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مقدمة
الحمــد هلل علــى نعمــه المتواليــات ،والصــاة والســام علــى خاتــم رســله وأنبيائــه محمــد بــن
عبــد هللا وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.
وبعد،،
أدوارا مهمــة متعــددة عالميــة ومحليــة ،علميــة وثقافيــة ،دينيــة
فــإن لألزهــر الشــريف
ً
وروحيــة ،سياســية ووطنيــة.
وقــد حبــا هللا األزهــر بشــيوخ أجـ َّـاء أســهموا فــي رفــع شــأنه ونشــر رســالته الســامية،
والحفــاظ علــى تراثــه وكانــوا حمــاة العقيــدة وقــادة النضــال الوطنــي.
ولهــذا كان األزهــر الشــريف مقصــد طــاب العلــوم العربيــة والثقافــات اإلســامية مــن
شــتى أنحــاء العالــم ومصــدر الدعــوة اإلســامية إلــى مختلــف األمــم والشــعوب ،كمــا أنــه
مصــدر مئــات العلمــاء إلــى مختلــف القــارات ،يلجــأ إليــه العالــم ،وتهــرع إليــه الشــعوب
فــي األزمــات متلمســين مــن علمائــه الــرأي والمشــورة والتوجيــه واإلرشــاد.
ومــن توفيــق هللا وســداده ازديــاد اإلقبــال مــن جميــع أنحــاء العالــم علــى الدراســة باألزهــر
الشــريف جامعًــا وجامعــة ومعهــدًا ورواقًــا مــن جميــع األجنــاس ومختلــف القــارات؛
ليحملــوا رايــة الدعــوة اإلســامية إلــى جميــع األمــم والشــعوب.
لــذا يســعدنا أن نقــدم هــذا الدليــل لطالبنــا األعــزاء؛ ليكــون خيــر عــون لهــم وأفضــل مرشــد
لتيســير أمورهــم خــال فتــرة الدراســة ،وتحقيــق أحالمهــم المســتقبلية وطموحاتهــم،
فجــاء موض ًحــا لهــم مــا يريــدون معرفتــه مــن بدايــة التحاقهــم باألزهــر الشــريف مــن
أنظمــة ولوائــح وخدمــات تقــدم لهــم ســائلين هللا  -عــز وجــل  -أن يكتــب هللا لهــم التوفيــق
والســداد.
أ.د نهلة صبري الصعيدي
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رئيس مركز تطوير تعليم الطالب الوافدين واألجانب

شروط قبول الطالب الوافدين للدراسة باألزهر الشريف
يشترط فيمن يقبل بالدراسة باألزهر من الطالب الوافدين ما يلي:
1.1أن يكون الطالب مسل ًما.
2.2أن يكــون ضمــن أوراق الطالــب الوافــد التــي يقدمهــا لــإدارة العامــة للطــاب الوافديــن
موافقــة مــن ســفارته علــى الدراســة باألزهــر الشــريف.

األوراق المطلوبة من الطالب:
 ) 1الشــهادة الدراســية األصليــة مصدقًــا عليهــا مــن ســفارات جمهوريــة مصــر العربيــة
بالخــارج أو مــن المكاتــب الثقافيــة للبعثــات الدبلوماســية أو بعثــات رعايــة المصالــح
بمصــر للبــاد التــي يفــد منهـــا هــؤالء الطــاب ومــن الخارجيــة المصريــة.
		 شــهادة الميــاد األصليــة أو مســتخرج رســمي منهــا مصدقًــا عليهــا كمــا ورد بالبنــد
)2
الســابق وفــي حالــة تعـــذر ذلــك يكتفــي بالبيانــات المدونــة بجــواز ســفر الطالــب.
 ) 3شــهادة طبيــة مــن مستشــفيات جامعــة األزهــر تفيــد خلــو الطالــب مــن جميــع األمــراض
المعديــة عنــد دخولــه أول مــرة علــى أن يكــرر تقديــم شــهادة مماثلــة عنــد العــودة مــن
أى ســفر خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة إلــى مدينــة البعــوث اإلســامية بالنســبة
للمقيميــن بهــا وإلــى الجهــة الدراســية بالنســبة للمقيميــن خــارج المدينــة.
 ) 4صــورة مــن جــواز ســفر الطالــب مدونــا بــه تأشــيرة دخولــه جمهوريــة مصــر العربيــة
للدراســة والممنوحــة لــه مــن الســفارة المصريــة المختصــة ومــدون بهــا تأشــيرة بإقامــة
ســارية .
 ) 5إقــرار موقــع مــن الطالــب بتفرغــه للدراســة باألزهــر وااللتــزام باألنظمــة والقوانيــن
المصريــة وعــدم االنخــراط فــي أي تيــار سياســي أو تنظيمــات تخالــف النظــام العــام .
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مواعيد الدراسة ومراحلها وشروطها
ً
أول  :معاهد األزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:
التقديــم للدراســة علــى مــدار العــام ،والدراســة بهــا طــوال العــام ،ويكــون علــي النحــو
التالــي:
الطالــب الوافــد الناطــق بغيــر اللغــة العربيــة وعمــره أقــل مــن ثالثيــن عــام ولــم يكــنحاصـ ًـا علــى شــهادات دراســية يتــم التحاقــه بمعهــد األزهــر لتعليم اللغــة العربيــة للناطقين
بغيرهــا لمــدة ال تزيــد عــن ســنتين ثــم يلتحــق بعــد ذلــك بالصــف األول اإلعــدادي أو الثانــي
اإلعــدادي أو الثالــث اإلعــدادي ،أو الصــف األول الثانــوي أو الثانــي الثانــوي أو الثالــث
الثانــوي بنــاء علــى امتحــان لتحديــد مســتواه الدراســي.
الطالــب الوافــد الناطــق بغيــر اللغــة العربيــة وعمــره أكثــر مــن ثالثيــن عــام يتــم إلحاقــهببرنامــج كبــار الســن ممــن ال ينطبــق عليهــم شــرط الســن للقبــول بمعاهــد األزهــر علــي
أن يحصــل الخريــج علــي شــهادة خاصــة (زمالــة األزهــر) غيــر معادلــة لشــهادات األزهــر
ال تســمح لــه بااللتحــاق بالدراســة بجامعــة األزهــر.

ثانيًا  :المرحلة التمهيدية (رياض األطفال) ،واالبتدائية :
موعــد التقديــم وفــق مــا يقــرره قطــاع المعاهــد األزهريــة ويكــون فــي بدايــة شــهر يوليــو مــن
كل عــام وحتــي بدايــة شــهر أكتوبــر ،ويلتحــق األطفــال بالمرحلــة التمهيديــة مــن عمــر
(4ســنوات حتــى 6ســنوات) ويجــوز للمعهــد النــزول بالســن ســتة أشــهر إذا كانــت الكثافــة
تســمح بذلــك ،و الطــاب مــن عمــر (  6ســنوات ،وحتــي  14ســنة) فــي صفــوف المرحلة
االبتدائيــة فــي المعاهــد األزهريــة العاديــة أو المعاهــد األزهريــة الخاصــة بمصروفــات
بشــرط حصــول ذويهــم علــي إقامــة دائمــة أو مؤقتــة بجمهوريــة مصــر العربيــة بطريقــة
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قانونيــة ،ومواعيــد الدراســة تبــدأ بهــا مــن شــهر ســبتمبر حتــى شــهر مايــو.

ثالثًا  :المرحلة اإلعدادية:
موعــد التقديــم بهــا أي ً
ضــا فــي بدايــة شــهر يوليــو مــن كل عــام وحتــي بدايــة شــهر أكتوبــر
ويلتحــق بهــا الطــاب الوافــدون (الناطــق باللغــة العربيــة والناطــق بغيرهــا ) الحاصلــون
علــي الشــهادة االبتدائيــة األزهريــة أو مــا يعــادل صفــوف المرحلــة اإلعداديــة بالمــدارس
المعــادل شــهادتها بشــهادات األزهــر الشــريف ،وكذلــك الطالــب الوافــد الناطــق باللغــة
ً
حاصــا علــي شــهادات دراســية وعمــره أقــل مــن ثالثيــن ســنة
العربيــة إذا لــم يكــن
بالصــف األول أو الثانــي أو الثالــث اإلعــدادي؛ وذلــك بنــاء علــي امتحــان تحديد المســتوى،
ومواعيــد الدراســة تبــدأ بهــا مــن شــهر ســبتمبر حتــى شــهر مايــو.

رابعًا  :المرحلة الثانوية:
موعــد التقديــم بهــا فــي بدايــة شــهر يوليــو مــن كل عــام ،وحتــي بدايــة شــهر أكتوبــر ،ويلتحــق
بهــا الطــاب الوافــدون الحاصلــون علــي الشــهادة اإلعداديــة األزهريــة ،أو مــا يعــادل
صفــوف المرحلــة الثانويــة بالمــدارس المعــادل شــهادتها بشــهادات األزهــر الشــريف،
وكذلــك الطالــب الوافــد الناطــق باللغــة العربيــة؛ إذا لــم يكــن حاصـ ًـا علي شــهادات دراســية
وعمــره أقــل مــن ثالثيــن ســنة بالصــف األول أو الثانــي أو الثالــث الثانــوي؛ وذلــك بنــاء
علــي امتحــان تحديــد المســتوى ،وتبــدأ الدراســة بهــا مــن شــهر ســبتمبر حتــى شــهر مايــو.

سا :الجامعة:
خام ً
ويلتحــق الطــاب بهــا وفــق مــا يصــدر مــن قــرارات وتعليمــات مــن الجهــات المختصــة كل عــام،
والتقديــم بهــا عــادة فــي منتصــف شــهر أغســطس مــن كل عــام وحتــي نهايــة شــهر أكتوبــر،
حيــث يكــون قبولهــم علــي النحــو التالــي:
1.1يلتحــق الطالــب الوافــد بجامعــة األزهــر الشــريف الكليــات الشــرعية والعربيــة إذا كانــت
الشــهادة الثانويــة الحاصــل عليهــا معادلــة بشــهادة ثانويــة البعــوث اإلســامية باألزهــر
الشــريف ،وهــي (كليــة الشــريعة والقانــون ،وكليــة اللغــة العربيــة ،وكليــة أصــول الديــن،
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وكليــة القــرآن الكريــم بنيــن ،وكليــة الدعــوة اإلســامية ،وكليــة الدراســات اإلســامية،
وكليــة العلــوم اإلســامية للوافديــن والوافــدات ،وكليــة الدراســات اإلســامية والعربيــة
للبنيــن والبنــات ،وكليــات اللغــات والترجمــة بنيــن ،وكليــة التجــارة بنيــن ،وكليــة التجــارة
بنــات ،وكليــة التربيــة بنيــن ،وكليــة الدراســات اإلنســانية بنــات).
2.2يلتحــق الطالــب الوافــد بجامعــة األزهــر الشــريف (الكليــات العمليــة والنظريــة) إذا كانــت
الشــهادة الثانويــة الحاصــل عليهــا الطالــب الوافــد غيــر معادلــة بشــهادات األزهــر وتمكنــه
مــن االلتحــاق بجامعــة بلــده بشــرط وجــود مــا يفيــد ذلــك موثــق مــن الســفارة والخارجيــة
المصريــة ،وهــي( كليــة الطــب بنيــن ،وكليــة الطــب بنــات ،وكليــة طــب األســنان بنيــن،
وكليــة طــب األســنان بنــات ،وكليــة الصيدلــة بنيــن ،وكليــة الصيدلــة بنــات ،وكليــة الهندســة
بنيــن ،وكليــة الهندســة بنــات ،وكليــة العلــوم بنيــن ،وكليــة العلــوم بنــات ،وكليــة الزراعــة
بنيــن ،والشــعب العلميــة بكليــة التربيــة بنيــن ،وكليــة التربيــة الرياضيــة بنيــن).

إجراءات قبول الطالب الوافدين غير الحاصلين
على شهادة دراسية معادلة لشهادات األزهر
أوالً  :المرحلة اإلعدادية:
1.1يمتحن الطالب امتحانًا تحريريًا وشفويًا في المواد الشرعية ،والمواد العربية والثقافية
أمام لجنة تتكون من رئيس وعضوين.
2.2يُجرى االمتحان التحريري والشفوي للطالب الوافدين في العلوم الشرعية ،والمواد العربية
والمواد الثقافية ،وتخصص مائة درجة لالختبار التحريري ،ومثلها للشفوي ،وتوزع كاآلتي:
م

اسم المادة

1

العلوم الشرعية

40

40

80

2

المواد العربية

40

40

80

3

المواد الثقافية

20

20

40

100

100

200

المجموع
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درجة التحريري درجة الشفوي إجمالي المجموع

يلتحــق الطــاب الناجحــون فــي االمتحــان التحريــري والشــفوي بالمراحــل الدراســية
علــى النحــو التالــي:
أ) الصف األول اإلعدادي :للحاصلين على (أقل من 40درجة) وحتى ( 80درجة).
ب) الصف الثاني اإلعدادي :للحاصلين على أكثر من ( 80درجة) وحتى (140درجة).
ج) الصف الثالث اإلعدادي :للحاصلين على أكثر من (140درجة).
فــي كل األحــوال ال يُعــد الطالــب ناج ًحــا إال إذا حقــق ( )10درجــات كحــد أدنــى مــن ( )100درجــة فــي
كل امتحــان علــى حــدة.

ثانيًا :المرحلة الثانوية:
يحــق للطالــب الحاصــل علــى أكثــر مــن  140درجــة فــي االختبــارات الســابقة أن يتقــدم المتحــان
تحريــري آخــر لقيــده بالمرحلــة الثانويــة (القســم األدبــي)؛ وذلــك فــي المــواد اآلتيــة( :الفقــه – التوحيــد
الســيرة -التفســير-الحديث-النحو-الصرف-البالغة-األدب) متضمنــة مقــررات الصفــوف :األول،والثانــي ،والثالــث الثانــوي ،ويلتحــق مــن اجتــاز االمتحــان التحريــري علــى النحــو اآلتــي:
1.1الصف األول الثانوي للحاصلين على  ،%20وحتى  %40من مجموع الدرجات.
2.2الصف الثاني الثانوي للحاصلين على أكثر من  ،%40وحتى  %70من مجموع الدرجات.
3.3الصف الثالث الثانوي للحاصلين على أكثر من  %70من مجموع الدرجات.
-وبالنسبة للطالب الراغب في دراسة القسم العلمي فإنه يلتحق بالصف األول الثانوي (علمي).

ثالثًا :مرحلة التجويد بمعاهد القراءات:
يكــون االمتحــان الشــفوي لمرحلــة التجويــد بعــد اجتيــاز الطالــب المســتوى المتوســط الثانــي فــي
المعهــد األزهــري لتعليــم اللغــة العربيــة والعلــوم الشــرعية للناطقيــن بغيــر العربيــة ،أو الحصــول علــى
درجــة تفيــد هــذا االجتيــاز فــي امتحــان تحديــد المســتوى اللغــوي فــي (االســتماع ،والتحــدث ،والقــراءة،
والكتابــة) فــي المــواد اآلتيــة:
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1)1القرآن الكريم ودرجته ( )100درجة ،والنجاح بنسبة (.%)60
2)2العلوم الشرعية والمواد العربية ،ودرجتها ( )120درجة.
3)3المواد الثقافية ،ودرجتها ( )80درجة.
يلتحــق الطالــب بالصــف األول بمرحلــة التجويــد إذا حصــل علــى  140درجــة مــن المجمــوع الكلــيللدرجات.
يلتحــق بالصــف الثانــي لمرحلــة التجويــد إذا حصــل علــى أكثــر مــن  200درجــة مــن المجمــوعالكلــى للدرجــات.

رابعًا :مرحلة عالية القراءات بمعاهد القراءات:
يلتحــق بمرحلــة عاليــة القــراءات مــن اجتــاز االمتحــان الشــفوي لمرحلــة التجويــد بحصولــه علــى
أكثــر مــن  200درجــة مــن المجمــوع الكلــى لمــواد االمتحــان ،واجتــاز امتحانــا تحريريــا حصــل فيــه
علــى درجــات تعــادل نســبة الدرجــات التــي حصــل عليهــا فــي ذلــك االمتحــان ،وتكــون فــي مقــرر
الصــف الثانــي لمرحلــة التجويــد ومقــرر الصــف األول والثانــي لمرحلــة عاليــة القــراءات ،ويلتحــق
الطــاب الناجحــون فــي االمتحــان التحريــري المشــار إليــه بصفــوف مرحلــة عاليــة القــراءات علــى
النحــو اآلتــي:
1.1الصــف األول عاليــة قــراءات كل مــن حصــل علــى مجمــوع (  150وحتــى  200درجــة )
مــن المجمــوع الكلــي للدرجــات .
2.2الصــف الثانــي عاليــة قــراءات كل مــن حصــل علــى مجمــوع أكثــر مــن (  200درجــة
وحتـــــــــى  250درجــة) مــن المجمــوع الكلــى للدرجــات .
3.3الصــف الثالــث عاليــة قــراءات كل مــن حصــل علــى مجمــوع أكثــر مــن( 250درجــة) كحــد
أدنــى مـــن المجمــوع الكلــى للدرجــات .
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المنح الدراسية المقدمة من األزهر الشريف لمختلف دول العالم
أوالً  :شروط قيد الطالب الوافد على منح األزهر:
أن يكون مسل ًما.أن يجتــاز امتحــان اللغــة العربيــة الــذى يُعقــد لــه بالســفارة المصريــة فــي بلــده أو بالجهــات التــييحددهــا األزهــر فــي الــدول التــي ال توجــد بهــا ســفارات جمهوريــة مصــر العربيــة.
أن يكون الئقًا صحيًا.موافقة دولته على الدراسة باألزهر الشريف.أال يكون قد سبق فصله من التعليم األزهري.يتــم إرســال كافــة الترشــيحات إلــي شــئون الوافديــن بــوزارة الخارجيــة «عبــر ســفارتنا فــيالخــارج» والتــي تتولــي اإلجــراءات الخاصــة بالترشــيح علــي أن يكــون نهايــة شــهر يونيــو هــو
آخــر موعــد لوصــول أوراق المرشــحين علــي منــح األزهــر الشــريف ،ويعــد آخــر موعــد لوصــول
الطــاب المرشــحين هــو أول شــهر ســبتمبر مــن كل عــام.

ثانيًــا :المســتندات المطلوبــة مــن المرشــحين علــي منــح األزهــر لاللتحــاق بجامعــة األزهــر،
وترســل عــن طريــق الســفارة المصريــة بالدولــة:
)1

الشــهادة الثانويــة األزهريــة أو المعادلــة لهــا موثقــة مــن وزارة الخارجيــة بالدولــة التــي ينتمــي
إليهــا المرشــح ومعتمــدة مــن الســفارة المصريــة ومختومــة بختــم شــعار الجمهوريــة.

)2

بيــان بالمــواد الدراســية التــي درســها المرشــح فــي الشــهادة الثانويــة أو المعادلــة لهــا موثقــة
ومعتمــد مــن الســفارة المصريــة لالسترشــاد بهــا عنــد الترشــيح طبقــا لرغبــات المرشــح.

)3

أصــل شــهادة الميــاد موضحــا بهــا اســم األم وجنســيتها موثقــة مــن وزارة خارجيــة الدولــة التــي
ينتمــى إليهــا المرشــح ومعتمــدة مــن الســفارة المصريــة ببلــده ،وفــي حالــة عــدم إدراج اســم األم
وجنســيتها بشــهادة الميــاد يجــوز إرفــاق أي مســتند آخــر يوضــح ذلــك ،علــى أن يكــون موثقًــا
ومعتم ـدًا مــن الجهتيــن المشــار إليهمــا.
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)4

عدد ( )6صور حديثة للمرشح مدونا على ظهر كل منها اسمه وجنسيته.

)5

صورة من جواز سفر المرشح على أن يكون الجواز جديدًا أو مجددًا وصال ًحا لالستخدام.

)6

شهادة حسن السير والسلوك صادرة من الجهة التي تقوم بترشيح الطالب.

)7

شــهادة طبيــة معتمــدة مــن وزارة الصحــة مــن دولــة الطالــب المرشــح بأنــه الئــق طبيــا وخــا ٍل مــن
ـاف جســديًا ونفسـيًا (ال
األمــراض المعديــة (نقــص المناعــة -االلتهــاب الكبــد -الــدرن  ...إلــخ) ومعـ ٍ
توجــد بــه أي إعاقــة ) ،ويتــم التصديــق علــى هــذه الشــهادة مــن الســفارة المصريــة حتــى يتســنى
لنــا إنهــاء إجــراءات الترشــيح.

)8

استمارة بيانات.

)9

إقرار مدن البعوث اإلسالمية.

 )10إفــادة بــأن الشــهادة الثانويــة الحاصــل عليهــا الطالــب تؤهلــه لاللتحــاق بجامعــات دولــة الطالــب
فــي حالــة عــدم معادلــة الشــهادة الثانويــة بشــهادات األزهــر الشــريف ،حيــث يرشــح الطالــب
لاللتحــاق بالكليــات العمليــة والنظريــة دون الكليــات الشــرعية والعربيــة.

ثالثًــا :المســتندات المطلوبــة مــن المرشــحين علــي منــح األزهــر الشــريف لاللتحاق بالدراســات
العليــا باألزهــر وترســل عــن طريــق الســفارة المصريــة بالدولة:
)1

المستندات الواردة في البنود أرقام (  ) 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3بالبند السابق.

)2

الشــهادة الجامعيــة األصليــة أو صــورة منهــا موثقــة مــن وزارة خارجيــة دولــة الطالــب المرشــح،
ومعتمــدة مــن الســفارة المصريــة بهــا.

)3

كشــف الدرجــات التــي حصــل عليهــا الطالــب المرشــح فــي الســنوات الدراســية ( كل ســنة علــى
حــدة ) موثقًــا مــن وزارة خارجيــة دولتــه ،ومعتمــدًا مــن الســفارة المصريــة بهــا.

رابعا ً  :أنواع المنح التي يقدمها األزهر الشريف لمختلف دول العالم:
 )1منــح معاهــد :وهــي التــي تقــدم للطــاب غيــر الحاصليــن علــى شــهادة معادلــة لشــهادات األزهــر
الشــريف ،أو الحاصــل علــي شــهادة معادلــة للمرحلــة اإلعداديــة األزهريــة ،ويشــترط اال يقــل الســن
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عــن ( )11ســنة ،وال يزيــد عــن ( )30ســنة علــى أن يلتحــق الطالــب غيــر الناطــق باللغــة العربيــة
بمعهــد األزهــر لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا لحيــن بــدء امتحــان تحديــد المســتوى ،وتحديد
الصــف الدراســي المناســب لمســتواه مــن الصــف األول اإلعــدادي حتــى الثالــث الثانــوي .أمــا الطالــب
الناطــق باللغــة العربيــة فيتــم امتحانــه مباشــرة لتحديــد الصــف الدراســي المناســب لــه مــن الصــف
األول اإلعــدادي حتــى الثالــث الثانــوي.
 )2منح جامعة:
وهــي التــي تقــدم للطــاب الحاصليــن علــى الشــهادات الثانويــة المعادلــة للشــهادات الثانويــة األزهريــة،
ويتــم إلحاقهــم بالكليــات الشــرعية والعربيــة ،أو للطــاب الحاصليــن علــى شــهادات ثانويــة تؤهلهــم
لاللتحــاق بالجامعــات فــي دولهــم ويكــون لهــم الحــق فــي االلتحــاق بالكليــات النظريــة والعمليــة فقــط
دون الكليــات الشــرعية والعربيــة.
 )3منح دراسات عليا:
ويشترط للحصول عليها:

أن يكــون الطالــب حاصـ ًـا علــى تقديــر جيــد علــى األقل فــي المرحلــة الجامعية

( اإلجــازة العاليــة أو مــا يعادلهــا ) وتكــون مــدة المنحــة لمرحلــة الماجســتير أربــع ســنوات ،ومــدة
المنحــة لمرحلــة الدكتــوراة ثــاث ســنوات.

سا  :يتمتع الطالب المقيد على منح األزهر بالمزايا اآلتية:
خام ً
صــرف تذاكــر االســتقدام للطــاب المرشــحين علــى منــح األزهــر ،وتذاكــر العــودة للطــاب المقيديــنعلــى منــح األزهــر والذيــن أنهــوا مرحلــة دراســية أو اجتــازوا المرحلــة الثانويــة شــريطة أال تقــل
المــدة التــي قضاهــا بهــذه المرحلــة عــن صفيــن دراســيين ،أو اجتيــاز منتصــف الدراســة الجامعيــة
بحــد أدنــي صفيــن دراســيين.
اإلعفاء من كافة الرسوم المقررة.اإلقامة بمدن البعوث اإلسالمية بناء علي اإلمكانات المتاحة.-التنقل بأتوبيسات المدينة من محل اإلقامة بالمدينة إلي مكان الدراسة والعكس.
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العالج المجاني بالمستشفيات الجامعية.صــرف منحــة نقديــة شــهرية بقيمــة ( )750جنيــه مصــري للطــاب المقيميــن داخــل مدينــة البعــوثاإلســامية ،و( )1000جنيــه مصــري للطــاب المقيميــن خــارج مدينــة البعــوث اإلســامية.
صــرف منحــة شــهر للطالــب الــذي يفــد مــن بــاده علــي منــح األزهــر ألول مــرة فــور وصولــه لحيــنإتمــام إجــراءات قيــده بالدراســة.
صــرف منحــة شــهر للطالــب عنــد تخرجــه مــن الجامعــة أو حصولــه علــي الماجســتير أو الدكتــوراهوذلــك قبــل ســفره لمــرة واحــدة.
صــرف منحــة شــهرين لطالــب الماجســتير والدكتــوراه لطبــع الرســالة بشــرط تقديــم تقريــر مــن الســيدالمشــرف علــي رســالته يفيــد انتهــاء الطالــب مــن إعــداد رســالته للطبــع.
صرف منحة شهر للطالب الملتحق بالجامعة كبدل كتب لكل سنة دراسية ما دام ناج ًحا.-توقف منحة الطالب في حالة سفره خارج جمهورية مصر العربية.

الحرمان من المنحة:
سا  :يُحرم الطالب من المنحة في الحاالت اآلتية :
ساد ً
إذا التحق الطالب بعمل أو بدراسة أخرى غير األزهر.إذا فصل الطالب الستنفاذ مرات الرسوب أو ألي سبب آخر.إذا فصل الطالب من الدراسة في أي وقت من العام الدراسي.إذا صــرف الطالــب منحــة غيــره دون توكيــل معتمــد مــن إدارة المنــح واإلســكان للطالــب المقيــمبالمدينــة أو إدارة الوافديــن بالنســبة للطــاب المقيميــن خــارج المدينــة.
إذا قدم أي بيانات غير صحيحة بسوء نية.القيــام بأعمــال تخــل األمانــة والشــرف ،أو تخــل بأمــن البلــد ونظمــه ،أو تخالــف القواعــد المنظمــةلإلقامــة َوفقــا لالئحــة مدينــة البعــوث اإلســامية.
-إذا لم يؤد الطالب االمتحان بدون عذر مقبول تقبله جهة الدارسة.
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يستوف نسبة الحضور المقررة.
إذا ثبت أن الطالب لمِ

سابعًا  :عدد سنوات المنحة الدراسية:
1.1مدة المنحة لمرحلة الماجستير أربع سنوات كحد أقصي.
2.2مدة المنحة لمرحلة الدكتوراه ثالث سنوات.
3.3الطــاب الوافــدون علــى منــح الدراســات العليــا الذيــن تــم إلحاقهــم بالكليــات لمــدة ال تزيــد عــن عامين
يســتمر صــرف المنحــة لــه بفئــة المرحلــة الجامعيــة إلــي أن يتــم قيدهــم منتظميــن بالدراســات
العليــا ،وعندئــذ تصــرف لهــم منحــة الدراســات العليــا مــن الشــهر التالــي لتاريــخ قيدهــم بهــا.
4.4مدة المنحة بمعهد األزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها سنتان.

يتــم حســاب مــدة المنحــة الكاملــة والمخفضــة وأحــوال صرفهــا للطالــب الوافــد علــي
النحــو اآلتــي:
1.1تصــرف المنحــة كاملــة للطــاب المقيديــن بالدراســة بأيــة مرحلــة تعليميــة ،ويســتمر صــرف منحــة
الطالــب الجامعــي حتــى نهايــة الشــهر التالــي لتاريــخ اعتمــاد النتيجــة مــن مجلــس الجامعــة.
2.2تصــرف المنحــة النقديــة بواقــع  %30مــن قيمتهــا النقديــة عنــد بقــاء الطالــب لإلعــادة لســنة دراســية
واحــدة فــي الصــف الدراســي الواحــد.
3.3إذا أوقفــت منحــة الطالــب بســبب مــرات الرســوب ثــم نجــح؛ فإنــه يتــم معــاودة صــرف المنحــة لــه
كاملــة مــن أول شــهر أكتوبــر مــن العــام الدراســي التالــي لنجاحــه.
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إجراءات معادلة شهادة مدارس ومعاهد مختلف الدول بشهادات األزهر
الشريف
لكي يتم معادلة شــهادة المدرســة/المعهد بشــهادات األزهر الشــريف ترســل المســتندات
اآلتية:
)1

خطاب باسم مدير عام اإلدارة العامة للطالب الوافدين.

)2

نمــوذج غيــر معبــأ مــن الشــهادة التــي تمنحهــا المدرســة أو المعهــد موثــق مــن الســفارة

والخارجيــة؛ وذلــك لالسترشــاد بهــا.
)3

إحضار كتب المواد الشرعية ،والعربية التي تدرس المدرسة.

)4

المنهج الدراسي موثق من السفارة والخارجية.

)5

مــلء نمــوذج بيانــات معادلــة الشــهادات الدراســية (يطلــب النمــوذج مــن اإلدارة العامــة

للطــاب الوافديــن).

الالئحة التنظيمية لإلقامة داخل مدن البعوث اإلسالمية
1.1شــروط اإلقامــة بمــدن البعــوث اإلســامية(:أن يكــون الطالــب مقيـدًا علــي منحــة مــن األزهــر الشــريف،
وعلــي أن تكــون أســرته مقيمــة إقامــة دائمــة خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة ،ويحمــل جــواز ســفر بــه
تأشــيرة للدراســة باألزهــر الشــريف ،مــع توافــر مــكان شــاغر لــه بالمدينــة ،وتقديــم شــهادة طبيــة مــن
الطالــب تفيــد خلــوه مــن جميــع األمراض المعديــة ،والتزام الطالــب بالقواعد المنظمة لإلقامــة بالمدينة).
2.2على الطالب تقديم بون التغذية المخصص للوجبة التي يقوم باستالمها لمسئول المطعم.
3.3الطالــب الــذي يتخلــف عــن الحضــور الســتالم أيــه وجبــة مــن الوجبــات عــن الموعــد المحــدد ،ال يحــق
لــه المطالبــة بصرفهــا.
4.4ال يجــوز للطالــب ممارســة أيــة أنشــطة طالبيــة ،إال تحــت إشــراف مســئول األنشــطة بــإدارة رعايــة
الشــباب بالمدينــة.
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5.5ال يجــوز عقــد أيــة اجتماعــات ،أو نــدوات طالبيــة ،أو دورات تدريبيــة تعليميــة بالمدينــة إال بعــد
الحصــول علــي الموافقــة مســبقًا مــن إدارة مــدن البعــوث اإلســامية.
6.6يســمح للطالــب اســتقبال زائريــه مــن خــارج المدينــة ،علــي أن تتــم الزيــارة فــي النــادي المخصــص
لذلــك ،وفــي المواعيــد المحــددة ،وال يجــوز اســتقبالهم فــي الغــرف ،علــى أن يقــدم الزائــر تحقيــق
الشــخصية الخــاص بــه لمســئولي أمــن المدينــة ،مــع مســئولية الطالــب عــن الزائــر مســئولية كاملــة
واتباعــه للتعليمــات ،وإلدارة المدينــة الحــق فــي إنهــاء الزيــارة عنــد صــدور أيــة مخالفــة مــن الزائــر.

إجراءات تأمين الطالب بالمدينة:
تقــوم إدارة المدينــة باســتخراج بطاقــات خاصــة للطــاب المقيميــن بهــا ،مــع إبــراز بطاقتــه الخاصةعنــد طلبها.
يحــق إلدارة المدينــة فحــص الحقائــب وكل مــا يحملــه الطالــب لــدى دخولــه أو خروجــه مــنبواباتهــا؛ للتأكــد مــن عــدم حملــه ممنوعــات.
يحظــر علــي الطالــب اســتخدام أيــة مواقــد ،أو دفايــات تعمــل بمــواد بتروليــة ،أو كحوليــة ،أوكهربائيــة ،أو مــواد قابلــة لالشــتعال داخــل غرفتــه ويحــق إلدارة المدينــة ســحبها ومصادرتهــا.
يحظر علي الطالب تخزين أية مواد محظورة ،أو قابلة لالشتعال داخل غرفته.يحظر علي الطالب اصطحاب أي زائر من خارج المدينة إلى غرفته.7.7يعتبــر مخالفــة تأديبيــة كل إخــال بالقوانيــن واللوائــح والتقاليــد بمــدن البعــوث اإلســامية وبالقوانيــن
المصريــة وعلــي األخــص:
سلوك الطالب سلوكًا شائنًا يضر بمصلحة األزهر الشريف.التحريض أو التدبير أو المشاركة في تجمهر يؤدي إلي إثارة الطالب.إتالف أو تخريب ممتلكات المدينة ومبانيها.إدخال أو تعاطي أي نوع من المشروبات الكحولية ،أو المكيفات أو الممنوعات داخل المدينة.-التستر على إقامة أو وجود شخص ليس له حق اإلقامة في المدينة.
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مزاولة أي نشاط تجاري وخالفه داخل المدينة أو خارجها.إهانة أحد زمالئه المقيمين بالمدينة باإلشارة أو القول أو التهديد أو السب أو القذف.إهانــة أحــد العامليــن فــي المدينــة باإلشــارة أو القــول أو التهديــد أو الســب أو القــذف فــي أثنــاءتأديتــه وظيفتــه أو بســبب تأديتهــا.
إساءة استخدام أجهزة المذياع أو التليفزيون أو ما شابه ،مما يودي إلي إزعاج زمالئه.إجــراء أي تعديــل فــي الغرفــة أو األثــاث ،وكل شــيء يتلــف فــي الغرفــة أو األثــاث تقــوم اإلدارةبإصالحــه علــي حســاب الطالــب خص ًمــا مــن منحتــه.
التأخير ًليل خارج المدينة بعد المواعيد المعلنة بدون إذن أو عذر مقبول.
المبيت خارج المدينة بدون تصريح.ممارسة أية ألعاب في غير األماكن المخصصة لها ،أو غير مصرح بها.-مخالفة تعليمات المدينة في المحافظة علي نظافة الغرف وترتيبها ،واألماكن العامة بها.

الطــاب المقيمــون بمــدن البعــوث اإلســامية خاضعــون للنظــام التأديبــي وفقــا للعقوبــات
التاليــة:
أوالً  :التنبيه :ويوقع في الحاالت التالية:
التأخير ًليل خارج المدينة بعد المواعيد المعلنة.
مخالفة تعليمات المدينة في المحافظة علي نظام الغرف وترتيبها واألماكن العامة بها.مخالفة التعليمات والنظام العام في أثناء صرف الوجبات بالمطعم.مخالفة تعليمات الزيارات الواردة بالمادة ( )11من ذات الالئحة.-إحداث الطالب ضوضاء بنفسه ،أو باستخدام أية أجهزة.

ثانيا :اإلنذار :ويوقع في الحاالت التالية:
1.1العودة إلي مخالفة من المخالفات السابقة.
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-المبيت خارج المدينة بدون تصريح أو عذر مقبول.

مخالفــة التعليمــات الخاصــة بإجــراءات تأميــن الطــاب والمدينــة ،الــوارد بالمــادة ( )12مــن ذاتالالئحــة.
عدم تمكين الطالب فريق مكافحة الحشرات من رش غرفته.إجراء أي تعديل في الغرفة أو األثاث.الطالب الذي يتلف شيئا ،تقوم إدارة المدينة بإصالحه على حسابه خص ًما من منحته.مزاولة الطالب ألي نشاط تجاري داخل المدينة أو خارجها.التستر على إقامة أو وجود شخص ليس له حق اإلقامة في المدينة.-إهانة أحد زمالئه المقيمين بالمدينة ،باإلشارة ،أو القول ،أو التهديد ،أو السب ،أو القذف.

ثالثًــا :الحرمــان مــن بعــض الخدمــات واألنشــطة الطالبيــة بمــدد تتــراوح مــا بيــن شــهرين
وســتة أشــهر:
ويوقع في الحاالت التالية :
العودة إلي إحدى المخالفات في البند السابق.ممارســة أيــة أنشــطة طالبيــة خــارج إطــار الخطــة المعتمــدة ،وبــدون موافقــة مســبقة مــن إدارةالمدينــة.
ممارسة أية ألعاب في غير األماكن المخصصة لها.-عقد أية اجتماعات أو ندوات طالبية بدون تصريح مسبق.

رابعًا :الحرمان من اإلقامة في المدينة مع تحويل منحته لمنحة خارجية :
ويوقع في الحاالت التالية :
العودة إلي أية مخالفة من المخالفات الخاصة بالبند الثالث.اســتخدام الطالــب أليــة مواقــد أو دفايــات ،ونتــج عــن هــذه المخالفــة حريــق أدى إلــى إحــداثتلفيــات بالغرفــة أو المبنــى ،فســيتم إصــاح التلفيــات علــى حســابه خص ًمــا مــن منحتــه.

19

إهانــة أحــد العامليــن فــي المدينــة باإلشــارة أو القــول ،أو التهديــد ،أو الســب ،أو القــذف فــي أثنــاءتأديــة وظيفتــه أو بســبب تأديتهــا.

سا :إنهاء اإلقامة ،وإلغاء منحته ،وترحيله إلى بلده  :ويوقع في الحاالت التالية :
خام ً
العودة إلى ذات المخالفات بالبند السابق.سلوك الطالب سلوكا شائنًا يضر بمصلحة وسمعة األزهر الشريف.التحريض أو التدبير أو المشاركة في تجمهر يؤدي إلى إثارة الطالب.إتالف أو تخريب ممتلكات المدينة.إدخال أو تعاطي أي نوع من المشروبات الكحولية ،أو المكيفات ،أو الممنوعات.ارتــكاب أيــة جنايــة أو جنحــة منصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات المصــري ســواء داخــلمدينــة البعــوث أو خارجهــا.
8.8ال توقــع عقوبــة مــن العقوبــات المشــار إليهــا إال بعــد التحقيــق ،وســماع أقــوال الطالــب ،ومواجهتــه
بمــا هــو منســوب إليــه.
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