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The Faculty of Law announced the final 

results of the three cohorts on Monday 

8th of July 2019, marking the end of a 

successful second semester for the 

Academic Year 2018/2019.  

The Faculty also organized and finalized 

the individual feedback process and 

announced the resit coursework topics for 

repeating students.    

 

The Faculty of Law wishes all its students 

continuous success. 

 
تم إعالن النتائج النهائية المتحانات السنوات  

الدراسية الثالث،  للعام الدراسى 

يوليو   8، يوم االثنين الموافق 2018/2019

2019. 

كما انتهت الكلية من تنظيم مواعيد التغذية  

المرتدة  للطالب وأعلنت عن مواضيع  

 .المشاريع البحثية لطالب الدور الثاني

كما تم تحديد مواعيد اختبارات الدور الثانى  

للطلبة المحملين بمواد دراسية وإعالنها  

وتتمنى الكلية لكل طالبها المزيد من  . للطالب 

 التوفيق و التفوق الدائم.  

 

On the path of executing the Faculty’s 

Staff Development plan, the Faculty of 

Law is organizing its first series of 

seminars conducted by teaching assistants 

under the supervision of Prof./Tamer El 

Domiaty, head of the Private Law 

department and Prof./ Ashraf Attia, head 

of Public Law department. 

 

The second seminar on “The Judicial 

Review of Constitutionality”, was delivered 

by Mr. Abdelrahman Gamal on Wednesday 

3rd of July, 2019.  

 

The third seminar on “The Establishment 

of Contracts and Consent”, was delivered 

by Mr. Ali Amir on Wednesday 10th July, 

2019. 

 
إنفاذاً لخطة الكلية الخاصة بتطوير قدرات 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ووفقاً  

لتوجيهات األستاذ الدكتور حسن عبد الحميد 

الكلية، فقد جرى تنفيذ خطة الندوات   عميد 

التدريبية ألعضاء الهيئة المعاونة تحت اشراف 

 :رؤساء األقسام العلمية، على النحو التالى 

 

الندوة الثانية بعنوان "الرقابة علي دستورية  - 

القوانين" قدمها األستاذ/ عبد الرحمن جمال 

يوليو   3)المعيد بالكلية( يوم األربعاء الموافق 

2019. 

 

الندوة الثالثة بعنوان "انعقاد العقد و ركن  - 

التراضي"، قدمها األستاذ/ علي أمير )المعيد 

يوليو   10بالكلية( يوم األربعاء الموافق 

2019. 

وقد تفضل بالحضور السيد األستاذ الدكتور    

عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة  

 المعاونة. 
 

The Faculty of Law is pleased to announce 

the participation of the Faculty’s Team in 

the 28th Rounds of the renowned African 

Human Rights Moot Court Competition held 

from July 1st, 2019 to July 6th, 2019 and 

organized by the Faculty of Law at the 

 
شارك فريق الكلية في الدورة الثامنة والعشرين  

لمسابقة المحاكاة الصورية للمحكمة اإلفريقية  

لحقوق االنسان، كأول كلية قانون مصرية  

تشارك بالمسابقة، التي ينظمها هذا العام كلية  

ا  القانون بجامعة بريتوريا بجنوب افريقي 

جابورون، والتى   –بالتعاون مع جامعة بتسوانا 
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University of Pretoria South Africa in 

cooperation with the University of 

Botswana, as the first Egyptian team to 

participate in the competition.  

 

The team composed of two students, Mr. 

Rafik Ramez – Degree Year Two student- 

and Mr. Mostafa AlSayed – Preparatory 

Year Student-  under the supervision of 

their coach Ms. Maha Omar received 

praise from the organizers of the 

competition and a grade of “Very Good” 

for their overall participation in the 

competition and written memorial as well 

as a grade of “Very Good” for the 

individual participation and oral pleadings. 
 

يوليو   ١عقدت بدولة بوتسوانا فى الفترة من 

 .٢٠١٩يوليو  ٦الى  ٢٠١٩

وقد أشاد القائمون على المسابقة بمشاركة فريق  

الكلية المكون من الطالب / رفيق رامز "الفرقة 

الثالثة" والطالب/ مصطفى السيد "الفرقة  

وتدريب األستاذة/   االعدادية"، تحت اشراف

مها عمر المدرس المساعد بالكلية، وذلك لما 

حققوه من تفوق فى األداء من أول مشاركة،  

حيث حصل الفريق علي تقديرعام "جيد جدا"  

منفرداً   -للمشاركة، كما حصل كل من الطالبين 

 علي تقدير "جيد جدا" فى المرافعات الشفهية. -

  

 

The Examiners Committee meeting was 

held on Wednesday, 3/7/2019 in Ibrahim 

BADRAN Hall in building C at 09:30 in the 

morning, in the presence of the dean of 

the Faculty, Professor Hassan 

ABDELHAMID, University representative, 

the representative of  London South Bank 

University and representative of the 

quality assurance unit and Central 

accreditation in the University,  to discuss 

the final results. 

 
انعقدت لجنة الممتحنين يوم األربعاء الموافق  

بقاعة الدكتور ابراهيم بدران   2019/ 3/7

بالمبني الرئيسي للجامعة فى تمام الساعة 

صباحا، بحضور األستاذ الدكتور  3009:

عميد الكلية وممثلوا الجامعة وممثل جامعة  

London South Bank   وممثل وحدة

ضمان الجودة واالعتماد المركزية بالجامعة،  

ومسئولى المقررات الدراسية، وذلك لمناقشة 

 النتائج النهائية للسنوات الدراسية. 

 

 

The Results Approval Panel was held on 

Wednesday, 3/7/2019 at  12:00 p.m. and 

the committee applied clemency rules and 

discussed the status of each student 

individually, for DY1 and DY2 students. 

 

انعقدت لجنة اعتماد نتائج طالب الفرقتين  

االولي والثانية بعد االعدادي، يوم األربعاء 

  12:00من الساعة  3/7/2019الموافق 

 .ظهراً 

وقد طبقت اللجنة  قواعد الرأفة، كما ناقشت 

طالب علي حده، وذلك بالنسبة لطالب حالة كل 

 الثانية بعد االعدادي. -الفرقتين: االولي  
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A potential candidate demo on "Theory of 

Unforeseen Circumstances (imprevision) in 

Administrative Contracts" was held on 

Tuesday, July 9 2019, at 10:45 am to 11:30 

pm  

تم تنظيم عرض تقديمى باللغة العربية ألحد  

المرشحين للتدريس بالكلية ، يوم الثالثاء  

إلى   10:45، الساعة 2019يوليو  9الموافق 

، فى  3م فى الفصل الدراسى  11:30الساعة 

فى   محاضرة بعنوان "نظرية الظروف الطارئة

 العقد اإلدارى". 

 

A potential candidate demo on "Public 

Private Partnership Contracts” was held on 

Tuesday, July 9 2019, at 10:45 am to 11:30 

pm 

تم تنظيم عرض تقديمى باللغة العربية ألحد  

المرشحين للتدريس بالكلية ، يوم األربعاء  

  12:00، الساعة 2019يوليو  31الموافق 

،  3م فى الفصل الدراسى  1:20إلى الساعة 

فى محاضرة بعنوان "عقد الشراكة بين القطاع  

 العام والخاص". 

 

  

 

 

 

The Faculty of Law congratulates Dr. 

Mohamed El-Guindy for his participation 

in: The International Conference on Anti-

Money laundering organized by the Union 

of Arab Banks in Sharm El-Sheikh from 

the 11th to the 13th of July 2019.  

 

Dr. El-Guindy delivered a presentation on 

Cybercrime and Money Laundering in 

addition to drafting the final 

recommendation of the conference.  

 

The World Economic Forum featured Dr. 

Mohamed El-Guindy's presentation on 

Smart Tech Ethics in its International 

Agenda sent to the World Economic Forum 

Expert Network on the 12th July 2019.  

 

  محمد الجندي  /تهنئ كلية القانون الدكتور

في  لمشاركته  )عضو هيئة التدريس بالكلية( 

 اآلتية:  الفعاليات 

المؤتمر الدولي لمكافحة غسل األموال الذي  -

العربية في شرم الشيخ   المصارفنظمه اتحاد 

وقد  .2019يوليو  13إلى  11في الفترة من 

اإلنترنت   جرائم  حولسيادته محاضرة ألقى 

مشاركته فى   وغسل األموال باإلضافة إلى

 .النهائية للمؤتمر ات صياغة التوصي

 

عرض  ال ،ادي العالميالمنتدى االقتصنشر -

حول  التقديمي الذي قدمه د. محمد الجندي 

التكنولوجيا الذكية في جدول  و خالقيات األ
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UNESCO IITE published an article about 

the participation of UNESCO panel in 

Asian Media Information and 

Communication conference in Bangkok in 

which Dr. El-Guindy was one of the 

panelists. To read the article click here! 

الذي تم إرساله إلى شبكة خبراء  ه وأعمال

يوليو   12المنتدى االقتصادي العالمي في 

2019. 

 

معهد اليونيسكو المختص بالتكنولوجيا    نشر-

في التعليم مقاال عن مشاركة خبراء اليونيسكو  

في مؤتمر اسيا لإلعالم والمعلومات في تايالند  

والذي شارك فيه الدكتور محمد الجندي في  

 .  2019يونيو  19إلى  17الفترة من 

 اضغط هنا  لقراءة المقال

 

 

The Faculty of Law congratulates Dr. 

Marwa Zein for her participation in the 

"National Seminar on Raising Egyptian 

Youth Awareness about of Ethical and 

Legal Dangers of Social Media Networks" 

organized by the Ministry of Higher 

Education and Scientific Research in 

cooperation with the Egyptian National 

Committee for Education, Science and 

Culture from 25-26 June 2019, during 

which she gave a lecture entitled "Rights 

and Duties of Users of Social Media 

Networks." 
 

 

شاركت الدكتورة مروة زين )المدرس بالكلية  

مدير البرنامج األكاديمى( فى "الحلقة   –

طنية حول تعزيز الشباب المصرى  الدراسية الو

بالمخاطر األخالقية والقانونية لشبكات  

التواصل االجتماعى" التى نظمتها وزارة  

التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع  

اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم  

،  2019يونيو  26-25والثقافة فى الفترة من 

  وألقت محاضرة بعنوان "حقوق وواجبات 

 مستخدمى مواقع التواصل االجتماعى". 

 

The Faculty of Law congratulates Ms. 

Maha Ayyad for joining the PhD program 

at Cairo University with her dissertation 

entitled “The Impact of Force Majeure in 

the Implementation of International 

Contracts”. 

 

كلية القانون األستاذة/ مها عياد )المدرس  تهنئ 

المساعد بالكلية( على اعتماد تسجيل رسالة  

الدكتوراه  بكلية الحقوق جامعة القاهرة ،   

بعنوان "أثر القوة القاهرة في تنفيذ العقود  

 الدولية". 

 
 
 
 
 

https://iite.unesco.org/news/unesco-iite-organized-the-session-on-new-civilizational-dimensions-of-media-and-information-literacy-in-bangkok/
https://iite.unesco.org/news/unesco-iite-organized-the-session-on-new-civilizational-dimensions-of-media-and-information-literacy-in-bangkok/
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The Faculty of Law is pleased to announce 

the start of the Internship program 

organized for Degree Year Two Students. 

 

أن تعلن عن بدء برنامج   القانونيسر كلية 

الصيفي لطالب السنة الثالثة بمكاتب   التدريب 

المحاماة الدولية، لمحاكاة الواقع العملى  

 التطبيقى. 

 

The Faculty of law at the British 

University in Egypt in cooperation with the 

United Nations office on Drugs and Crime 

(UNODC) regional office organized and 

hosted its first summer school on 

“Countering Emerging Threats of 

Terrorism: Legal and Technical 

Challenges”.  

The intensive summer school was held 

from Sunday 14th of July to Tuesday 18th 

of July 2019.  

All sessions were delivered by a group of 

experts and renowned academics from the 

Public Prosecution, the United Nations and 

the Egyptian Anti-Money Laundering and 

Financing of Terrorism Unit. 

 
نظمت كلية القانون في الجامعة البريطانية في  

مصر بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لمكتب 

األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أول 

مدرسة صيفية لها للتعريف ب" التحديات  

القانونية و التقنية لمكافحة اإلرهاب" واستمرت  

  14فعاليات المدرسة الصيفية المكثفة من األحد 

  .2019يوليو  18يوليو إلى الثالثاء 

وشارك في المدرسة الصيفية المتخصصة:  

القاضي علي يونس المستشار اإلقليمي لمكافحة 

اإلرهاب بمكتب األمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور 

الدولي بمكتب محمد عزت رئيس نيابة التعاون 

النائب العام، والمستشار عبد المنعم خليفة ممثال 

 .لمكتب النائب العام 

كما حاضر ايضا في المدرسة الصيفية التي تعد  

األولى من نوعها في مصر،األستاذ/ عمرو  

راشد مدير التعاون الدولي بوحدة مكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب، والدكتور/ خالد 

القانون الجنائى بجامعة عين  سرى صيام أستاذ 

شمس، والدكتور محمد الجندي عضو هيئة  

تدريس كلية القانون بالجامعة البريطانية 

والمشرف على المدرسة الصيفية، والمهندس  

هشام محمد علي مدير أمن المعلومات ببنك 

 اإلمارات دبي الوطني.
The Faculty of Law participated in the 

University Open Day welcoming prospective 

students and their parents to explore the 

University’s facilities and faculties, which was 

held on the 22nd of July, 2019.  

The Faculty of Law was represented by Ms. 

Rana Yonis and Ms. Farah Siam. 

شاركت كلية القانون في اليوم المفتوح للجامعة  

حيث  2019يوليو 22يوم األثنين الموافق  

رحبت بالطالب المتقدمين لاللتحاق بالجامعة  

وأولياء أمورهم للتعرف على الجامعة وكلياتها 

 .المختلفة

وقد مثل كلية القانون األستاذة/ رنا يونس  

 ح صيام. واألستاذة/ فر
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