلى  ال دد  ل ا  فى  ويشار 

أفض    على  تجهيزه  و ارى  القانونية،  للعيادة  مستق  

 مستوى. 
The Moot Court Unit has announced the initiation 

of the Internal Moot Court Competition which 

will be participated in by students from the four 

cohorts and will include both moral and financial 

awards for the winners. 

The field of the competition will be information 

technology law. This aligns with the Faculty’s 

tendency to promote the study of law and 

technology and its belief in the role of the moot 

court activities in fostering the skills of the 

students. 

In this context, the Unit has held an introductory 

session on the expected coemption, where the 

submission of applications was announced open. 

إطااالق مسااابقة عاا  أعلناات وحاادة المحكمااة ال ااورية 

محكمة صورية دانلية، يشار  فيهااا طااالب الكليااة ماا  

األرب ، على أن يكون لللائزي   وائز معنويااة   السنوات

 ومادية.

وماا  المزماا  أن ين ااخ موضااوع لاا ه المسااابقة علااى 

قانون تقنية المعلومات وذلااك تأكيااديا علااى تو ااص الكليااة 

لتااوطي  الطااالب علااى دراسااة القااانون والتكنولو يااا، 

وكاا لك إيمانهااا باادور أنشااطة المحاااكم ال ااورية فااي 

 تطوير مهارات الطالب.

رفت م   في ذلك ال دد عقدت الوحدة  لسة تقديمية ع  و

االلتحاق طلبات  تلقي  ع   وأعلنت  المسابقة   ناللها 

 للراغبي  في التقديم.
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