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 3963لسنة ( 301)قانون رقم 
 بشأن إعادة تنظيم األزىر والييئات التى يشمميا

 الشعبباسم 
 رئيس الجميورية

 :قرر مجمس الشعب ااَلتى نصو، وقد أصدرناه
 

باعادة تنظيـ الجامع األزىر  6392لسنة  62تستبدؿ النصوص المرافقة بأحكاـ القانوف رقـ  -3مادة 
 . كؿ مف يخالؼ ذلؾ مف القوانيفويبطؿ  ،والقوانيف المعدلة لو

 

  الباب االول
   فى االحكام العامة

األزىر ىو الييئة العممية االسالمية الكبرى التى تقـو عمى حفظ التراث االسالمى ودراستو  -2مادة 
وتعمؿ عمى إظيار حقيقة االسالـ  وتحمؿ أمانة الرسالة االسالمية الى كؿ الشعوب، وتجميتو ونشره،

قدـ البشر ورقى الحضارة وكفالة األمف والطمأنينة وراحة النفس لكؿ الناس فى الدنيا وفى وأثره فى ت
واظيار أثر العرب فى  كما تيتـ ببعث الحضارة العربية والتراث العممى والفكرى لألمة العربية، . اآلخرة

تمع واألىداؼ وتعمؿ عمى رقى اآلداب وتقدـ العموـ والفنوف وخدمة المج تطور االنسانية وتقدميا،
وتزويد العالـ االسالمى والوطف العربى بالمختصيف وأصحاب الرأى  القومية واالنسانية والقيـ الروحية،

وتخريج عمماء عامميف متفقييف فى  فيما يتصؿ بالشريعة االسالمية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآف،
كفاية عممية وعممية ومينية لتاكيد الصمة بيف  الروح، الديف يجمعوف الى االيماف باهلل والثقة بالنفس وقوة

وتأىيؿ عالـ الديف لممشاركة فى كؿ أسباب النشاط واالنتاج  والربط بيف العقيدة والسموؾ، الديف والحياة،
كما  وعالـ الدنيا لممشاركة فى الدعوة الى سبيؿ اهلل بالحكمة والموعظة الحسنة، والريادة والقدوة الطيبة،

 . وثيؽ الروابط الثقافية والعممية مع الجامعات والييئات العممية االسالمية والعربية واألجنبيةتيتـ بت

واألزىر ىيئة مستقمة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكوف مقرىا القاىرة، ويجوز أف تنشىء فروعا ليا فى 
اإلشارة إلييا فى أو فى دوؿ العالـ، تحقيقا ألىدافيا العالمية السابؽ  ،عواصـ المحافظات فى مصر

، وتكفؿ الدولة مية والبحثية والكميات الجامعيةفى ذلؾ إنشاء المعاىد والمراكز اإلسال ىذه المادة ، بما
 . ، كما تكفؿ الدعـ المادى المناسب لو ولجامعتو وكافة ىيئاتواستقالؿ األزىر
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ثو واجتياداتو الفقيية ويمثؿ األزىر المرجع النيائى فى كؿ ما يتعمؽ بشئوف اإلسالـ وعمومو وترا
 1.والفكرية الحديثة

 2ممغاة -1مادة 

االكبر و صاحب الرأى فى كؿ ما يتصؿ بالشئوف الدينية و  شيخ االزىر ىو االماـ -4مادة 
ولو الرياسة و التوجيو فى كؿ ما يتصؿ بالدراسات االسالمية فى ، لمشتغميف بالقرآف و عمـو االسالـ ا

 . جمس األعمى لألزىرويرأس الم، األزىر وىيئاتو

عند خمو منصب شيخ األزىر يختار مف يشغمو بطريؽ االنتخاب مف بيف أعضاء ىيئة كبار  -5مادة 
 :ويشترط فى المرشح الشروط اآلتية  العمماء باألزىر المرشحيف لشغؿ المنصب،

 .أف يكوف حامال لمجنسية المصرية وحدىا ومف أبويف مصرييف مسمميف  -6

ريجى إحدى الكميات األزىرية المتخصصة فى عموـ أصوؿ الديف والشريعة والدعوة أف يكوف مف خ -6
 .اإلسالمية والمغة العربية، وأف يكوف قد تدرج فى تعميمو قبؿ الجامعى بالمعاىد الدينية األزىرية

وتختار ىيئة كبار العمماء ليذا المنصب ثالثة مف بيف أعضائيا الذيف تتوافر فييـ الشروط المقررة 
شأف األزىر عف طريؽ االقتراع السرى فى جمسة سرية يحضرىا ثمثا عدد أعضائيا، ثـ تنتخب الييئة ب

شيخ األزىر مف بيف المرشحيف الثالثة فى ذات الجمسة بطريؽ االقتراع السرى المباشر ويصبح شيخا 
لألزىر إذا حصؿ عمى األغمبية المطمقة لعدد أصوات الحاضريف وبعد صدور قرار مف رئيس 

 .الجميورية 

 9.ويعامؿ شيخ األزىر معاممة رئيس مجمس الوزراء مف حيث الدرجة والراتب والمعاش

يكوف لألزىر شخصية معنوية عربية الجنس و يكوف لو األىمية الكاممة لممقاضاة و قبوؿ  -6مادة 
ذى يقوـ التبرعات التى ترد اليو عف طريؽ الوقؼ والوصايا و اليبات بشرط أال تتعارض مع الغرض ال

 . عميو األزىر
                                                 

 .6326لسنة  619كاـ القانوف بتعديؿ بعض أح 6166لسنة  69استبدلت الفقرة الثانية مف المادة بالقانوف   6
 .6326لسنة  619بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف  6166لسنة  69المادة ألغيت بالقانوف   6
 .6326لسنة  619بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف  6166لسنة  69استبدلت المادة بالقانوف   9
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ويكوف لو حؽ مقاضاة نظار األوقاؼ التى لممدرسيف أو الموظفيف ، وشيخ األزىر ىو الذى يمثؿ األزىر
و ذلؾ دوف إخالؿ بما لوزارة األوقاؼ مف الحقوؽ واالختصاصات المقررة فى  ،أو الطالب نصيب فييا

 . الموائح و القوانيف

،  6)يختاره شيخ األزىر ممف تتوافر فيو الشروط المقررة بالبنود يكوف لألزىر وكيؿ أو أكثر  -7مادة 
مف المادة الثانية ( أ)مكررا  96مف شروط عضوية ىيئة كبار العمماء المبينة بالمادة ( 7،  2،  9

 .ويكوف تعييف وكيؿ األزىر لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد لمرة واحدة 

رئيس الجميورية بناء عمى عرض شيخ األزىر ويعامؿ ويصدر بتعيينو أو تجديد تعيينو قرار مف 
أقدميـ معاممة الوزير مف حيث الدرجة والراتب والبدالت، والمعاش، وتنتيى خدمتو ببموغو السف 

 .القانونية المقررة لترؾ الخدمة وفؽ أحكاـ القوانيف المنظمة لذلؾ

يابو، ولشيخ األزىر أف يفوض ويعاوف وكيؿ األزىر شيخ األزىر ويقوـ أقدـ الوكالء مقامة عند غ
 .الوكالء فى بعض اختصاصاتو، ويصبح أقدـ الوكالء عضوا بصفتو بمجمع البحوث اإلسالميو 

ويكوف لوكيؿ األزىر السمطات المقررة لرئيس المصمحة بالنسبة لييئات األزىر والعامميف بيا فى كافة 
  .القوانيف والموائح ، فيما عدا جامعة األزىر

  رىيئات األزى

 :يشمؿ األزىر الييئات اآلتية  -8مادة 

 .المجمس األعمى لألزىر -6

 .ىيئة كبار العمماء -6

 .مجمع البحوث اإلسالمية -9

 .جامعة األزىر - 

                                                 
 .6326سنة ل 619بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف  6166لسنة  69استبدلت المادة بالقانوف    
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 .قطاع المعاىد األزىرية -5

وتطبؽ عمى األزىر وىيئاتو أحكاـ القوانيف والموائح المالية الوظيفية المعموؿ بيا فى شأف الييئات 
فيما لـ يرد بشأنو نص خاص فى ىذا القانوف والئحتو، ويكوف لشيخ األزىر بالنسبة لألزىر العامة 
 5.والعامميف بيا جميع السمطات المقررة لموزير المختص فى كافة القوانيف والموائح وىيئاتو

 الباب الثانى

 المجمس األعمى لألزىر

  

ىر برئاسة شيخ األزىر، وعضوية كؿ يكوف لألزىر مجمس أعمى يسمى المجمس األعمى لألز  -9مادة 
 :مف 

 .وكالء األزىر -
 .رئيس جامعة األزىر -
 .نواب رئيس جامعة األزىر -
 .اثنيف مف أعضاء ىيئة كبار العمماء تختارىما الييئة لمدة سنتيف قابمة لمتجديد -
  .اثنيف مف أعضاء مجمع البحوث اإلسالمية يختارىما مجمس المجمع لمدة سنتيف قابمة لمتجديد -
 .ميف العاـ لممجمس األعمى لألزىراأل -
 .رئيس قطاع المعاىد األزىرية -
 .األميف العاـ لمجمع البحوث اإلسالمية -

، والمالية، ؿ مف وزارات األوقاؼ، والعدؿ، والتربية والتعميـ، والتعميـ العالىأحد وكالء الوزارة مف ك
 .والخارجية

 2.لوزراء الممثمة وزاراتيـ فى المجمسويصدر بتعيينيـ قرار مف شيخ األزىر بناء عمى ترشيح ا

                                                 
 .6326لسنة  619بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف  6166لسنة  69المادة مستبدلة بالقانوف   5
 .6376لسنة   61 ، والقانوف6396لسنة  59 ، وقد استبدلت بالقانوف 6166لسنة  69المادة مستبدلة بالقانوف   2
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، وتعد لية وتنتيى بنيايتياتكوف لألزىر موازنة سنوية مستقمة تبدأ ببداية السنة الما -(مكرر) 9مادة 
 .واعد المالية العامة المعموؿ بياوفؽ قانوف الموازنة العامة لمدولة وفى ضوء الق

العامة لمدولة توزيع االعتمادات بما يحقؽ مبدأ ويتولى المجمس األعمى لألزىر فور اعتماد الموازنة 
التكافؤ بيف الجيات والقطاعات التابعة لموازنة األزىر وبما ال يخرج عف األنواع والبنود المقررة 

 .االستقالؿ المالى لجامعة األزىر بالموازنة وال يمس

القانوف أحكاـ القوانيف وتسرى عمى موازنة األزىر والحساب الختامى ليا فيما لـ يرد بو نص فى ىذا 
 7.مموازنة العامة والحساب الختامىالمنظمة ل

 -: يختص المجمس األعمى لألزىر بالنظر فى األمور اآلتية -30مادة 
التخطيط ورسـ السياسة العامة لكؿ ما يحقؽ األغراض التى يقـو عمييا األزىر ويعمؿ ليا فى ( 6)

 . خدمة الفكرة االسالمية الشاممة
لسياسة التعميمية التى تسير عمييا جامعة األزىر و المعاىد األزىرية و األقساـ التعميمية فى رسـ ا( 6)

كؿ ما يتصؿ بالدراسات االسالمية و العربية و اقتراح المواد و المقررات التى تدرس لتحقيؽ أغراض 
 . األزىر

 . النظر فى مشروع ميزانية ىيئات األزىر و اعداد الحساب الختامى( 9)
 . اقتراح انشاء الكميات و المعاىد األزىرية و األقساـ التعميمية ( )
 . مف ىذا القانوف 2قبوؿ األوقاؼ و الوصايا و اليبات مع مراعاة أحكاـ المادة ( 5)
 . النظر فى كؿ مشروع قانوف أو قرار جميورى يتعمؽ بأى شأف مف شئوف األزىر( 2)
بناء عمى اقتراح الكمية أو  ،األزىر أو احدى كمياتياالنظر فى منح العالمية الفخرية لجامعة ( 7)

 . الجامعة
تشكيؿ المجاف الفنية الدائمة أو المؤقتة مف بيف أعضائو أو مف غيرىـ مف المتخصصيف لبحث ( 9)

 . الموضوعات التى تدخؿ فى اختصاصو
 . تدبير أمواؿ األزىر و استثمارىا و ادارتيا( 3)
القانوف أو غيره مف القوانيف و القرارات و الموائح و فيما يعرضو عميو  النظر فيما يعيد اليو ىذا( 61)

 . وفى كؿ ما يرى المجمس فائدة فى بحثو مف المسائؿ التى تدخؿ فى اختصاصو ،شيخ األزىر

                                                 
 .6326لسنة  619بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف  6166لسنة  69المادة مضافة بالقانوف   7
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يجتمع المجمس األعمى لألزىر مرة عمى األقؿ كؿ شير أو كمما دعت الحاجة لذلؾ بناء  -33مادة 
تبر اجتماعاتو صحيحة إال بحضور أغمب عدد أعضائو، وتصدر قراراتو عمى دعوة رئيسو وال تع

باألغمبية المطمقة ألعضائو الحاضريف وفى حالة التساوى فى األصوات يرجح الجانب الذى منو 
 9الرئيس وتعتمد قراراتو مف شيخ األزىر وتعتبر نافذة مف تاريخ إقرار المجمس األعمى ليا 

لألزىر أميف عاـ مف الدرجة الممتازة يرشحو شيخ األزىر ويصدر  يكوف لممجمس األعمى -32مادة 
بتعيينو قرار مف رئيس الجميورية ، ويكوف األميف العاـ مسئوال عف تصريؼ الشئوف المالية واإلدارية 

 القضائية التى تصدر بشأف األزىر، ولو فى ىذا الشأف جميع وتنفيذ القوانيف والموائح واألحكاـ
 3.رة لرؤساء المصالح فى كافة القوانيف والموائحاالختصاصات المقر 

يحدد الجدوؿ الممحؽ بالالئحة التنفيذية ليذا القانوف مرتبات شيخ األزىر ووكيمو وأميف  -31مادة 
 . المجمس األعمى لألزىر ومكافأت أعضائو

 . يكوف لممجمس جياز يتابع تنفيذ مقرراتو ويرأسو األميف العاـ لممجمس -34مادة 

 
  الثالث الباب

  مجمع البحوث االسالمية و ادارة الثقافة
  و البعوث االسالمية

 

مجمع البحوث االسالمية ىو الييئة العميا لمبحوث االسالمية وتقوـ بالدراسة فى كؿ ما  -35مادة 
  .يتصؿ بيذه البحوث

السياسى ثار التعصب ا  وتعمؿ عمى تجديد الثقافة االسالمية و تجريدىا مف الفضوؿ و الشوائب و 
و توسيع نطاؽ العمـ بيا لكؿ مستوى وفى كؿ بيئة  ،و تجميتيا فى جوىرىا األصيؿ الخالص ،والمذىبى

و حمؿ تبعة الدعوة الى سبيؿ  ،وبياف الرأى فيما يجد مف مشكالت مذىبية أو اجتماعية تتعمؽ بالعقيدة
 . اهلل بالحكمة و الموعظة الحسنة

                                                 
 .6326لسنة  619بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف  6166لسنة  69المادة مضافة بالقانوف   9
 .6326لسنة  619بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف  6166لسنة  69المادة مضافة بالقانوف   3
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اسات االسالمية العميا لدرجتى التخصص والعالمية واالشراؼ ألزىر فى توجيو الدر اوتعاوف جامعة 
 . عمييا والمشاركة فى امتحاناتيا

وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانوف واجبات مجمع البحوث األسالمية بالتفصيؿ الذى يساعد عمى 
 . تحقيؽ الغرض مف انشائو

  خمسيف عضوا مف كبار عمماء ال يزيد عمى يتألؼ مجمع البحوث االسالمية مف عدد -36مادة 
العشريف مف غير مواطنى  االسالـ يمثموف جميع المذاىب االسالمية ويكوف مف بينيـ عددال يزيد عمى

 61. الجميورية العربية المتحدة

  :يشترط فى عضو المجمع -37مادة 
 . أال تقؿ سنو عف أربعيف سنة( 6)

 . رهأف يكوف معروفا بالورع والتقوى فى ماضيو وحاض( 6)

أف يكوف حائزا ألحد المؤىالت العممية العميا مف األزىر أو إحدى الكميات أو المعاىد العميا التى ( 9)
 . تيتـ بالدراسات االسالمية

أو اشتغؿ بالتدريس لمادة مف مواد  أف يكوف لو انتاج عممى بارز فى الدراسات االسالمية،(  )
د التعميـ العالى لمدة أدناىا خمس سنوات أو شغؿ الدراسات االسالمية فى كمية أو معيد مف معاى

 . إحدى الوظائؼ االسالمية فى القضاء أو اإلفتاء أو التشريع لمدة أدناىا خمس سنوات

 . مستوفيف ليذه الشرط -فى حكـ ىذا القانوف  -ويعتبر األعضاء الحاليوف فى جماعة كبار العمماء 

بناء  اء مجمع البحوث االسالمية فى أوؿ تشكيؿ لو،يعيف بقرار مف رئيس الجميورية أعض -38مادة 
 . ويكوف شيخ األزىر رئيسا ليذا المجمع، شيخ األزىر عرض عمى

ويجوز لرئيس الجميورية خالؿ سنة مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف أف يصدر قرارات بتعييف أعضاء 
مف  62وفقا لنص المادة  بالمجمع بناء عمى اقتراح شيخ االزىر وذلؾ حتى يتـ تعييف جميع أعضائو

 66. ىذا القانوف

                                                 
 .6329لسنة  59مستبدلة بالقانوف   61
 .6322لسنة  3 وكانت الفقرة الثانية مضافة بالقانوف  ،6391لسنة  693دلة بالقانوف رقـ الفقرة الثالثة مستب  66
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 صفة يكوف مف بيف أعضاء المجمع عدد مناسب مف االعضاء متفرغيف لعضويتة وتحدد -39مادة 
التنفيذية واجبات العضو  العضو متفرغا أو غير متفرغ بقرار مف وزير شئوف االزىر وتحدد الالئحة

 66. المتفرغ والعضو غير المتفرغ
 :جمع ىىىيئات الم -20مادة 

المتفرغيف مف مواطنى  واألعضاء غير ،واألعضاء المتفرغيف ،ويتألؼ مف الرئيس ،مجمس المجمع( أ)
 . الجميورية العربية المتحدة و األميف العاـ لممجمع

 . ويتألؼ مف كؿ أعضاء المجمع ،مؤتمر المجمع( ب)
 . االمانة العامة لممجمع( ج)
 69. مدينة البعوث االسالمية( د)
 

وال يكوف اجتماعو صحيحا اال  ،يجتمع مجمس المجمع مرة فى كؿ شير عمى األقؿ -23مادة 
 . بحضور أكثرية أعضائو

وتستمر دورة اجتماعو أربعة أسابيع  يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كؿ سنة، -22مادة 
اذا اقتضت  ويجوز أف يدعى المؤتمر الى اجتماع غير عادى لمنظر فى جدوؿ أعماؿ السنة، ،
شيخ األزىر، ويكوف اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتيف بحضور أكثرية  بموافقة لظروؼ ذلؾ،ا

  بشرط أف يكوف مف بينيـ ربع األعضاء غير المواطنيف عمى األقؿ أعضائو،

يرأسيا أميف عاـ ويشغؿ ىذا المنصب مدير الثقافة  يكوف لممجمع أمانة عامة دائمة،  -21مادة 
مف ىذا  67االسالمية بشرط أف تتحقؽ فيو شروط العضوية المنصوص عمييا فى المادة والبعوث 

شيخ األزىر، ويكوف األميف العاـ  بناء عمى عرض القانوف ويصدر بتعيينو قرار مف رئيس الجميورية،
 . عضوا فى المجمع ما داـ شاغال ليذه الوظيفة -لممجمع بمقتضى قرار التعييف 

انة العامة لممجمع مف األميف العاـ و أميف مساعد أو أكثر و عدد مف الموظفيف تتألؼ االم -24مادة 
الالزمييف لتصريؼ الشئوف الفنية و االدارية لممجمع و مباشرة تنفيذ قراراتو طبقا لما تبينو الالئحة 

 . التنفيذية ليذا القانوف
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والترجمة  يتصؿ بالنشر يختص مجمع البحوث االسالمية فى نطاؽ أغراض األزىر بكؿ ما -25مادة 
 . االسالمية والتأليؼ والبعوث ودعاتو وطالبو الوافديف وغير ذلؾ مف العالقات

ما يمـز ليذه البحوث و  و تتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراتو و نشر بحوثو و دراساتو و اعداد
 .الدراسات مف بيانات

  6 و تنظـ ىذه االدارات بقرار مف شيخ األزىر
أعضاء  بناء عمى ترشيح اثنيف مف األعضاء ، تار مؤتمر المجمع باألغمبية المطمقة ،يخ -26مادة 

مراسميف مف مواطنى الجميورية العربية المتحدة أو مف غيرىـ ممف يرى االستعانة بيـ فى تحقيؽ 
 . ويصدر باعتماد عضويتيـ قرار مف شيخ األزىر أغراضو،

أو لمف يؤدى لالسالـ خدمات  جمع السابقيف ،يجوز منح لقب عضو فخرى ألعضاء الم -27مادة 
رئيس الجميورية بناء عمى عرض شيخ األزىر  ويصدر بمنح ىذا المقب قرار مف عممية ذات أثر،

 . باقتراح مف مؤتمر المجمع

يؤلؼ المجمع مف اعضائو لجانا لتحقيؽ اغراضو المنصوص عمييا فى ىذا القانوف وفى -28مادة 
 . الالئحة التنفيذية

يجوز دعوة األعضاء المراسميف واألعضاء الفخرييف الى جمسات المجمع بموافقة شيخ   -29ة ماد
  بناء عمى قرار مجمس المجمع األزىر،

 : تسقط عضوية المجمع فى إحدى الحاالت اآلتية -10مادة 

 . إذا صدر ضد العضو حكـ ماس بالشرؼ واألمانة( أ)

أو إنكار ما عمـ منو  كالطعف فى اإلسالـ، وية،إذا وقع مف العضو ماال يالئـ صفة العض( ب)
أو سمؾ سموكا ينقص مف قدره كعالـ مسمـ ويكوف سقوط العضوية فى ىذه الحالة بقرار  بالضرورة،

 . مسبب يصدره المجمع بأغمبية الثمثيف مف أعضائو ويعتمده شيخ األزىر

ذه سقوط العضوية فى ىويكوف  إذا عجز العضو عف مباشرة أعمالو لمرض أو لظروؼ أخرى،( ج)
 . بعد موافقة المجمع ،الحالة بقرار جميورى
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أو اعتبره المجمع مستقيال بتخمفو عف حضور جمسات المجمع وفقا لما  ،إذا تقرر قبوؿ استقالتو( د)
 . تفصمو الالئحة التنفيذية ليذا القانوف

  قة أو غيرىااذا خال مكاف عضو مف أعضاء المجمع ألى سبب مف األسباب الساب -13مادة 
ويتـ الترشيح بتزكية ، ينتخب المجمع العضو الذى يخمفو مف المرشحيف لمعضوية خالؿ ثالثة أشير

، اال اذا حضرىا أغمبية أعضاء المجمع، وال تكوف جمسة االنتخاب صحيحة ،اثنيف مف األعضاء
ويكوف ، عمى األغمبية المطمقة لألعضاء الحاضريف ويكوف انتخاب المرشح صحيحا اذا حصؿ

 65 باعتماد العضوية قرار مف رئيس الجميورية بناء عمى عرض شيخ األزىر التصويت سريا ويصدر

يحدد الجدوؿ الممحؽ بالالئحة التنفيذية ليذا القانوف مكافآت المتفرغيف وغير المتفرغيف مف  -12مادة 
د يستعاف بيـ الذيف ق ،كما يحدد مكافآت أعضاء المجاف مف غير أعضاء المجمع ،عضاء المجمعأ

 .لخبرتيـ

تنشأ باألزىر ىيئة تسمى ىيئة كبار العمماء يرأسيا شيخ األزىر وتتألؼ مف عدد ال  -مكرر 12مادة 
يزيد عمى أربعيف عضوا مف كبار عمماء األزىر مف جميع المذاىب الفقيية األربعة، وتجتمع الييئة مرة 

 ى دعوة شيخ األزىر أو نصؼ عددعم عمى األقؿ كؿ ثالثة أشير أو كمما دعت الضرورة بناء
غمبية ويكوف اجتماعيا صحيحا إذا حضرتو األغمبية المطمقة ألعضائيا وتصدر قراراتيا باأل ،أعضائيا

 .، ويرأسيا أكبر األعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس المطمقة لألعضاء الحاضريف

يكوف تعيينو أو ندبو لمدة سنتيف ويكوف لمييئة أميف عاـ يصدر بتعيينو أو ندبو قرار مف شيخ األزىر و 
قابمة لمتجديد ويتولى تصريؼ الشئوف المالية واإلدارية لمييئة ويكوف مسئوال عف إعداد جدوؿ أعماليا 

 62.ومتابعة تنفيذ ما تصدره مف قرارات وتحدد اختصاصات األميف العاـ بقرار يصدر مف شيخ األزىر

 :يٚ رخزص ٕيئخ مجبس اىؼيَبء ثَب ي-مكرر أ 12مادة 

 .اّزخبة شيخ األصٕش ػْذ خي٘ ٍْصجٔ  -1

 .رششيح ٍفزٚ اىدَٖ٘سيخ  -2
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، ٗاىقضبيب االخزَبػيخ راد اىطبثغ اىخالفٚ اىزٚ ر٘اخٔ اىؼبىٌ جذ فٚ اىَغبئو اىذيْيخ ٗاىق٘اّيِاى -3

 .ٗاىَدزَغ اىَصشٙ ػيٚ أعبط ششػٚ 

رشخيح فيٖب ىشأٙ ٍؼيِ ٗدساعخ  اىجذ فٚ اىْ٘اصه ٗاىَغبئو اىَغزدذح اىزٚ عجق دساعزٖب ٗىنِ ال -4

، اىزٚ رحييٖب اىدبٍؼخ أٗ ٍدَغ خ األصٕشيخ اىدبٍؼيخ أٗ ٍب دّٖٗباىزط٘ساد اىََٖخ فٚ ٍْبٕح اىذساع

 .اىَديظ األػيٚ أٗ شيخ األصٕش إىٚ اىٖيئخ  اىجح٘س أٗ

خ اىؼبٍخ اىذػ٘ح ىَؤرَش عْ٘ٙ يدَغ أػضبء اىٖيئخ ٗأػضبء ٍدَغ اىجح٘س اإلعالٍيخ ، رؼذ ىٔ األٍبّ -5

 .ىيٖيئزيِ ٗرىل ىذساعخ األٍ٘س راد االٕزَبً اىَشزشك 

 .إصذاس ٍدالد أٗ ّششاد أٗ مزت رح٘ٙ قشاساد اىٖيئخ ٗأػَبىٖب ٗثح٘س أػضبئٖب  -6

ٗيد٘ص ىٖيئخ مجبس اىؼيَبء أُ رغزؼيِ ثبىيدبُ اىَزخصصخ ثَدَغ اىجح٘س اإلعالٍيخ ٍِٗ رشآ ٍِ 

.ٔ ص٘د ٍؼذٗد فٚ ٍذاٗالرٖباىخجشاء ألداء ٍٖبٍٖب دُٗ أُ ينُ٘ ى
17
 

 :يشزشط فيَِ يخزبس ػض٘ا ثٖيئخ مجبس اىؼيَبء ٍب ييٚ  -مكرر ب 12مادة  

 .أال يقو عْٔ ػِ خَغخ ٗخَغيِ ػبٍب  -1

 .أُ ينُ٘ ٍؼشٗفب ثبىزق٘ٙ ٗاى٘سع فٚ ٍبضئ ٗحبضشٓ  -2

أٗ اىيغ٘يخ ٗأُ ينُ٘ قذ ٗثيغ دسخخ األعزبريخ فٚ اىؼيً٘ اىششػيخ ( اىذمز٘سآ)أُ ينُ٘ حبئضا ىشٖبدح  -3

 .رذسج فٚ رؼيئَ فٚ اىَؼبٕذ األصٕشيخ ٗمييبد خبٍؼخ األصٕش 

 .أُ ينُ٘ ىٔ ثح٘س ٍٗؤىفبد سصيْخ فٚ رخصصٔ رٌ ّششٕب  -4

أُ يقذً ثحثيِ ٍجزنشيِ فٚ رخصصٔ ، رديضَٕب ىدْخ ٍزخصصخ رشنو ىٖزا اىغشض ٍِ ثيِ  -5

 .جبس اىؼيَبء ثقشاس ٍِ شيخ األصٕشأػضبء ٕيئخ م

أال ينُ٘ قذ ٗقؼذ ػيئ ػق٘ثخ خْبئيخ فٚ خْبيخ أٗ فٚ خشيَخ ٍخيخ ثبىششف أٗ اىْضإخ أٗ ػق٘ثخ  -6

 .رأديجيخ، أٗ أحيو إىٚ اىَحبمَخ اىدْبئيخ أٗ اىزأديجيخ 

أُ ينُ٘ ٍيزضٍب ثَْٖح األصٕش ػيَب ٗعي٘مب ٕٗ٘ ٍْٖح إٔو اىغْخ ٗاىدَبػخ اىزٙ ريقزٔ األٍخ  -7

 .ٗفٚ فشٗع اىفقٔ ثَزإجٔ األسثؼخ ثبىقج٘ه فٚ أص٘ه اىذيِ

اخزيبس أػضبئٖب ٍِ اىؼيَبء رٗٙ اىنفبءاد اىؼيَيخ  -ػْذ أٗه رشنيو ىٖيئخ مجبس اىؼيَبء  -ٗىشيخ األصٕش 

 .اىَزَيضح ثَشاػبح اىششٗط اىغبثقخ ٍغ إٍنبُ اىزدبٗص ػِ ششط ٍْٖب 

.ػيٚ ػشض شيخ األصٕش ٗيصذس ثزؼييِ أػضبء ٕيئخ مجبس اىؼيَبء قشاس ٍِ سئيظ اىدَٖ٘سيخ ثْبء
18
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إرا خال ٍقؼذ ػض٘ ٕيئخ مجبس اىؼيَبء ألٙ عجت ٍِ األعجبة اّزخجذ اىٖيئخ ػِ طشيق   -ج 12مادة 

االقزشاع اىغشٙ اىَجبشش ػض٘ا آخش خاله ثالثخ أشٖش ٍِ ربسيخ إػالُ خي٘ اىَقؼذ، ٍِ ثيِ اىَغز٘فيِ 

خ، ٗال رنُ٘ خيغخ االّزخبة صحيحخ ششٗط اىؼض٘يخ ثششط أُ يششح اىَزقذً اثْبُ ٍِ أػضبء اىٖيئ

إال ثحض٘س ثيثٚ ػذد األػضبء، ٗيصجح اىَششح ػض٘ا إرا حصو ػيٚ أػيٚ األص٘اد ىألػضبء 

.اىحبضشيِ، ٗيصذس ثزؼيئْ قشاس ٍِ سئيظ اىدَٖ٘سيخ ثْبء ػيٚ ػشض شيخ األصٕش
19
 

 

 : رغقظ اىؼض٘يخ ػِ ػض٘ ٕيئخ مجبس اىؼيَبء فٚ إحذٙ اىحبالد اآلريخ -د 12مادة 

 .إرا صذس ضذ اىؼض٘ حنٌ فٚ خْبيخ أٗ فٚ خْحخ ٍبعخ ثبىششف أٗ اىْضإخ  -1

إرا صذس ػِ اىؼض٘ ػَو أٗ ق٘ه ال يزالءً ٍغ صفزٔ مؼض٘ ثبىٖيئخ مبىطؼِ فٚ اإلعالً أٗ إّنبس  -2

 .ٍب ػيٌ ٍِ اىذيِ ثبىضشٗسح أٗ ّبه ٍِ قذسٓ مؼبىٌ ٍغيٌ 

 .ش ػزس رقجئ اىٖيئخ إرا رخيف ػِ حض٘س ثالس خيغبد ٍززبثؼخ ثغي -3

ٗينُ٘ إعقبط اىؼض٘يخ ثقشاس رصذسٓ اىٖيئخ ثبألغيجيخ اىَطيقخ ألػضبئٖب اىحبضشيِ فٚ خيغخ 

يحضشٕب ثيثب ػذد األػضبء ػيٚ األقو ثؼذ عَبع أق٘اه اىؼض٘ ٗرحقيق دفبػٔ ثَؼشفخ ىدْخ رشنيٖب 

 .اىٖيئخ ىٖزا اىغشض
21
 

  الباب الرابع
  جامعة االزىر

عة األزىر بكؿ ما يتعمؽ بالتعميـ العالى فى األزىر و بالبحوث التى تتصؿ بيذا تختص جام-11مادة 
و تؤدى رسالة  ،وتقـو عمى حفظ التراث االسالمى ودراستو و تجميتو و نشره ،التعميـ أو تترتب عميو

ا وتعمؿ عمى إظيار حقيقتو و أثره فى تقدـ البشر و كفالة السعادة ليـ فى الدني ،االسالـ الى الناس
وتعمؿ  ،كما تيتـ ببعث الحضارة العربية و التراث العممى والفكرى والروحى لألمو العربية ،وفى االخرة

عمى تزويد العالـ االسالمى والوطف العربى بالعمماء العامميف الذيف يجمعوف الى االيماف باهلل و الثقة 
كفاية عممية وعممية ومينية لتأكيد  ،بالنفس و قوة الروح والتفقو فى العقيدة و الشريعة و لغة القرآف

نواع أوتأىيؿ عالـ الديف لممشاركة فى كؿ  ،و الربط بيف العقيدة والسموؾ ،الصمة بيف الديف و الحياة
النشاط و االنتاج و الريادة و القدوة الطيبة وعالـ الدنيا لممشاركة فى الدعوة الى سبيؿ اهلل بالحكمة و 
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مف أبناء الجميورية وغيرىـ كما تعنى  ،رية العربية المتحدة وخارجيافى داخؿ الجميو  ،الموعظة الحسنة
 . بتوثيؽ الروابط الثقافية والعممية مع الجامعات والييئات العممية االسالمية و العربية و األجنبية

 

 : تتكوف جامعة األزىر مف الكميات والمعاىد اآلتية  -14مادة 
 :-تالكميا( أ)
 . كمية الشريعة والقانوف -
 . كمية اصوؿ الديف -
 . كمية المغة العربية -
 . كمية التجارة -
 . كمية الزراعة -
 . كمية الطب -
 . كمية اليندسة -
 . كمية البنات االسالمية -
 . كمية العمـو -
 . كمية التربية -
 . كمية الشريعة والقانوف بأسيوط -
 . كمية اصوؿ الديف بأسيوط -
 . كمية المغة العربية بأسيوط -

  -المعاىد( ب)
 . معيد الدراسات االسالمية والعربية -
 . معيد المغات والترجمة -

وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانوف االقساـ العممية التى تتكوف منيا كؿ كمية مف ىذه الكميات وأنواع 
شيخ األزىر  ويجوز أف يصدر قرار مف الدراسات بيا والدرجات العممية التى تمنح مف ىذه الكميات ،

 . بتحديد ىذه االقساـ
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ويتولى كؿ قسـ فى الكمية تدريس المواد التى تدخؿ فى اختصاصو ، ويقـو عمى بحوثيا فى الكمية أو 
 . غيرىا مف كميات الجامعة ومعاىدىا

 . فيما عدا كمية البنات االسالمية وال يجوز أف تتكرر االقساـ المتماثمة فى كميات الجامعة ،

 66.نشاء كميات اخرى أو معاىد عالية بقرار مف رئيس الجميوريةكذلؾ يجوز إ

يجوز أف تنشأ بقرار مف شيخ األزىر معاىد متوسطة وفوؽ متوسطة تابعة لمكميات إذا  -15مادة 
كانت الدراسة فييا تتصؿ بأكثر مف قسـ مف األقساـ، وتسرى عمى ىذه المعاىد األحكاـ الخاصة 

 66. بأقساـ الكمية

ز أف تمحؽ بكميات الجامعة أو بعضيا مدارس تعميمية لمواد أو دراسات تتصؿ يجو  -16مادة 
أو أقساـ االرشاد العامة المنشأة  ،د القرأف الكريـ وتعميـ القراءاتمثؿ مدرسة تجوي ،بأغراض األزىر

 . المعارؼ الدينية والعربية وغيرىا مف فئات الشعب لمواجية حاجات الذيف يريدوف التزود مف
وتحدد الالئحة التنفيذية نظاـ العمؿ  ،ؽ عمى ىذه المدارس واألقساـ شروط الدراسة الجامعيةوال تنطب

 . بيا
حواؿ أما لـ يقرر مجمس الجامعة فى  ،المغة العربية ىى لغة التعميـ فى جامعة األزىر -17مادة 

 . خاصة استعماؿ لغة أخرى
  -18مادة 

لمطالب المسمميف مف كؿ  الجامعة و معاىدىا المختمفةتتساوى فرص القبوؿ لمتعميـ بالمجاف فى كميات 
واالعداد المقرر قبوليا وفقا لما تقضى بو الالئحة  جنس ومف كؿ بمد فى حدود االمكانيات والميزانية

 . التنفيذية
المتحدة بالمصروفات  ومع ذلؾ يكوف قبوؿ الطالب الوافديف عمى غير منح مف الجميورية العربية

تبيف الالئحة مقدار ىذه المصروفات والرسوـ  التى تحددىا الالئحة التنفيذية كماوذلؾ فى الكميات 
 . االضافية ومواعيد أدائيا

                                                 
 .6376لسنة  7مستبدلة بالقانوف رقـ المادة   66
 .6161لسنة  2المادة مستبدلة بالقانوف   66
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المتحدة ليتأىموا لمتابعة  وتنظـ الدراسات الخاصة لطالب البعوث مف غير مواطنى الجميورية العربية
 69. الطالب العرب الدراسة فى الكميات والمعاىد مع نظرائيـ مف

  : يتولى ادارة جامعة األزىر -19مادة 
 . رئيس جامعة األزىر( 6)
 . مجمس الجامعة( 6)

 : يتولى إدارة كؿ كمية -40مادة 
 . عميد الكمية( أ)
 . مجمس الكمية( ب)

بناء عمى ترشيح شيخ  يكوف تعييف رئيس الجامعة بقرار مف رئيس الجميورية، -43مادة 
كراسى األستاذية بجامعة االزىر أو بإحدى الجامعات فى  ويشترط فيو أف يكوف قد شغؿ أحد األزىر،

 . الجميورية العربية المتحدة

  6. وتسرى عميو جميع األحكاـ التى تطبؽ عمى رئيس الجامعة فى الجميورية العربية المتحدة

وىو الذى يمثميا  ،يتولى رئيس الجامعة ادارة شئوف الجامعة العممية و االدراية و المالية -42مادة 
الجامعة  و قرارات مجمس ،وىو مسئوؿ عف تنفيذ القوانيف و الموائح فى الجامعة، أماـ الييئات االخرى

عمى  ،أف يقؼ الدراسة كميا أو بعضيا ولو فى حالة االخالؿ بالنظاـ ،فى حدود ىذه القوانيف و الموائح
  . خالؿ ثالثة أياـ أف يعرض قرار الوقؼ عمى مجمس الجامعة

عف شئوف التعميـ  تقريرا ،رئيس الجامعة الى شيخ األزىر فى نياية كؿ سنة جامعيةيقدـ  -41مادة 
 . والبحوث العممية وسائر نواحى النشاط األخرى بالجامعة

يكوف لجامعة األزىر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونو فى إدارة شئونيا العممية واالدارية  -44مادة 
 . غيابو ويقـو أقدميـ مقامو عند والمالية،

ويختص أحد نواب رئيس الجامعة بشئوف الدراسة والتعميـ وشئوف الطالب الثقافية والرياضية 
ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئوف الدراسات العميا والبحوث وتوثيؽ الروابط  واالجتماعية،

                                                 
 .6371لسنة  76مستبدلة بالقانوف رقـ المادة   69
 . 632لسنة  669الفقرة الثانية مضافة بالقانوف    6



16 

 

ويختص النائب الثالث  الثقافية والعممية بيف الجامعة والجامعات األخرى والمعاىد والييئات العممية
بمعاونة رئيس الجامعة فى إدارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونتو فى إدارة فرع 

 . جامعة األزىر لمبنات

شيخ األزىر واقتراح  ويكوف تعييف نائب رئيس الجامعة بقرار مف رئيس الجميورية بناء عمى عرض
 . أحد كراسى األستاذية فى جامعة األزىر ويشترط فيو أف يكوف قد شغؿ رئيس الجامعة

ويعتبر خالؿ مدة تعيينو شاغال وظيفة أستاذ عمى سبيؿ  ويكوف تعيينو لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد،
فإذا لـ تجدد مدتو أو ترؾ منصبو قبؿ نياية المدة عاد الى شغؿ وظيفة أستاذ التى كاف  التذكار،

 65.ا لـ تكف شاغرة شغميا بصفة شخصية الى أف تخموفإذ يشغميا مف قبؿ إذا كانت شاغرة ،

بناء عمى عرض شيخ األزىر ، يكوف لمجامعة أميف عاـ يعيف بقرار مف رئيس الجميورية -45مادة 
 . الجامعة بعد استطالع رأى رئيس

يدير األميف العاـ لمجامعة األعماؿ المالية واالدارية بالجامعة تحت اشراؼ رئيس الجامعة  -46مادة 
  .ويكوف مسئوال عف تنفيذ القوانيف و الموائح فى حدود اختصاصو ،وكيمياو 

  :يتكوف مجمس جامعة األزىر عمى الوجو اآلتى -47مادة 
 . ولو رياسة المجمس رئيس الجامعة، - 
 .الجامعةوكيؿ  - 
 .الكمياتعمداء  - 
 .موظفييايختاره الوزير مف بيف كبار  ممثؿ لوزارة التربية والتعميـ، - 
يرشحيـ المجمع ويصدر  ثالثة أعضاء عمى األكثر مف بيف أعضاء مجمع البحوث االسالمية، - 

 .سنتيفوذلؾ لمدة  بتعيينيـ قرار مف شيخ األزىر ،
ثالثة أعضاء عمى األكثر مف ذوى الخبرة فى شئوف التعميـ الجامعى والشئوف العامة المتعمقة  - 
 . لمدة سنتيفوذلؾ  يعينوف بقرار مف شيخ األزىر ، بو،

                                                 
 .6323لسنة   6، وقد كانت مستبدلة بالقانوف 6396لسنة  59وف رقـ المادة مستبدلة بالقان  65
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  : يختص مجمس جامعة األزىر بالنظر فى االمور اآلتية -48مادة 
 . وضع خطط الدراسة (6)
وضع النظاـ العاـ لمدروس والمحاضرات والبحوث واألشغاؿ العممية وتوزيع الدروس ( 6)

 . بالكميات والمحاضرات
 . تعييف مدة الدراسة ومدة االمتحاف ومدة العطمة( 9) 
 . وؿ الطالب فى الجامعة ونظاـ تأديبيـشروط قب(  )
 . المكافآت واالعانات المالية عمى اختالؼ أنواعيا( 5)
إدارة حركة االمتحانات وتشمؿ مدة اشتغاؿ الممتحنيف ولجاف االمتحاف ومقدار مكافآتيـ وكيفية ( 2)

 . تعيينيـ وواجباتيـ
 . منح الدرجات العممية والشيادات( 7)
 . جتماعية لمطالبتنظيـ الشئوف اال( 9)
 . وضع الموائح الخاصة بالمتاحؼ والمكتبات ومساكف الطالب وغيرىا مف المنشأت الجامعية( 3)
 . تتبع النشاط العممى لمكميات والمعاىد والتنسيؽ بيف الدراسات والبحوث القائمة بيا( 61)
 . تنظيـ البحث العممى وتوفير االمكانيات الالزمة لو( 66)
 . سى األستاذيةإنشاء كرا( 66)
 . تعييف أعضاء ىيئات التدريس بالجامعة ونقميـ وايفادىـ فى الميمات العممية( 69)
 . ندب أعضاء ىيئة التدريس واعارتيـ ( 6)
 . اعداد مشروعات الميزانية و الحساب الختامى( 65)
 . اقامة أبنية الجامعة وترميميما( 62)
بناء عمى اقتراح مجمسيا وموافقة المجمس  ى كمياتيا،منح العالمية الفخرية لمجامعة أو إحد( 67)

 . ويصدر بذلؾ قرار مف رئيس الجميورية األعمى لألزىر،
 . إبداء الرأى فيما يتعمؽ بجميع مسائؿ التعميـ فى درجاتو المختمفة( 69)
 . الترخيص لرئيس الجامعة فى إجراء التصرفات القانونية (63)
 . ىد الجامعووقؼ الدراسة بالكميات ومعا( 61)
 . شيخ األزىر الموضوعات التى يحيميا عميو( 66)
 . الموضوعات األخرى التى تتصؿ باختصاص الجامعة وفقا ليذا القانوف( 66)
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ويؤلؼ مجمس الجامعة مف بيف أعضائو ومف غيرىـ مف أعضاء ىيئة التدريس والمتخصصيف لجانا 
 . اختصاصوفنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخؿ فى 

ىَديظ اىدبٍؼخ أُ ييغٚ اىقشاساد اىصبدسح ٍِ ٍدبىظ اىنييبد أٗ اىَؼبٕذ اىزبثؼخ ىيدبٍؼخ  -49مادة 

 . إرا مبّذ ٍخبىفخ ىيق٘اّيِ ٗاىي٘ائح أٗ اىقشاساد اىزْظيَيخ اىزٚ رؼَو ثٖب اىدبٍؼخ

ى الالئحة التنفيذية ال تنفذ قرارات مجمس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى ىذا القانوف أو ف -50مادة 
 . إال بعد صدور قرار التصديؽ الى تصديؽ مف شيخ األزىر،

 .ةافذفإذا لـ يصدر قرار فى شأنيا خالؿ الستيف يوما التالية لتاريخ وصوليا مستوفاة الى مكتبو تكوف ن

بناء عمى ترشيح رئيس  يعيف شيخ األزىر عميد الكمية مف بيف أساتذة الكمية، -53مادة 
وكذلؾ عف تنفيذ قرارات مجمس  القوانيف والموائح الجامعية، ويكوف العميد مسئوال عف تنفيذ الجامعة،

ويقدـ العميد الى رئيس الجامعة فى كؿ سنة  الكمية ومجمس الجامعة فى حدود ىذه القوانيف والموائح،
 .جامعية تقريرا عف شئوف التعميـ والبحوث العممية وسائر نواحى النشاط بالكمية

ويكوف تعيينو مف  ،يكوف لكؿ كمية وكيؿ يعاوف العميد فى أعمالو ويقـو مقامو عند غيابو -52مادة 
 . بيف أساتذة الكمية بترشيح مف العميد وقرار مف مجمس الجامعة

 62. يكوف تعييف كؿ مف العميد والوكيؿ لمدة سنتيف -51مادة 
  :يؤلؼ مجمس الكمية مف -54مادة 
 . عميد الكمية -
 . ـ بالكميةرؤساء األقسا -
 . أحد األساتذة مف كؿ قسـ -

ولموزير المختص بناء عمى اقتراح الجامعة أف يضـ الى مجمس الكمية عضوا أو عضويف مف الخارج 
 . ممف ليـ دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكمية ويكوف التعييف لمدة سنتيف

 . وتكوف رياسة المجمس لعميد الكمية وعند غيابو لموكيؿ
ؾ رؤساء األقساـ التى تقوـ بأعباء التدريس بكمية غير الكمية التابعة ليا فى مجمس ىذه الكمية ويشتر 

 . عند النظر فى المسائؿ الداخمة فى اختصاص أقساميا

                                                 
 .6112لسنة  656مستبدلة بالقانوف المادة   62
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 -: يختص مجمس الكمية بالنظر فى األمور اآلتية -55مادة 
و األعماؿ الجامعية  وضع القواعد المتعمقة بمواظبة الطالب و نظاـ الدروس و المحاضرات( 6)

 . األخرى
وضع مناىج الدراسة و برامجيا و التنسيؽ بينيا فى األقساـ المختمفة و توزيع الدروس و ( 6)

 . المحاضرات عمى أعضاء ىيئة التدريس
 . تنظيـ البحوث العممية و تنسيقيا بيف أقساـ الكمية( 9)
 . يفوضع نظاـ االمتحاف و توزيع أعمالو عمى ىيئة الممتحن(  )
تقديـ اقتراحاتو الى مجمس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد االمتحاف و شروط منح الدرجات ( 5)

 . العممية و الدبمومات و الشيادات
 . رعاية الشئوف االجتماعية و الرياضية لمطالب( 2)
 . ميةتقديـ مايراه مف االقتراحات الى مجمس الجامعة فى شأف تيسير التعميـ و النظاـ فى الك( 7)
 . األمور األخرى التى يختص بيا وفقا لمقانوف( 9)

ويؤلؼ المجمس مف بيف اعضائو وغيرىـ مف أعضاء ىيئة التدريس و المتخصصيف لجانا فنية دائمة 
 . أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخؿ فى اختصاصو

افظات اجتماعات يعقد عمداء الكميات فى كؿ فرع مف فروع جامعة األزىر بالمح -مكرر 55مادة 
دورية مرة عمى األقؿ كؿ شيريف وكمما دعت الحاجة إلى ذلؾ لمتنسيؽ بيف نواحى النشاط والشئوف 

الطالبية والتعميمية ونظـ االمتحانات بكمياتيـ واقتراح أساليب تنفيذ توصيات مجمس الجامعة وتوصيات 
وة ليذه االجتماعات ورئاستيا أقدـ المؤتمرات العممية وتقييـ نظـ الدراسة واالمتحانات ويتولى الدع

 67. عمداء الكميات فى الفرع
 : أعضاء ىيئة التدريس فى الجامعة ىـ -56مادة 

 . األساتذة( أ)
 . األساتذة المساعدوف( ب)
 . المدرسوف( ج)

وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانوف شروط تعيينيـ ونقميـ وندبيـ واعارتيـ واجازاتيـ العممية 
ادية والمرضية وغير ذلؾ مف شئونيـ الوظيفية كما تحدد الالئحة واجباتيـ والنظـ التأديبية واالعتي

 . الخاصة بيـ وجدوؿ مرتباتيـ

                                                 
 .6396لسنة  59المادة مضافة بالقانوف   67
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يعامؿ أعضاء ىيئة التدريس والمعيدوف بجامعة األزىر مف حيث المرتبات والرواتب  -مكرر 56مادة 
، عمى أف يعتبر األستاذ بجامعة تحدةامعات الجميورية العربية الماإلضافية معاممة نظرائيـ فى ج

 . 69األزىر نظيرا لألستاذ ذى كرسى بيذه الجامعات
 يجوز أف يعيف فى ىيئة التدريس مسمموف مف غير مواطنى الجميورية العربية المتحدة ،-57مادة 

  بناء عمى طمب الجامعة ،رشيخ األزى ممف تؤىميـ كفايتيـ لذلؾ لمدة معينة ويكوف التعييف بقرار مف

بصفة زائريف  ،ستعانة بأساتذة مسمميف مف غير مواطنى الجميورية العربية المتحدةيجوز اإل -58مادة 
  .لمدة معينة

 . بناء عمى طمب الكمية المختصة ،ويكوف ذلؾ بقرار مف رئيس الجامعة

  يجوز أف يعيف مدرسو لغات وموظفوف فنيوف مسمموف مف غير مواطنى الجميورية -59مادة 
  . المتحدة لمدة معينة العربية

 . بناء عمى طمب الكمية المختصة ويكوف تعيينيـ بقرار مف رئيس الجامعة

فى الكمية معيدوف يقوموف بالدراسات والبحوث العممية وبما يعيد الييـ القسـ  يجوز أف يعيف -60مادة 
ة التدريس المختص مف التمرينات والدروس العممية وسواىا مف االعماؿ تحت إشراؼ أعضاء ىيئ

 . وتحدد الالئحة التنفيذية شروط تعيينيـ،  وباألعماؿ األخرى التى يكمفيـ بيا العميد
و قواعد تطبيقيا  وكيميا و أعضاء ىيئة التدريس و المعيديفمرتبات رئيس الجامعة و  -63مادة 

 . نوفبالالئحة التنفيذية ليذا القا ومكافآت االساتذة غير المتفرغيف يحددىا الجدوؿ الممحؽ

  :مع مراعاة أحكاـ ىذا القانوف والئحتو التنفيذية -62مادة 

يطبؽ مجمس الجامعة دوف الرجوع الى وزارة الخزانة أو الجياز المركزى لمتنظيـ واالدارة الموائح ( أ)
 . الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس

 . وتكوف قراراتو فى ذلؾ نيائية ونافذة

                                                 
   632لسنة  669بالقانوف رقـ  مضافة المادة  69
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الى وزارة الخزانة أو الجياز المركزى لمتنظيـ واالدارة القواعد يطبؽ رئيس الجامعة دوف الرجوع ( ب)
المالية العامة المعموؿ بيا فى حؽ جميع الموظفيف والمستخدميف فى الدولة عمى المعيديف وعمى سائر 

إذا أنو فى الحاالت التى توجب القوانيف اصدار  .الموظفيف بالجامعة مف غير أعضاء ىيئة التدريس
  .التخاذ الالـز فى شأنيا لجميورية يتعيف ارساؿ القرارات الى شيخ األزىرقرار مف رئيس ا

لمجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عف شروط الحصوؿ عمى شيادة الدراسة الثانوية العامة  -61مادة 
أو ما يعادليا عند التعييف فى وظائؼ مدرسى المغات اذا كانت لدى المرشح اجازات عممية أخرى 

 . ة بالنسبة الى الوظيفة التى سيعيف فيياتعتبر كافي

بعد أخذ رأى  لرئيس الجامعة اعفاء الموظفيف مف شروط المياقة الطبية كميا أو بعضيا -64مادة 
  (القومسيوف الطبى العاـ) المجنة الطبية العامة 

فى  التدريس تكوف االجازات االعتيادية السنوية لموظفى الجامعة مف غير أعضاء ىيئة -65مادة 
فييا مختمفة فتحدد االجازات فى ىذه  أثناء العطمة الصيفية فيما عدا المعاىد التى تكوف طبيعة العمؿ

 . أخد رأى عميد الكمية المختص بعد ،الحالة بقرار مف رئيس الجامعة
مرة واحدة خالؿ مدة  ويجوز منح الموظؼ اجازة اعتيادية بمرتب كامؿ لتأدية فريضة الحج وذلؾ

 .خدمتو
 ،بييئات األزىر فيما عدا أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األزىر وأعضاء االدارات القانونية -66ة ماد

وتعديالتو يطبؽ عمى العامميف فى  6379 لسنة 63وبمراعاة أحكاـ ىذا القانوف وأحكاـ القانوف رقـ 
والقوانيف  6379لسنة  7 مدنييف بالدولة رقـ نظاـ العامميف ال األزىر بجميع ىيئاتو أحكاـ قانوف

وغير ذلؾ مف  وذلؾ فيما يختص بتعيينيـ واجازاتيـ وترقياتيـ وتأديبيـ وانياء خدمتيـ، المعدلة لو
  شئونيـ الوظيفية

فيما  ،بالنسبة لمعامميف باألزىر وىيئاتو وبمراعاة أحكاـ ىذا القانوف والئحتو التنفيذية يكوف لشيخ األزىر
ر سبة لجامعة األزىواالختصاصات المقررة لموزير ويكوف لو بالن السمطات امعة األزىرعدا ج

الوزارة المنصوص  المقررة فى ىذا القانوف والئحتو التنفيذية ولوكيؿ األزىر سمطات وكيؿ الختصاصاتا
معة وطبقا سمطة الوزير فيما يختص بالعامميف بالجا ولرئيس جامعة األزىر ،عمييا فى القوانيف والموائح

التابعيف  التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سمطات وكيؿ الوزارة بالنسبة لمعامميف لما ىو محدد بالالئحة
لمجمع البحوث االسالمية واألميف العاـ  لكؿ منيـ ولألميف العاـ لممجمس األعمى لألزىر واألميف العاـ
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 المصمحة بالنسبة لمعامميف التابعيف لكؿلممعاىد األزىرية سمطة رئيس  لجامعة األزىر والمدير العاـ
 63. منيـ
ال يترتب عمى استقالة رئيس الجامعة أو وكيميا أو عضو ىيئة التدريس مف غير العمماء  -67مادة 

سقوط حقو فى المعاش أو المكافأة ويسوى معاشو أو مكافأتو فى ىذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات 
 91 ليف بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفروالمكافآت المقررة لمعامميف المفصو 

احتياطيا اذا  لرئيس الجامعة أف يوقؼ أى عضو مف أعضاء ىيئة التدريس عف عممو -68مادة 
 . ؾتضت مصمحة التحقيؽ معو ذلاق

بقرار مف المحكمة التأديبية ويترتب عمى وقؼ عضو  عمى ثالثة أشير اال يجوز أف تزيد مدة الوقؼ وال
مجمس التأديب  لـ يقرر و وقؼ صرؼ مرتبو ابتداء مف اليـو الذى أوقؼ فيو ماالتدريس عف عمم ىيئة

يتبع فى  فى الدعوى التأديبية ما صرؼ المرتب كمو أو بعضو بصفو مؤقتو الى أف يقرر عند الفصؿ
  .ليو كمو أو بعضوإىيئة التدريس منو أو بصرفو  شأف المرتب عف مدة الوقؼ سواء بحرماف عضو

التيـ الموجية  رئيس الجامعة عضو ىيئة التدريس المحاؿ الى مجمس التأديب ببيافعمف ي -69مادة 
بعمـ وصوؿ قبؿ الجمسة المعينة  اليو وبصورة مف تقرير التحقيؽ وذلؾ بكتاب موصى عميو مصحوب

 . لممحاكمة بعشريف يوما عمى األقؿ

لتحقيقات التى أجريت لعضو ىيئة التدريس المحاؿ الى مجمس التأديب االطالع عمى ا -70مادة 
.وذلؾ فى األياـ التى يعينيا لو رئيس الجامعة

31
 

 : تكوف محاكمة أعضاء ىيئة التدريس بجميع درجاتيـ أماـ مجمس تأديب يشكؿ مف -73مادة 
 . رئيسا ،وكيؿ الجامعة -
 . مستشار مف مجمس الدولة -
 . يعينو مجمس الجامعة سنويا ،أستاذ مف أحدى كميات الجامعة -

 . العمداء محؿ وكيؿ الجامعة عند غيابو ويحؿ أقدـ

                                                 
 .6396لسنة  59المادة مستبدلة بالقانوف رقـ  63
 .6371لسنة  59مضافة بالقانوف المادة   91
 .6119لسنة  639المادة مستبدلة بالقانوف   96
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عمى أف تراعى بالنسبة لمتحقيؽ  6359لسنة  667وتسرى بالنسبة لممحاكمة أحكاـ القانوف رقـ 
  مف ىذا القانوف 27واالحالة الى مجمس التأديب أحكاـ المادة 

  :العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعيا عمى أعضاء ىيئة التدريس ىى -72مادة 

 . االنذار( 6)

 . توجيو المـو( 6)

 . توجيو المـو مع تأخير العالوة المستحقة( 9)

 . العزؿ مف الوظيفة مع االحتفاظ بالمعاش أو المكافأة(  )

وفقا لمقوانيف والموائح المعموؿ بيا فى  ،العزؿ مع الحرماف مف كؿ أو بعض المعاش أو المكافأة( 5)
 . ىذا الشأف

مف ىذه المادة عضو ىيئة التدريس الذى ( 5أو   )ميو فى البنديف ويعاقب بالعزؿ المنصوص ع
  :يرتكب أيا مف المخالفات اآلتية

االشتراؾ فى مظاىرات تعرقؿ العممية التعميمية أو تعطؿ الدراسة أو تمنع أداء االمتحانات أو تؤثر  -6
 . عمييا، أو التحريض أو المساعدة عمى ذلؾ

  رقعات أو أية أدوات مف شأنيا أف تستعمؿ فى إثارة الشغب والتخريبإدخاؿ أسمحة أو ذخائر أو مف -6

 . اإلضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة ليا أو ممتمكات الجامعة -9

 . التعامؿ فى الدروس الخصوصية بمقابؿ أو بغير مقابؿ - 

، أو يتعارض مع الـ مسمـأو ال يتالءـ مع صفتو كع، بشرؼ عضو ىيئة التدريسكؿ فعؿ يخؿ  -5
 . حقائؽ اإلسالـ الثابتة أو ما ىو معمـو مف الديف بالضرورة ، أو يمس نزاىتو
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وتسرى أحكاـ ىذه المادة عمى العامميف بالجامعة مف غير أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابيـ 
 96. مف ىذه المادة( 9،  6،  6)المخالفات الواردة بالبنود 

ضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو ىيئة التدريس وقبوؿ مجمس الجامعة ليا وموافقة تنق -71مادة 
  .شيخ األزىر وذلؾ فيما عدا الحاالت التى نصت عمييا القوانيف والموائح الخاصة بالمخالفات المالية

 . تياوال تأثير لمدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتيف عف الواقعة ذا

لرئيس الجامعة أف يوجو تنبييا إلى أعضاء ىيئة التدريس الذيف يخموف بواجباتيـ أو  -74مادة 
 . يتصرفوف تصرفا ال يالئـ صفتيـ كعمماء مسمميف ويكوف التنبيو شفييا أو كتابيا

ؼ أو يطمب نقميـ الى وظائ ،76ولو توقيع عقوبتى اإلنذار وتوجيو الموـ المنصوص عمييما فى المادة 
 . أخرى خارج نطاؽ األزىر وذلؾ كمو بعد سماع أقواؿ عضو ىيئة التدريس وتحقيؽ دفاعو

 . ويكوف قراره فى ذلؾ مسببا ونيائيا

يقع مف أعضاء ىيئة التدريس فى كميتو مف اخالؿ  وعمى عميد كؿ كمية أف يبمغ رئيس الجامعة كؿ ما
 . بواجباتيـ أو بمقتضيات وظيفتيـ

الجامعة أف يوقع عقوبة الفصؿ مف الجامعة عمى كؿ طالب يرتكب أو يسيـ لرئيس  -مكرر 74مادة 
  :فى ارتكاب أى مف المخالفات اآلتية

لجامعية أو تعرض أيا منيما ممارسة أعماؿ تخريبية تضر بالعممية التعميمية أو بالمنشآت ا -6
 .لمخطر

عمؿ فى إثارة الشغب إدخاؿ أسمحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات مف شأنيا أف تست -6
  .والتخريب

 .إتياف ما يؤدى إلى تعطيؿ الدراسة أو منع أداء االمتحانات أو التأثير عمى أى منيما  -9

                                                 
 . 616لسنة   69ف المادة بالقانوف استبدلت الفقرة األخيرة م  96
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 .تحريض الطالب عمى العنؼ أو استخداـ القوة  - 

وال يصدر قرار الفصؿ إال بعد تحقيؽ تجريو الجامعة خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ الواقعة، ويخطر 
ار رئيس الجامعة بكتاب موصى عميو مصحوب بعمـ الوصوؿ، ويكوف التظمـ مف ىذا القرار الطالب بقر 

 .مف ىذا القانوف ( 76)أماـ مجمس التأديب المنصوص عميو فى المادة 

 99.لموضوع بالمحكمة اإلدارية العمياويجوز الطعف عمى قرار مجمس التأديب أماـ دائرة ا

  :التنفيذية العممية اآلتية وفقا ألحكاـ الالئحةتمنح جامعة األزىر الدرجات  -75مادة 
البكالوريوس فى الجامعات  وتعادؿ الميسانس أو، درجة االجازة العالية لمكميات و المعاىد ( أوال)

 . األخرى بالجميورية العربية المتحدة
 . جستيرتعادؿ درجة الما درجة التخصص فى دراسة مف الدراسات المقررة فى احدى الكميات و( ثانيا)
كميات الدراسات االسالمية  درجة العالمية فى أى الدراسات االسالمية أو العربية مف احدى( ثالثا)

وتعادؿ درجة  ،العالية منيا أو مف غيرىا مف الكميات والدراسات العربية لمحاصميف عمى االجازة
 . الدكتوراه

 . األخرى مف أى الكمياتدرجة العالمية أو الدكتوراه فى أى الدراسات العميا ( رابعا)
  9. درجة الدبمـو فى التخصصات المختمفة( خامسا)

تبيف الالئحة التنفيذية تفصيؿ الدرجات العممية واالجازات التى تمنحيا جامعة األزىر  -76مادة 
 . والشروط الالزمة لمحصوؿ عمى كؿ منيا

ويكوف ذلؾ بناء  افة أو بالحذؼ،ويجوز بقرار مف رئيس الجميورية التعديؿ فى الدرجات العممية باالض
  .عمى عرض شيخ األزىر وبعد أخذ رأى مجمس الجامعة وموافقة المجمس األعمى لألزىر فيما يخصو

تبيف الالئحة التنفيذية مناىج الدراسة والمقررات التى تدرس لنيؿ الدرجات العممية واالجازات  -77مادة 
 . يف كيفية توزيعيا عمى سنى الدراسة وفصوليا الدراسيةكما تب، والشيادات التى تمنحيا جامعة األزىر 

أف ، بناء عمى طمب الكمية أو المعيد وموافقة المجمس األعمى لألزىر فيما يخصو ، ولمجمس الجامعة 
 . بعدؿ فى ىذه المناىج والمقررات باألضافة أو بالحذؼ اذا اقتضت مصمحة التعميـ ذلؾ

                                                 
 . 616لسنة   69المادة مضافة بالقانوف   99
 .6376لسنة  7تمؾ الفقرة مضافة بالقانوف رقـ    9
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  . المتحاناتتنظيـ الالئحة التنفيذية ا -78مادة 

تمنح الدرجات العممية أو االجازات العالية أو الشيادات االمف نجح فى جميع االمتحانات المقررة  وال
 . لكؿ منيا

عف فيمة وتحصيمة فى  ،يشترط لنجاح الطالب فى االمتحانات أف ترضى لجنة االمتحانات -79مادة 
 . يةوذلؾ وفقا ألحكاـ الالئحة التنفيذ، كؿ مقررات الدراسة 

بناء عمى طمب مجمس الكمية أو المعيد أف يعفى طالب االجازة العالية  ،لمجمس الجامعة -80مادة 
مف المقررات الدراسية كميا أو بعضيا عدا مقررات السنة النيائية اذا ثبت أنو حضر مقررات دراسية 

يو كذلؾ مف ولممجمس أف يعف ،تعادليا فى كمية جامعية أو معيد عاؿ معترؼ بيما مف الجامعة
امتحانات النقؿ كميا أو بعضيا اذا ثبت أنو أدى بنجاح امتحانات تعادليا فى كمية أو معيد عاؿ 

 . معترؼ بيما مف الجامعة
ولممجمس أف يعفى طالب الدراسات العميا مف بعض المقررات الدراسية ومف أمتحاناتيا اذا ثبت أنو 

 . معترؼ بيما أو أدى بنجاح االمتحانات المقررة حضر مقررات مماثمة فى كمية جامعية أو معيد عاؿ

يشترط فى قيد الطالب لمتحضير لدرجة التخصص أو لدرجة العالمية أف يحصؿ عمى اذف  -83مادة 
 . مف مجمس الكمية فى متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة

 : يشترط فى رسالة العالمية -82مادة 

عممية يشيد لمطالب بكفايتو الشخصية فى بحوثو ودراساتو ويأتى  أف تكوف عمال ذا قيمة" الدكتوراه"
 .محققولمعمـ بفائدة 

 . ويشترؾ مجمع البحوث االسالمية فى الموضوعات التى تتصؿ باختصاصو

  الــبــاب الـخـامـــــس
 15 المعـاىـد األزىـريــة

 

                                                 
 .6117لسنة  652الباب الخامس بالقانوف استبدؿ عنواف   95
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ويجوز أف تنشأ معاىد  فيذية،تمحؽ باألزىر المعاىد األزىرية المذكورة فى الالئحة التن -81مادة  
 . بعد موافقة المجمس األعمى لألزىر أخرى بقرار مف شيخ األزىر

وتسمى األقساـ الثانوية المعاىد الثانوية  وتسمى األقساـ االبتدائية منيا المعاىد االعداية لألزىر،
 .لألزىر

 16 ممغاة -84مادة 

تزويد تالميذىا بالقدر الكافى مف الثقافة  الغرض مف المعاىد األزىرية الممحقة باألزىر -85مادة 
والى جانبيا المعارؼ والخبرات التى يتزود بيا نظراؤىـ فى المدارس األخرى المماثمة  ،االسالمية

ليخرجوا الى الحياة مزوديف بوسائميا واعدادىـ االعداد الكامؿ لمدخوؿ فى كميات جامعة األزىر وتتييأ 
العمؿ واالنتاج كما تتييأ ليـ الفرص المتكافئة لمدخوؿ فى كميات ليـ جميعا فرص متكافئة فى مجاؿ 

 . الجامعات األخرى فى الجميورية العربية المتحدة وسائر الكميات ومعاىد التعميـ العالى
الى جانب ما  مدة الدراسة فى المعاىد االعدادية لألزىر ثالث سنوات يعد فييا التمميذ -86مادة 

 97. مغو لمحصوؿ عمى الشيادة االعداديةيحصؿ مف عمـو الديف و ال
التمميذ الػى جػانب مػا  مػدة الدراسة فػى المعاىد الثانوية األزىرية ثالث سػنوات يعػد فييػا -87مادة 

الثانوية العامة بأحػد قسمييا العممى واالدبى أو  يحصػؿ مػف عمـو الديف والمغو لمحصوؿ عمػى الشيادة
 . 99ية الفنية بأحد أنواعيا الصناعى والتجارى والزراعى وغيرىاالثانو  الحصػوؿ عمػى الشيادة

  93بقرار مف رئيس الجميورية النقص ويجػوز أف تعدؿ مدة الدراسة فى االقساـ الثانوية الفنية بالزيادة أو
لمحاصميف عمى الشيادة االعدادية مف المعاىد االعدادية لألزىر حؽ الدخوؿ فى المعاىد  -88مادة 

ألزىر وليـ الى ذلؾ فرص متكافئة مع نظرائيـ لمتقدـ الى المدارس األخرى التى تجعؿ الثانوية ل
 . لشيادة االعدادية شرطا لمقبوؿا

وتحدد وزارة التربية والتعميـ مدى التجاوز عف شرط السف بالنسبة ليؤالء التالميذ عمى أف يوضح ذلؾ 
 . فى الالئحة التنفيذية
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االعدادية مف المدارس االعدادية العامة أف يطمبوا االلتحاؽ كما يجوز لمحاصميف عمى الشيادة 
بالمعاىد الثانوية لألزىر بعد النجاح فى امتحاف يحقؽ التعادؿ بينيـ وبيف الحاصميف عمى الشيادة 

 . االعدادية مف المعاىد االعدادية لألزىر
الدخوؿ فى احدى كميات  لمحاصميف عمى الشيادة الثانوية مف المعاىد الثانوية لألزىر حؽ -89مادة 

جامعة األزىر ومعاىدىا وفؽ قواعد القبوؿ التى يقررىا مجمس الجامعة وليـ الى ذلؾ فرص متكافئة 
مع نظرائيـ لمتقدـ الى الكميات المختمفة فى الجامعات األخرى والى سائر الكميات ومعاىد التعميـ 

 . العالى وفقا لمقواعد المقررة لذلؾ
مى الشيادة العامة مف المدارس الثانوية العامة أف يطمبوا االلتحاؽ باحدى كما يجوز لمحاصميف ع

كميات جامعة األزىر ومعاىدىا بعد النجاح فى امتحاف يحقؽ التعادؿ بينيـ وبيف الحاصميف عمى 
 . الشيادة الثانوية مف المعاىد الثانوية لألزىر

 
مف ىذا القانوف تحدد الالئحة  93و  99و  97و  92و  95مع مراعاة أحكاـ المواد  -90مادة 

بناء عمى اقتراح لجنة مف  ،التنفيذية المواد التى تدرس فى كؿ مف المعاىد االعدادية والثانوية لألزىر
األزىر ووزارة التربية والتعميـ كما تحدد الالئحة التنفيذية شروط القبوؿ والنظاـ العاـ لمدراسة 

 . واالمتحانات فى ىذه المعاىد
يشكؿ عمى مستوى كؿ معيد وكؿ منطقة أزىرية وعمى مستوى الجميورية مجمس  -3كررم 90مادة 
كما يجوز أف تشكؿ فى كؿ مف ىذه المستويات مجالس " مجمس األمناء واآلباء والمعمميف " يسمى 

 1 .التحاد الطالب ويصدر بتشكيؿ ىذه المجالس وتحديد اختصاصاتيا قرار مف شيخ األزىر
وعمى وزارة التربية والتعميـ  ،د األزىرية ادارة عامة ميمتيا االشراؼ واالدارةيكوف لممعاى -93مادة 

وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانوف ميمة ىذه االدارة ونظاـ  ،تقديـ المعونة الالزمة فى ىذا الشأف
 . العمؿ بيا واختصاصات مديرىا وموظفييا ووسائؿ التعاوف بينيا وبيف وزارة التربية والتعميـ

تشكؿ لجنة مف األزىر ووزارة التربية والتعميـ لوضع المناىج وتخطيط المواد الدراسية فى  -92مادة 
 . المعاىد األزىرية وفقا ألحكاـ ىذا القانوف وتحدد الالئحة التنفيذية نظاـ العمؿ فى ىذه المجنة

امتحانات  ،ربية والتعميـباالشتراؾ مع وزارة الت، تجرى االدارة العامة لممعاىد األزىرية  -91مادة 
 . الشيادات االعدادية والثانوية بأنواعيا المختمفة فى المعاىد األزىرية
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تسرى أحكاـ ىذه المادة وما بعدىا عمى جميع المعمميف الذيف يقوموف بالتدريس أو  -مكرر ا 91مادة 

خصائ خصائيى التوجيو أو التفتيش الفنى ، وعمى اإلخصائييف االجتماعييف والنفسييف وا  يى التكنولوجيا وا 

الصحافة واإلعالـ وأمناء المكتبات بيا ، وعمى كؿ مف كاف يشغؿ إحدى ىذه الوظائؼ وتـ إلحاقو 

  .لمعمؿ فى وظائؼ اإلدارة بالمعاىد والمناطؽ األزىرية واإلدارة العامة لقطاع المعاىد اإلزىرية 

فيما لـ يرد  6379لسنة  7 در بالقانوف رقـ وتسرى أحكاـ قانوف نظاـ العامميف المدنييف بالدولة الصا

 6 .بشأنو نص خاص

 :يتكوف جدوؿ وظائؼ المعمميف بالمعاىد األزىرية مف الوظائؼ اآلتية  -2مكرر  91مادة 
 .معمـ مساعد  -6
 .معمـ  -6
 .معمـ أوؿ  -9
 ( .أ)معمـ أوؿ  - 
 .معمـ خبير  – 5
  .كبير معمميف  -2

عػػادة تقييميػػا وترتيبيػػا قػػرار مػػف شػػيخ األزىػػر ويصػػدر باعتمػػاد جػػدوؿ ىػػذه الوظػػا ئؼ وبطاقػػات وصػػفيا وا 
خصػػائى  خصػػائى التكنولوجيػػا وا  ويتضػػمف مػػا يقابميػػا مػػف وظػػائؼ اإلخصػػائييف االجتمػػاعييف والنفسػػييف وا 

 6 .الصحافة واإلعالـ وأمناء المكتبات
قانوف نظاـ  مع عدـ اإلخالؿ بشروط شغؿ الوظائؼ المدنية المنصوص عمييا فى -1مكرر  91مادة 

  :يشترط فيمف يشغؿ وظيفة مف وظائؼ المعمميف بالمعاىد األزىرية ما يأتىالعامميف المدنييف بالدولة ، 
أف يكوف متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدوؿ التى تعامؿ المصرييف بالمثػؿ فػى تػولى  -6

  .الوظائؼ العامة
عند التعاقد مع المعمميف مف غير المصرييف وفقا لمقواعػد ويجوز لشيخ األزىر االستثناء مف ىذا الشرط 

 .التى تبينيا الالئحة التنفيذية
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حاصػػال عمػػى مؤىػػؿ عػػاؿ تربػػوى مناسػػب، أو عمػػى مؤىػػؿ مػػف خريجػػى كميػػات التربيػػة أو أف يكػػوف  -6
تأىيػػؿ تربػػوى وتصػػدر بقػػرار مػػف شػػيخ األزىػػر اشػػتراطات ( إجػػازة ) عػػاؿ مناسػػب باإلضػػافة إلػػى شػػيادة 

  .يؿ التربوى المطموبالتأى
 .محفظ القرا ف الكريـ ، ومدرس الخط العربىويستثنى مف ىذا الشرط 

الالئحػػػة التنفيذيػػػة أف يسػػػتوفى بػػػرامج التنميػػػة المينيػػػة وفقػػػا الشػػػتراطات شػػػغؿ كػػػؿ وظيفػػػة، وتحػػػدد  -9
 9 .اشتراطات التأىيؿ التربوى المطموبة

تعاقػد لمػدة سػنتيف قابمػة لمتجديػد سػنة أخػرى بال" معمػـ مسػاعد " يكػوف شػغؿ وظيفػة  -4مكرر  91مادة 
بقرار مف شيخ األزىػر، ويجػب عمػى شػاغميا خػالؿ ىػذه المػدة الحصػوؿ عمػى شػيادة الصػالحية لمزاولػة 
مينة التعميـ بالمرحمة التعميمية األزىرية التى يتقدـ ليا فإذا لـ يحصؿ عمى الشيادة خالليػا انتيػى عقػده 

 .تمقائيا دوف حاجة ألى إجراء
 ،يف بقػػرار مػػف شػػيخ األزىػػر فػػى وظيفػػة معمػػـ، مػػف أمضػػى سػػنة عمػػى األقػػؿ فػػى وظيفػػة معمػػـ مسػػاعدويعػ

، وثبتت صػالحيتو لمعمػؿ وفقػا لممعػايير التػى تحػددىا الالئحػة خالليا عمى الشيادة المشار إليياوحصؿ 
 .التنفيذية

خصػػائى الت خصػػائى ويسػػرى حكػػـ الفقػػرة األولػػى عمػػى اإلخصػػائييف االجتمػػاعييف والنفسػػييف وا  كنولوجيػػا وا 
 .الصحافة واإلعالـ وأمناء المكتبات بالمعاىد األزىرية

ويجػػوز بعػػد موافقػػة وزيػػر الماليػػة تسػػوية حالػػة مػػف يحصػػؿ عمػػى مؤىػػؿ عػػاؿ أثنػػاء الخدمػػة مػػف العػػامميف 
   .بالمعاىد والمناطؽ األزىرية  بشرط استيفاء المتطمبات التى تحددىا األكاديمة المينية لممعمميف

 
مكررا  39ار إلييا فى المادة يشترط لمتعييف ابتداء فى إحدى وظائؼ التعميـ المش -5مكرر  91 مادة 

، أو لمترقية لموظائؼ األعمى أو ما يعادليا توافر شروط شغميا والحصوؿ عمى شيادة الصالحية (6)
 5 .التى تعقد ليذا الغرض استيفاء برامج التنمية المينية لشغؿ الوظيفة و

يكوف التعييف أو التعاقد لشغؿ وظائؼ (  )مكررا  39دوف إخالؿ بحكـ المادة  -6مكرر  91مادة 
مف خالؿ إعالف واسع االنتشار يوجو لمجميع وبما يكفؿ ( 6)مكررا  39التعميـ المشار إلييا فى المادة 

                                                 
 .6169لسنة  7مستبدلة بالقانوف  6،9الفقرة ، 6117لسنة  652دة مضافة بالقانوف الما  9 
 .6117لسنة  652لمادة مضافة بالقانوف ، ا 6169لسنة  7ضافة  بالقانوف الفقرة األخيرة م    
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بينيـ بمراعاة مؤىالتيـ ، ويتـ ترتيب مف يجتازوف اختبار شغؿ الوظيفة والمفاضمة ؤ الفرصتكاف
 2 .وتنظـ الالئحة التنفيذية وسائؿ اإلعالف وقواعد الترتيب والمفاضمة. راتيـوخب
 

ال يجوز نقؿ شاغمى وظائؼ المعمميف مف مرحمة تعميمية إلى مرحمة تالية إال بعد  -7مكرر  91مادة 
استيفاء الشروط الخاصة بالميارات والمعارؼ والمتطمبات الفنية التى يصدر بتحديدىا قرار مف شيخ 

 7 .زىر ، وبعد الحصوؿ عمى شيادة الصالحية المقررة لممرحمة التى يتـ االنتقاؿ إلييااأل
 

( أ)موجػػو وتعػػادؿ وظيفػػة معمػػـ أوؿ : يتكػػوف جػػدوؿ وظػػائؼ التوجيػػو مػػف وظػػائؼ  -8مكــرر  91مــادة 
 .وموجو أوؿ وتعادؿ وظيفة معمـ خبير، وموجو عاـ وتعادؿ وظيفة كبير معمميف

عػػف طريػػؽ مسػػابقة عامػػة فػػى نطػػاؽ كػػؿ منطقػػة موجػػو أوؿ وموجػػو عػػاـ  ويػػتـ اختيػػار شػػاغمى وظػػائؼ
الشػروط المتطمبػة لمترقيػة مف ىػذا القػانوف وذلػؾ متػى تػوافرت  2مكررًا ( 39)أزىرية بمراعاة حكـ المادة 

مف ىذا القانوف ويكوف شغؿ الوظيفة لمػدة ثػالث سػنوات ( 66)مكررا  39والمنصوص عمييا فى المادة 
 .رة واحدةقابمة لمتجديد لم

ونسػػػب وظػػػائؼ التوجيػػػو إلػػػى تحػػدد الالئحػػػة التنفيذيػػػة إجػػػراءات وأسػػػس الشػػػغؿ والتجديػػد وأعبػػػاء العمػػػؿ و 
 9 .وظائؼ التعميـ

يكوف شغؿ وظيفة مدير ووكيؿ إدارة تعميمية بالمناطؽ األزىرية مف بيف شاغمى  -9مكرر  91مادة 
امة فى نطاؽ كؿ منطقة أزىرية، ويكوف عمى األقؿ بأقدمية سنتيف، فى مسابقة ع( أ)وظيفة معمـ أوؿ 

 .االختيار لمدة سنتيف قابمة لمتجديد
ويكوف لكؿ معيد شيخ ووكيؿ أو أكثر بحسب عدد الفصوؿ والمراحؿ التعميمية بيا ووفؽ احتياجات 

 .عمى النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية ، وذلؾدارةاإل
عمى األقؿ لشيخ ( أ)شاغمى وظيفة معمـ أوؿ ويتـ اختيار شغؿ وظيفة شيخ ووكيؿ المعيد مف بيف 

المعيد ومعمـ أوؿ لموكيؿ عمى األقؿ، فى مسابقة عامة فى نطاؽ كؿ محافظة، ويكوف االختيار لمدة 
 .سنتيف قابمة لمتجديد

 3 .وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وأسس االختيار والتجديد لكؿ وظيفة مف الوظائؼ السابقة
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د الالئحػة التنفيذيػة معػػايير ممزمػة لػألداء التعميمػى لمػػف نصػت عمػييـ المػػادة تحػػد -30مكـرر  91مـادة 
وأعبػػائيـ التعميميػػة وسػػاعاتيا بمختمػػؼ مسػػتوياتيـ ووظػػائفيـ ويراعػػى عنػػد إعػػدادىا عػػدـ ( 6)مكػػررا  39

 .التفرقة بيف الوظائؼ المختمفة
التوجيػو ووظػػائؼ اإلدارة التػػى كمػا تحػػدد الالئحػة نظامػػا يكفػؿ تقػػويـ كفايػة أداء شػػاغمى وظػائؼ التعمػػيـ و 

  .يشغميا معمموف بما يتفؽ وطبيعة نشاطيا وأىدافيا
د فػػى ويعتػ .ويكػوف تقػويـ األداء بمرتبػة كػػؼء ، وفػوؽ المتوسػط، ، ومتوسػط ، ودوف المتوسػػط وضػعيؼ

لمعمػـ ونتػائج تقػويـ أداء تالميػذ ا ،، بنظـ المتابعة والتقويـ المستندة عمى معايير األداءوضع ىذا التقرير
، والشػػيادات والػػدرجات العمميػػة التػػى يحصػػؿ تحسػػيف مسػػتوى أداء العمػػؿ بالمعيػػد ، ودرجػػة مشػػاركتو فػػى

، وتحسػػيف بمػػا يػػؤدى إلػى رفػػع مسػػتواه عمييػا والػػدورات التدريبيػػة التػى يجتازىػػا والمػػؤتمرات التػػى يحضػرىا
 .مستوى أدائو

 .تبع فى وضع تقرير تقويـ األداء وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات واألسس التى ت
كما تحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة لرفع كفاءة مف يحصؿ عمى تقرير تقويـ أداء بمرتبػة دوف 

 .المتوسط أو ضعيؼ
 .وتعتبر خدمة مف يحصؿ عمى تقريرى تقويـ أداء متتالييف بمرتبة ضعيؼ منتيية بقوة القانوف

داريػػة وفنيػػة وتعميميػػة وتشػػكؿ لجنػػة بقػػرار مػػف شػػيخ األ زىػػر بكػػؿ منطقػػة أزىريػػة تضػػـ عناصػػر قانونيػػة وا 
لتمقى وفحص التظممات مف تقارير تقػويـ األداء ، وترفػع ىػذه المجنػة توصػياتيا لشػيخ األزىػر التخػاذ مػا 

 51.يراه
 

، ( 6)مكػػػررا  39يشػػػترط لمترقيػػػة إلػػػى الوظػػػائؼ المنصػػػوص عمييػػػا فػػػى المػػػادة  -33مكـــرر  91مـــادة 
 :اآلتى

 .ستيفاء شروط الوظيفة المرقى إلييا عمى النحو المبيف ببطاقة الوصؼ الخاصة بياا -6
قضاء خمس سنوات عمى األقؿ فى ممارسة العمؿ الفعمى فى الوظيفة ، األدنى مباشرة ، أو ما فى  -6

 .مستواىا وفقا لمقواعد التى يصدر بيا قرار مف شيخ األزىر
 .دًا لمحاصؿ عمى الماجستير وعاميف لمحاصؿ عمى الدكتوراةوتخفض المدة البينية لمترقية عامًا واح

 .الحصوؿ عمى شيادة الصالحية لمزاولة الوظيفة المرقى إلييا -9

                                                 
 . 6117لسنة  652افة بالقانوف لمادة مضا  51



33 

 

الحصوؿ عمى تقرير تقويـ أداء بمرتبة فوؽ متوسط عمى األقؿ فػى السػنتيف السػابقتيف مباشػرة عمػى  - 
 .النظر فى الترقية

 .رقيةوتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات الت
ويستحؽ المعمـ بداية األجر المقرر لموظيفة المرقى الييا أو عالوة مف عالواتيػا أييمػا أكبػر اعتبػارا مػف 

 56.تاريخ الترقية، وال يخؿ ذلؾ باستحقاؽ العالوة الدورية فى موعدىا
يكوف نقؿ شاغمى الوظائؼ بيف المناطؽ األزىرية بقرار مف شيخ األزىر بناء  -32مكرر  91مادة 
.عرض رئيس قطاع المعاىد األزىرية عمى

52 
يحػػدد شػػيخ األزىػػر أيػػاـ العمػػؿ فػػى األسػػبوع ومواقيتػػو وفقػػا لمقتضػػيات الصػػالح  -31مكــرر  91مــادة 
  .العاـ

 المنصػوص عمييػا فػػى ىػذا القػانوف مػف العػامميف بالمعاىػد األزىريػػة ويكػوف التػرخيص لشػاغمى الوظػائؼ
 :ى النحو التالىعمبإجازات اعتيادية أثناء العطمة الصيفية، 

 .األوؿ ثالثوف يوما والمعمـ والمعمـ المساعد المعمـ  -
 .خمسة وثالثوف يوما( أ)المعمـ األوؿ  -
 .المعمـ الخبير أربعوف يوما  -
  .كبير المعمميف خمسة وأربعوف يوما -

ذلؾ بما ال و  ،واستثناء مف ذلؾ يجوز الترخيص بالحصوؿ عمى اإلجازات االعتيادية أثناء العاـ الدراسى
 .يتعارض مع مصمحة العمؿ

ويختص رئػيس المنطقػة األزىريػة باعتمػاد جميػع حػاالت التػرخيص باالجػازات االعتياديػة قبػؿ القيػاـ بيػا 
 .وفقًا لإلجراءات والضوابط التى يصدر بيا قرار مف شيخ األزىر

األقػػؿ فػػإذا لػػـ  وفػػى جميػػع األحػػواؿ يجػػب أف يحصػػؿ المعمػػـ عمػػى ثمثػػى إجازتػػو االعتياديػػة سػػنويا عمػػى
 59.يحصؿ عمييا لحاجة العمؿ التى تقدرىا السمطة المختصة استحؽ المقابؿ النقدى عنيا

 
تحدد أجور الوظائؼ المنصوص عمييا بيذا الباب وفقا لمجدوؿ المرافؽ ليذا  -34مكرر  91مادة 
  5.القانوف
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را بنظاـ حوافز يصدر رئيس مجمس الوزراء بناء عمى عرض شيخ األزىر قرا -35مكرر  91مادة 
األداء وحوافز اإلدارة وحافز التميز العممى لمحاصميف عمى شيادات دبمومات الدراسات العميا أو درجتى 

فى مجاالت العمؿ التعميمى أو التربوى ونظاـ منح مقابؿ أعباء الوظيفة ومقابؿ  الماجستير أو الدكتوراه
ئؼ أو مناطؽ معينة وأداء النفقات التى ساعات العمؿ اإلضافية ومقابؿ التشجيع عمى العمؿ بوظا

 55.، فى سبيؿ تأدية أعماؿ ىذه الوظائؼشاغمو الوظائؼ التعميمية يتحمميا
يمػػنح شػػاغمو وظػػائؼ التعمػػيـ ، حػػافزا لػػألداء المتميػػز يصػػدر بػػو قػػرار مػػف رئػػيس  -36مكــرر  91مــادة 

  .وط وضوابط منحومجمس الوزراء بناء عمى عرض شيخ األزىر، ويحدد القرار نسبة الحافز وشر 
مف شػاغمى الوظػائؼ المشػار إلييػا % 61وال يجوز أف يزيد عدد مف يمنحوف ىذا الحافز كؿ عاـ عمى 

 52.فى كؿ منطقة أزىرية
تنتيى خدمة شاغؿ الوظيفة بأحد األسباب المبينة بقانوف نظاـ العامميف المدنييف  -37مكرر  91مادة 

يسرى ىذا الحكـ بأثرة القانونى الفورى مف تاريخ و  ،جتماعىبالدولة بمراعاة أحكاـ قانوف التأميف اال
 57.نفاذه عمى كؿ مف بمغ السف القانونية لمتقاعد

مػػف ( 6)و( 6)مكػػررا  39يمػػنح شػاغمو وظػػائؼ التعمػيـ المشػػار إلييػا فػػى المػادة  -38مكــرر  91مـادة 
، وكػؿ السػنوية المقػررة األساسػى مػع اسػتحقاقيـ العػالوة مػف األجػر%  51بدؿ معمـ وقدره  ىذا القانوف 

 .معامميف بالجياز اإلدارى بالدولةزيادة فى األجور تمنح ل
 .ويصدر قرار مف شيخ األزىر بتحديد الوظائؼ المقابمة لوظائؼ المعمميف الواردة بالجدوؿ المرفؽ

ينػة المبنسػبة وفقػا لمبػدؿ اعتمػاد ( 6)مكػررا  39ويمنح شاغمو وظائؼ المعمميف المشار إلييا فػى المػادة 
لشػػػغؿ وذلػػؾ عنػػػد نقميػػـ  ،ليػػػذا القػػانوف وفػػػى التػػاريخ المحػػػدد بػػو مػػػف األجػػر األساسػػػى بالجػػدوؿ المرافػػؽ
، مػع احتفػاظيـ بصػفة شخصػية بػات الشػغؿ واالعتمػاد المقػررة ليػابعػد اسػتيفائيـ متطموظائؼ المعممػيف 

  .لمنقوليف إليياالحد األقصى لألجر المقرر لموظائؼ ايتقاضونيا ولو تجاوزت كانوا باألجور التى 
ويعامػػؿ شػػاغمو وظػػائؼ التعمػػيـ اإلشػػرافية والقياديػػة المدرجػػة بموازنػػة األزىػػر وجػػداوؿ وظائفيػػا مػػف غيػػر 
شػػاغمى الوظػػائؼ المنصػػوص عمييػػا بالبػػاب الخػػامس مػػف ىػػذا القػػانوف المعاممػػة الماليػػة المقػػررة لشػػاغمى 

 59.فى وظائفيـ التى يشغمونيا وظائؼ المعمميف، وذلؾ ما لـ يكونوا يتقاضوف مزايا مالية أكبر
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لشيخ األزىر أف يأمر بإجراء التحقيؽ مع أى مف شاغمى الوظائؼ المنصوص  -39مكرر  91مادة 
عمييا بيذا القانوف إذا اعطى دروسا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، فى ىذه الحالة يكوف 

أو باالحالة الى المحاكمة التأديبية بقرار التصرؼ فى التحقيؽ سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب 
 53.مف شيخ األزىر

  الـــبـــاب الــســـادس
 فى االحكام االنتقالية

الى أف يتـ تنفيذ ىذا القانوف ويتعادؿ خريجو األقساـ االبتدائية والثانوية بالمعاىد األزىرية  -94مادة 
دراسات اضافية لمتالميذ المقيديف فى ىذه  تنظـ ،مع نظرائيـ مف خريجى المدارس االعدادية والثانوية

األقساـ حيف صدور ىذا القانوف لتأىيميـ لدخوؿ امتحانات معادلة لمشيادة االعدادية بالنسبة لتالميذ 
البتدائية لممعاىد األزىرية ولمشيادة الثانوية العامة أو الفنية بالنسبة لتالميذ األقساـ الثانوية ااألقساـ 
 .. لمعاىداليذه 
وأف تعد العدة لعمؿ امتحانات المعادلة  ،مى وزارة التربية والتعميـ أف تعاوف فى تنظيـ ىذه الدراساتوع

 . 6326/  6326المشار الييا فى ختاـ العاـ الدراسى 
ومع ذلؾ فاف مف حؽ كؿ حاصؿ عمى احدى الشيادتيف االبتدائية أو الثانوية مف ىذه االقساـ دخوؿ 

وينتيى العمؿ بيذا النظاـ  ،الييا وفقا لمنظاـ الذى تحدده الالئحة التنفيذية امتحانات المعادلة المشار
 . 6322/  6325بانتياء العاـ الدراسى 

 
يستمر قبوؿ التالميذ الحاصميف عمى الشيادة االبتدائية مف األقساـ االبتدائية فى المعاىد  -95مادة 

وفقا لمنظاـ الذى تحدده الالئحة التنفيذية وتعدؿ  األزىرية ىذا العاـ فى األقساـ الثانوية بيذه المعاىد
مناىج الدراسة بالنسبة ليؤالء التالميذ ولمتالميذ المعيديف بالسنة األولى باألقساـ الثانوية عمى الوجو 

 .الذى يحقؽ التعادؿ فى آخر المرحمة
 

 6327/  6322والى ابتداء العاـ الدراسى  6329/  6326ابتداء مف العاـ الدراسى  -96مادة 
يكوف لمتالميذ الحاصميف عمى معادلة الشيادة االعدادية أو معادلة الشيادة الثانوية المشار الييما فى 

سواء فى  ،المادتيف السابقتيف كؿ الحقوؽ المقررة لمحاصميف عمى الشيادة االعدادية أو الشيادة الثانوية
ذلؾ مف الحقوؽ المقررة الموائح  أو فى غير، ى القبوؿ بالمدارس والكميات الجامعية ومعاىد التعميـ العال
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مع التجاوز عف شرط السف الى سنتيف بالنسبة لمحاصميف عمى معادلة االعدادية  ،والقوانيف والقرارات
 . والى ثالث سنوات بالنسبة لمحاصميف عمى معادلة الثانوية أو طبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية

العالية مف كميات األزىر الحالية أف ينتظموا فى دراسات عميا فى  كما يجوز لمحاصميف عمى الشيادة
 . جامعة األزىر الجديدة لمحصوؿ عمى درجة التخصص أو العالمية

ولمذيف يحصموف منيـ عمى احدى ىاتيف الدرجتيف أو كمتييما مثؿ الحقوؽ المخولة لمحاصميف عمييما 
 . ية العربية المتحدةأو عمى الماجستير أو الدكتوراه مف جامعات الجميور 

 

والذيف ينتظر قيدىـ فى أوؿ الموسـ الدراسى  ،الطالب المقيدوف فى كميات األزىر الحالية -97مادة 
تحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانوف النظاـ الذى يتبع لممالءمة بيف وضعيـ وبيف  ،6326/  6326

 . مقتضيات تطبيؽ ىذا القانوف

سنوات الدراسة بالنسبة لمطالب المقيديف حاليا فى كميات األزىر سنة أو  ومع ذلؾ فانو يجوز أف تزاد
 . سنتيف بصفة مؤقتة لتحقيؽ ىذه المالءمة

يحتفظ لمعمماء الموظفيف اآلف ولممدرسيف فى أقساـ األزىر المختمفة وفى المعاىد األزىرية  -98مادة 
كما يحتفظ  ،ة كبار العمماءوأعضاء ىيئات التدريس فى كميات األزىر الحالية وأعضاء جماع

ألصحاب الحقوؽ مف أوالد العمماء ولمطالب فى الكميات والمعاىد األزىرية واألقساـ العامة بكؿ 
الحقوؽ المالية المقررة ليـ قبؿ صدور ىذا القانوف سواء فى المرتبات أو فى المعاشات أو فى األوقاؼ 

أف تتضمف الالئحة التنفيذية ليذا القانوف تحديد  أو فى مدة الخدمة بالنسبة لمموظفيف أو غير ذلؾ عمى
يتعمؽ بيذه الحقوؽ بالنسبة لمذيف يعينوف فى الوظائؼ أو يمتحقوف بأقساـ الدراسة المختمفة  كؿ ما
 .مستقبال

 
االشارة اليو فى ىذا  تحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانوف المسائؿ اآلتية وغيرىا مما وردت -99مادة 
 : القانوف

  و وكيؿ ،ورئيس جامعة األزىر، و وكيؿ األزىر ، اختصاصات شيخ األزىر ( 6)
و  ،واألميف العاـ لمجامعة، و األميف العاـ لممجمس األعمى لألزىر ،و عمداء الكميات ،جامعة األزىر

وذلؾ فى الحدود  ،المختمفة و المجالس ،المعاىد األزىرية ومدير، مدير الثقافة و البعوث االسالمية
 . القانوف بينة فى ىذاالم
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األعمى لألزىر و  جدوؿ المرتبات و المكافآت لشيخ األزىر و وكيؿ األزىر و أعضاء المجمس (6)
 . أعضاء مجمع البحوث االسالمية

 . كيفية ادارة أمواؿ جامعة األزىر( 9)
 . شروط قبوؿ الطالب فى الجامعة(  )
 . نظاـ تأديب الطالب( 5)
 . المكافآت و االعانات الخاصة بالطالب كؿ مايتعمؽ بالمنح و( 2)
 . مناىج الدراسة( 7)
 . مدة الدراسة و مدة االمتحاف و مدة العطمة( 9)
 . الدرجات العممية و الشيادات التى تمنحيا الجامعة و شروط كؿ منيا( 3)
 . القواعد العامة لالمتحاف( 61)
  فآتيـ و كيفيةمدة اشتغاؿ الممتحنيف و لجاف االمتحاف و مقدار مكا( 66)

 . تعيينيـ و واجباتيـ
 . االنتداب لمتدريس( 66)
 . تحديد المكافآت المالية و المنح ألعضاء ىيئة التدريس و المعيديف( 69)
 . المكافآت فى الجامعة نظاـ تعييف أعضاء ىيئة التدريس و المعيديف و جدوؿ المرتبات و(  6)
 . مطالبقواعد الشئوف االجتماعية و الرياضية ل( 65)
الممحقة وذلؾ فى الحدود المبينة  القواعد العامة لمتنظيـ الدراسى و االدارى فى المعاىد األزىرية( 62)

 . فى ىذا القانوف
 

ويعمؿ بيا  ،تصدر الالئحة التنفيذية ليذا القانوف فى مدى أربعة أشير مف تاريخ صدوره -300مادة 
اه مف قرارات تنظيمية أو تكميمية مؤقتة تتعمؽ ير  ولموزير المختص اصدار ما 1مف تاريخ صدورىا

اليتعارض مع نصوص ىذا القانوف وذلؾ خالؿ الفترة التى تعد فييا الالئحة  بشئوف األزىر وىيئاتو بما
 . التنفيذية لحيف صدورىا

 
 . ويعمؿ بو مف تاريخ نشره ،ينشر ىذا القانوف فى الجريدة الرسمية -303مادة 

 . وينفذ كقانوف مف قوانينيا، الدولة  يبصـ ىذا القانوف بخاتـ
  6996المحـر سنة  66صدر برياسة الجميورية فى 
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 (6326يولية سنة  5)                         
 

  جمال عبد الناصر
 

 جدول

 معادلت وظائف التعليم

  

 بدل االعتماد المدد البينيت الدرجت الماليت المعادلت الوظيفت التعليميت

 %151 - ؼبىيخاى مجيش ٍؼيَيِ

 %125 عْ٘اد 5 ٍذيش ػبً ٍؼيٌ خجيش

 %111 عْ٘اد 5 األٗىٚ (أ)ٍؼيٌ أٗه 

 %75 عْ٘اد 5 اىثبّيخ ٍؼيٌ أٗه

 % 51 عْ٘اد 5 (أقذٍيخ عْزيِ )اىثبىثخ  ٍؼيٌ

 - عْخ اىثبىثخ ٍؼيٌ ٍغبػذ

  

  

 


