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جامعة القاھـرة

رسالة الجامعة

 واالسھام بشكل فعال ودائم فيالتميز في تقديم خدمات التعليم العالي لمقابلة احتياجات المجتمع المحلي واالقليمي والدولي

دولية للتميز في مجاالت التعليمتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في مصر، وتتحقق رسالتنا من خالل االلتزام بالمعايير ال

رد الجامعة البشريةوالبحوث وخدمة المجتمع، وإحداث التكامل بين االفراد والتكنولوجيا ونظم االعمال، وتنمية موا

حفظ القرآنالجامعة
15:07:37 26-03-2014تاريخ الخبر :

يعلن األستاذ الدكتور محمد نبيل غناينم عن بدء مسابقته السنوية

وذلك فيما يأتي:

اوال: القرآن الكريم

-    حفظ القرآن كامال

-    حفظ عشرين جزءا

-    حفظ نصف القرآن

-    حفظ خمسة اجزاء

ثانيا : الحديث النبوي :

-    حفظ مئة حديث من اول كتاب رياض الصالحين

ثالثا: كتابة بحث علمي :

 صفحة15-    يكتب بحث علمي بعنوان(عزل الحاكم في اإلسالم) في نحو 

رابعا: اوائل الطلبة

م2014-2013-    لكل من كان من اوائل الطلبة بأي من الفرق االربعة في الفصل الدراسي األول لعام

بقا-    تعطى شھادات ومكافآت مالية للعشرة األوائل في كل مجال من المجاالت األربعة المذكورة سا

م االثنين واحمد الجدامي-    يتم تسجيل األسماء بغرفة المعيدين والمدرسين المساعدين بقسم الشريعة (أ/فرج مسعود يو

يومي الثالثاء والخميس من كل أسبوع)

20/3/2014 وينتھي في 10/3/2014-    يبدأ تسجيل األسماء من 

31/3/2014 الى 20/3/2014-    تبدأ االختبارات والتصفيات من 

23-03-2014-    توزع الجوائز في منتصف شھر ابريل 

العمليات المتاحة

الشئون االكاديمية

البحث العلمي

خدمة المجتمع

مجتمع الجامعة

الطالب

اعضاء ھيئة التدريس

خدمات للزائرين

اخبار الجامعة

الجامعة في مصر

مطبوعات الجامعة

أرشيف االخبار

منظومة االخبار

الخروج
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الزائرين

تتبع ھذه الروابط لمعرفة المزيد عن برامج الزائرين

السادة رؤساء الجامعة

مشاھير الخريجين   

منظمو االحداث الھامة و االنشطة

الجامعة في دائرة الضؤء

بعض االحصائيات الھامة و ھي

أحصائيات و ارقام عن الجامعة

جامعة القاھرة و الجامعات االخري

اإلحتفاليــــــــــات

تتبعنا

تتبع أخبار جامعة القاھرة عن طريق
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