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The Faculty Council Meeting No. (26) was held 

on Thursday, 17th of December 2021, chaired by 

the Faculty 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 

appointment of the new teaching assistants 

and their ongoing tests. 

• The Council has discussed the 

appointment the part-time professors. 

 

Second: Community Service:  

The Legal Clinic 

• The approval of the periodic report of the 

Legal Clinic. 

 

Third: The Centre for Law and Emerging 

Technologies: 

• The Council was briefed about the 

organisation of the technical aspects of the 

new law of the Central Bank. 

• The Council was notified about the 

approval given by the Committee of 

Research and Post-Graduate Studies of the 

University to the regulation of the Law 

and Technology Journal. 

Fourth: The Quality Assurance and 

Accreditation Unit: 

- The approval of the team working on 

fulfilling the requirements of acquiring the 

quality and accreditation. 

 

 

(، بتاريخ الخميس الموافق 26انعقد مجلس الكلية رقم )

عميد    2021فبراير    17 الدكتور/  األستاذ  برئاسة 

 الكلية، وحضور السادة أعضاء المجلس.

 وقد ناقش المجلس عدة موضوعات:

 : شئون التعليم والطالب -أوالً    

إحاطةةةةة المجلةةةةس بنةةةة ن  عيةةةةي   •

المدرسي  المساعدي  الجدد وعمليةةة 

 ت القائمة.االختبارا

النظةةر فةةي  عيةةي  األسةةا مة القةةائمي   •

 على التدريس بنظام الدوام الجزئي.

 شئون خدمة المجتمع والبيئة:    -ثانياً    

  :العيادة القانونية - 

اعتمةةاد التقريةةر الةةدورص الخةةا   •

 .بالعيادة القانونية

 مركز بحوث القانون والتكنولوجيا:  -ثالثاً     

بتنظةةيم ورشةةة إحاطة المجلس علماً   •

عمل حةةوا الجوانةةت التقنيةةة لقةةانون 

 البنك المركزي.

إحاطة المجلس علمةةاً بموافقةةة لجنةةة  •

البحوث والدراسات العليا  بالجامعةةة 

علي اعتماد الئحة النظةةام األساسةةي 

لمجلة القانون والتكنولوجيةةا بجلسةةت  

 . التي عقدت الثالثاء الماضي

 :الجودة واالعتماد ضمانوحدة  -رابعاً   

للحصوا   المطلوبة  المعايير  استيفاء  عمل  فرق  اعتماد 

 .علي الجودة واالعتماد األكاديمي
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The Faculty has prepared 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 was announced to the 

students in the first week of February 2021, 

having the exams starting by 7 March 2021. 

 
استعدت الكلية الستقباا طلبة السنوات الدراسية األربع، 

إجازة نصف العام الدراسي، وبهمه المناسبة عقت انتهاء  

فقةةد  ةةم  جهيةةز كافةةة قاعةةات المحاضةةرات والفصةةوا 

 .الدراسية

األوا    الدراسى  الفصل  امتحانات  جدوا  إعداد  كما  م 

األسبوع 2021/  2020لعام   فى  للطلبة  إعالن   و م   ،

فبراير   شهر  م   أن  بدأ 2021األوا  المقرر  وم    .

الموافق   األحد  يوم  النظرية  مارس    7االمتحانات 

2021 . 
 

 

 
 

 

The Faculty has held recruitment tests for the 

candidates to the academic staff. Several 

candidates had applied for the positions of 

Lecturer and Assistant Lecturer. The candidates 

pass a demonstration and a personal interview to 

roundly assess their fitness for the position. The 

distinguished applicants were chosen for the post.  

 

 

اإلجراءات   بدء  النهر  هما  بداية  فى  الكلية  شهدت 

المرشحي   بي   م   العناصر  أفضل  بانتقاء  الخاصة 

وظائف   بالكلية.  لنغل  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة 

نار فى هما الصدد إلى أن   قدم العديد م  المرشحي   وي  

 لنغل وظيفتي مدرس ومدرس مساعد.  

عرض  قديمي    بتقديم  المرشحون  قام  مقابلة ووقد 

همه   لنغل  صالحيتهم  مدص  على  للوقوف  شخصية 

الوظائف. و م اختيار العناصر المميزة منهم للتعيي  فى 

 الكلية. 

 

 

 
The distribution of the admin load and setting the 

plan of the next academic year 2020/2021  was 

successfully accomplished, where the balance 

between the interests, the experiences and the 

admin load of teaching assistants was considered. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقررات  و وزيع  الدراسة  إعداد خطة  م   اإلنتهاء   م 

الدراسي   للفصل  الدراسية    للسنوات  الثانيالدراسية 

  العمل ، وكملك  وزيع  2020/2021األربع بالكلية لعام  

يتحقق   بحيث  المعاونة  الهيئة  أعضاء  على  اإلداري 

بي    وخبرا هم  االتكافؤ  المعاوني   السادة  هتمامات 

 وأعباءهم اإلدارية. 
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The quality team has held several meetings as a 

part of the Faculty’s efforts to accomplish the 

requirements of accreditation, as per the 

following: 

- Wednesday 3 February: The Executive 

Council of the Unit has met with Prof. 

Sahar Badawy – Director of the Quality 

Assurance Unit of the University. 

Wednesday 10 February: The Executive Council 

of the Quality Assurance Unit assembled and was 

chaired by Prof. Hassan AbdelHamid – Faculty 

Dean. 

 

عقد فريق الجودة عدة اجتماعات كجزء م  جهود الكلية  

لضمان   القومية  الهيئة  لدص  االعتماد  متطلبات  إلنجاز 

 : التاليالجودة واالعتماد، وذلك على النحو 

الموافق    - األربعاء  اجتماع    3بتاريخ  ع قد  فبراير: 

أ.د مع  الجودة،  ضمان  لوحدة  التنفيمص  سحر   /المجلس 

 دة بالجامعة البريطانية.مدير إدارة الجو –بدوص 

الموافق    - األربعاء  اجتماع   10بتاريخ  ع قد  فبراير: 

األستاذ  برئاسة  الجودة  ضمان  لوحدة  التنفيمص  المجلس 

 الدكتور/ حس  عبد الحميد عميد الكلية. 

 

 

  

 

 

 
Two staff development sessions were 
organised during the month of February: 
Dr. Karem Aboelazm delivered a staff 
development session entitled “International 
Publication” on February 3, 2021. This session 
discussed the choice of a journal and the 
criteria used to classify the international 
journals. 
Dr. Safwat Ali delivered a staff development 
session entitled “  األخطاء الشةةاة   فةة  الكتابةة  القانونيةة” 
on February 25, 2021. 

 

 
 ةةم  نظةةيم محاضةةر ي  لتنميةةة قةةدرات أعضةةاء هيئةةة 

التدريس؛  حيث قدم د. كريم أبو العزم محاضرة بعنوان 

، وقد  ناولةةه هةةمه 2021فبراير    3"الننر الدولي" في  

المحاضةةرة كيفيةةة اختيةةار مجلةةة الننةةر وكةةملك  معةةايير 

  صنيف المجالت الدولية. 

 

بعمل    علي،  صفوت  د.  قام  الثانية  المحاضرةٍ  وفي 

الكتابة  في  النائعة  "األخطاء  بعنوان  عرض  قديمي 

 .2021فبراير  25القانونية"، في 
 
 

 
In light of the CLET’s preparations for a 
workshop on the financial technology in the 
new law of the Central Bank, Dr Ahmed 
Mansour- Financial Technology Expert and 
ABK Chief Information Officer has given an 
introductory session about financial 
technology in order to have more insights, the 
session took place virtually on Wednesday 
14/1/2020 at 6:00 pm.  

 
بحةةوث القةةانون والتكنولوجيةةا فى إطار اضطالع مركز  

بتنظيم ورشة عمل حوا التكنولوجيةةا الماليةةة فةةى قةةانون 

البنةةك المركةةزص الجديةةد،  ةةم  نظةةيم  محاضةةرة عبةةر 

اإلنترنةةه ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس حةةوا التكنولوجيةةا 

خبيةةر  -الماليةةة، حاضةةر فيهةةا الةةدكتور/ أحمةةد منصةةور 

هلةةي التكنولوجيا المالية ومسةةئوا البيانةةات فةةي البنةةك األ

الكويتي، وقد جرت المحاضرة بتاريخ األربعاء الموافق 

، واسةةتهدفه  عريةةف المهتمةةي  مةة    2021فبراير    14

 أعضاء هيئة التدريس بهما الموضوع الحيوص.
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The team participating in Price Media Law Moot 

Court Competition is proceeding with the 

preparations for the Middle East Rounds that is 

taking place in March. 

 

 ستمر استعدادات الفريق المنارك في مسابقة المحكمةةة 

الصورية بةةرايس لقةةانون اإلعةةالم وذلةةك للمنةةاركة فةةي 

 جوالت النرق األوسط المزمع عقدها في شهر مارس.

 
 
The Moot Court Unit is planning for the initiation 

of the first version of the internal moot court 

competition. The expected competition will be 

open for the four cohorts and its theme will be 

initially on human rights law. 

This competition is intended to encourage the 

students to know more about the mooting 

activities and to prepare them for future 

international and regional participation. 

 

 خطط وحدة المحكمة الصورية إلطالق النسخة األولةةى 

م  مسابقة المحكمة الصورية الداخلية للكلية، وسةةتكون 

المسةةابقة متاحةةة لطةةالب السةةنوات األربةةع وسةةيكون 

 موضوعها بنكل مبدئي هو "قانون حقوق اإلنسان".

على  الطالب  إلى  نجيع  المسابقة  همه  و هدف  هما 

وكملك  الصورية،  المحاكم  أننطة  على  التعرف 

  جهيزهم للمناركات الدولية واإلقليمية المستقبلية. 
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