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جامعة القاھـرة

القيم الحاكمة للجامعة : تداول المعرفة

اسات محليا وعالميا وتسھيل سبلنحن نؤمن أن القيمة الحقيقة للمعرفة تكمن في مشاركتھا مع اآلخرين من خالل نشر البحوث والدر

توي الجامعة والكليات والمعاھدالوصول إلي مصادر المعرفة المختلفة من خالل وسائل تكنولوجيا المعلومات التي نوفرھا علي مس
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شھدت كليات جامعة القاھرة انتظاما في الدراسة وسير العملية 
التعليمية وسط حضور مكثف بين الطالب لمتابعة محاضرات الفصل

 مارس الجاري، وذلك وفق الجداول8الدراسي الثاني من يوم السب 
المعلنة بالكليات.كما شھدت الكليات تواجدا منتظما ألعضاء ھيئة
التدريس في محاضراتھم، في الوقت الذي كثف األمن اإلداري من
تواجده على األبواب الرئيسة للحرم الجامعي والكليات لمنع دخول

.العناصر الخارجة

ليمية وانتظام المحاضرات من أول يومويقوم د. جابر نصار رئيس الجامعة بزيارات ، دون ترتيب، للكليات لمتابعة سير العملية التع
 السياسية، والتقى خالل زياراتهفي الفصل الدراسي الثاني، حيث قام بزيارات لكليات اآلداب والحقوق واالعالم واإلقتصاد والعلوم
عة في تحسين العملية وتطويرھاللكليات بالطالب في قاعات المحاضرات ودار بينه وبينھم حوار قصير، أكد خالله على جھود الجام

. العالميةفي الكليات وحرصھا على تقديم خدمات تعليمية وتدريبية  يليق بمكانة جامعة القاھرة وسمعتھا

ب تقديم الخدمات اإلجتماعيةوأشار د. نصار خالل لقاءاته مع الطالب إلى أن الجامعة تبذل أقصى جھد في ھذا المجال،إلى جان
ابر نصار أن جامعة القاھرة  تشكلوتشجيع الطالب على اإلبداع والتفوق واإلبتكار من خالل األنشطة التي تدعمھا الجامعة. وقال د. ج

البداية في البناء والتنمية.كما أوضحفي الوعي المصري القيم الحضارية والثقافية والعلمية وخريجوھا ھم في المقدمة دائما ونقطة 
ھد عليھا المجتمع الجامعيللطالب أن حرية التعبير، وھي مكفولة للطالب، يجب أن ترتبط باإلحترام والقيم الجامعية التي ع .

 وطالبا وعاملين للنھوض بالجامعة،وقال للطالب أن الجامعة تمر بظروف استثنائية وعلينا أن نتكاتف جميعا ، أعضاء ھيئة التدريس
والتقى د. نصار بعدد من أعضاء ھيئة.واعالء دورھا التعليمي والثقافي في المجتمع المصري، والحفاظ على مبانيھا ومنشأتھا وتراثھا
ما ألعضاء ھيئة التدريس والطالبالتدريس في الكليات التي زارھا لبحث األوضاع المختلفة بالجامعة، وأكد أن مكتبه مفتوحا دائ

الب الجامعةوالعاملين لبحث مشكالتھم والعمل على حلھا. وكان نصار قد التقى في وقت سابق بأعضاء اتحاد ط
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