
 

 3963نسُخ  301قبَىٌ رقى 
 ثشؤٌ إػبدح رُظيى األسهز واهليئبد انىت يشًههب

 
 باسـ األمة 

 رئيس الجميورية
 قػػػػػرر مجلػس األمة القانوف اآلتػى نصػو ، وقػد أصػدرناه :

 3يبدح 
 

بإعػػادة تنظػػيـ الجػػامر األزىػػر والقػػوانيف  6996لسػػنة  66تسػػتبدؿ النصػػوص المربقػػة بالقػػاـ القػػانوف رقػػـ 
 لمعدلة لو ، ويبطؿ قؿ ما يخالؼ ذلؾ مف القوانيف . ا
 

 انجبة االول 
 فى االحكبو انؼبيخ

 2يبدح 
 

االزىر ىو الييئة العلمية االسالمية القبرى التى تقـو على لفظ التراث االسالمى ودراستو وتجليتػو ونرػره 
االسػػـ واهػػره بػػى تقػػدـ  ، وتلمػػؿ امانػػة الرسػػالة االسػػالمية الػػى قػػؿ الرػػعوب ، وتعمػػؿ علػػى اظيػػار لقيقػػة

البرر ورقى اللضارة وقفالة األمف والطمانينة ورالة النفس لقؿ الناس بى الدنيا وبى اآلخرة  . قمػا تيػتـ 
ببعػث اللضػػارة العربيػػة والتػػراث العلمػػى والفقػػرى لالمػػة العربيػة ، واظيػػار اهػػر العػػرب بػػى تطػػور االنسػػانية 

ـ والفنػػوف وخدمػػة المجتمػػر واالىػػداؼ القوميػػة واالنسػػانية وتقػػدميا ، وتعمػػؿ علػػى رقػػى اآلداب وتقػػدـ العلػػو 
والقػػػػيـ الروليػػػػة ، وتزويػػػػد العػػػػالـ االسػػػػالمى والػػػػوطف العربػػػػى بالمختصػػػػيف واصػػػػلاب الػػػػرأى بيمػػػػا يتصػػػػؿ 
بالرػػػريعة االسػػػالمية والهقابػػػة الدينيػػػة والعربيػػػة ولرػػػة القػػػراف ، وتخػػػريى علمػػػا  عػػػامليف متفقيػػػيف بػػػى الػػػديف 

هلل والهقة بالنفس وقوة الروح ، قفاية علمية وعملية ومينية لتاقيد الصلة بػيف الػديف يجمعوف الى االيماف با
والليػػاة ، والػػربط بػػيف العقيػػدة والسػػلوؾ ، وتاىيػػؿ عػػالـ الػػديف للمرػػارقة بػػى قػػؿ اسػػباب النرػػاط واالنتػػاج 

الموعظػػة اللسػػنة ، والزيػػادة والقػػدوة الطيبػػة ، وعػػالـ الػػدنيا للمرػػارقة بػػى الػػدعوة الػػى سػػبيؿ اهلل بالملقمػػة و 
قما تيتـ بتوهيؽ الروابط الهقابيػة والعلميػة مػر الجامعػات والييئػات العلميػة واالسػالمية والعربيػة و االجنبيػة  

 . ومقره القاىرة ، ويتبر رياسة الجميورية  . 



 

 
  1يبدح 

 
 يعيف بقرار مف رئيس الجميورية وزير لرئوف االزىر . 

 4يبدح 
 

قبػػػر وصػػالب الػػرأى بػػى قػػؿ مػػػا يتصػػؿ بالرػػئوف الدينيػػة والمرػػترليف بػػػالقراف رػػيا االزىػػر ىػػو االمػػاـ اال
وعلػػػـو االسػػػالـ ، ولػػػو الرياسػػػة والتوجيػػػو بػػػى قػػػؿ مػػػا يتصػػػؿ بالدراسػػػات االسػػػالمية بػػػى االزىػػػر وىيئاتػػػو . 

 ويرأس المجلس االعلى لالزىر . 
 

 5يبدح 
 

توابر بييـ الصفات المرػروطة بػى يختار ريا االزىر مف بيف ىيئة مجمر البلوث االسالمية ، او ممف ت
اعضػػا  ىػػذه الييئػػة ، ويعػػيف بقػػرار مػػف رئػػيس الجميوريػػة ، بػػاف لػػـ يقػػف قبػػؿ ىػػذا التعيػػيف عضػػوا بػػى تلػػؾ 

 الييئة صار بمقتضى ىذا التعييف عضوا بييا . 
 

 6يبدح 
 

ت التػػى يقػػوف لالزىػػر رخصػػية معنويػػة عربيػػة الجػػنس ويقػػوف لػػو االىليػػة القاملػػة للمقاضػػاة وقبػػوؿ التبرعػػا
تػػرد اليػػو عػػف طريػػؽ الوقػػؼ والوصػػايا واليبػػات برػػرط اال تتعػػارض مػػر الرػػرض الػػذى يقػػـو عليػػو االزىػػر . 
وريا االزىر ىو الذى يمهؿ االزىر ، ويقوف لو لؽ مقاضاة نظار االوقاؼ التى للمدرسػيف او المػوظفيف 

الختصاصػات المقػررة بػى او الطالب نصيب بييػا ، وذلػؾ دوف اخػالؿ بمػا لػوزارة االوقػاؼ مػف اللقػوؽ وا
 اللوائح والقوانيف . 

 
 7يبدح 

 
يقػػػػوف ل زىػػػػر وقيػػػػؿ يختػػػػار مػػػػف بػػػػيف ىيئػػػػة مجمػػػػر البلػػػػوث ا سػػػػالمية او ممػػػػف تتػػػػوابر بػػػػييـ الصػػػػفات 



 

 المرروطة ألعضا  ىذه الييئة  . 
ويعيف بقرار مف رئيس الجميورية ، باف لـ يقف قبؿ ىذا التعييف عضوا بػى ىيئػة المجمػر صػار بمقتضػى 

 ذا التعييف عضوا بييا . ى
 ويعاوف الوقيؿ ريا األزىر ويقـو مقامو ليف غيابو . 

 
 هيئبد األسهز

 8يبدح 
 

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

 انجبة انضبَى
 اجملهس األػهى نألسهز

  9يبدح 
 
 

 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 .  -
 بروع االزىر بالملابظات .  اقدـ العمدا  بى قؿ برع مف -
 االميف العاـ لمجمر البلوث االسالمية  .  -
 المسترار القانونى لريا االزىر .  -



 

 وقيؿ الوزارة لرئوف المعاىد االزىرية  .  -
 االميف العاـ للمجلس االعلى لالزىر .  -
در بتعييػػنيـ قػػرار اربعػػة اعضػػا  مػػف البلػػوث االسػػالمية يختػػارىـ اعضػػا  المجمػػر لمػػدة سػػنتيف ، ويصػػ -

 مف ريا االزىر . 
الػػد وقػػال  الػػوزارة مػػف قػػؿ مػػف وزارة االوقػػاؼ ، والعػػدؿ ، والتربيػػة والتعلػػيـ ورػػئوف االزىػػر ، والماليػػة ،  -

 ويصدر بتعيينيـ قرار مف ريا االزىر بنا  على ترريح الوزرا  الممهلة وزاراتيـ بى المجلس . 
 

 30يبدح 
 

 النظر بى االمور اآلتية :  يختص المجلس االعلى لالزىر ب
التخطيط ورسـ السياسة العامة لقؿ ما يلقؽ االغراض التى يقـو علييا االزىر ويعمؿ ليػا بػى خدمػة  -6

 الفقرة االسالمية الراملة  . 
رسـ السياسة التعليمية التى تسير علييػا جامعػة االزىػر والمعاىػد االزىريػة واالقسػاـ التعليميػة بػى قػؿ  -6

 دراسات ا سالمية والعربية ، واقتراح المواد والمقررات التى تدرس لتلقيؽ اغراض االزىر . ما يتصؿ بال
 النظر بى مرروع ميزانية ىيئات األزىر واعداد اللساب الختامى .  - 9
 اقتراح إنرا  القليات والمعاىد األزىرية واالقساـ التعليمية  .  - 4
 مف ىذا القانوف .  6اعاة القاـ المادة قبوؿ االوقاؼ والوصايا واليبات مر مر  - 5
 النظر بى قؿ مرروع قانوف او قرار جميورى يتعلؽ باى راف مف رئوف االزىر .  - 6
النظػػػر بػػػى مػػػنح العالميػػػة الفخريػػػة لجامعػػػة االزىػػػر او الػػػدى قلياتيػػػا ، بنػػػا  علػػػى اقتػػػراح القليػػػة او  - 7

 الجامعة  . 
قتػػة مػػف بػػيف اعضػػائو او مػػف غيػػرىـ مػػف المتخصصػػيف لبلػػث ترػػقيؿ اللجػػاف الفنيػػة الدائمػػة او المؤ  - 8

 الموضوعات التى تدخؿ بى اختصاصو .
 تدبير امواؿ االزىر واستهمارىا وادارتيا .  -9

النظر بيما يعيد اليػو ىػذا القػانوف او غيػره مػف القػوانيف والقػرارات واللػوائح وبيمػا يعرضػو عليػو رػيا  -61
 دة بى بلهو مف المسائؿ التى تدخؿ بى اختصاصو . االزىر ، وبى قؿ ما يرى المجلس بائ

 
 33يبدح 



 

 
ال تنفػػذ قػػرارات المجلػػس االعلػػى لالزىػػر بيمػػا يلتػػاج الػػى قػػرار 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  .
 

 32يبدح 
 

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

 31يبدح 
 

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

 
 34يبدح 

 
 ذ مقرراتو ويرأسو االميف العاـ للمجلس . يقوف للمجلس جياز يتابر تنفي

 
 انجبة انضبنش

 جمًغ انجحىس اإلسالييخ وادارح انضقبفخ وانجؼىس اإلسالييخ
 35يبدح 

 
مجمػػر البلػػوث ا سػػالمية ىػػو الييئػػة العليػػا للبلػػوث ا سػػالمية وتقػػـو بالدراسػػة بػػى قػػؿ مػػا يتصػػؿ بيػػذه 

دىا مف الفضػوؿ والرػوائب واهػار التعصػب السياسػى البلوث ، وتعمؿ على تجديد الهقابة ا سالمية وتجري
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 

 نة  . اهلل بالملقمة والموعظة اللس



 

وتعاوف جامعة االزىر بى توجيو الدراسات االسالمية العليا لدرجتى التخصص والعالميػة واالرػراؼ علييػا 
 والمرارقة بى امتلاناتيا . 

وتلػػػدد الالئلػػػة التنفيذيػػػة ليػػػذا القػػػانوف واجبػػػات مجمػػػر البلػػػوث االسػػػالمية بالتفصػػػيؿ الػػػذى يسػػػاعد علػػػى 
 تلقيؽ الررض مف انرائو . 

 
  36يبدح 

 
 
تػػالؼ مجمػػر البلػػوث االسػػالمية مػػف عػػدد ال يزيػػد علػػى خمسػػيف عضػػوا مػػف قبػػار علمػػا  االسػػالـ يمهلػػوف ي

جميػػػر المػػػذاىب االسػػػالمية ويقػػػوف مػػػف بيػػػنيـ عػػػدد ال يزيػػػد علػػػى العرػػػريف مػػػف غيػػػر مػػػواطنى الجميوريػػػة 
 العربية المتلدة  .

 37يبدح 
 

 يرترط بى عضو المجمر :  
 اال تقؿ سنة عف اربعيف سنة  .  -6
 اف يقوف معروبا بالورع والتقوى بى ماضيو ولاضره .  -6
اف يقػػوف لػػائزا اللػػد المػػؤىالت العلميػػة العليػػا مػػف االزىػػر او الػػدى القليػػات او المعاىػػد العليػػا التػػى  - 9

 تيتـ بالدراسات االسالمية  . 
مػػػف مػػػواد  اف يقػػػوف لػػػو انتػػػاج علمػػػى بػػػارز بػػػى الدراسػػػات االسػػػالمية ، او ارػػػترؿ بالتػػػدريس لمػػػادة - 4

الدراسات االسالمية بى قلية او معيد مف معاىد التعليـ العالى لمدة ادناىا خمس سػنوات او رػرؿ الػدى 
الوظػػػائؼ االسػػػالمية بػػػى القضػػػا  او االبتػػػا  او الترػػػرير لمػػػدة ادناىػػػا خمػػػس سػػػنوات . ويعتبػػػر االعضػػػا  

 ا الررط . مستوبيف ليذ -بى لقـ ىذا القانوف  -اللاليوف بى جماعة قبار العلما  
 

  38يبدح 
 
 

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 . 

رارات بتعيػػيف اعضػػا  ويجػػوز لػػرئيس الجميوريػػة خػػالؿ سػػنة مػػف تػػاريا العمػػؿ بيػػذا القػػانوف اف يصػػدر قػػ
مػػف  66بػػالمجمر بنػػا  علػػى اقتػػراح رػػيا االزىػػر وذلػػؾ لتػػى يػػتـ تعيػػيف جميػػر اعضػػائو وبقػػا لػػنص المػػادة 

 ىذا القانوف . 
 

  39يبدح 
 
 

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

 غير المتفرغ . 
 

  20يبدح 
 
 

 ىيئات المجمر ىى :  
أ ػ مجلس المجمر ، ويتالؼ مف الرئيس ، واالعضا  المتفرغيف ، واالعضا  غير المتفػرغيف مػف مػواطنى 

 الجميورية العربية المتلدة واالميف العاـ للمجمر . 
 مجمر ، ويتالؼ مف قؿ اعضا  المجمر . مؤتمر ال -ب 
 االمانة العامة للمجمر .  -ج 
 مدينة البعوث االسالمية  .  -د 
 

 23يبدح 
 

يجتمػػر مجلػػس المجمػػر مػػرة بػػى قػػؿ رػػير علػػى االقػػؿ ، وال يقػػوف اجتماعػػو صػػليلا اال بلضػػور اقهريػػة 
 اعضائو . 



 

 
 22يبدح 

 
، وتستمر دورة اجتماعو اربعػة اسػابير ، للنظػر بػى  يجتمر مؤتمر المجمر اجتماعا عاديا مرة بى قؿ سنة

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 

 وف مف بينيـ ربر االعضا  غير المواطنيف على االقؿ . بلضور اقهرية اعضائو ، بررط اف يق
 

 21يبدح 
 

يقوف للمجمر امانة عامة دائمة ، يرأسيا اميف عاـ ويررؿ ىذا المنصب مدير الهقابة والبعػوث االسػالمية 
مػف ىػذا القػانوف ويصػدر بتعيينػو  67بررط اف تتلقؽ بيػو رػروط العضػوية المنصػوص علييػا بػى المػادة 

الجميورية بنا  علػى عػرض الػوزير المخػتص وموابقػة رػيا االزىػر ، ويقػوف االمػيف العػاـ قرار مف رئيس 
 عضوا بى المجمر ما داـ راغال ليذه الوظيفة  .  -بمقتضى قرار التعييف  -للمجمر 

 
 24يبدح 

 
تتػػالؼ االمانػػة العامػػة للمجمػػر مػػف االمػػيف العػػاـ ، وامػػيف مسػػاعد او اقهػػر وعػػدد مػػف المػػوظفيف الالزمػػيف 

تصػػػريؼ الرػػػئوف الفنيػػػة واالداريػػػة للمجمػػػر ومبارػػػرة تنفيػػػذ قراراتػػػو طبقػػػا لمػػػا تبينػػػو الالئلػػػة التنفيذيػػػة ليػػػذا ل
 القانوف . 

 
  25يبدح 

 
 

بقػػػؿ مػػػا يتصػػػػؿ بالنرػػػر والترجمػػػػة  -بػػػى نطػػػػاؽ اغػػػراض االزىػػػػر  -يخػػػتص مجمػػػر البلػػػػوث االسػػػالمية 
 قات االسالمية  . والتاليؼ والبعوث ودعاتو وطالبو الوابديف وغير ذلؾ مف العال

وتتػولى ادارات المجمػػر تنفيػػذ مقرراتػػو ونرػػر بلوهػػو ودراسػػاتو واعػداد مػػا يلػػـز ليػػذه البلػػوث والدراسػػات مػػف 



 

 بيانات . 
 وتنظـ ىذه االدارات بقرار مف ريا االزىر . 

 
 26يبدح 

 
راسػليف مػػف يختػار مػؤتمر المجمػػر باالغلبيػة المطلقػػة ، بنػا  علػػى تررػيح اهنػيف مػػف االعضػا  ، اعضػػا  م

مواطنى الجميورية العربية المتلدة او مف غيرىـ ممف يرى االسػتعانة بيػـ بػى تلقيػؽ اغراضػو ، ويصػدر 
 باعتماد عضويتيـ قرار مف الوزير المختص . 

 27يبدح 
 

يجوز منح لقب عضو بخرى العضا  المجمر السابقيف ، او لمف يؤدى لالسالـ خدمات علميػة ذات اهػر 
للقػػب قػػػرار مػػف رئػػيس الجميوريػػة بنػػا  علػػػى عػػرض الػػوزير المخػػتص بػػاقتراح مػػػف ، ويصػػدر بمػػنح ىػػذا ا

 مؤتمر المجمر . 
 28يبدح 

 
يؤلػػػؼ المجمػػػر مػػػف اعضػػػائو لجانػػػا لتلقيػػػؽ اغراضػػػو المنصػػػوص علييػػػا بػػػى ىػػػذا القػػػانوف وبػػػى الالئلػػػة 

 التنفيذية  . 
 

 29يبدح 
 

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

 
 10يبدح 

 
 تسقط عضوية المجمر بى الدى اللاالت اآلتية :  

 اذا صدر ضد العضو لقـ ماس بالررؼ واالمانة  .  -أ 



 

اذا وقػػر مػػف العضػػو مػػا ال يالئػػـ صػػفة العضػػوية ، قػػالطعف بػػى االسػػالـ ، او انقػػار مػػا علػػـ منػػو  -ب 
ة ، او سػػلؾ سػػلوقا يػػنقص مػػف قػدره قعػػالـ مسػػلـ ، ويقػػوف سػػقوط العضػوية بػػى ىػػذه اللالػػة بقػػرار بالضػرور 

 مسبب يصدره المجمر باغلبية الهلهيف مف اعضائو ويعتمده الوزير المختص . 
اذا عجػػز العضػػو عػػف مبارػػرة اعمالػػو لمػػرض او لظػػروؼ اخػػرى ، ويقػػوف سػػقوط العضػػوية بػػى ىػػذه  -ج 

 عد موابقة المجمر . اللالة بقرار جميورى ، ب
اذا تقػػرر قبػػوؿ اسػػتقالتو ، او اعتبػػره المجمػػر مسػػتقيال بتخلفػػو عػػف لضػػور جلسػػات المجمػػر وبقػػا لمػػا  -د 

 تفصلو الالئلة التنفيذية ليذا القانوف . 
 

  13يبدح 
 
 

اذا خػػػال مقػػػاف عضػػػو مػػػف اعضػػػا  المجمػػػر الى سػػػبب مػػػف االسػػػباب السػػػابقة او غيرىػػػا ينتخػػػب المجمػػػر 
يخلفو مف المررليف للعضوية خالؿ هالهة ارير ، ويتـ الترريح بتزقية اهنيف مػف االعضػا  العضو الذى 

، وال تقوف جلسة االنتخاب صػليلة ، اال اذا لضػرىا اغلبيػة اعضػا  المجمػر ، ويقػوف انتخػاب المررػح 
صػػػليلا اذا لصػػػؿ علػػػى االغلبيػػػة المطلقػػػة لالعضػػػا  اللاضػػػريف ، ويقػػػوف التصػػػويت سػػػريا ، ويصػػػدر 

 اد العضوية قرار مف رئيس الجميورية بنا  على عرض ريا االزىر . باعتم
 

 12يبدح 
 

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
 ؼخ االسهزجبي

  11يبدح 
 

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



 

تترتػػب عليػػو ، وتقػػـو علػػى لفػػظ التػػراث االسػػالمى ودراسػػتو وتجليتػػو ونرػػره ، وتػػؤدى رسػػالة االسػػالـ الػػى 
فالػة السػعادة ليػـ بػى الػدنيا وبػى اآلخػرة ، قمػا الناس ، وتعمؿ على اظيار لقيقتو واهره بى تقدـ البرر وق

تيػتـ ببعػػث اللضػارة العربيػػة والتػػراث العلمػى والفقػػرى والرولػػى لالمػة العربيػػة ، وتعمػػؿ علػى تزويػػد العػػالـ 
االسػػالمى والػػوطف العربػػى بالعلمػػا  العػػامليف الػػذيف يجمعػػوف الػػى االيمػػاف بػػاهلل والهقػػة بػػالنفس وقػػوة الػػروح 

والرػريعة ولرػة القػراف ، قفايػة علميػة ومينيػة لتاقيػد الصػلة بػيف الػديف والليػاة ، والػربط والتفقو بى العقيػدة 
بيف العقيدة والسلوؾ ، وتاىيؿ عالـ الديف للمرػارقة بػى قػؿ انػواع النرػاط واالنتػاج والريػادة والقػدرة الطيبػة 

بػػػى داخػػػؿ الجميوريػػػة وعػػػالـ الػػػدنيا للمرػػػارقة بػػػى الػػػدعوة الػػػى سػػػبيؿ اهلل بالملقمػػػة والموعظػػػة اللسػػػنة ، 
العربية المتلدة وخارجيػا ، مػف ابنػا  الجميوريػة وغيػرىـ ، قمػا تعنػى بتوهيػؽ الػروابط الهقابيػة والعلميػة مػر 

 الجامعات والييئات العلمية االسالمية والعربية واالجنبية  . 
 

  14يبدح 
 
 

 تتقوف جامعة االزىر مف القليات والمعاىد اآلتية :  
 القليات :   -أ

 ة الرريعة والقانوف . قلية البنات االسالمية  . قلي
 قلية اصوؿ الديف . 

 قلية العلـو . 
 قلية اللرة العربية  . 

 قلية التربية  . 
 قلية التجارة  . 

 قلية الرريعة والقانوف باسيوط . 
 قلية الزراعة  . 

 قلية اصوؿ الديف باسيوط . 
 قلية الطب . 

 قلية اللرة العربية باسيوط . 
 لية اليندسة  . ق

 المعاىد :   -ب 



 

 معيد الدراسات االسالمية والعربية  . 
 معيد اللرات والترجمة  . 

وتلػدد الالئلػػة التنفيذيػػة ليػػذا القػػانوف االقسػػاـ العمليػػة التػػى تتقػػوف منيػػا قػػؿ قليػػة مػػف ىػػذه القليػػات وانػػواع 
اف يصدر قرار مف الوزير المخػتص الدراسات بيا والدرجات العملية التى تمنح مف ىذه القليات ، ويجوز 

 بتلديد ىذه االقساـ . 
ويتػولى قػؿ قسػػـ بػى القليػة تػػدريس المػواد التػػى تػدخؿ بػى اختصاصػػو ، ويقػـو علػى بلوهيػػا بػى القليػػة او 

 غيرىا مف قليات الجامعة ومعاىدىا . 
 سالمية  . وال يجوز اف تتقرر االقساـ المتماهلة بى قليات الجامعة ، بيما عدا قلية البنات اال

 قذلؾ يجوز انرا  قليات اخرى او معاىد عالية بقرار مف رئيس الجميورية .
 15يبدح 

 
يجػوز اف تنرػا بقػرار مػف الػػوزير المخػتص معاىػد تابعػة للقليػات اذا قانػػت الدراسػة بييػا تتصػؿ بػاقهر مػػف 

 قسـ مف االقساـ ، ويسرى على ىذه المعاىد االلقاـ الخاصة باقساـ القلية  . 
 

 16ح يبد
 

يجػوز اف تللػؽ بقليػػات الجامعػة او بعضػػيا مػدارس تعليميػة المػػواد او دراسػات تتصػػؿ بػاغراض االزىػػر ، 
مهػػؿ مدرسػػػة تجويػػػد القػػػراف القػػريـ وتعلػػػيـ القػػػرا ات ، او اقسػػػاـ االررػػاد العامػػػة المنرػػػاة لمواجيػػػة لاجػػػات 

ب . وال تنطبػػػؽ علػػػى ىػػػذه الػػػذيف يريػػػدوف التػػػزود مػػػف المعػػػارؼ الدينيػػػة والعربيػػػة وغيرىػػػا مػػػف بئػػػات الرػػػع
 المدارس واالقساـ رروط الدراسة الجامعية ، وتلدد الالئلة التنفيذية نظاـ العمؿ بيا . 

 
 17يبدح 

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

 لرة اخرى . 
 

  18يبدح 



 

 
 

ـ بالمجػاف بػى قليػات الجامعػة ومعاىػدىا المختلفػة للطػالب المسػلميف مػف قػؿ تتساوى بػرص القبػوؿ للتعلػي
جػػنس ومػػف قػػؿ بلػػد بػػى لػػدود االمقانيػػات والميزانيػػة واالعػػداد المقػػرر قبوليػػا وبقػػا لمػػا تقضػػى بػػو الالئلػػة 

 التنفيذية  . 
بات وذلػؾ ومر ذلؾ يقوف قبوؿ الطالب الوابديف على غير منح مػف الجميوريػة العربيػة المتلػدة بالمصػرو 

بػػى القليػػات التػػى تلػػددىا الالئلػػة التنفيذيػػة قمػػا تبػػيف الالئلػػة مقػػدار ىػػذه المصػػروبات والرسػػـو االضػػابية 
ومواعيد ادائيا . وتػنظـ الدراسػات الخاصػة لطػالب البعػوث مػف غيػر مػواطنى الجميوريػة العربيػة المتلػدة 

 لطالب العرب . ليتاىلوا لمتابعة الدراسة بى القليات والمعاىد مر نظرائيـ مف ا
 

 19يبدح 
 

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

 40يبدح 
 

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

  43يبدح 
 
 

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



 

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

 
 42يبدح 

 
الجامعػػػة العلميػػػة واالداريػػػة والماليػػػة ، وىػػػو الػػػذى يمهليػػػا امػػػاـ الييئػػػات  يتػػػولى رئػػػيس الجامعػػػة ادارة رػػػئوف

 االخرى . 
وىػػو مسػػئوؿ عػػف تنفيػػذ القػػوانيف واللػػوائح بػػى الجامعػػة ، وقػػرارات مجلػػس الجامعػػة بػػى لػػدود ىػػذه القػػوانيف 

الوقػؼ واللوائح ، ولو بى لالة االخالؿ بالنظاـ اف يقػؼ الدراسػة قليػا او بعضػيا ، علػى اف يعػرض قػرار 
 على مجلس الجامعة خالؿ هالهة اياـ . 

 
 41يبدح 

 
يقػػدـ رئػػيس الجامعػػة الػػى رػػيا االزىػػر بػػى نيايػػة قػػؿ سػػنة جامعيػػة ، تقريػػرا عػػف رػػئوف التعلػػيـ والبلػػوث 

 العلمية وسائر نوالى النراط االخرى بالجامعة  . 
 

  44يبدح 
 
 

ادارة رػئونيا العلميػة واالداريػة والماليػة ، و يقوف لجامعة االزىر اربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونػو بػى 
 يقـو اقدميـ مقامو عند غيابو  . 

ويخػػػػػتص الػػػػػد نػػػػػواب رئػػػػػيس الجامعػػػػػة برػػػػػئوف الدراسػػػػػة والتعلػػػػػيـ ورػػػػػئوف الطػػػػػالب الهقابيػػػػػة و الرياضػػػػػية 
واالجتماعيػػة ، ويخػػتص النائػػب الهػػانى لػػرئيس الجامعػػة برػػئوف الدراسػػات العليػػا والبلػػوث وتوهيػػؽ الػػروابط 

قابيػػة والعلميػػة بػػيف الجامعػػة والجامعػػات االخػػرى ، والمعاىػػد والييئػػات العلميػػة ويخػػتص النائػػب الهالػػث اله
بمعاونة رئيس الجامعة بى ادارة بروع الجامعة بالملابظات ويختص الرابر بمعاونتو بػى ادارة بػرع جامعػة 

 االزىر للبنات . 
ة بنػا  علػى عػرض الػوزير المخػتص واقتػراح ويقوف تعييف نائب رئيس الجامعة بقػرار مػف رئػيس الجميوريػ



 

رئػػيس الجامعػػة وموابقػػة رػػيا االزىػػر ويرػػترط بيػػو اف يقػػوف قػػد رػػرؿ الػػد قراسػػى االسػػتاذية بػػى جامعػػة 
االزىػػر . ويقػػوف تعيينػػو لمػػدة اربػػر سػػنوات قابلػػة للتجديػػد ، ويعتبػػر خػػالؿ مػػدة تعيينػػو رػػاغال وظيفػػة اسػػتاذ 

او ترؾ منصبو قبؿ نيايػة المػدة عػاد الػى وظيفػة اسػتاذ التػى قػاف على سبيؿ التذقار ، باذا لـ تجدد مدتو 
 يررليا مف قبؿ اذا قانت راغرة ، باذا لـ تقف راغرة ررليا بصفة رخصية الى اف تخلو . 

 
 45يبدح 

 
يقػػػوف للجامعػػػة امػػػيف عػػػاـ يعػػػيف بقػػػرار مػػػف رئػػػيس الجميوريػػػة ، بنػػػا  علػػػى عػػػرض الػػػوزير المخػػػتص بعػػػد 

 ة . استطالع رأى مدير الجامع
 

 46يبدح 
 

يػػدير االمػػيف العػػاـ للجامعػػة االعمػػاؿ الماليػػة واالداريػػة بالجامعػػة تلػػت ارػػراؼ مػػدير الجامعػػة ووقيليػػػا ، 
 ويقوف مسئوال عف تنفيذ القوانيف واللوائح بى لدود اختصاصو . 

 
 47يبدح 

 
 يتقوف مجلس جامعة االزىر على الوجو االتى :  

 . رئيس الجامعة ، ولو رئاسة المجلس  -
 وقيؿ الجامعة  .  -
 عمدا  القليات .  -
 ممهؿ لوزارة التربية والتعليـ يختاره الوزير مف بيف قبار موظفييا .  -
هالهػػػة اعضػػػا  علػػػى االقهػػػر مػػػف بػػػيف اعضػػػا  مجمػػػر البلػػػوث االسػػػالمية ، يررػػػليـ المجمػػػر ويصػػػدر  -

 بتعيينيـ قرار مف الوزير المختص ، وذلؾ لمدة سنتيف . 
علػػى االقهػػر مػػف ذوى الخبػػرة بػػى رػػئوف التعلػػيـ الجػػامعى والرػػئوف العامػػة المتعلقػػة بػػو ،  هالهػػة اعضػػا  -

 يعينوف بقرار مف الوزير المختص ، وذلؾ لمدة سنتيف . 
 



 

 48يبدح 
 

 يختص مجلس جامعة االزىر بالنظر بى االمور اآلتية :  
 وضر خطط الدراسة  .  -6
بلػوث واالرػراؿ العلميػة وتوزيػر الػدروس والملاضػرات وضر النظاـ العاـ للدروس و الملاضرات وال -6

 بالقليات . 
 تعييف مدة الدراسة ومدة االمتلاف ومدة العطلة  .  - 9
 رروط قبوؿ الطالب بى الجامعة ونظاـ تاديبيـ .  - 4
 المقابآت واالمتلانات المالية على اختالؼ انواعيا .  - 5
ؿ الممتلنػػيف ولجػػاف االمتلػػاف ومقػػدار مقابػػآتيـ وقيفيػػػة ادارة لرقػػة االمتلانػػات وترػػمؿ مػػدة ارػػترا - 6

 تعيينيـ وواجباتيـ . 
 منح الدرجات العلمية والريادات .  - 7
 تنظيـ الرئوف االجتماعية للطالب .  - 8
 وضر اللوائح الخاصة بالمتالؼ والمقتبات ومساقف الطالب وغيرىا مف المنرات الجامعية  .  - 9

 للقليات والمعاىد والتنسيؽ بيف الدراسات والبلوث القائمة بيا .  تتبر النراط العلمى - 61
 تنظيـ البلث العلمى وتوبير االمقانيات الالزمة لو .  - 66
 انرا  قراسى االستاذية  .  - 66
 تعييف اعضا  ىيئات التدريس بالجامعة ونقليـ وايفادىـ بى الميمات العلمية  .  - 69
 واعارتيـ .  ندب اعضا  ىيئة التدريس - 64
 اعداد مرروعات الميزانية واللساب الختامى .  - 65
 اقامة ابنية الجامعة وترميميا .  - 66 
مػػػنح العالميػػػة الفخريػػػة للجامعػػػة او الػػػدى قلياتيػػػا ، بنػػػا  علػػػى اقتػػػراح مجلسػػػيا وموابقػػػة المجلػػػس  - 67 

 االعلى لالزىر ، ويصدر بذلؾ قرار على رئيس الجميورية  . 
 الرأى بيما يتعلؽ بجمير مسائؿ التعليـ بى درجاتو المختلفة  ابدا   - 68
 الترخيص لمدير الجامعة بى اجرا  التصربات القانونية  .  - 69
 وقؼ الدراسة بالقليات ومعاىد الجامعة  .  - 61
 الموضوعات التى يليليا عليو الوزير المختص او ريا االزىر . - 66
 باختصاص الجامعة وبقا ليذا القانوف . الموضوعات االخرى التى تتصؿ  - 66



 

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

 
 49يبدح 

 
لتابعػػة للجامعػػة اذا قانػػت لمجلػػس الجامعػػة اف يلرػػى القػػرارات الصػػادرة مػػف مجػػالس القليػػات او المعاىػػد ا

 مخالفة للقوانيف واللوائح او القرارات التنظيمية التى تعمؿ بيا الجامعة  . 
 

 50يبدح 
 

ال تنفذ قرارات مجلس الجامعة بيما يلتاج تنفيذه بى ىذا القانوف او بى الالئلة التنفيذية الى تصػديؽ مػف 
التصػػديؽ . بػػاذا لػػـ يصػػدر قػػرار بػػى رػػانيا رػػيا االزىػػر او مػػف الػػوزير المخػػتص ، اال بعػػد صػػدور قػػرار 

 خالؿ الستيف يوما التالية لتاريا وصوليا مستوباة الى مقتبو تقوف نابذة  . 
 53يبدح 

 
يعيف الوزير المختص عميد القلية مف بيف اساتذة القلية ، بنا  علػى تررػيح رئػيس الجامعػة وموابقػة رػيا 

يف واللػػوائح الجامعيػػة ، وقػػذلؾ عػػف تنفيػػذ قػػرارات مجلػػس االزىػػر ، ويقػػوف العميػػد مسػػئوال عػػف تنفيػػذ القػػوان
القليػػة ومجلػػس الجامعػػة بػػى لػػدود ىػػذه القػػوانيف واللػػوائح ، ويقػػدـ العميػػد الػػى رئػػيس الجامعػػة بػػى قػػؿ سػػنة 

 جامعية تقريرا عف رئوف التعليـ والبلوث العلمية وسائر نوالى النراط بالقلية  . 
 

 52يبدح 
 

لعميػد بػى اعمالػو ويقػـو مقامػو عنػد غيابػو ، ويقػوف تعيينػو علػى بػيف اسػاتذة يقوف لقؿ قلية وقيؿ يعػاوف ا
 القلية بترريح مف العميد وقرار مف مجلس الجامعة  . 

 
 وكبَذ رُص ػهى يدح سُزني قجم انزؼديم ( 2006نسُخ  352) يسزجدنخ ثبنقبَىٌ  51يبدح 

 



 

 يقوف تعييف قؿ مف العميد والوقيؿ لمدة هالث سنوات . 
 

 54يبدح 
 

 يؤلؼ مجلس القلية مف :  
 عميد القلية  .  -
 رؤسا  االقساـ بالقلية  .  -
 الد االساتذة مف قؿ قسـ .  -

وللػػوزير المخػػتص بنػػا  علػػى اقتػػراح الجامعػػة اف يضػػـ الػػى مجلػػس القليػػة عضػػوا او عضػػويف مػػف الخػػارج 
 سنتيف . ممف ليـ دراية خاصة بى المواد التى تدرس بى القلية ويقوف التعييف لمدة 

 وتقوف رياسة المجلس لعميد القلية وعند غيابو للوقيؿ . 
ويرترؾ رؤسا  االقساـ التى تقـو باعبا  التدريس بقلية غير القلية التابعة ليا بى مجلس ىذه القلية عنػد 

 النظر بى المسائؿ الداخلية بى اختصاص اقساميا . 
 

 55يبدح 
 

 ة :  يختص مجلس القلية بالنظر بى االمور اآلتي
 وضر القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب ونظاـ الدروس والملاضرات و االعماؿ الجامعية االخرى .  -6
وضػػر منػػاىى الدراسػػة وبرامجيػػا والتنسػػيؽ بػػى االقسػػاـ المختلفػػة وتوزيػػر الػػدروس والملاضػػرات علػػى  -6

 اعضا  ىيئة التدريس . 
 ية  . تنظيـ البلوث العلمية وتنسيقيا بيف اقساـ القل - 9
 وضر نظاـ االمتلاف وتوزير اعمالو على ىيئة الممتلنيف .  - 4
تقديـ اقترالاتو الى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد االمتلاف ورروط منح الػدرجات العلميػة  - 5

 و الدبلومات والريادات . 
 رعاية الرئوف االجتماعية والرياضية للطالب .  - 6
 ترالات الى مجلس الجامعة بى راف تيسير التعليـ والنظاـ بى القلية  . تقديـ ما يراه مف االق - 7
 االمور االخرى التى يختص بيا وبقا للقانوف .  - 8



 

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

 
 يكـــــزرًا  55 يبدح

 
 

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 

جامعػػة وتوصػػيات المػػؤتمرات العلميػػة وتقػػيـ االمتلانػػات بقليػػاتيـ واقتػػراح اسػػاليب تنفيػػذ توصػػيات مجلػػس ال
 نظـ الدراسة واالمتلانات وتتولى الدعوة ليذه االجتماعات ورئاستيا اقدـ عمدا  القليات بى الفرع . 

 
 56يبدح 

 
 اعضا  ىيئة التدريس بى الجامعة ىـ :  

 االساتذة  .  -أ
 االساتذة المساعدوف .  -ب 
 المدرسوف .  -ج 

يذية ليذا القانوف رروط تعييػنيـ ونقليػـ ونػدبيـ واعػارتيـ واجػازاتيـ العلميػة واالعتياديػة وتلدد الالئلة التنف
والمرضػػية وغيػػر ذلػػؾ علػػى رػػئونيـ الوظيفيػػة قمػػا تلػػدد الالئلػػة واجبػػاتيـ والػػنظـ التاديبيػػة الخاصػػة بيػػـ 

 وجدوؿ مرتباتيـ . 
 

 يكـــــزرًا  56يبدح 
 

عػػة االزىػػر مػػف ليػػث المرتبػػات والرواتػػب االضػػابية معاملػػة يعامػػؿ اعضػػا  ىيئػػة التػػدريس والمعيػػدوف بجام
نظػرائيـ بػى جامعػات الجميوريػة العربيػػة المتلػدة ، علػى اف يعتبػر االسػػتاذ بجامعػة االزىػر نظيػرا لالسػػتاذ 

 ذى قرسى بيذه الجامعات . 
 



 

 57يبدح 
 

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

 
 58يبدح 

 
يجوز االستعانة باساتذة مسلميف مف غير مواطنى الجميورية العربيػة المتلػدة بصػفة زائػريف لمػدة معينػة ، 

 المختصة  .  ويقوف ذلؾ بقرار مف مدير الجامعة بنا  على طلب القلية
 

 59يبدح 
 

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  . 

 
 60يبدح 

 
العلميػػة وبمػػا يعيػػد الػػييـ القسػػـ المخػػتص يجػػوز اف يعػػيف بػػى القليػػة معيػػدوف يقومػػوف بالدراسػػات والبلػػوث 

مػػػف التمرينػػػات والػػػدروس العلميػػػة وسػػػواىا مػػػف االعمػػػاؿ تلػػػت ارػػػراؼ اعضػػػا  ىيئػػػة التػػػدريس وباالعمػػػاؿ 
 االخرى التى يقلفيـ بيا العميد ، وتلدد الالئلة التنفيذية تعيينيـ . 

 
 63يبدح 

 
ف وقواعد تطبيقيػا ومقابػآت االسػاتذة غيػر مرتبات رئيس الجامعة ووقيليا واعضا  ىيئو التدريس والمعيدو 

 المتفرغيف يلددىا المجدوؿ المللؽ بالالئلة التنفيذية ليذا القانوف . 
 

 62يبدح 



 

 
 مر مراعاة القاـ ىذا القانوف والئلتو التنفيذية :  

 أ ػ يطبػػؽ مجلػػس المجامعػػة دوف الرجػػوع الػػى وزارة الخزانػػة او ديػػواف المػػوظفيف اللػػوائح الخاصػػة باعضػػا 
 ىيئة التدريس . ويقوف قراراتو بى ذلؾ نيائية ونابذة  . 

يطبػػػؽ رئػػػيس الجامعػػػة دوف الرجػػػوع الػػػى وزارة الخزانػػػة او ديػػػواف المػػػوظفيف القواعػػػد الماليػػػة العامػػػة  -ب 
المعمػػوؿ بيػػػا بػػػى لػػؽ جميػػػر المػػػوظفيف والمسػػػتخدميف بػػى الدولػػػة علػػػى المعيػػديف وعلػػػى سػػػائر المػػػوظفيف 

يئػػة التػػدريس . اال انػػو بػػى اللػػاالت التػػى توجػػب القػػوانيف اصػػدار قػػرار مػػف بالجامعػػة مػػف غيػػر اعضػػا  ى
 رئيس الجميورية يتعيف ارساؿ القرارات الى الوزير المختص التخاذ الالـز بى رانيا . 

 
 61يبدح 

 
للجامعة بى لالة الضرورة التجاوز عف ررط اللصوؿ على ريادة الدراسة الهانويػة العامػة او مػا يعادليػا 

تعييف بى وظائؼ مدرسى اللرات اذا قانت لدى المررح اجػازات علميػة اخػرى تعتبػر قابيػة بالنسػبة عند ال
 الى الوظيفة التى سيعيف بييا . 

 
 64يبدح 

 
لػػرئيس الجامعػػة اعفػػا  المػػوظفيف مػػف رػػروط اللياقػػة الطبيػػة قليػػا او بعضػػيا بعػػد اخػػذ رأى اللجنػػة الطبيػػة 

 العامة " القومسيوف الطبى العاـ " .
 
 65بدح ي
 

تقػػػوف االجػػػػازات االعتياديػػػػة السػػػػنوية لمػػػوظفى الجامعػػػػة مػػػػف غيػػػػر اعضػػػا  ىيئػػػػة التػػػػدريس اهنػػػػا  العطلػػػػة 
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 . 
اجازة اعتيادية بمرتب قامؿ لتادية بريضة اللى وذلػؾ مػرة والػدة خػالؿ مػدة خدمتػو ويجوز منح الموظؼ 

  . 



 

 
  66يبدح 

بيمػػا عػػدا اعضػػا  ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة االزىػػر واعضػػا  االدارات القانونيػػة بييئػػات االزىػػر ، وبمراعػػاة 
ليف بػػى االزىػػر وتعديالتػػو يطبػػؽ علػػى العػػام 6979لسػػنة  69القػػاـ ىػػذا القػػانوف ، والقػػاـ القػػانوف رقػػـ 

والقػػوانيف المعدلػػة لػػو ،  6978لسػػنة  47بجميػػر ىيئاتػػو القػػاـ قػػانوف نظػػاـ العػػامليف المػػدنييف بالدولػػة رقػػـ 
وذلؾ بيما يختص بتعيينيـ واجازاتيـ وترقياتيـ وتػاديبيـ وانيػا  خػدمتيـ  وغيػر ذلػؾ مػف رػئونيـ الوظيفيػة  

. 
 

 -يقػػوف لرػػيا االزىػػر بالنسػػبة للعػػامليف بػػاالزىر وىيئاتػػو وبمراعػػاة القػػاـ ىػػذا القػػانوف و الئلتػػو التنفيذيػػة 
السػػلطات واالختصاصػػات المقػػررة للػػوزير ويقػػوف لػػو بالنسػػبة لجامعػػة االزىػػر  -بيمػػا عػػدا جامعػػة االزىػػر 

االختصاصػػػات المنصػػػوص علييػػػا بػػػى القػػػوانيف واللػػػوائح ، ولػػػرئيس جامعػػػة االزىػػػر لسػػػلطة الػػػوزير بيمػػػا 
ا لمػا ىػو ملػدد بالالئلػة التنفيذيػة ولنػواب رئػيس الجامعػة سػلطات وقيػػؿ يخػتص بالعػامليف بالجامعػة وطبقػ

الػػوزارة 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 .
 يكـــــزرًا  66يبدح 

 
 

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 

 لمفصوليف بسبب الرا  الوظيفة او الوبر . للعامليف ا
 

 67يبدح 
 

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 مبارػػرة التلقيػػؽ ويقػػدـ عػػف التلقيػػؽ 

الػػى الػػوزير المخػػتص اذا طلبػػو . ويليػػؿ رئػػيس الجامعػػة العضػػو الملقػػؽ معػػو تقريػػر الػػى رئػػيس الجامعػػة و 



 

 الى مجلس التاديب اف رأى ملال لذلؾ . 
 

 68يبدح 
 

لرئيس الجامعة اف يوقؼ اى عضػو مػف اعضػا  ىيئػة التػدريس عػف عملػو التياطيػا اذا اقتضػت مصػللة 
اال بقػػػرار مػػػف الملقمػػػة التاديبيػػػة التلقيػػػؽ معػػػو ذلػػػؾ ، وال يجػػػوز اف تزيػػػد مػػػدة الوقػػػؼ علػػػى هالهػػػة ارػػػير 

ويترتب على وقؼ عضو ىيئة التدريس عف عملو وقؼ صرؼ مرتبو ابتدا  مف اليـو الذى اوقػؼ بيػو مػا 
لـ يقرر مجلس التاديب صرؼ المرتب قلو او بعضو بصفة مؤقتة الى اف يقرر عنػد الفصػؿ بػى الػدعوى 

لرماف عضو ىيئػة التػدريس منػو او بصػربو اليػو التاديبية ما يتبر بى راف المرتب عف مدة الوقؼ سوا  ب
 قلو او بعضو . 

 
 69يبدح 

 
يعلف رئيس الجامعة عضػو ىيئػة التػدريس الملػاؿ الػى مجلػس التاديػب ببيػاف الػتيـ الموجيػة اليػو وبصػورة 
مػػػف تقريػػػر التلقيػػػؽ وذلػػػؾ بقتػػػاب موصػػػى عليػػػو مصػػػلوب بعلػػػـ وصػػػوؿ قبػػػؿ الجلسػػػة المعينػػػة للملاقمػػػة 

 القؿ . بعرريف يوما على ا
 

 70يبدح 
 

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

 
 73يبدح 

 
 تقوف ملاقمة اعضا  ىيئة التدريس بجمير درجات اماـ مجلس تاديب يرقؿ مف :  

 ............... . رئيسا وقيؿ الجامعة .................... -
 مسترار مف مجلس الدولة   -



 

 استاذ مف الدى قليات الجامعة ، يعينو مجلس الجامعة سنويا .  -
 ويلؿ اقدـ العمدا  ملؿ وقيؿ الجامعة عند غيابو . 

علػى اف تراعػى بالنسػبة للتلقيػؽ وااللالػة  6958لسنة  667ويسرى بالنسبة للملاقمة القاـ القانوف رقـ 
 مف ىذا القانوف .  67مجلس التاديب القاـ المادة الى 
 

 72يبدح 
 

 العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعيا على اعضا  ىيئة التدريس ىى :  
 االنذار  -6
 توجيو اللـو .  - 6
 توجيو اللـو مر تاخير العالوة المستلقة  .  - 9
   العزؿ مف الوظيفة مر االلتفاظ بالمعاش او المقاباة  . - 4
العػزؿ مػػر اللرمػػاف مػػف قػػؿ او بعػػض المعػػاش او المقابػاة ، وبقػػا للقػػوانيف واللػػوائح المعمػػوؿ بيػػا بػػى  - 5

 ىذا الراف . 
وقػػػؿ بعػػػؿ يػػػزرى برػػػرؼ عضػػػو ىيئػػػة التػػػدريس اوال يالئػػػـ صػػػفتو قعػػػالـ مسػػػلـ ، او يتعػػػارض مػػػر لقػػػائؽ 

 االسالـ ، او يمس دينو ونزاىتو يقوف جزاؤه العزؿ . 
 

 71يبدح 
 

الػػػػدعوى التاديبيػػػػة باسػػػػتقالة عضػػػػو ىيئػػػػة التػػػػدريس وقبػػػػوؿ مجلػػػػس الجامعػػػػة ليػػػػا وموابقػػػػة الػػػػوزير  تنقضػػػػى
المخػػتص وذلػػؾ بيمػػا عػػدا اللػػاالت التػػى نصػػت علييػػا القػػوانيف واللػػوائح الخاصػػة بالمخالفػػات الماليػػة . وال 

 اتيا . تاهير للدعوى التاديبية بى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية النارئتيف عف الواقعة ذ
 

 74يبدح 
 

لرئيس الجامعة اف يوجو تنبييا الى اعضا  ىيئة التدريس الػذيف يخلػوف بواجبػاتيـ او يتصػربوف تصػربا ال 
يالئػػػـ صػػػفتيـ قعلمػػػا  مسػػػلميف ويقػػػوف التنبيػػػو رػػػفييا او قتابيػػػا ولػػػو توقيػػػر عقػػػوبتى االنػػػذار وتوجيػػػو اللػػػـو 



 

ائؼ اخػػرى خػػارج نطػػاؽ االزىػػر وذلػػؾ قلػػو ، او يطلػػب نقليػػـ الػػى وظػػ 76المنصػػوص علييمػػا بػػى المػػادة 
 بعد سماع اقواؿ عضو ىيئة التدريس وتلقيؽ دباعو ، ويقوف قراره 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 . 

 
  75يبدح 

 
 

درجػة االجػازة العاليػػة  -جامعػة االزىػر الػدرجات العلميػة اآلتيػة وبقػػا اللقػاـ الالئلػة التنفيذيػة : اوال  تمػنح
للقليػات والمعاىػد ، وتعػادؿ الليسػانس او البقػالوريوس بػى الجامعػات االخػرى بالجميوريػة العربيػة المتلػدة  

  . 
 قليات وتعادؿ درجة الماجستير .درجة التخصص بى دراسة مف الدراسات المقررة بى الدى ال -هانيا 
درجػػػة العالميػػػة بػػػى اى الدراسػػػات االسػػػالمية او العربيػػػة مػػػف الػػػدى قليػػػات الدراسػػػات االسػػػالمية  -هالهػػػا 

والدراسػػػػات العربيػػػػة لللاصػػػػليف علػػػػى االجػػػػازة العاليػػػػة منيػػػػا او مػػػػف غيرىػػػػا مػػػػف القليػػػػات ، وتعػػػػادؿ درجػػػػة 
 الدقتوراه . 

 ه بى اى الدراسات العليا مف اى القليات االخرى . درجة العالمية او الدقتورا -رابعا 
 درجة الدبلـو بى التخصصات المختلفة  .  -خامسا 

 
 76يبدح 

 
تبػيف الالئلػػة التنفيذيػػة تفصػػيؿ الػػدرجات العلميػػة واالجػازات التػػى تمنليػػا جامعػػة االزىػػر والرػػروط الالزمػػة 

يؿ بػى الػدرجات العلميػة باالضػابة او لللصوؿ علػى قػؿ منيػا . ويجػوز بقػرار مػف رئػيس الجميوريػة التعػد
باللذؼ . ويقوف ذلؾ بنا  على عرض الوزير المختص وبعد اخػذ رأى مجلػس الجامعػة وموابقػة المجلػس 

 االعلى لالزىر بيما يخصو . 
 77يبدح 

 
تبيف الالئلة التنفيذية منػاىى الدراسػة والمقػررات التػى تػدرس لنيػؿ الػدرجات العلميػة واالجػازات والرػيادات 



 

لتى تمنليا جامعة االزىر ، قما تبػيف قيفيػة توزيعيػا علػى سػنيف الدراسػة وبصػوليا الدراسػية  . ولمجلػس ا
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 . 
    

 78يبدح 
 

تػػنظـ الالئلػػة التنفيذيػػة االمتلانػػات وال تمػػنح الػػدرجات العلميػػة او االجػػازات العاليػػة او الرػػيادات اال لمػػف 
 نجح بى جمير االمتلانات المقررة لقؿ منيا . 

 
 79مادة 

 
يرترط لنجاح الطالب بى االمتلانات اف ترضى لجنة االمتلانات ، عف بيمو وتلصيلو بى قػؿ مقػررات 

 راسة ، وذلؾ وبقا اللقاـ الالئلة التنفيذية  . الد
 

 81مادة 
 

لمجلػػػػس الجامعػػػػة ، بنػػػػا  علػػػػى طلػػػػب مجلػػػػس القليػػػػة او المعيػػػػد ، اف يعفػػػػى طالػػػػب االجػػػػازة العاليػػػػة مػػػػف 
المقررات الدراسية قليا او بعضيا عدا مقررات السنة النيائية اذا هبت انػو لضػر مقػررات دراسػية تعادليػا 

عيد عاؿ معترؼ بيما مف الجامعة ، وللمجلس اف يعفيو قػذلؾ مػف امتلانػات النقػؿ بى قلية جامعية او م
قليػػػا او بعضػػػيا اذا هبػػػت انػػػو ادى بنجػػػاح امتلانػػػات تعادليػػػا بػػػى قليػػػة او معيػػػد عػػػاؿ معتػػػرؼ بيمػػػا مػػػف 

 الجامعة . 
نػػػو وللمجلػػػس اف يعفػػػى طالػػػب الدراسػػػات العليػػػا مػػػف بعػػػض المقػػػررات الدراسػػػية ومػػػف امتلاناتيػػػا اذا هبػػػت ا

 لضر مقررات مماهلة بى قلية جامعية او معيد عاؿ معترؼ بيما او ادى بنجاح االمتلانات المقررة  . 
 

 86مادة 
 

يرػػترط بػػى قيػػد الطالػػب للتلضػػير لدرجػػة التخصػػص او لدرجػػة العالميػػة اف يلصػػؿ علػػى اذف مػػف مجلػػس 
 القلية بى متابعة الدراسات و البلوث الخاصة بالدرجة  . 



 

 
 86مادة 

 
ط بى رسالة العالميػة : " الػدقتوراه " اف تقػوف عمػال ذا قيمػة علميػة يرػيد للطالػب بقفايتػو الرخصػية يرتر 

 بى بلوهو ودر اساتو وياتى للعلـ بفائدة ملققة  . 
 ويرترؾ مجمر البلوث االسالمية بى الموضوعات التى تتصؿ باختصاصو . 

 

 

 انجبة اخلبيس
 وأػضبء هيئخ انزؼهيى املؼبهد األسهزيخ

 ( 6117لسنة  656أستبدؿ العنواف بإضابة وأعضا  ىيئة التعليـ بالقانوف  )

  81يبدح 
 

تللػػؽ بػػاألزىر المعاىػػد األزىريػػة المػػذقورة بػػى الالئلػػة التنفيذيػػة ويجػػوز أف تنرػػا معاىػػد أخػػرى بقػػرار مػػف 
 الوزير المختص بعد موابقة المجلس األعلى ل زىر . 

ىػػػد ا عداديػػػة ل زىػػػر ، وتسػػػمى األقسػػػاـ الهانويػػػة المعاىػػػد األزىريػػػة وتسػػػمى األقسػػػاـ االبتدائيػػػة منيػػػا المعا
 ل زىر . 

 
 84يبدح 

 
تقـو مدارس تلفيظ القراف مقاـ مدارس المرللة األولى بالنسبة للطػالب المتقػدميف الػى المعاىػد ا عداديػة 

 ل زىر . 
 ميذ ىذه المدارس ومف غيرىا . وتلدد الالئلة التنفيذية نظاـ القبوؿ ورروطو بالنسبة للمتقدميف مف تال

 
 85يبدح 

 
الررض مف المعاىد األزىرية المللقة باألزىر تزويد تالميذىا بالقػدر القػابى مػف الهقابػة ا سػالمية ، والػى 
جانبيػػا المعػػػارؼ والخبػػرات التػػػى يتػػزود بيػػػا نظػػراؤىـ بػػػى المػػدارس األخػػػرى المماهلػػة ليخرجػػػوا إلػػى الليػػػاة 



 

عدادىـ  القامؿ للدخوؿ بى قليات جامعة األزىر ولتتييا ليـ جميعا بػرص متقابئػة بػى مزوديف بوسائليا وا 
مجاؿ العمؿ وا نتاج قما تتييا ليـ الفرص المتقابئة للدخوؿ بى قليات الجامعات األخرى بػى الجميوريػة 

 العربية المتلدة وسائر القليات ومعاىد التعليـ العالي . 
 

  86يبدح 
 
 

عدادية لالزىر هالث سنوات يعد بييػا التلميػذ الػى جانػب مػا يلصػؿ مػف علػـو مدة الدراسة بى المعاىد اال
 الديف واللرة لللصوؿ على الريادة االعدادية  . 

 
 ( 6998لسنة  664) الفقرة األولى مستبدلة بالقانوف   87يبدح 

 
مػا يلصػؿ عليػو " مدة الدراسة بى المعاىد الهانوية االزىريػة هػالث سػنوات يعػد بييػا التلميػذ إلػى جانػب  -

مف علـو الديف واللرة لللصوؿ على . الريادة الهانوية العامة بالد قسػمييا العلمػى واالدبػى أو اللصػوؿ 
 على الريادة الهانوية الفنية بالد أنواعيا الصناعى والتجارى والزراعى وغيرىا " . 

 ص بقرار مف رئيس الجميورية  . ويجوز اف تعدؿ مدة الدراسة بى االقساـ الهانوية الفنية بالزيادة او النق

 
 88يبدح 

 
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 .
ربية والتعليـ مدى التجاوز عف ررط السف بالنسبة ليؤال  التالميذ على اف يوضح ذلؾ بػى وتلدد وزارة الت

 الالئلة التنفيذية  . 
قما يجوز لللاصليف على الريادة االعدادية مف المدارس االعداديػة العامػة اف يطلبػوا االلتلػاؽ بالمعاىػد 

بػيف اللاصػليف علػى الرػيادة االعداديػة مػف الهانوية لالزىر بعد النجاح بى امتلػاف يلقػؽ التعػادؿ بيػنيـ و 
 المعاىد االعدادية لالزىر . 



 

 
 89يبدح 

 
لللاصليف على الريادة الهانوية مف المعاىد الهانوية لالزىر لؽ الدخوؿ بى الدى قليات جامعػة االزىػر 
ا ومعاىػػدىا وبػػؽ قواعػػد القبػػوؿ التػػى يقررىػػا مجلػػس الجامعػػة وليػػـ الػػى ذلػػؾ بػػرص متقابئػػة مػػر نظائرىمػػ

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 
يلقػػػؽ التعػػػادؿ بيػػػنيـ وبػػػيف اللاصػػػليف علػػػى الرػػػيادة جامعػػػة االزىػػػر ومعاىػػػدىا بعػػػد النجػػػاح بػػػى امتلػػػاف 

 الهانوية مف المعاىد الهانوية لالزىر . 
 

 90يبدح 
 

مف ىذا القانوف تلدد الالئلة التنفيذيػة المػواد التػى  89،  88،  87،  86،  85مر مراعاة القاـ المواد 
مػف االزىػر ووزارة التربيػة والتعلػيـ  تدرس بى قؿ المعاىد االعدادية والهانوية لالزىر بنا  على اقتراح لجنة

 قما تلدد الالئلة التنفيذية رروط القبوؿ والنظاـ العاـ للدراسة واالمتلانات بى ىذه المعاىد . 
 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (3يكزرا ) 90يبدح 

يرقؿ على مستوى قؿ معيد وقؿ منطقة أزىرية وعلى مستوى الجميورية مجلس يسمى " مجلس 
ألمنا  واآلبا  والمعلميف " قما يجوز أف ترقؿ بى قؿ مف ىذه المستويات مجالس التلاد الطالب ا

 ويصدر بترقيؿ ىذه المجالس وتلديد اختصاصاتيا قرار مف ريا األزىر .
 
 

 93يبدح 
 

لمعونػػة يقػػوف للمعاىػػد االزىريػػة ادارة عامػػة ميمتيػػا االرػػراؼ واالدارة ، وعلػػى وزارة التربيػػة والتعلػػيـ تقػػديـ ا
الالزمػػػة بػػػػى ىػػػػذا الرػػػػاف ، وتلػػػدد الالئلػػػػة التنفيذيػػػػة ليػػػػذا القػػػػانوف ميمػػػة ىػػػػذه ا دارة ونظػػػػاـ العمػػػػؿ بيػػػػا 

 واختصاصات مديرىا وموظفييا ووسائؿ التعاوف بينيا وبيف وزارة التربية والتعليـ . 



 

 
 92يبدح 

 
اد الدراسػػػية بػػػى المعاىػػػد ترػػػقؿ لجنػػػة مػػػف االزىػػػر ووزارة التربيػػػة والتعلػػػيـ لوضػػػر المنػػػاىى وتخطػػػيط المػػػو 

 االزىرية وبقا اللقاـ ىذا القانوف وتلدد الالئلة التنفيذية نظاـ العمؿ بى ىذه اللجنة  . 
 

 91يبدح 
 

تجػػػػرى االدارة العامػػػػة للمعاىػػػػد االزىريػػػػة ، باالرػػػػتراؾ مػػػػر وزارة التربيػػػػة و التعلػػػػيـ ، امتلانػػػػات الرػػػػيادات 
 المعاىد االزىرية  . االعدادية والهانوية بانواعيا المختلفة بى 

 

 

 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف    (3يكزرا ) 91يبدح 
  

تسرى ألقاـ ىذه المادة وما بعدىا على جمير المعلميف الذيف يقوموف بالتدريس أو التوجيو أو التفتيش 
خصائى التقن ولوجيا الفنى أو بإدارة المعاىد األزىرية وعلى ا خصائييف االجتماعييف والنفسييف وا 

خصائى الصلابة وا عالـ وأمنا  المقتبات بيا .  وا 
  

بيما لـ يرد  6978لسنة  47وتسرى ألقاـ قانوف نظاـ العامليف المدنييف بالدولة الصادر بالقانوف رقـ 
 برانو نص خاص .

  
 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (2يكزرا ) 91يبدح 

  
 ألزىرية مف الوظائؼ اآلتية :يتقوف جدوؿ وظائؼ المعلميف بالمعاىد ا

 معلـ مساعد . -6
 معلـ . -6
 معلـ أوؿ . -9
 معلـ أوؿ )أ( . -4



 

 معلـ خبير . – 5
 قبير معلميف . -6
  

عادة تقييميا وترتيبيا قرار مف ريا األزىر  ويصدر باعتماد جدوؿ ىذه الوظائؼ وبطاقات وصفيا وا 
خصائى ويتضمف ما يقابليا مف وظائؼ ا خصائييف االجتماعي خصائى التقنولوجيا وا  يف والنفسييف وا 

 الصلابة وا عالـ وأمنا  المقتبات .
  

 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (1يكزرا ) 91يبدح 
  

مر عدـ ا خالؿ برروط ررؿ الوظائؼ المدنية المنصوص علييا بى قانوف نظاـ العامليف المدنييف 
 ئؼ المعلميف بالمعاىد األزىرية ما ياتى :بالدولة ، يرترط بيمف يررؿ وظيفة مف وظا

أف يقوف متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إلدى الدوؿ التى تعامؿ المصرييف بالمهؿ بى تولى  -6
 الوظائؼ العامة .

  
ويجوز لريا األزىر االستهنا  مف ىذا الررط عند التعاقد مر المعلميف مف غير المصرييف وبقا للقواعد 

 لالئلة التنفيذية.التى تبينيا ا
  
أف يقوف لاصال على مؤىؿ عاؿ تربوى مناسب ، أو على مؤىؿ عاؿ مناسب با ضابة إلى ريادة  -6

 ) إجازة ( تاىيؿ تربوى وتصدر بقرار مف ريا األزىر ارتراطات التاىيؿ التربوى المطلوب.
  

تاريا العمؿ باأللقاـ  ويستهنى مف ىذا الررط معلـ القرآف القريـ والراغلوف لوظائؼ تعليمية بى
 المضابة قما يستهنى المعلـ المساعد مف ررط المؤىؿ التربوى.

  
 أف يجتاز االختبار المقرر لررؿ الوظيفة. -9
  

 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (4يكزرا ) 91يبدح 
  



 

مف ريا األزىر،  يقوف ررؿ وظيفة " معلـ مساعد " بالتعاقد لمدة سنتيف قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار
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 
 إجرا  .

  
وف بعال أعماؿ التعليـ لررؿ وظيفة " معلـ مساعد" ، ويتـ التعاقد مر المعلميف المؤقتيف الذيف يبارر 
 وذلؾ متى توابرت بييـ رروط ررؿ الوظيفة.

  
ويعيف بقرار مف ريا األزىر بى وظيفة معلـ ، مف أمضى سنة على األقؿ بى وظيفة معلـ مساعد ، 

ددىا الالئلة ولصؿ خالليا على الريادة المرار إلييا ، وهبتت صالليتو للعمؿ وبقا للمعايير التى تل
 التنفيذية.

  
خصائى  خصائى التقنولوجيا وا  ويسرى لقـ الفقرة األولى على ا خصائييف االجتماعييف والنفسييف وا 

 الصلابة وا عالـ وأمنا  المقتبات بالمعاىد األزىرية الذيف يعينوف بعقود مؤقتة.
  

  ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (5يكزرا ) 91يبدح 
( ، أو للترقية 6مقررا ) 99ييف ابتدا  بى إلدى وظائؼ التعليـ المرار إلييا بى المادة يرترط للتع

للوظائؼ األعلى أو ما يعادليا توابر رروط ررليا واللصوؿ على ريادة الصاللية لررؿ الوظيفة مف 
 699وف رقـ ( مف قانوف التعليـ الصادر بالقان75األقاديمية المينية للمعلميف المنصوص علييا بالمادة )

 واجتياز التدريب واالختبارات التى تعقد ليذا الررض. 6986لسنة 
  

 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (6يكزرا ) 91يبدح 
  

( يقوف التعييف أو التعاقد لررؿ وظائؼ التعليـ المرار إلييا بى 4مقررا ) 99دوف إخالؿ بلقـ المادة 
سر االنترار يوجو للجمير وبما يقفؿ تقابؤ الفرص ، ويتـ ( مف خالؿ إعالف وا6مقررا ) 99المادة 

ترتيب مف يجتازوف اختبار ررؿ الوظيفة والمفاضلة بينيـ بمراعاة مؤىالتيـ وخبراتيـ . وتنظـ الالئلة 
 التنفيذية وسائؿ ا عالف وقواعد الترتيب والمفاضلة.



 

  
 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (7يكزرا ) 91يبدح 

  
جوز نقؿ راغلى وظائؼ المعلميف مف مرللة تعليمية إلى مرللة تالية إال بعد استيفا  الرروط ال ي

الخاصة بالميارات والمعارؼ والمتطلبات الفنية التى يصدر بتلديدىا قرار مف ريا األزىر ، وبعد 
 اللصوؿ على ريادة الصاللية المقررة للمرللة التى يتـ االنتقاؿ إلييا .

  
 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (8ا )يكزر 91يبدح 

  
يتقوف جدوؿ وظائؼ التوجيو مف وظائؼ : موجو وتعادؿ وظيفة معلـ أوؿ )أ( وموجو أوؿ وتعادؿ 

 وظيفة معلـ خبير، وموجو عاـ وتعادؿ وظيفة قبير معلميف.
  

التوجيو بررط  ويتـ اختيار راغلى وظائؼ موجو أوؿ وموجو عاـ مف الوظيفة األدنى مباررة مف وظائؼ
 ( .66مقررا ) 99توابر الرروط المتطلبة للترقية والمنصوص علييا بى المادة 

  
ويرترط للترقية بيف وظائؼ التوجيو اجتياز االختبارات التى تقيس المتطلبات التى تلددىا الالئلة 

تلدده  وذلؾ على النلو الذى التنفيذية والتى تبيف تمقف الموجو بى مجاؿ تخصصو األقاديمى ،
 األقاديمية المينية للمعلميف.

  
 وتلدد الالئلة التنفيذية أعبا  العمؿ ونسب وظائؼ التوجيو إلى وظائؼ التعليـ .

  
 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (9يكزرا ) 91يبدح 

  
سنوات قابلة للتجديد مف بيف راغلى  يتـ اختيار راغلى وظيفة ريا معيد ووقيؿ معيد لمدة هالث

يفة " معلـ أوؿ )أ( " على األقؿ ، وتلدد الالئلة التنفيذية إجرا ات وأسس االختيار ويقوف لقؿ معيد وظ
ريا ووقيؿ أو أقهر بلسب عدد الفصوؿ والمرالؿ التعليمية بيا ووبؽ التياجات إدارة المعيد األزىرى 

 على النلو الذى تلدده الالئلة التنفيذية.



 

  
 ( 6117لسنة  656القانوف ) مضابة ب (30يكزرا ) 91يبدح 

  
( وأعبائيـ 6مقررا ) 99تلدد الالئلة التنفيذية معايير ملزمة ل دا  التعليمى لمف نصت علييـ المادة 

التعليمية وساعاتيا بمختلؼ مستوياتيـ ووظائفيـ ويراعى عند إعدادىا عدـ التفرقة بيف الوظائؼ 
 المختلفة.

  
فاية أدا  راغلى وظائؼ التعليـ والتوجيو ووظائؼ ا دارة التى قما تلدد الالئلة نظاما يقفؿ تقويـ ق

 يررليا معلموف بما يتفؽ وطبيعة نراطيا وأىدابيا .
  

ويقوف تقويـ األدا  بمرتبة قؼ  ، وبوؽ المتوسط، ، ومتوسط ، ودوف المتوسط وضعيؼ . ويعتد بى 
األدا  . ونتائى تقويـ أدا  تالميذ المعلـ  وضر ىذا التقرير ، بنظـ المتابعة والتقويـ المستندة على معايير

، 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.
  

 تنفيذية القواعد وا جرا ات واألسس التى تتبر بى وضر تقرير تقويـ األدا  .وتلدد الالئلة ال
  

قما تلدد الالئلة التنفيذية ا جرا ات الالزمة لربر قفا ة مف يلصؿ على تقرير تقويـ أدا  بمرتبة دوف 
 المتوسط أو ضعيؼ.

  
 ية بقوة القانوف.وتعتبر خدمة مف يلصؿ على تقريرى تقويـ أدا  متتالييف بمرتبة ضعيؼ منتي

  
دارية وبنية وتعليمية لتلقى  وترقؿ لجنة بقرار مف ريا األزىر بقؿ منطقة أزىرية تضـ عناصر قانونية وا 

 وبلص التظلمات مف تقارير تقويـ األدا  ، وتربر ىذه اللجنة توصياتيا لريا األزىر التخاذ ما يراه.
  

 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (33( يكزرا )91يبدح )



 

  
 ( ، اآلتى:6مقررا ) 99يرترط للترقية إلى الوظائؼ المنصوص علييا بى المادة 

 استيفا  رروط الوظيفة المرقى إلييا على النلو المبيف ببطاقة الوصؼ الخاصة بيا. -6
قضا  خمس سنوات على األقؿ بى ممارسة العمؿ الفعلى بى الوظيفة ، األدنى مباررة ، أو ما بى  -6

 وبقا للقواعد التى يصدر بيا قرار مف ريا األزىر. مستواىا
 اللصوؿ على ريادة الصاللية لمزاولة الوظيفة المرقى إلييا. -9
اللصوؿ على تقرير تقويـ أدا  بمرتبة بوؽ متوسط على األقؿ بى السنتيف السابقتيف مباررة على  -4

 النظر بى الترقية.
  

 .وتلدد الالئلة التنفيذية إجرا ات الترقية
  

  ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (32( يكزرا )91يبدح )
يقوف نقؿ راغلى الوظائؼ بيف المناطؽ األزىرية بقرار مف ريا األزىر بنا  على عرض رئيس قطاع 

 المعاىد األزىرية.
  

  ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (31( يكزرا )91يبدح )
 وع ومواقيتو وبقا لمقتضيات الصالح العاـ.يلدد ريا األزىر أياـ العمؿ بى األسب

  
 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 . -
 أربعوف يوما.قبير المعلميف خمسة و  -
  

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 
ور هالث سنوات بإذا لـ يلصؿ علييا للاجة العمؿ التى تقدرىا تصفية رصيد ا جازات المتبقى قبؿ مر 

 السلطة المختصة استلؽ المقابؿ النقدى عنيا.
  

 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (34يكزرا ) 91يبدح 
  

 تلدد أجور الوظائؼ المنصوص علييا بيذا الباب وبقا للجدوؿ المرابؽ ليذا القانوف.
  

 ( 6117لسنة  656ضابة بالقانوف ) م (35يكزرا ) 91يبدح 
  

يصدر رئيس مجلس الوزرا  بنا  على عرض ريا األزىر قرارا بنظاـ لوابز األدا  ولوابز ا دارة 
ولابز التميز العلمى لللاصليف على ريادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو 

منح مقابؿ أعبا  الوظيفة ومقابؿ ساعات العمؿ  بى مجاالت العمؿ التعليمى أو التربوى ونظاـ الدقتوراه
ا ضابية ومقابؿ الترجير على العمؿ بوظائؼ أو مناطؽ معينة وأدا  النفقات التى يتلمليا راغلو 

 الوظائؼ التعليمية ، بى سبيؿ تادية أعماؿ ىذه الوظائؼ.
  

 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (36يكزرا ) 91يبدح 
  

ئؼ التعليـ ، لابزا ل دا  المتميز يصدر بو قرار مف رئيس مجلس الوزرا  بنا  على يمنح راغلو وظا
 عرض ريا األزىر، ويلدد القرار نسبة اللابز ورروط وضوابط منلو.

  
% مف راغلى الوظائؼ المرار إلييا 61وال يجوز أف يزيد عدد مف يمنلوف ىذا اللابز قؿ عاـ على 

 بى قؿ منطقة أزىرية .
  

 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (37يكزرا ) 91يبدح 
  



 

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 

أغسطس بإنو يبقى بى الخدمة لتى ىذا التاريا دوف أف تلسب ىذه المدة بى تقدير أقتوبر إلى آخر 
 المعاش أو المقاباة.

  
 ( 6117لسنة  656) مضابة بالقانوف  (38يكزرا ) 91يبدح 

  
( الموجودوف بالخدمة أو الذيف 6مقررا ) 99يمنح راغلو وظائؼ التعليـ المرار إلييا بى المادة 

% مف أساسى األجر، وتسرى علييـ العالوة السنوية المقررة ،  51معلـ وقدره  سيعينوف مستقبال بدؿ
وقؿ زيادة بى األجور تمنح للعامليف بالجياز ا دارى بالدولة ، وتتـ ترقيتيـ للدرجة المالية األعلى وبقا 

خرى الواردة ل لقاـ المنصوص علييا بقانوف نظاـ العامليف المدنييف بالدولة ، وتطبؽ علييـ األلقاـ األ
 ( وما بعدىا .6مقررا ) 99بالمادة 

  
 ويصدر قرار مف ريا األزىر بتلديد الوظائؼ المقابلة لوظائؼ المعلميف الواردة بالجدوؿ المربؽ.

  
( بقرار مف ريا األزىر طبقا للفقرة 6مقررا ) 99ويمنح راغلو وظائؼ المعلميف المرار إلييا بى المادة 

% مف األجر األساسى ، على النلو المبيف  651% إلى  51ة تتراوح ما بيف السابقة بدؿ اعتماد بنسب
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 

ر التى يتقاضونيا ولو تجاوزت نياية األجر المقرر للوظائؼ المنقوليف إلييا ، وبليث يبدأ بى باألجو 
 .6/7/6118التطبيؽ بى موعد ال يتجاوز 

  
ويقوف ترتيب األقدمية بيف المنقوليف إلى وظيفة والدة بلسب أوضاعيـ السابقة بى لالة استيفائيـ 

 الرروط والمتطلبات بى ذات التاريا
 

 

 انسبدسانجبة 
 فى االحكبو االَزقبنيخ



 

 94يبدح 
 

الػػى اف يػػتـ تنفيػػذ ىػػذا القػػانوف ويتعػػادؿ خريجػػو االقسػػاـ االبتدائيػػة والهانويػػة بالمعاىػػد االزىريػػة مػػر نظػػرائيـ 
مػػف خريجػػى المػػدارس االعداديػػة والهانويػػة ، تػػنظـ دراسػػات اضػػابية للتالميػػذ المقيػػديف بػػى ىػػذه االقسػػاـ ، 

ىيليـ لػػدخوؿ امتلانػػات معادلػػة للرػػيادة االعداديػػة بالنسػػبة لتالميػػذ االقسػػاـ لػػيف صػػدور ىػػذا القػػانوف لتػػا
االبتدائية للمعاىد االزىرية وللريادة الهانوية العامة او الفنية بالنسبة لتالميذ االقساـ الهانوية ليػذه المعاىػد 

  . 
لعمػػؿ امتلانػػات المعادلػػة  وعلػػى وزارة التربيػػة والتعلػػيـ اف تعػػاوف بػػى تنفيػػذ ىػػذه الدراسػػات . واف تعػػد العػػدة

 .   6966/  6966المرار الييا بى ختاـ العاـ الدراسى 
ومػػر ذلػػؾ بػػاف مػػف لػػؽ قػػؿ لاصػػؿ علػػى الػػدى الرػػيادتيف االبتدائيػػة او الهانويػػة مػػف ىػػذه االقسػػاـ دخػػوؿ 

نظػػاـ امتلانػػات المعادلػػة المرػػار الييػػا وبقػػا للنظػػاـ الػػذى تلػػدده الالئلػػة التنفيذيػػة ، وينتيػػى العمػػؿ بيػػذا ال
 .   6966/  6965بانتيا  العاـ الدراسى 

 
 95يبدح 

 
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 الدراسػػة 

ة ليؤال  التالميذ وللتالميذ المعيديف بالسنة االولى واالقساـ الهانوية على الوجػو الػذى يلقػؽ التعػادؿ بالنسب
 بى اخر المرللة  . 

 
 96يبدح 

 
يقػػػوف للتالميػػػذ  6967/  6966والػػػى ابتػػػدا  العػػػاـ الدراسػػػى  6969/  6966ابتػػػدا  مػػػف العػػػاـ الدراسػػػى 

عادلة الريادة الهانويػة المرػار الييػا بػى المػادتيف السػابقتيف اللاصليف على معادلة الريادة االعدادية او م
قػػؿ اللقػػوؽ المقػػررة لللاصػػليف علػػى الرػػيادة االعداديػػة او الرػػيادة الهانويػػة ، سػػوا  بػػى القبػػوؿ بالمػػدارس 
والقليػػػات الجامعيػػػػة ومعاىػػػد التعلػػػػيـ العػػػػالى ، او بػػػى غيػػػػر ذلػػػؾ مػػػػف اللقػػػػوؽ المقػػػررة بػػػػاللوائح والقػػػػوانيف 

، مر التجاوز عف ررط السف الى سنتيف بالنسػبة لللاصػليف علػى معادلػة االعداديػة والػى هػالث والقرارات 



 

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

 97يبدح 
 

/  6966سػػى الطػػالب المقيػػدوف بػػى قليػػات االزىػػر اللاليػػة ، والػػذيف ينتظػػر قيػػدىـ بػػى اوؿ الموسػػـ الدرا
، تلػػدد الالئلػػة التنفيذيػػة ليػػذا القػػانوف النظػػاـ الػػذى يتبػػر للمال مػػة بػػيف وضػػعيـ وبػػيف مقتضػػيات  6966

تطبيؽ ىذا القانوف ومر ذلؾ بانو يجوز اف تزاد سنوات الدراسة بالنسبة للطالب المقيديف لاليا بى قليػات 
يجػوز لللاصػػليف علػى الرػيادة العاليػػة  االزىػر سػنة او سػنتيف بصػػفة مؤقتػة لتلقيػؽ ىػػذه المال مػة  . قمػا

مف قليات االزىػر اللاليػة اف ينتظمػوا بػى دراسػات 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 
 الدقتوراه مف جامعات الجميورية العربية المتلدة  .  على الماجستير او

 
 98يبدح 

 
يلػػػتفظ للعلمػػػا  المػػػوظفيف االف وللمدرسػػػيف بػػػى اقسػػػاـ االزىػػػر المختلفػػػة وبػػػى المعاىػػػد االزىريػػػة واعضػػػا  
ىيئات التدريس بى قليػات االزىػر اللاليػة واعضػا  جماعػة قبػار العلمػا  وللطػالب بػى القليػات والمعاىػد 

قساـ العامػة بقػؿ اللقػوؽ الماليػة المقػررة ليػـ قبػؿ صػدور ىػذا القػانوف سػوا  بػى المرتبػات او االزىرية واال
المعارػػات او بػػى االوقػػاؼ او بػػى مػػدة الخدمػػة بالنسػػبة للمػػوظفيف او غيػػر ذلػػؾ علػػى اف تتضػػمف الالئلػػة 

ئؼ او يلتلقػػوف التنفيذيػػة ليػػذا القػػانوف تلديػػد قػػؿ مػػا يتعلػػؽ بيػػذه اللقػػوؽ بالنسػػبة للػػذيف يعينػػوف بػػى الوظػػا
 باقساـ الدراسة المختلفة مستقبال . 

 
 99يبدح 

 
 تلدد الالئلة التنفيذية ليذا القانوف المسائؿ اآلتية وغيرىا مما وردت االرارة اليو بى ىذا القانوف :  

اختصاصات ريا االزىر ، ووقيؿ االزىر ، ورئيس جامعة االزىر ، ووقيػؿ جامعػة االزىػر ، عمػدا   -6
واالمػػػيف العػػػاـ للمجلػػػس االعلػػػى لالزىػػػر ، واالمػػػيف العػػػاـ للجامعػػػة ، ومػػػدير الهقابػػػة والبلػػػوث القليػػػات ، 



 

 االسالمية ، ومدير المعاىد االزىرية ، والمجالس المختلفة ، وذلؾ بى اللدود المبينة بى ىذا القانوف . 
لالزىػػػػر ، جػػػػدوؿ المرتبػػػػات والمقابػػػػآت لرػػػػيا االزىػػػػر ووقيػػػػؿ االزىػػػػر ، واعضػػػػا  المجلػػػػس االعلػػػػى  -6

 واعضا  مجمر البلوث االسالمية  . 
 قيفية ادارة امواؿ جامعة االزىر .  - 9
 رروط قبوؿ الطالب بى الجامعة  .  - 4
 نظاـ تاديب الطالب .  - 5
 قؿ ما يتعلؽ بالمنح و المقابآت واالعانات الخاصة بالطالب .  - 6
 مناىى الدراسة  .  - 7
 ، ومدة العطلة  .  مدة الدراسة ، ومدة االمتلاف - 8
 الدرجات العلمية والريادات التى تمنليا الجامعة ورروط قؿ منيا .  - 9

 القواعد العامة المتلاف .  - 61
 مدة ارتراؿ الممتلنيف ولجاف االمتلاف ومقدار مقاباتيـ وقيفية تعييف وواجباتيـ .  - 66
 االنتداب للتدريس .  - 66
 منح العضا  ىيئة التدريس والمعيديف تلديد المقابآت المالية وال - 69
 نظاـ تعييف اعضا  ىيئة التدريس والمعيديف وجدوؿ المرتبات والمقابآت بى الجامعة  .  - 64
 قواعد الرئوف االجتماعية والرياضية للطالب .  - 65
المبينة بػى  القواعد العامة للتنظيـ الدراسى واالدارى بى المعاىد االزىرية المللقة وذلؾ بى اللدود - 66

 ىذا القانوف . 
 

  300يبدح 
 

تصػػدر الالئلػػة التنفيذيػػة ليػػذا القػػانوف بػػى مػػدى اربعػػة ارػػير مػػف تػػاريا صػػدوره ، ويعمػػؿ بيػػا مػػف تػػاريا 
صػػدورىا. وللػػوزير المخػػتص اصػػدار مػػا يػػراه مػػف قػػرارات تنفيذيػػة او تقميليػػة مؤقتػػة تتعلػػؽ برػػئوف االزىػػر 

قانوف وذلؾ خالؿ الفتػرة التػى تعػد بييػا الالئلػة التنفيذيػة للػيف وىيئاتو بما ال يتعارض مر نصوص ىذا ال
 صدورىا .

 303يبدح 
 ينرر ىذا القانوف بى الجريدة الرسمية ، ويعمؿ بو مف تاريا نرره . 



 

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

  
 



 

 قزار رئيس مجهىريخ يصز انؼزثيخ

 3975نسُخ  250رقى 
 3963نسُخ  301ثبنالئحخ انزُفيذيخ نهقبَىٌ رقى 

 )*(ثشؤٌ إػبدح رُظيى األسهز واهليئبد انزي يشًههب
 رئيس الجميورية

 بعد االطالع على الدستور:
 ئات التي يرمليا؛براف إعادة تنظيـ األزىر واليي6966لسنة  619وعلى القانوف رقـ 
 براف تنظيـ الجامعات؛ 6976لسنة  49وعلى القانوف رقـ 

بتطبيػػػػؽ جػػػػدوؿ المرتبػػػػات المللػػػػؽ بقػػػػانوف الجامعػػػػات علػػػػى جامعػػػػة  6976لسػػػػنة 56وعلػػػى القػػػػانوف رقػػػػـ 
 األزىر؛

 بتنظيـ وزارة رئوف األزىر وتلديد مسئولياتيا؛ 6974لسنة  6198وعلى قرار رئيس الجميورية رقـ 
 قة مجلس الوزرا ؛وعلى مواب

 وعلى ما ارتآه المجلس األعلى ل زىر؛
 وبنا  على ما ارتآه مجلس الدولة؛

المرػار إلييػا المرابقػة ليػذا القػرار 6966لسػنة  619يعمؿ بالقاـ الالئلة التنفيذية للقانوف رقـ  -6يبدح
 ويلرى قؿ نص يخالؼ ألقاميا.

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

التنفيذيػػػػة المرابقػػػػة، قمػػػػا يسػػػػتمر العمػػػػؿ بيمػػػػا ال يخالفيمػػػػا بالقػػػػاـ القػػػػرارات التنظيميػػػػة والتقميليػػػػة المؤقتػػػػة 
لتػػػى تصػػػدر اللػػػوائح الداخليػػػة الجديػػػدة للقليػػػات  6966لسػػػنة  619انوف رقػػػـ الصػػػادرة تنفيػػػًذا أللقػػػاـ القػػػ

 والمعاىد وقذلؾ اللوائح األخرى المرار إلييا بي الالئلة التنفيذية المرابقة.

                                                 
)*(

 )حابع(. 51العذد  – 5721مارس سىت  72الجزيذة الزسميت في  

لسىت  501على أن حسخبذل عبارة "مذيز الجامعت" بعبارة "رئيس الجامعت" أيىما وردث بالقاوىن رقم 5795لسىت  11ن رقم ملحىظت: وصج المادة الثالثت مه القاوى

 والئحخه الخىفيذيت.5795



 

المرػار إليػو ال تنفػذ قػرارات المجلػس  6966لسػنة  619مر عدـ ا خػالؿ بالقػاـ القػانوف رقػـ  -1يبدح
ا سػػالمية أو مجلػػس جامعػػة األزىػػر بيمػػا يلتػػاج إلػػى استصػػدار قػػانوف  األعلػػى ل زىػػر أو مجمػػر البلػػوث

أو قرار مػف رئػيس الجميوريػة أو مجلػس الػوزرا  إال بعػد اعتمادىػا مػف وزيػر رػئوف األزىػر طبقًػا للمػادتيف 
، ويسػػري ذلػػؾ علػػى مػػا يصػػدر مػػف قػػرارات بػػي المسػػائؿ 6966لسػػنة  619مػػف القػػانوف رقػػـ  -51، 66

مػػػػف القػػػػانوف  89، 57، 54، 56، 95، 94/6/ب، 91، 69، 66، 66واد المنصػػػػوص علييػػػػا بػػػػي المػػػػ
 المذقور، وقذلؾ بي المسائؿ التي جعؿ ىذا القانوف لوزير رئوف األزىر اختصاص إصدار قرار بييا.

 ينرر ىذا القرار بي الجريدة الرسمية، ويعمؿ بو مف تاريا نرره. -4يبدح

 (.6975مارس سنة  69) 6995ربير األوؿ سنة  6صدر برئاسة الجميورية بي 



 

 

 انجبة األول أحكبو ػبيخ

 ( شيخ األسهز:3)
ريا األزىػر ىػو ا مػاـ األقبػر وصػالب الػرأي بػي قػؿ مػا يتصػؿ بالرػئوف الدينيػة والمرػترليف  -6يبدح

بالقرآف وعلـو ا سالـ، ولو الرياسة والتوجيػو بػي قػؿ مػا يتصػؿ بالدراسػات ا سػالمية والعربيػة بػي األزىػر 
 و.وىيئات

وىػذه الالئلػة يقػوف لرػيا األزىػر بالنسػبة ل زىػر 6966لسػنة  619مر مراعاة ألقاـ القػانوف  -2يبدح
 وىيئاتو وللعامليف بيا عدا جامعة األزىر جمير االختصاصات المقررة للوزير بي قابة القوانيف واللوائح.

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

 ( وكيم األسهز:2)
يعاوف وقيؿ األزىر ريا األزىر ويقـو مقامو عند غيابو ولرػيا الزىػر أف يفوضػو بػي ممارسػة  -1يبدح

 بعض اختصاصاتو المنصوص علييا بي المادةالسابقة.

بالنسػػبة وىػػذه الالئلػػة يقػػوف لوقيػػؿ األزىػػر 6966لسػػنة  619مػػر مراعػػاة ألقػػاـ القػػانوف رقػػـ  -4يــبدح
لييئػػات األزىػػر وللعػػامليف بيػػا عػػدا الجامعػػة جميػػر االختصاصػػات المقػػررة لوقيػػؿ الػػوزارة بػػي قابػػة القػػوانيف 

 واللوائح.

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

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

يقػوف ل زىػر ميزانيػة تمهػؿ قسػًما ضػمف موازنػة الجيػاز ا داري للدولػة إيػراًدا ومصػروًبا وتقسػـ  -6يبدح
 إلى بروع وبصوؿ وبًقا لما تقتضيو طبيعة العمؿ، وما يتفؽ عليو بيف األزىر ووزارة المالية.

 تيا ونيايتيا مر السنة المالية للدولة.وتتفؽ السنة المالية ل زىر وىيئاتو بي بداي

تعد قؿ ىيئة مف ىيئات األزىر مػا يخصػيا بػي مرػروع الميزانيػة بنػا  علػى تقػديرات مصػلوبة  -7يبدح
 بالبيانات وا لصا ات واألسس التي بنيت علييا.



 

وف ويعػػرض مرػػروع الميزانيػػة علػػى المجلػػس األعلػػى ل زىػػر للنظػػر بيػػو، وبعػػد إقػػراره يرسػػؿ إلػػى وزيػػر رػػئ
 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.

زىػػر جيػػاز إداري ومػػالي تلػػت إرػػراؼ رئيسػػيا ويتقػػوف مػػف يقػػوف لقػػؿ ىيئػػة مػػف ىيئػػات األ -8يــبدح
 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، 
 ل زىر. تلت إرراؼ األميف العاـ للمجلس األعلى

يتػػولى األزىػػر وىيئاتػػو إقامػػة مبانييػػا ومنرػػآتيا ويقػػـو باألعمػػاؿ الالزمػػة لصػػيانتيا وترميميػػا  -9يــبدح
صػػػالح األجيػػػزة والمعامػػػؿ واآلالت بواسػػػطة إدارة ىندسػػػية تضػػػـ بعػػػض أعضػػػا   وقػػػذلؾ أعمػػػاؿ صػػػيانة وا 

انة بيػػػـ لخبػػػرتيـ ىيئػػػات التػػػدريس بجامعػػػة األزىػػػر وغيرىػػػا مػػػف الجامعػػػات المصػػػرية أو مػػػف يػػػرى االسػػػتع
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 

ذه ا دارة وتصػػػػدر بقػػػػرار مػػػػف رػػػػيا األزىػػػػر بعػػػػد موابقػػػػة المجلػػػػس األعلػػػػى ل زىػػػػر وأخػػػػذ رأي مجلػػػػس ليػػػػ
 الجامعة.

وتعتبػػر ىػػذه األعمػػاؿ بالنسػػبة ألعضػػا  ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة األزىػػر الػػذيف يرػػترقوف بييػػا مزاولػػة للمينػػة 
 داخؿ الجامعة.

دارة أو بي األعماؿ المذقورة بقرار مػف وتلدد مقابآت أعضا  ىيئات التدريس الذيف يرترقوف بي ىذه ا 
 ريا األزىر بنا  على اقتراح مجلس جامعة األزىر وموابقة المجلس األعلى ل زىر.

ــبدح تلػػدد مرتبػػات ومقابػػآت رػػيا األزىػػر ووقيػػؿ األزىػػر واألمنػػا  العػػامليف لييئاتػػو ومػػدير عػػاـ  -60ي
ر البلػػوث ا سػػالمية ومػػدير الجامعػػة المعاىػػد األزىريػػة وأعضػػا  المجلػػس األعلػػى ل زىػػر وأعضػػا  مجمػػ

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
وىػػذه الالئلػػة، يقػػوف للمجلػػس 6966لسػػنة  619رقػػـ  619نوف رقػػـ مػػر مراعػػاة ألقػػاـ القػػا -33يــبدح

األعلػػى ل زىػػر بالنسػػبة لجامعػػة األزىػػر االختصاصػػات المقػػررة للمجلػػس األعلػػى للجامعػػات األخػػرى بػػي 
 القوانيف واللوائح لمنظمة ليا.

ا يػدعو رػيا األزىػر المجلػس األعلػى ل زىػر إلػى االجتمػاع مػرة علػى األقػؿ قػؿ رػيريف قمػ -32يـبدح
يػػػدعوه إلػػػى االجتمػػػاع بنػػػا  علػػػى طلػػػب أغلبيػػػة أعضػػػائو بقتػػػاب مسػػػبب، ولػػػوزير رػػػئوف األزىػػػر لضػػػور 

 اجتماعات المجلس األعلى ل زىر، وبي ىذه اللالة تقوف لو رياسة المجلس.
ويقوف االجتماع صليًلا بلضػور أغلبيػة أعضػائو، وتصػدر القػرارات باغلبيػة األعضػا  اللاضػريف، بػإذا 

 رجح الجانب الذي منو رئيس المجلس.تساوت األصوات ي
 مف ىذه الالئلة يصدر ريا األزىر قرارات المجلس األعلى ل زىر. 69مر مراعاة لقـ المادة

تبلػغ قػرارات المجلػس األعلػى 6966لسػنة  619مػف القػانوف رقػـ 66مػر مراعػاة ألقػاـ المػادة -31يبدح
 صدورىا.ل زىر إلى وزير رئوف األزىر خالؿ همانية أياـ مف تاريا 

يقػـو األمػػيف العػػاـ للمجلػس األعلػػى ل زىػػر بامانػة المجلػػس وا رػػراؼ علػى تلريػػر ملاضػػر  -34يــبدح
هباتيا بي سػجؿ خػاص يوقعػو رػيا األزىػر بعػد توقيعػو مػف األمػيف العػاـ قمػا يقػـو األمػيف العػاـ  جلساتو وا 

 بتبليغ قرارات المجلس إلى الجيات المختصة.
 .6966لسنة  619مف القانوف رقـ  64لس المنصوص عليو بي المادةويرأس األميف العاـ جياز المج

يتقػػوف جيػػاز المجلػػس األعلػػى ل زىػػر مػػف األقسػػاـ الفنيػػة وا داريػػة والماليػػة وغيرىػػا الالزمػػة  -35يــبدح
للقيػػاـ بعملػػو، ويصػػدر قػػرار مػػف رػػيا األزىػػر بنػػا  علػػى اقتػػراح األمػػيف العػػاـ للمجلػػس لتلديػػد ىػػذه األقسػػاـ 

 صاتيا وتنظيـ عمليا.وتلديد اختصا

يػدير األمػيف العػاـ للمجلػس 6966لسػنة  619مػف القػانوف رقػـ  61مػر مراعػاة ألقػاـ المػادة -36يبدح
األعلػػػى ل زىػػػر تلػػػت إرػػػراؼ رػػػيا األزىػػػر األعمػػػاؿ الفنيػػػة والماليػػػة وا داريػػػة لجيػػػات المجلػػػس، ويقػػػوف 

 مسئواًل عف تنفيذ القوانيف واللوائح بي لدود اختصاصو.



 

وىػػػذه الالئلػػػة يقػػػوف ل مػػػيف العػػػاـ للمجلػػػس األعلػػػى 6966لسػػػنة  619ة ألقػػػاـ القػػػانوف رقػػػـ ومػػػر مراعػػػا
ل زىػػر بالنسػػبة لجيػػاز المجلػػس والعػػامليف بػػو جميػػر االختصاصػػات المقػػررة لرؤسػػا  المصػػالح بػػي قابػػة 

 القوانيف واللوائح.

 انجبة انضبنش

 جمًغ انجحىس اإلسالييخ -3
 )أوالً( واججبد اجملًغ:

ارػػر المجمػػر نرػػاطو لتلقيػػؽ األىػػداؼ المنصػوص علييػػا بػػي القػػانوف، وعلػػى األخػػص مػػا يب -37يــبدح
 ياتي:
 البلث العميؽ الواسر بي الفروع المختلفة للدراسات ا سالمية. (6)
العمؿ على تجديد الهقابة ا سالمية وتجرييا مف الفضوؿ والروائب وتجليتيا بي جوىرىػا األصػيؿ  (6)

 الخالص.
 ـ والهقابة ا سالمية لقؿ مستوى وبي قؿ بيئة.توسير نطاؽ العلـ با سال (9)

 تلقيؽ التراث ا سالمي ونرره. (4)

 بياف الرأي بيما يجد مف مرقالت مذىبية أو اجتماعية أو اقتصادية. (5)

 لمؿ تبعة الدعوة إلى سبيؿ اهلل باللقمة والموعظة اللسنة. (6)

والخػػارج لالنتفػػاع  تتبػر مػػا ينرػر عػػف ا سػالـ والتػػراث ا سػػالمي مػف بلػػوث ودراسػات بػػي الػداخؿ (7)
 بما بييا مف رأي صليح أو مواجيتيا بالتصليح والرد.

 رسـ نظاـ بعوث األزىر إلى العالـ والبعوث الوابدة مف العالـ إليو. (8)

المعاونػػة بػػي توجيػػو الدراسػػات ا سػػالمية العليػػا لػػدرجتي التخصػػص والعالميػػة بػػي جامعػػة األزىػػر  (9)
 تلاناتيا.وا رراؼ على ىذه الدراسات والمرارقة بي ام

العمػػػؿ علػػػى تنظػػػيـ القواعػػػد وتوليػػػد األسػػػس التػػػي تقػػػـو علييػػػا المسػػػابقات والمػػػنح العلميػػػة  (61)
جرا  المسابقات وتقديـ المػنح العلميػة  والجوائز التي تمنليا الدولة لترجير الدراسات ا سالمية، وا 

ف يصػدر والجوائز المالية ليذا الررض وللمجمر بي سبيؿ تلقيؽ أىدابػو وبػي لػدود اختصاصػو أ
 توصيات إلى العامليف بي مجاؿ الهقابة ا سالمية مف الييئات العامة والخاصة واألبراد.



 

ب( جلبٌ اجملًغ وأروقزه:
ً
 )صبَي

يؤلؼ مجلس المجمػر مػف بػيف أعضػائو لجاًنػا أساسػية تخػتص قػؿ منيػا بجانػب مػف البلػوث  -38يبدح
  قؿ دورة مػف دورات المجلػس ويختػار لقػؿ بي مجاؿ الهقابة ا سالمية، ويقوف ترقيؿ ىذه اللجاف بي بد

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

 الالئلة.

لمجلس المجمر أف يؤلؼ مف بيف أعضائو بنا  على اقتراح اللجاف المختصة أروقة للبلوث  -39حيبد
بػػػي مختلػػػؼ بػػػروع الهقابػػػة ا سػػػالمية، ويقػػػوف لقػػػؿ رواؽ رػػػيا مػػػف األعضػػػا  يعاونػػػو عػػػدد مػػػف البػػػالهيف 

مجلػس  والخبرا  ويقوف اعتماد صفتيـ بقػرار مػف رػيا األزىػر بنػا  علػى اقتػراح اللجنػة المختصػة وموابقػة
 المجمر وتلدد مقابآتيـ على الوجو المبيف بالجدوؿ )أ( المرابؽ ليذه الالئلة.

 )هالهًا( األعضا :

يقػرر مجلػس المجمػر تفػرغ بعػض أعضػائو بمػا ال يقػؿ عػف النصػؼ، ويعتمػد ىػذا القػرار مػف  -20يبدح
 المجلس األعلى ل زىر، ويقوف التفرغ لمدة ملددة تبيف بي قرار التفرغ.

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

يبػيف قػرار التفػرغ الميػاـ العلميػة التػي يقلػؼ بيػا العضػو المتفػرغ وعلػى ىػذا العضػو أف يقػدـ  -23يبدح
 ة بنتيجة أبلاهو إلى مجلس المجمر.تقارير دوري

ويخصص العضو المتفرغ جيػوده قليػا ألعمػاؿ المجمػر وال يجػوز لػو مبارػرة أي نرػاط خػارجي أيػا قانػت 
 صورتو خالؿ بترة تفرغو.

ــبدح يتػػابر العضػػو غيػػر المتفػػرغ لضػػور الجلسػػات ويقػػـو بػػالبلوث والدراسػػات التػػي يقلػػؼ بيػػا  -22ي
 ة التي يقرر المجلس ارتراقو بييا.ويرارؾ بي أعماؿ اللجاف واألروق



 

لمجلػػس المجمػػر أف يعتبػػر العضػػو مسػػتقياًل إذا تخلػػؼ عػػف لضػػور خمػػس جلسػػات متتابعػػة  -21يــبدح
بػػدوف عػػذر ويقػػوف ذلػػؾ بقػػرار يصػػدره المجلػػس بػػي جلسػػة يلضػػرىا هلهًػػا األعضػػا  علػػى األقػػؿ وباألغلبيػػة 

 المطلقة ألعضائو جميًعا.

مػف  4، 6، 6لمراسؿ توابر الرروط المنصوص علييا بػي البنػود يراعى بي اختيار العضو ا -24يبدح
 .6966لسنة  69( مف القانوف رقـ 67المادة)

ويصدر باعتماد العضوية قرار مف وزير رئوف األزىر وتقوف مقاباة العضو المراسؿ علػى الوجػو الملػدد 
 بالجدوؿ المرابؽ ليذه الالئلة.

 يرترط بيمف يمنح لقب عضو بخري: -25يبدح

 ( أف يقوف معروًبا بالتقوى والورع بي ماضيو ولاضره.)أ
 )ب( أف يقوف قد أدى لإلسالـ خدمات علمية ذات أهر.

 )رابًعا( ىيئات المجمر:

رػيا األزىػر ىػو رئػيس المجمػر، وىػو الػذي يػدعو إلػى اجتماعػات المجلػس والمػؤتمر ويقػرر  -26يبدح
منصبو يتولى الرئاسػة وقيػؿ األزىػر، وبػي لالػة  جدوؿ أعماليا ويدير مناقراتيا، وبي لالة غيابو أو خلو

 غياب وقيؿ األزىر أو خلو منصبو أيًضا يرأس االجتماع أميف عاـ المجلس هـ أقبر األعضا  سنا.

يضر مجلس المجمر خطة زمنية ل بلاث التي تلقؽ أىدابو ويعتمدىا مػف المجلػس األعلػى  -27يبدح
 ل زىر.

زمة لتنفيذ قراراتو وقرارات مػؤتمر المجمػر ومرػروعاتو ويعيػد يضر مجلس المجمر الخطة لال -28يبدح
إلى اللجاف واألروقة بما يراه مف بلوث وأعماؿ، ويناقش خططيا بي العمؿ ويدرس التقػارير عػف أعماليػا 

 ونتائى بلوهيا، ويتابر تقارير األعضا  المتفرغيف.

 مف قؿ سنة. يجوز أف يقرر المجلس تعطيؿ جلساتو ريريف بي بصؿ الصيؼ -29يبدح

يضػػػر مجلػػػس المجمػػػر الئلػػػة بالنظػػػاـ الػػػداخلي لييئػػػات المجمػػػر واللجػػػاف واألروقػػػة وتنظػػػيـ  -10يـــبدح
العالقػػػة بينيػػػا، وقػػػذلؾ تنظػػػيـ المسػػػابقات، والمػػػنح والجػػػوائز والمقابػػػآت العلميػػػة بػػػي ضػػػو  خطػػػة األبلػػػاث 

لجػػاف مػػف غيػػر أعضػػا  المعتمػدة، ويصػػدر بيػػذه الالئلػػة قػػرار مػف رػػيا األزىػػر ويلػػدد مقابػػآت أعضػا  ال
 المجمر الذيف قد يستعاف بخبرتيـ على الوجو الملدد بي الجدوؿ المرابؽ ليذه الالئلة.



 

يعقػػد المجمػػر مػػؤتمره العػػادي بػػي رػػير ذي القعػػدة مػػف قػػؿ عػػاـ ويجػػوز بقػػرار مػػف رئػػيس  -13يــبدح
 المجمر تعديؿ ىذا الموعد.

قتػػراح رػػػيا األزىػػر بموابقػػػة وزيػػر رػػػئوف قمػػا يجػػػوز دعػػوة المػػػؤتمر إلػػى اجتمػػػاع غيػػر عػػػادي بنػػا  علػػػى ا
 األزىر.

تقػػـو األمانػػة العامػػة للمجمػػر بإرسػػاؿ الػػدعوة إلػػى األعضػػا  مصػػلوبة بجػػدوؿ األعمػػاؿ قبػػؿ  -12يــبدح
 الموعد الملدد لالجتماع باسبوعيف على األقؿ.

 جلسات المؤتمر خاصة ولو أف يقرر عالنيتيا بي المناسبات التي يراىا. -11يبدح

مقػػرر قػػؿ لجنػػة تقريػػًرا عمػػا يػػتـ مػػف أعمػػاؿ لجنتػػو تباًعػػا ويودعػػو األمانػػة العامػػة، ويقػػدـ  يعػػد 140يــبدح
 األميف العاـ للمجمر بي نياية قؿ دورة تقريًرا سنوًيا عف أعماؿ المجمر ولجانو.

 )خامًسا( األمانة العامة:

العػاـ للمجمػر  وىػذه الالئلػة، يقػوف ل مػيف6966لسػنة  619مػر مراعػاة ألقػاـ القػانوف رقػـ  -15يبدح
جمير االختصاصات المقررة لرؤسا  المصالح بي ققابػة  -أعضائو  -بالنسبة ألجيزة المجمر والعامليف 

 القوانيف واللوائح، ويتولى على وجو خاص ما ياتي:
القياـ باعمػاؿ أمانػة مجلػس المجمػر والمػؤتمر وا رػراؼ علػى تػدويف ملاضػر جلسػاتيا بػي سػجؿ  (6)

 خاص يوقعو مر الرئيس.
 فيذ قرارات مجلس المجمر والمؤتمر ومواباة قؿ منيما بنتائى المتابعة.تن (6)
 معاونة اللجاف واألروقة بي القياـ باعماليا. (9)

 القياـ على نرر مطبوعات المجمر ونرراتو الدورية وغير الدورية. (4)

 توبير المراجر وا لصائيات والبيانات والتقارير التي تمقف المجمر مف القياـ بواجبو. (5)

ؼ علػػػى الجيػػػاز الفنػػػي وا داري ل مانػػػة العامػػػة وتوجييػػػو بمػػػا يقفػػػؿ العمػػػؿ علػػػى تلقيػػػؽ ا رػػػرا (6)
 أىداؼ المجمر.

إعداد تقرير سنوي عف نراط المجمر وىيئاتو يقدـ لػرئيس المجمػر ولمػؤتمره السػنوي ويخطػر رػيا  (7)
 األزىر ووزير رئوف األزىر بصورة منو.



 

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

ــبدح قػػؿ بلػػث يقػػدـ للمجمػػر مػػف غيػػر أعضػػائو ويقػػوف داخػػاًل بػػي خطػػة أبلاهػػو المعتمػػدة يقػػره  -17ي
يلددىا مجلػس المجمػر بنػا  علػى اقتػراح األمانػة العامػة ويصػدر  المجمر، يجوز أف تقرر لصالبو مقاباة

 باعتمادىا قرار مف ريا األزىر.

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

 أميف عاـ المجمر.
وىػذه الالئلػة يقػوف لمػدير إدارة الهقابػة والبعػوث ا سػالمية بػي 6966سػنة ل 619ومر ألقاـ القانوف رقـ 

 دائرة اختصاصاتو جمير االختصاصات المقررة لرؤسا  المصالح بي قابة القوانيف واللوائح.

 تبارر إدارة الهقابة والبعوث ا سالمية اختصاصاتيا عف طريؽ ا دارات اآلتية: -19يبدح

 إدارة البلوث والنرر. (6)
 ة البعوث ا سالمية.إدار  (6)
 إدارة الدعوة وا رراد. (9)

 تتولى إدارة البلوث والنرر على وجو خاص ما ياتي: -40يبدح

 مراجعة المصلؼ الرريؼ والتصريح بطبعو وتداولو. (6)
بػدا  رأييػا بيمػا يتعلػؽ بنرػرىا  (6) بلص المؤلفات والمصنفات ا سالمية وأو التي تتعرض لإلسػالـ وا 

 أو تداوليا أو عرضيا.
 قؿ ما يقتب عف ا سالـ بي الداخؿ والخارج والرد على قؿ ما يمس ا سالـ بييا.تتبر  (9)

 ترجمة المؤلفات والدراسات الجادة التي تقتب بي الخارج باللرات األجنبية عف ا سالـ. (4)

مراجعػػة الترجمػػات الموجػػودة لمعػػاني القػػرآف القػػريـ واختيػػار ألسػػنيا ولفػػت أنظػػار المسػػلميف إلػػى  (5)
 االنتفاع بيا.



 

ر البلوث المتعلقة بالموضوعات الفقيية والعقلية واالجتماعية التي تعػالى أدوا  المجتمػر وتفقػو نر (6)
 المسلميف بي أمور دينيـ مر االستعانةبوسائؿ ا عالـ المختلفة.

 نرر بلوث ودراسات مجمر البلوث ا سالمية. (7)

 إعداد البيانات والدراسات الالزمة لمجمر البلوث ا سالمية. (8)

 نرر الهقابة ا سالمية عف طريؽ المجالت والقتب.العمؿ على  (9)

 تتولى إدارة البعوث ا سالمية على وجو خاص ما ياتي: -43يبدح

سػػقانيـ وتسػػييؿ إللػػاقيـ بالمعاىػػد  (6) ا رػػراؼ علػػى الطػػالب الوابػػديف للدراسػػة بػػاألزىر واسػػتقباليـ وا 
 والقليات األزىرية.

عػػػػدادى (6) ـ لاللتلػػػػاؽ بػػػػالفرؽ المناسػػػػبة ليػػػػـ بػػػػي القليػػػػات تاىيػػػػؿ الطػػػػالب والوابػػػػديف لروًيػػػػا وعلمًيػػػػا وا 
 والمعاىد.

 إيفاد البعوث مف المدرسيف والوعاظ إلى الخارج لنرر الهقابة ا سالمية والعربية. (9)

 تاىيؿ المررليف للبعوث تمييًدا  يفادىـ إلى الخارج. (4)

 ا رراؼ على طالب األزىر الموبديف للدراسة بي الخارج ورعايتيـ وتوجيييـ. (5)

 نراط المبعوهيف بالخارج. متابعة (6)

 إعداد المناىى الدراسية والقتب التي تدرس بي العالـ ا سالمي باللرات المللية. (7)

 تتولى إدارة الدعوة وا رراد على وجو خاص ما ياتي: -42يبدح

 العمؿ على نرر الدعوة ا سالمية بي قؿ المستويات والبيئات. (6)
 على إقامة مجتمر سليـ خلقًيا واجتماعًيا. تبصير الناس بواجبيـ الديني والوطني والعمؿ (6)

ـــــبدح دارتيػػػػػا المختلفػػػػػة وتلديػػػػػد  -41ي يػػػػػتـ تنظػػػػػيـ العمػػػػػؿ بػػػػػي إدارة الهقابػػػػػة والبعػػػػػوث ا سػػػػػالمية وا 
 االختصاصات بقرار مف ريا األزىر بنا  على اقتراح مدير الهقابة والبعوث ا سالمية.

 انجبة انزاثغ

 املؼبهد األسهزيخ
 انفصم األول



 

 بهد األسهزيخ وَظًهبأَىاع املؼ
 تتبر المعاىد األزىرية ا دارة العامة للمعاىد األزىرية وىي نوعاف: -44يبدح

 المعاهد األزهرية العامة: -1
وىػػي معاىػػد التعلػػيـ العػػاـ وترػػمؿ المعاىػػد األزىريػػة لمرالػػؿ التعلػػيـ العػػاـ الهالهػػة التػػي تيػػدؼ إلػػى تزويػػد 

لػػى جانبيػػا المعػػارؼ والخبػػرات التػػي يتػػزود بيػػا تالىميػػذىا بالقػػدر القػػابي مػػف الهقابػػة ا سػػالم ية والعربيػػة، وا 
 نظراؤىـ بي المدارس األخرى.

 المعاهد األزهرية الخاصة وتشمل: -2
 )أ( معيد البعوث ا سالمية وىو الذي يعد الطالب الوابديف لتلقي العلـو الدينية والعربية.

 دائو.معاىد القرا ات وىي التي تعد لفاظ القرآف القريـ  جادة أ (9)

 املؼبهد األسهزيخ انؼبيخ -أوالً 
 ترمؿ المعاىد األزىرية العامة مرالؿ التعليـ الهالهة اآلتية: -45يبدح

 المرللة االبتدائية. (6)
 المرللة ا عدادية. (6)
 المرللة الهانوية. (9)

 المعاىد االبتدائية ل زىر -6

د األزىريػة الموجػودة لالًيػا، تعتبػر مػدارس تلفػيظ القػرآف القػريـ التابعػة لػإلدارة العامػة للمعاىػ -46يبدح
 والتي تضـ مستقباًل معاىد ابتدائية أزىرية تؤىؿ للمعاىد ا عدادية ل زىر.

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

 األزىر بعد موابقة المجلس األعلى وبنا  على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.

 مدة الدراسة بالمعاىد االبتدائية األزىرية ست سنوات دراسية. -48يبدح



 

ــبدح ال يقبػػؿ بػػي الصػػؼ األوؿ مػػف نقصػػت سػػنو بػػي أوؿ أقتػػوبر مػػف السػػنة الدراسػػية عػػف سػػت  -49ي
و زادت علػػى تسػػر سػػنوات وبقًػػا للقواعػػد التػػي يقرىػػا رػػيا األزىػػر بنػػا  علػػى اقتػػراح ا دارة العامػػة سػػنوات أ

 للمعاىد األزىرية وموابقة المجلس األعلى ل زىر.
 ويزاد اللد األدنى سنة لقؿ صؼ دراسي تاؿ.

 المواد التي تدرس بيذه المعاىد ىي: -50يبدح

 –المػواد االجتماعيػة  –اللاسػب واليندسػة  –ية والخط واألناريد اللرة العرب –الديف  –لفظ القرآف القريـ 
 -التربية الزراعيػة )للبنػيف( والتربيػة النسػوية )للبنػات( –الرسـ واألرراؿ العملية  –العلـو والتربية الصلية 

 التربة الخاصة.

د األزىرية تنفيػًذا يعتبر التعليـ بي ىذه المعاىد ونلوىا مما تررؼ عليو ا دارة العامة للمعاى -53يبدح
 بي راف التعليـ العاـ. 6968لسنة  68لإللزاـ المنصوص عليو بي القانوف رقـ 

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

 ريا األزىر بنا  على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.

ــبدح يصػػدر بنظػػاـ تقػػويـ التالميػػذ وترسػػييـ ونقليػػـ مػػف صػػؼ إلػػى الصػػؼ الػػذي يليػػو بالمرللػػة  -51ي
االبتدائيػػة قػػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر بنػػا  علػػى اقتػػراح ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة بعػػد أخػػذ رأي 

 للجنة المرترقة بيف األزىر ووزارة التربية والتعليـ وموابقة المجلس األعلى ل زىر.ا

قػؿ مػػف أدى االمتلػاف النيػػائي ليػذه المرللػػة بنجػاح تمنلػػو ا دارة العامػة للمعاىػػد األزىريػػة  -54يــبدح
دائيػػة التػػي تمنليػػا رػػيادة إتمػػاـ الدراسػػة االبتدائيػػة األزىريػػة التػػي تعتبػػر معادلػػة لرػػيادة إتمػػاـ الدراسػػة االبت

وزارة التربية والتعليـ التي تخوؿ للامليا االلتلاؽ بالمعاىد ا عدادية األزىرية والمدارس ا عدادية التابعػة 
لػػوزارة التربيػػة والتعلػػيـ متػػى قػػاف مسػػتوبًيا للرػػروط األخػػرى لالزمػػة لاللتلػػاؽ بيػػا بػػإذا أتػػـ مػػدة الدراسػػة بػػي 

االبتدائيػػة أو رسػػب بيػػو يعطػػي رػػيادة مػػف ا دارة العامػػة للمعاىػػد  ىػػذه المرللػػة ولػػـ يػػؤد امتلػػاف الدراسػػة
 األزىرية بإتماـ مدة ا لزاـ.

ويعقػػد امتلػػاف دورتػػاف للراسػػبيف بػػي االمتلػػاف المرػػار إليػػو بػػي الفقػػرة السػػابقة بػػي المػػواد العربيػػة والدينيػػة 
 .(6)المقررة بوزارة التربية والتعليـالمقررة أما بالنسبة إلى المواد الهقابية بتطبؽ برانيا الرروط واألوضاع 

                                                 
(5)

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



 

يجػػوز إنرػػا  معاىػػد تجريبيػػة أو نموذجيػػة ابتدائيػػة لتلفػػيظ القػػرآف القػػريـ ويصػػدر بإنرػػائيا  -55يــبدح
وتنظيميا قػرار مػف وزيػر رػئوف األزىػر بنػا  علػى طلػب رػيا األزىػر بعػد موابقػة المجلػس األعلػى ل زىػر 

 ألزىرية.وبنا  على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد ا

يقرر وزير رئوف األزىر بعد موابقة اللجنة الوزاريػة لللقػـ المللػي النظػاـ الػذي يقفػؿ تلقيػؽ  -56يبدح
التعػػاوف بػػيف ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة وجيػػات ا دارة الملليػػة بالنسػػبة لمعاىػػد ىػػذه المرللػػة طبقًػػا 

 أللقاـ قانوف ا دارة المللية والئلتو التنفيذية.

 املؼبهد اإلػداديخ نألسهز -صبَيب 
مدة الدراسة بالمعاىد ا عدادية ل زىػر هػالث سػنوات دراسػية يمػنح الطالػب بعػد النجػاح بييػا  -57يبدح

 الريادة ا عدادية ل زىر مف لريا األزىر.

 يرترط بيمف يقبؿ بالصؼ األوؿ مف ىذه المعاىد: -58يبدح

سػػنة الدراسػػية عػػف إلػػدى عرػػرة سػػنة وال تزيػػد أف يقػػوف مسػػلًما ال يقػػؿ سػػنو بػػي أوؿ أقتػػوبر مػػف ال (6)
 على سبر عررة سنة.

أف يقػػوف لاصػػاًل علػػى رػػيادة إتمػػاـ الدراسػػة االبتدائيػػة األزىريػػة بػػإذا قػػاف لاصػػاًل علػػى رػػيادة  (6)
إتماـ الدراسة االبتدائيػة مػف مػدارس وزارة التربيػة والتعلػيـ بعليػو أف يػؤدي بنجػاح امتلػاف المسػابقة 

 عامة للمعامة األزىرية بي القرآف القريـ تلريرًيا ورفوًيا.الذي تجريو ا دارة ال
بإذا لـ يقف مف اللاصليف على ريادة إتماـ الدراسة االبتدائية بنوعييا بعليو أف يػؤدي بنجػاح امتلػاف 
مسػػابقة تجريػػو ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة بػػي القػػرآف القػػريـ تلريرًيػػا ورػػفوًيا وبػػي المػػواد األخػػرى 

ف بقػػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر بنػػا  علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى التػػي تعػػي
 ل زىر بنا  على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.

أف يقػػوف الئقًػػا طبًيػػا طبقًػػا للرػػروط التػػي يقررىػػا المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا  علػػى اقتػػراح ا دارة  (9)
 العامة للمعاىد األزىرية.

يجوز قبوؿ مسػتجديف بػي غيػر الصػؼ األوؿ إذا وجػدت أمقنػة خاليػة ويرػترط بػي قبػوؿ قػؿ  -59يبدح
 منيـ:



 

أف يقػػوف لاصػػاًلعلى رػػيادة إتمػػاـ الدراسػػة االبتدائيػػة األزىريػػة أو رػػيادة إتمػػاـ الدراسػػة االبتدائيػػة  (6)
 مف مدارس وزارة التربية والتعليـ.

الدراسػػية عػػف اهنتػػى عرػػرة سػػنة وال تزيػػد أف يقػػوف مسػػلًما ال يقػػؿ سػػنو بػػي أوؿ أقتػػوبر مػػف السػػنة  (6)
 على هماني عررة سنة للصؼ الهاني ويزاد اللد األدنى واألعلى سنة بالنسبة للصؼ الهالث.

أف يقػػوف قػػد مضػػت عليػػو سػػنة علػػى األقػػؿ بعػػد لصػػولو علػػى رػػيادة إتمػػاـ الدراسػػة االبتدائيػػة إذا  (9)
 الث.قاف متقدًما للصؼ الهاني وسنتاف إذا قاف متقدًما للصؼ اله

أف يػػػؤدي بنجػػػاح امتلاًنػػػا طبقًػػػا للقواعػػػد التػػػي يقررىػػػا وزيػػػر رػػػئوف األزىػػػر بنػػػا  علػػػى طلػػػب رػػػيا  (4)
 األزىر بعد موابقة المجلس األعلى ل زىر بنا  على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.

 المواد التي تدرس بيذه المعاىد، ىي: -60يبدح

 لمطالب المبصرين: -1
السػيرة  –النلػو والصػرؼ  –النصػوص  –ا نرا  والمطالعػة  –التفسير  –لديث ال –التوليد  –الفقو 

المػػػواد االجتماعيػػػة )التػػػاريا  –اللرػػػة األجنبيػػػة  –تجويػػػد القػػػرآف القػػػريـ وتسػػػميعو  –الخػػػط وا مػػػال   –
التربيػة  –والجررابيا والتربية الوطنيػة( الرياضػيات )اللسػاب والجبػر واليندسػة( العلػـو العامػة والصػلة 

 أرراؿ يدوية )للبنيف( العلـو العلمية )للبنات(. –التربية الرياضية  –لفنية ا

 لمطالب المكفوفين: -2
تجويػػد  –السػػيرة  –النلػػو والصػػرؼ  –النصػػوص  –ا نرػػا   –التفسػػير  –اللػػديث  –الوليػػد  –الفقػػو 

المػػػواد  –اللرػػة األجنبيػػة  –دراسػػات إضػػابية )لػػديث وتفسػػػير(  –القػػػرا ات  –القػػرآف القػػريـ وتسػػميعو 
 العلـو والصلة. –االجتماعية 

 املؼبهد انضبَىيخ نألسهز -صبنضب 
 ترمؿ المعاىد ل زىر والمعاىد الهانوية العامة والمعاىد الهانوية الفنية. -63يبدح

 )أ( المعاىد الهانيوة العامة:

طالب بعد النجاح مدة الدراسة بي المعاىد الهانوية العامة ل زىر أربر سنوات دراسية يمنح ال -62يبدح
 بييا الريادة الهانوية العامة ل زىر مف ريا األزىر.

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



 

أف يقػػوف مسػػلًما ملمػػود السػػيرة ال يقػػؿ سػػنو بػػي أوؿ أقتػػوبر مػػف السػػنة الدراسػػية عػػف أربػػر  (6)
 عررة سنة وال يزيد عف اهنتيف وعرريف سنة.

ا للرروط التي يقررىػا المجلػس األعلػى ل زىػر بنػا  علػى اقتػراح ا دارة أف يقوف الئًقا طبيً  (6)
 العامة للمعاىد األزىرية.

 أف يقوف لاصاًل على الريادة ا عدادية ل زىر. (9)

ويجوز أف يقبؿ طالب مف اللاصليف على الريادة ا عداديػة مػف مػدارس وزارة التربيػة والتعلػيـ برػرط أف 
ف الػػػذي يلقػػػؽ التعػػػادؿ بيػػػنيـ وبػػػيف اللاصػػػليف علػػػى الرػػػيادة ا عداديػػػة يػػػؤدي قػػػؿ مػػػنيـ بنجػػػاح االمتلػػػا

 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.

سػػػف التلميػػػذ ومجمػػػوع الػػػدرجات بػػػي امتلػػػاف الرػػػيادة ا عداديػػػة  وتقػػػوف األولويػػػة بػػػي القبػػػوؿ علػػػى اسػػػاس
وامتلاف التعادؿ أو قلييما وبًقا 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.

ــبدح سػػتجديف بػػي غيػػر الصػػؼ األوؿ إذا وجػػدت أمقنػػة خاليػػة ويرػػترط لقبػػوؿ قػػؿ يجػػوز قبػػوؿ م -64ي
 منيـ:

أف يقوف مسػلًما ملمػود السػيرة ال يقػؿ سػنو بػي أوؿ أقتػوبر مػف السػنة الدراسػية عػف خمػس عرػرة  (6)
سنة وال تزيد على هالث وعرريف سنة للصؼ الهاني، ويزاد اللد األدنى واألعلى سنة لقؿ صػؼ بعػد 

 ذلؾ.
على الريادة ا عدادية، وأف يؤدي بنجاح امتلاًنا طبًقا للقواعد التي يصػدر بيػا  أف يقوف لاصالً  (6)

قػػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر بنػػا  علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا  
 على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.

لرػػيادة ا عداديػػة إذا قػػاف متقػػدًما أف يقػػوف قػػد مضػػت عليػػو سػػنة علػػى األقػػؿ بعػػد لصػػولو علػػى ا (9)
 للصؼ الهاني وسنتاف إذا قاف متقدًما للصؼ الهالث وهالث سنوات إذا قاف متقدًما للصؼ الرابر.

أف يقػػوف الئقًػػا طبًيػػا طبقًػػا للرػػروط التػػي يقررىػػا المجلػػس األعلػػى لػػ زره بنػػا  علػػى اقتػػراح ا دارة  (4)
 العامة للمعاىد األزىرية.



 

 يتدرس بي المعاىد الهانوية العامة ل زىر، ىي: المواد التي -65يبدح

 الطالب المبصرين: -1
العػروض  –أدب اللرػة  –ا نرػا   –البالغػة  –النلػو والصػرؼ  –التوليد  –اللديث  –التفسير  –الفقو 

المجتمػػػر العربػػػي  –اسػػػتذقار القػػػرآف القػػػريـ )للتفيػػػات( اللرػػػة األجنبيػػػة  –المنطػػػؽ  –المطالعػػػة  –والقابيػػػة 
 –الفسػلفة  –المواد االجتماعية )وترمؿ علػى وجػو الخصػوص التػاريا والجررابيػا والجيلوجيػا(  –مي واٍ ال

الرياضػػػػايت )وترػػػػمؿ علػػػػى وجػػػػو الخصػػػػوص الجبػػػػر واليندسػػػػة والميقانيقػػػػا( العلػػػػـو )وترػػػػمؿ علػػػػى وجػػػػو 
 ياضية.التربية الر  –الدراسات العملية  –الخصوص الطبيعة والقيميا  وعلـ األليا ( التربية الفنية 

 لمطالب المكفوفين: -2
والعػروض  –أدب اللرػة  –ا نرا   –البالغة  –النلو والصرؼ  –التوليد  –اللديث  –التفسير  –الفقو 

 –الجررابيػا  –التاريا  –المجتمر العربي  –اللرة األجنبية  –القرا ات  –المنطؽ  –النصوص  –والقابية 
 الفلسلفة.

 انفصم انضبَي

 بَبد انُقم وانشهبداد انؼبيخاألحكبو انؼبيخ اليزح
 ثبملؼبهد األسهزيخ

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

والهانوية ل زىر ويلػدد النيايػات الصػررى والقبػرى بقػؿ مادةورػروط النجػاح  للمعاىد االبتدائية وا عدادية
 أو النقؿ.

 قما ينظـ المقابآت المستلقة للعامليف بي أعماؿ االمتلانات.

ــبدح يجػػوز تخصػػيص درجػػات ألعمػػاؿ السػػنة بػػي امتلانػػات النقػػؿ ويراعػػى تعػػادؿ المسػػتوى بػػي  -78ي
 ة والتعليـ بي امتلانات الريادات العامة.المواد المرترقة بيف األزىر ووزارة التربي

ــبدح  يلػػدد وزيػػر رػػئوف األزىػػر بقػػرار منػػو بنػػا  علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر وبعػػد موابقػػة المجلػػس  -79ي
األعلى ل زىر بنا  على اقتراح ا دارة العامة للمعاىػد األزىريػة واألجيػزة المختصػة بػوزارة التربيػة والتعلػيـ 

 األزىرية.مواعيد االمتلانات بي المعاىد 



 

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



 

 انفصم انضبنش

 انُظبو االجزًبػي نطالة املؼبهد األسهزيخ
 ينرا اتلاد للطالب بقؿ معيد هانوي أزىري. -83يبدح

 قما ينرا اتلاد عاـ لطالب المعاىد الهانوية األزىرية على مستوى الجميورية.

 أغراض االتلاد ىي: -82يبدح

 تقوية الُروح الدينية بيف الطالب وتعميؽ المبادئ العامة التي يدعو إلييا ا سالـ. (6)
 تنمية الروح االجتماعية السليمة بيف الطالب وتوهيؽ العالقات الطيبة بينيـ وبيف مدرسيـ. (6)
 تنمية الوعي القومي العربي وا سالمي. (9)

 الجتماعية والفقرية والعسقرية للطالب.العمؿ على ربر مستوى اللياة الرياضية وا (4)

 تييئة الفرص للطالب ليستفيدوا مف أوقات براغيـ بما يعود على الوطف وعلييـ بالنفر. (5)

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

 ؿ ما يتعارض مر النظاـ العاـ.يلظر على االتلادات االرتراؿ بق -84يبدح

يصػػدر وزيػػر رػػئوف األزىػػر بنػػا  علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر وموابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر  -85يــبدح
وبنػػػا  علػػػى اقتػػػراح ا دارة العامػػػة للمعاىػػػد األزىريػػػة القػػػرارات المنظمػػػة ليػػػذه االتلػػػادات وطريقػػػة ترػػػقيليا 

 واختصاصاتيا.

 انفصم انزاثغ

 املؼبهد األسهزيخانُظبو انزؤديجي نطالة 
يصدر قرار مف وزير رئوف األزىر بنا  على طلب ريا األزىر بعد موابقة المجلس األعلػى  -86يبدح

ل زىػػر وبنػػا  علػػى اقتػػراح ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة بنظػػاـ تاديػػب طػػالب المعاىػػد وبيػػاف العقوبػػات 
انػػػػات والريػػػػاب بػػػػدوف إذف،وللسػػػػلطات التػػػػي توقػػػػر علػػػػييـ بػػػػي لػػػػاالت ا خػػػػالؿ بػػػػالنظـ الدراسػػػػية واالمتل

لرا  االمتلاف واللرماف منو.  المختصة بتوقيعيا، قما يبيف ألواؿ بصليـ وا 



 

 انفصم اخلبيس
 اإلدارح انؼبيخ نهًؼبهد األسهزيخ

مػدير عػاـ مػف علمػا  األزىػر يعػيف بقػرار مػف رئػيس  –يقوف لإلدارة العامة للمعاىد األزىرية  -87يبدح
 رض الوزير المختص بنا  على اقتراح ريا األزىر.الجميورية بنا  على ع

قمػػػا يقػػػوف ليػػػا وقيػػػؿ أو أقهػػػر يعػػػاوف المػػػدير العػػػاـ ويقػػػـو مقامػػػو عنػػػد غيابػػػو، وعػػػدد قػػػاٍؼ مػػػف العػػػامليف 
الالزمػػيف لتصػػريؼ الرػػئوف الفنيػػة وا داريػػة والماليػػة ومبارػػرة مسػػئولياتيا ومػػر مراعػػاة ألقػػاـ القػػانوف رقػػـ 

ة يقػػػوف لمػػػدير عػػػاـ ا دارة العامػػػة للمعاىػػػد األزىريػػػة بالنسػػػبة ليػػػذه ا دارة وىػػػذه الالئلػػػ6966لسػػػنة  619
 العامة وأجيزتيا وللعامليف بيا جمير االختصاصات المقررة لرؤسا  المصالح بي قابة القوانيف واللوائح.

ـــبدح  تتػػػولى ا دارة العامػػػة للمعاىػػػد األزىريػػػة مسػػػئولية ا رػػػراؼ وا دارة بػػػي المعاىػػػد األزىريػػػة -88ي
 بانواعيا ومرالليا المختلفة.

ويصػػدر بتنظػػيـ أجيزتيػػا وتلديػػد االختصاصػػات بييػػا قػػرار مػػف رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى 
 ل زىر بنا  على اقتراح مدير عاـ ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.

 المعاىد األزىرية رسمية وخاصة: -89يبدح

 ياف المعاىد االبتدائية وا عدادية والهانوية بنوعييا.وتلدد القائمة المللقة بيذه الالئلة ب
ولػػوزير رػػػئوف الزىػػر بنػػػا  علػػى طلػػػب رػػيا األزىػػػر بعػػد موابقػػػة المجلػػس األعلػػػى ل زىػػر وبعػػػد أخػػػذ رأي 

 ا دارة العامة للمعاىد األزىرية إنرا  معاىد أخرى.



 

 انفصم انسبدس

 املؼبهد األسهزيخ اخلبصخ
لإلرراؼ الفني لإلدارة العامة للمعاىد األزىرية إذا استوبت الرروط تخضر المعاىد الخاصة  -90يبدح

بنا  على طلب ريا األزىر بعد موابقة المجلس األعلى  –التي يصدر بيا قرار مف وزير رئوف األزىر 
 ل زىر واقتراح ا دارةالعامة للمعاىد األزىرية.

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

يضر المجلس األعلى ل زىر بنا  على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية الرروط  -92يبدح
ة أو التوسر بييا ويصدر بيا قرار والمواصفات وا جرا ات التي يتعيف توابرىا بي إنرا  المعاىد الخاص

 مف وزير رئوف األزىر بنا  على طلب األزىر.

ــــبدح ال يجػػػػوز بػػػػتح معيػػػػد خػػػػاص أو التوسػػػػر بيػػػػو إال بتػػػػرخيص سػػػػابؽ وبعػػػػد تػػػػوابر الرػػػػروط  -91ي
 والمواصفات واتخاذ ا جرا ات المرار إلييا بي المادةالسابقة.

ألػد أعضػا  المجلػس األعلػى ل زىػر يختػاره ترقؿ لجنة للنظر بي منح ىذه التػراخيص مػف  -94يبدح
ىذا المجلس ويقوف رئيًسا للجنة وممهػؿ عػف ا دارة الملليػة يختػاره الملػابظ المخػتص وممهػؿ عػف ا دارة 
العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة يختػػاره مػػديرىا للوقػػوؼ علػػى مػػدى تػػوابر الرػػروط الخاصػػة بمػػنح التػػرخيص بػػي 

مقانياتو المادية، وتربر تقريرىا بػي ىػذا ضو  الخطة العامة الموضوعة، وللجنة أ ف تعايف مباني المعيد وا 
 الراف، مر ما ينتيي إليو رأييا إلى المجلس األعلى ل زىر.

يصػدر التػرخيص النيػائي بفػتح المعيػد أو التوسػر بيػو مػف رػيا األزىػر بعػد موابقػة المجلػس  -95يبدح
 المادةالسابقة. اللجنة المرار إلييا بي األعلى ل زىر بنا  على تقرير

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

 انفصم انسبثغ

 انهجُخ املشرتكخ ثني األسهز ووسارح انرتثيخ وانزؼهيى



 

ترقؿ لجنة مرترقة مف األزىػر ووزارة التربيػة والتعلػيـ برياسػة المػدير العػاـ للمعاىػد األزىريػة  -97دحيب
وتعمػؿ علػى  –تقـو بي لدود اختصاصيا بتخطيط المواد الدراسية واقتراح مناىجيا بي المعاىػد األزىريػة 

 619ما يتفػؽ مػر غايػات القػانوف تنسيؽ العالقة بيف األجيزة المختصة بي األزىر ووزارة التربية والتعليـ ب
 .6966لسنة 

ويصػػػدر قػػػرار مػػػف وزيػػػر رػػػئوف األزىػػػر بترػػػقيؿ ىػػػذه اللجنػػػة مػػػف ممهلػػػيف متسػػػاوي العػػػدد بخػػػالؼ الػػػرئيس 
 ويختار ريا األزىر ممهلي األزىر ووزير التربية والتعليـ ممهلي وزارتو.

ؿ بػي السػنة قمػا تجتمػر قلمػا تجتمر اللجنة بنا  على دعوة مف رئيسػيا أربػر مػرات علػى األقػ -98يبدح
دعػت اللاجػة إلػى عقػدىا، ويقػوف انعقادىػا صػػليًلا بلضػور أغلبيػة أعضػائيا وتصػدر قراراتيػا باألغلبيػػة 
المطلقػػة لعػػدد اللاضػػريف وعنػػد التسػػاوي يػػرجح الجانػػب الػػذي منػػو الػػرئيس، وتربػػر اللجنػػة توصػػياتيا إلػػى 

 المجلس األعلى ل زىر التخاذ قرار برانيا.

ـــبدح لجنػػػة أف تسػػػتعيف بمػػػف ترػػػا  مػػػف ذوي التخصػػػص والخبػػػرة وأف ترػػػقؿ لجاًنػػػا برعيػػػة مػػػف ل -99ي
أعضػػائيا ومػػف غيػػرىـ لبلػػث بعػػض المسػػائؿ التػػي تػػدخؿ بػػي اختصاصػػيا وتعػػرض قػػرارات ىػػذه اللجػػاف 

 المرترقة للنظر بييا.

أوراقيػا  تتػولى ا دارة العامػة للمعاىػد األزىريػة أمانػة ىػذه اللجنػة وتلريػر ملاضػرىا ولفػظ -300يبدح
وا عداد الجتماعيا وتبليغ توصياتيا للجيات المختصة وتقدـ إلى اللجنة بػي قػؿ اجتمػاع مػف اجتماعاتيػا 

 نتائى متابعتيا.



 

 انفصم انضبيٍ

 أحكبو ػبيخ
تنظػػيـ خطػػط الدراسػػة والمنػػاىى وتػػوزع المػػواد علػػى صػػفوؼ الدراسػػة وعػػدد اللصػػص لقػػؿ  -303يــبدح

للمعاىد األزىرية بقرار مف وزير رئوف األزىر بنا  على طلػب رػيا  صؼ منيا بي جمير المرالؿ الهالهة
األزىػػر وموابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا  علػػى اقتػػراح ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة وبعػػد أخػػذ رأي 

 اللجنة المرترقة بيف األزىر ووزارة التربية والتعليـ بيما تدخؿ بي اختصاصيا.
سػػػػابقة إضػػػػابة أو لػػػػذؼ بعػػػػض المػػػػواد الدراسػػػػية بػػػػي جميػػػػر المرالػػػػؿ بلسػػػػب ويجػػػػوز وبقًػػػػا لإلجػػػػرا ات ال

 مقتضيات تطوير التعليـ أو وبًقا للظروؼ والتياجات البيئة المللية.

التعلػيـ بػي المعاىػد األزىريػة بالمجػاف، وترصػد بػي الميزانيػة االعتمػادات الالزمػة لخػدمات  -302يبدح
 ر ذلؾ.االتلادات والخدمات الطبية واالجتماعية وغي

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

العامػة للمعاىػد األزىريػة  يصدر قرار مػف المجلػس األعلػى ل زىػر بنػا  علػى اقتػراح ا دارة -604يبدح
بتلديػػػد نصػػػاب المػػػدرس بػػػي قػػػؿ مرللػػػة مػػػف مرالػػػؿ التعلػػػيـ بالمعاىػػػد األزىريػػػة وبالمقابػػػآت عػػػف أعمػػػاؿ 

 التدريس.

ــبدح يصػػر المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا  علػػى اقتػػراح ا دارة العامػػة للمعاىػػد األزىريػػة الئلػػة  -305ي
 بالمقابآت والجوائز الترجيعية للطالب المتفوقيف.

بػي جميػر األلقػاـ الخاصػة بتلديػد سػف القبػوؿ بػي المعاىػد األزىريػة علػى اختالبيػا يمقػف  -306بدحي
التجاوز بي لدود هالهة أرير نقًصا أو زيادة غذا وجدت أماقف خالية وبعد قبػوؿ قػؿ الطػالب المسػتوبيف 

ة، ومػػر مراعػػاة للرػػروط. ويقػػوف ترتيػػب قبػػوليـ بػػي األمػػاقف الخاليػػة علػػى أسػػاس القػػرب مػػف السػػف القانونيػػ
 الرروط األخرى للقبوؿ.

 ولريا األزىر التجاوز بيما زاد أو نقص إذا وجدت أماقف.

الطالب الوابدوف الذيف يرغبوف بي إتمػاـ دراسػتيـ العاليػة بالقليػات العمليػة بجامعػة األزىػر  -307يبدح
قليػػات وبػػؽ نظػػـ الدراسػػة يللقػػوف بالػػد المعاىػػد األزىريػػة للمرالػػؿ الهالهػػة التػػي تػػؤىليـ لاللتلػػاؽ بيػػذه ال



 

العاديػة بتلػؾ المعاىػػد بعػد تلديػػد الصػفوؼ التػػي يلتلقػوف بيػا، ويصػػدر برػروط قبػػوليـ وتلديػد مسػػتوياتيـ 
قػػرار مػػف وزيػػر األزىػػر بنػػا  علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر وموابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا  علػػى اقتػػراح 

 ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.

ف الػػوزير المخػػتص بنػا  علػػى طلػب رػػيا األزىػػر وموابقػة المجلػػس األعلػػى يصػػدر قػػرار مػ -308يــبدح
ل زىر وبنا  علػى اقتػراح ا دارة العامػة للمعاىػد األزىريػة بنظػاـ الدراسػة واالمتلػاف التػي تالئػـ المقفػوبيف 

 بي المعاىد األزىرية يتيح برص النفر ليـ واالنتفاع بيـ.

ى طلب ريا األزىر بعد موابقة المجلس األعلى ل زىػر يجوز لوزير رئوف األزىر بنا  عل -309يبدح
بنػػػا  علػػػى اقتػػػراح ا دارة العامػػػة للمعاىػػػد األزىريػػػة وأخػػػذ رأي اللجنػػػة المرػػػترقة بػػػيف األزىػػػر ووزارة التربيػػػة 

واعيػا المختلفػة أنتعػديؿ مػواد الدراسػة بػي جميػر مرالػؿ التعلػيـ و  –بيمػا يػدخؿ بػي اختصاصػيا  –والتعليـ 
 لذؼ.با ضابة أو ال

يجوز التقدـ المتلاف النقؿ والريادات العامة مف الخارج وذلؾ وبًقا لرروط التقػدـ ونظامػو  -330يبدح
 الذي يضعو المجلس األعلى ل زىر بنا  على اقتراح ا دارة العامة للمعاىد األزىرية.

 انجبة اخلبيس

 جبيؼخ األسهز
 انفصم األول

 اجملبنس ركىيٍ اجلبيؼخ واالخزصبصبد وَظبو انؼًم يف
 )أوالً( ركىيٍ اجلبيؼخ

 تتقوف جامعة األزىر مف القليات والمعاىد اآلتية: -666يبدح

 قلية أصوؿ الديف. (6)
 قلية الرريعة والقانوف. (6)
 قلية الدراسات العربية. (9)

 قلية المعامالت وا دارة )التجارة(. (4)

 قلية اليندسة. (5)



 

 قلية الزراعة. (6)

 قلية الطب. (7)

 قلية طب األسناف. (8)

(9) .  قلية العلـو

 ية التربية.قل (61)

 .(6)برع جامعة األزىر للبنات بالقاىرة (66)

 معيد الدراسات ا سالمية والعربية. (66)

 معيد اللرات والترجمة. (69)

 وتتقوف قؿ لقية أو معيد مف األقساـ المبينة بي الالئلة الداخلية ليا.

رئػيس ويجوز إنرػا  بػروع للجامعػة تضػـ قػؿ أو بعػض ىػذه القليػات خػارج مدينػة القػاىرة وذلػؾ بقػرار مػف 
 .(2)الجميورية بعد موابقة ريا األزىر والمجلس األعلى ل زىر بنا  على اقتراح مجلس الجامعة

 :(1)المعاىد العليا

 المعيد العالي للدراسات ا عالمية، ويقبؿ اللاصليف على درجة ا جازة العالية مف القليات. -6

زىػر بنػػا  علػى اقتػػراح مجلػػس تصػػدر لقػؿ قليػػة أو معيػػد الئلػة داخليػػة بقػرار مػػف رػػيا األ -662يــبدح
 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 قػػرار مػػف 

 وزير رئوف األزىر بتبعيتيا.

                                                 
ببتترار متتن ر تتيس  –عبتتارة لكميتتة الباتتات ا(ستتالمية( بعبتتارة لفتترع لامعتتة األزهتتر لمابتتات بالبتتاهرة(  يامتتا وردت بالال  تتة  استتتبدلت (6)

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

فتتتي  43اللريتتتدة الرستتتمية العتتتدد  – 1985لستتتاة  333مستتتتبدلة ببتتترار ر تتتيس اللمهوريتتتة رقتتتم 111الفبتتترة الثالثتتتة متتتن المتتتادة (2)
22/8/1985. 

فتتي  48اللريتتدة الرستتمية العتتدد  – 1993لستتاة  1469الفبتترة لثالث(تتا( المعاهتتد العميتتا ماتتافة ببتترار ر تتيس ملمتتس التتوزرا  رقتتم  (9)
29/11/1993. 



 

 ب التخصص وأقساـ الدراسات وبروع الدرجات العلمية والرروط التفصيلية لقؿ منيا.)ب( تلديد رع
 )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

ب( االخزصبصبد وَظبو انؼًم يف اجلبيؼخ
ً
 )صبَي

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

 الجامعية.
قما يدعوه إلى االجتماع بنا  على طلب أغلبية أعضائو بقتاب مسبب. ويقـو أميف عاـ الجامعػة باعمػاؿ 

 مجلس الجامعة وتلرير ملاضر جلساتو وغهباتيا بي سجؿ خاص يوقعو مر مدير الجامعة. أمانة

ينفػػذ رئػػيس الجامعػػة وعمػػدا  القليػػات والمعاىػػد قػػؿ بيمػػا يخصػػو قػػرارات مجلػػس الجامعػػة.  -664يــبدح
يبلػػغ المػػدير ىػػذه القػػرارات إلػػى قػػؿ مػػف 6966لسػػنة  619ظمػػف القػػانوف رقػػـ  51ومػػر مراعػػاة لقػػـ المػػادة

 زىر ووزير رئوف األزىر خالؿ همانية أياـ مف تاريا صدورىا.ريا األ

يؤلػػػػؼ مجلػػػػس الجامعػػػػة مػػػػف بػػػػيف أعضػػػػائو ومػػػػف غيػػػػرىـ مػػػػف أعضػػػػا  ىيئػػػػة التػػػػدريس  -665يــــبدح
والمتخصصيف لجاًنا بنية لبلػث الموضػوعات التػي تػدخؿ بػي اختصاصػاتو واقتػراح مػا يلػـز برػانيا وعلػى 

 األخص اللجاف اآلتية:
 عليا والبلوث.لجنة الدراسات ال (6)
 لجنة إليا  التراث. (6)
 لجنة المعامؿ واألجيزة العلمية. (9)

 لجنة المواد العلمية. (4)

 لجنة البعهات وا جازات الدراسية والميمات العلمية والمؤتمرات. (5)

 لجنة التاليؼ والترجمة والنرر والمقتبات الجامعية. (6)

 لجنة رئوف الطالب. (7)



 

 لجنة المنرآت الجامعية. (8)

 العلمية.لجنة معادلة الدرجات  (9)

 ولرئيس الجامعة أو ألد وقيلييا أف يلضر اجتماعات ىذه اللجاف، وبي ىذه اللالة تقوف لو رئاستيا.

 تتولى لجنة الدراسات العليا والبلوث بصفة خاصة بلث المسائؿ اآلتية: -336يبدح

الالزمػػة التنسػػيؽ بػػيف بػػرامى البلػػوث المقترلػػة بػػي القليػػات المختلفػػة والعمػػؿ علػػى تػػوبير ا مقانيػػات  (6)
 ليا.

وضر برنامى السػتقماؿ أعضػا  ىيئػة التػدريس بػي داخػؿ الجامعػة أو خارجيػا ولتقػويف بػرؽ متقاملػة  (6)
 مف البالهيف بي التخصصات المختلفة.

 متابعة برنامى ونظـ الدراسات العليا والدرجات الجامعية وبي ىذه اللالة تقوف لو رئاستيا. (9)

ة والعمؿ على تنريط البلث المرترؾ بػيف أقهػر مػف قليػة تنسيؽ البلث العلمي بيف المقابآت المختلف (4)
 مف قليات الجامعة للتعاوف على لؿ قؿ المرقالت العلمية.

تلقػػي المرػػقالت العلميػػة مػػف الييئػػات العلميػػة والفنيػػة المختلفػػة بػػي الػػبالد والعمػػؿ علػػى توزيعيػػا علػػى  (5)
 القليات المختلفة  جرا  البلوث الالزمة ومتابعة سيرىا.

روع ميزانية البلث العلمي بي الجامعة وتوزيعيا وبًقا للبرامى المقترلة ووضر الػنظـ العامػة إعداد مر (6)
 لطريقة التصرؼ بي بنودىا المختلفة.

العمػػؿ علػػى جمػػر البلػػوث العلميػػة وترػػجير نرػػرىا وتوزيعيػػا علػػى أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػة  (7)
 خارجيا.نتبادليا مر الييئات العلمية والمتخصصيف بي الجميورية و 

عػداد تقريػر سػنوي عػف أوجػو النرػاط  (8) دراسة التقارير العلمية الخاصة برسائؿ الدرجات العلمية العليا وا 
 الخاص بيذه الدراسات والبلوث بي قليات الجامعة ومدى ما وصلت إليو مف نتائى.

 تتولى لجنة إليا  التراث بصفة خاصة بلث المسائؿ اآلتية: -337يبدح

 وىيئات التدريس بي دراسة التراث غير المنرور والبلث عنو ليهما وجد.توجيو نراط الجامعة  (6)
إصػػػدار التوصػػػيات الالزمػػػة بالنسػػػبة لمػػػا يجػػػب بلصػػػو وتلقيقػػػو ونرػػػره مػػػف المخطوطػػػات ا سػػػالمية  (6)

 وغيرىا.

 تتولى لجنة المعامؿ واألجيزة العلمية بصفة خاصة بلث المسائؿ اآلتية: -338يبدح



 

لقو طالػػػب الجامعػػػة بػػػي القليػػػات العلميػػػة مػػػف المػػػواد المسػػػتيلقة وضػػػر نظػػػاـ هابػػػت بمعػػػدؿ مػػػا يسػػػتي (6)
 واألجيزة الزجاجية المستديمة الرائعة االستعماؿ.

وضػػػػر برنػػػػامى طويػػػػؿ لتػػػػدعيـ المعامػػػػؿ واألجيػػػػزة واألدوات بمػػػػا مػػػػف رػػػػانو ربػػػػر مسػػػػتوى الدرسػػػػاات  (6)
 بالقليات.

قبػػؿ وضػػر مرػػروع الميزانيػػة  وضػػر نظػػاـ لتوريػػد األجيػػزة والمػػواد الالزمػػة سػػنوًيا علػػى أف ينتيػػي ذلػػؾ (9)
 بوقٍت قاٍؼ.

وضػػػر نظػػػاـ للصػػػر مػػػا تلتويػػػو المخػػػازف مػػػف مػػػواد وأجيػػػزة ومتابعػػػة االسػػػتيالؾ الرػػػيري ل صػػػناؼ  (4)
 المختلفة ووضر نظاـ يقفؿ تلقيؽ التعاوف بيف مخازف القليات المختلفة.

راؤىا مػػف تلديػد األصػػناؼ التػي يمقػػف اللصػػوؿ علييػا مػػف السػػوؽ الملليػة واألصػػناؼ التػػي يجػب رػػ (5)
 الخارج لتى يمقف اتخاذ ا جرا ات لللصوؿ علييا بي المواعيد المناسبة.

لصػػػػر األجيػػػػزة التػػػػي تسػػػػتخدـ بػػػػي قػػػػؿ قليػػػػة وتقريػػػػر مػػػػدى صػػػػالليتيا لالسػػػػتعماؿ ووضػػػػر نظػػػػاـ  (6)
 الستقماليا وتجديدىا وتنظيـ االستفادة منيا.

ر اسػػتعماليا بػػيف أقسػػاـ القليػػات وضػػر نظػػاـ السػػتخداـ األجيػػزة العلميػػة النػػادرة المرتفعػػة الػػهمف لتيسػػي (7)
 العملية المختلفة.

صالح األجيزة العلمية بمعربة األخصائييف والفنييف. (8)  تنظيـ صيانة وا 

 إعداد مرروع ميزانية المعامؿ سنوًيا وتوزيعا بيف قليات الجامعة. (9)

ختلفػة التػي تتولى لجػاف المػواد العلميػة التنسػيؽ بػيف بػرامى الدراسػة لقػؿ مػادةبي األقسػاـ الم -669يبدح
تػػدرس بييػػا المادةوالعمػػؿ علػػى ربػػر مسػػتواىا بمػػا يسػػاير التقػػدـ العلمػػي اللػػديث قمػػا تقػػـو بػػاقتراح الوسػػائؿ 
القفيلػػة بتنرػػيط البلػػوث العلميػػة بػػي المادةوالتنسػػيؽ بينيػػا وتػػوبير ا مقانيػػات الالزمػػة ليػػا وعقػػد المػػؤتمرات 

 العلمية بي دائرة تخصصيا.

ت وا جازات الدراسية والميمػات العلميػة والمػؤتمرات بصػفة خاصػة بلػث تتولى لجنة البعها -620يبدح
 المسائؿ اآلتية:

جازتيا الدراسية وبًقا لما تقترلػو القليػات بمػا مػف رػانو تزويػد الجامعػة  (6) وضر برامى لبعهات الجامعة وا 
 بلاجتيا مف المتخصصيف بي النوالي المختلفة طبًقا لما يقتضيو التطور العلمي اللديث.



 

سياسػػة  يفػػاد أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس بػػي ميمػػات علميػػة لمتابعػػة التقػػدـ العلمػػي اللػػديث بػػي  وضػػر (6)
مجػػاؿ تخصصػػيـ والتنسػػيؽ بػػيف بػػرامى ىػػذه الميمػػات بمػػا يقفػػؿ التقامػػؿ بينيػػا وتلقيػػؽ أقصػػى بائػػدة 

 علمية.
 قمػػػا تقػػػـو اللجنػػػة بدراسػػػة التقػػػارير والمقترلػػػات التػػػي يقػػػدميا أعضػػػا  ىػػػذه الميمػػػات وتوزيعيػػػا علػػػى

 الجيات المختلفة التي قد تستفيد منيا سوا  داخؿ الجامعة أو خارجيا.

اقتراح برنامى عاـ للمؤتمرات والندوات العلمية والللقػات الدراسػية التػي ترػترؾ بييػا الجامعػة بممهلػيف  (9)
عنيا وتنظيـ ارتراؾ أعضا  ىيئة التدريس ببلػوث علميػة أو بصػفتيـ الرخصػية بيمػا يعقػد منيػا بػي 

 لخارج.الداخؿ وا

 وتقـو اللجنة بدراسة التقارير المقدمة عف المؤتمرات والعمؿ على توزيعيا داخؿ الجامعة وخارجيا.

 تقديـ تقرير سنوي عف أوجو النراط الداخلة بي اختصاص اللجنة وما تراه مف مقترلات بي رانيا. (4)

ــبدح ة بلػػث المسػػائؿ تتػػولى لجنػػة التػػاليؼ والترجمػػة والنرػػر والمقتبػػات الجامعيػػة بصػػفة خاصػػ -323ي
 اآلتية:

وضر النظـ التي تقفؿ تاليؼ القتب الجامعية ونررىا وتػداوليا وترػجير أعضػا  ىيئػة التػدريس علػى  (6)
 تاليؼ القتب والمراجر وتيسير لصوؿ الطالب علييا.

 وضر سياسة عامة لترجير ترجمة القتب والمراجر األجنبية ذات المستوى الجامعي. (6)
لمراجػػر والػػدوريات الالزمػػة للقليػػات المختلفػػة والعمػػؿ علػػى تزويػػدىا وضػػر سياسػػة السػػتقماؿ القتػػب وا (9)

 بالمستلدث منيا وتدعيـ مقتباتيا.د

 تقديـ تقرير سنوي عف أعماؿ اللجنة مقترلاتيا. (4)

 تتولى لجنة رئوف الطالب بصفة خاصة بلث المسائؿ اآلتية: -322يبدح

 تنظيـ التدريب العلمي للطالب. (6)
ة ا لصػػػا ات الخاصػػػة بيػػػا وتقػػػارير لجػػػاف االمتلػػػاف عػػػف مسػػػتوياتيا تتبػػػر نتػػػائى االمتلانػػػات ودراسػػػ (6)

 وتقديـ التوصيات الالزمة إلى مجلس الجامعة بي رانيا.
 تنظيـ المقابآت والمنح الدراسية. (9)

 تتبر النراط الهقابي والرياضي واالجتماعي للطالب وتقديـ االقترالات القفيلة بربر مستواه. (4)



 

 لجامعية بصفة خاصة بلث المسائؿ اآلتية:تتولى لجنة المنرآت ا -621يبدح

دراسة اقترالات القليات بي راف المنرآت الجديدة التي تتطلبيػا الدراسػة بييػا أو إجػرا  تعػديالت بػي  (6)
عداد برامى لتنفيذىا.  المنرآت القائمة والتنسيؽ بينيا وا 

قيػػا علػػى منرػػآت دراسػػة المواصػػفات اللديهػػة للمنرػػآت الجامعيػػة واقتػػراح مػػا تػػراه مػػف توصػػيات لتطبي (6)
 الجامعة الجديدة أو القائمة.

جرا  الترميمات الالزمة ليا. (9)  العمؿ على وضر سياسة لصيانة منرآت الجامعة ومعامليا وا 

 إبدا  الرأي بي تصميـ المنرآت الجامعية. (4)

تتولى لجنة معادلة الدرجات العلمية بلث الدرجات الجامعية والريادات العليا )الدبلومات(  -624يبدح
تي تمنليا الجامعػات والمعاىػد الوطنيػة واألجنبيػة بالػدرجات العلميػة والرػيادات العليػا )الػدبلومات( التػي ال

 تمنليا جامعة األزىر.

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

س األعلػػػى ل زىػػػر ومجلػػػس الجامعػػػة وبقًػػػا أللقػػػاـ القػػػوانيف واللػػػوائح لػػػدود السياسػػػة التػػػي رسػػػميا المجلػػػ
 والقرارات المعموؿ بيا ولو على األخص:

 ا رراؼ على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة. (6)
 ا رراؼ على جمير األجيزة الفنية وا دارية. (6)
والفنيػيف والفئػات المسػاعدة ا رراؼ على إعداد الخطة الستقماؿ لاجة الجامعة مف ىيئػات التػدريس  (9)

 األخرى وربر مستواىـ وقذلؾ المنرآت والتجييزات واألدوات وغيرىا.

مراقبػػػة رػػػئوف العمػػػؿ بػػػي الجامعػػػة مػػػف النػػػوالي العلميػػػة والتعليميػػػة وا داريػػػة والماليػػػة ومتابعػػػة تنفيػػػذ  (4)
 سياسة مجلس الجامعة بي ىذه الرئوف.

  زىر.تنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس األعلى ل (5)

إعػػػداد تقريػػػر بػػػي نيايػػػة قػػػؿ عػػػاـ جػػػامعي عػػػف رػػػئوف الجامعػػػة العلميػػػة والتعليميػػػة وا داريػػػة والماليػػػة  (6)
ويتضمف ىذا التقرير عرًضا ألعماؿ الجامعة وأوجو نراطيا وما لققتو والرأي بي مستويات العػامليف 

بػػي التنفيػػذ وعػػرض بػػي الجامعػػة ورػػئوف الدراسػػة واالمتلانػػات ونتائجيػػا وبيػػاف العقوبػػات التػػي هػػارت 



 

المقترلػػػػات بػػػػالللوؿ المالئمػػػػة لتالبػػػػي العيػػػػوب وتػػػػذليؿ العقبػػػػات ويعػػػػرض ىػػػػذا التقريػػػػر علػػػػى مجلػػػػس 
لسػػنة  619مػػف القػػانوف رقػػـ  49الجامعػػة  بػػدا  الػػرأي توطئػػة لتقديمػػو إلػػى رػػيا األزىػػر طبقًػػا للمػػادة

6966. 

يقػػػوف لػػػرئيس الجامعػػػة  وىػػػذه الالئلػػػة6966لسػػػنة  619مػػػر مراعػػػاة ألقػػػاـ القػػػانوف رقػػػـ  -626يـــبدح
بالنسػػػبة ألجيػػػزة الجامعػػػة والعػػػامليف بيػػػا مػػػف غيػػػر أعضػػػا  ىيئػػػة التػػػدريس جميػػػر االختصاصػػػات المقػػػررة 
للػػػوزير بػػػي قابػػػة القػػػوانيف واللػػػوائح وذلػػػؾ دوف الرجػػػوع بػػػي رػػػانيا إلػػػى وزارة الخزانػػػة أو الجيػػػاز المرقػػػزي 

 للتنظيـ وا دارة.

إصػػػدار قػػػرار مػػػف رئػػػيس الجميوريػػػة أو مجلػػػس الػػػوزرا  يتعػػػيف  إال أنػػػو بػػػي اللػػػاالت التػػػي توجػػػب القػػػوانيف
 إرساؿ القرارات إلى ريا األزىر  رساليا إلى وزير رئوف األزىر التخاذ الالـز برانيا.

 619لػػرئيس الجامعػػة أف يفػػوض بعػػض اختصاصػػاتو المنصػػوص علييػػا بػػي القػػانوف رقػػـ  -627يــبدح
   الجامعة قؿ بي لدود اختصاصو.المرار إليو وبي ىذه الالئلة إلى وقال6966لسنة 

وىػػػذه الالئلػػػة يقػػػوف لػػػوقال  الجامعػػػة قػػػؿ بػػػي لػػػدود 6966لسػػػنة  619ومػػػر مراعػػػاة ألقػػػاـ القػػػانوف رقػػػـ 
اختصاصػػػو بالنسػػػبة للعػػػامليف بالجامعػػػة مػػػف غيػػػر أعضػػػا  ىيئػػػة التػػػدريس االختصاصػػػات المقػػػررة لوقيػػػؿ 

 الوزارة بي القوانيف واللوائح.

 )جـ( وكالء اجلبيؼخ:
 يختص وقيؿ الجامعة لرئوف الدراسات لعليا والبلوث بما ياتي: -328يبدح

إعػػػداد خطػػػة الدراسػػػات العليػػػا والبلػػػوث العلميػػػة بػػػي قليػػػات الجامعػػػة بنػػػا  علػػػى اقترالػػػات القليػػػات  (6)
 واللجاف.

 متابعة تنفيذ ىذه الخطة. (6)
ىػػذا الرػػاف  ا رػػراؼ علػػى رػػئوف النرػػر العلمػػي بػػي الجامعػػة وقلياتيػػا وتنفيػػذ السياسػػة المرسػػومة بػػي (9)

 وا رراؼ على رئوف المقتبة العامة واقتراح الخطة لتزويدىا بالقتب والمراجر والدوريات.

 اقتراح تنظيـ المؤتمرات والندوات العلمية والملاضرات العامة بي الجامعة. (4)

 ا رراؼ على رئوف العالقات العلمية والهقابة الخارجية. (5)

 ا بالنسبة للدراسات العليا والبلوث.ا رراؼ على رئوف الطالب بالدراسات العلي (6)



 

 دراسة تقارير القليات وتوصيات مؤتمراتيا العلمية بالنسبة للدراسات العليا والبلوث العلمية. (7)

اقتػػػراح نظػػػاـ لتػػػوبير األجيػػػزة والمػػػواد الالزمػػػة للدراسػػػات العليػػػا والبلػػػوث واقتػػػراح النظػػػاـ الػػػذي يقفػػػؿ  (8)
 لالستفادة مف األجيزة النادرة على أقمؿ وجو. التعاوف بيف القليات بي ىذه الرئوف بالنسبة

 يختص وقيؿ الجامعة لرئوف الدراسة باقساـ ا جازة العالية بما ياتي: -629يبدح

متابعػػة رػػئوف الطػػالب باقسػػاـ ا جػػازة العاليػػة بػػي القيػػات المختلفػػة ودراسػػة نتػػائى االمتلانػػات وتقػػديـ  (6)
 المقترلات بي رانيا.

لرياضػػػػػية واالجتماعيػػػػػة للطػػػػػالب بالجامعػػػػػة وعلػػػػػى الخدمػػػػػة الطبيػػػػػة ا رػػػػػراؼ علػػػػػى رعايػػػػػة الرػػػػػئوف ا (6)
 وا سقاف.

دراسة تقارير القليػات وتوصػيات مؤتمراتيػا العلميػة بالنسػبة إلػى رػئوف الدراسػة باقسػاـ ا جػازة العاليػة  (9)
 قبؿ العرض على مجلس الجامعة.

 لية.اقتراح نظاـ لتوبير األجيزة والمواد سنوًيا للطالب باقساـ ا جازة العا (4)

 ا رراؼ على تنفيذ برامى التدريب العملي للطالب بالقليات المختلفة. (5)

يقػػػػػوف لوقيػػػػػؿ الجامعػػػػػة لرػػػػػئوف بػػػػػرع أسػػػػػيوط أو أي بػػػػػرع آخػػػػػر يػػػػػتـ إنرػػػػػاؤه مسػػػػػتقباًل  -610يـــــبدح
 مف ىذه الالئلة. 669، 668، 667االختصاصات المقررة للوقيليف والمبينة بي المواد 

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

 بينيا وبًقا لما يرد بي النظاـ الداخلي للجامعة.
قما يتولى متابعة األعماؿ ا دارية والمالية بي الجامعػة وبقًػا للقػرارات والقواعػد التنظيميػة يصػدرىا مجلػس 

 الجامعة ومديرىا.
وف أمػػيف عػػاـ الجامعػػة أمػػيف مسػػاعد والػػد أو أقهػػر ويقػػـو أقػػدميـ مقػػاـ األمػػيف العػػاـ عنػػد ويجػػوز أف يعػػا

 غيابو.

وىػذه الالئلػة يقػوف ألمػيف عػاـ الجامعػة 6966لسػنة  619مػر مراعػاة ألقػاـ القػانوف رقػـ  -612يبدح
المقػررة  بالنسبة ألجيزة إدارة الجامعة وللعامليف بيا مف غير أعضػا  ىيئػة التػدريس جميػر االختصاصػات

 لرئيس المصللة المنصوص علييا بي قابة القوانيف واللوائح.



 

 

 

 صبَيب / إدارح انكهيخ

 جمهس انكهيخ:  -أ
يدعو العميد مجلس القلية إلى ا جتماع مرة على األقؿ قؿ رير أهنا  السنة الجامعية  -611يبدح

 قما يدعوه بنا  على طلب أغلبية أعضائو بقتاب مسبب. 
مػػي يختػػار سػػنويا مػػف بػػيف أعضػػائو ويتػػولى تلريػػر ملاضػػر الجلسػػات و إهباتيػػا بػػي ويقػػوف للمجلػػس أ

 سجؿ خاص يوقعو مر العميد. 

يقػػـو عميػػد القليػػة بتنفيػػذ قػػرارات مجلػػس القليػػة يوبلػػغ ملاضػػر الجلسػػات إلػػى رئػػيس  -614يــبدح
يػػة المختصػػة الجامعػػة قمػػا يبلرػػو القػػرارات خػػالؿ همانيػػة أيػػاـ مػػف تػػاريا صػػدروىا ويبلػػغ الييئػػات الجامع

 التي يجب إبالغيا إلييا. 

يؤلػػػؼ مجلػػػس القليػػػة مػػػف بػػػيف أعضػػػائو ومػػػف غيػػػرىـ مػػػف أعضػػػا  ىيئػػػة التػػػدريس  -615يـــبدح
والمتخصصػػػيف لجانػػػا بنيػػػة لبلػػػث الموضػػػوعات التػػػي تػػػدخؿ بػػػي إختصاصػػػو، وعلػػػى األخػػػص اللجػػػاف 

 اآلتية: 
 لجنة رئوف الطالب.  (أ )
 لجنة الدراسات العليا والبلوث.  (ب )

 وا جازات الدراسية والميامات العلمية والمؤتمرات.  لجنة البعهات (ج )

وتتػػػولى قػػػؿ مػػػف ىػػػذه اللجػػػاف المسػػػائؿ التػػػي تػػػدخؿ بػػػي اختصػػػاص اللجػػػاف المماهلػػػة التابعػػػة لمجلػػػس 
 الجامعة. 

 ولعميد القلية أو وقيليا أف يلضر اجتماعات ىذه اللجاف وبي ىذه اللاؿ تقوف لو رئاستيا.

 )ة( ػًيد انكهيخ:
دارة رػػػئونيا العلميػػػة وا داريػػػة والماليػػػة بػػػي لػػػدود  يقػػػـو -616يـــبدح العميػػػد بتصػػػريؼ أمػػػور القليػػػة وا 

السياسة التي يرسميا مجلس الجامعة ومجلس القلية وبقًػا أللقػاـ القػوانيف واللػوائح والقػرارات المعمػوؿ بيػا 
زة القليػػة وألقػػاـ ىػػذه الالئلػػة يقػػوف لػػو بالنسػػبة ألدىػػ6966لسػػنة  619ومػػر مراعػػاة ألقػػاـ القػػانوف رقػػـ 



 

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

 ا رراؼ على إعداد الخطة التعليمية والعلمية بي القلية ومتابعة تنفيذىا. (6)
 دارية واألبراد العامليف بالقلية.التنسيؽ بيف األجيزة الفنية وا  (6)
العمػػؿ علػػى تقػػديـ االقترالػػات برػػاف اسػػتقماؿ لاجػػة القليػػة مػػف ىيئػػات التػػدريس والفنيػػيف  (9)

 والفئات المساعدة األخرى والمنرآت والتجييزات واألدوات وغيرىا.

بػالغ مػدير الجامعػة عػف قػؿ  (4) مراقبة سير الدراسة واالمتلانات ولفظ النظاـ داخؿ القلية وا 
 مف رانو المساس بلسف سير العمؿ بالقلية أو ما ينسب إلى ألد أعضا  ىيئة التدريس.ما 

 ا رراؼ عؿ العامليف با جيزة ا دارية بالقلية ومراقبة أعماليـ. (5)

إعػػػداد تقريػػػر بػػػي نيايػػػة قػػػؿ عػػػاـ جػػػامعي عػػػف رػػػئوف القليػػػة العلميػػػة والتعليميػػػة وا داريػػػة  (6)
و النرػػػاط بالقليػػة ومػػػا لققتػػو، ومسػػػتوى أدا  العمػػؿ بيػػػا والماليػػة ويتضػػمف ىػػػذا التقريػػر عرًضػػػا ألوجػػ

ورػػػئوف الدراسػػػة واالمتلانػػػات ونتائجيػػػا وبيػػػاف العقبػػػات التػػػي هابػػػت بػػػي التنفيػػػذ وعػػػرض المقترلػػػات 
بػػالللوؿ المالئمػػة لتالبػػي العيػػوب وتػػذليؿ العقبػػات، ويعػػرض ىػػذا التقريػػر علػػى مجلػػس القليػػة  بػػدا  

 ة.الرأي توطئة للعرض على مجلس الجامع

 )ط( وكيم انكهيخ:

 يتولى تلت إرراؼ العميد االختصاصات اآلتية: -617يبدح

إعػػداد خطػػة الدراسػػات العليػػا والبلػػوث العلميػػة بػػي القليػػة بنػػا  علػػى اقترالػػات مجػػالس األقسػػاـ  (6)
 واللجاف المختصة.

 متابعة تنفيذ ىذه الخطة بي األقساـ المختلفة بالقلية. (6)
القليػة، ومتابعػة تنفيػذ السياسػة المرسػومة بػي ىػذا الرػػاف  ا رػراؼ علػى رػئوف النرػر العلمػي بػي (9)

 وا رراؼ على رئوف المقتبة واقتراح الخطة لتزويدىا بالقتب والمراجر والدوريات.

 اقتراح تنظيـ المؤتمرات والندوات العلمية بي القلية، ويتولى رئوف العالقات الهقابية الخارجية. (4)

 على التدريب العلمي للطالب. تصريؼ رئوف الطلبة بي القلية وا رراؼ (5)



 

دراسة مقترلات األقساـ بي رػاف النػدب للتػدريس واالمتلانػات خػارج القليػة توطئػة للعػرض علػى  (6)
 مجلس القلية.

 ا رراؼ على رعاية الرئوف الرياضية واالجتماعية للطالب. (7)

 ا رراؼ على متابعة تدريس المقررات القومية بي القلية. (8)

 لوابديف.ا رراؼ على رئوف الطالب ا (9)

 إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمي السنوي للقلية بيما يخصو. (61)

وىػػذه الالئلػػة يقػػوف لػػو بػػي لػػدود اختصاصػػو بالنسػػبة 6966لسػػنة  619ومػػر مراعػػاة ألقػػاـ القػػانوف رقػػـ 
ألجيػػػزة القليػػػػة والعػػػػامليف بيػػػػا مػػػػف غيػػػػر أعضػػػا  ىيئػػػػة التػػػػدريس جميػػػػر االختصاصػػػػات المقػػػػررة لرؤسػػػػا  

 لقوانيف واللوائح.المصالح بي قابة ا

 

 

 

 انقسى -صبنضب

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

على القهر يتناوبوف العضوية بيما بينيـ دورًيا قؿ سػنة باألقدميػة بػي وظيفػة مػدرس علػى أال يجػاوز عػدد 
قي أعضا  ىيئػة التػدريس بيػو ولمجلػس القسػـ أف يػدعو إلػى اجتماعاتػو مػف المدرسيف بي المجلس عدد با

يقػػـو بتػػدريس المػػواد الداخلػػة بػػي اختصاصػػاتو علػػى أف يرػػارؾ بػػي المناقرػػات دوف أف يقػػوف لػػو صػػوت 
معػػػدود بػػػي المػػػداوالت وال يلضػػػر اجتماعػػػات المجلػػػس سػػػوى األسػػػاتذة عنػػػد النظػػػر بػػػي التررػػػيح لوظيفػػػة 

 ة واألساتذة المساعديف عند النظر بي الترريح لوظائؼ األساتذة المساعديف.األستاذية وسوى األساتذ

يػدعو رئػيس القسػـ المجلػس إلػى االجتمػاع مػرة علػى األقػؿ قػؿ رػير أهنػا  السػنة الجامعيػة  -619يبدح
قما يدعوه إلى االجتماع بنا  على طلب أغلبية أعضػائو بقتػاب مسػبب ويلػرر عػف قػؿ اجتمػاع ملضػر 

 القلية قما تبلغ إليو القرارات خالؿ همانية أياـ مف تاريا صدورىا.يبلغ إلى عميد 

يخػتص القسػـ بجميػر األعمػاؿ العلميػة والدراسػية والماليػة واالجتماعيػة بيػو. ويلػدد مجلػس  -640يبدح
القسـ البرامى والقػرارات الدراسػية ويػوزع الػدروس والملاضػرات والتمػاريف واألعمػاؿ التدريبيػة علػى أعضػا  



 

تػػػػدريس والمعيػػػػديف وسػػػػائر المرػػػػترليف بالتػػػػدريس، ويػػػػنظـ وينسػػػػؽ البلػػػػوث العلميػػػػة وأعمػػػػاؿ ىيئػػػػة ىيئػػػػة ال
 .6976لسنة  49مف القانوف رقـ  55التدريس بالقسـ، قما يختص بقابة الدراسات المبينة بي المادة

 )ة( رئيس جمهس انقسى:
ــبدح ذا قػػاف ىنػػاؾ مػػف األسػػباب مػػا -646ي يعػػوؽ قيػػاـ األقػػدـ بميػػاـ  يػػرأس القسػػـ أقػػدـ األسػػاتذة بيػػو وا 

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 يقػـو باعمػاؿ رئيسػو أقػدـ األسػاتذة المسػاعديف ويقػوف لػو لػؽ لضػور 
 األساتذة.مجلس القلية إال عند النظر بي رئوف توظيؼ 

وبي لالة خلو القسـ مف األساتذة واألساتذة المساعديف يقـو باعماؿ رئيسو أقدـ المدرسيف ويقػوف لػو لػؽ 
ذا لػػـ يقػػف  لضػػور مجلػػس القليػػة إال عنػػد النظػػر بػػي التررػػيح لنظػػائؼ األسػػاتذة واألسػػاتذة المسػػاعديف وا 

 د أخذ رأي عميد القلية.بالقسـ مف األساتذة سوى أجنبي جاز أف يعيد إليو برئاسة القسـ بع
 .6976لسنة  49مف القانوف رقـ  57وتسري على رئيس القسـ ألقاـ المادة

 49مػػف القػػانوف رقػػـ  61قمػػا يقػػوف للقسػػـ نائػػب لػػرئيس مجلسػػو بػػي اللالػػة المنصػػوص علييػػا بػػي المػػادة
 وتسري عليو سائر ألقاميا. 6976لسنة 

داريػػة والماليػػة بػػي القسػػـ بػػي لػػدود السياسػػة يرػػرؼ رئػػيس القسػػـ علػػى الرػػوف العلميػػة وا  -642يــبدح
 التي يرسميا مجلس القلية ومجلس القسـ وبًقا أللقاـ القوانيف واللوائح والقرارات المعموؿ بيا.

ويقػػدـ بعػػد العػػرض علػػى مجلػػس القسػػـ تقريػػًرا غلػػى العميػػد بػػي ىايػػة قػػؿ عػػاـ جػػامعي عػػف رػػئوف القسػػـ 
ويتضػمف ىػذا القريػر عرًضػا ألوجػو النرػاط بػي القسػـ ومػا لققتػو  العلمية والتعليمية وا داريػة والماليػة ىػذا

ومسػػػتوى أدا  العمػػػػؿ بػػػػو ورػػػػئوف الدراسػػػػة واالمتلانػػػػات وبيػػػػاف العقبػػػػات التػػػػي هػػػػارت بػػػػي التنفيػػػػذ وعػػػػرض 
المقترلػػات بػػالللوؿ المالئمػػة لتالبػػي العيػػوب وتػػذليؿ العقبػػات. ويعػػرض ىػػذا التقريػػر علػػى مجلػػس القسػػـ 

لقلية. ويبيف رئيس القسـ لمجلػس القليػة وجيػة نظػر مجلػس القسػـ عنػد نظػر توطئة للعرض على مجلس ا
 المسائؿ المعروضة على مجلس القلية.

وىػذه الالئلػة يقػوف لػرئيس القسػـ بالنسػبة 6966لسػنة  619مر مراعاة ألقػاـ القػانوف رقػـ  -641يبدح
ختصاصػات المقػررة لرؤسػا  ل جيزة التابعة للقسـ وللعامليف بو مف غير أعضػا  ىيئػة التػدريس جميػر اال

 المصالح بي قابة القوانيف واللوائح.



 

لسػنة  49مف القانوف رقػـ  69، 66، 66يقوف للقسـ مؤتمر عاـ تسري عليو ألقاـ المواد  -644يبدح
6976. 

 

 أحكبو ػبيخ نهًجبنس -راثؼب

وتصػدر ال تقوف مداوالت المجلػس صػليلة إال بلضػور األغلبيػة المطلقػة لعػدد أعضػائو،  -645يبدح
 القرارات باغلبية أصوات اللاضريف بإذا تساوت رجح الجانب الذي منو الرئيس.

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

ـــبدح يقػػػوف لقػػػؿ معيػػػد عميػػػد ووقيػػػؿ ومجلػػػس، ليػػػـ االختصاصػػػات المقػػػررة لعمػػػدا  ووقػػػال   -647ي
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
  اجلبيؼخوانقبئًني ثه يف

 )أوالً( رؼيني أػضبء هيئخ انزدريس:
 أعضا  ىيئة التدريس بي الجامعة، ىـ: -348يبدح

 )أ( األساتذة.
 )ب( األساتذة المساعدوف.

 )ج( المدرسوف.
ويعيف ريا األزىر أعضا  ىيئة التدريس بنا  على طلب مجلس الجامعػة بعػد أخػذ رأي مجلػس القليػة أو 

 ويقوف التعييف مف تاريا موابقة مجلس الجامعة.المعيد ومجلس القسـ المختص، 

المرػار إليػو، يقػوف  3976لسػنة  49مػف القػانوف رقػـ 73، 68مػر مراعػاة لقػـ المػادتيف  -349يبدح
التعييف بي وظائؼ ىيئة التدريس والعيديف بنا  على إعالف بي صليفتيف يوميتيف بػي السػنة وبقًػا للنظػاـ 



 

ا  علػػػى اقتػػػراح مجلػػػس الجامعػػػة، ويجػػػوز لػػػرئيس الجامعػػػة عنػػػد الػػػذي يضػػػعو المجلػػػس األعلػػػى ل زىػػػر بنػػػ
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 

رػروط معينػة وذلػؾ با ضػابة إلػى الرػروط العامػة المبينػة بػي القػانوف وىػذه عدا وظائؼ األساتذة ارتراط 
 الالئلة.

الموبػػػدوف  –ويتسػػػهنى مػػػف رػػػرط ا عػػػالف أعضػػػا  البعهػػػات وا جػػػازات الدراسػػػية والمدرسػػػوف والمعيػػػدوف 
للسػاب الجامعػة وبقًػا لخطتيػا والػذيف يعينػوف بػي وظػائؼ مدرسػيف بػي القليػات والعاىػد التابعػة ليػا وذلػػؾ 

 مف ىذه الالئلة. 356، 355إذا قانوا مستوبيف للرروط المنصوص علييا بي المادتيف 

تقدـ طلبات المتقديمف لررؿ وظائؼ ىيئة التدريس بي موعد ال يتجاوز خمسة عرػر يوًمػا  -350يبدح
مػػف تػػاريا آخػػر إعػػالف علػػى أف يربػػؽ بالطلػػب هػػالث نسػػا مػػف المؤلفػػاتوالبلوث الخاصػػة بابطلػػب، وعلػػى 

 يف مف العامليف بالدولة أف يرعفوا بطلباتيـ موابقة قتابية مف الجية التي يعملوف بيا.المتقدم

ــبدح تقبػػؿ طلبػػات المتقػػدميف لرػػرؿ ىػػذه الوظػػائؼ ممػػف اسػػتقملوا رػػروط المػػدد الالزمػػة للتقػػدـ  -353ي
 للوظيفة الراغرة طبًقا ل لقاـ الواردة بيذه الالئلة.

رأي عميػد القليػة المخػتص قبػوؿ الطلبػات التػي تقػدـ خػالؿ يجوز لرئيس الجامعػة بعػد أخػذ  -352يبدح
الرػػير التػػػالي لتػػػاريا انتيػػػا  الموعػػػد الملػػػدد لقبػػػوؿ الطلبػػات وذلػػػؾ برػػػرط أال يقػػػوف قػػػد ورد للقليػػػة تقريػػػر 

 اللجنة العلمية بفلص ا نتاج العلمي للمتقدميف.

لرػرؿ وظػائؼ األسػاتذة ترقؿ لجاف علميػة دائمػة تتػولى بلػص ا نتػاج العلمػي للمررػليف  -351يبدح
ويصػدر بترػػقيليا قػػرار مػػف رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا  علػػى تررػػيح مجلػػس  –

الجامعػػة وذلػػؾ علػػى أف تقػػدـ اللجنػػة تقريػػًرا مفصػػاًل عػػف ا نتػػاج العلمػػي للمررػػليف، وعمػػا إذا قػػاف يػػؤىليـ 
 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 بقػػرار مػػف 
 ة ومجلس القسـ الخاص.مجلس الجامعة بعد أخذ رأي قؿ مف مجلس القلي



 

ويصػػػدر قػػػرار مػػػف رػػػيا األزىػػػر بعػػػد موابقػػػة المجلػػػس األعلػػػى ل زىػػػر بنػػػا  علػػػى اقتػػػراح مجلػػػس الجامعػػػة 
 بالالئلة الداخلية لتنظيـ عمؿ ىذه اللجاف.

، مػا لػـ تتضػمف 6976لسػنة  49مف القػانوف رقػـ  78، 77، 75، 74قما تسرى بي رانيا ألقاـ المواد 
 خالؼ ذلؾ.الالئلة الداخلية ما ي

يليػػؿ عميػػد القليػػة تقػػارير اللجػػاف العلميػػة عػػف المررػػليف إلػػى القسػػـ المخػػتص للنظػػر بػػي  -354يــبدح
 الترريح هـ تعرض على مجلس القلية ومجلس الجامعة.

 يرترط بيمف يعيف عضًوا بييئة التدريس. -355يبدح

ري برػرؼ عضػو ىيئػة أف يقوف مسلًما ملمود السيرة لسف السمعة، وأال يقوف قد صدر منو بعؿ يز  (6)
 التدريس أو ال يالئـ صفتو قعالـ، أو يتعارض مر لقائؽ ا سالـ.

أف يقػػوف لاصػػاًل علػػى درجػػة العالميػػة "الػػدقتوراة" أو مػػا يعادليػػا مػػف إلػػدى الجامعػػات المصػػرية بػػي  (6)
مػػادة تؤىلػػو لرػػرؿ الوظيفػػة، أو أف يقػػوف لاصػػاًل مػػف جامعػػة أجنبيػػة أو ىيئػػة علميػػة أو معيػػد علمػػي 

بيػػػا علػػػى درجػػػة يعتبرىػػػا المجلػػػس األعلػػػى ل زىػػػر باالتفػػػاؽ مػػػر المجلػػػس األعلػػػى للجامعػػػات معتػػػرؼ 
 معادلة لذلؾ مر مراعاة ألقاـ القوانيف واللوائح المعموؿ بيا.

يرترط بيمف يعيف مدرًسا أف تقوف قد مضػت سػت سػنوات علػى األقػؿ علػى لصػولو علػى  -356يبدح
يسػانس( أو درجػة علميػة أخػرى يعتبرىػا المجلػس األعلػى ل زىػػر درجػة ا جػازة العاليػة )البقػالوريوس أو الل

باالتفػػاؽ مػػر المجلػػس األعلػػى للجامعػػات معادلػػة لػػذلؾ مػػر مراعػػاة ألقػػاـ القػػوانيف واللػػوائح، وتراعػػى بػػي 
 المرار غليو. 6976لسنة  49مف القانوف رقـ  68، 67تعيينيـ ألقاـ المادتيف 

المعيػػػديف بػػػي جامعػػػة األزىػػػر أو بػػػي غيرىػػػا مػػػف الجامعػػػات بػػػإذا قػػػاف مػػػف بػػػيف المدرسػػػيف المسػػػاعديف أو 
المصرية، بيرترط با ضابة إلى ما تقدـ أف يقوف ملتـز بػي عملػو ومسػلقو منػذ تعيينػو مدرًسػا مسػاعًدا أو 

 معيًدا بواجباتو وملسًنا أدا ىا بإذا قاف مف غيرىـ بيرترط توابره على القفا ة المتطلبة للتدريس.

 يعيف أستاًذا مساعًدا: يرترط بيمف -357يبدح

أف يقػػػػوف قػػػػد رػػػػرؿ وظيفػػػػة مػػػػدرس مػػػػدة خمػػػػس سػػػػنوات علػػػػى األقػػػػؿ بػػػػي جامعػػػػة األزىػػػػر أو إلػػػػدى  (6)
 الجامعات المصرية األخرى أو بي معيد علمي مف طبقتيا.

أف يقػػوف قػػد قػػاـ بػػي مادتػػو وىػػو مػػدرس بػػإجرا  بلػػوث مبتقػػرة أو باعمػػاؿ إنرػػائية ممتػػازة ويػػدخؿ بػػي  (6)
 ـ بو مف نراط اجتماعي ورياضي مللوظ أهنا  عملو بالجامعة.االعتبار ما يقوف قد قا



 

 أف يقوف ملتزًما بي عملو ومسلقو منذ تعيينو مدرًسا بواجبات أعضا  ىيئة التدريس وملسًنا أدا ىا. (9)

 ويجوز استهنا  أف يعيف مررلوف مف خارج الجامعات إذا توابرت بي المررح الرروط اآلتية:

 (.655نصوص علييا بي المادة)أف يقوف مستوبًيا للرروط الم (6)
( خمػػس 655مػػف المػػادة) 6أف يقػػوف قػػد مضػػى علػػى لصػػولو علػػى المؤىػػؿ المنصػػوص عليػػو البنػػد  (6)

 سنوات على األقؿ.
أف تقػػػػوف قػػػػػد مضػػػػت هػػػػػالث عرػػػػرة سػػػػػنة علػػػػى األقػػػػػؿ علػػػػى لصػػػػػولو علػػػػى درجػػػػػة ا جػػػػازة العاليػػػػػة  (9)

 )البقالوريوس أو الليسانس( أو ما يعادليا.

 إنرائية ممتازة. –مبتقرة أو قاـ بي مادتو باعماؿ  أف يقوف قد نرر بلوهًا (4)

 أف يقوف متوابر على القفا ة المتطلبة للتدريس. (5)

 يرترط بيمف يعيف أستاًذا: -358يبدح

أف يقػػوف قػػد رػػرؿ وظيفػػة أسػػتاذ مسػػاعد مػػدة خمػػس سػػنوات علػػى األقػػؿ بػػي جامعػػة األزىػػر أو إلػػدى  (6)
 يا.الجامعات المصرية األخرى أو بي معيد علمي مف طبقت

أف يقػػوف قػػد قػػاـ منػػذ تعيينػػو اسػػتاًذا مسػػاعًدا بػػإجرا  ونرػػر بلػػوث مبتقػػرة أو قػػاـ بػػي مادتػػو باعمػػاؿ  (6)
إنرائية تؤىلو لرػرؿ وظيفػة األسػتاذية ويػدخؿ بػي االعتبػار مػا يقػوف قػد أرػرؼ عليػو ورػارؾ بيػو مػف 

ؾ مػا قػاـ بػو مػف البلوث التي يعدىا طالب الدراسة العليا وخاصة رسائؿ الماجستير والدقتوراة، وقػذل
 نراط علمي واجتماعي مللوظ وأعمالو ا نرائية البارزة بي القلية أو المعيد.

ــبدح يجػػوز اسػػتهنا  أف يعػػيف مررػػلوف مػػف خػػارج الجامعػػات إذا تػػوابرت بػػي المررػػح الرػػروط  -359ي
 اآلتية:

 (.655أف يقوف مستوبًيا للرروط المنصوص علييا بي المادة) (6)
( عرػر 655مػف المػادة) 6على المؤىؿ المنصػوص عليػو بػي البنػد أف يقوف قد مضى على لصولو  (6)

 سنوات على األقؿ.
أف يقػػػػوف قػػػػد مضػػػػت همػػػػاني عرػػػػرة سػػػػنة علػػػػى األقػػػػؿ علػػػػى لصػػػػولو علػػػػى درجػػػػة ا جػػػػازة العاليػػػػة  (9)

 )البقالوريوس أو الليانس( أو ما يعادليا.



 

سػتاذ بػإجرا  بلػوث أف يقوف قػد قػاـ خػالؿ السػنوات الخمػس السػابقة علػى تقدمػو للتعيػيف بػي وظيفػة أ (4)
 مبتقرة ونررىا أو بإجرا  أعماؿ إنرائية ممتازة بي تخصص ىذه الوظيفة.

 أف يقوف متوابًرا على القفا ة المتطلبة للتدريس. (5)

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

 2336لساة  75رية ممغاة ببرار ر يس اللمهو  -360يبدح

مف القانوف رقػـ  76و76تسري على أعضا  ىيئة التدريس بجامعة األزىر ألقاـ المادتيف  -363يبدح
 .6966لسنة  619بما ال يتعارض مر ألقاـ القانوف رقـ  6976لسنة  49

 

ب( انُقم وانُدة واإلػبرح:
ً
 )صبَي

ــبدح ى آخػػر بػػي ذات القليػػة أ، يجػػوز نقػػؿ أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػة مػػف تخصػػص إلػػ -362ي
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 

ؿ إلييػػا ومجلػػس القسػػـ المخػػتص بػػي قػػؿ منيػػا، الجامعػة بعػػد أخػػذ رأي مجلػػس القليػػة المنقػػوؿ منيػػا والمنقػو 
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.

ا األزىػػر بعػػد موابقػػة مجلػػس يجػػوز بقػػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر بنػػا  علػػى طلػػب رػػي -361يــبدح
الجامعة وأخذ رأي مجلس القلية أو المعيد المختص نقؿ عضو ىيئة التدريس بإلدى الجامعات لمصػرية 
أو مػا يعتبػػر بػػي طبقيػػا مػػف معاىػػد مصػػرية عاليػػة إلػػى مهػػؿ وظيفتػػو بجامعػػة األزىػػر أو الموابقػػة علػػى نقػػؿ 

لجامعػػػات أو المعاىػػػد ولرػػيا األزىػػػر عنػػػد ألػػد أعضػػػا  ىيئػػة التػػػدريس بجامعػػػة األزىػػر إلػػػى إلػػػدى ىػػذه ا
 االقتضا  عرض األمر على المجلس األعلى ل زىر.

يجػوز عنػد االقتضػا  بقػرار مػف وزيػر رػئوف األزىػر نقػؿ عضػو ىيئػة التػدريس إلػى وظيفػة  -364يبدح
عامػػة خػػارج الجامعػػة بنػػا  علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر ومجلػػس جامعػػة 

 ر.األزى



 

يجػػوز نػػدب أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػة لمػػدة ملػػدودة لجامعػػة أخػػرى مػػف الجامعػػات  -365يــبدح
المصػػػرية أو للقيػػػاـ بعمػػػؿ وظيفػػػة عامػػػة أخػػػرى بقػػػرار مػػػف مجلػػػس الجامعػػػة بعػػػد أخػػػذ رأي مجلػػػس القليػػػة 

 المختص ويعتبر الندب قؿ الوقت إعارة تخضر ل لقاـ الخاصة بيا.

خػالؿ بلسػف سػير العمػؿ بػي القسػـ وبػي القليػة أو المعيػد تجػوز إعػارة مر مراعػاة عػدـ ا  -366يبدح
أعضػػػا  ىيئػػػة التػػػدريس لجامعػػػة أجنبيػػػة أو معيػػػد علمػػػي أجنبػػػي بػػػي مسػػػتوى القليػػػات الجامعػػػة أو للعمػػػؿ 
بػػوزارات اللقومػػة، ومصػػالليا والييئػػات العامػػة والدوليػػة أو جيػػة غيػػر لقوميػػة بيمػػا تخصصػػوا بيػػو متػػى 

الوظيفػػة التػػي يرػػرلونيا بالجامعػػة. وتقػػوف ا عػػارة لمػػدة ال تتجػػاوز سػػنتيف قابلػػة  قانػػت الميمػػة بػػي مسػػتوى
للتجديػػد مػػرة والػػدة بيمػػا عػػدا اللػػاالت التػػي تقتضػػييا مصػػللة قوميػػة بتقػػوف ا عػػارة قابلػػة لتجديػػد مػػرتيف. 
ويتقاضػػى المعػػار مرتبػػة مػػف الجيػػة المعػػار إلييػػا، ومػػر ذلػػؾ يجػػوز بػػي ألػػواؿ خاصػػة أف تػػؤدي الجامعػػة 

 رتبو.م
 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.

لللقومػػات األجنبيػػة ويتقاضػػى مرتبػػو مػػف الجيػػة  ويقػػوف رػػاف المعػػار خػػالؿ مػػدة ا عػػارة رػػاف المعػػاريف
 المعار إلييا. ويجوز بي ألواؿ خاصة أف تؤدي الجامعة مرتبو.

يجػوز رػرؿ وظيفػة المعػار بػدرجتيا متػى قانػت إعارتػو بػدوف مرتػب تؤديػو الجامعػة وقانػت  -367يبدح
ث سػػنوات إذا قػػاف أسػػتاًذا لمػػدة تزيػػد علػػى سػػنة إذا قػػاف مدرًسػػا أو أسػػتاًذا مسػػاعًدا، أو لمػػدة تزيػػد علػػى هػػال

زيد عدد ما يررؿ مف وظائؼ المعػاريف علػى خمػس مجمػوع الوظػائؼ المقػررة لقػؿ بئػة بػي وال يجوز أف ي
القليػػة أو المعيػػد، وال يجػػوز رػػرؿ وظيفػػة المعػػار بمعػػار آخػػر بػػإذا عػػاد المعػػار مػػف عملػػو بالجامعػػة رػػرؿ 
الوظيفػػػة الخاليػػػة مػػػف درجتػػػو أو رػػػرؿ وظيفتػػػو األصػػػلية بصػػػفة رخصػػػية، علػػػى أف تسػػػوى لالتػػػو بػػػي أوؿ 

 تخلو مف درجتو.وظيفة 

تلسػػػب مػػػدة ا عػػػارة بػػػي المقابػػػاة أو المعػػػاش برػػػرط أف يػػػؤدي عضػػػو ىيئػػػة التػػػدريس  -368يـــبدح
االلتياطي عنيا ويعالـ بيما يختص باقدميتو والعالوات المستلقة لو قما لو قاف بػي الجامعػة ويلػتفظ لػو 

 بوجو عاـ بقابة مميزات وظيفتو.
 



 

ب( اإلجبساد انؼهًيخ واالػزيبديخ
ً
 واملزضيخ: )صبنض

يجوز أف يوبد أعضا  ىيئة التدريس بػي ميمػات علميػة مؤقتػة خػارج الجامعػة ويقػوف ذلػؾ  -369يبدح
بقػرار مػػف رػػيا األزىػر بنػػا  علػػى طلػب مجلػػس الجامعػػة بعػد أخػػذ رأي مجلػػس القليػة والقسػػـ المخػػتص وال 

 تزيد مدة الميمة العلمية على سنة.
ضػػا  أربػػر سػػنوات مػػف عودتػػو مػػف بعهػػة أو إجػػازة دراسػػية أو وال يجػػوز إيفػػاد عضػػو ىيئػػة التػػدريس قبػػؿ انق

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 قاماًل مدة الميمة.
وعلى المرخص لو بي الميمة العلمية أف يقدـ بعد انتيا  ميمتو تقريًرا على األعمػاؿ التػي قػاـ بيػا بػهالث 

 نسا على األقؿ مف البلوث التي يقوف قد أتميا.

يجوز الترخيص ل ساتذة بي إجازات تفرغ علمي داخػؿ الػبالد أو خارجيػا لمػدة سػنة والػدة  -370يبدح
بي األستاذية متى وجد مف يقـو منيـ أهنا  تفرغيـ، ويقوف ذلػؾ بقػرار بمرتب بعد مضي قؿ ست سنوات 

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 

ة الوالػدة، وعلػى المػرخص لػو بػي ا جػازة أف يتقػدـ بعػد انتيػا  إجازتػو بتقريػر عػف األعمػاؿ التػي بي السن
قػػاـ بيػػػا أهنػػػا  ىػػػذه ا جػػػازات أف يتقػػدـ بعػػػد انتيػػػا  إجازتػػػو بتقريػػػر عػػػف األعمػػاؿ التػػػي قػػػاـ بيػػػا أهنػػػا  ىػػػذه 

 مدة التفرغ. األجازات ونسًخا مف البلوث التي قوف قد أجرىا، ويتقاضى المرخص لو مرتبو قامالً 
ذا قاف طالب ا جازة قد أوبد بي ميمة علمية بال يجػوز التػرخيص لػو بػي ىػذه ا جػازة إال بعػد انقضػا   وا 

 مدة األربر سنوات المنصوص علييا بي المادةالسابقة.

تبػػدأ ا جػػازة االعتياديػػة السػػنوية ألعضػػا  ىيئػػة التػػدريس بالقليػػات والمعاىػػد بعػػد انتيػػا   -373يــبدح
لانػػات السػػنة الجامعيػػة وتنتيػػي قبػػؿ بػػد  الدراسػػة بػػي السػػنة الجامعيػػة الجديػػدة وبقًػػا لمػػا يقػػرره أعمػػاؿ امت

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.

ــبدح  جػػازة المرضػػية التػػي يلصػػؿ علييػػا أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس لمػػدة مجموعيػػا سػػنة تقػػوف ا -372ي
 بمرتب قامؿ عف هالث سنوات.



 

ذا لػػػـ يسػػػتطر عضػػػو ىيئػػػة التػػػدريس عنػػػد انقضػػػا  السػػػنة العػػػودة إلػػػى عملػػػو جػػػاز لمجلػػػس الجامعػػػة أف  وا 
 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.

 49مػف القػانوف رقػـ  99و96و 91و 89تسرى على أعضػا  ىيئػة التػدريس ألقػاـ المػواد  -371يبدح
 وألقاـ ىذه الالئلة.6966لسنة  619رض مر ألقاـ القانوف رقـ بيما ال يتعا 6976لسنة 

ب( واججبد هيئخ انزدريس:
ً
 )راثؼ

علػػى أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس أف يتفرغػػوا للقيػػاـ بالػػدروس والملاضػػرات والتمرينػػات العلميػػة  -374يــبدح
علػى تقػػدـ  وأف يسػيموا بػي لفػػظ التػراث ا سػالمي والعربػػي ودراسػتو وتجليتػو ونرػػره، وبصػفة عامػة العمػػؿ

العلػػػػـو واآلداب، والفنػػػػوف بػػػػإجرا  البلػػػػوث والدراسػػػػات المبتقػػػػرة وا رػػػػراؼ علػػػػى مػػػػا يعػػػػده الطػػػػالب منيػػػػا 
 وا رراؼ على ما يعده الطالب منيا وا رراؼ على المعامؿ وعلى المقتبات وتزويدىا بالمراجر.

روح الجامعيػػة الصػػليلة بػػي وعلػػييـ بػػث الػػروح الدينيػػة السػػملة والػػروح القوميػػة الصػػادقة لتقػػوف أساًسػػا للػػ
نفػػوس الطػػالب وعلػػييـ ترسػػيا وتػػدعيـ االتصػػاؿ المبارػػر بػػالطالب ورعايػػة رػػئونيـ الهقابيػػة واالجتماعيػػة 

 والرياضية.

األسػػػاتذة أو مػػػف يقػػػـو باعمػػػاليـ مسػػػئوليف عػػػف سػػػير الػػػدروس والملاضػػػرات والتمػػػاريف  -375يـــبدح
سػتوى البػرامى الدراسػية والبلػوث العلميػة بػي مجػاؿ واألعماؿ التدريبية وعلييـ أف يعملوا علػى النيػوض بم

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، 

 مؤتمرات العلمية للقسـ والقلية أو المعيد.وعلييـ المرارقة بي أعماؿ ال

يتػػولى أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس لفػػظ النظػػاـ داخػػؿ قاعػػات الػػدروس والملاضػػرات والبلػػوث  -376يــبدح
والمعامػػػؿ ويقػػػدموف إلػػػى عميػػػد القليػػػة تقريػػػًرا عػػػف قػػػؿ لػػػادث مػػػف رػػػانو ا خػػػالؿ بالنظػػػاـ ومػػػا اتخػػػذ مػػػف 

 إجرا ات للفظو.

يئػػة التػػدريس أف يقػػدـ تقريػػًرا سػػنوًيا عػػف نرػػاطو العلمػػي علػػى قػػؿ عضػػو مػػف أعضػػا  ى -377يــبدح
والهقػػابي والبلػػوث التػػي أجراىػػا ونرػػرىا والبلػػوث الجاريػػة إلػػى رئػػيس مجلػػس القسػػـ المخػػتص وعلػػى رئػػيس 



 

مجلػػس القسػػـ أف يقػػدـ تقريػػًرا إلػػى عميػػد القليػػة عػػف سػػير العمػػؿ بػػي قسػػمو وعػػف النرػػاط العلمػػي والبلػػوث 
 مف أىداؼ. الجارية بيو وما لققو القسـ

لمػػدير الجامعػة بنػػا  علػى عػػرض عميػد القليػػة أف يػرخص ألعضػػا  ىيئػة التػػدريس بصػػفة  -378يــبدح
استهنائية بػي مزاولػة ميػنيـ خػارج الجامعػة أو داخليػا بػي غيػر أوقػات العمػؿ الرسػمية إذا قػاف ىػذا العمػؿ 

واجباتػو الجامعيػة يقسب المرخص لو خبرة تفيد تخصصو العلمي ويررط أال يتعػارض ىػذا التخػريص مػر 
ولسػػف أدائيػػا وال مػػر اللػػوائح المعمػػوؿ بيػػا بػػي مزاولػػة ىػػذه المينػػة ويصػػدر بقواعػػد تنظػػيـ المينػػة قػػرار مػػف 
المجلػػس األعلػػػى ل زىػػر بنػػػا  علػػػى عػػرض مػػػف مجلػػػس الجامعػػة وال يقػػػوف التػػػرخيص بػػي مزاولػػػة المينػػػة 

علػػػى األقػػػؿ بػػػي ىيئػػػة خػػػارج الجامعػػػة إال لمػػػف مضػػػى علػػػى تخرجػػػو عرػػػر سػػػنوات وقضػػػى هػػػالث سػػػنوات 
 التدريس.

ويقػوف التػػرخيص لمػػدة سػػنة قابلػػة للتجديػػد ويجػػوز سػلب ىػػذا التػػرخيص بػػي أي وقػػت إذا خولفػػت رػػروطو 
 وليس للمرخص لو أف يعمؿ بي دعوى ضد األزىر وىيئاتو بصفتو ملامًيا أو خبيًرا أو غير ذلؾ.

اعمػػاؿ االمتلانػػات أو ا رػػراؼ ال يجػػوز ألعضػػا  ىيئػػة التػػدريس إلقػػا  دروس أو القيػػاـ ب -379يــبدح
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 رػػراؼ 

 على مواد بي نفس مستوى الدراسة الجامعية.
 ئة التدريس إعطا  دروس خصوصية بمقابؿ أو برير مقابؿ.وال يجوز ألعضا  ىي

ــبدح ال يجػػوز ألعضػػا  ىيئػػة التػػدريس القيػػاـ بعمػػؿ مػػف أعمػػاؿ الخبػػرة أو إعطػػا  استرػػارة بػػي  -380ي
 موضوع معيف إال بترخيص مف رئيس الجامعة بنا  على طلب عميد القلية المختص.

التجارة وأف يرترقوا بي إدارة عمػؿ تجػاري أو ال يجوز ألعضا  ىيئة التدريس أف يرترلوا ب -383يبدح
 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.

 

 

ب( اَزهبء اخلدي
ً
 خ:)خبيس



 

مػػف  69، والمػػادة6966لسػػنة  619مػػف القػػانوف رقػػـ  98مػػر عػػدـ ا خػػالؿ بالقػػاـ المػػادة -382يــبدح
بإصػػدار قػػانوف التػػاميف والمعارػػات لمػػوظفي الدولػػة ومتسػػخدمييا وعماليػػا  6969لسػػنة  51القػػانوف رقػػـ 
ما  األزىػر تقوف سف انتيا  الخدمة بالنسبة ألعضا  ىيئة التدريس مف عل 6979لسنة  69والقانوف رقـ 

خمػػس وسػػتوف سػػنة ميالديػػة وبالنسػػبة لريػػرىـ سػػتوف سػػنة ميالديػػة. وغػػذا بلػػغ عضػػو ىيئػػة التػػدريس سػػف 
إلػػى نيايتيػػا بنػػا  علػػى  6968لسػػنة  49التقاعػػد خػػالؿ السػػنة الجامعيػػة مػػدت خدمتػػو طبقًػػا للقػػانوف رقػػـ 

تيػا  أعمػاؿ االمتلانػات طلب مجلس الجامعة واقتراح مجلس القلية المختص، وتنتيي السػنة الجامعيػة بان
بي القلية الموجود بيا العضو وتسري على أعضا  ىيئة التػدريس مػف غيػر علمػا  األزىػر ألقػاـ القػانوف 

 .6974لسنة  89رقـ 
ويجوز عند االقتضا  تعييف أعضا  ىيئة التدريس مف علما  األزىر ومػف غيػرىـ بعػد بلػوغ سػف الخامسػة 

قاسػػاتذة متفػػرغيف لمػػدة سػػنتيف  6974لسػػنة  89ررة بػػي القػػانوف رقػػـ والسػػتيف بمقابػػاة تعػػادؿ المقابػػاة المقػػ
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 اسػػػتهنا  أف يعيػػد إلػػػى األسػػػتاذ المعػػيف وبقًػػػا لػػنص الفقػػػرة السػػػابقة أعبػػا  رياسػػػة القسػػـ إذا لػػػـ يقػػػف 
بالقسـ أساتذة ويقوف ذلؾ بقرار مف رئيس الجامعة بنا  على طلب مجلس القليػة أو المعيػد بعػد أخػذ رأي 

 مجلس القسـ المختص.

ف رػػيا األزىػػر بنػػا  علػػى طلػػب مجلػػس يلػػاؿ عضػػو ىيئػػة التػػدريس إلػػى المعػػاش بقػػرار مػػ -381يــبدح
( 676الجامعػػػة إذا لػػػـ يسػػػتطر مبارػػػرة عملػػػو بسػػػبب المػػػرض بعػػػد انقضػػػا  ا جػػػازات المقػػػررة بػػػي المػػػادة)

وقػػػذلؾ يلػػػاؿ عضػػػو ىيئػػػة التػػػدريس إلػػػى المعػػػاش بالطريقػػػة ذاتيػػػا إذا هبػػػت بػػػي أي وقػػػت أنػػػو ال يسػػػتطير 
 ألسباب صلية القياـ بوظيفتو على الوجو الالئؽ.

األعلػػى ل زىػػر بنػػا  علػػى طلػػب مجلػػس الجامعػػة أف يزيػػد مػػدة الخدمػػة الملسػػوبة بػػي المعػػاش  وللمجلػػس
 .6976لسنة  49مف القانوف رقـ  665على الوجو المقرر بي المادة

على أعضا  ىيئة  6976لسنة  49مف القانوف رقـ  667، 666تسري ألقاـ المواد  -384يبدح
 على رئيس الجامعة ووقيليا. 666التدريس بالجامعة، قما تسري ألقاـ المادة

 

ب( األسبرذح غري املزفزػني:
ً
 )سبدس



 

يجوز أف يعػيف بالقليػات والمعاىػد أسػاتذة غيػر متفػرغيف ويرػترط بػيمف يعػيف أف يقػوف مػف  -385يبدح
العلمػػا  الممتػػازيف بػػي بلػػوهيـ وخبػػرتيـ بػػي المػػواد التػػي يعيػػد إلػػييـ تدريسػػيا ويعػػيف رػػيا األزىػػر ىػػؤال  

 ة سنتيف قابلة للتجديد بعد موابقة مجلس الجامعة بنا  على طلب مجلس القلية المختص.األساتذة لمد
 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 
 المتفرغ وغير المتفرغ بي أقهر مف قلية أو معيد مف قليات الجامعات ومعاىدىا.األستاذ 

وللمتقاعديف مف األساتذة غير المتفرغيف الجمر بيف المعاش ومقاباة ال تجاوز ستمائة جنيو سػنوًيا ويلػدد 
 مقدار المقاباة بي قرار التعييف.

 

ب( أػضبء هيئخ انزدريس وانؼبيهىٌ األجبَت:
ً
 )سبثؼ

يجوز أف يعيف بػي ىيئػة التػدريس مسػلموف مػف غيػر المصػرييف ممػف تػؤىليـ قفػايتيـ لػذلؾ  -386يبدح
لمدة معينة. ويقوف التعييف بقرار مف ريا األزىر بعد موابقة مجلس الجامعػة بعػد أخػذ رأي مجلػس القليػة 

 المختص، وتلدد لالتيـ بي عقود استخداميـ.
ف ويجػوز أف تمتػد المػدة بعػد ذلػؾ إلػى خمػس سػنوات قابلػة وتقوف مدة العقد بي المرة األولى سػنة أو سػنتي

 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 

 مليف بالدولة.بالنسبة للعا
ذا بلرػػػت مػػػدة الخدمػػػة هػػػالث سػػػنوات تلملػػػت الجامعػػػة نفقػػػات رللتػػػو مػػػر عائلتػػػو لػػػبالده لقضػػػا  ا جػػػازة  وا 

 الصيفية وىقذا قؿ هالث سنوات بررط أف تقوف إقامتو العادية خارج البالد.
مػػف ويمػنح عضػػو التػػدريس األجنبػػي عنػػد انتيػػا  خدمتػػو بالجامعػػة مقابػاة قػػدرىا مرتػػب رػػير عػػف قػػؿ سػػنة 

 سنوات الخدمة.
ذا توبى خالؿ مدة خدمتو منح ورهتو المقاباة المذقورة.  وا 

 تلدد لالة األساتذة الزائريف بي قرارات تعيينيـ. -387يبدح



 

ويجوز لرئيس الجامعة أخذ رأي مجلػس القليػة المخػتص للتػرخيص ليػـ بمزاولػة مينػتيـ خػارج الجامعػة أو 
 ح المنظمة للمينة.داخليا مر مراعاة ألقاـ القوانيف واللوائ

تلدد لالة مدرسي اللرات والعامليف الفنييف مف األجانػب بػي عقػود اسػتخداميـ ويمػنح مػف  -388يبدح
تنتيػػي خػػدمتيـ مقابػػاة تعػػادؿ مرتػػب نصػػؼ رػػير عػػف قػػؿ سػػنة مػػف السػػنوات الخمػػس األولػػى مػػف خدمتػػو 

 ومرتب رير عف قؿ سنة تزيد على ذلؾ.
 ( على ىؤال  العامليف.686هة والرابعة والسادسة مف المادة)وتسري ألقاـ الفقرات الهانية والهال

ويخضػػػػر ىػػػػؤال  العػػػػاملوف للنظػػػػاـ التػػػػاديبي المطبػػػػؽ علػػػػى غيػػػػر أعضػػػػائو ىيئػػػػة التػػػػدريس مػػػػف العػػػػامليف 
 بالجامعة.

 

ب( املدرسىٌ املسبػدوٌ واملؼيدوٌ
ً
 )صبيُ

ــبدح راسػػات والبلػػوث يجػػوز أف يعػػيف بػػي القليػػات مدرسػػوف مسػػاعدوف ومعيػػدوف يقومػػوف بالد -389ي
العلميػػػة الالزمػػػة لللصػػػوؿ علػػػى الػػػدرجات العلميػػػة العليػػػا وبمػػػا يعيػػػد بػػػو إلػػػييـ القسػػػـ المخػػػتص التمرينػػػات 
والدروس العلمية وسواىا مف األعماؿ تلت إرراؼ أعضا  ىيئة التدريس وباألعماؿ األخرى التي يقلفيػـ 

الجامعػػة بنػػا  علػػى طلػػب مجلػػس  بيػػا العميػػد ومجلػػس القسػػـ المخػػتص. ويقػػوف تعييػػنيـ بقػػرار مػػف رئػػيس
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 جػًدا بػي التقػدير 

دة لتخصػػص أو مػػا يقػػـو مقاميػػا، وتعطػػى األبضػػلية العػػاـ بػػي الدرجػػة الجامعيػػة األولػػى أو بػػي تقػػدير مػػا
 دائًما لمف ىو أعلى بي التقدير العاـ.

يقػوف تعيػيف المعيػد بعػد ا عػالف عػف الوظػائؼ الرػاغرة بتررػيح مػف القسػـ المخػتص مػػف  -390يـبدح
 بيف اللاصليف علػى تقػدير جيػد جػًدا علػى األقػؿ بػي التقػدير العػاـ بػي الدرجػة الجامعيػة األولػى برػرط أال
يقػػؿ تقػػديره عػػف جيػػد بػػي مػػادة التخصػػص أو مػػا يقػػـو مقاميػػا بػػإف لػػـ يوجػػد مػػف بػػيف المتقػػدميف مػػف لصػػؿ 
علػػى تقػػدير جيػػد جػػًدا بػػي التقػػدير العػػاـ بػػي الدرجػػة الجامعيػػة األولػػى بيجػػوز تررػػيح ألػػد اللاصػػليف علػػى 

ا يقػـو مقاميػا عػف تقدير جيد على األقؿ بي ىذا التقدير وبررط أال يقؿ التقدير بي مػادة التخصػص أو مػ
ذا لـ تقػف مػادة التخصػص مػف مػواد االمتلػاف بػي مرللػة الدرجػة الجامعيػة األولػى قػاـ مقاميػا  جيد جًدا وا 
ذا لػػـ توجػػد دبلومػػة خاصػػة بػػي بػػرع التخصػػص قػػاـ  اللصػػوؿ علػػى دبلػػـو خاصػػة بػػي بػػرع التخصػػص وا 

عي أو مسترػفى جػامعي بػي مقامو التمريف العملي مدة ال تقؿ عػف سػنتيف بػي قليػة جامعيػة أو معيػد جػام



 

بػػرع التخصػػص برػػرط أف يقػػوف المررػػح لاصػػاًل علػػى تقػػدير جيػػد جػػًدا علػػى األقػػؿ بػػي عملػػو خػػالؿ بتػػرة 
 التمريف المذقورة.

وتجػػري المفاضػػلة بػػيف المتقػػدميف علػػى أسػػاس تفضػػيؿ األعلػػى بػػي التقػػدير العػػاـ وعنػػد التسػػاوي بػػي ىػػذا 
وعند التساوي بػي التقػديريف يفضػؿ اللاصػؿ علػى درجػة التقدير يفضؿ األعلى تقديًرا بي مادة التخصص 

 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.
هولوجيػػا ا قلينيقيػػة تقػػـو الخبػػرة العلميػػة لمػػدة أربػػر سػػنوات بمعامػػؿ وزارة الصػػلة مقػػاـ وبالنسػػبة لقسػػـ البا

 التدريب العملي بمسترفى جامعي.
ويعرض الترريح على مجلس القلية بإذا أقػره صػدر قػرار التعيػيف مػف رئػيس الجامعػة بعػد أخػذ رأي القسػـ 

ذا قػػاف ال معيػػد أو المػػدرس المسػػاعد يرػػرؿ وظيفػػة بػػي المخػػتص ويقػػوف التعيػػيف لمػػدة سػػنة قابلػػة للتجديػػد وا 
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

قػػة مجلػػس الجامعػػة أف يضػػيؼ إلػػى ويجػػوز للمجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا  علػػى طلػػب مجلػػس القليػػة ومواب
 الرروط العامة بي ا عالف عف الوظائؼ رروًطا أخرى.

إذا لػـ يلصػؿ المعيػد علػى درجػة التخصػص )الماجسػتير( أو علػى دبلػوميف مػف دبلومػات  -393يبدح
الدراسػػات العليػػا بلسػػب األلػػواؿ خػػالؿ خمػػس سػػنوات منػػذ تعيينػػو معيػػًدا أنيػػى عقػػده أو نقػػؿ إلػػى وظيفػػة 

ذا لػػـ يلصػػؿ علػػى درجػػة الػػدقتوراه أو مػػا يعادليػػا خػػالؿ عرػػرة سػػنوات علػػى األقهػػر منػػذ تعيينػػو أخػػرى. وا  
معيًدا بي األلواؿ التي ال يلـز لللصوؿ على ىذه الدرجة سبؽ اللصوؿ على درجػة الماجسػتير أو دبلػـو 

 الدراسات العليا بلسب األلواؿ أنيى عقده أو نقؿ إلى وظيفة أخرى.

( مف ىذه الالئلة يرترط بيمف يعيف مدرًسػا مسػاعًدا أف يقػوف 655قـ المادة)مر مراعاة ل -392يبدح
لاصػػاًل علػػػى درجػػة الماجسػػػتير أو دبلػػػوميف مػػف دبلومػػػات الدراسػػات العليػػػا مػػػؤىليف للقيػػد لللصػػػوؿ علػػػى 

 درجة الدقتوراه أو على ما يعادؿ درجة الماجستير أو الدبلوميف.
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ر أو بػي غيرىػا مػف الجامعػػات المصػرية يرػترط بضػاًل عمػػا بػإذا قػاف مػف بػػيف المعيػديف بػي جامعػة األزىػػ
ذا قػاف مػف  تقدـ أف يقوف ملتزًما بي عملو وسلوقو ومسػلقو منػذ تعيينػو معيػًدا بواجباتػو وملسػًنا أدا ىػا، وا 
غيرىـ بيرترط لصولو عؿ تزقية مف المررؼ على الرسالة بي لالة اللصوؿ على درجة الماجسػتير أو 

 ذ رأي رؤسا  مجالس األقساـ المتخصصة بي لالتي اللصوؿ على الدبلوميف.مف عميد القلية بعد أخ
ويقوف التعيف بي وظائؼ المدرسيف المساعديف الراغرة دوف إعالف مف بػيف المعيػديف بػي ذات القليػة أو 
ذا لػػـ يوجػػد مػػف ىػػؤال  مػػف ىػػو مؤىػػؿ لرػػرليا  المعيػػد المسػػتوبيف للرػػروط المنصػػوص علييػػا بػػي المػػادة،وا 

 الف عنيا.بيجرى ا ع
وينقؿ المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لػـ يلصػؿ علػى درجػة الػدقتوراه أو مػا يعادليػا خػالؿ خمػس 

 سنوات على األقهر منذ تعيينو مدرًسا مساعًدا.

مػػف ىػػذه 686، 681، 679تسػػري علػػى المدرسػػيف المسػػاعديف والمعيػػديف ألقػػاـ المػػواد  -391يــبدح
لقاـ الخاصة بالمدرسيف المساعديف والمعيديف الواردة بي القانوف رقـ الالئلة، قما تسري علييـ سائر األ

 وألقاـ ىذه الالئلة.6966لسنة  619بيما ال يتعارض مر ألقاـ القانوف  6976لسنة  49

يجوز نقؿ المدرسيف المساعديف والمعيديف مف قلية أو معيػد إلػى قليػة أو معيػد آخػر وبػي  -394يبدح
ويقوف النقؿ بقػرار مػف رئػيس الجامعػة بعػد أخػذ رأي مجلػس القليػة أو المعيػد قسـ مماهؿ بجامعة األزىر، 
 ومجلس القسـ بي قؿ منيا.

ويجػػوز نقليػػـ إلػػى جامعػػة أخػػرى مػػف الجامعػػات لمصػػرية وبػػي قسػػـ مماهػػؿ بقػػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر 
األخػػرى بعػػد أخػػذ ووزيػػر التعلػػيـ العػػالي بعػػد موابقػػة رػػيا األزىػػر أو رئػػيس جامعػػة األزىػػر ورئػػيس الجامعػػة 

رأي مجػػػالس القليػػػات والمعاىػػػػد ومجػػػالس األقسػػػاـ المتخصصػػػػة، ويجػػػوز بػػػنفس الرػػػػروط نقػػػؿ المدرسػػػػيف 
 المساعديف والمعيديف بالجامعات األخرى إلى جامعة األزىر.

ويجػػوز عنػػد االقتضػػا  نقػػؿ المدرسػػػيف المسػػاعديف إلػػى وظيفػػة عامػػة بقػػػرار مػػف وزيػػر رػػئوف األزىػػر بعػػػد 
ر بنػا  علػى طلػب رئػيس جامعػة األزىػر بعػد أخػذ رأي مجلػس القليػة أو المعيػد ومجلػس موابقة ريا األزى
 القسـ المختص.

وال يجوز نقليـ إلى قسـ آخر بي ذات القلية أو المعيد أو إلى قسـ غيػر مماهػؿ بػي قليػة أخػرى أو معيػد 
لػف عنيػا بػي قسػـ آخر، ومر ذلؾ ليػـ التقػدـ لرػرؿ وظػائؼ المدرسػيف المسػاعديف والمعيػديف الرػاغرة المع

 آخر بي ذات القلية أو المعيد أو قلية أخرى أو معيد آخر وذلؾ بي لدود ما تقرره القوانيف واللوائح.



 

ىػذه الالئلػة تسػري علػى جامعػة األزىػر 6966لسػنة  619مػر مراعػاة ألقػاـ القػانوف رقػـ  -395يبدح
ـ التػػي تسػػري علػػى الجامعػػات وعلػػى أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس بيػػا والمدرسػػيف والمعيػػديف بيػػا جميػػر األلقػػا
 المصرية وعلى أعضا  ىيئة التدريس والمدرسيف المساعديف والمعيديف بيا.



 

 انفصم انضبنش

 اندراسخ وااليزحبَبد وشئىٌ انطالة
 واندراسبد انؼهيب

 أوالً قجىل انطالة:
امعػة يلدد المجلس األعلى ل زىر بػي نيايػة قػؿ عػاـ دراسػي بنػا  علػى اقتػراح مجلػس الج -396يبدح

بعػػد أخػػذ رأي مجػػالس القليػػات المختلفػػة عػػدد الطػػالب المصػػرييف الػػذيف يمقػػف قبػػوليـ بػػي العػػاـ الدراسػػي 
 التالي مف بيف اللاصليف على ريادة الهانوية األزىرية أو الريادات المعادلة ليا.

 ويقتػػػرح المجلػػػس األعلػػػى ل زىػػػر عػػػدد الطػػػالب الػػػذيف يمقػػػف قبػػػوليـ مػػػف غيػػػر المصػػػرييف رػػػروط قبػػػوليـ
 ويصدر بذلؾ قرار مف وزير رئوف األزىر.

يرػػترط بػػي قيػػد الطالػػب بػػي الجامعػػة لللصػػوؿ علػػى درجػػة ا جػػازة العاليػػة )الليسػػانس أو  -397يــبدح
 البقالوريوس(.

أف يقػوف لاصػػاًل علػػى الرػػيادة الهانويػة العامػػة األزىريػػة ل زىػػر أو مػا يعادليػػا ويقػػوف القبػػوؿ بترتيػػب  (6)
ره المجلػػػس األعلػػػى ل زىػػػر بعػػػد أخػػػذ رأي مجلػػػس الجامعػػػة ومجػػػػالس درجػػػات النجػػػاح وبقًػػػا لمػػػا يقػػػر 

 القليات.
أف يقػػػوف لاصػػػاًل علػػػى رػػػيادة الهانويػػػة العامػػػة أو مػػػا يعادليػػػا وبػػػي ىػػػذه اللالػػػة يرػػػترط نجالػػػو بػػػي  (6)

امتلاف تلقيؽ التعادؿ بينو وبيف اللاصػليف علػى الرػيادة الهانويػة العامػة ل زىػر علػى أف تبػيف مػواد 
نظامػػػو بقػػػرار مػػػف رػػػيا األزىػػػر بنػػػا  علػػػى اقتػػػراح مجلػػػس الجامعػػػة وموابقػػػة المجلػػػس ىػػػذا االمتلػػػاف و 
 األعلى ل زىر.

ويجػػػوز أف يقػػػوف اختيػػػار ىػػػؤال  الطػػػالب عػػػف طريػػػؽ مقتػػػب تنسػػػيؽ الجامعػػػات وبقًػػػا لمػػػا يقػػػرره المجلػػػس 
 األعلى ل زىر بعد أخذ رأي مجلس الجامعات ومجالس القليات.

طػػػالب اللاصػػػلوف علػػى الرػػػيادة الهانويػػػة مػػػف معيػػػد البعػػػوث ا سػػػالمية ويقبػػؿ قػػػذلؾ بالقليػػػات النظريػػػة ال
باألزىر أو ما يعادليا، قما يقبػؿ بمعيػد الدراسػات ا سػالمية والعربيػة با ضػابة إلػى اللاصػليف علػى ألػد 
المؤىالت المنصوص علييا بي ىذه المادةالطالب اللاصلوف على ريادة التخصص مف معيػد القػرا ات 

 باألزىر.



 

تػػػاز بنجػػػاح القرػػػؼ الطبػػػي للتلقػػػؽ مػػػف خولػػػو مػػػف األمػػػراض المعديػػػة ومػػػف صػػػالليتو لمتابعػػػة أف يج (9)
 الدراسة التي يتقدـ ليا وبًقا للقواعد التي يضعيا المجلس األعلى ل زىر ومجالس القليات المختصة.

 بي أف يقدـ ريادة تهبت أنو لصؿ على ترخيص باالنتظاـ بي الدراسة مف الجية التي يعمػؿ بيػا إذا (4)
 قاف عاماًل باللقومة أو غيرىا.

 أف يقوف مسلًما ملمود السيرة لسف السمعة. (5)

 ملراة. – (3)-398يبدح

يجوز قبوؿ الطالب اللاصليف على ا جازة العالية باقساـ ا جازات العالية بػي قليػة أو  -(3)399يبدح
يػات ويصػدر باعتمػاد القبػوؿ رعبة أخرى بذات القلية وبًقا للرروط التػي تػنص علييػا اللػوائح الداخليػة للقل

 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 والدراسػات ا سػالمية 

 .(2)والعربية وبًقا للرروط التي تنص علييا اللوائح الداخلية ليذه القليات

ــبدح علػػى قػػؿ طالػػب يريػػد االلتلػػاؽ بالجامعػػة أو متابعػػة الدراسػػة بيػػا لللصػػوؿ علػػى درجػػات  -200ي
 عالية مقررة أف يقيد اسمو وال يجوز لطالب أف يقيد اسمو لقهر مف قلية بي وقت والد.

الدراسات العليػا أف يقيػد اسػمو بػي دراسػة أقهػر مػف رػيادة عاليػة أو درجػة ال يجوز لطالب  -203يبدح
 جامعية بي وقت والد.

ولال يجوز للمعيديف أف يسجلوا لدراسة عليا لللصوؿ على درجػة جامعيػة بػي غيػر تخصػص أقسػاميـ إال 
 بعد موابقة مجلس الجامعة.

ــبدح دراسػػة وال يجػػوز القيػػد بعػػد ذلػػؾ إال يقػػوف إجػػرا  القيػػد بطلػػب يقدمػػو الطالػػب قبػػؿ ابتتػػاح ال -202ي
 بترخيص مف مجلس القلية بي لدود القواعد التي يقررىا مجلس الجامعة.
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ال يقيػد الطالػب بالقليػة إال بعػد اسػتيفا  أوراقػو وأدا  الرسػـو المقػررة، ويعػد بػي القليػة ملػؼ  -201يبدح
 لقؿ طالب يلتوي على:

 األوراؽ المقدمة  جرا  القيد. (6)
 طالب الدراسية وتواريخيا )القيد واالمتلانات ونتائجيا وتقديرىا(.بياف ألواؿ ال (6)
 بياف العقوبات التاديبية الموقعة عليو. (9)

 أوجو النراط الرياضي واالجتماعي والعسقري للطالب. (4)

 األوراؽ األخرى الخاصة بالطالب. (5)

عػف تػاريا خروجػو وبعد سجؿ لقيد الطالب بدوف بيو بالنسبة لقؿ طالب بياف بقؿ ما تضمنو ملفو بضاًل 
مػػف الجامعػػة وسػػبب وعملػػو بعػػد التخػػرج ويقػػوف ىػػذا السػػجؿ مػػف صػػورتيف، وتلػػتفظ إلػػداىما بػػي القليػػة 

 واألخرى بي الجامعة.

ويعطػػػى بالمجػػػاف بعػػػد اسػػػتيفا  رسػػػـ الدمرػػػة مػػػف يرغػػػب مػػػف طػػػالب القليػػػة أو خريجييػػػا رػػػيادة مػػػف واقػػػر 
 سية وأوجو نراطو المختلفة.سجالتيا متضمًنا أيا مف البيانات الخاصة بلالتو الدرا

 

 

 

ب اندراسخ وااليزحبٌ
ً
 :صبَي

تبػػدأ السػػنة الدراسػية بػػي السػػبت األوؿ مػػف رػػير أقتػػوبر وتسػػتمر همانيػػة وعرػػريف أسػػبوًعا،  -204يــبدح
 وتقوف عطلة نصؼ السنة لمدة أسبوعيف بي الموعد الذي يلدده مجلس الجامعة.

الح العاـ أف يقرر بد  الدراسة أو انتيائيا قبؿ المواعيػد ولمجلس الجامعة بموابقة ريا األزىر مراعاة للص
 المذقورة أو بعدىا.

تبػػيف اللػػوائح الداخليػػة للقليػػات والمعاىػػد مػػواد الدراسػػة وتوزيػػر مقرراتيػػا علػػى سػػني الدراسػػة  -205يــبدح
 عدد الساعات المختصة لقؿ مقرر.

 تي تدرس بي قؿ مقرر.ويلدد مجلس القلية بنا  على اقتراح القسـ المختص الموضوعات ال

يقوف بقؿ دليػؿ سػنوي يتضػمف ملتػوى المقػررات الدراسػية بػي سػنى الدراسػة المختلفػة وبقًػا  -206يبدح
 لقرارات مجلس القلية.



 

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

لرة التي يدرس بيا ولمجلس القليػة بػي لػاالت خاصػة أف يػرخص ويجب على الطالب تادية االمتلاف بال
 للطالب بي ا جابة بلرة أخرى.

 تبيف اللوائح الداخلية للقليات نظاـ التدريس للطالب بي أقساـ ا جازات العالية. -208يبدح

ا يجب على الطالب متابعة الدروس واالرتراؾ بي التمرينات العلمية أو قاعػات البلػث وبقًػ -209يبدح
 أللقاـ الالئلة الداخلية وتنظيـ ىذه الالئلة قواعد البطاقة الجامعية.

ولمجلس القلية بنا  على طلب مجلس األقساـ المختلفة أف يلـر الطالب مف التقدـ إلى االمتلػاف قلػو أو 
ذا رأى أف مواظبتػػو غيػػر مرضػػية طبقًػػا أللقػػاـ الالئلػػة الداخليػػة وبػػي ىػػذه اللالػػة يعتبػػر الطالػػب  بعضػػو وا 

 راسًبا بي المقررات التي لـر مف التقدـ لالمتلاف بييا.
ويجػػوز لمجلػػس القليػػة أف يوقػػؼ قيػػد الطالػػب لمػػدة سػػنة دراسػػية أو أقهػػر إذا تقػػدـ بعػػذر مقبػػوؿ يمنعػػو مػػف 

 االنتظاـ بي الدراسة.

 (  6115لسنة  667مقرر ) مضابة بقرار رئيس الجميورية رقـ  209

ديف ، الرػػػريعة والقػػػانوف ، اللرػػػة العربيػػػة ، الدراسػػػات ا سػػػػالمية يجػػػوز االنتسػػػاب إلػػػى قليػػػات أصػػػوؿ الػػػ
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 .
 لب االنتساب : ويرترط بى طا

 أف يقوف ملمود السيرة لسف السمعة  -6
 أف يقوف لاصال على الريادة الهانوية األزىرية . -6

ويجوز استهنا  أف يرخص بى االنتساب إلى ىذه القليات  للطالب مف لملة الهانوية األزىريػة  الػذيف 
أو المعاىػػػد العليػػػا  قػػػانوا مقيػػػديف بػػػى إلػػػدى القليػػػات التابعػػػة لجامعػػػة األزىػػػر أو القليػػػات العسػػػقرية 

 الخاضعة  رراؼ وزارة التعليـ العالى وذلؾ وبقا للرروط التى يضعيا  المجلس األعلى ل زىر .



 

ويجػػوز لللاصػػليف علػػى درجػػة الليسػػانس أو البقػػالوريوس أو غيرىػػا مػػف المػػؤىالت  العاليػػة اللاصػػليف 
ط  التػى  سضػعيا المجلػس األعلػى على الهانوية األزىرية ا نتسػاب إلػى القليػات المػذقورة وبقػا للرػرو 

 ل زىر .
ويلػػػدد المجلػػػس األعلػػػى ل زىػػػر بنػػػا  علػػػى إقتػػػراح مجلػػػس جامعػػػة األزىػػػر  بعػػػد أخػػػذ رأى  مجػػػالس 

 القليات المختصة العدد الذى يقبؿ بى قؿ قلية  قما يبيف رروط القبوؿ .
يس جامعػة األزىػر أو ويصدر بإعتماد قبوؿ أو تلويؿ أو نقؿ أو قيػد الطػالب المنتسػبيف  قػرار مػف رئػ

 مف ينيبو  مف نوابو .

 ( 6115لسنة  667( ) مضابة بقرار رئيس الجميورية رقـ  6مقرر ) 209يبدح

مقػػػررا قواعػػػد إمتلػػػاف  خػػػػاص  619يجػػػوز أف تػػػنظـ اللػػػوائح الداخليػػػػة للقليػػػات المرػػػار إلييػػػا بالمػػػػادة
 الطالب المنتظموف . للمنتسبيف  أو تقديـ يلوث  عوضا عف التمرينات العملية التى يؤدييا

ويسػػرى علػػى الطػػالب المنتسػػبيف ألقػػاـ ىػػذه الالئلػػة وجميػػر اللػػوائح والػػنظـ الجامعيػػة بيمػػا اليتعػػارض 
 مر طبيعة نظاـ ا نتساب .

تلػػدد اللػػوائح الداخليػػة للقليػػات والمعاىػػد نظػػـ االمتلانػػات الخاصػػة بيػػا مػػر مراعػػاة ألقػػاـ  -230يــبدح
 ىذه الالئلة.

ــبدح متلانػػات الفػػرؽ النيائيػػة يضػػر أسػػتاذ المادةموضػػوعات االمتلانػػات التلريريػػة بيمػػا عػػدا ا -233ي
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 

القسػػػػـ المخػػػػتص ويختارىمػػػػا بقػػػػدر ا مقػػػػاف أعضػػػػا  ىيئػػػػة التػػػػدريس بالقليػػػػة وللعميػػػػد بػػػػي لالػػػػة مجلػػػػس 
 االستعجاؿ اختيار أعضا  للجنة.

يػػرأس عميػػد القليػػة لجػػاف االمتلػػاف وترػػقؿ تلػػت إرػػرابو لجنػػة أو أقهػػر لمراقبػػة االمتلػػاف  -232يــبدح
عػػداد النتيجػػة ويػػرأس قػػؿ منيػػا ألػػد األسػػاتذة أو األسػػاتذة المسػػاع ديف وتتقػػوف مػػف لجػػاف االمتلانػػات بػػي وا 

قػػؿ برقػػة أو بػػي قػػؿ قسػػـ لجنػػة عامػػة برياسػػة العميػػد أو رئػػيس القسػػـ علػػى لسػػب األلػػواؿ تعػػرض علييػػا 
نتيجة االمتلاف لمراجعتيا واقتراح ما تراه بي راف مستوى تقديرات الطالب بي المقػررات المختلفػة ويػدوف 

 على مجلس القلية  قرارىا. ملضر باالجتماع وتعرض نتيجة مداوالت اللجنة



 

ــبدح بػػي الفػػرؽ النيائيػػة يؤلػػؼ المجلػػس األعلػػى ل زىػػر لجػػاف االمتلػػاف مػػف داخػػؿ الجامعػػات  -231ي
 وخارجيا المتلانات قؿ مادةبي قؿ قلية ويصدر مجلس الجامعة قرارًا بتنظيـ أعماؿ ىذه اللجاف.

روؼ اليجائيػػة وذلػػؾ بػػي قػػؿ تعلػػف أسػػما  الطػػالب النػػاجليف بػػي االمتلػػاف مرتبػػة بػػالل -234يــبدح
 تقدير.

ويمنح الناجلوف بي االمتلػاف النيػائي للدرجػة الجامعيػة التػي تقػدموا إلييػا رػيادة يوقعيػا العميػد مبيًنػا بيػا 
 المقررات التي درسوىا والتقدير الذي نالوه بي قؿ منيا وبي مجموعيا.
 ـو ورد ما بعيدتو.ويسلـ الطالب ريادة الدرجة الجامعية بعد أف يؤدي ما عليو مف رس

 ويتلدد تاريا منح الدرجة العلمية مف تاريا اعتماد مجلس القلية لنتيجة االمتلاف الخاص بيذه الدرجة.

ال يقػوف النقػؿ مػف سػنة إلػى أخػرى إال بػي نيايػة السػنة الجامعيػة وال يعػاد امتلػاف الطالػب  -235يبدح
 لمقرر الذي نجح بيو.بي أقساـ ا جازة العالية )الليسانس والبقالوريوس( بي ا

تقوف الدراسة بي الجامعػة علػى أسػاس نظػاـ السػنة القاملػة ويجػوز أف تقػوف الدراسػة علػى  -236يبدح
أسػػاس نظػػاـ المرالػػؿ أو الفصػػليف الدراسػػييف أو أي نظػػاـ آخػػر طبقًػػا أللقػػاـ اللػػوائح الداخليػػة للقليػػات أو 

 المعاىد.

راح مجلػػس الجامعػػة موابقػػة المجلػػس األعلػػى يصػػدر قػػرار مػػف رػػيا األزىػػر بنػػا  علػػى اقتػػ -237يــبدح
ل زىر ينظـ الدراسة واالمتلاف التي تالئـ المقفوبيف بي جامعة الزىر بما يتيح برص النفر ليػـ واالنتفػاع 

 بيـ.

 يقدر نجاح الطالب بالد التقديرات اآلتية: -238يبدح

مقبػوؿ أمػا رسػوب  –جيػد  – جيػد جػًدا –ممتػاز  –جيد جًدا مػر مرتبػة الرػرؼ  –ممتاز مر مرتبة الررؼ 
 الطالب بيقدر بالد التقديريف اآلتييف:

 ضعيؼ جًدا. –ضعيؼ 
ذا تضػػػمف االمتلػػػاف بػػػي ألػػػد  ويقػػػوف تطبيػػػؽ ذلػػػؾ وبقًػػػا للنظػػػاـ الػػػذي تعينػػػو اللػػػوائح الداخليػػػة للقليػػػات وا 

ف متوسػػط المقػػررات امتلاًنػػا تلريريػػا وآخػػر رػػفوًيا أو عملًيػػا بػػإف تقػػدير الطالػػب بػػي ىػػذا المقػػرر يتقػػوف مػػ
 تقديرات التلريري والرفوي والعملي.

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



 

يلسػػب التقػػدير العػػاـ لنجػػاح الطالػػب عػػف قػػؿ برقػػة وبقًػػا للتقػػديرات التػػي لصػػؿ علييػػا مػػر  -239يــبدح
ي سػبؽ أف رسػب بيػو أو تريػب عنػو بريػر عػذر مقبػوؿ. مراعاة أال يزيد تقديره على مقبػوؿ بػي المقػرر الػذ

 أما إذا قاف قد تريب بعذر مقبوؿ بيلسب لو تقدير النجاح الذي يلصؿ عليو.
ويمنح مرتبة الررؼ الطالػب الػذي يقػوف تقػديره النيػائي ممتػاًزا أو جيػد جػًدا علػى أال يقػؿ تقػديره العػاـ بػي 

 ف جيد جًدا.أية سنة مف سنى الدراسة عدا السنة ا عدادية ع
ويرترط للصػوؿ الطالػب علػى مرتبػة الرػرؼ أال يقػوف قػد رسػب بػي أي امتلػاف تقػدـ لػو بػي إلػدى ىػذه 

 السنوات.

ــبدح ال يجػػوز للطالػػب أف يبقػػى بالفرقػػة أقهػػر مػػف سػػنتيف ويجػػوز لمجلػػس القليػػة التػػرخيص  – (3)220ي
بػي السػنة التاليػة بػي المقػررات للطالب الذيف قضوا بفػرقتيـ سػنتيف بػي التقػدـ علػى االمتلػاف مػف الخػارج 

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 مػػرات الرسػػوب مػػف الطػػالب 

 الوابديف مف غير العرب.
قليػػػة عػػػالوة علػػػى مػػػا تقػػػدـ التػػػرخيص لطػػػالب الفرقػػػة قبػػػؿ النيائيػػػة والفرقػػػة النيائيػػػة ويلػػػوز لمجلػػػس ال (2)

بفرصػػتيف إضػػابيتيف للتقػػدـ لالمتلػػاف مػػف الخػػارج، وبالنسػػبة للقليػػات التػػي تقػػوف مػػدة الدراسػػة بيػػا خمػػس 
قبػؿ  سنوات على األقؿ يعامؿ طالب الفرقة الهانيػة بالقليػات التػي بيػا برقػة إعداديػة معاملػة طػالب الفرقػة

ذا رسػب طالػػب الفرقػة النيائيػػة بيمػا ال يزيػػد علػى نصػػؼ عػدد مقػػرات ىػذه الفرقػػة أو بػي المقػػرر  النيائيػة وا 
وذلػػؾ بصػرؼ النظػر عػف المقػػررات  –الوالػد بػي القليػات التػػي يػدرس بيػا مقػرر والػػد بػي السػنة النيائيػة 

 رخص لو بي االمتلاف لتى يتـ نجالو. –المتخلفة مف برؽ سابقة 

                                                 

 .66/6/6996بي  9الجريدة الرسمية العدد  – 6996لسنة  66مستبدلة بقرار رئيس الجميورية رقـ  661المادة (3)

قمػػػػا نصػػػػت  61/6/6996بػػػػي  64الجريػػػػدة الرسػػػػمية العػػػػدد  6996سػػػػنة ل 684مسػػػػتبدلة بالقػػػػار رقػػػػـ  661الفقػػػػرة الهانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة (2)
 المادةالهانية مف ذات القرار على اآلتي:

 )المادةالهانية(
نيػة يصدر ريا األزىر بنا  على اقتراح مجلس جامعة األزىر وموابقة المجلس األعلى ل زىر قراًرا بالقواعد المنظمة لتطبيؽ لقػـ الفقػرة الها

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



 

ذا تخلؼ الطالب عف دخوؿ االمتلاف بعذر قيري يقبلو مجلس القلية بال يلسػب غيابػو رسػوًبا، وبرػرط  وا 
أال يزيد التخلؼ عف مرتيف متتاليتيف أو متفػرقتيف خػالؿ سػني الدراسػة بالقليػة، ويجػوز بػي لالػة الضػرورة 

 بقرار مف مجلس الجامعة منح برصة هالهة للطالب.
 برير عذر مقبوؿ راسًبا بتقدير ضعيؼ جًدا.ويعتبر الطالب المتريب عف االمتلاف 

 –لمجلس الجامعة أف يعفى طالب ا جػازة العاليػة مػف المقػررات الدراسػية قليػا أو بعضػيا  -223يبدح
إذا هبػت أنػو لضػر مقػررات دراسػية بػي قليػة جامعيػة أو معػو عػاٍؿ معتػرؼ  –عدا مقررات السنة النيائيػة 

 بيما مف الجامعة.
لؾ مػف امتلانػات النقػؿ قليػا أو بعضػيا إذا هبػت أنػو أدى بنجػاح امتلانػات تعادليػا وللمجلس أف يعفيو قذ

 بي جامعة أو معيد علمي معترؼ بيما بي الجامعة.
وللمجلػػػس أف يعفػػػى طالػػػب الدراسػػػات العليػػػا مػػػف بعػػػض المقػػػررات الدراسػػػية ومػػػف امتلاناتيػػػا إذ هبػػػت أنػػػو 

 ؼ بيما وأدى بنجاح االمتلانات المقررة.لضر مقررات مماهلة بي قلية جامعة أو معيد علمي معتر 
وذلػػؾ قلػػو برػػرط أف تقػػوف مػػدة الدراسػػة الالزمػػة لللصػػوؿ علػػى الدرجػػة العلميػػة أقهػػر مػػف سػػنة ومػػر عػػدـ 

 ( مف ىذه الالئلة.666ا خالؿ بما ورد بي المادة)
 

 

 

ب اندراسبد انؼهيب
ً
 صبنض

قليػات والمعاىػد تمػنح الجامعػة بنػا  علػى مر مراعاة ألقاـ ىذه الالئلة واللوائح الداخليػة لل -222يبدح
اقتػػراح القليػػات والمعاىػػد المختصػػة دبلومػػات الدراسػػات العليػػا ودرجػػات التخصػػص )الماجسػػتير( والعالميػػة 

 )الدقتوراه( المقررة لما ياتي:
 ل وال(( دبمومات الدراسات العميا:

 ة والدة على األقؿ.وىي دراسات تتناوؿ مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أقاديمية ومدتيا سن
 لثااي(ا( الدرلات العممية العميا وتشمل:

 )أ( درجة التخصص )الماجستير(:
وترػػمؿ الدراسػػة بييػػا مقػػررات دراسػػية عاليػػة وتػػدريًبا علػػى وسػػائؿ البلػػث واسػػتقرا  النتػػائى ينتيػػي بإعػػداد 

 سنتيف على األقؿ. رسالة تقبليا لجنة االمتلاف وال يجوز أف تقؿ المدة الالزمة لنيؿ ىذه الدرجة عف



 

 )ب( درجة العالمية )الدقتوراه(:
وتقـو أساًسا على البلث المبتقر لمدة ال تقػؿ عػف سػنتيف تنتيػي بتقػديـ رسػالة تقبليػا لجنػة اللقػـ، ويجػوز 

 أف يقلؼ الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبًقا لما تلدده اللوائح الداخلية.
بػػروع التخصػػص وأقسػػاـ الدراسػػة لػػدرجات التخصػػص والعالميػػة  وتلػػدد اللػػوائح الداخليػػة للقليػػات والمعاىػػد

 التي تمنليا والرروط الالزمة لللصوؿ على قؿ منيا.

يختص مجلس الجامعػة بالبػت بػي طلبػات القيػد الدراسػات العليػا وتعيػيف لجػاف اللقػـ علػى  -221يبدح
 الرسائؿ وذلؾ قلو بنا  على اقتراح مجلس القلية المعنية.

 قيد لدرجات التخصص والعالمية بي ريري أقتوبر ومارس مف قؿ عاـ.يقوف ال -224يبدح

وال يجػػوز أف يبقػػي الطالػػب ألقهػػر مػػف ضػػعؼ بػػرص االمتلػػاف المقػػررة ليػػذه الدراسػػة ويقػػوف امتلانػػو بػػي 
 جمير المقررات بي قؿ مرة يتقدـ إليو ويقوف تقدير نجالو بالد التقديرات اآلتية:

 .مقبوؿ –جيد  –جيًدا جًدا  –ممتاز 

تلػػػدد اللػػوائح الداخليػػػة للقليػػػات إجػػػرا ات تسػػػجيؿ الرسػػػائؿ الخاصػػػة بػػػدرجتي التخصػػػص  -225يـــبدح
والعالميػػة والمػػدة التػػي يسػػقط التسػػجيؿ بعػػدىا إال إذا رأي مجلػػس القليػػة ا بقػػا  علػػى التسػػجيؿ لمػػدة أخػػرى 

 يلددىا بنا  على تقرير األستاذ المررؼ.
ر الرسػػػالة مػػػف أعضػػػا  ىيئػػػة التػػػدريس أو مػػػف أعضػػػا  ويعػػػيف مجلػػػس القليػػػة أسػػػتاًذا يرػػػرؼ علػػػى تلضػػػي

مجمػػػر البلػػػوث ا سػػػالمية وللمجلػػػس أف يعيػػػد با رػػػراؼ علػػػى الرسػػػالة إلػػػى ألػػػد األسػػػاتذة المسػػػاعديف. 
ويجػػػػوز أف يتعػػػػدد المرػػػػربوف مػػػػف بػػػػيف أعضػػػػا  ىيئػػػػة التػػػػدريس أو مػػػػنيـ ومػػػػف أعضػػػػا  مجمػػػػر البلػػػػوث 

 مف الييئات العلمية األخرى.اٍ سالمية ومف أعضا  ىيئات التدريس السابقيف و 
ويضػػر المجلػػس األعلػػى ل زىػػر وبنػػا  علػػى اقتػػراح مجلػػس الجامعػػة النظػػاـ الػػذي يقفػػؿ التفػػرغ للدراسػػات 

 العليا وبًقا لظروؼ القليات المختلفة.
وبػػي لالػػة قيػػاـ الطالػػب ببلػػث خػػارج الجامعػػة يجػػوز بموابقػػة مجلػػس القليػػة أف يرػػترؾ بػػي ا رػػراؼ ألػػى 

 جية التي يجري بييا البلث.المتخصصيف بي ال



 

علػى الطػالب الخػريجيف مػف غيػر جامعػة األزىػر الػذيف يتقػدموف للقيػد بػي الدراسػات العليػا  -226يبدح
باية قلية مػف القليػات أف ينجلػوا بػي امتلػاف الدراسػات اٍ سػالمية طبقًػا للنظػاـ الػذي يقػرره مجلػس القليػة 

 معة.التي يرغبوف االلتلاؽ بيا بعد موابقة مجلس الجا
 ويستهنى مف ررط أدا  ىذا االمتلاف مف أدى امتلاًنا بي دراسات إسالمية على نفس المستوى.

توضر الرسائؿ التي يقدميا الطالب لنيؿ درجة التخصص والعالميػة باللرػة العربيػة ويجػوز  -227يبدح
 .أف تقوف مرفوعة بملخص واٍؼ بلرة أجنبية وبًقا لما تقرره اللوائح الداخلية للقليات

ويجػػوز موابقػػة مجلػػػس القليػػة أف توضػػر الرسػػػالة بلرػػة أجنبيػػة وبػػػي ىػػذه اللالػػة يجػػػب أف تقػػوف مرػػػفوعة 
 بملخص واٍؼ بالعربية.

يقػػدـ المرػػرؼ علػػى الرسػػالة تقريػػًرا عػػف مػػدى تقػػدـ الطالػػب بػػي بلوهػػو بػػي نيايػػة قػػؿ عػػاـ  -228يــبدح
 جامعي وتعرض ىذه التقارير على مجلس الجامعة.

   على اقتراح مجلس القلية إلرا  قيد الطالب بي ضو  ىذه التقارير.ولمجلس الجامعة بنا

يقدـ المررؼ على الرسالة بعد االنتيا  مف إعدادىا تقريًرا عمػا إذا قانػت صػاللة للعػرض  -229يبدح
علػػػى لجنػػػة اللقػػػـ، بػػػإذا قػػػرر صػػػالليتيا اقتػػػرح مجلػػػس القليػػػة ترػػػقيؿ لجنػػػة اللقػػػـ علػػػى الرسػػػالة، وعلػػػى 

لقليػػة سػػت نسػػا منيػػا علػػى األقػػؿ، ويػػوزع منيػػا علػػى لجنػػة اللقػػـ ويػػودع البػػاقي مقتبػػة الطالػػب أف يقػػدـ ا
 القلية.

يعػيف مجلػس الجامعػة بنػا  علػى اقتػراح مجلػس القليػة لجنػة اللقػـ علػى الرسػالة مػف هالهػة  -210يبدح
معػػة أعضػا  ألػدىـ المرػرؼ علػػى الرسػالة والعضػواف اآلخػراف مػػف األسػاتذة أو األسػاتذة المسػاعديف بالجا

أو الجامعػػػػات األخػػػػػرى أو مػػػػػف أعضػػػػػا  مجمػػػػػر البلػػػػػوث ا سػػػػػالمية أو مػػػػػف بػػػػػي مسػػػػػتواىـ العلمػػػػػي مػػػػػف 
 األخصائييف على أف يقوف ألد أعضا  اللجنة مف خارج القلية.

 ويجوز لمجلس الجامعة عند اللاجة ترقيؿ لجنة اللقـ مف أقهر مف هالهة أعضا .

يػػًرا علمًيػػا مفصػػاًل عػػف الرسػػالة وتقػػدـ اللجنػػة يقػػدـ قػػؿ عضػػو مػػف أعضػػا  لجنػػة اللقػػـ تقر  -213يــبدح
مجتمعة تقريًرا بنتيجة المناقرة وتعرض جميعيا على مجلس القليػة ويجػوز أال تجػري المناقرػة بػي بعػض 

 القليات وبًقا لما تنص عليو اللوائح الداخلية.



 

ألجنبيػة إذا قانػت ولمجلس الجامعػة بنػا  علػى اقتػراح لجنػة اللقػـ أف تقػرر تبػادؿ الرسػالة مػر الجامعػات ا
 جديرة بذلؾ قما أف للجنة اللقـ أف تعرض نرر الرسالة على نفقة الجامعة.

 يلسب تقدير اللصوؿ على درجتي التخصص والعالمية وبًقا أللقاـ اللوائح الداخلية. -212يبدح

ــبدح لمجلػػس القليػػة بنػػا  علػػى اقتػػراح لجنػػة اللقػػـ علػػى الرسػػالة أف يػػرخص للطالػػب الػػذي لػػـ  -211ي
قرر أىليتو لدرجة التخصص أو العالمية بي أعادة تقديـ رسالتو بعػد اسػتقماؿ أوجػو الػنقص بييػا أو بػي تت

 تقديـ رسالة أخرى.
 لرابع(ا( الت ويل وابل البيد بين كميات األزهر  و بياها وبين الكميات في اللامعات األخرى:

ولػى بػي القليػات التػي لػيس بيػا ال يجػوز النظػر بػي تلويػؿ طػالب السػنوات ا عداديػة واأل -214يبدح
 سنة إعدادية بيف القليات المناظرة بي جامعة األزىر والجامعات األخرى إال اللالتيف اآلتيتيف:

)أ( إذا قػػػاف الطالػػػب لاصػػػاًل علػػػى اللػػػد األدنػػػى للمجمػػػوع الػػػذي وصػػػؿ إليػػػو القبػػػوؿ بػػػي القليػػػة وقانػػػت 
 ميدي القليتيف.إمقانيات القلية تسمح بتلويلو، ويتـ التلويؿ بموابقة ع

)ب( إذا قاف الطالب غير لاصػؿ علػى اللػد األدنػى للمجمػوع الػذي وصػؿ إليػو القبػوؿ بػي القليػة بيجػوز 
التلويػػؿ بقػػرار مػػف جلػػس الجامعػػة بعػػد أخػػذ رأي القليػػة بنػػا  علػػى توصػػية القومسػػيوف الطبػػي العػػاـ بلالػػة 

 مرضية.
قليػة إلػى نظيرتيػا بػي جامعػة األزىػر أو  أما بالنسػبة لطػالب السػنوات األخػرى بيجػوز تلويػؿ الطالػب مػف

الجامعػػػات األخػػػرى بموابقػػػة عميػػػدي القليتػػػيف المختصػػػيف، وعلػػػى طالػػػب التلويػػػؿ تقػػػديـ طلبػػػو قبػػػؿ ابتتػػػاح 
الدراسة بي القلية التػي يرغػب التلويػؿ إلييػا ويجػوز لمجلػس القليػة عنػد الضػرورة القصػوى قبػوؿ التلويػؿ 

 بعد ىذا التاريا.
يػػػػا التػػػػي تخولػػػػو إياىػػػػا الرسػػػػـو الجامعيػػػػة التػػػػي دبعيػػػػا وأعمػػػػاؿ السػػػػنة التػػػػي تابعيػػػػا ويلػػػػتفظ الطالػػػػب بالمزا

 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 

قوف لاصاًل على المجموع الذي قبلتو القلية سنة لصولو علػى الهانويػة العامػة وبرػرط موابقػة بررط أف ي
عميدي القليتيف إال إذا قاف طلب نقؿ القيد قد تـ بعػد الرػير الػوؿ للسػنة الدراسػية بيرػترط موابقػة مجلػس 

 القليتيف.



 

معاىػػد التابعػػة للجامعػػة بػػي ويجػػوز اسػػتهنا  أف يػػرخص للطالػػب الػػذي قػػاف مقيػػًدا بػػي إلػػدى القليػػات أو ال
السػػنة الدراسػػية السػػابقة بػػي القيػػد بإلػػدى قليػػات الجامعػػة أو معاىػػدىا وذلػػؾ وبقًػػا للرػػروط التػػي يعضػػػيا 

 مجلس الجامعة ويصدؽ علييا المجلس األعلى ل زىر.
 لخامس(ا( االستماع والتدريب والمؤتمرات والادوات والم اارات:

ــبدح االسػػتماع لمػػف يرغػػب بػػي الدراسػػة بػػي إلػػدى القليػػات دوف لعميػػد القليػػة أف يػػرخص بػػي  -215ي
 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.
بػػي السػػنة لقػػؿ مػػا قػػرر مػػف مقػػررات الدراسػػة وال يجػػوز أف  ويػػؤدي رسػػـ االسػػتماع وقػػدره )هالهػػة جنييػػات(

 يزيد مجموع الرسـو التي يؤدييا المستمر بي الجامعة عف )عررة جنييات(.
ومػػر ذلػػؾ يجػػب علػػى مػػف يريػػد متابعػػة أرػػراؿ المعامػػؿ أو التجػػارب أف يػػدبر رسػػـو األرػػراؿ العمليػػة التػػي 

 تعينيا القلية المختصة.

للعلمػا  واللاصػػليف علػى درجػػات عليػػا )مػف المصػػرييف أو األجانػػب( للجامعػػة أف تػػرخص  -216يــبدح
بػػػػي لضػػػػور الػػػػدروس والملاضػػػػرات واألعمػػػػاؿ ا قلينيقيػػػػة وأرػػػػراؿ المعامػػػػؿ والتجػػػػارب مػػػػف غيػػػػر التقيػػػػد 

 بإجرا ات االستماع.

لمجلس القليػة أف يرتػب بػرامى تدريبيػة بػي الموضػوعات التػي تػدخؿ بػي اختصػاص القليػة  -217يبدح
 ـ والرروط التي يقررىا مجلس الجامعة.وبًقا للنظ

لعميػػػد القليػػػة أف يػػػرخص للجميػػػور بػػػي لضػػػور بعػػػض الػػػدروس ويقػػػوف القػػػرار الصػػػادر  -218يـــبدح
 بالترخيص لسنة جامعية والدة ويجوز إلراؤه بي أي وقت.

 لسادس(ا( المدن اللامعية:

علييػػا مجلػػس يؤلػػؼ تعتبػػر المػػدف الجامعيػػة ولػػدة مػػف ولػػدات الجامعػػة ويتػػولى ا رػػراؼ  -219يــبدح
 برياسة ألد وقيلي الجامعة يختاره مجلس الجامعة وعضوية:

 .(3)عميدة برع جامعة األزىر للبنات بالقاىرة

                                                 

 السابؽ ا رارة إليو. 6994لسنة  675معدلة بالقرار الجميوري رقـ  (3)



 

أربعػػة مػػف أعضػػػا  ىيئػػة التػػدريس يختػػػارىـ مجلػػس الجامعػػة سػػػنوًيا، اهنػػيف مػػنيـ مػػػف بػػرع جامعػػة األزىػػػر 
 للبنات بالقاىرة.

 أميف عاـ الجامعة.
 نونية.مراقب عاـ الرئوف القا

 مراقب عاـ رعاية الرباب.
 مراقب المدينة الجامعية للطالب، ومراقبة المدينة الجامعية للطالبات.

 رئيس اتلاد طالب الجامعة.
 ممهؿ عف الطالب المقيميف بالمدينة ينتخبو الطالب المقيموف بيا سنوًيا عف طريؽ االقتراع السري.

 الطالبات المقيمات بيا سنوًيا عف طريؽ االقتراع السري. ممهلة عف الطالبات المقيمات بالمدينة تنتخبيا
 ويتولى أمانة المجلس مراقب عاـ ا سقاف والترذية ويعاونو مراقبو المدف الجامعية قؿ بيما يخصو.

 يؤدي أعضا  مجالس إدارة المدف الجامعية وظائفيـ دوف مقابؿ. -240يبدح

لسياسػة العامػة للمدينػة ومرػروع الالئلػة الداخليػة يختص مجلس المدينة الجامعية بػاقتراح ا -243يبدح
جرا ات القبوؿ ونظاـ ا قامػة ونظػاـ التاديػب للطػالب المقيمػيف بيػا ويعتمػد مجلػس  التي تتضمف رروط وا 

 الجامعة ىذه الالئلة.
 وتلدد رسـو ا قامة بي المدف الجامعية بقرار مف المجلس األعلى ل زىر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.

 ع(ا( الخدمة الطبية:لساب

تنرػػػا بػػػي الجامعػػػة مراقبػػػة عامػػػة للرػػػئوف الطبيػػػة تتػػػولى الوقايػػػة الصػػػلية وتػػػوبير العػػػالج  -242يـــبدح
 لطالب الجامعة.

وتعتبر مسترفيات طالب الجامعة ولػدة مػف ولػدات ىػذه المراقبػة وتقػوف ليػا الئلػة داخليػة تػنظـ رػئونيا 
 وتعتمد مف مجلس القلية.

 ماعية:لثاما(ا( الخدمة االلت

ينرػػػػا بالجامعػػػػة صػػػػندوؽ للخدمػػػػة االجتماعيػػػة الرػػػػرض منػػػػو تقػػػػديـ مسػػػػاعدات للطػػػػالب  -241يــــبدح
الملتاجيف غلييا بعد بلث لاالتيـ بمعربة األخصائييف االجتماعييف ويخصػص ليػذا الصػندوؽ االعتمػاد 



 

اللفػػالت المرصػػد بػػي الميزانيػػة ليػػذا الرػػرض ومػػا يضػػاؼ غليػػو مػػف تبرعػػات األبػػراد والييئػػات أو لصػػيلة 
 التي تقاـ بقصد تمويلو.

ويضػػػر مجلػػػس الجامعػػػة الئلػػػػة تتضػػػمف تنظػػػيـ أدا  الخػػػدمات االجتماعيػػػػة لطالبيػػػا بػػػي لػػػدود لصػػػػيلة 
الصندوؽ قما تتضمف تنظيميا لسير العمؿ بالصػندوؽ ومػف النػاليتيف الماليػة وا داريػة ويصػدر بيػا قػرار 

 مف ريا األزىر.
 لتاسع(ا( مكتبة الطالب:

ا بقػػؿ قليػػة مقتبػػة للطالػػب تلػػوي المؤلفػػات العامػػة التػػي ال غنػػى للطالػػب عػػف الرجػػوع ينرػػ -244يــبدح
 إلييا.

 وتسري على مقتبة الطالب ألقاـ الالئلة التي يقرىا مجلس الجامعة.
 لعاشر(ا( اظام تأديب الطالب:

ــبدح يخضػػر الطػػالب المقيػػدوف والمػػرخص ليػػـ بػػي االمتلػػاف مػػف الخػػارج والمسػػتمعوف للنظػػاـ  -245ي
 اديبي المبيف بي المواد التالية:الت

 تعتبر على األخص مخالفات تاديبية. -246يبدح

األعمػػػاؿ المخلػػػة بنظػػػاـ القليػػػة أو المنرػػػآت الجامعيػػػة األخػػػرى وقػػػذلؾ امتنػػػاع المػػػدير عػػػف لضػػػور  (6)
 الدروس واللاضرات واألعماؿ الجامعية األخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة علييا.

 رامة أو مخؿ بلسف السير والسلوؾ داخؿ الجامعة أو خارجيا.قؿ بعؿ مخؿ بالررؼ والق (6)
 قؿ إخالؿ بنظاـ االمتلاف أو اليدو  الواجب لو وقؿ غش بي امتلاف أو رروع بيو. (9)

قػػؿ تنظػػيـ للجمعيػػات داخػػؿ الجامعػػة أو االرػػتراؾ بييػػا بػػدوف تػػرخيص سػػابؽ مػػف السػػلطات الجامعيػػة  (4)
 المختصة.

بالقليات أو جمر توقيعات بػدوف تػرخيص سػابؽ مػف السػلطات توزير النررات أو إصدار جرائد لائط  (5)
 الجامعية المختصة.

 قؿ ارتراؾ بي مظاىرات مخالفة للنظاـ العاـ واآلداب واللياقة. (6)



 

قؿ طالػب يرتقػب غًرػا بػي امتلػاف أو رػروًعا بيػو ويضػبط بػي لالػة تلػبس يخرجػو العميػد  -247يبدح
مػف دخػػوؿ االمتلػاف بػػي بػاقي المػػواد ويعتبػر راسػػًبا  أو مػف ينػػوب عنػو مػػف قاعػة االمتلػػاف ويلػـر الطالػػب
 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.

 العقوبات التاديبية ىي: -248يبدح

 التنبيو مرابية أو قتابة. (6)
 ا نذار. (6)
 اللرماف مف لضور دروس ألد المقررات لمدة ال تجاوز ريًرا. (9)

 بصؿ مف القلية لمدة ال تجاوز ريًرا. (4)

 إلرا  امتلاف الطالب بي مقرر أو أقهر. (5)

 الفصؿ مف القلية لمدة ال تجاوز بصاًل دراسًيا. (6)

 اف بي بصؿ دراسي والد أو أقهر.اللرماف مف االمتل (7)

 الفصؿ مف القلية لمدة تزيد على بصؿ دراسي. (8)

الفصػؿ النيػػائي مػف الجامعػػة ويبلػػغ قػرار الفصػػؿ إلػػى الجامعػات األخػػرى ويترتػػب عليػو عػػدـ صػػاللية  (9)
 الطالب للقيد أو التقدـ إلى االمتلانات بي الجامعات المصرية.

وز إعالنو داخؿ القلية وتلفظ القرارات الصادرة بالعقوبػات ويجب إبالغ القرار إلى ولي أمر الطالب، ويج
 التاديبية عدا التنبيو الرفوي بي ملؼ الطالب.

ولمجلس الجامعة أف يعيد النظر بي القرار الصادر بالفصؿ النيائي بعػد مضػي هػالث سػنوات علػى وقػوع 
 اللادث.

 الييئات المختصة بتوقير العقوبات ىي: -249يبدح

عمػا يقػر  675تذة المسػاعدوف: وليػـ توقيػر العقوبػات الهالهػة األولػى المبينػة بػي المػادةاألساتذة واألسا (6)
 مف الطالب أهنا  الدروس والملاضرات واألعماؿ الخاصة بموادىـ.

 .647عميد القلية: ولو توقير العقوبات الخمسة األولى المبينة بي المادة (6)



 

بعد أخذ رأي عميػد القليػة،  647لمبينة بي المادةرئيس الجامعة: ولو توقير العقوبات الهمانية األولى ا (9)
ولػػػو أف يمنػػػر الطالػػػب الملػػػاؿ إلػػػى لجنػػػة التاديػػػب مػػػف دخػػػوؿ أمقنػػػة الجامعػػػة إال بػػػي اليػػػـو المعػػػيف 

 لملاقمتو.

 لجنة التاديب: وليا توقير جمير العقوبات. (4)

أو لالػة تيػدد  وبي لالة لدوث اضطراب أو إخالؿ بنظاـ يتسػبب عنػو عػدـ انتظػاـ الدراسػة أو االمتلػاف
بذلؾ يتولى عميد القلية االختصاصات المخولة للجنة التاديب،وال يقػوف قػرار العميػد بػي ىػذا الرػاف نابػًذا 

 إال بعد التصديؽ عليو مف رئيس الجامعة.

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

 رئيًسا    )أ( عميد القلية التي يتبعيا الطالب
 عضويف     المختص )ب( وقيؿ القلية

 )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.
لػػى طلػػب ويصػػدر قػػرار إلالػػة الطػػالب إلػػى لجنػػة التاديػػب مػػف رئػػيس الجامعػػة مػػف تلقػػا  نفسػػو أو بنػػا  ع

 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.
 ار مف رئيس الجامعة.وبي لالة تعذر تقويف اللجنة على النلو المتقدـ ترقؿ بقر 

( 649القرارات التي تصدر مف الييئات المختصة بتوقير العقوبات التاديبيػة وبقًػا للمػادة) -(2)253يبدح
، 7، 6تقوف نيائية، ومر ذلؾ يجوز الطعف بػي القػرار الصػادر بإلػدى العقوبػات التاديبيػة المبينػة بػالبنود 

اؼ ويربػػػر االسػػػتئناؼ بطلػػػب قتػػػابي يقػػػدـ مػػػف (، ويقػػػوف الطعػػػف بطريػػػؽ االسػػػتئن648مػػػف المػػػادة) 9، 8
 الطالب إلى رئيس الجامعة خالؿ خمسة عرر يوًما مف تاريا إبالغ بالقرار.
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ويقػػـو رئػػيس الجامعػػة بػػإبالغ ىػػذا الطلػػب إلػػى مجلػػس التاديػػب العلػػى خػػالؼ خمسػػة عرػػر يوًمػػا، ويرػػقؿ 
 مجلس التاديب األعلى على الوجو اآلتي:

 رئيًسا. ص)أ( نائب رئيس الجامعة المخت
 عضويف )ب( عميد قلية الرريعة والقانوف بالقاىرة أو ألد أساتذة القلية المذقورة

 )جػ( أستاذ مف القلية التي يتبعيا الطالب
 ويصدر باختبار األساتذة األعضا  قررا مف رئيس الجامعة.

 انفصم انزاثغ

 اندرجبد انؼهًيخ واندثهىيبد
 كمية  صول الدين: -1

 األزىر بنا  على طلب قلية أصوؿ الديف الدرجات العلمية اآلتية:تمنح جامعة  -252يبدح

درجػػػة ا جػػػازة العاليػػػة )الليسػػػانس( بػػػي أصػػػوؿ الػػػديف بػػػي إلػػػدى التخصصػػػات المبينػػػة بػػػي الالئلػػػة  (6)
 الداخلية.

 درجة التخصص )الماجستير( بي أصوؿ الديف بي ألد التخصصات المبينة بالالئلة الداخلية. (6)
 ه( بي أصوؿ الديف بي ألد التخصصات المبينة بي الالئلة الداخلية.درجة العالمية )الدقتورا (9)

 مدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة لعالية بي أصوؿ الديف أربر سنوات جامعية. -251يبدح

يرترط بػي الطالػب لنيػؿ درجػة التخصػص بػي أصػوؿ الػديف أف يقػوف لاصػاًل علػى درجػة  -254يبدح
معة األزىر أو على درجة معادلة ليا مف معيد علمي معترؼ بػو، ا جازة العالية بي أصوؿ الديف مف جا

 وأف يتابر الدراسة والبلث لمدة سنتيف على األقؿ وذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.

ــبدح يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة العالميػػة بػػي أصػػوؿ الػػديف أف يقػػوف لاصػػاًل علػػى درجػػة  -255ي
ر أو على درجة معادلة ليا مف معيد علمػي معتػرؼ بػو مػف التخصص بي أصوؿ الديف مف جامعة األزى

الجامعػػػة، وأف يقػػػـو ببلػػػوث مبتقػػػرة بػػػي موضػػػوع لمػػػدة سػػػنتيف علػػػى األقػػػؿ، وذلػػػؾ وبقًػػػا أللقػػػاـ الالئلػػػة 
 الداخلية.

 كمية الشريعة والبااون: -2



 

 تمنح جامعة األزىر بنا  على طلب قلية الرريعة والقانوف الدرجات العلمية اآلتية: -256يبدح

درجػػػة ا جػػػازة العاليػػػة )الليسػػػانس( بػػػي الرػػػريعة والقػػػانوف أو الرػػػريعة ا سػػػالمية وبقًػػػا للتخصصػػػات  (6)
 المبينة بي الالئلة الداخلية.

 درجة التخصص )الماجستير( بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية. (6)
 درجة العالمية )الدقتوراه( بي الرريعة ا سالمية. (9)

يػؿ درجػة ا جػازة العاليػة بػي الرػريعة والقػانوف خمػس سػنوات ولنيػؿ ا جػازة مػدة الدراسػة لن -257يبدح
 العالية بي الرريعة ا سالمية أربر سنوات جامعية.

يرترط بي الطالب لنيؿ درجة التخصص أف يقوف لاصػاًل علػى درجػة ا جػازة العاليػة بػي  -258يبدح
ر أو علػػى درجػػة معادلػػة مػػف قليػػة أو معيػػد الرػػريعة والقػػانوف أو بػػي الرػػريعة ا سػػالمية مػػف جامعػػة األزىػػ

 عاٍؿ معترؼ بو مف الجامعة وأف يتابر الدراسة والبلث لمدة سنتيف وذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.

يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة العالميػػة أف يقػػوف لاصػػاًل علػػى درجػػة التخصػػص وبقًػػا  -259يــبدح
معادلػػػة ليػػػا مػػػف قليػػػة أو معيػػػد علمػػػي معتػػػرؼ بػػػو مػػػف  للمادةالسػػػابقة مػػػف جامعػػػة األزىػػػر أو علػػػى درجػػػة

 الجامعة وأف يقـو ببلوث مبتقرة بي موضوع لمدة سنتيف على األقؿ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية

 كمية الدراسات العربية: -3

 الدرجات العلمية اآلتية: –تمنح جامعة األزىر بنا  على طلبة قلية الدراسات العربية  -260يبدح

ازة العالميػػػة )الليسػػػانس( بػػػي الدراسػػػات العربيػػػة بػػػي إلػػػدى رػػػعب التخصػػػص المبينػػػة بػػػي درجػػػة ا جػػػ (6)
 الالئلة الداخلية.

درجة التخصص )الماجستير( بي الدراسػات العربيػة بػي إلػدى رػعب التخصػص المبينػة بػي الالئلػة  (6)
 الداخلية.

بػػػي الالئلػػػة  درجػػػة العالميػػػة )الػػػدقتوراه( بػػػي الدراسػػػات العربيػػػة بػػػي إلػػػدى رػػػعب التخصػػػص المبينػػػة (9)
 الداخلية.

 مدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة العالية مف قلية الدراسات العربية أربر سنوات جامعية. -263يبدح



 

يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة التخصػػص بػػي الدراسػػات العربيػػة أف يقػػوف لاصػػاًل علػػى  -262يــبدح
الدراسػػػات العربيػػػة بجامعػػػة  درجػػػة ا جػػػازة العاليػػػة بػػػي الدراسػػػات العربيػػػة بػػػي رػػػعب التخصػػػص مػػػف قليػػػة

األزىر أو مف قليػة أو معيػد علمػي معتػرؼ بػو مػف الجامعػة وأف يتػابر الدراسػة والبلػث لمػدة سػنتيف علػى 
 األقؿ، وذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.

يرترط بي الطالب لنيؿ درجػة العالميػة )الػدقتوراه( بػي الدراسػات العربيػة أف يقػوف لاصػاًل  -261يبدح
جػػػة التخصػػػص مػػػف قليػػػة الدراسػػػات العربيػػػة بجامعػػػة األزىػػػر أو مػػػف قليػػػة أو معيػػػد علمػػػي آخػػػر علػػػى در 

معترؼ بو مف الجامعة، وأف يقـو ببلػوث مبتقػرة بػي موضػوع لمػدة سػنتيف علػى األقػؿ وذلػؾ وبقًػا أللقػاـ 
 الالئلة الداخلية.

 :(3)مقرًرا 261يبدح

 ة الدرجات العلمية اآلتية:تمنح جامعة األزىر بنا  على طلب قلية الدعوة ا سالمي
درجػػػة ا جػػػازة العاليػػػة )الليسػػػانس( بػػػي الػػػدعوة ا سػػػالمية بػػػي إلػػػدى رػػػعب التخصػػػص المبينػػػة بػػػي  (6)

 الالئلة الداخلية.
 درجة دبلـو الدراسات العليا بي الدعوة ا سالمية بي ألد التخصصات المبينة بي الالئلة الداخلية. (6)
المية بػي إلػدى رػعب التخصػص المبينػة بػي الالئلػة درجة التخصص )الماجستير( بي الدعوة ا سػ (9)

 الداخلية.

درجػػػة لعالميػػػة )الػػػدقتوراه( بػػػي الػػػدعوة ا سػػػالمية بػػػي إلػػػدى رػػػعب التخصػػػص المبينػػػة بػػػي الالئلػػػة  (4)
 الداخلية.

 :(2)مقرًرا )أ( 261يبدح

 مدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة العالية مف قلية الدعوة ا سالمية أربر سنوات جامعية.

 :(3)مقرًرا )ب( 261يبدح

                                                 

بػي  46الجريدة الرسػمية العػدد  – 6996لسنة 416مقرًرا )أ( مضابتاف بقرار رئيس الجميورية رقـ  669مقرًرا و 669( المادتاف 6، )(6)
66/66/6996. 

الجريػدة الرسػمية  – 6996لسػنة 416مقرًرا )د( مضابة بقرار رئيس الجميورية رقـ  669مقرًرا )ب( إلى  669 ( المواد مف9(، )6، )(6)
 .66/66/6996بي  46العدد 



 

يرترط بػي الطالػب لنيػؿ درجػة دبلػـو الدراسػات العليػا بػي الػدعوة ا سػالمية أف يقػوف لاصػاًل علػى درجػة 
ا جػػازة العاليػػة مػػف قليػػة الػػدعوة ا سػػالمية أو مػػف إلػػدى قليػػات جامعػػة األزىػػر أو لاصػػاًل علػػى درجػػة 

 ًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.معادلة مف قلية أو معيد علمي معترؼ بو مف الجامعة وذلؾ وب

 :(2)مقرًرا )ج( 261يبدح

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

ليػػة أو معيػػد علمػػي آخػػر معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة، وأف يتػػابر الدراسػػة لاصػػاًل علػػى درجػػة معادلػػة مػػف ق
 والبلث لمدة سنتيف على األقؿ، وذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية للقلية.

 :(1)مقرًرا )د( 261يبدح

يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة العالميػػة )الػػدقتوراه( بػػي الػػدعوة ا سػػالمية أف يقػػوف لاصػػاًل علػػى درجػػة 
ماجسػػتير( بػػي الػػدعوة ا سػػالمية مػػف قليػػة الػػدعوة ا سػػالمية أو مػػف إلػػدى قليػػات جامعػػة التخصػػص )ال

األزىر بي نفس التخصص أو لاصاًل علػى درجػة معادلػة مػف قليػة أو معيػد علمػي آخػر معتػرؼ بػو مػف 
الجامعػػػة وأف يقػػػػـو ببلػػػوث مبتقػػػػرة بػػػي موضػػػػوع لمػػػػدة سػػػنتيف علػػػػى األقػػػؿ، وذلػػػػؾ وبقًػػػا أللقػػػػاـ الالئلػػػػة 

 .الداخلية

 كمية المعامالت وا(دارة لالتلارة(: -4

ــبدح الػػدرجات  –بنػػا  علػػى طلػػب قليػػة المعػػامالت وا دارة )التجػػارة(  –تمػػنح جامعػػة األزىػػر  -264ي
 العلمية والدبلومات اآلتية:
 )أواًل( الدرجات العلمية:

لػػػة درجػػػة ا جػػػازة العاليػػػة )البقػػػالوريوس( بػػػي التجػػػارة بػػػي إلػػػدى رػػػعب التخصػػػص المبينػػػة بػػػي الالئ (6)
 الداخلية.

 درجة التخصص )الماجستير( بي التجارة بي إلدى رعب التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية. (6)
 درجة العالمية )الدقتوراه( بي التجارة بي إلدى رعب التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية. (9)

 )هانًيا( دبلومات الدراسات بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة:



 

دراسة لنيؿ درجػة ا جػازة العاليػة مػف قليػة المعػامالت وا دارة )التجػارة( أربػر سػنوات مدة ال -265يبدح
 جامعية.

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

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

 ة.الدراسة والبلث لمدة سنتيف على األقؿ، وذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلي

يرترط بي الطالب لنيؿ درجة العالمية بي التجارة أف يقوف لاصاًل على درجة التخصػص  -267يبدح
مف قلية المعامالت وا دارة )التجارة( بجامعة األزىر أو علػى درجػة معادلػة ليػا مػف قليػة أو معيػد علمػي 

قػػؿ، وذلػػؾ وبقًػػا آخػػر معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة وأف يقػػـو ببلػػوث مبتقػػرة بػػي موضػػوع لمػػدة سػػنتيف علػػى األ
 أللقاـ الالئلة الداخلية.

يرترط بػي قبػوؿ الطالػب لنيػؿ أي مػف دبلومػات الدراسػات العليػا أف يقػوف لاصػاًل علػى  -(3)286يبدح
درجػػة ا جػػازة العاليػػة )البقػػالوريوس( مػػف جامعػػة األزىػػر أو مػػا يعادليػػا مػػف جامعػػة أخػػرى أو معيػػد علمػػي 

ومات قبػػوؿ طػػالب مػػف خريجػػي قليػػات أخػػرى غيػػر التجػػارة أو معتػػرؼ بػػو قمػػا يجػػوز بالنسػػبة لػػبعض الػػدبل
معيد علمي معتػرؼ بػو، وذلػؾ قلػو وبقًػا للرػروط التػي تنظميػا الالئلػة الداخليػة للقليػة وأف تقػوف الدراسػة 

 لمدة سنتيف.

 كمية الهادسة: -5

 تية:الدرجات العلمية والدبلومات اآل –تمنح جامعة األزىر بنا  على طلب قلية اليندسة  -269يبدح

 )أواًل( الدرجات العلمية:
 درجة ا جازة العالية )البقالوريوس( بي اليندسة بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية. (6)
 درجة التخصص )الماجستير( بي اليندسة بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية. (6)
 بي الالئلة الداخلية.درجة العالمية )الدقتوراه( بي اليندسة بي ألد الفروع المبينة  (9)

 )هانًيا( دبلومات الدراسات العليا بي ألد بروع اليندسة المبينة بي الالئلة الداخلية:

                                                 

 .5/66/6986بي  45الجريدة الرسمية العدد 6986لسنة  611متسبدلة بقرار رئيس الجميورية رقـ  668المادة (3)



 

مػػدة الدراسػػة لنيػػؿ درجػػة ا جػػازة العاليػػة بػػي اليندسػػة خمػػس سػػنوات جامعيػػة منيػػا سػػنة  -270يــبدح
 إعدادية.

لاصػػاًل علػػػى درجػػػة  يرػػػترط بػػػي الطالػػب لنيػػػؿ درجػػة التخصػػػص بػػػي اليندسػػة أف يقػػػوف -273يـــبدح
ا جازة العالية بي اليندسة بػي بػروع التخصػص مػف قليػة اليندسػة بجامعػة األزىػر أو علػى درجػة معادلػة 

وذلػؾ  مف قلية أو معيد علمي معترؼ بو مف الجامعةوأف يتابر الدراسػة والبلػث لمػدة سػنتيف علػى األقػؿ،
 وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.

ـــبدح لنيػػػؿ درجػػػة العالميػػػة بػػػي اليندسػػػة أف يقػػػوف لاصػػػاًل علػػػى درجػػػة يرػػػترط بػػػي الطالػػػب  -272ي
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 يقـو ببلوث مبتقرة بي موضر لمػدة سػنتيف علػى األقػؿ، 

 لداخلية.وذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة ا

يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ أي مػػف دبلومػػات الدراسػػات العليػػا أف يقػػوف لاصػػاًل علػػى درجػػة  -271يــبدح
ا جازة العالية بي اليندسة بػي بػروع التخصػص مػف قليػة اليندسػة بجامعػة األزىػر أو علػى درجػة معادلػة 

ذلػػػؾ وبقًػػػا أللقػػػاـ مػػػف قليػػػة أو معيػػػد علمػػػي معتػػػرؼ بػػػو مػػػف الجامعػػػة وأف يتػػػابر الدراسػػػة لمػػػدة سػػػنتيف، و 
 الالئلة الداخلية.

 كمية الزراعة: -6

الػػػدرجات العلميػػػة والػػػدبلومات  –بنػػػا  علػػػى طلػػػب قليػػػة الزراعػػػة  –تمػػػنح جامعػػػة األزىػػػر  -274يـــبدح
 اآلتية:

 )أواًل( الدرجات العلمية:
درجػػػة ا جػػػازة العاليػػػة )البقػػػالوريوس( بػػػي العلػػػـو الزراعيػػػة بػػػي إلػػػدى الرػػػعب المبينػػػة بػػػي الالئلػػػة  (6)

 اخلية.الد
 درجة التخصص )الماجستير( بي العلـو الزراعية. (6)
 درجة العالمية )الدقتوراه( بي العلـو الزراعية. (9)

 )هانًيا(: دبلومات الدراسات العليا بي ألد بروع التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية:

 جامعية.مدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة العالية بي العلـو الزراعية أربر سنوات  -275يبدح



 

يرترط بي الطالب لنيؿ درجة التخصص بي العلـو الزراعية أف يقوف لاصاًل علػى درجػة  -276يبدح
ا جػػازة العاليػػة بػػي العلػػـو الزراعيػػة مػػف قليػػة الزراعػػة بجامعػػة األزىػػر أو علػػى درجػػة معادلػػة مػػف قليػػة أو 

ى األقػػػؿ، وذلػػػؾ وبقًػػػا معيػػػد علمػػػي معتػػػرؼ بػػػو مػػػف الجامعػػػة وأف يتػػػابر الدراسػػػة والبلػػػث لمػػػدة سػػػنتيف علػػػ
 أللقاـ الالئلة الداخلية.

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

 وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية. موضوع لمدة سنتيف على األقؿ، وذلؾ

يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ أي مػػف دبلومػػات الدراسػػات العليػػا أف يقػػوف لاصػػاًل علػػى درجػػة  -278يــبدح
ا جػػازة العاليػػة بػػي العلػػـو الزراعيػػة مػػف قليػػة الزراعػػة بجامعػػة األزىػػر أو علػػى درجػػة معادلػػة مػػف معيػػػد 

 سنتيف، وذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.علمي معترؼ بو مف الجامعة وأف يتابر الدراسة لمدة 

 كمية الطب: -7

 الدرجات العلمية والدبلومات اآلتية: –بنا  على طلب قلية الطب  –تمنح جامعة األزىر  -279يبدح

 )أواًل( بي الطب البرري:
 درجة ا جازة العالية )البقالوريوس( بي الطب والجرالة. (6)
 ي الالئلة الداخلية.دبلـو التخصص بي ألد الفروع المبينة ب (6)
 دبلـو العلـو األساسية الطبية بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية. (9)

 درجة العالمية )الدقتوراه( بي الطب بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية. (4)

الئلػة درجة العالميػة )الػدقتوراه( بػي الطػب بػي العلػـو األساسػية الطبيػة بػي ألػد الفػروع المبينػة بػي ال (5)
 الداخلية.

 درجة التخصص )الماجستير( بي الجرالة بي ألد الفروع المبينة. (6)

 )هانًيا( بي الصيدلية:

 درجة ا جازة العالية )البقالوريوس( بي العلـو الصيدلية. (6)
 دبلـو التخصص )الماجستير( بي العلـو الصيدلية. (6)



 

 درجة العالمية )دقتور الفلسفة( بي العلـو الصيدلية. (9)

 اسات العليا بي ألد الفروع المبينة بي الالئلة الداخلية.دبلـو الدر  (4)

مدة الدراسػة لنيػؿ درجػة ا جػازة العاليػة )البقػالوريوس( بػي الطػب والجرالػة سػت سػنوات  -(3)280يبدح
 وبًقا أللقاـ اللوائح الداخلية لقليات الطب.

 تسبقيا سنة إعدادية. ومدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة العالية بي العلـو الصيدلية أربر سنوات

 :283يبدح

أف  616)أ( يرترط بي الطالب لنيؿ أي مػف دبلومػات التخصػص المرػار إلييػا بػي البنػد )أواًل( مػف المػادة
يقوف لاصاًل على درجة ا جازة العالية بي الطب والجرالة مف جامعة األزىر أو على درجة معادلػة ليػا 

يتابر الدراسػة لمػدة سػنة بيمػا إعػداد بلػـو أمػراض القلػب مف معيد علمي آخر معترؼ بو مف الجامعة وأف 
واألوعية الدموية ودبلـو الطب الطبيعي ودبلػـو األرػعة ومػدة الدراسػة بقػؿ منيمػا سػنة ونصػؼ وذلػؾ وبقًػا 

 أللقاـ الالئلة الداخلية.
 )ب( يرترط بي الطالب لنيؿ درجػة التخصػص )الماجسػتير( بػي العلػـو الصػيدلية أف يقػوف لاصػاًل علػى
درجػػة ا جػػازة العاليػػة بػػي العلػػـو الصػػيدلية مػػف جامعػػة أو علػػى درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف معيػػد علمػػي آخػػر 
معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة وأف يتػػابر الدراسػػة والبلػػث لمػػدة سػػنتيف علػػى األقػػؿ، وذلػػؾ وبقًػػا أللقػػاـ الالئلػػة 

 الداخلية.

بي العلـو األساسػية الطبيػة أو  : يرترط بي الطالب لنيؿ درجة العالمية )الدقتوراه( بي الطب281يبدح
علػػى درجػػة التخصػػص )الماجسػػتير( بػػي الجرالػػة بػػي ألػػد الفػػروع وأف يقػػوف لاصػػاًل علػػى درجػػة ا جػػازة 
العاليػة بػي الطػب والجرالػة مػف جامعػة األزىػر أو علػى درجػة معادلػة ليػا مػف معيػد آخػر معتػرؼ بػو مػػف 

لػػػد بروعيػػػا مػػػف جامعػػػة األزىػػػر أو مػػػا الجامعػػػة وأف يقػػػوف لاصػػػاًل علػػػى دبلػػػـو بػػػي مادةالتخصػػػص أو أ
يعادليػػا وأف يقػػـو ببلػػوث مبتقػػرة بػػي موضػػوع لمػػدة سػػنتيف علػػى األقػػؿ بػػي درجػػة العالميػػة بػػي الطػػب بػػي 
العلـو األساسية الطبية أو الصلة العامة ولمدة سنة على األقؿ بي درجػة العالميػة بػي الطلػب بػي العلػـو 

 ذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.ا قلينيقية وبي درجة التخصص )الماجستير( و 

                                                 

 .66/9/6996بي  99الجريدة الرسمية العدد 6996لسنة  975لة بالقرار الجميوري رقـ مستبد 681الفقرة األولى مف المادة (3)



 

يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة دبلػػـو الدراسػػات العليػػا المرػػار إلييػػا بػػي البنػػد )هانًيػػا( مػػف  -281يــبدح
أف يقػػوف لاصػػاًل علػػى درجػػة ا جػػازة العاليػػة )البقػػالوريوس( بػػي العلػػـو الصػػيدلية مػػف جامعػػة  679المػػادة

علمػػي آخػػر معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة وأف يتػػابر الدراسػػة لمػػدة األزىػر أو علػػى درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف معيػػد 
 سنة جامعية على األقؿ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.

 كمية طب األساان: -8

 ا جازات اآلتية: –بنا  على طلب قلية طب األسناف  –تمنح جامعة األزىر  -284يبدح

 فـ واألسناف.درجة ا جازة العالية )البقالوريوس( بي طب وجرالة ال –أواًل 
 درجة الدبلـو بي التخصصات اآلتية: –هانًيا 

 االستعاضة الصناعية بي طب األسناف. (6)
 تقويـ األسناف. (6)
 جرالة الفـ. (9)

 طب الفـ. (4)

 طب أسناف األطفاؿ. (5)

 العالج التلفظي ل سناف. (6)

 ىستولوجيا وباهولجيا الفـ. (7)

 اآلتية: درجة التخصص بي جرالة األسناف )الماجستير( بي ألد الفروع –هالهًا 

 االستعاضة الصناعية بي طب األسناف. (6)
 تقويـ األسناف وطب األسناف ل طفاؿ. (6)
 العالج التلفظي ل سناف. (9)

 جارلة الفـ. (4)

 درجة الدقتوراة بي طب األسناف بي ألد الفروع اآلتية: –رابًعا 

 ترريح وىستولوجيا وباهولوجيا الفـ. (6)
 طب الفـ. (6)



 

ــبدح يػػة بػػي طػػب األسػػناف وجرالتيػػا أربػػر سػػنوات تسػػبقيا سػػنة مػػدة الدراسػػة لنيػػؿ ا جػػازة العال -285ي
 إعدادية.

ويرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ أي دبلومػػات التخصػػص المرػػار إلييػػا بػػي البنػػد هانًيػػا أف يقػػوف لاصػػاًل علػػى 
درجة البقالوريوس بػي طلػب األسػناف وجرالتيػا مػف جامعػة األزىػر أو درجػة معادلػة ليػا مػف معيػد علمػي 

ة وأف يتػػػابر الدراسػػػة لمػػػدة سػػػنة جامعيػػػة علػػػى األقػػػؿ وبقًػػػا أللقػػػاـ الالئلػػػة آخػػػر معتػػػرؼ بػػػو مػػػف الجامعػػػ
 الداخلية.

ويرترط بي الطالػب لنيػؿ درجػة العالميػة )الػدقتوراه( بػي طلػب األسػناف أو درجػة التخصػص )الماجسػتير( 
 بي جرالة األسناف أف يقوف لاصػاًل 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 لاصػاًل علػى 
دبلـو التخصص بي الفرع الذي يتقدـ لنيػؿ الدرجػة منػو وأف يقػـو ببلػوث مبتقػرة بػي موضػوع لمػدة سػنتيف 

 على األقؿ وذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.

 كمية العموم: -9

 الدرجات العلمية والدبلومات اآلتية: –بنا  على طلب قلية العلـو  –ة األزىر تمنح جامع -286يبدح

 درجة ا جازة العالية )البقالوريوس( بي العلـو بي ألد بروع التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية. (6)
 درجة التخصص )الماجستير( بي العلـو بي ألد بروع التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية: (6)
 المية )الدقتوراه( بي العلـو بي ألد بروع التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية:درجة الع (9)

 )هانًيا( دبلومات الدراسات العليا بي ألد بروع التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية:

 مدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة العالية بي العلـو أربر سنوات جامعية. -287يبدح

ب لنيؿ درجة التخصػص بػي العلػـو أف يقػوف لاصػاًل علػى درجػة ا جػازة يرترط بي الطال -288يبدح
العاليػػة بػػي العلػػـو مػػف قليػػة العلػػـو بجامعػػة األزىػػر أو علػػى درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف قليػػة أو معيػػد علمػػي 
معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة وأف يتػػابر الدراسػػة ولبلػػث لمػػدة سػػنتيف علػػى األقػػؿ، وذلػػؾ وبقًػػا أللقػػاـ الالئلػػة 

 الداخلية.

يجوز القيد لدرجة التخصص بي العلـو إلػى جانػب القيػد بػي دبلومػات الدراسػات العليػا بػي  -289دحيب
 العلـو إذا قانت المقررات التي تدرس بي الدبلومات العليا تتصؿ بموضوع البلث بي التخصص.



 

يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة العالميػػة بػػي العلػػـو أف يقػػوف لاصػػاًل علػػى درجػػة التخصػػص  -290مػػادة
ي العلـو لسب األلواؿ مف قلية العلـو بجامعة األزىػر أو علػى درجػة معادلػة مػف قليػة أو معيػد علمػي ب

معترؼ بو مف الجامعة وأف يقـو ببلػوث مبتقػرة بػي موضػوع لمػدة سػنتيف علػى األقػؿ، وذلػؾ وبقًػا أللقػاـ 
 الالئلة الداخلية.

علػـو أف يقػوف لاصػاًل علػى درجػة يرػترط بػي الطالػب لنيػؿ أي مػف الدراسػات العليػا بػي ال -293يبدح
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 وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.
علػى ا جػازة العاليػة مػف قليػة العلػـو مػف غيػر بػرع  قما يجوز القيد بي أي مف الدراسات العليا لللاصليف

 التخصص بررط اجتيازه امتلاف الدراسات التقميلية وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.

 كمية التربية:  -13

 الدرجاتالعملية والدبلومات اآلتية: –بنا  على طلب قلية التربية  –تمنح جامعة األزىر  -292يبدح

 بي اآلداب والتربية بي ألد التخصص المبينة بي الالئلة الداخلية: ا جازة العالية )الليسانس( (6)
 ا جازة العالية )البقالوريوس( بي العلـو والتربية بي ألد التخصصات المبينة بي الالئلة الداخلية: (6)
 الدبلـو العاـ بي التربية. (9)

 الالئلة الداخلية.الدبلـو الخاص ألقاديمية بي التربية وعلـ الفنس بي ألد التخصصات المبينة بي  (4)

 الدبلـو الخاصة المينية بي التربية وعلـ النفس بي ألد التخصصات. (5)

 درجة التخصص )الماجستير( بي التربية. (6)

 درجة التخصص )الماجستير( بي علـ النفس. (7)

 درجة العالمية )دقتوراه الفلسفة( بي التربية. (8)

 درجة العالمية )دقتوراه الفلسفة( بي علـ النفس. (9)

ــبدح الدراسػػة لنيػػؿ درجػػة ا جػػازة العاليػػة )الليسػػانس( بػػي اآلداب أ، درجػػة ا جػػازة العاليػػة  مػػدة -291ي
 )البقالوريوس( بي العلـو والتربية أربر سنوات جامعية.



 

ــبدح مػػدة الدراسػػة لنيػػؿ الػػدبلـو العامػػة بػػي التربيػػة سػػنة جامعيػػة وسػػنتاف أو أقهػػر بالنسػػبة لريػػر  -294ي
 قرره الالئلة الداخلية.المتفرغيف مف المدرسيف وبًقا لما ت

يرترط بي الطالب لنيؿ الدبلـو الخاصة بي التربيػة األقاديميػة أو المينيػة بػي التربيػة وعلػـ  -295يبدح
النفس يقوف لاصاًل على الدبلـو العامة بي التربية أو لاصاًل على درجة ا جازة العالية )الليسػانس، بػي 

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

 وذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.

وف لاصػاًل علػى يرترط بي الطالب لنيػؿ درجػة التخصػص )الماجسػتير( بػي التربيػة أف يقػ -296يبدح
الػػدبلـو الخاصػػػة بػػػي التربيػػػة مػػػف جامعػػػة األزىػػػر أو علػػػى دبلوميػػػا مػػػف معػػػو علمػػػي آخػػػر معتػػػرؼ بػػػو مػػػف 

 الجامعة،وأف يتابر الدراسة والبلث لمدة سنة على األقؿ وذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.

بية أف يقوف لاصػاًل علػى يرترط بي الطالب لنيؿ درجة العالمية )دقتوراه الفلسفة( بي التر  -297يبدح
درجة التخصص )الماجستير( التربية مف جامعة األزىر أو علػى درجػة معادلػة ليػا مػف معيػد علمػي آخػر 
معتػرؼ بػو مػف الجامعػة وأف يقػـو ببلػوث مبتقػرة بػي موضػوع لمػدة سػنتيف علػى األقػؿ وذلػؾ وبقًػا أللقػاـ 

 الالئلة الداخلية.
اجسػػتير(بي التمػػريض قمػػا يجػػوز قيػػد غيػػرىـ بنػػا  علػػى ويجػػوز قيػػد اللاصػػالت علػػى درجػػة التخصػػص )م

 موابقة مجلس الجامعة وذلؾ لللصوؿ على درجة العالمية )دقتوراه الفلسفة بي التربية(.

 :(6)فرع لامعة األزهر لمباات بالباهرة  -11

يمػنح مجلػػس جامعػػة األزىػػر بنػػا  علػػى طلػب مجػػالس قليػػات بػػرع جامعػػة الزىػػر للبنػػات  (2)-298يــبدح
 لعلمية اآلتية، وبًقا لما تبينو الالئلة الداخلية لقؿ قلية:الدرجات ا

 قليات الدراسات ا سالمية والعربية: –أواًل 

 درجة ا جازة العالية )الليسانس( بي إلدى الرعب اآلتية: (1))أ(
                                                 

 . 6994لسنة  675معدؿ بالقرار الجميوري رقـ  (3)

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

 .65/4/6999بي  65الجريدة الرسمية العدد  6999لسنة  664( مستبدؿ بالقرار رقـ 698الفقرة )أ( مف البند أواًل مف المادة) (1)



 

 أصوؿ الديف. -3

 اللرة العربية. -2

 الرريعة ا سالمية. -1

 الررعية والقانوف. -4

 ـ.الصلابة وا عال -5

 )ب( درجة التخصص )الماجستير( بي إلدى الرعب السابقة.
 )جػ( درجة العالمية )الدقتوراه( بي إلدى الرعب السابقة.

 قليات البنات ا سالمية باسيوط: –هانًيا 
 )أ( درجة ا جازة العالية )الليسانس( بي إلدى الرعب اآلتية:

 اللرة العربية. -6
 الرريعة ا سالمية -6
 أصوؿ الديف. -9

 ية.الترب -4

 الدراسات ا نسانية. -5

 اللرات األوروبية. -6

 )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 الدبلـو العاـ بي التربية.
 ة الدبلـو الخاص بي التربية.)و( رج
 قلية الدراسات ا نسانية: –هالهًا 

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



 

 الدراسات ا نسانية. -6
 التربية. -6
 اللرات األوربية وآدابيا والترجمة الفورية. -9

 اللرات الررقية وآدابيا. -4

 التربية النوعية. -5

 ومات.الوهائؽ والمقتبات والمعل -6

 )ب( درجة التخصص )الماجستير( بي إلدى الرعب السابقة.

 )جػ( درجة العالية )الدقتوراه( بي إلدى الرعب السابقة.
 )د( درجة الدبلـو العاـ بي التربية.

 )ىػ( درجة الدبلـو الخاص بي التربية.
 قلية التجارة: –رابًعا 

 ة.( مف ىذه الالئل664الدرجات العملية المبينة بي المادة)

 (3)قلية الطب وقلية طب األسناف –خامًسا 

 ( مف ىذه الالئلة.684( وبي المادة)679الدرجات العلمية المبينة بي البند )أواًل( مف المادة)
: –سادًسا   قلية العلـو

 ( مف ىذه الالئلة.686الدرجات العلمية المبينة بي المادة)
 قلية االقتصاد المنزلي: –سابًعا 

 العالية )البقالوريوس( بي االقتصاد المنزلي بي إلدى الرعب اآلتية:)أ( درجة ا جازة 
 الترذية وعلـو األطعمة. -6
 إدارة المنزؿ. -6
 المالبس والنسيى. -9

 علـو وتقنولوجيا األغذية. -4

                                                 

 .66/9/6998بي  69الجريدة الرسمية العدد  6998لسنة 88( مستبدلة بقرار رئيس الجميورية رقـ 698البند خامًسا مف المادة) (6)



 

 االقتصاد المنزلي )الرعبة التربوية(. -5

 العلـو البيولوجيةوالبيئة. -6

 تنمية األسر الريفية. -7

 لد التخصصات اآلتية:)ب( دبلـو الدراسات العليا بي أ

 غذائيات المسترفيات. -6
 علـو وتقنولوجيا األغذية. -6
دارة المنزؿ. -9  ا رراد االستيالقي وا 
 اقتصاديات األسرة. -4
 تصنير المالبس وتصميـ األزيا . -5

 مراقبة جودة األغذية واأللباف. -6

 التقنولوجيا الليوية. -7

 التنمية الريفية. -8

المنزلػػي بػػي إلػػدى الرػػعب المرػػار إلييػػا بػػي الفقػػرة )أ( )جػػػ( درجػػة التخصػػص )الماجسػػتير( بػػي االقتصػػاد 
 مف ىذا البند.

)د( درجة العالمية )دقتػوراه الفلسػفة( بػي االقتصػاد المنزلػي بػي إلػدى الرػعب المرػار إلييػا بػي الفقػرة )أ( 
 مف ىذا البند.

 كمية الصيدلية:  -12
 ئلة:مف ىذه الال 679الدرجات العملية المبينة بي البند )هانًيا( مف المادة

ــبدح تقػػوف مػػدة الدراسػػة والرػػروط الالزمػػة لنيػػؿ أي مػػف الػػدرجات العلميػػة مػػف قليػػات بػػرع  -(3) 299ي
 جامعة الزىر للبنات وبًقا لما ياتي:

 قليات الدراسات ا سالمية والعربية: –أواًل 

                                                 

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



 

يػػة والرػػعب )أ( مػػدة الدراسػػة لنيػػؿ درجػػة ا جػػازة العاليػػة )الليسػػانس( مػػف قليػػات الدراسػػات ا سػػالمية والعرب
 المناظرة بقليات البنات ا سالمية باسيوط أربر سنوات.

)ب( يرػػترط بػػي الطالبػػة لنيػػؿ درجػػة التخصػػص )الماجسػػتير( بػػي اللرػػة العربيػػة أو الرػػريعة ا سػػالمية أو 
 أصوؿ الديف، بي ألد التخصصات الملددة بالالئلة الداخلية، ما ياتي:

زة العاليػػة بدرجػػة جيػػد علػػى األقػػؿ بػػي إلػػدى الرػػعب مػػف أف تقػػوف الطالبػػة لاصػػلة علػػى درجػػة ا جػػا -3
إلػدى قليػػات الدراسػات ا سػػالمية والعربيػة للبنػػات والرػػعب المنػاظرة بقليػػة البنػات ا سػػالمية باسػػيوط، أو 

 على درجة معادلة قلية أو معيد علمي آخر معترؼ بو مف الجامعة.

 ا أللقاـ الالئلة الداخلية.أف تتابر الدراسة والبلث لمدة سنتيف على األقؿ، وبقً  -2

 )جػ( يرترط بي الطالبة لنيؿ درجة العالمية )الدقتوراه( بي ألد التخصصات المبينة بالالئلة الداخلية.
أف تقػػوف الطالبػػة لاصػػلة علػػى درجػػة التخصػػص )الماجسػػتير( بتقػػدير جيػػد علػػى األقػػؿ بػػي ألػػد ىػػذه  -6

والرػعب المنػاظرة بقليػة البنػات ا سػالمية  التخصصات مف قلية الدراسات ا سػالمية والعربيػة للبنػات
 باسيوط، أو على درجة معادلة مف قلية أو ومعيد علمي آخر معترؼ بو مف الجامعة.

أف تقػػػػـو ببلػػػػوث مبتقػػػػرة بػػػػي موضػػػػوع معػػػػيف لمػػػػدة سػػػػنتيف علػػػػى األقػػػػؿ وذلػػػػؾ وبقًػػػػا أللقػػػػاـ الالئلػػػػة  -6
 الداخلية.

 قلية الدراسات ا نسانية: –هانًيا 

 لنيؿ درجة ا جازة العالية )الليسانس( مف قليات الدراسات ا نسانية أربر سنوات.)أ( مدة الدراسة 
 )ب( يرترط بي الطالبة لنيؿ درجة التخصص )الماجستير(:

أف تقوف لاصلة على درجة ا جازة العالية )الليسانس( بتقدير جيد على األقؿ بي إلػدى رػعب ىػذه  -3
البنػات ا سػالمية باسػيوط، أو علػى درجػة معادلػة مػف قليػة أو القلية أو إلدى الرػعب المنػاظرة مػف قليػة 
 معيد علمي آخر معترؼ بو مف الجامعة.

 أف تتابر الدراسة والبلث لمدة سنتيف على األقؿ، وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية. -2

 )جػ( يرترط بي الطالبة لنيؿ درجة العالمية )الدقتوراه(:



 

لماجسػػػتير( بتقػػدير جيػػػد علػػػى األقػػػؿ مػػػف قليػػػة الدراسػػػات أف تقػػوف لاصػػػلة علػػػى درجػػػة التخصػػػص )ا -6
ا نسػػػانية بػػػي إلػػػدى رػػػعب ىػػػذه القليػػػة أو مػػػف إلػػػدى الرػػػعب المنػػػاظرة مػػػف قليػػػة البنػػػات ا سػػػالمية 

 باسيوط، أو على درجة معادلة مف قلية أو معيد علمي آخر معترؼ بو مف الجامعة.
 ألقؿ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.أف تقـو ببلوث مبتقرة بي موضوع معيف لمدة سنتيف على ا -6

)د( يرػػػترط بػػػي الطالبػػػة لنيػػػؿ درجػػػة الػػػدبلـو العػػػاـ أو الخػػػاص بػػػي التربيػػػة أف تقػػػوف لاصػػػلة علػػػى درجػػػة 
ا جػػػػازة العاليػػػػة مػػػػف قليػػػػة الدراسػػػػات ا نسػػػػانية أو إلػػػػدى الرػػػػعب المنػػػػاظرة بػػػػي قليػػػػة البنػػػػات ا سػػػػالمية 

د علمػػػي آخػػػر معتػػػرؼ بػػػو مػػػف الجامعػػػة وبقًػػػا أللقػػػاـ باسػػػيوط، أو علػػػى درجػػػة معادلػػػة مػػػف قليػػػة أو معيػػػ
 الالئلة الداخلية.

هالهًا: يرترط بي الطالبة لنيؿ أي مف الدرجات العلمية مف قلية العلـو وقلية الطلب وقيلة الصيدلة وقليػة 
ات التجػػارة بالقػػاىرة ورػػعبة التجػػارة بقليػػة البنػػات ا سػػالمية باسػػيوط الرػػروط الواجبػػة لنيػػؿ نظائرىػػا بػػي قليػػ

 جامعة األزىر المناظرة وبًقا أللقاـ ىذه الالئلة ووبًقا أللقاـ اللوائح الداخلية ليذه القليات.
 رابًعا: قلية االقتصاد المنزلي:

 )أ( تقوف مدة الدراسة بيذه القلية على النلو اآلتي:
وات مػػػدة الدراسػػػة لللصػػػوؿ علػػػى ا جػػػازة العاليػػػة )البقػػػالوريوس( بػػػي االقتصػػػاد المنزلػػػي أربػػػر سػػػن -6

 جامعية، وتقوف الدراسة على أساس نظاـ السنة القاملة.
مػػدة الدراسػػة لللصػػوؿ علػػى دبلػػـو الدراسػػات العليػػا عامػػاف جامعيػػاف متتاليػػات، علػػى أال تقػػؿ مػػدة  -6

 ساعة. 400الدراسة بي العاـ الوالد عف 

تزيػد  رػيًرا( وال يجػوز أف 64مدة الدراسة لنيؿ درجة التخصص )الماجستير( ال تقػؿ عػف سػنتيف ) -9
 المدة ا جمالية على خمس سنوات.

 64مدة الدراسة لنيػؿ درجػة العالميػة )دقتػوراه الفلسػفة( بػي االقتصػاد المنزلػي ال تقػؿ عػف سػنتيف ) -4
 ريًرا( وال تزيد على خمس سنوات.

)ب( يرػػػترط لقيػػػد الطالبػػػة بالفرقػػػة األولػػػى بمرللػػػة ا جػػػازة العاليػػػة بالقليػػػة اللصػػػوؿ علػػػى رػػػيادة الهانويػػػة 
ىرية أو ما يعادليا، ويجوز قبوؿ الطالبات اللاصالت على درجة ا جازة العالية مف قلية أخرى غيػر األز 

 مناظرة وبًقا لما يقرره مجلس القلية.



 

)جػػػ( يرػػترط للقيػػد بػػي أي مػػف دبلومػػات الدراسػػات العليػػا بػػي التخصصػػات المرػػار إلييػػا بالبنػػد سػػابًعا بقػػرة 
لاصػػػلة علػػػى درجػػػة ا جػػػازة العاليػػػة )البقػػػالوريوس( مػػػف قليػػػة ( أف تقػػػوف الطالبػػػة 698)ب( مػػػف المػػػادة)

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:
ازة العالية )البقالوريوس( بػي االقتصػاد المنزلػي مػف جامعػة األزىػر أو أف تقوف لاصلة على ا ج -6

 إلدى الجامعات المصرية األخرى.
أو أف تقػوف لاصػلة علػى درجػة البقػالوريوس بػػي الزراعػة أو الطػب أو العلػـو أو األقسػاـ العلميػػة  -6

علػى األقػؿ مػف بقليتي البنات والتربية أو الصيدلة أو الطب البيطري أو طب األسناف بتقدير جيد 
جامعػػة األزىػػر أو مػػف إلػػدى الجامعػػات لمصػػرية األخػػرى، أو علػػى درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف معيػػد 

 عاٍؿ آخر معترؼ بو مف الجامعة.

أو أف تقوف لاصلة علػى دبلػـو الدراسػات العليػا بػي بػرع التخصػص بتقػدير عػاـ جيػد علػى األقػؿ  -9
 .مف جامعة األزىر وبًقا للضوابط التي يضعيا مجلس القلية

 )ىػ( يرترط بي الطالبة لنيؿ درجة العالمية )دقتوراه الفلسفة( بي االقتصاد المنزلي ما ياتي:

أف تقػوف لاصػػلة علػػى درجػػة التخصػػص )الماجسػػتير( بػػي االقتصػػاد المنزلػػي بػػرع التخصػػص مػػف  -6
إلػػػدى الجامعػػػات المصػػػرية أو علػػػى درجػػػة معادلػػػة ليػػػا مػػػف قليػػػة أو معيػػػد عػػػاٍؿ معتػػػرؼ بػػػو مػػػف 

 الجامعة.
تجتػػاز امتلاًنػػا تاىيلًيػػا برػػرض القرػػؼ عػػف قػػدرتيا علػػى التفقيػػر العلمػػي المػػنظـ. وترػػقؿ لجنػػة  فأ -6

 ىذا االمتلاف مف خمسة أعضا  على األقؿ مف األساتذة أو األساتذة المساعديف.
أف تتابر الدراسة التي لػددىا مجلسػا القسػـ والقليػة وتجتػاز بنجػاح االمتلانػات بػي الدراسػات التػي  -9

 ساعة. 500القلية وال تقؿ عف يقررىا مجلس 

% مػػف النيايػػة العظمػػى بػػي قػػؿ مػػادة، وتمػػنح الراسػػبة بػػي أي مػػف مقػػررات 50أف تلصػػؿ علػػى  -4
 العالمية )دقتوراه بلسفة( برصة والدة  عادة االمتلانات بيما رسبت بيو.

أف تقػػـو ببلػػث مبتقػػر يمهػػؿ إضػػابة جديػػدة بػػي مػػدة سػػنتيف علػػى األقػػؿ بعػػد اعتمػػاد مجلػػس القليػػة  -5
 وضوع البلث.م



 

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

 معهد الدراسات ا(سالمية والعربية: -13

تمنح جامعة األزىر بنػا  علػى طلػب قليػة الدراسػات ا سػالمية والعربيػة للبنػيف الػدرجات  -(3)100يبدح
 العلمية اآلتية:

 ت ا سالمية والعربية.درجة ا جازة العالية )الليسانس( بي الدراسا -6
 درجة التخصص )الماجستير( بي الدراسات ا سالمية والعربية بي ألد التخصصات اآلتية: -6

 اللديث وعلومو(. –التفسير وعلـو القرآف  –)أ( أصوؿ الديف )العقيدة 

 الفقو(. –)ب( الرريعة ا سالمية )أصوؿ الفقو 
 أصوؿ اللرة(. -البالغة والنقد –النقد األدب و  –)جػ( اللرة العربية وآدابيا )اللرويات 

 :(3)103يبدح

)أ( مػػدة الدراسػػة لنجيػػؿ درجػػة ا جػػازة العاليػػة مػػف قليػػة الدراسػػات ا سػػالمية والعربيػػة للبنػػيف أربػػر سػػنوات 
 جامعة.

)ب( يرػػترط بػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة التخصػػص )الماجسػػتير( بػػي الدراسػػات ا سػػالمية والعربيػػة أف يقػػوف 
ا جازة العالية بي الدراسات ا سالمية والعربية مف قلية الدراسات ا سػالمية والعربيػة  لاصاًل على درجة

أو لاصاًل على درجة معادلة مػف قليػة أو معيػد علمػي آخػر معتػرؼ بػو مػف الجامعػة، وأف يتػابر الدراسػة 
 والبلث لمدة سنتيف على األقؿ، وذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.

الػػػب لنيػػػؿ درجػػػة العالميػػػة )الػػػدقتوراه( بػػػي الدراسػػػات ا سػػػالمية والعربيػػػة أنػػػف يقػػػوف )جػػػػ( يرػػػترط بػػػي الط
لاصػػػػاًل علػػػػى درجػػػػة التخصػػػػص )الماجسػػػػتير( بػػػػي الدراسػػػػات ا سػػػػالمية والعربيػػػػة مػػػػف قليػػػػة الدراسػػػػات 

أو لاصاًل على درجة معادلػة مػف قليػة أو  911ا سالمية بي ألد التخصصات المنصوص عليو بالمادة
خر معترؼ بو مف الجامعة، وأف يقػـو ببلػوث مبتقػرة بػي موضػوع لمػدة سػنتيف علػى األقػؿ، معيد علمي آ

 وذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية للقلية.

 معهد المغات والترلمة: -14
                                                 

المرار إليو هـ صللت باالستدراؾ المنرػور بالجريػدة الرسػمية  6996لسنة 416ستبدلة بقرار رئيس الجميورية رقـ م 611( المادة6، )(6)
 .66/6996بي   48العدد 

 المرار إليو. 6996لسنة 416مستبدلة بقرار رئيس الجميورية رقـ 916المادة (6)



 

 بنا  على طلب معيد اللرات الدرجات العلمية والدبلومات اآلتية: –تمنح جامعة األزىر  -102يبدح

 الدرجات العلمية: –أواًل 
درجػػة ا جػػازة العاليػػة )الليسػػانس( بػػي اللرػػات األجنبيػػة وآدابيػػا مػػف ألػػد األقسػػاـ المبينػػة بػػي الالئلػػة  (6)

 الداخلية.
درجػػػة التخصػػػص )الماجسػػػتير( بػػػي اللرػػػات األجنبيػػػة وآدابيػػػا مػػػف ألػػػد األقسػػػاـ المبينػػػة بػػػي الالئلػػػة  (6)

 الداخلية.
 د األقساـ المبينة بي الالئلة الداخلية.درجة العالمية )الدقتوراة( بي اللرات األجنبية وآدابيا مف أل (9)

 هانًيا: دبلومات الدراسات العليا المبينة بي الالئلة الداخلية.

 مدة الدراسة لنيؿ درجة ا جازة العالية مف المعيد أربر سنوات جامعية. -101يبدح

اًل يرػػترط بػػي الطالػب لنيػػؿ درجػة التخصػػص بػػي اللرػات األجنبيػػة وآدابيػا أف يقػػوف لاصػػ -104يــبدح
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 الدراسػة والبلػث لمػدة سػنتيف 

 على األقؿ، وذلؾ وبًقا أللقاـ الالئلة الداخلية.

نيؿ درجة العالمية بي اللرػات األجنبيػة وآدابيػا أف يقػوف لاصػاًل علػى يرترط بي الطالب ل -105يبدح
درجػػة التخصػػص مػػف قسػػـ التخصػػص مػػف معيػػد اللرػػات والترجمػػة أو معيػػد علمػػي آخػػر معتػػرؼ بػػو مػػف 
الجامعػػػة،وأف يقػػػػـو ببلػػػوث مبتقػػػػرة بػػػي موضػػػػوع لمػػػػدة سػػػنتيف علػػػػى األقػػػؿ، وذلػػػػؾ وبقًػػػا أللقػػػػاـ الالئلػػػػة 

 الداخلية.

ي الطالػػب لنيػػؿ أي مػػف دبلومػػات الدراسػػات العليػػا أف يقػػوف لاصػػاًل علػػى درجػػة يرػػترط بػػ -106يــبدح
ا جػػازة العاليػػة مػػف جامعػػة األزىػػر أو مػػف قليػػة أو معيػػد علمػػي آخػػر معتػػرؼ بػػو مػػف الجامعػػة، أف يتػػابر 

 الدراسة لمدة سنتيف وبًقا لما تبينو الالئلة الداخلية.

 (3)مقرًرا: 106يبدح

 طلب مجلس المعيد العالي للدراسات ا عالمية الدرجات العلمية اآلتية: تمنح جامعة األزىر بنا  على
 دبلـو الدراسات بي ا عالـ. –أواًل 

                                                 

 .9/9/6999بي  96بالجريدة الرسمية العدد  – 6999لسنة  966مقرًرا مضابة بقرار رئيس الجميورية رقـ  916المادة (6)



 

 درجة التخصص )الماجستير( بي الدراسات ا عالمية بي التخصصات اآلتية: –هانًيا 
 )أ( الصلابة.
 )ب( ا ذاعة.

 )جػ( العالقات العامة.
 الفلسفة( بي الدراسات ا عالمية بي ألد التخصصات السابقة. درجة العالمية )دقتوراه –هالهًا 

 انفصم  اخلبيس

 انُظبو املبيل نهجبيؼخ
 ل وال((   كام عامة:

تطبؽ ألقاـ القوانيف واللوائح المالية المعموؿ بيا بي اللقومة بيما لـ يرد بيو نص خػاص  -107يبدح
 أو بي ىذه الالئلة.6966لسنة  619بي القانوف رقـ 

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

)أ( لػػػرئيس الجامعػػػة االختصاصػػػات المقػػػررة للػػػوزير، ولػػػو ولػػػده البػػػت بػػػي اللػػػاالت التػػػي تقضػػػي اللػػػوائح 
 ر المالية والجياز المرقزي للتنظيـ وا دارة.المالية العامة بعرضيا على وزي

)ب( لوقيػػػؿ الجامعػػػة االختصاصػػػات الماليػػػة المقػػػررة لوقيػػػؿ الػػػوزارة بػػػي دائػػػرة اختصاصػػػو واختصاصػػػات 
 المراقب المالي.

)جػ( ألميف عاـ الجامعة ولعمدا  القليات والمعاىد والولدات الفرعية ومف يفوضو رئيس الجامعة قػؿ بػي 
 ير االختصاصات المالية المقررة لوقيؿ الوزارة.دائرة اختصاصو جم

)د( ألمػيف عػػاـ الجامعػػة المسػػاعد ولرؤسػا  األقسػػاـ ومػػف يلػػدده رئػػيس الجامعػة قػػؿ بػػي دائػػرة اختصاصػػو 
 جمير االختصاصات المقررة لرؤسا  المصالح.

صاصػػػػػػو )ىػػػػػػػ( للمػػػػػػراقبيف العػػػػػػامليف باألمانػػػػػػة العامػػػػػػة للجامعػػػػػػة وبالقليػػػػػػات والمعاىػػػػػػد قػػػػػػؿ بػػػػػػي دائػػػػػػرة اخت
 االختصاصات المقررة لرؤسا  المناطؽ والفروع.

 لثااي(ا( الميزااية والرقابة عمى تافيذها:



 

ـــبدح يقػػػوف للجامعػػػة ميزانيػػػة قفػػػرع ضػػػمف ميزانيػػػة األزىػػػر وترػػػمؿ جميػػػر ا يػػػرادات المنظػػػور  -109ي
 تلصيليا والنفقات المقررة صربيا خالؿ السنة المالية.

مػػػػف إدارة الجامعػػػػة والدراسػػػػات العليػػػا والبلػػػػوث وقػػػػذلؾ القليػػػػات أو وتتضػػػمف ىػػػػذه الميزانيػػػػة أقسػػػػاًما لقػػػؿ 
 المعاىد التابعة للجامعة والمسترفيات الجامعية.

 تقدر إيرادات جامعة األزىر وتدرج ضمف موارد الجياز ا داري للدولة: -130يبدح

 )أ( االعتماد التي تخصص للجامعة بميزانية الدولة.
والمنقولػػة ومػػا قػػد يقػػوف ملبوًسػػا علييػػا مػػف أوقػػاؼ ومػػا يػػؤوؿ إلييػػا مػػف  )ب( غلػػة أمػػواؿ الجامعػػة الهابتػػة

 وصايا وىبات.
 )جػ( أية موارد أخرى.

وترػػمؿ تقػػديرا النفقػػات السػػنوية للميزانيػػة األجػػور والنفقػػات الجاريػػة والتمويليػػة واالسػػتهمارية مبوبػػة بالطريقػػة 
 التي تعد بيا ميزانيات الييئات العامة.

امعػػة تلضػػير مرػػروع الميزانيػػة علػػى أسػػاس مرػػروعات أقسػػاـ ميزانيػػة الجامعػػة تتػػولى الج -133يــبدح
 ويصلب التقديرات بياف األسس والمبررات وا لصا ات التي بني علييا التقدير.

 ويعد مجلس الجامعة مرروع الميزانية ويقدمو إلى المجلس األعلى ل زىر.

إال بػي لػدود االعتمػادات المدرجػة بػي  ال يجػوز إصػدار إذف بصػرؼ مبلػغ أو االرتبػاط بػو -132يبدح
 الميزانية قما ال يجوز استعماؿ ألد االعتمادات بالميزانية بي غير الررض المخصص لو.

 يقوف التصرؼ بي اعتمادات الميزانية على الوجو اآلتي: -131يبدح

 بالنسػػػػبة لالعتمػػػػادات المخصصػػػػة  دارة الجامعػػػػة يقػػػػوف ألمػػػػيف عػػػػاـ الجامعػػػػة أو مػػػػف يندبػػػػو رئػػػػيس -6
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 

 ذلؾ وبًقا للرروط اآلتية:قاؼ بي بنود الباب ذاتو ويصدر الترخيص ب
)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.



 

خمسػة آالؼ جنيػو )ب( لوقيؿ الجامعة الترخيص بما يزيد على ىػذا القػدر برايػة ربػر االعتمػاد أو 
 أييما أقبر بليث ال يزيد الربر على خمسة وعرريف ألؼ جنيو.

 )جػ( ولرئيس الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلؾ.
بالنسبة لالعتمادات المخصصة للقيات أو المعاىد أو الولدات الفرعية يقوف لعميػد القليػة أو المعيػد  -6

لنقؿ مف االعتمػاد المخصػص لبنػد بػي ميزانيػة قسػـ أو الولدة الفرعية بنا  على موابقة مجلس القلية ا
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 

بليػث ال يزيػػد التجػاوز علػػى عرػرة آالؼ جنيػػو، ولػػرئيس عرػر االعتمػػادات أو ألػؼ جنيػػو أييمػا أقهػػر 
 الجامعة الترخيص بما يزيد على ذلؾ.

ال يجػػوز بػػتح اعتمػػاد إضػػابي أو نقػػؿ اعتمػػاد مػػف بػػاب إلػػى آخػػر إال بموابقػػة الجيػػة المختصػػة بػػإقرار  -9
 الميزانية.

األعمػاؿ الجديػدة  لرئيس الجامعة الترخيص بتجاوز التقدير القلػي الػوارد بػي الميزانيػة أللػد -134يبدح
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 وزارة 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.

ــبدح لػػرئيس الجامعػػة إعػػادة توزيػػر اعتمػػادات االسػػتخدامات االسػػتهمارية الػػواردة بالميزانيػػة وبقًػػا  -135ي
 لمقونات االستهمار والمقوف النقدي.

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

ولمجػػػس الجامعػػػة اسػػػتخداـ تقػػػاليؼ الوظػػػائؼ والػػػدرجات الخاليػػػة ووبػػػور االعتمػػػادات المدرجػػػة بػػػي البػػػاب 
دة برػػػرط عػػػدـ تجػػػاوز ربػػػط البػػػاب ودوف المسػػػاس بػػػادنى درجػػػات األوؿ بػػػي إنرػػػا  وظػػػائؼ ودرجػػػات جديػػػ

 التعييف.



 

لعمدا  القليات والمعاىد والولدات الفرعية وأميف عاـ الجامعة ومػف يلػدده رئػيس الجامعػة  -137يبدح
قػػؿ بػػي دائػػرة اختصاصػػو التػػرخيص بصػػرؼ مصػػروبات متعلقػػة بميزانيػػة سػػنة سػػابقة علػػى البنػػد المخػػتص 

 ارية بررط سماح البند بذلؾ.بي ميزانية السنة الج

يجوز لمجلػس الجامعػة قبػوؿ وصػايا أو ىبػات ال تتعػارض رػروطيا مػر الرػرض األساسػي  -138يبدح
الذي أنرئت مف أجلو الجامعة وذلؾ بعد موابقة المجلػس األعلػى ل زىػر ويػتـ الصػرؼ منيػا وبقًػا لرػروط 

ـ الصػػػرؼ منػػػو وبقًػػػا للنظػػػاـ الػػػذي الواىػػػب أو الموصػػػي ويفػػػرد ليػػػذه اليبػػػات والوصػػػايا لسػػػاب خػػػاص ويػػػت
 يضعو مجلس الجامعة.

ولمجلػػس الجامعػػة أف يضػػر القواعػػد المنظمػػة للمػػوارد الخاصػػة بػػالبلوث والدراسػػات الخاصػػة التػػي تجرييػػا 
القليات أو المعاىد أو الولدات الفرعية على أف يتـ الصػرؼ بػي ىػذه المػوارد وبقًػا ليػذا النظػاـ ويفػرد ليػا 

 المعيد أو الولدة الفرعية. لساب خاص بالقلية أو
 لثالث(ا( التأمياات ورسوم الخدمات:

يقوف التعليـ بي جامعة األزىر بالمجاف لجمير الطالب أيػا قانػت جنسػياتيـ ومػواطنيـ بػي  -139يبدح
لدود ا مقانيات واألعداد التػي يقررىػا مجلػس الجامعػة، إال أنػو يجػوز تلصػيؿ رسػـو الخػدمات التعليميػة 

ا ورػروط ا عفػا  منيػا قػرار مػف رػيا األزىػر بنػا  علػى اقتػراح مجلػس الجامعػة وموابقػة ويصدر بتلديػدى
 المجلس األعلى ل زىر.

جنييػػػػات( عنػػػػد أوؿ قيػػػػد  9يػػػػؤدي الطالػػػػب بػػػي القليػػػػات العمليػػػػة تاميًنػػػػا للمعاىػػػػد قػػػػدره ) -120يــــبدح
 وتخصص لصيلة ىذا الرسـ للخدمة المعملية بالجامعة.

جنييًػا( عنػد  65جنييات( عنػد قيػده بالفرقػة األولػى و) 7وة على ما تقدـ )ويؤدي طالب طب األسناف عال
 قيده بالفرقة الهانية تاميًنا ل دوات واألجيزة التي تصرؼ لو عيدة لتى يردىا سليمة.

 وترد قابة التامينات عند انتيا  دراستو بي الجامعة أو انقطاعو بصفة نيائية.
ف القليػة المختصػة بػي جميػر األلػواؿ عنػد انتيػا  دراسػتو أو ويجب أف يلصؿ الطالب على برا ة ذمػة مػ

 انقطاعو.
 مصروبات الدراسة للطلبة الوابديف على غير منح:



 

يػػػػؤدي الطالػػػػب الوابػػػػد علػػػػى غيػػػػر منلػػػػة مػػػػف جميوريػػػػة مصػػػػر العربيػػػػة رسػػػػـو القيػػػػد  -(3)123يــــبدح
 والمصروبات الدراسية على النلو اآلتي:

 المرللة الجامعية األولى: –أواًل 
القليػػات النظريػػػة واألقسػػاـ المنػػػاظرة ليػػا بالقليػػػات األخػػػرى بيمػػا عػػػدا القليػػات ا سػػػالمية واألقسػػػاـ  -6

 المناظرة:
 جنيو استرليني. 6111  رسـو القيد ألوؿ مرة
 جنيو استرليني. 6111  المصروبات الدراسية

 القليات العلمية واألقساـ المناظرة ليا بالقليات األخرى: -6
 جنيو استرليني. 6511  رسـو القيد ألوؿ مرة
 جنيو استرليني. 6511  المصروبات الدراسية

 مرللة الدراسات العليا: –هانًيا 
القليػػات النظريػػػة واألقسػػاـ المنػػػاظرة ليػػا بالقليػػػات األخػػػرى بيمػػا عػػػدا القليػػات ا سػػػالمية واألقسػػػاـ  -6

 المناظرة:
 جنيو استرليني. 6611  رسـو القيد ألوؿ مرة

 جنيو استرليني. 6111   مصروبات الدبلـو
 جنيو استرليني. 6611  مصروبات الماجستير
 جنيو استرليني. 6111  مصروبات الدقتوراه

 القليات العلمية واألقساـ المناظرة ليا بالقليات األخرى:
 جنيو استرليني. 6711  رسـو القيد ألوؿ مرة

 جنيو استرليني. 6911   مصروبات الدبلـو
 استرليني. جنيو 6511  مصروبات الماجستير
 جنيو استرليني. 6511  مصروبات الدقتوراه

                                                 

 .66/8/6996بي  94الجريدة الرسمية العدد  –6996لسنة  697مستبدلة بقرار رئيس الجميورية رقـ 966المادة (3)



 

وتػػؤدي المصػػروبات الدراسػػية علػػى قسػػطيف أوليمػػا بػػي بدايػػة العػػاـ الجػػامعي وهانييمػػا بعػػد عطلػػة 
نصؼ السنة مباررة ويقوف أداؤىا وبًقا للنظػاـ الػذي يضػعو مجلػس الجامعػة وتخصػص لصػيلتيا للخدمػة 

 التعليمية بالجامعة.
  عفا  مف ىذه المصروبات بي اللاالت التي يرى مناسبة ذلؾ بييا.ولمجلس الجامعة ا

 يؤدي الطالب سنوًيا با ضابة إلى المصروبات الرسـو اآلتية: -112يبدح

 )خمسيف قرًرا( رسـ مقتبة. 51
 )مائة وخمسيف قرًرا( رسـ خدمة طبية. 651
 )خمسة وعرريف قرًرا( رسـ تاميف ضد اللوادث. 65

دبعػػة والػػدة قبػػؿ بػػد  الدراسػػة بالنسػػبة للطلبػػة، أقسػػاـ ا جػػازة العاليػػة والدراسػػات العليػػا وتػػؤدي ىػػذه الرسػػـو 
 وقذلؾ بالنسبة للطلبة المقيديف لللصوؿ على درجتي التخصص والعالية.

 المكافآت واللوا ز الدراسية: –رابع(ا 

ــبدح ديف المصػػريف تمػػنح مقابػػاة قػػدرىا مائػػة وعرػػروف جنييًػػا سػػنوًيا لقػػؿ مػػف الطػػالب المسػػتج -121ي
الػػػذيف ال يجػػػاوز تػػػرتيبيـ بػػػي امتلػػػاف رػػػيادة الهانويػػػة األزىريػػػة العرػػػرة مػػػف قػػػؿ قسػػػـ مػػػف األقسػػػاـ العلميػػػة 
، العررة بي رعبة اآلداب بي امتلػاف رػيادة الدراسػية الهانويػة العامػة،  وا دارية والهالهيف بي رعبة العلـو

 نية.والخمسة بي امتلاف قؿ مف ريادات الدراسة الهانوية الف
% علػػى 81ويمػػنح مقابػػاة قػػدرىا أربعػػة وهمػػانوف جنييًػػا للطػػالب المسػػتجديف المصػػريوف اللاصػػلوف علػػى 

 األقؿ بي التقدير العاـ المتلاف إلدى الريادات المرار إلييا بي الفقرة السابقة.
لصػػؿ  ويسػػتمر صػػرؼ المقابػػاة المرػػار إلييػػا بػػالفقرتيف السػػابقتيف للطالػػب اللاصػػؿ علييػػا بػػنفس الفئػػة إذا

 بي امتلاف النقؿ على تقدير عاـ )جيد جًدا(.
ويمنح مقاباة قدرىا مائة وعرروف جنيًيا سنوًيا قؿ مف يلصؿ على تقدير عاـ ممتػاز بػي امتلػاف النقػؿ، 
ويمنح مقاباة همانيػة وأربعػوف جنييًػا سػنوًيا قػؿ مػف يلصػؿ علػى تقػدير عػاـ )جيػد جػًدا( مػف غيػر المرػار 

 األولى بي ىذه المادة.إلييا بي الفقرات الهالث 
ويقػػوف مػػنح المقابػػاة مقصػػوًرا علػػى السػػنة الدراسػػية التاليػػة للسػػنة التػػي يلصػػؿ بييػػا الطالػػب علػػى التقػػدير 

 سالؼ الذقر، وتجدد المقاباة قلما توابر ررطيا على التفصيؿ السابؽ.



 

لييػػا خػػالؿ المرللػػة وبػػي القليػػات التػػي ال تعقػػد بييػػا امتلانػػات نقػػؿ سػػنوية يسػػتمر مػػنح المقابػػاة المرػػار إ
 الدراسية التي تلي امتلانات النقؿ.

ويقػػوف صػػرؼ المقابػػاة المرػػار إلييػػا بػػي ىػػػذه المػػادةعلى أقسػػاط رػػيرية خػػالؿ العػػاـ الدراسػػي وتصػػػرؼ 
 المقاباة دبعة والدة على ورهة الطالب إذا توبي بعد استلقاقيا.

ريػػر مقابػػآت لترػػجير الدراسػػات بػػي ويجػػوز للمجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا  علػػى اقتػػراح مجلػػس الجامعػػة تق
 بعض األقساـ.

يجػوز أف تمػنح مقابػآت دراسػية لللاصػليف علػى درجػة ا جػازة العاليػة علػى أسػاس التفػوؽ  -124يبدح
 وذلؾ للتفرغ للدراسات العليا بالجامعة.

ويقػػوف مػػػنح المقابػػاة بقػػػرار مػػػف مجلػػس الجامعػػػة بنػػا  علػػػى اقتػػػراح مجلػػس الجامعػػػة ويراعػػى بيػػػو التقػػػدير 
النيػػػائي لدرجػػػة ا جػػػازة العاليػػػة أو الػػػدبلومات أو الػػػدرجات العلميػػػة األعلػػػى وسػػػلوؾ الطالػػػب وتقدمػػػو بػػػي 
دراسػتو والمػػادةالتي يػػراد مواصػػلة الدراسػػة والبلػػث بييػػا، ومقػػدار المقابػػاة مائتػػاف وأربعػػوف جنييًػػا بػػي السػػنة 

ث سنوات أخرى بقرار مف مجلػس وتؤدى على أقساط ريرية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ال تزيد على هال
 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.

المقابػػاة الدراسػػية  وللجنػػة الدراسػػات العليػػا والبلػػوث بنػػا  علػػى اقتػػراح مجلػػس القليػػة أف تلػػـر الطالػػب مػػف
قبػػػؿ انتيػػػا  مػػػدتيا إذا رسػػػب بػػػي االمتلػػػاف أو إذا قػػػاف سػػػلوقو أو لالتػػػو الدراسػػػية مػػػا يجعلػػػو غيػػػر جػػػدير 

 باستمرار متمتًعا بيا وبًقا لتقارير المررؼ عليو.

يجػػػوز أف يمػػػنح الطػػػالب المقابػػػآت والجػػػوائز التػػػي تػػػاتي عػػػف طريػػػؽ اليبػػػات الخاصػػػة  -125يـــبدح
 ط المدونة بي عقد اليبة أو بي الوصية بعد موابقة مجلس الجامعة علييا.والوصايا وبًقا للررو 

ويجوز أف يطلؽ على المقابآت أو الجوائز اسـ الواىب أو الموصي أو أي اسـ آخر يختاره ويوابػؽ عليػو 
 مجلس الجامعة.

 لخامس(ا( مكافآت التدريس:

ر القػائميف بالتػدريس بػي قليػات لػرئيس الجامعػة أف يعيػد إلػى أعضػا  ىيئػة التػدريس وسػائ -126يبدح
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 
 المبينة بيما بعد.منح المنتدب مقاباة تعييف وبًقا ل لقاـ 

لمجلػػس القليػػة أف يقلػؼ أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس وسػائر المرػػترليف بالتػػدريس بالقليػػة إلقػػا   -127يــبدح
دروس أو ملاضػػرات أو القيػػاـ بتمػػاريف عمليػػة بػػي األقسػػاـ المسػػاس بلسػػف سػػير العمػػؿ بالقليػػة المنتػػدب 

 بي األسبوع.منيا وال أف يؤدي إلى تريب المنتدب عف مقر عملو ألقهر مف يوميف 

ــبدح ال يجػػوز النػػدب إلػػى القسػػـ إال إذا اسػػتوبى أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس وغيػػرىـ مػػف القػػائميف  -129ي
 النصاب المنصوص عليو بي المادةالتالية. –قؿ بي مادتو  –بالتدريس بيو 

يمػنح أعضػا  ىيئػة التػدريس والمدرسػوف المسػاعدوف والمعيػدوف وسػائر القػائميف بالتػدريس  -110يبدح
ليات جامعة الزىر مقابآت مالية بالفئات المبينة بعد عند ندبيـ  لقا  دروس أو ملضرات أو القيػاـ بي ق

 بتماريف عملية بي إلدى الجامعات المصرية األخرى.
ويمنلوف مقابػآت ماليػة بالفئػات المػذقورة عنػد قيػاميـ بإلقػا  دروس أو الملاضػرات أو تمػاريف عمليػة بػي 

ت الػػدروس والملاضػػرات والتمػػاريف العمليػػة التػػي يقومػػوف بيػػا أسػػبوعًيا علػػى جػػامعتيـ إذا زاد عػػدد سػػاعا
همانيػػة بالنسػػبة إلػػى األسػػاتذة وعرػػرة بالنسػػبة إلػػى األسػػاتذة المسػػاعديف واهنػػى عرػػرة بالنسػػبة إلػػى المدرسػػيف 

 وأربر عررة بالنسبة إلى غيرىـ وتمنح المقاباة عف القدر الذي يزيد على ىذا النصاب.
لمقابػػػآت عنػػػد قيػػػاميـ بإلقػػػا  دروس أو ملاضػػػرات أو القيػػػاـ بتمػػػاريف عمليػػػة بػػػي قليػػػات ويمنلػػػوف ذات ا

 .(3)الجامعة باألقاليـ دوف التقيد بالنصاب المبيف بي الفقرة السابقة

 تمنح المقابآت بالفئات اآلتية عف قؿ درس: –113يبدح

 
 جنيو مليـ 

 األستاذ
 األستاذ المساعد

 المدرس
 المدرس المساعد والمعيد

511 
651 
111 
811 

6 
6 
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أما المنتػدبوف لتػدريس اللرػات األجنبيػة بػي غيػر األقسػاـ الخاصػة بتلػؾ اللرػات بيمنلػوف مقابػآت مقػدارىا 
 س الوالد.مليـ عف الدر  811

ــبدح مػػر مراعػػاة لقػػـ الفقػػرة الهانيػػة مػػف المادةالسػػابقة يمػػنح مػػف ينػػدب للتػػدريس أعضػػا  ىيئػػة  -112ي
%( مػف مبػدأ مربػوط الدرجػة التػي يرػرليا الػدرس الوالػد إذا قػاف مػف 6تعػادؿ )التدريس والمعيديف مقابػاة 

 العامليف بي اللقومة أو الييئات العامة أو المؤسسات العامة والولدات االقتصادية التابعة ليا.
بػػإذا لػػـ يقػػف مػػف العػػامليف عػػيف مجلػػس الجامعػػة مقاباتػػو بنػػا  علػػى اقتػػراح عميػػد القليػػة المخػػتص بمػػا ال 

 الهة جنييات عف الدرس الوالد.يجاوز ه
 وبي جمير األلواؿ ال تقؿ المقاباة عف همانيف قرًرا للدرس الوالد.

تعتبػػر مػػدة الػػدرس سػػاعة بيمػػا يتعلػػؽ بالػػدروس النظريػػة وسػػاعتيف بيمػػا يتعلػػؽ بالػػدروس  -111يــبدح
 العملية.

ــبدح جامعػػة  لقػػا  يجػػوز لمجلػػس الجامعػػة أف يقػػرر مقابػػاة إجماليػػة لمػػف يػػدعوف مػػف خػػارج ال -114ي
ملاضػػرات أو دروس بصػػفة عرضػػية لمػػف يعيػػد إلػػييـ با رػػراؼ علػػى الجانػػب التطبيقػػي لدراسػػات معينػػة 

 تستلـز خبرة خاصة بليث ال تجاوز المقاباة هالهيف جنيًيا بي الرير.
وتمػػنح المقابػػاة بػػي ىػػذه اللػػدود لمػػف ينػػدب لإلرػػراؼ علػػى الدراسػػة بػػي بعػػض األقسػػاـ التػػي ال توجػػد بييػػا 

 تذة أو أساتذة مساعدوف أو أساتذة متفرغوف.أسا

يمػػػنح للمنتػػػدب للتػػػػدريس مػػػف العػػػامليف بػػػي اللقومػػػػة أو المؤسسػػػات العامػػػة والولػػػػدات  -115يــــبدح
االقتصادية التابعة ليا بعيًدا عف ملؿ إقامتو بدؿ سفر ومصروبات انتقاؿ وبقًػا للػوائح العامػة أو المنتػدب 

 بدؿ سفر ومصاريؼ انتقالو.مف غير العامليف بيقدر رئيس الجامعة 
 لسادس(ا( مكافآت االمت ان:

لعميػد القليػة أف يقلػؼ باعمػاؿ االمتلػاف أعضػا  ىيئػة التػدريس وسػائر القػائميف بالتػدريس  -116يبدح
 العامليف مف غيرىـ.

 تمنح مقابآت عف أعماؿ االمتلانات: -117يبدح

 لمف يعيف مف خارج الجامعة للقياـ بيذه األعماؿ. -6



 

مف قلية إلى قلية أخرى أو إلى مدرسػة تعليميػة مللقػة بقليػة أو بقليػة أخػرى برػرط أف لمف يندب  -6
 يقـو بيذه األعماؿ عالوة على قيامو باعمالو األصلية بي قليتو أو بي قسمو.

ألعضا  ىيئة التدريس والمعيديف ومدرسي اللرات والمنتدبيف للتدريس مف الخارج بمقاباة إجماليػة  -9
 األعماؿ اآلتية: إذا بارروا عماًل مف

 )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 
 ورقة قاملة، ويستوبى ىذا النصاب مف أوراؽ االمتلاف التلريري أواًل. 651

بلػػػوث التػػػي تقػػػدـ بػػػي امتلانػػػات الدراسػػػة العليػػػا ومناقرػػػتيا واالرػػػتراؾ بػػػي مناقرػػػة رسػػػائؿ )جػػػػ( بلػػػص ال
 درجتي التخصص والعالية.

عػػػداد نتػػػائى  )د( العمػػػؿ بػػػي لجنػػػة المراقبػػػة العامػػػة ويرػػػمؿ تنظػػػيـ مرالػػػؿ االمتلػػػاف والرصػػػد والمراجعػػػة وا 
 االمتلاف.

فػػوف بيػػذه األعمػػاؿ طبقًػػا للقواعػػد التػػي يضػػعيا للعػػامليف باألمانػػة العامػػة للجامعػػة والقليػػات الػػذيف يقل -4
 مجلس الجامعة.

تقدر مقابآت تصليح أوراؽ االمتلػاف التلريريػة بنسػبة مػا صػللو الممػتلف بػي قػؿ ورقػة  -118يبدح
 مف ىذه األوراؽ على أساس اآلتي:

اف الدراسػػة العليػػا )أواًل( بػػي امتلانػػات النقػػؿ واالمتلانػػات النيائيػػة لدرجػػة ا جػػازة العاليػػة ومعادلتيػػا وامتلػػ
 مليـ عف الورقة الوالدة على أال تقؿ جملة المقاباة للممتلف الوالد عف جنيييف بي قؿ مادة. 611

مليًمػا عػف الورقػػة علػى أال تقػؿ جملػػة  651)هانًيػا( بػي امتلانػات القبػػوؿ ومعادلػة رػيادة الهانويػػة األزىريػة 
 المقاباة للممتلف الوالد عف جنيو بي قؿ مادة.

مليًمػػػا عػػػف الورقػػػة علػػػى أال تقػػػؿ جملػػػة  81ا( بػػػي امتلانػػػات المػػػدارس التعليميػػػة المللقػػػة بالقليػػػات )هالهًػػػ
 المقاباة عف جنيو بي قؿ مادة.

مليًمػا لقػؿ ورقػة  81إذا اقتضى االختيار العمؿ تصليح أوراؽ قدرت المقاباة على أسػاس  -119يبدح
 .على أال تقؿ جملة المقاباة للممتلف عف جنيو بي قؿ مادة



 

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

يمػػنح مػػف ينتػػدب لالمتلػػاف مػػف خػػارج القليػػة مقابػػاة عػػف االختبػػارات الرػػفوية ولضػػػور  -143يــبدح
 لى الوجو اآلتي:االمتلانات العملية ع

)أ( إذا قاف الممتلف مف العامليف بي الدولة أو الييئات العامة أو المؤسسات العامة والررقات التابر ليػا 
 % مف بداية مربوط الدرجة عف قؿ جلسة مف جلسات االمتلاف.6منح 

المقابػػاة )ب( إذا قػاف الممػػتلف مػػف غيػػر ىػؤال  عػػيف مجلػػس القليػػة مقاباتػػو. وبػي جميػػر اللػػاالت ال تقػػؿ 
لقؿ جلسػة بػي االمتلانػات الرػفوية عػف همػانيف قرًرػا عػدا امتلانػات المػدارس التعليميػة المللقػة بالقليػات 
بال تقؿ المقاباة لقؿ جلسػة عػف هالهػيف قرًرػا. وال يجػوز أف تزيػد المقابػاة علػى هالهػة جنييػات لقػؿ جلسػة 

 الوالد بي قليات الجامعة.وال على جنيييف للجلسة الوالدة إذا تعددت الجلسات بي اليـو 
ويمػػنح مػػف يعمػػؿ داخػػؿ الجػػاف المراقبػػة العامػػة أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس ومدرسػػي اللرػػات والمعيػػديف مقابػػاة 

 411% مف بداية مربوط الدرجة عف قؿ يػـو مػف أيػاـ العمػؿ علػى أال تقػؿ بػي اليػـو الوالػد عػف 6قدرىا 
 مليـ.

ت التػي تقػدـ بػي امتلانػات الدراسػة العليػا بواقػر تمػنح مقابػاة عػف بلػص البلػوث والمقػاوال -142يبدح
جنييًػػػا برػػػرط أف يقػػػوف البلػػػث أو المقػػػاوؿ مقػػػرًرا  51خمسػػػمائة ملػػػيـ لقػػػؿ بلػػػث أو مقػػػاؿ بلػػػد أقصػػػى 

 مستقاًل.

تمنح مقاباة، قػدرىا خمسػة عرػر جنييًػا لمػف يرػترؾ بػي بلػص الرسػالة لدرجػة التخصػص  -141يبدح
ا األمػػر إلػػى ىػػذه المناقرػػة وقػػذلؾ مػػف يرػػترؾ بػػي بلػػص البلػػوث ولتقػػديـ تقريػػر عنيػػا ومناقرػػتيا إذا دعػػ

 المقدمة لللصوؿ على الجوائز.

تمنح مقابػاة قػدرىا خمسػة وعرػروف جنييًػا لمػف يرػترؾ بػي بلػص الرسػالة لدرجػة العالميػة  -411يبدح
ذا قػاف ألػد المرػترقيف بػي الف لػص مػف وتقديـ تقرير عنيا ومناقرػتيا إذا دعػا األمػر إلػى ىػذه المناقرػة وا 

 خارج مصر قدر لو مجلس القلية مقاباة ال تجاوز أربعيف مر تلمؿ الجامعة مصاريؼ تلويؿ المقاباة.

تمػنح مقابػاة قػدرىا خمسػوف جنييًػا لإلرػراؼ علػى رسػائؿ الماجسػتير ومائػة جنيػو لإلرػراؼ  -145يبدح
وال تصػػػرؼ ىػػػذه علػػػى رسػػػائؿ الػػػدقتوراه بلػػػد أقصػػػى للمرػػػرؼ الوالػػػد خمسػػػمائة جنيػػػو بػػػي السػػػنة الماليػػػة 



 

المقابػػاة إال بعػػد تمػػاـ مناقرػػة الرسػػالة، وعنػػد تعػػدد المرػػربيف علػػى رسػػالة والػػدة تػػوزع المقابػػاة بالتسػػاوي 
 بينيـ.

يمػنح المنتػدب مػف العػامليف بػي الدولػة أو الييئػات العامػة أو المؤسسػات العامػة والرػرقات  -146يبدح
بػػدؿ سػفر ومصػػروبات انتقػػاؿ وبقًػا للػػوائح العامػػة،  التابعػة ليػػا ألعمػػاؿ االمتلانػات بعيػػًدا عػػف ملػؿ إقامتػػو

 أما المنتدب مف غير ىؤال  بيقدر عميد القلية بدؿ سفره ونفقات انتقالو.

يمنح العاملوف مف غيػر أعضػا  ىيئػة التػدريس وسػائر القػائميف بالتػدريس الػذيف يقلفػوف أو  -147يبدح
 911يػػة مربػػوط الدرجػػة برػػرط أال تقػػؿ عػػف % مػػف بدا6ينػػدبوف ألعمػػاؿ االمتلانػػات مقابػػاة يوميػػة قػػدرىا 

 مليـ لليـو الوالد.
ويصرؼ للعػامليف مػف معػاوني الخدمػة ورجػاؿ الرػرطة ومػف بػي لقميػـ نظيػر قيػاميـ باألعمػاؿ الخاصػة 

مليًمػػػا لليػػػـو  651% مػػػف المرتػػػب الرػػػيري علػػػى أال تقػػػؿ ىػػػذه المقابػػػاة عػػػف 6باالمتلانػػػات مقابػػػاة قػػػدرىا 
 الوالد.

 ماح  خرى:لسابع(ا( مكافآت و 

يمػػنح مقابػػاة ذات الفئػػات الػػواردة بػػي المادةالسػػابقة مػػف ينػػدب للعمػػؿ بمقتػػب تنسػػيؽ قبػػوؿ  -148يــبدح
 الطالب بي الجامعات عف قؿ يـو مف أياـ العمؿ بالمقتب.

يمنح أعضا  مجالس القليات والمعاىد التابعة للجامعة ومجلس الجامعة أو اللجاف التابعة  -149يبدح
ج الجامعػػة مقابػػاة ال تجػػاوز خمسػػة جنييػػات عػػف لضػػور قػػؿ جلسػػة وذلػػؾ وبقًػػا لمػػا لقػػؿ منيػػا مػػف خػػار 

 يلدده مجلس الجامعة.

ــبدح يمػػنح قػػؿ عضػػو مػػف أعضػػا  لجنػػة بلػػص ا نتػػاج العلمػػي للمررػػليف لوظػػائؼ األسػػاتذة  -150ي
ذا قػػػػاف ألػػػػد  واألسػػػاتذة المسػػػػاعديف بالجامعػػػػة هالهػػػػيف جنييًػػػػا عػػػػف بلػػػػص ا نتػػػػاج العلمػػػػي لقػػػػؿ وظيفػػػػة وا 
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.



 

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

 المجلس األعلى ل زىر.

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

 التعييف.

ــبدح يجػػوز أف يمػػنح المعيػػدوف وطػػالب المقابػػآت الدراسػػية مقابػػاة مسػػاىمة بػػي نفقػػات إعػػداد  -151ي
ى طلب األستاذ المررؼ ووبًقا لنظاـ الذي يصدر بو قرار مف رسالة التخصص أو العالمية وذلؾ بنا  عل

 المجلس األعلى ل زىر بنا  على اقتراح مجلس الجامعة.

ــبدح يجػػوز لمجلػػس الجامعػػة بػػي لػػدود اعتمػػادات الميزانيػػة تقريػػر صػػرؼ مػػنح ألعضػػا  ىيئػػة  -154ي
ف بػػػي ميمػػػػات علميػػػػة أو التػػػدريس والمدرسػػػػيف المسػػػاعديف والمعيػػػػديف وسػػػائر القػػػػائميف بالتػػػدريس الموبػػػػدي

 إجازات دراسية للضور مؤتمرات وبًقا للقواعد التي يقررىا.
يلػػدد مجلػػس الجامعػػة مقابػػآت لضػػور  6965لسػػنة 76ومػػر مراعػػاة ألقػػاـ قػػررا رئػػيس الجميوريػػة رقػػـ 

 جلسات المجالس واللجاف المختلفة بليث ال تجاوز مقاباة اللضور عف الجلسة الوالدة خمسة جنييات.

اسػػتهنا  مػػف األلقػػاـ المقػػررة بػػي ىػػذه الالئلػػة برػػاف مقابػػآت التػػدريس ومقابػػآت  -(3)مقػػرًرا 154يــبدح
االمتلػػػاف والمقابػػػآت والمػػػنح األخػػػرى، تسػػػري بالنسػػػبة لفئػػػات ىػػػذه المقابػػػآت األلقػػػاـ المعمػػػوؿ بيػػػا بػػػػي 

 المرار إليو. 6976لسنة  49الجامعات الخاضعة للقانوف رقـ 
لرا ات الصر   ف:لثاما(ا( ال سابات وا 

تعد إدارة اللسابات لساًبا ريرًيا عف قؿ نوع مف أنػواع النرػاط المػالي وقػذلؾ لسػاًبا ربػر  -155يبدح
سػػػنوي، ويجػػػب أف يتضػػػمف ىػػػذا اللسػػػاب بيانػػػات مفصػػػلة عػػػف تقػػػديرات ا يػػػرادات واعتمػػػاد المصػػػروبات 

لجيػػاز المرقػػزي السػػنوية ومػػا تػػـ تلصػػيلو ومػػا صػػرؼ بعػػاًل، وتبلػػغ بصػػورة مػػف قػػؿ منيمػػا لػػوزارة الماليػػة وا
 للملاسبات.
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ـــبدح يضػػػر المجلػػػس األعلػػػى ل زىػػػر بنػػػا  علػػػى اقتػػػراح مجلػػػس الجامعػػػة تنظيًمػػػا لللسػػػابات  -156ي
 ومستنداتيا وسجالتيا بليث يلقؽ الرقابة على الصرؼ ويعتمد النظاـ الملاسبي على ما ياتي:

 الولدات الفرعية.)أ( نظاـ الملاسبة بالميزانيات التقديرية للجامعة والقليات والمعاىد و 
 )ب( نظاـ الملاسبة المالية لإليرادات والنفقات ومراقز األمواؿ.

 )ج( نظاـ الملاسبة عف تقلفة الخدمات واألعماؿ.

تودع أمواؿ الجامعة بالبنؾ المرقزي المصري ويقوف الصرؼ بموجػب رػيقات يوقػر علييػا  -157يبدح
أمػػيف عػػاـ الجامعػػة أو األمػػيف العػػاـ المسػػاعد أو مػػف عميػػد القليػػة أو المعيػػد أو رئػػيس الولػػدة الفرعيػػة أو 

ومػػػف مػػػدير أو رئػػػيس اللسػػػابات المخػػػتص أو وقيلػػػو  –توقيًعػػػا أوال  –يندبػػػو رئػػػيس الجامعػػػة بيمػػػا يخصػػػو 
 توقيًعا هانيا.

 ولقؿ مف ىؤال  بي دائرة اختصاصو اعتماد مستندات الصرؼ أو قروؼ التسوية.
يف اللػوادث لطلبػة الجامعػة بلسػاب خػاص بالػد بنػوؾ القطػاع واستهنا  مما تقدـ تودع لصيلة رسػـو تػام

العػػػاـ ويجػػػوز توظيفػػػو بمػػػا يتفػػػؽ وألقػػػاـ الرػػػريعة ا سػػػالمية وتتخػػػذ ا جػػػرا ات الالزمػػػة لتخصػػػيص ىػػػذه 
 .(3)الرسـو التعويضات وغيرىا مف المصروبات المتعلقة بتاميف اللوادث لطلبة الجامعة

والمعاىػػد والولػػدات الفرعيػػة سػػلفة مسػػتديمة بتػػرخيص مػػف  تعطػػى  دارة الجامعػػة والقليػػات -158يــبدح
رئػػيس الجامعػػة أو مػػف يخولػػو لػػذلؾ وتقػػوف بػػي عيػػدة عامػػؿ مسػػئوؿ تتػػوابر بيػػو رػػروط الضػػماف مػػف غيػػر 

 العامليف باللسابات ويصرؼ منيا المصروبات الوقتية ويقوف الترخيص بي ذلؾ بي اللدود التالية:
 جنيو
 عة)مائة جنيو( لوقيؿ الجام  611
 )خمسوف جنييا( للعميد وأميف عاـ الجامعة.  51
 )هالهوف جنييا( لرئيس القسـ وألميف عاـ الجامعة المساعد.  91
 )خمسة عرر جنييا( لمراقب عاـ القلية أو المعيد أو الولدة الفرعية.  65

 أما المصروبات التالية بتصرؼ مف السلفة المستديمة ميما بلرت قيمتيا:
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ائية اليومية التػي يتػاخر المتعيػدوف بػي توريػدىا بػي الميعػاد الملػدد أو يػربض همف األصناؼ الرذ (6)
 المورد منيا لمخالفتو الرروط.

 أجور البرقيات الداخلية والخارجية. (6)
 الرسـو الجمرقية المستلقة على الطرود البريدية الواردة مف الخارج. (9)

يػد المعيػد أو الولػدة الفرعيػة أو أمػيف ويقوف الصرؼ مػف السػلفة المسػتديمة بموابقػة وقيػؿ الجامعػة أو عم
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.

 جنيو. 611الجامعة بيما ال يزيد على عميد القلية أو المعيد أو الولدة الفرعية وأميف عاـ 
 جنيو. 911وقيؿ الجامعة بيما ال يزيد على 

 ورئيس الجامعة بيما زاد على ذلؾ.
 ويراعى أف تسوى السلفة المؤقتة خالؿ رير على األقهر مف انتيا  الررض الذي أغطيت مف أجلو.

رخيص بالصػػرؼ ألصػػلاب يجػػوز ا ذف بالػدبر المقػػدـ بػػي اللػػاالت الضػػرورية ويقػػوف التػػ -159يــبدح
 االختصاصات المالية قؿ مف لدود اختصاصو.

ولرئيس الجامعة أف يرخص بي صرؼ مرتبات ومقابآت مقدًما ل سػاتذة الزائػريف وأعضػا  ىيئػة التػدريس 
ومدرسػػػي اللرػػػات والفنيػػػيف المعينػػػيف مػػػف خػػػارج الدولػػػة بعػػػد تسػػػلميـ العمػػػؿ وذلػػػؾ بػػػي لػػػاالت الضػػػرورة 

مػا يصػرؼ بػي قػؿ مػرة مػا يعػادؿ قيمػة مرتػب أو مقابػاة رػير علػى أال تخصػـ القصوى علػى أال يتجػاوز 
 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 
لتجديدىا مرة أخػرى مػا دامػوا قػائميف بالعمػؿ وذلػؾ بصػفة مؤقتػة للػيف إتمػاـ إجػرا ات واتخذت ا جرا ات 

 التجديد.

لرئيس الجامعة أو مف يندبػو أف يػرخص "بتقسػيط مبػالغ" مسػتلقة للجامعػة لػدى عػامليف أو  -160يبدح
أال تزيػد جنيو بإذا جاوزه قاف التػرخيص مػف مجلػس الجامعػة برػرط  611أبرا إذا لـ يجاوز أي مبلغ منيا 
 مدة التقسيط على هالث سنوات.



 

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

ة وألمػيف عػاـ الجامعػة أو مػف يندبػو رئػيس لعميػد القليػة أو المعيػد أو رئػيس الولػدة الفرعيػ -162يبدح
قؿ بي دائرة اختصاصو مباررة قابة االختصاصػات الخاصػة بتنفيػذ لػوائح وقواعػد بػدؿ السػفر  –الجامعة 

 ومصاريؼ االنتقاؿ المقررة.

لػرئيس الجامعػة أو مػف يندبػو عقػد ا يجػارات وتجيػدىا بػي لػدود اعتمػادات الميزانيػة طبقًػا  -161يبدح
 يصدره مجلس الجامعة بي ىذا الراف.للنظاـ الذي 

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

يقدـ إلى مجلس الجامعة والقليات والمعاىػد بصػفة دوريػة قػؿ هالهػة رػيور بيػاف مػالي عػف  -165يبدح
عتمػػػادات الماليػػػة مػػػر مراعػػػاة مقارنػػػة ذلػػػؾ باالعتمػػػادات التقديريػػػة ومهيالتيػػػا بػػػي السػػػنة السػػػابقة مرقػػػز اال

 وتوضيح الفروؽ زيادة ونقًصا مر بياف األسباب.
وتنظيـ قواعد إعداد ىػذه البيانػات الدوريػة والرقابػة علييػا بقػرار مػف المجلػس األعلػى ل زىػر بعػد أخػذ رأي 

 مجلس الجامعة.

لجامعػة خػالؿ الهالهػة أرػير التاليػة النتيػا  السػنة الماليػة مرقػًزا مالًيػا ولسػاًبا ختامًيػا تعػد ا -166يبدح
متضػػػػمًنا اللسػػػػابات الختاميػػػػة الخاصػػػػة بػػػػإدارة الجامعػػػػة والقليػػػػات والمعاىػػػػد والولػػػػدات الفرعيػػػػة يوضػػػػح 

عرضػو علػى ا يرادات والنفقات الفعليػة مقارنػة وبالتقػديرات ويعػرض ذلػؾ علػى مجلػس الجامعػة العتمػاده ل
 المجلس األعلى ل زىر.

ــبدح تخضػػر لسػػابات الجامعػػة لتفتػػيش ومراجعػػة قػػؿ مػػف الجيػػاز المرقػػزي للملاسػػبات ووزارة  -167ي
 المالية على الوجو المقرر بالنسبة للجامعات المصرية األخرى.

 لتاسع(ا( الشرا  والبيع:

ـــبدح جامعػػػة والقليػػػات والمعاىػػػد يقػػػوف رػػػرا  الميمػػػات بوجػػػو عػػػاـ لتمػػػويف المخػػػازف التابعػػػة لل -168ي
 والولدات الفرعية وبًقا لما تقرره مجالسيا طبًقا للقواعد التي يضعيا مجلس الجامعة.



 

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

يجػػوز التػػاميف علػػى المرػػتريات بػػي اللػػاالت التػػي تػػرى بييػػا السػػلطة الماليػػة المختصػػة  -170يــبدح
 لظروؼ خاصة التاميف علييا.

يقوف ررا  جميػر الميمػات الالزمػة للجامعػة عػف طريػؽ المناقصػة أو بطريػؽ الممارسػة أو  -173يبدح
 باألمر المبارر وبًقا أللقاـ ىذه الالئلة.

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

ويعلػػػف عػػػف المناقصػػػات العامػػػة للتوريػػػد مػػػف داخػػػؿ الػػػبالد أو مػػػف الخػػػارج وبالنسػػػبة للمناقصػػػات الملػػػدودة 
أسػػػماؤىـ بالقائمػػػة للتوريػػػد سػػػوا  قانػػػت داخليػػػة أو خارجيػػػة يػػػدعى إلػػػى االرػػػتراؾ بييػػػا المػػػوردوف المقيػػػدة 

 المعتمدة مف رئيس الجامعة أو مف يفوضو.

 يقوف الررا  بالممارسة بمعربة لجاف ترقؿ ليذا الررض وذلؾ بي اللاالت اآلتية: -171يبدح

 )أ( الميمات التي تقوف إال لدى مورد والد.
 )ب( الميمات التي ال يمقف تلديدىا بمواصفات دقيقة.

 جلة.)ج( الميمات المطلوبة بصفة عا
)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.

 قوف الررا  باألمر المبارر بي اللاالت اآلتية:ي -174يبدح

 )أ( الميمات التي ينقص مخزونيا عف اللد األدنى المقرر على أف يقوف الررا  لضرورة.
 )ب( الميمات التي ال تتناسب قيمتيا مر تقاليؼ إجرا ات المناقصة.

 )ج( الميمات المستلدهة الختبارىا وتجربتيا.



 

 رقات القطاع العاـ.)ج( الميمات التي تتوبر لدى ر
 )ىػ( الميمات التي يقرر مجلس الجامعة ررا ىا بيذه الطريقة.

 قما يجوز الررا  باألمر المبارر مف مورد ملتقر لميمات معينة.
وللجامعػػة أف تتػػولى االسػػتيراد مػػف الخػػارج بػػاألمر المبارػػر عػػف طريػػؽ البنػػؾ المػػودع بػػو أمواليػػا وذلػػؾ بػػي 

 يا.لدود اللصة النقدية المخصصة ل

يضر مجلس الجامعة القواعد التي يتـ على أساسيا بير وترريؿ ومنتجات الورش المزرعة  -175يبدح
 وغيرىا مف الولدات التابعة للجامعة أو قلياتيا أو بروعيا األخرى.

للجامعػة رػػرا  القتػب والمجػػالت العلميػػة بػدوف مناقصػػة علػػى أف يقػوف التػػرخيص بالرػػرا   -176يــبدح
 آلتية:بي لدود السلطات ا

 611ألمػػيف عػػاـ الجامعػػة وعميػػد القليػػة قػػؿ بػػي دائػػرة اختصاصػػو التػػرخيص بالرػػرا  بػػي لػػدود  (6)
 جنيو.

 جنيو. 611لرئيس الجامعة أو مف يندبو الترخيص بالررا  بي لدود  (6)
 ما زاد على ذلؾ ترخص بررائو لجنة المقتبات. (9)

والػػػػدوريات  –المجػػػػالت ويضػػػػر مجلػػػػس الجامعػػػػة قواعػػػػد التصػػػػرؼ بمقابػػػػؿ أو بػػػػدوف مقابػػػػؿ بػػػػي القتػػػػب و 
 والمطبوعات أو ما رابييا التي تقـو بإعدادىا الجامعة وقلياتيا ومعاىدىا.

جػرا ات الرػرا  والصػيانة وا صػالح الالزمػة بػي  -177يبدح يجوز للجامعة أف تتػولى الطبػر والنرػر وا 
للمصػالح والػوزارات التػي  لدود االعتمادات المقػررة بالميزانيػة وطبقًػا أللقػاـ القػوانيف واللػوائح دوف الرجػوع

 تعينيا األلقاـ المالية العامة.
 لعاشر(ا( المخازن والعهد:

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

ت ولسػػػابات المخػػػازف تخزيًنػػػا وصػػػرًبا وتتضػػػمف ىػػػذه الالئلػػػة علػػػى األخػػػص تنظػػػيـ المسػػػتندات والسػػػجال
وارتجاًعا، وطريقة استخداـ ىذه المستندات وجرد المخػازف والرقابػة علييػا وتلديػد السػلطات المختصػة بػي 

 رئوف المخازف الورش والمعامؿ وذلؾ بما يتفؽ وطبيعة العمؿ بي الجامعة وباقي ألقاـ ىذه الالئلة.



 

قػػؿ بػي دائػػرة اختصاصػو أف يعتمػػد خصػػـ  –عػػاـ الجامعػة  لعميػػد القليػة أو المعيػػد وأمػيف -179يــبدح
األصػػناؼ التالفػػة أو الفاقػػدة مػػف العيػػد إذا قػػاف التلػػؼ أو الفقػػد أو الضػػياع نارػػًئا عػػف أسػػباب قيريػػة ولػػـ 
يسػػفر التلقيػػؽ عػػف مسػػئولية ألػػد علػػى أال تجػػاوز القيمػػة مائػػة جنيػػو ويقػػوف االعتمػػاد لوقيػػؿ الجامعػػة إذا 

ويقوف االعتماد لوقيؿ الجامعة إذا زادت القيمة عف ىذا القدر ولـ تجاوز هالهمائػة  زادت القيمة مائة جنيو
 جنيو، ولرئيس الجامعة االعتماد بيما زاد على ذلؾ.

 
 

 

 

 

 انفصم انسبدس 

 َظبو انؼًم يف ثؼض وحداد اجلبيؼخ
 ل وال(( اظام العمل في المستشفيات اللامعية

الجامعػػة والمللقػػػة( بقليػػة طػػػب األزىػػر ولػػػدة مسػػتقلة بػػػي تقػػوف المسترػػػفيات التعليميػػة ) -180يـــبدح
 النوالي الفنية وا دارية والمالية.

 تعمؿ ىذه المسترفيات على تلقيؽ األغراض اآلتية: -183يبدح

أ( المساىمة بصورة بعالة بي توبير الرعاية الصلية للمواطنيف بليث تصبح ىذه الرعاية بػي متنػاوؿ قػؿ 
رة على الخدمة مر العمؿ دائًما على ربر مستوى ىذه الخدمة بي قػؿ بػروع مواطف بي ظروؼ ميسرة وقاد

 التخصص الطبية بليث ال تقؿ عف مهيالتيا بي البالد المتقدمة.
)ب( تػػػوبير ا مقانيػػػات الالزمػػػة للبلػػػوث الطبيػػػة بليػػػث يقػػػوف العمػػػؿ بػػػي ىػػػذه المرللػػػة للمجتمػػػر بليػػػث 

لية للجماىير مر مسايرة التطور العالمي دائًمػا بػي تستطير المساىمة بصورة بعالة بي لؿ المراقؿ الص
 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.

بئة قابة ا مقانيات المادية والعلمية التي تيسر ألعضا  ىيئػة التػدريس القيػاـ بػواجبيـ نلػو وطػنيـ )د( تع
وتفػػرغيـ لممارسػػػة المينػػة داخػػػؿ المسترػػفى الجػػػامعي بمػػا يلقػػػؽ األىػػداؼ القبػػػرى ليػػذه المسترػػػفيات بػػػي 

 مجاؿ العالج والتعليـ الطبي والبلوث الطبية.



 

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

ـــبدح مجلػػػس إدارة المسترػػػفى ىػػػو السػػػلطة المييمنػػػة علػػػى رػػػئونيا وتصػػػريؼ أمورىػػػا ووضػػػر  -181ي
 ولو على األخص.السياسة التي تلقؽ أغراض المسترفى تلت إرراؼ رئيس الجامعة 

 اقتراح اللوائح المتعلقة بالرئوف الفنية وا دارية والمالية وغيرىا دوف التقيد بالقواعد اللقومية. (6)
وضػػر النظػػاـ الػػداخلي للعمػػؿ بػػي المسترػػفى وولػػداتيا العالجيػػة وتلديػػد اختصاصػػاتيا والوصػػؼ  (6)

 العاـ لواجبات العامليف بيا.
 ولسابيا الختامي قبؿ عرضو على الجيات المختصة. إعداد مرروع الميزانية السنوية للمسترفى (9)

 النظر بي التقارير التي تقدـ عف سير العمؿ بي المسترفى ومرقزىا المالي. (4)

النظػػر بػػي قػػؿ مػػا يػػرى وزيػػر رػػئوف األزىػػر أو رػػيا األزىػػر أو رئػػيس الجامعػػة أو رئػػيس المجلػػس  (5)
 عرضو عليو بي مسائؿ تدخؿ بي اختصاصو.

اليػة وا داريػة وغيرىػا الخاصػة بالمسترػفيات بقػرار مػف رػيا األزىػر بنػا  تصدر اللوائح الفنية والم (6)
 على اقتراح مجلس إدارة المسترفيات وموابقة مجلس الجامعة.

يجتمػر المجلػس مػرة علػى األقػؿ قػؿ رػيريف وتقػوف اجتماعاتػو صػليلة بلضػور األغلبيػة  -185يبدح
 إذا تساوت يرجح الجانب الذي منو الرئيس.المطلقة لعدد أعضائو وتصدر القرارات باغلبية اللاضريف ب

تبلػغ قػرارات المجلػس إلػى رئػيس الجامعػة خػالؿ همانيػة أيػاـ مػف تػاريا صػدورىا العتمادىػا  -186يبدح
ذا اعتػػرض علييػػا يعػػاد  وتعتبػػر نابػػذة إذا لػػـ يعتػػرض علييػػا خػػالؿ أسػػبوع مػػف تػػاريا وصػػوليا إلػػى مقتبػػو وا 

الموضوع على رئيس الجامعة للبت بيو ويقدـ المدير إلػى العرض على مجلس إدارة المسترفى هـ يعرض 
ريا األزىر المسائؿ التي تستلـز صدور قرار منو أو تسػتوجب العػرض علػى المجلػس األعلػى ل زىػر أو 

 صدور قرار مف وزير رئوف األزىر أو رئيس الجميورية.

امػػة الموضػػوعية لتلقيػػؽ يقػػوف رئػػيس مجلػػس ا دارة مسػػئواًل عػػف متابعػػة تنفيػػذ السياسػػة الع -187يــبدح
 أغراض المسترفى.

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



 

رات مجلػس ا دارة ويقػوف يتػولى مػدير عػاـ المسترػفى إدارتيػا وتصػريؼ رػئونيا وتنفيػذ قػرا -189يبدح
مسػػئواًل عػػف تنفيػػذ السياسػػة العامػػة الموضػػوعة لتلقيػػؽ أغراضػػيا ويقػػدـ تقريػػًرا رػػيرًيا علػػى مجلػػس ا دارة 
وقلما رأى موجًبا لذلؾ ويتضمف التقرير عرًضػا ألعمػاؿ المسترػفى وأوجػو نرػاطيا ومػا يػراه مػف مقترلػات 

 طبًقا لما يعضو مجلس ا دارة مف قواعد.
  ساب الب وث واللامعةلثااي(ا( 

ينرػػػا بجامعػػػة األزىػػػر لسػػػاب خػػػاص يسػػػمى لسػػػاب البلػػػوث بالجامعػػػة ويخصػػػص ىػػػذا  -190يـــبدح
 اللساب لخدمة األغراض اآلتية:

)أ( البلػػػوث العمليػػػة الموجيػػػة  يجػػػاد الللػػػوؿ للمرػػػاقؿ الواقعيػػػة التػػػي يواجييػػػا النرػػػاط ا نتػػػاجي أو دور 
 الخدمات بي المجتمر.
 نتػػػاجي باألسػػػاليب العلميػػػة التػػػي تػػػؤدي إلػػػى تطػػػوير وخلػػػؽ أسػػػاليب جديػػػدة يترتػػػب )ب( معاونػػػة النرػػػاط ا

 علييا وبرة ا نتاج وتعدده وتلسينو.

 ترمؿ موارد اللساب الخاص المنصوص عليو بالمادةالسابقة. -193يبدح

تصػػدر  )أ( المبػػالغ التػػي تؤدييػػا الجيػػات طالبػػة البلػػوث نظيػػر القيػػاـ بيػػذه البلػػوث طبقًػػا لمػػا تلػػدده الئلػػة
 بقرار مف وزير رئوف األزىر بعد موابقة المجلس األعلى ل زىر.

)ب( اليبػػػات والوصػػػايا التػػػي تػػػرد للجامعػػػة برػػػرض توجيييػػػا للصػػػرؼ علػػػى البلػػػوث والتػػػي يقبليػػػا مجلػػػس 
 الجامعة طبًقا للقانوف.

العامػة يتولى المجلس األعلى ل زىر بمعاونة لجنة الدراسات العليا والبلوث وضر الخطػة  -192يبدح
 ألعماؿ ىذه البلوث.

ويتلوى وقيػؿ الجامعػة لرػئوف الدراسػات العليػا بمعاونػة لجنػة الدراسػات العليػا والبلػوث بالجامعػة ا رػراؼ 
 على البلوث التي يخصص ليا اللساب.

تػودع األمػواؿ المخصصػة للبلػوث بػي لسػاب مسػتقؿ ويقػوف التصػرؼ بييػا وبقًػا لالئلػة  -191يبدح
جػػػرا ات الضػػػرا  والبيػػػر 961مػػػادة)المنصػػػوص علييػػػا بػػػي ال ( وتتضػػػمف بصػػػفة خاصػػػة نظاًمػػػا للصػػػرؼ وا 

 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

تنرػا بالجامعػة ملطػة للتجػارب الزراعيػة أو ورش أو مراقػز لللسػاب العلمػي أو  يجػوز أف -194يبدح
غيرىػػا مػػف الولػػدات ذات الطػػابر الخػػاص وتعتبػػر قػػؿ منيػػا ولػػدة ليػػا قسػػـ مسػػتقؿ ويقػػوف ذلػػؾ بقػػرار مػػف 
وزيػػر رػػئوف األزىػػر بنػػا  علػػى طلػػب رػػيا األزىػػر بعػػد موابقػػة المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بنػػا  علػػى اقتػػراح 

 عة.مجلس الجام

تصدر اللوائح الفنية والمالية وغيرىا بيذه الولدات بقرار مف المجلس األعلى ل زىر وبنا   -195يبدح
 على اقتراح مجلس الجامعة.

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

 

 يهحق جدول املزرجبد واملكبفآد
 ل وال(( المرتبات:

رػيا األزىػػر: يعامػػؿ معاملػػة الػػوزير مػػف ليػػث المرتػب وبػػدؿ التمهيػػؿ والمعػػاش ويقػػوف ترتيبػػو بػػي األسػػبقية 
 قبؿ الوزرا  مباررة.

 وقيؿ األزىر: يعامؿ معاملة وقيؿ الوزارة أوؿ مف ليث المرتب وبدؿ التمهيؿ والمعاش.
 مدير الجامعة

 نائب مدير القلية
 األستاذ وعميد القلية

 وقيؿ القلية
 األستاذ المساعد

 المدرس
 مساعد المدرس

 المعيد

تسري بي رانيـ جمير األلقاـ والقواعد المقررة 
أو التػػػػػػي تقػػػػػػرر خاصػػػػػػة بالمرتبػػػػػػات والعػػػػػػالوات 
والبػػػػػدالت التػػػػػي تسػػػػػتلؽ لنظػػػػػرائيـ بالجامعػػػػػات 
ط المصػػػػػػػػػرية األخػػػػػػػػػرى وطبقًػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػنفس الرػػػػػػػػػرو 

 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  الوزارة مف ليث المرتػب 
 وبدؿ التمهيؿ والمعاش.



 

 ة:لثاايا(( المكافآت والرواتب المختمف
 جنيو بي السنة، وتلدد المقاباة بي قرار تعيينو.—6-911الجامعة: مقاباة األستاذ غير المتفرغ  -6
 :(6)مجمر البلوث ا سالمية -6

جنيػػػو سػػػنوًيا، ويتقاضػػػى بػػػدؿ لضػػػور  6411)أ( مقابػػػاة العضػػػو المتفػػػرغ بػػػي مجمػػػر البلػػػوث ا سػػػالمية 
 جلسات ريرًيا.جنيًيا عف قؿ جلسة يلضرىا بلد أقصى خمس  81جلسات مقداره 

جنييًػػا عػػف  91جنيػػو سػػنوًيا، ويتقاضػػى بػػدؿ لضػػور جلسػػات مقػػداره  6811)ب( مقابػػاة العضػػو المتفػػرغ 
 قؿ جلسة يلضرىا بلد أقصى خمس جلسات ريرًيا.

 جنيًيا عف قؿ جلسة يلضرىا. 91)جػ( يتقاضى العضو الفخري والعضو المراسؿ بدؿ لضور مقداره 
 جنيو سنويًا. 511خؿ البالد مقاباة مقدارىا ويمنح العضو المراسؿ المقيـ دا -9
 61)د( مقاباة أعضا  اللجاف والخبرا  البالهيف باروقة المجمر ولجانو مف غير أعضا  المجمػر  -4

 جنيًيا عف قؿ جلسة يلرضيا وبلد أقصى خمس جلسات ريرًيا.

 :(2للثالث(ا( الملمس األعمى لألزهر

ت لضػػور اللجػػاف والجلسػػات يمػػنح قػػؿ عضػػو مػػف أعضػػا  اسػػتهنا  مػػف األلقػػاـ والقواعػػد المنظمػػة لبػػدال
جنييًػػا عػػف قػػؿ جلسػػة يلضػػرىا وبلػػد أقصػػى جلسػػتاف  50المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بػػدؿ لضػػور مقػػداره 

 ريرًيا.
 91قمػػا يمػػنح قػػؿ عضػػو مػػف أعضػػا  اللجػػاف التػػي يرػػقليا المجلػػس األعلػػى ل زىػػر بػػدؿ لضػػور مقػػداره 

 يًا.جنيًيا عف قؿ جلسة وبلد أقصى جلستاف رير 
 لرابع(ا( المعاهد األزهرية:

يمػػػنح رػػػيوخ المعاىػػػد الهانويػػػة وا عداديػػػة واالبتدائيػػػة البػػػدالت المقػػػررة لنظػػػرائيـ بػػػي مػػػدارس وزارة التربيػػػة 
 والتعليـ.

 وبالنسبة للمعاىد المرترقة )ا عدادية والهانوية( يمنح ريا المعيد أقبر البدليف.

                                                 

بي  67الجريدة الرسمية العدد 6996لسنة  699لبلوث ا سالمية( مف البند هانًيا بقرار رئيس الجميورية رقـ )مجمر ا 6استبدلت الفقرة  (3)
4/7/6997. 

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



 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول يؼبدنخ وظبئف انزؼهيى

1نسُخ  356حق  ثبنقزار ثقبَىٌ امله [1]2007 
 
 

 بدؿ االعتماد المدد البينية الدرجة المالية المعادلة الوظيفة التعليمية
%651 - العالية قبير معلميف  

سنوات 5 مدير عاـ معلـ خبير  665%  

سنوات 5 األولى معلـ أوؿ )أ(  611%  

سنوات 5 الهانية معلـ أوؿ  75%  

نتيف (الهالهة )أقدمية س معلـ سنوات 5   51 %  

 - سنة الهالهة معلـ مساعد

 
 
 

 

 
 

 

 

 

                                                 
5[1]

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



 

 

 

 

 
 

  3985نسُخ    302قبَىٌ رقى 

 )*(ثشؤٌ رُظيى طجغ املصحف انشزيف واألحبديش انُجىيخ
 بسـ الرعب

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

 )املبدح األوىل(
دوف غيره با رراؼ على طبر ونرر وتوزير وعرض وتداوؿ المصػلؼ  يختص مجمر البلوث ا سالمية

لسػػػنة  619الرػػػريؼ وتسػػػجيلو للتػػػداوؿ واأللاديػػػث النبويػػػة وبقًػػػا لمػػػا تقػػػرره الالئلػػػة التنفيذيػػػة للقػػػانوف رقػػػـ 
 براف إعادة تنظيـ األزىر والييئات التي يرمليا. 6966

ب عنػػػو بػػػالترخيص لػػػدور الطبػػػر والنرػػػر ويخػػػتص األمػػػيف العػػػاـ لمجمػػػر البلػػػوث ا سػػػالمية أو مػػػف ينػػػو 
ول براد والررقات والمؤسسات وغيرىا بطبر ونرر وتوزير وعرض وتداؿ، والتسجيؿ للتداوؿ لقػؿ مػا تقػدـ 
أو بعضو وبًقا للقواعد والرروط التي يصدر بيا قرار مف ريا األزىر. ويستهنى مف ررط اللصػوؿ علػى 

وقػػػاؼ مػػػف طبػػػر ونرػػػر وتسػػػجيؿ وتوزيػػػر وتػػػداوؿ المصػػػلؼ التػػػرخيص المرػػػار إليػػػو مػػػا تقػػػـو بػػػو وزارة األ
 الرريؼ واأللاديث النبوية ويتولى وزير األوقاؼ أو مف ينيبو إصدار الترخيص.

 )املبدح انضبَيخ(
يعاقػب بالسػػجف وبررامػة ال تقػػؿ عػف هالهػػة آالؼ جنيػػو وال تجػاوز عرػػرة آالؼ جنيػو قػػؿ مػف قػػاـ بطبػػر أو 

طبوعات أو تداوؿ التسجيالت المرار إلييا بي المادة السػابقة بػدوف نرر أو توزير أو عرض أو تداوؿ الم
 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.
جنيػو وال تزيػد علػى عرػريف ألػؼ جنيػو ويعاقب باألرراؿ الرػاقة المؤقتػة وبررامػة ال تقػؿ عػف عرػرة آالؼ 

 قؿ مف لرؼ عمًدا نًصا بي القرآف القريـ عند طباعتو أو تسجيلو باية وسيلة قانت.
                                                 

)*(
 .5/2/5791حابع في  72الجزيذة الزسميت العذد  



 

 وتقوف العقوبة األرراؿ الراقة المؤبدة ومهلى الررامة بي لالة العودة.
 وال يجوز اللقـ بوقؼ تنفيذ أي مف ىذه العقوبات.

جمػػر البلػػوث ا سػػالمية الػػذيف يصػػدر بتلديػػدىـ قػػرار مػػف وزيػػر ويقػػوف للعػػامليف المتخصصػػيف بػػإدارات م
 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(
 مؿ بو مف اليـو التالي لتاريا نرره.ينرر ىذا القانوف بي الجريدة الرسمية،ويع

 يبصـ ىذا القانوف بخاتـ الدولة، وينفذ ققانوف مف قوانينيا.
 (6985يوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  9) 6415رػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة  66صػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر برئاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجميوريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 
 

 

 



 

 

 


