قبَىٌ رقى  301نسُخ 3963

ثشؤٌ إػبدح رُظيى األسهز واهليئبد انىت يشًههب
باسـ األمة
رئيس الجميورية
ق ػ ػػرر مجلػس األمة القانوف اآلتػى نصػو  ،وقػد أصػدرناه :

يبدح 3
تسػػتبدؿ النصػػوص المربقػػة بالقػػاـ القػػانوف رقػػـ  66لسػػنة  6996بإعػػادة تنظػػيـ الجػػامر األزىػػر والق ػوانيف
المعدلة لو  ،ويبطؿ قؿ ما يخالؼ ذلؾ مف القوانيف .

انجبة االول

يبدح 2

فى االحكبو انؼبيخ

االزىر ىو الييئة العلمية االسالمية القبرى التى تقوـ على لفظ التراث االسالمى ودراستو وتجليتػو ونرػره
 ،وتلمػػؿ امانػػة الرسػػالة االسػػالمية الػػى قػػؿ الرػػعوب  ،وتعمػػؿ علػػى اظيػػار لقيقػػة االسػػـ واه ػره بػػى تقػػدـ
البرر ورقى اللضارة وقفالة األمف والطمانينة ورالة النفس لقؿ الناس بى الدنيا وبى اآلخرة  .قمػا تيػتـ
ببعػث اللضػػارة العربيػػة والتػراث العلمػػى والفقػػرى لالمػػة العربيػة  ،واظيػػار اهػػر العػػرب بػػى تطػػور االنسػػانية
وتقػػدميا  ،وتعمػػؿ علػػى رقػػى اآلداب وتقػػدـ العلػػوـ والفنػػوف وخدمػػة المجتمػػر واالىػػداؼ القوميػػة واالنسػػانية
والق ػػيـ الرولي ػػة  ،وتزوي ػػد الع ػػالـ االس ػػالمى وال ػػوطف العرب ػػى بالمختص ػػيف واص ػػلاب الػ ػرأى بيم ػػا يتص ػػؿ
بالر ػريعة االسػػالمية والهقابػػة الدينيػػة والعربيػػة ولرػػة الق ػراف  ،وتخ ػريى علمػػا عػػامليف متفقيػػيف بػػى الػػديف
يجمعوف الى االيماف باهلل والهقة بالنفس وقوة الروح  ،قفاية علمية وعملية ومينية لتاقيد الصلة بػيف الػديف
والليػػاة  ،وال ػربط بػػيف العقيػػدة والسػػلوؾ  ،وتاىيػػؿ عػػالـ الػػديف للمرػػارقة بػػى قػػؿ اسػػباب النرػػاط واالنتػػاج
والزيػػادة والقػػدوة الطيبػػة  ،وعػػالـ الػػدنيا للمرػػارقة بػػى الػػدعوة الػػى سػػبيؿ اهلل بالملقمػػة والموعظػػة اللسػػنة ،
قما تيتـ بتوهيؽ الروابط الهقابيػة والعلميػة مػر الجامعػات والييئػات العلميػة واالسػالمية والعربيػة و االجنبيػة
 .ومقره القاىرة  ،ويتبر رياسة الجميورية .

يبدح 1
يعيف بقرار مف رئيس الجميورية وزير لرئوف االزىر .

يبدح 4
رػػيا االزىػػر ىػػو االمػػاـ االقبػػر وصػػالب ال ػرأى بػػى قػػؿ مػػا يتصػػؿ بالرػػئوف الدينيػػة والمرػػترليف بػػالقراف
وعلػػوـ االسػػالـ  ،ولػػو الرياسػػة والتوجيػػو بػػى قػػؿ مػػا يتصػػؿ بالد ارسػػات االسػػالمية بػػى االزىػػر وىيئاتػػو .
ويرأس المجلس االعلى لالزىر .

يبدح 5
يختار ريا االزىر مف بيف ىيئة مجمر البلوث االسالمية  ،او ممف تتوابر بييـ الصفات المرػروطة بػى
اعضػػا ىػػذه الييئػػة  ،ويعػػيف بقػرار مػػف رئػػيس الجميوريػػة  ،بػػاف لػػـ يقػػف قبػػؿ ىػػذا التعيػػيف عضػوا بػػى تلػػؾ
الييئة صار بمقتضى ىذا التعييف عضوا بييا .

يبدح 6
يقػػوف لالزىػػر رخصػػية معنويػػة عربيػػة الجػػنس ويقػػوف لػػو االىليػػة القاملػػة للمقاضػػاة وقبػػوؿ التبرعػػات التػػى
تػػرد اليػػو عػػف طريػػؽ الوقػػؼ والوصػػايا واليبػػات برػػرط اال تتعػػارض مػػر الرػػرض الػػذى يقػػوـ عليػػو االزىػػر .
وريا االزىر ىو الذى يمهؿ االزىر  ،ويقوف لو لؽ مقاضاة نظار االوقاؼ التى للمدرسػيف او المػوظفيف
او الطالب نصيب بييػا  ،وذلػؾ دوف اخػالؿ بمػا لػو ازرة االوقػاؼ مػف اللقػوؽ واالختصاصػات المقػررة بػى
اللوائح والقوانيف .

يبدح 7
يق ػػوف ل زى ػػر وقي ػػؿ يخت ػػار م ػػف ب ػػيف ىيئ ػػة مجم ػػر البل ػػوث ا س ػػالمية او مم ػػف تتػ ػوابر ب ػػييـ الص ػػفات

المرروطة ألعضا ىذه الييئة .
ويعيف بقرار مف رئيس الجميورية  ،باف لـ يقف قبؿ ىذا التعييف عضوا بػى ىيئػة المجمػر صػار بمقتضػى
ىذا التعييف عضوا بييا .
ويعاوف الوقيؿ ريا األزىر ويقوـ مقامو ليف غيابو .

هيئبد األسهز

يبدح 8
يرمؿ االزىر الييئات اآلتية :
 -6المجلس االعلى لالزىر .
 - 6مجمر البلوث االسالمية .
 - 9ادارة الهقابة والبعوث االسالمية .
 - 4جامعة االزىر .
 - 5المعاىد االزىرية .

انجبة انضبَى

يبدح 9

اجملهس األػهى نألسهز

يقوف لالزىر مجلس يسمى المجلس االعلى لالزىر  ،ويتقوف على الوجو االتى :
 ريا االزىر ولو رئاسة المجلس . وقيؿ االزىر . رئيس جامعة االزىر . نواب رئيس جامعة االزىر . اقدـ العمدا بى قؿ برع مف بروع االزىر بالملابظات . االميف العاـ لمجمر البلوث االسالمية . -المسترار القانونى لريا االزىر .

 وقيؿ الو ازرة لرئوف المعاىد االزىرية . االميف العاـ للمجلس االعلى لالزىر . اربعػػة اعضػػا مػػف البلػػوث االسػػالمية يختػػارىـ اعضػػا المجمػػر لمػػدة سػػنتيف  ،ويص ػدر بتعييػػنيـ ق ػرارمف ريا االزىر .
 الػػد وقػػال الػػو ازرة مػػف قػػؿ مػػف و ازرة االوقػػاؼ  ،والعػػدؿ  ،والتربيػػة والتعلػػيـ ورػػئوف االزىػػر  ،والماليػػة ،ويصدر بتعيينيـ قرار مف ريا االزىر بنا على ترريح الوز ار الممهلة و ازراتيـ بى المجلس .

يبدح 30
يختص المجلس االعلى لالزىر بالنظر بى االمور اآلتية :
 -6التخطيط ورسـ السياسة العامة لقؿ ما يلقؽ االغراض التى يقوـ علييا االزىر ويعمؿ ليػا بػى خدمػة
الفقرة االسالمية الراملة .
 -6رسـ السياسة التعليمية التى تسير علييػا جامعػة االزىػر والمعاىػد االزىريػة واالقسػاـ التعليميػة بػى قػؿ
ما يتصؿ بالدراسات ا سالمية والعربية  ،واقتراح المواد والمقررات التى تدرس لتلقيؽ اغراض االزىر .
 - 9النظر بى مرروع ميزانية ىيئات األزىر واعداد اللساب الختامى .
 - 4اقتراح إنرا القليات والمعاىد األزىرية واالقساـ التعليمية .
 - 5قبوؿ االوقاؼ والوصايا واليبات مر مراعاة القاـ المادة  6مف ىذا القانوف .
 - 6النظر بى قؿ مرروع قانوف او قرار جميورى يتعلؽ باى راف مف رئوف االزىر .
 - 7النظػػر ب ػػى م ػػنح العالمي ػػة الفخري ػػة لجامع ػػة االزى ػػر او ال ػػدى قلياتي ػػا  ،بن ػػا عل ػػى اقتػ ػراح القلي ػػة او
الجامعة .
 - 8ترػػقيؿ اللجػػاف الفنيػػة الدائمػػة او المؤقتػػة مػػف بػػيف اعضػػائو او مػػف غيػػرىـ مػػف المتخصصػػيف لبلػػث
الموضوعات التى تدخؿ بى اختصاصو .
 -9تدبير امواؿ االزىر واستهمارىا وادارتيا .
 -61النظر بيما يعيد اليػو ىػذا القػانوف او غيػره مػف القػوانيف والقػ اررات واللػوائح وبيمػا يعرضػو عليػو رػيا
االزىر  ،وبى قؿ ما يرى المجلس بائدة بى بلهو مف المسائؿ التى تدخؿ بى اختصاصو .

يبدح 33

ال تنفػػذ ق ػ اررات المجلػػس االعلػػى لالزىػػر بيمػػا يلتػػاج الػػى ق ػرار مػػف الػػوزير المخػػتص اال بعػػد صػػدور ىػػذا
القرار  ،باذا لـ يصدر منو قرار بى رػانيا خػالؿ السػتيف يومػا التاليػة لتػاريا وصػوليا مسػتوباة الػى مقتبػو
تقوف نابذة .

يبدح 32
يقوف للمجلس االعلى لالزىر اميف عاـ  ،يصدر بتعييف قرار مف رئيس الجميورية .

يبدح 31
يلدد الجدوؿ المللؽ بالالئلػة التنفيذيػة ليػذا القػانوف مرتبػات رػيا االزىػر ووقيلػو وامػيف المجلػس االعلػى
لالزىر ومقابآت اعضائو .

يبدح 34
يقوف للمجلس جياز يتابر تنفيذ مقرراتو ويرأسو االميف العاـ للمجلس .

انجبة انضبنش

يبدح 35

جمًغ انجحىس اإلسالييخ وادارح انضقبفخ وانجؼىس اإلسالييخ

مجمػػر البلػػوث ا سػػالمية ىػػو الييئػػة العليػػا للبلػػوث ا سػػالمية وتقػػوـ بالد ارسػػة بػػى قػػؿ مػػا يتصػػؿ بيػػذه
البلوث  ،وتعمؿ على تجديد الهقابة ا سالمية وتجريدىا مف الفضػوؿ والرػوائب واهػار التعصػب السياسػى
والمذىبى  ،وتجليتيا بى جوىرىا االصيؿ الخالص  ،وتوسير نطاؽ العلـ بيا لقؿ مستوى وبى قػؿ بيئػة ،
وبيػاف الػرأى بيمػا يجػػد مػف مرػقالت مذىبيػة او اجتماعيػػة تتعلػؽ بالعقيػدة  ،ولمػؿ تبعػػة الػدعوة الػى سػػبيؿ
اهلل بالملقمة والموعظة اللسنة .

وتعاوف جامعة االزىر بى توجيو الدراسات االسالمية العليا لدرجتى التخصص والعالميػة واالرػراؼ علييػا
والمرارقة بى امتلاناتيا .
وتلػػدد الالئلػػة التنفيذيػػة ليػػذا القػػانوف واجبػػات مجمػػر البلػػوث االسػػالمية بالتفصػػيؿ الػػذى يسػػاعد علػػى
تلقيؽ الررض مف انرائو .

يبدح 36

يتػػالؼ مجمػػر البلػػوث االسػػالمية مػػف عػػدد ال يزيػػد علػػى خمسػػيف عضػوا مػػف قبػػار علمػػا االسػػالـ يمهلػػوف
جميػػر المػػذاىب االسػػالمية ويقػػوف مػػف بيػػنيـ عػػدد ال يزيػػد علػػى العر ػريف مػػف غيػػر م ػواطنى الجميوريػػة
العربية المتلدة .

يبدح 37
يرترط بى عضو المجمر :
 -6اال تقؿ سنة عف اربعيف سنة .
 -6اف يقوف معروبا بالورع والتقوى بى ماضيو ولاضره .
 - 9اف يقػػوف لػػائ از اللػػد المػػؤىالت العلميػػة العليػػا مػػف االزىػػر او الػػدى القليػػات او المعاىػػد العليػػا التػػى
تيتـ بالدراسات االسالمية .
 - 4اف يق ػػوف ل ػػو انت ػػاج علم ػػى ب ػػارز ب ػػى الد ارس ػػات االس ػػالمية  ،او ار ػػترؿ بالت ػػدريس لم ػػادة م ػػف مػ ػواد
الدراسات االسالمية بى قلية او معيد مف معاىد التعليـ العالى لمدة ادناىا خمس سػنوات او رػرؿ الػدى
الوظػػائؼ االسػػالمية بػػى القضػػا او االبتػػا او التر ػرير لمػػدة ادناىػػا خمػػس سػػنوات  .ويعتبػػر االعضػػا
اللاليوف بى جماعة قبار العلما  -بى لقـ ىذا القانوف  -مستوبيف ليذا الررط .

يبدح 38

يعيف بقرار مف رئيس الجميورية اعضا مجمر البلوث االسالمية بى اوؿ ترقيؿ لو  ،بنػا علػى عػرض

الوزير المختص باقتراح مف ريا االزىر .
ويقوف ريا االزىر رئيسا ليذا المجمر .
ويجػػوز ل ػرئيس الجميوريػػة خػػالؿ سػػنة مػػف تػػاريا العمػػؿ بيػػذا القػػانوف اف يصػػدر ق ػ اررات بتعيػػيف اعضػػا
بػػالمجمر بنػػا علػػى اقتػراح رػػيا االزىػػر وذلػػؾ لتػػى يػػتـ تعيػػيف جميػػر اعضػػائو وبقػػا لػػنص المػػادة  66مػػف
ىذا القانوف .

يبدح 39

يقوف مف بيف اعضا المجمر عدد مناسب مف االعضا متفرغيف لعضويتو وتلػدد صػفة العضػو متفرغػا
او غيػر متفػرغ بقػرار مػف وزيػر رػئوف االزىػر  ،وتلػدد الالئلػة التنفيذيػة واجبػات العضػو المتفػرغ والعضػػو
غير المتفرغ .

يبدح 20

ىيئات المجمر ىى :
أ ػ مجلس المجمر  ،ويتالؼ مف الرئيس  ،واالعضا المتفرغيف  ،واالعضا غير المتفػرغيف مػف مػواطنى
الجميورية العربية المتلدة واالميف العاـ للمجمر .
ب  -مؤتمر المجمر  ،ويتالؼ مف قؿ اعضا المجمر .
ج  -االمانة العامة للمجمر .
د  -مدينة البعوث االسالمية .

يبدح 23
يجتمػػر مجلػػس المجمػػر م ػرة بػػى قػػؿ رػػير علػػى االقػػؿ  ،وال يقػػوف اجتماعػػو صػػليلا اال بلضػػور اقهريػػة
اعضائو .

يبدح 22
يجتمر مؤتمر المجمر اجتماعا عاديا مرة بى قؿ سنة  ،وتستمر دورة اجتماعو اربعػة اسػابير  ،للنظػر بػى
جػػدوؿ اعمػػاؿ السػػنة  ،ويجػػوز اف يػػدعى المػػؤتمر الػػى اجتمػػاع غيػػر عػػادى اذا اقتضػػت الظػػروؼ ذلػػؾ ،
بموابقة الوزير المختص  ،وبنا على اقتراح ريا االزىر  ،ويقوف اجتماع المػؤتمر صػليلا بػى اللػالتيف
بلضور اقهرية اعضائو  ،بررط اف يقوف مف بينيـ ربر االعضا غير المواطنيف على االقؿ .

يبدح 21
يقوف للمجمر امانة عامة دائمة  ،يرأسيا اميف عاـ ويررؿ ىذا المنصب مدير الهقابة والبعػوث االسػالمية
بررط اف تتلقؽ بيػو رػروط العضػوية المنصػوص علييػا بػى المػادة  67مػف ىػذا القػانوف ويصػدر بتعيينػو
قرار مف رئيس الجميورية بنا علػى عػرض الػوزير المخػتص وموابقػة رػيا االزىػر  ،ويقػوف االمػيف العػاـ
للمجمر  -بمقتضى قرار التعييف  -عضوا بى المجمر ما داـ راغال ليذه الوظيفة .

يبدح 24
تتػػالؼ االمانػػة العامػػة للمجمػػر مػػف االمػػيف العػػاـ  ،وامػػيف مسػػاعد او اقهػػر وعػػدد مػػف المػػوظفيف الالزمػػيف
لتص ػريؼ الرػػئوف الفنيػػة واالداريػػة للمجمػػر ومبار ػرة تنفيػػذ ق ار ارتػػو طبقػػا لمػػا تبينػػو الالئلػػة التنفيذيػػة ليػػذا
القانوف .

يبدح 25

يخ ػػتص مجم ػػر البل ػػوث االس ػػالمية  -ب ػػى نط ػػاؽ اغػ ػراض االزى ػػر  -بق ػػؿ م ػػا يتص ػػؿ بالنر ػػر والترجم ػػة
والتاليؼ والبعوث ودعاتو وطالبو الوابديف وغير ذلؾ مف العالقات االسالمية .
وتتػولى ادارات المجمػػر تنفيػػذ مقر ارتػػو ونرػػر بلوهػػو ود ارسػػاتو واعػداد مػػا يلػػزـ ليػػذه البلػػوث والد ارسػػات مػػف

بيانات .
وتنظـ ىذه االدارات بقرار مف ريا االزىر .

يبدح 26
يختػار مػؤتمر المجمػػر باالغلبيػة المطلقػػة  ،بنػا علػػى تررػيح اهنػيف مػػف االعضػا  ،اعضػػا م ارسػليف مػػف
مواطنى الجميورية العربية المتلدة او مف غيرىـ ممف يرى االسػتعانة بيػـ بػى تلقيػؽ اغ ارضػو  ،ويصػدر
باعتماد عضويتيـ قرار مف الوزير المختص .

يبدح 27
يجوز منح لقب عضو بخرى العضا المجمر السابقيف  ،او لمف يؤدى لالسالـ خدمات علميػة ذات اهػر
 ،ويصػػدر بمػػنح ىػػذا اللقػػب ق ػرار مػػف رئػػيس الجميوريػػة بنػػا علػػى عػػرض الػػوزير المخػػتص بػػاقتراح مػػف
مؤتمر المجمر .

يبدح 28
يؤل ػػؼ المجم ػػر م ػػف اعض ػػائو لجان ػػا لتلقي ػػؽ اغ ارض ػػو المنص ػػوص عليي ػػا ب ػػى ى ػػذا الق ػػانوف وب ػػى الالئل ػػة
التنفيذية .

يبدح 29
يجوز دعوة االعضا المراسليف واالعضا الفخرييف الى جلسات المجمر بموابقػة الػوزير المخػتص  ،بنػا
على قرار مجلس المجمر .

يبدح 10
تسقط عضوية المجمر بى الدى اللاالت اآلتية :
أ  -اذا صدر ضد العضو لقـ ماس بالررؼ واالمانة .

ب  -اذا وقػػر مػػف العضػػو مػػا ال يالئػػـ صػػفة العضػػوية  ،قػػالطعف بػػى االسػػالـ  ،او انقػػار مػػا علػػـ منػػو
بالضػرورة  ،او سػػلؾ سػػلوقا يػػنقص مػػف قػدره قعػػالـ مسػػلـ  ،ويقػػوف سػػقوط العضػوية بػػى ىػػذه اللالػػة بقػرار
مسبب يصدره المجمر باغلبية الهلهيف مف اعضائو ويعتمده الوزير المختص .
ج  -اذا عجػػز العضػػو عػػف مبارػرة اعمالػػو لمػػرض او لظػػروؼ اخػػرى  ،ويقػػوف سػػقوط العضػػوية بػػى ىػػذه
اللالة بقرار جميورى  ،بعد موابقة المجمر .
د  -اذا تقػػرر قبػػوؿ اسػػتقالتو  ،او اعتبػره المجمػػر مسػػتقيال بتخلفػػو عػػف لضػػور جلسػػات المجمػػر وبقػػا لمػػا
تفصلو الالئلة التنفيذية ليذا القانوف .

يبدح 13

اذا خػػال مقػػاف عضػػو مػػف اعضػػا المجمػػر الى سػػبب مػػف االسػػباب السػػابقة او غيرىػػا ينتخػػب المجمػػر
العضو الذى يخلفو مف المررليف للعضوية خالؿ هالهة ارير  ،ويتـ الترريح بتزقية اهنيف مػف االعضػا
 ،وال تقوف جلسة االنتخاب صػليلة  ،اال اذا لضػرىا اغلبيػة اعضػا المجمػر  ،ويقػوف انتخػاب المررػح
ص ػػليلا اذا لص ػػؿ عل ػػى االغلبي ػػة المطلق ػػة لالعض ػػا اللاضػ ػريف  ،ويق ػػوف التص ػػويت سػ ػريا  ،ويص ػػدر
باعتماد العضوية قرار مف رئيس الجميورية بنا على عرض ريا االزىر .

يبدح 12
يلدد الجدوؿ المللؽ بالالئلة التنفيذية ليػذا القػانوف مقابػآت المتفػرغيف مػف اعضػا المجمػر  ،قمػا يلػدد
مقابآت اعضا اللجاف مف غير اعضا المجمر  ،الذيف قد يستعاف بيـ لخبرتيـ .

انجبة انزاثغ

يبدح 11

جبيؼخ االسهز

تخػػتص جامعػػة االزىػػر بقػػؿ مػػا يتعلػػؽ بػػالتعليـ العػػالى بػػى االزىػػر وبػػالبلوث التػػى تتصػػؿ بيػػذا التعلػػيـ او

تترتػػب عليػػو  ،وتقػػوـ علػػى لفػػظ الت ػراث االسػػالمى ود ارسػػتو وتجليتػػو ونر ػره  ،وتػػؤدى رسػػالة االسػػالـ الػػى
الناس  ،وتعمؿ على اظيار لقيقتو واهره بى تقدـ البرر وقفالػة السػعادة ليػـ بػى الػدنيا وبػى اآلخػرة  ،قمػا
تيػتـ ببعػػث اللضػارة العربيػػة والتػراث العلمػى والفقػػرى والرولػػى لالمػة العربيػػة  ،وتعمػػؿ علػى تزويػػد العػػالـ
االسػػالمى والػػوطف العربػػى بالعلمػػا العػػامليف الػػذيف يجمعػػوف الػػى االيمػػاف بػػاهلل والهقػػة بػػالنفس وقػػوة الػػروح
والتفقو بى العقيػدة والرػريعة ولرػة القػراف  ،قفايػة علميػة ومينيػة لتاقيػد الصػلة بػيف الػديف والليػاة  ،والػربط
بيف العقيدة والسلوؾ  ،وتاىيؿ عالـ الديف للمرػارقة بػى قػؿ انػواع النرػاط واالنتػاج والريػادة والقػدرة الطيبػة
وع ػػالـ ال ػػدنيا للمر ػػارقة ب ػػى ال ػػدعوة ال ػػى س ػػبيؿ اهلل بالملقم ػػة والموعظ ػػة اللس ػػنة  ،ب ػػى داخ ػػؿ الجميوري ػػة
العربية المتلدة وخارجيػا  ،مػف ابنػا الجميوريػة وغيػرىـ  ،قمػا تعنػى بتوهيػؽ الػروابط الهقابيػة والعلميػة مػر
الجامعات والييئات العلمية االسالمية والعربية واالجنبية .

يبدح 14

تتقوف جامعة االزىر مف القليات والمعاىد اآلتية :
أ -القليات :
قلية الرريعة والقانوف  .قلية البنات االسالمية .
قلية اصوؿ الديف .
قلية العلوـ .
قلية اللرة العربية .
قلية التربية .
قلية التجارة .
قلية الرريعة والقانوف باسيوط .
قلية الزراعة .
قلية اصوؿ الديف باسيوط .
قلية الطب .
قلية اللرة العربية باسيوط .
قلية اليندسة .
ب  -المعاىد :

معيد الدراسات االسالمية والعربية .
معيد اللرات والترجمة .
وتلػدد الالئلػػة التنفيذيػػة ليػػذا القػػانوف االقسػػاـ العمليػػة التػػى تتقػػوف منيػػا قػػؿ قليػػة مػػف ىػػذه القليػػات وانػواع
الدراسات بيا والدرجات العملية التى تمنح مف ىذه القليات  ،ويجوز اف يصدر قرار مف الوزير المخػتص
بتلديد ىذه االقساـ .
ويتػولى قػؿ قسػػـ بػى القليػة تػػدريس المػواد التػػى تػدخؿ بػى اختصاصػػو  ،ويقػوـ علػى بلوهيػػا بػى القليػػة او
غيرىا مف قليات الجامعة ومعاىدىا .
وال يجوز اف تتقرر االقساـ المتماهلة بى قليات الجامعة  ،بيما عدا قلية البنات االسالمية .
قذلؾ يجوز انرا قليات اخرى او معاىد عالية بقرار مف رئيس الجميورية .

يبدح 15
يجػوز اف تنرػا بقػرار مػف الػػوزير المخػتص معاىػد تابعػة للقليػات اذا قانػػت الد ارسػة بييػا تتصػؿ بػاقهر مػػف
قسـ مف االقساـ  ،ويسرى على ىذه المعاىد االلقاـ الخاصة باقساـ القلية .

يبدح 16
يجػوز اف تللػؽ بقليػػات الجامعػة او بعضػػيا مػدارس تعليميػة المػواد او د ارسػات تتصػػؿ بػاغراض االزىػػر ،
مهػػؿ مدرسػػة تجويػػد الق ػراف الق ػريـ وتعلػػيـ الق ػ ار ات  ،او اقسػػاـ االررػػاد العامػػة المنرػػاة لمواجيػػة لاجػػات
ال ػػذيف يري ػػدوف الت ػػزود م ػػف المع ػػارؼ الديني ػػة والعربي ػػة وغيرى ػػا م ػػف بئ ػػات الر ػػعب  .وال تنطب ػػؽ عل ػػى ى ػػذه
المدارس واالقساـ رروط الدراسة الجامعية  ،وتلدد الالئلة التنفيذية نظاـ العمؿ بيا .

يبدح 17
اللرة العربية ىى لرة التعليـ بى جامعة االزىر  ،ما لـ يقرر مجلس الجامعػة بػى الػواؿ خاصػة اسػتعماؿ
لرة اخرى .

يبدح 18

تتساوى بػرص القبػوؿ للتعلػيـ بالمجػاف بػى قليػات الجامعػة ومعاىػدىا المختلفػة للطػالب المسػلميف مػف قػؿ
جػػنس ومػػف قػػؿ بلػػد بػػى لػػدود االمقانيػػات والميزانيػػة واالعػػداد المقػػرر قبوليػػا وبقػػا لمػػا تقضػػى بػػو الالئلػػة
التنفيذية .
ومر ذلؾ يقوف قبوؿ الطالب الوابديف على غير منح مػف الجميوريػة العربيػة المتلػدة بالمصػروبات وذلػؾ
بػػى القليػػات التػػى تلػػددىا الالئلػػة التنفيذيػػة قمػػا تبػػيف الالئلػػة مقػػدار ىػػذه المصػػروبات والرسػػوـ االضػػابية
ومواعيد ادائيا  .وتػنظـ الد ارسػات الخاصػة لطػالب البعػوث مػف غيػر مػواطنى الجميوريػة العربيػة المتلػدة
ليتاىلوا لمتابعة الدراسة بى القليات والمعاىد مر نظرائيـ مف الطالب العرب .

يبدح 19
يتولى ادارة جامعة االزىر :
 -6رئيس جامعة االزىر .
 -6مجلس الجامعة .

يبدح 40
يتولى ادارة قؿ قلية :
 -6عميد القلية .
 -6مجلس القلية .

يبدح 43

يقوف تعييف رئيس الجامعة بقرار مف رئػيس الجميوريػة  ،بنػا علػى تررػيح الػوزير المخػتص واقتػراح رػيا
االزىػر  ،ويرػترط بيػو اف يقػوف قػد رػرؿ الػػد ق ارسػى االسػتاذية بجامعػة االزىػر او بالػدى الجامعػات بػػى

الجميورية العربية المتلدة .
وتسرى عليو جمير االلقاـ التى تطبؽ على مدير الجامعة بى الجميورية العربية المتلدة .

يبدح 42
يتػػولى رئػػيس الجامعػػة ادارة رػػئوف الجامعػػة العلميػػة واالداريػػة والماليػػة  ،وىػػو الػػذى يمهليػػا امػػاـ الييئػػات
االخرى .
وىػػو مسػػئوؿ عػػف تنفيػػذ الق ػوانيف والل ػوائح بػػى الجامعػػة  ،وق ػ اررات مجلػػس الجامعػػة بػػى لػػدود ىػػذه الق ػوانيف
واللوائح  ،ولو بى لالة االخالؿ بالنظاـ اف يقػؼ الد ارسػة قليػا او بعضػيا  ،علػى اف يعػرض قػرار الوقػؼ
على مجلس الجامعة خالؿ هالهة اياـ .

يبدح 41
يقػػدـ رئػػيس الجامعػػة الػػى رػػيا االزىػػر بػػى نيايػػة قػػؿ سػػنة جامعيػػة  ،تقري ػ ار عػػف رػػئوف التعلػػيـ والبلػػوث
العلمية وسائر نوالى النراط االخرى بالجامعة .

يبدح 44

يقوف لجامعة االزىر اربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونػو بػى ادارة رػئونيا العلميػة واالداريػة والماليػة  ،و
يقوـ اقدميـ مقامو عند غيابو .
ويخػ ػػتص الػ ػػد ن ػ ػواب رئػ ػػيس الجامعػ ػػة برػ ػػئوف الد ارسػ ػػة والتعلػ ػػيـ ورػ ػػئوف الطػ ػػالب الهقابيػ ػػة و الرياضػ ػػية
واالجتماعيػػة  ،ويخػػتص النائػػب الهػػانى ل ػرئيس الجامعػػة برػػئوف الد ارسػػات العليػػا والبلػػوث وتوهيػػؽ الػػروابط
الهقابيػػة والعلميػػة بػػيف الجامعػػة والجامعػػات االخػػرى  ،والمعاىػػد والييئػػات العلميػػة ويخػػتص النائػػب الهالػػث
بمعاونة رئيس الجامعة بى ادارة بروع الجامعة بالملابظات ويختص الرابر بمعاونتو بػى ادارة بػرع جامعػة
االزىر للبنات .
ويقوف تعييف نائب رئيس الجامعة بقػرار مػف رئػيس الجميوريػة بنػا علػى عػرض الػوزير المخػتص واقتػراح

رئػػيس الجامعػػة وموابقػػة رػػيا االزىػػر ويرػػترط بيػػو اف يقػػوف قػػد رػػرؿ الػػد ق ارسػػى االسػػتاذية بػػى جامعػػة
االزىػػر  .ويقػػوف تعيينػػو لمػػدة اربػػر سػػنوات قابلػػة للتجديػػد  ،ويعتبػػر خػػالؿ مػػدة تعيينػػو رػػاغال وظيفػػة اسػػتاذ
على سبيؿ التذقار  ،باذا لـ تجدد مدتو او ترؾ منصبو قبؿ نيايػة المػدة عػاد الػى وظيفػة اسػتاذ التػى قػاف
يررليا مف قبؿ اذا قانت راغرة  ،باذا لـ تقف راغرة ررليا بصفة رخصية الى اف تخلو .

يبدح 45
يقػػوف للجامعػػة امػػيف عػػاـ يعػػيف بق ػرار مػػف رئػػيس الجميوريػػة  ،بنػػا علػػى عػػرض الػػوزير المخػػتص بعػػد
استطالع رأى مدير الجامعة .

يبدح 46
يػػدير االمػػيف العػػاـ للجامعػػة االعمػػاؿ الماليػػة واالداريػػة بالجامعػػة تلػػت ار ػراؼ مػػدير الجامعػػة ووقيليػػا ،
ويقوف مسئوال عف تنفيذ القوانيف واللوائح بى لدود اختصاصو .

يبدح 47
يتقوف مجلس جامعة االزىر على الوجو االتى :
 رئيس الجامعة  ،ولو رئاسة المجلس . وقيؿ الجامعة . عمدا القليات . ممهؿ لو ازرة التربية والتعليـ يختاره الوزير مف بيف قبار موظفييا . هالهػػة اعضػػا علػػى االقهػػر مػػف بػػيف اعضػػا مجمػػر البلػػوث االسػػالمية  ،يررػػليـ المجمػػر ويصػػدربتعيينيـ قرار مف الوزير المختص  ،وذلؾ لمدة سنتيف .
 هالهػػة اعضػػا علػػى االقهػػر مػػف ذوى الخبػرة بػػى رػػئوف التعلػػيـ الجػػامعى والرػػئوف العامػػة المتعلقػػة بػػو ،يعينوف بقرار مف الوزير المختص  ،وذلؾ لمدة سنتيف .

يبدح 48
يختص مجلس جامعة االزىر بالنظر بى االمور اآلتية :
 -6وضر خطط الدراسة .
 -6وضر النظاـ العاـ للدروس و الملاضرات والبلػوث واالرػراؿ العلميػة وتوزيػر الػدروس والملاضػرات
بالقليات .
 - 9تعييف مدة الدراسة ومدة االمتلاف ومدة العطلة .
 - 4رروط قبوؿ الطالب بى الجامعة ونظاـ تاديبيـ .
 - 5المقابآت واالمتلانات المالية على اختالؼ انواعيا .
 - 6ادارة لرقػػة االمتلانػػات وترػػمؿ مػػدة ارػػتراؿ الممتلنػػيف ولجػػاف االمتلػػاف ومقػػدار مقابػػآتيـ وقيفيػػة
تعيينيـ وواجباتيـ .
 - 7منح الدرجات العلمية والريادات .
 - 8تنظيـ الرئوف االجتماعية للطالب .
 - 9وضر اللوائح الخاصة بالمتالؼ والمقتبات ومساقف الطالب وغيرىا مف المنرات الجامعية .
 - 61تتبر النراط العلمى للقليات والمعاىد والتنسيؽ بيف الدراسات والبلوث القائمة بيا .
 - 66تنظيـ البلث العلمى وتوبير االمقانيات الالزمة لو .
 - 66انرا قراسى االستاذية .
 - 69تعييف اعضا ىيئات التدريس بالجامعة ونقليـ وايفادىـ بى الميمات العلمية .
 - 64ندب اعضا ىيئة التدريس واعارتيـ .
 - 65اعداد مرروعات الميزانية واللساب الختامى .
 - 66اقامة ابنية الجامعة وترميميا .
 - 67مػػنح العالميػػة الفخريػػة للجامعػػة او الػػدى قلياتيػػا  ،بنػػا علػػى اقت ػراح مجلسػػيا وموابقػػة المجلػػس
االعلى لالزىر  ،ويصدر بذلؾ قرار على رئيس الجميورية .
 - 68ابدا الرأى بيما يتعلؽ بجمير مسائؿ التعليـ بى درجاتو المختلفة
 - 69الترخيص لمدير الجامعة بى اج ار التصربات القانونية .
 - 61وقؼ الدراسة بالقليات ومعاىد الجامعة .
 - 66الموضوعات التى يليليا عليو الوزير المختص او ريا االزىر .
 - 66الموضوعات االخرى التى تتصؿ باختصاص الجامعة وبقا ليذا القانوف .

ويؤلؼ مجلس الجامعة مف بيف اعضائو ومف غيرىـ مف اعضا ىيئة التدريس والمتخصصيف لجانا بنيػة
دائمة او مؤقتة لبلث الموضوعات التى تدخؿ بى اختصاصو .

يبدح 49
لمجلػػس الجامعػػة اف يلرػػى الق ػ اررات الصػػادرة مػػف مجػػالس القليػػات او المعاىػػد التابعػػة للجامعػػة اذا قانػػت
مخالفة للقوانيف واللوائح او الق اررات التنظيمية التى تعمؿ بيا الجامعة .

يبدح 50
ال تنفذ ق اررات مجلس الجامعة بيما يلتاج تنفيذه بى ىذا القانوف او بى الالئلة التنفيذية الى تصػديؽ مػف
رػػيا االزىػػر او مػػف الػػوزير المخػػتص  ،اال بعػػد صػػدور قػرار التصػػديؽ  .بػػاذا لػػـ يصػػدر ق ػرار بػػى رػػانيا
خالؿ الستيف يوما التالية لتاريا وصوليا مستوباة الى مقتبو تقوف نابذة .

يبدح 53
يعيف الوزير المختص عميد القلية مف بيف اساتذة القلية  ،بنا علػى تررػيح رئػيس الجامعػة وموابقػة رػيا
االزىػػر  ،ويقػػوف العميػػد مسػػئوال عػػف تنفيػػذ الق ػوانيف والل ػوائح الجامعيػػة  ،وقػػذلؾ عػػف تنفيػػذ ق ػ اررات مجلػػس
القليػػة ومجلػػس الجامعػػة بػػى لػػدود ىػػذه القػوانيف واللػوائح  ،ويقػػدـ العميػػد الػػى رئػػيس الجامعػػة بػػى قػػؿ سػػنة
جامعية تقري ار عف رئوف التعليـ والبلوث العلمية وسائر نوالى النراط بالقلية .

يبدح 52
يقوف لقؿ قلية وقيؿ يعػاوف العميػد بػى اعمالػو ويقػوـ مقامػو عنػد غيابػو  ،ويقػوف تعيينػو علػى بػيف اسػاتذة
القلية بترريح مف العميد وقرار مف مجلس الجامعة .

يبدح 51

( يسزجدنخ ثبنقبَىٌ  352نسُخ  2006وكبَذ رُص ػهى يدح سُزني قجم انزؼديم )

يقوف تعييف قؿ مف العميد والوقيؿ لمدة هالث سنوات .

يبدح 54
يؤلؼ مجلس القلية مف :
 عميد القلية . رؤسا االقساـ بالقلية . الد االساتذة مف قؿ قسـ .وللػػوزير المخػػتص بنػػا علػػى اقتػراح الجامعػػة اف يضػػـ الػػى مجلػػس القليػػة عضػوا او عضػػويف مػػف الخػػارج
ممف ليـ دراية خاصة بى المواد التى تدرس بى القلية ويقوف التعييف لمدة سنتيف .
وتقوف رياسة المجلس لعميد القلية وعند غيابو للوقيؿ .
ويرترؾ رؤسا االقساـ التى تقوـ باعبا التدريس بقلية غير القلية التابعة ليا بى مجلس ىذه القلية عنػد
النظر بى المسائؿ الداخلية بى اختصاص اقساميا .

يبدح 55
يختص مجلس القلية بالنظر بى االمور اآلتية :
 -6وضر القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب ونظاـ الدروس والملاضرات و االعماؿ الجامعية االخرى .
 -6وضػػر منػػاىى الد ارسػػة وبرامجيػػا والتنسػػيؽ بػػى االقسػػاـ المختلفػػة وتوزيػػر الػػدروس والملاض ػرات علػػى
اعضا ىيئة التدريس .
 - 9تنظيـ البلوث العلمية وتنسيقيا بيف اقساـ القلية .
 - 4وضر نظاـ االمتلاف وتوزير اعمالو على ىيئة الممتلنيف .
 - 5تقديـ اقترالاتو الى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد االمتلاف ورروط منح الػدرجات العلميػة
و الدبلومات والريادات .
 - 6رعاية الرئوف االجتماعية والرياضية للطالب .
 - 7تقديـ ما يراه مف االقترالات الى مجلس الجامعة بى راف تيسير التعليـ والنظاـ بى القلية .
 - 8االمور االخرى التى يختص بيا وبقا للقانوف .

ويؤلػؼ المجلػػس مػف بػػيف اعضػائو وغيػػرىـ مػػف اعضػا ىيئػػة التػدريس و المتخصصػػيف لجانػا بنيػػة دائمػػة
او مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخؿ بى اختصاصو .

ً
يبدح  55يكـــــزرا

يعقد عمدا القليات بى قػؿ بػرع مػف بػروع جامعػة االزىػر بالملابظػات اجتماعػات دوريػة مػرة علػى االقػؿ
قؿ رػيريف وقلمػا دعػت اللاجػة الػى ذلػؾ للتنسػيؽ بػيف نػوالى النرػاط والرػئوف الطالبيػة والتعليميػة ونظػـ
االمتلانػػات بقليػػاتيـ واقتػراح اسػػاليب تنفيػػذ توصػػيات مجلػػس الجامعػػة وتوصػػيات المػػؤتمرات العلميػػة وتقػػيـ
نظـ الدراسة واالمتلانات وتتولى الدعوة ليذه االجتماعات ورئاستيا اقدـ عمدا القليات بى الفرع .

يبدح 56
اعضا ىيئة التدريس بى الجامعة ىـ :
أ -االساتذة .
ب  -االساتذة المساعدوف .
ج  -المدرسوف .
وتلدد الالئلة التنفيذية ليذا القانوف رروط تعييػنيـ ونقليػـ ونػدبيـ واعػارتيـ واجػازاتيـ العلميػة واالعتياديػة
والمرضػػية وغيػػر ذلػػؾ علػػى رػػئونيـ الوظيفيػػة قمػػا تلػػدد الالئلػػة واجبػػاتيـ والػػنظـ التاديبيػػة الخاصػػة بيػػـ
وجدوؿ مرتباتيـ .

ً
يبدح  56يكـــــزرا
يعامػػؿ اعضػػا ىيئػػة التػػدريس والمعيػػدوف بجامعػػة االزىػػر مػػف ليػػث المرتبػػات والرواتػػب االضػػابية معاملػػة
نظػرائيـ بػى جامعػات الجميوريػة العربيػػة المتلػدة  ،علػى اف يعتبػر االسػػتاذ بجامعػة االزىػر نظيػ ار لالسػػتاذ
ذى قرسى بيذه الجامعات .

يبدح 57
يجػػوز اف يعػػيف بػػى ىيئػػة التػػدريس مسػػلموف مػػف غيػػر مػواطنى الجميوريػػة العربيػػة المتلػػدة  ،ممػػف تػػؤىليـ
قفايتيـ لذلؾ لمدة معينة ويقوف التعييف بقرار مف الوزير المختص بنا على طلب الجامعة .

يبدح 58
يجوز االستعانة باساتذة مسلميف مف غير مواطنى الجميورية العربيػة المتلػدة بصػفة ازئػريف لمػدة معينػة ،
ويقوف ذلؾ بقرار مف مدير الجامعة بنا على طلب القلية المختصة .

يبدح 59
يجوز اف يعيف مدرسو لرات وموظفوف بنيوف مسلموف مف غيػر مػواطنى الجميوريػة العربيػة المتلػدة لمػدة
معينة  ،ويقوف تعيينيـ بقرار مف مدير الجامعة  ،بنا على طلب القلية المختصة .

يبدح 60
يجػػوز اف يعػػيف بػػى القليػػة معيػػدوف يقومػػوف بالد ارسػػات والبلػػوث العلميػػة وبمػػا يعيػػد الػػييـ القسػػـ المخػػتص
مػػف التمرينػػات والػػدروس العلميػػة وس ػواىا مػػف االعمػػاؿ تلػػت ار ػراؼ اعضػػا ىيئػػة التػػدريس وباالعمػػاؿ
االخرى التى يقلفيـ بيا العميد  ،وتلدد الالئلة التنفيذية تعيينيـ .

يبدح 63
مرتبات رئيس الجامعة ووقيليا واعضا ىيئو التدريس والمعيدوف وقواعد تطبيقيػا ومقابػآت االسػاتذة غيػر
المتفرغيف يلددىا المجدوؿ المللؽ بالالئلة التنفيذية ليذا القانوف .

يبدح 62

مر مراعاة القاـ ىذا القانوف والئلتو التنفيذية :
أ ػ يطبػػؽ مجلػػس المجامعػػة دوف الرجػػوع الػػى و ازرة الخ ازنػػة او ديػواف المػػوظفيف اللػوائح الخاصػػة باعضػػا
ىيئة التدريس  .ويقوف ق ارراتو بى ذلؾ نيائية ونابذة .
ب  -يطب ػػؽ رئ ػػيس الجامع ػػة دوف الرج ػػوع ال ػػى و ازرة الخ ازن ػػة او ديػ ػواف الم ػػوظفيف القواع ػػد المالي ػػة العام ػػة
المعمػػوؿ بيػػا بػػى لػػؽ جميػػر المػػوظفيف والمسػػتخدميف بػػى الدولػػة علػػى المعيػػديف وعلػػى سػػائر المػػوظفيف
بالجامعػػة مػػف غيػػر اعضػػا ىيئػػة التػػدريس  .اال انػػو بػػى اللػػاالت التػػى توجػػب الق ػوانيف اصػػدار ق ػرار مػػف
رئيس الجميورية يتعيف ارساؿ الق اررات الى الوزير المختص التخاذ الالزـ بى رانيا .

يبدح 61
للجامعة بى لالة الضرورة التجاوز عف ررط اللصوؿ على ريادة الدراسة الهانويػة العامػة او مػا يعادليػا
عند التعييف بى وظائؼ مدرسى اللرات اذا قانت لدى المررح اجػازات علميػة اخػرى تعتبػر قابيػة بالنسػبة
الى الوظيفة التى سيعيف بييا .

يبدح 64
ل ػرئيس الجامعػػة اعفػػا المػػوظفيف مػػف رػػروط اللياقػػة الطبيػػة قليػػا او بعضػػيا بعػػد اخػػذ رأى اللجنػػة الطبيػػة
العامة " القومسيوف الطبى العاـ " .

يبدح 65
تق ػػوف االج ػػازات االعتيادي ػػة الس ػػنوية لم ػػوظفى الجامع ػػة م ػػف غي ػػر اعض ػػا ىيئ ػػة الت ػػدريس اهن ػػا العطل ػػة
الصيفية بيما عدا المعاىد التى تقوف طبيعة العمػؿ بييػا مختلفػة لػدد االجػازات بػى ىػذه اللالػة بقػرار مػف
رئيس الجامعة  ،بعد اخذ رأى عميد القلية المختص .
ويجوز منح الموظؼ اجازة اعتيادية بمرتب قامؿ لتادية بريضة اللى وذلػؾ مػرة والػدة خػالؿ مػدة خدمتػو
.

يبدح 66

بيمػػا عػػدا اعضػػا ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة االزىػػر واعضػػا االدارات القانونيػػة بييئػػات االزىػػر  ،وبم ارعػػاة
القػػاـ ىػػذا القػػانوف  ،والقػػاـ القػػانوف رقػػـ  69لسػػنة  6979وتعديالتػػو يطبػػؽ علػػى العػػامليف بػػى االزىػػر
بجميػػر ىيئاتػػو القػػاـ قػػانوف نظػػاـ العػػامليف المػػدنييف بالدولػػة رقػػـ  47لسػػنة  6978والقػوانيف المعدلػػة لػػو ،
وذلؾ بيما يختص بتعيينيـ واجازاتيـ وترقياتيـ وتػاديبيـ وانيػا خػدمتيـ وغيػر ذلػؾ مػف رػئونيـ الوظيفيػة
.
وبم ارعػػاة القػػاـ ىػػذا القػػانوف و الئلتػػو التنفيذيػػة يقػػوف لرػػيا االزىػػر بالنسػػبة للعػػامليف بػػاالزىر وىيئاتػػو -
بيمػػا عػػدا جامعػػة االزىػػر  -السػػلطات واالختصاصػػات المقػػررة للػػوزير ويقػػوف لػػو بالنسػػبة لجامعػػة االزىػػر
االختصاص ػػات المنص ػػوص عليي ػػا ب ػػى القػ ػوانيف واللػ ػوائح  ،ولػ ػرئيس جامع ػػة االزى ػػر لس ػػلطة ال ػػوزير بيم ػػا
يخػتص بالعػامليف بالجامعػة وطبقػا لمػا ىػو ملػدد بالالئلػة التنفيذيػة ولنػواب رئػيس الجامعػة سػلطات وقيػػؿ
الػػو ازرة بالنسػػبة للعػػامليف التػػابعيف لقػػؿ مػػنيـ ولالمػػيف العػػاـ للمجلػػس االعلػػى لالزىػػر واالمػػيف العػػاـ لمجمػػر
البلػػوث االسػػالمية واالمػػيف العػػاـ لجامعػػة االزىػػر والمػػدير العػػاـ للمعاىػػد االزىريػػة سػػلطة رئػػيس المصػػللة
بالنسبة للعامليف التابعيف لقؿ منيـ .

ً
يبدح  66يكـــــزرا

ال يترتب على استقالة رئيس الجامعة او وقيليا او عضو ىيئة التدريس مف غيػر العلمػا سػقوط لقػو بػى
المعػػاش او المقابػػاة ويسػػوى معارػػو او مقابآتػػو بػػى ىػػذه اللالػػة وبقػػا لقواعػػد المعارػػات والمقابػػآت المقػػررة
للعامليف المفصوليف بسبب الرا الوظيفة او الوبر .

يبدح 67
اذا نسب الى الد اعضا ىيئة التدريس بالجامعة مػا يوجػب التلقيػؽ معػو طلػب رئػيس الجامعػة الػى الػد
اعضػػا ىيئػػة التػػدريس بالػػدى القليػػات او طلػػب الػػى النيابػػة االداريػػة مبارػرة التلقيػػؽ ويقػػدـ عػػف التلقيػػؽ
تقريػػر الػػى رئػػيس الجامعػػة والػػى الػػوزير المخػػتص اذا طلبػػو  .ويليػػؿ رئػػيس الجامعػػة العضػػو الملقػػؽ معػػو

الى مجلس التاديب اف رأى ملال لذلؾ .

يبدح 68
لرئيس الجامعة اف يوقؼ اى عضػو مػف اعضػا ىيئػة التػدريس عػف عملػو التياطيػا اذا اقتضػت مصػللة
التلقيػػؽ معػػو ذلػػؾ  ،وال يجػػوز اف تزيػػد مػػدة الوقػػؼ علػػى هالهػػة ارػػير اال بق ػرار مػػف الملقمػػة التاديبيػػة
ويترتب على وقؼ عضو ىيئة التدريس عف عملو وقؼ صرؼ مرتبو ابتدا مف اليوـ الذى اوقػؼ بيػو مػا
لـ يقرر مجلس التاديب صرؼ المرتب قلو او بعضو بصفة مؤقتة الى اف يقرر عنػد الفصػؿ بػى الػدعوى
التاديبية ما يتبر بى راف المرتب عف مدة الوقؼ سوا بلرماف عضو ىيئػة التػدريس منػو او بصػربو اليػو
قلو او بعضو .

يبدح 69
يعلف رئيس الجامعة عضػو ىيئػة التػدريس الملػاؿ الػى مجلػس التاديػب ببيػاف الػتيـ الموجيػة اليػو وبصػورة
مػػف تقريػػر التلقيػػؽ وذلػػؾ بقتػػاب موصػػى عليػػو مصػػلوب بعلػػـ وصػػوؿ قبػػؿ الجلسػػة المعينػػة للملاقمػػة
بعرريف يوما على االقؿ .

يبدح 70
لعضو ىيئة التدريس الملػاؿ الػى مجلػس التاديػب االطػالع علػى التلقيقػات التػى اجريػت وذلػؾ بػى االيػاـ
التى يعينيا لو رئيس الجامعة .

يبدح 73
تقوف ملاقمة اعضا ىيئة التدريس بجمير درجات اماـ مجلس تاديب يرقؿ مف :
 وقيؿ الجامعة  . ...................................رئيسا -مسترار مف مجلس الدولة

 استاذ مف الدى قليات الجامعة  ،يعينو مجلس الجامعة سنويا .ويلؿ اقدـ العمدا ملؿ وقيؿ الجامعة عند غيابو .
ويسرى بالنسبة للملاقمة القاـ القانوف رقـ  667لسنة  6958علػى اف ت ارعػى بالنسػبة للتلقيػؽ وااللالػة
الى مجلس التاديب القاـ المادة  67مف ىذا القانوف .

يبدح 72
العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعيا على اعضا ىيئة التدريس ىى :
 -6االنذار
 - 6توجيو اللوـ .
 - 9توجيو اللوـ مر تاخير العالوة المستلقة .
 - 4العزؿ مف الوظيفة مر االلتفاظ بالمعاش او المقاباة .
 - 5العػزؿ مػػر اللرمػػاف مػػف قػػؿ او بعػػض المعػػاش او المقابػاة  ،وبقػػا للقػوانيف واللػوائح المعمػػوؿ بيػػا بػػى
ىذا الراف .
وقػػؿ بعػػؿ يػػزرى برػػرؼ عضػػو ىيئػػة التػػدريس اوال يالئػػـ صػػفتو قعػػالـ مسػػلـ  ،او يتعػػارض مػػر لقػػائؽ
االسالـ  ،او يمس دينو ونزاىتو يقوف جزاؤه العزؿ .

يبدح 71
تنقض ػػى ال ػػدعوى التاديبي ػػة باس ػػتقالة عض ػػو ىيئ ػػة الت ػػدريس وقب ػػوؿ مجل ػػس الجامع ػػة لي ػػا وموابق ػػة ال ػػوزير
المخػػتص وذلػػؾ بيمػػا عػػدا اللػػاالت التػػى نصػػت علييػػا القػوانيف واللػوائح الخاصػػة بالمخالفػػات الماليػػة  .وال
تاهير للدعوى التاديبية بى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية النارئتيف عف الواقعة ذاتيا .

يبدح 74
لرئيس الجامعة اف يوجو تنبييا الى اعضا ىيئة التدريس الػذيف يخلػوف بواجبػاتيـ او يتصػربوف تصػربا ال
يالئػػـ صػػفتيـ قعلمػػا مسػػلميف ويقػػوف التنبيػػو رػػفييا او قتابيػػا ولػػو توقيػػر عقػػوبتى االنػػذار وتوجيػػو اللػػوـ

المنصػػوص علييمػػا بػػى المػػادة  ، 76او يطلػػب نقليػػـ الػػى وظػائؼ اخػػرى خػػارج نطػػاؽ االزىػػر وذلػػؾ قلػػو
بعد سماع اقواؿ عضو ىيئة التدريس وتلقيؽ دباعو  ،ويقوف ق ارره بى ذلؾ مسببا ونيائيا .
وعلى عميد قؿ قلية اف يبلغ رئيس الجامعػة قػؿ مػا يقػر مػف اعضػا ىيئػة التػدريس بػى قليتػو مػف اخػالؿ
بواجباتيـ او بمقتضيات وظيفتيـ .

يبدح 75

تمػنح جامعػة االزىػر الػدرجات العلميػة اآلتيػة وبقػػا اللقػاـ الالئلػة التنفيذيػة  :اوال  -درجػة االجػازة العاليػػة
للقليػات والمعاىػد  ،وتعػادؿ الليسػانس او البقػالوريوس بػى الجامعػات االخػرى بالجميوريػة العربيػة المتلػدة
.
هانيا  -درجة التخصص بى دراسة مف الدراسات المقررة بى الدى القليات وتعادؿ درجة الماجستير .
هاله ػػا  -درج ػػة العالمي ػػة ب ػػى اى الد ارس ػػات االس ػػالمية او العربي ػػة م ػػف ال ػػدى قلي ػػات الد ارس ػػات االس ػػالمية
والد ارس ػػات العربي ػػة لللاص ػػليف عل ػػى االج ػػازة العالي ػػة مني ػػا او م ػػف غيرى ػػا م ػػف القلي ػػات  ،وتع ػػادؿ درج ػػة
الدقتوراه .
رابعا  -درجة العالمية او الدقتو اره بى اى الدراسات العليا مف اى القليات االخرى .
خامسا  -درجة الدبلوـ بى التخصصات المختلفة .

يبدح 76
تبػيف الالئلػػة التنفيذيػػة تفصػػيؿ الػػدرجات العلميػػة واالجػازات التػػى تمنليػػا جامعػػة االزىػػر والرػػروط الالزمػػة
لللصوؿ علػى قػؿ منيػا  .ويجػوز بقػرار مػف رئػيس الجميوريػة التعػديؿ بػى الػدرجات العلميػة باالضػابة او
باللذؼ  .ويقوف ذلؾ بنا على عرض الوزير المختص وبعد اخػذ رأى مجلػس الجامعػة وموابقػة المجلػس
االعلى لالزىر بيما يخصو .

يبدح 77
تبيف الالئلة التنفيذية منػاىى الد ارسػة والمقػررات التػى تػدرس لنيػؿ الػدرجات العلميػة واالجػازات والرػيادات

التى تمنليا جامعة االزىر  ،قما تبػيف قيفيػة توزيعيػا علػى سػنيف الد ارسػة وبصػوليا الد ارسػية  .ولمجلػس
الجامعة  ،بنا على طلب القلية او المعيػد وموابقػة المجلػس االعلػى لالزىػر بيمػا يخصػو  ،اف يعػدؿ بػى
ىذه المناىى والمقررات باالضابة او باللذؼ اذا اقتضت مصللة التعليـ ذلؾ .

يبدح 78
تػػنظـ الالئلػػة التنفيذيػػة االمتلانػػات وال تمػػنح الػػدرجات العلميػػة او االجػػازات العاليػػة او الرػػيادات اال لمػػف
نجح بى جمير االمتلانات المقررة لقؿ منيا .
مادة 79
يرترط لنجاح الطالب بى االمتلانات اف ترضى لجنة االمتلانات  ،عف بيمو وتلصيلو بى قػؿ مقػررات
الدراسة  ،وذلؾ وبقا اللقاـ الالئلة التنفيذية .
مادة 81
لمجل ػػس الجامع ػػة  ،بن ػػا عل ػػى طل ػػب مجل ػػس القلي ػػة او المعي ػػد  ،اف يعف ػػى طال ػػب االج ػػازة العالي ػػة م ػػف
المقررات الدراسية قليا او بعضيا عدا مقررات السنة النيائية اذا هبت انػو لضػر مقػررات د ارسػية تعادليػا
بى قلية جامعية او معيد عاؿ معترؼ بيما مف الجامعة  ،وللمجلس اف يعفيو قػذلؾ مػف امتلانػات النقػؿ
قليػػا او بعضػػيا اذا هبػػت انػػو ادى بنجػػاح امتلانػػات تعادليػػا بػػى قليػػة او معيػػد عػػاؿ معتػػرؼ بيمػػا مػػف
الجامعة .
وللمجلػػس اف يعفػػى طالػػب الد ارسػػات العليػػا مػػف بعػػض المقػػررات الد ارسػػية ومػػف امتلاناتيػػا اذا هبػػت انػػو
لضر مقررات مماهلة بى قلية جامعية او معيد عاؿ معترؼ بيما او ادى بنجاح االمتلانات المقررة .
مادة 86
يرػػترط بػػى قيػػد الطالػػب للتلضػػير لدرجػػة التخصػػص او لدرجػػة العالميػػة اف يلصػػؿ علػػى اذف مػػف مجلػػس
القلية بى متابعة الدراسات و البلوث الخاصة بالدرجة .

مادة 86
يرترط بى رسالة العالميػة  " :الػدقتوراه " اف تقػوف عمػال ذا قيمػة علميػة يرػيد للطالػب بقفايتػو الرخصػية
بى بلوهو ودر اساتو وياتى للعلـ بفائدة ملققة .
ويرترؾ مجمر البلوث االسالمية بى الموضوعات التى تتصؿ باختصاصو .

انجبة اخلبيس

املؼبهد األسهزيخ وأػضبء هيئخ انزؼهيى
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يبدح 81
تللػػؽ بػػاألزىر المعاىػػد األزىريػػة المػػذقورة بػػى الالئلػػة التنفيذيػػة ويجػػوز أف تنرػػا معاىػػد أخػػرى بق ػرار مػػف
الوزير المختص بعد موابقة المجلس األعلى ل زىر .
وتسػػمى األقسػػاـ االبتدائيػػة منيػػا المعاىػػد ا عداديػػة ل زىػػر  ،وتسػػمى األقسػػاـ الهانويػػة المعاىػػد األزىريػػة
ل زىر .

يبدح 84
تقوـ مدارس تلفيظ القراف مقاـ مدارس المرللة األولى بالنسبة للطػالب المتقػدميف الػى المعاىػد ا عداديػة
ل زىر .
وتلدد الالئلة التنفيذية نظاـ القبوؿ ورروطو بالنسبة للمتقدميف مف تالميذ ىذه المدارس ومف غيرىا .

يبدح 85
الررض مف المعاىد األزىرية المللقة باألزىر تزويد تالميذىا بالقػدر القػابى مػف الهقابػة ا سػالمية  ،والػى
جانبيػػا المعػػارؼ والخب ػرات التػػى يتػػزود بيػػا نظ ػراؤىـ بػػى المػػدارس األخػػرى المماهلػػة ليخرج ػوا إلػػى الليػػاة

مزوديف بوسائليا واعدادىـ القامؿ للدخوؿ بى قليات جامعة األزىر ولتتييا ليـ جميعا بػرص متقابئػة بػى
مجاؿ العمؿ وا نتاج قما تتييا ليـ الفرص المتقابئة للدخوؿ بى قليات الجامعات األخرى بػى الجميوريػة
العربية المتلدة وسائر القليات ومعاىد التعليـ العالي .

يبدح 86

مدة الدراسة بى المعاىد االعدادية لالزىر هالث سنوات يعد بييػا التلميػذ الػى جانػب مػا يلصػؿ مػف علػوـ
الديف واللرة لللصوؿ على الريادة االعدادية .
يبدح  ( 87الفقرة األولى مستبدلة بالقانوف  664لسنة ) 6998
 " مدة الدراسة بى المعاىد الهانوية االزىريػة هػالث سػنوات يعػد بييػا التلميػذ إلػى جانػب مػا يلصػؿ عليػومف علوـ الديف واللرة لللصوؿ على  .الريادة الهانوية العامة بالد قسػمييا العلمػى واالدبػى أو اللصػوؿ
على الريادة الهانوية الفنية بالد أنواعيا الصناعى والتجارى والزراعى وغيرىا " .
ويجوز اف تعدؿ مدة الدراسة بى االقساـ الهانوية الفنية بالزيادة او النقص بقرار مف رئيس الجميورية .

يبدح 88
لللاصليف على الريادة االعدادية مف المعاىد االعدادية لالزىر لؽ الدخوؿ بى المعاىد الهانويػة لالزىػر
وليػػـ الػػى ذلػػؾ بػػرص متقابئػػة مػػر نظائرىمػػا للتقػػدـ الػػى المػػدارس االخػػرى التػػى تجعػػؿ الرػػيادة االعداديػػة
ررطا للقبوؿ .
وتلدد و ازرة التربية والتعليـ مدى التجاوز عف ررط السف بالنسبة ليؤال التالميذ على اف يوضح ذلؾ بػى
الالئلة التنفيذية .
قما يجوز لللاصليف على الريادة االعدادية مف المدارس االعداديػة العامػة اف يطلبػوا االلتلػاؽ بالمعاىػد
الهانوية لالزىر بعد النجاح بى امتلػاف يلقػؽ التعػادؿ بيػنيـ وبػيف اللاصػليف علػى الرػيادة االعداديػة مػف
المعاىد االعدادية لالزىر .

يبدح 89
لللاصليف على الريادة الهانوية مف المعاىد الهانوية لالزىر لؽ الدخوؿ بى الدى قليات جامعػة االزىػر
ومعاىػػدىا وبػػؽ قواعػػد القبػػوؿ التػػى يقررىػػا مجلػػس الجامعػػة وليػػـ الػػى ذلػػؾ بػػرص متقابئػػة مػػر نظائرىم ػا
للتقدـ الى القليات المختلفة بى الجامعات االخرى والى سائر القليات ومعاىد التعليـ العالى وبمػا للقواعػد
المقررة لذلؾ .
قما يجوز لللاصليف على الريادة العامة مف المدارس الهانويػة العامػة اف يطلبػوا االلتلػاؽ بالػدى قليػات
جامعػػة االزىػػر ومعاىػػدىا بعػػد النجػػاح بػػى امتلػػاف يلقػػؽ التعػػادؿ بيػػنيـ وبػػيف اللاصػػليف علػػى الرػػيادة
الهانوية مف المعاىد الهانوية لالزىر .

يبدح 90
مر مراعاة القاـ المواد  89 ، 88 ، 87 ، 86 ، 85مف ىذا القانوف تلدد الالئلة التنفيذيػة المػواد التػى
تدرس بى قؿ المعاىد االعدادية والهانوية لالزىر بنا على اقتراح لجنة مػف االزىػر وو ازرة التربيػة والتعلػيـ
قما تلدد الالئلة التنفيذية رروط القبوؿ والنظاـ العاـ للدراسة واالمتلانات بى ىذه المعاىد .
يبدح  90يكزرا ( ( )3مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117

يرقؿ على مستوى قؿ معيد وقؿ منطقة أزىرية وعلى مستوى الجميورية مجلس يسمى " مجلس

ا ألمنا واآلبا والمعلميف " قما يجوز أف ترقؿ بى قؿ مف ىذه المستويات مجالس التلاد الطالب
ويصدر بترقيؿ ىذه المجالس وتلديد اختصاصاتيا قرار مف ريا األزىر .

يبدح 93
يقػػوف للمعاىػػد االزىريػػة ادارة عامػػة ميمتيػػا االرػراؼ واالدارة  ،وعلػػى و ازرة التربيػػة والتعلػػيـ تقػػديـ المعونػػة
الالزم ػػة ب ػػى ى ػػذا الر ػػاف  ،وتل ػػدد الالئل ػػة التنفيذي ػػة لي ػػذا الق ػػانوف ميم ػػة ى ػػذه ا دارة ونظ ػػاـ العم ػػؿ بي ػػا
واختصاصات مديرىا وموظفييا ووسائؿ التعاوف بينيا وبيف و ازرة التربية والتعليـ .

يبدح 92
تر ػػقؿ لجن ػػة م ػػف االزى ػػر وو ازرة التربي ػػة والتعل ػػيـ لوض ػػر المن ػػاىى وتخط ػػيط الم ػػواد الد ارس ػػية ب ػػى المعاى ػػد
االزىرية وبقا اللقاـ ىذا القانوف وتلدد الالئلة التنفيذية نظاـ العمؿ بى ىذه اللجنة .

يبدح 91
تج ػػرى االدارة العام ػػة للمعاى ػػد االزىري ػػة  ،باالر ػػتراؾ م ػػر و ازرة التربي ػػة و التعل ػػيـ  ،امتلان ػػات الر ػػيادات
االعدادية والهانوية بانواعيا المختلفة بى المعاىد االزىرية .
يبدح  91يكزرا ( ( )3مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117
تسرى ألقاـ ىذه المادة وما بعدىا على جمير المعلميف الذيف يقوموف بالتدريس أو التوجيو أو التفتيش
الفنى أو بإدارة المعاىد األزىرية وعلى ا خصائييف االجتماعييف والنفسييف واخصائى التقنولوجيا
واخصائى الصلابة وا عالـ وأمنا المقتبات بيا .
وتسرى ألقاـ قانوف نظاـ العامليف المدنييف بالدولة الصادر بالقانوف رقـ  47لسنة  6978بيما لـ يرد
برانو نص خاص .
يبدح  91يكزرا ( ( )2مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117
يتقوف جدوؿ وظائؼ المعلميف بالمعاىد األزىرية مف الوظائؼ اآلتية :
 -6معلـ مساعد .
 -6معلـ .
 -9معلـ أوؿ .
 -4معلـ أوؿ (أ) .

 – 5معلـ خبير .
 -6قبير معلميف .
ويصدر باعتماد جدوؿ ىذه الوظائؼ وبطاقات وصفيا واعادة تقييميا وترتيبيا قرار مف ريا األزىر
ويتضمف ما يقابليا مف وظائؼ ا خصائييف االجتماعييف والنفسييف واخصائى التقنولوجيا واخصائى
الصلابة وا عالـ وأمنا المقتبات .
يبدح  91يكزرا ( ( )1مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117
مر عدـ ا خالؿ برروط ررؿ الوظائؼ المدنية المنصوص علييا بى قانوف نظاـ العامليف المدنييف
بالدولة  ،يرترط بيمف يررؿ وظيفة مف وظائؼ المعلميف بالمعاىد األزىرية ما ياتى :
 -6أف يقوف متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إلدى الدوؿ التى تعامؿ المصرييف بالمهؿ بى تولى
الوظائؼ العامة .
ويجوز لريا األزىر االستهنا مف ىذا الررط عند التعاقد مر المعلميف مف غير المصرييف وبقا للقواعد
التى تبينيا الالئلة التنفيذية.
 -6أف يقوف لاصال على مؤىؿ عاؿ تربوى مناسب  ،أو على مؤىؿ عاؿ مناسب با ضابة إلى ريادة
( إجازة ) تاىيؿ تربوى وتصدر بقرار مف ريا األزىر ارتراطات التاىيؿ التربوى المطلوب.
ويستهنى مف ىذا الررط معلـ القرآف القريـ والراغلوف لوظائؼ تعليمية بى تاريا العمؿ باأللقاـ
المضابة قما يستهنى المعلـ المساعد مف ررط المؤىؿ التربوى.
 -9أف يجتاز االختبار المقرر لررؿ الوظيفة.
يبدح  91يكزرا ( ( )4مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117

يقوف ررؿ وظيفة " معلـ مساعد " بالتعاقد لمدة سنتيف قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار مف ريا األزىر،
ويجب على راغليا خالؿ ىذه المدة اللصوؿ على ريادة الصاللية لمزاولة مينة التعليـ بالمرللة
التعليمية األزىرية التى يتقدـ ليا بإذا لـ يلصؿ على الريادة خالليا انتيى عقده تلقائيا دوف لاجة ألى
إج ار .
ويتـ التعاقد مر المعلميف المؤقتيف الذيف يبارروف بعال أعماؿ التعليـ لررؿ وظيفة " معلـ مساعد" ،
وذلؾ متى توابرت بييـ رروط ررؿ الوظيفة.
ويعيف بقرار مف ريا األزىر بى وظيفة معلـ  ،مف أمضى سنة على األقؿ بى وظيفة معلـ مساعد ،
ولصؿ خالليا على الريادة المرار إلييا  ،وهبتت صالليتو للعمؿ وبقا للمعايير التى تلددىا الالئلة
التنفيذية.
ويسرى لقـ الفقرة األولى على ا خصائييف االجتماعييف والنفسييف واخصائى التقنولوجيا واخصائى
الصلابة وا عالـ وأمنا المقتبات بالمعاىد األزىرية الذيف يعينوف بعقود مؤقتة.
يبدح  91يكزرا ( ( )5مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117

يرترط للتعييف ابتدا بى إلدى وظائؼ التعليـ المرار إلييا بى المادة  99مقر ار ( ، )6أو للترقية
للوظائؼ األعلى أو ما يعادليا توابر رروط ررليا واللصوؿ على ريادة الصاللية لررؿ الوظيفة مف
األقاديمية المينية للمعلميف المنصوص علييا بالمادة ( )75مف قانوف التعليـ الصادر بالقانوف رقـ 699
لسنة  6986واجتياز التدريب واالختبارات التى تعقد ليذا الررض.
يبدح  91يكزرا ( ( )6مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117
دوف إخالؿ بلقـ المادة  99مقر ار ( )4يقوف التعييف أو التعاقد لررؿ وظائؼ التعليـ المرار إلييا بى
المادة  99مقر ار ( )6مف خالؿ إعالف واسر االنترار يوجو للجمير وبما يقفؿ تقابؤ الفرص  ،ويتـ
ترتيب مف يجتازوف اختبار ررؿ الوظيفة والمفاضلة بينيـ بمراعاة مؤىالتيـ وخبراتيـ  .وتنظـ الالئلة
التنفيذية وسائؿ ا عالف وقواعد الترتيب والمفاضلة.

يبدح  91يكزرا ( ( )7مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117
ال يجوز نقؿ راغلى وظائؼ المعلميف مف مرللة تعليمية إلى مرللة تالية إال بعد استيفا الرروط
الخاصة بالميارات والمعارؼ والمتطلبات الفنية التى يصدر بتلديدىا قرار مف ريا األزىر  ،وبعد
اللصوؿ على ريادة الصاللية المقررة للمرللة التى يتـ االنتقاؿ إلييا .
يبدح  91يكزرا ( ( )8مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117
يتقوف جدوؿ وظائؼ التوجيو مف وظائؼ  :موجو وتعادؿ وظيفة معلـ أوؿ (أ) وموجو أوؿ وتعادؿ
وظيفة معلـ خبير ،وموجو عاـ وتعادؿ وظيفة قبير معلميف.
ويتـ اختيار راغلى وظائؼ موجو أوؿ وموجو عاـ مف الوظيفة األدنى مباررة مف وظائؼ التوجيو بررط
توابر الرروط المتطلبة للترقية والمنصوص علييا بى المادة  99مقر ار (. )66
ويرترط للترقية بيف وظائؼ التوجيو اجتياز االختبارات التى تقيس المتطلبات التى تلددىا الالئلة
التنفيذية والتى تبيف تمقف الموجو بى مجاؿ تخصصو األقاديمى  ،وذلؾ على النلو الذى تلدده
األقاديمية المينية للمعلميف.
وتلدد الالئلة التنفيذية أعبا العمؿ ونسب وظائؼ التوجيو إلى وظائؼ التعليـ .
يبدح  91يكزرا ( ( )9مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117
يتـ اختيار راغلى وظيفة ريا معيد ووقيؿ معيد لمدة هالث سنوات قابلة للتجديد مف بيف راغلى
وظيفة " معلـ أوؿ (أ) " على األقؿ  ،وتلدد الالئلة التنفيذية إج ار ات وأسس االختيار ويقوف لقؿ معيد
ريا ووقيؿ أو أقهر بلسب عدد الفصوؿ والمرالؿ التعليمية بيا ووبؽ التياجات إدارة المعيد األزىرى
على النلو الذى تلدده الالئلة التنفيذية.

يبدح  91يكزرا ( ( )30مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117
تلدد الالئلة التنفيذية معايير ملزمة ل دا التعليمى لمف نصت علييـ المادة  99مقر ار ( )6وأعبائيـ
التعليمية وساعاتيا بمختلؼ مستوياتيـ ووظائفيـ ويراعى عند إعدادىا عدـ التفرقة بيف الوظائؼ
المختلفة.
قما تلدد الالئلة نظاما يقفؿ تقويـ قفاية أدا راغلى وظائؼ التعليـ والتوجيو ووظائؼ ا دارة التى
يررليا معلموف بما يتفؽ وطبيعة نراطيا وأىدابيا .
ويقوف تقويـ األدا بمرتبة قؼ  ،وبوؽ المتوسط ، ،ومتوسط  ،ودوف المتوسط وضعيؼ  .ويعتد بى
وضر ىذا التقرير  ،بنظـ المتابعة والتقويـ المستندة على معايير األدا  .ونتائى تقويـ أدا تالميذ المعلـ
 ،ودرجة مرارقتو بى تلسيف مستوى أدا العمؿ بالمعيد  ،والريادات والدرجات العلمية التى يلصؿ
علييا والدورات التدريبية التى يجتازىا والمؤتمرات التى يلضرىا بما يؤدى إلى ربر مستواه  ،وتلسيف
مستوى أدائو.
وتلدد الالئلة التنفيذية القواعد وا ج ار ات واألسس التى تتبر بى وضر تقرير تقويـ األدا .
قما تلدد الالئلة التنفيذية ا ج ار ات الالزمة لربر قفا ة مف يلصؿ على تقرير تقويـ أدا بمرتبة دوف
المتوسط أو ضعيؼ.
وتعتبر خدمة مف يلصؿ على تقريرى تقويـ أدا متتالييف بمرتبة ضعيؼ منتيية بقوة القانوف.
وترقؿ لجنة بقرار مف ريا األزىر بقؿ منطقة أزىرية تضـ عناصر قانونية وادارية وبنية وتعليمية لتلقى
وبلص التظلمات مف تقارير تقويـ األدا  ،وتربر ىذه اللجنة توصياتيا لريا األزىر التخاذ ما يراه.
يبدح ( )91يكزرا ( ( )33مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117

يرترط للترقية إلى الوظائؼ المنصوص علييا بى المادة  99مقر ار ( ، )6اآلتى:
 -6استيفا رروط الوظيفة المرقى إلييا على النلو المبيف ببطاقة الوصؼ الخاصة بيا.
 -6قضا خمس سنوات على األقؿ بى ممارسة العمؿ الفعلى بى الوظيفة  ،األدنى مباررة  ،أو ما بى
مستواىا وبقا للقواعد التى يصدر بيا قرار مف ريا األزىر.
 -9اللصوؿ على ريادة الصاللية لمزاولة الوظيفة المرقى إلييا.
 -4اللصوؿ على تقرير تقويـ أدا بمرتبة بوؽ متوسط على األقؿ بى السنتيف السابقتيف مباررة على
النظر بى الترقية.
وتلدد الالئلة التنفيذية إج ار ات الترقية.
يبدح ( )91يكزرا ( ( )32مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117

يقوف نقؿ راغلى الوظائؼ بيف المناطؽ األزىرية بقرار مف ريا األزىر بنا على عرض رئيس قطاع

المعاىد األزىرية.
يبدح ( )91يكزرا ( ( )31مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117

يلدد ريا األزىر أياـ العمؿ بى األسبوع ومواقيتو وبقا لمقتضيات الصالح العاـ.
ويقوف الترخيص لراغلى الوظائؼ بإجازات اعتيادية أهنا العطلة الصيفية  ،على النلو التالى:
 المعلـ والمعلـ األوؿ هالهوف يوما . المعلـ األوؿ (أ) خمسة وهالهوف يوما. المعلـ الخبير أربعوف يوما . قبير المعلميف خمسة وأربعوف يوما.واستهنا مف ذلؾ يجوز الترخيص باللصوؿ على ا جازات االعتيادية أهنا العاـ الدراسى  ،وذلؾ بما ال
يتعارض مر مصللة العمؿ.

وبى جمير األلواؿ يجب أف يلصؿ المعلـ على هلهى إجازتو االعتيادية سنويا على األقؿ قما يجب
تصفية رصيد ا جازات المتبقى قبؿ مرور هالث سنوات بإذا لـ يلصؿ علييا للاجة العمؿ التى تقدرىا
السلطة المختصة استلؽ المقابؿ النقدى عنيا.
يبدح  91يكزرا ( ( )34مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117
تلدد أجور الوظائؼ المنصوص علييا بيذا الباب وبقا للجدوؿ المرابؽ ليذا القانوف.
يبدح  91يكزرا ( ( )35مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117
يصدر رئيس مجلس الوز ار بنا على عرض ريا األزىر ق ار ار بنظاـ لوابز األدا ولوابز ا دارة
ولابز التميز العلمى لللاصليف على ريادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو
الدقتوراه بى مجاالت العمؿ التعليمى أو التربوى ونظاـ منح مقابؿ أعبا الوظيفة ومقابؿ ساعات العمؿ
ا ضابية ومقابؿ الترجير على العمؿ بوظائؼ أو مناطؽ معينة وأدا النفقات التى يتلمليا راغلو
الوظائؼ التعليمية  ،بى سبيؿ تادية أعماؿ ىذه الوظائؼ.
يبدح  91يكزرا ( ( )36مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117
يمنح راغلو وظائؼ التعليـ  ،لاب از ل دا المتميز يصدر بو قرار مف رئيس مجلس الوز ار بنا على
عرض ريا األزىر ،ويلدد القرار نسبة اللابز ورروط وضوابط منلو.
وال يجوز أف يزيد عدد مف يمنلوف ىذا اللابز قؿ عاـ على  %61مف راغلى الوظائؼ المرار إلييا
بى قؿ منطقة أزىرية .
يبدح  91يكزرا ( ( )37مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117

تنتيى خدمة راغؿ الوظيفة بالد األسباب المبينة بقانوف نظاـ العامليف المدنييف بالدولة بمراعاة ألقاـ
قانوف التاميف االجتماعى ومر ذلؾ بى لالة بلوغ السف القانونية المقررة لترؾ الخدمة بى الفترة مف أوؿ
أقتوبر إلى آخر أغسطس بإنو يبقى بى الخدمة لتى ىذا التاريا دوف أف تلسب ىذه المدة بى تقدير
المعاش أو المقاباة.
يبدح  91يكزرا ( ( )38مضابة بالقانوف  656لسنة ) 6117
يمنح راغلو وظائؼ التعليـ المرار إلييا بى المادة  99مقر ار ( )6الموجودوف بالخدمة أو الذيف
سيعينوف مستقبال بدؿ معلـ وقدره  % 51مف أساسى األجر ،وتسرى علييـ العالوة السنوية المقررة ،
وقؿ زيادة بى األجور تمنح للعامليف بالجياز ا دارى بالدولة  ،وتتـ ترقيتيـ للدرجة المالية األعلى وبقا
ل لقاـ المنصوص علييا بقانوف نظاـ العامليف المدنييف بالدولة  ،وتطبؽ علييـ األلقاـ األخرى الواردة
بالمادة  99مقر ار ( )6وما بعدىا .
ويصدر قرار مف ريا األزىر بتلديد الوظائؼ المقابلة لوظائؼ المعلميف الواردة بالجدوؿ المربؽ.
ويمنح راغلو وظائؼ المعلميف المرار إلييا بى المادة  99مقر ار ( )6بقرار مف ريا األزىر طبقا للفقرة
السابقة بدؿ اعتماد بنسبة تتراوح ما بيف  % 51إلى  % 651مف األجر األساسى  ،على النلو المبيف
بالجدوؿ المرابؽ  ،وذلؾ عند نقليـ مف الوظائؼ المرار إلييا بى الفقرة األولى مف ىذه المادة لررؿ
وظائؼ المعلميف بعد استيفائيـ متطلبات الررؿ واالعتماد المقررة ليا  ،مر التفاظيـ بصفة رخصية
باألجور التى يتقاضونيا ولو تجاوزت نياية األجر المقرر للوظائؼ المنقوليف إلييا  ،وبليث يبدأ بى
التطبيؽ بى موعد ال يتجاوز .6118/7/6
ويقوف ترتيب األقدمية بيف المنقوليف إلى وظيفة والدة بلسب أوضاعيـ السابقة بى لالة استيفائيـ
الرروط والمتطلبات بى ذات التاريا

انجبة انسبدس

فى االحكبو االَزقبنيخ

يبدح 94
الػػى اف يػػتـ تنفيػػذ ىػػذا القػػانوف ويتعػػادؿ خريجػػو االقسػػاـ االبتدائيػػة والهانويػػة بالمعاىػػد االزىريػػة مػػر نظػرائيـ
مػػف خريجػػى المػػدارس االعداديػػة والهانويػػة  ،تػػنظـ د ارسػػات اضػػابية للتالميػػذ المقيػػديف بػػى ىػػذه االقسػػاـ ،
لػػيف صػػدور ىػػذا القػػانوف لتػػاىيليـ لػػدخوؿ امتلانػػات معادلػػة للرػػيادة االعداديػػة بالنسػػبة لتالميػػذ االقسػػاـ
االبتدائية للمعاىد االزىرية وللريادة الهانوية العامة او الفنية بالنسبة لتالميذ االقساـ الهانوية ليػذه المعاىػد
.
وعلػػى و ازرة التربيػػة والتعلػػيـ اف تعػػاوف بػػى تنفيػػذ ىػػذه الد ارسػػات  .واف تعػػد العػػدة لعمػػؿ امتلانػػات المعادلػػة
المرار الييا بى ختاـ العاـ الدراسى . 6966 / 6966
ومػػر ذلػػؾ بػػاف مػػف لػػؽ قػػؿ لاصػػؿ علػػى الػػدى الرػػيادتيف االبتدائيػػة او الهانويػػة مػػف ىػػذه االقسػػاـ دخػػوؿ
امتلانػػات المعادلػػة المرػػار الييػػا وبقػػا للنظػػاـ الػػذى تلػػدده الالئلػػة التنفيذيػػة  ،وينتيػػى العمػػؿ بيػػذا النظػػاـ
بانتيا العاـ الدراسى . 6966 / 6965

يبدح 95
يسػتمر قبػػوؿ التالميػػذ اللاصػػليف علػى الرػػيادة االبتدائيػػة مػػف االقسػػاـ االبتدائيػة بػػى المعاىػػد االزىريػػة ىػػذا
العػػاـ بػػى االقسػػاـ الهانويػػة بيػػذه المعاىػػد وبقػػا للنظػػاـ الػػذى تلػػدده الالئلػػة التنفيذيػػة وتعػػدؿ منػػاىى الد ارسػػة
بالنسبة ليؤال التالميذ وللتالميذ المعيديف بالسنة االولى واالقساـ الهانوية على الوجػو الػذى يلقػؽ التعػادؿ
بى اخر المرللة .

يبدح 96
ابتػػدا مػػف العػػاـ الد ارسػػى  6969 / 6966والػػى ابتػػدا العػػاـ الد ارسػػى  6967 / 6966يقػػوف للتالميػػذ
اللاصليف على معادلة الريادة االعدادية او معادلة الريادة الهانويػة المرػار الييػا بػى المػادتيف السػابقتيف
قػػؿ اللقػػوؽ المقػػررة لللاصػػليف علػػى الرػػيادة االعداديػػة او الرػػيادة الهانويػػة  ،سػوا بػػى القبػػوؿ بالمػػدارس
والقلي ػػات الجامعي ػػة ومعاى ػػد التعل ػػيـ الع ػػالى  ،او ب ػػى غي ػػر ذل ػػؾ م ػػف اللق ػػوؽ المق ػػررة ب ػػاللوائح والقػ ػوانيف
والق اررات  ،مر التجاوز عف ررط السف الى سنتيف بالنسػبة لللاصػليف علػى معادلػة االعداديػة والػى هػالث

سنوات بالنسبة لللاصليف على معادلة الهانوية او طبقا لما تلدده الالئلة التنفيذية .

يبدح 97
الطػػالب المقيػػدوف بػػى قليػػات االزىػػر اللاليػػة  ،والػػذيف ينتظػػر قيػػدىـ بػػى اوؿ الموسػػـ الد ارسػػى / 6966
 ، 6966تلػػدد الالئلػػة التنفيذيػػة ليػػذا القػػانوف النظػػاـ الػػذى يتبػػر للمال مػػة بػػيف وضػػعيـ وبػػيف مقتضػػيات
تطبيؽ ىذا القانوف ومر ذلؾ بانو يجوز اف تزاد سنوات الدراسة بالنسبة للطالب المقيديف لاليا بى قليػات
االزىػر سػنة او سػنتيف بصػػفة مؤقتػة لتلقيػؽ ىػػذه المال مػة  .قمػا يجػوز لللاصػػليف علػى الرػيادة العاليػػة
مف قليات االزىػر اللاليػة اف ينتظمػوا بػى د ارسػات عليػا بػى جامعػة االزىػر الجديػدة لللصػوؿ علػى درجػة
التخصص او العالمية .
وللذيف يلصلوف منيـ على الدى ىاتيف الدرجتيف او قلتييما مهؿ اللقػوؽ المخولػة لللاصػليف علييمػا او
على الماجستير او الدقتوراه مف جامعات الجميورية العربية المتلدة .

يبدح 98
يلػػتفظ للعلمػػا المػػوظفيف االف وللمدرسػػيف بػػى اقسػػاـ االزىػػر المختلفػػة وبػػى المعاىػػد االزىريػػة واعضػػا
ىيئات التدريس بى قليػات االزىػر اللاليػة واعضػا جماعػة قبػار العلمػا وللطػالب بػى القليػات والمعاىػد
االزىرية واال قساـ العامػة بقػؿ اللقػوؽ الماليػة المقػررة ليػـ قبػؿ صػدور ىػذا القػانوف سػوا بػى المرتبػات او
المعارػػات او بػػى االوقػػاؼ او بػػى مػػدة الخدمػػة بالنسػػبة للمػػوظفيف او غيػػر ذلػػؾ علػػى اف تتضػػمف الالئلػػة
التنفيذيػػة ليػػذا القػػانوف تلديػػد قػػؿ مػػا يتعلػػؽ بيػػذه اللقػػوؽ بالنسػػبة للػػذيف يعينػػوف بػػى الوظػػائؼ او يلتلقػػوف
باقساـ الدراسة المختلفة مستقبال .

يبدح 99
تلدد الالئلة التنفيذية ليذا القانوف المسائؿ اآلتية وغيرىا مما وردت االرارة اليو بى ىذا القانوف :
 -6اختصاصات ريا االزىر  ،ووقيؿ االزىر  ،ورئيس جامعة االزىر  ،ووقيػؿ جامعػة االزىػر  ،عمػدا
القلي ػػات  ،واالم ػػيف الع ػػاـ للمجل ػػس االعل ػػى لالزى ػػر  ،واالم ػػيف الع ػػاـ للجامع ػػة  ،وم ػػدير الهقاب ػػة والبل ػػوث

االسالمية  ،ومدير المعاىد االزىرية  ،والمجالس المختلفة  ،وذلؾ بى اللدود المبينة بى ىذا القانوف .
 -6جػ ػػدوؿ المرتبػ ػػات والمقابػ ػػآت لرػ ػػيا االزىػ ػػر ووقيػ ػػؿ االزىػ ػػر  ،واعضػ ػػا المجلػ ػػس االعلػ ػػى لالزىػ ػػر ،
واعضا مجمر البلوث االسالمية .
 - 9قيفية ادارة امواؿ جامعة االزىر .
 - 4رروط قبوؿ الطالب بى الجامعة .
 - 5نظاـ تاديب الطالب .
 - 6قؿ ما يتعلؽ بالمنح و المقابآت واالعانات الخاصة بالطالب .
 - 7مناىى الدراسة .
 - 8مدة الدراسة  ،ومدة االمتلاف  ،ومدة العطلة .
 - 9الدرجات العلمية والريادات التى تمنليا الجامعة ورروط قؿ منيا .
 - 61القواعد العامة المتلاف .
 - 66مدة ارتراؿ الممتلنيف ولجاف االمتلاف ومقدار مقاباتيـ وقيفية تعييف وواجباتيـ .
 - 66االنتداب للتدريس .
 - 69تلديد المقابآت المالية والمنح العضا ىيئة التدريس والمعيديف
 - 64نظاـ تعييف اعضا ىيئة التدريس والمعيديف وجدوؿ المرتبات والمقابآت بى الجامعة .
 - 65قواعد الرئوف االجتماعية والرياضية للطالب .
 - 66القواعد العامة للتنظيـ الدراسى واالدارى بى المعاىد االزىرية المللقة وذلؾ بى اللدود المبينة بػى
ىذا القانوف .

يبدح 300
تصػػدر الالئلػػة التنفيذيػػة ليػػذا القػػانوف بػػى مػػدى اربعػػة ارػػير مػػف تػػاريا صػػدوره  ،ويعمػػؿ بيػػا مػػف تػػاريا
صػػدورىا .وللػػوزير المخػػتص اصػػدار مػػا ي ػراه مػػف ق ػ اررات تنفيذيػػة او تقميليػػة مؤقتػػة تتعلػػؽ برػػئوف االزىػػر
وىيئاتو بما ال يتعارض مر نصوص ىذا القانوف وذلؾ خالؿ الفتػرة التػى تعػد بييػا الالئلػة التنفيذيػة للػيف
صدورىا .

يبدح 303

ينرر ىذا القانوف بى الجريدة الرسمية  ،ويعمؿ بو مف تاريا نرره .

يبصـ ىػذا القػانوف بخػاتـ الدولػة  ،وينفػذ ققػانوف مػف قوانينيػا  ،صػدر برئاسػة الجميوريػة بػى  66الملػرـ
سنة  5 " 6986يوليو سنة . " 6966

قزار رئيس مجهىريخ يصز انؼزثيخ
رقى  250نسُخ 3975

ثبنالئحخ انزُفيذيخ نهقبَىٌ رقى  301نسُخ 3963

ثشؤٌ إػبدح رُظيى األسهز واهليئبد انزي

يشًههب(*)

رئيس الجميورية
بعد االطالع على الدستور:
وعلى القانوف رقـ  619لسنة 6966براف إعادة تنظيـ األزىر والييئات التي يرمليا؛
وعلى القانوف رقـ  49لسنة  6976براف تنظيـ الجامعات؛
وعل ػػى الق ػػانوف رق ػػـ 56لس ػػنة  6976بتطبي ػػؽ ج ػػدوؿ المرتب ػػات الملل ػػؽ بق ػػانوف الجامع ػػات عل ػػى جامع ػػة
األزىر؛
وعلى قرار رئيس الجميورية رقـ  6198لسنة  6974بتنظيـ و ازرة رئوف األزىر وتلديد مسئولياتيا؛
وعلى موابقة مجلس الوز ار ؛
وعلى ما ارتآه المجلس األعلى ل زىر؛
وبنا على ما ارتآه مجلس الدولة؛
يبدح -6يعمؿ بالقاـ الالئلة التنفيذية للقانوف رقـ  619لسػنة 6966المرػار إلييػا المرابقػة ليػذا القػرار

ويلرى قؿ نص يخالؼ ألقاميا.

يــبدح -2تلرػػى المادتػػاف األولػػى والهالهػػة مػػف قػرار رئػػيس الجميوريػػة رقػػـ  6098لسػػنة  6974المرػػار
إليو ،ويستمر العمؿ بباقي ألقامو بيما ال يخالؼ ألقاـ القانوف رقػـ  619لسػنة 6966أو ألقػاـ الالئلػة

التنفيذي ػػة المرابق ػػة ،قم ػػا يس ػػتمر العم ػػؿ بيم ػػا ال يخالفيم ػػا بالق ػػاـ القػ ػ اررات التنظيمي ػػة والتقميلي ػػة المؤقت ػػة
الصػػادرة تنفيػ ػ ًذا أللق ػػاـ القػ ػانوف رقػػـ  619لس ػػنة  6966لت ػػى تص ػػدر الل ػوائح الداخلي ػػة الجدي ػػدة للقلي ػػات
والمعاىد وقذلؾ اللوائح األخرى المرار إلييا بي الالئلة التنفيذية المرابقة.

(*) الجزيذة الزسميت في  72مارس سىت  – 5721العذد ( 51حابع).
ملحىظت :وصج المادة الثالثت مه القاوىن رقم  11لسىت  5795على أن حسخبذل عبارة "مذيز الجامعت" بعبارة "رئيس الجامعت" أيىما وردث بالقاوىن رقم  501لسىت
5795والئحخه الخىفيذيت.

يبدح -1مر عدـ ا خػالؿ بالقػاـ القػانوف رقػـ  619لسػنة  6966المرػار إليػو ال تنفػذ قػ اررات المجلػس

األعلػػى ل زىػػر أو مجمػػر البلػػوث ا سػػالمية أو مجلػػس جامعػػة األزىػػر بيمػػا يلتػػاج إلػػى استصػػدار قػػانوف
أو قرار مػف رئػيس الجميوريػة أو مجلػس الػوز ار إال بعػد اعتمادىػا مػف وزيػر رػئوف األزىػر طبقًػا للمػادتيف
 -51 ،66مػػف القػػانوف رقػػـ  619لسػػنة  ،6966ويسػػري ذلػػؾ علػػى مػػا يصػػدر مػػف ق ػ اررات بػػي المسػػائؿ
المنصػ ػػوص علييػ ػػا بػ ػػي الم ػ ػواد /91 ،69 ،66 ،66ب 89 ،57 ،54 ،56 ،95 ،6/94 ،مػ ػػف القػ ػػانوف
المذقور ،وقذلؾ بي المسائؿ التي جعؿ ىذا القانوف لوزير رئوف األزىر اختصاص إصدار قرار بييا.
يبدح -4ينرر ىذا القرار بي الجريدة الرسمية ،ويعمؿ بو مف تاريا نرره.
صدر برئاسة الجميورية بي  6ربير األوؿ سنة  69( 6995مارس سنة .)6975

( )3شيخ األسهز:

انجبة األول أحكبو ػبيخ

يبدح -6ريا األزىػر ىػو ا مػاـ األقبػر وصػالب الػرأي بػي قػؿ مػا يتصػؿ بالرػئوف الدينيػة والمرػترليف

بالقرآف وعلوـ ا سالـ ،ولو الرياسة والتوجيػو بػي قػؿ مػا يتصػؿ بالد ارسػات ا سػالمية والعربيػة بػي األزىػر
وىيئاتو.
يبدح -2مر مراعاة ألقاـ القػانوف  619لسػنة 6966وىػذه الالئلػة يقػوف لرػيا األزىػر بالنسػبة ل زىػر
وىيئاتو وللعامليف بيا عدا جامعة األزىر جمير االختصاصات المقررة للوزير بي قابة القوانيف واللوائح.

ويقوف لو بالنسبة لجامعة األزىر االختصاصات المقررة بي القانوف رقـ  619لسنة 6966وىذه الالئلة.

( )2وكيم األسهز:
يبدح -1يعاوف وقيؿ األزىر ريا األزىر ويقوـ مقامو عند غيابو ولرػيا الزىػر أف يفوضػو بػي ممارسػة
بعض اختصاصاتو المنصوص علييا بي المادةالسابقة.

يــبدح -4مػػر م ارعػػاة ألقػػاـ القػػانوف رقػػـ  619لسػػنة 6966وىػػذه الالئلػػة يقػػوف لوقيػػؿ األزىػػر بالنسػػبة

لييئػػات األزىػػر وللعػػامليف بيػػا عػػدا الجامعػػة جميػػر االختصاصػػات المقػػررة لوقيػػؿ الػػو ازرة بػػي قابػػة القػوانيف
واللوائح.

( )1انُظبو املبيل نألسهز:
يبدح -5تطبؽ ألقاـ القوانيف واللوائح المالية المعموؿ بيا بي اللقومػة بيمػا لػـ يػرد برػانو نػص خػاص

بي القانوف رقـ  619لسنة 6966المرار إليو أو بي ىذه الالئلة.

يبدح -6يقػوف ل زىػر ميزانيػة تمهػؿ قس ًػما ضػمف موازنػة الجيػاز ا داري للدولػة إيػر ًادا ومصػروبًا وتقسػـ
إلى بروع وبصوؿ وبقًا لما تقتضيو طبيعة العمؿ ،وما يتفؽ عليو بيف األزىر وو ازرة المالية.
وتتفؽ السنة المالية ل زىر وىيئاتو بي بدايتيا ونيايتيا مر السنة المالية للدولة.
يبدح -7تعد قؿ ىيئة مف ىيئات األزىر مػا يخصػيا بػي مرػروع الميزانيػة بنػا علػى تقػديرات مصػلوبة

بالبيانات وا لصا ات واألسس التي بنيت علييا.

ويعػػرض مرػػروع الميزانيػػة علػػى المجلػػس األعلػػى ل زىػػر للنظػػر بيػػو ،وبعػػد إق ػ ارره يرسػػؿ إلػػى وزيػػر رػػئوف
األزىر ليتولى عرضو على الجيات المختصة بي المواعيد المقررة.
قمػػا تتػػولى قػػؿ ىيئػػة مػػف ىػػذه الييئػػات إعػػداد مػػا يخصػػيا مػػف اللسػػاب لختػػامي هػػـ يعػػرض علػػى المجلػػس
األعلى ل زىر الذي يتولى إعداد اللساب الختامي هـ يرسلو إلى وزير رئوف األزىر.
يــبدح -8يقػػوف لقػػؿ ىيئػػة مػػف ىيئػػات األزىػػر جيػػاز إداري ومػػالي تلػػت إر ػراؼ رئيسػػيا ويتقػػوف مػػف
األقساـ والولدات التي يصدر بتلديدىا وبياف اختصاصاتيا قرار مف المجلس األعلى ل زىر.

ويعػػرض مرػػروع الميزانيػػة علػػى المجلػػس األعلػػى ل زىػػر ومجمػػر البلػػوث ا سػػالمية والمعاىػػد األزىريػػة،
تلت إرراؼ األميف العاـ للمجلس األعلى ل زىر.
يــبدح -9يتػػولى األزىػػر وىيئاتػػو إقامػػة مبانييػػا ومنرػػآتيا ويقػػوـ باألعمػػاؿ الالزمػػة لصػػيانتيا وترميميػػا

وقػػذلؾ أعمػػاؿ صػػيانة واصػػالح األجي ػزة والمعامػػؿ واآلالت بواسػػطة إدارة ىندسػػية تضػػـ بعػػض أعضػػا

ىيئ ػػات الت ػػدريس بجامع ػػة األزى ػػر وغيرى ػػا م ػػف الجامع ػػات المصػ ػرية أو م ػػف ي ػػرى االس ػػتعانة بي ػػـ لخبػ ػرتيـ
وتتولى ىذه ا دارة تصميـ وتنفيذ مرروعات المباني بػي لػدود الميزانيػة ،ويجػوز أف يعيػد األزىػر وىيئاتػو
إلى المقاتب اليندسية الخاصة بالقياـ بيذه األعماؿ.
ويتقاضػػي المرػػترقوف بػػي ىػػذه األعمػػاؿ مقابػػؿ أتعػػاب ومقابػػآت بالفئػػات التػػي تتقػػرر بػػي الالئلػػة الداخليػػة
ليػ ػذه ا دارة وتص ػػدر بقػ ػرار م ػػف ر ػػيا األزى ػػر بع ػػد موابق ػػة المجل ػػس األعل ػػى ل زى ػػر وأخ ػػذ رأي مجل ػػس
الجامعة.
وتعتبػػر ىػػذه األعمػػاؿ بالنسػػبة ألعضػػا ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة األزىػػر الػػذيف يرػػترقوف بييػػا مزاولػػة للمينػػة
داخؿ الجامعة.
وتلدد مقابآت أعضا ىيئات التدريس الذيف يرترقوف بي ىذه ا دارة أو بي األعماؿ المذقورة بقرار مػف
ريا األزىر بنا على اقتراح مجلس جامعة األزىر وموابقة المجلس األعلى ل زىر.
يــبدح -60تلػػدد مرتبػػات ومقابػػآت رػػيا األزىػػر ووقيػػؿ األزىػػر واألمنػػا العػػامليف لييئاتػػو ومػػدير عػػاـ

المعاىػػد األزىريػػة وأعضػػا المجلػػس األعلػػى ل زىػػر وأعضػػا مجم ػر البلػػوث ا سػػالمية ومػػدير الجامعػػة
ووقالئيػػا وأمينيػػا العػػاـ وأعضػػا ىيئػػة التػػدريس والمدرسػػيف المسػػاعديف والمعيػػديف بيػػا ومقابػػآت المجػػالس
واللجاف المختلفة على الوجو المبيف بالجدوؿ (أ) المرابؽ ليذه الالئلة.

انجبة انضبَي

اجملهس األػهى نألسهز
يــبدح -33مػػر م ارعػػاة ألقػػاـ القػػانوف رقػػـ  619رقػػـ  619لسػػنة 6966وىػػذه الالئلػػة ،يقػػوف للمجلػػس
األعلػػى ل زىػػر بالنسػػبة لجامعػػة األزىػػر االختصاصػػات المقػػررة للمجلػػس األعلػػى للجامعػػات األخػػرى بػػي

القوانيف واللوائح لمنظمة ليا.
يـبدح -32يػدعو رػيا األزىػر المجلػس األعلػى ل زىػر إلػى االجتمػاع مػرة علػى األقػؿ قػؿ رػيريف قمػا

ي ػػدعوه إل ػػى االجتم ػػاع بن ػػا عل ػػى طل ػػب أغلبي ػػة أعض ػػائو بقت ػػاب مس ػػبب ،ول ػػوزير ر ػػئوف األزى ػػر لض ػػور
اجتماعات المجلس األعلى ل زىر ،وبي ىذه اللالة تقوف لو رياسة المجلس.

صليلا بلضػور أغلبيػة أعضػائو ،وتصػدر القػ اررات باغلبيػة األعضػا اللاضػريف ،بػإذا
ويقوف االجتماع
ً
تساوت األصوات يرجح الجانب الذي منو رئيس المجلس.
مر مراعاة لقـ المادة 69مف ىذه الالئلة يصدر ريا األزىر ق اررات المجلس األعلى ل زىر.
يبدح -31مػر م ارعػاة ألقػاـ المػادة66مػف القػانوف رقػـ  619لسػنة 6966تبلػغ قػ اررات المجلػس األعلػى
ل زىر إلى وزير رئوف األزىر خالؿ همانية أياـ مف تاريا صدورىا.

يــبدح -34يقػوـ األمػػيف العػػاـ للمجلػس األعلػػى ل زىػػر بامانػة المجلػػس وا رػراؼ علػى تلريػػر ملاضػػر

جلساتو واهباتيا بي سػجؿ خػاص يوقعػو رػيا األزىػر بعػد توقيعػو مػف األمػيف العػاـ قمػا يقػوـ األمػيف العػاـ
بتبليغ ق اررات المجلس إلى الجيات المختصة.
ويرأس األميف العاـ جياز المجلس المنصوص عليو بي المادة 64مف القانوف رقـ  619لسنة .6966
يــبدح -35يتقػػوف جيػػاز المجلػػس األعلػػى ل زىػػر مػػف األقسػػاـ الفنيػػة وا داريػػة والماليػػة وغيرىػػا الالزمػػة

للقيػػاـ بعملػػو ،ويصػػدر قػرار مػػف رػػيا األزىػػر بنػػا علػػى اقتػراح األمػػيف العػػاـ للمجلػػس لتلديػػد ىػػذه األقسػػاـ
وتلديد اختصاصاتيا وتنظيـ عمليا.
يبدح -36مػر م ارعػاة ألقػاـ المػادة 61مػف القػانوف رقػـ  619لسػنة 6966يػدير األمػيف العػاـ للمجلػس

األعلػػى ل زىػػر تلػػت إر ػراؼ رػػيا األزىػػر األعمػػاؿ الفنيػػة والماليػػة وا داريػػة لجيػػات المجلػػس ،ويقػػوف
مسئوالً عف تنفيذ القوانيف واللوائح بي لدود اختصاصو.

ومػػر م ارع ػػاة ألقػػاـ الق ػػانوف رقػػـ  619لس ػػنة 6966وىػػذه الالئل ػػة يقػػوف ل م ػػيف العػػاـ للمجل ػػس األعل ػػى
ل زىػػر بالنسػػبة لجيػػاز المجلػػس والعػػامليف بػػو جميػػر االختصاصػػات المقػػررة لرؤسػػا المصػػالح بػػي قابػػة
القوانيف واللوائح.

انجبة انضبنش

 -3جمًغ انجحىس اإلسالييخ
ً

(أوال) واججبد اجملًغ:
يــبدح -37يبارػػر المجمػػر نرػػاطو لتلقيػػؽ األىػػداؼ المنصػوص علييػػا بػػي القػػانوف ،وعلػػى األخػػص مػػا

ياتي:

( )6البلث العميؽ الواسر بي الفروع المختلفة للدراسات ا سالمية.
( )6العمؿ على تجديد الهقابة ا سالمية وتجرييا مف الفضوؿ والروائب وتجليتيا بي جوىرىػا األصػيؿ
الخالص.
( )9توسير نطاؽ العلـ با سالـ والهقابة ا سالمية لقؿ مستوى وبي قؿ بيئة.
( )4تلقيؽ التراث ا سالمي ونرره.
( )5بياف الرأي بيما يجد مف مرقالت مذىبية أو اجتماعية أو اقتصادية.
( )6لمؿ تبعة الدعوة إلى سبيؿ اهلل باللقمة والموعظة اللسنة.
( )7تتبػر مػػا ينرػر عػػف ا سػالـ والتػراث ا سػػالمي مػف بلػػوث ود ارسػات بػػي الػداخؿ والخػػارج لالنتفػػاع
بما بييا مف رأي صليح أو مواجيتيا بالتصليح والرد.
( )8رسـ نظاـ بعوث األزىر إلى العالـ والبعوث الوابدة مف العالـ إليو.
( )9المعاونػػة بػػي توجيػػو الد ارسػػات ا سػػالمية العليػػا لػػدرجتي التخصػػص والعالميػػة بػػي جامعػػة األزىػػر
وا رراؼ على ىذه الدراسات والمرارقة بي امتلاناتيا.
()61

العم ػػؿ عل ػػى تنظ ػػيـ القواع ػػد وتولي ػػد األس ػػس الت ػػي تق ػػوـ عليي ػػا المس ػػابقات والم ػػنح العلمي ػػة

والجوائز التي تمنليا الدولة لترجير الدراسات ا سالمية ،واج ار المسابقات وتقديـ المػنح العلميػة
والجوائز المالية ليذا الررض وللمجمر بي سبيؿ تلقيؽ أىدابػو وبػي لػدود اختصاصػو أف يصػدر
توصيات إلى العامليف بي مجاؿ الهقابة ا سالمية مف الييئات العامة والخاصة واألبراد.

ً

(صبَيب) جلبٌ اجملًغ وأروقزه:
لجانػا أساسػية تخػتص قػؿ منيػا بجانػب مػف البلػوث
يبدح -38يؤلؼ مجلس المجمػر مػف بػيف أعضػائو ً
بي مجاؿ الهقابة ا سالمية ،ويقوف ترقيؿ ىذه اللجاف بي بد قؿ دورة مػف دورات المجلػس ويختػار لقػؿ
مقرر مف األعضا .
منيا ًا

لجانا وقتية ،ويقػوف
قما يجوز لمجلس المجمر عند االقتضا أف يرقؿ مف أعضائو أو منيـ ومف غيرىـ ً
تلديد مقابآت أعضا ىذه اللجاف مف غير أعضا المجمر على الوجو المبيف بالجدوؿ (أ) المرابؽ ليػذه

الالئلة.
يبدح -39لمجلس المجمر أف يؤلؼ مف بيف أعضائو بنا على اقتراح اللجاف المختصة أروقة للبلوث

بػػي مختلػػؼ بػػروع الهقابػػة ا سػػالمية ،ويقػػوف لقػػؿ رواؽ رػػيا مػػف األعضػػا يعاونػػو عػػدد مػػف البػػالهيف
والخب ار ويقوف اعتماد صفتيـ بقػرار مػف رػيا األزىػر بنػا علػى اقتػراح اللجنػة المختصػة وموابقػة مجلػس
المجمر وتلدد مقابآتيـ على الوجو المبيف بالجدوؿ (أ) المرابؽ ليذه الالئلة.
(هالهًا) األعضا :
يبدح -20يقػرر مجلػس المجمػر تفػرغ بعػض أعضػائو بمػا ال يقػؿ عػف النصػؼ ،ويعتمػد ىػذا القػرار مػف
المجلس األعلى ل زىر ،ويقوف التفرغ لمدة ملددة تبيف بي قرار التفرغ.

ويجػػوز تجديػػد مػػدة التفػػرغ قلمػػا دعػػت اللاجػػة إلػػى ذلػػؾ ،قمػػا يجػػوز للمجلػػس أف يقػػرر إنيػػا التفػػرغ قبػػؿ
انتيا مدتو إذا رأي وجيًا لذلؾ ويعتمد ىذا القرار مف المجلس األعلى ل زىر.

يبدح -23يبػيف قػرار التفػرغ الميػاـ العلميػة التػي يقلػؼ بيػا العضػو المتفػرغ وعلػى ىػذا العضػو أف يقػدـ

تقارير دورية بنتيجة أبلاهو إلى مجلس المجمر.

ويخصص العضو المتفرغ جيػوده قليػا ألعمػاؿ المجمػر وال يجػوز لػو مبارػرة أي نرػاط خػارجي أيػا قانػت
صورتو خالؿ بترة تفرغو.
يــبدح -22يتػػابر العضػػو غيػػر المتفػػرغ لضػػور الجلسػػات ويقػػوـ بػػالبلوث والد ارسػػات التػػي يقلػػؼ بيػػا

ويرارؾ بي أعماؿ اللجاف واألروقة التي يقرر المجلس ارتراقو بييا.

يــبدح -21لمجلػػس المجمػػر أف يعتبػػر العضػػو مسػػتقيالً إذا تخلػػؼ عػػف لضػػور خمػػس جلسػػات متتابعػػة

بػػدوف عػػذر ويقػػوف ذلػػؾ بقػرار يصػػدره المجلػػس بػػي جلسػػة يلضػػرىا هلهًػػا األعضػػا علػػى األقػػؿ وباألغلبيػػة
جميعا.
المطلقة ألعضائو
ً

يبدح -24يراعى بي اختيار العضو المراسؿ توابر الرروط المنصوص علييا بػي البنػود  4 ،6 ،6مػف

المادة( )67مف القانوف رقـ  69لسنة .6966

ويصدر باعتماد العضوية قرار مف وزير رئوف األزىر وتقوف مقاباة العضو المراسؿ علػى الوجػو الملػدد
بالجدوؿ المرابؽ ليذه الالئلة.
يبدح -25يرترط بيمف يمنح لقب عضو بخري:
(أ) أف يقوف معروبًا بالتقوى والورع بي ماضيو ولاضره.
(ب) أف يقوف قد أدى لإلسالـ خدمات علمية ذات أهر.
ابعا) ىيئات المجمر:
(ر ً
يبدح -26رػيا األزىػر ىػو رئػيس المجمػر ،وىػو الػذي يػدعو إلػى اجتماعػات المجلػس والمػؤتمر ويقػرر
جدوؿ أعماليا ويدير مناقراتيا ،وبي لالة غيابو أو خلو منصبو يتولى الرئاسػة وقيػؿ األزىػر ،وبػي لالػة

أيضا يرأس االجتماع أميف عاـ المجلس هـ أقبر األعضا سنا.
غياب وقيؿ األزىر أو خلو منصبو ً
يبدح -27يضر مجلس المجمر خطة زمنية ل بلاث التي تلقؽ أىدابو ويعتمدىا مػف المجلػس األعلػى

ل زىر.

يبدح -28يضر مجلس المجمر الخطة لالزمة لتنفيذ ق ارراتو وق اررات مػؤتمر المجمػر ومرػروعاتو ويعيػد
إلى اللجاف واألروقة بما يراه مف بلوث وأعماؿ ،ويناقش خططيا بي العمؿ ويدرس التقػارير عػف أعماليػا

ونتائى بلوهيا ،ويتابر تقارير األعضا المتفرغيف.
يبدح -29يجوز أف يقرر المجلس تعطيؿ جلساتو ريريف بي بصؿ الصيؼ مف قؿ سنة.
يـــبدح -10يضػػر مجلػػس المجمػػر الئلػػة بالنظػػاـ الػػداخلي لييئػػات المجمػػر واللجػػاف واألروقػػة وتنظػػيـ

العالقػػة بينيػػا ،وقػػذلؾ تنظػػيـ المسػػابقات ،والمػػنح والج ػوائز والمقابػػآت العلميػػة بػػي ضػػو خطػػة األبلػػاث
المعتمػدة ،ويصػػدر بيػػذه الالئلػػة قػرار مػف رػػيا األزىػػر ويلػػدد مقابػػآت أعضػا اللجػػاف مػػف غيػػر أعضػػا
المجمر الذيف قد يستعاف بخبرتيـ على الوجو الملدد بي الجدوؿ المرابؽ ليذه الالئلة.

يــبدح -13يعقػػد المجمػػر مػػؤتمره العػػادي بػػي رػػير ذي القعػػدة مػػف قػػؿ عػػاـ ويجػػوز بق ػرار مػػف رئػػيس

المجمر تعديؿ ىذا الموعد.

قمػػا يجػػوز دعػػوة المػػؤتمر إلػػى اجتمػػاع غيػػر عػػادي بنػػا علػػى اقت ػراح رػػيا األزىػػر بموابقػػة وزيػػر رػػئوف
األزىر.
يــبدح -12تقػػوـ األمانػػة العامػػة للمجمػػر بإرسػػاؿ الػػدعوة إلػػى األعضػػا مصػػلوبة بجػػدوؿ األعمػػاؿ قبػػؿ

الموعد الملدد لالجتماع باسبوعيف على األقؿ.

يبدح -11جلسات المؤتمر خاصة ولو أف يقرر عالنيتيا بي المناسبات التي يراىا.
تباعػػا ويودعػػو األمانػػة العامػػة ،ويقػػدـ
يــبدح 140يعػػد مقػػرر قػػؿ لجنػػة تقريػ ًا
ػر عمػػا يػػتـ مػػف أعمػػاؿ لجنتػػو ً
سنويا عف أعماؿ المجمر ولجانو.
األميف العاـ للمجمر بي نياية قؿ دورة تقر ًا
ير ً

(خامسا) األمانة العامة:
ً

يبدح -15مػر م ارعػاة ألقػاـ القػانوف رقػـ  619لسػنة 6966وىػذه الالئلػة ،يقػوف ل مػيف العػاـ للمجمػر

بالنسبة ألجيزة المجمر والعامليف  -أعضائو  -جمير االختصاصات المقررة لرؤسا المصالح بي ققابػة
القوانيف واللوائح ،ويتولى على وجو خاص ما ياتي:
( )6القياـ باعمػاؿ أمانػة مجلػس المجمػر والمػؤتمر وا رػراؼ علػى تػدويف ملاضػر جلسػاتيا بػي سػجؿ
خاص يوقعو مر الرئيس.
( )6تنفيذ ق اررات مجلس المجمر والمؤتمر ومواباة قؿ منيما بنتائى المتابعة.
( )9معاونة اللجاف واألروقة بي القياـ باعماليا.
( )4القياـ على نرر مطبوعات المجمر ونرراتو الدورية وغير الدورية.
( )5توبير المراجر وا لصائيات والبيانات والتقارير التي تمقف المجمر مف القياـ بواجبو.
( )6ا رػ ػ ارؼ عل ػػى الجي ػػاز الفن ػػي وا داري ل مان ػػة العام ػػة وتوجيي ػػو بم ػػا يقف ػػؿ العم ػػؿ عل ػػى تلقي ػػؽ
أىداؼ المجمر.
( )7إعداد تقرير سنوي عف نراط المجمر وىيئاتو يقدـ لػرئيس المجمػر ولمػؤتمره السػنوي ويخطػر رػيا
األزىر ووزير رئوف األزىر بصورة منو.

يبدح -16يقوف ل مانة العامة جياز للرئوف الفنية والمالية وا دارية والقتابية وتلدد ا دارات واألقساـ
الرئيسية مسئولياتيا وأعماليا بقرار مف ريا األزىر بنا على اقتراح األميف العاـ للمجمر.

يــبدح -17قػػؿ بلػػث يقػػدـ للمجمػػر مػػف غيػػر أعضػػائو ويقػػوف داخ ػالً بػػي خطػػة أبلاهػػو المعتمػػدة يق ػره
المجمر ،يجوز أف تقرر لصالبو مقاباة يلددىا مجلػس المجمػر بنػا علػى اقتػراح األمانػة العامػة ويصػدر

باعتمادىا قرار مف ريا األزىر.

 -2إدارح انضقبفخ وانجؼىس اإلسالييخ
يــبدح -18إدارة الهقابػػة والبعػػوث ا سػػالمية ىػػي الجيػػاز الفنػػي لمجمػػر البلػػوث ا سػػالمية ومػػديرىا ىػػو

أميف عاـ المجمر.

ومر ألقاـ القانوف رقـ  619لسػنة 6966وىػذه الالئلػة يقػوف لمػدير إدارة الهقابػة والبعػوث ا سػالمية بػي
دائرة اختصاصاتو جمير االختصاصات المقررة لرؤسا المصالح بي قابة القوانيف واللوائح.
يبدح -19تبارر إدارة الهقابة والبعوث ا سالمية اختصاصاتيا عف طريؽ ا دارات اآلتية:
( )6إدارة البلوث والنرر.
( )6إدارة البعوث ا سالمية.
( )9إدارة الدعوة وا رراد.
يبدح -40تتولى إدارة البلوث والنرر على وجو خاص ما ياتي:
( )6مراجعة المصلؼ الرريؼ والتصريح بطبعو وتداولو.
( )6بلص المؤلفات والمصنفات ا سالمية وأو التي تتعرض لإلسػالـ وابػدا رأييػا بيمػا يتعلػؽ بنرػرىا
أو تداوليا أو عرضيا.
( )9تتبر قؿ ما يقتب عف ا سالـ بي الداخؿ والخارج والرد على قؿ ما يمس ا سالـ بييا.
( )4ترجمة المؤلفات والدراسات الجادة التي تقتب بي الخارج باللرات األجنبية عف ا سالـ.
( )5مراجعػػة الترجمػػات الموجػػودة لمعػػاني الق ػرآف الق ػريـ واختيػػار ألسػػنيا ولفػػت أنظػػار المسػػلميف إلػػى
االنتفاع بيا.

( )6نرر البلوث المتعلقة بالموضوعات الفقيية والعقلية واالجتماعية التي تعػالى أدوا المجتمػر وتفقػو
المسلميف بي أمور دينيـ مر االستعانةبوسائؿ ا عالـ المختلفة.
( )7نرر بلوث ودراسات مجمر البلوث ا سالمية.
( )8إعداد البيانات والدراسات الالزمة لمجمر البلوث ا سالمية.
( )9العمؿ على نرر الهقابة ا سالمية عف طريؽ المجالت والقتب.
يبدح -43تتولى إدارة البعوث ا سالمية على وجو خاص ما ياتي:
( )6ا رػراؼ علػػى الطػػالب الوابػػديف للد ارسػػة بػػاألزىر واسػػتقباليـ واسػػقانيـ وتسػػييؿ إللػػاقيـ بالمعاىػػد
والقليات األزىرية.
وعلمي ػػا واع ػػدادىـ لاللتل ػػاؽ ب ػػالفرؽ المناس ػػبة لي ػػـ ب ػػي القلي ػػات
لروي ػػا
ً
( )6تاىي ػػؿ الط ػػالب والواب ػػديف ً
والمعاىد.
( )9إيفاد البعوث مف المدرسيف والوعاظ إلى الخارج لنرر الهقابة ا سالمية والعربية.
تمييدا يفادىـ إلى الخارج.
( )4تاىيؿ المررليف للبعوث
ً
( )5ا رراؼ على طالب األزىر الموبديف للدراسة بي الخارج ورعايتيـ وتوجيييـ.
( )6متابعة نراط المبعوهيف بالخارج.
( )7إعداد المناىى الدراسية والقتب التي تدرس بي العالـ ا سالمي باللرات المللية.
يبدح -42تتولى إدارة الدعوة وا رراد على وجو خاص ما ياتي:
( )6العمؿ على نرر الدعوة ا سالمية بي قؿ المستويات والبيئات.
اجتماعيا.
خلقيا و
ً
( )6تبصير الناس بواجبيـ الديني والوطني والعمؿ على إقامة مجتمر سليـ ً
يـــــبدح -41ي ػ ػػتـ تنظ ػ ػػيـ العم ػ ػػؿ ب ػ ػػي إدارة الهقاب ػ ػػة والبع ػ ػػوث ا س ػ ػػالمية وادارتي ػ ػػا المختلف ػ ػػة وتلدي ػ ػػد
االختصاصات بقرار مف ريا األزىر بنا على اقتراح مدير الهقابة والبعوث ا سالمية.

انجبة انزاثغ

املؼبهد األسهزيخ
انفصم األول

أَىاع املؼبهد األسهزيخ وَظًهب
يبدح -44تتبر المعاىد األزىرية ا دارة العامة للمعاىد األزىرية وىي نوعاف:
 -1المعاهد األزهرية العامة:
وىػػي معاىػػد التعلػػيـ العػػاـ وترػػمؿ المعاىػػد األزىريػػة لم ارلػػؿ التعلػػيـ العػػاـ الهالهػػة التػػي تيػػدؼ إلػػى تزويػػد
تالىميػػذىا بالقػػدر القػػابي مػػف الهقابػػة ا سػػالمية والعربيػػة ،والػػى جانبيػػا المعػػارؼ والخبػرات التػػي يتػػزود بيػػا
نظراؤىـ بي المدارس األخرى.
 -2المعاهد األزهرية الخاصة وتشمل:
(أ) معيد البعوث ا سالمية وىو الذي يعد الطالب الوابديف لتلقي العلوـ الدينية والعربية.
( )9معاىد الق ار ات وىي التي تعد لفاظ القرآف القريـ جادة أدائو.

ً

أوال -املؼبهد األسهزيخ انؼبيخ
يبدح -45ترمؿ المعاىد األزىرية العامة مرالؿ التعليـ الهالهة اآلتية:
( )6المرللة االبتدائية.
( )6المرللة ا عدادية.
( )9المرللة الهانوية.
 -6المعاىد االبتدائية ل زىر
لاليػا،
يبدح -46تعتبػر مػدارس تلفػيظ القػرآف القػريـ التابعػة لػإلدارة العامػة للمعاىػد األزىريػة الموجػودة ً

والتي تضـ مستقبالً معاىد ابتدائية أزىرية تؤىؿ للمعاىد ا عدادية ل زىر.

يبدح -47تعامؿ مػدارس ومقاتػب تلفػيظ القػرآف القػريـ الخاصػة التػي لػـ تضػـ بعػد إلػى األزىػر معاملػة
المعاىد الخاصة إذا استوبت الرروط التي يصدر بيا قرار مف وزيػر رػئوف األزىػر بنػا علػى طلػب رػيا

األزىر بعد موابقة المجلس األعلى وبنا على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.
يبدح -48مدة الدراسة بالمعاىد االبتدائية األزىرية ست سنوات دراسية.

يــبدح -49ال يقبػػؿ بػػي الصػػؼ األوؿ مػػف نقصػػت سػػنو بػػي أوؿ أقتػػوبر مػػف السػػنة الد ارسػػية عػػف سػػت

سػػنوات أو زادت علػػى تسػػر سػػنوات وبقًػػا للقواعػػد التػػي يقرىػػا رػػيا األزىػػر بنػػا علػػى اقتػراح ا دارة العامػػة
للمعاىد األزىرية وموابقة المجلس األعلى ل زىر.

ويزاد اللد األدنى سنة لقؿ صؼ دراسي تاؿ.
يبدح -50المواد التي تدرس بيذه المعاىد ىي:
لفظ القرآف القريـ – الديف – اللرة العربية والخط واألناريد – اللاسػب واليندسػة – المػواد االجتماعيػة –
العلوـ والتربية الصلية – الرسـ واألرراؿ العملية – التربية الزراعيػة (للبنػيف) والتربيػة النسػوية (للبنػات)-
التربة الخاصة.
يبدح -53يعتبر التعليـ بي ىذه المعاىد ونلوىا مما تررؼ عليو ا دارة العامة للمعاىد األزىرية تنفيػ ًذا

لإللزاـ المنصوص عليو بي القانوف رقـ  68لسنة  6968بي راف التعليـ العاـ.

يبدح -52يلػدد موعػد بػد العػاـ الد ارسػي ونيايتػو بقػرار مػف المجلػس األعلػى ل زىػر بنػا علػى اقتػراح
ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة .أمػػا ا جػػازات التػػي تقتضػػييا ظػػروؼ عامػػة أو خاصػػة بتلػػدد بق ػرار مػػف

ريا األزىر بنا على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.
يــبدح -51يصػػدر بنظػػاـ تقػػويـ التالميػػذ وترسػػييـ ونقليػػـ مػػف صػػؼ إلػػى الصػػؼ الػػذي يليػػو بالمرللػػة

االبتدائيػػة ق ػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر بنػػا علػػى اقت ػراح ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة بعػػد أخػػذ رأي
اللجنة المرترقة بيف األزىر وو ازرة التربية والتعليـ وموابقة المجلس األعلى ل زىر.
يــبدح -54قػؿ مػػف أدى االمتلػاف النيػػائي ليػذه المرللػػة بنجػاح تمنلػػو ا دارة العامػة للمعاىػػد األزىريػػة

رػػيادة إتمػػاـ الد ارسػػة االبتدائيػػة األزىريػػة التػػي تعتبػػر معادلػػة لرػػيادة إتمػػاـ الد ارسػػة االبتدائيػػة التػػي تمنليػػا
و ازرة التربية والتعليـ التي تخوؿ للامليا االلتلاؽ بالمعاىد ا عدادية األزىرية والمدارس ا عدادية التابعػة
ػتوبيا للرػػروط األخػػرى لالزمػػة لاللتلػػاؽ بيػػا بػػإذا أتػػـ مػػدة الد ارسػػة بػػي
لػػو ازرة التربيػػة والتعلػػيـ متػػى قػػاف مسػ ً
ىػػذه المرللػػة ولػػـ يػػؤد امتلػػاف الد ارسػػة االبتدائيػػة أو رسػػب بيػػو يعطػػي رػػيادة مػػف ا دارة العامػػة للمعاىػػد
األزىرية بإتماـ مدة ا لزاـ.
ويعقػػد امتلػػاف دورتػػاف لل ارسػػبيف بػػي االمتلػػاف المرػػار إليػػو بػػي الفق ػرة السػػابقة بػػي الم ػواد العربيػػة والدينيػػة
المقررة أما بالنسبة إلى المواد الهقابية بتطبؽ برانيا الرروط واألوضاع المقررة بو ازرة التربية والتعليـ(.)6

( )5الفقزة الثاويت مه المادة 15مضافت بقزار رئيس الجمهىريت رقم  177لسىت  5721الجزيذة الزسميت العذد  72في .5721/2/1

يــبدح -55يجػػوز إنرػػا معاىػػد تجريبيػػة أو نموذجيػػة ابتدائيػػة لتلفػػيظ الق ػرآف الق ػريـ ويصػػدر بإنرػػائيا

وتنظيميا قػرار مػف وزيػر رػئوف األزىػر بنػا علػى طلػب رػيا األزىػر بعػد موابقػة المجلػس األعلػى ل زىػر
وبنا على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.
يبدح -56يقرر وزير رئوف األزىر بعد موابقة اللجنة الو ازريػة لللقػـ المللػي النظػاـ الػذي يقفػؿ تلقيػؽ

التعػػاوف بػػيف ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة وجيػػات ا دارة الملليػػة بالنسػػبة لمعاىػػد ىػػذه المرللػػة طبقًػػا

أللقاـ قانوف ا دارة المللية والئلتو التنفيذية.

صبَيب  -املؼبهد اإلػداديخ نألسهز
يبدح -57مدة الدراسة بالمعاىد ا عدادية ل زىػر هػالث سػنوات د ارسػية يمػنح الطالػب بعػد النجػاح بييػا
الريادة ا عدادية ل زىر مف لريا األزىر.

يبدح -58يرترط بيمف يقبؿ بالصؼ األوؿ مف ىذه المعاىد:
ػلما ال يقػػؿ سػػنو بػػي أوؿ أقتػػوبر مػػف السػػنة الد ارسػػية عػػف إلػػدى عرػرة سػػنة وال تزيػػد
( )6أف يقػػوف مسػ ً
على سبر عررة سنة.
( )6أف يقػػوف لاص ػالً علػػى رػػيادة إتمػػاـ الد ارسػػة االبتدائيػػة األزىريػػة بػػإذا قػػاف لاص ػالً علػػى رػػيادة
إتماـ الدراسة االبتدائيػة مػف مػدارس و ازرة التربيػة والتعلػيـ بعليػو أف يػؤدي بنجػاح امتلػاف المسػابقة

ورفويا.
الذي تجريو ا دارة العامة للمعامة األزىرية بي القرآف القريـ تلريرًيا
ً
بإذا لـ يقف مف اللاصليف على ريادة إتماـ الدراسة االبتدائية بنوعييا بعليو أف يػؤدي بنجػاح امتلػاف
ػفويا وبػػي المػواد األخػػرى
مسػػابقة تجريػػو ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة بػػي الق ػرآف القػريـ تلريرًيػػا ورػ ً
التػػي تعػػيف بق ػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر بنػػا علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى
ل زىر بنا على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.
طبيػػا طبقًػػا للرػػروط التػػي يقررىػػا المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا علػػى اقتػراح ا دارة
( )9أف يقػػوف الئقًػػا ً
العامة للمعاىد األزىرية.
يبدح -59يجوز قبوؿ مسػتجديف بػي غيػر الصػؼ األوؿ إذا وجػدت أمقنػة خاليػة ويرػترط بػي قبػوؿ قػؿ

منيـ:

( )6أف يقػػوف لاصػالًعلى رػػيادة إتمػػاـ الد ارسػػة االبتدائيػػة األزىريػػة أو رػػيادة إتمػػاـ الد ارسػػة االبتدائيػػة
مف مدارس و ازرة التربية والتعليـ.

ػلما ال يقػػؿ سػػنو بػػي أوؿ أقتػػوبر مػػف السػػنة الد ارسػػية عػػف اهنتػػى عر ػرة سػػنة وال تزيػػد
( )6أف يقػػوف مسػ ً
على هماني عررة سنة للصؼ الهاني ويزاد اللد األدنى واألعلى سنة بالنسبة للصؼ الهالث.
( )9أف يقػػوف قػػد مضػػت عليػػو سػػنة علػػى األقػػؿ بعػػد لصػػولو علػػى رػػيادة إتمػػاـ الد ارسػػة االبتدائيػػة إذا
متقدما للصؼ الهالث.
متقدما للصؼ الهاني وسنتاف إذا قاف
قاف
ً
ً

امتلانػػا طبقًػػا للقواعػػد التػػي يقررىػػا وزيػػر رػػئوف األزىػػر بنػػا علػػى طلػػب رػػيا
( )4أف يػػؤدي بنجػػاح
ً
األزىر بعد موابقة المجلس األعلى ل زىر بنا على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.
يبدح -60المواد التي تدرس بيذه المعاىد ،ىي:
 -1لمطالب المبصرين:
الفقو – التوليد – اللديث – التفسير – ا نرا والمطالعػة – النصػوص – النلػو والصػرؼ – السػيرة
– الخػػط وا مػػال – تجويػػد الق ػرآف الق ػريـ وتسػػميعو – اللرػػة األجنبيػػة – الم ػواد االجتماعيػػة (التػػاريا
والجررابيا والتربية الوطنيػة) الرياضػيات (اللسػاب والجبػر واليندسػة) العلػوـ العامػة والصػلة – التربيػة
الفنية – التربية الرياضية – أرراؿ يدوية (للبنيف) العلوـ العلمية (للبنات).
 -2لمطالب المكفوفين:
الفقػػو – الوليػػد – اللػػديث – التفسػػير – ا نرػػا – النصػػوص – النلػػو والصػػرؼ – السػػيرة – تجويػػد
الق ػرآف الق ػريـ وتسػػميعو – الق ػ ار ات – د ارسػػات إضػػابية (لػػديث وتفسػػير) – اللرػػة األجنبيػػة – الم ػواد
االجتماعية – العلوـ والصلة.

صبنضب  -املؼبهد انضبَىيخ نألسهز
يبدح -63ترمؿ المعاىد ل زىر والمعاىد الهانوية العامة والمعاىد الهانوية الفنية.
(أ) المعاىد الهانيوة العامة:
يبدح -62مدة الدراسة بي المعاىد الهانوية العامة ل زىر أربر سنوات دراسية يمنح الطالب بعد النجاح
بييا الريادة الهانوية العامة ل زىر مف ريا األزىر.

يبدح -61يرترط بيمف يقبؿ بالصؼ األوؿ مف ىذه المعاىد:

ػلما ملمػػود السػػيرة ال يقػػؿ سػػنو بػػي أوؿ أقتػػوبر مػػف السػػنة الد ارسػػية عػػف أربػػر
() 6
أف يقػػوف مسػ ً
عررة سنة وال يزيد عف اهنتيف وعرريف سنة.
طبيا للرروط التي يقررىػا المجلػس األعلػى ل زىػر بنػا علػى اقتػراح ا دارة
() 6
أف يقوف الئقًا ً
العامة للمعاىد األزىرية.
أف يقوف لاصالً على الريادة ا عدادية ل زىر.

() 9

ويجوز أف يقبؿ طالب مف اللاصليف على الريادة ا عداديػة مػف مػدارس و ازرة التربيػة والتعلػيـ برػرط أف
يػػؤدي قػػؿ مػػنيـ بنجػػاح االمتلػػاف الػػذي يلقػػؽ التعػػادؿ بيػػنيـ وبػػيف اللاصػػليف علػػى الرػػيادة ا عداديػػة
ل زىر.
وتعيف بقرار مف وزير األزىر بنا على طلب ريا األزىػر بعػد موابقػة المجلػس األعلػى ل زىػر بنػا علػى
اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية مواد االمتلاف ونظامو.
وتقػػوف األولويػػة بػػي القبػػوؿ علػػى اسػػاس سػػف التلميػػذ ومجمػػوع الػػدرجات بػػي امتلػػاف الرػػيادة ا عداديػػة
وامتلاف التعادؿ أو قلييما وبقًا للنظاـ الذي يصدر بو قرار مف وزير رئوف األزىر بنػا علػى طلػب رػيا
األزىر بعد موابقة المجلس األعلى ل زىر بنا على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.
يــبدح -64يجػػوز قبػػوؿ مسػػتجديف بػػي غيػػر الصػػؼ األوؿ إذا وجػػدت أمقنػػة خاليػػة ويرػػترط لقبػػوؿ قػػؿ

منيـ:

ػلما ملمػود السػيرة ال يقػؿ سػنو بػي أوؿ أقتػوبر مػف السػنة الد ارسػية عػف خمػس عرػرة
( )6أف يقوف مس ً
سنة وال تزيد على هالث وعرريف سنة للصؼ الهاني ،ويزاد اللد األدنى واألعلى سنة لقؿ صػؼ بعػد
ذلؾ.
امتلانا طبقًا للقواعد التي يصػدر بيػا
( )6أف يقوف لاصالً على الريادة ا عدادية ،وأف يؤدي بنجاح
ً
قػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر بنػػا علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا
على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.
() 9

ػدما
أف يقػػوف قػػد مضػػت عليػػو سػػنة علػػى األقػػؿ بعػػد لصػػولو علػػى الرػػيادة ا عداديػػة إذا قػػاف متقػ ً

متقدما للصؼ الرابر.
متقدما للصؼ الهالث وهالث سنوات إذا قاف
للصؼ الهاني وسنتاف إذا قاف
ً
ً

طبيػػا طبقًػػا للرػػروط التػػي يقررىػػا المجلػػس األعلػػى ل ػ زره بنػػا علػػى اقت ػراح ا دارة
( )4أف يقػػوف الئقًػػا ً
العامة للمعاىد األزىرية.

يبدح -65المواد التي يتدرس بي المعاىد الهانوية العامة ل زىر ،ىي:
 -1الطالب المبصرين:
الفقو – التفسير – اللديث – التوليد – النلػو والصػرؼ – البالغػة – ا نرػا – أدب اللرػة – العػروض
والقابيػػة – المطالع ػػة – المنطػػؽ – اس ػػتذقار القػ ػرآف الق ػريـ (للتفي ػػات) اللر ػػة األجنبيػػة – المجتم ػػر العرب ػػي

وا ٍ المي – المواد االجتماعية (وترمؿ علػى وجػو الخصػوص التػاريا والجررابيػا والجيلوجيػا) – الفسػلفة –
الرياض ػػايت (وترػ ػػمؿ علػ ػػى وج ػػو الخصػ ػػوص الجبػ ػػر واليندس ػػة والميقانيقػ ػػا) العلػ ػػوـ (وتر ػػمؿ علػ ػػى وجػ ػػو
الخصوص الطبيعة والقيميا وعلـ األليا ) التربية الفنية – الدراسات العملية – التربية الرياضية.
 -2لمطالب المكفوفين:
الفقو – التفسير – اللديث – التوليد – النلو والصرؼ – البالغة – ا نرا – أدب اللرػة – والعػروض
والقابية – النصوص – المنطؽ – الق ار ات – اللرة األجنبية – المجتمر العربي – التاريا – الجررابيػا –
الفلسلفة.

انفصم انضبَي

األحكبو انؼبيخ اليزحبَبد انُقم وانشهبداد انؼبيخ
ثبملؼبهد األسهزيخ

يــبدح -77يصػػدر قػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر وبنػػا علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر وبعػػد موابقػػة المجلػػس
األعلى ل زىر بنػا علػى اقتػراح ا دارة العامػة للمعاىػد األزىريػة بػنظـ امتلانػات النقػؿ والرػيادات العامػة

للمعاىد االبتدائية وا عدادية والهانوية ل زىر ويلػدد النيايػات الصػررى والقبػرى بقػؿ مادةورػروط النجػاح
أو النقؿ.
قما ينظـ المقابآت المستلقة للعامليف بي أعماؿ االمتلانات.
يــبدح -78يجػػوز تخصػػيص درجػػات ألعمػػاؿ السػػنة بػػي امتلانػػات النقػػؿ وي ارعػػى تعػػادؿ المسػػتوى بػػي

المواد المرترقة بيف األزىر وو ازرة التربية والتعليـ بي امتلانات الريادات العامة.

يــبدح  -79يلػػدد وزيػػر رػػئوف األزىػػر بق ػرار منػػو بنػػا علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر وبعػػد موابقػػة المجلػػس
األعلى ل زىر بنا على اقتراح ا دارة العامة للمعاىػد األزىريػة واألجيػزة المختصػة بػو ازرة التربيػة والتعلػيـ

مواعيد االمتلانات بي المعاىد األزىرية.

يبدح -80ال تختص درجات ألعماؿ السنة بي امتلانات الريادات العامة.

انفصم انضبنش

انُظبو االجزًبػي نطالة املؼبهد األسهزيخ
يبدح -83ينرا اتلاد للطالب بقؿ معيد هانوي أزىري.
قما ينرا اتلاد عاـ لطالب المعاىد الهانوية األزىرية على مستوى الجميورية.
يبدح -82أغراض االتلاد ىي:
() 6
() 6

الروح الدينية بيف الطالب وتعميؽ المبادئ العامة التي يدعو إلييا ا سالـ.
تقوية ُ

تنمية الروح االجتماعية السليمة بيف الطالب وتوهيؽ العالقات الطيبة بينيـ وبيف مدرسيـ.

() 9

تنمية الوعي القومي العربي وا سالمي.

() 4

العمؿ على ربر مستوى اللياة الرياضية واالجتماعية والفقرية والعسقرية للطالب.

() 5

تييئة الفرص للطالب ليستفيدوا مف أوقات براغيـ بما يعود على الوطف وعلييـ بالنفر.

يبدح -81تتعاوف االتلادات مر الييئات المعنية برئوف الرباب وتعمػؿ علػى تنفيػذ السياسػة العامػة بػي

ىذا الراف.

يبدح -84يلظر على االتلادات االرتراؿ بقؿ ما يتعارض مر النظاـ العاـ.
يــبدح -85يصػػدر وزيػػر رػػئوف األزىػػر بنػػا علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر وموابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر

وبنػػا علػػى اقتػ ػراح ا دارة العامػػة للمعاى ػػد األزىريػػة الق ػ اررات المنظم ػػة ليػػذه االتل ػػادات وطريقػػة تر ػػقيليا
واختصاصاتيا.

انفصم انزاثغ

انُظبو انزؤديجي نطالة املؼبهد األسهزيخ
يبدح -86يصدر قرار مف وزير رئوف األزىر بنا على طلب ريا األزىر بعد موابقة المجلس األعلػى
ل زىػػر وبنػػا علػػى اقت ػراح ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة بنظػػاـ تاديػػب طػػالب المعاىػػد وبيػػاف العقوبػػات

التػ ػػي توقػ ػػر علػ ػػييـ بػ ػػي لػ ػػاالت ا خػ ػػالؿ بػ ػػالنظـ الد ارسػ ػػية واالمتلانػ ػػات والريػ ػػاب بػ ػػدوف إذف،وللسػ ػػلطات
المختصة بتوقيعيا ،قما يبيف ألواؿ بصليـ والرا االمتلاف واللرماف منو.

انفصم اخلبيس

اإلدارح انؼبيخ نهًؼبهد األسهزيخ
يبدح -87يقوف لإلدارة العامة للمعاىد األزىرية – مػدير عػاـ مػف علمػا األزىػر يعػيف بقػرار مػف رئػيس

الجميورية بنا على عرض الوزير المختص بنا على اقتراح ريا األزىر.

قمػػا يقػػوف ليػػا وقيػػؿ أو أقهػػر يعػػاوف المػػدير العػػاـ ويقػػوـ مقامػػو عنػػد غيابػػو ،وعػػدد قػ ٍ
ػاؼ مػػف العػػامليف
الالزمػػيف لتص ػريؼ الرػػئوف الفنيػػة وا داريػػة والماليػػة ومبار ػرة مسػػئولياتيا ومػػر م ارعػػاة ألقػػاـ القػػانوف رقػػـ
 619لسػػنة 6966وىػػذه الالئل ػة يقػػوف لمػػدير عػػاـ ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة بالنسػػبة ليػػذه ا دارة
العامة وأجيزتيا وللعامليف بيا جمير االختصاصات المقررة لرؤسا المصالح بي قابة القوانيف واللوائح.
يـــبدح -88تت ػػولى ا دارة العام ػػة للمعاى ػػد األزىري ػػة مس ػػئولية ا رػ ػراؼ وا دارة ب ػػي المعاى ػػد األزىري ػػة

بانواعيا ومرالليا المختلفة.

ويصػػدر بتنظػػيـ أجيزتيػػا وتلديػػد االختصاصػػات بييػػا قػرار مػػف رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى
ل زىر بنا على اقتراح مدير عاـ ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.
يبدح -89المعاىد األزىرية رسمية وخاصة:
وتلدد القائمة المللقة بيذه الالئلة بياف المعاىد االبتدائية وا عدادية والهانوية بنوعييا.
ولػػوزير رػػئوف الزىػػر بنػػا علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر وبعػػد أخػػذ رأي
ا دارة العامة للمعاىد األزىرية إنرا معاىد أخرى.

انفصم انسبدس

املؼبهد األسهزيخ اخلبصخ

يبدح -90تخضر المعاىد الخاصة لإلرراؼ الفني لإلدارة العامة للمعاىد األزىرية إذا استوبت الرروط
التي يصدر بيا قرار مف وزير رئوف األزىر – بنا على طلب ريا األزىر بعد موابقة المجلس األعلى

ل زىر واقتراح ا دارةالعامة للمعاىد األزىرية.
يبدح -93يضر المجلس األعلى ل زىر الخطة العامة للتعليـ األزىري وقيفية التوزير ا قليمي للمعاىد
األزىرية بمارلليا المختلفة بلسب االلتياجات المللية وقهابة السقاف.

يبدح -92يضر المجلس األعلى ل زىر بنا على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية الرروط

والمواصفات وا ج ار ات التي يتعيف توابرىا بي إنرا المعاىد الخاصة أو التوسر بييا ويصدر بيا قرار

مف وزير رئوف األزىر بنا على طلب األزىر.
يــــبدح -91ال يج ػػوز ب ػػتح معيػ ػػد خ ػػاص أو التوس ػػر بي ػػو إال بتػ ػػرخيص س ػػابؽ وبع ػػد تػ ػوابر الرػ ػػروط

والمواصفات واتخاذ ا ج ار ات المرار إلييا بي المادةالسابقة.

يبدح -94ترقؿ لجنة للنظر بي منح ىذه التػراخيص مػف ألػد أعضػا المجلػس األعلػى ل زىػر يختػاره

ئيسا للجنة وممهػؿ عػف ا دارة الملليػة يختػاره الملػابظ المخػتص وممهػؿ عػف ا دارة
ىذا المجلس ويقوف ر ً
العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة يختػػاره مػػديرىا للوقػػوؼ علػػى مػػدى ت ػوابر الرػػروط الخاصػػة بمػػنح التػػرخيص بػػي
ضو الخطة العامة الموضوعة ،وللجنة أف تعايف مباني المعيد وامقانياتو المادية ،وتربر تقريرىا بػي ىػذا
الراف ،مر ما ينتيي إليو رأييا إلى المجلس األعلى ل زىر.
يبدح -95يصػدر التػرخيص النيػائي بفػتح المعيػد أو التوسػر بيػو مػف رػيا األزىػر بعػد موابقػة المجلػس

األعلى ل زىر بنا على تقرير اللجنة المرار إلييا بي المادةالسابقة.

يـبدح -96علػى المعاىػػد الخاصػة القائمػة وقػت العمػؿ بيػذه الالئلػػة أف تسػتقمؿ خػالؿ سػنة مػف تػػاريا
صدور القرار المرار إليو بي المادة 96جمير الرروط والمواصفات التي يتضمنيا القرار المذقور.

انفصم انسبثغ

انهجُخ املشرتكخ ثني األسهز ووسارح انرتثيخ وانزؼهيى

يبدح -97ترقؿ لجنة مرترقة مف األزىػر وو ازرة التربيػة والتعلػيـ برياسػة المػدير العػاـ للمعاىػد األزىريػة
تقوـ بي لدود اختصاصيا بتخطيط المواد الدراسية واقتراح مناىجيا بي المعاىػد األزىريػة – وتعمػؿ علػى

تنسيؽ العالقة بيف األجيزة المختصة بي األزىر وو ازرة التربية والتعليـ بما يتفػؽ مػر غايػات القػانوف 619
لسنة .6966
ويصػػدر ق ػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر بترػػقيؿ ىػػذه اللجنػػة مػػف ممهلػػيف متسػػاوي العػػدد بخػػالؼ ال ػرئيس
ويختار ريا األزىر ممهلي األزىر ووزير التربية والتعليـ ممهلي و ازرتو.
يبدح -98تجتمر اللجنة بنا على دعوة مف رئيسػيا أربػر مػرات علػى األقػؿ بػي السػنة قمػا تجتمػر قلمػا

ػليلا بلضػور أغلبيػة أعضػائيا وتصػدر ق ارراتيػا باألغلبيػػة
دعػت اللاجػة إلػى عقػدىا ،ويقػوف انعقادىػا صػ ً
المطلقػػة لعػػدد اللاض ػريف وعنػػد التسػػاوي يػػرجح الجانػػب الػػذي منػػو ال ػرئيس ،وتربػػر اللجنػػة توصػػياتيا إلػػى
المجلس األعلى ل زىر التخاذ قرار برانيا.
لجان ػػا برعي ػػة م ػػف
يـــبدح -99للجن ػػة أف تس ػػتعيف بم ػػف تر ػػا م ػػف ذوي التخص ػػص والخبػ ػرة وأف تر ػػقؿ ً
أعضػػائيا ومػػف غيػػرىـ لبلػػث بعػػض المسػػائؿ التػػي تػػدخؿ بػػي اختصاصػػيا وتعػػرض ق ػ اررات ىػػذه اللجػػاف
المرترقة للنظر بييا.
يبدح -300تتػولى ا دارة العامػة للمعاىػد األزىريػة أمانػة ىػذه اللجنػة وتلريػر ملاضػرىا ولفػظ أوراقيػا
وا عداد الجتماعيا وتبليغ توصياتيا للجيات المختصة وتقدـ إلى اللجنة بػي قػؿ اجتمػاع مػف اجتماعاتيػا

نتائى متابعتيا.

انفصم انضبيٍ
أحكبو ػبيخ

يــبدح -303تنظػػيـ خطػػط الد ارسػػة والمنػػاىى وتػػوزع المػواد علػػى صػػفوؼ الد ارسػػة وعػػدد اللصػػص لقػػؿ

صؼ منيا بي جمير المرالؿ الهالهة للمعاىد األزىرية بقرار مف وزير رئوف األزىر بنا على طلػب رػيا
األزىػػر وموابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا علػػى اقتػراح ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة وبعػػد أخػػذ رأي
اللجنة المرترقة بيف األزىر وو ازرة التربية والتعليـ بيما تدخؿ بي اختصاصيا.
ويج ػػوز وبقً ػػا لإلجػ ػ ار ات الس ػػابقة إض ػػابة أو ل ػػذؼ بع ػػض المػ ػواد الد ارس ػػية ب ػػي جمي ػػر الم ارل ػػؿ بلس ػػب
مقتضيات تطوير التعليـ أو وبقًا للظروؼ والتياجات البيئة المللية.

يبدح -302التعلػيـ بػي المعاىػد األزىريػة بالمجػاف ،وترصػد بػي الميزانيػة االعتمػادات الالزمػة لخػدمات

االتلادات والخدمات الطبية واالجتماعية وغير ذلؾ.

يبدح -301لوزير رئوف األزىر بقرار يصدره بنا علػى طلػب األزىػر وموابقػة المجلػس األعلػى ل زىػر
بنا على اقتراح ا دارة العامة األزىرية أف ينري معاىد تجريبية أو نموذجية ويضر نظاـ العمؿ بيا.

يبدح -604يصدر قرار مػف المجلػس األعلػى ل زىػر بنػا علػى اقتػراح ا دارة العامػة للمعاىػد األزىريػة

بتلديػػد نصػػاب المػػدرس ب ػػي قػػؿ مرللػػة م ػػف م ارلػػؿ التعلػػيـ بالمعاىػػد األزىري ػػة وبالمقابػػآت عػػف أعم ػػاؿ
التدريس.
يــبدح -305يصػػر المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا علػػى اقت ػراح ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة الئلػػة

بالمقابآت والجوائز الترجيعية للطالب المتفوقيف.

يبدح -306بػي جميػر األلقػاـ الخاصػة بتلديػد سػف القبػوؿ بػي المعاىػد األزىريػة علػى اختالبيػا يمقػف

نقصا أو زيادة غذا وجدت أماقف خالية وبعد قبػوؿ قػؿ الطػالب المسػتوبيف
التجاوز بي لدود هالهة أرير ً
للرػػروط .ويقػػوف ترتيػػب قبػػوليـ بػػي األمػػاقف الخاليػػة علػػى أسػػاس القػػرب مػػف السػػف القانونيػة ،ومػػر م ارعػػاة

الرروط األخرى للقبوؿ.
ولريا األزىر التجاوز بيما زاد أو نقص إذا وجدت أماقف.
يبدح -307الطالب الوابدوف الذيف يرغبوف بي إتمػاـ د ارسػتيـ العاليػة بالقليػات العمليػة بجامعػة األزىػر

يللقػػوف بالػػد المعاىػػد األزىريػػة للم ارلػػؿ الهالهػػة التػػي تػػؤىليـ لاللتلػػاؽ بيػػذه القليػػات وبػػؽ نظػػـ الد ارسػػة

العاديػة بتلػؾ المعاىػػد بعػد تلديػػد الصػفوؼ التػػي يلتلقػوف بيػا ،ويصػػدر برػروط قبػػوليـ وتلديػد مسػػتوياتيـ
ق ػرار مػػف وزيػػر األزىػػر بنػػا علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر وموابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا علػػى اقت ػراح
ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.
يــبدح -308يصػػدر قػرار مػف الػػوزير المخػػتص بنػا علػػى طلػب رػػيا األزىػػر وموابقػة المجلػػس األعلػػى
ل زىر وبنا علػى اقتػراح ا دارة العامػة للمعاىػد األزىريػة بنظػاـ الد ارسػة واالمتلػاف التػي تالئػـ المقفػوبيف

بي المعاىد األزىرية يتيح برص النفر ليـ واالنتفاع بيـ.
يبدح -309يجوز لوزير رئوف األزىر بنا على طلب ريا األزىر بعد موابقة المجلس األعلى ل زىػر

بنػػا علػػى اقت ػراح ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة وأخػػذ رأي اللجنػػة المرػػترقة بػػيف األزىػػر وو ازرة التربيػػة
والتعليـ – بيمػا يػدخؿ بػي اختصاصػيا – تعػديؿ مػواد الد ارسػة بػي جميػر م ارلػؿ التعلػيـ وأنواعيػا المختلفػة
با ضابة أو اللذؼ.
يبدح -330يجوز التقدـ المتلاف النقؿ والريادات العامة مف الخارج وذلؾ وبقًا لرروط التقػدـ ونظامػو
الذي يضعو المجلس األعلى ل زىر بنا على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.

انجبة اخلبيس
جبيؼخ األسهز
انفصم األول

ً

ركىيٍ اجلبيؼخ واالخزصبصبد وَظبو انؼًم يف اجملبنس

(أوال) ركىيٍ اجلبيؼخ

يبدح -666تتقوف جامعة األزىر مف القليات والمعاىد اآلتية:
() 6

قلية أصوؿ الديف.

() 6

قلية الرريعة والقانوف.

() 9

قلية الدراسات العربية.

() 4

قلية المعامالت وا دارة (التجارة).

() 5

قلية اليندسة.

() 6

قلية الزراعة.

() 7

قلية الطب.

() 8

قلية طب األسناف.

() 9

قلية العلوـ.

( )61قلية التربية.
( )66برع جامعة األزىر للبنات بالقاىرة(.)6
( )66معيد الدراسات ا سالمية والعربية.
( )69معيد اللرات والترجمة.
وتتقوف قؿ لقية أو معيد مف األقساـ المبينة بي الالئلة الداخلية ليا.
ويجوز إنرػا بػروع للجامعػة تضػـ قػؿ أو بعػض ىػذه القليػات خػارج مدينػة القػاىرة وذلػؾ بقػرار مػف رئػيس
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الجميورية بعد موابقة ريا األزىر والمجلس األعلى ل زىر بنا على اقتراح مجلس الجامعة( ).
1

المعاىد العليا( ):
 -6المعيد العالي للدراسات ا عالمية ،ويقبؿ اللاصليف على درجة ا جازة العالية مف القليات.
يــبدح -662تصػػدر لقػؿ قليػػة أو معيػػد الئلػة داخليػػة بقػرار مػػف رػػيا األزىػر بنػػا علػى اقتػراح مجلػػس
القلية أو المعيد وموابقة مجلس الجامعة والمجلس األعلى ل زىر.

وتتضمف ىذه الالئلة الموضوعات اآلتية:
(أ) بيػػاف األقسػػاـ التػػي تتبػػر القليػػة أو المعيػػد علػػى الوجػػو الملػػدد بػػي ىػػذه الالئلػػة بعػػد صػػدور قػرار مػػف
وزير رئوف األزىر بتبعيتيا.
()6

استتتبدلت عبتتارة لكميتتة الباتتات ا)ستتالمية) بعبتتارة لفتترع لامعتتة األزهتتر لمابتتات بالبتتاهرة) يامتتا وردت بالال تتة – بب ترار متتن ر تتيس

اللمهورية رقم  175لساة  – 1994اللريدة الرسمية العدد  24في .1994/6/16
()2

الفبتتترة الثالثتتتة متتتن المتتتادة111مستتتتبدلة ببتتترار ر تتتيس اللمهوريتتتة رقتتتم  333لستتتاة  – 1985اللريتتتدة الرستتتمية العتتتدد  43فتتتي

.1985/8/22
( )9الفبتترة لثالث)تتا) المعاهتتد العميتتا ماتتافة بب ترار ر تتيس ملمتتس التتوز ار رقتتم  1469لستتاة  – 1993اللريتتدة الرستتمية العتتدد  48فتتي

.1993/11/29

(ب) تلديد رعب التخصص وأقساـ الدراسات وبروع الدرجات العلمية والرروط التفصيلية لقؿ منيا.
(ج) تلديد نظاـ الدراسة بالقلية أو المعيد.
(د) بياف المقررات الدراسية وتوزيعيا على سنى الدراسة وتلديد الساعات المخصصة لقؿ منيا.
(و) وضر القواعد الخاصة باالمتلانات بي القلية أو المعيد.

ً

(صبَيب) االخزصبصبد وَظبو انؼًم يف اجلبيؼخ
(أ) جمهس اجلبيؼخ:
يبدح -661يدعو رئػيس الجامعػة مجلػس الجامعػة إلػى االجتمػاع مػرة علػى األقػؿ قػؿ رػير أهنػا السػنة

الجامعية.

قما يدعوه إلى االجتماع بنا على طلب أغلبية أعضائو بقتاب مسبب .ويقوـ أميف عاـ الجامعػة باعمػاؿ
أمانة مجلس الجامعة وتلرير ملاضر جلساتو وغهباتيا بي سجؿ خاص يوقعو مر مدير الجامعة.
يــبدح -664ينفػػذ رئػػيس الجامعػػة وعمػػدا القليػػات والمعاىػػد قػػؿ بيمػػا يخصػػو قػ اررات مجلػػس الجامعػػة.

ومػػر م ارعػػاة لقػػـ المػػادة 51ظمػػف القػػانوف رقػػـ  619لسػػنة 6966يبلػػغ المػػدير ىػػذه القػ اررات إلػػى قػػؿ مػػف
ريا األزىر ووزير رئوف األزىر خالؿ همانية أياـ مف تاريا صدورىا.
يــــبدح -665يؤل ػػؼ مجل ػػس الجامع ػػة م ػػف ب ػػيف أعض ػػائو وم ػػف غي ػػرىـ م ػػف أعض ػػا ىيئ ػػة الت ػػدريس

لجانا بنية لبلػث الموضػوعات التػي تػدخؿ بػي اختصاصػاتو واقتػراح مػا يلػزـ برػانيا وعلػى
والمتخصصيف ً
األخص اللجاف اآلتية:
( )6لجنة الدراسات العليا والبلوث.
( )6لجنة إليا التراث.
( )9لجنة المعامؿ واألجيزة العلمية.
( )4لجنة المواد العلمية.
( )5لجنة البعهات وا جازات الدراسية والميمات العلمية والمؤتمرات.
( )6لجنة التاليؼ والترجمة والنرر والمقتبات الجامعية.
( )7لجنة رئوف الطالب.

( )8لجنة المنرآت الجامعية.
( )9لجنة معادلة الدرجات العلمية.
ولرئيس الجامعة أو ألد وقيلييا أف يلضر اجتماعات ىذه اللجاف ،وبي ىذه اللالة تقوف لو رئاستيا.
يبدح -336تتولى لجنة الدراسات العليا والبلوث بصفة خاصة بلث المسائؿ اآلتية:
( )6التنسػػيؽ بػػيف ب ػرامى البلػػوث المقترلػػة بػػي القليػػات المختلفػػة والعمػػؿ علػػى تػػوبير ا مقانيػػات الالزمػػة
ليا.
( )6وضر برنامى السػتقماؿ أعضػا ىيئػة التػدريس بػي داخػؿ الجامعػة أو خارجيػا ولتقػويف بػرؽ متقاملػة
مف البالهيف بي التخصصات المختلفة.
( )9متابعة برنامى ونظـ الدراسات العليا والدرجات الجامعية وبي ىذه اللالة تقوف لو رئاستيا.
( )4تنسيؽ البلث العلمي بيف المقابآت المختلفة والعمؿ على تنريط البلث المرترؾ بػيف أقهػر مػف قليػة
مف قليات الجامعة للتعاوف على لؿ قؿ المرقالت العلمية.
( )5تلقػػي المرػػقالت العلميػػة مػػف الييئػػات العلميػػة والفنيػػة المختلفػػة بػػي الػػبالد والعمػػؿ علػػى توزيعيػػا علػػى
القليات المختلفة ج ار البلوث الالزمة ومتابعة سيرىا.
( )6إعداد مرروع ميزانية البلث العلمي بي الجامعة وتوزيعيا وبقًا للبرامى المقترلة ووضر الػنظـ العامػة
لطريقة التصرؼ بي بنودىا المختلفة.
( )7العمػػؿ علػػى جمػػر البلػػوث العلميػػة وترػػجير نرػػرىا وتوزيعيػػا علػػى أعضػػا ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػة
نتبادليا مر الييئات العلمية والمتخصصيف بي الجميورية وخارجيا.
( )8دراسة التقارير العلمية الخاصة برسائؿ الدرجات العلمية العليا واعػداد تقريػر سػنوي عػف أوجػو النرػاط
الخاص بيذه الدراسات والبلوث بي قليات الجامعة ومدى ما وصلت إليو مف نتائى.
يبدح -337تتولى لجنة إليا التراث بصفة خاصة بلث المسائؿ اآلتية:
( )6توجيو نراط الجامعة وىيئات التدريس بي دراسة التراث غير المنرور والبلث عنو ليهما وجد.
( )6إصػػدار التوصػػيات الالزمػػة بالنسػػبة لمػػا يجػػب بلصػػو وتلقيقػػو ونر ػره مػػف المخطوطػػات ا سػػالمية
وغيرىا.
يبدح -338تتولى لجنة المعامؿ واألجيزة العلمية بصفة خاصة بلث المسائؿ اآلتية:

( )6وضػػر نظػػاـ هابػػت بمعػػدؿ مػػا يسػػتيلقو طالػػب الجامعػػة بػػي القليػػات العلميػػة مػػف الم ػواد المسػػتيلقة
واألجيزة الزجاجية المستديمة الرائعة االستعماؿ.
( )6وضػ ػػر برنػ ػػامى طويػ ػػؿ لتػ ػػدعيـ المعامػ ػػؿ واألجي ػ ػزة واألدوات بمػ ػػا مػ ػػف رػ ػػانو ربػ ػػر مسػ ػػتوى الدرسػ ػػاات
بالقليات.
ػنويا علػػى أف ينتيػػي ذلػػؾ قبػػؿ وضػػر مرػػروع الميزانيػػة
( )9وضػػر نظػػاـ لتوريػػد األجي ػزة والمػواد الالزمػػة سػ ً
بوقت ٍ
ٍ
قاؼ.
( )4وضػػر نظػػاـ للصػػر مػػا تلتويػػو المخػػازف مػػف م ػواد وأجي ػزة ومتابعػػة االسػػتيالؾ الرػػيري ل صػػناؼ
المختلفة ووضر نظاـ يقفؿ تلقيؽ التعاوف بيف مخازف القليات المختلفة.
( )5تلديػد األصػػناؼ التػي يمقػػف اللصػػوؿ علييػا مػػف السػػوؽ الملليػة واألصػػناؼ التػػي يجػب رػراؤىا مػػف
الخارج لتى يمقف اتخاذ ا ج ار ات لللصوؿ علييا بي المواعيد المناسبة.
( )6لصػ ػػر األجي ػ ػزة التػ ػػي تسػ ػػتخدـ بػ ػػي قػ ػػؿ قليػ ػػة وتقريػ ػػر مػ ػػدى صػ ػػالليتيا لالسػ ػػتعماؿ ووضػ ػػر نظػ ػػاـ
الستقماليا وتجديدىا وتنظيـ االستفادة منيا.
( )7وضػػر نظػػاـ السػػتخداـ األجيػزة العلميػػة النػػادرة المرتفعػػة الػػهمف لتيسػػير اسػػتعماليا بػػيف أقسػػاـ القليػػات
العملية المختلفة.
( )8تنظيـ صيانة واصالح األجيزة العلمية بمعربة األخصائييف والفنييف.
سنويا وتوزيعا بيف قليات الجامعة.
( )9إعداد مرروع ميزانية المعامؿ ً
يبدح -669تتولى لجػاف المػواد العلميػة التنسػيؽ بػيف بػرامى الد ارسػة لقػؿ مػادةبي األقسػاـ المختلفػة التػي

تػػدرس بييػػا المادةوالعمػػؿ علػػى ربػػر مسػػتواىا بمػػا يسػػاير التقػػدـ العلمػػي اللػػديث قمػػا تقػػوـ بػػاقتراح الوسػػائؿ
القفيلػػة بتنرػػيط البلػػوث العلميػػة بػػي المادةوالتنسػػيؽ بينيػػا وتػػوبير ا مقانيػػات الالزمػػة ليػػا وعقػػد المػػؤتمرات
العلمية بي دائرة تخصصيا.
يبدح -620تتولى لجنة البعهات وا جازات الدراسية والميمػات العلميػة والمػؤتمرات بصػفة خاصػة بلػث

المسائؿ اآلتية:

( )6وضر برامى لبعهات الجامعة واجازتيا الدراسية وبقًا لما تقترلػو القليػات بمػا مػف رػانو تزويػد الجامعػة
بلاجتيا مف المتخصصيف بي النوالي المختلفة طبقًا لما يقتضيو التطور العلمي اللديث.

( )6وضػػر سياسػػة يفػػاد أعضػػا ىيئػػة التػػدريس بػػي ميمػػات علميػػة لمتابعػػة التقػػدـ العلمػػي اللػػديث بػػي
مجػػاؿ تخصصػػيـ والتنسػػيؽ بػػيف ب ػرامى ىػػذه الميمػػات بمػػا يقفػػؿ التقامػػؿ بينيػػا وتلقيػػؽ أقصػػى بائػػدة
علمية.
قم ػػا تق ػػوـ اللجن ػػة بد ارس ػػة التق ػػارير والمقترل ػػات الت ػػي يق ػػدميا أعض ػػا ى ػػذه الميم ػػات وتوزيعي ػػا عل ػػى
الجيات المختلفة التي قد تستفيد منيا سوا داخؿ الجامعة أو خارجيا.
( )9اقتراح برنامى عاـ للمؤتمرات والندوات العلمية والللقػات الد ارسػية التػي ترػترؾ بييػا الجامعػة بممهلػيف
عنيا وتنظيـ ارتراؾ أعضا ىيئة التدريس ببلػوث علميػة أو بصػفتيـ الرخصػية بيمػا يعقػد منيػا بػي
الداخؿ والخارج.
وتقوـ اللجنة بدراسة التقارير المقدمة عف المؤتمرات والعمؿ على توزيعيا داخؿ الجامعة وخارجيا.
( )4تقديـ تقرير سنوي عف أوجو النراط الداخلة بي اختصاص اللجنة وما تراه مف مقترلات بي رانيا.
يــبدح -323تتػػولى لجنػػة التػػاليؼ والترجمػػة والنرػػر والمقتبػػات الجامعيػػة بصػػفة خاصػة بلػػث المسػػائؿ

اآلتية:

( )6وضر النظـ التي تقفؿ تاليؼ القتب الجامعية ونررىا وتػداوليا وترػجير أعضػا ىيئػة التػدريس علػى
تاليؼ القتب والمراجر وتيسير لصوؿ الطالب علييا.
( )6وضر سياسة عامة لترجير ترجمة القتب والمراجر األجنبية ذات المستوى الجامعي.
( )9وضػػر سياسػػة السػػتقماؿ القتػػب والم ارجػػر والػػدوريات الالزمػػة للقليػػات المختلفػػة والعمػػؿ علػػى تزويػػدىا
بالمستلدث منيا وتدعيـ مقتباتيا.د
( )4تقديـ تقرير سنوي عف أعماؿ اللجنة مقترلاتيا.
يبدح -322تتولى لجنة رئوف الطالب بصفة خاصة بلث المسائؿ اآلتية:
( )6تنظيـ التدريب العلمي للطالب.
( )6تتبػػر نتػػائى االمتلانػػات ود ارس ػة ا لصػػا ات الخاصػػة بيػػا وتقػػارير لجػػاف االمتلػػاف عػػف مسػػتوياتيا
وتقديـ التوصيات الالزمة إلى مجلس الجامعة بي رانيا.
( )9تنظيـ المقابآت والمنح الدراسية.
( )4تتبر النراط الهقابي والرياضي واالجتماعي للطالب وتقديـ االقترالات القفيلة بربر مستواه.

يبدح -621تتولى لجنة المنرآت الجامعية بصفة خاصة بلث المسائؿ اآلتية:
( )6دراسة اقترالات القليات بي راف المنرآت الجديدة التي تتطلبيػا الد ارسػة بييػا أو إجػ ار تعػديالت بػي
المنرآت القائمة والتنسيؽ بينيا واعداد برامى لتنفيذىا.
( )6د ارسػػة المواصػػفات اللديهػػة للمنرػػآت الجامعيػػة واقت ػراح مػػا ت ػراه مػػف توصػػيات لتطبيقيػػا علػػى منرػػآت
الجامعة الجديدة أو القائمة.
( )9العمؿ على وضر سياسة لصيانة منرآت الجامعة ومعامليا واج ار الترميمات الالزمة ليا.
( )4إبدا الرأي بي تصميـ المنرآت الجامعية.
يبدح -624تتولى لجنة معادلة الدرجات العلمية بلث الدرجات الجامعية والريادات العليا (الدبلومات)

التي تمنليا الجامعػات والمعاىػد الوطنيػة واألجنبيػة بالػدرجات العلميػة والرػيادات العليػا (الػدبلومات) التػي
تمنليا جامعة األزىر.

(ة) رئيس اجلبيؼخ:
يبدح -625يتػولى رئػيس الجامعػة تصػريؼ أمػور الجامعػة وادارة رػئونيا العلميػة وا داريػة والماليػة بػي

ل ػػدود السياس ػػة الت ػػي رس ػػميا المجلػ ػس األعل ػػى ل زى ػػر ومجل ػػس الجامع ػػة وبقً ػػا أللق ػػاـ القػ ػوانيف واللػ ػوائح
والق اررات المعموؿ بيا ولو على األخص:
( )6ا رراؼ على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة.
( )6ا رراؼ على جمير األجيزة الفنية وا دارية.
( )9ا رراؼ على إعداد الخطة الستقماؿ لاجة الجامعة مف ىيئػات التػدريس والفنيػيف والفئػات المسػاعدة
األخرى وربر مستواىـ وقذلؾ المنرآت والتجييزات واألدوات وغيرىا.
( )4مراقب ػػة ر ػػئوف العم ػػؿ ب ػػي الجامع ػػة م ػػف النػ ػوالي العلمي ػػة والتعليمي ػػة وا داري ػػة والمالي ػػة ومتابع ػػة تنفي ػػذ
سياسة مجلس الجامعة بي ىذه الرئوف.
( )5تنفيذ ق اررات مجلس الجامعة والمجلس األعلى ل زىر.
( )6إعػػداد تقريػػر بػػي نياي ػػة قػػؿ عػػاـ ج ػػامعي عػػف رػػئوف الجامعػػة العلمي ػػة والتعليميػػة وا داريػػة والمالي ػػة
عرضا ألعماؿ الجامعة وأوجو نراطيا وما لققتو والرأي بي مستويات العػامليف
ويتضمف ىذا التقرير
ً
بػػي الجامعػػة ورػػئوف الد ارسػػة واالمتلانػػات ونتائجيػػا وبيػػاف العقوبػػات التػػي هػػارت بػػي التنفيػػذ وعػػرض

المقترل ػػات ب ػػالللوؿ المالئم ػػة لتالب ػػي العي ػػوب وت ػػذليؿ العقب ػػات ويع ػػرض ى ػػذا التقري ػػر عل ػػى مجل ػػس
الجامعػػة بػػدا ال ػرأي توطئػػة لتقديمػػو إلػػى رػػيا األزىػػر طبقًػػا للمػػادة 49مػػف القػػانوف رقػػـ  619لسػػنة
.6966
يـــبدح -626مػػر م ارعػػاة ألقػػاـ القػػانوف رقػػـ  619لسػػنة 6966وىػػذه الالئلػػة يقػػوف ل ػرئيس الجامعػػة

بالنسػػبة ألجي ػزة الجامعػػة والعػػامليف بيػػا مػػف غيػػر أعضػػا ىيئػػة التػػدريس جميػػر االختصاصػػات المقػػررة
للػػوزير ب ػػي قاب ػػة القػ ػوانيف واللػ ػوائح وذل ػػؾ دوف الرجػػوع ب ػػي ر ػػانيا إل ػػى و ازرة الخ ازن ػػة أو الجي ػػاز المرق ػػزي
للتنظيـ وا دارة.
إال أنػػو بػػي اللػػاالت التػػي توجػػب الق ػوانيف إصػػدار ق ػرار مػػف رئػػيس الجميوريػػة أو مجلػػس الػػوز ار يتعػػيف
إرساؿ الق اررات إلى ريا األزىر رساليا إلى وزير رئوف األزىر التخاذ الالزـ برانيا.
يــبدح -627لػرئيس الجامعػػة أف يفػػوض بعػػض اختصاصػػاتو المنصػػوص علييػػا بػػي القػػانوف رقػػـ 619

لسنة 6966المرار إليو وبي ىذه الالئلة إلى وقال الجامعة قؿ بي لدود اختصاصو.

ومػػر م ارعػػاة ألقػػاـ القػػانوف رقػػـ  619لسػػنة 6966وىػػذه الالئلػػة يقػػوف لػػوقال الجامعػػة قػػؿ بػػي لػػدود
اختصاصػػو بالنسػػبة للعػػامليف بالجامعػػة مػػف غيػػر أعضػػا ىيئػػة التػػدريس االختصاصػػات المقػػررة لوقيػػؿ
الو ازرة بي القوانيف واللوائح.

(جـ) وكالء اجلبيؼخ:
يبدح -328يختص وقيؿ الجامعة لرئوف الدراسات لعليا والبلوث بما ياتي:
( )6إع ػػداد خط ػػة الد ارس ػػات العلي ػػا والبل ػػوث العلمي ػػة ب ػػي قلي ػػات الجامع ػػة بن ػػا عل ػػى اقت ارل ػػات القلي ػػات
واللجاف.
( )6متابعة تنفيذ ىذه الخطة.
( )9ا رػراؼ علػػى رػػئوف النرػػر العلمػػي بػػي الجامعػػة وقلياتيػػا وتنفيػػذ السياسػػة المرسػػومة بػػي ىػػذا الرػػاف
وا رراؼ على رئوف المقتبة العامة واقتراح الخطة لتزويدىا بالقتب والمراجر والدوريات.
( )4اقتراح تنظيـ المؤتمرات والندوات العلمية والملاضرات العامة بي الجامعة.
( )5ا رراؼ على رئوف العالقات العلمية والهقابة الخارجية.
( )6ا رراؼ على رئوف الطالب بالدراسات العليا بالنسبة للدراسات العليا والبلوث.

( )7دراسة تقارير القليات وتوصيات مؤتمراتيا العلمية بالنسبة للدراسات العليا والبلوث العلمية.
( )8اقت ػراح نظػػاـ لتػػوبير األجي ػزة والم ػواد الالزمػػة للد ارسػػات العليػػا والبلػػوث واقت ػراح النظػػاـ الػػذي يقفػػؿ
التعاوف بيف القليات بي ىذه الرئوف بالنسبة لالستفادة مف األجيزة النادرة على أقمؿ وجو.
يبدح -629يختص وقيؿ الجامعة لرئوف الدراسة باقساـ ا جازة العالية بما ياتي:
( )6متابعػػة رػػئوف الطػػالب باقسػػاـ ا جػػازة العاليػػة بػػي القيػػات المختلفػػة ود ارسػػة نتػػائى االمتلانػػات وتقػػديـ
المقترلات بي رانيا.
( )6ا ر ػ ػراؼ علػ ػػى رعايػ ػػة الرػ ػػئوف الرياضػ ػػية واالجتماعيػ ػػة للطػ ػػالب بالجامعػ ػػة وعلػ ػػى الخدمػ ػػة الطبيػ ػػة
وا سقاف.
( )9دراسة تقارير القليػات وتوصػيات مؤتمراتيػا العلميػة بالنسػبة إلػى رػئوف الد ارسػة باقسػاـ ا جػازة العاليػة
قبؿ العرض على مجلس الجامعة.
سنويا للطالب باقساـ ا جازة العالية.
( )4اقتراح نظاـ لتوبير األجيزة والمواد ً
( )5ا رراؼ على تنفيذ برامى التدريب العملي للطالب بالقليات المختلفة.
يـــــبدح -610يقػ ػػوف لوقيػ ػػؿ الجامعػ ػػة لرػ ػػئوف بػ ػػرع أسػ ػػيوط أو أي بػ ػػرع آخػ ػػر يػ ػػتـ إنرػ ػػاؤه مسػ ػػتقبالً

االختصاصات المقررة للوقيليف والمبينة بي المواد  669 ،668 ،667مف ىذه الالئلة.

(د) أيني ػبو اجلبيؼخ:
يــبدح -313يتػػولى أمػػيف عػػاـ الجامعػػة ا رػراؼ علػػى األقسػػاـ ا داريػػة بػػإدارة الجامعػػة وتنسػػيؽ العمػػؿ

بينيا وبقًا لما يرد بي النظاـ الداخلي للجامعة.

قما يتولى متابعة األعماؿ ا دارية والمالية بي الجامعػة وبقًػا للقػ اررات والقواعػد التنظيميػة يصػدرىا مجلػس
الجامعة ومديرىا.
ويجػػوز أف يعػػاوف أمػػيف عػػاـ الجامعػػة أمػػيف مسػػاعد والػػد أو أقهػػر ويقػػوـ أقػػدميـ مقػػاـ األمػػيف العػػاـ عنػػد
غيابو.
يبدح -612مػر م ارعػاة ألقػاـ القػانوف رقػـ  619لسػنة 6966وىػذه الالئلػة يقػوف ألمػيف عػاـ الجامعػة
بالنسبة ألجيزة إدارة الجامعة وللعامليف بيا مف غير أعضػا ىيئػة التػدريس جميػر االختصاصػات المقػررة
لرئيس المصللة المنصوص علييا بي قابة القوانيف واللوائح.

صبَيب  /إدارح انكهيخ
أ -جمهس انكهيخ:
يبدح -611يدعو العميد مجلس القلية إلى ا جتماع مرة على األقؿ قؿ رير أهنا السنة الجامعية
قما يدعوه بنا على طلب أغلبية أعضائو بقتاب مسبب.

ويقػػوف للمجلػػس أمػػي يختػػار سػػنويا مػػف بػػيف أعضػػائو ويتػػولى تلريػػر ملاضػػر الجلسػػات و إهباتيػػا بػػي
سجؿ خاص يوقعو مر العميد.
يــبدح -614يقػػوـ عميػػد القليػػة بتنفيػػذ ق ػ اررات مجلػػس القليػػة يوبلػػغ ملاضػػر الجلسػػات إلػػى رئػػيس
الجامعػػة قمػػا يبلرػػو القػ اررات خػػالؿ همانيػػة أيػػاـ مػػف تػػاريا صػػدروىا ويبلػػغ الييئػػات الجامعيػػة المختصػػة

التي يجب إبالغيا إلييا.
يـــبدح -615يؤل ػػؼ مجل ػػس القلي ػػة م ػػف ب ػػيف أعض ػػائو وم ػػف غي ػػرىـ م ػػف أعض ػػا ىيئ ػػة الت ػػدريس

والمتخصصػػيف لجانػػا بنيػػة لبلػػث الموضػػوعات التػػي تػػدخؿ بػػي إختصاصػػو ،وعلػػى األخػػص اللجػػاف
اآلتية:
(أ) لجنة رئوف الطالب.
(ب) لجنة الدراسات العليا والبلوث.
(ج) لجنة البعهات وا جازات الدراسية والميامات العلمية والمؤتمرات.
وتت ػػولى ق ػػؿ م ػػف ى ػػذه اللج ػػاف المس ػػائؿ الت ػػي ت ػػدخؿ ب ػػي اختص ػػاص اللج ػػاف المماهل ػػة التابع ػػة لمجل ػػس
الجامعة.
ولعميد القلية أو وقيليا أف يلضر اجتماعات ىذه اللجاف وبي ىذه اللاؿ تقوف لو رئاستيا.

(ة) ػًيد انكهيخ:
يـــبدح -616يقػػوـ العميػػد بتص ػريؼ أمػػور القليػػة وادارة رػػئونيا العلميػػة وا داريػػة والماليػػة بػػي لػػدود

السياسة التي يرسميا مجلس الجامعة ومجلس القلية وبقًػا أللقػاـ القػوانيف واللػوائح والقػ اررات المعمػوؿ بيػا
ومػػر م ارعػػاة ألقػػاـ القػػانوف رقػػـ  619لسػػنة 6966وألقػػاـ ىػػذه الالئلػػة يقػػوف لػػو بالنسػػبة ألدى ػزة القليػػة

وللعػػامليف بيػػا مػػف غيػػر أعضػػا ىيئػػة التػػدريس جميػػر االختصاصػػات المقػػررة لوقيػػؿ الػػو ازرة المنصػػوص
علييا بي قابة القوانيف واللوائح.
ويتولى على األخص ما ياتي:
() 6

ا رراؼ على إعداد الخطة التعليمية والعلمية بي القلية ومتابعة تنفيذىا.

() 6

التنسيؽ بيف األجيزة الفنية وا دارية واألبراد العامليف بالقلية.

() 9

العمػػؿ علػػى تقػػديـ االقت ارلػػات برػػاف اسػػتقماؿ لاجػػة القليػػة مػػف ىيئػػات التػػدريس والفنيػػيف
والفئات المساعدة األخرى والمنرآت والتجييزات واألدوات وغيرىا.

() 4

مراقبة سير الدراسة واالمتلانات ولفظ النظاـ داخؿ القلية وابػالغ مػدير الجامعػة عػف قػؿ
ما مف رانو المساس بلسف سير العمؿ بالقلية أو ما ينسب إلى ألد أعضا ىيئة التدريس.

() 5

ا رراؼ عؿ العامليف با جيزة ا دارية بالقلية ومراقبة أعماليـ.

() 6

إعػػداد تقريػػر بػػي نيايػػة قػػؿ عػػاـ جػػامعي عػػف رػػئوف القليػػة العلميػػة والتعليميػػة وا داريػػة
عرضػػا ألوج ػو النرػػاط بالقليػػة ومػػا لققتػػو ،ومسػػتوى أدا العمػػؿ بيػػا
والماليػػة ويتضػػمف ىػػذا التقريػػر
ً
ور ػػئوف الد ارس ػػة واالمتلان ػػات ونتائجي ػػا وبي ػػاف العقب ػػات الت ػػي هاب ػػت ب ػػي التنفي ػػذ وع ػػرض المقترل ػػات
بػػالللوؿ المالئمػػة لتالبػػي العيػػوب وتػػذليؿ العقبػػات ،ويعػػرض ىػػذا التقريػػر علػػى مجلػػس القليػػة بػػدا
الرأي توطئة للعرض على مجلس الجامعة.

(ط) وكيم انكهيخ:
يبدح -617يتولى تلت إرراؼ العميد االختصاصات اآلتية:
( )6إعػػداد خطػػة الد ارسػػات العليػػا والبلػػوث العلميػػة بػػي القليػػة بنػػا علػػى اقت ارلػػات مجػػالس األقسػػاـ
واللجاف المختصة.
( )6متابعة تنفيذ ىذه الخطة بي األقساـ المختلفة بالقلية.
( )9ا رػراؼ علػى رػئوف النرػر العلمػي بػي القليػة ،ومتابعػة تنفيػذ السياسػة المرسػومة بػي ىػذا الرػػاف
وا رراؼ على رئوف المقتبة واقتراح الخطة لتزويدىا بالقتب والمراجر والدوريات.
( )4اقتراح تنظيـ المؤتمرات والندوات العلمية بي القلية ،ويتولى رئوف العالقات الهقابية الخارجية.
( )5تصريؼ رئوف الطلبة بي القلية وا رراؼ على التدريب العلمي للطالب.

( )6دراسة مقترلات األقساـ بي رػاف النػدب للتػدريس واالمتلانػات خػارج القليػة توطئػة للعػرض علػى
مجلس القلية.
( )7ا رراؼ على رعاية الرئوف الرياضية واالجتماعية للطالب.
( )8ا رراؼ على متابعة تدريس المقررات القومية بي القلية.
( )9ا رراؼ على رئوف الطالب الوابديف.
()61

إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمي السنوي للقلية بيما يخصو.

ومػػر م ارعػػاة ألقػػاـ القػػانوف رقػػـ  619لسػػنة 6966وىػػذه الالئلػػة يقػػوف لػػو بػػي لػػدود اختصاصػػو بالنسػػبة
ألجيػ ػزة القلي ػػة والع ػػامليف بي ػػا م ػػف غي ػػر أعض ػػا ىيئ ػػة الت ػػدريس جمي ػػر االختصاص ػػات المق ػػررة لرؤس ػػا
المصالح بي قابة القوانيف واللوائح.

صبنضب -انقسى
(أ) جمهس انقسى:
يــبدح -618يقػػوف للقسػػـ مجلػػس يتقػػوف مػػف األسػػاتذة واألسػػاتذة المسػػاعديف وخمسػػة مػػف المدرسػػيف بيػػو

على القهر يتناوبوف العضوية بيما بينيـ دورًيا قؿ سػنة باألقدميػة بػي وظيفػة مػدرس علػى أال يجػاوز عػدد
المدرسيف بي المجلس عدد باقي أعضا ىيئػة التػدريس بيػو ولمجلػس القسػـ أف يػدعو إلػى اجتماعاتػو مػف
يقػػوـ بتػػدريس الم ػواد الداخلػػة بػػي اختصاصػػاتو علػػى أف يرػػارؾ بػػي المناقرػػات دوف أف يقػػوف لػػو صػػوت
مع ػػدود ب ػػي الم ػػداوالت وال يلض ػػر اجتماع ػػات المجل ػػس س ػػوى األس ػػاتذة عن ػػد النظ ػػر ب ػػي الترر ػػيح لوظيف ػػة
األستاذية وسوى األساتذة واألساتذة المساعديف عند النظر بي الترريح لوظائؼ األساتذة المساعديف.
يبدح -619يػدعو رئػيس القسػـ المجلػس إلػى االجتمػاع مػرة علػى األقػؿ قػؿ رػير أهنػا السػنة الجامعيػة
قما يدعوه إلى االجتماع بنا على طلب أغلبية أعضػائو بقتػاب مسػبب ويلػرر عػف قػؿ اجتمػاع ملضػر

يبلغ إلى عميد القلية قما تبلغ إليو الق اررات خالؿ همانية أياـ مف تاريا صدورىا.
يبدح -640يخػتص القسػـ بجميػر األعمػاؿ العلميػة والد ارسػية والماليػة واالجتماعيػة بيػو .ويلػدد مجلػس
القسـ البرامى والقػ اررات الد ارسػية ويػوزع الػدروس والملاضػرات والتمػاريف واألعمػاؿ التدريبيػة علػى أعضػا

ىيئ ػػة الت ػػدريس والمعي ػػديف وس ػػائر المر ػػترليف بالت ػػدريس ،وي ػػنظـ وينس ػػؽ البل ػػوث العلمي ػػة وأعم ػػاؿ ىيئ ػػة
التدريس بالقسـ ،قما يختص بقابة الدراسات المبينة بي المادة 55مف القانوف رقـ  49لسنة .6976

(ة) رئيس جمهس انقسى:
يــبدح -646يػرأس القسػػـ أقػػدـ األسػػاتذة بيػػو واذا قػػاف ىنػػاؾ مػػف األسػػباب مػػا يعػػوؽ قيػػاـ األقػػدـ بميػػاـ
رياسة القسـ تولي الرياسة مف يليو بي األقدمية ويصدر بذلؾ قرار مف مػدير الجامعػة بعػد أخػذ رأي عميػد

القلية.
وبي لالػة خلػو القسػـ مػف األسػاتذة يقػوـ باعمػاؿ رئيسػو أقػدـ األسػاتذة المسػاعديف ويقػوف لػو لػؽ لضػور
مجلس القلية إال عند النظر بي رئوف توظيؼ األساتذة.
وبي لالة خلو القسـ مف األساتذة واألساتذة المساعديف يقوـ باعماؿ رئيسو أقدـ المدرسيف ويقػوف لػو لػؽ
لضػػور مجلػػس القليػػة إال عنػػد النظػػر بػػي التررػػيح لنظػػائؼ األسػػاتذة واألسػػاتذة المسػػاعديف واذا لػػـ يقػػف
بالقسـ مف األساتذة سوى أجنبي جاز أف يعيد إليو برئاسة القسـ بعد أخذ رأي عميد القلية.
وتسري على رئيس القسـ ألقاـ المادة 57مف القانوف رقـ  49لسنة .6976
قمػػا يقػػوف للقسػػـ نائػػب ل ػرئيس مجلسػػو بػػي اللالػػة المنصػػوص علييػػا بػػي المػػادة 61مػػف القػػانوف رقػػـ 49
لسنة  6976وتسري عليو سائر ألقاميا.
يــبدح -642يرػػرؼ رئػػيس القسػػـ علػػى الرػػوف العلميػػة وا داريػػة والماليػػة بػػي القسػػـ بػػي لػػدود السياسػػة

التي يرسميا مجلس القلية ومجلس القسـ وبقًا أللقاـ القوانيف واللوائح والق اررات المعموؿ بيا.

ػر غلػػى العميػػد بػػي ىايػػة قػػؿ عػػاـ جػػامعي عػػف رػػئوف القسػػـ
ويقػػدـ بعػػد العػػرض علػػى مجلػػس القسػػـ تقريػ ًا

عرضػا ألوجػو النرػاط بػي القسػـ ومػا لققتػو
العلمية والتعليمية وا داريػة والماليػة ىػذا ويتضػمف ىػذا القريػر
ً
ومس ػػتوى أدا العم ػػؿ ب ػػو ور ػػئوف الد ارس ػػة واالمتلان ػػات وبي ػػاف العقب ػػات الت ػػي ه ػػارت ب ػػي التنفي ػػذ وع ػػرض
المقترلػػات بػػالللوؿ المالئمػػة لتالبػػي العيػػوب وتػػذليؿ العقبػػات .ويعػػرض ىػػذا التقريػػر علػػى مجلػػس القسػػـ
توطئة للعرض على مجلس القلية .ويبيف رئيس القسـ لمجلػس القليػة وجيػة نظػر مجلػس القسػـ عنػد نظػر
المسائؿ المعروضة على مجلس القلية.
يبدح -641مر مراعاة ألقػاـ القػانوف رقػـ  619لسػنة 6966وىػذه الالئلػة يقػوف لػرئيس القسػـ بالنسػبة
ل جيزة التابعة للقسـ وللعامليف بو مف غير أعضػا ىيئػة التػدريس جميػر االختصاصػات المقػررة لرؤسػا

المصالح بي قابة القوانيف واللوائح.

يبدح -644يقوف للقسـ مؤتمر عاـ تسري عليو ألقاـ المواد  69 ،66 ،66مف القانوف رقػـ  49لسػنة

.6976

راثؼب -أحكبو ػبيخ نهًجبنس
يبدح -645ال تقوف مداوالت المجلػس صػليلة إال بلضػور األغلبيػة المطلقػة لعػدد أعضػائو ،وتصػدر
الق اررات باغلبية أصوات اللاضريف بإذا تساوت رجح الجانب الذي منو الرئيس.

يــبدح -646لقػػؿ عضػػو مػػف أعضػػا المجلػػس أف يقػػدـ مػػا يػراه مػػف اقت ارلػػات قتابػػو إلػػى الػرئيس أهنػػا
الجلسة وتتلى بييا ،هـ يقرر المجلس بي الجلسة التالية ما إذا قاف همة ملؿ للمداوالت بي رانيا.

يـــبدح -647يق ػػوف لق ػػؿ معي ػػد عمي ػػد ووقي ػػؿ ومجل ػػس ،لي ػػـ االختصاص ػػات المق ػػررة لعم ػػدا ووق ػػال

ومجػػالس القليػػات ،وتسػػري علػػييـ األلقػػاـ الخاصػػة بعميػػد ووقيػػؿ القليةومجلسػػيا ،قمػػا تسػػري علػػى أقسػػاـ
المعاىد األلقاـ الخاصة باقساـ القليات.

انفصم انضبَي

يف شئىٌ أػضبء هيئخ انزدريس
ً

وانقبئًني ثه يف اجلبيؼخ

(أوال) رؼيني أػضبء هيئخ انزدريس:

يبدح -348أعضا ىيئة التدريس بي الجامعة ،ىـ:
(أ) األساتذة.
(ب) األساتذة المساعدوف.
(ج) المدرسوف.
ويعيف ريا األزىر أعضا ىيئة التدريس بنا على طلب مجلس الجامعػة بعػد أخػذ رأي مجلػس القليػة أو
المعيد ومجلس القسـ المختص ،ويقوف التعييف مف تاريا موابقة مجلس الجامعة.
يبدح -349مػر م ارعػاة لقػـ المػادتيف 73 ،68مػف القػانوف رقػـ  49لسػنة  3976المرػار إليػو ،يقػوف

التعييف بي وظائؼ ىيئة التدريس والعيديف بنا على إعالف بي صليفتيف يوميتيف بػي السػنة وبقًػا للنظػاـ

الػػذي يضػػعو المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بن ػا علػػى اقت ػراح مجلػػس الجامعػػة ،ويجػػوز ل ػرئيس الجامعػػة عنػػد
االقتضا ا عالف بػي غيػر ىػذه المواعيػد أو تاجيػؿ ا عػالف عػف الوظيفػة بتػرة والػدة ،ولمجلػس الجامعػة
بنػػا علػػى طلػػب مجلػػس القليػػة أو المعيػػد بعػػد أخػػذ رأي مجلػػس القسػػـ المخػػتص أف يضػػمف ا عػػالف بيمػػا
عدا وظائؼ األساتذة ارتراط رػروط معينػة وذلػؾ با ضػابة إلػى الرػروط العامػة المبينػة بػي القػانوف وىػذه
الالئلة.
ويتس ػػهنى م ػػف ر ػػرط ا ع ػػالف أعض ػػا البعه ػػات وا ج ػػازات الد ارس ػػية والمدرس ػػوف والمعي ػػدوف – الموب ػػدوف
للسػاب الجامعػة وبقًػا لخطتيػا والػذيف يعينػوف بػي وظػائؼ مدرسػيف بػي القليػات والعاىػد التابعػة ليػا وذلػػؾ
إذا قانوا مستوبيف للرروط المنصوص علييا بي المادتيف  356 ،355مف ىذه الالئلة.

يومػا
يبدح -350تقدـ طلبات المتقديمف لررؿ وظائؼ ىيئة التدريس بي موعد ال يتجاوز خمسة عرػر ً

مػػف تػػاريا آخػػر إعػػالف علػػى أف يربػػؽ بالطلػػب هػػالث نسػػا مػػف المؤلفػػاتوالبلوث الخاصػػة بابطلػػب ،وعلػػى
المتقدميف مف العامليف بالدولة أف يرعفوا بطلباتيـ موابقة قتابية مف الجية التي يعملوف بيا.
يــبدح -353تقبػػؿ طلبػػات المتقػػدميف لرػػرؿ ىػػذه الوظػػائؼ ممػػف اسػػتقملوا رػػروط المػػدد الالزمػػة للتقػػدـ

للوظيفة الراغرة طبقًا ل لقاـ الواردة بيذه الالئلة.

يبدح -352يجوز لرئيس الجامعػة بعػد أخػذ رأي عميػد القليػة المخػتص قبػوؿ الطلبػات التػي تقػدـ خػالؿ

الرػػير التػػالي لتػػاريا انتيػػا الموعػػد الملػػدد لقبػػوؿ الطلبػػات وذلػػؾ برػػرط أال يقػػوف قػػد ورد للقليػػة تقريػػر
اللجنة العلمية بفلص ا نتاج العلمي للمتقدميف.
يبدح -351ترقؿ لجاف علميػة دائمػة تتػولى بلػص ا نتػاج العلمػي للمررػليف لرػرؿ وظػائؼ األسػاتذة

– ويصػدر بترػػقيليا قػرار مػػف رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا علػػى تررػػيح مجلػػس
ػر مفصػالً عػػف ا نتػػاج العلمػػي للمررػػليف ،وعمػػا إذا قػػاف يػػؤىليـ
الجامعػػة وذلػػؾ علػػى أف تقػػدـ اللجنػػة تقريػ ًا
للوظائؼ المررليف ليا مر ترتيبيـ بلسب قفايتيـ العلمية.

ويرترط بي أعضا ىذه اللجاف أف يقونوا مف بػيف األسػاتذة المتخصصػيف بػي الجامعػات أو مػف أعضػا
مجمر البلوث ا سالمية ،أو مف غيرىـ.
أمػػا بالنسػػبة إلػػى المرػػليف لرػػرؿ وظيفػػة أسػػتاذ مسػػاعد أو مػػدرس بيقػػوف ترػػقيؿ اللجنػػة العلميػػة بقػرار مػػف
مجلس الجامعة بعد أخذ رأي قؿ مف مجلس القلية ومجلس القسـ الخاص.

ويصػػدر ق ػرار مػػف رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا علػػى اقت ػراح مجلػػس الجامعػػة
بالالئلة الداخلية لتنظيـ عمؿ ىذه اللجاف.
قما تسرى بي رانيا ألقاـ المواد  78 ،77 ،75 ،74مف القػانوف رقػـ  49لسػنة  ،6976مػا لػـ تتضػمف
الالئلة الداخلية ما يخالؼ ذلؾ.
يــبدح -354يليػػؿ عميػػد القليػػة تقػػارير اللجػػاف العلميػػة عػػف المررػػليف إلػػى القسػػـ المخػػتص للنظػػر بػػي
الترريح هـ تعرض على مجلس القلية ومجلس الجامعة.

عضوا بييئة التدريس.
يبدح -355يرترط بيمف يعيف
ً
مسلما ملمود السيرة لسف السمعة ،وأال يقوف قد صدر منو بعؿ يزري برػرؼ عضػو ىيئػة
( )6أف يقوف
ً
التدريس أو ال يالئـ صفتو قعالـ ،أو يتعارض مر لقائؽ ا سالـ.
( )6أف يقػػوف لاص ػالً علػػى درجػػة العالميػػة "الػػدقتوراة" أو مػػا يعادليػػا مػػف إلػػدى الجامعػػات المص ػرية بػػي
مػػادة تؤىلػػو لرػػرؿ الوظيفػػة ،أو أف يقػػوف لاصػالً مػػف جامعػػة أجنبيػػة أو ىيئػػة علميػػة أو معيػػد علمػػي

معتػػرؼ بيػػا علػػى درجػػة يعتبرىػػا المجلػػس األعلػػى ل زىػػر باالتفػػاؽ مػػر المجلػػس األعلػػى للجامعػػات
معادلة لذلؾ مر مراعاة ألقاـ القوانيف واللوائح المعموؿ بيا.

مدرسا أف تقوف قد مضػت سػت سػنوات علػى األقػؿ علػى لصػولو علػى
يبدح -356يرترط بيمف يعيف
ً
درجػة ا جػازة العاليػة (البقػالوريوس أو الليسػانس) أو درجػة علميػة أخػرى يعتبرىػا المجلػس األعلػى ل زىػػر
باالتفػػاؽ مػػر المجلػػس األعلػػى للجامعػػات معادلػػة لػػذلؾ مػػر م ارعػػاة ألقػػاـ الق ػوانيف والل ػوائح ،وت ارعػػى بػػي
تعيينيـ ألقاـ المادتيف  68 ،67مف القانوف رقـ  49لسنة  6976المرار غليو.
بػػإذا قػػاف مػػف بػػيف المدرسػػيف المسػػاعديف أو المعيػػديف بػػي جامعػػة األزىػػر أو بػػي غيرىػػا مػػف الجامعػػات
ػاعدا أو
المصرية ،بيرترط با ضابة إلى ما تقدـ أف يقوف ملتزـ بػي عملػو ومسػلقو منػذ تعيينػو
مدرسػا مس ً
ً
وملسنا أدا ىا بإذا قاف مف غيرىـ بيرترط توابره على القفا ة المتطلبة للتدريس.
معيدا بواجباتو
ً
ً
مساعدا:
يبدح -357يرترط بيمف يعيف أستا ًذا
ً
( )6أف يق ػػوف ق ػػد ر ػػرؿ وظيف ػػة م ػػدرس م ػػدة خمػ ػػس س ػػنوات عل ػػى األق ػػؿ ب ػػي جامع ػػة األزى ػػر أو إلػ ػػدى
الجامعات المصرية األخرى أو بي معيد علمي مف طبقتيا.
( )6أف يقػػوف قػػد قػػاـ بػػي مادتػػو وىػػو مػػدرس بػػإج ار بلػػوث مبتقػرة أو باعمػػاؿ إنرػػائية ممتػػازة ويػػدخؿ بػػي
االعتبار ما يقوف قد قاـ بو مف نراط اجتماعي ورياضي مللوظ أهنا عملو بالجامعة.

وملسنا أدا ىا.
مدرسا بواجبات أعضا ىيئة التدريس
ملتزما بي عملو ومسلقو منذ تعيينو
( )9أف يقوف
ً
ً
ً
ويجوز استهنا أف يعيف مررلوف مف خارج الجامعات إذا توابرت بي المررح الرروط اآلتية:

مستوبيا للرروط المنصوص علييا بي المادة(.)655
( )6أف يقوف
ً
( )6أف يقػػوف قػػد مضػػى علػػى لصػػولو علػػى المؤىػػؿ المنصػػوص عليػػو البنػػد  6مػػف المػػادة( )655خمػػس
سنوات على األقؿ.
( )9أف تقػ ػػوف قػ ػػد مضػ ػػت هػ ػػالث عر ػ ػرة سػ ػػنة علػ ػػى األقػ ػػؿ علػ ػػى لصػ ػػولو علػ ػػى درجػ ػػة ا جػ ػػازة العاليػ ػػة
(البقالوريوس أو الليسانس) أو ما يعادليا.
( )4أف يقوف قد نرر بلوهًا مبتقرة أو قاـ بي مادتو باعماؿ – إنرائية ممتازة.
( )5أف يقوف متوابر على القفا ة المتطلبة للتدريس.
يبدح -358يرترط بيمف يعيف أستا ًذا:
( )6أف يقػػوف قػػد رػػرؿ وظيفػػة أسػػتاذ مسػػاعد مػػدة خمػػس سػػنوات علػػى األقػػؿ بػػي جامعػػة األزىػػر أو إلػػدى
الجامعات المصرية األخرى أو بي معيد علمي مف طبقتيا.
ػاعدا بػػإج ار ونرػػر بلػػوث مبتق ػرة أو قػػاـ بػػي مادتػػو باعمػػاؿ
( )6أف يقػػوف قػػد قػػاـ منػػذ تعيينػػو اسػػتا ًذا مسػ ً
إنرائية تؤىلو لرػرؿ وظيفػة األسػتاذية ويػدخؿ بػي االعتبػار مػا يقػوف قػد أرػرؼ عليػو ورػارؾ بيػو مػف
البلوث التي يعدىا طالب الدراسة العليا وخاصة رسائؿ الماجستير والدقتوراة ،وقػذلؾ مػا قػاـ بػو مػف
نراط علمي واجتماعي مللوظ وأعمالو ا نرائية البارزة بي القلية أو المعيد.
يــبدح -359يجػػوز اسػػتهنا أف يعػػيف مررػػلوف مػػف خػػارج الجامعػػات إذا تػوابرت بػػي المررػػح الرػػروط

اآلتية:

مستوبيا للرروط المنصوص علييا بي المادة(.)655
( )6أف يقوف
ً
( )6أف يقوف قد مضى على لصولو على المؤىؿ المنصػوص عليػو بػي البنػد  6مػف المػادة( )655عرػر
سنوات على األقؿ.
( )9أف يقػ ػػوف قػ ػػد مضػ ػػت همػ ػػاني عر ػ ػرة سػ ػػنة علػ ػػى األقػ ػػؿ علػ ػػى لصػ ػػولو علػ ػػى درجػ ػػة ا جػ ػػازة العاليػ ػػة
(البقالوريوس أو الليانس) أو ما يعادليا.

( )4أف يقوف قػد قػاـ خػالؿ السػنوات الخمػس السػابقة علػى تقدمػو للتعيػيف بػي وظيفػة أسػتاذ بػإج ار بلػوث
مبتقرة ونررىا أو بإج ار أعماؿ إنرائية ممتازة بي تخصص ىذه الوظيفة.
ابر على القفا ة المتطلبة للتدريس.
( )5أف يقوف متو ًا

ويدخؿ بي االعتبار بي التعييف مجموع إنتاج المررح العلمي منذ لصولو على الدقتوراة أو ما يعادليا.

يبدح -360ممغاة ببرار ر يس اللمهورية  75لساة 2336
يبدح -363تسري على أعضا ىيئة التدريس بجامعة األزىر ألقاـ المادتيف 76و 76مف القانوف رقػـ
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ً
(صبَيب) انُقم وانُدة واإلػبرح:
يــبدح -362يجػػوز نقػػؿ أعضػػا ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػة مػػف تخصػػص إل ػى آخػػر بػػي ذات القليػػة أ،
المعيد أو مف قسـ إلى آخر بي ذات القلية أو المعيد بقرار مف مجلس الجامعة بنا علػى اقتػراح مجلػس

القليػة المخػتص ،ومػف قليػػة أو معيػد إلػى قليػػة أخػرى أو معيػد آخػػر بػي الجامعػة ذاتيػػا بقػرار مػف مجلػػس
الجامعػة بعػػد أخػػذ رأي مجلػػس القليػػة المنقػػوؿ منيػػا والمنقػوؿ إلييػػا ومجلػػس القسػػـ المخػػتص بػػي قػػؿ منيػػا،
وبي لالة نقص األساتذة مف تخصص إلى آخر ونقؿ األساتذة المساعديف مف قسـ إلى آخر غيػر مماهػؿ
يجب أخذ رأي اللجنة العلمية الدائمة المختصة قبؿ عرض األمر على مجلس الجامعة.
يــبدح -361يجػػوز بق ػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر بنػػا علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة مجلػػس
الجامعة وأخذ رأي مجلس القلية أو المعيد المختص نقؿ عضو ىيئة التدريس بإلدى الجامعات لمصػرية

أو مػا يعتبػػر بػػي طبقيػػا مػػف معاىػػد مصػرية عاليػػة إلػػى مهػػؿ وظيفتػػو بجامعػػة األزىػػر أو الموابقػػة علػػى نقػػؿ
ألػػد أعضػػا ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة األزىػػر إلػػى إلػػدى ىػػذه الجامعػػات أو المعاىػػد ولرػػيا األزىػػر عنػػد
االقتضا عرض األمر على المجلس األعلى ل زىر.
يبدح -364يجػوز عنػد االقتضػا بقػرار مػف وزيػر رػئوف األزىػر نقػؿ عضػو ىيئػة التػدريس إلػى وظيفػة

عامػػة خػػارج الجامعػػة بنػػا علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر ومجلػػس جامعػػة
األزىر.

يــبدح -365يجػػوز نػػدب أعضػػا ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػة لمػػدة ملػػدودة لجامعػػة أخػػرى مػػف الجامعػػات

المصػ ػرية أو للقي ػػاـ بعم ػػؿ وظيف ػػة عام ػػة أخ ػػرى بقػ ػرار م ػػف مجل ػػس الجامع ػػة بع ػػد أخ ػػذ رأي مجل ػػس القلي ػػة
المختص ويعتبر الندب قؿ الوقت إعارة تخضر ل لقاـ الخاصة بيا.
يبدح -366مر م ارعػاة عػدـ ا خػالؿ بلسػف سػير العمػؿ بػي القسػـ وبػي القليػة أو المعيػد تجػوز إعػارة
أعضػػا ىيئػػة الت ػػدريس لجامعػػة أجنبيػػة أو معي ػػد علمػػي أجنب ػػي بػػي مسػػتوى القلي ػػات الجامعػػة أو للعم ػػؿ

بػػو ازرات اللقومػػة ،ومصػػالليا والييئػػات العامػػة والدوليػػة أو جيػػة غيػػر لقوميػػة بيمػػا تخصص ػوا بيػػو متػػى
قانػػت الميمػػة بػػي مسػػتوى الوظيفػػة التػػي يرػػرلونيا بالجامعػػة .وتقػػوف ا عػػارة لمػػدة ال تتجػػاوز سػػنتيف قابلػػة
للتجديػػد مػرة والػػدة بيمػػا عػػدا اللػػاالت التػػي تقتضػػييا مصػػللة قوميػػة بتقػػوف ا عػػارة قابلػػة لتجديػػد مػرتيف.
ويتقاضػػى المعػػار مرتبػػة مػػف الجيػػة المعػػار إلييػػا ،ومػػر ذلػػؾ يجػػوز بػػي أل ػواؿ خاصػػة أف تػػؤدي الجامعػػة
مرتبو.
ويجوز استهنا تجاوز ىذه المدة عند الضرورة بموابقة المجلس األعلى ل زىر.
وتتـ ا عارة بقرار مف وزير رػئوف األزىػر بعػد موابقػة رػيا األزىػر بنػا علػى موابقػة مجلػس الجامعػة بعػد
أخذ رأي مجلس القلية أو المعيد المختص.
ويقػػوف رػػاف المعػػار خػػالؿ مػػدة ا عػػارة رػػاف المعػػاريف لللقومػػات األجنبيػػة ويتقاضػػى مرتبػػو مػػف الجيػػة
المعار إلييا .ويجوز بي ألواؿ خاصة أف تؤدي الجامعة مرتبو.
يبدح -367يجػوز رػرؿ وظيفػة المعػار بػدرجتيا متػى قانػت إعارتػو بػدوف مرتػب تؤديػو الجامعػة وقانػت

ػاعدا ،أو لمػػدة تزيػػد علػػى هػػالث سػػنوات إذا قػػاف أسػػتا ًذا
لمػػدة تزيػػد علػػى سػػنة إذا قػػاف
مدرسػػا أو أسػػتا ًذا مسػ ً
ً
وال يجوز أف يزيد عدد ما يررؿ مف وظائؼ المعػاريف علػى خمػس مجمػوع الوظػائؼ المقػررة لقػؿ بئػة بػي
القليػػة أو المعيػػد ،وال يجػػوز رػػرؿ وظيفػػة المعػػار بمعػػار آخػػر بػػإذا عػػاد المعػػار مػػف عملػػو بالجامعػػة رػػرؿ
الوظيفػػة الخاليػػة مػػف درجتػػو أو رػػرؿ وظيفتػػو األصػػلية بصػػفة رخصػػية ،علػػى أف تسػػوى لالتػػو بػػي أوؿ
وظيفة تخلو مف درجتو.
يـــبدح -368تلس ػػب م ػػدة ا ع ػػارة ب ػػي المقاب ػػاة أو المع ػػاش بر ػػرط أف ي ػػؤدي عض ػػو ىيئ ػػة الت ػػدريس
االلتياطي عنيا ويعالـ بيما يختص باقدميتو والعالوات المستلقة لو قما لو قاف بػي الجامعػة ويلػتفظ لػو

بوجو عاـ بقابة مميزات وظيفتو.

ً
(صبنضب) اإلجبساد انؼهًيخ واالػزيبديخ واملزضيخ:
يبدح -369يجوز أف يوبد أعضا ىيئة التدريس بػي ميمػات علميػة مؤقتػة خػارج الجامعػة ويقػوف ذلػؾ

بقػرار مػػف رػػيا األزىػر بنػػا علػػى طلػب مجلػػس الجامعػػة بعػد أخػػذ رأي مجلػػس القليػة والقسػػـ المخػػتص وال
تزيد مدة الميمة العلمية على سنة.
وال يجػػوز إيفػػاد عضػػو ىيئػػة التػػدريس قبػػؿ انقضػػا أربػػر سػػنوات مػػف عودتػػو مػػف بعهػػة أو إجػػازة د ارسػػية أو
ميمة علمية ،ومر ذلؾ يجوز عنػد الضػرورة القصػوى بموابقػة المجلػس األعلػى ل زىػر مػد الميمػة إلػى مػا
ال يزيد على سنتيف أما ا يفاد بييا قبؿ انقضا األربر سنوات المرار إلييا.
ويتقاضى المرخص لو مرتبو قامالً مدة الميمة.
ير على األعمػاؿ التػي قػاـ بيػا بػهالث
وعلى المرخص لو بي الميمة العلمية أف يقدـ بعد انتيا ميمتو تقر ًا
نسا على األقؿ مف البلوث التي يقوف قد أتميا.
يبدح -370يجوز الترخيص ل ساتذة بي إجازات تفرغ علمي داخػؿ الػبالد أو خارجيػا لمػدة سػنة والػدة

بمرتب بعد مضي قؿ ست سنوات بي األستاذية متى وجد مف يقوـ منيـ أهنا تفرغيـ ،ويقوف ذلػؾ بقػرار
مف ريا األزىر بنا على موابقة مجلس الجامعة وطلب مجلس القلية بعد إقرار المػنيى العلمػي أو الفنػي
الذي يتقدـ بو طالب ا جازة ،وال يجوز أف يرخص بي إجازات التفرغ ألقهر مػف أسػتاذ والػد بػي قػؿ قسػـ
بي السنة الوالػدة ،وعلػى المػرخص لػو بػي ا جػازة أف يتقػدـ بعػد انتيػا إجازتػو بتقريػر عػف األعمػاؿ التػي
قػػاـ بيػػا أهنػػا ىػػذه ا جػػازات أف يتقػػدـ بعػػد انتيػػا إجازتػػو بتقريػػر عػػف األعمػػاؿ التػػي قػػاـ بيػػا أهنػػا ىػػذه
ونسخا مف البلوث التي قوف قد أجرىا ،ويتقاضى المرخص لو مرتبو قامالً مدة التفرغ.
األجازات
ً
واذا قاف طالب ا جازة قد أوبد بي ميمة علمية بال يجػوز التػرخيص لػو بػي ىػذه ا جػازة إال بعػد انقضػا
مدة األربر سنوات المنصوص علييا بي المادةالسابقة.
يــبدح -373تبػػدأ ا جػػازة االعتياديػػة السػػنوية ألعضػػا ىيئػػة التػػدريس بالقليػػات والمعاىػػد بعػػد انتيػػا

أعمػػاؿ امتلانػػات السػػنة الجامعيػػة وتنتيػػي قبػػؿ بػػد الد ارسػػة بػػي السػػنة الجامعيػػة الجديػػدة وبقًػػا لمػػا يقػػرره
مجلػػس الجامعػػة ،وذلػػؾ بيمػػا عػػدا القليػػات والمعاىػػد التػػي يسػػتمر العمػػؿ بييػػا خػػالؿ المػػدة المػػذقورة بتعػػيف
ا جازة بقرار مف رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد القلية المختص.
يــبدح -372تقػػوف ا جػػازة المرضػػية التػػي يلصػػؿ علييػػا أعضػػا ىيئػػة التػػدريس لمػػدة مجموعيػػا سػػنة

بمرتب قامؿ عف هالث سنوات.

واذا ل ػػـ يس ػػتطر عض ػػو ىيئ ػػة الت ػػدريس عن ػػد انقض ػػا الس ػػنة الع ػػودة إل ػػى عمل ػػو ج ػػاز لمجل ػػس الجامع ػػة أف
يرخص بي امتداد ا جازة لمدة أخرى ال تجاوز سنة على أف تقوف بهالهة أرباع المرتب.
وتقفػػؿ الدولػػة علػػى نفقتيػػا عػػالج أعضػػا ىيئػػة التػػدريس والمدرسػػيف المسػػاعديف والمعيػػديف الػػذيف يصػػابوف
بالمرض بسبب العمؿ على الوجو المقرر بالنسبة للجامعات األخرى.
يبدح -371تسرى على أعضػا ىيئػة التػدريس ألقػاـ المػواد  89و 91و96و 99مػف القػانوف رقػـ 49
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ً

(راثؼب) واججبد هيئخ انزدريس:
يــبدح -374علػػى أعضػػا ىيئػػة التػػدريس أف يتفرغػوا للقيػػاـ بالػػدروس والملاضػرات والتمرينػػات العلميػػة

وأف يسػيموا بػي لفػػظ التػراث ا سػالمي والعربػػي ود ارسػتو وتجليتػو ونرػره ،وبصػفة عامػة العمػػؿ علػى تقػػدـ
العل ػػوـ واآلداب ،والفن ػػوف ب ػػإج ار البل ػػوث والد ارس ػػات المبتق ػ ػرة وا رػ ػراؼ عل ػػى م ػػا يع ػػده الط ػػالب منيػ ػػا
وا رراؼ على ما يعده الطالب منيا وا رراؼ على المعامؿ وعلى المقتبات وتزويدىا بالمراجر.
أساسػػا للػروح الجامعيػػة الصػػليلة بػػي
وعلػػييـ بػػث الػػروح الدينيػػة السػػملة والػػروح القوميػػة الصػػادقة لتقػػوف
ً
نفػػوس الطػػالب وعلػػييـ ترسػػيا وتػػدعيـ االتصػػاؿ المبارػػر بػػالطالب ورعايػػة رػػئونيـ الهقابيػػة واالجتماعيػػة
والرياضية.
يـــبدح -375األس ػػاتذة أو م ػػف يق ػػوـ باعم ػػاليـ مس ػػئوليف ع ػػف س ػػير ال ػػدروس والملاضػ ػرات والتم ػػاريف

واألعماؿ التدريبية وعلييـ أف يعملوا علػى النيػوض بمسػتوى البػرامى الد ارسػية والبلػوث العلميػة بػي مجػاؿ
تخصصيـ ،ويعاونـ بي قؿ ذلػؾ األسػاتذة واألسػاتذة المسػاعدوف والمدرسػوف والمعيػدوف وسػائر المرػترليف
بالتدريس ،وعلى أعضا ىيئة التدريس المرارقة بي أعماؿ المجالس واللجاف التي يقونوف أعضا بييػا،
وعلييـ المرارقة بي أعماؿ المؤتمرات العلمية للقسـ والقلية أو المعيد.
يــبدح -376يتػػولى أعضػػا ىيئػػة التػػدريس لفػػظ النظػػاـ داخػػؿ قاعػػات الػػدروس والملاضػرات والبلػػوث

ػر عػػف ق ػػؿ ل ػػادث مػػف ر ػػانو ا خ ػػالؿ بالنظػػاـ وم ػػا اتخ ػػذ م ػػف
والمعامػػؿ ويق ػػدموف إل ػػى عميػػد القلي ػػة تقري ػ ًا
إج ار ات للفظو.

ػنويا عػػف نرػػاطو العلمػػي
يــبدح -377علػػى قػػؿ عضػػو مػػف أعضػػا ىيئػػة التػػدريس أف يقػػدـ تقريػ ًا
ػر سػ ً
والهقػػابي والبلػػوث التػػي أج ارىػػا ونرػػرىا والبلػػوث الجاريػػة إلػػى رئػػيس مجلػػس القسػػـ المخػػتص وعلػػى رئػػيس

ػر إلػػى عميػػد القليػػة عػػف سػػير العمػػؿ بػػي قسػػمو وعػػف النرػػاط العلمػػي والبلػػوث
مجلػػس القسػػـ أف يقػػدـ تقريػ ًا
الجارية بيو وما لققو القسـ مف أىداؼ.
يــبدح -378لمػػدير الجامعػة بنػػا علػى عػػرض عميػد القليػػة أف يػرخص ألعضػػا ىيئػة التػػدريس بصػػفة
استهنائية بػي مزاولػة ميػنيـ خػارج الجامعػة أو داخليػا بػي غيػر أوقػات العمػؿ الرسػمية إذا قػاف ىػذا العمػؿ

يقسب المرخص لو خبرة تفيد تخصصو العلمي ويررط أال يتعػارض ىػذا التخػريص مػر واجباتػو الجامعيػة
ولسػػف أدائيػػا وال مػػر اللػوائح المعمػػوؿ بيػػا بػػي مزاولػػة ىػػذه المينػػة ويصػػدر بقواعػػد تنظػػيـ المينػػة قػرار مػػف
المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا علػػى عػػرض مػػف مجلػػس الجامعػػة وال يقػػوف التػػرخيص بػػي مزاولػػة المينػػة
خػػارج الجامعػػة إال لمػػف مضػػى علػػى تخرجػػو عرػػر سػػنوات وقضػػى هػػالث سػػنوات علػػى األقػػؿ بػػي ىيئػػة
التدريس.
ويقػوف التػػرخيص لمػػدة سػػنة قابلػػة للتجديػػد ويجػػوز سػلب ىػػذا التػػرخيص بػػي أي وقػػت إذا خولفػػت رػػروطو
خبير أو غير ذلؾ.
ملاميا أو ًا
وليس للمرخص لو أف يعمؿ بي دعوى ضد األزىر وىيئاتو بصفتو
ً

يــبدح -379ال يجػػوز ألعضػػا ىيئػػة التػػدريس إلقػػا دروس أو القيػػاـ باعمػػاؿ االمتلانػػات أو ا رػراؼ

علػػى مػػا يعطػػى مػػف دروس بػػي غيػػر جامعػػة األزىػػر إال بتػػرخيص مػػف رئػػيس الجامعػػة بعػػد موابقػػة مجلػػس
القليػػة بعػػد أخػػذ رأي مجلػػس القسػػـ المخػػتص .ويرػػترط للتػػرخيص بػػي ذلػػؾ أف يقػػوف التػػدريس أو ا رػراؼ
على مواد بي نفس مستوى الدراسة الجامعية.
وال يجوز ألعضا ىيئة التدريس إعطا دروس خصوصية بمقابؿ أو برير مقابؿ.
يــبدح -380ال يجػػوز ألعضػػا ىيئػػة التػػدريس القيػػاـ بعمػػؿ مػػف أعمػػاؿ الخبػرة أو إعطػػا استرػػارة بػػي
موضوع معيف إال بترخيص مف رئيس الجامعة بنا على طلب عميد القلية المختص.

يبدح -383ال يجوز ألعضا ىيئة التدريس أف يرترلوا بالتجارة وأف يرترقوا بي إدارة عمػؿ تجػاري أو
مالي أو صناعي أو أف يجمعوا بيف وظيفتيـ وأي عمؿ ال يتفؽ وقرامة ىذه الوظيفة.

ولمجلس الجامعة أف يقرر منر عضو ىيئة التدريس مػف مبارػرة أي عمػؿ يػرى أف القيػاـ بػو يتعػارض مػر
واجبات الوظيفة ولسف أدائيا.

ً
(خبيسب) اَزهبء اخلديخ:

يــبدح -382مػػر عػػدـ ا خػػالؿ بالقػػاـ المػػادة 98مػػف القػػانوف رقػػـ  619لسػػنة  ،6966والمػػادة 69مػػف

القػػانوف رقػػـ  51لسػػنة  6969بإصػػدار قػػانوف التػػاميف والمعارػػات لمػػوظفي الدولػػة ومتسػػخدمييا وعماليػػا
والقانوف رقـ  69لسنة  6979تقوف سف انتيا الخدمة بالنسبة ألعضا ىيئة التدريس مف علما األزىػر
خمػػس وسػػتوف سػػنة ميالديػػة وبالنسػػبة لريػػرىـ سػػتوف سػػنة ميالديػػة .وغػػذا بلػػغ عضػػو ىيئػػة التػػدريس سػػف
التقاعػػد خػػالؿ السػػنة الجامعيػػة مػػدت خدمتػػو طبقًػػا للقػػانوف رقػػـ  49لسػػنة  6968إلػػى نيايتيػػا بنػػا علػػى
طلب مجلس الجامعة واقتراح مجلس القلية المختص ،وتنتيي السػنة الجامعيػة بانتيػا أعمػاؿ االمتلانػات
بي القلية الموجود بيا العضو وتسري على أعضا ىيئة التػدريس مػف غيػر علمػا األزىػر ألقػاـ القػانوف
رقـ  89لسنة .6974
ويجوز عند االقتضا تعييف أعضا ىيئة التدريس مف علما األزىر ومػف غيػرىـ بعػد بلػوغ سػف الخامسػة
والسػػتيف بمقابػػاة تعػػادؿ المقابػػاة المقػررة بػػي القػػانوف رقػػـ  89لسػػنة  6974قاسػػاتذة متفػػرغيف لمػػدة سػػنتيف
قابلة للتجديد بي ذات قلياتيـ أو معاىدىـ أو بي قليات أو معاىد أخػرى بجامعػة األزىػر وذلػؾ بقػرار مػف
ريا األزىر بعد موابقة مجلس الجامعػة بنػا علػى طلػب مجلػس القليػة أو المعيػد المخػتص بعػد أخػذ رأي
القسـ المختص.
ويجػػوز اسػػتهنا أف يعيػػد إلػػى األسػػتاذ المعػػيف وبقًػػا لػػنص الفق ػرة السػػابقة أعبػػا رياسػػة القسػػـ إذا لػػـ يقػػف
بالقسـ أساتذة ويقوف ذلؾ بقرار مف رئيس الجامعة بنا على طلب مجلس القليػة أو المعيػد بعػد أخػذ رأي
مجلس القسـ المختص.
يــبدح -381يلػػاؿ عضػػو ىيئػػة التػػدريس إلػػى المعػػاش بقػرار مػف رػػيا األزىػػر بنػػا علػػى طلػػب مجلػػس

الجامعػػة إذا لػػـ يسػػتطر مبار ػرة عملػػو بسػػبب الم ػػرض بعػػد انقضػػا ا جػػازات المقػػررة بػػي الم ػػادة()676

وقػػذلؾ يلػػاؿ عضػػو ىيئػػة التػػدريس إلػػى المعػػاش بالطريقػػة ذاتيػػا إذا هبػػت بػػي أي وقػػت أنػػو ال يسػػتطير
ألسباب صلية القياـ بوظيفتو على الوجو الالئؽ.
وللمجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا علػػى طلػػب مجلػػس الجامعػػة أف يزيػػد مػػدة الخدمػػة الملسػػوبة بػػي المعػػاش
على الوجو المقرر بي المادة 665مف القانوف رقـ  49لسنة .6976
يبدح -384تسري ألقاـ المواد  667 ،666مف القانوف رقـ  49لسنة  6976على أعضا ىيئة
التدريس بالجامعة ،قما تسري ألقاـ المادة 666على رئيس الجامعة ووقيليا.

ً
(سبدسب) األسبرذح غري املزفزػني:

يبدح -385يجوز أف يعػيف بالقليػات والمعاىػد أسػاتذة غيػر متفػرغيف ويرػترط بػيمف يعػيف أف يقػوف مػف

العلمػػا الممتػػازيف بػػي بلػػوهيـ وخب ػرتيـ بػػي الم ػواد التػػي يعيػػد إلػػييـ تدريسػػيا ويعػػيف رػػيا األزىػػر ى ػؤال
األساتذة لمدة سنتيف قابلة للتجديد بعد موابقة مجلس الجامعة بنا على طلب مجلس القلية المختص.
ول ستاذ غير المتفرغ أف يجمر بيف األستاذية وبيف وظيفة لقومية أو أي عمؿ آخر.

وال يجػػوز الجمػػر بػػيف وظيفػػة رئػػيس الجامعػػة أو وقيليػػا وبػػيف وظيفػػة األسػػتاذ غيػػر المتفػػرغ وال بػػيف وظيفػػة
األستاذ المتفرغ وغير المتفرغ بي أقهر مف قلية أو معيد مف قليات الجامعات ومعاىدىا.
ػنويا ويلػدد
وللمتقاعديف مف األساتذة غير المتفرغيف الجمر بيف المعاش ومقاباة ال تجاوز ستمائة جنيو س ً
مقدار المقاباة بي قرار التعييف.

ً
(سبثؼب) أػضبء هيئخ انزدريس وانؼبيهىٌ األجبَت:
يبدح -386يجوز أف يعيف بػي ىيئػة التػدريس مسػلموف مػف غيػر المصػرييف ممػف تػؤىليـ قفػايتيـ لػذلؾ
لمدة معينة .ويقوف التعييف بقرار مف ريا األزىر بعد موابقة مجلس الجامعػة بعػد أخػذ رأي مجلػس القليػة

المختص ،وتلدد لالتيـ بي عقود استخداميـ.
وتقوف مدة العقد بي المرة األولى سػنة أو سػنتيف ويجػوز أف تمتػد المػدة بعػد ذلػؾ إلػى خمػس سػنوات قابلػة
للتجديد.
وتتلمؿ الجامعة نفقات لضور عضو ىيئػة التػدريس وعائلتػو إلػى مقػر الجامعػة ونفقػا عودتػو ىػو وعائلتػو
عنػػد نيايػػة العقػػد .بػػإذا قانػػت إقامتػػو داخػػؿ الػػبالد اسػػتلؽ مصػػروبات االنتقػػاؿ طبقًػػا ل لقػػاـ المعمػػوؿ بيػػا

بالنسبة للعامليف بالدولة.

واذا بلرػػت مػػدة الخدمػػة هػػالث سػػنوات تلملػػت الجامعػػة نفقػػات رللتػػو مػػر عائلتػػو لػػبالده لقضػػا ا جػػازة
الصيفية وىقذا قؿ هالث سنوات بررط أف تقوف إقامتو العادية خارج البالد.
ويمػنح عضػػو التػػدريس األجنبػػي عنػػد انتيػػا خدمتػػو بالجامعػػة مقابػاة قػػدرىا مرتػػب رػػير عػػف قػػؿ سػػنة مػػف
سنوات الخدمة.
واذا توبى خالؿ مدة خدمتو منح ورهتو المقاباة المذقورة.
يبدح -387تلدد لالة األساتذة الزائريف بي ق اررات تعيينيـ.

ويجوز لرئيس الجامعة أخذ رأي مجلػس القليػة المخػتص للتػرخيص ليػـ بمزاولػة مينػتيـ خػارج الجامعػة أو
داخليا مر مراعاة ألقاـ القوانيف واللوائح المنظمة للمينة.
يبدح -388تلدد لالة مدرسي اللرات والعامليف الفنييف مف األجانػب بػي عقػود اسػتخداميـ ويمػنح مػف

تنتيػػي خػػدمتيـ مقابػػاة تعػػادؿ مرتػػب نصػػؼ رػػير عػػف قػػؿ سػػنة مػػف السػػنوات الخمػػس األولػػى مػػف خدمتػػو
ومرتب رير عف قؿ سنة تزيد على ذلؾ.
وتسري ألقاـ الفقرات الهانية والهالهة والرابعة والسادسة مف المادة( )686على ىؤال العامليف.
ويخضػ ػػر ى ػ ػؤال العػ ػػاملوف للنظػ ػػاـ التػ ػػاديبي المطبػ ػػؽ علػ ػػى غيػ ػػر أعضػ ػػائو ىيئػ ػػة التػ ػػدريس مػ ػػف العػ ػػامليف
بالجامعة.

ً
(صبيُب) املدرسىٌ املسبػدوٌ واملؼيدوٌ
يــبدح -389يجػػوز أف يعػػيف بػػي القليػػات مدرسػػوف مسػػاعدوف ومعيػػدوف يقومػػوف بالد ارسػػات والبلػػوث
العلميػػة الالزمػػة لللصػػوؿ علػػى الػػدرجات العلميػػة العليػػا وبمػػا يعيػػد بػػو إلػػييـ القسػػـ المخػػتص التمرينػػات
والدروس العلمية وسواىا مف األعماؿ تلت إرراؼ أعضا ىيئة التدريس وباألعماؿ األخرى التي يقلفيػـ
بيػػا العميػػد ومجلػػس القسػػـ المخػػتص .ويقػػوف تعييػػنيـ بق ػرار مػػف رئػػيس الجامعػػة بنػػا علػػى طلػػب مجلػػس
القلية أو المعيد بعد أخذ رأي مجلػس القسػـ المخػتص ويقػوف التعيػيف مػف تػاريا صػدور ىػذا القػرار .ومػر
ذلؾ يجوز أف يقوف تعييف المعيد عف طريؽ التقليؼ مف بيف اللاصليف على تقدير جيد ج ًػدا بػي التقػدير
العػػاـ بػػي الدرجػػة الجامعيػػة األولػػى أو بػػي تقػػدير مػػادة لتخصػػص أو مػػا يقػػوـ مقاميػػا ،وتعطػػى األبضػػلية
دائما لمف ىو أعلى بي التقدير العاـ.
ً

يـبدح -390يقػوف تعيػيف المعيػد بعػد ا عػالف عػف الوظػائؼ الرػاغرة بتررػيح مػف القسػـ المخػتص مػػف

بيف اللاصليف علػى تقػدير جيػد ج ًػدا علػى األقػؿ بػي التقػدير العػاـ بػي الدرجػة الجامعيػة األولػى برػرط أال
يقػػؿ تقػػديره عػػف جيػػد بػػي مػػادة التخصػػص أو مػػا يقػػوـ مقاميػػا بػػإف لػػـ يوجػػد مػػف بػػيف المتقػػدميف مػػف لصػػؿ
علػػى تقػػدير جيػػد جػ ًػدا بػػي التقػػدير العػػاـ بػػي الدرجػػة الجامعيػػة األولػػى بيجػػوز تررػػيح ألػػد اللاصػػليف علػػى
تقدير جيد على األقؿ بي ىذا التقدير وبررط أال يقؿ التقدير بي مػادة التخصػص أو مػا يقػوـ مقاميػا عػف
جدا واذا لـ تقػف مػادة التخصػص مػف مػواد االمتلػاف بػي مرللػة الدرجػة الجامعيػة األولػى قػاـ مقاميػا
جيد ً
اللصػػوؿ علػػى دبلػػوـ خاصػػة بػػي بػػرع التخصػػص واذا لػػـ توجػػد دبلومػػة خاصػػة بػػي بػػرع التخصػػص قػػاـ
مقامو التمريف العملي مدة ال تقؿ عػف سػنتيف بػي قليػة جامعيػة أو معيػد جػامعي أو مسترػفى جػامعي بػي

بػػرع التخصػػص برػػرط أف يقػػوف المررػػح لاصػالً علػػى تقػػدير جيػػد جػ ًػدا علػػى األقػػؿ بػػي عملػػو خػػالؿ بتػرة
التمريف المذقورة.
وتجػػري المفاضػػلة بػػيف المتقػػدميف علػػى أسػػاس تفضػػيؿ األعلػػى بػػي التقػػدير العػػاـ وعنػػد التسػػاوي بػػي ىػػذا
تقدير بي مادة التخصص وعند التساوي بػي التقػديريف يفضػؿ اللاصػؿ علػى درجػة
التقدير يفضؿ األعلى ًا
علمية أعلى.
ويرترط بالنسبة للمررح لررؿ وظيفة معيد بي ألد األقساـ ا قلينيقية بقلية الطب أف يقػوف عػالوة علػى
ما تقدـ قد أمضى سنتيف على األقؿ بي تدريب عملي بالد المسترفيات الجامعية بي برع تخصصو.
وبالنسػػبة لقسػػـ الباهولوجيػػا ا قلينيقيػػة تقػػوـ الخب ػرة العلميػػة لمػػدة أربػػر سػػنوات بمعامػػؿ و ازرة الصػػلة مقػػاـ
التدريب العملي بمسترفى جامعي.
ويعرض الترريح على مجلس القلية بإذا أقػره صػدر قػرار التعيػيف مػف رئػيس الجامعػة بعػد أخػذ رأي القسػـ
المخػػتص ويقػػوف التعيػػيف لمػػدة سػػنة قابلػػة للتجديػػد واذا قػػاف المعيػػد أو المػػدرس المسػػاعد يرػػرؿ وظيفػػة بػػي
اللقومػػة أو الييئػػات العامػػة أو القطػػاع العػػاـ يلػػتفظ بػػاخر مرتػػب قػػاف يتقاضػػاه بػػي ىػػذه الوظيفػػة إذا قػػاف
3

يزيد على بداية ربط الوظيفة المعيف بييا وبما ال يجاوز نياية ربطيا( ).
ويجػػوز للمجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا علػػى طلػػب مجلػػس القليػػة وموابقػػة مجلػػس الجامعػػة أف يضػػيؼ إلػػى
طا أخرى.
الرروط العامة بي ا عالف عف الوظائؼ ررو ً
يبدح -393إذا لػـ يلصػؿ المعيػد علػى درجػة التخصػص (الماجسػتير) أو علػى دبلػوميف مػف دبلومػات

الد ارسػػات العليػػا بلسػػب األل ػواؿ خػػالؿ خمػػس سػػنوات منػػذ تعيينػػو معيػ ًػدا أنيػػى عقػػده أو نقػػؿ إلػػى وظيفػػة
أخػػرى .واذا لػػـ يلصػػؿ علػػى درجػػة الػػدقتوراه أو مػػا يعادليػػا خػػالؿ عر ػرة سػػنوات علػػى األقهػػر منػػذ تعيينػػو
معيدا بي األلواؿ التي ال يلزـ لللصوؿ على ىذه الدرجة سبؽ اللصوؿ على درجػة الماجسػتير أو دبلػوـ
ً
الدراسات العليا بلسب األلواؿ أنيى عقده أو نقؿ إلى وظيفة أخرى.
ػاعدا أف يقػوف
يبدح -392مر مراعاة لقـ المادة( )655مف ىذه الالئلة يرترط بيمف يعيف
مدرسػا مس ً
ً
لاص ػالً علػػى درجػػة الماجسػػتير أو دبلػػوميف مػػف دبلومػػات الد ارسػػات العليػػا مػػؤىليف للقيػػد لللصػػوؿ علػػى
درجة الدقتوراه أو على ما يعادؿ درجة الماجستير أو الدبلوميف.
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الفقرة الخامسة مف المادة 691مستبدلة بقرار رئيس الجميورية رقـ  654لسنة  –6996الجريدة الرسمية العدد  68بي .6996/5/6

بػإذا قػاف مػف بػػيف المعيػديف بػي جامعػة األزىػر أو بػي غيرىػا مػف الجامعػػات المصػرية يرػترط بضػالً عمػػا

ملتزما بي عملو وسلوقو ومسػلقو منػذ تعيينػو معي ًػدا بواجباتػو وملس ًػنا أدا ىػا ،واذا قػاف مػف
تقدـ أف يقوف
ً
غيرىـ بيرترط لصولو عؿ تزقية مف المررؼ على الرسالة بي لالة اللصوؿ على درجة الماجسػتير أو
مف عميد القلية بعد أخذ رأي رؤسا مجالس األقساـ المتخصصة بي لالتي اللصوؿ على الدبلوميف.
ويقوف التعيف بي وظائؼ المدرسيف المساعديف الراغرة دوف إعالف مف بػيف المعيػديف بػي ذات القليػة أو
المعيػػد المسػػتوبيف للرػػروط المنصػػوص علييػػا بػػي المػػادة،واذا لػػـ يوجػػد مػػف ى ػؤال مػػف ىػػو مؤىػػؿ لرػػرليا
بيجرى ا عالف عنيا.
وينقؿ المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لػـ يلصػؿ علػى درجػة الػدقتوراه أو مػا يعادليػا خػالؿ خمػس
مساعدا.
مدرسا
سنوات على األقهر منذ تعيينو
ً
ً
يــبدح -391تسػػري علػػى المدرسػػيف المسػػاعديف والمعيػػديف ألقػػاـ الم ػواد 686 ،681 ،679مػػف ىػػذه

الالئلة ،قما تسري علييـ سائر األلقاـ الخاصة بالمدرسيف المساعديف والمعيديف الواردة بي القانوف رقـ
 49لسنة  6976بيما ال يتعارض مر ألقاـ القانوف  619لسنة 6966وألقاـ ىذه الالئلة.
يبدح -394يجوز نقؿ المدرسيف المساعديف والمعيديف مف قلية أو معيػد إلػى قليػة أو معيػد آخػر وبػي

قسـ مماهؿ بجامعة األزىر ،ويقوف النقؿ بقػرار مػف رئػيس الجامعػة بعػد أخػذ رأي مجلػس القليػة أو المعيػد
ومجلس القسـ بي قؿ منيا.
ويجػػوز نقليػػـ إلػػى جامعػػة أخػػرى مػػف الجامعػػات لمصػرية وبػػي قسػػـ مماهػػؿ بقػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر
ووزيػػر التعلػػيـ العػػالي بعػػد موابقػػة رػػيا األزىػػر أو رئػػيس جامعػػة األزىػػر ورئػػيس الجامعػػة األخػػرى بعػػد أخػػذ
رأي مج ػػالس القلي ػػات والمعاى ػػد ومج ػػالس األقس ػػاـ المتخصص ػػة ،ويج ػػوز ب ػػنفس الر ػػروط نق ػػؿ المدرس ػػيف
المساعديف والمعيديف بالجامعات األخرى إلى جامعة األزىر.
ويجػػوز عنػػد االقتضػػا نقػػؿ المدرسػػيف المسػػاعديف إلػػى وظيفػػة عامػػة بق ػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر بعػػد
موابقة ريا األزىر بنػا علػى طلػب رئػيس جامعػة األزىػر بعػد أخػذ رأي مجلػس القليػة أو المعيػد ومجلػس
القسـ المختص.
وال يجوز نقليـ إلى قسـ آخر بي ذات القلية أو المعيد أو إلى قسـ غيػر مماهػؿ بػي قليػة أخػرى أو معيػد
آخر ،ومر ذلؾ ليػـ التقػدـ لرػرؿ وظػائؼ المدرسػيف المسػاعديف والمعيػديف الرػاغرة المعلػف عنيػا بػي قسػـ
آخر بي ذات القلية أو المعيد أو قلية أخرى أو معيد آخر وذلؾ بي لدود ما تقرره القوانيف واللوائح.

يبدح -395مػر م ارعػاة ألقػاـ القػانوف رقػـ  619لسػنة 6966ىػذه الالئلػة تسػري علػى جامعػة األزىػر

وعلػػى أعضػػا ىيئػػة التػػدريس بيػػا والمدرسػػيف والمعيػػديف بيػػا جميػػر األلقػػاـ التػػي تسػػري علػػى الجامعػػات
المصرية وعلى أعضا ىيئة التدريس والمدرسيف المساعديف والمعيديف بيا.

انفصم انضبنش

اندراسخ وااليزحبَبد وشئىٌ انطالة
ً

أوال قجىل انطالة:

واندراسبد انؼهيب

يبدح -396يلدد المجلس األعلى ل زىر بػي نيايػة قػؿ عػاـ د ارسػي بنػا علػى اقتػراح مجلػس الجامعػة

بعػػد أخػػذ رأي مجػػالس القليػػات المختلفػػة عػػدد الطػػالب المص ػرييف الػػذيف يمقػػف قبػػوليـ بػػي العػػاـ الد ارسػػي
التالي مف بيف اللاصليف على ريادة الهانوية األزىرية أو الريادات المعادلة ليا.
ويقتػػرح المجلػػس األعلػػى ل زىػػر عػػدد الطػػالب الػػذيف يمقػػف قبػػوليـ مػػف غيػػر المص ػرييف رػػروط قبػػوليـ
ويصدر بذلؾ قرار مف وزير رئوف األزىر.
يــبدح -397يرػػترط بػػي قيػػد الطالػػب بػػي الجامعػػة لللصػػوؿ علػػى درجػػة ا جػػازة العاليػػة (الليسػػانس أو

البقالوريوس).

( )6أف يقػوف لاصػالً علػػى الرػػيادة الهانويػة العامػػة األزىريػػة ل زىػػر أو مػا يعادليػػا ويقػػوف القبػػوؿ بترتيػػب
درج ػػات النج ػػاح وبقً ػػا لم ػػا يق ػػرره المجل ػػس األعل ػػى ل زى ػػر بع ػػد أخ ػػذ رأي مجل ػػس الجامع ػػة ومج ػػالس
القليات.

( )6أف يقػػوف لاصػ ػالً علػػى ر ػػيادة الهانوي ػػة العامػػة أو م ػػا يعادلي ػػا وبػػي ى ػػذه اللال ػػة يرػػترط نجال ػػو ب ػػي
امتلاف تلقيؽ التعادؿ بينو وبيف اللاصػليف علػى الرػيادة الهانويػة العامػة ل زىػر علػى أف تبػيف مػواد

ىػػذا االمتلػػاف ونظامػػو بق ػرار مػػف رػػيا األزىػػر بنػػا علػػى اقت ػراح مجلػػس الجامعػػة وموابقػػة المجلػػس
األعلى ل زىر.
ويج ػػوز أف يق ػػوف اختي ػػار ىػ ػؤال الط ػػالب ع ػػف طري ػػؽ مقت ػػب تنس ػػيؽ الجامع ػػات وبقًػػا لم ػػا يق ػػرره المجل ػػس
األعلى ل زىر بعد أخذ رأي مجلس الجامعات ومجالس القليات.
ويقبػػؿ قػػذلؾ بالقليػػات النظريػػة الطػػالب اللاصػػلوف علػػى الرػػيادة الهانويػػة مػػف معيػػد البعػػوث ا سػػالمية
باألزىر أو ما يعادليا ،قما يقبػؿ بمعيػد الد ارسػات ا سػالمية والعربيػة با ضػابة إلػى اللاصػليف علػى ألػد
المؤىالت المنصوص علييا بي ىذه المادةالطالب اللاصلوف على ريادة التخصص مف معيػد القػ ار ات
باألزىر.

( )9أف يجتػػاز بنجػػاح القرػػؼ الطبػػي للتلقػػؽ مػػف خولػػو مػػف األم ػراض المعديػػة ومػػف صػػالليتو لمتابعػػة
الدراسة التي يتقدـ ليا وبقًا للقواعد التي يضعيا المجلس األعلى ل زىر ومجالس القليات المختصة.
( )4بي أف يقدـ ريادة تهبت أنو لصؿ على ترخيص باالنتظاـ بي الدراسة مف الجية التي يعمػؿ بيػا إذا
قاف عامالً باللقومة أو غيرىا.
مسلما ملمود السيرة لسف السمعة.
( )5أف يقوف
ً
يبدح-398
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– ملراة.

يبدح -) (399يجوز قبوؿ الطالب اللاصليف على ا جازة العالية باقساـ ا جازات العالية بػي قليػة أو
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رعبة أخرى بذات القلية وبقًا للرروط التػي تػنص علييػا اللػوائح الداخليػة للقليػات ويصػدر باعتمػاد القبػوؿ
قرار مف رئيس الجامعة أو مف ينيبو مف نوابو.
قما يجوز قبوؿ الطالب اللاصػليف علػى درجػة الليسػانس أو البقػالوريوس مػف إلػدى الجامعػات المصػرية
األخرى باقساـ ا جازة العالية بقليات الرريعة وأصػوؿ الػديف واللرػة العربيػة والػدعوة والد ارسػات ا سػالمية
2

والعربية وبقًا للرروط التي تنص علييا اللوائح الداخلية ليذه القليات( ).
يــبدح -200علػػى قػػؿ طالػػب يريػػد االلتلػػاؽ بالجامعػػة أو متابعػػة الد ارسػػة بيػػا لللصػػوؿ علػػى درجػػات
عالية مقررة أف يقيد اسمو وال يجوز لطالب أف يقيد اسمو لقهر مف قلية بي وقت والد.

يبدح -203ال يجوز لطالب الدراسات العليػا أف يقيػد اسػمو بػي د ارسػة أقهػر مػف رػيادة عاليػة أو درجػة

جامعية بي وقت والد.

ولال يجوز للمعيديف أف يسجلوا لدراسة عليا لللصوؿ على درجػة جامعيػة بػي غيػر تخصػص أقسػاميـ إال
بعد موابقة مجلس الجامعة.
يــبدح -202يقػػوف إجػ ار القيػػد بطلػػب يقدمػػو الطالػػب قبػػؿ ابتتػػاح الد ارسػػة وال يجػػوز القيػػد بعػػد ذلػػؾ إال

بترخيص مف مجلس القلية بي لدود القواعد التي يقررىا مجلس الجامعة.

()3

المادة 698ملراة بقرار رئيس الجميورية رقـ 466لسنة  – 6985الجريدة الرسمية العدد  47بي .6985/66/66

( )6الفقرة األولى مف المادة 699مستبدلة بالقرار رقـ  645لسنة  – 6998الجريدة الرسمية العدد 96بي .6998/7/91
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الفقرة الهانية مف المادة 699مضابة بقرار رئيس الجميورية رقـ  417لسنة  – 6996الجريدة الرسمية العدد رقـ  49بي .6996/66/

يبدح -201ال يقيػد الطالػب بالقليػة إال بعػد اسػتيفا أو ارقػو وأدا الرسػوـ المقػررة ،ويعػد بػي القليػة ملػؼ

لقؿ طالب يلتوي على:

( )6األوراؽ المقدمة ج ار القيد.
( )6بياف ألواؿ الطالب الدراسية وتواريخيا (القيد واالمتلانات ونتائجيا وتقديرىا).
( )9بياف العقوبات التاديبية الموقعة عليو.
( )4أوجو النراط الرياضي واالجتماعي والعسقري للطالب.
( )5األوراؽ األخرى الخاصة بالطالب.
وبعد سجؿ لقيد الطالب بدوف بيو بالنسبة لقؿ طالب بياف بقؿ ما تضمنو ملفو بضالً عػف تػاريا خروجػو
مػػف الجامعػػة وسػػبب وعملػػو بعػػد التخػػرج ويقػػوف ىػػذا السػػجؿ مػػف صػػورتيف ،وتلػػتفظ إلػػداىما بػػي القليػػة

واألخرى بي الجامعة.
ويعطػػى بالمجػػاف بعػػد اسػػتيفا رسػػـ الدمرػػة مػػف يرغػػب مػػف طػػالب القليػػة أو خريجييػػا رػػيادة مػػف واقػػر
متضمنا أيا مف البيانات الخاصة بلالتو الد ارسية وأوجو نراطو المختلفة.
سجالتيا
ً

ً
صبَيب اندراسخ وااليزحبٌ:
ػبوعا،
يــبدح -204تبػػدأ السػػنة الد ارسػية بػػي السػػبت األوؿ مػػف رػػير أقتػػوبر وتسػػتمر همانيػػة وعرػريف أسػ ً
وتقوف عطلة نصؼ السنة لمدة أسبوعيف بي الموعد الذي يلدده مجلس الجامعة.

ولمجلس الجامعة بموابقة ريا األزىر مراعاة للصالح العاـ أف يقرر بد الدراسة أو انتيائيا قبؿ المواعيػد
المذقورة أو بعدىا.
يــبدح -205تبػػيف اللػوائح الداخليػػة للقليػػات والمعاىػػد مػواد الد ارسػػة وتوزيػػر مقرراتيػػا علػػى سػػني الد ارسػػة

عدد الساعات المختصة لقؿ مقرر.

ويلدد مجلس القلية بنا على اقتراح القسـ المختص الموضوعات التي تدرس بي قؿ مقرر.
يبدح -206يقوف بقؿ دليػؿ سػنوي يتضػمف ملتػوى المقػررات الد ارسػية بػي سػنى الد ارسػة المختلفػة وبقًػا

لق اررات مجلس القلية.

يبدح -207اللرػة العربيػة ىػي لرػة التعلػيـ مػا لػـ يقػر مجلػس الجامعػة بػي ألػواؿ خاصػة اسػتعماؿ لرػة

أخرى.

ويجب على الطالب تادية االمتلاف باللرة التي يدرس بيا ولمجلس القليػة بػي لػاالت خاصػة أف يػرخص
للطالب بي ا جابة بلرة أخرى.
يبدح -208تبيف اللوائح الداخلية للقليات نظاـ التدريس للطالب بي أقساـ ا جازات العالية.
يبدح -209يجب على الطالب متابعة الدروس واالرتراؾ بي التمرينات العلمية أو قاعػات البلػث وبقًػا
أللقاـ الالئلة الداخلية وتنظيـ ىذه الالئلة قواعد البطاقة الجامعية.

ولمجلس القلية بنا على طلب مجلس األقساـ المختلفة أف يلرـ الطالب مف التقدـ إلى االمتلػاف قلػو أو
بعضػػو واذا رأى أف مواظبتػػو غيػػر مرضػػية طبقًػػا أللقػػاـ الالئلػػة الداخليػػة وبػػي ىػػذه اللالػػة يعتبػػر الطالػػب
اسبا بي المقررات التي لرـ مف التقدـ لالمتلاف بييا.
ر ً
ويجػػوز لمجلػػس القليػػة أف يوقػػؼ قيػػد الطالػػب لمػػدة سػػنة د ارسػػية أو أقهػػر إذا تقػػدـ بعػػذر مقبػػوؿ يمنعػػو مػػف
االنتظاـ بي الدراسة.
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يج ػػوز االنتس ػػاب إل ػػى قلي ػػات أص ػػوؿ الػ ػديف  ،الرػ ػريعة والق ػػانوف  ،اللر ػػة العربي ػػة  ،الد ارس ػػات ا س ػػالمية
والعربيػة  ،التجػػارة  ،اللرػات والترجمػػة وعيرىػػا مػف الرػػعب والقليػات " بنػػيف وبنػػات " بجامعػة األزىػػر التػػى
يلددىا المجلس األعلى ل زىر  ،وذلؾ لنيؿ درجة الليسانس أو البقالوريوس على لسب األلواؿ .
ويرترط بى طالب االنتساب :
 -6أف يقوف ملمود السيرة لسف السمعة
 -6أف يقوف لاصال على الريادة الهانوية األزىرية .
ويجوز استهنا أف يرخص بى االنتساب إلى ىذه القليات للطالب مف لملة الهانوية األزىريػة الػذيف
ق ػػانوا مقي ػػديف ب ػػى إل ػػدى القلي ػػات التابع ػػة لجامع ػػة األزى ػػر أو القلي ػػات العس ػػقرية أو المعاى ػػد العلي ػػا
الخاضعة رراؼ و ازرة التعليـ العالى وذلؾ وبقا للرروط التى يضعيا المجلس األعلى ل زىر .

ويجػػوز لللاصػػليف علػػى درجػػة الليسػػانس أو البقػػالوريوس أو غيرىػػا مػػف المػػؤىالت العاليػػة اللاصػػليف
على الهانوية األزىرية ا نتسػاب إلػى القليػات المػذقورة وبقػا للرػروط التػى سضػعيا المجلػس األعلػى
ل زىر .
ويل ػػدد المجل ػػس األعل ػػى ل زى ػػر بن ػػا عل ػػى إقتػ ػراح مجل ػػس جامع ػػة األزى ػػر بع ػػد أخ ػػذ رأى مج ػػالس
القليات المختصة العدد الذى يقبؿ بى قؿ قلية قما يبيف رروط القبوؿ .
ويصدر بإعتماد قبوؿ أو تلويؿ أو نقؿ أو قيػد الطػالب المنتسػبيف قػرار مػف رئػيس جامعػة األزىػر أو
مف ينيبو مف نوابو .
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يج ػػوز أف ت ػػنظـ اللػ ػوائح الداخلي ػػة للقلي ػػات المر ػػار إليي ػػا بالم ػػادة 619مق ػػر ار قواع ػػد إمتل ػػاف خ ػػاص
للمنتسبيف أو تقديـ يلوث عوضا عف التمرينات العملية التى يؤدييا الطالب المنتظموف .
ويسػػرى علػػى الطػػالب المنتسػػبيف ألقػػاـ ىػػذه الالئلػػة وجميػػر اللػوائح والػػنظـ الجامعيػػة بيمػػا اليتعػػارض
مر طبيعة نظاـ ا نتساب .
يــبدح -230تلػػدد اللػوائح الداخليػػة للقليػػات والمعاىػػد نظػػـ االمتلانػػات الخاصػػة بيػػا مػػر م ارعػػاة ألقػػاـ

ىذه الالئلة.

يــبدح -233بيمػػا عػػدا امتلانػػات الفػػرؽ النيائيػػة يضػػر أسػػتاذ المادةموضػػوعات االمتلانػػات التلريريػػة
باالرتراؾ مر القائـ بتدريسيا ويجوز عند االقتضا أف يرترؾ بػي وضػعيا مػف يختػاره مجلػس القليػة ليػذا

الررض.
وتؤلػػؼ لجنػػة االمتلػػاف بػػي قػػؿ مقػػرر مػػف عضػػويف علػػى األقػػؿ يعينيمػػا مجلػػس القليػػة بنػػا علػػى طلػػب
مجلػ ػػس القسػ ػػـ المخػ ػػتص ويختارىمػ ػػا بقػ ػػدر ا مقػ ػػاف أعضػ ػػا ىيئػ ػػة التػ ػػدريس بالقليػ ػػة وللعميػ ػػد بػ ػػي لالػ ػػة
االستعجاؿ اختيار أعضا للجنة.
يــبدح -232يػرأس عميػػد القليػػة لجػػاف االمتلػػاف وترػػقؿ تلػػت إرػرابو لجنػػة أو أقهػػر لمراقبػػة االمتلػػاف

واعػػداد النتيجػػة ويػرأس قػػؿ منيػػا ألػػد األسػػاتذة أو األسػػاتذة المسػػاعديف وتتقػػوف مػػف لجػػاف االمتلانػػات بػػي
قػػؿ برقػػة أو بػػي قػػؿ قسػػـ لجنػػة عامػػة برياسػػة العميػػد أو رئػػيس القسػػـ علػػى لسػػب األلػواؿ تعػػرض علييػػا
نتيجة االمتلاف لمراجعتيا واقتراح ما تراه بي راف مستوى تقديرات الطالب بي المقػررات المختلفػة ويػدوف
ملضر باالجتماع وتعرض نتيجة مداوالت اللجنة على مجلس القلية قرارىا.

يــبدح -231بػػي الفػػرؽ النيائيػػة يؤلػػؼ المجلػػس األعلػػى ل زىػػر لجػػاف االمتلػػاف مػػف داخػػؿ الجامعػػات

وخارجيا المتلانات قؿ مادةبي قؿ قلية ويصدر مجلس الجامعة ق ار اًر بتنظيـ أعماؿ ىذه اللجاف.

يــبدح -234تعلػػف أسػػما الطػػالب النػػاجليف بػػي االمتلػػاف مرتبػػة بػػاللروؼ اليجائيػػة وذلػػؾ بػػي قػػؿ

تقدير.

مبينػا بيػا
ويمنح الناجلوف بي االمتلػاف النيػائي للدرجػة الجامعيػة التػي تقػدموا إلييػا رػيادة يوقعيػا العميػد ً
المقررات التي درسوىا والتقدير الذي نالوه بي قؿ منيا وبي مجموعيا.
ويسلـ الطالب ريادة الدرجة الجامعية بعد أف يؤدي ما عليو مف رسوـ ورد ما بعيدتو.
ويتلدد تاريا منح الدرجة العلمية مف تاريا اعتماد مجلس القلية لنتيجة االمتلاف الخاص بيذه الدرجة.
يبدح -235ال يقػوف النقػؿ مػف سػنة إلػى أخػرى إال بػي نيايػة السػنة الجامعيػة وال يعػاد امتلػاف الطالػب
بي أقساـ ا جازة العالية (الليسانس والبقالوريوس) بي المقرر الذي نجح بيو.

يبدح -236تقوف الدراسة بي الجامعػة علػى أسػاس نظػاـ السػنة القاملػة ويجػوز أف تقػوف الد ارسػة علػى

أسػػاس نظػػاـ الم ارلػػؿ أو الفصػػليف الد ارسػػييف أو أي نظػػاـ آخػػر طبقًػػا أللقػػاـ الل ػوائح الداخليػػة للقليػػات أو
المعاىد.
يــبدح -237يصػػدر قػرار مػػف رػػيا األزىػػر بنػػا علػػى اقتػراح مجلػػس الجامعػػة موابقػػة المجلػػس األعلػػى
ل زىر ينظـ الدراسة واالمتلاف التي تالئـ المقفوبيف بي جامعة الزىر بما يتيح برص النفر ليػـ واالنتفػاع

بيـ.
يبدح -238يقدر نجاح الطالب بالد التقديرات اآلتية:
جدا مػر مرتبػة الرػرؼ – ممتػاز – جيػد ج ًػدا – جيػد – مقبػوؿ أمػا رسػوب
ممتاز مر مرتبة الررؼ – جيد ً
الطالب بيقدر بالد التقديريف اآلتييف:
جدا.
ضعيؼ – ضعيؼ ً
ويق ػػوف تطبي ػػؽ ذل ػػؾ وبقً ػػا للنظ ػػاـ ال ػػذي تعين ػػو اللػ ػوائح الداخلي ػػة للقلي ػػات واذا تض ػػمف االمتل ػػاف ب ػػي أل ػػد
عمليػػا بػػإف تقػػدير الطالػػب بػػي ىػػذا المقػػرر يتقػػوف م ػف متوسػػط
المقػػررات
ً
ػفويا أو ً
امتلانػػا تلريريػػا وآخػػر رػ ً

تقديرات التلريري والرفوي والعملي.

غائبا بي امتلاف المقرر وال ترصد لو درجات بيو.
ويعتبر الرائب بي االمتلاف التلريري ً

يــبدح -239يلسػػب التقػػدير العػػاـ لنجػػاح الطالػػب عػػف قػػؿ برقػػة وبقًػػا للتقػػديرات التػػي لصػػؿ علييػػا مػػر

مراعاة أال يزيد تقديره على مقبػوؿ بػي المقػرر الػذي سػبؽ أف رسػب بيػو أو تريػب عنػو بريػر عػذر مقبػوؿ.
أما إذا قاف قد تريب بعذر مقبوؿ بيلسب لو تقدير النجاح الذي يلصؿ عليو.

ػاز أو جيػد ج ًػدا علػى أال يقػؿ تقػديره العػاـ بػي
ويمنح مرتبة الررؼ الطالػب الػذي يقػوف تقػديره النيػائي ممت ًا
جدا.
أية سنة مف سنى الدراسة عدا السنة ا عدادية عف جيد ً
ويرترط للصػوؿ الطالػب علػى مرتبػة الرػرؼ أال يقػوف قػد رسػب بػي أي امتلػاف تقػدـ لػو بػي إلػدى ىػذه
السنوات.
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– ال يجػػوز للطالػػب أف يبقػػى بالفرقػػة أقهػػر مػػف سػػنتيف ويجػػوز لمجلػػس القليػػة التػػرخيص

للطالب الذيف قضوا بفػرقتيـ سػنتيف بػي التقػدـ علػى االمتلػاف مػف الخػارج بػي السػنة التاليػة بػي المقػررات

التي رسبوا بييػا ،وذلػؾ بيمػا عػدا طػالب الفرقػة ا عداديػة والفرقػة األولػى بػي القليػات التػي لػيس بيػا برقػة
إعداديػػة ومػػر ذلػػؾ بيبقػػى لسػػنة هالهػػة بػػي أي مػػف ىػػاتيف الفػػرقتيف مػػف اسػػتنفذ مػرات الرسػػوب مػػف الطػػالب
الوابديف مف غير العرب.
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ويلػػوز لمجلػػس القلي ػػة عػػالوة عل ػػى مػػا تق ػػدـ التػػرخيص لطػػالب الفرق ػػة قبػػؿ النيائي ػػة والفرقػػة النيائي ػػة

بفرصػػتيف إضػػابيتيف للتقػػدـ لالمتلػػاف مػػف الخػػارج ،وبالنسػػبة للقليػػات التػػي تقػػوف مػػدة الد ارسػػة بيػػا خمػػس
سنوات على األقؿ يعامؿ طالب الفرقة الهانيػة بالقليػات التػي بيػا برقػة إعداديػة معاملػة طػالب الفرقػة قبػؿ
النيائيػة واذا رسػب طالػػب الفرقػة النيائيػػة بيمػا ال يزيػػد علػى نصػػؼ عػدد مقػرات ىػذه الفرقػػة أو بػي المقػػرر
الوالػد بػي القليػات التػػي يػدرس بيػا مقػرر والػػد بػي السػنة النيائيػة – وذلػػؾ بصػرؼ النظػر عػف المقػػررات
المتخلفة مف برؽ سابقة – رخص لو بي االمتلاف لتى يتـ نجالو.

()3
()2

المادة 661مستبدلة بقرار رئيس الجميورية رقـ  66لسنة  – 6996الجريدة الرسمية العدد  9بي .6996/6/66
الفقػ ػرة الهانيػ ػػة مػ ػػف المػ ػػادة 661مسػ ػػتبدلة بالقػ ػػار رقػ ػػـ  684لسػ ػػنة  6996الجريػ ػػدة الرسػ ػػمية العػ ػػدد  64بػ ػػي  6996/6/61قمػ ػػا نصػ ػػت

المادةالهانية مف ذات القرار على اآلتي:
(المادةالهانية)
ار بالقواعد المنظمة لتطبيؽ لقػـ الفقػرة الهانيػة
يصدر ريا األزىر بنا على اقتراح مجلس جامعة األزىر وموابقة المجلس األعلى ل زىر قرًا

مف المادة 661مف الالئلة التنفيذية للقانوف رقـ  619لسنة 6966المرار إلييا وذلؾ بالنسبة لطالب الفػرقتيف قبػؿ النيائيػة والنيائيػة ،الػذيف
بصلوا الستنفاد مرات الرسوب قبؿ امتلانات العاـ الجامعي .6995/94

ػوبا ،وبرػرط
واذا تخلؼ الطالب عف دخوؿ االمتلاف بعذر قيري يقبلو مجلس القلية بال يلسػب غيابػو رس ً
أال يزيد التخلؼ عف مرتيف متتاليتيف أو متفػرقتيف خػالؿ سػني الد ارسػة بالقليػة ،ويجػوز بػي لالػة الضػرورة
بقرار مف مجلس الجامعة منح برصة هالهة للطالب.
جدا.
اسبا بتقدير ضعيؼ ً
ويعتبر الطالب المتريب عف االمتلاف برير عذر مقبوؿ ر ً
يبدح -223لمجلس الجامعة أف يعفى طالب ا جػازة العاليػة مػف المقػررات الد ارسػية قليػا أو بعضػيا –

عدا مقررات السنة النيائيػة – إذا هبػت أنػو لضػر مقػررات د ارسػية بػي قليػة جامعيػة أو معػو ع ٍ
ػاؿ معتػرؼ
بيما مف الجامعة.
وللمجلس أف يعفيو قذلؾ مػف امتلانػات النقػؿ قليػا أو بعضػيا إذا هبػت أنػو أدى بنجػاح امتلانػات تعادليػا
بي جامعة أو معيد علمي معترؼ بيما بي الجامعة.
وللمجلػػس أف يعف ػػى طال ػػب الد ارسػػات العلي ػػا م ػػف بعػػض المق ػػررات الد ارس ػػية ومػػف امتلاناتي ػػا إذ هب ػػت أن ػػو
لضر مقررات مماهلة بي قلية جامعة أو معيد علمي معترؼ بيما وأدى بنجاح االمتلانات المقررة.
وذلػػؾ قلػػو برػػرط أف تقػػوف مػػدة الد ارسػػة الالزمػػة لللصػػوؿ علػػى الدرجػػة العلميػػة أقهػػر مػػف سػػنة ومػػر عػػدـ
ا خالؿ بما ورد بي المادة( )666مف ىذه الالئلة.

ً
صبنضب اندراسبد انؼهيب
يبدح -222مر مراعاة ألقاـ ىذه الالئلة واللوائح الداخليػة للقليػات والمعاىػد تمػنح الجامعػة بنػا علػى
اقتػراح القليػػات والمعاىػػد المختصػػة دبلومػػات الد ارسػػات العليػػا ودرجػػات التخصػػص (الماجسػػتير) والعالميػػة

(الدقتوراه) المقررة لما ياتي:
ل وال)) دبمومات الدراسات العميا:
وىي دراسات تتناوؿ مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أقاديمية ومدتيا سنة والدة على األقؿ.
لثاايا) الدرلات العممية العميا وتشمل:
)
(أ) درجة التخصص (الماجستير):
وترػػمؿ الد ارسػػة بييػػا مقػػررات د ارسػػية عاليػػة وتػػدر ًيبا علػػى وسػػائؿ البلػػث واسػػتق ار النتػػائى ينتيػػي بإعػػداد
رسالة تقبليا لجنة االمتلاف وال يجوز أف تقؿ المدة الالزمة لنيؿ ىذه الدرجة عف سنتيف على األقؿ.

(ب) درجة العالمية (الدقتوراه):
أساسا على البلث المبتقر لمدة ال تقػؿ عػف سػنتيف تنتيػي بتقػديـ رسػالة تقبليػا لجنػة اللقػـ ،ويجػوز
وتقوـ
ً
أف يقلؼ الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقًا لما تلدده اللوائح الداخلية.
وتلػػدد اللػوائح الداخليػػة للقليػػات والمعاىػػد بػػروع التخصػػص وأقسػػاـ الد ارسػػة لػػدرجات التخصػػص والعالميػػة
التي تمنليا والرروط الالزمة لللصوؿ على قؿ منيا.
يبدح -221يختص مجلس الجامعػة بالبػت بػي طلبػات القيػد الد ارسػات العليػا وتعيػيف لجػاف اللقػـ علػى
الرسائؿ وذلؾ قلو بنا على اقتراح مجلس القلية المعنية.

يبدح -224يقوف القيد لدرجات التخصص والعالمية بي ريري أقتوبر ومارس مف قؿ عاـ.
وال يجػػوز أف يبقػػي الطالػػب ألقهػػر مػػف ضػػعؼ بػػرص االمتلػػاف المقػػررة ليػػذه الد ارسػػة ويقػػوف امتلانػػو بػػي
جمير المقررات بي قؿ مرة يتقدـ إليو ويقوف تقدير نجالو بالد التقديرات اآلتية:
جدا – جيد – مقبوؿ.
جيدا ً
ممتاز – ً
يـــبدح -225تلػػدد الل ػوائح الداخليػػة للقليػػات إج ػ ار ات تسػػجيؿ الرسػػائؿ الخاصػػة بػػدرجتي التخصػػص

والعالميػػة والمػػدة التػػي يسػػقط التسػػجيؿ بعػػدىا إال إذا رأي مجلػػس القليػػة ا بقػػا علػػى التسػػجيؿ لمػػدة أخػػرى
يلددىا بنا على تقرير األستاذ المررؼ.
ويعػػيف مجلػػس القليػػة أسػػتا ًذا يرػػرؼ علػػى تلضػػير الرسػػالة مػػف أعضػػا ىيئػػة التػػدريس أو مػػف أعضػػا

مجم ػػر البل ػػوث ا س ػػالمية وللمجل ػػس أف يعي ػػد با رػ ػراؼ عل ػػى الرس ػػالة إل ػػى أل ػػد األس ػػاتذة المس ػػاعديف.

ويج ػػوز أف يتعػ ػػدد المرػ ػػربوف م ػػف بػ ػػيف أعضػ ػػا ىيئ ػػة التػ ػػدريس أو مػ ػػنيـ وم ػػف أعضػ ػػا مجمػ ػػر البلػ ػػوث
ا ٍ سالمية ومف أعضا ىيئات التدريس السابقيف ومف الييئات العلمية األخرى.

ويضػػر المجلػػس األعلػػى ل زىػػر وبنػػا علػػى اقت ػراح مجلػػس الجامعػػة النظػػاـ الػػذي يقفػػؿ التفػػرغ للد ارسػػات
العليا وبقًا لظروؼ القليات المختلفة.
وبػػي لالػػة قيػػاـ الطالػػب ببلػػث خػػارج الجامعػػة يجػػوز بموابقػػة مجلػػس القليػػة أف يرػػترؾ بػػي ا رػراؼ ألػػى
المتخصصيف بي الجية التي يجري بييا البلث.

يبدح -226علػى الطػالب الخػريجيف مػف غيػر جامعػة األزىػر الػذيف يتقػدموف للقيػد بػي الد ارسػات العليػا

باية قلية مػف القليػات أف ينجلػوا بػي امتلػاف الد ارسػات ا ٍ سػالمية طبقًػا للنظػاـ الػذي يقػرره مجلػس القليػة
التي يرغبوف االلتلاؽ بيا بعد موابقة مجلس الجامعة.
امتلانا بي دراسات إسالمية على نفس المستوى.
ويستهنى مف ررط أدا ىذا االمتلاف مف أدى
ً
يبدح -227توضر الرسائؿ التي يقدميا الطالب لنيؿ درجة التخصص والعالميػة باللرػة العربيػة ويجػوز

أف تقوف مرفوعة بملخص و ٍ
اؼ بلرة أجنبية وبقًا لما تقرره اللوائح الداخلية للقليات.

ويجػػوز موابقػػة مجلػػس القليػػة أف توضػػر الرسػػالة بلرػػة أجنبيػػة وبػػي ىػػذه اللالػػة يجػػب أف تقػػوف مرػػفوعة
بملخص و ٍ
اؼ بالعربية.
ػر عػػف مػػدى تقػػدـ الطالػػب بػػي بلوهػػو بػػي نيايػػة قػػؿ عػػاـ
يــبدح -228يقػػدـ المرػػرؼ علػػى الرسػػالة تقريػ ًا

جامعي وتعرض ىذه التقارير على مجلس الجامعة.

ولمجلس الجامعة بنا على اقتراح مجلس القلية إلرا قيد الطالب بي ضو ىذه التقارير.
ير عمػا إذا قانػت صػاللة للعػرض
يبدح -229يقدـ المررؼ على الرسالة بعد االنتيا مف إعدادىا تقر ًا
علػػى لجنػػة اللقػػـ ،بػػإذا قػػرر صػػالليتيا اقتػػرح مجلػػس القليػػة ترػػقيؿ لجنػػة اللقػػـ علػػى الرسػػالة ،وعلػػى

الطالػػب أف يقػػدـ القليػػة سػػت نسػػا منيػػا علػػى األقػػؿ ،ويػػوزع منيػػا علػػى لجنػػة اللقػػـ ويػػودع البػػاقي مقتبػػة
القلية.
يبدح -210يعػيف مجلػس الجامعػة بنػا علػى اقتػراح مجلػس القليػة لجنػة اللقػـ علػى الرسػالة مػف هالهػة
أعضػا ألػدىـ المرػرؼ علػػى الرسػالة والعضػواف اآلخػراف مػػف األسػاتذة أو األسػاتذة المسػاعديف بالجامعػػة

أو الجامعػ ػػات األخػ ػػرى أو مػ ػػف أعضػ ػػا مجمػ ػػر البلػ ػػوث ا سػ ػػالمية أو مػ ػػف بػ ػػي مسػ ػػتواىـ العلمػ ػػي مػ ػػف
األخصائييف على أف يقوف ألد أعضا اللجنة مف خارج القلية.
ويجوز لمجلس الجامعة عند اللاجة ترقيؿ لجنة اللقـ مف أقهر مف هالهة أعضا .
علميػػا مفصػالً عػػف الرسػػالة وتقػػدـ اللجنػػة
يــبدح -213يقػػدـ قػػؿ عضػػو مػػف أعضػػا لجنػػة اللقػػـ تقريػ ًا
ػر ً
ير بنتيجة المناقرة وتعرض جميعيا على مجلس القليػة ويجػوز أال تجػري المناقرػة بػي بعػض
مجتمعة تقر ًا
القليات وبقًا لما تنص عليو اللوائح الداخلية.

ولمجلس الجامعػة بنػا علػى اقتػراح لجنػة اللقػـ أف تقػرر تبػادؿ الرسػالة مػر الجامعػات األجنبيػة إذا قانػت
جديرة بذلؾ قما أف للجنة اللقـ أف تعرض نرر الرسالة على نفقة الجامعة.
يبدح -212يلسب تقدير اللصوؿ على درجتي التخصص والعالمية وبقًا أللقاـ اللوائح الداخلية.
يــبدح -211لمجلػػس القليػػة بنػػا علػػى اقت ػراح لجنػػة اللقػػـ علػػى الرسػػالة أف يػػرخص للطالػػب الػػذي لػػـ

تتقرر أىليتو لدرجة التخصص أو العالمية بي أعادة تقديـ رسالتو بعػد اسػتقماؿ أوجػو الػنقص بييػا أو بػي
تقديـ رسالة أخرى.
ابعا) الت ويل وابل البيد بين كميات األزهر و بياها وبين الكميات في اللامعات األخرى:
لر )
يبدح -214ال يجػوز النظػر بػي تلويػؿ طػالب السػنوات ا عداديػة واألولػى بػي القليػات التػي لػيس بيػا
سنة إعدادية بيف القليات المناظرة بي جامعة األزىر والجامعات األخرى إال اللالتيف اآلتيتيف:

(أ) إذا ق ػػاف الطال ػػب لاصػ ػالً عل ػػى الل ػػد األدن ػػى للمجم ػػوع ال ػػذي وص ػػؿ إلي ػػو القب ػػوؿ ب ػػي القلي ػػة وقان ػػت
إمقانيات القلية تسمح بتلويلو ،ويتـ التلويؿ بموابقة عميدي القليتيف.

(ب) إذا قاف الطالب غير لاصػؿ علػى اللػد األدنػى للمجمػوع الػذي وصػؿ إليػو القبػوؿ بػي القليػة بيجػوز
التلويػػؿ بقػرار مػػف جلػػس الجامعػػة بعػػد أخػػذ رأي القليػػة بنػػا علػػى توصػػية القومسػػيوف الطبػػي العػػاـ بلالػػة
مرضية.
أما بالنسػبة لطػالب السػنوات األخػرى بيجػوز تلويػؿ الطالػب مػف قليػة إلػى نظيرتيػا بػي جامعػة األزىػر أو
الجامعػػات األخػػرى بموابقػػة عميػػدي القليتػػيف المختصػػيف ،وعلػػى طالػػب التلويػػؿ تقػػديـ طلبػػو قبػػؿ ابتتػػاح
الدراسة بي القلية التػي يرغػب التلويػؿ إلييػا ويجػوز لمجلػس القليػة عنػد الضػرورة القصػوى قبػوؿ التلويػؿ
بعد ىذا التاريا.
ويل ػػتفظ الطال ػػب بالم ازي ػػا الت ػػي تخول ػػو إياى ػػا الرس ػػوـ الجامعي ػػة الت ػػي دبعي ػػا وأعم ػػاؿ الس ػػنة الت ػػي تابعي ػػا
واالمتلانات التي أداىا بيما ال يتعارض مر ألقاـ الالئلة الداخلية للقلية الملوؿ إلييا.
قما يجوز نقؿ قيد الطالب مف قلية إلى قلية أخػرى غيػر منػاظرة بػي جامعػة األزىػر أو بػي جامعػة أخػرى
بررط أف يقوف لاصالً على المجموع الذي قبلتو القلية سنة لصولو علػى الهانويػة العامػة وبرػرط موابقػة
عميدي القليتيف إال إذا قاف طلب نقؿ القيد قد تـ بعػد الرػير الػوؿ للسػنة الد ارسػية بيرػترط موابقػة مجلػس

القليتيف.

ويجػػوز اسػػتهنا أف يػػرخص للطالػػب الػػذي قػػاف مقيػ ًػدا بػػي إلػػدى القليػػات أو المعاىػػد التابعػػة للجامعػػة بػػي
السػػنة الد ارسػػية السػػابقة بػػي القيػػد بإلػػدى قليػػات الجامعػػة أو معاىػػدىا وذلػػؾ وبقًػػا للرػػروط التػػي يعضػػيا
مجلس الجامعة ويصدؽ علييا المجلس األعلى ل زىر.

لخامسا) االستماع والتدريب والمؤتمرات والادوات والم اارات:
)
يــبدح -215لعميػػد القليػػة أف يػػرخص بػػي االسػػتماع لمػػف يرغػػب بػػي الد ارسػػة بػػي إلػػدى القليػػات دوف
اللصوؿ على ريادة أو درجة جامعية منيا وال يرترط للترخيص أي لقب علمي أو دراسات خاصة.

ويجوز لعميد القلية إلرا الترخيص بي االستماع إذا وقر مف المستمر ما يخؿ بنظاـ القلية.
ويػػؤدي رسػػـ االسػػتماع وقػػدره (هالهػػة جنييػػات) بػػي السػػنة لقػػؿ مػػا قػػرر مػػف مقػػررات الد ارسػػة وال يجػػوز أف
يزيد مجموع الرسوـ التي يؤدييا المستمر بي الجامعة عف (عررة جنييات).
ومػػر ذلػػؾ يجػػب علػػى مػػف يريػػد متابعػػة أرػػراؿ المعامػػؿ أو التجػػارب أف يػػدبر رسػػوـ األرػػراؿ العمليػػة التػػي
تعينيا القلية المختصة.
يــبدح -216للجامعػػة أف تػػرخص للعلمػا واللاصػػليف علػى درجػػات عليػػا (مػف المصػرييف أو األجانػػب)

ب ػػي لض ػػور ال ػػدروس والملاضػ ػرات واألعم ػػاؿ ا قلينيقي ػػة وأر ػػراؿ المعام ػػؿ والتج ػػارب م ػػف غي ػػر التقي ػػد
بإج ار ات االستماع.
يبدح -217لمجلس القليػة أف يرتػب بػرامى تدريبيػة بػي الموضػوعات التػي تػدخؿ بػي اختصػاص القليػة

وبقًا للنظـ والرروط التي يقررىا مجلس الجامعة.

يـــبدح -218لعميػػد القليػػة أف يػػرخص للجميػػور بػػي لضػػور بعػػض الػػدروس ويقػػوف الق ػرار الصػػادر

بالترخيص لسنة جامعية والدة ويجوز إلراؤه بي أي وقت.
لسادسا) المدن اللامعية:
)

يــبدح -219تعتبػػر المػػدف الجامعيػػة ولػػدة مػػف ولػػدات الجامعػػة ويتػػولى ا رػراؼ علييػػا مجلػػس يؤلػػؼ

برياسة ألد وقيلي الجامعة يختاره مجلس الجامعة وعضوية:
3

عميدة برع جامعة األزىر للبنات بالقاىرة( ).
()3

معدلة بالقرار الجميوري رقـ  675لسنة  6994السابؽ ا رارة إليو.

ػنويا ،اهنػػيف مػػنيـ مػػف بػػرع جامعػػة األزىػػر
أربعػػة مػػف أعضػػا ىيئػػة التػػدريس يختػػارىـ مجلػػس الجامعػػة سػ ً
للبنات بالقاىرة.
أميف عاـ الجامعة.
مراقب عاـ الرئوف القانونية.
مراقب عاـ رعاية الرباب.
مراقب المدينة الجامعية للطالب ،ومراقبة المدينة الجامعية للطالبات.
رئيس اتلاد طالب الجامعة.
سنويا عف طريؽ االقتراع السري.
ممهؿ عف الطالب المقيميف بالمدينة ينتخبو الطالب المقيموف بيا ً
سنويا عف طريؽ االقتراع السري.
ممهلة عف الطالبات المقيمات بالمدينة تنتخبيا الطالبات المقيمات بيا ً
ويتولى أمانة المجلس مراقب عاـ ا سقاف والترذية ويعاونو مراقبو المدف الجامعية قؿ بيما يخصو.
يبدح -240يؤدي أعضا مجالس إدارة المدف الجامعية وظائفيـ دوف مقابؿ.
يبدح -243يختص مجلس المدينة الجامعية بػاقتراح السياسػة العامػة للمدينػة ومرػروع الالئلػة الداخليػة

التي تتضمف رروط واج ار ات القبوؿ ونظاـ ا قامػة ونظػاـ التاديػب للطػالب المقيمػيف بيػا ويعتمػد مجلػس
الجامعة ىذه الالئلة.
وتلدد رسوـ ا قامة بي المدف الجامعية بقرار مف المجلس األعلى ل زىر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
لساب )عا) الخدمة الطبية:
يـــبدح -242تنرػػا بػػي الجامعػػة مراقبػػة عامػػة للرػػئوف الطبيػػة تتػػولى الوقايػػة الصػػلية وتػػوبير العػػالج

لطالب الجامعة.

وتعتبر مسترفيات طالب الجامعة ولػدة مػف ولػدات ىػذه المراقبػة وتقػوف ليػا الئلػة داخليػة تػنظـ رػئونيا
وتعتمد مف مجلس القلية.
لثام )اا) الخدمة االلتماعية:
يــــبدح -241ينر ػػا بالجامع ػػة ص ػػندوؽ للخدم ػػة االجتماعي ػػة الر ػػرض من ػػو تق ػػديـ مس ػػاعدات للط ػػالب
الملتاجيف غلييا بعد بلث لاالتيـ بمعربة األخصائييف االجتماعييف ويخصػص ليػذا الصػندوؽ االعتمػاد

المرصػػد بػػي الميزانيػػة ليػػذا الرػػرض ومػػا يضػػاؼ غليػػو مػػف تبرعػػات األبػراد والييئػػات أو لصػػيلة اللفػػالت
التي تقاـ بقصد تمويلو.
ويض ػػر مجل ػػس الجامع ػػة الئل ػػة تتض ػػمف تنظ ػػيـ أدا الخ ػػدمات االجتماعي ػػة لطالبي ػػا ب ػػي ل ػػدود لص ػػيلة
الصندوؽ قما تتضمف تنظيميا لسير العمؿ بالصػندوؽ ومػف النػاليتيف الماليػة وا داريػة ويصػدر بيػا قػرار
مف ريا األزىر.
لتاسعا) مكتبة الطالب:
)
يــبدح -244ينرػا بقػػؿ قليػػة مقتبػػة للطالػػب تلػػوي المؤلفػػات العامػػة التػػي ال غنػػى للطالػػب عػػف الرجػػوع

إلييا.

وتسري على مقتبة الطالب ألقاـ الالئلة التي يقرىا مجلس الجامعة.
لعاشرا) اظام تأديب الطالب:
)

يــبدح -245يخضػػر الطػػالب المقيػػدوف والمػػرخص ليػػـ بػػي االمتلػػاف مػػف الخػػارج والمسػػتمعوف للنظػػاـ

التاديبي المبيف بي المواد التالية:

يبدح -246تعتبر على األخص مخالفات تاديبية.
( )6األعم ػػاؿ المخل ػػة بنظ ػػاـ القلي ػػة أو المنر ػػآت الجامعي ػػة األخ ػػرى وق ػػذلؾ امتن ػػاع الم ػػدير ع ػػف لض ػػور
الدروس واللاضرات واألعماؿ الجامعية األخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة علييا.
( )6قؿ بعؿ مخؿ بالررؼ والقرامة أو مخؿ بلسف السير والسلوؾ داخؿ الجامعة أو خارجيا.
( )9قؿ إخالؿ بنظاـ االمتلاف أو اليدو الواجب لو وقؿ غش بي امتلاف أو رروع بيو.
( )4قػػؿ تنظػػيـ للجمعيػػات داخػػؿ الجامعػػة أو االرػػتراؾ بييػػا بػػدوف تػػرخيص سػػابؽ مػػف السػػلطات الجامعيػػة
المختصة.
( )5توزير النررات أو إصدار جرائد لائط بالقليات أو جمر توقيعات بػدوف تػرخيص سػابؽ مػف السػلطات
الجامعية المختصة.
( )6قؿ ارتراؾ بي مظاىرات مخالفة للنظاـ العاـ واآلداب واللياقة.

ػروعا بيػو ويضػبط بػي لالػة تلػبس يخرجػو العميػد
يبدح -247قؿ طالػب يرتقػب غ ًرػا بػي امتلػاف أو ر ً
أو مػف ينػػوب عنػو مػػف قاعػة االمتلػػاف ويلػرـ الطالػػب مػف دخػػوؿ االمتلػاف بػػي بػاقي المػواد ويعتبػر ارسػ ًػبا
بي جمير مواد ىذا االمتلاف ويلاؿ إلى لجنة التاديب.

أما بي األلواؿ األخرى بيبطؿ االمتلػاف بقػرار مػف لجنػة التاديػب أو مجلػس القليػة ،ويترتػب علػى بطػالف
االمتلاف بطالف الدرجة العلمية إذا قانت قد منلت للطالب قبؿ قرؼ الرش.
يبدح -248العقوبات التاديبية ىي:
( )6التنبيو مرابية أو قتابة.
( )6ا نذار.
ريرا.
( )9اللرماف مف لضور دروس ألد المقررات لمدة ال تجاوز ً
ريرا.
( )4بصؿ مف القلية لمدة ال تجاوز ً

( )5إلرا امتلاف الطالب بي مقرر أو أقهر.
اسيا.
( )6الفصؿ مف القلية لمدة ال تجاوز بصالً در ً
( )7اللرماف مف االمتلاف بي بصؿ دراسي والد أو أقهر.
( )8الفصؿ مف القلية لمدة تزيد على بصؿ دراسي.
( )9الفصػؿ النيػػائي مػف الجامعػػة ويبلػػغ قػرار الفصػػؿ إلػػى الجامعػات األخػػرى ويترتػػب عليػو عػػدـ صػػاللية
الطالب للقيد أو التقدـ إلى االمتلانات بي الجامعات المصرية.
ويجب إبالغ القرار إلى ولي أمر الطالب ،ويجوز إعالنو داخؿ القلية وتلفظ الق اررات الصادرة بالعقوبػات
التاديبية عدا التنبيو الرفوي بي ملؼ الطالب.
ولمجلس الجامعة أف يعيد النظر بي القرار الصادر بالفصؿ النيائي بعػد مضػي هػالث سػنوات علػى وقػوع
اللادث.
يبدح -249الييئات المختصة بتوقير العقوبات ىي:
( )6األساتذة واألساتذة المسػاعدوف :وليػـ توقيػر العقوبػات الهالهػة األولػى المبينػة بػي المػادة 675عمػا يقػر
مف الطالب أهنا الدروس والملاضرات واألعماؿ الخاصة بموادىـ.
( )6عميد القلية :ولو توقير العقوبات الخمسة األولى المبينة بي المادة.647

( )9رئيس الجامعة :ولو توقير العقوبات الهمانية األولى المبينة بي المادة 647بعد أخذ رأي عميػد القليػة،
ول ػػو أف يمن ػػر الطال ػػب المل ػػاؿ إل ػػى لجن ػػة التادي ػػب م ػػف دخ ػػوؿ أمقن ػػة الجامع ػػة إال ب ػػي الي ػػوـ المع ػػيف
لملاقمتو.
( )4لجنة التاديب :وليا توقير جمير العقوبات.
وبي لالة لدوث اضطراب أو إخالؿ بنظاـ يتسػبب عنػو عػدـ انتظػاـ الد ارسػة أو االمتلػاف أو لالػة تيػدد
بذلؾ يتولى عميد القلية االختصاصات المخولة للجنة التاديب،وال يقػوف قػرار العميػد بػي ىػذا الرػاف نابػ ًذا
إال بعد التصديؽ عليو مف رئيس الجامعة.

يبدح -) (250ترقؿ لجنة التاديب على الوجو اآلتي:
3

(أ) عميد القلية التي يتبعيا الطالب

ئيسا
ر ً

(ب) وقيؿ القلية المختص

عضويف

(جػ) أقدـ أعضا مجلس القلية
أما بالنسبة إلى القيات التي ليس بييا وقيؿ أو مجلس للقية بترقؿ لجنة التاديب مف عميػد القليػة ،وأقػدـ
عضويف مف أعضا ىيئة التدريس بيا.
ويصػػدر ق ػرار إلالػػة الطػػالب إلػػى لجنػػة التاديػػب مػػف رئػػيس الجامعػػة مػػف تلقػػا نفسػػو أو بنػػا علػػى طلػػب
عميد القلية المختص.
وعند غياب ألػد أعضػا اللجنػة أو قيػاـ مػانر بػو يلػؿ وقيػؿ القليػة ملػؿ العميػد ويلػؿ ملػؿ الوقيػؿ أقػدـ
أعضا مجلس القلية أو أقدـ أعضا ىيئة التدريس بيا ويلؿ ملؿ ىؤال مف يليو بي األقدمية.
وبي لالة تعذر تقويف اللجنة على النلو المتقدـ ترقؿ بقرار مف رئيس الجامعة.
يبدح -) (253الق اررات التي تصدر مف الييئات المختصة بتوقير العقوبات التاديبيػة وبقًػا للمػادة()649
2

تقوف نيائية ،ومر ذلؾ يجوز الطعف بػي القػرار الصػادر بإلػدى العقوبػات التاديبيػة المبينػة بػالبنود ،7 ،6

 9 ،8م ػػف الم ػػادة( ،)648ويق ػػوف الطع ػػف بطري ػػؽ االس ػػتئناؼ ويرب ػػر االس ػػتئناؼ بطل ػػب قت ػػابي يق ػػدـ م ػػف
يوما مف تاريا إبالغ بالقرار.
الطالب إلى رئيس الجامعة خالؿ خمسة عرر ً

( )6(،)6المادتاف 656 ،651مستبدلتاف بقرار رئيس الجميورية رقـ  79لسنة  – 6989الجريدة الرسمية العدد  69بي .6989/9/66

يومػػا ،ويرػػقؿ
ويقػػوـ رئػػيس الجامعػػة بػػإبالغ ىػػذا الطلػػب إلػػى مجلػػس التاديػػب العلػػى خػػالؼ خمسػػة عرػػر ً
مجلس التاديب األعلى على الوجو اآلتي:
(أ) نائب رئيس الجامعة المختص

ئيسا.
ر ً

(ب) عميد قلية الرريعة والقانوف بالقاىرة أو ألد أساتذة القلية المذقورة عضويف
(جػ) أستاذ مف القلية التي يتبعيا الطالب
ويصدر باختبار األساتذة األعضا قر ار مف رئيس الجامعة.

انفصم انزاثغ

اندرجبد انؼهًيخ واندثهىيبد
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كمية صول الدين:

يبدح -252تمنح جامعة األزىر بنا على طلب قلية أصوؿ الديف الدرجات العلمية اآلتية:
( )6درج ػػة ا ج ػػازة العالي ػػة (الليس ػػانس) ب ػػي أص ػػوؿ ال ػػديف ب ػػي إل ػػدى التخصص ػػات المبين ػػة ب ػػي الالئل ػػة
الداخلية.
( )6درجة التخصص (الماجستير) بي أصوؿ الديف بي ألد التخصصات المبينة بالالئلة الداخلية.
( )9درجة العالمية (الدقتو اره) بي أصوؿ الديف بي ألد التخصصات المبينة بي الالئلة الداخلية.
يبدح -251مدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة لعالية بي أصوؿ الديف أربر سنوات جامعية.
يبدح -254يرترط بػي الطالػب لنيػؿ درجػة التخصػص بػي أصػوؿ الػديف أف يقػوف لاصػالً علػى درجػة
ا جازة العالية بي أصوؿ الديف مف جامعة األزىر أو على درجة معادلة ليا مف معيد علمي معترؼ بػو،

وأف يتابر الدراسة والبلث لمدة سنتيف على األقؿ وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
يــبدح -255يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة العالميػػة بػػي أصػػوؿ الػػديف أف يقػػوف لاصػالً علػػى درجػػة
التخصص بي أصوؿ الديف مف جامعة األزىر أو على درجة معادلة ليا مف معيد علمػي معتػرؼ بػو مػف

الجامع ػػة ،وأف يق ػػوـ ببل ػػوث مبتقػ ػرة ب ػػي موض ػػوع لم ػػدة س ػػنتيف عل ػػى األق ػػؿ ،وذل ػػؾ وبقً ػػا أللق ػػاـ الالئل ػػة
الداخلية.
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كمية الشريعة والبااون:

يبدح -256تمنح جامعة األزىر بنا على طلب قلية الرريعة والقانوف الدرجات العلمية اآلتية:
( )6درج ػػة ا ج ػػازة العالي ػػة (الليس ػػانس) ب ػػي الرػ ػريعة والق ػػانوف أو الرػ ػريعة ا س ػػالمية وبقً ػػا للتخصص ػػات
المبينة بي الالئلة الداخلية.
( )6درجة التخصص (الماجستير) بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية.
( )9درجة العالمية (الدقتوراه) بي الرريعة ا سالمية.
يبدح -257مػدة الد ارسػة لنيػؿ درجػة ا جػازة العاليػة بػي الرػريعة والقػانوف خمػس سػنوات ولنيػؿ ا جػازة

العالية بي الرريعة ا سالمية أربر سنوات جامعية.

يبدح -258يرترط بي الطالب لنيؿ درجة التخصص أف يقوف لاصػالً علػى درجػة ا جػازة العاليػة بػي

الرػريعة والقػػانوف أو بػػي الرػريعة ا سػػالمية مػػف جامعػػة األزىػر أو علػػى درجػػة معادلػػة مػػف قليػػة أو معيػػد

ٍ
عاؿ معترؼ بو مف الجامعة وأف يتابر الدراسة والبلث لمدة سنتيف وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.

يــبدح -259يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة العالميػػة أف يقػػوف لاص ػالً علػػى درجػػة التخصػػص وبقًػػا

للمادةالسػػابقة مػػف جامعػػة األزىػػر أو علػػى درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف قليػػة أو معيػػد علمػػي معتػػرؼ بػػو مػػف
الجامعة وأف يقوـ ببلوث مبتقرة بي موضوع لمدة سنتيف على األقؿ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية
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كمية الدراسات العربية:

يبدح -260تمنح جامعة األزىر بنا على طلبة قلية الدراسات العربية – الدرجات العلمية اآلتية:
( )6درجػػة ا ج ػازة العالميػػة (الليسػػانس) بػػي الد ارسػػات العربيػػة بػػي إلػػدى رػػعب التخصػػص المبينػػة بػػي
الالئلة الداخلية.
( )6درجة التخصص (الماجستير) بي الد ارسػات العربيػة بػي إلػدى رػعب التخصػص المبينػة بػي الالئلػة
الداخلية.
( )9درجػػة العالميػػة (الػػدقتوراه) بػػي الد ارسػػات العربيػػة بػػي إلػػدى رػػعب التخصػػص المبينػػة بػػي الالئلػػة
الداخلية.
يبدح -263مدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة العالية مف قلية الدراسات العربية أربر سنوات جامعية.

يــبدح -262يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة التخصػػص بػػي الد ارسػػات العربيػػة أف يقػػوف لاصػالً علػػى

درجػػة ا جػػازة العاليػػة بػػي الد ارسػػات العربيػػة بػػي رػػعب التخصػػص مػػف قليػػة الد ارسػػات العربيػػة بجامعػػة
األزىر أو مف قليػة أو معيػد علمػي معتػرؼ بػو مػف الجامعػة وأف يتػابر الد ارسػة والبلػث لمػدة سػنتيف علػى
األقؿ ،وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.

يبدح -261يرترط بي الطالب لنيؿ درجػة العالميػة (الػدقتوراه) بػي الد ارسػات العربيػة أف يقػوف لاصػالً

علػػى درج ػػة التخص ػػص م ػػف قلي ػػة الد ارس ػػات العربي ػػة بجامع ػػة األزى ػػر أو م ػػف قلي ػػة أو معي ػػد علم ػػي آخ ػػر

معترؼ بو مف الجامعة ،وأف يقوـ ببلػوث مبتقػرة بػي موضػوع لمػدة سػنتيف علػى األقػؿ وذلػؾ وبقًػا أللقػاـ
الالئلة الداخلية.
مقرر( ):
ًا
يبدح261
3

تمنح جامعة األزىر بنا على طلب قلية الدعوة ا سالمية الدرجات العلمية اآلتية:
( )6درج ػػة ا ج ػػازة العالي ػػة (الليس ػػانس) ب ػػي ال ػػدعوة ا س ػػالمية ب ػػي إل ػػدى ر ػػعب التخص ػػص المبين ػػة ب ػػي
الالئلة الداخلية.
( )6درجة دبلوـ الدراسات العليا بي الدعوة ا سالمية بي ألد التخصصات المبينة بي الالئلة الداخلية.
( )9درجة التخصص (الماجستير) بي الدعوة ا سػالمية بػي إلػدى رػعب التخصػص المبينػة بػي الالئلػة
الداخلية.
( )4درج ػػة لعالمي ػػة (ال ػػدقتوراه) ب ػػي ال ػػدعوة ا س ػػالمية ب ػػي إل ػػدى ر ػػعب التخص ػػص المبين ػػة ب ػػي الالئل ػػة
الداخلية.
مقرر (أ)( ):
ًا
يبدح261
2

مدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة العالية مف قلية الدعوة ا سالمية أربر سنوات جامعية.
مقرر (ب)( ):
ًا
يبدح261
3

مقرر (أ) مضابتاف بقرار رئيس الجميورية رقـ 416لسنة  – 6996الجريدة الرسػمية العػدد  46بػي
ًا
مقرر و669
ًا
( )6( ،)6المادتاف 669
.6996/66/66
مقرر (د) مضابة بقرار رئيس الجميورية رقـ 416لسػنة  – 6996الجريػدة الرسػمية
ًا
مقرر (ب) إلى 669
ًا
( )9( ،)6( ،)6المواد مف 669
العدد  46بي .6996/66/66

يرترط بػي الطالػب لنيػؿ درجػة دبلػوـ الد ارسػات العليػا بػي الػدعوة ا سػالمية أف يقػوف لاصػالً علػى درجػة
ا جػػازة العاليػػة مػػف قليػػة الػػدعوة ا سػػالمية أو مػػف إلػػدى قليػػات جامعػػة األزىػػر أو لاص ػالً علػػى درجػػة
معادلة مف قلية أو معيد علمي معترؼ بو مف الجامعة وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.

مقرر (ج)( ):
ًا
يبدح261
2

يرترط بي الطالب لنيؿ درجة التخصص (الماجستير) بي الدعوة ا سالمية أف يقوف لاصالً على درجػة
ا جػػازة العاليػػة مػػف قليػػة الػػدعوة ا سػػالمية أو مػػف إلػػدى قليػػات جامعػػة األزىػػر بػػي ذات التخصػػص أو

لاص ػالً علػػى درجػػة معادلػػة مػػف قليػػة أو معيػػد علمػػي آخػػر معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة ،وأف يتػػابر الد ارسػػة
والبلث لمدة سنتيف على األقؿ ،وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية للقلية.
مقرر (د)( ):
ًا
يبدح261
1

يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة العالميػػة (الػػدقتوراه) بػػي الػػدعوة ا سػػالمية أف يقػػوف لاص ػالً علػػى درجػػة
التخصػػص (الماجسػػتير) بػػي الػػدعوة ا سػػالمية مػػف قليػػة الػػدعوة ا سػػالمية أو مػػف إلػػدى قليػػات جامعػػة

األزىر بي نفس التخصص أو لاصالً علػى درجػة معادلػة مػف قليػة أو معيػد علمػي آخػر معتػرؼ بػو مػف

الجامع ػػة وأف يق ػػوـ ببل ػػوث مبتقػ ػرة ب ػػي موض ػػوع لم ػػدة س ػػنتيف عل ػػى األق ػػؿ ،وذل ػػؾ وبقً ػػا أللق ػػاـ الالئل ػػة
الداخلية.
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كمية المعامالت وا)دارة لالتلارة):

يــبدح -264تمػػنح جامعػػة األزىػػر – بنػػا علػػى طلػػب قليػػة المعػػامالت وا دارة (التجػػارة) – الػػدرجات

العلمية والدبلومات اآلتية:
(أوالً) الدرجات العلمية:

( )6درجػػة ا جػػازة العاليػػة (البقػػالوريوس) بػػي التجػػارة بػػي إلػػدى رػػعب التخصػػص المبينػػة بػػي الالئلػػة
الداخلية.
( )6درجة التخصص (الماجستير) بي التجارة بي إلدى رعب التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية.
( )9درجة العالمية (الدقتوراه) بي التجارة بي إلدى رعب التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية.
(هانيا) دبلومات الدراسات بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة:
ً

يبدح -265مدة الدراسة لنيؿ درجػة ا جػازة العاليػة مػف قليػة المعػامالت وا دارة (التجػارة) أربػر سػنوات

جامعية.

يبدح -266يرترط بي الطالب لنيؿ درجة التخصص بي التجارة أف يقوف لاصػالً علػى درجػة ا جػازة
العالية بي قلية التجارة مف رعبة التخصص مف قلية المعامالت وا دارة (التجػارة) مػف جامعػة األزىػر أو

على درجة معاملة ليا مف قلية أو معيد علمػي معتػرؼ بػو مػف الجامعػة أو أف يقػوف لاصػالً علػى درجػة
البقػػالوريوس بػػي غيػػر رػػعبة التخصػػص برػػرط اجتيػػاز االمتلػػاف بػػي المقػػررات التػػي تنقصػػو ،وأف يتػػابر

الدراسة والبلث لمدة سنتيف على األقؿ ،وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
يبدح -267يرترط بي الطالب لنيؿ درجة العالمية بي التجارة أف يقوف لاصالً على درجة التخصػص
مف قلية المعامالت وا دارة (التجارة) بجامعة األزىر أو علػى درجػة معادلػة ليػا مػف قليػة أو معيػد علمػي

آخػػر معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة وأف يقػػوـ ببلػػوث مبتقػرة بػػي موضػػوع لمػػدة سػػنتيف علػػى األقػػؿ ،وذلػػؾ وبقًػػا
أللقاـ الالئلة الداخلية.

يبدح -) (286يرترط بػي قبػوؿ الطالػب لنيػؿ أي مػف دبلومػات الد ارسػات العليػا أف يقػوف لاصػالً علػى
3

درجػػة ا جػػازة العاليػػة (البقػػالوريوس) مػػف جامعػػة األزىػػر أو مػػا يعادليػػا مػػف جامعػػة أخػػرى أو معيػػد علمػػي

معتػػرؼ بػػو قمػػا يجػػوز بالنسػػبة لػػبعض الػػدبلومات قبػػوؿ طػػالب مػػف خريجػػي قليػػات أخػػرى غيػػر التجػػارة أو
معيد علمي معتػرؼ بػو ،وذلػؾ قلػو وبقًػا للرػروط التػي تنظميػا الالئلػة الداخليػة للقليػة وأف تقػوف الد ارسػة
لمدة سنتيف.
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كمية الهادسة:

يبدح -269تمنح جامعة األزىر بنا على طلب قلية اليندسة – الدرجات العلمية والدبلومات اآلتية:
(أوالً) الدرجات العلمية:
( )6درجة ا جازة العالية (البقالوريوس) بي اليندسة بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية.
( )6درجة التخصص (الماجستير) بي اليندسة بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية.
( )9درجة العالمية (الدقتوراه) بي اليندسة بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية.
(هانيا) دبلومات الدراسات العليا بي ألد بروع اليندسة المبينة بي الالئلة الداخلية:
ً
()3

المادة 668متسبدلة بقرار رئيس الجميورية رقـ  611لسنة 6986الجريدة الرسمية العدد  45بي .6986/66/5

يــبدح -270مػػدة الد ارسػػة لنيػػؿ درجػػة ا جػػازة العاليػػة بػػي اليندسػػة خمػػس سػػنوات جامعيػػة منيػػا سػػنة

إعدادية.

يـــبدح -273يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة التخصػػص بػػي اليندسػػة أف يقػػوف لاص ػالً علػػى درجػػة
ا جازة العالية بي اليندسة بػي بػروع التخصػص مػف قليػة اليندسػة بجامعػة األزىػر أو علػى درجػة معادلػة

مف قلية أو معيد علمي معترؼ بو مف الجامعةوأف يتابر الد ارسػة والبلػث لمػدة سػنتيف علػى األقػؿ ،وذلػؾ
وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
يـــبدح -272ير ػػترط ب ػػي الطال ػػب لني ػػؿ درج ػػة العالمي ػػة ب ػػي اليندس ػػة أف يق ػػوف لاصػ ػالً عل ػػى درج ػػة
التخصص بي اليندسة بي بروع التخصص مػف قليػة اليندسػة بجامعػة األزىػر أو علػى درجػة معادلػة مػف

قلية أو معيد علمي معترؼ بو مف الجامعة وأف يقوـ ببلوث مبتقرة بي موضر لمػدة سػنتيف علػى األقػؿ،
وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
يــبدح -271يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ أي مػػف دبلومػػات الد ارسػػات العليػػا أف يقػػوف لاصػالً علػػى درجػػة
ا جازة العالية بي اليندسة بػي بػروع التخصػص مػف قليػة اليندسػة بجامعػة األزىػر أو علػى درجػة معادلػة

مػػف قليػػة أو معيػػد علمػػي معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة وأف يتػػابر الد ارسػػة لمػػدة سػػنتيف ،وذلػػؾ وبقًػػا أللقػػاـ
الالئلة الداخلية.
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كمية الزراعة:

يـــبدح -274تمػػنح جامعػػة األزىػػر – بنػػا علػػى طلػػب قليػػة الز ارعػػة – الػػدرجات العلميػػة والػػدبلومات

اآلتية:

(أوالً) الدرجات العلمية:
( )6درج ػػة ا ج ػػازة العالي ػػة (البق ػػالوريوس) ب ػػي العل ػػوـ الزراعي ػػة ب ػػي إل ػػدى الر ػػعب المبين ػػة ب ػػي الالئل ػػة
الداخلية.
( )6درجة التخصص (الماجستير) بي العلوـ الزراعية.
( )9درجة العالمية (الدقتوراه) بي العلوـ الزراعية.
(هانيا) :دبلومات الدراسات العليا بي ألد بروع التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية:
ً
يبدح -275مدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة العالية بي العلوـ الزراعية أربر سنوات جامعية.

يبدح -276يرترط بي الطالب لنيؿ درجة التخصص بي العلوـ الزراعية أف يقوف لاصالً علػى درجػة
ا جػػازة العاليػػة بػػي العلػػوـ الزراعيػػة مػػف قليػػة الز ارعػػة بجامعػػة األزىػػر أو علػػى درجػػة معادلػػة مػػف قليػػة أو

معيػػد علمػػي معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة وأف يتػػابر الد ارسػػة والبلػػث لمػػدة سػػنتيف عل ػى األقػػؿ ،وذلػػؾ وبقًػػا
أللقاـ الالئلة الداخلية.

يبدح -277يرػترط بػي الطالػب لنيػؿ درجػة العالميػة بػي العلػوـ الزراعيػة أف يقػوف لاصػالً علػى درجػة
معادلة ليا مػف قليػة أو معيػد علمػي معتػرؼ بػو مػف الجامعػة وأف يتػابر الد ارسػة وتقػديـ بلػوث مبتقػرة بػي

موضوع لمدة سنتيف على األقؿ ،وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
يــبدح -278يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ أي مػػف دبلومػػات الد ارسػػات العليػػا أف يقػػوف لاصػالً علػػى درجػػة
ا جػػازة العاليػػة بػػي العلػػوـ الزراعيػػة مػػف قليػػة الز ارعػػة بجامعػػة األزىػػر أو علػػى درجػػة معادلػػة مػػف معيػػد
علمي معترؼ بو مف الجامعة وأف يتابر الدراسة لمدة سنتيف ،وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
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كمية الطب:

يبدح -279تمنح جامعة األزىر – بنا على طلب قلية الطب – الدرجات العلمية والدبلومات اآلتية:
(أوالً) بي الطب البرري:
( )6درجة ا جازة العالية (البقالوريوس) بي الطب والجرالة.
( )6دبلوـ التخصص بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية.
( )9دبلوـ العلوـ األساسية الطبية بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية.
( )4درجة العالمية (الدقتوراه) بي الطب بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية.
( )5درجة العالميػة (الػدقتوراه) بػي الطػب بػي العلػوـ األساسػية الطبيػة بػي ألػد الفػروع المبينػة بػي الالئلػة
الداخلية.
( )6درجة التخصص (الماجستير) بي الجرالة بي ألد الفروع المبينة.
(هانيا) بي الصيدلية:
ً
( )6درجة ا جازة العالية (البقالوريوس) بي العلوـ الصيدلية.
( )6دبلوـ التخصص (الماجستير) بي العلوـ الصيدلية.

( )9درجة العالمية (دقتور الفلسفة) بي العلوـ الصيدلية.
( )4دبلوـ الدراسات العليا بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية.
يبدح -) (280مدة الد ارسػة لنيػؿ درجػة ا جػازة العاليػة (البقػالوريوس) بػي الطػب والج ارلػة سػت سػنوات
3

وبقًا أللقاـ اللوائح الداخلية لقليات الطب.

ومدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة العالية بي العلوـ الصيدلية أربر سنوات تسبقيا سنة إعدادية.
يبدح:283
(أ) يرترط بي الطالب لنيؿ أي مػف دبلومػات التخصػص المرػار إلييػا بػي البنػد (أوالً) مػف المػادة 616أف

يقوف لاصالً على درجة ا جازة العالية بي الطب والجرالة مف جامعة األزىر أو على درجة معادلػة ليػا
مف معيد علمي آخر معترؼ بو مف الجامعة وأف يتابر الد ارسػة لمػدة سػنة بيمػا إعػداد بلػوـ أمػراض القلػب

واألوعية الدموية ودبلوـ الطب الطبيعي ودبلػوـ األرػعة ومػدة الد ارسػة بقػؿ منيمػا سػنة ونصػؼ وذلػؾ وبقًػا
أللقاـ الالئلة الداخلية.
(ب) يرترط بي الطالب لنيؿ درجػة التخصػص (الماجسػتير) بػي العلػوـ الصػيدلية أف يقػوف لاصػالً علػى
درجػػة ا جػػازة العاليػػة بػػي العلػػوـ الصػػيدلية مػػف جامعػػة أو علػػى درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف معيػػد علمػػي آخػػر

معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة وأف يتػػابر الد ارسػػة والبلػػث لمػػدة سػػنتيف علػػى األقػػؿ ،وذلػػؾ وبقًػػا أللقػػاـ الالئلػػة

الداخلية.

يبدح :281يرترط بي الطالب لنيؿ درجة العالمية (الدقتوراه) بي الطب بي العلوـ األساسػية الطبيػة أو

علػػى درجػػة التخصػػص (الماجسػػتير) بػػي الج ارلػػة بػػي ألػػد الفػػروع وأف يقػػوف لاصػالً علػػى درجػػة ا جػػازة
العاليػة بػي الطػب والج ارلػة مػف جامعػة األزىػر أو علػى درجػة معادلػة ليػا مػف معيػد آخػر معتػرؼ بػو مػػف

الجامعػػة وأف يق ػػوف لاصػ ػالً عل ػػى دبل ػػوـ ب ػػي مادةالتخصػػص أو أل ػػد بروعي ػػا م ػػف جامع ػػة األزى ػػر أو م ػػا

يعادليػػا وأف يقػػوـ ببلػػوث مبتق ػرة بػػي موضػػوع لمػػدة سػػنتيف علػػى األقػػؿ بػػي درجػػة العالميػػة بػػي الطػػب بػػي
العلوـ األساسية الطبية أو الصلة العامة ولمدة سنة على األقؿ بي درجػة العالميػة بػي الطلػب بػي العلػوـ
ا قلينيقية وبي درجة التخصص (الماجستير) وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.

()3

الفقرة األولى مف المادة 681مستبدلة بالقرار الجميوري رقـ  975لسنة 6996الجريدة الرسمية العدد  99بي .6996/9/66

(هانيػػا) مػػف
يــبدح -281يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة دبلػػوـ الد ارسػػات العليػػا المرػػار إلييػػا بػػي البنػػد ً
المػػادة 679أف يقػػوف لاصػالً علػػى درجػػة ا جػػازة العاليػػة (البقػػالوريوس) بػػي العلػػوـ الصػػيدلية مػػف جامعػػة

األزىػر أو علػػى درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف معيػػد علمػػي آخػػر معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة وأف يتػػابر الد ارسػػة لمػػدة
سنة جامعية على األقؿ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
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كمية طب األساان:

يبدح -284تمنح جامعة األزىر – بنا على طلب قلية طب األسناف – ا جازات اآلتية:
أوالً – درجة ا جازة العالية (البقالوريوس) بي طب وجرالة الفـ واألسناف.
هانيا – درجة الدبلوـ بي التخصصات اآلتية:
ً
( )6االستعاضة الصناعية بي طب األسناف.
( )6تقويـ األسناف.
( )9جرالة الفـ.
( )4طب الفـ.
( )5طب أسناف األطفاؿ.
( )6العالج التلفظي ل سناف.
( )7ىستولوجيا وباهولجيا الفـ.
هالهًا – درجة التخصص بي جرالة األسناف (الماجستير) بي ألد الفروع اآلتية:
( )6االستعاضة الصناعية بي طب األسناف.
( )6تقويـ األسناف وطب األسناف ل طفاؿ.
( )9العالج التلفظي ل سناف.
( )4جارلة الفـ.
ابعا – درجة الدقتوراة بي طب األسناف بي ألد الفروع اآلتية:
رً
( )6ترريح وىستولوجيا وباهولوجيا الفـ.
( )6طب الفـ.

يــبدح -285مػػدة الد ارسػػة لنيػػؿ ا جػػازة العاليػػة بػػي طػػب األسػػناف وجرالتيػػا أربػػر سػػنوات تسػػبقيا سػػنة

إعدادية.

هانيػػا أف يقػػوف لاص ػالً علػػى
ويرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ أي دبلومػػات التخصػػص المرػػار إلييػػا بػػي البنػػد ً
درجة البقالوريوس بػي طلػب األسػناف وجرالتيػا مػف جامعػة األزىػر أو درجػة معادلػة ليػا مػف معيػد علمػي
آخ ػػر معت ػػرؼ ب ػػو م ػػف الجامعػ ػة وأف يت ػػابر الد ارس ػػة لم ػػدة س ػػنة جامعي ػػة عل ػػى األق ػػؿ وبقً ػػا أللق ػػاـ الالئل ػػة
الداخلية.
ويرترط بي الطالػب لنيػؿ درجػة العالميػة (الػدقتوراه) بػي طلػب األسػناف أو درجػة التخصػص (الماجسػتير)
بي جرالة األسناف أف يقوف لاصػالً علػى درجػة ا جػازة العاليػة بػي طلػب األسػناف وجرالتيػا مػف جامعػة
األزىر أو على درجة معادلػة ليػا مػف معيػد علمػي آخػر معتػرؼ بػو مػف الجامعػة وأف يقػوف لاصػالً علػى
دبلوـ التخصص بي الفرع الذي يتقدـ لنيػؿ الدرجػة منػو وأف يقػوـ ببلػوث مبتقػرة بػي موضػوع لمػدة سػنتيف

على األقؿ وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
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كمية العموم:

يبدح -286تمنح جامعة األزىر – بنا على طلب قلية العلوـ – الدرجات العلمية والدبلومات اآلتية:
( )6درجة ا جازة العالية (البقالوريوس) بي العلوـ بي ألد بروع التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية.
( )6درجة التخصص (الماجستير) بي العلوـ بي ألد بروع التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية:
( )9درجة العالمية (الدقتوراه) بي العلوـ بي ألد بروع التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية:
(هانيا) دبلومات الدراسات العليا بي ألد بروع التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية:
ً
يبدح -287مدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة العالية بي العلوـ أربر سنوات جامعية.
يبدح -288يرترط بي الطالب لنيؿ درجة التخصػص بػي العلػوـ أف يقػوف لاصػالً علػى درجػة ا جػازة
العاليػػة بػػي العلػػوـ مػػف قليػػة العلػػوـ بجامعػػة األزىػػر أو علػػى درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف قليػػة أو معيػػد علمػػي

معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة وأف يتػػابر الد ارسػػة ولبلػػث لمػػدة سػػنتيف علػػى األقػػؿ ،وذلػػؾ وبقًػػا أللقػػاـ الالئلػػة

الداخلية.

يبدح -289يجوز القيد لدرجة التخصص بي العلوـ إلػى جانػب القيػد بػي دبلومػات الد ارسػات العليػا بػي
العلوـ إذا قانت المقررات التي تدرس بي الدبلومات العليا تتصؿ بموضوع البلث بي التخصص.

مػػادة -290يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة العالميػػة بػػي العلػػوـ أف يقػػوف لاصػالً علػػى درجػػة التخصػػص
بي العلوـ لسب األلواؿ مف قلية العلوـ بجامعة األزىػر أو علػى درجػة معادلػة مػف قليػة أو معيػد علمػي

معترؼ بو مف الجامعة وأف يقوـ ببلػوث مبتقػرة بػي موضػوع لمػدة سػنتيف علػى األقػؿ ،وذلػؾ وبقًػا أللقػاـ
الالئلة الداخلية.
يبدح -293يرػترط بػي الطالػب لنيػؿ أي مػف الد ارسػات العليػا بػي العلػوـ أف يقػوف لاصػالً علػى درجػة
ا جازة العاليػة بػرع التخصػص جامعػة األزىػر أو علػى درجػة معادلػة ليػا مػف قليػة أو معيػد علػي معتػرؼ

بو مف الجامعة وأف يتابر الدراسة لمدة سنتيف على األقؿ ،وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
قما يجوز القيد بي أي مف الدراسات العليا لللاصليف علػى ا جػازة العاليػة مػف قليػة العلػوـ مػف غيػر بػرع
التخصص بررط اجتيازه امتلاف الدراسات التقميلية وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
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كمية التربية:

يبدح -292تمنح جامعة األزىر – بنا على طلب قلية التربية – الدرجاتالعملية والدبلومات اآلتية:
( )6ا جازة العالية (الليسانس) بي اآلداب والتربية بي ألد التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية:
( )6ا جازة العالية (البقالوريوس) بي العلوـ والتربية بي ألد التخصصات المبينة بي الالئلة الداخلية:
( )9الدبلوـ العاـ بي التربية.
( )4الدبلوـ الخاص ألقاديمية بي التربية وعلـ الفنس بي ألد التخصصات المبينة بي الالئلة الداخلية.
( )5الدبلوـ الخاصة المينية بي التربية وعلـ النفس بي ألد التخصصات.
( )6درجة التخصص (الماجستير) بي التربية.
( )7درجة التخصص (الماجستير) بي علـ النفس.
( )8درجة العالمية (دقتوراه الفلسفة) بي التربية.
( )9درجة العالمية (دقتوراه الفلسفة) بي علـ النفس.
يــبدح -291مػػدة الد ارسػػة لنيػػؿ درجػػة ا جػػازة العاليػػة (الليسػػانس) بػػي اآلداب أ ،درجػػة ا جػػازة العاليػػة

(البقالوريوس) بي العلوـ والتربية أربر سنوات جامعية.

يــبدح -294مػػدة الد ارسػػة لنيػػؿ الػػدبلوـ العامػػة بػػي التربيػػة سػػنة جامعيػػة وسػػنتاف أو أقهػػر بالنسػػبة لريػػر

المتفرغيف مف المدرسيف وبقًا لما تقرره الالئلة الداخلية.

يبدح -295يرترط بي الطالب لنيؿ الدبلوـ الخاصة بي التربيػة األقاديميػة أو المينيػة بػي التربيػة وعلػـ

النفس يقوف لاصالً على الدبلوـ العامة بي التربية أو لاصالً على درجة ا جازة العالية (الليسػانس ،بػي

اآلداب والتربية أو لاصالً على درجة ا جازة العالية (البقالوريوس) بي العلوـ والتربية مف جامعة األزىػر
أو على درجة معادلة ليا مف معيد علمي معترؼ بو مػف الجامعػة،وأف يتػابر الد ارسػة لمػدة سػنة أو سػنتيف

وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
يبدح -296يرترط بي الطالب لنيػؿ درجػة التخصػص (الماجسػتير) بػي التربيػة أف يقػوف لاصػالً علػى

الػػدبلوـ الخاصػػة بػػي التربيػػة مػػف جامعػػة األزىػػر أو علػػى دبلوميػػا مػػف معػػو علمػػي آخػػر معتػػرؼ بػػو مػػف
الجامعة،وأف يتابر الدراسة والبلث لمدة سنة على األقؿ وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.

يبدح -297يرترط بي الطالب لنيؿ درجة العالمية (دقتوراه الفلسفة) بي التربية أف يقوف لاصػالً علػى
درجة التخصص (الماجستير) التربية مف جامعة األزىر أو علػى درجػة معادلػة ليػا مػف معيػد علمػي آخػر

معتػرؼ بػو مػف الجامعػة وأف يقػوـ ببلػوث مبتقػرة بػي موضػوع لمػدة سػنتيف علػى األقػؿ وذلػؾ وبقًػا أللقػاـ
الالئلة الداخلية.
ويجػػوز قيػػد اللاصػػالت علػػى درجػػة التخصػػص (ماجسػػتير)بي التمػريض قمػػا يجػػوز قيػػد غيػػرىـ بنػػا علػػى
موابقة مجلس الجامعة وذلؾ لللصوؿ على درجة العالمية (دقتوراه الفلسفة بي التربية).

فرع لامعة األزهر لمباات بالباهرة(:)6
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يــبدح-298

()2

يمػنح مجلػػس جامعػػة األزىػػر بنػػا علػػى طلػب مجػػالس قليػػات بػػرع جامعػػة الزىػػر للبنػػات

الدرجات العلمية اآلتية ،وبقًا لما تبينو الالئلة الداخلية لقؿ قلية:
أوالً – قليات الدراسات ا سالمية والعربية:
()1

(أ)
()3

درجة ا جازة العالية (الليسانس) بي إلدى الرعب اآلتية:

معدؿ بالقرار الجميوري رقـ  675لسنة . 6994

( )6المادة 698مستبدلة بالقرار الجميوري رقـ  675لسنة . 6994
()1

الفقرة (أ) مف البند أوالً مف المادة( )698مستبدؿ بالقرار رقـ  664لسنة  6999الجريدة الرسمية العدد  65بي .6999/4/65

 -3أصوؿ الديف.
 -2اللرة العربية.
 -1الرريعة ا سالمية.
 -4الررعية والقانوف.
 -5الصلابة وا عالـ.
(ب) درجة التخصص (الماجستير) بي إلدى الرعب السابقة.
(جػ) درجة العالمية (الدقتوراه) بي إلدى الرعب السابقة.
هانيا – قليات البنات ا سالمية باسيوط:
ً
(أ) درجة ا جازة العالية (الليسانس) بي إلدى الرعب اآلتية:
 -6اللرة العربية.
 -6الرريعة ا سالمية
 -9أصوؿ الديف.
 -4التربية.
 -5الدراسات ا نسانية.
 -6اللرات األوروبية.
(ب) درجة ا جازة العالية (البقالوريوس) بي التجارة مف رعبة التجارة.
(جػ) درجة التخصص (الماجستير) بي إلدى الرعب السابقة.
(د) درجة العالمية (الدقتوراه) بي إلدى الرعب السابقة.
(ىػ) درجة الدبلوـ العاـ بي التربية.
(و) رجة الدبلوـ الخاص بي التربية.
هالهًا – قلية الدراسات ا نسانية:
(أ) درجة ا جازة العالية (الليسانس) بي إلدى الرعب اآلتية:

 -6الدراسات ا نسانية.
 -6التربية.
 -9اللرات األوربية وآدابيا والترجمة الفورية.
 -4اللرات الررقية وآدابيا.
 -5التربية النوعية.
 -6الوهائؽ والمقتبات والمعلومات.
(ب) درجة التخصص (الماجستير) بي إلدى الرعب السابقة.
(جػ) درجة العالية (الدقتوراه) بي إلدى الرعب السابقة.
(د) درجة الدبلوـ العاـ بي التربية.
(ىػ) درجة الدبلوـ الخاص بي التربية.
ابعا – قلية التجارة:
رً
الدرجات العملية المبينة بي المادة( )664مف ىذه الالئلة.
()3

خامسا – قلية الطب وقلية طب األسناف
ً

الدرجات العلمية المبينة بي البند (أوالً) مف المادة( )679وبي المادة( )684مف ىذه الالئلة.
سادسا – قلية العلوـ:
ً
الدرجات العلمية المبينة بي المادة( )686مف ىذه الالئلة.
سابعا – قلية االقتصاد المنزلي:
ً
(أ) درجة ا جازة العالية (البقالوريوس) بي االقتصاد المنزلي بي إلدى الرعب اآلتية:
 -6الترذية وعلوـ األطعمة.
 -6إدارة المنزؿ.
 -9المالبس والنسيى.
 -4علوـ وتقنولوجيا األغذية.
خامسا مف المادة( )698مستبدلة بقرار رئيس الجميورية رقـ  88لسنة 6998الجريدة الرسمية العدد  69بي .6998/9/66
( )6البند
ً

 -5االقتصاد المنزلي (الرعبة التربوية).
 -6العلوـ البيولوجيةوالبيئة.
 -7تنمية األسر الريفية.
(ب) دبلوـ الدراسات العليا بي ألد التخصصات اآلتية:
 -6غذائيات المسترفيات.
 -6علوـ وتقنولوجيا األغذية.
 -9ا رراد االستيالقي وادارة المنزؿ.
 -4اقتصاديات األسرة.
 -5تصنير المالبس وتصميـ األزيا .
 -6مراقبة جودة األغذية واأللباف.
 -7التقنولوجيا الليوية.
 -8التنمية الريفية.
(جػػ) درجػػة التخصػػص (الماجسػػتير) بػػي االقتصػػاد المنزلػػي بػػي إلػػدى الرػػعب المرػػار إلييػػا بػػي الفقػرة (أ)
مف ىذا البند.
(د) درجة العالمية (دقتػوراه الفلسػفة) بػي االقتصػاد المنزلػي بػي إلػدى الرػعب المرػار إلييػا بػي الفقػرة (أ)
مف ىذا البند.
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كمية الصيدلية:

(هانيا) مف المادة 679مف ىذه الالئلة:
الدرجات العملية المبينة بي البند ً
يــبدح -) ( 299تقػػوف مػػدة الد ارسػػة والرػػروط الالزمػػة لنيػػؿ أي مػػف الػػدرجات العلميػػة مػػف قليػػات بػػرع
3

جامعة الزىر للبنات وبقًا لما ياتي:

أوالً – قليات الدراسات ا سالمية والعربية:

( )6المادة 699مستبدلة بالقرار الجميوري رقـ  675لسنة  6994السابؽ ا رارة إليو.

(أ) مػػدة الد ارسػػة لنيػػؿ درجػػة ا جػػازة العاليػػة (الليسػػانس) مػػف قليػػات الد ارسػػات ا سػػالمية والعربيػػة والرػػعب
المناظرة بقليات البنات ا سالمية باسيوط أربر سنوات.
(ب) يرػػترط بػػي الطالبػػة لنيػػؿ درجػػة التخصػػص (الماجسػػتير) بػػي اللرػػة العربيػػة أو الرػريعة ا سػػالمية أو
أصوؿ الديف ،بي ألد التخصصات الملددة بالالئلة الداخلية ،ما ياتي:
 -3أف تقػػوف الطالبػػة لاصػػلة علػػى درجػػة ا جػػازة العاليػػة بدرجػػة جيػػد علػػى األقػػؿ بػػي إلػػدى الرػػعب مػػف
إلػدى قليػػات الد ارسػات ا سػػالمية والعربيػة للبنػػات والرػػعب المنػاظرة بقليػػة البنػات ا سػػالمية باسػػيوط ،أو
على درجة معادلة قلية أو معيد علمي آخر معترؼ بو مف الجامعة.
 -2أف تتابر الدراسة والبلث لمدة سنتيف على األقؿ ،وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
(جػ) يرترط بي الطالبة لنيؿ درجة العالمية (الدقتوراه) بي ألد التخصصات المبينة بالالئلة الداخلية.
 -6أف تقػػوف الطالبػػة لاصػػلة علػػى درجػػة التخصػػص (الماجسػػتير) بتقػػدير جيػػد علػػى األقػػؿ بػػي ألػػد ىػػذه
التخصصات مف قلية الدراسات ا سػالمية والعربيػة للبنػات والرػعب المنػاظرة بقليػة البنػات ا سػالمية
باسيوط ،أو على درجة معادلة مف قلية أو ومعيد علمي آخر معترؼ بو مف الجامعة.
 -6أف تق ػػوـ ببل ػػوث مبتقػ ػرة ب ػػي موض ػػوع مع ػػيف لم ػػدة س ػػنتيف عل ػػى األق ػػؿ وذل ػػؾ وبقً ػػا أللق ػػاـ الالئل ػػة
الداخلية.
هانيا – قلية الدراسات ا نسانية:
ً
(أ) مدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة العالية (الليسانس) مف قليات الدراسات ا نسانية أربر سنوات.
(ب) يرترط بي الطالبة لنيؿ درجة التخصص (الماجستير):
 -3أف تقوف لاصلة على درجة ا جازة العالية (الليسانس) بتقدير جيد على األقؿ بي إلػدى رػعب ىػذه
القلية أو إلدى الرػعب المنػاظرة مػف قليػة البنػات ا سػالمية باسػيوط ،أو علػى درجػة معادلػة مػف قليػة أو

معيد علمي آخر معترؼ بو مف الجامعة.
 -2أف تتابر الدراسة والبلث لمدة سنتيف على األقؿ ،وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
(جػ) يرترط بي الطالبة لنيؿ درجة العالمية (الدقتوراه):

 -6أف تقػػوف لاصػػلة علػػى درجػػة التخصػػص (الماجسػػتير) بتقػػدير جيػػد علػػى األقػػؿ مػػف قليػػة الد ارسػػات
ا نسػػانية بػػي إلػػدى رػػعب ىػػذه القليػػة أو مػػف إلػػدى الرػػعب المنػػاظرة مػػف قليػػة البنػػات ا سػػالمية
باسيوط ،أو على درجة معادلة مف قلية أو معيد علمي آخر معترؼ بو مف الجامعة.
 -6أف تقوـ ببلوث مبتقرة بي موضوع معيف لمدة سنتيف على األقؿ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
(د) يرػػترط بػػي الطالبػػة لنيػػؿ درجػػة الػػدبلوـ العػػاـ أو الخػػاص بػػي التربيػػة أف تقػػوف لاصػػلة علػػى درجػػة
ا ج ػػازة العالي ػػة م ػػف قلي ػػة الد ارس ػػات ا نس ػػانية أو إل ػػدى الر ػػعب المن ػػاظرة ب ػػي قلي ػػة البن ػػات ا س ػػالمية
باسػػيوط ،أو عل ػػى درجػػة معادل ػػة م ػػف قليػػة أو معيػ ػد علمػػي آخ ػػر معت ػػرؼ بػػو م ػػف الجامعػػة وبقًػػا أللق ػػاـ
الالئلة الداخلية.
هالهًا :يرترط بي الطالبة لنيؿ أي مف الدرجات العلمية مف قلية العلوـ وقلية الطلب وقيلة الصيدلة وقليػة
التجػػارة بالقػػاىرة ورػػعبة التجػػارة بقليػػة البنػػات ا سػػالمية باسػػيوط الرػػروط الواجبػػة لنيػػؿ نظائرىػػا بػػي قليػات

جامعة األزىر المناظرة وبقًا أللقاـ ىذه الالئلة ووبقًا أللقاـ اللوائح الداخلية ليذه القليات.
ابعا :قلية االقتصاد المنزلي:
رً
(أ) تقوف مدة الدراسة بيذه القلية على النلو اآلتي:
 -6مػػدة الد ارسػػة لللصػػوؿ علػػى ا جػػازة العاليػػة (البقػػالوريوس) بػػي االقتصػػاد المنزلػػي أربػػر سػػنوات
جامعية ،وتقوف الدراسة على أساس نظاـ السنة القاملة.
 -6مػػدة الد ارسػػة لللصػػوؿ علػػى دبلػػوـ الد ارسػػات العليػػا عامػػاف جامعيػػاف متتاليػػات ،علػػى أال تقػػؿ مػػدة
الدراسة بي العاـ الوالد عف  400ساعة.
ػيرا) وال يجػوز أف تزيػد
 -9مدة الدراسة لنيؿ درجة التخصص (الماجستير) ال تقػؿ عػف سػنتيف ( 64ر ً
المدة ا جمالية على خمس سنوات.
 -4مدة الدراسة لنيػؿ درجػة العالميػة (دقتػوراه الفلسػفة) بػي االقتصػاد المنزلػي ال تقػؿ عػف سػنتيف (64
ريرا) وال تزيد على خمس سنوات.
ً

(ب) يرػػترط لقيػػد الطالبػػة بالفرقػػة األولػػى بمرللػػة ا جػػازة العاليػػة بالقليػػة اللصػػوؿ علػػى رػػيادة الهانويػػة
األزىرية أو ما يعادليا ،ويجوز قبوؿ الطالبات اللاصالت على درجة ا جازة العالية مف قلية أخرى غيػر
مناظرة وبقًا لما يقرره مجلس القلية.

ػابعا بقػرة
(جػػ) يرػػترط للقيػػد بػػي أي مػػف دبلومػػات الد ارسػػات العليػػا بػػي التخصصػػات المرػػار إلييػػا بالبنػػد سػ ً
(ب) م ػػف الم ػػادة( )698أف تق ػػوف الطالب ػػة لاص ػػلة عل ػػى درج ػػة ا ج ػػازة العالي ػػة (البق ػػالوريوس) م ػػف قلي ػػة
االقتصػػاد المنزلػػي أو علػػى درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف قليػػة أو معيػػد معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة وبقًػػا لمػػا تلػػدده
الالئلة الداخلية.
(د) يرترط بي الطالبة لنيؿ درجة التخصص (الماجستير) بي االقتصاد المنزلي:
 -6أف تقوف لاصلة على ا جازة العالية (البقالوريوس) بػي االقتصػاد المنزلػي مػف جامعػة األزىػر أو
إلدى الجامعات المصرية األخرى.
 -6أو أف تقػوف لاصػلة علػى درجػة البقػالوريوس بػػي الز ارعػة أو الطػب أو العلػوـ أو األقسػاـ العلميػػة
بقليتي البنات والتربية أو الصيدلة أو الطب البيطري أو طب األسناف بتقدير جيد علػى األقػؿ مػف
جامعػػة األزىػػر أو مػػف إلػػدى الجامعػػات لمص ػرية األخػػرى ،أو علػػى درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف معيػػد

ٍ
عاؿ آخر معترؼ بو مف الجامعة.

 -9أو أف تقوف لاصلة علػى دبلػوـ الد ارسػات العليػا بػي بػرع التخصػص بتقػدير عػاـ جيػد علػى األقػؿ
مف جامعة األزىر وبقًا للضوابط التي يضعيا مجلس القلية.
(ىػ) يرترط بي الطالبة لنيؿ درجة العالمية (دقتوراه الفلسفة) بي االقتصاد المنزلي ما ياتي:
 -6أف تقػوف لاصػػلة علػػى درجػػة التخصػػص (الماجسػػتير) بػػي االقتصػػاد المنزلػػي بػػرع التخصػػص مػػف

إلػػدى الجامعػػات المص ػرية أو علػػى درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف قليػػة أو معيػػد عػ ٍ
ػاؿ معتػػرؼ بػػو مػػف

الجامعة.
تاىيليػػا برػػرض القرػػؼ عػػف قػػدرتيا علػػى التفقيػػر العلمػػي المػػنظـ .وترػػقؿ لجنػػة
امتلانػػا
 -6أف تجتػػاز
ً
ً
ىذا االمتلاف مف خمسة أعضا على األقؿ مف األساتذة أو األساتذة المساعديف.
 -9أف تتابر الدراسة التي لػددىا مجلسػا القسػـ والقليػة وتجتػاز بنجػاح االمتلانػات بػي الد ارسػات التػي
يقررىا مجلس القلية وال تقؿ عف  500ساعة.
 -4أف تلصػػؿ علػػى  %50مػػف النيايػػة العظمػػى بػػي قػػؿ مػػادة ،وتمػػنح ال ارسػػبة بػػي أي مػػف مقػػررات
العالمية (دقتوراه بلسفة) برصة والدة عادة االمتلانات بيما رسبت بيو.

 -5أف تقػػوـ ببلػػث مبتقػػر يمهػػؿ إضػػابة جديػػدة بػػي مػػدة سػػنتيف علػػى األقػػؿ بعػػد اعتمػػاد مجلػػس القليػػة
موضوع البلث.

 -6أف تقدـ رسالة تضمنيا نتائى بلهيا تناقريا وتقبليا لجنة اللقـ.

معهد الدراسات ا)سالمية والعربية:
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يبدح -) (100تمنح جامعة األزىر بنػا علػى طلػب قليػة الد ارسػات ا سػالمية والعربيػة للبنػيف الػدرجات
3

العلمية اآلتية:

 -6درجة ا جازة العالية (الليسانس) بي الدراسات ا سالمية والعربية.
 -6درجة التخصص (الماجستير) بي الدراسات ا سالمية والعربية بي ألد التخصصات اآلتية:
(أ) أصوؿ الديف (العقيدة – التفسير وعلوـ القرآف – اللديث وعلومو).
(ب) الرريعة ا سالمية (أصوؿ الفقو – الفقو).
(جػ) اللرة العربية وآدابيا (اللرويات – األدب والنقد – البالغة والنقد -أصوؿ اللرة).
يبدح:) (103
3

(أ) مػػدة الد ارسػػة لنجيػػؿ درجػػة ا جػػازة العاليػػة مػػف قليػػة الد ارسػػات ا سػػالمية والعربيػػة للبنػػيف أربػػر سػػنوات
جامعة.
(ب) يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة التخصػػص (الماجسػػتير) بػػي الد ارسػػات ا سػػالمية والعربيػػة أف يقػػوف
لاصالً على درجة ا جازة العالية بي الدراسات ا سالمية والعربية مف قلية الدراسات ا سػالمية والعربيػة

أو لاصالً على درجة معادلة مػف قليػة أو معيػد علمػي آخػر معتػرؼ بػو مػف الجامعػة ،وأف يتػابر الد ارسػة

والبلث لمدة سنتيف على األقؿ ،وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.

(ج ػػ) ير ػػترط بػػي الطال ػػب لني ػػؿ درجػػة العالمي ػػة (ال ػػدقتوراه) بػػي الد ارس ػػات ا س ػػالمية والعربيػػة أن ػػف يق ػػوف
لاص ػ ػالً علػ ػػى درجػ ػػة التخصػ ػػص (الماجسػ ػػتير) بػ ػػي الد ارسػ ػػات ا سػ ػػالمية والعربيػ ػػة مػ ػػف قليػ ػػة الد ارسػ ػػات
ا سالمية بي ألد التخصصات المنصوص عليو بالمادة 911أو لاصالً على درجة معادلػة مػف قليػة أو

معيد علمي آخر معترؼ بو مف الجامعة ،وأف يقػوـ ببلػوث مبتقػرة بػي موضػوع لمػدة سػنتيف علػى األقػؿ،
وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية للقلية.
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معهد المغات والترلمة:

( )6( ،)6المادة 611مستبدلة بقرار رئيس الجميورية رقـ 416لسنة  6996المرار إليو هـ صللت باالستدراؾ المنرػور بالجريػدة الرسػمية
العدد  48بي .6996/66

( )6المادة916مستبدلة بقرار رئيس الجميورية رقـ 416لسنة  6996المرار إليو.

يبدح -102تمنح جامعة األزىر – بنا على طلب معيد اللرات الدرجات العلمية والدبلومات اآلتية:
أوالً – الدرجات العلمية:
( )6درجػػة ا جػػازة العاليػػة (الليسػػانس) بػػي اللرػػات األجنبيػػة وآدابيػػا مػػف ألػػد األقسػػاـ المبينػػة بػػي الالئلػػة
الداخلية.
( )6درج ػػة التخص ػػص (الماجس ػػتير) ب ػػي اللر ػػات األجنبي ػػة وآدابي ػػا م ػػف أل ػػد األقس ػػاـ المبين ػػة ب ػػي الالئل ػػة
الداخلية.
( )9درجة العالمية (الدقتوراة) بي اللرات األجنبية وآدابيا مف ألد األقساـ المبينة بي الالئلة الداخلية.
هانيا :دبلومات الدراسات العليا المبينة بي الالئلة الداخلية.
ً
يبدح -101مدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة العالية مف المعيد أربر سنوات جامعية.
يــبدح -104يرػػترط بػػي الطالػب لنيػػؿ درجػة التخصػػص بػػي اللرػات األجنبيػػة وآدابيػا أف يقػػوف لاصػالً
علػػى درجػػة ا جػػازة العاليػػة بػػي اللرػػات والترجمػػة مػػف ألػػد أقسػػاـ التخصػػص مػػف معيػػد اللرػػات والترجمػػة

بجامعة األزىر أو مف معيد علمي آخػر معتػرؼ بػو مػف الجامعػة ،وأف يتػابر الد ارسػة والبلػث لمػدة سػنتيف
على األقؿ ،وذلؾ وبقًا أللقاـ الالئلة الداخلية.
يبدح -105يرترط بي الطالب لنيؿ درجة العالمية بي اللرػات األجنبيػة وآدابيػا أف يقػوف لاصػالً علػى

درجػػة التخصػػص مػػف قسػػـ التخصػػص مػػف معيػػد اللرػػات والترجمػػة أو معيػػد علمػػي آخػػر معتػػرؼ بػػو مػػف

الجامع ػػة،وأف يق ػػوـ ببل ػػوث مبتقػ ػرة ب ػػي موض ػػوع لم ػػدة س ػػنتيف عل ػػى األق ػػؿ ،وذل ػػؾ وبقً ػػا أللق ػػاـ الالئل ػػة

الداخلية.

يــبدح -106يرػػترط بػي الطالػػب لنيػػؿ أي مػػف دبلومػػات الد ارسػػات العليػػا أف يقػػوف لاصػالً علػػى درجػػة

ا جػػازة العاليػػة مػػف جامعػػة األزىػػر أو مػػف قليػػة أو معيػػد علمػػي آخػػر معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة ،أف يتػػابر
الدراسة لمدة سنتيف وبقًا لما تبينو الالئلة الداخلية.
مقررا:
يبدح106
ً

()3

تمنح جامعة األزىر بنا على طلب مجلس المعيد العالي للدراسات ا عالمية الدرجات العلمية اآلتية:
أوالً – دبلوـ الدراسات بي ا عالـ.
مقرر مضابة بقرار رئيس الجميورية رقـ  966لسنة  – 6999بالجريدة الرسمية العدد  96بي .6999/9/9
ًا
( )6المادة916

هانيا – درجة التخصص (الماجستير) بي الدراسات ا عالمية بي التخصصات اآلتية:
ً
(أ) الصلابة.
(ب) ا ذاعة.
(جػ) العالقات العامة.
هالهًا – درجة العالمية (دقتوراه الفلسفة) بي الدراسات ا عالمية بي ألد التخصصات السابقة.

انفصم اخلبيس

انُظبو املبيل نهجبيؼخ
ل وال))

كام عامة:

يبدح -107تطبؽ ألقاـ القوانيف واللوائح المالية المعموؿ بيا بي اللقومة بيما لـ يرد بيو نص خػاص

بي القانوف رقـ  619لسنة 6966أو بي ىذه الالئلة.

يــبدح -108مػػر م ارعػاة ألقػاـ القػػانوف رقػـ  619لسػػنة 6966الصػادر تنفيػ ًذا لػػو تقػوف االختصاصػػات
المالية التي تنص علييا القوانيف واللوائح ،على الوجو اآلتي:

(أ) ل ػرئيس الجامعػػة االختصاصػػات المقػػررة للػػوزير ،ولػػو ولػػده البػػت بػػي اللػػاالت التػػي تقضػػي اللػ ػوائح
المالية العامة بعرضيا على وزير المالية والجياز المرقزي للتنظيـ وا دارة.
(ب) لوقيػػؿ الجامعػػة االختصاصػػات الماليػػة المقػػررة لوقيػػؿ الػػو ازرة بػػي دائ ػرة اختصاصػػو واختصاصػػات
المراقب المالي.
(جػ) ألميف عاـ الجامعة ولعمدا القليات والمعاىد والولدات الفرعية ومف يفوضو رئيس الجامعة قػؿ بػي
دائرة اختصاصو جمير االختصاصات المالية المقررة لوقيؿ الو ازرة.
(د) ألمػيف عػػاـ الجامعػػة المسػػاعد ولرؤسػا األقسػػاـ ومػػف يلػػدده رئػػيس الجامعػة قػػؿ بػػي دائػرة اختصاصػػو
جمير االختصاصات المقررة لرؤسا المصالح.
(ىػ ػ ػػ) للمػ ػ ػراقبيف الع ػ ػػامليف باألمان ػ ػػة العام ػ ػػة للجامع ػ ػػة وبالقلي ػ ػػات والمعاى ػ ػػد ق ػ ػػؿ ب ػ ػػي دائػ ػ ػرة اختصاص ػ ػػو
االختصاصات المقررة لرؤسا المناطؽ والفروع.
لثاايا) الميزااية والرقابة عمى تافيذها:
)

يـــبدح -109يقػػوف للجامعػػة ميزانيػػة قفػػرع ضػػمف ميزانيػػة األزىػػر وترػػمؿ جميػػر ا ي ػرادات المنظػػور

تلصيليا والنفقات المقررة صربيا خالؿ السنة المالية.

ػاما لق ػػؿ م ػػف إدارة الجامع ػػة والد ارس ػػات العلي ػػا والبل ػػوث وق ػػذلؾ القلي ػػات أو
وتتض ػػمف ى ػػذه الميزاني ػػة أقس ػ ً
المعاىد التابعة للجامعة والمسترفيات الجامعية.
يبدح -130تقدر إيرادات جامعة األزىر وتدرج ضمف موارد الجياز ا داري للدولة:
(أ) االعتماد التي تخصص للجامعة بميزانية الدولة.
ملبوسػػا علييػػا مػػف أوقػػاؼ ومػػا يػػؤوؿ إلييػػا مػػف
(ب) غلػػة أم ػواؿ الجامعػػة الهابتػػة والمنقولػػة ومػػا قػػد يقػػوف
ً
وصايا وىبات.
(جػ) أية موارد أخرى.
وترػػمؿ تقػػدي ار النفقػػات السػػنوية للميزانيػػة األجػػور والنفقػػات الجاريػػة والتمويليػػة واالسػػتهمارية مبوبػػة بالطريقػػة
التي تعد بيا ميزانيات الييئات العامة.
يــبدح -133تتػػولى الجامعػػة تلضػػير مرػػروع الميزانيػػة علػػى أسػػاس مرػػروعات أقسػػاـ ميزانيػػة الجامعػػة
ويصلب التقديرات بياف األسس والمبررات وا لصا ات التي بني علييا التقدير.
ويعد مجلس الجامعة مرروع الميزانية ويقدمو إلى المجلس األعلى ل زىر.
يبدح -132ال يجػوز إصػدار إذف بصػرؼ مبلػغ أو االرتبػاط بػو إال بػي لػدود االعتمػادات المدرجػة بػي
الميزانية قما ال يجوز استعماؿ ألد االعتمادات بالميزانية بي غير الررض المخصص لو.

يبدح -131يقوف التصرؼ بي اعتمادات الميزانية على الوجو اآلتي:
 -6بالنسػ ػػبة لالعتمػ ػػادات المخصصػ ػػة دارة الجامعػ ػػة يقػ ػػوف ألمػ ػػيف عػ ػػاـ الجامعػ ػػة أو مػ ػػف يندبػ ػػو رئػ ػػيس
الجامعػػة التصػػرؼ بػػي المبػػالغ المربوطػػة باقسػػاـ قػػؿ بنػػد علػػى لسػػب التياجػػات إدارة الجامعػػة برػػرط
عدـ تجاوز مجموع االعتمادات المقرر لذلؾ البند.
وال يجوز إصدار إذف بصرؼ مبلغ يجػاوز مقػدار بنػد الميزانيػة الخاصػة بػو إال إذا قػاف ىنػاؾ وبػر
قاؼ بي بنود الباب ذاتو ويصدر الترخيص بذلؾ وبقًا للرروط اآلتية:
(أ) ألمػػيف الجامعػػة أو مػػف يندبػػو رئػػيس الجامعػػة التػػرخيص بتجػػاوز البنػػود بمػػا ال يزيػػد علػػى عرػػر
االعتمادات أو ألؼ جنيو أييما أقهر بليث ال يزيد التجاوز على عررة آالؼ جنيو.

(ب) لوقيؿ الجامعة الترخيص بما يزيد على ىػذا القػدر برايػة ربػر االعتمػاد أو خمسػة آالؼ جنيػو
أييما أقبر بليث ال يزيد الربر على خمسة وعرريف ألؼ جنيو.
(جػ) ولرئيس الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلؾ.
 -6بالنسبة لالعتمادات المخصصة للقيات أو المعاىد أو الولدات الفرعية يقوف لعميػد القليػة أو المعيػد
أو الولدة الفرعية بنا على موابقة مجلس القلية النقؿ مف االعتمػاد المخصػص لبنػد بػي ميزانيػة قسػـ
معيف إلى بند آخر أو مماهؿ بي ميزانية قسـ آخر ،قما يقوف لو بنا على موابقة مجلس القسػـ النقػؿ
مػػف بنػػد إلػػى بنػػد آخػػر بػػي لػػدود االعتمػػادات المخصصػػة للقسػػـ وذلػػؾ بمػػا ال يػػزد بػػي أيػػة لػػاؿ علػػى
عرػر االعتمػػادات أو ألػؼ جنيػػو أييمػا أقهػػر بليػث ال يزيػػد التجػاوز علػػى عرػرة آالؼ جنيػػو ،ولػرئيس
الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلؾ.
 -9ال يجػػوز بػػتح اعتمػػاد إضػػابي أو نقػػؿ اعتمػػاد مػػف بػػاب إلػػى آخػػر إال بموابقػػة الجيػػة المختصػػة بػػإقرار
الميزانية.
يبدح -134لرئيس الجامعة الترخيص بتجاوز التقدير القلػي الػوارد بػي الميزانيػة أللػد األعمػاؿ الجديػدة
مقابػػؿ تخفػػيض مماهػػؿ بػػي التقػػدير القلػػي ألعمػػاؿ أخػػرى إذا قػػاف التجػػاوز ال يزيػػد علػػى عرػػر التقػػدير أو
ألؼ جنيو أييما أقهر بليث ال يزيد العرر على عررة آالؼ جنيو.
ولمجلس الجامعة بعد إخطار و ازرة التخطيط أف يرخص باستخداـ اعتمػادات ألػد المرػروعات الػواردة بػي
الميزانية لتنفيذ مرروع آخر وارد بيا وليس لو اعتماد بميزانية نفس العاـ إذا دعت لاجة العمؿ إلى ذلؾ.
يــبدح -135لػرئيس الجامعػػة إعػػادة توزيػػر اعتمػػادات االسػػتخدامات االسػػتهمارية الػواردة بالميزانيػػة وبقًػػا

لمقونات االستهمار والمقوف النقدي.

يبدح -136لمجلس الجامعة نقؿ وظائؼ ىيئة التدريس والمدرسيف المسػاعديف والمعيػديف مػف قسػـ إلػى
آخر أو مف قلية إلى أخرى مر إخطار و ازرة المالية والجياز المرقزي للتنظيـ وا دارة.

ولمجػػس الجامعػػة اسػػتخداـ تقػػاليؼ الوظػػائؼ والػػدرجات الخاليػػة ووبػػور االعتمػػادات المدرجػػة بػػي البػػاب
األوؿ بػػي إنرػػا وظػػائؼ ودرجػػات جدي ػدة برػػرط عػػدـ تجػػاوز ربػػط البػػاب ودوف المسػػاس بػػادنى درجػػات
التعييف.

يبدح -137لعمدا القليات والمعاىد والولدات الفرعية وأميف عاـ الجامعة ومػف يلػدده رئػيس الجامعػة

قػػؿ بػػي دائػرة اختصاصػػو التػػرخيص بصػػرؼ مصػػروبات متعلقػػة بميزانيػػة سػػنة سػػابقة علػػى البنػػد المخػػتص
بي ميزانية السنة الجارية بررط سماح البند بذلؾ.
يبدح -138يجوز لمجلػس الجامعػة قبػوؿ وصػايا أو ىبػات ال تتعػارض رػروطيا مػر الرػرض األساسػي

الذي أنرئت مف أجلو الجامعة وذلؾ بعد موابقة المجلػس األعلػى ل زىػر ويػتـ الصػرؼ منيػا وبقًػا لرػروط
الواىػػب أو الموصػػي ويفػػرد ليػػذه اليبػػات والوصػػايا لسػػاب خػػاص ويػػتـ الصػػرؼ منػػو وبقًػػا للنظػػاـ الػػذي

يضعو مجلس الجامعة.

ولمجلػػس الجامعػػة أف يضػػر القواعػػد المنظمػػة للمػوارد الخاصػػة بػػالبلوث والد ارسػػات الخاصػػة التػػي تجرييػػا
القليات أو المعاىد أو الولدات الفرعية على أف يتـ الصػرؼ بػي ىػذه المػوارد وبقًػا ليػذا النظػاـ ويفػرد ليػا
لساب خاص بالقلية أو المعيد أو الولدة الفرعية.
لثالث)ا) التأمياات ورسوم الخدمات:
يبدح -139يقوف التعليـ بي جامعة األزىر بالمجاف لجمير الطالب أيػا قانػت جنسػياتيـ ومػواطنيـ بػي
لدود ا مقانيات واألعداد التػي يقررىػا مجلػس الجامعػة ،إال أنػو يجػوز تلصػيؿ رسػوـ الخػدمات التعليميػة

ويصدر بتلديػدىا ورػروط ا عفػا منيػا قػرار مػف رػيا األزىػر بنػا علػى اقتػراح مجلػس الجامعػة وموابقػة
المجلس األعلى ل زىر.
تامين ػػا للمعاى ػػد ق ػػدره ( 9جنيي ػػات) عن ػػد أوؿ قي ػػد
يــــبدح -120ي ػػؤدي الطال ػػب ب ػػي القلي ػػات العملي ػػة ً
وتخصص لصيلة ىذا الرسـ للخدمة المعملية بالجامعة.
ويؤدي طالب طب األسناف عالوة على ما تقدـ ( 7جنييات) عنػد قيػده بالفرقػة األولػى و( 65جنييًػا) عنػد
تامينا ل دوات واألجيزة التي تصرؼ لو عيدة لتى يردىا سليمة.
قيده بالفرقة الهانية ً
وترد قابة التامينات عند انتيا دراستو بي الجامعة أو انقطاعو بصفة نيائية.
ويجب أف يلصؿ الطالب على ب ار ة ذمػة مػف القليػة المختصػة بػي جميػر األلػواؿ عنػد انتيػا د ارسػتو أو
انقطاعو.
مصروبات الدراسة للطلبة الوابديف على غير منح:

يــــبدح -) (123ي ػػؤدي الطال ػػب الواب ػػد عل ػػى غي ػػر منل ػػة م ػػف جميوري ػػة مص ػػر العربي ػػة رس ػػوـ القي ػػد
3

والمصروبات الدراسية على النلو اآلتي:
أوالً – المرللة الجامعية األولى:

 -6القليػػات النظريػػة واألقسػػاـ المنػػاظرة ليػػا بالقليػػات األخػػرى بيمػػا عػػدا القليػػات ا سػػالمية واألقسػػاـ
المناظرة:
رسوـ القيد ألوؿ مرة

 6111جنيو استرليني.

المصروبات الدراسية

 6111جنيو استرليني.

 -6القليات العلمية واألقساـ المناظرة ليا بالقليات األخرى:
رسوـ القيد ألوؿ مرة

 6511جنيو استرليني.

المصروبات الدراسية

 6511جنيو استرليني.

هانيا – مرللة الدراسات العليا:
ً
 -6القليػػات النظريػػة واألقسػػاـ المنػػاظرة ليػػا بالقليػػات األخػػرى بيمػػا عػػدا القليػػات ا سػػالمية واألقسػػاـ
المناظرة:
رسوـ القيد ألوؿ مرة

 6611جنيو استرليني.

مصروبات الدبلوـ

 6111جنيو استرليني.

مصروبات الماجستير

 6611جنيو استرليني.

مصروبات الدقتوراه

 6111جنيو استرليني.

القليات العلمية واألقساـ المناظرة ليا بالقليات األخرى:

()3

رسوـ القيد ألوؿ مرة

 6711جنيو استرليني.

مصروبات الدبلوـ

 6911جنيو استرليني.

مصروبات الماجستير

 6511جنيو استرليني.

مصروبات الدقتوراه

 6511جنيو استرليني.
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وتػػؤدي المصػػروبات الد ارسػػية علػػى قسػػطيف أوليمػػا بػػي بدايػػة العػػاـ الجػػامعي وهانييمػػا بعػػد عطلػػة
نصؼ السنة مباررة ويقوف أداؤىا وبقًا للنظػاـ الػذي يضػعو مجلػس الجامعػة وتخصػص لصػيلتيا للخدمػة
التعليمية بالجامعة.
ولمجلس الجامعة ا عفا مف ىذه المصروبات بي اللاالت التي يرى مناسبة ذلؾ بييا.
سنويا با ضابة إلى المصروبات الرسوـ اآلتية:
يبدح -112يؤدي الطالب ً
51

(خمسيف قر ًرا) رسـ مقتبة.

( 651مائة وخمسيف قر ًرا) رسـ خدمة طبية.
65

(خمسة وعرريف قر ًرا) رسـ تاميف ضد اللوادث.

وتػػؤدي ىػػذه الرسػػوـ دبعػػة والػػدة قبػػؿ بػػد الد ارسػػة بالنسػػبة للطلبػػة ،أقسػػاـ ا جػػازة العاليػػة والد ارسػػات العليػػا
وقذلؾ بالنسبة للطلبة المقيديف لللصوؿ على درجتي التخصص والعالية.
ابعا – المكافآت واللوا ز الدراسية:
ر )
ػنويا لقػػؿ مػػف الطػػالب المسػػتجديف المص ػريف
يــبدح -121تمػػنح مقابػػاة قػػدرىا مائػػة وعرػػروف جنييًػػا سػ ً
الػػذيف ال يجػػاوز ت ػرتيبيـ بػػي امتلػػاف رػػيادة الهانويػػة األزىريػػة العر ػرة مػػف قػػؿ قسػػـ مػػف األقسػػاـ العلميػػة
وا دارية والهالهيف بي رعبة العلوـ ،العررة بي رعبة اآلداب بي امتلػاف رػيادة الد ارسػية الهانويػة العامػة،
والخمسة بي امتلاف قؿ مف ريادات الدراسة الهانوية الفنية.
ويمػػنح مقابػػاة قػػدرىا أربعػػة وهمػػانوف جنييًػػا للطػػالب المسػػتجديف المص ػريوف اللاصػػلوف علػػى  %81علػػى
األقؿ بي التقدير العاـ المتلاف إلدى الريادات المرار إلييا بي الفقرة السابقة.
ويسػػتمر صػػرؼ المقابػػاة المرػػار إلييػػا بػػالفقرتيف السػػابقتيف للطالػػب اللاصػػؿ علييػػا بػػنفس الفئػػة إذا لصػػؿ
جدا).
بي امتلاف النقؿ على تقدير عاـ (جيد ً
سنويا قؿ مف يلصؿ على تقدير عاـ ممتػاز بػي امتلػاف النقػؿ،
ويمنح مقاباة قدرىا مائة وعرروف جنييًا ً
ػنويا قػؿ مػف يلصػؿ علػى تقػدير عػاـ (جيػد ج ًػدا) مػف غيػر المرػار
ويمنح مقاباة همانيػة وأربعػوف جنييًػا س ً
إلييا بي الفقرات الهالث األولى بي ىذه المادة.

ػور علػػى السػػنة الد ارسػػية التاليػػة للسػػنة التػػي يلصػػؿ بييػػا الطالػػب علػػى التقػػدير
ويقػػوف مػػنح المقابػػاة مقصػ ًا
سالؼ الذقر ،وتجدد المقاباة قلما توابر ررطيا على التفصيؿ السابؽ.

وبػػي القليػػات التػػي ال تعقػػد بييػػا امتلانػػات نقػػؿ سػػنوية يسػػتمر مػػنح المقابػػاة المرػػار إلييػػا خػػالؿ المرللػػة
الدراسية التي تلي امتلانات النقؿ.
ويقػػوف صػػرؼ المقابػػاة المرػػار إلييػػا بػػي ىػػذه المػػادةعلى أقسػػاط رػػيرية خػػالؿ العػػاـ الد ارسػػي وتصػػرؼ
المقاباة دبعة والدة على ورهة الطالب إذا توبي بعد استلقاقيا.
ويجػػوز للمجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا علػػى اقت ػراح مجلػػس الجامعػػة تقريػػر مقابػػآت لترػػجير الد ارسػػات بػػي
بعض األقساـ.
يبدح -124يجػوز أف تمػنح مقابػآت د ارسػية لللاصػليف علػى درجػة ا جػازة العاليػة علػى أسػاس التفػوؽ

وذلؾ للتفرغ للدراسات العليا بالجامعة.

ويقػػوف مػػنح المقابػػاة بق ػرار مػػف مجلػػس الجامعػػة بنػػا علػػى اقت ػراح مجلػػس الجامعػػة وي ارعػػى بيػػو التقػػدير
الني ػػائي لدرج ػػة ا ج ػػازة العالي ػػة أو ال ػػدبلومات أو ال ػػدرجات العلمي ػػة األعل ػػى وس ػػلوؾ الطال ػػب وتقدم ػػو ب ػػي
د ارسػتو والمػػادةالتي يػراد مواصػػلة الد ارسػػة والبلػػث بييػػا ،ومقػػدار المقابػػاة مائتػػاف وأربعػػوف جنييًػػا بػػي السػػنة
وتؤدى على أقساط ريرية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ال تزيد على هالث سنوات أخرى بقرار مف مجلػس
الجامعة بنا على طلب مجلس القلية المختص.
وتضـ ىػذه المػدة إلػى مػدة الخدمػة بػي لسػاب األقدميػة أو الخبػرة عنػد التعيػيف بػي الوظػائؼ اللقوميػة أو
وظائؼ القطاع العاـ.
وللجنػػة الد ارسػػات العليػػا والبلػػوث بنػػا علػػى اقتػراح مجلػػس القليػػة أف تلػػرـ الطالػػب مػػف المقابػػاة الد ارسػػية
قبػػؿ انتيػػا مػػدتيا إذا رسػػب بػػي االمتلػػاف أو إذا قػػاف سػػلوقو أو لالتػػو الد ارسػػية مػػا يجعلػػو غيػػر جػػدير
متمتعا بيا وبقًا لتقارير المررؼ عليو.
باستمرار
ً
يـــبدح -125يج ػػوز أف يم ػػنح الط ػػالب المقاب ػػآت والجػ ػوائز الت ػػي ت ػػاتي ع ػػف طري ػػؽ اليب ػػات الخاص ػػة

والوصايا وبقًا للرروط المدونة بي عقد اليبة أو بي الوصية بعد موابقة مجلس الجامعة علييا.

ويجوز أف يطلؽ على المقابآت أو الجوائز اسـ الواىب أو الموصي أو أي اسـ آخر يختاره ويوابػؽ عليػو
مجلس الجامعة.
لخامسا) مكافآت التدريس:
)
يبدح -126لػرئيس الجامعػة أف يعيػد إلػى أعضػا ىيئػة التػدريس وسػائر القػائميف بالتػدريس بػي قليػات
الجامعة بإلقا دروس أو ملاضػرات أو القيػاـ بتمػاريف عمليػة بػي غيػر قليػاتيـ داخػؿ الجامعػة وذلػؾ بنػا

على اقتراح مجلس القلية المنتدب إلييا وبعد أخذ رأي مجلس القلية المنتدب منيا ويجػوز بػي ىػذه اللالػة
منح المنتدب مقاباة تعييف وبقًا ل لقاـ المبينة بيما بعد.
يــبدح -127لمجلػػس القليػػة أف يقلػؼ أعضػػا ىيئػػة التػػدريس وسػائر المرػػترليف بالتػػدريس بالقليػػة إلقػػا

دروس أو ملاض ػرات أو القيػػاـ بتمػػاريف عمليػػة بػػي األقسػػاـ المسػػاس بلسػػف سػػير العمػػؿ بالقليػػة المنتػػدب
منيا وال أف يؤدي إلى تريب المنتدب عف مقر عملو ألقهر مف يوميف بي األسبوع.
يــبدح -129ال يجػػوز النػػدب إلػػى القسػػـ إال إذا اسػػتوبى أعضػػا ىيئػػة التػػدريس وغيػػرىـ مػػف القػػائميف

بالتدريس بيو – قؿ بي مادتو – النصاب المنصوص عليو بي المادةالتالية.

يبدح -110يمػنح أعضػا ىيئػة التػدريس والمدرسػوف المسػاعدوف والمعيػدوف وسػائر القػائميف بالتػدريس

بي ق ليات جامعة الزىر مقابآت مالية بالفئات المبينة بعد عند ندبيـ لقا دروس أو ملضرات أو القيػاـ
بتماريف عملية بي إلدى الجامعات المصرية األخرى.
ويمنلوف مقابػآت ماليػة بالفئػات المػذقورة عنػد قيػاميـ بإلقػا دروس أو الملاضػرات أو تمػاريف عمليػة بػي
ػبوعيا علػػى
جػػامعتيـ إذا زاد عػػدد سػػاعات الػػدروس والملاض ػرات والتمػػاريف العمليػػة التػػي يقومػػوف بيػػا أسػ ً
همانيػػة بالنسػػبة إلػػى األسػػاتذة وعرػرة بالنسػػبة إلػػى األسػػاتذة المسػػاعديف واهنػػى عرػرة بالنسػػبة إلػػى المدرسػػيف
وأربر عررة بالنسبة إلى غيرىـ وتمنح المقاباة عف القدر الذي يزيد على ىذا النصاب.
ويمنل ػػوف ذات المقاب ػػآت عن ػػد قي ػػاميـ بإلق ػػا دروس أو ملاضػ ػرات أو القي ػػاـ بتم ػػاريف عملي ػػة ب ػػي قلي ػػات
3

الجامعة باألقاليـ دوف التقيد بالنصاب المبيف بي الفقرة السابقة( ).
يبدح –113تمنح المقابآت بالفئات اآلتية عف قؿ درس:
مليـ

جنيو

األستاذ

511

6

األستاذ المساعد

651

6

المدرس

111

6

المدرس المساعد والمعيد

811
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أما المنتػدبوف لتػدريس اللرػات األجنبيػة بػي غيػر األقسػاـ الخاصػة بتلػؾ اللرػات بيمنلػوف مقابػآت مقػدارىا
 811مليـ عف الدرس الوالد.
يــبدح -112مػػر م ارعػػاة لقػػـ الفق ػرة الهانيػػة مػػف المادةالسػػابقة يمػػنح مػػف ينػػدب للتػػدريس أعضػػا ىيئػػة

التدريس والمعيديف مقابػاة تعػادؿ ( )%6مػف مبػدأ مربػوط الدرجػة التػي يرػرليا الػدرس الوالػد إذا قػاف مػف
العامليف بي اللقومة أو الييئات العامة أو المؤسسات العامة والولدات االقتصادية التابعة ليا.
بػػإذا لػػـ يقػػف مػػف العػػامليف عػػيف مجلػػس الجامعػػة مقاباتػػو بنػػا علػػى اقت ػراح عميػػد القليػػة المخػػتص بمػػا ال
يجاوز هالهة جنييات عف الدرس الوالد.
وبي جمير األلواؿ ال تقؿ المقاباة عف همانيف قر ًرا للدرس الوالد.
يــبدح -111تعتبػػر مػػدة الػػدرس سػػاعة بيمػػا يتعلػػؽ بالػػدروس النظريػػة وسػػاعتيف بيمػػا يتعلػػؽ بالػػدروس

العملية.

يــبدح -114يجػػوز لمجلػػس الجامعػػة أف يقػػرر مقابػػاة إجماليػػة لمػػف يػػدعوف مػػف خػػارج الجامعػػة لقػػا

ملاضػرات أو دروس بصػػفة عرضػػية لمػػف يعيػػد إلػػييـ با ر ػراؼ علػػى الجانػػب التطبيقػػي لد ارسػػات معينػػة
تستلزـ خبرة خاصة بليث ال تجاوز المقاباة هالهيف جنييًا بي الرير.

وتمػػنح المقابػػاة بػػي ىػػذه اللػػدود لمػػف ينػػدب لإلرػراؼ علػػى الد ارسػػة بػػي بعػػض األقسػػاـ التػػي ال توجػػد بييػػا

أساتذة أو أساتذة مساعدوف أو أساتذة متفرغوف.
يــــبدح -115يم ػػنح للمنت ػػدب للت ػػدريس م ػػف الع ػػامليف ب ػػي اللقوم ػػة أو المؤسس ػػات العام ػػة والول ػػدات

بعيدا عف ملؿ إقامتو بدؿ سفر ومصروبات انتقاؿ وبقًػا للػوائح العامػة أو المنتػدب
االقتصادية التابعة ليا ً
مف غير العامليف بيقدر رئيس الجامعة بدؿ سفر ومصاريؼ انتقالو.
لسادسا) مكافآت االمت ان:
)
يبدح -116لعميػد القليػة أف يقلػؼ باعمػاؿ االمتلػاف أعضػا ىيئػة التػدريس وسػائر القػائميف بالتػدريس

العامليف مف غيرىـ.

يبدح -117تمنح مقابآت عف أعماؿ االمتلانات:
 -6لمف يعيف مف خارج الجامعة للقياـ بيذه األعماؿ.

 -6لمف يندب مف قلية إلى قلية أخرى أو إلى مدرسػة تعليميػة مللقػة بقليػة أو بقليػة أخػرى برػرط أف
يقوـ بيذه األعماؿ عالوة على قيامو باعمالو األصلية بي قليتو أو بي قسمو.
 -9ألعضا ىيئة التدريس والمعيديف ومدرسي اللرات والمنتدبيف للتدريس مف الخارج بمقاباة إجماليػة
إذا بارروا عمالً مف األعماؿ اآلتية:
(أ) امتلانات الطالب الذيف يتقدموف ليا مف الخارج إذا عقد ليـ امتلاف خاص.
(ب) تصػػليح أوراؽ امتلػػاف طػػالب القليػػة التػػي يعملػػوف بييػػا إذا زاد مجمػػوع مػػا يصػػللو الممػػتلف علػػى
 651ورقة قاملة ،ويستوبى ىذا النصاب مف أوراؽ االمتلاف التلريري أوالً.
(ج ػػ) بلػػص البلػػوث التػػي تقػػدـ بػػي امتلانػػات الد ارسػػة العليػػا ومناقرػػتيا واالرػػتراؾ بػػي مناقرػػة رسػػائؿ
درجتي التخصص والعالية.
(د) العم ػػؿ ب ػػي لجن ػػة المراقب ػػة العام ػػة وير ػػمؿ تنظ ػػيـ م ارل ػػؿ االمتل ػػاف والرص ػػد والمراجع ػػة واع ػػداد نت ػػائى
االمتلاف.
 -4للعػػامليف باألمانػػة العامػػة للجامعػػة والقليػػات الػػذيف يقلفػػوف بيػػذه األعمػػاؿ طبقًػػا للقواعػػد التػػي يضػػعيا

مجلس الجامعة.

يبدح -118تقدر مقابآت تصليح أوراؽ االمتلػاف التلريريػة بنسػبة مػا صػللو الممػتلف بػي قػؿ ورقػة

مف ىذه األوراؽ على أساس اآلتي:

(أوالً) بػػي امتلانػػات النقػػؿ واالمتلانػػات النيائيػػة لدرجػػة ا جػػازة العاليػػة ومعادلتيػػا وامتل ػاف الد ارسػػة العليػػا

 611مليـ عف الورقة الوالدة على أال تقؿ جملة المقاباة للممتلف الوالد عف جنيييف بي قؿ مادة.

مليمػا عػف الورقػػة علػى أال تقػؿ جملػػة
ً
(هانيػا) بػي امتلانػات القبػػوؿ ومعادلػة رػيادة الهانويػػة األزىريػة ً 651
المقاباة للممتلف الوالد عف جنيو بي قؿ مادة.
مليم ػػا ع ػػف الورق ػػة عل ػػى أال تق ػػؿ جمل ػػة
(هالهًػ ػا) ب ػػي امتلان ػػات الم ػػدارس التعليمي ػػة المللق ػػة بالقلي ػػات ً 81
المقاباة عف جنيو بي قؿ مادة.
مليمػا لقػؿ ورقػة
يبدح -119إذا اقتضى االختيار العمؿ تصليح أوراؽ قدرت المقاباة على أسػاس ً 81
على أال تقؿ جملة المقاباة للممتلف عف جنيو بي قؿ مادة.

ػفويا
يبدح -140يمنح الممتلف بي قلية اليندسة مقاباة قدرىا جنيو عف بلص قؿ مرروع ومناقرتو ر ً
إذا تعدد الممتلنوف بال تزيد المقاباة للمرروع الوالد على جنيييف.

يــبدح -143يمػػنح مػػف ينتػػدب لالمتلػػاف مػػف خػػارج القليػػة مقابػػاة عػػف االختبػػارات الرػػفوية ولضػػور

االمتلانات العملية على الوجو اآلتي:

(أ) إذا قاف الممتلف مف العامليف بي الدولة أو الييئات العامة أو المؤسسات العامة والررقات التابر ليػا
منح  %6مف بداية مربوط الدرجة عف قؿ جلسة مف جلسات االمتلاف.
(ب) إذا قػاف الممػػتلف مػػف غيػػر ىػؤال عػػيف مجلػػس القليػػة مقاباتػػو .وبػي جميػػر اللػػاالت ال تقػػؿ المقابػػاة
لقؿ جلسػة بػي االمتلانػات الرػفوية عػف همػانيف قر ًرػا عػدا امتلانػات المػدارس التعليميػة المللقػة بالقليػات
بال تقؿ المقاباة لقؿ جلسػة عػف هالهػيف قر ًرػا .وال يجػوز أف تزيػد المقابػاة علػى هالهػة جنييػات لقػؿ جلسػة
وال على جنيييف للجلسة الوالدة إذا تعددت الجلسات بي اليوـ الوالد بي قليات الجامعة.

ويمػػنح مػػف يعمػػؿ داخػػؿ الجػػاف المراقبػػة العامػػة أعضػػا ىيئػػة التػػدريس ومدرسػػي اللرػػات والمعيػػديف مقابػػاة
قدرىا  %6مف بداية مربوط الدرجة عف قؿ يػوـ مػف أيػاـ العمػؿ علػى أال تقػؿ بػي اليػوـ الوالػد عػف 411
مليـ.
يبدح -142تمػنح مقابػاة عػف بلػص البلػوث والمقػاوالت التػي تقػدـ بػي امتلانػات الد ارسػة العليػا بواقػر

ػرر
خمس ػػمائة مل ػػيـ لق ػػؿ بل ػػث أو مق ػػاؿ بل ػػد أقص ػػى  51جنييً ػػا بر ػػرط أف يق ػػوف البل ػػث أو المق ػػاوؿ مق ػ ًا
مستقالً.
يبدح -141تمنح مقاباة ،قػدرىا خمسػة عرػر جنييًػا لمػف يرػترؾ بػي بلػص الرسػالة لدرجػة التخصػص
ولتقػػديـ تقريػػر عنيػػا ومناقرػػتيا إذا دع ػا األمػػر إلػػى ىػػذه المناقرػػة وقػػذلؾ مػػف يرػػترؾ بػػي بلػػص البلػػوث
المقدمة لللصوؿ على الجوائز.
يبدح -411تمنح مقابػاة قػدرىا خمسػة وعرػروف جنييًػا لمػف يرػترؾ بػي بلػص الرسػالة لدرجػة العالميػة
وتقديـ تقرير عنيا ومناقرػتيا إذا دعػا األمػر إلػى ىػذه المناقرػة واذا قػاف ألػد المرػترقيف بػي الفلػص مػف
خارج مصر قدر لو مجلس القلية مقاباة ال تجاوز أربعيف مر تلمؿ الجامعة مصاريؼ تلويؿ المقاباة.
يبدح -145تمػنح مقابػاة قػدرىا خمسػوف جنييًػا لإلرػراؼ علػى رسػائؿ الماجسػتير ومائػة جنيػو لإلرػراؼ
علػػى رسػػائؿ الػػدقتوراه بلػػد أقصػػى للمرػػرؼ الوالػػد خمسػػمائة جنيػػو بػػي السػػنة الماليػػة وال تصػػرؼ ىػػذه

المقابػػاة إال بعػػد تمػػاـ مناقرػػة الرسػػالة ،وعنػػد تعػػدد المرػػربيف علػػى رسػػالة والػػدة تػػوزع المقابػػاة بالتسػػاوي
بينيـ.
يبدح -146يمػنح المنتػدب مػف العػامليف بػي الدولػة أو الييئػات العامػة أو المؤسسػات العامػة والرػرقات

التابعػة ليػػا ألعمػػاؿ االمتلانػات بعيػ ًػدا عػػف ملػؿ إقامتػػو بػػدؿ سػفر ومصػػروبات انتقػػاؿ وبقًػا للػوائح العامػػة،
أما المنتدب مف غير ىؤال بيقدر عميد القلية بدؿ سفره ونفقات انتقالو.
يبدح -147يمنح العاملوف مف غيػر أعضػا ىيئػة التػدريس وسػائر القػائميف بالتػدريس الػذيف يقلفػوف أو

ينػػدبوف ألعمػػاؿ االمتلانػػات مقابػػاة يوميػػة قػػدرىا  %6مػػف بدايػػة مربػػوط الدرجػػة برػػرط أال تقػػؿ عػػف 911
مليـ لليوـ الوالد.
ويصرؼ للعػامليف مػف معػاوني الخدمػة ورجػاؿ الرػرطة ومػف بػي لقميػـ نظيػر قيػاميـ باألعمػاؿ الخاصػة
مليمػػا لليػػوـ
باالمتلانػػات مقابػػاة قػػدرىا  %6مػػف المرتػػب الرػػيري علػػى أال تقػػؿ ىػػذه المقابػػاة عػػف ً 651
الوالد.
لسابعا) مكافآت وماح خرى:
)
يــبدح -148يمػػنح مقابػػاة ذات الفئػػات الػواردة بػػي المادةالسػػابقة مػػف ينػػدب للعمػػؿ بمقتػػب تنسػػيؽ قبػػوؿ
الطالب بي الجامعات عف قؿ يوـ مف أياـ العمؿ بالمقتب.

يبدح -149يمنح أعضا مجالس القليات والمعاىد التابعة للجامعة ومجلس الجامعة أو اللجاف التابعة

لقػػؿ منيػػا مػػف خػػارج الجامعػػة مقابػػاة ال تجػػاوز خمسػػة جنييػػات عػػف لضػػور قػػؿ جلسػػة وذلػػؾ وبقًػػا لمػػا

يلدده مجلس الجامعة.

يــبدح -150يمػػنح قػػؿ عضػػو مػػف أعضػػا لجنػػة بلػػص ا نتػػاج العلمػػي للمررػػليف لوظػػائؼ األسػػاتذة

واألس ػػاتذة المس ػػاعديف بالجامع ػػة هاله ػػيف جنييً ػػا ع ػػف بل ػػص ا نت ػػاج العلم ػػي لق ػػؿ وظيف ػػة واذا ق ػػاف أل ػػد
المرترقيف بي الفلص مف خارج مصر قدر لو مجلس القلية مقابػاة ال تتجػاوز خمسػيف جنييًػا مػر تلمػؿ
الجامعة مصاريؼ تلويؿ المقاباة.

أما مف يرترؾ بي بلص ا نتاج العلمػي للمررػليف لوظػائؼ المدرسػيف بػال يمػنح مقابػاة إال إذا قػاف مػف
خارج الجامعة بيمنح مقاباة قدرىا خمسة جنييات.

يبدح -153يمنح أعضػا ىيئػة التػدريس الػذيف يػرخص ليػـ بػي مزاولػة المينػة داخػؿ الجامعػة أو القيػاـ
باعمػػاؿ االسترػػارة والخبػرة ومعػػاونوىـ نسػػبة مػػف المتلصػػالت المترتبػػة علػػى أعمػػاليـ بالفئػػات التػػي يقررىػػا

المجلس األعلى ل زىر.
يبدح -152يجوز أف يمنح أعضا ىيئػة التػدريس ومدرسػو اللرػات والفنيػوف مػف األجانػب بػدؿ اغتػراب
ال يزيد لده األقصى على اللد األقصى لمرتب الوظيفة التػي يعػيف بييػا وتلػدد قيمػة ىػذا البػدؿ بػي قػرار

التعييف.
يــبدح -151يجػػوز أف يمػػنح المعيػػدوف وطػػالب المقابػػآت الد ارسػػية مقابػػاة مسػػاىمة بػػي نفقػػات إعػػداد

رسالة التخصص أو العالمية وذلؾ بنا على طلب األستاذ المررؼ ووبقًا لنظاـ الذي يصدر بو قرار مف
المجلس األعلى ل زىر بنا على اقتراح مجلس الجامعة.

يــبدح -154يجػػوز لمجلػػس الجامعػػة بػػي لػػدود اعتمػػادات الميزانيػػة تقريػػر صػػرؼ مػػنح ألعضػػا ىيئػػة

الت ػػدريس والمدرس ػػيف المس ػػاعديف والمعي ػػديف وس ػػائر الق ػػائميف بالت ػػدريس الموب ػػديف ب ػػي ميم ػػات علمي ػػة أو
إجازات دراسية للضور مؤتمرات وبقًا للقواعد التي يقررىا.
ومػػر م ارعػػاة ألقػػاـ قػػر ار رئػػيس الجميوريػػة رقػػـ 76لسػػنة  6965يلػػدد مجلػػس الجامعػػة مقابػػآت لضػػور
جلسات المجالس واللجاف المختلفة بليث ال تجاوز مقاباة اللضور عف الجلسة الوالدة خمسة جنييات.
ػرر( ) -اسػػتهنا مػػف األلقػػاـ المقػػررة بػػي ىػػذه الالئلػػة برػػاف مقابػػآت التػػدريس ومقابػػآت
يــبدح 154مقػ ًا
االمتل ػػاف والمقاب ػػآت والم ػػنح األخ ػػرى ،تس ػػري بالنس ػػبة لفئ ػػات ى ػػذه المقاب ػػآت األلق ػػاـ المعم ػػوؿ بي ػػا ب ػػي
3

الجامعات الخاضعة للقانوف رقـ  49لسنة  6976المرار إليو.
لثام )اا) ال سابات وال ار ات الصرف:
ػابا ربػر
يبدح -155تعد إدارة اللسابات
لسابا ريرًيا عف قؿ نوع مف أنػواع النرػاط المػالي وقػذلؾ لس ً
ً
سػػنوي ،ويج ػػب أف يتض ػػمف ى ػػذا اللس ػػاب بيان ػػات مفص ػػلة ع ػػف تق ػػديرات ا يػ ػرادات واعتم ػػاد المص ػػروبات
السػػنوية ومػػا تػػـ تلصػػيلو ومػػا صػػرؼ بعػالً ،وتبلػػغ بصػػورة مػػف قػػؿ منيمػػا لػػو ازرة الماليػػة والجيػػاز المرقػػزي

للملاسبات.
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ًا
( )6المادة954

تنظيم ػػا لللس ػػابات
يـــبدح -156يض ػػر المجل ػػس األعل ػػى ل زى ػػر بن ػػا عل ػػى اقتػ ػراح مجل ػػس الجامع ػػة
ً
ومستنداتيا وسجالتيا بليث يلقؽ الرقابة على الصرؼ ويعتمد النظاـ الملاسبي على ما ياتي:
(أ) نظاـ الملاسبة بالميزانيات التقديرية للجامعة والقليات والمعاىد والولدات الفرعية.
(ب) نظاـ الملاسبة المالية لإليرادات والنفقات ومراقز األمواؿ.
(ج) نظاـ الملاسبة عف تقلفة الخدمات واألعماؿ.
يبدح -157تودع أمواؿ الجامعة بالبنؾ المرقزي المصري ويقوف الصرؼ بموجػب رػيقات يوقػر علييػا

عميػػد القليػػة أو المعيػػد أو رئػػيس الولػػدة الفرعيػػة أو أمػػيف عػػاـ الجامعػػة أو األمػػيف العػػاـ المسػػاعد أو مػػف
توقيعػػا أوال – ومػػف مػػدير أو رئػػيس اللسػػابات المخػػتص أو وقيلػػو
يندبػػو رئػػيس الجامعػػة بيمػػا يخصػػو –
ً
توقيعا هانيا.
ً
ولقؿ مف ىؤال بي دائرة اختصاصو اعتماد مستندات الصرؼ أو قروؼ التسوية.
واستهنا مما تقدـ تودع لصيلة رسػوـ تػاميف اللػوادث لطلبػة الجامعػة بلسػاب خػاص بالػد بنػوؾ القطػاع
الع ػػاـ ويج ػػوز توظيف ػػو بم ػػا يتف ػػؽ وألق ػػاـ الرػ ػريعة ا س ػػالمية وتتخ ػػذ ا جػ ػ ار ات الالزم ػػة لتخص ػػيص ى ػػذه
3

الرسوـ التعويضات وغيرىا مف المصروبات المتعلقة بتاميف اللوادث لطلبة الجامعة( ).
يــبدح -158تعطػػى دارة الجامعػػة والقليػػات والمعاىػػد والولػػدات الفرعيػػة سػػلفة مسػػتديمة بتػػرخيص مػػف

رئػػيس الجامعػػة أو مػػف يخولػػو لػػذلؾ وتقػػوف بػػي عيػػدة عامػػؿ مسػػئوؿ تتػوابر بيػػو رػػروط الضػػماف مػػف غيػػر
العامليف باللسابات ويصرؼ منيا المصروبات الوقتية ويقوف الترخيص بي ذلؾ بي اللدود التالية:
جنيو
611

(مائة جنيو) لوقيؿ الجامعة

51

(خمسوف جنييا) للعميد وأميف عاـ الجامعة.

91

(هالهوف جنييا) لرئيس القسـ وألميف عاـ الجامعة المساعد.

65

(خمسة عرر جنييا) لمراقب عاـ القلية أو المعيد أو الولدة الفرعية.

أما المصروبات التالية بتصرؼ مف السلفة المستديمة ميما بلرت قيمتيا:

()3
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( )6همف األصناؼ الرذائية اليومية التػي يتػاخر المتعيػدوف بػي توريػدىا بػي الميعػاد الملػدد أو يػربض
المورد منيا لمخالفتو الرروط.
( )6أجور البرقيات الداخلية والخارجية.
( )9الرسوـ الجمرقية المستلقة على الطرود البريدية الواردة مف الخارج.
ويقوف الصرؼ مػف السػلفة المسػتديمة بموابقػة وقيػؿ الجامعػة أو عميػد المعيػد أو الولػدة الفرعيػة أو أمػيف
عاـ الجامعة أو مف يندبو رئيس الجامعة قؿ بيما يخصػو .قمػا تعطػى سػلفة مؤقتػة بقػدر اللاجػة للصػرؼ
منيا بي األغراض التي تتطلب ذلؾ بترخيص مف :رئيس القسـ بيما ال يزيد على مائة جنيو.
عميد القلية أو المعيد أو الولدة الفرعية وأميف عاـ الجامعة بيما ال يزيد على  611جنيو.
وقيؿ الجامعة بيما ال يزيد على  911جنيو.
ورئيس الجامعة بيما زاد على ذلؾ.
ويراعى أف تسوى السلفة المؤقتة خالؿ رير على األقهر مف انتيا الررض الذي أغطيت مف أجلو.
يــبدح -159يجػػوز ا ذف بالػدبر المقػػدـ بػػي اللػػاالت الضػػرورية ويقػػوف التػرخيص بالصػػرؼ ألصػػلاب
االختصاصات المالية قؿ مف لدود اختصاصو.

مقدما ل سػاتذة ال ازئػريف وأعضػا ىيئػة التػدريس
ولرئيس الجامعة أف يرخص بي صرؼ مرتبات ومقابآت ً
ومدرس ػػي اللر ػػات والفني ػػيف المعين ػػيف م ػػف خ ػػارج الدول ػػة بع ػػد تس ػػلميـ العم ػػؿ وذل ػػؾ ب ػػي ل ػػاالت الض ػػرورة
القصوى علػى أال يتجػاوز مػا يصػرؼ بػي قػؿ مػرة مػا يعػادؿ قيمػة مرتػب أو مقابػاة رػير علػى أال تخصػـ
قيمة تلؾ السلفة مف المقاباة المستلقة ريرًيا خالؿ مدة العقد أو أربعة ريور أييما أقؿ.
ولرئيس الجامعة أف يرخص بي صرؼ مرتبات ومقابآت األساتذة والعامليف المعينيف بعقود انتيػت مػددىا
واتخذت ا ج ار ات لتجديدىا مرة أخػرى مػا دامػوا قػائميف بالعمػؿ وذلػؾ بصػفة مؤقتػة للػيف إتمػاـ إجػ ار ات
التجديد.
يبدح -160لرئيس الجامعة أو مف يندبػو أف يػرخص "بتقسػيط مبػالغ" مسػتلقة للجامعػة لػدى عػامليف أو
أب ار إذا لـ يجاوز أي مبلغ منيا  611جنيو بإذا جاوزه قاف التػرخيص مػف مجلػس الجامعػة برػرط أال تزيػد

مدة التقسيط على هالث سنوات.

يــبدح -163لعميػػد القليػة أو المعيػػد أو رئػػيس الولػدة وأمػػيف الجامعػػة أو مػػف يندبػو رئػػيس الجامعػػة قػػؿ
بي دائرة اختصاصو أو يرخص بي صرؼ أو تسوية مبالغ باالستبعاد مف لساب ا يرادات.

يبدح -162لعميػد القليػة أو المعيػد أو رئػيس الولػدة الفرعيػة وألمػيف عػاـ الجامعػة أو مػف يندبػو رئػيس

الجامعة – قؿ بي دائرة اختصاصو مباررة قابة االختصاصػات الخاصػة بتنفيػذ لػوائح وقواعػد بػدؿ السػفر
ومصاريؼ االنتقاؿ المقررة.
يبدح -161لػرئيس الجامعػة أو مػف يندبػو عقػد ا يجػارات وتجيػدىا بػي لػدود اعتمػادات الميزانيػة طبقًػا

للنظاـ الذي يصدره مجلس الجامعة بي ىذا الراف.

يبدح -164لرئيس الجامعة أو مف يندبػو التػرخيص باسػتخراج الرػيادات والصػور وسػائر المسػتخرجات
مف الدباتر الرسمية بعد أدا الرسوـ المقررة.

يبدح -165يقدـ إلى مجلس الجامعة والقليات والمعاىػد بصػفة دوريػة قػؿ هالهػة رػيور بيػاف مػالي عػف

مرق ػػز االعتم ػػادات المالي ػػة م ػػر م ارع ػػاة مقارن ػػة ذل ػػؾ باالعتم ػػادات التقديري ػػة ومهيالتي ػػا ب ػػي الس ػػنة الس ػػابقة
ونقصا مر بياف األسباب.
وتوضيح الفروؽ زيادة
ً
وتنظيـ قواعد إعداد ىػذه البيانػات الدوريػة والرقابػة علييػا بقػرار مػف المجلػس األعلػى ل زىػر بعػد أخػذ رأي
مجلس الجامعة.
ختاميػا
ػابا
يبدح -166تعػد الجامعػة خػالؿ الهالهػة أرػير التاليػة النتيػا السػنة الماليػة مرق ًا
ً
ماليػا ولس ً
ػز ً
ػمنا اللسػ ػػابات الختاميػ ػػة الخاصػ ػػة بػ ػػإدارة الجامعػ ػػة والقليػ ػػات والمعاىػ ػػد والولػ ػػدات الفرعيػ ػػة يوضػ ػػح
متضػ ػ ً
ا يرادات والنفقات الفعليػة مقارنػة وبالتقػديرات ويعػرض ذلػؾ علػى مجلػس الجامعػة العتمػاده لعرضػو علػى

المجلس األعلى ل زىر.
يــبدح -167تخضػػر لسػػابات الجامعػػة لتفتػػيش ومراجعػػة قػػؿ مػػف الجيػػاز المرقػػزي للملاسػػبات وو ازرة
المالية على الوجو المقرر بالنسبة للجامعات المصرية األخرى.

لتاسعا) الش ار والبيع:
)
يـــبدح -168يقػػوف ر ػ ار الميمػػات بوجػػو عػػاـ لتمػػويف المخػػازف التابعػػة للجامعػػة والقليػػات والمعاىػػد

والولدات الفرعية وبقًا لما تقرره مجالسيا طبقًا للقواعد التي يضعيا مجلس الجامعة.

يبدح -169تفضؿ المنتجات المللية ولو قانت مف خامات وأدوات أجنبية على مهيالتيا األجنبية متػى
تساوت معيا بي الموصفات لو زادت األولى على الهانية بي الهمف بما ال يجاوز .%61

يــبدح -170يجػػوز التػػاميف علػػى المرػػتريات بػػي اللػػاالت التػػي تػػرى بييػػا السػػلطة الماليػػة المختصػػة

لظروؼ خاصة التاميف علييا.

يبدح -173يقوف ر ار جميػر الميمػات الالزمػة للجامعػة عػف طريػؽ المناقصػة أو بطريػؽ الممارسػة أو

باألمر المبارر وبقًا أللقاـ ىذه الالئلة.

يبدح -173تقوف المناقصات عامة أو ملػدودة وبػي قلتػا اللػالتيف يجػوز أف تقػوف الناقصػة داخليػة أو

خارجية.

ويعلػػف عػػف المناقصػػات العامػػة للتوريػػد مػػف داخػػؿ الػػبالد أو مػػف الخػػارج وبالنسػػبة للمناقصػػات الملػػدودة
للتوري ػػد سػ ػوا قان ػػت داخلي ػػة أو خارجي ػػة ي ػػدعى إل ػػى االر ػػتراؾ بيي ػػا الم ػػوردوف المقي ػػدة أس ػػماؤىـ بالقائم ػػة
المعتمدة مف رئيس الجامعة أو مف يفوضو.
يبدح -171يقوف الر ار بالممارسة بمعربة لجاف ترقؿ ليذا الررض وذلؾ بي اللاالت اآلتية:
(أ) الميمات التي تقوف إال لدى مورد والد.
(ب) الميمات التي ال يمقف تلديدىا بمواصفات دقيقة.
(ج) الميمات المطلوبة بصفة عاجلة.
(د) الميمػػات التػػي لػػـ تقػػدـ عنيػػا عطػػا ات بػػي المناقصػػة أو قػػدمت عنيػػا عطػػا ات باسػػعار غيػػر مقبولػػة
وقانت اللاجة إلييا ال تسمح بإعادة طرح المناقصة.
(ىػ) األعماؿ الفنية المرغوب إجراؤىا بمعربة بنييف أخصائييف.
(و) الميمات التي تتوبر لدى ررقات القطاع العاـ.
يبدح -174يقوف الر ار باألمر المبارر بي اللاالت اآلتية:
(أ) الميمات التي ينقص مخزونيا عف اللد األدنى المقرر على أف يقوف الر ار لضرورة.
(ب) الميمات التي ال تتناسب قيمتيا مر تقاليؼ إج ار ات المناقصة.
(ج) الميمات المستلدهة الختبارىا وتجربتيا.

(ج) الميمات التي تتوبر لدى ررقات القطاع العاـ.
(ىػ) الميمات التي يقرر مجلس الجامعة ر ار ىا بيذه الطريقة.
قما يجوز الر ار باألمر المبارر مف مورد ملتقر لميمات معينة.
وللجامعػػة أف تتػػولى االسػػتيراد مػػف الخػػارج بػػاألمر المبارػػر عػػف طريػػؽ البنػػؾ المػػودع بػػو أمواليػػا وذلػػؾ بػػي
لدود اللصة النقدية المخصصة ليا.
يبدح -175يضر مجلس الجامعة القواعد التي يتـ على أساسيا بير وترريؿ ومنتجات الورش المزرعة
وغيرىا مف الولدات التابعة للجامعة أو قلياتيا أو بروعيا األخرى.

يــبدح -176للجامعػة رػ ار القتػب والمجػػالت العلميػػة بػدوف مناقصػػة علػػى أف يقػوف التػػرخيص بالرػ ار

بي لدود السلطات اآلتية:

( )6ألمػػيف عػػاـ الجامعػػة وعميػػد القليػػة قػػؿ بػػي دائ ػرة اختصاصػػو التػػرخيص بالر ػ ار بػػي لػػدود 611
جنيو.
( )6لرئيس الجامعة أو مف يندبو الترخيص بالر ار بي لدود  611جنيو.
( )9ما زاد على ذلؾ ترخص بررائو لجنة المقتبات.
ويض ػػر مجلػ ػػس الجامع ػػة قواعػ ػػد التص ػػرؼ بمقابػ ػػؿ أو بػ ػػدوف مقاب ػػؿ بػ ػػي القت ػػب والمجػ ػػالت – والػ ػػدوريات
والمطبوعات أو ما رابييا التي تقوـ بإعدادىا الجامعة وقلياتيا ومعاىدىا.
يبدح -177يجوز للجامعة أف تتػولى الطبػر والنرػر واجػ ار ات الرػ ار والصػيانة وا صػالح الالزمػة بػي

لدود االعتمادات المقػررة بالميزانيػة وطبقًػا أللقػاـ القػوانيف واللػوائح دوف الرجػوع للمصػالح والػو ازرات التػي
تعينيا األلقاـ المالية العامة.
لعاشرا) المخازن والعهد:
)

يبدح -178تصػدر الالئلػة الخاصػة بنظػاـ المخػازف والػورش والمعامػؿ بػي الجامعػة بقػرار مػف مجلػس
الجامعة بعد موابقة المجلس األعلى ل زىر.

وتتض ػػمف ى ػػذه الالئل ػػة عل ػػى األخ ػػص تنظ ػػيـ المس ػػتندات والس ػػجالت ولس ػػابات المخ ػػازف تخز ًين ػػا وص ػػربًا
تجاعا ،وطريقة استخداـ ىذه المستندات وجرد المخػازف والرقابػة علييػا وتلديػد السػلطات المختصػة بػي
وار ً
رئوف المخازف الورش والمعامؿ وذلؾ بما يتفؽ وطبيعة العمؿ بي الجامعة وباقي ألقاـ ىذه الالئلة.

يــبدح -179لعميػػد القليػة أو المعيػػد وأمػيف عػػاـ الجامعػة – قػػؿ بػي دائػرة اختصاصػو أف يعتمػػد خصػػـ

األصػػناؼ التالفػػة أو الفاقػػدة مػػف العيػػد إذا قػػاف التلػػؼ أو الفقػػد أو الضػػياع نارػ ًػئا عػػف أسػػباب قيريػػة ولػػـ
يسػػفر التلقيػػؽ عػػف مسػػئولية ألػػد علػػى أال تجػػاوز القيمػػة مائػػة جنيػػو ويقػػوف االعتمػػاد لوقيػػؿ الجامعػػة إذا
زادت القيمة مائة جنيو ويقوف االعتماد لوقيؿ الجامعة إذا زادت القيمة عف ىذا القدر ولـ تجاوز هالهمائػة
جنيو ،ولرئيس الجامعة االعتماد بيما زاد على ذلؾ.

انفصم انسبدس

َظبو انؼًم يف ثؼض وحداد اجلبيؼخ
ل وال)) اظام العمل في المستشفيات اللامعية
يـــبدح -180تقػػوف المسترػػفيات التعليميػػة (الجامعػػة والمللقػػة) بقليػػة طػػب األزىػػر ولػػدة مسػػتقلة بػػي

النوالي الفنية وا دارية والمالية.

يبدح -183تعمؿ ىذه المسترفيات على تلقيؽ األغراض اآلتية:
أ) المساىمة بصورة بعالة بي توبير الرعاية الصلية للمواطنيف بليث تصبح ىذه الرعاية بػي متنػاوؿ قػؿ
دائما على ربر مستوى ىذه الخدمة بي قػؿ بػروع
مواطف بي ظروؼ ميسرة وقادرة على الخدمة مر العمؿ ً
التخصص الطبية بليث ال تقؿ عف مهيالتيا بي البالد المتقدمة.
(ب) ت ػػوبير ا مقاني ػػات الالزم ػػة للبل ػػوث الطبي ػػة بلي ػػث يق ػػوف العم ػػؿ ب ػػي ى ػػذه المرلل ػػة للمجتم ػػر بلي ػػث
دائمػا بػي
تستطير المساىمة بصورة بعالة بي لؿ المراقؿ الصلية للجماىير مر مسايرة التطور العالمي ً
نطاؽ البلوث الطبية.
(ج) القيػػاـ بواجبيػػا بػػي تنفيػػذ سياسػػة قليػػة الطػػب بػػي التنظػػيـ والتػػدريب والبلػػث مػػر إتالػػة الفرصػػة قاملػػة
لجيؿ جديد مف األطبا وىيئة التمريض قادرة على سد لاجة الرعب بي جمير مجاالت الخدمة الطبية.
(د) تعبئة قابة ا مقانيات المادية والعلمية التي تيسر ألعضا ىيئػة التػدريس القيػاـ بػواجبيـ نلػو وطػنيـ
وتفػػرغيـ لممارسػػة المينػػة داخػػؿ المسترػػفى الجػػامعي بمػػا يلقػػؽ األىػػداؼ القبػػرى ليػػذه المسترػػفيات بػػي
مجاؿ العالج والتعليـ الطبي والبلوث الطبية.

يــبدح -182يقػػوف لقػػؿ مسترػػفى تعليمػػي (جػػامعي أو مللػػؽ) مجلػػس إدارة يصػػدر بنظػػاـ ترػػقيلة قػرار
مف ريا األزىر بنا على اقتراح مجلس الجامعة وموابقة المجلس األعلى ل زىر.

يـــبدح -181مجل ػػس إدارة المستر ػػفى ى ػػو الس ػػلطة المييمن ػػة عل ػػى ر ػػئونيا وتصػ ػريؼ أمورى ػػا ووض ػػر
السياسة التي تلقؽ أغراض المسترفى تلت إرراؼ رئيس الجامعة ولو على األخص.

( )6اقتراح اللوائح المتعلقة بالرئوف الفنية وا دارية والمالية وغيرىا دوف التقيد بالقواعد اللقومية.
( )6وضػػر النظػػاـ الػػداخلي للعمػػؿ بػػي المسترػػفى وولػػداتيا العالجيػػة وتلديػػد اختصاصػػاتيا والوصػػؼ
العاـ لواجبات العامليف بيا.
( )9إعداد مرروع الميزانية السنوية للمسترفى ولسابيا الختامي قبؿ عرضو على الجيات المختصة.
( )4النظر بي التقارير التي تقدـ عف سير العمؿ بي المسترفى ومرقزىا المالي.
( )5النظػػر بػػي قػػؿ مػػا يػػرى وزيػػر رػػئوف األزىػػر أو رػػيا األزىػػر أو رئػػيس الجامعػػة أو رئػػيس المجلػػس
عرضو عليو بي مسائؿ تدخؿ بي اختصاصو.
( )6تصدر اللوائح الفنية والماليػة وا داريػة وغيرىػا الخاصػة بالمسترػفيات بقػرار مػف رػيا األزىػر بنػا
على اقتراح مجلس إدارة المسترفيات وموابقة مجلس الجامعة.
يبدح -185يجتمػر المجلػس مػرة علػى األقػؿ قػؿ رػيريف وتقػوف اجتماعاتػو صػليلة بلضػور األغلبيػة
المطلقة لعدد أعضائو وتصدر الق اررات باغلبية اللاضريف بإذا تساوت يرجح الجانب الذي منو الرئيس.

يبدح -186تبلػغ قػ اررات المجلػس إلػى رئػيس الجامعػة خػالؿ همانيػة أيػاـ مػف تػاريا صػدورىا العتمادىػا

وتعتبػػر نابػػذة إذا لػػـ يعتػػرض علييػػا خػػالؿ أسػػبوع مػػف تػػاريا وصػػوليا إلػػى مقتبػػو واذا اعتػػرض علييػػا يعػػاد
العرض على مجلس إدارة المسترفى هـ يعرض الموضوع على رئيس الجامعة للبت بيو ويقدـ المدير إلػى
ريا األزىر المسائؿ التي تستلزـ صدور قرار منو أو تسػتوجب العػرض علػى المجلػس األعلػى ل زىػر أو
صدور قرار مف وزير رئوف األزىر أو رئيس الجميورية.
يــبدح -187يقػػوف رئػػيس مجلػػس ا دارة مسػػئوالً عػػف متابعػػة تنفيػػذ السياسػػة العامػػة الموضػػوعية لتلقيػػؽ

أغراض المسترفى.

يــبدح -188يختػػار مػػدير عػػاـ المسترػػفى مػػف بػػيف األطبػػا مػػف أعضػػا ىيئػػة التػػدريس بقليػػة الطػػب
بجامعة األزىر أو مف غيرىـ مف األطبا ويصدر بتعيينو قرار مف رئيس الجامعة.

يبدح -189يتػولى مػدير عػاـ المسترػفى إدارتيػا وتصػريؼ رػئونيا وتنفيػذ قػ اررات مجلػس ا دارة ويقػوف

ػر رػػيرًيا علػػى مجلػػس ا دارة
مسػػئوالً عػػف تنفيػػذ السياسػػة العامػػة الموضػػوعة لتلقيػػؽ أغ ارضػػيا ويقػػدـ تقريػ ًا
عرضػا ألعمػاؿ المسترػفى وأوجػو نرػاطيا ومػا يػراه مػف مقترلػات
موجبا لذلؾ ويتضمف التقرير
وقلما رأى
ً
ً

طبقًا لما يعضو مجلس ا دارة مف قواعد.
لثاايا) ساب الب وث واللامعة
)

يـــبدح -190ينرػػا بجامعػػة األزىػػر لسػػاب خػػاص يسػػمى لسػػاب البلػػوث بالجامعػػة ويخصػػص ىػػذا

اللساب لخدمة األغراض اآلتية:

(أ) البلػػوث العمليػػة الموجيػػة يجػػاد الللػػوؿ للمرػػاقؿ الواقعيػػة التػػي يواجييػػا النرػػاط ا نت ػػاجي أو دور
الخدمات بي المجتمر.
(ب) معاونػػة النرػػاط ا نتػػاجي باألسػػاليب العلميػػة التػػي تػػؤدي إلػػى تطػػوير وخلػػؽ أسػػاليب جديػػدة يترتػػب
علييا وبرة ا نتاج وتعدده وتلسينو.
يبدح -193ترمؿ موارد اللساب الخاص المنصوص عليو بالمادةالسابقة.
(أ) المبػػالغ التػػي تؤدييػػا الجيػػات طالبػػة البلػػوث نظيػػر القيػػاـ بيػػذه البلػػوث طبقًػػا لمػػا تلػػدده الئلػػة تصػػدر
بقرار مف وزير رئوف األزىر بعد موابقة المجلس األعلى ل زىر.
(ب) اليبػػات والوصػػايا التػػي تػػرد للجامعػػة برػػرض توجيييػػا للصػػرؼ علػػى البلػػوث والتػػي يقبليػػا مجلػػس
الجامعة طبقًا للقانوف.
يبدح -192يتولى المجلس األعلى ل زىر بمعاونة لجنة الدراسات العليا والبلوث وضر الخطػة العامػة

ألعماؿ ىذه البلوث.

ويتلوى وقيػؿ الجامعػة لرػئوف الد ارسػات العليػا بمعاونػة لجنػة الد ارسػات العليػا والبلػوث بالجامعػة ا رػراؼ
على البلوث التي يخصص ليا اللساب.
يبدح -191تػودع األمػواؿ المخصصػة للبلػوث بػي لسػاب مسػتقؿ ويقػوف التصػرؼ بييػا وبقًػا لالئلػة

نظامػػا للصػػرؼ واج ػ ار ات الض ػ ار والبيػػر
المنصػػوص علييػػا بػػي المػػادة( )961وتتضػػمف بصػػفة خاصػػة ً
والتخزيف والعيد ومقابآت أعضا ىيئة التدريس وسائر العامليف.
لثالث)ا) اظام العمل في م طات التلارب الزراعية والورش

ومراقز اللساب العلمي وغيرىا مف الولدات
ذات الطابر الخاص بالجامعة
يبدح -194يجػوز أف تنرػا بالجامعػة ملطػة للتجػارب الزراعيػة أو ورش أو م ارقػز لللسػاب العلمػي أو

غيرىػػا مػػف الولػػدات ذات الطػػابر الخػػاص وتعتبػػر قػػؿ منيػػا ولػػدة ليػػا قسػػـ مسػػتقؿ ويقػػوف ذلػػؾ بقػرار مػػف
وزيػػر رػػئوف األزىػػر بنػػا علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا علػػى اقت ػراح
مجلس الجامعة.
يبدح -195تصدر اللوائح الفنية والمالية وغيرىا بيذه الولدات بقرار مف المجلس األعلى ل زىر وبنا

على اقتراح مجلس الجامعة.

وتخصص إيراداتيا مقابؿ ما تؤديو مف خدمات لربر مستوى العمؿ بيا وبقًا للنظاـ الذي يقرره المجلس
األعلى ل زىر بنا على اقتراح مجلس الجامعة .

يهحق جدول املزرجبد واملكبفآد
ل وال)) المرتبات:
رػيا األزىػػر :يعامػػؿ معاملػػة الػػوزير مػػف ليػػث المرتػب وبػػدؿ التمهيػػؿ والمعػػاش ويقػػوف ترتيبػػو بػػي األسػػبقية
قبؿ الوز ار مباررة.
وقيؿ األزىر :يعامؿ معاملة وقيؿ الو ازرة أوؿ مف ليث المرتب وبدؿ التمهيؿ والمعاش.
مدير الجامعة
نائب مدير القلية

تسري بي رانيـ جمير األلقاـ والقواعد المقررة

األستاذ وعميد القلية

أو الت ػ ػػي تق ػ ػػرر خاص ػ ػػة بالمرتب ػ ػػات والع ػ ػػالوات

وقيؿ القلية

والب ػ ػػدالت الت ػ ػػي تس ػ ػػتلؽ لنظػػ ػرائيـ بالجامع ػ ػػات

األستاذ المساعد
المدرس
مساعد المدرس
المعيد

المص ػ ػ ػ ػرية األخػ ػ ػ ػػرى وطبقًػ ػ ػ ػػا لػ ػ ػ ػػنفس الرػ ػ ػ ػػروط
واألوضاع.

أميف عاـ المجلس األعلى ل زىر
أميف عاـ مجمر البلوث ا سالمية
أميف عاـ جامعة األزىر
مدير عاـ ا دارة العامة للمعاىد األزىرية

يعاملوف معاملة وقال الو ازرة مف ليث المرتػب

وبدؿ التمهيؿ والمعاش.

لثاايا)) المكافآت والرواتب المختمفة:
 -6الجامعة :مقاباة األستاذ غير المتفرغ —6-911جنيو بي السنة ،وتلدد المقاباة بي قرار تعيينو.
 -6مجمر البلوث ا سالمية(:)6
ػنويا ،ويتقاضػػى بػػدؿ لضػػور
(أ) مقابػػاة العضػػو المتفػػرغ بػػي مجمػػر البلػػوث ا سػػالمية  6411جنيػػو سػ ً
جلسات مقداره  81جنييًا عف قؿ جلسة يلضرىا بلد أقصى خمس جلسات ريرًيا.

ػنويا ،ويتقاضػػى بػػدؿ لضػػور جلسػػات مقػػداره  91جنييًػػا عػػف
(ب) مقابػػاة العضػػو المتفػػرغ  6811جنيػػو سػ ً
قؿ جلسة يلضرىا بلد أقصى خمس جلسات ريرًيا.
(جػ) يتقاضى العضو الفخري والعضو المراسؿ بدؿ لضور مقداره  91جنييًا عف قؿ جلسة يلضرىا.
 -9ويمنح العضو المراسؿ المقيـ داخؿ البالد مقاباة مقدارىا  511جنيو سنوياً.

( -4د) مقاباة أعضا اللجاف والخب ار البالهيف باروقة المجمر ولجانو مف غير أعضا المجمػر 61
جنييًا عف قؿ جلسة يلرضيا وبلد أقصى خمس جلسات ريرًيا.
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لثالث)ا) الملمس األعمى لألزهرل ):
اسػػتهنا مػػف األلقػػاـ والقواعػػد المنظمػػة لبػػدالت لضػػور اللجػػاف والجلسػػات يمػػنح قػػؿ عضػػو مػػف أعضػػا
المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بػػدؿ لضػػور مقػػداره  50جنييًػػا عػػف قػػؿ جلسػػة يلضػػرىا وبلػػد أقصػػى جلسػػتاف
ريرًيا.
قمػػا يمػػنح قػػؿ عضػػو مػػف أعضػػا اللجػػاف التػػي يرػػقليا المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بػػدؿ لضػػور مقػػداره 91
جنييًا عف قؿ جلسة وبلد أقصى جلستاف ريرياً.

ابعا) المعاهد األزهرية:
لر )

يمػػنح ر ػػيوخ المعاى ػػد الهانوي ػػة وا عدادي ػػة واالبتدائي ػػة البػػدالت المق ػػررة لنظػ ػرائيـ ب ػػي م ػػدارس و ازرة التربي ػػة
والتعليـ.
وبالنسبة للمعاىد المرترقة (ا عدادية والهانوية) يمنح ريا المعيد أقبر البدليف.
()3

هانيا بقرار رئيس الجميورية رقـ  699لسنة 6996الجريدة الرسمية العدد  67بي
استبدلت الفقرة ( 6مجمر البلوث ا سالمية) مف البند ً

.6997/7/4

( )6استبدلت البند هالهًا بقرار رئيس الجميورية رقـ  699لسنة . 6996

جدول يؼبدنخ وظبئف انزؼهيى

[1]2007املهحق ثبنقزار ثقبَىٌ  356نسُخ

1

الوظيفة التعليمية

الدرجة المالية المعادلة

المدد البينية

بدؿ االعتماد

قبير معلميف

العالية

-

%651

معلـ خبير

مدير عاـ

 5سنوات

%665

معلـ أوؿ (أ)

األولى

 5سنوات

%611

معلـ أوؿ

الهانية

 5سنوات

%75

معلـ

الهالهة (أقدمية سنتيف )

 5سنوات

% 51

معلـ مساعد

الهالهة

سنة

-

]5[1وضعج الخعذيالث الىاردة بالقزار بقاوىن  519لسىت  7002بمىاضعها فى الباب الخامس مه القاوىن  501لسىت  5795بشأن األسهز

قبَىٌ رقى  302نسُخ 3985
ثشؤٌ رُظيى طجغ املصحف انشزيف واألحبديش انُجىيخ

(*)

بسـ الرعب
رئيس الجميورية
قرر مجلس الرعب القانوف اآلتي نصو ،وقد أصدرناه:

(املبدح األوىل)
يختص مجمر البلوث ا سالمية دوف غيره با رراؼ على طبر ونرر وتوزير وعرض وتداوؿ المصػلؼ
الر ػريؼ وتسػػجيلو للتػػداوؿ واأللادي ػػث النبويػػة وبقًػػا لم ػػا تقػػرره الالئلػػة التنفيذي ػػة للقػػانوف رقػػـ  619لس ػػنة
 6966براف إعادة تنظيـ األزىر والييئات التي يرمليا.
ويخ ػػتص األم ػػيف الع ػػاـ لمجم ػػر البل ػػوث ا س ػػالمية أو م ػػف ين ػػوب عن ػػو ب ػػالترخيص ل ػػدور الطب ػػر والنر ػػر
ول براد والررقات والمؤسسات وغيرىا بطبر ونرر وتوزير وعرض وتداؿ ،والتسجيؿ للتداوؿ لقػؿ مػا تقػدـ
أو بعضو وبقًا للقواعد والرروط التي يصدر بيا قرار مف ريا األزىر .ويستهنى مف ررط اللصػوؿ علػى
التػػرخيص المرػػار إليػػو مػػا تقػػوـ بػػو و ازرة األوقػػاؼ مػػف طبػػر ونرػػر وتسػػجيؿ وتوزيػػر وتػػداوؿ المصػػلؼ
الرريؼ واأللاديث النبوية ويتولى وزير األوقاؼ أو مف ينيبو إصدار الترخيص.

(املبدح انضبَيخ)
يعاقػب بالسػػجف وبر ارمػة ال تقػػؿ عػف هالهػػة آالؼ جنيػػو وال تجػاوز عرػرة آالؼ جنيػو قػػؿ مػف قػػاـ بطبػػر أو
نرر أو توزير أو عرض أو تداوؿ المطبوعات أو تداوؿ التسجيالت المرار إلييا بي المادة السػابقة بػدوف
ترخيص أو بالمخالفة لرروطو ولو تـ الطبر أو التسجيؿ بي الخارج.
وتقوف العقوبة السجف مدة ال تقؿ عف خمس سنوات ومهلى الررامة بي لالة العودة.
ويعاقب باألرراؿ الرػاقة المؤقتػة وبر ارمػة ال تقػؿ عػف عرػرة آالؼ جنيػو وال تزيػد علػى عرػريف ألػؼ جنيػو
نصا بي القرآف القريـ عند طباعتو أو تسجيلو باية وسيلة قانت.
قؿ مف لرؼ ً
عمدا ً
(*) الجزيذة الزسميت العذد  72حابع في .5791/2/5

وتقوف العقوبة األرراؿ الراقة المؤبدة ومهلى الررامة بي لالة العودة.
وال يجوز اللقـ بوقؼ تنفيذ أي مف ىذه العقوبات.
ويقػػوف للعػػامليف المتخصصػػيف بػػإدارات مجمػػر البلػػوث ا سػػالمية الػػذيف يصػػدر بتلديػػدىـ قػرار مػػف وزيػػر
العدؿ باالتفاؽ مر ريا األزىر ،صفة ماموري الضبط القضائي بيما يتعلؽ بتطبيؽ ألقاـ ىذا القانوف.

(املبدح انضبنضخ)
يلرى قؿ لقـ يخالؼ ألقاـ ىذا القانوف.

(املبدح انزاثؼخ)
ينرر ىذا القانوف بي الجريدة الرسمية،ويعمؿ بو مف اليوـ التالي لتاريا نرره.
يبصـ ىذا القانوف بخاتـ الدولة ،وينفذ ققانوف مف قوانينيا.
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