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 كلمة أ. د. محمد عثمان الخشت
رئيس جامعة القاهرة

يسعدىن أن أرسل لكم أرق التحيات وأطيب األمنيات مع بداية العام الدرايس، والذى نتطلع فيه 
معاً إىل تحول جامعة القاهرة نحو جامعة من الجيل الثالث ىف ضوء نظرية األمن القومى الشامل 
واستمرار عمليات التحديث والتطوير لىك تالءم املُتغريات املحلية والدولية، ومبا يحقق لها ريادة 
الخدمات  من  املجتمع  حاجات  إشباع  إمكانية  إىل  ُمستندة  ومستقبلها  حارضها  ىف  وواعدة  قاطعة 

التعليمية والبحثية املؤثرة ىف تحقيق إضافة حقيقية لإلنسان املرصي والعرىب .
والبحث  األكادميي،  العمل  ميادين  كافة  ىف  للجامعة  الجديدة  اإلسرتاتيجية  نستكمل  ليك  جميعاً  نسعى  أننا  شك  وال 
والطالب  التعليم  شئون  قطاعات  من  وغريها  الطلبة  ومستشفى  الجامعية  واملدن  الطالبية  واألنشطة  والتدريس  العلمى 
إحداث  اإلسرتاتيجية  تلك  مقاصد  أهم  ومن   ، املجتمع  خدمة  وقطاع  والبحوث  العليا  الدراسات  وقطاع  العامة  األمانة  وقطاع 
القومى،  األمن  بنظرية  التعليم  ربط   : معامله  ومن أهم  التطوير،  عيل  نحرص دامئا  وثقافية؛ فنحن  وبحثية  تعليمية  نهضة 
وتطوير التعليم مبا يكفل عدم إنتاج عقول ُمغلقة، والدخول ىف عرص التعليم الذيك، وتطوير املناهج، وتوظيف طرق التعليم 
والتعلم الحديثة، وتطوير أساليب التقويم وأسئلة االمتحانات، وحوكمة اإلدارة األكادميية،والتوسع ىف األنشطة اإلبداعية . 
تطبيق الحوكمة Governance، تطوير الربامج واللوائح التعليمية، تطوير املقررات والكتاب الجامعى، وتطوير االمتحانات ، زيادة 
القدرة التنافسية لطالب جامعة القاهرة، تطوير املدن الجامعية )البنية األساسية والقوة الناعمة(، تحديث القرية األوليمبية 
الرياضية ومالعب الكليات، وتحسني الخدمات وميكنة القطاع، تطوير الخدمات الطيبة، تنمية روح االبتكار والفرق البحثية والحل 
النجوم،  الثقافية والفنية والرياضية واألدبية واكتشاف وصناعة  تنمية املواهب  الدينى،  التفكري  العلمي للمشكالت، تجديد 

التكافل االجتامعي، زيادة أعداد الوافدين .
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وألننا نتطلع إىل املستقبل نجد أن أمامنا الكثري من العمل إلنجازه. وننتظر هذا العام من جميع الكليات أن تقوم بواجباتها 

كاملة هذا العام ، وأن تحقق دورها ىف تنمية شخصية الطالب وإثراء وعيهم وتبصريهم بطبيعة املجتمع، وعملية التنمية ، 

سواء تنمية الوطن أو تنمية الذات والقدرات الشخصية ، فضالً عن نرش الوعى الثقايف والسيايس والفني . ويعتمد استمرار 

ريادة جامعة القاهرة خالل الفرتة القادمة إىل حد كبري عىل مدى إمكانية استمرار عمليات التحديث والتطوير. ونحن جميعاً 

يف جامعة القاهرة نؤمن مبا لدينا من الرؤية واإلرادة واإلمكانيات، كام نؤمن أننا قادرون عىل تحقيق األحالم الطموحة والتى 

سوف تتبلور جميعها يف اتجاه هدف واحد وهو املستقبل املرشق لهذه الجامعة العريقة. ولن يحدث هذا بدون تنفيذ خطط، 

وفقاً ملعايري الجودة. وألننا ننظر إىل املستقبل نجد أمامنا الكثري من العمل إلنجاز، من أجل تحقيق رسالة التى نصبو إليها، 

وهى تخريج طالب عىل أعىل مستوى علمياً ومهارياً وسلوكياً . ونرجو أن تقوم الكليات واملعاهد بدورها عىل أكمل وجه ىف 

هذا اإلطار .

إن طموحنا الذي نعمل عىل تحقيقه هو الوصول إىل أبعد نطقة، مكنة ىف فضاء التطوير خالل السنوات القليلة املقبلة. 

ولن يأىت هذا إال بإسرتاتيجية تعتمد عىل املهارات املتقدمة ىف التدريس، واملنهجية العلمية يف البحث، واألداء الفني 

يف اإلدارة، وقبل كل هذا مزيٌد من تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس واإلداريني عىل نحو يالئم التطور الحادث يف عملية 

الجودة.

وىف النهاية .. أمتنى من كل قلبي التوفيق لزمالئنا أعضاء هيئة التدريس والعاملني وألبنائنا الطلبة األعزاء..

وفقكم الله .. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أ. د. محمد عثمان الخشت
رئيس جامعة القاهرة
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مقدمـــــــة 

البحث  وتطوير  املجتمع  تنمية  يف  الرائد  دورها  إلبراز  القاهرة  لجامعة  اإلسرتاتيجية  الخطة  إطار  يف 

العلمى فضال عن السعى نحو تحقيق املزيد من اإلرتقاء لخدمة التعليم العاىل .  

يسعد مركز املعلومات والتوثيق – جامعة القاهرة أن يتقدم “ بدليل شعارات جامعة القاهرة” وذلك 

لبيان الطابع الخاص لكل كلية ومعهد وإدارة يف جامعة القاهرة حيث تفرض طابعها الخاص وبصمتها املميزة 

التي تتلخص يف شعارها أو اللوجو الخاص بها والذي يعرب عن نشاطها ويدل عيل انجازاتها ويعكس مدي إسهامهاً يف إثراء 

املنظومة التعليمية والبحثية والخدمية لجامعة القاهرة .

نرجو من الله عز وجل أن يؤيت مثاره املرجوة ويفيد يف الداللة عيل الدور الريادي لجامعة القاهرة .

أ.سوزان رشاد القصبجي
مدير عام املركــــز
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كلمة اإدارة الن�شر

أو  الشعار  ويعد   .  . اآلخرين  مع  ومشاعره  أفكاره  ليتبادل  واإلشارات  العالمات  يستــخدم  واإلنسان  البشـــرية  بــداية  منذ 

»اللوجو« هو أحد هذه األساليب حيث يعرب عن فلسفة لنشاط الجهة وميّكن الشخص من التعرف عيل صاحب الشعار بسهولة 

بحيث يتجنب الخلط بني الجهات املتشابهة .

والشعار هو عبارة عن شكل خاص خطي أو صوري أو كالهام معاً ويرمز هذا الشكل إيل نشاط جهة معينه ويربز انجازاتها 

وكلام كان سهل وبسيط وخاليا من التعقيدات كان اقوي يف إيصال الرسالة حيث أن نظرة اإلنسان للصورة بعقله أسهل كثريا 

من حفظها بالكلامت وحدها . 

ومن هنا كان حرصنا عيل تقديم هذا الدليل » دليل شعارات جامعة القاهرة » 

لبيان الفكر والتميز الذي تتمتع به جامعتنا العريقة بكلياتها ومعاهدها وإدارتها آملني أن يحقق الهدف املرجو منه .  

اإدارة الن�شـــر 
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اأول: املكاتب الرئا�شية

مكتب أ.د. رئيس جامعة القاهرة                           	 

مكتب أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 	 

مكتب أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 	 

مكتب أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة 	 

مكتب أ.د. أمني عام جامعة القاهرة .	 

-  أتخـذ كل من مكتـب السيد أ.د/ رئيـس جامعـة القاهـرة  ،  والسـادة نـواب رئـيس الجامـعـة ،  وأميـن عام جامعـة القاهـرة 

شعـار اإللـه جيحوتـي رمـزا لـها .
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و�شف ال�شعـــار

ميثل شعار الجامعة صورة إله من أقدم اآللهة املرصية هو اإلله )جيحويت(.

)تحوت – توت ( الذي كان املرصيون القدماء ينظرون إليه كإله للعلم واملعرفة والحكمة ويوجد اإلله )جيحويت ( مبعبد 

يف مدينة األشمونيني وهو عيل هيئة رجل  جالس برأس  طائر إالله )أبيس ( ) أبو منجل ( وميسك بيده قلام وقرطاسا كأنه 

يتهيأ للكتابة ويرجع الفضل إيل جامعة القاهرة يف الكشف عن آثار هامة يف مدينة هذا اإلله وتم تصميم هذا الشعار عيل 

عيل  للداللة   « القاهرة  جامعة   « اسم  مكتوب  أسفله  ويف  اإلله  صورة  بداخله  قوس  شكل  عيل  األسفل  ضلعه  مربع  هيئة 

الهوية .
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نائب رئي�س اجلامعة ل�شئون التعليم والطالب

و�شف ال�شعـــــار 

يتكون هذا الشعار من عدة  تكوينات لتدل عيل الدور الريادي الذي يقوم به قطاع  شئون التعليم والطالب يف العملية 

التعليمية مثل تعليم الطالب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وذلك كام ييل :- 

    يف قلب الشعار نجد “اإلله جيحويت” رمز العلم واملعرفة عند قدماء املرصيني والذي اتخذته جامعة القاهرة شعارا 

التعليم والطالب بصفة خاصة يحيط بهذا  الجامعي بصفة عامة ويف قطاع  القطاع  العلم واملعرفة يف  لتأكيد أهمية  لها 

الشعار رسم عبارة عن تاج عيل شكل وسام هذا الوسام يلخص ما تصبو إليه الجامعة من التميز والرقي وعيل جانبي هذا 

الوسام توجد ريشتني مفرودتني يف وضع الطريان حيث ترمز إيل السعي نحو الوصول إيل أعيل درجات العلم والتميز وهاتني 

الريشتني هام رمز ألداة الكتابة وعيل جانبي الشعار مكتوب اسم “ جامعة القاهرة شئون التعليم والطالب – مكتب نائب رئيس 

الجامعة “ باللغتني العربية واالنجليزية للداللة عيل الهوية . 
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ثانيــــــا :

• املجـــل�س العلـــي للجامعــــات	

• املجل�س العربي للدرا�شات العليا والبحوث 	
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املجل�س الأعلي للجامعات

و�شف ال�شعـــار 

العربية  باللغتني  للجامعات«  االعيل  »املجلس  أسم  داخله  يف  مكتوب  مزدوج  إطار  شكل  عيل  الشعار  هذا  تصميم  تم 

باللغة  املجلس  السم  األويل  األحرف  بداخله  الشمس  قرص  يوجد  اإلطار  هذا  قلب  ويف  الهوية  عيل  للداللة  واالنجليزية 

االنجليزية ويرمز هذا الشعار إيل شمس العلم واملعرفة التي ترشق عيل العامل اجمع من مرص يف مجال البحث العلمي .
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املجل�س العربي للدرا�شات العليا والبحوث

و�شف ال�شعـــار 

البداية نجد اإلطار الذي يحيط  يتضمن هذا الشعار مجموعة من األفكار املختلفة التي تم وضعها بعناية واهتامم ففي 

البحوث والدراسات  الزيتون متقاطعان من األسفل  للداللة عيل السعي  نحو السالم دامئا من خالل  بالشعار عبارة عن غصني 

والدورات والندوات التي يعقدها املجلس العريب .

ويحيط غصني الزيتون برسم عبارة عن إطار يف داخله شعار جامعة القاهرة

) اإلله جيحويت ( للتعبري عن االهتامم مبعني العلم والبحث العلمي الذي اتخذته جامعة القاهرة شعارا لها يعلو ذلك 

الرسم لإلله عدة دوائر متتالية للداللة عيل اتحاد الدول العربية يعلوها اسم ) اتحاد الجامعات العربية (.

ويف األسفل نجد غصني الزيتون محاطان باسم املجلس العريب للدراسات العليا  والبحث العلمي .
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ثالثا : ملحقات اإدارة اجلامعة

وت�شمـــــل :

•  مركز املعلومات والتوثيق. 	

• مركز جامعة القاهرة لرعاية امل�شنني.	

• مركز جامعة القاهرة التعليم املدمج.	

• املكتبة املركزية اجلديدة. 	

• مركز تنمية قدرات اأع�شاء هيئة التدري�س .	

• مركز خدمة املجتمع. 	

• مركز جامعة القاهرة ل�شمان جودة التعليم	

• مركز جامعة القاهرة للطباعة والن�شر	
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مركز املعلومات والتوثيق

و�شف ال�شعــار 

يتشكل شعار مركز املعلومات والتوثيق من اختصار باألحرف األويل السم املركز باللغة االنجليزية بشكل متداخل يدل عيل 

ترابط أنشطته ففي البداية نجد )حرفI( يدل عيل كلمة معلومات باللغة االنجليزية والتي يعلوها دائرة متثل الكرة األرضية لتدل 

عيل عاملية املركز  ، )حرف D( يدل عيل كلمة توثيق ، أما ) حرف C( يدل عيل كلمة مركز ويف أسفل هذه الحروف نجد أسم 

مركز املعلومات والتوثيق مكتوب باللغتني العربية واالنجليزية وقد تم اتخاذ هذا الشعار رمز للمركز منذ عام 2010.
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مركز جامعة القاهرة لرعاية امل�شنني

و�شف ال�شعـــار 

يحتوي هذا الشعار عيل العديد من النقاط املهمة التي تشري إيل الهدف الذي أنشئ املركز من أجله .

نجد يف الشعار املظلة التي تدل عيل أن املركز تم إنشاؤه ليحيط برعايته واهتاممه املسنني وكذلك بحوثه وندواته 

ومؤمتراته وإصدارته املختلفة  جميعها مسّخرة لرعاية املسنني دون التفرقة بينهم فهم جميعا يشملهم املركز باهتاممه.

ثم نجد بعد ذلك حرفني باللغة االنجليزية وهام ) N - A  ( والحرفان يشريان إيل  اسم مركز رعاية املسنني ويف أسفل املظلة 

مكتوب مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية املسنني للداللة عيل الهوية . 
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مركز جامعة القاهرة للتعليم املدمج

و�شف ال�شعـــار 

يتكون الشعار من عالمة واى فاى تحتضن قبة الجامعة فوق كتاب مفتوح .
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املكتبة املركزية اجلديدة

و�شف ال�شعــار 

يجمع هذا الشعار بني عدة أفكار للداللة عيل معني املكتبة املركزية ففي البداية نجد يف قمة الشعار قبة  جامعة 

القاهرة الشهرية أسفلها متاما كتاب كبري مفتوح للداللة عيل أن جامعة القاهرة تويل عنايتها الكاملة للكتب واملكتبات التي 

الخدمات  أفضل  لتقديم  طراز  أحدث  عيل  بناؤها  تم  التي  الجديدة  املركزية  املكتبة  رأسها  وعيل  القاهرة  جامعة  بها  تذخر 

املكتبية للطالب والباحثني.

وهذا الكتاب محمول عيل أعمدة عيل شكل فرعوين ويف الوسط ظرف خطاب محمول أيضا عيل أعمدة فرعونية ويف 

. ويختم هذا  الجامعة  التواصل بني املكتبة والجهات املختلفة داخل وخارج  كتاب مفتوح وهذا يدل عيل  األسفل صفحة من 

الشعار بجملة املكتبة املركزية ويف أسفلها اسم جامعة القاهرة لتدل عيل انتامئها للجامعة .
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مركز تنمية قدرات اأع�شاء هيئة التدري�س والقيادات

و�شـف ال�شعـــار

يتــــكون هــــذا الشعــار مـــن الحـــروف األولـي الســـم »مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس باللغة االنجليزية«.

وتخرج من داخل حرف »C« أشعة وطاقة متعددة تحيط بباقي الحروف للداللة عيل أن هذا املركز ميد السادة األساتذة 

والقيادات عيل حد سواء بتيار من العلم والتنمية التي تؤدي إيل التطوير والتقدم . 
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مركز خدمة املجتمع

و�شف ال�شعــــار

يتكون هذا الشعار من عدة قطاعات للداللة  عيل األنشطة املختلفة التي يؤديها هذا املركز حيث نجد رسم تخطيطي 

إيل  القبة  قسمة  تم  الشعار  داخل  ويف  القاهرة  لجامعة  انتامئها  بيان  بهدف  الشعار  هذا  تتوسط  القاهرة  جامعة  لقبة 

قسمني متساويني يف القسم األيرس يوجد أب وطفلته ويف القسم األمين  أم وطفلها ليكّون القسمني معاً األرسة املرصية 

وهي أساس املجتمع املرصي ويف أسفل القبة نجد يدان تحمالنها للداللة عيل تقديم الخدمة واملساعدة لألرسة  املرصية 

خدمة  مركز   ( اسم  ويوجد  القبة  أسفل  ويف  القدمية  مرص  إيل  االنتامء  و  املرصية  الهوية  عيل  يدل  هرم  ويتوسطهام 

املجتمع( باللغتني العربية واالنجليزية .
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مركز جامعة القاهرة ل�شمان جودة التعليم

و�شف ال�شعــــار

 - العدل   – االمن   - الحامية   – )النظام  اىل  ترمز  وهى  ايزيس(  انها  )يعتقد  مجنحة  لسيدة  الفرعونية  الحضارة  من  رسم 

الحق(0 تم حصول املركز عيل شهادة ضامن الجودة من الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد ف 2015/9/1.
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مركز جامعة القاهرة للطباعة والن�شر

و�شف ال�شعار

يتكون الشعار من قبة الجامعة حيث تم كتابة اسم املركز باللغتني العربية واالخري االنجليزية.                                 
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رابعا: كليـــات جامعــة القاهــرة
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كلية الآداب

و�شف ال�شعـــار

كانت وظيفة الكاتب من أهم الوظائف التي شغلها املرصي القديم  فقد كان من دواعي فخر املرء أن يذكر أنه كاتب 

ملم بعلوم الكتابة وفنونها وقد شاعت متاثيل الكتبة عىل مر عصور الحضارة املرصية، ومتثال الكاتب املرصي الذي اتخذته 

الكلية شعارا لها يرجع إىل عرص األرسة الخامسة يف الدولة القدمية، وهو مصنوع من الحجر الجريي وميثل صاحبه جالسا يف 

وضع القرفصاء واضعا بردية عىل ساقيه ، وميسك بريشته بينام ينظر إىل األمام وكأنه يتأهب للكتابة وجدير بالذكر أن هذا 

التمثال من مقتنيات املتحف املرصي، تم حصول الكلية عيل شهادة ضامن الجودة من الهيئة القومية لضامن جودة التعليم 

واالعتامد ف عام 2017/7/14.
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كلية احلقـــــوق

و�شف ال�شعار 

ميثل هذا الشعار مطلب أسايس يسعي إليه كل البرش وهو تحقيق العدالة دون النظر إيل هوية الشخص سواء كان 

حاكامً أو محكوماً  وذلك  من خالل امليزان رمز العدالة  ويالحظ أن كفتي امليزان متعادلتني ومتوازنتني دون ميل لجانب أو آخر  

للداللة عيل الحكم بالعدل دون زيادة أو نقصان ويربط الكفتني معا قاعدة لها سن مدبب للداللة عيل شدة الدقة لهذا امليزان 

، ويحيط بامليزان غصن الزيتون مكتوب اسفلها اسم كلية الحقوق التي تلخص جميع مهام هذه الكلية ودورها القيادي يف 

تحقيق العدالة من خالل خريجني متميزين تم إعدادهم عيل يد أساتذة أجالء  يف مجال القانون.
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كلية التجـــــارة

و�شف ال�شعــار

يتلخص شعار كلية التجارة يف رسم فرعوين لتمثال ألحد املرصيني القدماء يحمل يف يده خرطوشة عليها بعض الرموز 

التي تدل عيل الشخص الذي يعرض نتائج عمله يف التجارة من ربح وخسارة ) كشف الحساب الخاص بعمله التجاري ( ويف 

أسفل هذا الشعار مكتوب أسم كلية التجارة لبيان هويتها .



دليل شعارات جامعة القاهرة 2019 - مركز المعلومات والتوثيق -  إدارة النشر 36

                

     

        

كلية العلــــــــوم

و�شف ال�شعـــار 

من  قسم  كل  به  يقوم  الذي  الريادي  الدور  لتوضح  املختلفة  الشعارات  من  العديد  عيل  باحتوائها  العلوم  كلية  تتميز 

شعار  جميعا  يتصدرها  األخرى  الشعارات  عن  ومتيزه  وحده  بها  يختص  ميزة  له  الشعارات  هذه  من  شعار  وكل  الكلية  أقسام 

الجامعة الرئييس والذي جاء متميزاً باأللوان الجميلة حيث يوجد الشعار عيل شكل برواز له إطار يف داخله اإلله جيحويت رمز 

شعار جامعة القاهرة وتأيت شعارات األقسام املختلفة ،وتم حصول الكلية عيل شهادة ضامن الجودة من الهيئة القومية 

لضامن جودة التعليم واالعتامد ف 8/25/ 2014.
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ق�شــم الفيزيــــــاء

و�شف ال�شـعــــار 

يــأيت هذا الشعار عــيل شكــل بيضاوي بداخلــه دائرة متامثلة يتوسطها رسم   

“ لتمثال اإلله جيحويت “ أو “ تحوت – توت “ عيل هيئة نواه الذرة ويحيط بها مدارات الكرتونية مختلفة ويشري هذا الرمز 

إيل قسم الفيزياء  وبيان معني الفيزياء التي ترتبط بالذرة ومكونتها وحركة االلكرتونات حول النواة ويرمز اللون األزرق الفاتح 

إيل الحالة التي تتكون منها السامء وهي حالة البالزما ويحيط بها من االعيل اسم قسم الفيزياء ومن األسفل” كلية العلوم 

جامعة القاهرة “ وذلك باللغتني االنجليزية والعربية .
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ق�شم التحاليل الدقيقة

و�شف ال�شعـــار

يتكون هذا الشعار من إطار مستطيل  يحيط بكل من شعار الجامعة يف جانب ويف الجانب املقابل له رسم عيل شكل 

سدايس يف داخله رسم يدل عيل نوع من أنواع التحاليل ويبني اختصاص هذا القسم وهو التحاليل الدقيقة حيث تم كتابة 

اسم هذا القسم باللغتني العربية واالنجليزية داخل الرسم يتوسطهام اسم) جامعة القاهرة كلية العلوم (  ليدل عيل جهة 

العمل الذي ينتمي إليه القسم .
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ق�شم علم احليوان

 و�شف ال�شعـــار 

يتكون هذا الشعار من عدة أجزاء عبارة عن إطار يتوسطه من اعيل اسم ) جامعة القاهرة كلية العلوم ( ويف األسفل 

اسم ) قسم علم الحيوان ( ليدل عيل جهة العمل واسم القسم إما يف داخل اإلطار نجد رسم عبارة عن الحمض النووي للكائن 

الحي ومعه السلسلة الخاصة بتطور الكائنات الحية ) الحيوانية (.
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ق�شــــم النبــــات

و�شف ال�شعــــار

يتكون هذا الشعار من إطار عيل شكل بيضاوي يشبه الختم يدل عيل أن كل نبات له بصمة خاصة به يتوسطه زهرة اللوتس 

يف القلب يعلوها اسم ) قسم النبات باللغة االنجليزية ( ويف األسفل باللغة العربية ويعلوه غصن الزيتون ، وهذا جميعه 

يدل عيل النامء والرخاء والسالم حيث أن أغلب الحروب قدميا وحديثا حدثت بسبب الغذاء الذي أساسه تنمية النبات بكل أنواعه .
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ق�شـــــم الفلــــك

و�شف ال�شعــــار 

هذا الشعار عبارة عن قرص مدمج باأللوان يدل عيل الفضاء الخارجي ومدار األفالك يتوسطه صاروخ يدور عيل هذا املدار 

باللغتني   ) الجوية  واألرصاد  الفضاء  وعلوم  الفلك  )قسم  أسم  األسفل  ويف  القاهرة  جامعة  شعار  يوجد  املدار  قلب  ويف 

العربية واالنجليزية للداللة عيل هوية هذا القسم والدور الذي يقوم به . 
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ق�شـــــــم الكيمياء

و�شف ال�شعــار 

تم رسم مرسوم هذا الشعار عيل هيئة  املدارات داللة عيل مسارات االلكرتونيات حول نواه الذرة والكأس املخروطية 

داللة عيل بعض األدوات املستخدمة يف التحليل الكيميايئ وبجوارها مخبار ويف األسفل مكتوب اسم » قسم الكيمياء «.
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كلية طب ق�شر العيني

و�شف ال�شعـــار 

الكلية  الرئيىس للكلية من فوقه اسم  يتكون هذا الشعار من إطار خارجي عيل شكل دائري يف داخله صورة املبنى 

باللغة اإلنجليزية ويف قاعدته اسم جامعة القاهرة باللغة اإلنجليزية.
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كليـــة ال�شيــــدلة

و�شف ال�شعــــار 

يتكون هذا الشعار من جزئني الجزء األول عبارة عن إطار عيل شكل مربع ضلعه  األسفل نصف دائرة يف داخله شعار جامعة 

القاهرة وهو اإلله جيحويت ، ويف الجزء الثاين وهو أيضا عيل شكل مربع ضلعه األسفل نصف دائرة يف داخله الثعبان يلتف 

حول الكأس الذي يدل عيل أخذ الرتياق من سم الثعبان وهو للداللة عيل الوظيفة الرئيسية للكلية وهي مهنة الصيدلة أو 

العالج الدوايئ . 
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كليــــة الهـــــــند�شة

و�شف ال�شعـــار 

يتكون هذا الشعار من دائرة يف داخلها عدة أشكال تدل عيل الدور الريادي الذي تقوم به كلية الهندسة ففي داخل 

الدائرة نجد رسم عبارة عن ترس كبري يف داخله رسم آخر عيل شكل مستطيل ضلعه السفيل عيل شكل نصف دائرة يف داخله 

أبراج الكهرباء ترتبط برتس ويف أسفلها أسم )هندسة القاهرة ( ويف داخل الدائرة  رسم أصغر عبارة عن إله متثل برج من 

الكربى وحول الرتس يف الجزء االعيل نجد جملة )تأسست عام 1816( باللغة العربية ونفس الجملة يف الجزء األسفل باللغة 

االنجليزية وهي تدل عيل تاريخ تأسيس كلية الهندسة ،و تم حصول الكلية عيل شهادة ضامن الجودة من الهيئة القومية 

لضامن جودة التعليم واالعتامد ىف 2016/3/1.
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كلية الزراعــــــــــــــة

و�شف ال�شعـــار 

والخرضة  السالم  عيل  للداللة  املنتصف  يف  الزيتون  غصني  فرعي  بني  تقاطع  أولها  أجزاء  عدة  من  الشعار  هذا  يتكون 

والنامء يف داخلها رسم ألحدي النساء الفرعونيات يعلو رأسها شجرة عيل شكل تاج ومتسك يف يدها فرع طويل لزهرة 

اللوتس وباليد واالخري تضع عيل كف يدها صينية عليها ثالث أنواع من املنتجات وهذا يدل عيل التنوع يف املنتجات الزراعية 

منذ القدم وحتى اآلن ويف أسفل فرعي غصن الزيتون نجد أسم ) كلية الزراعة ( الذي يدل عيل هويتها ،وتم حصول الكلية 

عيل شهادة ضامن الجودة من الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد يف مايو عام 2013.
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كلية دار العلــــوم

و�شف ال�شعــــار 

جاء شعار كلية دار العلوم غاية يف اإلبداع والتميز حيث أحتوي عيل عدة أجزاء عيل رأسها “ املصحف “ مفتوح ويرشق 
اجمع  العامل  عيل  بنورها  ترشق  الكريم  القرآن  لغة  بوصفها  العربية  اللغة  أن  عيل  للداللة  الشمس  قرص  أشعة   خلفه  من 
يعلوها أسم جامعة القاهرة ويرتكز املصحف عيل الكرة األرضية وعن ميينها رسم للدواة والريشة ، والجهة اليرسي حرف 
الضاد الذي يرمز إيل اللغة العربية  وتحتها أسم ) كلية دار العلوم( الذي يدل عيل هويتها وهذا الشعار يف مجملة يدل عيل 
أن كلية دار العلوم بوصفها حارسة للغة العربية التي هي بدورها لغة القرآن الكريم تقوم بدور رائد ومتميز يف الحفاظ عيل 
كل من اللغة العربية وهوية األمة العربية واإلسالمية بأكملها والتي ترشق عيل العامل واملستمد من أول دستور وضعه رب 
العاملني لتنظيم حياة البرش،وتم حصول الكلية عيل شهادة ضامن الجودة من الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد 

ىف عام2017/6/17.
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كلية القت�شاد والعلوم ال�شيا�شية

و�شف ال�شعـــــار 

يتكون هذا الشعار من عدة أجزاء للداللة عيل نوعية الدراسة والبحوث التي تقوم الكلية بها والذي يتضح من اسمها )كلية 

االقتصاد والعلوم السياسية ( فهي تعني باالقتصاد بكافة جوانبه والذي يرتبط به العلوم السياسية الن االقتصاد ال ينمو بصورة 

صحيحة إال يف ظروف سياسية صحيحة بدورها .

الجزء األول بأعىل هذا الشعار عبارة عن ترس من تروس اآللة التي تقود التنمية الصناعية والتي بدورها تؤدي إيل التنمية 

االقتصادية يعلوه اسم )جامعة القاهرة لتدل عيل انتامئها للجامعة 

أما الجزء الثاين فهو الكرة األرضية يضيؤها قرص الشمس ومرسوم عليها املؤرش االقتصادي اإلحصايئ ويحتضنها من 

األسفل غصني الزيتون رمز السالم  يتعانقان عيل شكل نصف دائرة ومكتوب بأسفلها اسم  “ كلية االقتصاد والعلوم السياسة، 

وتم حصول الكلية عيل شهادة ضامن الجودة من الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد ىف 10/27/ 2011وتم تجديد 

الجوده 2017/1/23
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كلية التمــــــري�س

و�شف ال�شعــــــار 

يتكون هذا الشعار من إطار خارجي عيل شكل دائرى يف داخله  رسم الثنني من املعالجني ملريض عيل رسير العال ج 

الذي يدل عيل أن املرصيني القدماء متيزوا يف مجـــال التمريض مثلام متيــزوا يف مجال الطب ويف أسفل الدائرة  يوجـــد 

أسم ) جامعة القاهرة ( ويف قاعدة الدائرة  أسم كلية التمريض للداللة عيل هويتها.
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كلية العالج الطبيعي

و�شف ال�شعـــار

يتكون هذا الشعار من إطار مزدوج عيل شكل مربع ضلعه األعىل عيل شكل قوس مكتوب يف داخله اسم “ كلية العالج 

الطبيعي “ جامعة القاهرة باللغة االنجليزية ثم كلمة جامعة القاهرة باللغة العربية ويف قلب هذا اإلطار نجد صورة لتمثال 

شخص جالس القرفصاء ويقوم بتجبري وعالج مريض جالس عيل مقعد ويف أعيل هذين التمثالني هالل يف داخله زهرة اللوتس 

يقف عليها طائر وأسفل هذا اإلطار قاعدة مكتوب داخلها أسم » كلية العالج الطبيعي« باللغة العربية للداللة عيل الهوية .
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كلية طب ال�شنان

و�شف ال�شعـــار

يف اعيل هذا الشعار يوجد شعار جامعة القاهرة تحته الصولجان يلتف حوله ثعبانان وعيل جانبيه جناحان كتب فوقهام 

العربية واالنجليزية مكتوبان عيل  باللغتني  القاهرة وكلية طب األسنان  اسم كلية طب األسنان ويف أسفلهام أسم جامعة 

عند  يستخدم  كان  الذي  والصيدلة  للطب  رمز  والثعبانان  املجنح  الشمس  قرص  إيل  فريمزان  الجناحان  أما  دائرة  نصف  شكل 

القدماء وهام يحمالن الصولجان ويقصد بهذا الشعار الجمع مابني العلم والطب والنور وكأنه يريد أن يقول إن جامعة القاهرة 

هي الشعلة التي تنري الطريق بالعلم والطب والصيدلة .
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كلية الطب البيطري

و�شف ال�شعـــار

 يتكون هذا الشعار من أسدين أحدهام يتجه نحو الغرب ويرمز للحضارة والعراقة والخربة واآلخر يتجه نحو الرشق ويرمز 

للتفاؤل والتقدم . . واملغزى من هذا الرمز هو أن الكلية تجمع بني حضارة عريقة ومستقبل باهر ويعلو األسدين احدي اآللهة 

جالسة عيل مقعد  ورأسها عيل شكل طائر أبو منجل ومتسك يف يدها أداة للكتابة  يكتب بها عيل لوح يدون عليه االنجازات 

ويف اليد االخري خرطوشة عيل شكل كتاب يدون فيها البيانات .
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كلية الإعـــالم

و�شف ال�شعـــار 

بني  كبرية  عني  من  يتكون  الشعار  فنجد  والجامل  اإلبداع  عيل  تدل  البساطة  هذه  أن  إال  الشعار  هذا  رسم  بساطة  رغم  

قوسني مفتوحني ويف داخلها العني املفتوحة لتدل عيل أن كلية اإلعالم تهدف يف املقام األول إيل رؤية الحقيقة ورصدها 

وإظهارها لجميع البرش بوضوح وحيادية ويف أعيل هذه العني نجد أسم ) جامعة القاهرة ( ويف األسفل أسم )كلية اإلعالم( 

لتدل علـي الهوية،وتم حصــول الكلية عيل شــهادة ضامن الــجودة من الهــيئة القوميــة لضمـان جودة التعليم واالعتامد 

ىف عام 2017.
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كلية الآثار

و�شف ال�شعــــار  

يتميز هذا الشعار بالشمولية والتنوع والجامل حيث يتكون من إطار خارجي ويف داخله إطار عيل شكل وسام يعرب عن 
أقسام الكلية العلمية الثالث من خالل التجسيدات التالية:

مئذنة جامع أحمد بن طولون )املشهورة بامللوية( للداللة  عيل قسم اآلثار اإلسالمية   واملسلة املرصية للداللة عيل 
معملية  أدوات  إىل  باإلضافة  )الهريوغليفية(،  القدمية   املرصية  باللغة  كتابات  بهام  ويحيط  القدمية  املرصية  اآلثار  قسم 
معربة عن قسم ترميم اآلثار، ويتضمن الشعار كتابات بأحد خطـوط اللغة املرصية القدمية )الهريوغليفية( وترجمته الصوتية 
اشتهر  التي  اللوتس  زهور  بهام  غصنني  ويسارا   ميينا  الدائرة  جانبي  وعىل  الحياة(.  )بيت  كلية  مبعنى  أمون«  عنخ   – »بر 
بها  الفن املـرصي القـديم ، ويتـوج هذا الشـعار صـورة املعـبود املصـري املـعروف باسـم تحوت ، الذي ميثل)شعار جامعة 

القاهرة(  برمزيته الدالة عىل إله الحكمة يف الحضارة املرصية. 
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كلية التخطيط العمراين والإقليمي 

و�شف ال�شعـــار

 Urban and Regional(     ميثل شعار كلية التخطيط العمراين واإلقليمي الحروف األوىل من اسمها باللغة االنجليزية 

التخطيط وهو يدل عيل رؤية  لبعض عنارص  لتعطى تشكيل صغري كنواة  الصغرية  الحروف  تداخل هذه  Planning – URP( مع 

ورسالة الكلية ويف أسفلة خطني متوازيني بينهام عدة جمل مكتوبة بطريقة تدل عيل أسلوب العمل يف الكلية مثلام هو 

موضح يف الرسم الخاص بالشعار ويف السطر األول معني كلمة الشعار ويف السطر الثاين جملة “ “ التخطيط املستقبل “ 

التي توضح الرؤية ويف السطر الثالث يوجد ترجمة الجملة السابقة باللغة االنجليزية وتم حصول الكلية عيل شهادة ضامن 

الجودة من الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد ىف شهر سبتمرب عام 2014.
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كلية احلا�شبات واملعلومات

و�شف ال�شعـــار

يتكون الشعار من شقني رئيسيني:- 

الشق األول يرمز إيل مرص بلد  الحضارة القدمية والجديدة املرتبطة بالعامل الخارجي الن جميع  أقسام الكلية املختلفة 

ترتبط سويا وتتكامل تخصصاتها يف شكل سلسلة مغلقة تعكس دور متوقع لكل منهم وذلك كام ييل: األهرامات تم تصميمها 

بشكل انسيايب تدفقي يعكس معني أن الحضارة والتاريخ ينسابان يف صورة بيانات ومعلومات ترمز إيل نظم املعلومات .

 والشق الثاين عبارة عن حلقة تدل عيل دخول البيانات واملعلومات إيل الحاسب وترمز إيل علوم الحاسب .. أما مخرجات 

الحاسب فهي تدل عيل نظم وحلول وبدائل تحقق الهدف وهي يف صورة قمر يضئ الدنيا مبعني حل املشاكل والتطوير وهو 

يرمز إيل قسم بحوث العلميات ودعم القرار ..  ويف الخلفية أحرف تبني البنود السابقة وتعكس التأثري املتبادل فيام بينهم 

وهو يرمز إيل قسم تكنولوجيا املعلومات ..  أما موقع مرص فريمز إليه بنقطة صفراء يف وسط إفريقيا وبداخل  الشعار شعار 

الجامعة وأسم الكلية ليكمل املنظومة التي تدل عيل هوية الكلية .
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كلية الدرا�شات العليا للرتبوية 

و�شـف ال�شعـــــار

يتكون شعار الكلية من  قبة جامعة القاهرة املميزة – كاب التخرج الذى يوضح ان الكلية متخصصة ىف الدراسات العليا 

العلمية  للكلية عدد)8(لوجو لالقسام  اللوجوالرئيىس  ينبثق من هذا  العربية واالنجليزية   باللغتني  الكلية  فقط ويكتب اسم 

و)12(لوجو لالقسام االدارية و)5(لوجو للوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية. وتم حصول الكلية عيل شهادة ضامن الجودة من 

الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد ىف 6/14/ 2017
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كليـــة الـــــرتبية النــــوعية   

و�شف ال�شعـــار 

. ففي االعيل ثالثة أضالع  برواز تم رسمه بطريقة تجريدية بشكل هنديس  أجزاء عبارة عن  يتكون هذا الشعار من عدة 

أداة  يديه  بني  وميسك  عيل كريس  أبو منجل يجلس  نجد طائر  القلب  ويف  الهنديس  الشكل  يف األسفل فنجد  أما  للمربع 

الكتابة ويف اليد األخرى اللوحة التي يكتب عليها للدالة عيل رسالة وهدف الكلية  أما يف األسفل نجد اسم “جامعة القاهرة 

“ يليها اسم “ كلية الرتبية النوعية “ لتدل عيل الهوية .   
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كلية الرتبية للطفولة املبكرة

و�شف ال�شعـــار 

   رغم بساطة شعار الكلية إال أن هذا ال ينفي وجود التميز والرقي واإلبداع حيث تم رسم الشعار عيل شكل مربع الذي تم 

تكوينه من عدة أجزاء مثل السلسلة وكل جزء يرتبط بالجزء الذي يليه ففي جانب نجد قرص الشمس ، الن الشمس هى االبداع 

واالرشاق والهوية  وتشريايل الهدف الذي من أجله تم تأسيس الكلية ليدركها كل من يتعامل مع الطفل خاصة االم واالب 

لتحيقيق التميز.
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كلية  الدرا�شات الإفريقية العليا

و�شف ال�شعـــار

يتكون هذا الشعار من رسم جغراىف لقارة أفريقيا وعىل جانبيه غضن الزيتون داللة عىل نرش السالم فيها ويعلوها قبة 

التخرج ويتوسطها متثال أبو منجل وهو يكتب عىل لوح الكتابة دليل عىل نرش العلم ىف جميع الدول اإلفريقية .

وىف األسفل اسم الكلية باللغتني العربية واالنجليزية .

تم حصول الكلية عىل شهادة ضامن الجودة من الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد ىف 2017/6/13 . وتم 

مجلس  رئيس  بقرار  العليا(  اإلفريقية  الدراسات  )كلية  إىل  اإلفريقية(  والدراسات  البحوث  )معهد  من  املعهد  مسمى  تغيري 

الوزارء رقم )2563( لسنة 2018 .
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خام�شا : معــاهــد جامعــة القــاهرة
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املعهـــد القومي لالأورام

و�شف ال�شعـــار

املرآة  املقابل  وىف  منه  ظاهرة  التحدى  وابتسامة  ويتوغل  ينترش  وهو  البحربأذرعه  رسطان  عن  عبارة  الشعار  يتكون 

املرصية بجانبها امليكروسكرب لألكتشاف املرض والجانب االخر العالج اى ان بالبحث والعالج سوف يقهر .
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معهد الدرا�شات والبحوث الإح�شائية

و�شف ال�شعـــار

يأيت هذا الشعار عيل شكل  دائرتني الدائرة األعىل مكتوب بداخلها بيانات باللغة العربية والدائرة السفيل مكتوب بها  

نفس البيانات باللغة االنجليزية  وبداخل كل دائرة دائرة داخلية بها رسم بياين يعكس أهم التوزيعات اإلحصائية واملشهورة 

sومكتوب يف إطار الدائرة الخارجية من  بالتوزيع الطبيعي ويتوسطها الوسط الحسايب بالرمزµ وانحرافه املعياري بالرمز  

املعهد  هوية  عيل  للداللة   « اإلحصائية  والبحوث  الدراسات  معهد   « اسم  األسفل  ويف   « القاهرة  جامعة   « اسم  األعىل 

وانتامئه لجامعة القاهرة تم حصول املعهد عيل شهادة ضامن الجودة من الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد 

ىف 9/29/ 2016 .
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املعهد القــومي لعلـــوم الليـزر

و�شـف ال�شعـــار

تم اختـــيار الشـــعار العاملي املتعارف عليه دوليا منذ عام 1960 لشعاع الليزر ليكون هو نفسه شعار املعهد القومي 

لعلوم الليزر وذلك يف أكتوبر 1994 وهو عبارة عن دائرة ضوء يخرج منها أشعة الليزر والتي يتم استخدامها يف العالج الطبي 

يف مجاالت مختلفة ولكن تم تغيري لون الشعار من اللون األحمر إيل اللون األزرق .
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إصدارات مركز المعلومات والتوثيق
1- الن�سرة الر�سمية جلامعة القاهرة.

2 - الن�سرة الإح�سائية الإجمالية.

3 - دليل جوائز طالب جامعة القاهرة.

4 - دليل قيادات جامعة القاهرة.

5 - دليل ات�سالت جامعة القاهرة.

6 - دليل الطالب املتفوقني بجامعة القاهرة . 

7 - خطة التعبئة العامة جلامعة القاهرة .

8 - دليل جامعة القاهرة )كليات - معاهد - اإدارات(.

9 - الدليل املو�سوعى التحليلى للوحدات ذات الطابع اخلا�ص.

10 - دليل مبانى جامعة القاهرة .

11 - دليل �سعارات جامعة القاهرة .

12 - دليل اإ�سدارات جامعة القاهرة.

13 - دليل مكتبات جامعة القاهرة .
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مت الطبع مبطبعة جامعة القاهرة


