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جامعة القاھـرة

القيم الحاكمة للجامعة : التعليم المستمر

يتحقق من خالل الممارسات الجامعيةنحن نؤمن ان التقدم الملموس ال يتحقق فقط من خالل الركون للمكانة التاريخية للجامعة بقدرما

علم المستمر ,ونحن نحقق ذلك من خاللالستيعاب تطورات العلم والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتھا فى مجاالت الحياة كلھا. ذلك ھو الت

تفعيل دور المراكز البحثية وتدعيم خطط البحث العلمى بالجامعة

تنبيھات لطالب الفرق المختلفةالجامعة
13:14:35 22-10-2012تاريخ الخبر :

 

ق فى اجتياز اختباريتعين على طالب الفرقة الثانية، كلية دار العلوم، جامعة القاھرة، الذين لم يحالفھم التوفي    -1
والثالثة، دراسة مقرر "النظم مقرر "المعاني والبديع"، وكذلك الذين تخلفوا في ھذا المقرر من الفرقة الرابعة، 

واالسلوبية" في الفصل الدراسي األول.

نحو" من الفرقةيتعين على الطالب الذين تخلفوا من الفرقة الثالة والرابعة، ولم ينتھوا من اجتياز مقرر "ال    -2
ر في الفصليين الدراسييناألولى أو الفرقة الثانية اللغة األوروبية من الفرقة األولى أو الفرقة الثانية تأدية اإلختبا

ولكل امتحان نصف درجة المقرر.

 رقة الرابعةطالب الفرقة الثانية الراسبون في مقرر "النقد العربي القديم"، وكذلك المتخلفون فيه من الف    -3
في الفصل الدراسي الثاني ويؤدون  والثالثة، يتعين عليھم دراسة مقرر "النقد األدبي القديم" مع الفرقة األولى

االمتحان معھا.

الثالثة، يتعين عليھمطالب الفرقة الثانية الراسبون في مقرر "البيان"، وكذلك المتخلفون فيه من الفرقة الرابعة و    -4
"بالغة القرآن" في الفصل الدراسي الثاني.  دراسة مقرر
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تتبع ھذه الروابط لمعرفة المزيد عن برامج الزائرين
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