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ع م استراتيجيةشراكة يعلن عن  شلقانيمكتب ال
  الجامعة البريطانية في مصر

SHALAKANY ANNOUNCES 
LANDMARK PARTNERSHIP 

WITH THE BRITISH 
UNIVERSITY IN EGYPT 

 
 ععن توقي يسر مكتب الشلقاني أن يعلن – القاهرة، مصر

بروتوكول مع الجامعة البريطانية في مصر لتعزيز التعليم 

رهم الوظيفي تطوفي ودعمهم  حقوقالعملي لطالب ال

المستمر. هذه الشراكة هي األولى من نوعها في مصر 

من األنشطة،  عددعلى مل توالشرق األوسط، وسوف تش

امج تدريب وبرخصصة تورش عمل م والتي تتضمن

. وستبدأ الشراكة على الفور قانوني وعملي إرشادو

 سنوات. ٤وستستمر لفترة أولية مدتها 

Cairo, Egypt – Shalakany are pleased to 

announce the signing of a protocol with the 

British University in Egypt to promote the 

practical education of law students and to 

support them with their ongoing career 

development. This partnership is the first of its 

kind in Egypt and the Middle East and will 

include a number of activities, including 

customized workshops and an internship and 

mentorship program. The partnership will start 

effective immediately and will continue for an 

initial period of 4 years. 

الشريك الرئيسي بمكتب معتز المهدي، د صرح د. وق

 ،مكتبالذي قاد هذه المبادرة نيابة عن الو ،الشلقاني

: "يسرنا الدخول في هذه الشراكة التاريخية مع باآلتي

ذات في معنا مؤسسة أكاديمية مرموقة ومبتكرة تشترك 

من أن هذا البرنامج  على ثقة. ونحن القيم التي نعتنقها

سد في الموهوبين الحقوق طالب شباب سوف يساعد 

ق وتمكينهم من تحقي عمليةالنظرية والالناحية الفجوة بين 

 مكتبالتزام العلى اتهم. وتؤكد هذه المبادرة يكامل إمكان

طويل األمد بالمساهمة الفعالة في تطوير المجتمع الدائم وال

  "القانوني.

Dr. Moataz El Mahdy, the Senior Partner with 

Shalakany who led this initiative on behalf of 

the firm, said: “we are delighted to enter into 

this landmark partnership with such a 

prestigious and innovative academic 

institution that shares our values. We are 

confident that this program will help talented 

young law students to bridge the gap between 

theory and practice and enable them to 

achieve their full potential. This initiative 

underlines the firms long standing 

commitment to actively contributing to the 

development of the legal community.” 

  About Shalakany Law Office  مكتب الشلقاني عن

تاريخ تأسيس المكتب في  منذمع خبرة أكثر من قرن 

ً نجاح، حقق المكتب ١٩١٢ ً ونمو قياسي ا مما يجعله من  ا

ً من المكاتب الرائدة في مصر  أعرق المكاتب وواحدا

ومستشار  محام نسبعيوالشرق األوسط. مع أكثر من 

ً، يقدم المكتب خدمات واستشارات  أحد عشريضمون  شريكا

 من الموكلين عريضةلى قاعدة إ من الدرجة األولىقانونية 

With over a century of experience and since 

its establishment in 1912, the Firm has 

achieved a record of success and growth that 

today makes it the longest established firm 

and one of the leading firms in Egypt and the 

Middle East. With over 70 lawyers and 
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 همكاتبالدوليين واالقليمين والمحليين من خالل  والعمالء

 في القاهرة واإلسكندرية. الكائنة

  

counselors, including 11 partners, the Firm 

provides first-rate quality legal services to a 

broad base of multinational, regional and 

premium local clients thorugh its offices 

located in Cairo and Alexandria.  

  بنا لالتصال

  علوياالسم: رنا 

 marketing@shalakany.comايميل: 

  ٠٢ ٢٧٣٩٩١٠٧ تليفون:

Contacts Us 

Name: Rana Elwy 

Email: marketing@shalakany.com 

Phone number: +02 27399107 

 


