بسم ہللا الرحمن الرحیم
ازھر شریف
دفتر شیخ االزھر
راہنما
برائے
غیر ملکی طلبہ
غیر ملکی طلبہ کے لئے تعلیمی نظام
ازھر شریف اپنے عالمی پیغام کی رو سے ،کسی بھی فرق کے بغیر دنیا کے
تمام مسلم طلبہ کے لئے تعلیمی خدمات فراہم کرتا ہے۔ عالوہ ازیں ازھر شریف
وزارت خارجہ کے تعاون سے دنیا کے ایک سو ( )100سےے زائےد ممالےک کےے
طلبہ کو ہر سال تقریبا ایک ہزار دو سو ( )1200تعلیمےی واےائف دیتےا ہےے۔ غیےر
ملکی طلبہ کے لئے تعلیمی نظام متعدد مرحلوں پر مشتمل ہے:
 .1تعلیم قبل از یونیورسٹی۔
 .2یونیورسٹی کی تعلیم۔
 .3اعلی تعلیم۔
اس کتابچے میں ہم ہےر مےرحلے کےے بےارں مےیں ممتلےر معلومےات اور ان
مےیں داخلےے کےی شےرائ کےے ساتھےـ تعلیمےی فےیا اور اخراجےات (اورہےوں) کےےے
بےےارں مےےیں معلومےےات دیےےں وےےے ،عےےالوہ ازیےےں تعلیمےےی واےےائف کےےے نظےےام ان کےےے
حلول کی شرائ  ،طریقے اور ازھر شریف کے وایفے پر تعلیم حاصےل کےرنے
والے طلبہ کو حاصل ہونے والی مراعات کی وضاحت کریں وے۔
اول :تعلیم قبل از یونیورسٹی
تعلیم قبل از یونیورسٹی مندرجہ ذیل مراحل پر مشتمل ہے:
أ  -ابتدائی مرحلہ (مدت تعلیم  6سال ) ۔
ب  -مڈل مرحلہ (مدت تعلیم تین سال) ۔
ج  -ثانوی مرحلہ (مدت تعلیم تین سال) ۔
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غیر ملکی طلبہ کےو مندرجےہ بےاال کسےی بھےی مےرحلے مےیں۔ سےوائے ابتےدائی
مرحلے کی جماعت اول کے۔ داخلہ ان تمام شرائ کےے پےورا ہےونے پےر دیےا جاتےا
ہے۔ (جن کا ذکر آوے آ رہا ہے) ۔
ان میں سب سے اہم شرط :
عربی زبان میں مہارت ہے
غیر ملکی طلبہ قاہرہ اور اسکندریہ میں کسی ایک معھد البعےو (ازھےری
انسٹی ٹیوٹ برائے غیر ملکی طلبےہ) مےیں مےڈل اور ثےانوی مرحلےوں مےیں (شےعبہ
ادبی) تعلےیم حاصےل کرتےا ہےے ثےانوی مےرحلے مےیں طالےب علےم اپنےی خےواہ سےے
قاہرہ اور اسکندریہ میں موجود کسی بھی عےام ازھےری انسےٹی ٹیےوٹ کےے شےعبہ
سائنا میں داخلہ لیکر تعلےیم حاصےل کےر سےکتا ہےے۔ بشےرطیکہ کسےی بھےی معھےد
البعو میں یہ شعبہ نےہ ہےو۔ اس کےے لےئے ازھےر کےی پیشےری منظےوری ضےروری
ہے۔ ابتدائی مرحلے کے غیر ملکی طلبہ کسےی بھےی عےام ازھےری ابتےدائی انسےٹی
ٹیوٹ میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ عالوہ ازیں غیےر ملکےی طلبےہ کےو قےرا ات
کے انسٹی ٹیوٹ میں تجوید اور عالیہ کے مرحلوں میں بھی داخلہ دیا جاتا ہے۔
 - 1ابتدائی مرحلہ
غیر ملری طلبہ کو کسی بھی عام ازھری انسےٹی ٹیےوٹ یےا خےاھ ازھےری
انسٹی ٹیوٹ میں ابتدائی مرحلے کےی کسےی جماعےت مےیں فےیا کےی ادائیرےی کےے
ساتھ داخلہ دیا جاتےا ہےے بشےرطیکہ ان کےے سرپرسےت کےا ملےر مےیں عارضےی یےا
مستقل قیام قےانون کےے مبےابو ہےو اور اس مےرحلے کےے غیےر ملےری طلبےہ کےے
لئے وہی قواعےد ہےیں جےو ان کےے ہےم ممےل ملےری طلبےہ کےے لےئے ہےیں اور انہےیں
ازھر شریف کا تعلیمی وایفہ نہیں دیا جاتا۔
جےےدول (ٹیبےےل نمبےےر  )1سےےے ابتےےدائی مےےرحلے مےےیں داخلےےے کےےی شےےرائ کےےی
وضاحت ہوتی ہے:
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ٹیبل ( )1ابتدائی مرحلہ
جماعت
اول
دوم
سوم
؛چہارم
پنجم
ششم

داخلے کی شرائ

اضافی شرط

عمر (سال)
9–6
اسکول سے کامیابی کی سرپرست کا ملر
10 – 7
میں عارضی/
سند جو ازھر کے مساوی
11 – 8
ہو یا ازھری انسٹی ٹیوٹ مستقل قیام قانونی
12 – 9
ہو
کی جانب سے کرائے
13 – 10
جانے والے امتحان میں
11۔ 14
پاس ہو
 - 2مڈل مرحلہ

غیر ملکی طلبہ قاہرہ اور اسکندریہ میں موجود معھد البعو (غیےر ملکےی
طلبہ کے لئے ازھری انسےٹی ٹیےوٹا) مےیں مےڈل مےرحلے کےی پہلےی جماعےت مےیں
داخلہ لے سکتے ہیں بشرطیکہ ان کے پاس ابتدائی ازھری یا اس کےے مسےاوی
سند ہےو اسےی طےری غیےر ملےری طلبےہ اس مےرحلے کےی کسےی بھےی جماعےت مےیں
داخلےےہ لےےے سےےکتے ہےےیں بشےےرطیکہ انہےےوں نےےے ازھےےر شےےریف کےےی اس جماعےےت کےےا
امتحان پاس کےر لیےا ہےو۔ طلبےہ جےن کےے پےاس کےوئی سےند ہےو وہ تعلیمےی سےال کےے
آغاز سےے قبےل ،پہلےے معیےار کےا تعےین کےرنے کےے لےئے انسےٹی ٹیےوٹ سےیکٹر کےی
جانب سے ہر سال کرائے جانے والے امتحان میں پاس ہونے اور مڈل مےرحلے
کی جماعت کا تعین ہونے کے بعد انسٹی ٹیوٹ میں داخلہ لے سکتے ہیں۔
عربےےی زبےےان مےےیں (پےےھھنے ،لکھےےنے ،بےےولنے ،اور سےےننے) چےےاروں اعتبےےار
سے ماہر ہونا ہر حالت میں بنیا دی شرط ہے۔
ٹیبل ( )2سے مڈل مرحلے میں داخلہ لینے کی شرطوں کی وضاحت ہوتی ہے:
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ٹیبل ( )2مڈل مرحلہ
عام شرط

تعلیمی سند شرائ جن کے پاس
جماعت عمر
(سال) کے حامل طلبہ تعلیمی اسناد نہ ہوں
کے لئے
شرائ
اول  26 – 12ازھری ابتدائی معیار کے تعین کے عربی زبان
سند یا مساوی امتحان میں  – 40میں مہارت
تعلیمی ادارں  ٪ 49نمبروں سے
کامیاب ہونا
سے منتقلی
کی سند
 ٪ 59 – 50نمبروں
دوم 26 – 13
سے کامیاب ہونا
 ٪ 60یا اس سے
سوم 27 – 14
زیادہ نمبروں سے
کامیاب ہونا
 - 3ثانوی مرحلہ
مندرجہ ذیل طلبہ کو ثانوی مرحلے کی کسی ایک جماعت میں داخلہ دیا جاتا
ہے:
ا  -ازھری مڈل مرحلے کی یا اس کے مساوی سند کے حامل طلبہ۔
ب  -مساوی اسکول سے کسی ایک جماعت میں پاس ہونے کی سند کے حامل
طلبہ ۔
ج  -پہلے مےرحلے کےے تعےین کےے امتحےان مےیں  ٪70نمبےر حاصےل کےرنے والےے
طلبہ ۔
یہ دوسرں مرحلے کے تعین کا امتحان دیں اور اس مےیں ۔ ٹیبےل نمبےر ()3
کے مبابو۔  40فیلد سے زیادہ نمبر حاصل کریں۔
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ٹیبل ( )3ثانوی مرحلہ
جماعت
اول

دوم
سوم

عام شرط

شرائ جن کے
تعلیمی سند کے حامل
عمر
پاس تعلیمی اسناد
طلبہ کے لئے شرائ
(سال)
نہ ہوں
 28 – 15ازھری مڈل مرحلے یا دوسرں معیار کے عربی زبان
اس کے مساوی سند یا تعین کے امتحان میں مہارت
مساوی تعلیمی ادارں میں ٪49 – 40
نمبر حاصل کرنا
سے جماعتوں میں
منتقلی کی سند
50۔ ٪59
39 – 16
 60٪یا اس سے
30 – 17
زیادہ

فلوچارٹ ( )1ازھر کے مساوی اسناد نہ رکھنے والوں کے داخلے کےے مراحےل
کی وضاحت کرتا ہے۔
شکل ( ) 1
مساوی اسناد نہ رکھنے والے طلبہ
عربی زبان کی
تعلیم نہیں
اہلیت کی تعلیم

عربی زبان میں
مہارت ہاں
پہلے معیار کے تعین
کا امتحان
ناکام

> ٪ 40
> ٪ 70
دوسرں معیار کا
تعین
 ٪ 49 – 40اول
ثانوی
 ٪ 59 – 50دوم
ثانوی
> ٪ 60سوم
ثانوی
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 ٪ 49 – 40اول مڈل
 ٪ 59 – 50دوم مڈل
 ٪ 60سوم مڈل
ناکام

طالب علم کے معیار کے تعین کے امتحانات میں نمبر حاصل کرنے کےے مبےابو
تعلیمی مراحل ۔ جےن کےی وضےاحت ٹیبےل ( )2اور ٹیبےل ( )3مےیں کےی کئےی ہےے۔ کےی
کسی ایک جماعےت مےیں داخلےہ دیےا جاتےا ہےے۔ عربےی زبےان مےیں مہےارت کےی شےرط
پوری نہ ہونے کی حالت میں طالب علےم خلوصےی تعلےیم کےے انسےٹی ٹیےوٹ مےیں
عربی زبان کی جماعتوں میں داخلہ لیتا ہے اس کا بنیادی مقلد عربی زبےان نےہ
بولنے والوں کو اس کےی تعلےیم دینےا اور طالےب علےم کےو تعلیمےی مراحےل کےی کسےی
ایک جماعت میں داخلہ لینے کی شرط پوری کرنے کا اہل بنانا ہےے کےہ وہ آئنےدہ
سال معیار کے تعین کا امتحان دں۔
خلوصی اور اہلیت کی تعلیم کا انسٹی ٹیوٹ
عربی زبان کی تعلیم کےی جمےاعتوں مےیں اسےالمی اور عربےی علےوم مےیں اہلیےت کےا
نظام بھی شامل ہے اور یہ تعلیم ،تعلیمی مرحلہ نہےیں سےمجھی جےاتی اور نےہ ہےی
تعلیمی سند دی جاتی ہے تعلیم کا آغاز ہر سال ماہ ستمبر کی پہلی تاریخ کو اور
اختتےےام مےےاہ جےےون کےےے آخےےر مےےیں ہوتےےا ہےےے۔ موسےےم ورمےےا کےےی جمےےاعتوں مےےیں تعلےےیم
جاری رکھی جا سکتی ہے۔ یہ تعلیم مندرجہ ذیل طلبہ کو دی جاتی ہے۔
 .1عربی زبان نہ بولنے والے نےئے غیےر ملکےی طلبےہ جنہےیں اس پےر عبےور حاصےل
نہیں ۔
 .2تعلیمی اہلیت نہ رکھنے والے طلبہ ،تاکہ انہیں معیار کے تعین کے امتحان میں
کامیےےابی حاصےےل کےےرنے کےےے مبےےابو تعلیمےےی مےےرحلے کےےے مناسےےب جمےےاعتوں مےےیں
داخلہ لینے کا علم اور زبان کے اعتبار سے اہل بنایا جائے۔
 .3اسناد کے حامل غیر ملکی طلبہ جن کی اسناد کے ازھر شریف سے دی جےانے
والی اسناد کے مساوی ہونے میں بعض شرعی اور عربی مضامین کی کمی ہو۔
 .4غیر ملکی باشندں جو تعلیمی سند کے حلول کے بغیر اسےالمی وعربےی تعلےیم
حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں۔
 .5تعلیم کا ضرورت مند کوئی وروہ ۔
غیےےر ملکےےی طلبےےہ کےےے انسےےٹی ٹیےےوٹ کےےے ثےےانوی مےےرحلے مےےیں صےےر ادبےےی
شعبہ ہے۔ سائنسی شعبے میں داخلہ لینے کےے خواہشےمند طلبےہ کےو چےاہئیے کےہ
وہ جا جماعت میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اس سے پہلے کی جماعت کےے لےئے
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مقرر سائنا کے مضامین کا اضافی امتحان پاس کریں اور نمبر  ٪ 40سے کےم
نہ ہوں۔
دوم  :قرا ات کے انسٹی ٹیوٹا
قرا ات کے انسٹی ٹیوٹا کے مسلسل تین مراحل ہیں اور وہ ہیں:
• تجوید کا مرحلہ مدت تعلیم دو سال ۔
• مرحلہ عالیہ مدت تعلیم تین سال ۔
• مرحلہ تملص مدت تعلیم تین سال ۔
 .1طالب کو تجوید کے مرحلے میں اس شرط پر داخلےہ دیےا جاتےا ہےے کےہ وہ قےرآن
کریم کا مکمل حےاف ہےو۔ داخلےہ دیےنے سےے قبےل قےرآن کےریم کےے حفے اور عربےی
زبان جاننے کا امتحان لیا جاتا ہے۔
 .2ازھر یونیورسٹی کی قرآن کےریم فیکلٹےی سےے تملےص کےی سےند حاصےل کےرنے
والے غیر ملکی طلبہ کو بھی داخلہ دیا جاتا ہے۔
سوم  :یونیورسٹی کا مرحلہ
معھد البعو االسالمیہ (غیر ملکی طلبہ کے لےئے اسےالمی انسےٹی ٹیےوٹا)
یا ازھری انسٹی ٹیوٹا سے ادبی اور علمی شعبوں سے ازھری ثانوی سےند یےا
ان میں سے کسی ایک کے مساوی سند حاصل کرنے والے غیر ملکی طلبہ کےو
ان کےےی خےےواہ اور حاصےےل کےےردہ مجمےےوعی نمبےےروں یےےا مسےےاوی سےےند ہےےونے کےےی
حالت میں تناسبی مجموعہ کے مبےابو یونیورسےٹی کےی کسےی بھےی فیکلٹےی مےیں
داخلہ دیا جاتا ہے۔ بشرطیکہ وہ عربی زبان اچھی طری جانتے ہوں۔
ملےےری ثانویےےہ عامےےہ سےےند کےےے مسےےاوی ثےےانوی تعلےےیم کےےی تکمیےےل کےےی سےےند
حاصےےل کےےرنے والےےے غیےےر ملکےےی طلبےےہ ،ازھےےر یونیورسےےٹی کےےی جانےےب سےےے مقےےرر
کےےےردہ اسےےےالمی اور عربےےےی علےےےوم کےےےے تمہیےےےدی مضےےےامین پےےےاس کےےےرنے کےےےے بعےےےد
یونیورسٹی کی عملی اور انسانی فیکلیٹز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔
اول  :اسالمی وعربی علوم فیکلٹیز (طلبا)
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اصول الدین فیکلٹی

•
•
•
•
•

اسناد :کسی ایک تمللی شعبے میں عالیہ (لیسےانا /وریجویشےن) کےی یوےری
دی جاتی ہے۔
تفسیر
حدیث
عقیدہ وفلسفہ
تعلیمی مدت :چار سال
ذریعہ تعلیم :عربی زبان

داخلے کے شرائ
 ازھری ثانوی سند یا اس کے مساوی سند کا حلول۔ عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیابی۔ ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کاخ پی کرنا۔
شریعہ اور قانون فیکلٹی

•
•
•
•

اسناد :کسی ایک تمللی شعبے میں عالیہ ( لیسانا /وریجویشن) کےی یوےری
دی جاتی ہے۔
اسالمی شریعت
شریعت اور قانون
تعلیمی مدت:
۔ شعبہ اسالمی شریعت میں  4سال۔
۔ شعبہ شریعت اور قانون میں  5سال۔
ذریعہ تعلیم :عربی زبان
داخلے کے شرائ
۔ ازھری ثانوی سند یا اس کے مساوی سند کا حلول۔
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۔ عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیابی۔
۔ ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سےفارتمانے سےے منظےوری
کا خ پی کرنا۔
عربی زبان فیکلٹی

•
•
•
•
-

اسناد :کسی ایک تمللی شعبے میں عالیہ (لیسےانا /وریجویشےن) کےی یوےری
دی جاتی ہے۔
عمومی شعبہ
تاریخ وتہذیب
تعلیمی مدت :چار سال
ذریعہ تعلیم :عربی زبان
داخلے کے شرائ
ازھری ثانوی سند یا اس کے مساوی سند کا حلول۔
عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیابی۔
ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کا
خ پی کرنا۔
دعوت اسالمی فیکلٹی (تبلیغ اسالمی)

اسناد :دعوت اسالمی میں عالیہ (لیسانا /وریجویشن) کی یوری دی جاتی ہے۔
• تعلیمی مدت :چار سال
• ذریعہ تعلیم :عربی زبان
داخلے کے شرائ
 ازھری ثانوی سند یا اس کے مساوی سند کا حلول۔ عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیابی۔ ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کاخ پی کرنا۔
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علوم اسالمی وعربی فیکلٹی
اسناد :اسالمی اور عربی علوم میں عالیہ (لیسانا /وریجویشےن) کےی یوےری دی
جاتی ہے۔
• تعلیمی مدت :چار سال
• ذریعہ تعلیم :عربی زبان
داخلے کے شرائ
 ازھری ثانوی سند یا اس کے مساوی سند کا حلول۔ عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیابی۔ ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کاخ پی کرنا ۔
اسالمی علوم فیکلٹی برائے غیر ملکی طلبا /طالبات
یےےہ تعلےےیم ،فاصےےالتی نظےےام تعلےےیم سےےے بھےےی حاصےےل کےےی جےےا سےےکتی ہےےے ،دیکھےےئے
ھ21۔
اسناد :اسالمی علوم میں عالیہ (لیسانا /وریجویشن) کی یوری دی جاتی ہے۔
• تعلیمی مدت :چار سال
• ذریعہ تعلیم :عربی زبان
داخلے کے شرائ
 ازھری ثانوی سند یےا اس کےے مسےاوی یےا ملےری ثانویےہ عامےہ سےند یےا اس کےےمساوی سند کا حلول۔
 عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیابی۔ مقررہ فیا کی ادائیری۔مالحظہ :اس فیکلٹی میں طالےب علےم اسےالمی اور عربےی علےوم کےے عےالوہ دیرےر
مقےےرر کےےردہ معاشےےرتی علےےوم اور اسےےالمی اقتلےےادیات کےی تعلےےیم کےےے سےےاتھ سےےاتھ
کمپیوٹر کی مہارتیں بھی حاصل کرتا ہے تاکہ وریجویشن کرنے والوں کے لئے
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کام کے مواقع کا دائرہ وسیع ہو۔ طالب علم (جو ازھر کے تعلیمی وایفے پر نےہ
ہو) ایک ہزار امریکی یالر ساالنہ ببور تعلیمی فیا ادا کرتا ہے۔
عام مالحظات
 .1ان یونیورسٹی کی تمام کلیات اور اسالمی وعربی علوم کے شعبوں عربےی زبےان
کے شعبوں ،علم تعلیم (ایجوکیشن) فیکلٹی کے اسےالمی علےوم کےے شےعبے غیےر
ملکی زبانوں مےیں اسےالمی علےوم کےے شےعبوں مےیں ملےری طلبےہ کےی ماننےد غیےر
ملکی طلبہ کے لئے تعلیم مفت ہے۔ طالب علےم ،یونیورسےٹی سےے شےناختی کےاری
وبیانات وغیرہ حلول جیسی خدمتات کے لئے بہےت ہےی معمےولی فےیا ادا کرتےا
ہے جو مجموعی طور پر ایک سو ملےری پونےڈ سےاالنہ سےے زیےادہ نہےیں ہےوتی۔
اور اس عمومیےےت کےےا اطےےالق فیکلٹےےی اسےےالمی علےےوم بےےرائے طالبےےات کےےے شےےعبہ
صےےحافت واطالعیےےات پےےر نہےےیں ہوتےےا اور غیےےر ملکےےی طالےےب علےےم (جےےو ازھےےر کےےے
وایفے پر نہیں ہو) دیرر نظری کلیات کے طلبےہ کےی ماننےد ایےک ہےزار اسےٹرلن
پاونےےڈ رجسٹریشےےن فےےیا (ایےےک مرتبےےہ) کےےے عےےالوہ ایےےک ہےےزار اسےےٹرلن پاونےےڈ
ساالنہ تعلیمی فیا ادا کرتا ہے۔
 .2فیکلٹی اسےالمی علےوم بےرائے غیےر ملکےی طلبےہ مےیں اپےنے ذاتےی حسےاب پےر تعلےیم
حاصل کرنے واال (جو ازھر شےریف کےے واےیفے پےر نےہ ہےو) ایےک ہےزار امریکےی
یالر ساالنہ تعلیمی فیا ادا کرتا ہے۔
 .3غیر ملکی طالب یا طالبہ جا نے ملری ثانویہ عامہ کے مسےاوی سےند حاصےل
کی ہو اور وہ کلیات اسالمی علوم میں داخلےہ لینےا چاہتےا ہےو وہ معھےد البعےو کےی
کسی ایک جماعت میں داخلہ لینے کےی تیےاری کےے طےور پےر معیےار کےے تعےین کےا
امتحان دں جو انسٹی ٹیوٹ سیکھ کراتا ہے۔ تاکہ وہ ازھری ثانوی سند (برائے
غیر ملکی طلبہ) حاصل کرں اس کے بعد اسالمی علےوم کےی کسےی ایےک فیکلٹےی
میں داخلہ لے۔
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دوم :

اسالمی علوم فیکلٹیز (برائے طالبات)

اسالمی وعربی علوم فیکلٹی (طالبات)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

اسناد :درج ذیل کسی ایےک تمللےی شےعبے مےیں عالیےہ (لیسےانا /وریجویشےن)
کی یوری دی جاتی ہے۔
عقیدہ وفلسفہ
حدیث
تفسیر
عربی زبان
اسالمی شریعت
شریعت اور قانون
شعبہ صحافت اور اطالعیات (تعلیمی فیا سے)
تعلیمی مدت  :تمام شےعبوں مےیں  4سےال ،شےریعت اور قےانون کےے شےعبے مےیں 5
سال
ذریعہ تعلیم :عربی زبان
داخلے کے شرائ

 ازھری ثانوی سند یا اس کے مساوی سند کا حلول۔ عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیابی۔ ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کاخ پی کرنا۔
اہم مالحظہ :اس فیکلٹی کے جملہ شعبوں میں تمام طالب علموں کے لئے تعلیم
مفت ہے سوائے شعبہ صےحافت اور اطالعیےات کےے۔ اس شےعبے کےے طلبےہ ایےک
ہےےزار اسےےٹرلن پاونےےڈ رجسےےٹریٹا فےےیا (ایےےک مرتبےےہ) کےےے عےےالوہ ایےےک ہےےزار
اسٹرلن پاونڈ ساالنہ تعلیمی فیا ادا کرتے ہیں۔
اسالمی علوم فیکلٹی برائے غیر ملکی طلبا /طالبات
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یےےہ تعلےےیم ،فاصےےالتی نظےےام تعلےےیم سےےے بھےےی حاصےےل کےےی جےےا سےےکتی ہےےے دیکھےےئے
ھ21۔
اسناد :اسالمی علوم میں عالیہ (لیسانا /وریجویشن) کی یوری دی جاتی ہے۔
• تعلیمی مدت 4 :سال
• ذریعہ تعلیم :عربی زبان
داخلے کے شرائ
-

ازھری ثانوی سند یےا اس کےے مسےاوی یےا ملےری ثانویےہ عامےہ سےند یےا اس کےے
مساوی سند کا حلول۔
عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیابی۔
مقررہ فیا کی ادائیری ۔
ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کا
خ پی کرنا۔
اس فیکلٹی میں طالب علم اسالمی اور عربی علوم کے عالوہ دیرےر مقےرر
کردہ معاشرتی علےوم اور اسےالمی اقتلےاد کےی تعلےیم کےے ساتھےـ ساتھےـ کمپیےوٹر
کی مہارتیں بھی حاصل کرتا ہے تاکہ وریجویشن کرنے والوں کے لئے کام کے
مواقع کا دائرہ وسیع ہےو۔ طالےب علےم (جےو ازھےر کےے تعلیمےی واےیفے پےر نےہ ہےو)
ایک ہزار امریکی یالر ساالنہ ببور تعلیمی فیا ادا کرتا ہے۔
سوم :نظری اور انسانی فیکلٹیز
ازھری ثانوی سند یا اس کے مساوی سند یےا ملےری ثانویےہ عامےہ سےند یےا
اس کے مساوی سند کے حامل طلبہ کو نظری اور انسانی کلیات مےیں داخلےہ دیےا
جا سکتا ہے۔ اس حالت میں طالب علم اہلیت کے سال میں یونیورسٹی کی جانب
سے مقرر کردہ اسالمی وعربی مضامین پھھتا ہے۔ کسی بھی طالےب علےم کےو ان
مضامین میں پاس ہونے سے پہلے فیکلٹی میں رجسےٹر نہےیں کیےا جاتےا۔ ان تمےام
فیکلیٹز میں تعلیم فیا کی ادائیرےی سےے ہےے سےوائے کلیےات لغےات وترجمےہ اور
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علم تعلیم کے اسالمی اور عربےی علےوم کےے شےعبوں کےے۔ ان شےعبوں مےیں تعلےیم
مفت ہے۔
زبان وترجمہ فیکلٹیز براۓ (طلبا )

•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

اسناد :کسی ایک تمللی شعبے میں عالیہ (لیسےانا /وریجویشےن) کےی یوےری
دی جاتی ہے۔
انرریزی زبان وادب۔ فرانسیسی زبان وادب۔ جرمن زبان وادب
اسپینی زبان وادب۔ اطالوی زبان وادب۔ یونانی زبان وادب
اردو زبان وادب۔ فارسی زبان وادب۔ چینی زبان وادب
عبرانی زبان وادب۔ ترکی زبان وادب۔ افریقی زبان وادب
انرریزی /عربی فوری ترجمہ۔ فرانسیسی /عربی فوری ترجمہ
مبالعہ اسالمی (انرریزی یا فرانسیسی یا جرمن یا افریقی یا چینی)
زبےےانوں مےےیں :غیےےر ملکےےی زبےےانوں مےےیں اسےےالمی تعلےےیم کےےے شےےعبے کےےے عےےالوہ
مےےذکورہ بےےاال تمےےام شےےعبوں مےےیں غیےےر ملکےےی طلبےےہ کےےے لےےئے تعلےےیم ایےےک ہےےزار
اسٹرلن پاونڈ رجسٹریشن فیا (ایک مرتبہ) ۔
تعلیمی مدت 4 :سال
ذریعہ تعلیم :عربی زبان
داخلے کے شرائ
ازھری ثانوی سند یےا اس کےے مسےاوی یےا ملےری ثانویےہ عامےہ سےند یےا اس کےے
مساوی سند کا حلول۔
عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیابی۔
ملری ثانویہ عامہ یا اس کے مساوی سند کے حامل طلبہ کے لئے اہلیےت کےے
سال کے لئے مقرر کردہ مضامین میں کامیاب ہونا۔
ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کا
خ پی کرنا۔
رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری۔
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کامرس فیکلٹی ( ( ) Faculty of Commerceطلبا و طالبات)
اسناد :تجارت درج ذیل تمللات میں عالیہ (بیچلر /وریجویشن) کی یوری دی
جاتی ہے :
-

اکاؤنٹن
معاشیات
ایڈمنسٹریشن
انشورنا

تعلیمی مدت:
ذریعہ تعلیم:

 4سال
عربی زبان

داخلے کی شرائ
 ازھری ثانوی یا اس کی مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ یا اس کیمساوی سند کا حلول ۔
 عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیاب ہونا۔ ملری ثانویہ عامہ یا اس کےے مسےاوی سےند کےے حامےل طلبےہ کےے لےئےاہلیت کے سال کے لئے مقرر کردہ مضامین میں کامیاب ہونا۔
 ازھریونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سےمنظوری کا خ پی کرنا۔
 رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری۔فیکلٹی علم تعلیم
اسناد :کسی ایک تمللی شعبے میں عالیہ (لیسےانا /وریجویشےن) کےی یوےری
دی جاتی ہے۔
• عربی زبان۔
15

•
•
•
•
•

اسالمی علوم
انرریزی زبان
فرانسیسی زبان
معاشرتی خدمت
فنی تعلیم (یہ تمام شعبے فیا سے ہیں سوائے عربی زبےان اور اسےالمی علےوم
یہ دونوں شعبے مفت ہیں) ۔

• تعلیمی مدت 4 :سال
• ذریعہ تعلیم  :عربی زبان کے ساتھـ غیر ملکی تمللی زبان
-

داخلے کی شرائ
ازھری ثانوی یا اس کے مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ یےا اس کےی مسےاوی
سند کا حلول۔
عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیابی۔
ملری ثانویہ عامہ یا اس کے مساوی سند کے حامل طلبہ کے لئے اہلیےت کےے
سال کے لئے مقرر کردہ مضامین میں کامیاب ہونا۔
ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کا
خ پی کرنا۔
رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری۔
فیکلٹی انسانی علوم (طالبات)

•
•
•
•

اسناد :کسی ایک تمللی شعبے میں عالیہ (لیسےانا /وریجویشےن) کےی یوےری
دی جاتی ہے۔
انرریزی زبان وادب۔ فرانسیسی زبان وادب۔ جرمن زبان وادب
اسپینی زبان وادب۔ اردو زبان وادب۔ فارسی زبان وادب
چینی زبان وادب۔ عبرانی زبان وادب۔ ترکی زبان وادب۔ انرریےزی /عربےی فےوری
ترجمہ۔ فرانسیسی /عربی فوری ترجمہ۔ معاشرتی علوم۔ علم نفسیات
تاریخ
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• جغرافیہ
• دستاویز اور الئبریریز
• طفولت۔ علم تعلیم ( )Educationاسالمی او عربی علوم میں ۔
ان تمام شعبوں میں تعلیم غیر ملکی طلبہ کے لئے فیا کی ادائیرےی سےے
ہے سوائے شعبہ اسالمی اور عربی علوم میں ۔ علم تعلیم کے اس شعبے مےیں
تعلیم مفت ہے۔
تعلیمی مدت 4 :سال
ذریعہ تعلیم :عربی زبان اور تمللی غیر ملکی زبان
-

-

داخلے کی شرائ
ازھری ثانوی یا اس کے مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ یا اس کے مساوی
سند کا حلول ۔
عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیابی۔
ملری ثانویہ عامہ یا اس کے مساوی سند کے حامل طلبہ کا اہلیت کے سال
کے لئے مقررکردہ مضامین میں کامیاب ہونا اور ازھری ثانوی سند کے حامل
طلبہ کے لئے تمہیدی سال میں کامیاب ہونا۔
ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کا
خ پی کرنا۔
رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری۔
 - 4عملی کلیات ( فیکیلٹیز )
ازھری ثانوی (سائنا) یا اس کے مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ
(سائنا) یا اس کے مساوی سند کے حامل غیر ملکی طلبہ کو عملی کلیات
میں دخلہ دیا جا سکتا ہے – ان تمام کلیات میں ( 1500ایک ہزار پانچ سو)
اسٹرلن پاؤنڈ رجسٹریشن فیا(ایک مرتبہ) اور (1500ایک ہزار پانچ سو)
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اسٹرلن پاؤنڈ ساالنہ تعلیمی فیا کی ادائیری سے ہے۔ ازھر کے وایفے پر
تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی طلبہ کے لئے یہ فیا معا ہے۔
میڈیکل فیکلٹی (طلبا) و (طالبات)
اسناد :میڈیسن اور سرجری (طب وجراحت) میں عالیہ (بیچلر /وریجویشن) کی
یوری دی جاتی ہے۔
تعلیمی مدت 6 :سال اس کے عالوہ کسی بھی یونیورسٹی اسپتال میں ایک سال
ببور تربیت کام کرنا۔
ذریعہ تعلیم :انرریزی /عربی زبان
-

داخلے کی شرائ
ازھری ثانوی (سائنا) یا اس کی مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ
(سائنا) یا اس کی مساوی سند کا حلول۔
ملری ثانویہ عامہ (سائنا) یا اس کے مساوی سند کے حامل طلبہ کا اہلیت
کے سال کے لئے مقررکردہ مضامین میں کامیاب ہونا ۔
عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیاب ہونا۔
ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کا
خ پی کرنا۔
رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری۔
فیکلٹی طب اسنان  /یینٹیسٹری فیکلٹی ( ( ) Dentistry Facultyطلبا و
طالبات)
اسناد :منہ اور دانتوں کی میڈیسن اور سرجری (طب وجراحت) میں عالیہ
(بیچلر /وریجویشن) کی یوری دی جاتی ہے۔
تعلیمی مدت 5 :سال
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ذریعہ تعلیم :انرریزی /عربی زبان
-

داخلے کی شرائ
ازھری ثانوی (سائنا) یا اس کی مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ
(سائنا) یا اس کی مساوی سند کا حلول۔
ملری ثانویہ عامہ (سائنا) یا اس کی مساوی سندکے حامل طلبہ کا اہلیت
کے سال کے لئے مقررکردہ مضامین میں کامیاب ہونا –
عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیاب ہونا۔
ازھریونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کا
خ پی کرنا۔
رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری۔
فارماکولوجی فیکلٹی (طلبا) و (طالبات)
اسناد :فارماکولوجی میں عالیہ (بیچلر /وریجویشن) کی یوری دی جاتی ہے۔
تعلیمی مدت 5 :سال
ذریعہ تعلیم :انرریزی /عربی زبان

-

داخلے کی شرائ
ازھری ثانوی (سائنا) یا اس کی مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ
(سائنا) یا اس کی مساوی سند کا حلول۔
ملری ثانویہ عامہ (سائنا) یا اس کی مساوی سند کے حامل طلبہ کا اہلیت
کے سال کے لئے مقررکردہ مضامین میں کامیاب ہونا ۔
عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیاب ہونا۔
ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کا
خ پی کرنا۔
رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری۔
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انجینیرن

فیکلٹی (طلبا)
انجینیرن

اسناد :درج ذیل کسی ایک تمللی شعبے سے
وریجویشن) کی یوری دی جاتی ہے۔
۔ سسٹمز اور کمپیوٹرز۔
۔ میکینیکل انجینیرن
الیکٹریکل انجینیرن
آرکیٹیکچر۔ سیٹی پالنن ۔ سول انجینیرن
تعلیمی مدت 5 :سال
ذریعہ تعلیم :انرریزی /عربی زبان
-

(بیچلر/

داخلے کی شرائ
ازھری ثانوی (سائنا) یا اس کی مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ
(سائنا) یا اس کی مساوی سند کا حلول۔
ملری ثانویہ عامہ (سائنا) یا اس کی مساوی سند کے حامل طلبہ کا اہلیت
کے سال کے لئے مقررکردہ مضامین میں کامیاب ہونا ۔
عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیاب ہونا۔
ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کا
خ پی کرنا۔
رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری۔

انجینیرن

فیکلٹی (طالبات)

اسناد :درج ذیل کسی ایک تمللی شعبے سے
وریجویشن) کی یوری دی جاتی ہے۔
الیکٹریکل انجینیرن ۔ آرکیٹیکچر۔ سسٹمز اور کمپیوٹرز ۔
تعلیمی مدت 5 :سال
ذریعہ تعلیم :انرریزی /عربی زبان
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انجینیرن

(بیچلر/

-

داخلے کی شرائ
ازھری ثانوی (سائنا) یا اس کی مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ
(سائنا) یا اس کی مساوی سند کا حلول۔
ملری ثانویہ عامہ (سائنا) یا اس کی مساوی سند کے حامل طلبہ کا اہلیت
کے سال کے لئے مقررکردہ مضامین میں کامیاب ہونا ۔
عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیاب ہونا۔
ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کا
خ پی کرنا۔
رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری۔
سائنا فیکلٹی (طلبا ) ) )Faculty of Science
اسناد :درج ذیل کسی ایک تمللی شعبے میں عالیہ یوری دی جاتی ہے۔
ریاضی ۔ کیمسٹری۔ فزکا ۔ بایو فزکا۔ ہاٹنی۔ زولوجی۔ مائیکروبایولوجی ۔
علم حشرات  Entomology۔ میتھیمیٹکا  Mathematics۔ جیولوجی۔
کمپیوٹر سائنا۔ علم فلکیات و موسمیات  Meteorology۔
تعلیمی مدت 4 :سال
ذریعہ تعلیم :انرریزی /عربی زبان

داخلے کی شرائ
 ازھری ثانوی (سائنا) یا اس کی مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ(سائنا) یا اس کی مساوی سند کا حلول ۔
 ملری ثانویہ عامہ (سائنا) یا اس کی مساوی سند کے حامل طلبہ کا اہلیتکے سال کے لئے مقررکردہ مضامین میں کامیاب ہونا ۔
 -عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیاب ہونا ۔
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 ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کاخ پی کرنا ۔
 رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری۔سائنا فیکلٹی (طالبات)

) )Faculty of Science

اسناد :درج ذیل کسی ایک تمللی شعبے میں عالیہ(بیچلر /وریجویشن) کی
یوری دی جاتی ہے۔
ریاضی۔ کمپیوٹر سائنا ۔ فزکا ۔ کیمسٹری۔ ہاٹنی ۔ مائیکروبایولوجی ۔ علم
حشرات  Entomology۔ زولوجی ۔
تعلیمی مدت 4 :سال
ذریعہ تعلیم :انرریزی /عربی زبان
-

داخلے کی شرائ
ازھری ثانوی (سائنا) یا اس کی مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ
(سائنا) یا اس کی مساوی سند کا حلول۔
ملری ثانویہ عامہ (سائنا) یا اس کی مساوی سند کے حامل طلبہ کا اہلیت
کے سال کے لئے مقررکردہ مضامین میں کامیاب ہونا ۔
عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیاب ہونا۔
ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کا
خ پی کرنا۔
رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری۔
زراعت کی فیکلٹی (طلبا) )) Faculty of Agriculture
اسناد :درج ذیل کسی ایک تمللی شعبے سے زراعت میں عالیہ(بیچلر/
وریجویشن) کی یوری دی جاتی ہے ۔
22

تعلیمی مدت 4 :سال
ذریعہ تعلیم :عربی زبان
-

داخلے کی شرائ
ازھری ثانوی (سائنا) یا اس کی مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ
(سائنا) یا اس کی مساوی سند کا حلول ۔
ملری ثانویہ عامہ (سائنا) یا اس کی مساوی سندکے حامل طلبہ کا اہلیت
کے سال کے لئے مقرر کردہ مضامین میں کامیاب ہونا ۔
عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیاب ہونا۔
ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کا
خ پی کرنا۔
رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری۔
 -5دیرر عملی کلیات اور شعبہ جات
درج ذیل عملی کلیات اور شعبہ جات میں غیر ملکی طلبہ کو تمام فیسوں کی
آدائیری  ،ایک ہزار اسٹرلن پاؤنڈ رجسٹریشن فیا(ایک مرتبہ) اور ایک
ہزار اسٹرلن پاؤنڈ ساالنہ تعلیمی فیا کی ادائری کے بعد داخلہ دیا جاتا ہے۔

فیکلٹی علم تعلیم کے عملی شعبہ جات (طلبا)
)) Faculty of Education Practical Departments
اسناد :درج ذیل کسی ایک تمللی شعبے سے علم تعلیم میں عالیہ(بیچلر/
وریجویشن) کی یوری دی جاتی ہے۔
کیمیا – طبعیات ۔ ریاضیات ۔ تاریخ طبیعی ۔ تعلیمی ٹکنولوجی
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تعلیمی مدت 4 :سال
ذریعہ تعلیم :عربی زبان
-

داخلے کی شرائ
ازھری ثانوی (سائنا) یا اس کی مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ
(سائنا) یا اس کی مساوی سند کا حلول ۔
فیکلٹی کی جانب سے لئے جانے والے شملی امتحان میں کامیابی۔
ملری ثانویہ عامہ (سائنا) یا اس کی مساوی سند کے حامل طلبہ کا اہلیت
کے سال کے لئے مقرر کردہ مضامین میں کامیاب ہونا ۔
عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیاب ہونا ۔
ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کا
خ پی کرنا۔
رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری۔
فزیکل ایجوکیشن فیکلٹی (طلبا)
))Faculty of Physical Education
اسناد :فزیکل ایجوکیشن میں عالیہ(بیچلر /وریجویشن) کی یوری دی جاتی
ہے۔
تعلیمی مدت 4 :سال
ذریعہ تعلیم :عربی زبان

داخلے کی شرائ
 ازھری ثانوی (سائنا) یا اس کی مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ(سائنا) یا اس کی مساوی سند کا حلول ۔
 ملری ثانویہ عامہ (سائنا) یا اس کی مساوی سند کے حامل طلبہ کا اہلیتکے سال کے لئے مقرر کردہ مضامین میں کامیاب ہونا ۔
24

 عربی زبان میں مہارت کے امتحان میں کامیاب ہونا ۔ ازھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سفارتمانے سے منظوری کاخ پی کرنا ۔
 رجسٹریشن اور تعلیمی فیا کی ادائیری ۔{ عام قواعد

( } ) General rules

جامعہ ازھر کی اسالمی وعربی علوم کے تمام کلیات اور شعبوں میں
تعلیم تمام غیر ملکی طلبہ کے لئے مفت ہے سوائے غیر ملکی طلبہ کی
اسالمی علوم کی فیکلٹی کے  ،عالوہ ازیں ازھر شریف کے تعلیمی وایفے پر
آنے والے غیر ملکی طلبہ کے لئے نظری کلیات اور شعبوں (انسانی
 )Humanitiesاور علمی کلیات اور شعبوں میں مقرر رجسٹریشن اور
تعلیمی فیا معا ہے ۔
ازھر شریف سے تعلیمی وایفہ حاصل کرنے والے طلبہ  1961کے
قانون نمبر  103اور درج ذیل اس کے خلوصی تنفیذی ضاببے ()By Law
کے مبابو  ،غیر ملری طلبہ کے لئے مقرر فیا ادا کرتے ہیں۔
أ  -نظری کلیات ،فیکلٹی علم تعلیم اور فیکلٹی فزیکل ایجوکیشن کے علمی
شعبوں میں رجسٹریشن فیا ایک ہزار اسٹرلن پونڈ صر ایک مرتبہ ادا
کی جاتی ہے اور اس کا اطالق تجارت (کامرس) ،انسانی علوم Humanities
 ،لغات وترجمہ ،صحافت واطالعیات اور علم تعلیم کے کلیات کے ادبی شعبوں
پر ہوتا ہے۔ ان کے عالوہ غیر ملری طلبہ تعلیمی فیا ایک ہزار اسٹرلن
پونڈ ساالنہ ادا کرتےہیں ۔
ب  -عملی کلیات میں رجسٹریشن فیا ایک ہزار پانچ سو اسٹرلن پونڈ
صر ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ اس کے عالوہ تعلیمی فیا ایک ہزار
اسٹرلن پونڈ ساالنہ ادا کی جاتی ہے۔
عربی زبان میں مہارت
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کسی بھی ازھری سند کے حلول کی تعلیم کے لئے داخلہ لینے کی ایک
بنیادی شرط یہ ہے کہ طالب علم (پھھنے ،لکھنے ،بولنے اور سننے) چاروں
اعتبار سے عربی زبان اچھی طری جانتا ہو اور اس کا اطالق تمام تعلیمی
مراحل پر ہوتا ہے۔
 .1عربی زبان نہ بولنے والے طلبہ جن کے پاس ازھری ثانوی سند کے مساوی
سند بھی نہیں ہے اور وہ یونیورسٹی سے قبل کے تعلیمی مرحلے میں داخلہ
لینا چاہتے ہیں۔ ازھر شریف  ،خلوصی اور اہلیت کی تعلیم کے انسٹی ٹیوٹ
میں ،ان طلبہ کے لئے عربی زبان میں اہلیت کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے جا
میں کامیابی کے بعد وہ مڈل یا ثانوی مرحلے کی کسی جماعت میں داخلہ لے
سکتے ہیں ۔
 .2عربی زبان نہ بولنے والے وہ طلبہ جن کے پاس ازھری ثانوی سند کے
مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ کے مساوی سند ہو اور وہ یونیورسٹی کی
کسی فیکلٹی میں داخلے کے خواہشمند ہوں تو ان کے لئے عربی زبان کا
امتحان پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں کامیاب نہ ہونے والے طلبہ عربی
زبان کے مرکز میں عربی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ طلبہ جن کے
پاس ازھر شریف کا تعلیمی وایفہ نہ ہو تو وہ مرکز کی تعلیمی فیا ادا کرتے
ہیں جب کہ ازھری تعلیمی وایفے کے حامل طلبہ کے لئے مرکز کے تعلیمی
اخراجات ازھر شریف برداشت کرتا ہے ۔
تعلیمی وایفے کے حامل طلبہ کے لئے مراعات
 .1قاہرہ و اسکندریہ میں مدنیۃ البعو االسالمیہ (غیر ملکی مسلم طلبا کی اقامت
واہیں) میں مکمل قیام (مع طعام ) ۔
 .2ہر ماہ نقد وایفہ دیا جاتا ہے ۔
 .3تمام مراحل کی تعلیمی فیا معا ۔
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 .4امتحان میں ناکام ہونے کی صورت میں وایفے کی مالیت میں کمی کر دی
جاتی ہے اور کسی بھی وجہ سے نام خارج ہونے کی صورت میں نقد وایفہ
نہیں دیا جاتا ہے۔
اعلی تعلیم کا مرحلہ
غیر ملکی طلبہ کو کسی ایک فیکلٹی میں اعلی تعلیم کے مرحلے میں اس
شرط پر داخلہ دیا جاتا ہے کہ اس نے اسی فیکلٹی اور اسی شعبے میں عالیہ
(بیچلر /لیسانا) کی یوری حاصل کی ہو یا اس نے ازھر کے عالوہ کسی اور
یونیورسٹی سے ،ازھر یونیورسٹی کی ہم ممل فیکلٹیز کی جانب سے دی جانے
والی یوری کے مساوی یوری حاصل کی ہو اور یہ کہ اس نے وریجویشن کے
اپنے اختلاصی مضمون ( )Major Subjectمیں کم از کم" "Bوریڈ حاصل
کیا ہو۔ عالوہ ازیں اسالمی اور عربی علوم کی فیکلٹیز اعلی تعلیم میں داخلے
کا امتحان پاس کرنے کی شرط بھی لراتی ہیں ۔
ازھر یونیورسٹی تمام تمللات ( )Specializationsمیں اعلی تعلیم کی
مندرجہ ذیل اسناد عبا کرتی ہے۔
 .1بعض شعبوں اور بعض فیکلٹیز کی جانب سے پوسٹ وریجویٹ یپلومہ۔
 .2فیکلٹیز کے متعدد شعبوں میں درجہ ماسٹر ( Master Degreeاختلاھ)
 .3درجہ الدکتوراہ فیکلٹیز کے کسی ایک شعبے میں Degree of Doctorate
(العالمیہ) دی جاتی ہے ۔
اعلی تعلیم کا نظام
درجہ تملص  Master Degreeکے حلول کا نظام بعض فیکلٹیز میں ایک
سال اور بعض فیکلٹیز میں دو سال تمہیدی تعلیم کے حلول کے بعد تحقیقی
مقالہ  Thesisپی کرنے پر مشتمل ہے۔
ازھر شریف میں داخلے کے لئے مبلوبہ اوراق اور دستاویزات
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 .1اصل تعلیمی اسناد جو طالب علم کے ملک میں عرب جمہوریہ ملر کے
سفارت خانے یا ملری مفاد کے نرراں دفاتر سے تلدیو شدہ ہو اور ملری
وزارت خارجہ سے اس کی توثیو کرائی وئی ہو۔ یہ ازھر کی مساوی اسناد کے
لئے ہے۔
 .2پیدائ کا سرٹیفیکیٹ یا اس سے متعلو سرکاری دستاویز جو تعلیمی اسناد
مبابو تلدیو شدہ ہو اور یہ نہ ہو تو طالب علم کے پاسپورٹ یا اسی نوعیت
کی کسی دستاویز میں درج شدہ بیانات کو کافی سمجھا جائے وا ۔
 .3طالب علم کے پاسپورٹ کی کاپی۔
 .4قاہرہ میں طالب علم کے ملک کے سفارت خانے سے ازھر میں حلول تعلیم
کی تحریری منظوری۔
 .5ازھر کے تعلیمی وایفہ لینے کی نامزدوی کا خ یہ تعلیمی وایفے کے طلبہ
کے لئے ہے۔
 .6ازھر یونیورسٹی کے اسپتال سے کوئی بھی متعدی مرض نہ ہونے کا
سرٹیفیکیٹ یہ ملر آنے کے بعد ایک مرتبہ اس کے بعد کسی بھی ملک سے
ملر واپا آنے پر ہر مرتبہ پی کیا جاتا ہے ۔
 .7ذاتی اخراجات پر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اپنی مالی حالت کا ثبوت پی
کریں کہ ملر میں قیام کے اخراجات اور تعلیمی فیسوں کی ادائیری کی قدرت
رکھتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے سرکاری ادارں کے سامنے اقرار نامے پر
دستم کرں ۔ جو اس کی تلدیو اور ملری سفارت خانہ یا ملر میں طالب
علم کے ملک کا سفارت خانہ اس کی توثیو کرں جا میں وہ یونیورسٹی کی
فیکلیٹز کی فیسوں یا عربی زبان کی مہارت کے امتحان میں ناکام ہونے کی
صورت میں عربی زبان نہ بولنے والوں کی عربی زبان کی تعلیم کی فیسوں
کی ادائیری کا عہد کرں ۔
غیر ملکی اسناد کی معادلت (مساویت) کے لئے
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مبلوبہ اوراق اور دستاویزات
صاحب سند یا سند دینے واال ادارہ یا سند جاری کرنے والے ملک کا سفارت
خانہ یا صاحب مللحت مندرجہ ذیل اوراق کے ساتھ ازھر شریف کو معادلت
( )Equalizationکی درخواست دں سکتا ہے :
 .1غیر ملکی معتر ( )Recognizedاصل سند ۔
 .2تعلیمی مرحلے کے ہر سال یا جماعت کے لئے مقرر تعلیمی نلاب
( )Syllabusہر مضمون کے نام یا مجموعی طور پر کتنے پیریڈ ہوتے ہیں۔
 .3تعلیمی نلاب کی تفلیل یا اس کے بنیادی موضوعات ۔
مذکورہ باال تمام اوراق اور دستاویزات سند جاری کرنے والے ادارں کے
ملک میں ملری سفارتمانے سے تلدیو اور توثیو شدہ ہونے چاہئیں۔
ازھر شریف میں یونیورسٹی تعلیم میں داخلے کا فلوچارٹ
ازھری ثانوی سند یا اس کے مساوی سند کے حامل غیر ملکی طلبہ

امتحان زبان
عربی

کامیاب

ناکام

عربی زبان نہ بولنے والوں کا عربی زبان کا
مرکز 29

اسالمی وعربی کلیات
 Humanitiesنظری اور
انسانی کلیات
عملی کلیات (سائنس
سکنڈری)

ثانویہ عامہ سند یا اس کی مساوی سند کے حامل غیر ملکی طلبہ جو صرف
نظری یا عملی کلیات میں دخلے کے خواہشمند ہوں

کامیاب
امتحان زبان عربی

ناکام
اہلیت کے لۓ ایک سال کی
شرعی علوم کی تعلیم

تعلیم زبان عربی

کلیات نظری اور انسانی علوم
عملی کلیات (سائنس سکینڈری)
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فاصالتی تعلیم کا پروورام
ازھر یونیورسٹی کے فارغ التحلیل (وریجویٹا) کی عالمی لی کے
تعاون سے ازھر یونیورسٹی غیرملکی طلبہ کے لئے اسالمی علوم کی فیکلٹی
کا فاصالتی تعلیم کا پروورام پی کرتی ہے تاکہ انہیں فاصالتی طریقہ تعلیم کے
ذریعہ عربی زبان میں تعلیم دں کر اسالمی علوم میں "عالیہ" (لیسانا/
بیچلر) کی یوری دی جائے۔ طلبہ کو علمی مضامین انٹرنٹ کے ذریعہ پھھائے
جاتے ہیں اور اس کا مقلد دنیا میں ہر جرہ مسلمانوں بالملوھ وہ اشماھ
جو اپنے حاالت کی بنا پر ملر آ کر باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے کو
علوم اسالمیہ کے تملص میں ازھری تعلیم کا موقع دینا اور ان کے لئے
فراہم کرنا نیز اعتدال پسند اسالمی اقدار اور شرعی علوم کو ازھر شریف کے
اسلوب اور نلاب تعلیم جو اپنے اعتدال پسندی کے باعث معرو ہے کے
مبابو نشر کرنے کے لئے زمان ومکان کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔
اول :پروورام کی خلوصیات
ازھر یونیورسٹی کی علوم اسالمیہ کی فیکلٹی کا فاصالتی تعلیم کا پروورام
درجہ ذیل خلوصیات کی بنا پر دیرر پروراموں سے نمایاں ہے :
 .1ازھر یونیورسٹی اپنی قدیم تاریخ اور عالمی سبح پر ملداقیت کے باعث علوم
اسالمیہ میں نمایاں مقام رکھتی ہے اور دنیا کی ایک قدیم ترین یونیورسٹی کے
طور پر مشہور ہے۔
 .2طالب علم کو ازھر یونیورسٹی کی جانب سے علوم اسالمیہ میں عالیہ لیسانا
کی یوری دی جاتی ہے۔
 .3نلاب تعلیم ازھر یونیورسٹی کے نمایاں علما کرام  ،پروفیسرز اور چنیدہ
اکیڈیمک ماہرین کا تیار کردہ ہے ۔
 .4تعلیمی اسباق جدید ترین تعلیمی طریقوں اور پرورامن کی ٹیکنیکا کے
مبابو تیار کئے وئے ہیں ۔
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 .5پی کردہ اسباق میں عبادتی ،سمعی وبلری اور تاثراتی متنوع ہے جنہیں
فاصالتی تعلیم کا نظام تیار کرنے والے ماہرین نے بہت ہی بہتر انداز میں
تقسیم کیا ہے۔
 .6فرضی کالسوں اور برقی بحث ومباحموں کے ذریعہ طلبہ کا اساتذہ کے ساتھ
رب قائم کیا ویا ہے۔
 .7پورں دن (چوبیا وھنٹے) فنی مدد فراہم کی وئی ہے۔
 .8مشکالت پی آنے پر طالب علم کی مدد کے لئے نمایاں تدریسی عملے کی
فراہمی ۔
دوم :داخلے کی شرائ
علوم اسالمیہ میں "عالیہ" لیسانا کی یوری کے لئے داخلہ لینے کی مندرجہ
ذیل شرائ ہیں :
 .1ازھری ثانوی سند یا اس کے مساوی سند یا ملری ثانویہ عامہ یا اس کے
مساوی سند حاصل کی ہو۔
 .2نیک نام مسلمان ہو ۔
 .3عربی زبان پر عبور حاصل ہو۔
سوم :تدریسی نظام
فیکلٹی میں تعلیم منظور شدہ وھنٹوں کے نظام پر دی جاتی ہے۔ چنانچہ
تعلیمی سال تین تعلیمی ٹرمز (مراحل ) میں منقسم ہے ۔
پہلی ٹرم :آغاز ماہ نومبر کے دوسرں سنیچر سے پندرہ ہفتوں کے لئے ہوتا
ہے۔
دوسری ٹرم :آغاز ماہ مارچ کے دوسرں سنیچر سے پندرہ ہفتوں کے لئے
ہوتا ہے۔
تیسری ٹرم :آغاز ماہ جوالئی کے دوسرں سنیچر سے چھـ ہفتوں کے لئے
ہوتا ہے۔
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چہارم :تعلیمی فیا
ایک کورس /مضمون کی تعلیمی فیا اسی ( )80امریکی یالر ہے ایک
سال کی تعلیمی فیا ایک ہزار پانچ سو ( )1500امریکی یالر ہے۔ ایک سال
کی تعلیمی فیا دو مساوی قسبوں میں ادا کی جا سکتی ہے ۔ فیا پروورام
کے برقی ادائیری نظام کے ذریعہ بھی ادا کی جا سکتی ہے ،طالب علم ایک
تعلیمی ٹرم میں کم از کم پانچ کورسز /مضامین رجسٹر کرا سکتا ہے۔
پنجم :درخواست اور رجسٹریشن
پروورام میں داخلے کے لۓ درخواستوں کی ویب سائٹ :
کے ذریعہ انٹرنیٹ پر ہمیشہ وصول کی
www.azharegypt.edu.eg
جاتی ہیں ۔ اور یہ کئی مرحلوں میں ہوتا ہے ۔
پروورام میں رجسٹریشن کے مراحل
پہال مرحلہ  :الیکٹرانک رجسٹریشن
طالب علم داخلے کا فارم پر کرکے اسے سائٹ پر دیتا ہے ،اس کے بعد
بیانات کے صحیح ہونے کی جانچ پھتال کے لئے ایک نیا صفحہ ااہر ہوتا ہے۔
دوسرا مرحلہ  :ای میل کے ذریعے طالب علم کو ملکیت کی یقین دہانی
درخواست دینے کے بعد آپ کو فوری الیکٹرونک پیغام کے ذریعہ مبلع کیا
جائے وا جا کے ساتھـ آپ کا نام اور پاس وری ہووا ۔
تیسرا مرحلہ  :ویب سائٹ پر دستاویزات کا لوی کرنا
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اور طالب علم نے درخواست پر کرتے وقت اپنی تعلیمی دستاویزات بھیجیں تو
وہ اس ای میل  E.Mailپر اپنی دستاویزات ارسال کرں ۔
reg.office@azharegypt.net
چوتھا مرحلہ :پی

کردہ درخواست پر نظر ثانی

آپ کی درخواست پر دو ہفتوں کے اندر نظر ثانی کی جائے وی اس کے
بعد رجسٹریشن کی تکمیل کے لئے ضروری مبلوبہ اشیا کی تفلیلی فہرست
بھیجی جائے وی ۔
پانچواں مرحلہ :درخواست کی منظوری کے نتیجے پیروی
آپ اپنی درخواست کے منظور ہونےکی مدت کے دوران انٹرنیٹ پر
استعمال کرنے والے کا نام اور اپنا پاس وری داخل کر کے درخواست کے
نتیجے کی پیروی کر سکتے ہیں ۔
چھٹا مرحلہ :اوراق ومستندات کی ترسیل اور فیا کی ادائیری
مبلوبہ اوراق اور اسناد بہترین فوری یاک کے ذریعہ ارسال کی جائیں ۔
ساتواں مرحلہ :کورسز /مضامین کی رجسٹریشن
تعلیم میں شمولیت کی تیاری کے طور پر طالب علم کو یونیورسٹی میں
اپنی تعلیم کے آغاز میں پہلی ٹرم کے مضامین رجسٹر کرانے ضروری ہیں ۔
خ وکتابت اور اتلاالت
آپ مندرجہ ذیل وسائل کے ذریعہ ہم سے راببہ کر سکتے ہیں :
یاک کا پتہ:
عالمی ایسوسی ایشن براۓ االزھر وریجوایٹا  ،نلر سیٹی،
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