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القاهرةجامعة، رئيسحسنىنجيبمحمدللدكتورتصدير

أمريعنيهمالذينالقراءجماهيرالى – القاهرةجامعةباسم – أقدمأنويشرفنىيسعدنى
مستقبلهوتستشرفتاريخهوتسجلمالمحهوترسمتجسدهالذىوالجامعىالعالىالتعليم
عالمبتأليفهتفضلالذىالعظيمالعلمىالعملهذا. مبالغةأوادعاءدولالقاهرةجامعة
أسرتها، هوإلىبانتمائهالجامعةتعتزفاضلوأستاذالقاهرةجامعةعلماءمنجليل

.اآلداببكليةالحديثالتاريخأستاذعباسرءوفالدكتوراألستاذ

علىالجامعة، وبناءمنتكليفعلىبناءصاحبهألفهقدالعظيمالعلمىالعملهذاإن
، وتفضلعليهبحقهامنهعرفاناالجامعةلطلبباالستجابةتفضلوقد. منىرجاء

أسرةأفرادبينتربطالتىالمشتركالجامعىالعمللروابطمنهتقديرالرجائىباالستجابة
.مواقعهماختالفعلىالجامعة

رءوفالدكتوراألستاذالكريمللزميلأقدمأنوباسمىالقاهرةجامعةباسمأودوإنى
.وخبرتهلعلمهالعميقالجامعةتقديرعنلهأعبرالشكر، وأنخالصعباس

علمىعملهو" وحاضرهاماضيها – القاهرةجامعة "عنوانيحملالذىالمؤلفهذاإن
صبورجمععلىالتاريخية، واعتمدالدراساتفيالسليمالعلمىالمنهجعلىقام

العملفخرجوالحقائقللمعطياتعلمياتأصيالبالدراسة، وتضمينتناولهاالتىللمعطيات
.متكاملةعلمية، دراسةذلكعلىبناء

بالحاضر،االهتمامعنيغفللمتاريخيا، فهوبحثاأصلهفيكانوإنالعملوهذا
المنتظرةالثمرة، باعتبارهالمستقبلاستشرافعنكذلكيغفل؛ ولمالماضىنتاجبإعتباره
.الحاضرلتطور

لهاكانشامخةعلميةمؤسسةبالدراسةيختصأنالعمللهذاالعلميةالقيمةمنويزيد
العربىالوطنودوللمصر، بلوالسياسىواالجتماعىالعلمىالتطورفيالبارزدورها

لمؤسسةعلمىعمليخصصأنالتاريخيةالدراساتفيالنادرمنيكونوقد.  كافة
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علمية، بلمؤسسةمجردتكنلمأنهاالقاهرةبجامعةالتاريخىاالهتماميبررواحدة، لكن
العالىالتعليمرائدة، وكانتالعربىوالعالملمصروالثقافىالعلمىاإلشعاعمصدركانت

والفنيونالعلماءخرجكافة، ومنهاوالعربيةالمصريةالجامعاتأم، وكانتوالجامعى
.المعاصرةالعربيةوالحضارةالحديثةمصرحضارةبنواالذينوالزعماءوالقادةوالرواد

أهمأحدفيالعربيةوالحضارةمصرلتاريخدراسةتاريخهادراسةكانتثمومن
.جوانبها
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مقدمة
،والعلمىالفكرىالتقدمبريادة – عاماثمانينقبل – نشأتهامنذالقاهرةجامعةقامت

غرابةوال. كلهالعربىالوطنفىوحدها، بلمصرفى، الالوطنىالتحررشعلةوحملت
والفكرالوطنىالعملقادةآلمالالعملىالتجسيَدالجامعةقيامكان، فقدذلكفى

لطفىوأحمدأمين، وقاسمعبدهمحمدوالشيخكاملمصطفىأمثالمن – االجتماعى
البناءهذافىالزاويةحجرالجامعةأنالحديثة؛ إليمانهمالقوميةالنهضةبناءفىالسيد

.الشامخ

التنويرلحركةالحر، ومهداللفكرمنارادائماالكبار، فكانتاآلمالتلكالجامعةوحققت
والمعرفةالعلمبمنابعالعزيزالوطنهذايصل، وجسراالعربىوالوطنمصرفى

واالجتماعيةاالقتصاديةللتنمية، ودعامةالمجاالتمختلففىلإلبداعالحديثة، ومركزا
وقلعةالوطنىالضميرعنالتعبيربؤرةدائماالجامعةكانتكلهذلكوفوق. والسياسية
.واالستبدادالقهروالرجعية، وقوىالتخلفقوىضدالنضال

عنالمعاصر، يعبرمصرتاريخمنيتجزأالجزءاالقاهرةجامعةتاريخكانولما
عليناوجبالتليد، فقدمجدهامصرفيهتستعيدأفضلغدنحوالعظيمشعبناتطلعات
؛الوطنهذابناءفىالجامعةلعبتهالذىالدورأبعادعلىأيدينالنضعالتاريخهذاتسجيل

منهاإيجابىهوما، فندعمالجامعىالتعليمميدانفىتجاربنامحصلةمننستفيدحتى
علىُقُدماالعريقةبجامعتنا؛ لنخطوسلبياتمنالتجربةشابمماونتخلصونطوره
.العربيةوأمتنامجتمعناخدمةأجلمنالتطورطريق

فىالقاهرةجامعةعلىشاملةنظرةيلقىالذىالكتابهذاإصدارفكرةكانتهنامن
والفكرالرأىقادةبعضأذهانفىدارتفكرةكانتمنذوحاضرها، فيتتبعهاماضيها

دعائمإلرساءناصعة، وركيزةحقيقةأصبحت، حتىالقرنهذابداياتمعمصرفى
التقاليدإرساءفىتطورها، ودورهايتبعكما. العربىوالعالممصرفىالجامعةالتعليم

.وطموحاتهآمالهعنوالتعبيرحقوقهعنوالدفاعالمجتمعخدمةالجامعية، وفى
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منذالجامعةتطوربتتبع؛ فاالهتماممسبوقغيرعملالكتابهذاأنذلكيعنىوال
المختلفةكتاباتهمفىروادهابعضأقالمنفسها، تناولتهالجامعةِقَدمقديمتأسيسها

وإنجازاتهاتطورهاتتناولكتبإصدارعلىالجامعةحرصتالشخصية، كماومذكراتهم
التاريخىالسجلآخرهاكانشتىمناسباتفىخدماتمنوالوطنللعلمقدمتهوما

عبدالدكتورالزميلمنهاألكبرالجانببإعدادقامالذى، 1983عامالماسىالعيدبمناسبة
.مراجعتهمهمةإلىالجامعة، وأسندتالُجميعىالمنعم

منذالجامعةتاريخبرصداالهتمامفىالجميعىالمنعمعبدللدكتورالفضلويرجع
هذافىاألبحاثبعضحكومية، فنشرجامعةإلىتحولهاحتى1908عامتأسيسها
والمجتمعالمصريةالجامعة "كتابأهمهاالجامعة؛ لعلوثائقعلىفيها، اعتمدالمجال
بمركزالتاريخيةبالوحدةالبحوثخطةإطارفىالمؤلفأعّدهالذى " 1940 – 1908

قامتكذلك. عليهااإلشرافأتولىالتىباألهرامواالستراتيجيةالسياسيةالدراسات
شمسعينبجامعةالبناتكليةأجازتهادكتوراهرسالةبإعدادحسنساميةالدكتورة

أيضا"، واعتمدت1946 -1908السياسيةالحياةفىودورهاالمصريةالجامعة "موضوعها
جديدةمعلوماتالعامةالدورياتومنمنهاتستخرجأنواستطاعتالجامعةوثائقعلى

التربيةوزارةوثائقمناستخرجتالسابقة، كماالبحوثفىالثغراتمنالكثيرغطت
.خاصةقيمةعملهاأكسبتهامةمادةوالتعليم

التعليمروادكتاباتمناستفدت، كماالباحثينهذينأعمالمنكثيرااستفدتوقد
أعانتنىالتىالجامعيةواللوائحالقوانينرصدتالتىالمصادر، ومنومذكراتهمالجامعى

.المختلفةوكلياتهاالجامعةبتطورالمتصلةالهامةوالمعلوماتالتواريخبعضضبطعلى
الذيناألساتذةكباربعضمعالجامعيةوالحياةالجامعةبتطوراتصلمابعضناقشتكما

بهازودنىالتىالقيمةالمعلوماتمنكثيراالتطور، واستفدتهذامنجانباعاصروا
.والتقديروالعرفانبالشكرلهمدينايجعلنىمماسويفمصطفىالدكتورالجليلأستاذنا

تأليففىاألولالفصلالجامعة، فصاحبرئيسحسنىنجيبمحمودالدكتوراألستاذأما
،1987ديسمبرفىالكتاببتأليف – الجامعةباسم – كلفنى؛ إذوإصدارهالكتابهذا

تطوررصدفىالعملهذامثلبأهميةمنهإيماناالكريمةرعايتهوصاحبهالكتابوأولى
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وفىالتجاربمحصلةاستخالصفىالتاريخيةالدراسةلقيمةمنهالجامعة، وتقديرا
والتقديربالشكرأتوّجهسيادتهالعريقة؛ فإلىلجامعتناالمستقبلآفاقتحديدعلىالمعاونة

.والعرفان

يؤمنونممنليسللجامعة، فالمؤلف"رسمى "تاريخالكتابهذاأنيعنىالذلكأنغير
لخدمةالتاريخيةالدراساتقولبةبمبدأيقبلرسمية، واللجهاتالتاريخكتابةبإسناد

لسلطانإالأخضع، ولمالكتابهذاتأليففىتمامااليدمطلقكنتمعينة؛ لذلكسياسات
والتى، وهناكهناأوردتهاالتىالشخصيةآرائىعلىالدراسة، فاشتملتالعلمىضميرى
عاما،الثالثينعلىيزيدلمابهااتصلتالتىالجامعيةبالحياةالخاصةخبراتىتعكس

الحياةفىالجامعية، ومساهماواللجانبالمجالس، وعضواالتدريسبهيئةوعضواطالبا
عن – بالضرورة – تعبرالالكتاببهذاوردتالتىالعزيز؛ فاآلراءالوطنلهذاالثقافية
العملبهذاأديتقدأكونأنوآمل. إليهاباالنتماءأتشرفالتىالجامعةنظروجهة

.العريقةجامعتنانحوواجبمنعلىمابعضالمتواضع

القصد،،وراءمنجامعتناوخيرالعزيزوالوطنوالله

حامدعباسرءوف. د
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تمهيد
مصرفىالعالىالتعليمجذور

مناألولالنصففىمصرشهدتهاالتىالتطوراتأهممنالحديثالتعليمىالنظامكان
أرسىالذىالنهضوىالسياسىبالمشروعوثيقاارتباطاعشر، وارتبطالتاسعالقرن

إلىيهدفكانالذىالمشروع)، ذلك1848 – 1805 (مصرحاكمباشاعلىمحمددعائمه
،الغربعدوانالعربىالشرقعنتدفعحديثةوعسكريةسياسيةقاعدةإلىمصرتحويل

نوعاتحققالتىوالَمَنعةالقوةبأسبابالتزودطريقعنالمواجهة، ولكنطريقعنال
.للندالندمعاملةمعهايتعاملاألخير، تجعلالغربمعالقوىتوازنمن

الحملةفىممثال (الغربىالزحفتجربةعاصروامنأكثرباشاعلىمحمدكانفقد
صاحبة – العثمانيةللدولةبالنسبةالتاريخىالحدثذلكلداللةفهما) مصرعلىالفرنسية
إلىمردُّهاإلسالميةالدولةهذهضعفأنفأدرك – العربىوالشرقمصرعلىالسيادة
الذىالمصيرمنللدولةمنجاةالالعثمانية، وأنهالدولةبالدعنالحضارىتأخرها
ما، وهوالغربوجهفىتصمدتجعلهاالتىوالمنعةالقوةبعواملتزودتإذاإاليتهددها

.الدولةبالدمنهتعانىالذىالحضارىالتخلففجوةبسدإالتحقيقهيمكنال

بإرادةأمرهايلىأنعلىمصرظروفساعدتهألبانياجندّياكانباشاعلىمحمدأنغير
العثمانيةالدولةشأنيصلحأنالمتواضعمركزهلهيتيحلشعبها، والالسياسيةالنخبة

توفرحديثةنموذجيةدولةفيهامصر، فيقيمفىإليهيهدفمايحققأنفكرةكلها، فداعب
دولةإقامةفرصة – ولهم – لهتتيحالتىالموضوعيةالظروف – بعدهمنوألسرته – له

اختياروكان. ذاتهاالعثمانيةالدولةإلىمصرنموذجنقلخاللمنقويةحديثةإسالمية
كانالذىالرجلهذانظربعدعنينمالسياسىلمشروعهكقاعدةلمصرعلىمحمد
بمقدرةيتمتعكانذلكعمره)، ورغممنالخامسالعقدمطلعحتىأميا (الثقافةمنعطال
توفرهأنيمكن، وماوالسياسىالحضارىمصروزنيدركالذىالقديرالدولةرجل
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المرحلةأبعاديعىكانما، بقدرالسياسىمشروعهعليهايقومأسسمنمواِرُدها
.يعيشهاالتىالتاريخية

إلىيحتاجعلىمحمدمخيلةداعبالذىالطموحالسياسىالمشروعهذامثلولكن
علىالحريصمصر، وهوخارجمنعليهاالحصوليستطيعالضخمةماليةموارد
منيدبرهاأنمنأمامهمفر، فالالسياسىمشروعهلسالمة؛ ضمانااألجنبيالنفوذتجنب
علىيدهاتضعأن) الدولة (استطاعتإذاإالتحقيقهيمكنالأمرذاتها، وهومصر

كانتثمومن. السياسىمشروعهالخدمةشاءتكيفماكلها، توجههاالدخلمصادر
بوضعانتهتوالتى – تدريجّيا - ونفذهاعلىمحمداتخذهاالتىاالقتصاديةاإلجراءات

القوىمنالتخلصاإلجراءاتتلكوصاحب. المركزيةالسلطةإدارةتحتالبالداقتصاد
أتاحالمماليك)، ممابذلكونعنى (التقليدىاإلنتاجىبالنظامارتبطتالتىالقديمةالسياسية

القطاعفىالتنميةخطةيشبهماتتبنىأن – مصرتاريخفىاألولىللمرة – للدولة
إلىجنباحديثصناعىقطاعأقيمثم. معاواألفقىالرأسىالتوسعتحقيقبهدفالزراعى

محمدأنشأهالذىالحديثالجيشمتطلباتلخدمةووجهالحرفىاإلنتاجىالقطاعمعجنب
.باشاعلى

وجباية، وإنماإدارةجهازتعد، فلمعلىمحمديدعلى) الدولة (وظيفةتغيرتوهكذا
الناسمعتتعاملالتقليدية، وأصبحتوظائفهاإلىإضافةوخدماتإنتاججهازأصبحت

ينتمونالتىالطوائفخاللمنالمواطنينمعتتعاملتعدفلم. كجماعاتوليسكآحاد
لممعينةبواجباتألزمتهمكأفرادمعهمتعاملتالقرية، ولكنهاجماعةخاللمنأوإليها

نظامهافىمقابالتغيُّرااقتضى) الدولة (وظيفةفىالتغيروهذا. معلومةحقوقتقابلها
فىالمتخصصةالكوادرإلىحاجةفىفأصبحت. الجديدالواقعمعيتواءمبمااإلدارى

الجديد،االقتصادىالواقعفرضهاالتىالتخصصنواحىمنوغيرهاوالصناعةالزراعة
منوغيرهموالبيطريينوالصيادلةوالضباطواألطباءالمهندسينإلىحاجةفىأصبحت
النظامقيامكانثمالتقليدى، ومنالتعليمنظامبهاينهضالالتىالتخصصاتأصحاب
.الحديثالتعليمى
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الذىالدقيقبالمعنىتعليمىنظامبمصريكنمصر، لمأمرباشاعلىمحمديلىأنوقبل
الملحقةالمداِرساألزهر، وبعضسوىهناكيكن، فلمالمصطلحهذاعليهيدل

بينها، ويجعليصلنظامذاتتكنلمجميعاوالقرى، ولكنهابالمدنبالمساجد، والكتاتيب
أناستطاعتأنهاورقابتها، علىالدولةسلطانعنبعيدةكانتتعليمية، كماوحدةمنها
الدينعلومباألزهر، فشملتالدراسةوتنوعت. طويلةقروناالبالدأهلتعليمعلىتقوم

الفضللألزهركانولقد. أحياناوالرياضياتوالمنطقالعربية، والفلسفةواللغةوالقرآن
.األخرىاإلسالميةالبالدفىالفتنأهواءبهعصفتأنبعدمصرفى) العلم (صياغةفى

مصرفقدت؛ حيثالعثمانيالعهدفىالعظيمالعلمىمكانهيفقدبدأاألزهرولكن
الدراسةواقتصرت. اإلسالميةالثقافةمراكزأقوىمنكمركزشأنهااستقاللها، واضمحل

عنها،والتقريرتحشيتهاأووتذييلهاوشرحهاواللغةالدينكتبقراءةعلىاألزهرفى
، فقدالكتاتيبأما. واالبتكارواإلبداعالسبقعلىالقدرةالعصرذلك) علماء (فقدوبذلك

.والكتابةالقراءةيتعلمونكانواطريقه، وعنالقرآناألطفالتحفيظعلىهمهاقصرت

والمهندسيناألطباءإعدادفىاألزهرعلىاالعتمادالعبثمنأنباشاعلىمحمدوقدر
أدائهاعلىعكفالتىسياستهعناألزهريحولأنالعسيرمن، وأنوغيرهموالضباط

خشىعلىمحمدولعل. الجديدةالدولةبحاجاتللوفاءاألغراضتلكلتحقيقالعملإلى
يتركأن، فآثرالناسسوادعندالدينىللشعورإثارةمنذلكيتبعبماالعلماءحفيظةإثارة

فيها؛ ليصيبالمساجد، والكتاتيباألزهر، ومدارس: القديمةالتقليديةالدراسةمعاهد
ونظمأسسعلىالعلممعاهدمنآخرنوعابجانبها، وينشئيشاءونالذىالتعليمالناس
مهمة، واقتسماجنبإلىجنباالتعليممنالنوعانعملوهكذا. الغربمنمقتبسةجديدة

.الزمانمنطويالردحامصرفىوالتعليمالتربية

، فكانتبدايتهعندواألزهرالكتاتيبمنتالميذهاستمدالحديثالتعليمىالنظامأنغير
بالمدارسلاللتحاقتالميذهامنالنجباءواختيارالكتاتيبلزيارةالبالدتطوفلجانهناك

العليابالمدارسلاللتحاقاألزهرطالبمنالمتميزينعلىاالختياروقعالحديثة، كما
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علىمحمدأوفدهاالتىالبعثاتإلىاالنضمامبعضهمحظمنكانإنشائها، بلعند
.)1(بفرنساللدراسة

التىاللوائحصدرت1836عامكانإذابسيطا، حتىالحديثالتعليمىالنظامبدأوقد
العالية)، (والخصوصية) المتوسطة (والتجهيزيةاالبتدائيةمراحلهفىالتعليمنظمت
المدارس"، ووضعتديوان "ثم" المدارسشورىديوان "فىالتعليميةاإلدارةونظمت
بلغوقد. الفرنسىبالنظام – كبيرحدإلى – متأثرةالتعليميةوالخططواللوائحالمناهج

كانتالبالد، بينماأنحاءعلىموزعةمدرسةخمسون – عندئذ – االبتدائيةالمدارسعدد
المدارسعددباإلسكندرية، وبلغواألخرىبالقاهرةإحداهما: تجهيزيتانمدرستانهناك

إعداد، وهوالحديثللتعليماألساسىالهدفيعكسمدرسة، مماعشرةثالثالخصوصية
.المتخصصةوالعسكريةالفنيةالكوادر

لتضعالعثمانيةالمصريةالتسويةتمت1841عامطويال؛ ففىيدملمالتنظيمهذاولكن
، ولتغّلالجيشلحجمحدا؛ ولتضععليمحمدأحالمداعبالذىالسياسىللمشروعحدودا

،الموظفينمنالمزيدإلىحاجةغيرفىالدولةاالقتصاد، فأصبحتإدارةفىالدولةيد
النظرإعادةعلىمحمدرأىثمومن. والضباطالجنودمنكبيرعددبتسريحقامتبل
وضعالذىالجديدالتنظيمجاءهناومن. الجديدةواألوضاعيتفقبماالتعليمىالنظامفى
المدارستالميذأعدادوإنقاصاالبتدائيةالمدارسأكثرإلغاءفيهتم، والذى1841عامفى

مرتباتإنقاصجانبخريجها، إلىإلىالدولةحاجةمعيتالءمبما) العالية (الخصوصية
.جديدنحوعلى" المدارسديوان "وتنظيمالتالميذ

)خدمة (تقديمإلىيهدفعلىمحمدعهدفىالحديثالتعليمىالنظاميكنلموهكذا
توفيروهىللدولة) غاية (تحقيقإلىيهدفكان، ولكنهبينهمالتعليمبنشرللمصريين

انكماشهأوالتعليماتساعتأثرثموالعسكرية، ومنواإلداريةالفنيةالكوادرمنحاجتها
ولعل. الموظفينإلىالدولةبحاجة) تقديرأقلعلى (العشرينالقرنمناألولالربعحتى
والتعليمالمتوسطوالتعليم) االبتدائى (األساسىالتعليمبينالتوازناختالليفسرذلك

عصرفىالتعليمتاريخ : الكريمعبدعزتأحمد: ، راجعالحديثالتعليمنظاموتطورقيامحولالتفاصيلمنللمزيد)1(
.1938. ، القاهرةعلىمحمد
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المدارسإلىيصلاإلدارة، والتحتاجهمالذينالَكَتبةتخرجاالبتدائية، فالمدارسالعالى
لاللتحاق – أصال – يعدوناالبتدائيةالمدارسخريجىمنمحدودةنسبةإالالمتوسطة
علىمحمدعهدفىالحديثالتعليمىالنظامبداية – أيضا – يفسرالعالية، كمابالمدارس
.االبتدائىوليسالعالىبالتعليم

)1816 ()2(هـ1321عامحوادثفىالجبرتىالرحمنعبدالمعاصرالمؤرخيشيرإذ
"والهندسةالحسابقواعد "لدراسةبالقلعةللهندسةمدرسةأقامعلىمحمدأنإلىميالدية

فيهاالتدريسالمجهوالت"، تولى "واستخراجواالرتفاعاتوالقياساتالمقاديروعلم
آالتلهم، وأحضراألوروبّيينالمدرسينبعضجانبإلىتركىوآخرعربىمدرس
والمساحة، وكانواالرتفاعاتاألبعادبهايأخذوناإلنجليزأشغالمنمتنوعةهندسية
الظهربعدعملّيايتدربونالظهر، ثمبعدماحتىبالقلعةالنظريةالمواديدرسونالتالميذ

سميتالتىالمدرسةأنيوحىالخلوية، مماالمناطقفىوقياساتهااألراضىمساحةعلى
،مماليكهبعضعلىمحمدبهاألحق، وقدالمّساحينبتخريجتختصكانت" مهندسخانة"

للتعليم"،قابليةفيهمالذينالشبانمنشخصاالثمانينعلىينيفما "باختياررجالهقامكما
التالميذكانمجانيا، كماالمدرسةبتلكالتعليموكان. األزهرطالبمنكانواولعلهم

.خاصةوكسوةشهرىراتبعلىيحصلون

،األراضىتنظيمتعيد – يومئٍذ – محضة؛ فالدولةعمليةالحديثالتعليمبدايةكانتوهكذا
المساحة،فىالمتخصصينإلىتحتاجماأولتحتاجللزراعة؛ فهىجديدانظاماوتضع

توسعتإذا، حتىالتخصصفروعمنالفرعبهذاالهندسىالتعليمبدايةكانتثمومن
للمهندسخانةمدرسةأخرى، أنشَأتهندسيةتخصصاتإلىتمتدوأصبحتالدولةحاجات
إلىأوفدتالتىالبعثاتخريجىأوائلبهاوالتدريسإدارتهاتولى1834عامببوالق
الذينالمهندسينمنبكوكبةمصر، وأمدتالفرنسيينمنمدرسينجانبإلىأوروبا
.المواقعمختلففىخدموا

منجلبواالذيناألطباءإلىمصرحاجة، برزت1820عامالحديثالجيشتأسيسومع
الحاجة، فزادت1824عامالطاعونالبالداجتاح، ثمللجيشالطبيةالخدمةلتقديمأوروبا

.524–523، صبيروتطبعة3واألخبار، جالتراجمفىاآلثارعجائب: الجبرتىالرحمنعبد)2(
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الفرنسىبككلوتالدكتوريدعلى) 1827عام (الطبمدرسةتأسيساألطباء، وكانإلى
.العملىالتدريبإلىالحاجةيسدالذىالعسكرىالمستشفىيوجد؛ حيثزعبلبأبى
مننخبةبهاالتدريساألزهر، وتولىطالببينمناختيرواطالببمائةالدراسةوبدأت

إلىالحاجةالحديثالطببدراسةوارتبط. فرنسامنمعظمهمجاءاألوروبييناألساتذة
.الطببمدرسةملحقة1829عامالصيدلةمدرسةالصيدلة، فأسست

الخصوصية)، فقدأو (العاليةبالمدارسللتدريسلغةاتخذتقدالعربيةاللغةكانتولما
، فكانواالشواممنالمترجمونجاءاألمربدايةوفى. المترجمينإلىالحاجةازدادت

باللغةلهاملخصاتوأعدادبالترجمةللقياماألجانباألساتذةمعالدروسيحضرون
أوائليدعلىوالطبالهندسةفىالعربيةاللغةإلىاألساسيةالمراجعترجمتالعربية، ثم
العالمةرئاستهتولىالذى" الترجمةقلم "رجاليدوعلىالمدرستينمنالخريجين
حركةلخدمةباألزبكية1836عاماأللسنمدرسةالطهطاوى، وأقيمترفاعةالمصرى
.المصريينخريجيهابجهودالحديثةالمعارفتعريب

، أصبحتفرنسىخبيريدعلى1836عاماإلدارةبتنظيماإلدارىالنظاماستقرارومع
عامزينببالسيدةالمحاسبةمدرسة، فأنشئتالمتخصصينالمحاسبينإلىماسةالحاجة
1837.

لهاأنشئتالهندسةعنالمتفرعةالتطبيقيةالتخصصاتبعضإلىالحاجةبرزتوعندما
التى (العمليات، ومدرسة1834عامالقديمةبمصرالمعادنكمدرسةبهاخاصةمدارس
.1839عام) بعدفيماوالصنائعبالفنونسميت

، ثممعينتخصصمنالدولةتحتاجهمالتخريجالعاليةالمدارسبعضأسستكما
يشبهنحوعلى (بدأتالتىالزراعةمدرسةمثلإغالقهافيتمذلكبعدعنهاالنظريصرف
فىفيهاالمتخرجونيعملأنعلىبشبرا1833عام) الحاليةالمهنىالتدريبمدارس
الزراعةتطويرإلىالحاجةلبثتوما. عامينبعدعنهاالنظرصرفتم. الباشابساتين

نقلت، ثم1836عامتلميذمائتىلتسعبنبروهالزراعةمدرسةإقامةإلىالباشادعتأن
الدفعةتخرجالمدرسةكادتوما. البيطرىالطبمدرسةجانبإلى1839عامشبراإلى
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عددتخفيُضاإللغاءبقراراستبدلإلغائها، ثمفىالحكومةفكرتحتى1841عاماألولى
أصبحتبعدما1844عامألغيتأنلبثتطالبا، وماوعشرينخمسةإلىالطالب

االحتكارنظامإلغاءإلىيرجعذلكخريجها، ولعلمنالمزيدإلىتحتاجالالحكومة
كباردوائرفىكمفتشينيعملونكانواالذينالخريجينمنلحاجتهمالمالككبارواستيفاء
.)3(المالك

إليفاداتجاهأولأوربا؛ فكانإلىأوفدتالتىالتعليميةللبعثاتبالنسبةالشيءنفُسوحدث
البعثات، واقتصرتالجيشوبناءاالقتصاديةللتنميةالملحةبالحاجاتمرتبطاالمبعوثين
.معينةمهاراتعلىللتدريبمحددوقتلقضاءأوفدواالذينالمتدربينعلىاألولى
عامالبالدنفسإلىأخرىتلتها1813عامإيطالياإلىالنوعهذامنبعثةأولواتجهت

فىبماوالفنيةالعسكريةالنواحىبعضعلىأفرادهابريطانيا، وتدربإلىوثالثة1816
28البعثاتتلكفىالمتدربينعدديتجاوزولم. والطباعةاآلالتوصيانةالسفنبناءذلك

.متدربا

،1826عامفرنساإلىاتجهتالتىتلكهىالعاليةللدراسةعلميةبعثةأولوكانت
، واإلدارة،القانون، لدراسة1828عامآخرونأربعةبهملحقطالباأربعينوضمت

والميكانيكا،الرىوالجراحة، والزراعة، وهندسةالبحرية، والطبوالهندسة، والمالحة
اختيرواطالبهاأنالتخصصاتتنوعمنوواضح. العسكريةالتخصصاتجانبإلى

.الجيشأوالمدنيةاإلدارةفىسواءعودتهمعندالحكومةخدمةفىمعينةمواقعالحتالل

طالبا، بينهمسبعينتضممحضعسكرىطابعذات1844عامالثانيةالبعثةوجاءت
المصرية، ومنالعسكريةالمدارسمنجميعااختيرواعلىمحمدأسرةأمراءمنأربعة

لتأهيلهمالفرنسيةاللغةفىخاصةدراسةبفرنسالهمالمهندسخانة، وأعدتمدرسة
الطبمدرسةخريجىمنعشرستةنحوبهمَلِحقالعسكرية، ثمبالمدارسلاللتحاق

أفراداتضمتدريبيةبعثاتهناككانتذلكعداوفيما. التخصصيةدراساتهمالستكمال
.)4(الفنيةالمهاراتببعضللتزودوالنمساإنجلتراإلىاتجهتمعدودين

.بعدهاوما145، ص1950الكبير، القاهرةعلىمحمدعهدفىالمصريةالزراعةتاريخ: الحتةأحمدأحمد)3(
.1945، القاهرة2مصر، جـفىالتعليم، تاريخالكريمعبدعزتأحمد: راجع)4(
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معينة،تخصصاتإلىالدولةبحاجةوثيقاارتباطاترتبطكانت – إذا – التعليميةفالبعثات
بعدالمصريةالعاليةالمدارسفىدرسواممنغيرهمتدريبيتولونالمبعوثونوكان

ورغم. األجانبالمدرسينمنبدالالمدارسبتلكالتدريسيتولون، أوبعثاتهممنعودتهم
رائدالطهطاوىرفاعةأنعظيما، ويكفىالبعثاتلتلكوالثقافىالعلمىالعائدكانذلك

بها،عضواأصبحثم) 1826 (األولىالبعثاتأمامكانالحديثالعربىالفكرفىالتجديد
 –عودتهمبعد – المبعوثونولعب). 1844 (الثانيةالبعثةضمنمباركباشاعلىكانكما
تلكبينانقطعماالحديثة، فوصلواالعلومفىاألساسيةالمراجعتعريبفىهامادورا
العالمفىالحديثةالعلميةالنهضةنواة، ووضعواالتخلفعصورخاللوالعلوماللغة

.العربى

إليهآلتماالموظفينإلىالدولةوحاجةالحديثالتعليمبينالوثيقاالرتباطهذاويفسر
 –1854 (باشاسعيدومحمد) 1854 – 1848 (األولحلمىعباسيدعلىالتعليمحال
بعدعلىلمحمدالسياسىالمشروعإلىالضرباتلتوجه1841تسويةجاءتفقد). 1863

مصالحيهددبماالمنطقةفىالدولىالتوازنحدودالعسكريةمصرقوةتجاوزتما
الحدودوضعتثمعليها؛ ومنللسيطرةتتطلعكانتالتىاألوروبيةاالستعماريةالقوى
الذىاالقتصادىللنظامقاضيةضربةوجهت، كمااإلقليمىومجالهاالعسكريةمصرلقوة

معالمباشرالتعاملفىاألجانبحقوإقراراالحتكارعلىبالقضاءالقوةهذهعليهقامت
فىالصمودحاوالقدباشاإبراهيموخليفتهباشاعلىمحمدكانوإذا. الوطنيينالمنتجين

للمقاومةالمصرى، فإناالقتصادإدارةفىالدولةدوراألجنبية؛ لتصفيةالضغوطوجه
وضعتالتىالدولإشرافتحت – عملّيا – أصبحتقدمصرأنحدودا، وخاصة

،وامتيازاتمزايامنوورثتهعلىلمحمدالتسويةتلكأعطتهماالتسوية، وضمنت
ألهميتهامصر؛ نظرافىمصالحهاتدعيمإلىتتطلعوفرنسابريطانيامنكلفراحت

التىالظروفمنمستفيدةالبالدإلىتفداألجنبيةاالستثماراتبدأتاالستراتيجية، كما
،الزراعىاإلنتاجتمويلفىالدولةمحلفشيئاشيئااالحتكار؛ لتحلنظامإلغاءعننجمت
السيطرةلغرض؛ تمهيدااألوروبياالقتصادبعجلةالمصرىاالقتصادربطعلىولتعمل
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مصريةسوقعلىيعتمدوطنىاقتصادإقامةمحاولةمصر، فأصبحتعلىالسياسية
.سرابوراءسعيا، أوأحالمأضغاثوطنية

العسكريةقوتهاتقلصتبعدمااإلنتاجتمارستعدالدولة، فلمدورانحسرلذلكونتيجة
المنافسةأمامالمحليةسوقها، وضاقتالصناعىلإلنتاجالرئيسىالمستهلككانتالتى

يعد، ولماألولعباسيدعلىآخرهااختفىحتىتدريجياالمصانعاألجنبية، فأغلقت
التجارىالقطاعزمامأيديهابينمنتسرببعدماالزراعىاإلنتاجفىرئيسىدورللدولة
إلىحاجتهاوإدارة، وقلتجبايةجهاز- جديدمن – أصبحتوبذلك. األجانبلصالح

.التعليمعلىبظاللهذلكالمتخصصة، فألقىالفنيةالكوادروإلىالموظفين

التجهيزيةوالمدارساالبتدائيةالمدارسبإلغاءبادرحتىالحكماألولعباستولىأنوما
المهندسخانةمدرستىعلىإال) العالية (الخصوصيةالمدارسمنيبَقالمتوسطة)، ولم(

دعاهاواحدةمدرسةالحربيةبالمدارستالميذهما، واستبدلأعدادأنقصأنبعدوالطب
التعليميةالتجربةروادالمدارس"، ونفىديوان "ميزانيةالمفروزة"، وضغطمدرسة"

.السودانإلى – الطهطاوىرفاعةرأسهموعلى – الحديثة

مدرسةأغلقثم" المدارسديوان "بإلغاءحكمهليستهلباشاسعيدمحمدبعدهمنوجاء
مدرسةبإنشاءواكتفى. 1855عام) الحربية (المفروزة)، ومدرسة1854 (المهندسخانة

عهدهبدايةفىالطبمدرسةأغلقكما. الطهطاوىرفاعةإلىإدارتهاأسندبالقلعةحربية
المدارسهذهأكثرباإلسكندرية، ولكنبحريةمدرسةوافتتح. 1856عامفتحهاأعادثم

، وكانالطبومدرسةالحربيةالمدرسةسوىبمصروليسحكمه، وانتهىعهدهفىألغى
.المدارستلكفىضعيفاالمصرىالوجود

األجنبيةالجالياتأنشأتهاالتىبالمدارسباشاسعيد، اهتمذلكمنالنقيضوعلى
عهدعهدهكان، فقدحساببغيروالعقاراتاألموالعليهاالتبشيرية، وأغدقواإلرساليات

.البالدحولالتبعيةشباكبنصبعهدهمصر، وبدأعلىاألجنبيةالمصالحتدفق

باببفتحالتبعيةمظاهراستكملت) 1879 – 1863 (إسماعيلالخديوىعهدوعلى
إلىإسماعيلتطلع، فقدمصراعيهعلىاألوروبيةالماليةالمؤسساتمناالستدانة
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طريق، عنعلىمحمدجدهبدأهاالتىالمصرىلالقتصاداألساسيةالبنيةاستكمال
والمدناإلسكندريةوميناءوالطرقالحديديةالسككالرى، وبناءمشروعاتفىالتوسع

واإلسكندرية،بالقاهرةالعمرانىوالتوسع) واإلسماعيليةبورسعيد (السويسبقناةالجديدة
،بالسودانالمصرىالوجودلتوسيعالعسكريةمصرقوةزيادةإلىتطلعهجانبإلى

كانومهما. األوروبيةالماليةالبيوتمنإسماعيلاستدانهاطائلةأمواالكلهذلكفتطلب
فىالمصرىاالقتصادإدماجعمليةتستكملاإلنمائيةإسماعيلخطةكانتاألمر، فقد
.المصرىالزراعىلإلنتاجالتخصصيةالصفةبحسماألوربىاالقتصاد

قوةإقامة، وهدفتلكالمصرىلالقتصاداألساسيةالبنيةاستكمالمشروعاتأنغير
الكوادرإعدادإلىبحاجةإسماعيلالخديوىعهدفىالدولةمصرية، جعلعسكرية
يدعلىتآكلالذىالحديثالتعليمىالنظامإحياءتطلبالعسكرية، مماوالفنيةاإلدارية
.باشاسعيدومحمداألولعباس

المدارسالحكومة، وأنشأتاالهتماممنكبيربقسطالتعليم، حظىإسماعيلعهدففى
"المدارسديوان "، فأعيدالطالبمعيشةمصاريفذلكفىالدراسة، بمانفقاتوتحملت

إيفادإلىالحكومةتدريجيا، وعادتالتعليمميزانية، وازدادتقبلمنصعيدألغاهالذى
فىاالبتدائيةالمدارسمنعددفرنسا، وأنشئإلىمعظمهافاتجهأوروباإلىالبعثات
علىالحكومةجنوبا، وأشرفتالمنياإلىشماالاإلسكندريةمنالبالدأنحاءمختلف

والمدارس) المتوسطة (التجهيزيةالمدارسبعضأنشئتاألهلية)، كماالمكاتب (الكتاتيب
تعرفأصبحتالتى (1868عام" واأللسناإلدارةمدرسة "فأنشئت). العالية (الخصوصية

إلعدادقامتالتى) 1872عام (العلومدار، ومدرسة1886منذالحقوقمدرسةباسم
)،1868عام (والمحاسبةالمساحةوالتجهيزية، ومدرسةاالبتدائيةللمدارسالمعلمين
عام) والمصرياتاآلثار (القديمالمصرىاللسان)، ومدرسة1867عام (الزراعةومدرسة

.المتخصصةالعسكريةالمدارسذلكإلىأضف. 1869

خريجها،علىطلبهناككانكلماالعلياالمدارسعلىاإلبقاءقاعدةعلىوجريا
ألغيت، كما1875عامالزراعةمدرسة، أغلقتعليهمالطلبندركلماعنهاواالستغناء

الذينباآلثارالمتخصصينبعضخرجتبعدما1876عامالقديمالمصرىاللسانمدرسة
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نالتحينباشا)، علىكمالأحمد (مصرفىالمجالهذاروادمنيكونأنألحدهمقدر
.االهتماممنكبيراقدراالطبمدرسة

عددا، جمع1868عامالمدارسديوانمباركباشاعلىالمصرىالعالمةتولىوعندما
ناحيةمدرسةلكلالجماميز، فخصصدرببسراى) العالية (الخصوصيةالمدارسمن

)الخديويةالكتبدار (عامةومكتبةوالطبيعةللكيمياءمجهزامعمالالسراى، وأقاممن
بذلكالمعرفة، فكادتفروعمختلففىعامةمحاضراتفيهتلقىكبيرا، ومدرجا1870
العلمىالتواصلمننوعاالمكانىالتواجدحققمصرية؛ إذجامعةلقيامالفرصةتتهيأ
التواصلالعامةالمحاضراتحققت، كماالبعضوبعضهمالعلياالمدارسطلبةبين

التجربةلهذهقدرولو. الطالبوبينوبينهمالبعضوبعضهماألساتذةبينالعلمى
.مصريةجامعةأوللقيامنواةلكانتاالستمرار

فىوالتوسعالموظفينإلىالدولةحاجةبيناالرتباطعلىقائمةالتعليمسياسةواستمرت
االهتماماإلنجليزفأولى. )5()1922 – 1882 (البريطانىاالحتاللعهدطوالالمدارس
للتعليمبالحاجةاالبتدائىبالتعليمالقبولربطوالتطويرها، بينماالجهدبذلدونللكتاتيب
الثانويةالمدارسحاجةيكفىالذىبالقدراالبتدائىالتعليم، فيتسعالعالىوالتعليمالثانوى

.بمستواهواالرتفاعالتعليمهذاترقيةعلىالعملمعالتالميذمن) العالية (والخصوصية
.والفنيةاإلداريةالكوادرإلىالدولةبحاجةترتبطإنماالتالميذإلىالمدارستلكوحاجة
، فهوالمصروفاتدفعيستطيعونالذينالقادرينأبناءعلىبالمدارسالقبولواقتصر

 –الخصوصوجهعلى – والعالىالثانوىالتعليمأصبحثمللعامة، ومنالللخاصةتعليم
معيارهماالشخصىواالستعدادالكفاءةكانتمابعدمعينةاجتماعيةطبقةعلىمقصورا

داخلّيامجانّياالتعليمكان؛ حيثالبريطانياالحتاللعهدقبلالمدارسفىالتالميذاختيار
دفعتقدالماليةاألزمةكانت، وأنوإسماعيلعلىمحمدعهدفىالمدارسجميعفى

حسبتتحددبمصروفاتبالمدارسخارجىقسمإيجادإلىإسماعيلعهدفىالحكومة
.مجانّياالداخلىالقسمبقاء، معللطالبالماديةالقدرة

،1922–1882البريطانىاالحتاللتحتمصرفىالتعليماإلسعاد، سياسةأبومحمد: راجعالتفاصيلمنللمزيد)5(
.1983القاهرة
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كادتحتىتدريجياالتعليميةللبعثاتالماليةالمخصصاتتقلأنالطبيعىمنوكان
تحتاستمرتالبعثاتكانت، وإذااالحتاللمناألولىالعشرالسنواتفىتماماتتوقف
، وعندماالطالبعشرةيتجاوزالبماالمبعوثينأعدادقلتفقدالوطنيةالحركةضغط
بتعيينالحكومةالتزامعدمإلىذهبتالتى1893عامالتعليميةاالحتاللسياسةأعلنت

وجهعلىالعليابالمدارسااللتحاقعلىالتالميذإقبالالمختلفة، قلالمدارسخريجى
زيادةمنالخشيةبحجةبالمدارسالمقبولينأعدادالمعارفنظارةحددت، كماالخصوص

مناعتباراالعليابالمدارسالدراسيةالمصروفاتمن، وزادتالعاطلينالخريجينعدد
؛ ومنوحدهماألعيانأبناءعلى، وقصرهالعالىالتعليمعلىاإلقبالمنللحد1905عام
معالمتعاونةاالجتماعيةالنخبةعلىمقصوراالمصريةاإلدارةفىالتوظفجعلَثمَّ

المعادىالوطنىالعملخميرةبينهمتركزتالذينالوسطىالطبقةأبناء، وإبعاداالحتالل
.لالحتالل

بالصبغةصبغهمنبدالخاصة، فالعلىراقاصأصبحقدالعالىالتعليمكانوإذا
جعل1898عامتقرروهكذا. البريطانيةبالثقافةاالجتماعيةالشريحةهذهلربطاإلنجليزية

عامالمعلمينبمدرسةالفرنسىالقسمإلغاءاإلنجليزية، وتمباللغةالطبمدرسةفىالتعليم
باللغةالموادفيهتدرس1899عامالحقوقبمدرسةإنجليزىقسم، وأنشئ1900

إلىالبعثاتواتجهت. بالمدرسةالفرنسىالقسمحسابعلىتدريجياينموأخذاإلنجليزية
.فرنساإلىتتجهكانتأنبعدبريطانيا

إلىالدعوةالوطنية، وحققتالحركةمطالبمنأساسيامطلباالتعليمتعريبأصبحلذلك
والصنائعالفنونمدرسةفىالتعليمتعريب1907عاممنذفبدأالنجاحبعضالتعريب
التجارىالتعليم، وبدأ1910عامالحقوقمدرسةفىالتعريبالزراعة، وبدأومدرسة

.1919ثورةبعدماإلىوالمعلماتالمعلمينمدرستىفىالتعليمتعريبعربّيا، وتأخر
.البيطرىوالطبوالصيدلةوالطبالمهندسخانةمدارسفىالتعريبإلىالدعوةوفشلت

سياستهبمعارضةاالحتاللضدالوطنىالكفاحارتبطالعشرينالقرنمطلعوفى
منالعلمطلبفىالراغبينليشمليتسعوطنىتعليمىبنظامالتعليمية، والمطالبة
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بعدما" المصريةالجامعة "تأسيسإلىالدعوةكانتالحركةتلكإطاروفى. المصريين
.التعليممنالجذورعميقةقاعدةلمصرتوفرت

فيماالمصريةللجامعةنواةكانتالتىالمصريةالعلياالمدارسألهميلىفيماونعرض
.تأسيسهالتاريخوفقابعد؛ وذلك

المهندسخانةمدرسة-  1
علىمحمدأنشأهاالتىالمهندسخانةبمدرسةمصرفىالحديثالتعليمبدأكيفرأينا

مدرسةقامتالمساحة، ثمفىالمتخصصينوإعدادلتدريب1816عامبالقلعة
المشروعاتفىللعملالفنيينالمتخصصينلتخريج1834عامببوالقالمهندسخانة

محمدعهدمطلعفىأغلقتحتىرسالتهاتؤدىالسواء، وظلتعلىوالعسكريةالمدنية
فى1858عامالهندسةدراسةأعيدت، ثمالمدارسمنغيرهامع) 1854عام (باشاسعيد

بالقلعة، ثمللعمارةواألخرىالخيريةبالقناطرالرىلهندسةإحداهمامنفصلتينمدرستين
.1861عامأخرىمرةُأغِلقتا

إلىانتقلتبالعباسية، ثمالزعفرانبسراىوالعمارةالرىمدرسةافُتِتحت1866عاموفى
خمسلمدةبهاالدراسة، وكانت1867عامالجماميزبدربباشافاضلمصطفىسراى
الرىهندسةفى، أمااألخيرتينالسنتينفىالطالبإعدادية، ويتخصصسنةمنهاسنوات

.العمارةأو

التخصصاتألغيت، كما1930عامإالتعدولماإلعداديةالسنة، ألغيت1892عاموفى
، وأصبحت1908عاموالعمارةالرىقسمىإلىأخرىمرةالدراسة؛ لتقسم1896عام

الهندسةمدرسة "، وسميت1905عاممنذ" الخديويةالمهندسخانةمدرسة "باسمتعرف
.1923عام" الملكية

:هىأقسامخمسةإلىالدراسةبتقسيمقضىالذىالمدرسةقانونصدر1916عاموفى
عامالتخصصاتهذهعدلتثم. ، والميكانيكا، والكهرباءالرى، والعمارة، والبلديات

:إلىالمدنىالقسموتفرع. الميكانيكاالعمارة، وقسم، وقسمالمدنىالقسملتكون1925
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الميكانيكىالقسمالحديدية، وتفرعوالسككوالمساحةوالموانىوالكبارىوالبلدياتالرى
.والكهرباءالميكانيكافرعإلى

الطبمدرسة-  2
بفضل1827عامهناكالعسكرىبالمستشفىملحقةزعبلبأبىالطبمدرسةُأنِشئْت
العطار،حسنالشيخأصدرهاالتىالشرعية، والفتوىبككلوتالفرنسىالطبيبجهود
.المسلمينعنالمرضدفعذلكمنالغرضكان؛ إذالموتىجثثتشريحفيهاوأباح

علىيزيدماتسعالمستشفىكانتبالقاهرة؛ حيثالعينىقصرإلى، نقلت1837عاموفى
التىالفرنسيةبالكتبغنيةمكتبةلها، وكانتطالبثالثمائةتسعكانت، كمامريضألف

األساسيةالمراجعتعريبفىكبيرادوراخريجوهااإلهداء، ولعببطريقعليهاحصلت
.الطبفى

أعضاءعلىاإلبقاءمعالطببمدرسةالدراسةباشاسعيدمحمد، أوقف1854عاموفى
باللغةالدراسةوكانت. 1856عامبهاالدراسةاستؤنفتأنلبثتوما. التدريسهيئة

فىيوفدونالخريجينأوائلسنوية، وكانامتحاناتذاتفرقستإلىالعربية، وتنقسم
المراجعتعريبجهودواستمرت. التدريسهيئةإلىعودتهمبعدلينضمواللخارجبعثات

.إسماعيلعهدطوالالطبية

شهور)،ثالثةبعدفيمازيدت (سنواتأربعالدراسةمدة، جعلت1898عاممنواعتبارا
األولىالسنتينطلبةقبولعلىبلندنالملكيةالجراحينكليةمعالطبمدرسةواتفقت
منذباإلنجليزيةأصبحتالطبمدرسةفىالدراسةأنالكلية، وخاصةفىوالثانية

.البريطانىاالحتالل

أكتوبرفىتبدأأشهروثالثةسنواتخمسإلىالدراسةمدة، عدلت1919عاموفى
.عامكلمنيونيوفىوتنتهى

الصيدلةمدرسة-  3
إلىمعها، وانتقلتزعبلبأبىالطبلمدرسةمصاحبة1829عامالصيدلةمدرسةنشأت
.سنواتخمسبهاالدراسةمدة، وكانت1837عامالعينىقصر
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وتوقفوتدهورازدهارمنالطبمدرسةلهتعرضتمالكلالصيدلةمدرسةوتعرضت
عاماالحتاللعهدفىالتعليمنظاموضعوعندما. البعضببعِضهماالمدرستينالرتباط

القرنبدايةفىسنواتبضع، وتعطلتسنواتأربعبهاالدراسةمدةأصبحت1887
مرة1910عامبهاالدراسةاستؤِنفتالصيادلة، ثمإلىالحكومةحاجةلعدمالعشرين

الصيدلةدبلومبعدهاالمتخرجيمنحسنواتثالثبهاالدراسةمدةأخرى، وجعلت
.والكيمياء

، كانتالطبكليةلتصبح1925عامالمصريةالجامعةإلىالطبمدرسةانضماموبعد
.سنواتأربعبالصيدلةالدراسةمدةوجعلتبهاملحقةالصيدلةمدرسة

البيطريالطبمدرسة-  4
الطبمدرسةجوارإلىنقلت، ثم1827عامرشيدفىالبيطرىالطبمدرسةُأنشِئت
صيدليةبهاكانحصانا، كما110يسعمستشفىبجوارها، وأقيم1831عامزعبلبأبى

مدةجعلت1836عاموفى. التدريسوهيئةالطالبإلعاشة، وأقسامللتشريحوصالة
انتقالهاعندالطبمدرسة، وصحبتسنواتستإلىتمتدقدسنواتخمسبهاالدراسة

مشتركةدراسةفىالطببمدرسةاإلعداديةالسنةيقضونطالبها، وكانالعينىقصرإلى
فتترجمالعربيةباللغةالدراسة، وكانتالطبمدرسةطالبمعواألحياءللكيمياء

.العربيةإلىبالفرنسيةالملقاةالمحاضرات

ُأعيدت، ثماألولعباسعهدفىالمدارسمنغيرهامعالبيطرىالطبمدرسةوأغلقت
عامأغلقتأنلبثالسوارى، ومابمدرسةملحقةكمدرسةإسماعيلعهدفىقصيرةلفترة

مدرسةبإنشاءقرارصدرعندما1901حتىمغلقةالمالية، وظلتاألزمةبسبب1881
ثالثبهاالدراسةمدةالداخلية، وكانتبنظارةالصحةلمصلحةتابعةبالقاهرةبيطرية
بنظارةالمدرسةألحقت1914عاموفى. 1905عامسنواتأربعإلى، ِزيدتسنوات

.1923عامالمعارفوزارةإلىوضمت. الزراعة

الزراعةمدرسة- 5
ملحقةالمدرسةبدأتبشبرا؛ حيث1833عامإلىزراعةمدرسةأولتأسيستاريخيرجع

أقيمت1836عاموفى. تأسيسهامنعامينبعدألغيتأنلبثتماالباشا، ثمببساتين
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تتخرجكادت، وما1839عامشبراإلى، نقلتطالبمائتىَتَسعبنبروهللزراعةمدرسة
عددفخفضتذلكعنعدلتإلغائها، ثمفىالحكومةفكرتحتىمنهااألولىالدفعة

.1844عامبإغالقهافقط، وقامتطالبا25إلىطالبا200منتالميذها

نهايةقبلاختفتأنهاغير1867عامالزراعةمدرسةتأسيسأعيدإسماعيلعهدوفى
عهدفى1890عامأخرىمرةتأسيُسهاالمالية، وأعيداألزمةبسبب) 1875 (عهده

منواعتبارا. االبتدائيةالشهادةعلىالحاصلونبهايلتحقوكانالبريطانىاالحتالل
.العلياالزراعةمدرسةباسمتعرفأصبحت1911أكتوبر

الحقوقمدرسة-  6
مدرسةانفصلتثم" واأللسناإلدارةمدرسة "باسم1868عامإسماعيلعهدفىأنشئت
أصبحتعندما1886يوليوحتىكذلك، وظلت1882عاماأللسنمدرسةعناإلدارة
، فكاناالبتدائىالقسمأما. وعاٍلابتدائىقسمينإلىوانقسمت. الحقوقبمدرسةتسمى
أقالموموظفىالمحضرينتخريجمنهالغرضوالثانية، وكاناألولىالسنتينيشمل

، والجغرافيا،والتاريخوالترجمةالفرنسيةاللغة: فيهالدراسةموادوكانت. المحاكمالكتاب
،المرافعات، ومبادئالقضائىالدفاتر، والنظام، وإمساكالفرنسى، والخطالعربىوالخط

دراسية، ويهدفسنواتثالثمنمكونافكانالعالىالقسمأما. القضائيةواإلجراءات
تتطلبالذينالموظفينمنوغيرهمالنيابةوأعضاءالكتابأقالمرؤساءتخريجإلى

والفرنسيةالعربيةاللغاتتشملالقسمبهذاالدراسةموادوكانت. قانونيةثقافةوظائفهم
،الجنائى، والقانونالمدنىاإلسالمية، والقانون، والشريعةوالتاريخواإليطالية، والترجمة

.الرومانىالتجارى، والقانون، والقانونالمرافعاتوقانون

الالزمينالمترجمينلتخريجواحدفصلمنبالترجمةخاصقسمبالمدرسةوكان
،التالىالعامفىالدراسةمنهجعدلثم. 1887عامالقسمهذاُألغىالحكومة، وقدلوظائف
.الدراسةموادإلىاإلدارىالقانونمادةوأضيفت

غيرالموادمنكثيرالدراسةمناهجمن، وحذفاالبتدائىالقسم، ُألغى1892عاموفى
فىالليسانسدبلوميمنحونخريجوهاالقانونية، وأصبحالدراسةموادالقانونية، وِزيدت
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الحاصلونبهيلتحقالبوليسضباطلتخريجقسمبالمدرسةأنشئالسنةنفسوفى. الحقوق
أنالقسمهذالبثوما. الجناياتوتحقيقالعقوباتقانونيدرسوناالبتدائية؛ حيثعلى

.1901عامُألغى

القسمحسابعلىتدريجياينمو، وبدأ1899عامبالمدرسةاإلنجليزىالقسموأنشئ
المصرييناألساتذةأن، غير1915عامالدراسةلغةاإلنجليزيةأصبحتحتىالفرنسى

بمدرسةالدراسةتعريبفىهامادورالعبواالحربخاللاإلنجليزمحلحلواالذين
.الحقوق

الحقانية،نظارةلتتبعالمعارفِنظارةعنالحقوقمدرسة، فصلت1912عاموفى
.1932عامالمعارفلوزارةتبعيتهاوأعيدت

العلومدار- 7
العربيةاللغةلتدريسالالزمينالمعلمينلتخريج1872عامالعلومدارمدرسةأنشئت

للترجمةقلمالعلومبدار، أنشئ1885عاموفىوالتجهيزيةاالبتدائيةبالمدارسواآلداب
التىالدروسلترجمةالعليابالمدارسللعملالالزمينالمتخصصينالمترجمينإلعداد
.العربيةاللغةإلىواإلنجليزيةالفرنسيةباللغاتتلَقى

بوظائفللعملالخريجينإعدادوهىالعلوملدارجديدةمهمة، أضيفت1888عاموفى
.الهدفهذايحققبماالدراسةمناهجالشرعية، وعدلتالمحاكم

التجارةمدرسة-  8
أسستعندما1837عامإلىمصرفىالتجاريةللعلومنظاميةدراسةأقدمتاريخيرجع

معاإللغاءيدفنالتهاطويالتعمرلمأنها، ويبدوعلىمحمدعهدفى" المحاسبةمدرسة"
عهدفىأسستالتى" والمحاسبةالمساحة "مدرسةعننسمعثم. األربعينياتمطلع

.عهدهنهايةمعواختفت1868عامإسماعيل

التعليمكانما، بعد1911عامإلىيرجعبمصرعلياتجاريةلمدرسةتأسيسأولأنغير
وحدث. وحدهاالمتوسطةالمرحلةعلىمقصوراالبريطانىاالحتاللعهدفىالتجارى
:هىالدراسةمواد، فكانت1914عامالعلياالتجارةبمدرسةالدراسةبرامجفىتطور
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التجارية، ونظام، والجغرافيااألخالق، وعلموالفرنسية، والتاريخاإلنجليزيةاللغتان
الدراسةمدةوكانت. التجارى، والقانونالسياسىوالتجارة، واالقتصادوالصناعةالزراعة

بعضوأدخلت. 1921أكتوبرمناعتباراسنواتأربع، أصبحتسنواتثالثبها
دونوالتجاريةاالقتصاديةالعلومبينلتجمع1923عامبهاالدراسةمناهجعلىالتعديالت

.تخصيص

* * *

مصرفىالعالىللتعليمالمتأصلةالجذورتمثلالثمانيةالعلياالمدارسهذهكانتوهكذا
عليهاقامالتىالقاعدةعشر، وتشكلالتاسعالقرنمناألولالنصففىنهضتهامنذ

الجذورهذهإلى، وانضمتالعشرينالقرنمناألولالربعختامعندالجامعىالتعليم
.1908عامتأسستالتىاألهليةالمصريةالجامعةأنبتتهاالتىاآلدابكليةاألصيلة
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األولالفصل
األهليةالجامعةتأسيس

يتعلقفيمابالذاتنتائجعشرالتاسعالقرنمرعلىمصرفىالحديثالتعليمحقق
عدم، ورغمالموظفينمنالدولةبمتطلباتالتعليمذلكارتباطللبالد، رغمالثقافىبالتطور
ساعدفقد. أحيانااستمراريته، وعدمالمتعلمينقاعدةتوسيعيحققالذىبالشكلانتشاره
طوالالبالدعلىرانالذىالثقافىوالركودالفكرىالجمودتحريكعلىالحديثالتعليم
خاصة، واستقداموفرنساعامةأوروباإلىالعلميةالبعثاتوساعدت. العثمانىالعصر
الكتبنقلساعدماالغربية، بقدربالثقافةاالحتكاكفرصتوفير، علىاألجانباألساتذة

الحديثالعلمجعلعلىالترجمةخاللمنواإلنسانياتالعلومفىالمختلفةوالمراجع
العربيةالبالدسائرفىوحدها، بلمصرفىالعربية، القراءمتناولفىالغربيةوالثقافة

الترجماتعننقالوالتركيةالفارسيةإلىالحديثةالكتبمنالكثيرترجمواإلسالمية؛ إذ
.وتالميذهالطهطاوىرفاعةيدعلىمصرفىتمتالتىالعربية

عليهامرجسوراأقامتالغربيةبالثقافةلالتصالقويةدفعةإسماعيلعصروأعطى
عصرفىالمدارسإلىاختلفواممنجيل، فتربىالعربىوطننافىالتنويرعصر

بالمدارسالقراءةكتبمنكتابينفىصاغهالذىالطهطاوىرفاعةفكرعلىإسماعيل
األلبابمناهج: "بهما، ونعنىالحديثالعربىالفكرلتطورالمميزةالعالماتمناعتبرا

مجلةولعبت". والبنينللبناتاألمينالعصرية"، "المرشداآلدابمناهجفىالمصرية
طالبعلىالحديثوالفكرالحديثةبالثقافةيشعالذىالمناردور" المدارسروضة"

جنىالمجلةتلكصفحاتالعربية، فعلىقراءجموعورائهمالمصرية، ومنالمدارس
بعثاتأخرجتهمالذينالمصريينوالمفكرينالعلماءمناألولالرعيلفكرقطوفالقراء

بسراىالعلياللمدارستجميعمنمباركباشاعلىجهودوجاءت. علىمحمدومدارس
مناخالتضفىالكتبدارالعامة، وتأسيسالمحاضراتبرامجالجماميز، وتبنىدرب
لتلعبالصحافةالعلمية، ونشطتالجمعياتثقافية)، فتأسستحياة (قيامفرصةهيَّأعلميا
.المختلفةوالفكريةواالجتماعيةالسياسيةاالتجاهاتعنتعبرالتىاالتصالقنواتدور
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صفحةطويتإذاحتىالبريطانىاالحتاللعهدفىمزدهراالثقافىالمناخهذاواستمر
ومجلة" الهاللمجلة "فىتمثلتجديدةثقافيةمنابرهناكعشر، كانتالتاسعالقرن

والعلمالفكرفىالجديدوطرحتبالصحفنشرتالتىوالترجماتوالكتابات" المقتطف"
فىاآلخرالجانبعلىيدوربماالمصريينالمثقفيننخبةبيناهتماماوالثقافة، وخلقت

عن، والبحثوالتخلفالتطورقضايالمناقشةمصراعيهعلىالباب، وفتحتالغرب
.الشرقلنهضةطريق

الجديدةاألفكارمناقشةأمريعدالثقافة، فلم) جماهيرية (مننوعاحققالثقافىالمناخهذا
المصرية،العلياالمدارسفىتخرجوامنأواألوروبيةبالمعاهدتعلموامنعلىمقصورا

والسياسيةاالجتماعيةالقضاياحولالحوارفىالمساهمةدائرةالصحافةوسعتبل
بعاملاالعتبارفىاألخذمع – عندئذ – المصرىالواقعبهسمحماحدودفىوالفكرية

المادية، وتعجزالقدرةأصحابإالينالهاالاجتماعيةميزةالتعليمكانولما. األميةانتشار
الثقافىالمناخهذا، فإنمنهكبيرنصيبنيلعنالوسطىالطبقةشرائحمعظمقدرات
االجتماعىوعيهم، وصاغالوسطىالطبقةأبناءمداركوسعالصحافةأتاحتهالذى

تمتعطريقفىعثرةحجرالتعليميةاالحتاللسياسةفىيرون، وجعلهموالسياسى
.الحديثةالثقافةبثمارالمصريين

،لالحتاللالمعادىالوطنىالعملركيزةتمثل – عندئذ – الوسطىالطبقةكانتولما
، جاءتالوطنىوالحزبكاملمصطفىبزعامةالوطنيةللحركةالدافعةالقوةوتشكل

الحركةشهرتهاالتىالمقاومةأسلحةمقدمةفىالتعليميةاالحتاللسياسةمعارضة
المطالبمقدمةفىوطنىتعليمىنظامإقامةمطلبجاء، كمااالحتاللوجهفىالوطنية

.رفعتهاالتى

والفكرالعلممناردورتلعبمصريةجامعةتأسيسفكرةنبتتالخصبةالتربةهذهوفى
عرف، فقدالمصريينمداركعنبعيدةعلميةكمؤسسة" الجامعة "تكنولم. مصرفى

على، وتعرفواالعلملتلقىإليهاأوفدواعندمااألوروبيةالجامعاتالثقافيةالنخبةرجال
)عليكره (جامعةإلىبالصحفاإلشارةكثرتكماالحديثةالنهضةفىالحيوىدورها

تعليما، لتقدمثقتهموعلىالهنودالوطنيينبعضبجهود1875عامبالهندتأسستالتى
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جانبإلىالشرقيةاللغات، وتعليمالحديثوالفكراإلسالمىالتراثبينيمزججامعّيا
الكليةالمدرسة "هىالعربىالشرقفىجامعيةكليةأقدمهناككانتكما. اإلنجليزيةاللغة

بجامعة – بعدفيما – تعرف، وأصبحت1866عامتأسستالتى" السوريةاألمريكية
الذينالبروتستانتاألقباطأبناءبعضمقصدالكليةتلكوكانت. األمريكيةبيروت
أخنوخوكان. المعارفمنوغيرهاوالعلومواالقتصادالقانونلدراسةإليهاتوجهوا
.بعدفيمااألهليةالمصريةالجامعةتأسيسفىدورالعبخريجيها، وقدأبرزمنفانوس

التعليمحقلفىخصبةتجربةمصرية، فهناكجامعةلقياممهيَّأةالظروفكانتهكذا
مانحوعلىالتعليمروادبعضأحالمالفكرةداعبتالعليا، كماالمدارسفىتتمثلالعالى
،الكتبدارجانبإلىواحدمكانفىالعلياللمدارسبجمعةمباركباشاعلىفعل

المدارس"، وكانتديوان "هى) المكاننفسفى (واحدةإدارةونحتالحديثوالمعمل
وكيال، وأصبحبالمعارفطويالخدمالذىباشاأرتينيعقوببرأستدورالفكرةنفس

يعقوبيقولالتعليمحقلفىخبرتهخالصةأودعهالذىالكتاب؛ ففى1884عاملنظارتها
تعليماالمتعلمينمنناظرالعلياالمدارسمنمدرسةكلإدارةيتولىأنبضرورةأرتين
ضمهاإلىالرغباتتتجهحينئٍذ "ذلكتحققإذافيها، حتىالدراسةنظملتطويرجامعّيا
.)6(" جامعةكليةمدرسة، وجعلهاالبعضبعضهاإلىكلها

القرنمنالتسعينياتأواخرمنذالجامعةفكرةطرحفىهامادوراالصحافةولعبت
صفحاتعلى، فدعاالمجالهذافىالريادةفضلزيدانلجورجى، وكانالماضى

جامعة" (السريةالكليةالمدرسة "على1903عامجامعة، واقترحتأسيسإلى" الهالل"
".المصريةالكليةالمدرسة "لقيامنواةيكونالقاهرةفىفرعاتنشئأن) األمريكيةبيروت
عنفيهتحدثت) 1903أبريل (مقالخاللمنالفكرةطرحفى" المقتطف "وساهمت
تنشرأنها، وزعمتاألممنهضةفىودورهاوأمريكاأوربافىووظيفتهاالجامعات

.مصريةجامعةإقامةفىيفكرونممنالمصريينأعيانأحدلطلبتلبيةالمقال

التعليمنظامإصالحإمكانيةمنيئسأنبعدجامعةبإقامةمعنياعبدهمحمدالشيخوكان
.بخلهمعليهمنعىالذيناألغنياءبجهودتكونإنماإقامتهاأن، ورأىوتطويرهباألزهر

.110، ص1894األميرية، المطبعةبهجتعلى، ترجمةالعامالتعليمفىالتامالقول: أرتينيعقوب)6(
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نفقتهعلىالجامعةإلقامةاستعدادهبالفكرة، فأبدىباشاالمنشاوىإقناعاستطاعأنهغير
عصفتباشاالمنشاوىوفاةالخيرية)، ولكنالقناطرقرب (بسوسبقريةبأراضيه

.)7() 1905 (ذلكبعدعبدهمحمدبهلحقبالفكرة، ثم

مقاالبالفكرة، فنشراالهتمامشديدكاملمصطفىالوطنىالزعيم، كانالوقتنفسوفى
فىرأيهميبدواأنالقراءفيهدعا – 1904أكتوبر26فى" – اللواء "صفحاتعلى

للكتابةوعاد. الوطنيةللنهضةاألساسحجرباعتبارهتحقيقهوإمكانيةالجامعةمشروع
وذلك" علىمحمدكلية "اسمالجامعةتحملأنمقترحا) 1905يناير8 (الموضوعنفسفى

كاملمصطفىأنويبدو. مصرحكمباشاعلىمحمدتوليةعلىعاممائةمروربمناسبة
يتشجع؛ حتىالمشروعلدعمعلىمحمدأسرةوأمراءالخديوىيجذبأنبذلكأراد

دعوةفاضلحيدراألميرنسبيا، فأّيدنجاحاالمحاولةونجحت. لدعمهفيتقدموااألعيان
آالفثمانيةنحوجمع، فتمللمشروعاالكتتابفىاألعيانبعضوتبعهكاملمصطفى

يفعلأنلهكانوما. المشروعالخديوىتجاهلعندماالهممفترت، ثمالجنيهاتمن
بلغتعندئذالوطنىبالزعيمعالقتهأن، وخاصةكاملمصطفىمنالدعوةجاءتطالما
.السوءمنكبيراحدا

)1906عام (لجنةتشكيلفرصة، وانتهزكاملمصطفىعضدفىيفتلمذلكأنغير
سياسيةدعايةحملةشّنبعدأوروبامنعودتهبمناسبةلههديةلتقديمالتبرعاتلجمع
األمةبدعوة "اللجنةتقومبأنالفكرة، وطالبدنشواى، فرفضحادثبسبببريطانياضد

السواء،علىواألغنياءالفقراءأبناءتجمعكليةمصرى، لتأسيسكلبابكلها، وطرق
مليمكلألن.. المخلصينخدامهاعدادفىيكثرونالذيناألشداءالرجالاألمةوتهب
منهمحرومةسدى، واألمةضائعهوالتعليمسبيلفىينفقالمصرى، والحاجةعنيزيد
إنجازأجلمنالحزبيةالسياسيةالخالفاتوتناسىالصفوحدةإلىودعا)8(" حقبغير

صاحبيوسفعلىالشيخإلىيكتبنجدهبالخير؛ لذلكاألمةعلىيعودالذىالمشروع

منشورة،غيردكتوراه، رسالة1946–1908السياسيةالحياةفىودورهاالمصريةالجامعة: إبراهيمسيدحسنسامية)7(
.19–15، ص1983شمسعينبنات

:المعاصرمصروتاريخوثائقمركز: فىمنشورة، رسالة24/9/1906فريد، باريسمحمدإلىكاملمصطفىمن)8(
.119، ص1982، القاهرة، المراسالتكاملمصطفىأوراق
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مصرياجنيهاخمسمائةبمبلغتبرعه، معلناللمشروعاالكتتاببابفتحإلىيدعوهالمؤيد
.الجامعةإنشاءلمشروع

هاماتصوراكاملمصطفىالمؤيد، وضعلصاحبالموجهةالهامةالرسالةهذهوفى
:)9(وهىالمشروععليهايقومأنيجبالتىلألسس

اختالفعلىمصرسكانلجميعتكون، بلدينأوبجنسالجامعةتختصالأن: أوال
.بينهملأللفةواسطة، فتكونوأديانهمجنسياتهم

هذاإلدارةيصلحونممنجماعةأيدىفىاألولىالسنينفىإدارتهاتكونأن: ثانيا
.للمألكفاءتهمتثبتالكبيرالعلمىالمعهد

مائةعنيقلالبمبلغمنهممصر، كلسكانمن – األقلعلى – ألفيكتتبأن: ثالثا
.ولإلنسانيةللوطنحباذلكعنيزيدأن، ويجوزجنيه

مصربقاعأجملخالية، منخلويةبقعةفىالجامعةالمدرسةهذهبناءيقامأن: رابعا
كاملمصطفىيقحملموبذلك. الحدائقأجملمنحديقةبها، وتقامالنيلشاطئعلى

نظامها،المقترحة، أوالجامعةتقدمهاأنيرىالتىالدراساتنوعاقتراحفىنفسه
.إدارتهاإليهمتسندالذينالمتخصصينالمهمةهذهتاركا

1906 – 1905عامالجرائدصفحاتعلىدارالذىالحواركاملمصطفىحسموبذلك

أفضليةوالثقافية، ومدىاالجتماعيةمصرلحالةبالنسبةجامعةإقامةفكرةجدوىحول
أنزعمعلىمصرفىالبريطانيةالسياسةأنصارلهروجالذىالكتاتيبمشروع
المصريينمنعريضلقطاعوالكتابةالقراءةتعليم، وأنألوانهسابقالجامعةمشروع

منمحدوداعدداإاليفيدالالذىالجامعةمشروععلىاألموالإنفاقمنأجدى
كاملمصطفىاختيارالمؤيد"، فكان "صفحاتعلىبدأالذىالحواروهو. المصريين

قوائمنشرالمؤيدووالت. الكتاتيبدعاةعلىللطريققطعالالكتتابللدعوةمنبراللمؤيد
بعضأسماءالقوائمبها، فضمتتبرعواالتىوالمبالغللمشروعالمتبرعينبأسماء
والخديوىاإلنجليزموقفكانطالمامحدودااإلقبالكان، وإنالموظفينوكباراألعيان

.22–21، صالسابقالمرجع: حسنسامية)9(
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فىيدخلوبدأالفكرةمرحلة – كاملمصطفىبفضل – تجاوزالمشروعأنمبهما، غير
.العامالرأىاهتمامموضعأصبحبعدماالتنفيذنطاق

فريدومحمدكاملمصطفىإلبعاددورها – يبدوماعلى – السياسيةالمناوراتولعبت
أشخاصيدفى، ووضعهالمشروععنالوطنىالحزبرجالمنوغيرهما

.الحكومةمعوتعاونهمباعتدالهمعرفواالخديوى، ممنأواإلنجليزمخاوفيثيرونال
المكتتبينكبارمنتحضيريةلجنةتكوينكاملمصطفىعلى" المؤيد "اقترحتفعندما
، ودعالالقتراحكاملمصطفى، استجابالمشروعلتنفيذخطة، ووضعاالكتتابلتنظيم
).1906أكتوبر12يوم (ورئيسهااللجنةأعضاءالنتخاباجتماعإلىالمكتتبينجميع
المهاتراتتجنببحجةزغلولسعدبيتفىليعقدفجأةتغيراالجتماعمكانولكن

تحضيريةلجنةوشكلوازغلولسعدبيتفىالمكتتبينمنشخصا27الصحفية، فاجتمع
البنكوكيلبكسعيدسكرتيرا، وحسنأمينللرئيس)، وقاسموكيال (زغلولسعد: من

باللجنة، وكانأعضاءأصبحوافقدالحاضرينبقيةأما) للصندوقأمينا (الشرقىاأللمانى
وكاناإلنجليزأوالخديوىشبهاتيثيرونالالذينواألعيانالموظفينكبارمنمعظمهم

فريد، ثممحمدبينهممن، وكانعبدهمحمدالشيختالميذمنيعدونممنعددبينهم
كانعملعناألبعادلهذااستياءهكاملمصطفىيبدىأنعجب، فالذلكبعداستبعد

المشروعنجاحعلىالرجالأولئك) حرص (ولعل. السياسة، ولكنهافيهالمبادرةصاحب
بوضوحذلكللسالمة، ويتجلىإيثاراجانباالوطنىالحزبرجالإلزاحةيسعونجعلهم

أجناسهماختالفعلىمصرسكانإلىالتحضيريةاللجنةوجهتهالذىالنداءفى
:10(التالىالنحوعلىالجامعةتأسيسمنالغرضفيه، تعلنوأديانهم

أوجنسهكانمهماعلمطالبلكلأبوابهاتفتحوآدابعلوممدرسةالجامعةإن1-
.دينه

بها، فالالمشتغلينوالالسياسةبرجاللهاعالقةسياسية، والصبغةلهاليسأنه2-
.كانوجهأىعلىبهايمسدروسها، مافىإدارتها، والفىيدخل

.29–28، صالمرجعنفس)10(
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واالبتدائىوالتجهيزىالعالىوهىالثالثالتعليمدرجاتعلىالجامعةاشتمالإن3-
، وتقديمعملهيمكنبمافيه، والبدءالمشروعتنفيذفىالتدرجمنبد، والاآلنمتعذر

.غيرهمنأشدإليهالحاجةما
ويحصلونأسماءهميقيدونالذين، وهمخصوصيونتالمذةللجامعةيكونأنيلزم4-

تمنحهاالحكومةأناألملأدبية، معقيمةالشهاداتلهذهشهاداتها، وتكونعلى
دروسحضوريريدلمنيسمحكما. المستقبلفىبهاجديرةتراهاالتىالمزايا

.يحضرأنالخصوصيينتالمذتهاغيرمنالجامعة

.الوطنىوالحزبكاملبمصطفىالصلةمن) ذمةإبراء (بمثابةالبيانهذافكان

عنالسنوىتقريرهفىالمشروععنكرومرأبداهالذىالضمنىالرضايفسرهذاولعل
الجامعىالتعليمنظمودراسةبالتأنىاللجنةألعضاءالنصحيوجه، فراح1906عام

المقترحة، ووضعوالجامعةالعلياوالمدارسالمعارفنظارةبينالصالتفىوالنظر
أبناءعلىالجامعىالتعليمقصرمراعاة، معللطالبوالئحةوالقبولللدراسةنظم

.فيهراغبلكلمتاحايصبحوالاألغنياء

الذىالكتاتيبلمشروعالتبرععلىاألعيان – خفىطرفمن – شجعتاإلدارةأنغير
األزمةجاءتالجامعة، ثملمشروعالتبرعاتحركةعلىأثركرومر، ممايتبناهكان

لطفىأحمدحرصوقد. للمشروعينالتبرعحركةعلىبظاللهالتلقى1907عامالمالية
الجامعة،بإقامةاالهتمامجانبإلىاألساسىبالتعليماالهتمامضرورةتأكيدعلىالسيد

.األمةلنهضةضرورىفكالهما

التحضيريةاللجنةتأسيسمنقليلةأسابيعبعدللمعارفناظرازغلولسعدعينوعندما
تعديالتُأدخلت، ُثمالرئيسوكيلموقعفىمحلهأمينقاسمعضويتها، فحلمناستقال

منصب، وظل1906نهايةمعاللجنةأمراستقرحتىمرحلتينعلىالعضويةعلى
وفى. لألمامدفعةالمشروعليعطىالخديويةالعائلةأمراءأحديشغلهحتىشاغراالرئيس

إلىالرئاسةإسنادعلىبموافقتهاللجنةالثانىعباسالخديوى، أبلغ1907ديسمبر22
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تشجيعمناألميرعنعرفلماعاماارتياحاالتعيينهذافؤاد، فصادفأحمداألمير
قانونوضعإلىاللجنةوانصرفت. المشروعنجاحيضمنمماوالثقافيةالعلميةلألعمال
تنفيذلبدايةتكفىالتىالماليةالمواردلهاتيسرتفيها، بعدماالدراسةونظامالجامعة

.وأوقافتبرعاتمنالمشروع

أن، وتقرراللوقببابفؤاداألميربسراىالفنيةاللجنةاجتمعت1908مارس24وفى
اآلدابنصفهميدرسطالبعشرةمنبعثةأولهما، إيفاد: اتجاهينفىالجامعةنشاطيبدأ

وسويسرا؛ ليكونواوألمانياوفرنساإنجلتراجامعاتإلى، يوفدونالعلوماآلخرونصفهم
تاريخ: هىفقطدروسبأربعةالدراسةتبدأبالجامعة، وثانيهما، أنالتدريسلهيئةنواة

الفرنسيةاآلداباإلسالمية، وتاريخالحضارة، وتاريخالشرقفىالقديمةالحضارة
، ويعطىالعامفى) يونيو – نوفمبر (شهورثمانيةالدراسةمدةتكونوأن. واإلنجليزية

معالعربيةالتدريسلغةتكونوأن. السنةفىدرساأربعينالدراسةفروعمنفرعلكل
أعضاءيعودوالفرنسية؛ حتىاإلنجليزيةباللغتينلدروسهماألجانباألساتذةإلقاءجواز
يكونأنوتقرر. وحدهابالعربيةالتدريس، فيتمدراستهماستكمالبعدالجامعةبعثة

العلياالمدارسخريجىالجامعةتقبلوأن. والثامنةالخامسةبينفيمامسائياالتدريس
الدراسةرسوم، وحددتالشرعىالقضاءومدرسةالعلوموداراألزهروطلبتها، وطلبة

العليا، وخمسةالمدارسلخريجىسنوياقرشا، ومائةللطالببالنسبةسنوياقرشابأربعين
.إليهاالستماعشاءلمنالواحدللدرسقروش

الجامعة، وتقدمقانونعلىللمكتتبينالعموميةالجمعية، صدقت1908مايو20وفى
إلىالرسميةباألوراقللجامعةالفنيةاللجنةعضوبكلوزيناوالمسيوباشارشدىحسين
العامة، وبذلكالمنافعمنباعتبارهابالجامعةالحكومةاعترافالداخلية؛ لطلبنظارة
التحضيريةاللجنةبمعرفةالجامعةإدارةمجلساختيار، فتمقانونىوجودللجامعةأصبح

مجلسأولوكان. الجامعةبقانونجاءحسبماعضواعشرخمسةمن) مايو24فى(
باشانجيبباشا، وإبراهيمرشدىحسين) – رئيسا (فؤادأحمداألمير: منمكونًاللجامعة

يعقوب) – للصندوقأمينا (بكسعيدحسن) – سكرتيرا (بكزكىأحمد) – وكيلين(
 –أفندىحنامرقص – باشاثروتالخالقعبد – باشاعلوىمحمدالدكتور – باشاأرتين
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مسيو – بكبهجتعلى – بكالفتوحأبوعلى – بكصديقيوسف – ماسبرومسيو
).أعضاء (بكالفقارذوعلى – بكلوزينا

جنيها350بمبلغجانكليسسراىمناألولالدورباستئجارالجامعةإدارةمجلسوقام
مؤقتمقرعنالحصولعنعجزتبعدمالهامقراواحدة؛ لتتخذهسنةلمدةالسنةفى
خريجىمنمنتسبونطلبة: قسمينإلىقبولهمالمزمعالطلبةوقسم. الحكومةمن

علىاالستمراربنيةبالدراسةيلتحقممنوغيرهمواألزهروالخصوصيةالعاليةالمدارس
مستمعون، وطلبةعلمىلقبأوشهادةعلىفأكثر؛ للحصولواحددرسحضور

ستمنحأنهاالجامعةوأعلنت. عنهاالمقررالرسمويدفعونذلكيطلبونممنمتطوعون
أنعليهاللحصولالعالية)، ويشترطالدروسشهادة (تسمىشهادةطلبتهامنيستحقمن

واشتركاألقلعلىأساتذتهامنثالثةدروسحضرقديكونوأنمنتسباالطالبيكون
لمنحثابتةقواعدعلىالرأىيستقرلمأنهيوحىمما. بحثاقدمأوالعمليةالتمارينفى

تعدوالالحكومةجانبمنبهااعترافهناكيكنلمأنهالعلمية، وخاصةالدرجات
الدراسةرسوموحددت. الحرةالدراساتإلىتكونماأقرب، فهىللتوظفمؤهال
للطالببالنسبةالرسومالسنة، وضوعفتفىقرشاوعشرينبمائةالمنتسبللطالب
دخول، ورسمقروشخمسةالواحدةللمحاضرةاالستماعرسم، وظلالمتطوعالمستمع
.سنوياقرشاعشرونالجامعةمكتبة

حضره1908ديسمبر21يومالقوانينشورىمجلسبقاعةأقيمرسمىحفلوفى
الجمعياتوأعضاءاألجانبوالقناصلواألعيانواألمراءالدولةرجالوكبارالخديوى
خطباءمنرسميا، وكانالجامعةالمصرية، افتتحتالدياراألزهر، ومفتىوشيخالعلمية
الخالق، وعبدالثانىحلمىعباسالجامعة، والخديوىرئيسفؤادأحمداألمير: الحفل

.زكىباشا، وأحمدثروت

تالميذمنمنهماألكبرالجانبجاءالطالبمنخليطالجامعةدروسحضورعلىوأقبل
طالبا)،69 (بالمدارسطالبا)، والمعلمين243 (الحكومةطالبا)، وموظفى258 (المدارس

طالبا)، وتجار15 (طالبا)، وصحافيون19 (القضاءطالبا)، ورجال42 (األزهروطالب
والبحرية، وأصحابالجيشالدولة، وضباطموظفىكبارمنمحدودطالبا)، وعدد18(
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أنالبيانعنوغنى. معاواالستماعاالنتسابطلبةتمثلاألعدادالحرة، وهذهالمهن
الطبقةاالجتماعية، وهىشرائحهابمختلفالوسطىالطبقةأبناءمنجاءواالطالب
القرننهايةمنذبهالمطالبةتبنت، والتىالجامعىالتعليمإقامةفىالمصلحةصاحبة

.)11(الماضي

الدراسةمناهجعلىتعديالتعدةالجامعةإدارةمجلسأدخلالثانىالدراسىالعاموفى
، ومنهجاللغاتمقارنةالطبيعية، وعلمالعلوم، فأدخلتاألولالعامفىوضعتالتى

تاريخفىكتابلتأليفمسابقةعنالجامعةوأعلنت. الفرنسى، واألدبالتاريخىالبحث
:جائزتينالعمللهذا، وخصصت1909نوفمبر5أقصاهموعدفىالعربيةاللغةآداب
وزادتآخرعاملمدةالمهلةفمدتعادتجنيها، ثمخمسونوالثانيةجنيها150األولى

.للثانيةومائةلألولىجنيهمائتىلتصبحالجائزتينقيمةمن

بتدريسها، قررتيقوممنإلىالجامعةوحاجةالعربيةاللغةآدابمادةألهميةونظرا
منعودتهعند؛ ليقوماألدبلدراسةباريسإلىالعلومدارخريجىأحدإيفادالفنيةاللجنة
.)12(العربياألدبدراسةعلىدرسهاالتىالمناهجبتطبيقالبعثة

بعدفيما – استعانتكما. فيهاللتدريسالعلومدارمدرسىمنباثنينالجامعةواستعانت
.الشرعىالقضاءومدرسةاألزهرمدرسىببعض– 

دراساتيقدمقسمبتخصيصعهدهااستهلتعندماجريئةتقدميةخطوةالجامعةوخطت
:التالىالنحوعلىالمحاضراتقسمتوقد. لهنعامةومحاضراتللنساءخاصة

كوفروراآلنسةبإلقائهاقامتواألخالقالتربيةفىالفرنسيةباللغةمحاضرات1-
.بباريسراسينبمدرسةالمدرِّسة

ناظرةموسىنبويةألقتهاوالحديثالقديممصرتاريخفىالعربيةباللغةمحاضرات2-
.المعلماتمدرسة

–8خ190للعامالجامعةإدارةمجلستقريرفىالجامعة، وردتالفتتاحاألولالعامفىللطالبالمذكورةاألرقام)11(
).79، صالسابقانظر، المرجع (1909

.168، ص1950المصرية، القاهرةالجامعةونشأةفؤاداألمير: بديرالفتاحعبدأحمد)12(
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.صروفرحمةبتدريسه، وقامتالمنزلىالتدبير3-

الصحةفىالطالباتعلىعامةمحاضراتواألجانبالمصرييناألطباءبعضألقىكما
هدىالمحاضراتحضورعلىالمواظباتبينمنوكان. األطفالورعايةالعامة

رائداتأصبحتعمر، وقدوفاطمةراشدنعمت، وفاطمةزغلولوصفيةشعراوى
.القرنهذامنالعشرينياتفىالنسائيةللحركة

للتحرشالجامعةأماميتجمعون، فكانواالمتزمتينبعضحفيظةالنسائىالقسمأثاروقد
وتعرض). نظرهموجهةمن (العامةلآلدابذلكلمنافاةالحضورمنومنعهنبالنساء

لدعوتهنللسيداتالخطاباتتوجيههبسببلالنتقادالجامعةسكرتيرفهمىالعزيزعبد
أنالجامعةلبثتوما. العائالتبناتبكرامةماساذلك، واعتبرالمحاضراتلحضور
بعدتهيأتقداالجتماعيةالظروفتكنفلم . )13)1912عامالقسمبهذاالدراسةأوقفت
محدودا؛النسائىالقسمعلىاإلقبالكانالجامعة، كماإلىالنساءانتسابفكرةلقبول

.األوربيةالثقافةمنحظانلنالالتىاألرستقراطيةالعائالتسيداتإالإليهتختلففال

األهليةالجامعةتطور
إدارةعليها، رأتالطالبفكرتها، وإقبالالجامعة، ونجاحافتتاحعلىعامينمروربعد

اآلداب"،قسم "اسمعليهأطلقتبعدفيمااآلدابلكليةنواةيكونقسماتنشئأنالجامعة
"والفلسفيةوالتاريخيةاألدبيةالعلوم "بحفظإنشائهمنالغرضحددتالئحةلهووضعت
والفلسفةاللغاتأصولوعلموالتاريخاآلدابفىدروسبتنظيماألمةفىوترقيتها
فىللطالبيمكنسنواتبأربعالدراسةمدةوحددت". العالميةشهادةلنيلالطلبةوترشيح
علىالحصولبالقسميقبلونالذينالطالبفىواشترط. العالميةالمتحاناتالتقدمنهايتها
الدراسةموادوحددت. األجنبيةالشهاداتمنيعادلهاماأوالمصريةالثانويةشهادة

اللغاتالعربية، اشتقاقاللغةآدابالعربية، تاريخاللغةآداب: التالىالنحوعلىالعشرة
، تاريخواألخالقالعربيةاإلسالمية، الفلسفةاألمم، تاريخالقديمالشرقالسامية، تاريخ

:المادتينإحدىدراسةالطالبواألنثروبولوجيا، ويختارالفلسفية، الجغرافياالمذاهب
.الفرنسيةاللغةآدابتاريخاإلنجليزية، أواللغةآدابتاريخ

.48–46، ص1980، القاهرةالمجتمعفىودورهانشأتها.. القديمةالمصريةالجامعة: الجميعىالمنعمعبد)13(
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تاريختدريس) اإليطالى (نللينوالعربية، والدكتوراللغةآدابتدريسناصفحفنىوتولى
ميلونىالسامية، والدكتوراللغاتمقارنةعلمتدريسليتمانالعربية، والدكتوراللغةآداب

اإلسالمية،األممتاريختدريسالخضرىمحمد، والشيخالقديمالشرقتاريخ) اإليطالى(
بتدريسقامسانتالنا، والدكتورواألخالقالعربيةالفلسفةتدريستولىمحمدوسلطان
مادةأما. العربيةباللغةالموادتلكتدريسوكان) األنثروبولوجيا (الشعوبوعلمالجغرافيا

الفرنسيةاللغةآداب، وتاريخجيلمسترتدريسهافتولىاإلنجليزيةاللغةآدابتاريخ
.لومونييهالمسيو

الطالبالمواد، ويقومهذهفىالنجاح) الدكتوراه (العالميةعلىللحصوليشترطوكان
؛ كالجغرافيامختلفتينمادتينمنخاصموضوعفىامتحانبأداءذلكإلىباإلضافة
.العالميةعلىللحصولبهيتقدمالذىالبحثمناقشةوالفلسفة، قبلالتاريخأومثالواألدب

العالمية،شهادةاعتمادعلى) 1914عام (المعارفونظارةالجامعةبيناالتفاقوتم
منالثالثةاألعضاءجانبإلىبعضويناالمتحانلجنةفىتمثلأنالنظارةفاشترطت

دفعةالدكتوراهتمنحالجامعةكانتوبذلك. الشرطهذاالجامعةالجامعة، وقبلتأساتذة
، وجعل1916عامإالمنحهيتقررلمالذىالليسانسعلىالحصولدونلطالبهاواحدة
المصريةالجامعةأنواضحاويبدو). الدكتوراه (العالميةعلىللحصولمسبقاشرطا
الدرجةعلىيطلقكانفقد. اإليطاليةبالجامعاتمتبعاكانبمانظامهافىتأثرتاألهلية

عام (اآلدابفىالليسانسدرجةالجامعةأقرتمابعدوحتى. الدكتوراهاألولىالجامعية
يتضح، كماالليسانسعلىالحصولمنفقطواحدعامبعدالدكتوراهتمنح)، كانت1916
1920عامالليسانسعلىحصلالذىحسنإبراهيمحسنالطالبحالةمنذلك

.1921عاموالدكتوراه

الكليةإدارةيتولىأنوتقرر" اآلدابكلية "اآلدابقسمعلىيطلقأصبح1916عامومنذ
هذهرئاسةاآلداب"، وكانتكليةألساتذةالعموميةالجمعية "اسمعليهأطلقمجلس

أولالسرىباالقتراعوالوكيلالعميدالجمعيةوكيلها، وتنتخبأوالكليةلعميد" الجمعية"
المدرسينالدراسية، وترشيحوالخططالمناهجوضع: اختصاصهافى، ويدخلعامكل

واألفراد،التخصصاتحيثمنالعلميةالبعثاتفى، والبتبالتدريسلهمواإلذنالجدد
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علميةصالتإقامةحقالطلبة، ولهاشئونفى، والنظرللطالبالتأديبىالنظامووضع
لكليةواألكاديمىالنظامىالكياناستقروخارجها، وبذلكالبالدداخلالعلميةالمعاهدمع

.اآلداب

"عموميةدروس "عليهايطلقأخرىدراساتهناك، كانتاآلدابدراسةجانبوإلى
العلومقسم " إنشاء1915عاموتقرر. الزراعىواالقتصادالسياسىاالقتصادشملت

كاملحسنبهالتدريس، وتولىدراسيينبعامينالدراسةفيهحددت" والماليةاالقتصادية
العليا،بالتجارةاالقتصادية، والمدرسالعلومفىأكسفوردجامعةخريجالشيشينى
فىالدكتوراهعلىالحاصلبفرنساالجامعةبعثةخريجاللطيفعبدفهمىمحمدوالدكتور
.والماليةاالقتصاد

،المقارنالعقوباتقانون: موادبهتدرس، وكانتالجنائىالقسمالعامنفسفىأنشئكما
النفسية، واألمراضالشرعى، والطبالجنائىاالجتماع، وعلمالمقارنالجناياتوقانون

األخيرةالمادةعداالعربية، فيماباللغةفيهالدراسة، وكانتالجنائىبالقانونوعالقتها
خريجيهومنحتالقسمهذاشهادةالحقانيةنظارةواعتمدت. بالفرنسيةتدرسكانتالتى

.الوظائفلتلكالمرشحينمعتساويهمعندالنيابةوظائففىالتعيينأولوية

،الحقوقدراسةفىالراغبينالطلبةبعضلطلبالجامعة، استجابت1917عامأوائلوفى
،الحقوقمدرسةلمنهجدراسةلهم، فنظمتالحقوقبمدرسةأماكنلهمتتوفرلموالذين

القاضى)، (بكبدوىالحميدعبدبهالتدريسالقضاء، فتولىرجالببعضفيهاستعانت
المحامى)، والشيخ (ذهنىالسالمعبدوالدكتور) النيابةوكيل (نشأتوحسن

بمدرسةاالمتحاناتالطالبأدىوقد). األزهرأساتذةمن (المحالوىعيدالرحمنعبد
إلعدادهمخاصفصلبمثابةالجامعةلهمنظمتهاالتىالدراسةهذهفكانت. الحقوق

.للمدرسةمنتسبينباعتبارهمبأدائهقامواالذىالحقوقالمتحان

قصرمن، فأخذتخاصمقربالالجامعة، ظلتالطالبالنشاط، وإقبالهذاورغم
بأولاألمريكيةللجامعةالحالىالموقعيحتلوكان (لهامقرا" جانكليسنستور " الخواجة
جنيها،400إلىِزيدجنيها، ثم350بمبلغبدأسنوىإيجارمقابل) العينىقصرشارع



عباسرءوفوحاضرهاماضيها - القاهرةجامعة

41www.RaoufAbbas.org

استئجارهتمحيث1915عامالفلكىبشارعباشاصدقىمحمدقصرإلىالجامعةفانتقلت
تجديدالثانية، وعندالسنةفىجنيها300إلىتزيداألولىالسنةفىجنيها250بمبلغ

.الجامعةميزانيةأرهقمماجنيها600السنويةاإليجاريةالقيمةبلغت1919عاماإليجار
لبناءإسماعيلفاطمةاألميرةبهاتبرعتالتى، فاألرضلذلكبديالتملكلمأنهاغير

الجامعةمقربناءلمتابعةتكفلمبهاتبرعتالتىالدكرور، والمبالغببوالقالجامعة
بناءفىالعملالبناء، فتوقفتكاليفوارتفاع1914عاماألولىالحربقيامبسبب

حركةأنغير. البناءاستئناففىالجامعةإدارةفكرتعندما1922عامحتىالجامعة
الجامعةظلتوبذلك. حكوميةجامعةإلىتحولتأنبعد1928عامإالتبدألمالبناء
حكوميةجامعةإلىتحويلهابعدالحكومةمنحتهاحتىباشاصدقىمحمدبسراىقائمة

.الجديدالجامعةحرمبناءيتممؤقتة؛ حتىبصفةبالعباسيةالزعفرانسراى

 –1914 (األولىالعالميةالحربسنواتخاللخانقةماليةأزمةمنالجامعةعانتفقد
تدفعهاكانتالتىالسنويةاإلعانةاألوقاف، وأنقصتكادتأوالتبرعات)، فتوقفت1918

الجامعةواجهتكما. آخرحيناصرفهاحينا، وأعادتأوقفتهاشديدا، ثمإنقاصاللجامعة
بسببعليهااألفرادبعضأوقفهاالتىالوقفياتريععلىالحصولفىالصعوبات
.األوقافتلكفىالمستحقينوبينبينهانشبتالتىالقانونيةالمنازعات

اضطرتنشاطها، فقدعلىسلبياينعكسقدمماالجامعةمواردنقصيعنىذلككانولما
الحكومةلدىوتسعىالخارجمن، وتستدعيهمالمبعوثينعلىاإلنفاقعنيدهاتكفأن

فيها،للتدريساألجانباألساتذةدعوة، وأهملتتشغيلهمعنلعجزهالهموظائفإليجاد
.اإليطالييناألساتذةمنثالثةرواتببتحملاإليطاليةالحكومةقيامإالينقذهاولم

لمالحكومةأنطالبها، وخاصةتفقدالحتىالدراسةرسومتخفيضإلىواضطرت
هذهمنالجامعتخرجولم. المعارفوزارةإلشرافخضوعهالعدمبشهاداتهاتعترف
.1925عامحكوميةجامعةإلىتحويلهاإالالمحنة
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األهليةالجامعةبعثات
)14(

تعدفيها، وأنالتدريسلغةالعربيةتكونأنعلىتأسيسهامنذحريصةالجامعةكانت
األساتذةعلىاالعتمادمئونةيكفوهاسليما؛ حتىعلمياأعدادابهاالخاصةالتدريسهيئة

بادرتالحديثة؛ لذلكالمعارفتعريبفى – عودتهمبعد – دورايلعبوا، وحتىاألجانب
االختبار، علىبطريقالفنيةاللجنة، اختارتهمالمصريينالطالبمنخاصةبعثةبإيفاد

الالزمةالعلميةالدرجاتعلىحصولهمبعدالجامعةخدمةفىبالعمليلتزمواأن
.مصرإلىوعودتهم

الرياضيةالعلوملدراسةجوهرصادقومحمدحسنمحمد: تضماألولىالبعثةوكانت
واللغةالتاريخلدراسةكامل، وسيدبلندنالطبيعةلدراسةسيدهم، وتوفيقكمبردجبجامعة

لدراسةعزمى، ومحمودبالسوربوناآلدابلدراسةالساوىتوفيق، ومحمدبالسوربون
الجامعة،بنفسالفلسفةلدراسةفهمى، ومحمودبالسوربونوالقانونيةالسياسيةالعلوم
ولىبفرنسا، ومحمدليونبجامعةاألعضاءوظائفعلملدراسةالديوانىفؤادوحسن
لدراسةكمالالجامعة، ومحمدبنفسالصحةعلموقانونالطبيعىالتاريخلدراسةالدين
المدارسطلبةبينمنهؤالءاختيروقد. أيضاليونبجامعةوالكيمياءالشرعىالطب
.، والطبالمهندسخانة، والحقوق: الثالثةالعليا

وعينت. الطالبأولئكمنعدددراسةنفقاتبتحملوالذواتاألعيانبعضوتبرع
األساتذةمن، وآخرلندنبعثةأعضاءدراسةلمتابعةاإلنجليزاألساتذةمنمشرفاالجامعة

علمأوالدهمقدواأوممناألعيانبعضوطلب. فرنسابعثةأعضاءلمتابعةالفرنسيين
معبإشرافهالالستفادةالجامعةبعثةإلىأبنائهاضمالبلدينبهذينللدراسةنفقتهم

بأزمتهاالجامعةمرتوعندما. ألبنائهمبالنسبةالدراسةنفقاتتحملفىاستمرارهم
الجامعةيوالىالمشرفوكان. تطوعاأعمالهميؤدُّواأناألجانبالمشرفونالمالية، قبل

عنللجامعةتقاريريكتبواأنالطالبعلىكان، كماللطالبالدراسىالتقدمعنبتقارير

، صالسابقالمرجع: حسن، سامية45–42، صالسابق، المرجعالجميعىالمنعمعبدراجع: التفاصيلمنللمزيد)14(
.45–41، ص1983، القاهرةالماسىالقاهرة، العيد، جامعة120–107
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، كمارواتبهممننسبةخصم، فيتمالعقابطائلةتحتوقعوادورية، وإالبصورةأحوالهم
.بالبعثةالدراسةأثناءالزواجعليهمحرم

قبلرسالتهموضوععلىالجامعةمجلسموافقةعلىيحصلأنالبعثةعضوعلىوكان
رسالتهكتابةمنيفرغبها، وعندمايدرسالتىاألجنبيةالجامعةإلىبهاالتقدم

بعدالقرارهذااتخذوقد. لذلكصالحيتهاالمصريةالجامعةرأتإذاإاللجامعتهيقدمهاال
أنهاالبعضرأىالتى" المسلمةالمرأة "عنفهمىمنصوررسالةحوللفظمنأثيرما

بالجامعةالتدريسيتولىأنالبعثةعضوعلى، وكاناإلسالمىالدينيمسماتتضمن
علىأنفقتهماللجامعةيسددأنعليهكانذلكيقبللم، فإنعودتهبعدسنواتعشرلمدة

.تعليمه

تتحسنأوروبا؛ حتىمنمبعوثيهاالجامعةسحبتاألولىالعالميةالحربقامتوعندما
بفضلتعيدهمأناستطاعتوقد. بجامعاتهمللدراسةأعادتهممنوتتمكنالماديةظروفها
.عليهاحصلتالتىالماليةالمساهماتبعض

يحصلأن) الجامعةرئيس (فؤادأحمداألميراستطاعغريبا، فقداتجاهاالجامعةواتجهت
اإليطاليةالمدارسفىالمصريينمنصبيةلتعليمِمنحأربععلىاإليطاليةالحكومةمن

معالشيءنفسوفعل. الجامعةلخدمةالعلمية، ويعودواالدرجاتأعلىإلىيصلواحتى
، وعلىالمصرييناألطفالمنثالثةلتعليممنحثالثةعلىالفرنسية، فحصلالحكومة

:المصريةالجامعةلحساببعثاتثالثفىأطفالعشرةإيفادتمالنمسا؛ وبذلكمنمثلها
.1910عامذلكوالنمسا، وكانفرنسامنكلإلىإيطاليا، وثالثةإلىأربعة

قدرتهم، وعدمبالخارجالصبيةهؤالءواجهتالتىالصعوباتبسببفشلتالتجربةولكن
إلىاطمئنانهمعدمبسببللجامعةذووهمأثارهاالتىالدراسة، والمتاعبمتابعةعلى

.الخارجفىأبنائهمتربيةأسلوب

حصلتأوروباساسةوبعضإيطاليابملكفؤادأحمداألميروعالقاتاتصاالتوبفضل
إيطالياوكانت. وبريطانياوفرنساإيطاليامنكهديةالكتبمنالعديدعلىالجامعةمكتبة
علىالجامعةمكتبةحصلتفرنسا، وبذلكتليهاالجامعةلمكتبةعطائهافىسخاءأكثر
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الموسيقية،والنوتالهامةالفنيةاألعمالمنوالخرائط، ونسخاألساسيةالمراجع
حكومةتتخلفولم. كلهذلكنفقاتالمحدودةالجامعةميزانيةتتحملأندونوالدوريات

بلجيكا، وحذتذلكفؤادأحمداألميرإليهاطلبعندماالجامعةمكتبةدعمعنالنمسا
الثالثعمانويلالملكمنهديةوالكيمياءالطبيعةمعملوأجهزةأدواتوجاءت. حذوها
.إيطالياملك

محمدمثلللجامعةالكتبهباتتقديمفىوعائالتهمالمصريينالمثقفينبعضوتنافس
جمعة،لطفى، ومحمدفهمىبكالمختلطة، وحمزةمصربمحكمةالقاضىبكوسيم
مصطفىبكإبراهيم، وعائلةيكنمنصورباشايحيىمنصور، وعائلةبكشفيقوعائلة
المكتباتالعائالتتلكقدمتفقد. شاكربكالغنى، وعبدالعلوملدارناظراكانالذى

األجنبيةالدولقدمتهاالتىالهباتهذهوبفضل. الجامعةإلىالراحلينلرجالهمالخاصة
.الجامعةمكتبةنواةكانتالمصريةوالعائالتواألفراد

* * *

السلبى، والموقفاألولىالعالميةالحربخاللالجامعةعاشتهاالتىالماليةاألزمةورغم
استمرت، فقد1913عامرئاستهاعنفؤادأحمداألميرمنها، وتخلىالحكومةوقفتهالذى
رئاسةتوليهبعدبرئاستهايحتفظظلالذىباشارشدىحسينرئاسةتحترسالتهاتؤدى

يوسفلألمير1916عامفىالجامعةرئاسةعنتخلىقدكان، وإن1914عامالوزراء
الجامعةفىاندمجتحتىموقعهفىوظل1917عامرئاستهاإلىعادأنه، غيركمال

.1925عامالحكومية

تهيِّئأنحكوميةجامعةإلىتحولهانشأتها؛ حتىبينفيمااألهليةالجامعةواستطاعت
العليا،المدارسوبينبينهاوالثقافىالعلمىالتواصل، وتحققالجامعىللتعليمالمناخ
، وانتدببمدارسهمالنظاميةدراستهمجانبإلىبهاالعلياالمدارسطالبفالتحق

استعانتبها، كماللتدريساألزهرومدرسىالعلومدارمدرسةمدرسىمنالبارزون
.والقضاءالقانونرجالمنالعلياالمدارسخارجمنالعلميةبالكفايات



عباسرءوفوحاضرهاماضيها - القاهرةجامعة

45www.RaoufAbbas.org

يريدلمنيتيحالذىالحرةالدراسةنظاموالثقافىالعلمىالتواصلهذاتحقيقعلىوساعد
قاعاتالمعرفة، فازدحمتألوانمنمعينلونفىمحاضراتإلىاالستماعفرصة

درجةعلىالحصولإلىتطلعدونالمعرفةمنلالستزادةجاءوابطالبالمحاضرات
.التواصلهذاتحقيقفىهامادوراالجامعةمكتبةلعبتعلمية، كما

العلمانية،العقالنيةللمعرفةالرصينةالقواعداألولىمرحلتهافىالجامعةوضعتكذلك
فىفيهابالغالتىالجامعةافتتاحفىبكزكىأحمدخطبةينتقدزغلولسعدذاهوفها

"العلمإاللهادينال "جامعةافتتاحمناسبةمعيتفقالذلك، وعدَّاإلسالممجدعنالحديث
على، وحرصهاالعلمانىاتجاههاتوضحالجامعةفىالدراسةبرامجإلىونظرة. )15(

العلمىالبحثأصولعلىطالبها، وتدريبهمبينالعلمىوالتفكيرالعلمقيمغرس
.واألجانبالمصريينمنأساتذةيدعلىومناهجه

المحافظة،العناصرجانبمناالنتقاديلَقلمللجامعةالعلمانىالطابعأنذلكيعنىوال
الدراسةجعلإلىالجامعة، ودعتهاجمتالتىبالمقاالتالمصريةالصحافةحفلتفقد
.مصرفىالتعليممناللونهذاجدوىفىشككتالتىالمقاالتمنإسالمية"، وغيرها"

التيارمعصدامفىالتورطعدمعلىالحرصنتيجةتبقىأناستطاعتالجامعةأنغير
.ذاتهوجدوهايكلفهاقدالمحافظ

عمرها، وهذامناألولىالمرحلةفىالجامعةحققتهالذىوالثقافىالعلمىالتواصلهذا
الجامعةإلقامةالزاويةحجراألهليةالمصريةالجامعةمنجعلالجامعيةللخبراتالتراكم

.1925عامالحكومية

).36، صالسابقالمرجع: الجُميعىفىمذكورا (422، ص9، كراسزغلولسعدمذكرات)15(
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الثانيالفصل
وتطورهاالمصريةالجامعةقيام
نظامبوالدةتبشرمخاضسنواتلمصربالنسبةاألولىالعالميةالحربسنواتكانت

بريطانياأسقطت؛ إذالدوليمصروضعفىتغييراالحرببدايةشهدتجديد، فقدسياسى
علىالحماية، وفرضتالثانىحلمىعباسالخديوىمصر، وخلعتعلىالعثمانيةالسيادة
كلهاالبالدلمصر، فعاشت" سلطانا "كاملحسيناألميرواحد، وعينتطرفمنمصر
المصريونوفهم. أوزارهاالحربتضععندماينتظرهامجهوللمستقبلترقبمرحلة

االجتماعيةمواقفهمبتفاوتلهتقديراتهماالستقالل"، فتفاوتت "أنهعلىالمستقبلهذا
المتصفينالمالككبارمناالجتماعيةالنخبةرجالرأىحينوعلى. ومصالحهم
هومصالحهالهايحفظبمابريطانيامعالعالقةوتنظيمالذاتىاالستقاللأنباالعتدال
الوسطىالطبقةأبناءيرِض، لمالتاماالستقاللتحقيقإلىالطريقفىاألولىالخطوة

.بديالالتامباالستقاللوالعمالالفالحينمنوالكادحون

إظهارأناإلدارةومناصبالوزارةمقاعداحتلتالتىاالجتماعيةالنخبةورأت
بحقبإقناعهاكفيلالحربخالللهابريطانيا، ومساعدتهمتجاهنواياهملحسنالمصريين

تعبئةمنالحمايةسلطاتطلبتهماكلتنفيذفىالجهدأقصى، فبذلوااالستقاللفىمصر
المصريةالعملقوةتعبئةإلىللحلفاءالحربىالمجهودلخدمةاالقتصاديةمصرلموارد
المصريةالخزانةتحملإلىالبريطانىبالجيشالهندسيةواألعمالالنقلقطاعلخدمة
بريطانياالبريطانية؛ لعلالخزانةأذوناتمقابلمصرفىوحلفائهابريطانياجنودنفقات
.الوطنيةلمطالبهمباالستجابةوالمصريينمصرالجليلة، فتكافئالمساعدةهذهتقدر

، ماكانوجهأىعلىفيهريبالآٍتاالستقاللأنإلىاطمأنتالحاكمةالنخبةأنغير
نفوسفىالطمأنينةبثعلىوساعد. بريطانياطلباتتلبىالمصريةالحكومةدامت
رئيساباشارشدىحسينظل، فقدأيديهمفىالسلطةاستقراُر - عندئٍذ - مصرحكام

متسعاالمجالكانثمالوزارة، ومنهيئةعلىتغييريطرأ، ولمالحربطوالللوزراء
عليهايقومالتىاألسسبوضعاالستقالللمرحلةمصرإعدادعلىللعملالوزارةأمام
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إلىالدراسةحيزمناألسستلكدفعواإلدارة، دوناالقتصاد: وهماالمستقلةالدولةكيان
الخططتعدأنمنبأسفال. الحربخاللباإلنجليزالصداميقعال؛ حتىالتطبيقحيز

يحينحتىملفاتهافى، وتبقىاالستقاللعهدفىواإلداريةاالقتصاديةللسياسةالالزمة
.التنفيذموعد

لجنة، فشكلتاألولىالعالميةالحربخالل)16(باشارشيدحسينوزارةشأنهذاكان
8" (والصناعةالتجارةلجنة "باسمعرفتمصريةاقتصاديةلسياسةالعاماإلطارلوضع

المصريينالخبرةأهلمناألعمالرجالعضويتهافىضمت) 1916مارس
،حربطلعتبينهمالخبراءمنبعددواستعانتعملجلسة38، عقدتوالمتمصرين

.التجارةالمصرية، وتنشيطبالصناعةللنهوضهامتقريروضعإلىوانتهت

أّولتوالفنية، فقداإلداريةالكوادرإعدادإلىتحتاجمستقلةدولةفىاإلدارةكانتولما
باشاَيَكنعدلىبذلهاالتىالجهودبفضلخاصااهتماماالتعليمباشارشدىحسينوزارة
لهاووضع" أوليةمدارس "إلىوتحولتالمعارفإلىالكتاتيبضم، فتمالمعارفوزير
شهرية، وجعلترواتبلهمقررتحكوميينموظفينإلىمعلموهاوتحولخاصنظام

منقدراالثانوىالتعليمونالاالبتدائىالتعليمإصالح، وتمسنواتأربعلمدةبهاالدراسة
بنسبةالمعارفميزانية، وزادتاالهتماممننصيباالعلياالمدارسنالت، كمااإلصالح

فىتعملكانتالحكومةأنوواضح. 1914عامعليهكانتعما1918عام% 790
.)17(التعليملنظاماألساسيةالبنيةتوسيعأجلمنصمت

تضمجامعةإنشاءفىالمعارفوزارةفكرت) المعلنةغير (السياسةهذهمنوانطالقا
فىالبروتستانتيةالتبشيريةاإلرساليةاتجاهشاععندئذ، عندماالقائمةالعلياالمدارس

مذكرةالمعارفوزيرباشايكنعدلىبالقاهرة، وقدمأمريكيةجامعةإقامةإلىمصر
المبدأحيثمن) 1917فبراير27فى (المجلسالوزراء، فوافقمجلسإلىالشأنبهذا
الوزارة، وشكلتإلشرافتخضعحكوميةجامعةبإنشاءالمعارفوزيراقتراحعلى

الحربخاللالوطنىاالستقاللقضيةخدمةفىباشارشدىحسينلعبهالذىالدوربدراسةالمؤرخينمنأحديهتملم)16(
نجحتمازغلولسعدوبينبينهالتنسيقاألمة، ولوالتوكيالتيجمعأن”المصرىالوفد "استطاعمانهايتها، فلوالهوعند
تقديرمنحقهرشدىحسينبخسزغلولسعدعلىاألضواءوتسليط1919ثورةأحداثغمرةالوفد، وفىخطة

.المؤرخين
.215–204، ص1984، القاهرةاألولىالعالميةالحربفىمصر: سالملطيفة)17(
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أعضاءيخصلها، وماالمكونةوالهيئاتللجامعةنظامواقتراحالمشروعلدراسةلجنة
وكيلباشاحسنينإسماعيلاللجنةرئاسةوتولى. ولوائحقواعدمنبهاالتدريسهيئة

والتونالطب)، والمسترمدرسةناظر (كيتنجالدكتورعضويتهافى، وضمتالمعارف
المغربىعلىالزراعة)، ومحمدمدرسةناظر (شيررالحقوق)، والمسترمدرسةناظر(
برادةالشرعى)، وأحمدالقضاءمدرسةناظر (بركاتعاطفالتعليم)، ومحمدمراقب(

).بالوزارةالمفتشان (إدجارومستركليشالمعلمين)، ومسيومدرسةناظر(

المناهجلوضعفرعيةلجانتشكيلفىبالنظراللجنةاختصاصالوزراءمجلسوحدد
االمتحاناتبها، ونظملاللتحاقالعامةالمقترحة، والقواعدالجامعةألقسامالدراسية

المبانىمناالستفادةإمكانيةمدىدراسة، معللمشروعالالزمةوالميزانيةوالشهادات
.جديدةمبانىمنالجامعةتحتاجهوماالقائمة

أوصتالذىالمعارفوزيرإلىالمبدئىتقريرهااللجنة، قدمت1917نوفمبر17وفى
أمورها، ووضعتالجامعةمجلسيتولىالجامعة، وأنفىالعلياالمدارسبإدماجفيه

أىألن" أميريةجامعة "إقامةفىاإلسراعبضرورةوامتحاناتها، وأوصتالجامعةنظام
.للحكومةإالتتوفرالنفقاتيتطلبالذىالعملبهذاالنهوضتستطيعالأهليةهيئة

بها،الخاصةميزانيتهالهابذاتها، فتكونقائمةالجامعةإدارةتكونأناللجنةوأوصت
:وهىالثالثالجامعةوهيئاتالجامعةمديرإدارتها، ويتولىالمعارفوزيرويرأسها

أعضاءبينمنيكونوأن. األقسامأساتذة، وهيئةالعلمىاإلدارة، والمجلسمجلس
سبعةالجامعةتضمأن، علىالمعارفوزارةيمثالناألقلعلىعضواناإلدارةمجلس
:هىأقسام

).واآلثارالشرقيةوالعلومبالتربيةخاصةفروعاويشمل (اآلدابقسم1.

.العلومقسم2.

).األسنانطبويشمل (الطبقسم3.

.الحقوققسم4.

.والعمارةالهندسةقسم5.

.البيطرىوالطبالزراعةقسم6.



عباسرءوفوحاضرهاماضيها - القاهرةجامعة

49www.RaoufAbbas.org

.االقتصاديةوالعلومالتجارةقسم7.

قسمإنشاءبالجامعة، واقترحتاألساسيةالتدريسلغةالعربيةاللغةتكونأناللجنةورأت
التىالعلوممنعلمكلفىاألساسيةالمراجعالعربيةاللغةإلىلينقلوالنشرللترجمة
أنعلى. العربيةالمؤلفاتنشرالعلمية، ويشجعالمصطلحاتبالجامعة، ويعّربتدرس

 –بهميستبدلأنعلىاألجانببالمدرسيناالحتفاظ – االنتقاليةالمرحلةفى – يتم
.)18(العربيةاللغةيستخدمونمصريينمدرسين – تدريجّيا

،بشأنهقراراتتخذأندون" والصناعةالتجارةلجنة "بتقريرالوزارةاحتفظتوكما
تسمحعندئذالظروفتكنالجامعة "، فلممشروعلجنة "بتقرير – أيضا – احتفظت

مامصر، وشهدتاألولىالعالميةالحربانتهتإذاالهامة، حتىالخطوةهذهمثلباتخاذ
تصريحعنالسياسىالموقفسحب، وانقشعتباالستقاللتطالبشعبيةثورةمنشهدته

ذاتمستقلةدولةمصرمنقوصا، فأعلنتاستقالالمصرأعطىالذى1922فبراير28
، وأعلناالستقاللجوهرمصرسلبتالتىاألربعةبالتحفظاتبريطانيااحتفاظمعسيادة
ملكا،) األهليةللجامعةرئيسأول (فؤادأحمدالسلطانوأصبح" المصريةالمملكة "قيام

،الزمنغبارعنهتنفض1917عامالجامعةمشروعلجنةتقريرإلىالحكومةعادت
الجامعةالئحةمشروع1923خريففىالتنفيذ، فوضعموضعوضعهأمروتبحث

.الجامعةبإنشاءالعالىاألمرمشروعوضعالجديدة، كما

إنشاءتعتزمالحكومةأنالملكلهفؤاد، ذكروالملكالسيدلطفىأحمدبينتملقاءوفى
اآلدابكليةالمصريةالجامعةاعتباريمكنالعليا، وأنهوالمدارسالمعاهدتضمجامعة

الملكجانبمنالحكوميةالجامعةإلىالمصريةالجامعةضممبادرةجاءتوبذلك. فيها
.تأسيسهافىاشتركالتىالجامعةمستقبلبضماناهتمامهيعكس، ممانفسهفؤاد

،المعارفوزارةوثائقعلىاعتماداللدكتوراهرسالتهافىحسنسامية. دإلىاللجنةهذهلعملالتأريخفضليعود)18(
:، راجعالتفاصيلمنللمزيد
عينمنشورة، بناتغيردكتوراه، رسالة1946–1908السياسيةالحياةفىودورهاالمصريةالجامعة: حسنسامية
.132–129، ص1983، القاهرةشمس
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ديسمبرفى (قراراالجامعة، فاتخذإدارةمجلسإلىالملكفكرةالسيدلطفىأحمدونقل
رشدىحسينالعمومية، وفوضالمعارفوزارةإلىالمصريةالجامعةبتسليم) 1923
.المعارفوزيرمعبذلكالخاصاالتفاقتوقيعفى – الجامعةرئيس – باشا

وزيرباشاالسعودأبىزكىأحمدمعاالتفاقرشدىحسينوقع1923ديسمبر12وفى
إلىوعقارمنقولمنالمصريةالجامعةتمتلكهماكلعنبمقتضاه، فتنازلالمعارف
:التاليةالشروطعلىالعموميةالمعارفوزارة

شئونهاوتديرالمعنويةبشخصيتهامحتفظةعامامعهداالمصريةالجامعةتكونأن1.
فىالحالهىكماالعموميةالمعارفوزارةإشرافتحتمستقلةبكيفيةبنفسها

.أوروباجامعات
فىتدمجبأناآلدابكليةسوىيشملالالذىالحالىالنظامبإتمامالحكومةتقومأن2.

كليةإليهاتضم، وأنكليتينإلىتحويلهمابعدوالطبالحقوقمدرستىالجامعة
.بعدفيماأخرىكلياتإليهاتضمأن، ويجوزالعلوم

احتراماالبناءفىجنيهألفوأربعينستةنحوقدرهاالبالغالجامعةنقودتستعملأن3.
.الواقفينبعضلشروط

بالدكتوريتعلقفيماأما. الحاليينوموظفيهاأساتذتهانحوالجامعةتعهداتتحترمأن4.
.اآلداببكليةأستاذايبقىأن - الشخصيةلحالتهنظرا - رؤىفقدحسينطه

إدارةمجلسفىأكثرأوعضٌوالحالىالمصريةالجامعةإدارةمجلسمنيكونأن5.
استيفاءالتشكيلمناألولالدورفىالجامعة، وذلكإدارةمجلس، وفىاآلدابقسم

.المصريةالجامعةأوجدتالتىالقوميةالنهضةآلثار

شروطالجامعة، ووضعإدارةمجلسلجلسةالتاريخىالمحضرهذاصياغةتولىوقد
مذكراتهفىلهالكاملالنصالسيد، وأوردلطفى، أحمدالمعارفوزارةمعاالتفاق

.)19(الشخصية

.188–184، ص1962، القاهرة131الهالل، كتابحياتىقصة: السيدلطفىأحمد: انظر)19(
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رأسالذى (الوزارةوكيلباشاحسنينإسماعيلبرئاسةلجنةالمعارفوزارةوشكلت
ممثلينعضويتهافىذكرنا)، ضمتمانحوعلى1917عامالجامعةمشروعلجنة

الدراسةنظامالمصرية، لوضع، والجامعةالعليا، والطب، والمعلمينالحقوق: لمدارس
مرحلةمراعاةمع. ، والطب، والعلوم، والحقوقاآلداب: وهىاألربعالجامعةلكليات
وتولت. والطبالحقوقلكليتىبالنسبةالجامعةنظامإلىالعلياالمدارسنظاممناالنتقال
إدارتها، وأعضاءومجلسومديرهاالجامعةرئيساختصاصاتتحددالئحةوضعاللجنة
بهاالدراسةوخططتمنحهاالتىوالشهاداتالكلياتوسلطاتبكلياتهاالتدريسهيئة

.ومناهجها

الجامعةرسالةتكونأنوضعهفىُروعىقدالجامعةقانونأنالسيدلطفىأحمدويذكر
منعليهتقدرمالكليتسعمِرنارسالتهانصفجاء "معينةبحدودُتَحدأنمنأبعد

اختصاص (أنالثانيةمادتهفىجاءوقد. بالتعليموالقيامالعلملخدمةالمختلفةاأللوان
وجهوعلى. لهاالتابعةالكلياتبهتقومالذىالعالىبالتعليميتعلقماكليشملالجامعة
)"البالدفىوالعلوماآلدابلرقىوالعملالعلميةالبحوثتشجيعمهمةعليها، فإنالعموم

وزارةمعالمصريةالجامعةاتفاقمناألولبالبندجاءماذلكإلىأضفنا، فإذا)20(
دونالعلملخدمةالجامعةطاقاتإطالقعلىالروادجيلحرصمدى، أدركناالمعارف

أداءفىوحريتهاالجامعةاستقاللعلىالشديدالحرصمنطلقمنقيودأوحدود
.رسالتها

فىنصونظامهاالمصريةالجامعةإنشاءبقانونمرسومصدر1925مارس11وفى
وتتكونالقاهرةمدينةومقرها" المصريةالجامعة "تسمىجامعةإنشاءعلىاألولىمادته

ذلك، وغيرالحقوقالصيدلة)، وكليةفرعوتشمل (، والطب، والعلوماآلداب: كلياتمن
المصريةللجامعةيكونأنعلىالثالثةالمادةونصت. بعدفيماتنشأالتىالكلياتمن

الكاملةاألهليةلهااألهلية، ويكونالمحاكملقضاءخاضعةقانونامعنويةشخصية"
والهباتوالوصاياالوقفطريقمنإليهاتردالتىالتبرعاتتقبلأن، ولهاللتقاضى

ونص. القانونألحكامطبقا" فيهاوتتصرفوالثابتةالمنقولةأموالهاوغيرها، وتدير

.189، صالسابقالمرجع)20(
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يعينمديرالجامعةللجامعة، ويديراألعلىالرئيسالمعارفوزيريكونأنعلىالقانون
النواحىمنالجامعةإدارةيتولىالعموميةالمعارفوزيرطلبعلى، بناءبمرسوم
بأمرالجامعةوكيلعليها، ويعينومالهاماجميعفىالجامعةواإلدارية، ويمثلالعلمية

كلويدير. غيابهحالةفىاختصاصاتهكلفىالمديرعنوينوبالمعارفوزيرمن
الناظرالكليةمجلسالكلية، ويضممجلسرأىأخذبعدالمعارفوزيريعينه" ناظر "كلية

ومساعدو، واألساتذةأعضائهبينمنعامكلالكليةمجلسينتخبهالذىالكليةووكيل
الكلية، ولكلبأعمالخاصاهتماملهاوزارةكلتعّينهالكلية، وعضوفىاألساتذة
بالموادخاصةدرايةلهمممناألكثرعلىعضوينإليهيضمأنفىالحقكليةمجلس
.الكليةفىتدرسالتى

كليةكلوناظرالوكيلرئيسا)، وعضوية (المديرمنفيتألفالجامعةمجلسأما
وزيريعينهالماليةوزارةمنسنويا، وعضوالكليةمجلسينتخبهمايمثالنهاوعضوان

سنواتثالثلمدةالمعارفوزيرطلبعلىبناءبمرسوميعينونأعضاءالمالية، وخمسة
ومنحواالمتحاناتالتعليمشئونفىبالنظرالجامعةمجلسويختص. للتجديدقابلة

.فيهاوالتصرفالجامعةوإيراداتأموالواستثمارالعلميةالدرجات

؛بالتدريسالمشتغلينوسائراألساتذةتعيينالمعارفوزيريتولىأنعلىالقانونونص
علىتسرىأالعلى. المختصةالكليةمجلسرأىأخذبعدالجامعةمجلسطلبعلىبناء

.الحكومةفىبهاالمعمولالتوظفشروطبالجامعةالعاملينجميع

لمماالجامعةفىالتعليملغةهىالعربيةاللغةتكون "أنعلىعشرالسابعةالمادةونصت
الدراسةشهادةواعتبرت". أجنبيةلغةاستعمالخاصةأحوالفىالجامعةمجلسيقرر

األحكامتوضعأنإلىبالجامعةلاللتحاق – مؤقتةبصفة – كافية) ثاٍنقسم (الثانوية
.)21(الطالبقبولبالئحةالخاصة

الرواد، فأعطىجيليشتهىكانماغيرعلىالجامعةلحركةمقيداالقانونجاءوهكذا
التدريسهيئةوأعضاءوالوكيلالمديرلتعيينواسعةسلطاتالمعارفلوزيرالقانون

.416–412، ص1926مصر، القاهرةفىبهاالمعمولواللوائحالقوانينمجموعة: وآخرحسنمحمدأحمد)21(
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للقوانينالتدريسهيئةأعضاءأخضعمجلسها، كماأعضاءمنوخمسةالجامعةوموظفى
التىللسلطاتالوزيراستخدامأدىكيف – بعدفيما – الدولة، وسنرىبموظفىالخاصة
الجامعةاستقاللقضيةتفجيرإلىالجامعةمنحسينطهالدكتوربنقلالقانونلهمنحها

).1932مارس(

قدرهابميزانيةطالبا، وبدأت2381يبلغ1925عامالمصريةالجامعةطالبعددوكان
والعلوموالحقوقاآلدابكلياتلبناءفدانا90الحكومة، ومنحتهاجنيهألفثالثمائة
بمنيلومستشفاهاالطبلكليةفدانا40منحتها، كماوالمالعبالطالبومساكنوالمكتبة

والمكتبة، وقدرتوالحقوقاآلدابكليتىتشييدعلىجنيهألف138الروضة، وأنفقت
المليوننحوالجامعىوالمستشفىالطب، وكليةجنيهألف350العلومكليةمبانىتكلفة
.)22(الجنيهاتمن

الجامعىالحرمبناءيكن، لم1926أكتوبرفىالمصريةبالجامعةالدراسةبدأتوعندما
العلوموكليةاآلدابكليةلتأوى) بالعباسية (الزعفرانبقصرملحقةمبانى، فأعدتتمقد

بالجيزة،األورمانبحدائقمبناهاإلىاآلدابكليةانتقلت1929أكتوبروفى. مؤقتةبصفة
.والطبوالعلومالحقوقكلياتتبعتهاثم

المكتباتإليهااألهلية، وضمتالجامعةمكتبةالجامعة، ورثتمكتبةمبنىتشييدوبعد
ألف16تضمكانتالتىحلمىإبراهيماألميرمكتبةمثلللجامعةأهديتالتىالخاصة

باللغاتالنادرةوالكتبالقيمةالمخطوطاتبعضضمتالتىطلعتأحمدمجلد، ومكتبة
تضموكانت" سيبولد "األلمانىالمستشرقمكتبةالحكومةوالعربية، واشترتالشرقية
150الجامعةمقتنياتبلغت1932عاموفى. الجامعةلمكتبةقدمتهامجلدآالفعشرة

إلى، إضافةكتابالمليونرصيدهاتجاوزحتىالنموفىالمكتبةواستمرت. مجلدألف
.)23(القديمةوالعمالتالبردىأوراقمنومجموعاتالعلميةالمجالت

قد) 1925 (الجامعةتأسيسقانونالجامعة، وكانلشهاداتالرسمىالتقييممشكلةوبرزت
قبلالطبومدرسةالحقوقمدرسةتمنحهاكانتالتىبتلكوالطبالحقوقشهاداتعادل

.84، ص2، جـمذكرات: باشافهمىقلينى)22(
.62، صالماسىالعيد: القاهرةجامعة)23(
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،بالبرلماناألمرونوقش. والعلوماآلدابشهاداتفىالبتَّللجامعة، وأرجأاالنضمام
الخريجونيعينبأنيقضى) 1930يناير20 (فىقراراالوزراءمجلسفأصدر

عشرخمسةقدرهبراتبالحكومةوظائففىالمصريةالجامعةشهاداتعلىالحاصلون
.عليهااإلقبالوزادبالجامعةالدراسةجنيها، فاستقرت

تقومالتىاألسسلوضعشكلتهاالتىاللجنةلتوصيةالحكومة، استجابت1935عاموفى
والطبوالتجارةالعلياوالزراعةالملكيةالهندسة: مدارسإدماجالجامعة، فقررتعليها

الطبمدرسةوتلحقكلياتاألولالثالثةتعتبرأنعلىالمصريةالجامعةفىالبيطرى
.)24(الطببكليةالبيطرى

ولوائحهاالجامعةبتنظيمالخاصةالقوانينمنعددصدور – أيضا – 1935عاموشهد
القانونهذاأدخل، فقد1935لسنة96رقمبالقانونجاءماأهمهابها، لعلالدراسةونظم

:التالىالنحوعلىلتصبحالجامعةهيئاتعلىتعديال

.المعارفوزيرطلبعلىبناءبمرسومويعينالجامعةمدير1-
،المعارفوزارةوكيلوعضوية) رئيسا (المديرمنالجامعة، ويتكونإدارةمجلس2-

علىبناءبمرسوميعينونأعضاء، وأربعةالكلياتالمالية، وعمداءوزارةووكيل
يكونواأنبشرطالعالىالتعليمشئونفىالخبرةذوىبينمنالمعارفوزيرطلب

سنواتثالثلمدةتعيينهمالجامعة، ويكونكلياتإحدىفىالتعليممهنةمارسواقد
.للتجديدقابلة

كليةكلمنعضوينومنالجامعةإدارةمجلسأعضاءمنالجامعة، ويتكونمجلس3-
.الكراسىذوىاألساتذةبينمنسنتينلمدةمجلسهاينتخبهما

محضة، كانتوماليةإداريةالجامعةإدارةمجلساختصاصاتكانتحينوعلى
الدرجاتومنحواالمتحاناتالتعليمشئونعلىمقصورةالجامعةمجلساختصاصات

.الجامعةوكيلبانتخابيقوم، كماالطالببشئونيتصلمراتبها، ومابمختلفالعلمية

.64، صالمرجعنفس)24(
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منثالثةبينمنبعينالعميدالناظر"، وأصبح "منبدال" العميد "لقبالقانونوأدخل
العميدتعيينقرارالمعارفوزيرالكلية، ويصدرمجلسيرشحهمالكراسىذوىاألساتذة

.)25(الكراسىذوىاألساتذةمنسنويا" الوكيل "الكليةمجلس، وينتخبسنواتثالثلمدة

األساتذة: هىمراتبثالثالتدريسهيئةأعضاءبشأن1933لسنة21رقمالقانونوحدد
علىالحصولالمدرسفى، واشترط، والمدرسونالمساعدون، واألساتذةالكراسىذوو

سنواتأربعلمدةمدرسوظيفةشغلقديكونأنالمساعداألستاذوفىالدكتوراهدرجة
شغلقديكونأنالكرسىذىاألستاذ، وفىسنواتثمانىالحكومةخدمةفىقضىأو

أوسنةعشراثنتىالحكومةخدمةفىقضىأوسنواتأربعلمدةمساعدأستاذوظيفة
علىتعديلوأدخل. الليسانسأوالبكالوريوسعلىحصولهعلىسنةعشرةأربعمضت
ذوىاألساتذةأوالمساعديناألساتذةلوظائفيرشحونفيمناشترط1935عامالقانون

كلياتبجميعاألستاذيةكراسىوحددت". مبتكرةقيمةأبحاث "لهمتكونأنالكراسى
التدريسهيئةأعضاءتأديبنظامالقانونوتضمن. 1935لسنة197رقمبالقانونالجامعة

، والعقوباتالتأديبدعاوىفىالفصل، ونظامالتحقيقلجانتشكيلطريقةذلكفىبما
)26 (.التأديبية

بيومالدراسىالعامبدايةحددت1933عامبمرسومصدرتللطالبالئحةووضعت
إلىالدراسيةالسنةمايو، وقسمت15يومالدراسةتنتهىأنعلىأكتوبرمناألولالسبت
النظاميينالطالببينالالئحةوميزت. أيامعشرةلمدةبينهماالدراسةتعطلفصلين
متابعةحقلهمكانالذينالمنتسبينعلمية، والطالبدرجاتعلىللحصوليقيدونالذين

التقيددوناالستماعنظامالالئحةوأقرت. علميةدرجةعلىالحصولدونالدراسة
فىاالشتراكبينهاومنالتأديبيةالجرائمالالئحةوعددت. العميداستئذانسوىبشروط

،)27(الصحفبواسطةالسياسيةالمسائلفىسياسية، واالشتراكصفةلهامظاهرات
صدقىإسماعيلحكومةالدستورى، وممارساتاالنقالبظروفضوءفىذلكويفسر
.عهدهافىالالئحةصدرتالتى

.695–690، ص1، جـ1940، القاهرة1940–1926واللوائحالقوانينمجموعة: وآخرحسنمحمدأحمد)25(
.703–699، صالسابقالمرجع)26(
711 - 707، صالمرجعنفس)27(
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هيئةأعضاءوشئونبالدراسةيتصلفيماونظمهالوائحهاالجامعةاستكملتوهكذا
،سنواتعشرمدىعلىالكلياتولوائحالطالبوشئونالتدريسوشئونالتدريس

عامالجامعةنظامتعديلمصر، واتجهفىالجامعىللتعليممتينةأسسخاللهاوضعت
مجالسباشتراكالديمقراطيةمنقدرامجالسها، وإكسابهاصالحياتتوسيعإلى1935

عمداءبينمنالجامعةلوكيلالجامعةمجلسانتخابالعمداء، وكذلكاختيارفىالكليات
صياغةعندلهمرجعّياإطاراالنظامهذامناتخذالمشرعأنالمالحظومنالكليات

.والسبعينياتالخمسينياتفىالجامعةبتنظيمالخاصةالقوانين

كلياتتطورعلىنظرة، فْلُنلِقالثالثينياتمنتصففىالجامعةنظاماستقروقدأَما
أو1935عامفىإليهاُضمتتأسيسها، أوعندالجامعةبهابدأتالتىتلكالجامعة، سواء

.التاريخذلكبعدفيماأنشئت

اآلدابكلية- 1
منذالجامعةفىانتظمتالتىاألهليةالجامعةإلى - رأيناكما – اآلدابكليةجذورتمتد
انتقلتبالعباسية، ثمالزعفرانبقصر1925أكتوبرفىبالكليةالدراسة، وبدأت1925عام
بمبنىالجغرافياقسم، واستقر1929عامالجامعةحرمفىلهاالمخصصالمبنىإلى

الجامعةحرمفىلهاشّيدبطالبهامبانيهاضاقتوعندما. بالجيزةالرماحةبشارعخاص
افتتحكبيرآخرملحقإليهاأضيف، ثموالتاريخاإلنجليزيةاللغةلقسمىملحٌق1937عام

.1983عام

اللغاتالشرقية، وقسمواللغاتالعربيةاللغةقسم: هىأقسامبخمسةالكليةوبدأت
اآلثارمعهدإلىالفلسفة، باإلضافةالجغرافيا، وقسم، وقسمالتاريخاألوروبية، وقسم

والصحافةوالترجمةالتحرير)، ومعهد1939 ( وآدابهاالشرقيةاللغات)، ومعهد1933(
عادثم1950عامالكليةعناستقل)، الذى1947 (السودانيةالدراسات)، ومعهد1939(

الدبلوماتتمنحالمعاهدوكانت". األفريقيةالدراساتمعهد "، باسم1954عامإليها
.بهاالمتصلةالمختلفةالتخصصاتفىوالدكتوراه
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وآدابها،العربيةاللغة: هماقسمينإلىالشرقيةواللغاتالعربيةاللغةقسمتحولثم
).والالتينيةاليونانية (القديمةاألوروبيةللدراساتقسموآدابها، وأنشئالشرقيةواللغات
وآدابها،الفرنسيةواللغةوآدابهااإلنجليزيةاللغة: أقسامإلىاألوروبيةاللغاتقسموتحول

وآدابها، واللغةاليابانيةوآدابها، واللغةاأللمانيةاللغةأقسام – بعدفيما – أنشئتثم
النفسعلمانفصل، ثمالنفسللفلسفة، وعلمقسمإلىالفلسفةقسموتحول. وآدابهااإلسبانية

.والوثائقللمكتبات، وآخراالجتماعلعلمقسٌم، وُأنشَئمستقلقسمفى

معهدأيضا، فُألغىالتغييرأصابهابالكلية، فقدالملحقةالعلياالدراساتلمعاهدبالنسبةأما
اللغاتإحدىفىالليسانسدرجةيمنحاالسمبهذاقسمإنشاءعندوآدابهاالشرقيةاللغات

معهد)، وتحول1955 (اآلثارقسمإلىاآلثارمعهدالعبرية، وتحولأوالتركيةأوالفارسية
اآلدابعنالقسمانانفصل)، ثم1954 (الصحافةقسمإلىوالصحافةوالترجمةالتحرير
الدراساتمركزبالكليةتأسس)، وأخيرا1970عام (اإلعالموكليةاآلثاركليةليكونا

).1987 (النفسية

التعليمهذانواةالجامعة، فكانتالتعليمتاريخفىريادّيادورااآلدابكليةلعبتوهكذا
واألدبية، ووضعتاإلنسانيةللدراساتمهداكانت، ثم1908عامالجامعةبهابدأتعندما
.المجاالتتلكفىالعلياالدراساتأسس

جرجيوارهنرىاألستاذ: هماأجنبيانأستاذان1925عاممنذالكليةعمادةعلىوتعاَقَب
)،1930نوفمبر – 1928يناير ( ميشوجوستافاألستاذثم) 1928يناير – 1925يونيو(

،فهمىمنصور، والدكتورحسينطهالدكتوررأسهموعلىالروادجيٌلأمرهايلىأنقبل
والدكتورحسنإبراهيمحسن، والدكتورأمينأحمد، واألستاذغربالشفيقمحمدواألستاذ

.األعالماألساتذةمنوغيرهمعزامالوهابعبد

المثالسبيلعلىمنهممصر، نذكرفىوالثقافةالفكرروادالكليةخريجىبينمنولمع
وشوقىالقلماوى، وسهير، أمين، وأحمدعزامالوهاب، وعبدحسينطه: الحصرال

مدكور،بيومى، وإبراهيمالرازقعبدرشدى، ومصطفى، ورشادعوضولويس، ضيف
، ومحمدوافىالواحدعبد، وعلىسويفمحمود، ومصطفىنجيب، وزكىأمينوعثمان
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، والكاتبالكريمعبدعزت، وأحمدحمدانزيادة، وجمالمصطفىمحمد، ومحمدعوض
األدبىاإلبداععمالقةمنالصبور، وغيرهمعبدصالحمحفوظ، والشاعرنجيبالكبير

.العربىوالعالممصرفىوالثقافى

الحقوقكلية-  2
عام" المصريةالجامعة "بهابدأتالتىاألساسيةالكلياتبينمنالحقوقكليةكانت
تضارعجامعيةكليةإلى" الحقوقمدرسة "تحويلعلىالجامعةحرصت، وقد1925

وواسعالعلميةلمكانتهديجىليوناألستاذإلىالكليةإدارةاألوروبية، فأسندتالكليات
أهمتحضيرالوجيزة، ثمالفترةتلك)، وفى1926مارس- 1925نوفمبر (اإلداريةخبرته
.وظائفهاوتحديدالجامعةلوائح

لكليةاألساسيةالالئحةبوضع1933لسنة60رقمالقانون، صدر1933يونيو26وفى
وبموجب. 1935وسبتمبرمايوفىصدرابمرسومينتعديالتعليهاأدخلت، ثمالحقوق

:اآلتيةالعلميةالدرجاتتمنحالكليةكانتالالئحةتلك

.الحقوقفىالليسانسدرجة1-
.السياسىاالقتصاد – العامالقانون – الخاصالقانون: فىالعلياالدراساتدبلومات2-
.الحقوقفىالدكتوراهدرجة3-

اإلسالمية،الشريعة: فيهاتدرسسنواتأربعالليسانسعلىللحصولالدراسةومدة
البرىالتجارى، والقانونالرومانى، والقانونللقانونالعام، والتاريخالمدنىوالقانون

تحقيق، وقانونالجنائىوالتجارية، والقانونالمدنيةالمراَفعاتوالبحرى، وقانون
، والقانونالمالىوالتشريعالماليةاإلدارى، وعلمالدستورى، والقانون، والقانونالجنايات
الالئحةواشترطتواإلحصاءالسياسى، واالقتصادالعامالدولى، والقانونالخاصالدولى

.االمتحانفىللنجاحالصغرىالنهاياتمجموعمن% 60علىالطالبحصول

مواد، وحددتدبلوملكلواحدةسنةالدراسةمدةكانت، فقدللدبلوماتبالنسبةأما
موادثالثبينمنالطالبيختارهارابعةإجبارية، ومادةموادبثالثدبلوملكلالدراسة
مندبلومينعلىحصولهبعدإالالدكتوراهلدرجةبالتحضيرللطالبيسمحوال. اختيارية
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،)28(1938عامرصدبمرسومالجنائيةللدراساتمعهدأنشئثم. العلياالدراساتدبلومات
القانونيةوالدراساتالبحوثمركزوأنشئ. العلياللدراساتجديدامجاالبذلكمضيفا

.الحقوقبكليةملحقا) 1979أغسطسفى ( القانونىالمهنىوالتدريب

محمد، والدكتورأمينأحمداألستاذالكليةعمادةعلى، تعاَقبديجىليوناألستاذوبعد
على، واألستاذصالحمحمدالسنهورى، والدكتورالرازقعبد، والدكتورمرسىكامل
، والدكتورفهمىحامدمحمد، والدكتورالقللىمصطفىمحمدبدوى، والدكتورمحمد

،مصطفىمحمودبدر، والدكتورالمنعمعبدمحمدالسعيد، والدكتورمصطفىالسعيد
جميلالبدراوى، والدكتورالمنعمعبد، والدكتورالرحمنعبدجادجابروالدكتور

فتحىسرور، والدكتورفتحىأحمد، والدكتورحسنىنجيبمحمودالشرقاوى، والدكتور
.والى

مصرمنهاستمدتالذىالمصدروبعدها1952يوليو23ثورةقبلالحقوقكليةوكانت
للوزراء،رئيساعشراثنى – اآلنحتىلمصرواإلدارة، فقدمتالحكمورجالالساسَة
، وماالشيوخمجلسرؤساءمن، وستةوالشعبواألمةالنوابمجالسرؤساءمنوعشرة
،العالى، والتعليموالتعليم، والتربيةالمعارفوزاراتبعُضهمتولىوزيرمائةعلىيزيد

.والخارجيةوالعدل

السيد،لطفىأحمداألستاذ: همالقاهرةجامعةرئاسةالحقوقخريجىمنسبعةوتولى
جابرالسعيد، والدكتورمصطفىالسعيد، والدكتورمرسىكاملمحمدوالدكتور

الحالىالرئيس (حسنىنجيبمحمود، والدكتورطالبأبوصوفى، والدكتورالرحمنعبد
.)29()للجامعة

لعبواالذينالكبارالقانونبفقهاءالعربىوالعالممصرالكلية، أمدتذلكعنوفضال
عبدالدكتوراألستاذ؛ مثلالعربيوالوطنمصرفىالتشريعتحديثفىبارزادورا

.1938لسنة126المصرية، العددالوقائع: انظر)28(
89، ص1983، القاهرةالماسىالعيد: القاهرةجامعة: فىالحقوقخريجىمنالكبرىالمناصبتولوامنقوائمانظر)29(

-94.
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بدوى، وغيرهمالحميدعبد، والدكتوررأفتوحيدالدكتورواألستاذالسنهورىالرازق
.العربىوالعالممصرفىالقانونىالفقهأعالممن

العلومكلية-  3
الكلياتبنىالوحيدةالمستحدثةالكلية، فكانت1925عامإلىالعلومكليةنشأةترجع
سراىبملحق1925أكتوبرفىبالكليةالدراسةوبدأت. الجامعةبهابدأتالتىاألربع

.الجامعةبحرممبناهاإلى – بعدفيما - نقلتبالعباسية، ثمالزعفران

مرحلةفىللدراسةبنظامالجامعةكلياتمنغيرهاعنالعلومكليةوانفردت
، فتضمنتالعلومفروعأحدفىوالتخصصالعامةالدراسةبينيجمعالبكالوريوس

درجةتمنحالكليةأنعلىالنص) 1933لسنة62القانون (للكليةاألساسيةالالئحة
البكالوريوسدرجةعلىللحصولواشترط. العلومفىالخاصةأوالعامةالبكالوريوس

منأربعاألوليينالسنتينفىالطالب، فيختارسنواتأربعمدةالدراسةمتابعةالعامة
 –النباتعلم – الكيمياء – الطبيعة – التطبيقيةالرياضة – البحتةالرياضة: اآلتيةالمواد

المجموعة، فضمتمجموعاتثالثعلىالموادهذهووزعت. الجيولوجيا – الحيوانعلم
المجموعةوضمت. التطبيقية، والطبيعة، والكيمياءالبحتة، والرياضةالرياضة: األولى
:الثالثةالمجموعةوضمت. الحيوان، وعلمالنباتالطبيعة، والكيمياء، وعلم: الثانية

مواددراسةالطالبعلىوكان. الحيوان، وعلمالنباتالكيمياء، والجيولوجيا، وعلم
مجموعةالثانيةالسنةفىيختار، ثماألولىالسنةفىعليهااختيارهيقعالتىالمجموعة

فىأما. موادثالث – المرةهذه – منهاكلضمتللموادمجموعاتخمسبينمن
المادةوتظلأساسيةالثالثة؛ لتصبحالموادمنمادتينوالرابعة، فيختارالثالثةالسنتين
.فرعيةكمادةالثالثة

، أنالعلومفىالخاصةالبكالوريوسدرجةعلىللحصوليتقدمالذىالطالبفىواشترط
السنتينفىيدرسوأن) والثانيةاألولىالفرقتان (األولالقسمموادجميعفىناجحايكون
 –الكيمياء – الطبيعة – الفلك – الرياضة: التاليةالتخصصموادإحدىوالرابعةالثالثة

فىالخاصةالبكالوريوسدرجةتمنحوال. الجيولوجيا – الحيوانعلم – النباتعلم
.الثانيةأواألولىالشرفمرتبةعلىالحصولمعينجحونالذينللطالبإالالعلوم
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فروعأحدفىمتخصصاليكونُيعّد - خاصة – البكالوريوسطالبأنذلكومعنى
الدرجةهذهعلىحاصاليكونأنالماجستيرطالبفىيشترطلمذلك، ومعالتخصص

وكانت. للجميعمتاحابالماجستيرااللتحاقالعلوم)، وكانفىالخاصةالبكالوريوس(
.)30(العلومفىالدكتوراهودرجةالفلسفةفىالدكتوراهدرجةتمنحالكلية

علم – النبات – الكيمياء – الفيزياء – الرياضيات: هىأقسامبستةـبدأقدالكليةوكانت
واألرصادالفلك، وقسمالحشراتعلمقسم – ذلكبعد – أنشئالجيولوجيا، ثم – الحيوان

.التوالىعلى1982، 1981عامىفىوالبيوفيزياءالجيوفيزياءقسماالجوية، واستحدث

عددباستثناءاألجانبمنالتدريسهيئةأعضاءمعظم، كانالعلومكليةإنشاءوعند
قسمعدا، فيمااألجانبمنأساتذةالكليةأقساميرأسكان، كماالمصريينمنمحدود

مشرفة، كمامصطفىعلىالدكتورهومصرىمساعدأستاذأولرأسهالذىالرياضيات
.المصريينمنللكليةعميدأولكان

، والطبالطبكلياتطالببإعداد – 1981عامحتى- تقومالعلومكليةوكانت
هذاإلغاءتم، حتىالكلياتبهذهاإلعداديةالسنةطالبمنالبيطرى، والصيدلة، واألسنان

لألحياءمحطةأولبتأسيسالكليةوقامت. 1982 – 1981الجامعىالعامفىالنظام
عالمية،علميةمكانةذاتأصبحتحتىسنواتتمِض، ولم1930عامبالغردقةالبحرية
قيمة، ومجلةمكتبةاألحمر، ثمالبحرمنطقةفىالبحريةللكائناتفريدمتحٌفبهاوأنشئ
البحوثإلجراءالغربفىالتخصصعلماءمنالكثيرإليهامرموقة، ووفدعلمية

الفتاحعبدحامدوالدكتوركروسالندالدكتورإلىكلهذلكفىالفضلويرجع. والدراسات
للمحطةفرعاالكليةوأنشأت. التخصصهذافىالعالمعلماءأبرزمنُيعدالذىجوهر
عام (البحارلعلوممعهدإلىالمحطةتحولت، ثم1947عامبالسويسعتاقةبمنطقة
العلمىالبحثأكاديميةثم) 1963 (العلمىالبحثوزارةإلىالمعهدتبعيةوانتقلت) 1948

)1971.(

.758–750ص1، جواللوائحالقوانينوآخر، مجموعةحسنمحمدأحمد: راجعالتفاصيلمنللمزيد)30(
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مرجعيةمجموعةأكبراآلن)، وتضم1926عام (النباتقسممعشبةالكليةوأنشأت
إليهوصلتفيماالفضلويرجعاألوسطوالشرقأفريقياشمالفىالزهريةللنباتات
فيفىاألستاذةرأسهموعلىالتخصصروادجهودإلىطيبةعلميةمكانةمنالمعشبة
المعشبةزودتالدوليةالهيئاتومساعداتهباتوبفضل). السويديةالعالمة (تاكهولم

المصرية، وماالنباتاتفىنوعهامنفريدةمكتبةإنشاءالهامة، وتموالمراجعباألجهزة
تاكهولمفيفىمكتبة "باسم1979عامافتتاحهاوالمعرفة، ثمالعلمفروعمنبهايرتبط

نباتاتموسوعة "إصدارتم، كمابالخارجتطبععلميةنشرةالمعشبةوتصدر". التذكارية
".مصر

حسناألستاذمجموعةليضم1952عامأنشئللحشراتمتحفاأيضاالكليةوتضم
مننوعآالفأربعةمنحشريةعينةألفسبعينمنأكثريضماآلنأصبح، ثمأفالطون

.وأفريقيااألوسطالشرقمنطقةفىنوعهفىالوحيدالمتحفويعتبر. الحشرات

ومراكزقياديةمراكزتبوَُّءواالذينمصرعلماءمنالروادجيلالعلومبكليةوارتبط
الرياضياتعلومرائدمشرفةمصطفىعلىالدكتورالمثالسبيلعلىمنهمدولية، نذكر

رائدأفالطونشاكرحسنالكيمياء، والدكتورعلومرائدزكىأحمدمصر، والدكتورفى
مصطفىأحمد، والدكتورالنباتعلمرائدسعيدمحمدحسين، والدكتورالحشراتعلم
فىالنوويةالكيمياءرائدالُجبيلىالمعبودعبدالعضوية، والدكتورالكيمياءعلمرائد

رائدمحمودكاملمحمد، والدكتورالفلكعلمرائدمندوررضامحمدمصر، والدكتور
مصر،فىالبيئةعلومرائدالقصاصالفتاحعبدمحمدمصر، والدكتورفىالنسيجكيمياء

جيلهؤالءعلىتتلمذوقد. مصرفىالبحارعلومرائدجوهرالفتاحعبدحامدوالدكتور
مصطفىأحمد، والدكتورمرسىمحمدالدكتورأبرزهمالعلماء، لعلمنأجيالتبعتهآخر
تطويرفىكبيرادورالعبواممن، وغيرهمتركىرياضأحمد، والدكتورحلمىكمال

العلميةوالجمعياتالهيئاتنشاطفى، وشاركواالعربىوالعالممصرفىالعلمىالبحث
.الدولية
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الطبكلية- 4
عام" المصريةالجامعة "كيانعليهاقامالتىاألركانمنالرابعالركنالطبكليةتمثل

الصيدلةمدرسةبهاألحقتثمإنشائهاعنداألسنانطبمدرسةبهاألحقتوقد. 1925
لسنة127رقمبقانونمرسوم (الطبلكليةاألساسيةالالئحةوضعتوعندما. 1927عام

:يلىماتشملالطبكليةأصبحت). 1939

، مدرسةاألسنانطبالحارة، مدرسةالبالدوطبللصحةالقاهرة، معهدالطبمدرسة
، المستشفىالصحياتوالزائراتوالمدلكاتوالمولداتالممرضاتالصيدلة، مدرسة

.التعليمى

دبلوماتوستوالجراحاتالطبفىالبكالوريوسدرجةتمنح، فكانتالطبمدرسةأما
، طبالشرعىالطبية، الطبوالكهرباء، األشعةالعيونوجراحةطب: تخصصاتفى

فىالماجستيردرجةتمنحكما. اإلكلينيكيةوالتوليد، الباثولوجياالنساء، أمراضاألطفال
يمنحالحارةالبالدوطبالصحةمعهدكانبينما. الطبفىالدكتوراهالجراحة، ودرجة

.وصحتهاالحارةالبالدطبفىالعامة، واآلخرالصحةفى؛ أحدهمادبلومين

سنواتخمسوالجراحةالطبفىالبكالوريوسدرجةعلىللحصولالدراسةمدةوكانت
النحوعلىموزعةوعمليا، وكانتعلميامقرراالدراسةدراسية، وتتناولسنةونصف
:التالى

علمفيهويدخل (البشرىالتشريح: الطالبوالثانية، يدرساألولىالسنتينفى1-
التجريبية، والكيمياءوالفسيولوجياالهستولوجيافيهاويدخل (األجنة)، والفسيولوجيا

فىالبكالوريوسلدرجةاألولاالمتحانويكون) الطبيعىالنفسوعلمالفسيولوجية
.الموادهذه

تركيبوفنالطبيةالمادةفيهوتدخل (األقربازين: الطالبيدرسالثالثةالسنةفى2-
والجراحة،الباطنةاألمراضالعقاقير)، والباثولوجيا، والبكتريولوجيا، ومبادئ

.الطبيةوالكهرباءواألشعة
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الباطنة، والجراحة،األمراض: الطالبيدرسالدراسةمدةمنالباقيةالفترةفى3-
.الوقائىوالطبالصحة، وعلمالشرعىوالتوليد، والطبالنساءوالرمد، وأمراض

.بهاالمتصلةالخاصةالفروعفىإضافيةمقرراتالموادهذهفىالطالبويتلقى

عامة،جراحة: اآلتيةالفروعأحدفىالجراحةفىالماجستيردرجةتمنحالكليةوكانت
واألذناألنفوالتوليد، جراحةالنساء، أمراضالعظامالبولية، جراحةالمسالكجراحة

مقررفىالنجاحالدرجةهذهعلىللحصولواشترط. العيونوجراحةوالحنجرة، الرمد
ثالثخاللاالمتحانلجنةتحددهموضوعفىمقالكتابةأوعلميةرسالةوإعدادالدراسة
.ساعات

الباطنىالطب: اآلتيةالفروعأحدفىتمنح، فكانتالطبفىالدكتوراهلدرجةبالنسبةأما
.الفنية، العلومالشرعىالعامة، الطبالحارة، الصحةالبالد، طباألطفال، أمراضالعام

رسالةوإعدادالدراسةمقرراتفىاالمتحاناجتيازالدرجةهذهعلىللحصولواشترط
علىالعامة، فكانالصحةفىالدكتوراهلدرجةبالنسبةأما. الطالبفيهايناقشعلمية

قديكونمنطقةفىالصحيةالحالةعنمفصالتقريراالرسالةمنبداليقدمأنالطالب
.بنفسهعاينها

األشعة "دبلومىعداواحدة، فيماسنةالدبلوماتأحدعلىللحصولالدراسةمدةوكانت
.شهراعشرثمانيةالدراسةمدةفكانت" اإلكلينيكيةالباثولوجيا"و" الطبيةوالكهرباء

.)31(الدبلوماتتلكمنواحدلكلومقراتهاالدراسةنظامالالئحةوحددت

1200يسعجديدمستشفىإقامة، علىالطبكليةتنظيمفىالتوسعهذامعالرأىواستقر

.1927عامذلك، وكانبالمعاملوتجهيزهاالكلية، وتجديدالحديثالطرازعلىسرير
ديسمبر16فىاألساسحجرلها، ووضعمكاناالروضةجزيرةعلىاالختيارووقع
المنيلمستشفى: ليصبحالثورةبعداسمهاتغيرثم" (األولفؤادمستشفى "، وسميت1928

.الريشبأبىالطفلرعايةجمعيةمستشفىالطبكليةإلىضمذلكالجامعى)، وبعد

.737–730، ص1، جواللوائحالقوانينمجموعة: وآخرحسنمحمدأحمد: "فىالالئحةنصراجع)31(
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إلىاألسنانوطبالصيدلةمدرستىتحويل، ثم1950لسنة444رقمالقانونوبصدور
،1959نوفمبروفى. الطبلكليةتابعاللتمريضالعالىالمعهدأنشئ، ثممستقلتينكليتين
.1968عامعنهااستقلحتىالكليةأقساممن، واعتبرالسرطانمعهدأنشئ

لمصرالتخصصاتمختلفمناألطباءتخريجفىهامادوراالطبكليةلعبتوقد
بمستشفياتهامةوعلميةطبيةمواقعفىالكليةخريجوينتشر، بلالعربىوالعالم

منالكوادربإعدادالكليةوقامت. العربيةالبالدعنوأمريكا، فضالأوروباوجامعات
اإلسكندريةطب: مصر، مثلفى – بعدفيما – أنشئتالتىالطبلكلياتالتدريسهيئات

وكليةالدمرداشمستشفىإدارةالطبكليةتولتوقد) 1947 (الدمرداش)، وطب1942(
.1950عام ) شمسعين (الكبيرباشاإبراهيملجامعةتابعةأصبحتالعباسية، حتىطب

)،1964 ()، وطنطا، واألزهر1962 ()، والمنصورة1960 (أسيوططبكلياتثم
).1970 (والزقازيق

،إنجليزيانأستاذانالجامعةإلىالنضمامهااألولىالسنواتفىالطبكليةعمادةوتولى
أبريل – 1926مارس (مادنوالدكتور) 1926مارس – 1925مايو (ولسونالدكتورهما

 –1929 (باشاإبراهيمعلىالدكتورمقدمتهموفىالمصريوناألساتذةتوالها)، ثم1929
الدكتور: همتخصصاتهمفىاألعالماألساتذةمنكوكبةالعمادةعلىتعاقب)، ثم1941

،بكسرورفهمىمصطفىباشا، والدكتورشوقىإبراهيمباشا، والدكتورعزمىسليمان
حندوسة،أحمد، والدكتورالكاتباللهعبدباشا، والدكتورموروالوهابعبدوالدكتور
العزيزعبدعطية، والدكتورالحميدعبدمحمود، والدكتورإبراهيممحمدوالدكتور

حمدى،حسن، والدكتورإبراهيمحسنسرور، والدكتورحسنعلى، والدكتورسامى
الكليةتطويرفىكبيرادورالعبالذى (فؤادهاشمطاهر، والدكتوريحيىوالدكتور

.وتنظيمها)، وغيرهم

الهندسةكلية- 5
محمدعهدفىالحديثالتعليمنظممنبمصرأقيمماأولكانالهندسىالتعليمأنرغم
مع (القرنعلىيزيدلماالمهندسخانةمدرسةاستمراريةرأينا)، ورغممانحوعلى (على

المصريةالجامعةإلىتنضملم" الملكيةالهندسةمدرسة "محدودة)، فإنانقطاعسنوات
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والطبوالتجارةكالزراعة (العلياالمدارسمنآخرعددإليهاينضملمإنشائها، كماعند
العلياالمدارسهذهضمفىالتروىالجامعةمشروععلىالقائمونرأىالبيطرى)؛ إذ

هذهانضمامتأخرنشاطها؛ لذلكلتوسيع، وتتهيأالتنظيمىإطارهاالجامعةتستكملحتى
منالجامعة، وعدلتمظلةتحت، فأصبحت1935عامحتىالجامعةإلىالعلياالمدارس
.الجامعةرسالةمعيتناسببماولوائحهانظمها

تحتلكانتلها، فقدمبانىإقامةالجامعةإلى" الملكيةالهندسةمدرسة "ضميقتضولم
الجامعى)،للحرمالمواجهالحالىالمبنى، (وهو1905عامخصيصالهاأقيمالذىالمبنى

قسم)، ومبنى1932 (الكهربيةالهندسةقسممبنىجديدة، مثلأقسامللمبنىأضيفتثم
).1977 (النادىمبنى)، ثم1971 (اإلعداديةالسنةدراسةمبنى)، ثم1952 (التعدين

العمارة، وقسمالمدنية، وقسمالهندسةقسم: هىأقسامبأربعةالهندسةكليةبدايةوكانت
درجةعلىللحصولالدراسةمدةوكانت. الكهربيةالهندسةالميكانيكية، وقسمالهندسة

.إعداديةسنةتسبقهاسنواتأربعالبكالوريوس

متخصصة،قطاعاتلخدمةهندسيةأقسامبالكلية، فأضيفتالتخصصاتتطورواستمر
هندسة)، قسم1943 (الكيماويةالهندسةقسم: وهىالمجتمعفىأهميتهاتتزايدبدأت

)،1962 (الفلزاتهندسةوقسم) 1954 (الطيرانهندسة)، وقسم1944 (والبترولالمناجم
).1977 (والمنظوماتالطبيةالحيويةالهندسةقسموأخيرا

والفيزيقاالرياضياتقسم: هىعلمياقسماعشرثالثةاآلنتضمالكليةوأصبحت
األشغالوالهيدروليكا، قسمالرىاإلنشائية، قسمالهندسةالعمارة، قسمالهندسية، قسم

ميكانيكا، قسمواإلنتاجالميكانيكىالتصميمالميكانيكية، قسمالقوىهندسةالعامة، قسم
الكهربية، قسمواآلالتالقوىالكهربائية، قسمواالتصاالتاإللكترونيات، قسمالطيران
الطبيةالحيويةالهندسةقسم، ثموالفلزاتوالبترولالمناجمهندسةالكيماوية، قسمالهندسة

.والمنظومات

كلية، تمنحالتخصصفروعمختلففىالهندسةفىالبكالوريوسدرجةإلىوباإلضافة
الميكانيكيةدبلومات)، والهندسةسبع (المدنيةالهندسةفىالعلياالدراساتدبلومالهندسة
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تخطيط (العمارةفىواحددبلومات)، ودبلومخمس (الكهربيةدبلومات)، والهندسةخمس(
وفىالمختلفةالهندسةتخصصاتفىوالدكتوراهالماجستيردرجتىتمنحكذلك). المدن

.العمارة

التخطيطمركزأعمالمعظمالهندسةبكليةالتدريسهيئةأعضاءنشاطويمثل
معمشتركةبحوثعلىيشرف، الذىالمجتمعلخدمةالتنميةوبحوثالتكنولوجى

الموارد: مثلوهامةحيويةموضوعاتفىوالطاقة، والصناعةوالكهرباءالنقلوزارات
.الجديدةوالمجتمعاتالمدنومصادرها، تخطيطالطاقةترشيد – المائية

اإلسكندريةبجامعاتالهندسةكلياتدعائمإرساءفىبارزادوراالهندسةكليةلعبتوقد
التنميةخطةخدمةعاتقهاعلىقامالتدريبية، كمابالكوادروأسيوط، وأمدتهاشمسوعين

العسكرية، ويكفىأوالمدنيةالقطاعاتفى، سواء1952يوليوثورةقياممنذاالقتصادية
،العامالقطاعإقامةبعدالصناعىالتوسع، ومشروعاتالعالىالسدإنشاءأعمالنذكرأن

أساتذةشاركمشروعاتمنذلكالحربية، وغير، والمصانعالسويسقناةوتطوير
.دعائمهاإرساءفىخريجوهاشاركمابقدروتنفيذهاتصميمهافىالهندسة

جانبا، فاحتلواالحكمورجالالقرارصناعمنالهندسةخريجوكانيوليوثورةعهدوفى
السنواتوخالل. الزمانمنطويالردحاالحقوقخريجواحتكرهاالتىالمكانةمن

رئاسة، وتولىالمهندسينمنالوزراءثلثمنأكثركاناألخيرةوالثالثينالخمس
،صدقىعزيز، والدكتورسليمانصدقىمحمد: همالمهندسينمنثالثةالوزراء
.خليلمصطفىوالدكتور

أندرياشارلالدكتورهوأجنبىأستاذعهدهاأولفىالهندسةكليةعمادةوتولى
بالكليةالدراسةنظمفيهاوضعتالتىالفترة)، وهى1937أغسطس – 1935أغسطس(

،التوالىعلىعمادتهاعلىالمصريوناألساتذةتعاقبالجامعة، ثمنسيجفىإلدماجها
شفيقمحمدالمهندستبعهالصاوى، ثمالرحمنعبدالدكتورهومصرىعميدأولوكان
، والمهندسصالحالعزيزعبد، والدكتورالدمرداشأدهمإبراهيم، والدكتورالرحمنعبد
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، والدكتورإسماعيلمحمدحسن، والدكتورخفاجىأنور، والدكتورنعمانشريفمحمد
.المختلفةالهندسيةالتخصصاتأساتذةأقطابمنوغيرهمالسعيدعبدهمحمد

الزراعةكلية-  6
بالقربالحالىموقعهاتحتل، وكانت1935عامبالجامعة" العلياالزراعةمدرسة "أدمجت

)،81رقمقانون (1938عاماألساسيةالئحتهاووضعت. 1902عاممنذالجيزةميدانمن
سنواتبأربعالزراعةفىالبكالوريوسدرجةعلىللحصولالدراسةمدةفتحددت

النباتات، علمالبساتينالزراعة، فالحة: فىمقرراتالطالبخاللهادراسية، يدرس
، علمالوراثة، األلبان، علمالنحل، تربيةالحيوانالزراعية، تربيةالزراعية، الكيمياء

الزراعية، إمساكالزراعة، المساحة، الهندسةالبيطرى، إليكترولوجيا، الطبالحشرات
.الزراعية، الصناعاتوالتعاون، االقتصادالحيوانالدفاتر، الطبيعة، علم

التخصصاتدعائمإرساءنحوالزراعةبكليةالعلميةاألقسامتطورتالزمنوبمرور
:هى – جامعيةككلية – إنشائهاعندأقسامستةتضمالكليةكانتأنالمختلفة، فبعد
االقتصادى، فالحةالحشراتالزراعية، علمالزراعية، الكيمياءالنباتاتالزراعة، علم

:هىقسماعشرثالثةتضماآلنالزراعية، أصبحتوالصناعات، األلبانالبساتين
االقتصادية، الحشرات، البساتين، المحاصيلواإلرشاد، األراضىالزراعىاالقتصاد

، والوراثة،النباتوأمراضالزراعىالزراعية، النباتوالنمالوجيا، الحيوانوالمبيدات
الزراعية، الصناعاتالحيوية، الكيمياءالحيوانىالزراعية، اإلنتاجالميكروبولوجيا

.الزراعية، الهندسةواأللبانالغذائية

تمنحالكليةالزراعة، فأصبحتبكليةالعلياالدراسات، أنشئت1943أغسطسوفى
مختلففىالزراعة، وذلكفىالفلسفةودكتوراهالزراعةفىالماجستيردرجتى

.بالكليةالعلميةالتخصصات

منالجامعةإلىانضمامهامنذالزراعةكليةعمداءكاناألخرىالكلياتعكسوعلى
األساتذةمنكوكبةحفناوى، وتبعتهتوفيقمحموداألستاذلهاعميدأول، فكانالمصريين

.بالكليةالدراسةنظامعلىبصماتهمتركواالذينالرواد
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والبحوثبالتجاربيتصلفيماالريادةصاحبة – زالتوما – الزراعةكليةوكانت
الصديقة، وكانواآلسيويةاألفريقيةالبالدمنوكثيرالعربيةوالبالدمصرفىالزراعية

مزارععلىيشتملالزراعية، وهووالبحوثالتجاربمركزإلنشاءللكليةحافزاذلك
وأماكنللحيواناتحظائرمنفيهابمافدان200حوالىمساحتهاتبلغالتىالزراعةكلية

الزراعيةالحاصالتإعدادالمختلفة، ومبنىالمجاالتفىأبحاثومعاملللدواجن
.والتصديرللتخزين

الزراعية، والتعليموالميكنةالزراعىاإلنتاج: همامجالينإلىالمركزنشاطويتجه
والتكنولوجياالعلمىالبحثأكاديميةالمركزنشاطفىوتشارك. الزراعىواإلرشاد
.األمريكيةالجامعاتوبعض

1952يوليوثورةقياممنذالدولةاالقتصادية، حرصتالتنميةفىالزراعةألهميةونظرا

عددبلغوقد. الزراعةوأساتذةخريجىمنمتخصصينإلىالزراعةوزارةإسنادعلى
جانبإلىوزيراعشرثمانية) اآلنحتى (الكليةخريجىمنالزراعةوزارةتولوامن

منصبالكليةخريجىمنعشرأربعةوتولى. للتموينللتخطيط، وآخرينوزيرين
.المحافظ

التجارةكلية-  7
منغيرها، مع1935أغسطسفىالمصريةالجامعةإلى" العلياالتجارةمدرسة "انضمت
التجارةلكليةاألساسيةالالئحةوضعقبل)، وتممنذكرنامانحوعلى (العلياالمدارس

فىالبكالوريوسدرجتىالكليةتمنحأنعلى)، فنّص82رقمالقانون (1938عام
البكالوريوسلدرجةبالنسبةالدراسةسنواتوتحددت. التجارةفىالتجارة، والماجستير

المحاسبة،: التاليةالتخصصاتفىمقرراتالطالبخاللهايدرسدراسيةسنواتبأربع
، التاريخالسياسىوالصناعة، االقتصادالتجاريةاألعمالوتنظيماإلحصاء، إدارة

اللغةوالبحتة)، القانونوالماليةالتجارية (االقتصادية، الرياضةاالقتصادى، الجغرافيا
.الفرنسيةاإلنجليزية، اللغة
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فىسنتينلمدةللدراسةالطالبمتابعةالتجارةفىالماجستيرعلىللحصولواشترط
مجلسيقرهموضوعفىمبتكرابحثاالطالبيقدمالكلية، وأنمجلسيحددهامقررات
.الكلية

وقّسموالرابعةالثالثةالسنتينفىالبكالوريوسمرحلةفىالتخصصالكليةجعلتثم
ثالثإلىالتجارىالقسموانقسم. اقتصادىتجارى، واآلخرأحدهما: قسمينإلىمنهجهما

القسمقسمكما. الصناعيةاألعمالالتجارية، إدارةاألعمالالمحاسبة، إدارة: هىشعب
درجةوربطت". السياسيةالعلوم"و" االقتصاديةالعلوم: "هماشعبتينإلىاالقتصادى
، االقتصاد، العلوماألعمالالمحاسبة، إدارة: األربعةالتخصصاتمنبواحدالماجستير
،1959عامالمختلفة، وفىللشعبالدكتوراهدراسة، أنشئت1950عاموفى. السياسية

وإدارةالمحاسبةفىدراستينسنتينمنهاكلالعليا، مدةللدراساتدبلوماتبالكليةأنشئت
.األعمال

السياسية،والعلوماالقتصادكليةإنشاءتقررعندماكلهاالبرامجفىالنظرإعادةتموقد
عاموفى. األعمالوإدارةالمحاسبة: همافقطتخصصينعلىبالكليةالدراسةفاقتصرت

الثالثالفرقفىموحدةالدراسة، وأصبحتالتأمين: هوثالثتخصص، أضيف1964
الماجستيردرجة، أنشئت1967عاموفى. الرابعةالفرقةفىالتخصصيكون، ثماألولى

.التأمينفىالدكتوراهودرجة

، والحساباتالمحاسبة، والتكاليف: هىالمحاسبةفىدبلوماتثالثتمنحالكليةوأصبحت
العامة،، واإلدارة، والتمويلالتسويق: هىاألعمالإدارةفىدبلوماتوخمس. الحكومية

الحياة،تأمينات: هىالتأمينفىدبلوماتوثالث. العاملة، والقوىالمستشفياتوإدارة
.اجتماعيةعامة، تأميناتتأمينات

، وإنشاءبالخرطومالقاهرةجامعةفرعافتتاحبعدالتجارةلكليةالعلمىالنشاطاتسعوقد
المحاسبة، إدارة (بالكليةالعلميةاألقسامقامت؛ حيث1955عامهناكالتجارةكلية

.بالفرعالتجارةبكليةالتعليمعلىباإلشراف) ، الرياضة، التأميناألعمال



عباسرءوفوحاضرهاماضيها - القاهرةجامعة

71www.RaoufAbbas.org

تمالتىواالقتصاديةواإلداريةالتجاريةالكوادرتخريجفىريادّيادوراالكليةولعبت
الكليةخريجىمنعددمصر، وتولىفىالعامةوالبنوكالشركاتتمصيرأيديهاعلى

مجالسرئاسةبعضهم، وتولىوالبنوكوالماليةالتجاريةالشركاتفىرئيسيةمناصب
،والتموينواالقتصادالتجارةوزراءمنعشرةنحولمصرالكليةقدمتكما. إدارتها
الدكتور (للوزراءفهمى)، ورئيساإسماعيل (الخارجيةوزراءالسفراء، وأحدمنوثالثة

بنيانأكتافهمعلىقامالذىاألعمالرجالكبارعنحجازى)، فضالالعزيزعبد
المصريةالجامعاتفىالتجارةكلياتبناءفىساهمواالذين، واألساتذةالوطنىاالقتصاد

.الدوليةالهيئاتوالعربية، وخبراء

البيطريالطبكلية-  8
المصريةالجامعةإلىضمتالتىالعلياالمدارسرابعة" البيطرىالطبمدرسة "كانت

مدرستىشأنذلكفىشأنهاالطببكلية - عندئٍذ - ألحقت، وقد1935عامأغسطسفى
تصبحأندون) 1938سبتمبر (الطبكليةعنبنفسهااستقلتثم. األسنانوطبالصيدلة

مجلساتخذ، عندما1946عامحتى" البيطرىالطبمدرسة "عليهايطلقفظلكلية
".كلية "باعتبارهاقراراالجامعة

الطبكليةعناستقاللهاعشيةالبيطرىالطبلمدرسةاألساسيةالالئحةوضعتموقد
درجة: هىعلميةدرجاتثالثتمنح)، فأصبحت85رقمالقانون – 1938سبتمبر(

البيطرى، ودرجةالطبفىالماجستيرالبيطرى، ودرجةالطبفىالبكالوريوس
.البيطرىالطبفىالدكتوراه

دراسية، تدرسسنواتبخمسالبكالوريوسدرجةعلىللحصولالدراسةمدةوحددت
األجنة،، علم، التشريحالعظامالحياة، بحثالكيمياء، الطبيعة، علم: التاليةالموادخاللها

،الحيوانِهستولوجيا)، سياسة (الدقيقةاألنسجةفسيولوجيا)، بحث (األعضاءوظائفعلم
ذلكفىبما (األقربازين، البكتريولوجيا، علمباثولوجيا)، الطفيليات (المرضىالتشريح
،الجراحىوالتشريحالصحة، الجراحةالعقاقير)، قانونتركيبوفنوالسمومالطبيةالمادة

،األسماكلحومعلى، الكشفاللحومعلى، الكشفالشرعىالبيطرىالتوليد، الطب
.الخيلركوبإكلينيكية، فنالباطنة، أعمالاألمراض
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البيطرىالطببكالوريوسحملةمنالماجستيردرجةعلىالحصولفىالراغبونوكان
الطالبالمدرسة، ويقدمإدارةمجلسيقّرها) تخصص (مادةفىوأبحاثبدراساتيقومون

يقدمأنالطالب، فعلىللدكتوراهبالنسبةأما. أبحاثهنتائجعنرسالةدراستهنهايةفى
.العلميةبفائدتهااالمتحانلجنةتقرالبيطرىالطبفىمبتكرةأبحاثاتتضمنرسالة

فىالمدرسة، ويضمناظريرأسهإدارةمجلس" البيطرىالطبمدرسة "إدارةوتولى
منكليةكلمنكرسىذا، وأستاذاالمساعدينواألساتذةالكراسىذوىاألساتذةعضويته

قسم، ومديرالكلياتهذهمنكليةكلمجلس، ينتخبهوالعلوموالزراعةالطبكليات
منالمدرسةإدارةلمجلسويكون. عنهينوبمنأوالزراعةبوزارةالبيطرىالطب

إدارةبمجلسعضواالمدرسةناظريكون، كماالكلياتلمجالسمااالختصاصات
.)32(الجامعةوبمجلسالجامعة

الجامعية،النظمأحدثوفقالبيطرىالطببكليةالدراسةمناهج، عدلت1954عاموفى
الحالهوكماالعلومكليةفىموادهاجميعيدرسوناإلعداديةالسنةطالبفأصبح
.األسنانوطبوالصيدلةالطبكلياتإلىبالنسبة

كليةمزرعةفىالحيوانوتربيةالوراثةوالثانية، فيدرسوناألولىالسنتينطالبأما
نظاموأدخل. الجامعةفىالمتناظرةاألقسامتوحيدسياسةعلىجرياالزراعة، وذلك

طالبالنهائية، وكذلكالسنةإلىوالمنقولونالثالثةالسنةطالبيتدرببمقتضاهللتدريب
اإلجازةفترةخاللاألقلعلىشهرلمدةالبيطريةالمستشفياتالنهائية، فىالسنة

علىالطالبيتدربالكلية؛ حيثإلىالزراعةبكليةالحيوانمستشفىضمكما. الصيفية
كذلك. بالكليةاألصلىالمستشفىفىتدريبهمعنالزراعة، فضالحيواناتأمراض
.االقتصاديةألهميتهاالجراحةمادةعنالصناعىوأمراضها، والتلقيحالوالدةمادةفصلت

استجابةاألغذيةمراقبةمادةالدراسةمناهجضمنالكليةأدخلت1956 – 1955عاموفى
.األلبانومنتجاتاللحومعلىللتفتيشالبيطرييناألطباءالستخدامالصحةوزارةلرغبة
المشتركة،، األمراضالدواجنأمراض: هىموادثالثالكلية، أدخلت1959عاموفى

.المعملىالتشخيص
.746، صالسابقالمرجع)32(
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الفيرولوجيا،ومادةالحيوىاإلحصاءمادةعلىالتعليميةالبرامج، اشتملت1964عاموفى
.ونصفسنواتخمسإلىالبكالوريوسعلىللحصولالدراسةوامتدت

اثنينبينماتتراوحتخصصاتعدةمنهاقسم، بكلأقسامثمانيةاآلنبالكليةويوجد
تخصصاوعشرينثمانيةإلىتدرسالتىالموادعدديصل، وبذلكتخصصاتوخمسة
.العالمفىالتعليمنظمأحدثتواكب

دبلوماتسبعالكليةأنشأت، حيث1970عامالعلياالدراساتبدبلومالدراسةوبدأت
،الحيوانجراحة، ودبلومورعايتهالحيوانصحة، ودبلومالتلقيحدبلوم: هىتخصصية

، دبلومالدواجنأمراضاألغذية، ودبلوممراقبة، ودبلومالحيوانأمراضودبلوم
مختلففىوالدكتوراهبالماجستيرالخاصةالدراساتتطورتاإلكلينيكية، كماالباثولوجيا

.التخصصات

نظارتهايتولى، كانالطببكليةملحقةالجامعةإلىالبيطرىالطبمدرسةانضماموعند
1937 (نعمانالعزيزعبدالدكتوربعدهالنظارة، وتولى1937عامحتىكروسىالكابتن

وضعمعيتالءمبماالمناهجوتطويرالدراسةنظموضععاتقهعلى)، فوقع1946– 
السيدالدكتورهولهاعميدأولكانكليةإلىتحولتوعندما. جامعىكمعهدالمدرسة

.تخصصاتهمفىالمرموقيناألساتذةمنكوكبةفؤاد، وخلفته

العلومداركلية-  9
تابعكمعهدالعربيةاللغةفىالمتخصصينتخريجفىرسالتهاتؤدىالعلومدارظلت

الجامعةإلىبضمهاقانونصدر، عندما1946مارس5حتىالعموميةالمعارفلوزارة
الخاصةالعلميةبصبغتهااحتفاظهامع) 1946لسنة33القانون (كلياتهامنكليةلتصبح
.1948عامللكليةاألساسيةالالئحةوضعوتم. بهاتميزتالتى

األزهريةالثانويةحملةمنطلبتهاتستقبل، ظلتالعلومدارلكليةالجديدالوضعظلوفى
بدأت، ثمالبنينمنالعامةالثانويةلحملةأبوابهافتحتحين1952عامإلىيعادلهاماأو

.1953عاممناعتباراالبناتمنحَمَلتهاتقبل
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الصيدلةكلية- 10
ذلكفىشأنهاالطببكليةملحقة1927عامالجامعةإلى" الصيدلةمدرسة "انضمامكان

.بعامينالجامعةإلىاالنضمامفىسبقتهاالتى" األسنانطبمدرسة "شأن

منهاالخامسالبابخصص) 1939نوفمبر (الطبلكليةاألساسيةالالئحةوضعوعند
فىبكالوريوسدرجةعلىللحصولالدراسةمدةأنمنهالصيدلة، ويتضحلمدرسة
أنالثالثةالسنةإلىالمنقولالطالبعلىوكان. دراسيةسنواتثالثكانتالصيدلة
.الطبكليةمجلسيحددهاالتىالصيدلياتبإحدىأشهرأربعةمدتهاتدريبفترةيقضى

لألغذيةالتحليليةالكيمياءدبلومالعليا؛ أحدهماللدراساتدبلومينتمنحالمدرسةوكانت
سنتانمنهماكلفىالدراسةالحيوى، ومدةالكيميائىالتحليلدبلوموالعقاقير، واآلخر

فىالطالبنجاحبعدالصيدلةفىالماجستيردرجةتمنحالمدرسةكانتكذلك. دراسيتان
تلكبعضمنالطالبإعفاءالالئحة، وأجازتالطبكليةمجلسيحددهاالتىالمقررات

.التخصصفىعلميةرسالةبتقديملهأذنإذاالمقررات

استقلتوبذلك" الصيدلةكلية "إلىالصيدلةمدرسةبتحويلقانون، صدر1955عاموفى
تتناسبجديدةموادالدراسة، وأدخلتمناهج، وعدلتخاصكيانلهاوأصبحالطبعن
علىللحصولالدراسةسنواتالدواء، وأصبحتصناعةفىالعلمىالتقدممع

السنة، بإضافة1959عامسنواتخمسإلىزيدتسنواتأربعالصيدلةبكالوريوس
.اإلعدادية

بالصيادلةاألفريقيةوالدولالعربىوالعالممصرتزويدفىرائدادوراالكليةولعبت
التىمصرفىالدواءصناعةتنميةمعتزامنكليةإلىتحولهاأن، وخاصةالمتخصصين

.المجهولينجنودهاالكليةخريجوكان

الدبلوماتإلى، فباإلضافةاألربعينياتمطلعمنذبالكليةالعلياالدراساتنشطتكذلك
.1951عامالمختلفةالصيدليةالعلومفىالفلسفةدكتوراهدرجةوالماجستير، أنشئت

األمريكيةالجامعاتبعضمعمشتركةعلميةبأبحاثالكليةتقومذلكعلىوعالوة
.األفريقيةالوحدةومنظمة
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األسنانطبكلية- 11
إلى، وانضمتالطببكليةارتبطتالتىالمدارسأوائلمناألسنانطبمدرسةكانت

لكليةاألساسيةالالئحةوضعتوعندما. 1925عامإليهاالطبكليةانضماممعالجامعة
أنعلىفيه، فنصاألسنانطبلمدرسةمنهاالرابعالبابخصص) 1939نوفمبر (الطب

أربعمدتهادراسةبعداألسنانوجراحةطبفىالبكالوريوسدرجةتمنحالمدرسة
فىدبلومأودرجةعلىللحاصلينالدرجةهذهمنحالالئحةوأجازت. دراسيةسنوات
23مدتهاخاصةدراسةلهمتنظمأنعلىبهمعترفعلمىمعهدأوجامعةمنالطب

.األسنانوجراحةطببكالوريوسعلىبعدهايحصلونشهرا

اجتيازبعداألسنانجراحةفىالماجستيردرجةتمنح" األسنانطبمدرسة "كانتكذلك
 –الطالبيقدمأنعلىالطبكليةمجلسيحددهاالتىالمقرراتفىاالمتحانالطالب
موضوعفىمقالبكتابةيكلففيها، أوويناقشالكليةتقبلهارسالة – ذلكإلىإضافة
.ساعاتثالثمدةخاللاالمتحانلجنةتحدده

كيانهالهاوأصبح" األسنانطبكلية "إلىاألسنانطبمدرسة، تحولت1955عاموفى
سنواتالجديد، فزيدتوضعهامعيتناسببمابهاالدراسةبرامجبها، فعدلتالخاص
تخصصاتاإلعدادية، وأدخلتالسنةبإضافةسنواتخمسإلىللبكالوريوسالدراسة

األسنان، وطبالفم، وطبالفمجراحةالمختلفة، مثلاألسنانطبعلومفىجديدةفنية
.المجالهذافىالحديثالتطورمعتمشّياوغيرهااألسنان، وتقويملألطفال

كافةمنسنويامريضألفمائةنحوعليهايترددكبير؛ إذعالجىبدورالكليةوتقوم
.المختلفةالكليةأقسامفىللعالجالبالدأنحاء

السياسيةوالعلوماالقتصادكلية- 12
االقتصادكليةإنشاءالتجارة، وتمكليةعنالسياسيةوالعلوماالقتصادقسماانفصل

السياسية،االقتصاد، والعلوم: هىأقسامثالثةمنوتتكون1960عامالسياسيةوالعلوم
دراسةبعدالثالثةالتخصصاتهذهأحدفىالبكالوريوسدرجةالكليةوتمنح. واإلحصاء

.دراسيةسنواتأربع
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الكليةالثالثة، فأصبحتالكليةأقسامفىالعلياالدراساتافتتاحتم1965نوفمبروفى
دبلوماتثالثإنشاءوتم. التخصصاتهذهفىوالدكتوراهالماجستيردرجتىتمنح

،التخطيطىاإلحصاءاالقتصادية، ودبلومالتنميةدبلوم: هى1973عامالعلياللدراسات
السياسةدبلوم: هماآخراندبلومانأنشئالتالىالعاموفى. السياسيةالتنميةودبلوم

.المحليةاإلدارةالدولية، ودبلوم

والدراساتالبحوثالسياسية، ومركزوالدراساتالبحوثمركزبالكليةأنشئوأخيرا
نشاطتمارسأنهااألخرى، إالبالكلياتمقارنةالكليةعهدحداثةورغم. االقتصادية

فىالمتخصصينبينالعلمىالتواصلتحقيقفىهامادوراواسعا، وتلعبعلميا
.الدوليةوالهيئاتاألجنبيةوالجامعاتالعربىوالعالممصرفىالسياسيةوالعلوماالقتصاد

لمجلسرئيساأحدهمأصبحمختلفة، كماوزاريةمناصبالكليةأساتذةمنعشرةوشغل
.الشعب

األعالمكلية- 13
معهدأنشئحين1939عامإلىمصرفىالجامعيةاإلعالميةبالدراساتالعهديرجع

بكليةوالصحافةوالترجمةالتحريرمعهدإلىذلكبعداسمهعدلالذىالعالىالصحافة
.للماجستيرمعادالعاليادبلومايمنحالقاهرة، وكانبجامعةاآلداب

، وكاناآلدابكليةأقساممنكقسم1954عاموالصحافةوالترجمةالتحريرقسمأنشئثم
لخدمةاإلعالممعهدأنشئ1970عاموفىوالدكتوراهوالماجستيرالليسانسدرجاتيمنح

، وبدأتاإلعالمفىبالمتخصصيناألفريقيةالعربيةوالبالدمصر، وتزويدالمجتمع
الدراسةبدأت، ثماإلعالمبدبلوماألولىالفرقةلطالب1971مارسفىبالمعهدالدراسة

إلىالمعهدوتحول. البكالوريوسبمرحلةاألولىالفرقةلطالبنفسهالعاممنأكتوبرفى
.1974فىاإلعالمكلية

راديو (اإلذاعةالصحافة، قسمقسم: هىعلميةأقسامثالثةاإلعالمبكليةويوجد
أحدفىالبكالوريوسدرجةالكليةوتمنح. واإلعالنالعامةالعالقاتوتليفزيون)، قسم

الدبلومدرجةالكليةتمنحكما. الطالبيختارهالذىالتخصصحسبالثالثةالتخصصات
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العامة،، العالقاتالصحافة، الراديو، التليفزيون: التاليةالتخصصاتأحدفىاإلعالمفى
تخصصاتأحدفىاإلعالمفىالماجستيردرجةتمنحكما. المتخصص، اإلعالماإلعالن
.اإلعالمفىالدكتوراهدرجةوكذلكالثالثةاألقسام

بأقسامهاالكليةلطلبةالعمليةالتدريبوإمكاناتفرصتوفيرعلىالكليةوتحرص
بقسموالثانيةاألولىالسنتينطالبلتدريب" الجامعةصوت "صحيفةالمختلفة، فأصدرت

والتليفزيونية، ومطبعةاإلذاعيةواالستديوهاتالتصويرمعملإلىباإلضافة. الصحافة
،بتخصصاتهمالمتصلةالمهاراتعلىعملياالطالبلتدريبجميعاتستخدمحديثةأوفست
العامةوالهيئةوالتليفزيونواإلذاعةالصحفيةبالمؤسساتالعملىالتدريبإلىباإلضافة

والهيئاتوالشركاتبالمؤسساتالعامةوالعالقاتاإلعالن، وأجهزةلالستعالمات
.الحكومية

اآلثاركلية- 14
فىعلميةدرجاتمنحتبدألمالجامعةأنالجامعة، غيربدايةمعاآلثاردراسةبدأت

كان)، حيث1933عام (اآلداببكليةملحقااآلثارمعهدإنشاءبعدإالاآلثارتخصص
اآلثارفىدبلومايمنحالمعهدوكان. اإلسالميةواآلثارالمصريةاآلثار: هماقسمينيضم

كما. سنواتثالثمدتهادراسةبعداآلدابفىالممتازةالليسانسدرجةعلىللحاصلين
قضاءبعداآلثار، وذلكدبلومعلىللحاصليناآلثارفىالدكتوراهدرجةيمنحالمعهدكان

،اآلدابكليةمجلسيقرهابأبحاثاالشتغالفىالدبلومعلىالحصولبعدسنواتثالث
علميةبرسالةالكلية، ويتقدممجلسيقررهاالتىالدراساتيتابعأنالطالبعلىوكان

).1939لسنة50بقانونالمرسوم (خاصةلجنةتناقشهامبتكرة

اآلثارفىالليسانسدرجةليمنحاآلداببكليةاآلثارقسمبالمعهد، استبدل1955عاموفى
كماالدبلومدراسةاإلسالمية، وظلتاآلثارأوالمصريةاآلثار: التخصصفرعىأحدفى
، تحتل1970عاملآلثارمستقلةكليةإلىالقسمتحولثمالدكتوراهدرجة، وكذلكهى

منهمااإلسالمية، بكللآلثارومتحفالمصريةلآلثارمتحفبهملحقاخاصامبنى
التدريبجوانبأحدنفسهالوقتفىتعتبرالتىالمنقولةاآلثارمنكبيرةمجموعة
.للطالب



عباسرءوفوحاضرهاماضيها - القاهرةجامعة

78www.RaoufAbbas.org

اإلسالمية، وترميمالمصرية، واآلثاراآلثار: هىعلميةأقسامثالثةاآلثاركليةوتضم
فىالدبلومدرجةتمنحكما. التخصصاتهذهأحدفىالليسانسدرجةوتمنح. اآلثار
أوالليسانسدرجةعلىللحاصليناإلسالميةاآلثارفىالدبلومأوالمصريةاآلثار

، وذلكاألقلعلىجيدبتقديريعادلهاماأوالمصريةالجامعاتإحدىمنالبكالوريوس
أحدفىالدكتوراهودرجةالماجستيردرجةالكليةوتمنح. سنتينمدتهادراسةبعد

.بالكليةالثالثةالعلميةالتخصصات

قامتاآلثار، فقدلكليةبالنسبةالعلميةواألبحاثالعمليةالتدريباتاألثريةالحفائروتمثل
المنيا، وحفائربمحافظةالجبلتونةبالجيزة، ومنطقةاألهراممنطقةفىبحفائرهاالكلية
النوبة، وتمآثارإنقاذعمليةفىضخمبمجهودالمصريةاآلثارقسمقامالنوبة؛ حيثبالد

وعينبالمطريةالحصنتلمنطقةفىبالحفرالكليةقامتكذلك. هناكهامةآثاراكتشاف
أهريتبطنمنطقةحفائرذلكإلىعلى)، أضفأبوحوش (الفسطاط، وبمنطقةشمس

.أوشيمكوموحفائربالفيوم

المهتمةاألجنبيةوالمعاهدالمصريةاآلثارهيئةمعوثيقةأكاديميةعالقاتاآلثارولكلية
الفرنسىوالمعهداأللمانىالمعهدمثلواإلسالميةالمصريةاآلثاروتسجيلبدراسة
البحوثالكندى، ومركزالبولندى، والمعهدوالمعهداإليطالىوالمعهدالسويسرىوالمعهد

اآلثارفروعفىاألجنبيةالجامعةمعالزائريناألساتذةالكليةوتتبادل. لآلثاراألمريكية
.الخبراتوتبادلوالبحثللتدريساآلثاروترميمواإلسالميةالمصرية

ماهر،سعاد. األمير، دمصطفى. د: همأساتذةخمسةاآلثاركليةعمادةعلىتعاقبوقد
.توفيقسيد. ، دصالحالعزيزعبد. د

باهور. فخرى، دأحمد. بدوى، دأحمد. د: القاهرةجامعةفىاآلثارخريجىأعالمومن
كبارمنوغيرهمحبيشلبيب. بكر، دأبوالمنعمعبد. ، دمتىجرجس. ، دلبيب

.اإلسالمية، داآلثارفىالخريجينأعالممنكانكذلك. المصريةاآلثارفىالمتخصصين
.وغيرهمحسنزكى. العتر، درياض. محرز، دجمال. الباشا، ودحسن
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األفريقيةوالدراساتالبحوثمعهد- 15
مصراهتمامعنتعبيرا1947عام" السودانيةالدراساتمعهد "اآلداببكليةأنشئ

والثقافيةالتاريخيةللروابطلمصر، وتعزيزااالستراتيجىالعمقباعتبارهبالسودان
فيهالدراسةواقتصرت. األكاديميةوالدراساتالبحوثخاللمنالبلدينبينوالسياسية

يمنحوكان. واألنثروبولوجياالجغرافياواآلثار، وقسمالتاريخقسم: هماقسمينعلى
الجامعيةالدرجةعلىللحاصلينالدراسةمنعامينبعدالسودانيةالدراساتفىدبلوما

.األولى

كليةعنالمعهدالجامعة، استقلتنظيمبإعادة1950لسنة14رقمالقانونصدروعندما
سنواتثالثلتصبحالدبلومدراسةمدةوزيادةالسابقينالتخصصيناستمرار، معاآلداب
.سنتينمنبدال

السودانيةالدراساتمعهدبأفريقيا، تحولاالهتمام، وزيادة1952يوليو23ثورةقيامومع
وأصبح) 1954 (اآلداببكلية – أخرىمرة – والحق" األفريقيةالدراساتمعهد "إلى

لدرجةبالتحضيرعليهللحاصلينللماجستير، ويسمحمعادالالمعهديمنحهالذىالدبلوم
.الدكتوراه

معهدنواتهمستقلكمعهد" األفريقيةوالدراساتالبحوثمعهد "، أنشيء1970عاموفى
،الجغرافيا، التاريخ: هىأقسامستةيضمالمعهد، وأصبحاآلداببكليةاألفريقيةالدراسات

.الطبيعية، والمواردواللهجاتواالقتصادية، اللغاتالسياسةاألنثروبولوجيا، النظم

تخصصاتأحدفىاألفريقيةالدراساتفىوالدكتوراهالماجستيردرجتىالمعهدويمنح
سنتينلمدةدراسيةمقرراتالماجستيرعلىللحصولالدراسةوتشمل. السابقةاألقسام

.التخصصموضوعفىورسالة

أحدفىعامانبهالدراسةومدةاألفريقيةالدراساتدبلوم، أضيف1981عاموفى
،واقتصادية، لغاتسياسية، أنثروبولوجيا، نظمجغرافيا، تاريخ: اآلتيةالتخصصات

.الماجستيرلدرجةالطالبلقيدشرطاالدبلومعلىالحصولوأصبح. موارد
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المتخصصينأعالممنخمسةالمختلفةتطورهمراحلفىالمعهدعمادةعلىتعاقبوقد
،غالبالسيدمحمد. فريد، دالدينعز. ، دعثمانحسن. محمد، دعوضمحمد. د: هم
.الصيادمحمودمحمد. د

للتمريضالعالىالمعهد- 16
أنعلى) 1963أكتوبر9فى (الجامعةمجلسمنبقرارللتمريضالعالىالمعهدأنشئ
ثقافةلهنخريجاتبإعدادإنشائهمنالغرضوحدد. التالىالجامعىالعامفىالدراسةتبدأ

وإعداد. التمريضفنوتدريسبالمستشفياتالتمريضعلىالفنىإلشرافممتازةمهنية
ويتبع. التمريضخدمةتحسينمسئوليةلتولىمستوىأعلىعلىمحترفاتممرضات

.الطبكليةالمعهد

منظمةمنخبيرةوانتدبتالبكالوريوسلمرحلة1964أكتوبرفىبالمعهدالدراسةوبدأت
تطويرفىالمساهمةعلىالمنظمةمعاالتفاقتمالمعهد؛ حيثإلدارةالعالميةالصحة
بالمعهدالتحقوقد. سنواتعشرلمدةالالزمةوالتدريسيةالفنيةالمعوناتوتقديمالمعهد
.خريجاتخمس1968عاممنهنتخرجتطالباتسبعتأسيسهعند

، تعقبهاالتمريضبكالوريوسعلىللحصولجامعيةسنواتأربعلمدةبالمعهدوالدراسة
اعتباراالخريجاتعلىالتدريبيةالسنةالمعهد، وطبقتإشرافتحتإجباريةتدريبيةسنة
.1971دفعةمن

عامالتمريضفىالدكتوراه، ولدرجة1974عامالماجستيرلدرجةدراسةإنشاءوتم
1979.

، تمريضالتمريضأساسيات: هىتخصصاتتوجدعلمية، وإنماأقسامبالمعهديوجدوال
،المجتمعصحة، تمريضوالرضيعاألمصحة، تمريضأطفال، تمريضوباطنىجراحى
.التمريضخدمات، إدارةنفسىتمريض

القومياألوراممعهد- 17
.الطببكليةالسرطانجراحةقسمباستقالل1959عامالقومىاألوراممعهدإنشاءتم

عالجية،سريرا، وأقساما290منمستشفىويشمل1968عامرسمّياالمعهدوافتتح
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الدولية؛الهيئاتمنعددفىعضووالمعهد. والمعاملللبحوثخارجية، وأقساماوعيادة
.العلميةوالبحوثالسرطانتخصصأوعامةوالطبالصحةمجالفىسواء

،األوراموالتشخيصية، طبالعالجية، األشعةالسرطانجراحة: أقسامالمعهدويضم
.، التخديراألوراماإلكلينيكية، بيولوجيا، الباثولوجياالسرطانباثولوجيا

.السرطانجراحةفىالدكتوراهودرجةالسرطانعلومفىدبلومالمعهدويمنح

الطبيعيالعالجمعهد- 18
أنشئالعربية، وقدوالبالدمصرفىنوعهمنالوحيدالطبيعىالعالجمعهديعتبر

.الطبيعىالعالجفىلألخصائييناالحتياجلمواجهةخصيصا

الصحةمنظمةإشرافتحت1954عاممصرفىبدأتقدالطبيعىالعالجدراسةوكانت
فىالعلمىالتقدممسايرةقبيلالرياضية، منالتربيةمعاهدوخريجاتلخريجىالعالمية
لهذاالالزمةالكوادرإعدادوبدأ. العالجوسائلفىمستحدثهوماكلاستخدام

.وألمانياوبريطانياألمريكاالخارجيةالبعثاتبإيفاد1956عامالتخصص

التربيةمعاهدوخريجاتلخريجىالداخليةالبعثاتنظامتطبيق، بدأ1958عاموفى
المعهدإنشاءإلىذلكبعدالتفكيراتجه، ثمسنتينلمدةمكثفةلدراسةالعاليةالرياضية

الرياضية،للتربيةالعالىبالمعهدكشعبة – مؤقتا – يلحقأنعلىالطبيعىللعالجالعالى
.1962عامبالفعلتمماوهو

كانتأنبعد1976عامالجامعةإلىانضممستقال، ثمالمعهد، أصبح1969عاموفى
علىللحصولسنواتخمسفيهالدراسةوأصبحت. العالىالتعليموزارةعليهتشرف

كفاءةلزيادةتدريبيةسنةإضافةتقرر؛ حيثسنواتأربعمنبدالالبكالوريوس
.األداءمهاراتواكتسابهمالخريجين
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والعمرانياإلقليمىالتخطيطمعهد-  19
مصربينالتكنولوجىللتعاوناتفاقإطارفىوالعمرانىاإلقليمىالتخطيطمعهدإنشاءتم

ينشئأنعلى1977أكتوبر30فىواإليطالىالمصرىالجانباناتفقوقد. وإيطاليا
.القاهرةجامعةيتبعالجامعةمستوىعلىجديدامعهداالمصرىالجانب

خمسفترةبعدوالعمرانىاإلقليمىالتخطيطفىالبكالوريوسشهادةالمعهدويمنح
الهندسيةوالعلومالتخطيطفىاألساسيةالتخصصاتمختلففىالدراسةمنسنوات

العمرانىالتخطيطفىالعلياالدراساتدبلومالمعهديمنحكما. واالقتصاديةواالجتماعية
.العمرانىالتخطيطفىالفلسفةودكتوراهوالماجستير

الجامعاتبعضومعبباريسالعمرانىالتخطيطمعهدمعمشتركةعلميةقنواتوللمعهد
.طالباأربعينعددهم، وكان1983عامطالبهمندفعةأولاألمريكية، وتخرجت

التكنولوجيوالتخطيطالتنميةبحوثمركز- 20
1979مارسفىالتكنولوجىوالتخطيطالتنميةلبحوثمركزاالقاهرةجامعةأنشأت

التىاالستشاريةالخدماتوتقديمالتدريبوبرامجالتطبيقيةالبحوثودعمتطويربهدف
القدراتمنالقصوىاالستفادةيحققمصر، وبمافىالتنميةأهدافتحقيقعلىتساعد

.بهاالتدريسهيئةألعضاءالعلمية

فىيركز، كماإمكاناتهمنتفيدأنيمكنالتىالجهاتكافةإلىخدماتهالمركزويقدم
فىخدماتهتقديمفىالمتنوعةالتخصصاتمنالتكاملىاألسلوبعلىنشاطهممارسة
والمؤتمراتالندواتالتجريبية، واالستشارية، وعقدالبرامجوتصميمالبحوثمجاالت

أومصرفى؛ سواءوالنقاشللبحثالتنميةومتطلباتقضاياتطرحالتىالعلميةوالحلقات
.العربيةالبالد

الفرقإلىالعونتقديماألساسيةمهمتهاوإداريةفنيةوحداتستعلىالمركزويحتوى
الجامعةبكليةالمختلفةاألقساممنوالمتخصصيناألساتذةمنتكوينهايتمالتىالبحثية

والتدريبالبحوثمجاالتفىالبرامجلمنسقىالمشاركة، وكذلكوالهيئاتوالمعاهد
.والندواتوالمؤتمرات
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اإلحصائيةوالبحوثالدراساتمعهد- 21
العلياالدراساتدبلوميمنحوكان) 1974عام (التجارةبكليةملحقااإلحصاءمعهدُأنشئ

علمىكمعهداإلحصائيةوالبحوثالدراساتمعهدأنشئ1962عاموفى. اإلحصاءفى
.العلياالدراساتعلىالقاهرة، ويقتصرجامعةجناحتحتمستقل

،القياسىواالقتصادالتطبيقى، اإلحصاءالرياضىاإلحصاء: أقسامالمعهدويضم
الدراساتدبلومالمعهدويمنح. والمعلوماتالحاسب، علوموالسكانىالحيوىاإلحصاء

فىوالدكتوراهالماجستيردرجتى – كذلك – يمنح، كماالتخصصاتهذهأحدفىالعليا
.التخصصاتتلك

* * *

االقتصاديةالتنميةمتطلبات، وخاصةالمجتمعحاجاتلتطورتبعاالجامعةتطورتوهكذا
.1952يوليوثورةقياممنذواالجتماعية

20رقمالقانونبموجباسمهاالمصرية، تغيرالجامعةنموشهدتالتىالفترةتلكوخالل

يوليوثورةقيامبعدأخرىمرةاسمهااألول"، وتغيرفؤادجامعة "لتصبح1933لسنة
".القاهرةجامعة "لتصبحالملكيةوسقوط1952

رائدةدائماكانتالقاهرةجامعةالعهود، فإنوتغيرالزمنتقلبأمرمنكانومهما
الجامعاتتأسيسفىأساسّيادورا، فلعبتالعربىوالعالممصرفىالجامعةالتعليم

لمصرتبنىزالتالقاهرة، وماجامعةحجرفىمعظمهانشأتاألخرى، التىالمصرية
ذلكإلىأضف. والخرطومسويفوبنىالفيومفىفروعهانواةمنتنبتجديدةجامعة

فىالعربيةالبالدجامعةتأسيسفىالقاهرةجامعةأساتذةمنالمجهولينالجنوددور
،العربىالخليجالسعودية، ودولالعربية، والمملكة، ولبنان، والعراقسوريا، واألردن
.وليبيا، والجزائر
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الثالثالفصل
الجامعىالتعليموتطورالقاهرةجامعة

ثمارمنثمرة1925عامحكوميةجامعةإلىوتحويلهاالجامعةبنياناستكمالجاء
لها،بالنسبةاالنطالقنقطة1919ثورةكانتالمعاصرمصرتاريخمنجديدةمرحلة

البالد، وتهيئةالوطنىاالستقاللتحقيقفىالمصريينآمالبتعلقتميزتمرحلةوهى
1922فبراير28تصريحفىمنقوصااستقالالنالتمصرأنورغم. تبعاِتهلتحمل

يوما، فساهمتخبلماالستقاللاستكمالأجلمنالوطنىالنضالجذوةأنالشهير، إال
المختلفة، وتبايناالجتماعيةمواقعهمحسبدائمامتقدةعليهااإلبقاءفىالمصريون
مصربنكإنشاءوما. الوطنىاالستقاللعلىيعلقونهاالتىاآلمال، وحجممصالحهم

النخبةتعبيرأساليبمنأسلوباالمصرى، إاللالقتصادوطنيةقاعدةلبناءوسعيه
كاناألجنبية، وماللرأسماليةالتبعيةعناالستقاللفىأملهاعنالمصريةاالجتماعية

،بالدهماستقاللدعمفىالمصريينآمالعنببعيد - بنيانهاواستكمالالجامعةتأسيس
.فيهاالزاويةحجروالعلمالتعليميشكلالتىنهضتهاوتحقيق

فىالتعليملها، بتطورالدولةورعايةوتنظيمهاالمصريةالجامعةكيانإبرازارتبطلذلك
شهادةكانتولما. بالجامعةلاللتحاقالطالبيؤهلالذىالثانوىالتعليممصر، وخاصة

بااللتحاقلبعضهمالحكومية، وتسمحبالدواوينللعملحامليهاتؤهلالثانوىالتعليم
المصالحمختلفلخدمةالالزمةالكوادرتخريجالغاية؛ وهىنفسلتحقيقالعليابالمدارس

نظامهحيثمنالثانوىالتعليمفىالنظرإعادةإلىتدعوأصبحتالحاجةالحكومية، فإن
.بالجامعةلاللتحاقالتالميذلتأهيلالمناسبالمستوىإلىبهيرقىبماوبرامجه

على) 1926يونيو – 1925مارس (المعارفوزيرباشاماهرعلىحرصكانهناومن
تقبعالذىالتعليمنظامبنيانتكامليحققبماالعامالتعليممراحلمختلففىالنظرإعادة

فرنسااألوروبية، وخاصةالبالدبعضفىالتعليمببرامج، مسترشداقمتهعندالجامعة
.وبلجيكاوبريطانيا
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بالتعليمخاصااهتمامااهتمللجامعة، فقداألعلىالرئيسالمعارفوزيركانولما
الذىالمصدرباعتبارهالجامعىبالتعليمربطهإلىيهدفتطويراعليهالثانوى، فأدخل

، يزودأربعمنبدالسنواتخمسالثانوىالتعليمطالبها، فجعلعلىالجامعةمنهتحصل
شعبثالثإلىالثانوىالتعليميتفرع، ثمسنواتثالثلمدةالعامةبالمعارففيهاالطالب

الطالبيتزود؛ حتى، والرياضيات، واآلدابالعلوم: هىوالخامسةالرابعةالفرقتينفى
.الجامعةفىالمختلفةالتخصصاتلدراسةالتوجهعلىتعينهمالتىبالدراسات

سويسرىأحدهماالتعليمفىخبيرينالمعارفوزارة، استدعت1928عامأواخروفى
بالمدارس، المفتشمان (بريطانىبجنيف)، واآلخرالنفسعلمكالباريد، أستاذ. د(

وبينبينهالربطتحققخطةمصر، واقتراحفىالعامالتعليمأوضاعلدراسة) البريطانية
تقريرمنهماكلوضع، ثمالعامالتعليمأحوالباستطالعالخبيران، وقامالجامعىالتعليم

.1929عامالتقريرينالوزارةوطبعت. منفصال

،الفصولفىالتالميذوكثافةالثانوىالتعليممستوىتقريرهفىالبريطانىالخبيرانتقدوقد
هذهفىالدراسةباستقراريضرمماوالتبديلالتغييرنتيجةالدراسةنظماستقراروعدم

، والمناهجبالمدارساالمتحاناتنظمنقدفىالخبيرانواتفقالتعليممراحلمنالمرحلة
للنتائجالتوصلعلىالطالبتدريبدونبالمعلوماتاألذهانحشوعلىتقومالتى

الخبيرواقترح. بهمالخاصةالمهاراتالعقلية، وصقلالتدريباتخاللمنبأنفسهم
بعدسنواتثالثلمدةفيهاالدراسةتكونالمعلمينإلعدادمدرسةإنشاءالسويسرى

دراسةاالبتدائية، وتخصصالمدارسفىللتدريسُيعّدونلمنبالنسبةالثانويةالشهادة
بينما. الثانويةبالمدارسللتدريسإلعدادهم) والعلوماآلداب (الجامعةلخريجىسنتينلمدة
مدةللتربيةمعهديتولىأنعلىللجامعةالمعلمينإعدادمهمةتركالبريطانىالخبيررأى

.)33(الثانويةالمدارسفىللتدريسوالعلوماآلدابخريجىواحدة، إعدادسنةبهالدراسة

منثابتةأسسعلىتقومتعليميةسياسةوضعإلىالحاجةأدركتأنالحكومةلبثتوما
يتفقوماالبالدحاجاتحسبللتدرجقابلة، وتكونوتطوراتهالعصرروحمسايرةشأنها

1930أكتوبرفى – المعارفوزير – باشاأحمدسيدمرادوتطورها، فشكلنهضتهامع

.146–141، ص1939مصر، القاهرةفىوالمتعطلونالتعليم: مطرفهمىالحميدعبد: انظر)33(
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المدارسونظاركلياتهاوعمداءالجامعةومديرالوزارةوكيلوعضويةبرئاستهلجنة
مهمتهاتحديداللجنةتشكيلقراروتضمن. الخبرةأهلمنالوزيريختارهموأربعةالعالية

منإليهتحتاجمابكلاللجنةبتزويدالوزارة، ووعدتللتعليمعامةسياسةباقتراح
تدع، ولم1931مارسفىواحدةمرةإاللالجتماعتدعلماللجنةأنغير. بيانات

بالصراعصدقىإسماعيلحكومةانشغالإلىذلكمردولعل. ذلكبعدلالجتماع
منزادتالتىاالقتصاديةلألزمةالدستور، ونتيجةلالنقالبفعلكرددارالذىالسياسى
الثانوىالتعليمنظامظلوهكذا. جديدةماليةباعتماداتالتعليميةالسياسةربطصعوبة
.القصوريشوبه

مشروععنالماليةلجنةتقريرفىجاءللحكومة؛ إذانتقاداالنوابمجلسوجهوقد
عاجزابرحماالثانوىالتعليمإن. "1935 – 34الماليةللسنةالمصريةالجامعةميزانية

،أعلىدرجةمنبطالببإمدادهاحاجتهاسدوعنالمصريةالجامعةنهضةمسايرةعن
وزارةكانتولما. المتشعبةلدراساتهاوالتفرغالجامعيةاألغراضلفهماستعدادوعلى

،التعليممناهجتعديلبوجوبتقضىالتىالمجلسبرغبةأخذتقدالعموميةالمعارف
يكونأنترجوالماليةوالثانوى، فلجنةاالبتدائىالتعليممناهجلفحصلجانافعالفألفت
؛الثانويالتعليممناهجفحصلجنةفىاألربعةبكلياتهاالجامعةتمثيلاإلمكانحيزفى
لممثلىيكونأنتسمحأساسيةصلةوثيقة، بلصلةبالجامعةالثانوىالتعليمصلةألن

.)34("كلياتهمإلىالثانوىالتعليميقدمهمالذينالطلبةحالةتقديرفىرأىالكليات

التعليمعنتقريرا، أعد1935عامالمعارفوزارةباشاالهاللىنجيبأحمدتولىوعندما
عليهميلقيهامحاضراتبتنظيمللمعلمينتدريبيةدراساتتخصيصفيهالثانوى، رأى

والفرنسيةاإلنجليزيةباللغتينالعنايةالتدريسية، وضرورةكفاءتهملرفعالجامعةأساتذة
.المختلفةالمراجععلىاالطالعبالجامعةيلتحقمنيستطيعالثانوية؛ حتىالمرحلةفى

ثقافيةمواديدرسونالتالميذالثانوى، فجعلالتعليمنظامعلىتعديالباشاالهاللىوأدخل
العام)، ثمالقسمالثانويةالدراسة (الثقافةشهادةعلىبعدهايحصلونسنواتأربعلمدة

:الثالثالشعبإحدىفىبالجامعةلاللتحاقالدراسةمتابعةمنهمشاءمنيتخصص
.206–205السابق)، صالمرجع: حسنساميةفىمذكورا (1934يونيو11، جلسةالنوابمجلسمضابط)34(
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التوجيهيةشهادةعلىبعدهايحصلدراسيةسنةلمدةاآلدابأوالرياضةأوالعلوم
العلومبكلياتللقبولالطالبتهيِّئالعلومشعبةوكانت). الخاصالقسمالثانويةالدراسة(

الهندسةبكليتىللقبولالطالبتعدالرياضياتشعبةكانتوالزراعة، بينماوالطب
.)35(والتجارةوالحقوقاآلداببكلياتلاللتحاقفتؤهلهاآلدابشعبة، أماوالعلوم

تعليمنفقاتمنجانبااألمورأولياءتحمل، حيثبالمصروفاتالعامالتعليمكانولما
الوفدوزارةفىحسينطهيدعلىالتعليممجانيةتقررتحتىكذلكالحال، وظلتأبنائهم

الطبقةأبناءعلىمقصوراالثانوىالتعليمكانيوليو، فقدثورةقبيل) 1951 (األخيرة
أبنائهمإلحاقعلىالقادرونعادة، وهمنفقاتهتحمليستطيعونممنوحدهمالوسطى

الجامعة،إلىتتجهالخاصالقسمالثانويةعلىالحاصلينغالبيةكانتثمومن. بالجامعة
جملةمن% 79، 1936عامالثانويةعلىالحاصلينمنبالجامعةالتحقوامننسبةفبلغت

، و1942عام% 75، و1940عام% 77، و1938عام% 81والثانويةعلىالحاصلين
الطالبجعلتبالجامعةالقيدرسومأناالعتبارفىوضعنافإذا. )36(1944عام% 85

بينماتتراوحالرسومتلككانت، حيثتعليمهنفقاتمن% 60و% 35بينمايتحمل
طالبتكلفةكانت)، بينما1940عام (للطبجنيهاوأربعينوخمسةلآلدابجنيهاعشرين
حينعندئذ، علىالواحدالدراسىالعامفىجنيها148الطبوطالبجنيها52اآلداب
كانتفإذا. الواحدالعامفىجنيها35الطالبوتكلفةجنيها25التجارةمصروفاتكانت
الأوالدوأربعةزوجينمنتتكونألسرةالالزمةالميزانيةقدرتقدالدراساتبعض

عامالرسميةاألسعاروفقوالكساءللطعامأدنىكحدالشهرفىقرشا439عنتقل
الوسطىالطبقةمنالدنياالشرائحإالعليهالحصولعنيعجزكانما، وهو1942

الوسطىالطبقةعلىمقصورينكاناوالجامعىالثانوىالتعليمأنأدركنا). عندئٍذ(
أخذقدالجامعةطالبعددكانذلكورغم). والعلياالمتوسطةشرائحهاوخاصة(

المصريةالوسطىالطبقةلشرائحالتدريجىاالتساعمعالثالثينياتأواخرعنديتضاعف
ظروفمنبهاأحاطماالثانية؛ نتيجةالعالميةالحربسنواتخاللخطاهأسرعتالذى

.مواتيةاقتصادية

.164، 151–150، صالسابقالمرجع: مطرفهمىالحميدعبد)35(
.300، ص1944المصرية، القاهرةبالمملكةالتعليملمعاهدالعاماإلحصاءمنالمئويةالنسبهذهاستخرجنا)36(
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عاتقعلىالمهمةهذه، ووقعتالجامعىالتعليمفىالتوسعإلىالحاجةبرزتلذلك
بعبءأخرى، واضطلعتجامعاتنواةفوضعت) القاهرةجامعة (األولفؤادجامعة

.تأسيسها

)اإلسكندريةجامعة (األولفاروقجامعة
ال) القاهرةجامعة (األولفؤادجامعة، أصبحتالجامعىالتعليمعلىاإلقبالازدادوعندما

، وكانتالجامعىالتعليمفىالتوسعإلىالحاجةلها، وظهرتالمتقدمينجميعلقبولتتسع
منبهاالملتحقينأعدادلزيادةدراسىعامكلمستهلفىالجامعةعلىتلحالحكومة
علىذلكيؤثرالالحكومة؛ حتىطلبةتلبيةتستطيعالالجامعةكانت، بينماالطالب
امتدادايكونباإلسكندريةللجامعةفرعإنشاءفىالتفكيربدأثمبها، ومنالتعليممستوى

فرعين، إنشاء1938عامالجامعةمجلسفقرر. بعدفيمامستقلةلجامعةونواةلها
 –1938أغسطس6فى – الوزراءمجلس، ووافقواآلدابالحقوقلكليتىباإلسكندرية

وأعدت. 1941عامباإلسكندريةالهندسةلكليةفرعأنشئثمالجامعةمجلسقرارعلى
فاروقجامعة "اسمعليهاأطلقالتىاإلسكندريةجامعةقانونمشروعالمعارفوزارة
االستفادةتتحققحتى) األولفؤاد (القاهرةجامعةغرارعلىتكونأنرؤىوقد" األول
.األمالجامعةتجاربمن

األولفاروقجامعةقامت1942أغسطس2فى1942لسنة32رقمالقانونوبصدور
،، والعلوم، والطب، والحقوقاآلداب: كلياتمنأمرهاأولفىتكونتالتىباإلسكندرية

حجرفىسنواتأربعمدتهاحضانةفترةقضتأنوالهندسة، والزراعة، والتجارة، بعد
نواةباإلسكندريةوالهندسةوالحقوقاآلدابفروعهأصبحتالقاهرة؛ حيثجامعة

.الجديدةللجامعة

لعبتمستقلة، بلكجامعةاإلسكندريةجامعةبقيامتتوقفلمالقاهرةجامعةمهمةولكن
هيئةأعضاءمنوالكوادرالالزمةبالخبراتالناشئةالجامعةإمدادفىاألساسىالدور

علىتعينهاالتىاإلمكاناتلهاتوفرتقدتكنلمالوليدةالجامعةأن، وخاصةالتدريس
إلىمياال) عندئذالمعارفوزير (باشاهيكلحسينمحمدالدكتوررسالتها، وكانأداء

إعداديتم؛ حتىلذلكالحاجةفيهاتستدعىالتىالمواقعفىاألجانبباألساتذةاالستعانة
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عاتقعلىوقعوبذلك. وخارجهامصرفىاإلسكندريةبجامعةالخاصةالتدريسهيئة
إلىالتدريسيةهيئاتهاأعضاءبعضبانتقالالتدريسهيئاتفىالنقصسدُّالقاهرةجامعة

بالدراساتاإلسكندريةلجامعةالتدريسهيئةإعدادفىالمشاركةاإلسكندرية، وكذلك
.القاهرةبجامعةالعليا

)شمسعين (الكبيرباشاإبراهيمجامعة
بالقاهرة؛ لتلبيةبالعباسية) شمسعين (الكبيرباشاإبراهيمجامعة، أنشئت1950عاموفى

إعدادفىالزيادةبعدعليهاإلقبالازدادبعدماالجامعةالتعليمفىالتوسعإلىالحاجة
والمحافظاتالقاهرةسكانالثانية، وزيادةالعالميةالحرببعدالثانويةالمدارسخريجى
منلهاالمتقدميناستيعابعنعاجزةالقاهرةجامعةجعلالذىبالشكلمنهاالقريبة
القاهرة،بمدينةجديدةجامعةإنشاءإلىملحةالحاجةالثانوية، وجعلالشهادةحملة

مدرسةجديدة، مثلجامعيةلكلياتنواةتصلحالتىالعلياالمعاهدبعضهناكأنوخاصة
القاهرةجامعةالعلومكليةشغلتهاالتىالمواقعهناككانتبالعباسية، كماوالصنائعالفنون

مدرسةموقعتحتلللهندسةكليةإقامةسبيليسربالعباسية، مماالزعفرانقصربمالحق
مستفيدةللطب، وثالثةللعلومكليةوإمكاناتها، وكذلكبمعاملهاوتستفيدوالصنائعالفنون

إلىالقاهرة، باإلضافةبجامعةالطبكليةعليهتشرفكانتالذىالدمرداشمستشفىمن
والتجارةوالحقوق) بشبرامسابقةأجنبيةمدرسةموقعاحتلتالتى (اآلدابكلياتإنشاء
الحرمبناءأمكنبالمنيرة، حتىالعلياالمدارسوبعضالهندسةعلىضيوفانزلتااللتان

محمدقصرمنالزراعةكليةاتخذتبينما) 1962 (إليهالكلياتوانتقالبالعباسيةالجامعى
.لهامقراالخيمةبشبراعلى

الجامعةلتنظيماألساسىبالدورالقيام – أخرىمرة – القاهرةجامعةعاتقعلىووقع
التخصصاتمختلففىالقاهرةبجامعةالتدريسهيئةأعضاءبعضانتقالالجديدة، وتم

سلكفىالترقىالشاغرة، وفرصاألستاذيةكراسىتوفرتالجديدة؛ حيثالجامعةإلى
الذينالتدريسهيئةأعضاءبخبراتالكبيرباشاإبراهيمجامعة، فاستفادتالتدريسهيئة

والتدريسالدراسةسنواتعبرخبراتهماكتسبواالذينالقاهرةجامعةمنإليهاانتقلوا
الجامعةوجودساعدكما. األولفؤادجامعةخريجىمنمعظمهمكان، فقداألمبالجامعة
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فىالنقصلسدالقاهرةبجامعةالتدريسهيئةبأعضاءاالستعانةعلىبالقاهرةالجديدة
التىالكبيرباشاإبراهيمبجامعةللتدريسانتدابهمطريقعنالتدريسهيئةأعضاء

".شمسعينجامعة "باسمتعرف – 1952يوليوثورةقيامبعد – أصبحت

القاهرة؛جامعةإلىشمسعينجامعةضمفكرة، طرحتالخمسينياتمنتصفوفى
مدينةفىالتخصصاتفىمتماثلتينجامعتينوجودعنناتجازدواجهناكيكونالحتى

فى – مستقلةشمسعينجامعةعلىاإلبقاءفكرةعنحسينطهالدكتورواحدة، فدافع
والتعليمالتربيةوزيروطالب – 1955أغسطس7فىالجمهوريةبجريدةنشرمقال

إنجديد؛ حيثتنظيمأىإدخالقبلالخبراءالجامعة، واستشارةنظامتعديلفىبالتأنى
.إدماجهاوليسالجامعاتتعددهووالغربالشرقجامعاتفىبهالمعمولالنظام

.القاهرةجامعةجانبإلىرسالتهاتؤدىمستقلةجامعةشمسعينجامعةفاستمرت

)أسيوط (الكبيرباشاعلىمحمدجامعة
، صدر1950عامبالقاهرةالكبيرباشاإبراهيمجامعةبإنشاءالخاصالقرارصدورومع
ضوءفى – الصعبمنكانبأسيوط، ولكنالكبيرباشاعلىمحمدجامعةبإنشاءقرار

جامعةعاتقعلىواحدوقتفىجامعتينتأسيسعبءيلقىأن – المتاحةاإلمكانات
ألولالتدريسهيئةأعضاءبإعدادبدأتعندماحميدةسنةالدولةاستنَّتلذلكالقاهرة
مختلففىالدكتوراهلدراسةالخارجإلىالبعثاتمصر، فأوفدتبصعيدجامعة

.الجديدةالجامعةإليهاتحتاجالتىالتخصصات

)1952يوليوثورةقيامبعد" (أسيوطجامعة "تسمىأصبحتالتىبالجامعةالدراسةوبدأت
الجامعةاستكملتالهندسة، ثموكليةالعلومكليةهمابكليتينالبداية، وكانت1957عام

والكوادرباألساتذةالجديدةالجامعةتدعمأنالقاهرةجامعةعلىوكان. تدريجياكلياتها
القاهرةجامعةفعلتهمابها، وهوالدراسةونظاملوائحهاأعدادعلىوتعينهاالمتخصصة

لجامعة، فأعدتالتأسيسبعدمامرحلة)، وفى1957 – 1950 (التأسيسفترةطوال
القاهرةبجامعةالتدريسهيئةأعضاء، وقامالتدريسهيئةأعضاءمنالكثيرأسيوط

.بذاتهاواكتفتبنيانهااستكملتحتىأسيوطبجامعةبالتدريس
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* * *

رسالة، فامتدتتزالوالمصرفىالجامعىالتعليمدعامةالقاهرةجامعةكانتوهكذا
)،1955 (بالخرطومالقاهرةجامعةفرعبتأسيسالسودانإلىمصرحدودخارجالجامعة

).1981 (سويفوبنىالفيومفرعىإلىباإلضافة

بالخرطومالقاهرةجامعةفرع
بينوالثقافىالعلمىللتعاون، وتدعيماوالسودانمصربينالتاريخيةللروابطتوثيقا
المصريةالثانويةالمدارسخريجىمنالسودانأبناءلرغبة، وتحقيقاالشقيقينالبلدين
لهافرعبإنشاءالقاهرةجامعةالسودانية، قامتالثانويةالمدارس، وخريجىهناك

،1955عاموالسودانيةالمصريةالحكومتينبينعقدتثنائيةاتفاقيةبمقتضىبالخرطوم
اآلدابلكلياتفروعبإنشاء1955سبتمبر21فىالمصرىالوزراءمجلسقراروصدر

.الخرطومبمدينةالقاهرةلجامعةوالتجارةوالحقوق

عدد، وبلغ1955أكتوبر15السبتمساءمنالخامسةالساعةفىالدراسةوافتتحت
لكلياتالثالثةالفروععلىموزعينوطالبةطالبا268بالفرععندئذالمقبولينالطالب
األساسيةلوائحهالهاكلياتلتصبحالفروعتلكونمت. والتجارةوالحقوقاآلداب

كليةإنشاء، ثم1975/ 1974الجامعىالعاموفى. بالجامعةاألمالكلياتللوائحالمناظرة
.األكاديميةالناحيةمنبالجامعةاألمالعلوملكليةكفرعالعلوم

، ويمثلالخرطومفرعلشئونالقاهرةجامعةرئيسنائبالخرطومفرعإدارةويتولى
القاهرةجامعةفرعمجلسالفرعإدارةفىالقاهرة، ويعاونهجامعةمجلسفىالفرع

.الفرعلشئونالجامعةرئيسنائببرئاسةالفرعكلياتعمداءيضمالذىبالخرطوم
وشئونالتعليمبشئونيتعلقفيماالجامعةمجلساختصاصاتالمجلسهذاويباشر

.العلمىوالبحثالطالب

العربيةاللغة: التاليةالتخصصاتأحدفىاآلدابفىالليسانسدرجةالفرعويمنح
الحقوقليسانسيمنحكماالفلسفية، الدراسات، االجتماعوآدابها، الجغرافيا، التاريخ

درجةالتجارةكليةوتمنح. الخاصوالقانونالعامالقانونفىالعلياالدراساتودبلومى
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تمنح، االقتصاد، كمااألعمالالمحاسبة، إدارة: الثالثالشعبإحدىفىالبكالوريوس
فىالبكالوريوسدرجةالعلومكليةوتمنح. والتكاليفاإلحصائيةالعلومفىالدبلومدرجة

.المختلفةالتخصصات

التخصصاتمختلففىاآلدابفىوالدكتوراهالماجستيردرجتىبمنحالفرعويقوم
.األعمالإدارةوفىالمحاسبةفىالفلسفةدكتوراهدرجة، وكذلكبالفرعالموجودة

بالفيومالقاهرةجامعةفرع
،سويفوبنىالفيوملشئونالقاهرةلجامعةفرعبإنشاء1981عامجمهورىقرارصدر

، ثمسويفوبنىالفيوملشئونالقاهرةلجامعةفرعبإنشاء1983عامآخرقرارصدرثم
بمحافظةالجامعةكلياتلشئونالقاهرةلجامعةفرعبإنشاء1983عامآخرقرارصدر

.سويفبنىمحافظةكلياتلشئونللجامعةآخر، وفرعالفيوم

التربية، والزراعة، والهندسة، ثم: هىنشأتهصاحبتكلياتثالثالفيومفرعويشمل
.االجتماعيةللخدمةجديدةكلية1984عامأنشئت

األولىالدفعةوتخرجت1975عامتأسست، فقدللفرعنواةبالفيومالتربيةكليةوكانت
دفعةأول)، وكانت1976 (التالىالعامفىفتأسستالزراعةكليةأما. 1979عامفيها

، اإلنتاجالزراعى، االقتصادالنباتوقاية: هىأقسامستة، وتضم1980عامفيهاتخرجت
كليةأما. الزراعية، الصناعاتوالمياهاألراضى، استصالحالحيوانى، اإلنتاجالنباتى

هندسةبشعبتىفيهاالدراسةتبدأأنعلىالرأى، واستقر1981عامأنشئتفقدالهندسة
محافظةظروفمعيتناسبتدريجيانمواالكليةتنموالميكانيكية؛ حتىوالهندسةالتشييد
.الفيوم

سويفبنىفرع
البيطرىالطب، كليةالحقوقالتجارة، كليةكلية: هىكلياتأربعسويفبنىفرعويضم

).1985عاموتأسست (اآلداب)، وكلية1980عاموتأسست(

.القاهرةبجامعةالمناظرةالكلياتمنالدراسيةمناهجهاالفرعكلياتاستقتوقد
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المناظرة؛بالكلياتالتدريسهيئةأعضاءكاهلعلىالكلياتهذهفىالتدريسعبءويقع
.بهالخاصةالتدريسهيئةتكوينالفرعيستكملحتى

لجامعةنواةسويفوبنىبالفيومالجامعةفرعىمنفرعكليصبحأنالمتوقعومن
.المستقبلفىمستقلة

ارتبطتقد – مصرفىالجامعىالتعليمفىالزاويةحجر – القاهرةجامعةكانتوإذا
خالدادورالعبتواالقتصادى، فقدواالجتماعىالسياسىالتحررأجلمنالوطنىبالكفاح

األربعينياتفىأنشئتالتىللجامعاتبتبنيهامصرفىالجامعىالتعليمأركانتدعيمفى
.جديدةأخرىجامعاتنواةاحتضانفىرسالتهاتؤدىزالت، والوالخمسينيات

الجديد،النظامرعايةموضعفيهوالتوسعالجامعىالتعليميوليو، أصبحثورةعهدوفى
احتاجتمشروعاتمنبهاارتبطومااالقتصاديةالتنميةعلىأقدمتمصرأنوخاصة
)،1957 (األجنبيةوالمؤسساتالشركاتتمصيروجاء. المتخصصةالكوادرمنالمزيد

العامالقطاعأسسليضع) 1961 (والتجاريةالصناعيةوالشركاتالبنوكتأميمقراراتثم
بعدمراحلهبشتىالتعليمفىتوسعااقتضىالمختلفة، مماوالخدماتاإلنتاجمجاالتفى
الجامعةإلىالتعليممجانيةوامتدت. االجتماعيةالتنميةفىالزاويةحجرالتعليمأصبحأن

القبولفىالفرصتكافؤمبدأ، وطبقمراحلهمختلففىالتعليممجانيةتقررتعندما
قبولفىالجامعاتالعامة، فتوسعتبالثانويةالدرجاتمجموعاتأساسعلىبالجامعات

التدريسهيئةأعضاءحيثمنالجامعاتإمكانياتفىزيادةيواكبهلمتوسعاالطالب
اإلقباللمواجهةاإلقليميةالجامعاتإنشاءفىبالتوسعالدولةوقامتوالمكتباتوالمعامل
.الجامعىالتعليمعلىالعامةالثانويةحملةمنالمتزايد

تضمالمصريةالجامعاتأصبحتأنمصرفىالجامعىالتعليمفىالتوسععنونتج
األولىالجامعيةالمرحلةفىالمليوننصفنحويبلغوالطالباتالطالبمنعددا

محافظة22فىتنتشرجامعةعشرةإحدىتضمهاومعهداكلية160نحوفىيدرسون
طالبألف26نحوإلىومعاهدها)، باإلضافةوكلياتهااألزهرجامعةبخالفوذلك(

المصرفىالجامعةطالبنسبةفإنذلكورغم. العلياالدراساتبمرحلةمقيدينوطالبة
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نسبةأن، يتبين1983لعامالدولىللبنكتقريرالعالمية، ففىالمعدالتمنأقلتزال
%، مقابل15نحومصر، تبلغفى) سنة24 – 20 (العمريةالشريحةإلىالجامعةطالب

المتحدةالوالياتفى% 55، والسوفيتىاالتحادفى% 22أوروبا، وفى% 36 – 20بينما
.)37(األمريكية

إعداداالخريجينإعدادإن؛ إذالكيفدونالكمعلىيتوقفالاألمر، فإنذلكورغم
الجامعة، وخاصةفىالتعليميةالخدمةكفاءةرفعيتطلبالعلمىالتقدممعيتناسب

أنواعومختلفوالمكتباتوالتجهيزاتاإلمكاناتبدعمالجديدة، وذلكاإلقليميةالجامعات
.للتنميةالدولةخططاحتياجاتمراعاة، معللطالبتقدمالتىالخدمات

الكلياتمنكبيرعددعلىوالتوزيعباإلعارة – التدريسهيئاتعددفىالنقصأنكما
علىسلبياينعكس، ممااألحيانمنكثيرفىالبحوثعلىبالتركيزيسمحال – اإلقليمية
.العلياالدراساتعلىبالغاتأثيرالجامعة، ويؤثروظائفأهممنأساسيةوظيفة

حدودفى – الجهدوتبذلالمجتمعخدمةفىأساسيادوراالجامعة، تلعبذلكورغم
الجامعاتتنظيمإعادةإلىيحتاجاألمرولكن. رسالتهاألداء – المتاحةاإلمكانات

نظمفىالحديثالتطورمواكبةلهايكفلبماالقاهرةجامعةرأسهاالمصرية، وعلى
،الطالبوتقييماالمتحانات، ونظمالدراسة، والبحوثبرامجحيثمنالجامعىالتعليم
بماتخدمهاالتىاالجتماعيةبالبيئات – الخصوصوجهعلى – اإلقليميةالجامعاتوربط
جامعتىتخصصاتبعضفىهذامنشيءحدثوقد. التخصصاتفىالتمايزيحقق

جديدةاستراتيجيةرسمإلىيحتاجاألمرأنوغيرهما، غيرالسويسوقناةاإلسكندرية
الجامعىالتعليممخرجاتبينالتنمية، قوائممتطلباتإطارفىمصرفىالجامعىللتعليم

إهداردونمعاوالكيفالكمحيثمنالتخصصاتمختلفمنالمجتمعوحاجات
باألساليب، واألخذأفضلأداءمعدالتتحقيقوراءسعياوالبشريةالعلميةللطاقات
.الجامعيةلإلدارةالحديثة

، القاهرةالماسىالقاهرة، اليوبيلجامعة: فى، منشوراالعربىوالعالممصرفىالجامعةدور: حلمىكمالمصطفى)37(
.39، ص1983
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للجامعاتاألعلىالمجلس
جامعةعباءةتحتمنخرجتجديدةجامعات، وإنشاءالجامعىالتعليمفىللتوسعونتيجة
هذهبينالتنسيقيتولىجهازعلىحاجةهناكأصبحت – األمالجامعة – القاهرة

المجلس " قيامالبالد، فكانفىالجامعىالتعليمسياسةويرسمالبعضوبعضهاالجامعات
الكبيرباشاإبراهيمجامعتىإنشاءمع1950عامالمجلسبدأوقد". للجامعاتاألعلى

).أسيوط (الكبيرباشاعلىومحمد) شمسعين(

بالقانون – مرةألول – حددتفيهالعملونظامواختصاصاتهالقانونىإطارهأنغير
لسنة345رقمالمصرية، والقانونالجامعاتتنظيمإعادةبشأن1954لسنة508رقم

.المصريةالجامعاتتنظيمشأنفى1956

ووكالءالجامعاتمديرىمنيتكونللجامعاتأعلىمجلسهناكأصبحوبذلك
ذوىمن، وثالثةأعضائهبينمنسنوّيامجلسهايعينهجامعةكلعن، وعضوالجامعات

يعينون) 1958لسنة184بالقانونخمسةإلىزيدوا (الجامعىالتعليمشئونفىالخبرة
رئاسةوتولى. المجلسللتجديد، وأمينقابلةسنتينلمدةوالتعليمالتربيةوزيرمنبقرار

المجلسرئاسةأصبحتالمصرية، ثمالجامعاتمديرىأقدمللجامعاتاألعلىالمجلس
بها؛ حتىالمجلسأمانةوجودبحكم). 1958لسنة184القانون (القاهرةجامعةلمدير

وزيرمنقراربتعيينهويصدراألساتذةأحديتوالهاالتىاألمانةعملمتابعةيستطيع
لوزيرللجامعاتاألعلىالمجلسرئاسةتكونأن) 1963عام (تقرر، ثموالتعليمالتربية
المصرية، وظلالجامعاتمديرىأقدمغيابهحالةفىعنهينوبأنعلىالعالىالتعليم
.اآلنحتىكذلكاألمر

المعنويةبشخصيتهاجامعةكلاحتفاظتأكيدعلىالمصرىالمشرعحرصورغم
كلهذلكفىالجامعةمديرأموالها، ومنحفىالتصرففىالمستقلة، وحريتهاوميزانيتها
استقاللأن – بظواهرهااألموريأخذلمن – انطباعاأعطىمماالوزيرصالحيات

تنسيقكجهازأهميتهعلى – للجامعاتاألعلىالمجلسوجودأنمعنويا، إالكانالجامعة
فىوضعناإذاإسمّيااستقالالالجامعاتاستقاللجعل – الجامعىالتعليملسياسةورسم

مديرىوظائففىيعينمناسميقترحالذىهووالتعليمالتربيةوزيرأناعتبارنا
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القطاعيشكلونالذين (الكلياتعمداءبتعيين، ويقومالجامعاتووكالءالجامعات
التعليمبشئونالخبرةذوىمنالخمسةاألعضاءيعينالجامعة)، كمالمجلسالعريض
اإلداريةالسلطةتحكمأداة – الوضعبهذا – للجامعاتاألعلىالمجلس، فكانالجامعى

والهيئاتالمجالستراهلماوفقاالوزارة، الترسمهماوفقالمصريةالجامعاتتوجيهفى
إالللجامعاتوملزمةنافذةتعدللجامعاتاألعلىالمجلسقراراتأنالجامعية، وخاصة

ملزمةحالأيةعلىوهىوزارىقرارأوقانونإصدارتقتضىالتىالمسائلعدافيما
سنرى،مانحوعلىاألعلىالمجلسصالحياتتوسيعبعدجميعا، وخاصةللجامعات

.اختصاصاتهتطورعلىنظرةنلقىعندما

،بهيتصلوماالجامعىللتعليمالعامةالسياسةبرسمللجامعاتاألعلىالمجلساختصفقد
،والمطالبالحاجاتبهذهالوفاءلتيسيرنهضتهاومطالبالبالدبحاجاتالجامعاتووصل
بين، والتنسيقالجامعاتمختلففىالعلميةودرجاتهاالجامعيةالدراساتبينوالتنسيق
اإلعاناتمقدارفىالرأى، وإبداءالجامعاتبينوتوزيعهاالتدريسهيئةوظائف

وزيرعليهيعرضهاالتىالمسائلفىينظرجامعة، كمالكلسنوّياتمنحالتىالحكومية
.)38(للرأىطلباعليهالجامعاتإحدىتعرضهماأووالتعليمالتربية

،بالجامعاتللبحوثالعامةالسياسةرسم) 1958عام (االختصاصاتهذهإلىوأضاف
فىالتعليمبمسائليتعلقفيماالرأىالمتناظرة، وإبداءواألقسامالكلياتبنىوالتنسيق

بينمنمؤقتةأودائمةفنيةلجانايؤلفأنالمجلسحقمنأصبحالمختلفة، كمادرجته
التىالموضوعاتلبحثوالمتخصصينالتدريسهيئةأعضاءمنغيرهمومنأعضائه
.)39(اختصاصهفىتدخل

جديدةصالحياتللجامعاتاألعلىالمجلس، ليعطى1972لسنة49رقمالقانونوجاء
نظمبينالتنسيق) سبقماإلىإضافة (تشمل، فأصبحتاختصاصاتهتوسيعطريقعن

األستاذيةتخصصاتوإنشاء، وتحديدالجامعاتفىالعلميةوالدرجاتواالمتحانالدراسة
العامةالسياسة، ورسمأعدادهموتحديدالجامعاتفىالطالبقبول، وتنظيمبالجامعات

.2432، ص1956التشريعية، يوليوالنشرة: العدلوزارة)38(
.2266، ص1958، أكتوبرالمرجعنفس)39(
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والماليةالفنيةللوائحالعاماإلطاربها، ورسمالخاصةالنظمووضعوالمذكراتللكتب
الالئحة، ووضعالجامعاتفىالخاصالطابعذاتوللوحداتالبحوثلحساباتواإلدارية
لتنفيذالدوريةالمتابعةوالمعاهد، وأخيراللكلياتالداخليةواللوائحللجامعاتالتنفيذية

.الجامعاتفىوقراراتهسياساته

،إليهوتنفيذيةإداريةاختصاصات، وإضافةللجامعاتاألعلىالمجلسصالحياتوبتوسيع
الرأى، لهوتوجيهإدارةجهازإلىسياساتورسمومتابعةتخطيطجهازمنتحول
جاءماحسب (قراراتهبتنفيذالجامعات، وتلتزمالجامعاتأموربأدقيتصلفيمااألخير

).بالقانون

الحركة،فىحريتها – ماحدإلى – قيدتمركزيةلسلطةالجامعاتأخضعتوهكذا
والبحثالتعليممجاالتفىالبعضوبعضهاالجامعاتبينالتمايزتحقيقدونوحالت
بقبولالجامعاتإلزامخصوصياتها، مثلأدقفىتدخلت، كمانطاقأضيقفىإالالعلمى
.السلبيةاآلثارمنذلكغيرالتعليمية، إلىوقدراتهاإمكاناتهاتفوقالطالبمنأعداد

أومطلوبغيرأمرذاتهحدفىللجامعاتاألعلىالمجلسوجودأنذلكيعنىوال
السياسات، ورسمالجامعاتبينللتنسيقوجودهتستدعىالضرورةإن، بلفيهمرغوب
،عامبوجهالمختلفةومراحلهبالتعليميتصلفيماالمشورةوتقديمالجامعىبالتعليمالخاصة
التىللمتطلبات – أكاديميةوضوابطمعاييرخاللمن – محددعلمىمستوىووضع

إلىيتحولأنمراتبها، دونبمختلفالتدريسهيئةوظائفيتولونفيمنتوفرهايجب
.القانونلهأعطاهاالتىالواسعةاإلداريةالصالحياتتلكخاللمنوتوجيهإدارةجهاز

معالموترسماالتجاهتحددالتىالبوصلةدورهوللجامعاتاألعلىالمجلسفدور
،الطريقهذاعلىخطواتهاوإيقاعخطاهاتحديدحقالجامعاتلمجالس، ويبقىالطريق
إطاروفىالدولةخطةضوءفىالجامعىالتعليمسياسةبرسماألعلىالمجلسفيختص

برامجبتخطيطالجامعاتمجالستقومالسياسة، بينماهذهتنفيذ، ويتابعالعامالتعليمنظام
اإلطارعنيخرجوالومعاهدهالكلياتهايتراءىبماالبرامجتلكوتنفيذكلياتهافىالتعليم
.الجامعىالتعليملسياسةالعام
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الرابعالفصل
االجتماعىوالتغيرالجامعة

ثورةأعقابفىالمصرىالمجتمعشهدهاالتىالتغيراتنشأتهاعندالجامعةعاصرت
قيود)،مناالستقاللذلكشابمارغم (مصراستقاللإعالنبذلك، ونعنى1919

جبهةليفتححينبعدالقصربهاعصفظلهفىنيابيةحياةوقيام1923دستوروإصدار
كلهذلكصحبمعا، ومااألجنبيةوالسيطرةالقصرطغيانضدالوطنىللنضالجديدة
.وسياسىحزبىصراعمن

مانحوعلى – فيهبارزدورالجامعةلطالبكانالذىالسياسىالصراعهذاغمرةوفى
االجتماعيةالقوىدوربرزفقد. هامةاجتماعيةتغيراتالمصرىالمجتمعشهد – سنرى

تضحياتمنقدمتماثماراتجِنلمأنهاغير. 1919ثورةفىأساسّيادورالعبتالتى
المصريةالمرأةدوربرز، كماوالفالحينكالعمالأوضاعهاتحسناجتماعيةبسياسات

فيهالرجلمشاركةالوطنىالعملفىتشارك – األولىللمرة – خدرهامنخرجتالتى
عقالها،منالنسائيةالحركةالهامالتطورذلكاإلنجليز، وأطلقلرصاصمعهوتتعرض

نساءبينالتعليمنشرعلىليعمل1923عام" النسائىاالتحاد "شعراوىهدىفأسست
فىحقوقهاوصيانةالمرأةوضعبتحسينوالمطالبةالصحيةبالتوعيةواالهتماممصر

.)40(المصريةبالمرأةبالنهوضتتصلأمورمنذلكغيرإلىالشخصيةاألحوالقوانين

المصرية،البورجوازيةعندالطبقىالوعىاألولىالعالميةالحربظروفصقلتكذلك
األجنبيةالسيطرةمنالتخلصبالدها، محاولةاقتصادفىحقهاتنالأنإلىتتطلعفراحت

االستقاللأناألصغر، وأيقنتالشريكدورإاللهاتتركلمالتىالمصرىاالقتصادعلى
ثمومن. المستقلالوطنىاالقتصاددعائمعلىقامإذاإاليتحققأنيمكنالالسياسى

لبناءقاعدةليكون1920عام" مصربنك "لتأسيسباشاحربطلعتمحمدجهودكانت
رأسمواقع، واحتاللحديثوتجارىصناعىقطاعإقامةطريقعنالوطنىاالقتصاد

فكانت. وتمصيرهامصرفىالعاملةاألجنبيةالشركاتأسهمبامتالكاألجنبىالمال
وتاريخوثائقالنهضة، مركزمصر، سلسلة1945–1919االجتماعىوالتغييرالمصريةالمرأة: سالممحمدلطيفة)40(

.54–53، ص1984المعاصر، القاهرةمصر
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التحررإلىتمتد، بلوحدهالسياسىالتحررعنتعبرالالوطنىالتحررصيحة
.المصريةللبورجوازيةالواعيةالطليعةتلكاالقتصادى، بفضل

فىاالجتماعيةالتناقضاتشقة، اتساع1952و1919ثورتىبينتقعالتىالحقبةوشهدت
األدبياتفىترددالذىالثالوث، ذلكوالمرضوالجهلالفقرظاهرةمصر، فتفاقمت

فىباإلصالحالوعودبذلبابالمعاصر، منمصرتاريخمنالحقبةتلكفىالسياسية
أحيانااالجتماعىلإلصالحالصادقةالدعوةبابأحيانا، ومنالبرلمانيةاالنتخاباتمواسم
التىاالجتهاداتحال، تنوعتتتطلبحادةاجتماعيةأزمةتعانىمصرفكانت. أخرى

بتباينألصحابها، وتباينتوالفكريةالسياسيةالتوجهات، بتنوعإليهللتوصلطرحت
.االجتماعيةمواقعهم

الجامعةطالبخروج؛ ألنكلهذلكفىالجامعةخريجىمساهماتتتبعهنايعنيناوال
االجتماعىوواقعةيتفقبمالتحدياتهااستجابتهمنفيها، يغيرواندماجهالعامةالحياةإلى

كمؤسسة – للجامعةكانماهنايعنيناماوإنما. السياسيةوارتباطاتهالذاتيةومصالحه
مواقفمنلطالبهاكانمصر، ومافىاالجتماعىالتغيرعجلةدفعفىدورمن – علمية
وجهعلى – ويهمنا. الثورتينبينمصرشهدتهاالتىاالجتماعىالتغيرحركةتجاه

فىللمساهمةالمصريةالمرأةأمامالطريقفتحفىللجامعةالريادىالدور – الخصوص
الشباببينالتعاونأسستعميقمنالجامعيةالحياةبهساهمتبالدها، وماخدمة

االقتصاديةالقضايامنالجامعةطالبموقف، ثمعندهمالمبادرةروحوتشجيع
.واالجتماعية

المختلطوالتعليمالجامعة
األولالعقدفى" المصريةالجامعة "مشروعاحتضنتالتىالمصريةالمثقفةالنخبةكانت

فىدورلهايكونأنوضرورةالتعليمفىوبحقهاالمرأةبتحريرتؤمنالقرنهذامن
الشيختالميذالمؤسسة، وكذلكاللجنةفىبارزدورأمينلقاسمكان، فقدالمجتمعبناء

:كتابيهفىطرحهاكماالمرأةتحريرفكرةوشايعواأمينقاسمأيدواممنعبدهمحمد
وإذازغلولوسعدالسيدلطفىأحمدهؤالءرأسالجديدة"، وعلىالمرأة"و" المرأةتحرير"

منرفاقه، فإن1908عامرسمياالجامعةافتتاحقبلأمينقاسمأدركتقدالمنيةكانت
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فيهتلقىنسائّياقسماالجامعة، فأنشئتبعدهمنبالرعايةالفكرةتعهدواالجامعةمؤسسى
بالنواحىتتصل – رأينامانحوعلى – الثقافةمنبقدرالمرأةلتزويدحرةمحاضرات
المقاالتفذبحواالمحافظينثائرةأثارتالتىالدراساتوالفنية، تلكوالصحيةاالجتماعية

علىوالعدوانالتقاليدفىبالتفريطوتتهمهمالجامعةأمورعلىالقائمينتهاجمالتى
.الزمانذلكصحفسجلتهاالتىالمعارضينمواقفمنذلكغيرالفضيلة، إلى

أمورعلىالقائمينجانبمناختباراإال – رأينافى – النسائىالقسمإنشاءكانوما
القسمإلىانتسبنالجامعة، فالالتىفىالعلمالنساءتلقىلفكرةالناستقبللمدىالجامعة
المدارسفىالتعليممنحظانلنالالئىالمجتمعفىالعلياالطبقةسيداتمنكنالنسائى

 –إذن – الهدفيكنمصر، فلمفىالمقيماتاألجنبياتجانبإلىواألجنبيةالمصرية
تلكمنوالمواقفللنوايااختباراكانمابقدرالمصريةللمرأةالجامعىالتعليمأبوابفتح

قبولقضيةعالجواعندماودالالتهاالتجربةهذهمنالجامعةرجالاستفادوقد. الفكرة
بأنيؤمنونكانوا؛ إذ1925عامحكوميةجامعةإلىتحولهابعدبالجامعةالطالبات
.الجامعةرسالةإطارفىيدخلاالجتماعىالتطورمساعدة

مدير – السيدلطفىأحمدمنالكلياتعمداءبعضالجامعة، طلبالفتتاحعامأولففى
المعارفوزارةأنإلىالثانوية؛ استناداشهادةعلىالحائزاتالجامعةتقبلأن – الجامعة
للدراسة1925عامالوزارةمعلماتمنمدرسةعشراثنىمنإنجلتراإلىبعثةأوفدت

المسألةهذهأنالسيدلطفىأحمدلهمفقال. معينةتخصصاتفىإنجلترابجامعات
، أورسمىبشكلالجامعةأثارتهاإذاللفكرةالحكومةمعارضةيخشىشائكة"، وأنه"

لاللتحاقيتقدمنالالتىالطالباتقبولعلىالعمداءمعواتفق. محدداقرارافيهااتخذت
؛)41(الخطبإحدىفىالموضوعإثارة، أوالصحففىذلكعناإلعالندونبالجامعة

.الواقعاألمرأمام – معا – العاموالرأىالحكومةالجامعةتضعحتى

،الكتمانطىبإبقائهالمشروعإنجاحعلىالعمداءمعالسيدلطفىأحمدتعاونوهكذا
الجمعلفظبها، وهو" المصريين "التحاقيبيحللجامعةاألساسىالقانونأنعلىواعتمدوا

.191، ص1996، فبراير131الهالل، كتابحياتىقصة: السيدلطفىأحمد)41(
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ثمانطالبة، منهنعشرةسبعبالجامعةالتحق1929عاموفى. والبناتالبنينيشملالذى
.)42(الحقوقبكليةواحدة، وطالبةوالطباآلدابمنبكل، وأربعاالعلومبكليةطالبات

النهجهذافىسرناأنوبعد: "فيقولالتجربةلهذهالفعلردإلىالسيدلطفىأحمدويشير
نأبهاالختالط، فلمهذاعليناتنكرضجةقامت، فقدنتوقعهكناما، حدثسنواتعشر

العدلومعنا. لهغالبالالتطورمعنا، وأناالجتماعىالتطورأنمنيقينعلىلها؛ ألننا
علىالخاصكمالهأسبابعلىكالهمايحصلأنفىوأختهاألخبينيسوِّىالذى

وجهعلىالمصريةالعائلةلتكويناألسبابتمهيدمناألمةمنفعةذلكفوقالسواء، ومعنا
.)43(" القومىاالرتقاءفىأطماعنامعيأتلف

للرقىنهضة، يسعونطالبمصرفىالجامعىالتعليمروادمناألولالرعيلكانلقد
بقيامهاإالاألكملالوجهعلىتتحققالالمجتمعنهضةأنيقينعلى، وكانوابمجتمعهم

علىالمحافظةباسمالتخلفدعاةأنورغم. السواءعلىوبناتهاأبنائهاكواهلعلى
عضدفىيفتلمذلك، فإنالناسبسطاءعلىتأثيراوأكثرصوتاأعلىكانواالتقاليد
التطور،ُسّنةوغلبت. ضميرهمفىمصرومستقبلمصركانتالذينالروادأولئك
جدرانهاعلىزمالئها، وبرهنتقدراتعنتقلالقدراتهاأنالمصريةالفتاةوأثبتت
لماللضغوطاستجابوالوالذينالعظامالروادأولئكرؤيةصدقمجتمعها، وعلىبخدمة

.القرننصفمدىعلىتقدممنحققتهماتحققأنمصراستطاعت

الظروفمعيتناسبالذىبالقدرالتزايدفىالطالباتأعداد، أخذتعامبعدوعاما
اآلدابكليةفىالطالباتعدد، بلغ1935عام، ففىالثالثينياتفىمصرفىاالجتماعية

34الطبطالبا)، وفى380مقابل (طالبة14العلومطالبا)، وفى312مقابل (طالبة37

كانتفقد. )44() طالبا988مقابل (طالباتثالثالحقوقطالبا)، وفى984مقابل (طالبة
لبناتهاتسمحالتىهىالمصريةالبورجوازيةمنالعلياالشريحةإلىتنتمىالتىالعائالت
حتىذلكفىترددتفقدالمصريةللبورجوازيةاألخرىالشرائحأما. بالجامعةبااللتحاق

البورجوازيةمنالوسطىالشريحةإقبالبدأعندماالثانيةالعالميةالحرببعدماسنوات
.84، صالسابقالمرجع: سالممحمدلطيفة)42(
.191، صالسابقالمرجع: السيدلطفىأحمد)43(
.214، صالسابقالمرجع: حسنسامية) 44(
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يوليوثورةعهدفىالصغيرةالبورجوازيةبالجامعة، وتبعتهابناتهمتعليمعلىالمصرية
.طالبةألفالمائتىنحويبلغاآلنالمصريةبالجامعاتالطالباتعددأصبح، حتى1952

عام، وبالتجارة1936عام، وبالصيدلة1932عاماألسنانبطبالطالباتقبولوكان
أمامأبوابهاالبيطرىوالطبوالزراعةالهندسةكلياتفتحت1945عام، ومنذ1935

الجامعيةللدراسةالطالباتإليفادحاجةهناكتعدلمأنهالمعارفوزارةورأت. الطالبات
بهذهتقومالجامعةأصبحت، طالماللطالباتالمخصصةالبعثاتعددمن، فقللتبالخارج
ثالثاآلدابكليةالدراسة، وعينتفىتفوقهنالطالباتأثبتبعدما، وخاصة)45(المهمة

.)46(فهميودريةسالمالقلماوى، وفاطمةسهير: هنالمعيدوظيفةفىخريجاتهامن

التياريمثلاآلدابدراسةإلىالطالباتاتجاهالثانية، كانالعالميةالحربنهايةوحتى
مجموعمن% 32.5اآلدابكليةفىالطالباتنسبكانت1945عام، ففىبينهنالغالب
، وفىالطالبمجموعمن% 6العلومكليةفىالطالباتنسبةبلغتالكلية، بينماطالب
.)47(الطالبمجموعمن% 1التجارة%، وكلية1.8الحقوق%، وكلية7.5الطبكلية

بالجامعاتالطالباتبأعدادالخاصةباإلحصاءاتالمتواضعةالنسبهذهقارنافإذا
خمسينخاللالمختلطالجامعىللتعليمبالنسبةاالنطالقمدى، أدركنا1979عامالمصرية

كلياتفىالطالباتنسبة، بلغت1979عامالمباركة؛ ففىالتجربةتلكقياممنعاما
كليات%، وفى18الهندسةكليات%، وفى27.6، الحقوقكلياتوفى% 47.4اآلداب

األسنانطبكليات%، وفى28العلومكليات%، وفى24.1البيطرىوالطبالزراعة
بهاتنفردالتىالكلياتأما%. 22التربيةكليات%، وفى44الصيدلةكليات%، وفى42

،اإلعالمفى% 63كانتقياسية، إذأرقاماالطالباتنسبةفيهابلغتالقاهرة، فقدجامعة
.)48(السياسيةوالعلوماالقتصادكليةفى% 28اآلثار، وكليةفى% 39و

الحميدعبدالنائبفقدمالجامعةفىاالختالطتهاجمالبرلمانفىاألصواتارتفعتلقد
المعارفلوزير1932فبرايرفىاستجوابا) المسلمينالشبانجمعيةمؤسس (سعيد

.84، صالسابقالمرجع: سالممحمدلطيفة)  45(
.83، صوالمجتمعالمصريةالجامعة: الجميعىالمنعمعبد) 46(
.1955–1954القاهرةجامعةتقويم: راجع)47(
.68–52، ص1980العربية، مايومصرجمهوريةفىوالتعليمالمرأة: التربويةللبحوثالقومىالمركز)48(
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، فعبروالطالباتالطلبةمنلفيفوحولهحسينلطهصورةاألهرامجريدةنشربمناسبة
يسمحال " بأنهالوزيرصرحأنالصورة، بعدهذهمثللنشردهشتهعنالنائب

احترامعدم "علىدليلالصورةنشرالنائبوعّد" التعليممعاهدفىالجنسىباالختالط
فىأخذتالصورةبأناالستجوابعلىالوزيرورد". القوميةواآلدابالدينىالشعور
النادى،هذادخولبعدمالطالباتعلىنبهتقدالجامعةالجامعة، وأنطلبةبنادىاجتماع
.)49(حدثمايتكررفلنذلكوعلى

موضوعإثارةالجامعة، بدأتطالبصفوفبينالمسلميناإلخوانحركةانتشارومع
الصراعمنكجزءالموضوعإثارة، وجاءت1937عامأخرىمرةالجامعةفىاالختالط
انضماالختالط، كماقضيةاألزهريينبعضعندئذ، فأثاروالقصرالوفدبينالسياسى

إلىبمذكرةالحقوقطلبةبعضالجامعة، فتقدمداخلالمسلميناإلخوانشباببعضإليهم
منجانببتخصيصفيهايطالبونالتدريسهيئةوأعضاءالكلياتوعمداءالجامعةمدير

بشارةكليةكلوتمييزالطلبةزى، وبتوحيدالكلياتجميعفىالدينيةللثقافةالمناهج
دراسةوتخصيصالطلبةعن، وفصلهنالطالباتزى، وتوحيدالطالبيحملهاخاصة
إدارةإلىالمعنىبنفسبمذكرتينالتجارةوكليةالطبكليةطلبةبعضوتقدم. بهنخاصة

.الجامعة

عنفيهعبراألزهرلشيخحديثااألهرامالجامعة، فنشروجهفىالقفازاألزهرورمى
اآلدابعلىبالمحافظةالجامعة، وطالبإلدارةالطالبقدمهاالتىبالمذكرةسروره

زّيالهنيجعلوأنالطالباتعنالطلبةفصلبسرعة، وطالبالدينوتعاليماإلسالمية
طلبةإثارةفىأثرهالشيخلحديثوكان. الجامعةفىالدينىالتعليمالشيخأّيد، كماخاص

بتشجيعالجامعةطلبةمناالختالطبعدمللمطالبينتأييدبمظاهراتقامواالذيناألزهر
.)50(األزهركلياتشيوخمن

 –1937مارس13يومالمصرىلجريدةحديثفى – حسينطهالدكتوروتصدى
)الوفدية (للحكومةالمتاعبخلقإلىتهدفالمسألةإثارةأنلالختالط، فذكرللمعارضين

–216، صالسابقالمرجعحسنساميةفىمذكورا (1932مارس28، مارس7، جلسةالنوابمجلسمضابط)49(
217.(

.219–218، صالمرجعنفس: حسنسامية)50(
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للذوقمخالفاذلكالداخلية"، وعدالدستوريةوحياتنااستقاللناتثبتأنفيهنريد "وقتفى
الفتياتعلىيحرمنّصاالسنةفىوالالقرآنفىيعرفالإنهالوطنية، وقالتقتضيهوما

،والفنواألدبالعلميعلمهمأستاذحولالدرسحلقاتمنحلقةفىيجتمعواأنوالفتيان
ألنتعجبهوأبدى. الديننصوصمننصعلىتخرجحدثا، ولمتحدثلمالجامعةوأن

فهل "السابقةالحكوماتعهدفىالجامعيةدروسهمفىيجتمعونكانواوالفتياتالفتيان
األيام ؟!!.هذهفىاستيقظواثمالماضىالعهدفىنائمينبهذاالمطالبونكان

االختالط؛ضدمقااللكتابتهالسابقاآلدابعميدفهمىمنصورالدكتورحسينطهوهاجم
شنكما. عليهاعتراضايبِد، فلماآلدابعمادةفىوجودهأثناءموجوداكاناالختالطألن

باشاصدقىعهودفىاالختالطمسألةفىيعارضوالمالذيناألزهريينعلىهجوما
منالهدفأنيعنىباشا، مماماهروعلىباشانسيموتوفيقباشايحيىالفتاحوعبد

علىالعالىالتعليمتحرمأنللحكومةيبيحالالدستورإنوقال. محضسياسىالحملة
خاصةجامعةتنشئأنللحكومةتبيحالالمالية، والظروفاألحوالمنحالبأيةالفتيات
فليتركهم "شأنهكانمهماآخرمعهدمنأمرايتلقونالالجامعيينأنوأعلن. للبنات

، وليحترْمأمرهمبإصالحالجامعيونيعنى، كماأمرهبإصالح، ولُيْعَنيتركونهكمااألزهر
بأناألزهريينوطالب". األزهراستقاللالجامعةتحترمالجامعة، كمااستقاللاألزهر
تثقيفعنعاجزوالقاصرالجامعةطالببينفليس "أنفسهمللطلبةالدينمسألةيتركوا
الكلياتطالبثانوية، وإنماوالابتدائيةمدارسليستوالكليات... الدينفىنفسه

.)51(" أرادواإنالدينيتعلمواأنيستطيعونراشدون

الرجعية؛الحملةتلكمواجهةفىعلتالتىاألصواتأقوىحسينطهصوتكانوإذا
لنالتطورعجلةأنأعلنواالذينواألدباءالمفكرينمنالعديدأصواتبهأحاطتفقد

المختلطالتعليمأثبتأنبعدخاصةالقائمالوضعباستمراروراء، وطالبواإلىتعود
بعدمبرردونأثيرتالتىالرجعيةالحملةتلكعلىالجامعةطالباتواحتجت. كفاءته
.)52(خلقهاومتانةالمصريةالفتاةكفاءةأثبتتالتىالتجربةعلىسنواتمرور

.221–220، صالمرجعنفس)51(
.86، صالسابقالمرجع: سالممحمدلطيفة)52(
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طريقهافىالجامعة، ومضتلهغالبالالسيد، فالتطورلطفىأحمدحدسصدقولكن
منكانالذىالسياسىالهدفانقضاءمعخفتتالتىالمعارضةبأصواتعابئةغير

وفىوالبكالوريوسالليسانسمرحلةفىالطالباتقبولفىالجامعةورائها، واستمرت
.المختلفةبالكلياتالتدريسهيئةفىمنهنالمتفوقاتوأدخلت. العلياالدراساتمرحلة

التدريسهيئةعضواتنسبةالجامعة، كانتالطالباتدخولعلىقرننصفمروروبعد
بالجامعاتالتدريسهيئةأعضاءإجمالىمن% 24تبلغ) 1979عام (المصريةبالجامعات

%، مدرس16.8مساعد%، وأستاذ11أستاذوظيفةيشغلنمننسبةالمصرية، وبلغت
%، وفى24.2نسبتهفكانتالمساعدينالمدرسينوظائففىالمرأةتمثيلأما%. 23.1

وشغلتالجامعىالتعليمفىالئقامكاناالمرأةاحتلت، وبذلك)53(% 30.7المعيدينوظائف
.تمييزدونالعلميةالمناصبمختلف

وجهفىمصر، وصمودهافىاالجتماعىالتطوردفعفىالجامعةلعبتهالذىالدورهذا
وطبيبةوباحثةمعلمةمجتمعهالخدمةرحبةمجاالتإلىبالمرأةالمعارضة، دفعالتيارات

وجودها،المصريةالمرأةفيهاأثبتتالتىالمجاالتمنذلكغيرإلى.. ومحاميةومهندسة
.البارزاالجتماعىدورهالهاوكان

الجامعيةالحياة
إلىيمتدوالمعرفة، وإنمابالعلمالطالبتزويدعنديتوقفالالجامعةدوركانلما

بالمقاومات، وتزويدهمعندهمالواجبروح، وتقويةالناضجالحرالتفكيرعلىتدريبهم
الرياضيةالحياةمستوىرفععلى، والعملشخصياتهمدعمشأنهامنالتىاألساسية

المهارات، وتنميةبأنفسهمشئونهمإدارةعلى، وتعويدهملهموالثقافيةواالجتماعية
الجوانببهذهاالهتمامعلىتأسيسهامنذالجامعةحرصت، فقدعندهمالفرديةوالمبادرات

.الجامعيةالحياةإطارتشكلالتى

كان، الذى1926عامالجامعةطالباتحادبإنشاءالمجالهذافىرسالتهاالجامعةوبدأت
:هىالطالبىللنشاطالمختلفةالجوانبترعىلجانعشريضم

.98العربية، صمصرجمهوريةفىوالتعليمالمرأة: التربويةللبحوثالقومىالمركز)53(
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الروحتنميةإلىالمختلفة، وتهدفالرياضيةالفرقالبدنية، وتضمالرياضةلجنة1-
.الجامعيينبينالرياضية

.الجامعةشبابفىالعسكريةروحإذكاءالعسكرى، وهدفهاالتدريبلجنة2-
الرحالتالمختلفة، وتنظيمالكلياتفىالكشفحركةتنظيمودورهاالجوالةلجنة3-

.والشواطئوالمدنالصحراءإلىوالمعسكرات
.الطيرانفنونتعلمفىالطلبةبعضلرغبةتلبية، وتكونتالطيرانلجنة4-
.والطالباتللطلبةوالترفيهيةالعلميةالرحالتتنظيمإلى، وتهدفالرحالتلجنة5-
طلبةبينالجميلةالفنونورعايةالفنىالذوقلترقيةالجميلة، وتسعىالفنونلجنة6-

ذوىللطلبةالمجال، وتفسحوالتمثيلوالغناءوالموسيقىالرسمالجامعة، وتشمل
.الفنيةالميول

.مختلفةأنشطةمنالجامعةفىيدورماتنشرمجلةإصدارالصحافة، وتتولىلجنة7-
.بالجامعةيليقنادإلنشاءالجهودبذلمنهاالغرضالنادى، وكانلجنة8-
.والمناظرةوالخطابةاألدبىبالنشاطاألدبية، وتختصاللجنة9-
وتسهلالطالببينالتعاونروحتنميةإلى، وتهدفاالجتماعىالتعاونلجنة10-

المغتربينللطلبةالحياةاألساتذة، وتيسيروبينبينهموالتقريببينهمالتعارفمهمة
،كوارثبهمتحلمنالمادية، ومساعدةمقدرتهممعتتناسبومطاعممساكنبإيجاد

لالحتفالالتقاليدووضعواالجتماعيةالخيريةلألغراضالحفالتإقامةفىوالمشاركة
.)54(المختلفةالكلياتبينالتعارفالقومية، وتنظيمباألعياد

تدبيرعلىالمختلفة، والتدريبقدراتهملتنميةالطالبأمامفسيحاالمجالأصبحوبذلك
.المختلفةأنشطتهمعلىواإلشرافاجتماعّيابرعايتهماألساتذة، واهتمبأنفسهمأمورهم

،واالطالعالبحثروحبينهمتنمىالتىالمختلفةالعلميةالجمعياتيشكلونالطالبوأخذ
إلقاءعلىوتدريبهمبتشجيعهماألساتذةالفكرى، وقامتكوينهمفىهامادورافلعبت

العلميةالجمعياتاتحاد: الجمعياتهذهومن. والندواتالمناظراتوتنظيمالمحاضرات
فىأقيمتالتىالمتخصصةالعلمية، والجمعيات1927عامالعلومكليةطلبةكونهالذى

.85، صالسابقالمرجع: الجميعىالمنعمعبد)54(
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التىالمسرحية، والجمعيةالطالبىالعلمىللنشاطراسخةتقاليد، وأرستالكلياتمختلف
برعايةاألخرى، وقامتالكلياتطالبفيها، وساهم1928عاماآلدابكليةطلبةأقامها
أكثركانتالتىوالمناظرةالخطابة، وجمعيةالمسرحونفادالمسرحىالتأليفهواة

واإلنجليزيةبالعربيةالمحاضراتتنظمكانت؛ حيثالطالبصفوفبينرواجاالجمعيات
الكلياتمختلفمنواألساتذةالطالبفيهايساهمالتىالمناظراتوالفرنسية، وتقيم

األدبية، والفكرةوالثقافةالعلميةالثقافة: والفكرية، مثلاالجتماعيةالقضاياحولبآرائهم
فىوالغربالشرقدوربيناالختالط، والموازنةالفرعونية، وقضيةوالفكرةالعربية

بمهاراتالطالبتزويدعلىالجمعياتتلكساعدتوقد. )55(العالميةالحضارةبناء
نجيبمثلمصرفىاألدبيةالحركةأقطابمنهم، فكانالتخرجبعدأدائهمعلىانعكست

الخطباء، ومشاهيرعوضولويسمحمودنجيبزكىمثلالفكرمحفوظ، وأعالم
مصرفىوالعلميةوالثقافيةاألدبيةالحياةأثرواممنوغيرهمالصحافةورجالوالساسة

.القرنهذافى

الفكرةهذهخطرت؛ فقدفيهيقيمونللطلبةحىإقامةالجامعةروادعندوارداوكان
الطالبرعايةذلكمنالهدفالجامعة، وكانتأسيسعند1925عامالسيدلطفىألحمد

يكنلمأنه، غيربأنفسهمأمورهموإدارةالنفسعلىاالعتمادوتعويدهمالمغتربين
مسألةألهمية؛ ونظرالذلكالالزمةالماليةاالعتماداتتوفرلعدمالفكرةتنفيذبالمستطاع

تضمللطلبةجامعيةمدينةإنشاء1935مايو23فىالحكومة، قررتالطالبإسكان
فداناخمسونقدرهامساحةوغيرها، وخصصتوحماماتومالعبومطاعممساكن
سوىتكفىالأنهاتبيناألرضتقسيمفىشرععندماالجامعية، ولكنالمدينةتلكإلقامة
أرضقطعةاختيارتمعندماالتنفيذحيزفىدخلأنإلىالمشروع، فأرجأالمالعبإقامة

عليها، وتمالجامعيةالمدينةإلقامةالجامعة) ستاد (بجوارفداناعشرونمساحتهاأخرى
نحولسكنىاألولالمبنى، وافتتح1946فبراير12فىلبنائهااألساسحجروضع

،ذلكبعدالبناءاستكمالتم، ثم1949مايو6فىالمغتربينالجامعةطالبمنالثالثمائة
سكنيةمجموعاتأربعإنشاء، وتم1953/ 1952الجامعىالعامفىالثانىالمبنىفافتتح
تقريبا، وتتكونمتر1500مجموعةكل، ومساحةمتجاورينمبنيينمنمنهاكلتتألف

.98، صالمرجعنفس)55(
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أقيمتوقد. طالبا256لسكنىمنهامجموعةكلتتسعطوابقثالثمنالمبانىهذه
لسكنىبالجيزة، وخصصتالزراعةكليةأرضمنجزءعلىالمجموعاتهذهأحدى

.1957/ 1956عام، وافتتحتالطالبات

الطالباتإلقامةبيتا، فاستأجرت1940عامللطالباتجامعىإسكانإقامةالجامعةبدأت
هذاوكان. بمكتبةوالخدمة، وزودتهوالمفروشاتباألثاثجهزتهالدقىبحىالمغتربات

كليةبأرضللطالباتالمخصصالمبنىضاقوعندما. الطالباتإسكاننواةالبيت
يسعلسكناهنبالدقىآخرمنزالالجامعة، استأجرتالمغترباتاستيعابعنالزراعة

مدينةأرضعلىالدولةأقامتهاالتىالمبانىمن، ومنزلين1961عامطالبةوخمسينمائة
تسعالجامعيةالمدينةأصبحت، وبذلك1966عامالجامعةمنالقريبةبالدقىاألوقاف
.طالبة550وطالبا1600

االجتماعية،الرعايةلتشمل- 1952يوليوثورةبعد – لطالبهاالجامعةرعايةوامتدت
الجامعةالجامعة، ففتحتإلىالتعليممجانيةامتدادمعالطالبيةالقاعدةاتساعبعدوخاصة
فصدر. والفالحينوالعمالالموظفينصغارمنالكادحةالطبقةوبناتأبناءأمامأبوابها

الطالبمنحتتولىالجامعاتطالبلمساعدةالماليةالمؤسسةبإنشاءقانون1961عام
وعندما. تخرجهمبعدفوائدبدونتسدددراستهممتابعةعلىبهايستعينونماليةقروضا
.المهمةهذهإليهأوكلتاالجتماعىناصربنكُأنشئ

أوالوفاةحالةفىطالبهاإلىالتأمينمظلةلمدللتأمينمصرشركةمعالجامعةوتعاقدت
عنللجامعةالمرتدالعائد، ويدخلللحوادثالتعرضعنالناتجالمستديمالكلىالعجز
رعايةصندوقمواردضمنالتأمينشركاتمعالمبرمةالتأمينعقودأرباحفائض

.بالجامعةالطالب

بالجامعةاالجتماعىالتكافللصناديقالئحةأصدرت، بلبذلكالجامعةتكتفولم
الطالبرعايةصناديقبدعمالصناديقهذهوتقوم). 1975عام (والمعاهدوالكليات
وتساهم. مواردهاوتنميةأغراضهاتحقيقعلىالمحدود، ومعاونتهاالدخلذاتبالكليات

منموازنتهافىيظهرماوسدالطالبخدمةعلىتقومالتىالجامعيةالهيئاتمعاونةفى
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للطالبوغيرها؛ تيسيراالجامعة، ومطبعةالجامعىالكتابمشروع، مثلمالىعجز
التكافلصناديقتقومكما. معقولةبأسعارالجامعيةوالمذكراتالكتبعلىللحصول

التكاليفذاتالمبانىمثلالطالبتخدمالتىاألجلطويلةالمشروعاتفىبالمساهمة
علىالحصولبتيسيرالصناديقتقومكذلك. الطالبتغذيةفىالمحدودة، والمساهمة

الخدمةمستوىلرفعوالبكالوريوسالليسانسبمرحلةللطالبالالزمةوالمواداألجهزة
.التعليمية

هذا، ويهدفعلمىومعهدكليةبكلالطالبرعايةصندوقإنشاءالالئحةوتضمنت
تستدعىالطالبمنخاصةظروفلهملمناالجتماعيةالرعايةتوفيرإلىالصندوق

تواجهالتىالمشاكلحلعلىوالعملللطالبالعامةالخدماتتنفيذفى، والمساهمةذلك
تيسيرالمالية، وكذلكمواردهمنقصبسببدراستهممتابعةوبينبينهموتحولالطالب
.مخفضةبأسعاروالمذكراتالجامعيةالكتبعلىالقادرينغيرالطالبحصولسبيل

الخدماتتلكإلىيحتاجونالذينلطالبهاالمختلفةاالجتماعيةالخدماتالجامعةقدمتكما
:مثل

النفسية،المرضيةالحاالتيستكشف، الذىواالجتماعىالنفسىالتوجيهمكتب1-
علىويساعدهالمجتمعمعالتكيفعلىالطالبوعالجها، ويعاونبحثهافىويساهم

.حالتهمتابعةالمتاحة، معالخدماتمناالستفادة

يعودبماالطالبفراغوقتاستثمارإلىيهدف: للطالبالمنتجةاألسرمشروع2-
وتطويروتصويررسممنهواياتهمممارسةعلىالطالب، وتشجيعبالنفععليهم

.لصالحهمإنتاجهمبيعطريقعندخلهملزيادةذلكوغيروحياكة

فىللطالبالعملفرصةإتاحةإلىويهدف: للطالبالصيفىالتشغيلمشروع3-
الطالبتدريب، وكذلكيومىأوشهرىأجرنظيروالمؤسساتبالشركاتالصيف
.العمليةالخبراتالكتسابالمؤسساتببعضأجربدون

،والتأميناتاالجتماعيةالشئونوزارةمعبالتعاونوذلك: المكفوفينالطالبرعاية4-
الرسوملسدادالعامطوالجنيهاتعشرةقدرهاشهريةمنحةللطالبفيصرف
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الطالببمساعدةاإلدارةتهتموالتغذية، كماالجامعيةبالمدنواإلقامةالدراسية
.مشاكلمنيعترضهمماحلعلىالمكفوفين

غيرللطالبمجاناالبطاقةهذهبتقديماإلدارةوتقوم: المجانيةالمواصالتبطاقة5-
خطوطجميععلىلالنتقال، وتصلحالدراسىالعامخاللشهورستةلمدةالقادرين

.الكبرىبالقاهرةالمواصالت

الكتبوتقدمللطالباألساسيةالمراجعوتوفر: بالكلياتالطالبخدمةمكتبات6-
الكتببعضتمنحهمكماالتكلفةبسعرالقادرينغيرللطالبوالمذكراتالجامعية
.)56(بالمجان

المجتمعوقضاياالجامعة
الوطنىاالستقاللتحقيقإلىمتطلعة1919ثورةفىاالجتماعيةالقوىمختلفشاركت

مصرأجنبية، فتبنىوصايةأوهيمنةدونشئونهاإصالحفرصةلمصريتيحالذى
التىاالجتماعيةالمشاكللحلالمنشود، وتسعىاالستقالليخدمبماالوطنىاقتصادها

المسألةطليعتها، وفىاألولىالعالميةالحربوخاللالبريطانىاالحتاللتحتتفاقمت
يوفرماإلىالتوصلخاللمناالجتماعيةالعدالةتحقيقتتطلبكانتالتىاالجتماعية

كانهناومن. الوليدةالعاملةوللطبقةالفالحينمنالمصريينلماليينالكريمةالحياة
الجماهيرحركةفىاالجتماعىالعدلوطلباالستقاللطلببينالتامواالرتباطاالمتزاج

.1919ثورةفىالمصرية

فبراير28تصريحبموجبمنقوصاستقاللعلىمصربحصولالثورةأمرانتهىوقد
النخبةفيهامثلتنيابيةحياة، وقيام1923دستوررأينا)، وصدورمانحوعلى (1922

الجديد، وشغلتالبرلمانفىالشعب – الوسطىالطبقةأبناءمن – المتميزةاالجتماعية
مصالحهايمسناحية، وبمامنالسياسىاالستقاللباستكمالنفسهاالسياسيةالنخبة

االستقاللاستكمالبعدماإلىاالجتماعيةالمسألةأمرأخرى، وتركناحيةمنالضيقة
أنعالجااستدعتاجتماعيةأمراضمنالمسألةبتلكارتبطماعلى، فكانالوطنى
منالمصريةالسياسيةاألحزاببرامجخلتثمومن. التاماالستقالليتحققحتىتنتظر

.325–332ص، صالماسىالعيد: القاهرةجامعة)56(



عباسرءوفوحاضرهاماضيها - القاهرةجامعة

111www.RaoufAbbas.org

الوزاراتبرامجخلتكمالتحقيقهالتصوراتووضعاالجتماعىالعدلقضيةتناول
.القضيةهذهتعالجالتىالسياساتطرحمنالمتعاقبةالمصرية

المصريينمنحفنةأيدىفىالثروةاالجتماعية، وتركزالمشكالتتفاقمذلكعنونتج
الفقرلتعانىالمصريينغالبيةتركت، بينماكلهاالقتصادىاإلنتاجبفائضتحظىكانت

وجاءت. كريمةحياةلهمتضمنالتىاالجتماعيةالسياساتغيابفىوالمرضوالجهل
حدةمنلتزيد) 1933 – 1929 (الكبيرالعالمىبالكسادعرفتالتىاالقتصاديةاألزمة

،1930الصعبة، أطاحالظروفهذهووسط. لهاحلولطرحدوناالجتماعيةالمسألة
صراعللقصر، وليحتدماألوتقراطيةاالتجاهاتليدعمالحكمباشاصدقىإسماعيلوتولى

،1923دستوراستعادةحولدارالوفدبقيادةالوطنيةوالحركةالحكومةبينسياسى
اهتماممنالظلمنطقةإلىالمتفاقمة، وحّولهااالجتماعيةالمسألةالصراعذلكفحجب
.السواءعلىوالمعارضةالحاكمةالنخبة

السياسيةالقياداتفىالثقةفقدقد – الجامعةطالبوخاصة – المصرىالشبابوكان
مشروعفى1919عامالمصرىالشعبنضالبلورةعنعجزتالتىجميعالألحزاب
لمشاكلحلعنيبحثتأييدها، وراحعنمنهمفريقالوطنية، فانصرفللنهضةمتكامل
تسعىكانتأمالاالتجاههذاوصادق. واالجتماعىاالقتصادىاإلصالحخاللمنالوطن

السياسية،المعارضةحركةتأييدعنالشبابإبعادوهوأاللتحقيقهباشاصدقىحكومة
الدكتورلعبهالذىالدوركانهنابرعايتها، ومنوشملتهللشبابالجديداالتجاهفباركت

احتضانفىاألساتذةوبعض – عندئذبالنيابةومديرهاالجامعةوكيل – إبراهيمباشاعلى
أولئكإبعادأرادتالتىالحكومةمنبدعملهاالنجاحسبلوتهيئةورعايتهاالحركةتلك

.المعارضةيتزعمكانالذىالوفدتأييدعنالطالب

االجتماعيةمصرمشكالتلحلطريقعنالبحثفىالجامعةشباباجتهاداتوتنوعت
هومصرلنهضةاألمثلالسبيلأنالبعضرأىحينالمنشود، فعلىاإلصالحوتحقيق

البضائععناالستغناءفرصةللبالدتتيحمصريةبأموالصناعيةمشروعاتإقامة
آخرفريقاألجنبية، رأىالسيطرةمنالتخلصإلىالطريقفىأولىكخطوةاألجنبية

كانواالذينالفالحينعلىوالجهلاألميةسيطرةمعتتحققالمصرنهضةأنمنهم



عباسرءوفوحاضرهاماضيها - القاهرةجامعة

112www.RaoufAbbas.org

علىبالعملالفالحينمواطنيهمبناصريأخذواأنرأواثماألمة، ومنغالبيةيمثلون
.صفوفهمبينالجهلمحاربة

طور، ثم1931نوفمبرالقرش"، فىمشروع "الجامعةشبابمناألولالفريقأسسوقد
الفاشيةاستلهمتالتى" الفتاةمصرجمعية "فأسسوابعدفيماأفكارهماالتجاههذاأصحاب

عاممطلعفى" الثقافةلنشرالطلبةجمعية "أسساآلخر، فقدالفريقأما. أفكارهمابعض
التىبالصورةعملهموأساليبأفكارهميطورواأناالتجاههذاألصحاب، وقدر1933
".الفالححزب "تأسيسإلى – األمرنهايةفى – أدت

منتمولوطنيةصناعيةمشروعاتإقامةإلىيهدفالقرش"، فكانمشروع "عنأما
هناواحدا، ومنقرشاللتبرعاألدنىالحديكونأن، علىالمصريينالمواطنينتبرعات

محلتحلللصناعةوطنيةكركائزالجديدةالمشروعاتوتقوم. اسمهالمشروعاستمد
فكرةنبتتوقد. الزمنمرورمعالمصرىاالقتصادعلىالمسيطرةاألجنبيةالركائز

الدين، وكمالرضوان، وفتحىحسينأحمد: همالحقوقطلبةمنثالثةبينالمشروع
الصحفمناألهرام"، وغيرهاجريدة "صفحاتعلىالفكرةبطرحهؤالءوقام. صالح

باشاعلىبمباركةالجامعةطالبصفوفبينللمشروعالدعوةنشرتالوفدية، كماغير
انضم، كماللمشروعالتنفيذيةاللجنةرئاسةتولىالذى – الجامعةوكيل – إبراهيم

الحقوق)، (العربىاللهعبدالدكتور: همالجامعةأساتذةمنسبعةاللجنةلعضوية
الرزاقعبدمشرفة، والدكتورمصطفىالطب)، والدكتور (حسنعلىوالدكتور

.الخولىأمين، واألستاذالمتعالعبدزكىبدوى، والدكتورعلىالسنهورى، والدكتور
عضويتهافىاللجنةوضمت. لهامقرااألوبرابميدانالجامعةنادىمناللجنةواتخذت

،رضوانفريد، وفتحىالخالق، وعبدصالحالدين، وكمالاأليوبىنعيمة: الطالبمن
الصدر،الرحمنالحقوق)، وعبدعن (القاياتىعودة، ومنيرالقادر، وعبدحسينوأحمد
،الوكيلومصطفىالعاليلىالطب)، ويحيىعن (مرقص، وحناطرافالدينونور

اآلداب)، ومدحتعن (زكى، ومحمدعبدهالعلوم)، وإبراهيمعن (ملوكومصطفى
ألصحابوكان). التجارةعن (حافظ، وحسينعوضينالزراعة)، وصالحعن (عاصم
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العملنجوممنكانواالسياسية، كمامصرحياةفىكبيرشأنالطالبمناألسماءهذه
.العام

إنتاجه، فبدأ1933عامنهايةفىللطرابيشمصنعإقامةعنالمشروعجهودوأسفرت
لنجاحالالزمالعونصدقىحكومةديسمبر، وقدمت15منابتداءالسوقفىيطرح

والسودانىالعراقىالشبابالعربية، فقامالبالدفىصدىللمشروعوكان. المشروع
.)57(بالدهمفىمماثلةلمشروعاتالدعوةبتبنىوالحجازى

نشرإلىالشبابجهودتوجيهإلىتهدف، فكانت)58("الثقافةلنشرالطلبةجمعية "عنأما
األنديةفىالمناظراتوإقامةالمحاضراتإلقاءطريقعناألمةطبقاتجميعبينالثقافة

األميةمحوعلىالعملفىالصيفيةالعطلة، واستغاللالرحالتالعامة، وتنظموالجمعيات
الطلبةتضملجان، بإقامةبالمدنالشعبيةاألحياءوفىالريففىالفالحينصفوفبين

فىدروساعليهميلقون، كمالمواطنيهموالكتابةالقراءةبتعليميقومونالذينالمتطوعين
يتعلقوماللزراعةالحديثةالوسائلإلى، وإرشادهماألمراضمنالوقايةوطرقالصحة

شعاروكان. مصرتاريخفىدروس، معمنازلهمتنظيموطرقالتعاونيةبالجمعيات
ووضعت". الوطنأركانمنمتيناركناشيدفقدالجهالةأركانمنركناهدممن "الجمعية

الدينية،أوالسياسيةللمسائلتتعرضالأنهاعلىفيهنصتأساسياقانونالنفسهاالجمعية
تنفيذيةلجنةشكلفىتنظيماإطارالنفسهاوضعت، كمابحتعلمىثقافىغرضهاوأن

عليامدرسةأوكليةكليمثلبحيثالعلياالمدارسطلبةوبعضالجامعةطلبةمنتكونت
فؤادللجنة، وأحمدرئيسا) الحقوقبكليةالطالب (قطبكاملأحمدوانتخب. عضوان
سكرتيرا،) بالعلومالطالب (الحسينىحمادوكيال، ولطفى) بالحقوقالطالب (عمرو
إلىالشرفيةالرئاسةوأسندت. للصندوقأمينا) العلياالتجارة (صادقالنبىعبدومحمد

).بالنيابةالجامعةمدير (إبراهيمباشاعلىالدكتور

الفتاة، مصرشلبىعلى: ، راجعصعوباتمنواجههومانجاحمنحققهماومدىالمشروعتفاصيلمنالمزيدحول)57(
.68–58، ص1982، القاهرةالجامعىالكتاب، دار1941–1933المصريةالسياسةفىودورها

التاريخية، المجلة1952–1938االشتراكىالفالححزب: حامدعباس، رؤوفوتطورها، راجعالجمعيةهذهحول)58(
.، القاهرة19المصرية، المجلد
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حوالىفى1933عامصيفمناعتبارا" الُقرىمشروع "فىعملهاالجمعيةوبدأت
،قريتهفىكل – وغيرهمالطلبةمن – الشبابمنالمتعلمينطريقعنقريةأربعمائة

والكتابةالقراءةيعلمهممنهمبعشرةمتطوعكل، ويختصالفالحينبجمعيقومونفكانوا
فىدروسإلىسعيد، باإلضافةمظهرمحمدابتكرهامعينةطريقةوفقالحسابومبادئ
بلجاندائماتصالعلىالقاهرةفىالجمعيةمركزوكان. الزراعةوشئونالعامةالصحة

تلكتحريرفىتدريسها، واشتركوطرقبالدروسالخاصةبالنشراتالقرى، يمدها
النجار،الوهابعبدوجدى، الشيخفريدمحمد: أمثالالمتخصصينمنلفيفالنشرات

.، وغيرهمباسيلى، بطرسمطرانرمزى، خليل، إبراهيمأميناللهعبد

القرى"، تكوننهضةجمعية "باسمجمعيةإلىالمشروعتحول) 1934 (التالىالعاموفى
تحريرفىباالشتراكللمشروعتأييدهاأبدتالتىالشخصياتبعضمنإدارةمجلسلها

اللجنةرئاسةالجمعية، وبقيترئاسةإبراهيمباشاعلىالدكتور، وتولىالدروسنشرات
لهاالجمعية، فرخصتمعالحكومةوتعاونت). الحقوقطالب (قطبكاملألحمدالتنفيذية

سنوية،إعانةلهاالبالد، وخصصتأنحاءمختلففىالحكوميةالمدارسباستخدام
،بالماللهارئاستها، وتبرعوا، وتولوارعايتهمتحتالقرىلجانواألعيانالعمدووضعه

مطبوعاتهماوالصحةالزراعةوزارتاوضعت، كمادورهممنخاصةغرفالهاوأخلوا
نشاطها،األزهرشيخالمراغىمحمدالشيخالجمعية، وباركتصرفتحتونشراتهما

المساجدتفتيشقم، وطلبومعاهدهاألزهرطلبةبينللتطوعالدعوةبنشرلهاوسمح
تبخروقد. الجمعيةنشاطيباركواأنالمساجدفىوالخطباءالوعاظإلىاألوقافبوزارة

عام (الطلبةبرهن، وبعدهاإليهتدعوالالسياسيةالحاجةباتتأنبعدالرسمىالتأييدهذا
.سنرىمانحوعلىالوطنيةالحركةعنإبعادهمسياسةفشلعلى) 1935

الفالحبؤسعلىالتعرفالجامعةشبابمنلفريقالجمعيةأتاحتاألمر، فقدكانومهما
يطرحللفالححزبإقامةفىفكروا؛ لذلكبالريفطوافهم، خاللأحوالهوسوءالمصرى
.بأهلهوالنهوضالريفمشاكللعالجاقتصادّيااجتماعيابرنامجا

أوالجامعةإدارةجانبمنالجامعةلطالبالعاماالجتماعىبالعملاالهتمامغيابورغم
الجامعيونيكف، ولمالثالثينياتمناألولالنصففىحدثمانحوعلىالحكومة
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الخيرى، والحصرالعملطابعنشاطهمعلىغلب، وأنالمجالذلكفىالعملعنأيديهم
فيماوالقاهرُة، فتأسستالجيزةحيثالدائرةتلكومحيطالجامعةدائرةعلىليقتصرمداه
.الحقبةتلكفىنشاطهامارستاجتماعيةجمعياتأربع1939 – 1937بين

فى1937عامالعلومكليةوأساتذةطلبةأسسهاالتى" االجتماعيةالنهضةجماعة "وكانت
.للفقراءاإلعاناتوتقديماألغنياءمنالتبرعاتجمعإلى، وتهدفالجمعياتتلكطليعة
، كماُصنعهنمنأشغاالالطالباتفيهماعرضتمرتينالجامعةفىخيريةسوقاوأقامت
.الشرديناألطفاللرعايةمؤسسةإلقامةالجماعةجمعتهماساهرا، وخصصحفالأقامت

لمشروعالجماعةبهاتبرعت، فقدالغرضلهذاتكفىالجمعتالتىاألموالكانتولما
.الجيزةمحافظةترعاهكانالذىالمشردةالطفولة

الطفولةإنقاذجماعة "الجامعةوأساتذةطالببجهودتأسست) 1938 (التالىالعاموفى
مدرسةإنشاءالخيرية، بهدفالحفالتوإقامةالتبرعاتبجمعقامتالمشردة"، وقد

شقعلىتعينهمالتىالِحَرفلتعليمهمالفقراءوأبناءاليتامىاألطفالتضمصناعية
.المجتمععلىعالةيصبحواأنمنالحياة، بدالفىطريقهم

بجهود" الفقيرةاألسرإنقاذجماعة "باسمأخرىخيريةجمعيةإنشاء1939عاموشهد
النهوضعلىالفقيرة، ومساعدتهااألسربيداألخذإلىالجامعة، تهدفوأساتذةطالب

.االجتماعىمستواهايرتفعبنفسها؛ حتى

مجردمنأشملإصالحيةرؤيةلديهااتضحتأخرىجماعةالعامنفسفىتكونتكما
الجامعةطالببعضأسساألخرى، فقدالجمعياتمارستهالذىالخيرىالنشاط

وتقريباالجتماعيةالعدالةتحقيقهدفهاكانالتى" العامالصالحجماعة "وأساتذتها
فىالصغيرةالملكياتبنشرالجماعةنادتالغرضهذا، ولتحقيقالطبقاتبينالفوارق
إنتاجيةمؤسساتإلنشاءالتبرعات، وجمعالتعاوننظامبتعميمطالبت، كماالريف

الصحيةالمبادئنشرإلىالجماعةودعت. األجنبيةالشركاتبتمصيروطنية، وطالبت
.)59(بينهماالجتماعىالوعىونشرالجماهيربينوالرياضية

.338–337، صالماسىالعيد: القاهرةجامعة)59(
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طالبأكبر، انصرفبإلحاحاالجتماعيةالقضيةالثانية، وطرحالعالميةالحربوبانتهاء
التىالمختلفةوالسياسيةاأليديولوجيةاالتجاهاتتأييدإلىأساتذتهاوبعضالجامعة
تبنتالتىوالسياسيةاالجتماعيةالحركاتفىالسياسية، وساهمواالساحةعلىطرحت
اهتماممحورالمجتمعقضاياظلتوبذلك. المتفاقمةاالجتماعيةالمسألةلحلالسعى

.وأساتذةطالباالجامعيين

تساهمدائماكانت، بلالمجتمععنفيهلتنعزلعاجيابرجالنفسهاالجامعةُتِقملموهكذا
الذىالدورعنتاريخها، فضالطوالوفعالةأساسيةمساهمةاالجتماعىالتغيرحركةفى

.والسياسيةواالجتماعيةاالقتصادية: جوانبهبشتىالوطنىالعملفىخريجوهالعبه
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الخامسالفصل
الجامعةاستقاللقضية

مابكل "تختصأنهاجامعا؛ فذكرتحديداالجامعاتاختصاصالمصرىالمشرعحدد
واالرتقاءالمجتمعخدمةسبيلفىومعاهدهاكلياتهابهتقومالذىالجامعىبالتعليميتعلق

اإلنسانية،القيموتنميةالعلموتقدمالفكررقىفىالمساهمةذلكفىمتوخية. حضاريابه
اإلنسان، وإعدادالمجاالتمختلففىوالخبراءوالفنيينبالمتخصصينالبالدوتزويد
وتدعيمبناءفىليساهمالرفيعةوالقيمالمتقدمةالبحثوطرائقالمعرفةبأصولالمزود

معقالبذلكالجامعاتوتعتبر. اإلنسانيةوخدمةالوطنمستقبلوصنعاالشتراكىالمجتمع
المجتمعثرواتأهموتنميةالستثمار، ومصدرامستوياتهأرفعفىاإلنسانىللفكر

والتراثالعربيةالحضارةببعثكذلكالجامعاتوتهتم. البشريةالثروةوأغالها، وهى
الدينيةللتربيةالرفيعالمستوىاألصيلة، ومراعاةوتقاليدهالمصرىللشعبالتاريخى
.)60("والوطنيةوالخلقية

الوجهعلىبهاالقيامتستطيعالالسامية، فإنهارسالتهاالجامعة، وتلكشأنذلككانفإذا
لهاتكنلمخارجها، وإذامنتنفيذيةأوإداريةلسلطةالتبعيةقيوديدهاغلتإذااألكمل
اختصاصيقرنأنعلىالمشرعحرصأمور؛ لذلكمنبهااتصلماكلتدبيرحرية

التعليمبينالربطيحققبماالجامعاتاستقاللتكفلالدولةأنعلىبالنصالجامعات
.واإلنتاجالمجتمعوحاجاتالجامعى

، ولكنالمجتمععنتعزلهاعاجيةأبراجالنفسهاتبنىأنيعنىالالجامعاتواستقالل
بماالذاتىواالنطالقالحركةعلىالقدرةللجامعاتتوفرأناالستقاللبذلكالمقصود

إداريةقيودظلفىيتحققأنيمكنالالطاقاتهذه، وتفجرالمجتمعلخدمةطاقاتهايفجر
والتطويرالمبادرةعلىقدرتهاذاتيتها، وتشلعليها، وُتلغىتفرضتنظيميةقوالبأو

بيروقراطيةمؤسساتإلىالجامعاتتحيلالتىالثقيلةاألغاللبمثابة، وتكونالذاتى
.وعلميافكرياخاملة

.11، ص1983القاهرةجامعة، مطبعةالجامعاتتنظيمقانون، موسوعة1972لسنة49رقمالقانونمن1الماد)60(
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الحكومةإلىتبعيتهانقلعندالجامعةمؤسسىمناألولالرعيلحرصكانهناومن
بنفسها، وأنأموالهاتديرقانونا، وأنمعنويةشخصيةللجامعةتكونأن، على1925عام

الدولةبميزانيةلهاالمخصصةاالعتماداتميزانيتهافىالعاديةإيراداتهابابفىتدرج
والهباتواإلعاناتوالثابتةالمنقولةأموالهااستغاللعائدمناألخرىالمواردجانبإلى
منواسعة، فجعلتإداريةبسلطاتلنفسهااحتفظتالحكومةأنغير. عليهاتحصلالتى

لها، كمامديرايعينمنترشيحفىالحقلهللجامعة، وجعلتأعلىرئيساالمعارفوزير
كانتصالحياتمنذلكغير، إلىالتدريسهيئةوأعضاءالعمداءتعيينحقأعطته
قضيةكانتثمومن. لذلكالفرصةتسنحالجامعة، عندماأمورفىللتدخلمنافذدائما

تمارسعندماُأَواُرهاتاريخها، يستعرمرعلىدائمامثارةقضيةالجامعةاستقالل
استقاللعنللدفاعالجامعيونالجامعة، فيهبأمورمنأمرفىالتدخلفىحقهاالحكومة

الجذوةتلكظلت، وإنالممارساتتلكحدةتخفعندماحيناجذوتهاالجامعة، وتخمد
.صريحواضحبقانوناالستقاللهذاتحصيُنالجامعة، ويتماستقالليكتملحتىمتقدة

استقاللفيهااألساسىالمحككانوالجامعةالحكومةبينوقعتحادةأزماتوهناك
وثانيتهاالعشرينياتأواخرفىاألزماتتلكأولفكانت. العلمىالبحثوحريةالجامعة

شأنالجامعةاستقالللقضيةكان، ثماألربعينياتأوائلفى، وثالثتهاالثالثينياتأوائلفى
يلىفيمانظرةنلقىوسوف. 1967عامالذروةبلغت1952يوليوثورةقياممعخطير
.األزماتتلكتطورعلى

)1926" (الجاهلىالشعرفى "كتابوأزمةالعلمىالبحثحرية- 1
)61(

العلمىالبحثحريةقضيةفجرتالجامعة؛ حتىتأسيسعلىواحدعامينقضىكادما
الشعرفى "كتابهحسينطهالدكتورنشرالجامعة، فقداستقاللبمسألةمقترنةالجامعةفى

العامفىاآلدابكليةطلبةعلىألقاهاالتىالمحاضرات، متضمنا1926عام" الجاهلى
النقدأساليب، فطبقاألدبفىالحديثةالبحثمناهج، مستخدما1926/ 1925الجامعى
الوجهةمنأصحابهإلىالجاهلىالشعرنسبةفى، وشككالقديمالعربشعرعلىالعلمى

.69–63، صوالمجتمعالمصريةالجامعة: كتابهفىبالتفصيلاألزمةهذهالجميعىالمنعمعبدالدكتورعالج)61(
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الشعرأنعلىحسينطهوبرهنالقرآنظهورقبلقرضهإمكانيةوالفنية، وفىاللغوية
يصورواالقتصادية، والوالسياسيةوالعقليةالدينيةالجاهليينحياةيصورالالجاهلى

بنائهماتاريخيا، وفىوإسماعيلإبراهيموجودحولالشكالمختلفة، وأثارولهجاتهملغتهم
الشكأثارمحمد، كماظهورقبلوجدوأنهإبراهيمدينكاناإلسالمأنللكعبة، وأنكر

الشعرفىأثرهماغيابإلىاستناداالعرببالدفىواليهوديةالمسيحيةانتشارحول
.اإلسالمقبيلالعربى

الدينية، ودارللمعتقداتلتعرضهاالمحافظينمنللكثيرصدمةاألفكارهذهطرحوجاء
ثالثةمدىعلىومعارضيهحسينطهمؤيدىبينالجرائدصفحاتعلىصاخبجدل

الدينوسياسية، فرجالحزبيةلدوافعواآلخرالحينبينتتجددكانتمتصلة، ثمشهور
علىيؤثرال؛ حتىيديهعلىبالضربالبعضواإللحاد، وطالببالكفرالمؤلفرموا

.منهطلبتهاتحمىوأنأفكارهمنبراءتهاتعلنأنالجامعةالجامعة، وطالبواطالب
اللجنة، فأعدتعنهتقريرووضعالكتاببفحصالعلماءمنلجنةاألزهرشيخوكلف
اإللحاديةالروحهذهمكافحةضرورة "إلىفيهصفحة، انتهت183فىيقعتقريرا

عنحسينطه، وإبعادالكتاببمصادرةالجامعةأصله"، وطالبتمنالشرهذاواقتالع
.ومحاكمتهالجامعة

عقد – طريقهافىتحبوتزالالكانتالجامعةأنخاصة – الموقفلخطورةونظرا
)، واتخذ1926مايو16 (األزهرعلماءتقريرفىللنظرخاصةجلسةالجامعةمجلس
فىيراعىأنعلى "المختصةالسلطاتمعالمسألةمعالجةالجامعةمديربتفويضقرارا
فىالتدريسموظفىلهيئةالعلمىوالشرفالجامعىللتعليماألساسيةالمبادئذلك

العلمىالبحثوحريةالجامعةباستقاللتتصلبشروطمقروناجاءفالتفويض". الجامعة
.األولالمقامفى

إلىخطاباواإللحاد، أرسلبالكفرلهاألزهرواتهامحسينطهعلىالسخطموجهةوأمام
تصرفتحتالكتابنسخمنبقىماوضعفيهعرض) مايو17يوم (الجامعةمدير

الجامعةونشرت. بمخازنوحفظهاوتحريزهاالنسختلكبشراءالجامعةالجامعة، فقامت
فيهيثبتخطاباالجامعةمديرإلىقدمحسينطهالدكتورأنفيهذكرتالصحففىبيانا
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حسينطهقدمالموقفلتهدئةمحاولة، وفىالدينإلىاإلساءةتعمدهوينفىإسالمه
.قبولهافرفضتالجامعةمناستقالته

بالغاأحُدهماألزمة؛ فقدَّممعالجةفىالجامعةألسلوبباالرتياحاألزهريونيشعرولم
بإبعادمطالبينالملكإلىللمحاكمة، وأبرقواتقديمهطالباحسينطهضدالعامالنائبإلى
يتقدمهمعابدينسراىإلىمنهموفدذهب، كماالدينعلىلتجّرئهالجامعةعنحسينطه

.نفسهاللغايةاألزهرشيخ

قانونإلغاءحولالمجلسفىشائعات، وراجتالنوابمجلسفىالقضيةوأثيرت
استجوابالجامعة، وقدمإنشاءقبلاألولىسيرتهاإلىالعلياالمدارسوعودةالجامعة
الحكومةحرصيفيدمااالستجوابعلىبرده، فجاءالموضوعحولالمعارفلوزير
بأن "ترضىالأنهاغير" الصحيحالعلمىللبحثطلقامعهداالجامعةتكونأن "على

أغلبيةووافقت". األديانمندينأىعلىالمطاعنفيهاتلَقىمنابراألساتذةكراسىتكون
العموميةالنيابة، وتكليفالكتابوإعدامبمصادرةاقتراحعلىالنوابمجلسأعضاء

غير. الجامعةمنوظيفته، وإلغاءالرسمىالدولةدينفىلطعنهمؤلفهعلىالدعوىبرفع
ومعارضتهالمجلساتجاهمناستياءهأبدى – الوزراءرئيس – باشايكنعدلىأن

،بموقفهالمجلستمسكإذابالوزارةالثقةطرحعلى، وأصرحسينطهالدكتورلمحاكمة
إلىببالغاالستجوابصاحبالنائبيتقدمبأنيقضىوسطحلإلىالتوصلتموأخيرا
فتزدادلألمةتمثيلمنلهبماالخطوةهذهعلىالمجلسيقدم، فالحسينطهضدالنيابة

.)62(تعقيدااألمور

أنهحسينطه)، فأنكر1926أكتوبر (النيابةبمعرفةالفكريةالقضيةتلكفىالتحقيقوتم
، وأنهوحدهالعلمىالبحثهدفهأن، وذكراإلسالمىالدينفىالطعنإلىيهدفكان

، ولكنهالقرآنفىجاءممابهمايتصلوماوإسماعيلإبراهيموجودفىيرتابالكمسلم
إلبراهيمالعلمىالتاريخىبالوجوديسلم؛ فالالبحثبمناهجالتمسكإلىمضطركعالم

تنصالتىالدستورمن14المادةإلىإداريا؛ استناداالتحقيقالنيابةوحفظت. وإسماعيل

.1926ديسمبر12اإلثنين، جلسةالنوابمجلسمضابط: فىذلكتفاصيلانظر)62(
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أوبالقولفكرهعناإلعرابفىالحقإنسانمكفولة، ولكلالرأىحرية "أنعلى
.االعتقادبحريةالخاصة49المادةنصوكذلك". التصويرأوالكتابة

فىالمصرية، كغيرهالجامعةأستاذ "أناألزمةتلكطوالللجامعةالرسمىالموقفوكان
النقادإالأعمالهعلىيحكموالأبحاثهنتيجةينشرأنواجبهاألخرى، منالجامعات

مساءلةيملكالذىهوللجامعةالتأديبيةالهيئةبصفتهالجامعةمجلس، وأنالمتخصصون
".غيرهوليسالمخطئاألستاذ

هيئةأعضاءلتأديبخاصنظامتحديدمنخلواكانبالجامعةالخاصالقانونولكن
بمجلسالخاصةالنصوصمتضمنا1933لسنة21رقمالقانونصدرحتىالتدريس
هيئةأعضاءعلىتوقعالتىالتأديبيةبها، والعقوباتالمتصلةالتحقيقولجانالتأديب

.التدريس

فىالسيدلطفىأحمدمديرهاصمودإلىاألزمةتلكالجامعةعبورفىالفضلويرجع
مبدأالمجتمعيتقبلأنعلىحريصاكاناألزهر، فقدحركهاالتىالعاتيةالموجةتلكوجه
أبحاثنتائجفىالتدخلالمتخصصينغيرحقمنيكونأال، وعلىالعلمىالبحثحرية

قبول، ورفضهعنهودفاعهحسينبطهتمسكهكانثمومن. التدريسهيئةأعضاء
.استقالته

)1932 (الجامعةخارجاألساتذةنقل- 2
)63(

مجلسيراهماوفقالجامعةأساتذةتعيينسلطةالمعارفلوزيرالجامعةقانونأعطى
علىبالحكومةالتوظفبقوانينالخاصةواألحكامالقواعدتطبيقعلىنصالجامعة، كما

األعلىالرئيسويعدالتعيينحقيملكالوزيركانولما. بالجامعةالتدريسهيئةأعضاء
موظفىقوانينلهتوفرهاالتىالصالحياتيستخدمأن - قانونا – حقهللجامعة، فمن

األزمةموضوعالثغرةتلكبالجامعة، وكانتالتدريسهيئةبأعضاءيتصلفيماالدولة
.الجامعةباستقاللالمتصلةالثانية

.178–138ص، صالسابق، انظر، المرجعبالتفصيلاألزمةهذهحسنسامية. دعالجت)63(
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 –باشاصدقىإسماعيلوزارةفىالمعارفوزير – باشاعيسىحلمىمحمدأصدرفقد
المعارفوزارةديوانإلىالجامعةمنحسينطهالدكتوربنقل1932مارس3فىقرارا
مايوفىالعربيةاللغةمفتشوظيفةتخلووكتبها؛ حتىالعربيةاللغةمناهجبفحصليقوم

عندحسينطهوكان. الوظيفةتلك – عندئذ – حسينطه، فيشغلللمعاشبإحالته1932
مجلسأعضاءمنمنتخبا1930نوفمبرمنذاآلدابلكليةعميداالنقلقرارصدور
.الكلية

بهتقدمعرضاحسينطهرفضمحضة؛ إذسياسيةدوافعالنقلقراروراءوكانت
للتفرغالجامعةمنواالستقالة" الشعب "جريدةتحريرلرئاسةإليهباشاصدقىإسماعيل
كلماحسينطهمنالتخلصمسألةدائمايثيرونكانواالنوابمجلسأعضاءأنلها، كما
علىللهجوممدخالحسينطهفكرالجامعة، فيتخذميزانيةالمجلسعلىطرحت

)، بأن1930مايو5 (للمجلساقتراحاقدمالصوفانىالعزيزعبدالنائبإنالجامعة، حتى
مراقبةيمكنبالجامعة؛ حتىيدرسماعلىقيودبوضعباإلسراعالمعارفوزيريقوم

انتهتحاميةمناقشاتاالقتراححولفيها، ودارتاألساتذةيلقيهاالتىالمحاضرات
.دستوريتهلعدمبرفضه

ألحدالفخريةالدكتوراهمنحرفض، عندماالمعارفوزيرأحرجحسينطهأنكما
رفض، كماالخصوصبهذاالجامعةمجلسقرارفىالوزيرتدخلعلى، واحتجالبلجيك

منهمأحداأن، مؤكداالحكمفىالمشتركةالسياسيةالشخصياتمنلعددالدرجةتلكمنح
الفخريةالدكتوراهدرجةتعطىالجامعةإن: "المعارفلوزيروقالالشرفهذايستحقال

ألفرادالدرجةهذهتمنحأنتستطيعالحكومة، والمنبوحىنفسها، المنبوحى
أنإزاءهمضطرةنفسهاوجدتمأزقفىالحكومةاآلدابعميدوضعوبذلك". حزبيين

عميد (مرسىكاملمحمدالدكتور، فاستجابالدرجاتتلكلمنحالحقوقعميدإلىتلجأ
الفخريةالدكتوراهدرجاتمنححفلأقيموعندما. لطلبولبىالحكومةلرجاء) الحقوق

جرتكماترحيبكلمةالسيدلطفىأحمديلَقفؤاد، لمالملكبحضور) 1932فبراير27(
كانذلككلمة، ولعلأحدهميلِق، فلمالصمتالمصرييناألساتذةجميعالعادة، ولزم

.الجامعةمجلسعلىالحكمرجالتكريمفرضعلىاحتجاجا
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منللفرنسيينمحاباتهبحجةاإلنجليزمندائمةشكوىموضعحسينطهكانكذلك
الالتينية،للثقافةاإلنجليز، وتحمسهعلىلهم، وتفضيلهاآلداببكليةالتدريسهيئةأعضاء

منأكثراصطياديحققماالجامعةعنحسينطهإبعادفىباشاصدقىإسماعيلفرأى
أدقفىالتدخلحقالحكومةاكتسابخاللمنسابقةفيضع: واحدبحجرعصفور

رضاءالحكومة، ويكسبضدالمتصلبةلمواقفهحسينطهمنالجامعة، وينتقمخصائص
.اآلدابكليةمنالالتينيةالثقافةنصيربإزاحةاإلنجليز

أنيجبالالمصريةالجامعةأنيرى – السامىالمندوب – لورينبرسىالسيروكان
البريطانية؛الجامعاتبهتتمتعمانحوعلىاإلدارىواالستقاللاألكاديميةبالحريةتتمتع

الحكومةتسرعأنضرورةبريطانيا، ويرىفىعنهاتختلفمصرفىالظروفألن
موضعقراراتهافيها، وتصبحالكلمةمسموعةتكونالجامعة؛ حتىعلىسيطرتهاتوطيد

للجامعةتعطىالتىالحريةدرجةبوضوحتحددأنالمصريةالحكومةالتنفيذ، فعلى
البريطانية، وخاصةللحكومةالحرجحسينطهإبعاديسببأنخشىأنهغير. المصرية

.)64(أوروبافىالمستشرقينأوساطبينمعروفالمصرىاألستاذأن

عميدنقللقراردوافعبإبداءالعامالرأىأمامعملهاباشاصدقىحكومةبررتوقد
التربية،معهدلمجلسقراراتأفشىأنهاألصلية، فزعمتبالدوافعلهاصلةالاآلداب

أستاذةحرضأنه، كمابتوظيفهمالحكومةمطالبةعلىالخريجينبعضحرضوأنه
وعاريةتمامامكشوفةكانتالمبرراتهذهأنغير. باألزهرالتدريسعدمعلىاآلداب

الحقيقيةاألسبابوإعالنالحكومةبفضحالمصريةالصحافةقامتالصحة؛ إذعن
علىشعواءحملة" الدستورييناألحرار"الوفدية، و: المعارضةصحفوحملت. لقرارها

وراحت. الجامعةاستقاللعلىباعتدائهاماضياسالحاللمعارضةقدمتالتىالحكومة
،بمؤلفاته، منددةحسينلطهالفكريةالمواقفمثيرةموقفهاعنتدافعالحكومةصحف
حسينطهيهاجمونالنوابمجلسأعضاءوراح. اآلدابلكليةإدارتهسوءمدعية

حسينطهرأسيقدم) المعارفوزير (باشاعيسىحلمىمحمديصوركاريكاتيريارسمااليوسفروزنشرت)64(
الهدية،هذهلكمأقدمأناالستقاللعيدبمناسبةالسامىالمندوبفخامةياأرجو: "قائالصينيةعلىالسامىللمندوب
.1932مارس14انظر، عدد". الجامعةاستقالل
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الحكومةأنبحجةاالستقاللفىحقهاعليهاوينكرونفيهاالتدريسومناهجوالجامعة
.الجامعةميزانيةمناألكبرالجانبتقدم

التالىاليومفىاآلدابطلبةاألزمة، فأضربخاللالمتفرجموقفالطلبةيقفولم
إلىالعودةرفضهم، وأعلنواالحقوقطلبةمعهم، وتضامنحسينطهنقلقرارلصدور
الطالب، ورفعالطبطلبةأضربكذلك. جامعتهإلىاألستاذعادإذاإالالدراسة
واستقاللحريةعلى؛ "حفاظالمنصبهاألستاذبإعادةفيهاطالبواالملكإلىعريضة
امتهاناألستاذنقلأنفيهأعلنوابالصحفبياناالعلمية"، وأصدرواوهيبتهاالجامعة
قسممبنىيتركواأنالطبأساتذةأحدإليهمطلبوعندما. العلموكرامةالجامعةلكرامة

واحديوملمدةمضربينهناكويبقواكلياتهمإلى، ويذهبوافيهتحصنواالذىالجغرافيا
األزمة، استجابحلحولالحكومةمعتتفاوضكانتالتىللجامعةالفرصةإلعطاء
مجلسإلىالجغرافيا، وأبرقواقسمإلى، عادواأملبارقةدوناليوممرإذاحتىالطالب

،حريتهاستقاللها، وللعلمللجامعةيعيدإجراءباتخاذاألساتذةمطالبيناآلدابكلية
كرامةعنللدفاعقرارباتخاذالجامعةمجلسمنهموفدوطالب. هيبتهمولألساتذة
الشرطةمحاصرةبسببصامتةاحتجاجمظاهرةتنظيمالطلبةمحاولةوفشلت. الجامعة
وإعادتهمالطلبةتهدئةالكلياتوعمداءالجامعةوكيلعبثاوحاول. الجامعىللحرم

يومحتىالدراسةبتعطيلقراراأصدرواالمضربونلهميستجبلمللدراسة، فلما
علىكلياتهممنيحصلونالذينللطلبةإالالكلياتبدخوليسمحأالعلى1932مارس20

الدراسة، ومنعلىوالمواظبةالنظامعلىبالمحافظةيتعهدواأنبعد " دخولتذكرة"
يتعرضواالتدريجيا؛ حتىالتراجعإلىالطالب، واضطركليتهمنيفصلذلكعنامتنع

.للفصل

استقاللعلىلالعتداءبالغضبفاتسم – السيدلطفىأحمد – الجامعةمديرموقفأما
مناإلجراءرضاها؛ وألنغيروعلىالجامعةاستشارةدوناألستاذنقلتمالجامعة، فقد

العلمىلعملهمالتفرغعنتعوقهمالجامعةأساتذةعنداستقرارعدمحالةخلقشأنه
فىباشاصدقىإسماعيلبمقابلةالجامعةمديروقام. الجامعةرسالةيمس؛ مماوبحوثهم
إلىحسينطهالدكتورعودةالجامعة، فاقترحكرامةيحفظلألزمةحلإليجادمحاولة
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،بتنفيذهيلتزملمأنه، غيراالقتراحباشاصدقىفقبل. للعمادةتركهمعاآلدابكلية
يكونأنأخشىالذىالتصرفهذا "علىاحتجاجامنصبهمنالسيدلطفىأحمدفاستقال

بكتابجاءمانحو، على)65("وأغيارهاالجامعيةالتعاليمبينالفروقبكلتذهبُسّنة
).1932مارس9 (االستقالة

،الشجاعبالموقفمهنئينإليهالطلبة، فأبرقواإعجابالجامعةمديرموقفنالوقد
كرامةعلىالسيد؛ حفاظالطفىأحمدمعالتضامنإلىفيهيدعونهملألساتذةنداءووجهوا

.العلم

أنهرأىالذىالقرارعلىاحتجاجااللهجةشديدقرارااتخذقداآلدابكليةمجلسوكان
عليه"، وطالبواحرصتالذىالستقاللهاوهادموحريتهاالمصريةالجامعةلقانونمخالف"

، ولملهمالوزارةأوالجامعةتستجبولم. الموضوعفىللنظرالجامعةإدارةمجلسبعقد
)،1932مارس30 (نهائياالخدمةمنحسينطهبفصلالوزارةقامت، بلباحتجاجهمتأبه
توفيقمحمدتولىبعد1934ديسمبرفىإالباآلدابأستاذامنصبهإلىحسينطهيعدولم

أبريلفىإالللجامعةكمديرمنصبهإلىالسيدلطفىأحمديعد، ولمالحكمباشانسيم
قانونيعدلأن، فاشترطإليهالمعارفوزيرباشاالهاللىنجيبسعىحين1935

الجامعة، وقدمجلسموافقةبعدإالمنهاأستاذينقلالأنعلىفيهينصالجامعة؛ بحيث
أوأستاذنقلأوفصليمكنالأصبح؛ بحيثالقانونوعدلبوعدهالهاللىنجيببّر

لسنة97رقمبقانونالمرسوم (الجامعةإدارةمجلسرأىأخذدونتدريسهيئةعضو
1935.(

.النقلأوالفصلعنبمعزلأصبحواقدالتدريسهيئةأعضاءأنيعنىالذلكأنغير
وجهفىالمعارضةأصبحيرفعوالمالذينالمديرينبعضالسيدلطفىأحمدخلففقد

علىالتعدىهذايكنالمجيد، فلمالدفاعهذاالجامعةاستقاللعنيدافعواالحكومة، ولم
خارجوظائفإلىالتدريسهيئةأعضاءنقلما، وكثيرانوعهفىفريداالجامعةاستقالل
عامحدثمانحوعلىحادةأزمةإلىاألمريتحولأندونمختلفةمناسباتفىالجامعة
1932.

.279–278ص1965، القاهرة39العرب، أعالمالجيلأستاذالسيدلطفىأحمد: النجارفوزىحسين)65(
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)1941 (التدريسهيئةأعضاءترقيات- 3
بالجامعة،التدريسهيئةأعضاءتوظفشروطبشأن1933لسنة21رقمالقانوننظم
مساعدأستاذوظيفةإلىالمدرسلترقية، فاشترطالتدريسهيئةأعضاءترقياتنظام

بالنسبةالمدةنفساشترط، كماالمدرسوظيفةفىالتعيينعلىسنواتأربعانقضاء
.علمىبإنتاجالتقدماشتراطدوناُألستاذيةكراسىإلىيرقونالذينالمساعدينلألساتذة

إحدىإلىيرقىفيمنيشترط، فأصبحالقانونمن) 5 (رقمالمادةعدلت1935عاموفى
.)66("مبتكرةأبحاثلهتكونأن "الدرجتين

بالمدةالخاصةبالشروطإالتهتمالمعدلة، ولمالمادةبتطبيقتلتزملمالجامعةأنغير
.الكمالياتإلىنظرتهاللترقيةللمرشحالعلمىاإلنتاجإلىنظرتأنهاالزمنية، ويبدو

الجامعةمديرالجامعة، ويرفعمجلسثمالكليةمجلسبموافقةتتمالترقيةوكانت
.للجامعةاألعلىالرئيسباعتبارهلتوقيعهاالمعارفوزيرإلىبذلكالخاصةالقرارات

األكاديميةالمجالسأنأساسعلىفحصهادونالقراراتهذهيوقعونالوزراءوكان
بأخصيتصلأمرفىالتدخلفىالوزيريتورطال؛ وحتىالعملبهذاقامتقدالمختصة

.استقاللهاعلىعدوانااألمرهذاالجامعة، فيشكلخصائص

أنالحظ) 1941 – 1938 (المعارفوزارةهيكلحسينمحمدالدكتورتولىوعندما
ممن – المساعدينواألساتذةالجامعةأساتذةتقصيرحولالبرلمانفىتترددالشكوى

ال، وأنهممحاضراتهمأداءعلىالمواظبةفى – الجامعةخارجمهنةبمزاولةلهمسمح
فرصةالوزيرفانتهز. لهباالنقطاعالجامعيةالحياةتقضىالذىالعلمىبالبحثيهتمون
العتمادها، وسأل1941عامالتدريسهيئةأعضاءبعضترقيةبشأنقراراتعرض
التىالعلميةالبحوثعنمذكرةترقيتهتطلبمنقراربكلترفقأنالجامعةإدارة

التىوالدرجةفيهاكانالتىالدرجةبينالمنقضيةاألربعالسنواتخاللالمرشحأنجزها
حصلالتىالرسالةإلىإالتشيرالمعظمهافىالمذكراتبهذهفإذا. إليهاترقيتهيطلب
.بالذىغيربحثإلىإشاراتتتضمن، أوالدكتوراهدرجةعلىالمرشحبها

وجهةاألبحاثتقييمكيفيةالقانونيحددولم، هذا700، ص1، جواللوائحالقوانينمجموعة: وآخرحسنمحمدأحمد)66(
.الجامعةمجلسأوالكلياتمجالسإلىاألمريوكللم، كماذلكفىاالختصاص
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عدمعلىمالحظته، وأبدىالقراراتتوقيععنهيكلحسينمحمدالدكتوروامتنع
، فإذاإبراهيمباشاعلىالدكتورالجامعةمديرمبتكرة، إلىببحوثالتقدمبشرطااللتزام
الجامعة، وأنهرجالخيرهمللترقيةالمرشحونالتدريسهيئةأعضاءأنيؤكدبالمدير

ورأى. محلهميحلمنتجدأنعنالجامعةيتركونها، فتعجزسوفترقيتهمعدمحالةفى
تزدادعندماالتدريسهيئةألعضاءالعلميةالكفايةفىالنقصبسدكفيلالزمنأن

.، واالبتكار، واإلبداعالعلمىالرقىإلىبينهمالتنافسفيؤدىأعدادهم

بالكفايةلهمالمشهوداألجانباألساتذةبعضعلىالجامعةتعتمدأنالوزيرفاقترح
تلكخدمتها؛ لحلفىالدخولعلىالجامعةتغريهمحتىلهمالعطاء، وإجزالوالفضل

العلمىالمستوىعلىحرصاالقانونحددهاالتىالترقيةبشروطاألزمة، والتمسك
التخلصإلىالتدريسهيئةأعضاءمنالمصريينلسعىاستنكارهالوزيروأبدى. للجامعة

واقترح. درجتهعلىوليرقوامحلهالعلمية، ليحلواكفاءتهكانتمهماأجنبىأستاذكلمن
منالتدريسهيئةأعضاءيتطلعال؛ حتىللمصريينوآخرلألجانبكادرهناكيكونأن

.األجانباألساتذةوظائفإلىالمصريين

لدراستها،مهلةوطلبالوزيراقتراحاتعلىتحفظإبراهيمباشاعلىالدكتورأنغير
أساتذةمجرديكونواأن، فرأىاألجانباألساتذةمسألةفى – مبدئّيا – رأيهوأبدى

دائمة؛ حتىكراسىيشغلواللتجديد، والقابلةسنتينأولسنةمعهمالجامعةتتعاقدزائرين
.بالدهممصالحلخدمةوسيلةالثابتةمراكزهممنيتخذواال

منهتدخالبالجامعة، واعتبرالتدريسهيئةأعضاءبينضيقاأثارالوزيرموقفأنويبدو
فىنفسهعنيدافعهيكلحسينمحمدالدكتورنجداستقاللها؛ ألننايمسشأنهافى

بهاللرقىيسعىكانالجامعة، ولكنهباستقاللالمساسيقصدكانأنه، فينكرمذكراته
، ويعقبمرضٍٍنحوعلىالتدريسيةلواجباتهموأدائهمالعلميةبحوثهمعلىاألساتذةبتوفر
الجامعةرجالحرصيكفلهوإنماالقانونينظمهالالجامعةاستقالل: "بقولهذلكعلى
الدقيقةالجامعيةالرقابةمادى، وفرضهمغيرأومادىاعتباركلفوقبهوسموهمعليه
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الجامعة،مكانةتسموذلكعند. بواجبهأحٌدُيِخّلال؛ حتىالعلملمحاريبمنتسبكلعلى
.)67(" بأسرهالعالمفى، بلوحدهوطنهافىال

الجامعةواستقالليوليوثورة- 4
ازدادتالثانية، فقدالعالميةالحربمنذمصرفىوالسياسيةاالجتماعيةاألزمةتفاقمت

العددمحدودفئةبينالُهوَّةواتساعالمعيشةتكاليفبزيادةبروزااالجتماعيةالتناقضات
حددونمعظمهايعيشالتىالمصريينمنالساحقةواألغلبيةالثروةمصادرتملك

الليبرالية،السياسيةاألحزاببرامجفىغائبابعدااالجتماعيةالسياساتوظلت. الكفاف
 –1942 (الوفدحكومةأصدرتحقا. بعدهاوماالحربخاللتعاقبتالتىوالحكومات

المسألةأعراضمنجانباعالجتأنهااالجتماعية، إالالتشريعاتبعض) 1944
البورجوازيةمصالحمنينالاالستئصالذلكالداء؛ ألنالستئصالتسعاالجتماعية، ولم

الحزبية، والتىمواقعهااختالفعلىالحاكمةالسياسيةالنخبةمنهاجاءتالتىالكبيرة
أبنائهامنفريقأطلقهاالتىاإلصالحلدعوةتستمع؛ فلماالجتماعيالوعىإلىافتقرت

باإلصالحالمطالبةعلىدعوتهمركزوا، والذيناالجتماعىالوعىهذالديهمتوافرممن
تفتحأنها، وزعمتوالتطرفبالتهورالدعوةتلك، ورمتالحكمأداةوإصالحالزراعى
الليبراليةالسياسيةالنخبةعجزذلكإلىأضف" الهدامةالمبادئأصحاب "أمامالطريق

الجماهيرآمالتجاوزتهالذىالتفاوضبأسلوبالوطنىاالستقاللقضيةحلعن
االجتماعىالعدليحققللنهضةوطنىمشروععن، والبحثبالدهمتحريرفىالمصرية
.)68(البالدأمورتقريرفىالسياسيةالمشاركةدائرةويوسع

بتياراتأعقابهاوفىالحربسنواتخاللمصرفىالسياسيةالساحةحفلتوهكذا
عريضةقطاعاتتأييدمنهاالتقليدية، وانتزعتالليبراليةاألحزابزاحمتجديدةسياسية

أقصىإلىاليمينأقصىمنالتياراتلتلكالسياسيةالتوجهاتالجماهير، وتفاوتتمن
االجتماعيةمصرألزمةحلولالتماسإلىالسياسةفىالدينتوظيفاليسار، من

جانبمنالعنفطابعمتخذاالسياسىالصراعواحتدم. الماركسيةرحابفىوالسياسية
مخاضفترةالسنواتتلكالدولة، فكانتجانبمنالمصادروالعنفالتياراتتلكبعض

.131–128، ص1953، القاهرة2المصرية، جالسياسةفىمذكرات: هيكلحسينمحمد) 67(
.1986الفكر، القاهرةالقومية، دارالنهضةجماعة: عباس، رءوفراجعالتفاصيلمنللمزيد)68(
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.1952 – 1923بينفيمامصرفىالحكمتجربةأفسدتهمايصلحجديدنظامبميالدتنذر
لألزمةحالنصابها، وتقدمإلىاألمورتعيدشعبيةلثورةتمامامهيأةالظروفكانتفقد

.والسياسيةاالجتماعية

شرائحهاوخاصةالوسطىالطبقةإلىينتمونبالجامعةالتدريسهيئةأعضاءكانولما
التغيير، وكانتودعاوىاإلصالحدعاوىمنمواقفهملهمكانتوالعليا، فقدالمتوسطة
الغالبيةتلكالديمقراطية، وتصدرتبأهدافتتمسكالليبراليةمعسكرفىتقفغالبيتهم

استمرارعلىحرصاالخطرنواقيسدقواالذينوالسياسىاالجتماعىاإلصالحدعاة
هيئةأعضاءمنقليلنفرتبنىتذر، بينماوالتبقىالاجتماعيةلثورة؛ تجنبا)69(الليبرالية
.إطارهافىمصرأزمةحلاالشتراكية، ورأواالتدريس

من؛ خيفةالجامعيون، نوجس1952يوليو23بانقالباألحرارالضباطقامعندماولذلك
الالتينية،أمريكافىالعسكريةاالنقالباتنمطعلىللفاشيةانتصارااالنقالبيكونأن

جامعةتعلنلمثمومن. السواءعلىواالشتراكيونالليبراليونالمخاوفهذهفىواشترك
،األحداثتطورعنهيسفرماترقبأن، وفضلتوقوعهعشيةلالنقالبتأييدهاالقاهرة

القاهرةجامعةوقوعها، فبدتفورالحركةبتأييداإلسكندريةجامعةبادرتحينعلى
وكأنها

.)70(األحرارالضباطحفيظةأثارالجديد، ممابالنظامترحبال

فىالفاسدةالعناصرلتتبعالثورةقيادةمجلسمنبقرار" التطهرلجان "شكلتعندمالذلك
اللجانتلكمنعليهتحسدالنصيبالقاهرةلجامعةوتصفيتها، كانالحكومىالجهاز

الثورة، وفتحقيادةمجلسيعينهمالقضاةوأحدالجامعةأساتذةمنأستاذينمنُشكلتالتى
ُغفالالشكاوىتلككانتلوالفساد، حتىعناصرضدالشكاوىلتلقىالبابالقيادةمجلس

.اإلمضاءمن

إبراهيمالدكتور: والسياسىاالجتماعىاإلصالحإلىالدعوةتبينتالتى" القوميةالنهضةجماعة "أقطاببينمنكان)69(
.42، صالمرجع، نفسفرجوديعوالدكتورمدكوربيومى

)يوليو26 (الملكخروجبذكرىالسنوىاالحتفالبإقامةاإلسكندريةجامعةالناصرعبدجمالالرئيسخص)70(
.ورجالهاالثورةمنالجامعةلموقف؛ تقديراهناكخطابهيلقىكانبالجامعة؛ حيث
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األلقابحملةومنالملكىالقصرإلىالمقربينمنالجامعةأساتذةكباربعضكانولما
معمصاهرةأومودةعالقاتربطتهمالذينمناآلخربعضهموالبكوية، وكانكالباشاوية

فىتنظرمنطليعةفىيكونواأنالطبيعىمن، كاناألحزابوقادةالحكمرجالبعض
والئهمإلظهاربعضهميتحركأن – أيضا – الطبيعىمنوكان. التطهيرلجانأمرهم
.ألنفسهمحمايةالمبالغةمنكبيربقدرالجديدللنظام

هيئةأعضاءبعضمنالتطهيرلجانعلىتتدفقالشكاوىبدأتالجوهذاووسط
البينها، ولكنمنالمفسدينمنالتخلصيكونقدمختلفة، بدوافعزمالئهمضدالتدريس

أنأيضا، طالمابينهامناألستاذيةكراسىاحتاللإلىوالتطلعالمهنيةالغيرةتكونأنبد
تسمتالكلياتبعضفىجماعةالشبانالمدرسينبعضشكلبل". بالسوءأمارةالنفس"

ومجلسالتطهيرللجانالشكاوىتقديمإلىجهودهماألحرار"، صرفواالمدرسين "باسم
.)71(التدريسهيئةأعضاءمن" فاسدةعناصر "فيهمرأوامنضدالثورةقيادة

هيئةأعضاءبعضسارع1953يناير23فى" التحريرهيئة "تأسيسعنأعلنوعندما
طعيمة،اللهعبدأحمدالضابطينحولاألساتذةبعضإليها، والتفباالنضمامالتدريس
وبدأت. مستشاريهمبينمنالتحرير"، فكانواهيئة "تنظيمتوليااللذينالطحاوىوإبراهيم
أساتذةبعضإحالةالثورة، فتمتقيادةمجلسمنتباعاُتعتمدالتطهيرلجانقرارات
كواهلهمعلىقامتالذينعلمائهاأبرزمنعددبينهممن، كانالمعاشإلىالجامعة
حولهاتحومالتىالعناصرمنمنهمالبعضكان، بينماكلياتهمفىالتخصصفروع

.تخصصاتهمعلىبصماتهميتركوالمممنالفسادشبهات

أحديتذكربالجامعة، فلمالتدريسهيئةجانبمنسلبيااستقباالاإلجراءاتتلكواستقبلت
أشرناالتىالسابقةاألزماتخاللحدثمانحوعلىالجامعةاستقالل – األيامتلكفى– 

نحوعلىوالعلماءالعلموكرامةالجامعةكرامةمسألةبإثارةأحديهتم، ولمقبلمنإليها
بعُدأحديعرفالالذينالشبانالضباطمنمجموعةيدفىفالسلطة. قبلمنحدثما

وإلىالسياسيةاألحزابإلىالثورةقيادةمجلسوجههاالتىالسياسية، والضرباتهويتهم

المنعمعبد، والدكتوريونسالحميدالدكتورعبد: عضويتهافىتضماآلداببكليةاألحرارالمدرسينجماعةكانت)71(
.المدرسينمن، وغيرهمأنيسأحمدمحمدالصياد، والدكتورمحمودمحمدعامر، والدكتور
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الساحقالجماهيرى، والتأييدالسابقالحكمرجاالتاعتقال، وحركةالقدامىالساسة
، وخاصةاإلجراءاتلتلكالجامعةتقبلفىأثرهلهكانذلكالقيادة، كلمجلسإلجراءات

مباشر،غيرأومباشربشكلإصدارهافىدورالعبتالتدريسهيئةعناصربعضأن
.الرقابعلىمسّلطسيفالعرفيةاألحكامهناكأنكما

السلبىالموقفهذاوقفوا – كأفراد – بالجامعةالتدريسهيئةأعضاءأنذلكيعنىوال
بعضهمالسياسية، فأّيدتوجهاتهمبتباينمنهامواقفهمتباينت، وإنماالجيشحركةمن

، وأّيدهااإلصالحبضرورةقيامها، وإيماناعندأعلنتهاالتىالستةبالمبادئاقتناعاالحركة
الشيوعيونأما. جاهأومنصبفى؛ طمعامحضانتهازىمنطلقمناآلخرالبعض
عندماالعسكريينركابفىتسيرالتىالفاشيةمنفزعاعارضوهاالوفد، فقدويسار

، ومجلسالكلياتمجالس: الجامعيةالمجالسالتزمتحينعلى. السلطةعلىيستولون
.واالنتظاربالترقبوالذتالصمتحكمةالجامعة

مثلتالتىاألزمةتلك. )72(الشهيرة1954مارسأزمةخاللالجامعيينمواقفوحسمت
مجلسوبين – للجمهوريةرئيسأول – نجيبمحمداللواءبينالسلطةصراعذروة
واختيارالديُمقراطيةقضيةحولالناصر، ودارتعبدجمالالبكباشىرأسهوعلىالقيادة
الديمقراطية، ودعاةمؤيدىبينالثورةقيادةمجلسالجديد، فانقسمللنظامشكل

1954مارس25قراراتإصدارفىتمثلتسياسيةبمناورةالنزاعُحِسمالدكتاتورية، ثم

حزبا،يؤّلفبأالالثورةقيادةمجلسالسياسية، والتزاماألحزاببقيامالسماحمتضمنة
،االنتخاباتبحريةمساٌسهناكيكونالالسياسية؛ حتىالحقوقمنالحرمانورفع

لهايكونأنمباشرا، علىحراالجديد؛ انتخاباالدستورإلقرارتأسيسيةجمعيةوانتخاب
قدالثورةأنباعتبارالثورةقيادةمجلس، وحلالبرلمانسلطةالكاملة، ولهاالسيادة
.الجمهوريةرئيسالتأسيسيةالجمعيةتنتخبأناألمة، علىلممثلىالبالد، وتسليمانتهت

توجهاتهماختالفعلى – عشاقهاآمال، فانتعشتانتصرتقدالديمقراطيةوكأّنوبدا
تحركاتفىاآلمالتلكوتمثلت. جديدديمقراطىسياسىنظامبناءفى – السياسية

؛ حيثمارسشهرطوالالجيشحركةضدالمحامين، ونقابةالصحفيينالجامعة، ونقابة
أيضا، طارقوراجع1976، القاهرةروزاليوسف، دارمارسوأزمةالناصرعبد: رمضانالعظيم، عبدراجع)72(

.1978العربية، بيروتاألبحاث، مؤسسة1970–1952يوليو23ونظامالديمُقراطية: البشرى
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األحكام، وإلغاءثكناتهإلىالجيشوعودةبالديمقراطيةبالمطالبةاألصواتتعالت
واضحاوالمحامينالصحفيينونقابتىالجامعةعداءفكان. الحرياتالعرفية، وإطالق

المثقفينمنالحكمنظامموقففى – بعدفيما – آثارهلهكانالثورة، مماقيادةلمجلس
.عامة

فيهأعلنواالجامعينالحرمفىوطنيامؤتمراالقاهرةجامعةطلبة، عقدمارس27ففى
المسلمين، واإلخوانالوفديينالطالبتضمالتى" الوطنىاالتحادجبهة "تشكيل

منعددالمؤتمرفىالفتاة)، وشاركمصر (االشتراكىالحزبوشبابوالشيوعيين
وزارةفورا، وتأليفالعرفيةاألحكامبإلغاءقراراتواتخذوا. التدريسهيئةأعضاء
الجمعيةالجتماعانتظاردونفوراالثورةقيادةمجلس، وإلغاءاالنتخاباتإلجراءائتالفية

.التأسيسية

القاهرةبجامعتى" التدريسهيئةجمعية "إدارةمجلساجتمع) مارس28 (التالىاليوموفى
فورا، وإطالقالعرفيةاألحكامبإلغاءقرارات، واتخذللمعلمينالتربيةبمعهدشمسوعين

.)73(الدستوريةالحياة، وعودةالحريات

مارس25قراراتبإلغاءانتهتالتى – 1954مارسأزمةأحداثتطوريدخلوال
باستقاللاتصلماهنايهمناالدراسة، وماهذهإطارفى – الشمولىاالتجاهلصالح

.بهأضرتنتائجمنالمعارضالجامعيينموقفعلىترتبالجامعة، وما

وردتالتدريسهيئةأعضاءمنثمانيةفصلالثورةقيادةمجلس، قررمارس30ففى
قرركما. )74(الذكرسالفالطالبىالمؤتمرفىشاركوامنِضمناألمنبتقريرأسماؤهم
،التدريسهيئةوأعضاءالجامعةأساتذةمنآخرعدد، فصلأبريل12بجلسةالمجلس

قراراتضمنالدراسة"، وذلكانتظاملضمان "واسعةسلطاتالجامعاتمديرىومنح
الحرمانقرار، وتطبيقالصحفييننقابةومجلسالمحاميننقابةمجلسحلشملتأخرى
.)75(والصحافةوالمحاماةالجامعةرجالمنكبيرعددعلىالسياسيةالحقوقمن

.196، صالسابقالمرجع: رمضانالعظيمعبد)73(
.167، ص1، ج1977البغدادى، القاهرةاللطيفعبدمذكرات)74(
.183الجزء، ص، نفسالمرجعنفس)75(
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،والتعليمالتربيةوزارةحسينالدينكمالالصاغوجيزة، تولىبفترةاألزمةانتهاءوبعد
أعضاءسفرعلىبالموافقةاختصالضباطأحدأمرهتولىبالوزارةأمنمكتبوأنشئ

تعيينالدراسية، وعلىالعلمية، واإلجازاتوالمهامالمؤتمراتلحضورالتدريسهيئة
.للجامعاتأمناءالجيشضباطبعضتعيينوتم. والمعيدينالتدريسهيئةأعضاء
حقتعطيلالعمداء، وتمتعيينالحائط، فتولىعرضالجامعةبقانونالوزيروضرب
فىالموثوقاألساتذةبينمنالجامعاتمديروالعميد، واختيرانتخابفىالكلياتمجالس
التىالجامعةغيرأخرىجامعةأساتذةمنالمديرتعيينيتمكانللسلطة، وأحياناوالئهم
كلياتعمادةالجامعة؛ ليتولواداخلالكلياتبعضمنبأساتذةإدارتها، وجيءيتولى
بشأنقراراتمنتشاءمااتخاذفىالمطلقحقهاالحكومةسجلتوبذلك. )76(أخرى

.ومقبوالسائداعرفاالجديدالواقع، وأصبحالجامعات

يقيمالوزارةأمنيتبعضابطهناكالجامعة، فأصبحعلىقبضتهبذلكالنظاموأحكم
الرجوعدونمباشرةالتدريسهيئةبأعضاء، ويتصلالجامعىالحرمداخلدائمةبصفة

الندواتإقامةمثل) 1955أوائل (التلقائيةالثقافيةالنشاطاتحظروتم. الكلياتعمداءإلى
.األمنجهاتبهاتسمحالتىالخاصةالمناسباتفىالعامة، إالالمحاضراتوإلقاء

منفصلالطائر، بعدالذئبرأسمن) الحكمة (بالجامعةالتدريسهيئةأعضاءوتعلم
أمامفيهاالطعنيجوزالسياديةقراراتكانتالثورة، التىقيادةمجلسبقراراتفصلوا
منهمكل، وراحالتدريسهيئةأعضاءسلوكياتعلىالفرديةروحالدولة، فغلبتمجلس
استقاللالجامعية، وتحولالحياةوالفتورالتفككأصاببعدماالخاصطريقةلنفسهيختار

علىالبابلتفتحالتكنوقراطإلىالنظامحاجةوجاءت. المنالبعيدحلمإلىالجامعة
مجلسعضويةالثقة"، فىأهل "ضمنليدخلواالجامعةأساتذةمنفريقأماممصراعيه

نحوواالتجاهالنظامتطورمعالمختلفةالوزارةمناصب، وتولىالخدماتومجلساإلنتاج
وارتبط. )77(الجامعييناستوزارفىالنسبىوالتوسعللوزارةالعسكريةالصبغةتخفيف

عزالدكتور)، ونقل1954سبتمبر (اآلدابعميدليسبحالعلومدارمنسالمةإبراهيمالدكتورنقل: المثالسبيلعلى)76(
).1955سبتمبر (اآلدابكليةعمادةليتولىالتجارةكليةمنفريدأحمدالدين

الوزيرمنصبالقاهرة، وشغلجامعةأساتذةمنأستاذانالوزراءرئاسة، تولى1987–1952منالفترةمرعلى)77(
رئيس، وأولوالشعباألمةأمامرؤساءخمسهناككانأستاذا، كما15نحوالمحافظأستاذا، ومنصب76نحومنهم

.الشورىلمجلس
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منللثورةالمختلفةالسياسيةبالتنظيماتالقاهرةبجامعةالتدريسهيئةأعضاءبعض
القاعدةظلت، بينماالقومىباالتحادمرورا" العربىاالشتراكىاالتحاد "إلى" التحريرهيئة"

".الصامتةاألغلبية "صفوفبينتخندقالتدريسهيئةأعضاءمنالعريضة

المصرية، متضمناالجامعاتتنظيمشأنفى345رقمالقانون، صدر1956سبتمبروفى
اختصاصتحديدحيث، من1927عامالجامعةبقانونالواردةالقديمةالنصوصنفس

..أموالهاإدارةفىحقهااعتبارية، وعلىشخصيةجامعةلكلأنعلىوالنصالجامعة
فىحقه، وعلىالجامعاتبرئاسةوالتعليمالتربيةوزيراحتفاظعلىنص، ولكنهإلخ

منثالثة، وتعيينالكلياتعمداءتعيينللجامعة، وكذلكووكيالمديرايعينمنترشيح
الذىالجامعةمجلسفىأعضاءالعامةوالشئونالجامعىالتعليمشئونفىالخبرةذوى
منمعينونالجامعةمجلسأعضاءجميعيكونوالعمداء، وبذلكوالوكيلالمديريضم
الجامعةمجلسقراراتتنفيذعدمعلى) 27 (المادةونصت. والتعليمالتربيةوزيرقبل
القرارتنفيذوقفحق، وأعطتهمنهعليهاالتصديقبعدإالالوزيرتصديقإلىيحتاجفيما

التدريسهيئةأعضاءنقل) 50 (المادةوأجازت). يوماثالثين (محددةزمنيةمهلةخالل
التربيةوزيرمنبقرارالجامعةخارجالعامةالوظائفإلىأوأخرىإلىجامعةمن

لمدير) 75 (المادةوأعطت. الجامعةمجلسرأىوأخذاألعلىالمجلسموافقةبعدوالتعليم
لهأعطت، كمابواجباتهمُيِخلُّونالذينالتدريسهيئةأعضاءإلىتنبيهتوجيهحقالجامعة

.نهائّياذلكفىالجامعةمديرقرار، وجعلتاللوموتوجيهاإلنذارعقوبتىتوقيعحق
أعضاءمنيقعماكلالجامعةمديريبلغبأنكليةكلعميد – المادةنفس – وألزمت

.)78(وظائفهمبمقتضياتأوبواجباتهمإخاللمنكليتهفىالتدريسهيئة

أعطيتالتىالواسعةالصالحياتبتلكاإلدارةللسلطةتماماالجامعةُأخضعتوهكذا
يلزمهأندونالجامعةمجلسقراراتإيقافيملككانالذىوالتعليمالتربيةلوزير
بينبكليتهيدورماالجامعةلمديرينقلأمنرجلإلىالعميدتحول، كماذلكبتبرير
فضفاضامقتضياتهاأوالوظائفبواجباتاإلخاللتعبير، وجاءالتدريسهيئةأعضاء

.1956التشريعية، النشرةالعدل، وزارةفىالقانوننصراجع)78(
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بعد (معاقبتهالجامعةمديرحقمنكان، الذىالتدريسهيئةعضومنللنيلالبابيفتح
!!والمراجعةللردقابلةغيرنهائيةالعقوبةنفسه)، فتكونعندفاعهسماع

المتحدةالعربيةبالجمهوريةالجامعاتتنظيمشأنفى1958لسنة184رقمالقانونوجاء
نفسوالتعليمالتربيةوزير، وليعطىالمالمحنفسليحمل) سوريامعالوحدةبمناسبة(

الجامعةخارجعامةوظيفةإلىالتدريسهيئةعضونقلحقذلكفى، بماالصالحيات
القانونتخطى، وبذلكللجامعاتاألعلىالمجلسموافقةعلىالوزير، بناءمنبقرار
خارجالتدريسهيئةأعضاءنقلأمرمعا، وفوضالجامعةومجلسالكليةمجلس

تمثيالإالالمعنيةالجامعةفيهتمثلالالذىللجامعاتاألعلىالمجلسإلىالجامعات
بأنالتدريسهيئةأعضاءالقانونيطالبأنعجبومن). فقطأعضاءثالثة (محدودا
البحوثبإجراءوالفنونواآلدابالعلومتقدمفىيسهمواوأنلدروسهميتفرغوا

مادة (الطالبنفوسفىالسليمةالجامعيةالروحبثإلىالمبتكرة، ويدعوهموالدراسات
علىيؤمنهم، والرسالتهملتحقيقالمطلوبةالحريةفيهيعطيهمالالذىالوقت)، فى68

جعل، فقدالتدريسهيئةألعضاءالتأديبيةالنظمعنأما. الرسالةتلكأداءفىاالستمرار
يحيلأوالعملبهذاالجامعةمديريكلفهالحقوقأستاذةمنألستاذالتحقيقسلطةالقانون
للتحقيقسلطةاإلداريةالنيابةمنيجعل1956قانوناإلدارية، وكانالنيابةإلىالتحقيق

اإلنذارعقوبتىتوقيعبحقالجامعةلمديرالقانونواحتفظ. التدريسهيئةأعضاءمع
أيضا،نهائّياذلكفىقراره، وجعلتحقيقدونالتدريسهيئةعضوعلىاللوموتوجيه

منكليتهفىالتدريسهيئةأعضاءمنيقعماكلالجامعةمديربإبالغالكليةعميدوألزم
).83مادة (وظائفهمبمقتضياتأوبواجباتهمإخالل

، لمعليهأدخلتتعديالتبعضالمصرية، معالجامعاتنظاميحكمالقانونهذاظلوقد
1972لسنة49رقمالقانونصدرمغنما، حتىالجامعةاستقاللمسألةورائهامنتجِن

أندون – سنرىمانحوعلى – اإليجابيةالتعديالتبعض، فأدخلالجامعاتتنظيمبشأن
أعطيتالتىالصالحياتنفسالقانونتضمنبل. الجامعةالستقاللالضماناتيوفر

علىواللومالتنبيهعقوبتىتوقيعبحقيتصلفيما- 1956عاممنذ – الجامعةلرئيس
توقيعالجامعةلرئيس "أنعلى) 122المادة، فنصتتحقيقدونالتدريسهيئةأعضاء
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التدريسهيئةأعضاءعلى) 110 (المادةفىعليهماالمنصوصواللومالتنبيهعقوبتى
،دفاعهموتحقيقأقوالهمسماعبعد، وذلكوظائفهمبمقتضياتبواجباتهميخلونالذين
الجامعةرئيسإبالغمعهدأوكليةكلعميدوعلى. ونهائّيامسبباذلكفىقرارهويكون
".وظائفهمبمقتضياتأوبواجباتهمإخاللمنالتدريسهيئةأعضاءمنيقعمابكل
بهذامنفردايتمتع – العليااإلداريةالسلطاتقبلمنالمعين – الجامعةرئيسظلوبذلك
،التحقيقسلطاتإلىالرجوعالمختصة، ودونالجامعيةالمجالسإلىالرجوعدونالحق

بإبالغالعمداءالقانونوألزم. القرارعلىاالعتراضحقللمعاقبيكونأنودونبل
بمقتضياتأوبواجباتهمالتدريسهيئةأعضاءإخاللمنيرونهماالجامعةرئيس

العلياالسلطةالقانونجعلهالذىالكليةمجلسعلىاألمريعرضأن، دونوظائفهم
بشأنالعميدمنبالغإلى – بالضرورة – يحتاجالالجامعةرئيسأنالكلية، كماإلدارة
فىقيدكلمنيده) المقدسةغير (المادةتلكأطلقت، فقدالمعاقبالتدريسهيئةعضو
؛ودرجتهالوظيفةمقتضياتأوبالواجباتاإلخاللنوعبتحديدتعنلمالمسألة، كماهذه
الشخصىلتقديرهمتروكااألمريجعل، مماالحقهذاالجامعةرئيسيمارسحتى

.المحض

الجامعة،استقالل، ظلالسبعينياتوأوائلالخمسينياتمنتصفبينالواقعةالفترةوخالل
،لهموالحركةالعملحريةالوظيفية، وتوفيرأوضاعهمعلىالتدريسهيئةأعضاءوتأمين

العامالرأىأمامحينا، ويناقشونهبينهمفيمايناقشونهالتدريسهيئةألعضاءأساسيامطلبا
بمبادرةالعامللرأىالموضوعطرحفرصة، وجاءتبذلكالفرصةسنحتإذاآخرحينا
التىاألزمةبمناسبةحولهنقاشافتحت)، عندما1967مايو (األهرامجريدةجانبمن

أنأرادالذى – العالىالتعليموزير – سالمةعزتالدكتوروجهفىالجامعةداخلثارت
.1958لسنة184القانونمنأسوأالجامعاتلتنظيمجديداقانونايفرض

مؤسساتتنظيمبإعادةتتصلأمورأثيرماضمنالجامعاتتطويرموضوعأثيرفقد
.االشتراكىالتحوللتواكب1961يوليومنذمصرشهدتهاالتىالتغيراتضوءفىالدولة
بينفيماوضعتمشروعاتثالثةإلىالجامعاتبتطويرالخاصةالدراساتوانتهت

حولهفثارت1967فبرايرفىالجامعاتعلىالمشروعطرحوأخيرا. 1967 – 1965
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وضعتمعليها؛ إذيقومالتىالرئيسيةواألسسوضعهبأسلوبتتصلاعتراضات
منالجامعيونعلم، ثمفيهرأيهايؤخذ، فلمالجامعاتغيبةفىالتطويرمشروعات

الدولةمجلسإلىبالفعلأرسلأعد، وأنهقدالجامعاتتنظيمقانونمشروعأنالصحف
تختلفعليهايقومالتىاألسسأنالمشروعحولنشرمما، وتبين1967فبراير23فى
وبعضبالجامعاتالتدريسهيئةمنأعضاءضمتالتى" النوعيةالمؤتمرات "اتجاهعن

الذىالعالىالتعليمووزيرالجامعيينبينأزمةفكانت. المختلفةاإلنتاجمواقعمنالخبراء
بالجامعاتالتدريسهيئاتوألحت. الحائطعرضعليهااالتفاقتمالتىباألسسضرب

عرضاألمة، وعندمامجلسإلىتقديمهقبلعليهاالمشروععرضضرورةعلى
 –لهاُأعطىالذىالوقتضيقرغم – مجالسهاكافةفىناقشتهالجامعاتعلىالمشروع

.الجامعةأهدافلتحقيقمالءمةأكثربديلةمقترحاتوقدمتعليهواعترضت

منعددمنالاألقساممنتتكونجامعةكلأنعلىالنصيتضمنالمشروعوكان
تقاريرهناكتكونأنعلىنصكما. والبحوثالعلياالدراساتكلية، واستحدثالكليات
األستاذلوظيفةالترقيةعنداالعتبارفىتدخلالتدريسهيئةأعضاءعمللمتابعةدورية

عندالقرعةبنظاماألخذمعمسابقاتخاللمناألساتذةيعيناألستاذ، وأنأوالمساعد
يختارونالذينالمعاونينوالمدرسيناألساتذةنظاملألستاذية، وابتدعيرقونمناختيار

فيهايؤخذالتطوير، ولممؤتمراتعلىقبلمنتطرحلمأموروكلها. الجامعةخارجمن
فيهابديلة، رأتتنظيماترفضها، واقتراحإلىلهاالجامعةدراسةوانتهت. الجامعةرأى
.المنشودالتطويرتحقيقعلىأقدرأنها

أغلبيةجعلحينماخارجهامنبعناصرالجامعاتتدارأنالمشروعفىماأخطروكان
أنكما. بالجامعةالتدريسهيئةأعضاءغيرمنللجامعاتاألعلىالمجلسأعضاء

المجالساختصاصمنواسعة، وأنقصسلطاتالعالىالتعليملوزيرأعَطىالمشروع
ظلفىعاشتهالذىالوضعمنشيئايغيرالالجامعة؛ ألنهرفضتهثمومن. الجامعية
.الذاتيةالحركةعلىقدرتهامنينقصالسابقة، وألنهالقوانين
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أنذكر - الجامعةنظروجهةعندفاعا - )79(المحجوبرفعتللدكتورمقالوفى
؛ ولذلكالذاتيالتيسيرمننوعأنهاعلىإال" الجامعةاستقالل "فكرةيفهمونالالجامعيين

المنطلقهذاومن. وتنفيذاوتخطيطافلسفةبالمجتمعالجامعةربطضرورةعلىيلحون
ضوءفى " التدريسهيئةإعدادوفىالبرامجفىيكونإنماالتطويرأنالجامعةترى

:هماأساسيينمبدأينباحترامالجامعةطالبتوقد". االشتراكىمجتمعنافلسفة

.المجالسإلىاألفرادمنالسلطةنقلتستلزمالتىالقيادةجماعية1-
األعلىالمجلسعمليقتصرأنتستلزمالتنفيذ، وهىمركزيةالتخطيط، والمركزية2-

منالتنفيذسلطاتنقلفىتتوسعوالرقابة، وأنوالمتابعةالتخطيطعلىللجامعات
.منهااألدنىالمجالسإلىالعلياالمجالس

إدارةأمرتركالوزير، ورفضيدفيالسلطاتتركزبعدمالمطالبةكانتثمومن
.خارجهامنلعناصرالجامعات

باعتبار" والبحوثالعلياالدراساتكلية "بإنشاءالخاصةالموادعلىالجامعةواعترضت
اإلشرافجهاتازدواجوالبشرية، وإلىالماديةاإلمكاناتبعثرةإلىيؤدىقيامهاأن

معالقسمالعادية، فيتعاملالكلياتعنالعلياالدراساتكيانفصلمنهيفهم؛ إذالعلمي
اتصلفيماالعلياالدراساتكليةمعويتعاملاألولىالجامعيةالمرحلةفىالكلية

.)80(العلميةاألقساممنعددعلىالجامعةقيامفكرةمعيتنافىالعليا، ممابالدراسات

بدعوىخارجهامنالجامعةمديرتعيينالمشروععليهااحتوىالتىاأللغامبينومن
أن) 14المادة (الجامعةمديرتعيينشأنفىالمشروعاستحدثاالختيار؛ فقدقاعدةتوسيع
من، أوالسابقينأوالحالييناألساتذةمنالعلميةالمكانةذوىبينمناختيارهيكون
غيرمنالمديريختارأنالممكنمنفأصبح. المستوىنفسمنعلميةوظائفشغلوا
متجهةكانتالنيةأنويبدو. )81(رفضهعلىالجامعةأجمعتما، وهوالجامعاتأساتذة

.17/5/1967الجامعة، األهرامإلىالطريقنضلالحتى: المحجوبرفعت)79(
.8/5/1967، األهرامالجامعىالتعليملسياسةمفتوحةمناقشة: بكرإحسان)80(
.9/5/1967، األهرامالجامعىالتعليملسياسةمفتوحةمناقشة: بكرإحسان)81(
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من "يعدونممن" العربىاالشتراكىاالتحاد "رجالأيدىفىالجامعاتإدارةوضعإلى
".العلميةالمكانةذوى

أخرىإلىكليةمنالتدريسهيئةعضوبنقلالخاصةبالموادالمشروعاحتفظكذلك
دونخارجهاالعامةالوظائفإلىالجامعةأخرى، ومنإلىجامعةالجامعة، ومنداخل

يعنى، مماالنقلهذاعلىجامعتهومجلسوكليتهقسمهموافقةأوموافقتهاشتراط
.)82(التدريسهيئةلعضواالستقرارلتحقيقالكافيةالضماناتغياباستمرار

عزت، قالالقانونمشروععلىاعتراضاتمنالجامعيونأثارهماعلىردهوفى
أمرالعالىالتعليموزيراختصاصاتحدودأن– العاليالتعليموزير- )83(سالمة

الحكومة، "فإذافىممثلةالدولةتقررهالجامعة، وإنماأوالعالىالتعليموزيريقررهال
لدىحساسيةيثيرأمرهذاأنأعتقدالوزير، فالاختصاصاتتوسعأنالدولةرأت

الجامعة،
يرىالوزيركانوبذلك". الدولةقطاعاتومختلفالجامعةبينانفصالهناكيعدفلم

السمعإالعليهابشأنها، ومااتصلماكلالدولةحكومية، تقررمصلحةمجردالجامعة
.والطاعة

،للجامعاتاألعلىالمجلسعضويةفىالجامعةعنالخارجةالعناصرغلبةالوزيروبرر
منتأتيهاخبرةكلإلىبحاجةالجامعات "بأنبالجامعةالتدريسهيئةتمثيلحسابعلى

أكيدةرغبةعن – اآلنتسعىالتىهىالجامعةأنالفعلية؛ ذلكالعملمواقعمنالخارج
أساتذتها، بررغيرمنالجامعاتمديرىلتعيينوبالنسبة". المجتمعخدمةفىللمساهمة– 

بالعملالكاملةالعلمية، والخبرةالقدرةبينيجمعأنيجبالجامعةمديربأنذلكالوزير
،المجتمعوأهدافالوطنىالعملبأبعادالوثيقالقيادة، واالتصالعلى، والقدرةالجامعى

وضعترىأنفى" السياسيةالقيادة" حقوأكد". الصالحالشخصاختيارأمرهنا"فاألمر
.معينموقعفىمعينةقيادة

.14/5/1967الجامعة، األهرامألساتذةالرائدالدور: سرورعثمان)82(
.19/5/1967سالمة، األهرامعزتالدكتورمعصريححديث)83(
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بقىماتصفيةإلى – تماماواضحهوكما – يهدفالمقترحالقانونمشروعكانلقد
إلىيهدفكان، كمامحضحكومى" مرفق "إلى، وتحويلهاخاصكيانمنللجامعة
يفسرهذاالملتزم"، ولعلالعلم "شعارتحت" االشتراكىاالتحاد "هيمنةتحتوضعها

وجاءت. واستسالمخنوعطولبعدالمشروعلهذاالجامعةجانبمنالضاريةالمعارضة
.المكشوفةالمحاولةهذهعلىلتقضى1967يونيوهزيمة

باستقاللاتصلفيما1958قانونعوراتبعضليستر1972لسنة49رقمالقانونوجاء
الجامعةيدير، فأصبحالمجالسإلىالسلطةبنقلالقيادةجماعيةبمبدأالجامعة، فأخذ

العميدمشاركامجلسهاالكليةيديرأصبح، كماذلكفىالجامعةرئيسمجلسها، ويشارك
المجلس "اختصاصاتاتسعتولكن. القسملمجلسبالنسبةالحالاإلدارة، وكذلكفى

الجامعة، وتُحدحركةعلىقيداتشكلتنفيذيةصالحياتلهفأصبحت" للجامعاتاألعلى
مجالسحقإقرارورغم. البعضوبعضهاالجامعاتبينالتمايزتحقيقإمكانيةمن

األساتذةبينمنالعميدتعيينحقالجامعةرئيسإعطاءأنإالالعميدانتخابفىالكليات
فىالعملبسيرويضراالنتخاببمبدأيخلاألصواتأعلىعلىيحصلونالذينالثالثة

حلقةيكسرالجامعةرئيسمنصبإلىاالنتخابمبدأامتدادعدمأن، كماالكليات
هيئةعضوعزلجوازعدمعلىالنصورغم. مغزاهالمبدأالقيادة، ويفقدديمقراطية
لرئيسالعقوباتبعضتوقيعحقوق، استمرتالتأديبمجلسمنبقرارإالالتدريس

هيئةأعضاءمنيقعمابكلالجامعةرئيسبإبالغكليةكلعميدألزمالجامعة، وكذلك
المجالسرأىأخذيشترطأندونوظائفهممقتضياتأوبواجباتهمإخاللمنالتدريس
هيئةعضوبنقليتصلفيماالضوابطبعضوضعورغم). رأينامانحوعلىالجامعية
الخاصالنصالجامعية، ظلالمجالسموافقةباشتراطأخرىإلىكليةمنالتدريس

التعليموزيرمنبقرارالجامعاتخارجعامةوظيفةإلىالتدريسهيئةعضونقلبجواز
أعضاءبعضبنقلالساداتالرئيسقام، عندما1980سبتمبرفىبالفعل، وطبقالعالى
دونمنفرداالعالىالتعليموزيرأصدرهبقرارالجامعةخارجوظائفإلىالتدريسهيئة

.الجامعيةالمجالسإلىالرجوع
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،الجامعيينأوساطبينبإلحاحمطروحةقضيةالجامعاتاستقاللقضيةتزالالوهكذا
ديُمقراطية، فالمشاركةأسسعلىبناؤهاقامإذاإالالجامعةاستقالليتحققأنيمكنوال

مختلفعلىالجامعيةقياداتهماختيارفىالتدريسهيئةأعضاءجانبمنالديمقراطية
المختلفة، وتوفيرالجامعةوبرامجوخططسياساتصياغةفى، والمشاركةالمستويات
تطلقالتىالرئيسيةالعناصرالجامعية، تمثلبرسالتهمالقياملهمتكفلالتىالضمانات
الفكر، وتقدمرقىفى – بحق – بواجباتها، فتساهمتقوملكىللجامعةالخالقةالطاقات

بهاصدرالتىللمعانىيصبحعندئذ. المجتمعاإلنسانية، وخدمةالقيم، وتنميةالعلم
.العمليةقيمتهاالجامعاتتنظيمقانونالمشرع
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السادسالفصل
الوطنيةوالحركةالجامعة

الراميةالوطنيةالحركةُأواُرفيهاشتدوقتفىالوطنىللعملمنارادائماالجامعةكانت
طلبةأنورغم. للقصراألوتقراطيةاالتجاهات، ومقاومةالتاماالستقاللتحقيقإلى

لواءحملتالتىالوسطىالطبقةإلىانتمائهمبحكمالوطنىالعملطليعةكانواالجامعة
يمثلوالمأنهمالوطنية، إالالحركةفجرمنذالبريطانىلالحتاللالمضادالسياسىالعمل

التدريسهيئةأعضاءذلكفىشاركهم، بلالوطنىالعملساحةفىالجامعةوحدهم
أحيانا، وبالعملبالتوجيه – الوظيفيةأوضاعهمبهسمحتماحدودفى – بالجامعة
.أخرىأحياناالمباشر

كاملمصطفىالزعيمإلىالوطنىالعملمجالفىفعالةكقوةالطلبةتنظيمفضلويرجع
نادى "بتأسيسالوطنيةالحركةلدعمالعلياالمدارسطلبةصفوفبتنظيماهتمالذىباشا

االحتاللضدللطلبة، وتعبئتهمالسياسىالوعىتنمية، بهدف1905عام" العلياالمدارس
دورالطالبية، ويطورللحركةالنواةهذهليرعىبكفريدمحمدالزعيموجاء. البريطانى

بين، والعملاالحتجاجوحركاتاإلضراباتتنظيمخاللمنالوطنيةالحركةفىالطالب
إذا – عجبوال". الوطنىالحزب "حركةوراءوتعبئتهالتنظيمهاالعاملةالطبقةصفوف

العملذلكفى، يستوى1919ثورةخاللالوطنىالعملطليعةفىالطلبةنجدأن– 
السرىالعمل، أوالمنشوراتوتوزيعواإلضراباتالمظاهراتتنظيمفىممثالالعلنى

.العنفطابعاتخذ، والذىمعهموالمتعاونيناإلنجليزضدالموجة

بعضانضماممن1925عامحكوميةكجامعة" المصريةالجامعة "تأسيسوهكذا، عند
،الوطنىالنضالخبراتمعهميحملونوأساتذتهمالطالبإليها، جاءالعلياالمدارس

السياسىالعملفىالطالبيةالعناصرأنشطمنكانواالذينالحقوقطلبةخاصةوبصفة
، فلمحريتهنيلأجلمنكافحالذىالوطنهموممعهمالجامعةشبابحمل، كماالوطنى

الملكأنإالالقصورأوجهمن1923دستورشابمامنقوصا، ومعاستقالالإاليجن
جميعا، وبددتالمصريينشغلتجديدةقضيةبذلك؛ ليخلقألغاه، ثم، وعطلهبهضاق
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إلىأضف. 1923دستوربعودةوالمطالبةالديمقراطيةقضية، وهىالوطنىالعملطاقات
عنوعجزذريعفشلمنالبريطانية – المصريةالمفاوضاتجوالتبهمنيتماذلك
االقتصادىعلىاألجنبيةالسيطرة، وبقاءالوطنىاالستقاللتكبلالتىالقيودرفع

.المختلطةوالمحاكماألجنبيةاالمتيازاتبحمايةاستظلتالتىالسيطرةالمصرى، تلك

طلبةكسبعلىالسياسيةاألحزابحرصت؛ فقدالسياسيالعملركيزةالطالبكانولما
األحرارحزب، وزاحمهالمجالهذافىملحوظانجاحاالوفدصفها، وحققإلىالجامعة

اإلخوان: األيديولوجيةالسياسيةالجماعاتتظهربدأت، حتىذلكفىالدستوريين
األخرىواألحزابالوفدمنالماركسية، فانتزعتالفتاة، والتنظيمات، ومصرالمسلمون

منذالطالبية، وخاصةالحركةفىمؤثروجودلهاالطالبية، وأصبحقواعدهابعض
طالبحركةكانتوبذلك. 1952يوليو23ثورةحتىالثالثينياتمنالثانىالنصف
أدوارالعبتالتىالمختلفةالسياسيةوالجماعاتاألحزابمحاورحولتدورالجامعة
.1952و1919ثورتىبينمصرفىالسياسيةالساحةعلىوقيمتهاحجمهافىمتفاوتة

الجامعة، وتقيمطالبحركةمنتحدأنللقصرالمواليةاألقليةحكوماتوحاولت
الذى1929لسنة22رقمالقانونذلكللطلبة، منالسياسىالنشاطوجهفىالحواجز
النظامبحفظالخاصالقانوناإلنجليز، وهومنبضغطباشامحمودمحمدوزارةأصدرته

أشهرستةتتجاوزالمدةبالحبسيعاقبأن "علىاألولىمادته، ونصتالتعليممعاهدفى
أواإلرهابأوالعنفأوالقوةاستعملمنكلجنيهاخمسينإلىعشرينمنبغرامةأو

وطلبةتالميذلدعوةأخرىطريقةأىأوالوعودأواألعطيةأوالمناوراتأوالتهديد
عناالمتناعأوبمظاهراتالقيام، إلىالتعليممعاهدمنغيرهماأوالكلياتأوالمدارس
جماعاتأولجانتأليفإلىعنها، أواالنقطاعأوالتعليممعاهدمغادرةأوالدروس
بأيةاالشتراكإلىسياسية، أواجتماعاتحضورإلىإليها، أواالنضمامأوللطلبةسياسية
أوسياسيةمحاضراتتوزيعأونشرأوطبعأوتوقيعأوتحريرفىكانتطريقة

.)84("سياسيةصبغةذاتأمورأومسائلبشأنالسلطاتإلىموجهةاحتجاجات

.658، ص1، جواللوائحالقوانينمجموعة: وآخرحسنمحمدأحمد)84(
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الدستورىلالنقالبالسياسيةالمعارضةتدعيمعنالطالبأنظارأيضا، صرفذلكومن
وتشجيعهماالجتماعىالطالبلنشاطالجامعةوإدارةالحكومةبتبنى1933 – 1930عام

.وغيرهاالثقافةلنشرالطلبة، وجمعيةالقرش، كمشروععليه

أوبصورة – الوطنىالسياسىالعملفىدورهميمارسونالجامعةطلبةظلذلكورغم
نقطةهامة، شكلتسياسيةمبادراتأصحابكانواأنهمغير. الحقبةتلكطوال – بأخرى
عامالطالبانتفاضةذلكمن. تطورهمنحاسمةمراحلفىالوطنىالعملفىتحول

 –أيضا – ذلكالوطنية"، ومنالجبهة "تكونالسياسيةاألحزابعلىفرضتالتى1935
بديلةسياسيةكقيادةنفسهاطرحتالتى1946عام" والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة "تكوين

.1967هزيمةمنالموقفالتقليدية، ثملألحزاب

الوطنيةالجبهةوتشكيل1935انتفاضة
محمدالوزارةتولىفمنذ. 1935عاممطلعمعالمصريةالسياسيةالساحةالتوترساد

، وخاصة1923دستوراستعادةعلىاآلمالتعلقت) 1934نوفمبر14 (باشانسيمتوفيق
1923دستوربعودةقراراتتخذلمأنها، غير1930دستورالجديدةالوزارةألغتعندما

الحبشة، فاستاءغزتأنالفاشيةإيطاليالبثتماواإلنجليز، ثمالقصرمنبضغط
.إيطالياضدعسكرىعملفىبمصربريطانياتزجأنوخشواالعدوانلهذاالمصريون

السياسيةالقوىصفوفتوحيديتطلباألمر، كانالظروفكتلكصعبةظروفوفى
خاللمنبريطانيامعالعالقاتالدستور، وتحديدباستعادةالمطالبةوراءالمختلفة
أنغير. 1922فبراير28تصريحمنذالمعلقمصروضعتنهىمعاهدةحولالتفاوض
الحركةتصدرفىاآلخريزاحممنهاكلبصراعاتها، وراحشغلتالسياسيةاألحزاب

واألحرارالوفد، فبذلجانبهإلىالطلبةلجذب – أيضا – منهاكلالسياسة، وسعى
.المجالهذافىاألكبرالجهدالدستوريون

السير (البريطانىالخارجيةوزيرألقىالسياسيةبالمشاحناتالمليءالجوهذاووسط
دستورشأنفىالبريطانيةالحكومةاستشيرتعندماأنهفيهأعلنبيانا) هورصامويل

صالحيتهعدمثبتتاألول؛ ألن19030دستورإعادةأوإعادتهبعدم، نصحت1923
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هذاوجرح. )85()1935نوفمبر9 (المصريينرغباتمعيتعارضلمصر، واآلخر
شئونأدقفىتتدخلبريطانياأنأيقنواالذينللمصريينالوطنيةالمشاعرالتصريح

حوادثاألذهانإلىأعادتكبرىانتفاضةإلىالمتراكمالوطنىالسخط، وتحولبالدهم
.1919ثورة

ذكرىفىبالجيزةالجامعةحرمداخلاجتماعاالمبادرة، فعقدوازمامالجامعةطلبةوَملك
مظاهرةفىالجامعةمنخرجوابريطانيا، ثمموقففيهأدانوا) نوفمبر13 (الجهادعيد

، أطلقذلكرفضوا، وعندمااالنفضاضمنهمطالباالبوليسلهمسلمية، فتصدىكبرى
إصاباِتمنهمآخرعددخطيرة، وأصيبإصابةطالبان، فأصيبعليهمالنارالبوليس

.األمةدستوروحياةاالستقاللوحياةمصربحياةيهتفوناستمرواذلكطفيفة، مع

مظاهرةفىوخرجواصفوفهمتنظيمالجامعةطلبةنوفمبر)، أعاد14 (التالىاليوموفى
الزحفودوندونهمللحيلولةقواتهحشدقدكانالبوليسأنالقاهرة، غيرصوبكبرى
،عباسكوبرىفوقالمتظاهرينمنطالبالثالثمائةنحوالقاهرة، فحاصروسطعلى

اآلدابطالب، وجرحمرسىالمجيدعبدمحمد: الزراعةطالبفقتلالنارعليهموأطلق
القبض، وألقىالتالىاليومفىأثرهعلىبالغا، ماتجرحاالجراحىالحكيمعبدمحمد
أيامعشرةلمدةالدراسةبتعطيلقراراالجامعةإدارةوأصدرت. الطالبمنعددعلى

يقودالجامعةطالباتحادمجلساستمرجدوى، فقددون، ولكنالموقفلتطورتحاشيا
.وينظمهاالحركة

الخارجيةوزيرتصريحعلىاألممعصبةإلىاحتجاجبرقيةالطلبةاتحادفأرسل
عزمهمالطلبة، وأعلنواعلىاإلنجليزالضباطبقيادةالبوليساعتداء، وعلىالبريطانى

16يوم (أخرىمظاهرةالجامعةطالبونظم. االستقالليتحققحتىالجهادمتابعةعلى

فيهاالطبلطلبة، كانالبوليسضدالزجاجيةوالمقذوفاتالحجارةفيهااستخدموا) نوفمبر
آخرطالبأصيببالغا، كماجرحارأسهفىكبيرإنجليزىضابطملحوظ، فجرحدور

التالىاليومفىومات) العلومدارمن (عفيفىطهعلىالطالبهوالبوليسبرصاص
والمدنالقاهرةأنحاءمختلففىذلكبعدالطالبيةالمظاهراتوانتشرت. بجراحهمتأثرا

.200، ص1949، القاهرة2المصرية، جالثورةأعقابفى: الرافعىالرحمنعبد)85(
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المتاجرالشهداء، فأغلقتعلىحدادا) نوفمبر28يوم (عامإضرابونظم. الكبرى
الجامعةطالبديسمبر، أقام7وفى. المواصالتوعطلتالصحفبالقاهرة، واحتجبت

.مهيباحتفالفىعنهالستارالجامعة، ُأزيحلشهداءتخليداتذكارّيانصبافنائهافى

اجتماعًااآلدابكليةأساتذة، فعقدالطالبمعبالجامعةالتدريسهيئةأعضاءوتضامن
تضمنتمذكرةالمعارفووزيرالجامعةلمديراألمر، وقدموافيهبحثوا) نوفمبر26يوم(

الشديد،بالعنفقوبلتسلميةبمظاهراتقامواالطلبةأنفيهاذكرواالموقففىرأيهم
الوطنمستقبلأنفيها، إالالرأىوأولىاألمةأنظاريلفتونأنهمالبالد، وأعلنواوأرجعوا

،النفوسعلىمتسلطاالقلقهذابقىمااألخطارتتهددهخاصةوالمتعلمينوالعلمعامة
السالمأوبريطانياأومصرمصلحةيالئمالمصرفىالقلقمناإلنجليزيسببهماوأن
والزراعةوالحقوقالهندسةكلياتفىلزمالئهمحافزااآلدابأساتذةتحركوكان. العام

مظاهراتمواجهةفىاتبعالذىهور، واألسلوبتصريحعلىاالحتجاجعلىوالتجارة
.)86(الطلبة

للمحاكمةقدمواالذينالجامعةطالبمنمشرفوطنىموقفالمصرىللقضاءكانكما
أحكاماإدريسحسينالقاضىأصدرنوفمبر)؛ إذ27يوم (الجزئيةعابدينمحكمةأمام

إن: "الحكمحيثياتفىواحدا، وقالوجنيهاقرشاعشرينبينتتراوحبالغرامة
البالد،فىعلمىمعهدأكبرطلبةمنكانواالساحقةأغلبيتهمفىأوجميعاالمتجمهرين

فىالسلطاتعلىتؤثرالهذهمظاهراتهمأنيدركونوفطنتهمثقافتهمبطبيعةوهم
اقتصرتهتافاتهمبأنذلكعلىالقاضىالقانون"، ودلليقصدهالذىالتأثيرذلكأعمالها
،البوليسضدالعنفاستعمالتهمةعنوأما. والدستورواألمةالملكبحياةالهتافعلى

المندوبثائرةاألحكامتلكأثارت، وقد)87(النفسعندفاعاكانتبأنهاالقاضىبررهافقد
العقوبةأقصىبتوقيعللقضاةتعليماتإلصدارالحكومةعلىفضغطالبريطانىالسامى
.الطالبعلى

.272السياسية، صالحياةفىودورهاالمصريةالجامعة: حسنسامية)86(
.270، صالمرجعنفس)87(
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منحركتهمنظموااالحتجاجية، بلالمظاهراتعلىالجامعةطلبةجهودتقتصرولم
أخرىلجانعنهاللطلبة"، انبعثتالعليااللجنة "اسمعليهاأطلقوالجنةتكوينخالل

بالساسةوراءها، واالتصالالعامالرأىللحركة، وتعبئةاإلعالميةالدعايةلتوجيه
وراحوا)88(السياسيةاألحزابعنحركتهماستقاللعلىالشديدالحرص، معواألحزاب

إلنقاذمتحدةوطنيةجبهةتكوينإلىيدعونهمالسياسيةاألحزابزعماءعلىيطوفون
.البالد

السياسيةالهيئاتجميعفيهناشدتبيانا" للطلبةالعليااللجنة "نوفمبر، أصدرت21ففى
والسودانلمصرالتامباالستقاللالمطالبةالغاصبالعدووجهفىواحدةجبهةالوقوف
لهذه – األقليةأحزابوخاصة – األحزابزعماء، فاستجاب1923بدستوروالتمسك

األحرارحزبرئيسباشامحمودمحمدمناألولىاالستجابةالدعوة، وجاءت
بعدما" المتحدةالجبهة "فكرةقبولإلىاألحزابمنوغيرهالوفداضطر، ثمالدستوريين

إلىأدىالذىبالشكلذلكبعداألحداثوتطورت. )89(الطالبيةالحركةضغوطازدادت
قدالجامعةطالبكانوبذلك. الحكمإلىالوفد، ووصول1923بدستورالعملإعادة

دفعتقدالدوليةالظروفكانتإيجابية، وأنبصورةالسياسىالموقفتحريكفىنجحوا
بتأييدتحظىمصريةوزارةمعمعاهدةإبرامتستطيعاألمور؛ حتىتهدئةإلىبريطانيا
.شعبى

)1946 (والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة
بينركائزهابتدعيماقتناعاالسياسيةاألحزاب1935عامالطالبيةاالنتفاضةزادت

منالثانىالنصفكان، وإنالمجالهذافىالمعلىالقدحللوفدالطلبة، وكانصفوف
اإلخوانجماعة "، ثمالطالبصفوفبين" الفتاةمصر "نشاطمدعلوشهدقدالثالثينيات

تحقيقفىالماركسيةالمنظماتنجحتعندمااألربعينياتبدايةكانتالمسلمين"، حتى
.الجامعةطلبةصفوفبينوجودها

.387، ص1المصرية، جالسياسةفىمذكرات: هيكلحسينمحمد)88(
.278–274، صالسابقالمرجع: حسنسامية)89(
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بنشاطالطالبقيامدونتحولالعرفيةاألحكامكانتالثانيةالعالميةالحربوخالل
طالببينمواقعهيتخذالسرىالنشاطبدأثمعلنية، ومنبصورةمعارضسياسى

الذينللطلبةالسياسيةالمواقفعنللتعبيرالنشاطأداةالمنشوراتالجامعة، وأصبحت
نهايةفىعادواأنهم، غير1935انتفاضةفىصفوفهمبينجمعتالتىاالتحادروحفقدوا

والعدالةالوطنىباالستقاللمطالبينالسياسيةالساحةعلىوجودهميفرضونالحرب
السياسيةللقياداتكبديلطرحتجديدةتنظيميةصيغةخاللمعا، مناالجتماعية

.التقليدية

حملتالتىالحربلظروفطبيعيةكنتيجةخانقةاقتصاديةأزمةتعانىمصركانتفقد
زيادةالمعيشةتكاليفزيادةإلىأدىالذىالتضخمطاقتها، وبسببفوقأعباءمصر

السواء، وأثبتتعلىالعمالوبينالجامعةخريجىبينالبطالةأزمةكبيرة، وتفاقمت
قيداكانت1936عامبريطانيامعأبرمتالتى" واالستقاللالشرفمعاهدة "أنالحرب

يرونجميعاالمصريونكانللوطنية؛ لذلكالسيادةمنمصر، وأنقصتحركةعلىثقيال
وتحقيقاالقتصاديةالمعضلة، وحلوالسودانمصرعنالتاموالجالءالمعاهدةإلغاء

.االجتماعيةالعدالة

جميعبينهم، وتمثلالسياسىمصرضميرعنيعبرونالجامعةطالبكانولما
للعبتهيَُّئوامصر، فقدفىالموجودةالسياسيةوالهيئاتواألحزابالسياسيةالتوجهات

.أوزارهاالحربوضعتأنبعدفعالجديددور

فى" – الشباباتصاللجنة "ميتلجنة، فقامتصفوفهمتوحيدإلىالجامعةطالبواتجه
الدستوريينواألحراروالوفدالوطنىالحزبإلىالمنتمينالطلبةضمت – 1945سبتمبر
؛المستقلينوبعضالفتاةومصرالمسلمينواإلخوانالوفديةوالكتلةالسعديةوالهيئة
فعادوا. للعملموحدبرنامجعلىينفقوالمأنهميبدوالطالبية، ولكنالحركةوحدةلتحقيق

أمورفىالعليااليدلهمتكون، أنالمسلموناألخوانحاولعندما، وخاصةاالنقسامإلى
.اللجنة
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طالبية، لعبجبهةلتكوينأخرىمحاولة)، قامت1945أكتوبر (الدراسىالعامبدايةومع
هذه – الجبهةدعوة، وتجاوزتالتنظيمفىاألساسىالدوروالشيوعيونالوفديونفيها

بكليةاجتماعفعقد. والفنيةالعلياوالمعاهداألزهرطلبةإلىلتمتدالجامعةحدود – المرة
".للطلبةالوطنيةللجنةالتحضيريةاللجنة "بتكوينقراراللطلبة، اتخذممثلينضمالطب

منوالتخلصالوطنىاالستقاللأجلمنبالنضالأهدافهاالجديدةالجبهةوحددت
المحليينالعمالءتصفيةعلىوالعملوالثقافيةوالسياسيةاالقتصاديةاالستعماريةالسيطرة

معالتفاوضاللجنةلالستعمار، واعتبرتالمعاديةالوطنيةالقوىلالستعمار، وتوحيد
تنظيمضرورةعلىالمجتمعونواتفق. تغتفرالجريمةالوطنحقوقحولالمستعمر

وبدُءوا. االنتخاببطريقالغرضلهذاتشكل" وطنيةلجان "خاللمنالجماهيرنضال
عناصرالتحضيرية، ضمتاللجنةعنمنبثقة" تنفيذيةلجنة "بانتخابلذلكالعملىالتطبيق

، وتولىالمسلميناألخوانالماركسية، وبعضوالمنظماتالوفديةالطليعةشبابمن
منثالثةالسكرتارية، وتولىموسىمصطفىالوفدىالطالبالتنفيذيةاللجنةرئاسة
الرءوفحمودة، وعبدالمحسن، وعبدالدينمحِيىفؤاد: هم – أيضا – الوفديينالطلبة
.علمأبو

إلىتدعوهاالبريطانيةالحكومةإلىرسميةمذكرةأرسلتقدالمصريةالحكومةوكانت
ممابريطانياردوصولفتأخر. 1936معاهدةفىالنظرإلعادةمفاوضاتفىالدخول

جاء) 1946يناير26فى (الردالمصريةالحكومةتسلمتالسياسية، وعندماالقالقلأثار
ضوءفىالمعاهدةمراجعةعلىالجالء، واقتصرموضوعإلىاإلشارةمنخالياالرد

.المتحدةاألممميثاقمراعاةمعالمشتركةالتجارب

المصرية،الحكومةمذكرةفىرأيهافيهبيانا، أبدتللطلبةالتنفيذيةاللجنةوأصدرت
علىالبريطانىالردالمصرية، وانتقدتالقضيةدوليةإلىاإلشارةإغفالهاعليهافنعت

بعدمالحكومةبريطانيا، وطالبتنواياحولالشبهاتتثيرالمصرية، وراحتالمذكرة
منرسمىتصريحبذلكيصدرأنالجالء، علىأساسعلىإالمفاوضاتفىالدخول
رفضحالةفىمواقفهابتحديدالمصريةاألحزابالبريطانية، وطالبتالحكومةجانب

.النيلوادىووحدةالجالءأساسعلىالتفاوضمبدأالبريطانيةالحكومة
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فىللنظرفبراير9فىعاممؤتمرلعقدالطلبةإلىالدعوةالتنفيذيةاللجنةوجهتثم
إلىموجهبيانبإصدارانتهىالجامعىالحرمداخلكبيراجتماع، فعقدالراهنالموقف

فىالدخولقوّيا، وعدمرفضاالبريطانىالردبرفضالحكومةفيه، طالبواالملك
فىمصربحقفيهتعترفرسمّياتصريحاإصدارهابعدإالبريطانيامعمفاوضات

األممفىمصروفدمنباشابدوىالحميدعبدبسحب، وطالبواالنيلوادىووحدةالجالء
الطالبعدهالمصرية، مماالقضيةتدويلضدبهأدلىالذىالتصريحبسببالمتحدة
.الوطنيةبالقضيةضارا

إلىمطالبهملرفععابدينقصرإلىكبرىمظاهرةفىالتوجهالطلبةالمؤتمر، قرروبعد
كادالمؤتمر، فماعقدعناللجنةأعلنتمنذعدتهلألمرأعدقدالبوليسوكان. الملك

الخلفمنالبوليسمفتوحا، وهاجمهموجدوهحتىعباسكوبرىإلىيصلونالطالب
.مختلفةإصاباتمنهمالكثيرفأصيب

استمرارإلىبالعنفالسلميةالطالبيةالمظاهرةمواجهة، أدت1935عامحدثوكما
والزقازيقاإلسكندريةإلىفبراير)، وامتدادها10 (التالىاليومفىالمظاهرات
بيناإلصاباتمنمزيدليقعبالقوةالبوليسلهاوأسيوط، وتصدىوالمنصورة

.عباسكوبرىمأساةعلىاحتجاجاالمدنتلكفىللتظاهرخرجواالذينالمتظاهرين

لهمالحكومةمواجهةعلىالملكإلىاحتجاجمذكرةللطلبةالتنفيذيةاللجنةوأرسلت
عدمعلىالمصريةالحكومةتصّربأنفبراير، وطالبوا9يومحدثماوعلىبالعنف

المشاكلشرط، وحلأوقيددونالنيلوادىووحدةالجالءأساسعلىإالالتفاوض
رفضحالةفىمصرقضيةلعرضاألمنمجلسإلىعاجال، والتوجهحالاالقتصادية
.رسمياتأييدامصربتأييدالعربيةالدولتطالبأنالجالء، علىلمبدأبريطانيا

القمعسياسةعلىاحتجاجا، فقدمواالطالبمعبالجامعةالتدريسهيئةأعضاءوتضامن
منوقعفيماالمسئوليةلتحديدعاجلتحقيقبإجراء، وطالبوامعهمالحكومةانتهجتهاالتى

وكانت. األزهروخريجىالجامعةخريجىاتحاداتمعهمتضامنكما. أليمةحوادث
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مجلسداخلباشاالنقراشىحكومةعلىالمعارضةهجومموضعفبراير10، 9أحداث
.النواب

الملكميالدبعيداالحتفالبمناسبةالجامعةعلىعلقتالتىالزيناتبتحطيمالطالبوقام
الجامعةبزيارةالملكيقومأنمقرراوكان. باألقداموداسوهاصورته، وانتزعوافاروق
يسمحالزيارة، ولممقاطعةالطالبالجامعية، فأعلنللمدينةاألساسحجرووضع

.إليهايطمئنالتىالعناصرمنبعنايةاألمناختارهمالذينللطلبةإالاالحتفالبحضور
االستقالة، فقدمسوىأمامهايكن، لموالنظاماألمنحفظعنالوزارةعجزوإزاء

باشاصدقىإسماعيلالملك، وكلف1946فبراير15فىوزارتهاستقالةباشاالنقراشى
.الجديدةالوزارةبتشكيل

،المعتقلينالطالبسراحوأطلقبالمظاهراتالمهادنة، فسمحسياسةباشاصدقىواتبع
تفتيتعلىيعمل، راحالوقتنفسوفى. بالعنفالمظاهراتمواجهةعنالحكومةوكفت
الحكومة، كماجانبإلىالمسلميناإلخوان، فاستمالصفوفهم، وشقالطالبجبهة

يبَقولم. داخلهامنالطالبيةالحركةيضربالفتاة؛ حتىمصرشباببعدهماستقال
الصغيرةاألحزابشبابوبعضوالشيوعيينالوفديينسوىللطلبةالوطنيةباللجنة

.المستقلينوبعضاألخرى

العمالية،الحركةمعبااللتحامللطلبةالوطنيةاللجنةدعمفىهامادوراالشيوعيونولعب
فىالوفدييندورعلىيؤثرلمذلكأنغير" والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة "فتكونت

تأثيركان، بينماالشيوعيينقواعدمنأوسعالطالبيةقواعدهمكانتاللجنة، فقد
، كانتكلوعلى. الوفدتأثيرمنمدىأبعدالعماليةالحركةفى – عندئذ – الشيوعيين

الجالءأجلمنللنضالالصفوفجمعتستدعىظروففىتكونت" وطنيةجبهة "اللجنة
عليهايختلفالمطالباالجتماعية، وجميعهاالعدالةإلى، والدعوةالنيلوادىووحدة

.السياسيةومعتقداتهتوجهاتهكانتمهماواحدمصرى

الخميسيوميكونبأنقرارهافيهأعلنتبيانا" والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة "وأصدرت
التى "الوطنيةللحركة؛ استئنافاعامبإضرابالمصريونفيهيقوم" الجالءيوم "فبراير21
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والحريةالتاماالستقاللفىحقهاحولمتكتلةالمصرىالشعبعناصركلفيهاتشترك
المحالتوإغالقوالمواصالتالعامةوالمرافقاألعمالبتعطيلالشاملة"، ونادت

.البالدأنحاءجميعفىالعلمودوروالمصانعالتجارية

حركةكاملة، فشلتاستجابةللجنةالشعب، استجاب1946فبراير21يوموفى
المدارس، وأقفرتالعملعنالتجاريةوالمحالالمصانعجميعوتوقفتالمواصالت

ميدانإلىاتجهتالجماهيرفيهاشاركتكبرىمظاهرةاألزهرمن، وخرجتوالكليات
المساومةوأساليبالمفاوضاتبمقاطعةقراراتاتخذشعبىمؤتمرعقداألوبرا؛ حيث

،بالسودانالخاصة1899، واتفاقية1936معاهدة، وإلغاءالنيلوادىعنبالجالءوالتمسك
.األمنمجلسعلىالمصريةالقضيةوعرض

الثكناتحيث) اآلنالتحرير (النيلقصرميدانإلىالكبرىالمظاهرةزحفتثم
وكانت. عابدينساحةإلىمنهاقسماآلن)، واتجهالهيلتونفندقموقع (البريطانية

جنوحأوللممتلكاتالتعرضودونأحدعلىاعتداءدونتامنظامفىتسيرالمظاهرات
وسطالميدانتخترقالمسلحةالبريطانيةالعسكريةالسياراتببعض، فإذاالتخريبنحو

المتظاهرينجانبمنالطبيعىالرّدوكان. عجالتهاتحتبعضهملتدهمفجأةالجماهير
، فكانتالرصاصبإطالقالبريطانيونالجنودبالحجارة، فردالبريطانيةالثكناترجم

موقعيحتلكان (بالميدانبريطانىمعسكرفىالنارفأشعلواالجماهيرثائرةأثارتمذبحة
المظاهراتوظلت. األخرىالبريطانيةالعسكريةالمنشآتوبعض) اآلنالمجمعمبنى

أحياءجميعإلىالتلقائيةالمظاهراتوانتقلت. الليلمنتصفحتىسائدةواالضطرابات
.العنفطابعمتخذةاألخرىوالمدناإلسكندريةفىانتشرتاستثناء، كمادونالقاهرة

؛الخصوصوجهعلىالطلبةثائرةالمساءفىباشاصدقىأعلنهالذىالبيانوأثار
"والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة "، فأصدرتبالتخريبواتهامهمبالدهماءالعماللوصف

فىوالمظاهراتالمؤتمراتتنظيم، واستمرواالتهامالوصفهذافيهاستنكرتبيانا
ذلكفىالصحف، فصدرتعامحداديوم) فبراير25 (يوماللجنةوأعلنت. التاليةاأليام
، فاستجابعاموإضرابحداديوممارس4يوماللجنةوأعلنت. بالسوادمؤّطرةاليوم

منإالالشوارع، وأقفرتاليومذلكفىالصدورعنالصحفللدعوة، فاحتجبتالجميع
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صداموحدث. والجامعةوالمدارسالتجاريةوالمحالتالمصانعوأغلقتالمتظاهرين
وجرحقتلىالمتظاهرينمن28فيهسقطوالمتظاهريناإلنجليزالجنودبينباإلسكندرية

.بريطانيينجنودأربعة، وجرحبريطانيانجنديانمتظاهرا، وقتل432

فىعامإضراب) مارس4 (اليومنفسفىالمصرية، وقعالوطنيةالحركةمعوتضامنا
الحركةفىأثرهافبراير21لمذبحةوكان. األردنوشرقولبنانوسورياالسودان
لنضالتكريما" العالمىالطلبةيوم "فبراير21يوماعتبارالعالمية، فقررتالطالبية
.)90(المصريينالطالب

صدقىحكومةلجأتشهور، فقدبضعةسوى" والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة "تعمرولم
القوميةاللجنة "سميتالفتاةومصرالمسلميناإلخوانمنأخرىلجنةتشكيلإلىباشا

اللجنةمعمصادماتفىالحركة، دخلتصفلشقالحكومةاستخدمتها" والعمالللطلبة
الجبهةعناصربينالخالفاتأنكما. العماليةالتجمعاتوفىالجامعةداخلالوطنية
البرنامج، وغيابالعمالبمشكالتالكافيةالعنايةاللجنة، وعدمشكلتالتىالوطنية
للنخبةحقيقّيابديالتقدمكادتالتىالسياسيةالتجربةهذهنهايةإلىأدىذلك، كلالواضح

.جديدديمقراطىسياسىتنظيمبناءباستطاعتهاكانلوالتقليديةالسياسية

1967هزيمةعلىاالحتجاج
فىالطلبةلعبهالذىالكبيرالدورذلكبانتهاءالوطنيةالحركةفىالجامعةدورينتهلم

يعبرونفيهاالتدريسوهيئةالجامعةطالباستمرالثانية، فقدالعالميةالحرببعدالحركة
فىبارزدورلهم، فكان1952يوليوثورةعلىالسابقةالسنواتفىالوطنىالضميرعن

، كما1951عامالوفدحكومةيدعلى1936معاهدةإلغاءعلىترتبتالتىاألحداث
البريطانىالوجودضدالمسلحالكفاححركةفىللمساهمةالجامعةطالببعضتطوع
.السويسقناةفى

بينقسمةالجامعةداخلالسياسىالنشاطكان) 1952 – 1946 (الفترةتلكوخالل
منقلةجانبأساسية، إلىسياسيةكقوىالمسلمينواإلخوانوالشيوعيينالوفديين

1945مصرفىالسياسيةالحركة: البشرىطارق: راجع" والعمالللطلبةالوطنيةاللجنة" حولالتفاصيلمنللمزيد)90(
،1956 -1882المصريةالوطنيةالحركةتطور: الشافعىعطية، شهدى115–92، ص1972، القاهرة1952–

.بعدهاوما421، صالسابقالمرجع: حسن، سامية109–98، ص1957القاهرة
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السياسىالنشاطمظهرالفتاة)، وكانمصر (االشتراكىالحزبركابفىسارتالطالب
عيدالمختلفة، وخاصةالوطنيةالمناسباتفىواإلضراباتالمظاهراتتنظيمالوطنى
).فبراير21 (الطلبةنوفمبر)، وعيد13 (الجهاد

وتشكيليوليوثورةقيامحتىاألربعالقوىتلكبينمحصوراالسياسىالنشاطوظل
الطلبة، كمابعضيستقطبأنالجديدالتنظيم)، فاستطاع1953يناير" (التحريرهيئة"

أزمةبعداألمروحسم). قبلمنرأينامانحوعلى (التدريسهيئةأعضاءبعضاستقطب
وأعضاءالطلبةمنسياسّياالنشطةالعناصرفصُلالتحرير، فتمهيئةلصالح1954مارس
استئنافهيتمالدراسة، ولمأماكنداخلمحظوراالسياسىالنشاط، وأصبحالتدريسهيئة
"العربىاالشتراكىاالتحاد "أعضاءعلىمقصوراكانأنه، غيرالستينياتفىإال

السرى، وتعرضتالعملإلىفاتجهتاألخرىالسياسيةالعناصرأما" الشبابومنظمة"و
.األمنأجهزةيدعلى – آلخرحينمن – للتصفية

الحكيمعبدالمشيربطانةمحاكماتعنهكشفت، وما1967يونيوهزيمةكانتإذاحتى
الجماهيرصدورفىيتراكمالسخط، أخذالنظامفىاستشرىالذىالفسادمنعامر

سالحفىواإلهمالالتقصيرقضاياأحكامإعالنوعند. الجامعةوطالبالعمالوخاصة
ضباطأحكام)، وكذلك1968فبراير20 (الضباطبعضفيهااتهمالتىالطيران

الهزيمة،كارثةمعتتناسبالباألحكامجاءتالتىالعقوباتأنالناس، أحّسالمدرعات
خرجواالذينبحلوانالحربيةالمصانعبعمالبدأتالتىالشعبىالغضببراكينفانفجرت

21 (بالرصاصاألمنقواتلهمالقاهرة، فتصدتإلىمتجهينعارمةمظاهرةفى

).فبراير

الطالب، اجتمعاليومنفسظهربعدالجامعةإلىحلوانحوادثأنباءوصلتوعندما
أحداثوفىاألحكامفىرأيهملرفعلجنةبينهممن، وشكلوااآلدابكليةمدرجاتبأحد

الحتواءمحاولةفىالجامعةمديراالجتماعالمساء، وحضرحتىمجتمعين، وظلواحلوان
عطلةكانأنهرغمالتالىاليومإلىاالجتماعواستمر. المضاعفاتوتجنبالموقف
أربعمدىعلىالطالبمعوتناقشالعالىالتعليموزيرحضرحيث) الوحدةعيد (رسمية
االشتراكىواالتحادالطالبباتحادتتصلكانتالتىمطالبهمخاللها، طرحواساعات
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ببحثالوزيرفوعد. األحكامالنكسة"، ومسألة "أمركلهذلكالجامعة، وفوقوإدارة
جمالالرئيسإلىواألحكامبالنكسةاتصلما، ورفعاالختصاصجهاتمعالمطالب

.الناصرعبد

.التامةثقتهميولونهكانوا؛ ألنهمللرئيسالسياسيةالمطالبرفععلىالطالبأصروقد
،األحكامعلىواالحتجاج – األمربدايةفى – النكسةأمرفىمحصورةالمطالبوكانت

وكان. الطالبيةاالتحاداتواستقاللوالديمقراطيةالعامةالحرياتلتشملتتسعأخذتثم
إلقاءتمأنه، غيرالطالبتجاهنواياهاحسنالسلطةأبدتلوالموقفاحتواءالممكنمن

خرج؛ حيثالمظاهرات، فانفجرتالطالبشكلهاالتىاللجنةأعضاءبعضعلىالقبض
األخرى، واتجهواالكلياتطلبةإليهمانضمالجامعة، ثمحرمإلىكليتهممنالهندسةطلبة
الطلبةعنباإلفراجمطالبينالمدينةوسطصوبالجامعةكوبرىإلىكبيرةمظاهرةفى

عنها، وبإطالقالمسئولينبمحاكمةبالهزيمة، مطالبينالتنديدشعارات، مرددينالمعتقلين
.العامةالحريات

الذىالطبلطالبتصدتالجامعة، كماكوبرىمدخلعندللطالباألمنقواتوتصدت
نفس، مرددينالمطالبنفس، رافعينزمالئهملمالقاةالوقتنفسفىيتحركونكانوا

الذينشمسعينجامعةطالبمعالقاهرةجامعةطالبحركةتزامنتكذلك. الهتافات
.العباسيةميدانعندبالعنفاألمنقواتكبيرة، قابلتهامظاهرةفىخرجوا

الطلبةاستطاعالطالبيةالمظاهراتمواجهةفىوعنفهااألمنقواتحصارورغم
اللوق)؛ حيثوبابالتحريرميدان (المدينةوسطإلىوالوصولالشرطةحواجزاختراق
.المساءحتىبالحرياتاالحتجاجية، ويطالبونالهتافاتيرددونظلوا

بإلغاءقرارا – الناصرعبدجمالبرئاسة – الوزراءمجلس، اتخذالليلمنتصفوعند
تعطيلقررأخرى، كماعلياعسكريةمحكمةإلىالقضية، وإحالةصدرتالتىاألحكام
الجامعيةالمدينةوإغالقالمظاهراتالعليا، ومنعوالمعاهدبالجامعاتالدراسة

).الغاضبةاالحتجاجيةالحركةإلىاإلسكندريةجامعةطالبانضمامبعد (باإلسكندرية
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منمزيدبإعطاءالخاصةالطلبةلمطالباالستجابة، تمتالموقفالحتواءمحاولةوفى
،السياسىبالعمللالتحادات، والسماحالتحاداتهمالحركةوحريةوالفاعليةاالستقالل

الطالبيةاالتحاداتتنظيمبشأن1968لسنة1533رقمالجمهوريةرئيسقراروصدر
الضميرعنيعبرونالطالببالحركة، وعادتموجالجامعة، وبدأتالمطالبلهذهمنفذا

منظمةيد، وكفتالمعتقلينالطلبةجميععنوأفرج. 1954عاممنذمرةألولالوطنى
.)91(الطلبةاتحادعلىاألضواءالجامعة، وسلطتعنالشباب

المعارضةحركاتعصبتمثل – الحينذلكفى – المستقلةالطالبحركةكانتوقد
األخرىالمعارضةحركاتجاءتالهزيمة؛ إذصدمةأفرزتهاالتىواالجتماعيةالسياسية

فيه، وترددت1968مارس28فىالقضاةنادىأصدرهالذىالبيانلها، مثلفعلرد
.)92(العامةالحرياتبإطالقيتعلقفيماالطالبيةفبرايرحركةمطالب

الساداتأنورالرئيسوصولبعدملحوظاتطوراالطالبيةاالحتجاجيةالحركةوتطورت
،1971شتاءوفى. الجامعىالحرسوإلغاءالطلبةعنالوصايةالسلطة، ورفعإلى

الطالب، وطرحاألمنجهاتتدخلعنبعيداالطلبةالتحادانتخاباتأولأجريت
بالتدريبأمريكا، وطالبواالسلمية، وضدوالمبادراتإسرائيلضدسياسيةشعارات

والجيشالشعبمعركةالتحريرمعركةتكونالشعبية، وبأنالتحريروحربالعسكرى
الساداتالرئيسالحائطمجالتفىالطالبوانتقد. وحدهالجيشمعركةمعا، وليست

،والالِسْلمالالحرببجوذرعاالحسم"، فضاقواعام "هو1971عامأنأعلنقدكانالذى
فى – الهزيمةبعد – التوسعبدأ، فقدعليهمخافيةتكنلمالجبهةعلىالحالةأنوخاصة

1968فبرايرحركةفىشاركوامنبعض – حينئٍذ – الجبهةعلىوكانالجامعيينتجنيد

.الطالبمن

ينايرفىواإلضراباتالمظاهراتاالنفجار، فاندلعتحدالجامعةشباببينالسخطوبلغ
علىالطالباتحاداتأصدرتهاالتىالبياناتيوما، وتعددتعشرأحد، واستمرت1972

شكلهاالتى" الوطنيةاللجنة "أصدرتهاالتىالطالبيةالوثيقةأجملتوقد. الكلياتمستوى
.123–109، ص1987للنشر، القاهرة، سيناالعنفإلىالهجرة: حمودةعادل)91(
–1952المصرىالسياسىالنظامفىالمصالحجماعاتمصر، دورفىوالسياسةالمجتمع: السيدكاملمصطفى)92(

.30، ص1983، القاهرةالعربىالمستقبل، دار1981
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، واتخاذإسرائيلمعللصراعالسلمىالحلرفضفىالحركةمبادئالقاهرةجامعةطالب
للمعركة، وتوجيهاستعداداالحرباقتصادطريقعلىالبالدلوضعالالزمةالتدابير
الترفيهية، وإتاحةالسلعإنتاج، ووقفالحربىالمجهودخدمةنحواإلنتاجيةالطاقات
شعبةميليشياتفرقتمييز، وتكويندونجميعاللمواطنينالعسكرىالتدريبفرصة

الجامعةداخلالتعبيرحرية، وإطالقالصحفعلىالرقابةمركزية، وإلغاءالديمقراطية
المطلقتأييدهامصر، وإعطاءالمعتقلينوالعمالالطلبةعنوخارجها، واإلفراج

.)93(الفلسطينيةالمقاومةلمنظمات

حركتهمتابعتأياماالقاهرة، واعتصبواجامعةحرمداخلتحصنواقدالطالبوكان
إلىالسخطامتداداحتمالمنبالخطرالنظامالعالمية، وأحساألنباءوكاالتخاللها

، فتقرر1968فبرايرحوادثفىشاركبعضهمأنالجبهة، وخاصةجنودمنالجامعيين
قوات، واعتقلتالجامعىالحرماقتحامالفجر، تموفى. المعتصبينمعالقوةاستخدام

الدعموتلقىأجنبيةبجهةاالتصالتهمةاألمنسلطاتإليهمالطلبة، ونسبتزعماءاألمن
.منها

.الجامعةأسوارخارجالطلبة، اندفاعالجامعىالحرماألمنقواتاقتحامعنونتج
، وسادوتشتيتهمعليهماالنقضاضمناألمنقواتتمكنتالتحرير؛ حيثميدانواحتلوا
علىالسخطعواملاستمروقتّيا؛ إذهدوءاكانيناير، ولكنه26فىالجامعةالهدوء

كانحتىالجامعةداخلفعلهاتفعللمواجهتهاأعدتالتىالسياساتوعلىالهزيمة
.1973ينايرفىأخرىمرةاالنفجار

،المعتقلينعنباإلفراجالمطالبةعلىالمرةهذهالجامعةطالبمظاهراتوركزت
.1972ينايرفىبهاقمعتالتىالطريقةبنفس، وقمعتوالالسلمالالحربحالةوإنهاء

ستمائةالمرةهذهأيدها، فقدالوطنىالضميرعنتعبرالجامعةطالبحركةكانتولما
عريضة "باسمعرفتوثيقةعلى، وقعواوالفنانينوالصحفيينوالكتابالمثقفينمن

توفيقالكبيرالكاتبموقعيهارأسعلى، وكانالساداتالرئيسإلىرفعوها" الكتاب

.32، صالسابقالمرجع)93(
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التخرجبعدينتظرهمال؛ "ألنهنفسيبتمزقيشعرالشبابأنالوثيقةوأوضحت. الحكيم
كلوأبعدأبعدتبدولمعركةاستعداداالجنديةفىيقضونهاالسنينمنمحدودغيرعددإال

.)94(جملتهافىالطلبةمطالبالوثيقةأصحابيوم"، وأيَّد

حركةأنقليلة، إالشهوربعدالصورةمالمحغيرتقد1973أكتوبرحربكانتوإذا
المصرىللشعبالوطنيةوالتطلعاتاألمانىعنعبرت1967هزيمةعلىاالحتجاج

شاركواالذينالجامعةلشبابوقدر. عميقبجرحالوطنىكبرياءهالهزيمةأصابتالذى
.احتياطوضباَطجنودا1973أكتوبرنصرتحقيقفىيشاركواأنالحركةتلكفى

عنتتخلف، فلمفيهفاعلة، وقوةالوطنىللعملإشعاعمركزدائماالجامعةكانتوهكذا
،وطنهمنحوواجبهمأداءعنشبابهايتقاعسيوما، ولمالوطنيةالحركةفىالمساهمة

مبادراتهملهمكانتواالستبداد، بلوالقهراالستعمارقوىمواجهةفىعزيمتهمَتِلْنولم
.المصريةالوطنيةالحركةتاريخمنبارزاموقعااحتلتالتىالوطنية

.135–133، صالسابقالمرجع: حمودةعادل)94(
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المستقبلوآفاقالجامعة
ولألمةالمصرىللمجتمعبالعطاءحافلةكانتعاماثمانينالعمرمنالقاهرةجامعةبلغت

،السنينمرعلىوتطورت، فنمتالمجاالتشتىفىموصوالعطاؤهازالالعربية، وما
شرخفىتزالالبعد، وهىالعربىوالوطنمصرفىالجامعىالتعليممعهاوطورت
.الجامعىالتعليمصرحإلىجديدةلبناٍتوتضيفرسالتهاتؤدىالشباب

المستقبل، وآفاقالعشرينالقرنمنالباقيةالسنواتفىمجتمعنافىالتغيرإيقاعولكن
مهامالجامعةعاتقعلى، يضعوالعشرينالحادىالقرنبزوغمعاألفقفىتبدوالتى

ورسممعالمهوتحديدلهالتخطيط، بلومالحقتهالتطورمواكبةعلىتقتصرجديدة، ال
تمرستالذىالدوروالعلمية، وهوالفكريةالريادةدورهوالجامعةفدور. إليهالطريق

حسابها،منتسقطه، أوعنهتتخلىإالعليهالزاماإنشائها، فأصبحمنذالقاهرةجامعةبه
التىوالمعوقاتالسلبياتمنبالتخلصالمستقبلآفاقالرتياددائمانفسهاتهيِّئأنوعليها

جوانبها؛ حتىبمختلفاألداءلمشكالتحلوالتجدمسيرتها، وأنحركتها، وتعوقتقيِّد
تحدياتومواجهةالتجديدفىاالستراتيجىدورهاأداء، ولتعبخيررسالتهاتؤدى

.المستقبل

،التعليم: األساسيتينالجامعةوظيفتىفىجليةواضحةباألداءالمتصلةوالمشكالت
ترمىالتىالسياساترسمعميقة، وإلىدراسةإلىتحتاجمشكالت، وهىالعلمىوالبحث

الرائدة،رسالتهافىالمضىالجامعةتستطيعلها؛ حتىعمليةحلولعنالبحثإلى
.للمجتمعالُمثَلىالخدماتتقديممنوتتمكن

التعليممشكالت- 1
الالتىالجامعةالطالبأعدادفىالكبيرةالزيادةالتعليممشكالتمقدمةفىويأتى

هيئةأعضاءبها، ونسبةالخاصةالماليةاالعتماداتحيثمنالماديةإمكاناتهامعتتناسب
الدراسية، والمناهجوالمكتباتالدراسةوقاعاتالمعامل، وكفاءةالطالبإلىالتدريس
.للجامعةالسابقالعامالتعليمفىتدريسها، والقصوروطرق
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التعليمحقبمبدأاألخذإلىالدولةاتجاهإلىالطالبأعدادفىالكبيرةالزيادةوترجع
البشريةالمواردلتنميةاالجتماعية؛ وتحقيقاالتنميةفىالزاويةحجرباعتبارهفيهللراغبين

االقتصاديةللتنميةأساسّيامتطلبا – الناميةالبلدانمنوغيرهامصرفى – تشكلالتى
المواردفىالنقصتوازنالبشريةالمواردوالثقافية؛ وألنوالسياسيةواالجتماعية

لثورةالباقيةالحسناتمنيعدمحموداتجاهوهو. بهاالُمثلىاالستفادةوتحققالطبيعية
،نفقاتهتحمليستطيعونالذينوحدهمالقادرينعلىوقفاالجامعىالتعليميعديوليو، فلم

الوسطىالطبقةمنالدنياالشرائحأبناءوبينبينهممتكافئةالفرصأصبحتوإنما
المصرىالمجتمعتمثل – اآلن – الجامعةأصبحتبالجامعة، وبذلكلاللتحاقوالكادحين

تقتربمعقولةبنسباالجتماعيةوالشرائحالطبقاتمختلفمنشباباصادقا، وتضمتمثيال
.المجتمعفىمنهاكلنسبةمن

منكانالتىالتعليميةالسياساتفىلقصورنتاجاكانبالجامعاتالقبولفىالتوسعولكن
توجيهاعتبارهافى، فتضعوالتعليماالقتصاديةالتنميةخططبينتوائمأنالواجب

،الفنيينإلىالبالدحاجةلتسدالتطبيقىالطابعذاتالفنيةالعلياالمعاهدإلىالطالب
االستعداُدلديهميتوفرلمنحقاالجامعىالتعليميجعلمابالجامعاتالقبولنظممنوتضع

وبالجامعةالعالىالفنىبالتعلمالطالبقبولفىالفرصتكافؤمبدأعلىالمحافظة، معله
العامالتعليمعلىالتركيزإلىالتعليميةالسياساتفىالقصورذلكويرجع. السواءعلى
متكاملةسياسةيتطلبأمرالثانوية، وهوالمرحلةفىالفنىبالتعليمالكافيةالعنايةوعدم
ميولعلىبالتعرفيسمحماوالمناهجالبرامجمن، وتتضمناألساسىالتعليممنتبدأ

الميولهذهيناسبماإلىاإلعداديةالمرحلةمنذتوجيههمثم، ومنوقدراتهمالتالميذ
هذافىسبقتناأخرىبالدبتجارباالستفادةمنوبدال. العامالتعليممجاالتمنوالقدرات
حقلاألساسىالتعليمأصبح – مثالكاليابان – والتقدمالنموفىسبقنامابقدرالمضمار
حاجاتتلبىأنعن، عجزتالغرببالدبعضمنجاءتتربويةلنظرياتتجارب
بعدالطالبلتوجيهمعيارهناكيكنعندنا، فلماألساسىالتعليمفسادإلىوأدتمجتمعنا
، فاختصالدرجاتمجموعسوىالعامالتعليمفىالدراسةمجاالتإلىاالبتدائيةالمرحلة
اإلعدادىالعامالتعليمإلىباآلخرين، وزجَّالمجاميعأدنىبأصحابالمتوسطالفنىالتعليم
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التعليمأن، وخاصةالجامعاتعلى، ويتدفقواالقبولتنسيقمكتبأمام؛ ليصطفوافالثانوي
.االجتماعيةالمكانةمنقدراصاحبهعلىيضفىكانالجامعى

أساسااتخذقدللطالبالشخصيةالقدراتوليسالعامةالثانويةدرجاتمجموعكانولما
علىالطالببينللتمييزالبابوفتحالفرصتكافؤبمبدأاإلخاللبالجامعة؛ خشيةللقبول
والفسادالمحسوبيةعلىللطرقالشخصية، وقطعاواالستعداداتالقدراتعنبعيدةأسس

متابعةعنعجزواكلياتفىحشراالطالبمنالكثيرُحشرأْنذلكعلىترتبفقد
أخرى،إلىكليةمن، فتنقلواالشخصىواستعدادهمميولهممعتوافقهافيها؛ لعدمالدراسة

يبقىبأنللطالبسمحتغريبةولوائحقواعدمنمستفيدادراستهفىتعثرمنمنهمبل
أوالبكالوريوسعلىللحصولالمقررةالمدةأضعافثالثةمنتقربمدةالكليةفى

.الليسانس

الكبيرةالزيادةمعتتناسبلمالزيادةتلكأنإالالتدريسهيئةأعضاءفىالزيادةورغم
واألداء، فزادالمستوىحيثمنالتدريسعلىسلبياانعكس، مماالطالبأعدادفى

المعامللعجزالعمليةالدروسمناالستفادةمستوىساد، وهبطحتىالتلقيننحواالتجاه
البحثحلقاتنطاق، وضاقالطالبمنالمتزايدةلألعدادالتطبيقفرصةتوفيرعن

، وبروزوالمذكراتالكتبظاهرةانتشارعنفضالهذا. النظريةالكلياتفىوالمناقشة
االطالعأوالطالبمكتبةاستخدامإلىالطالبتوجيهالخصوصية، وعدمالدروسمشكلة

.)95(الجامعةبمكتبةاألساسيةالمراجععلى

علىأثرهلهكان، بلفحسبكفاءتهمودرجةالخريجينمستوىعلىأثرهلذلكيكنولم
لعدمغيرهافىوندرةالتخصصاتبعضفىوفرةهناك، فكانتتخصصاتهمنوعيات
.التخصصاتمختلفإلىالمجتمعوحاجةالتنميةبخطةبالكلياتالقبولارتباط

العامالتعليمنظامفىالنظربإعادةإالالجامعىالتعليمأداءفىالقصورعالجيمكنوال
وضعمهمةتسندأنيجبالجامعة؛ إذعنبمعزلذلكيتمأنيجب، والمراحلهبمختلف

فى29نحويبلغونأنهمتبينالجامعةمكتبةعلىالمترددينحولاآلدابكليةفىالمكتباتقسمأجراهادراسةفى)95(
داللةيعطىالالسجلهذاأنمالحظة، معالزائرينأسماءسجلعلىاعتمادًاالجامعة؛ وذلكطالبعددجملةمناأللف
.مثالالفهارسعلىنظرةإللقاءالمكتبةإلىالطالبيدخل، فقداالطالععلى
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إلىالتربيةفىوالمتخصصينالجامعةأساتذةإلىمراحلهبجميعالعامللتعليمجديدنظام
تهدفمقترحاتمنالجامعةتقدمهماالعملأساسيكونأن، علىالتعليمخبراءجانب

يناسبماإلىالتالميذلتوجيهجديدةأسسا، وتضعالعاموالتعليمالتنميةخطةبينللتنسيق
المهمةهذهترُكشيئايفيدولن. العامالتعليممجاالتمنالشخصيةواستعداداتهمقدراتهم

الذينالتدريسهيئةعناصرببعضتطعموحدهمالتعليموزارةخبراءمنلجانإلى
ألبعادالشاملةالرؤيةتوفربينهامنمعايير، ليسوفقبأنفسهمالوزارةرجاليختارهم

األمريتصلعندماالذاتية، وخاصةوالمصالحالشخصيةالعالقاتعليهاالقضية، ويغلب
األمرهذاتركولو. المدرسيةالكتبوتأليفقائمةمناهجتعديلأوجديدةمناهجبوضع

رسمأجدى، وألمكنالنتيجةلكانتالتعليموزارةخبراءمعبالتعاونالجامعيةللمجالس
يتوفرالتى – العناصروصولتكفلسياساتمنبهاتصلماواقتراحللتعليماستراتيجية

.غيرهمدونالجامعىالتعليمإلى – االستعدادلديها

، تركسياساتمنبهاارتبطماالجديدة، ووضعالتعليميةاالستراتيجيةبرسموترتبط
منتشاءماظروفها، وتضعوفقوحدها، تحددهابالجامعة، للجامعةالقبولشروط

إالبالجامعةيقبلال، بحيثورعايتهالفرصتكافؤمبدأعلىالحفاظتكفلالتىالضوابط
الخاصةاللوائحفىالنظر، إعادةالقبولبنظامويتصل. بهاللدراسةالمهيَّأالطالب

بصورةالطالبلتقييمالنظمأكفأوراءسعياالحاليةاالمتحاناتنظموفىباالمتحانات
سويعاتفىكاملعامجهدتقييمالمنطقىمن، فليسالجامعىالعاممدارعلىدورية
يؤثراالجتماعيةأوالنفسيةأوالصحيةالطالبظروففىتغييرخاللهايطرأقدمعدودة

الدراسة؛ بحيثسنواتفىلإلعادةالبقاءفرصتضييقأيضابذلكيتصلكما. أدائهعلى
.تقديرأكثرعلىالدراسةلسنواتمعادلةبفرصإالللطالبيسمحال

تخليصهايحققبمابالجامعةالدراسةمناهجمراجعةالجيد، يجبالتعليمىاألداءولتحقيق
تكوينعلىيساعدوالحديثة، وبماوالفكريةالعلميةالتطوراتمعوتمشيهاالحشومن

حدة، وأنعلىجامعةلكلالمهمةهذهتتركأنويجب. مالئمامعرفياتكويناالطالب
فيهاطرفاللجامعاتاألعلىالمجلسيدخلالعلمية، فاللمجالسهافيهاالفصلالقوليكون

الطابعمن، فتتخلصالجامعاتبينالعلمىالتمايزيتحققإقرارها؛ حتىبحقينفردأو



عباسرءوفوحاضرهاماضيها - القاهرةجامعة

163www.RaoufAbbas.org

الدراسةمقرراتتحديديتمأنعلى. المجلسهذايدعلىأسرهفىوقعتالذىالنمطى
محتوياتوتحديدالطالبأمامالمقرراتبيناالختيارمجالإتاحةمعقسمكلفى

عندالطالبإليهايرجعالتىالمعتمدةالمراجعمنعددمعدقيقاتحديداالمقررات
أنكما. لمحاضراتهإطاراويتخذهالتحديدبهذاالتدريسهيئةعضودراستها، ويلتزم

 –ويحلالمقررالواحدالكتابظاهرةعلىيقضىالواحدللمقررمرجعمنأكثراعتماد
علىالطالب، ويشجعنفسهالجيدالمرجع، فيفرضالجامعىالكتابمشكلة – تدريجّيا

.متعددةمراجعاستشارة

الدروسعلىالنظريةوالدروسالمحاضراتتطغى، فالالتعليمأسلوبتغييريجبكذلك
إيجادعلىقدراتهموتنموالتفكيرعلىالطالبوالمناقشة، فيتعودالبحثوحلقاتالعملية
اإلجازاتفىالعمليةالتدريباتفىالتوسعالمنهجية، معبالتطبيقات، ويتمرسونالحلول

.الصيفية

حيثمنالفرعيةوالمكتباتالجامعةبمكتبةالعنايةإلى – بالضرورة – األمرويحتاج
نظاموتحديثها، وإدخالالمكتبيةالخدمةالحديثة، وتحسينوالدورياتبالمراجعتزويدها
بالنظمتقدير، واألخذأقلعلىالبعضوبعضهاالجامعةمكتباتبينالخدمىاالتصال
.المكتباتبينلإلعارةالحديثة

 –النظرإعادة، يجبالطالبشخصيةبناءإلىتمتدللجامعةالتعليميةالوظيفةكانتولما
واالجتماعىالثقافىللنشاطالصحىالمناختوفيرحيثمنالجامعيةالحياةفى – أيضا
النشاطهذاأمرالجامعة، فيتركعنخارجةجهاتمنتداخالتأووصايةأوقيوددون

تصريفعلىالقادرالحرالمواطنشخصيةالجامعةتبنىبذلك. الطالبيةلالتحادات
المواطنأنريبالقرار، فالواتخاذالرأىبناء، وعلىواطمئنانثقةفىبنفسهأموره
مخاوفعليناتطفأأنيجبوال. واعيةحرةألمةدعامةهوبالدهبأمورالمعنىالحر

عنالطالبفيهايعبرالتىالسويةالجامعية؛ فالحياةوالسبعينياتوالستينياتالخمسينيات
نتائجهاالنشاط، لهاألوانيشاركونهمالذينأساتذتهممعفيهاويلتحمونبتلقائيةأنفسهم

األجنبية،الجامعاتفىنلمسهاوالتىيوليو، ثورةقبلمصرفىلمسناهاالتىاإليجابية
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الجامعةتضعهاأنالنشاط، بشرطلهذاالضوابطبوضعكفيلةوحدهاالجامعيةواللوائح
.إداريةسلطةمنعليهاتفرضوال

العلمىالبحث- 2
األكاديميةالعلميةبالبحوثالنهوضهىللجامعةاألساسيةالوظائفمنالثانيةوالوظيفة

اإلنتاجزيادة، فتتحققمشكالتهحلفىلإلسهامالمجتمعبواقعالمرتبطةوالتطبيقيةمنها
.القوميةالثروةمواردوتنمية، وزيادةمعدالتورفع

التدريسهيئةأعضاءالعليا، وبحوثالدراساتخاللمنالوظيفةهذهتمارسوالجامعة
العلمىالبحثأكاديميةمثلبالبحوثالمختصةاألخرىالهيئاتمعبالتعاونتتمالتى

تحققكما. العلميةالهيئاتمنوغيرهاوالجنائيةاالجتماعيةللبحوثالقومىوالمركز
خاللمنفيهاالعلمىالبحثوهيئاتاألجنبيةالجامعاتمعالعلمىالتواصلالجامعة

األخيرة،السنواتوفى. العلميةوالمؤتمراتوالبعثاتالمشتركةوالقنواتالتعاوناتفاقيات
ألحقتالتىالمتخصصةوالدراساتالبحوثمراكزمنعدداالقاهرةجامعةأنشأت

.المختلفةبكلياتها

لجامعةالتدريسهيئةأعضاءوكوادرالباحثينإعدادعلىالعلياالدراساتتقتصرولم
بالجامعاتالتدريسلهيئةالالزمةالعلميةالعناصرإعدادلتشملامتدتوحدها، بلالقاهرة

.العربىوالعالممصرفىالمختلفةالعلمىالبحثوهيئاتالعربيةوالجامعاتاإلقليمية

جامعةحققتهاالتىوالبحوثالعلياالدراساتمجاالتفىالهامةاإلنجازاتهذهورغم
لهاواضحةاستراتيجيةوجودعدمفىيتمثلاألداءفىقصوراهناكأنالقاهرة، إال

العلميةفاألقسام. والدراسةالبحثتتطلبالتىوالمشكالتالقضاياالخطط، وتحددترسم
،الكلياتفعلتالرئيسية، وكذلكمهامهامنأنهرغماعتبارهامناألمرهذاأسقطت
يوجهمنهم، كلالمساعدينواألساتذةلألساتذةالفرديةللمبادراتمتروكااألمروأصبح
أوربطدونالشخصىاهتمامهدائرةفىتدورالتىالموضوعاتدراسةنحوتالميذه
التنسيقيتمالالواحد، وأحياناالقسمداخلالمختلفةالتخصصاتأصحاببينحتىتنسيق

النقاشحلقاتأقامةاألقساممعظموتهمل. القسمداخلالواحدالتخصصأصحاببين
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بالتخصصالمشتغلينبينالعلمىالتواصليتمفيها؛ حيثالعلياللدراسات) السمنار(
.الراسخةالعلميةالتقاليدوإرساءالخبراتتبادل، ويتموالطالبالتدريسهيئةمنالواحد
.والمؤتمراتالندواتبعقديهتموالكلياتاألقساممنوقليل

يتطلبالدورىبشكلمنتظم) سمنار (مادية، فإقامةإمكانياتمسألةليستهناوالمسألة
بأهميةوالجامعة، وإيماناالتخصصنحوبالواجبوإحساسااهتمامايتطلبمابقدرماال

لتوفيرسبيالالكلياتتعدموال. والبحوثالعلياالدراساتلتطويرالجماعىالعمل
يستطيعإمكاناتها؛ حيثبهتسمحماحدودفىمؤتمرأوندوةإلقامةالالزمةاالعتمادات

منبدالالجهودتتجمع، وحيثأوسعنطاقعلىالخبراتتبادلالتخصصأصحاب
.النحوهذاعلىبعثرتها

فىجديدكلعلىمنتظمبشكلالتعرفإلىوالبحوثالعلياالدراساتوتحتاج
معجديدةإنجازات، ويحققسريعبإيقاعالعلمفيهيتطورعالمفىالمختلفةالتخصصات

الجانبلهذابالنسبةأساسّياأمراالمعلوماتقنواتتوفركانثمومن. شمسإشراقةكل
وفوقذلكالعالمية، وقبلالمعلوماتبنوكمعاتصالإقامةيتطلبالجامعةوظيفةمن
والحصولمنتظمةبصورةالمتخصصةالعلميةالدورياتعلىالحصول، يتطلبذلك

،العتيقونظامهاالمحدودةبإمكاناتهاالجامعةمكتبةتوفرهماال، وهوالمراجعأحدثعلى
علىالتعرففىواضحاقصوراهناكأّنخفّياوليس. لالهتمامتركيزإلىيحتاجوما

الجامعةمكتبةتخلفإلى، مرجعهومناهجهالبحثطرقوفىالتخصصاتفىالجديد
الالزمةاالعتماداتبتوفيرحاسماعالجايتطلبقصوروهوالمعلوماتقنواتوغياب

.والمعيبالخطيرالنقصهذالسّدالصعبةبالعمالت

وإعدادلدراسةأداة" والبحوثالعلياالدراساتمجلس "منتتخذأنالجامعةوتستطيع
كلياتفىبينهاوالتنسيقالجامعةفىوالبحوثالعلياللدراساتواضحةاستراتيجية

يختارهأستاذكليةكل، فيمثلفيهالكلياتتمثيلنطاقتوسيعومعاهدها، معالجامعة
قانونمن) 35 (المادةوفى. العلياللدراساتالكليةوكيلجانبإلىعامكلفىمجلسها
للنهوضيكفىماالمجلسلهذاالصالحياتمن1972لسنة49رقمالجامعاتتنظيم

العلياالدراساتللجنةبالنسبةالحالوكذلك. فعلياتطبيقاطبقتلوالعليابالدراسات
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هذهعمليقتصرأنيجبوال. أيضاالكليات، ولمجالسالكلياتمجالسعنالمنبثقة
العامةالسياسةرسمإلىيمتدأنبدال، بلالدرجاتومنحالرسائلتسجيلعلىالمجالس

.والمتابعةوالتنسيقوالبحوثالعلياللدراسات

ضرورةإلى – المديدعمرهامنعاماثمانينبعد – تفطنلمالجامعةأنغريباأليس
توصلتوماتمتالتىالجارية، والبحوثبالبحوث) تقديرأقلعلى (سنوىدليلإصدار

فرديةبجهودالسنواتبعضفىذلكتفعلأنالكلياتبعضحاولت؟ لقدنتائجمنإليه
هذهنسيتالجامعةعمدائها، ولكنأوفيهاالعلياالدراساتوكالءلبعضوبمبادرات

بهاتقومقدبحوثفىالجهودبعثرةدون، وتحولالتنسيقمنأدنىحداتوفرالتىالمهمة
.الواحدةالجامعةفىالمتناظرةاألقسامبعض

حضورخاللمنالدوليةالعلميةالهيئاتمعالعلمىبالتواصلتتصلهامةمسألةهناكثم
علىالتدريسهيئةأعضاءمنهايطلنوافذ، وهىالتخصصاتمختلففىالمؤتمرات

دعوةالتدريسهيئةعضويتلقىمافكثيرا. بتخصصاتهميتصلفيماالتطوراتآخر
تقدمواإلقامة، فالالسفرنفقاتتحملالداعيةالجهةتستطيعوالعلمىمؤتمرلحضور
أنيريدالذىالتدريسهيئةعضوعلىالسفر، ويصبحتذكرةقيمةمنجانباإالالجامعة
قليالأكثرأوالسنوىمرتبهنصفيوازىمايدفعأنجامعتهليفيدالعلمىالتطوريواكب
وال. المؤتمرحضورفرصةفقدان – غالبا – عليهيترتبالمؤتمر، ممابحضورليحظى

والبحثالعلياالدراساتعلىإيجابّياينعكسالدوليةالعلميةالمؤتمراتحضورأنريب
التطورمواكبةشئنا، إنلهالالزمةالماليةاالعتماداتتوفيريتطلببالجامعة، مماالعلمى

.المختلفةالعلميةالتخصصاتفى

أعضاءبإعدادالعنايةإلىالحاجةهىوالبحوثالعليابالدراساتتتعلقأخيرةمسألةوثمة
منجانبايحققالذكرسالفةالسلبياتبعضالعلمية، وتالفىكفاءتهمورفعالتدريسهيئة
بالبعثاتواالهتمامومتابعةوأداءوتنسيقاتخطيطاالعليابالدراسات، فالنهوضالهدفهذا

ولكن. المساعدينوالمدرسينللمعيدينالجيداإلعداديضمنالمشتركةالعلميةوالقنوات
منحبنظاماألخذيجب، وهناالتدريسهيئةلعضوالعلمىالمستوىبرفعاالهتماميبقى

التخصصفىدراستهمتعميقفرصةللمدرسينيتوفرحتىالدكتوراهبعدمادراسات
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الفرصةإتاحةدونطاقتهم، واستنزافالتدريسبأعباءكواهلهمأثقالمنبدالالدقيق
.العلمىتكوينهمالستكمالأمامهم

التخصصفروعلمختلفالدقيقةالتخصصاتتحديدضرورةالمسألةبهذهويرتبط
األقسامبعضفىاآلنيحدثكمامشاعااألمريتركهياكلها، فالبتحديدالعلميةباألقسام

للترقيةالمرشحينبحوثتتشعبالدائمة؛ حيثالعلميةاللجانفىنالحظالعلمية، وكما
عندهينتج، مماالتخصصفروعمنعددعلىوتتوزعاألعلىالجامعيةالدرجاتإلى

منالكافىاإلعدادلهاُيعدلمدقيقةتخصصاتمجاالتيرتادالذىالباحثجهدتشتيت
يتقدمالالذينالمرشحينهؤالءأمثالأعمالعلىغالبةسمةالسطحية، فتكونقبل

، ومردالدكتوراهعلىالحصولعندمستواهمعنأنملةقيد – لبعضهم – العلمىالمستوى
.العلميةباألقسامالتخصصفروعداخلالدقيقةالتخصصاتبتحديداالهتمامعدمإلىذلك
فىالتدريسهيئةأعضاءتخصصاتتسكينيستهدفالتحديدهذايكونأنيجبوال

مختلفاستكمالعلىالحرصمنهالهدفيكونأنيجبمعينة، ولكنفروع
مستوىيرقىمنها؛ حتىالعلميةاألقسامإليهتفتقرماوإدخالالدقيقةالتخصصات

تحديدالتخصصاتبتحديدويرتبط. العالمىالمستوىإلىعندناوالبحوثالعلياالدراسات
فىالعلميةجهودهيحصرأنعليهيجبالذىالتدريسهيئةلعضوالدقيقالتخصص

تضيففالالواسعالتخصصدائرةفىتدورأبحاثفىالجهودتشتيتمنبدالإطاره
.والعلمالمعرفةإلىجديدا

الواجبللشروطالدقيقةوالمعاييرالضوابطوضعالتدريسهيئةأعضاءبكفاءةويرتبط
اللجانبأعضاءالخاصةالمعاييرذلكفى، بمااألعلىللدرجاتالترقيةعندتوفرها
منيدخلهاأنيجب، فالالتدريسهيئةأعضاءترقيةفىتنظرالتىالدائمةالعلمية
حصولهمكانمن، أوالعلمىمستواهاضعفبسببقبلمنأعمالهإجازةاللجانرفضت

الترقيةرجحتبتقاريرُرقُّوامن، أوللجانالعلمىالتقييمإطارخارجدرجاتهمعلى
.التدريسهيئةأعضاءأعماللتقييمالعلميةاألهليةلديهمليسهؤالءبالكاد، فمثل

وجود – اللجانفىجميعاالجامعاتتمثيلعلىالحرصبحكم – لهؤالءأصبحولألسف
واضحةعلميةمعاييرغيبةفىويجولونيصولونالعلمية، جعلهماللجانبعضفىمؤثر
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فيها؛ لذلكاالبتكارووجهجديدمنللمرشحينالعلميةاألعمالتضيفهمامدىلقياس
فىوحدها، فيدخلالكفاءةالدائمةالعلميةاللجانأعضاءاختيارفىيراعىأنيجب

مساهمته، وحجمتخصصهفىإنجازاتمنأضافهوماللعضوالعلمىالتاريخاالعتبار
العلمية، وصوالبالكفاءةتتصلمعاييرمنذلكغيرإلى.. وكيفاكّماالعلياالدراساتفى
واألستاذ، وقطعاالمساعداألستاذدرجتىإلىيرقونمنلمستوىالضماناتتوفيرإلى

عندبعيدأوقريبمنبالعلمتتصلالعواملاعتبارهمفىيدخلونمنعلىللطريق
.التدريسهيئةألعضاءتقييمهم

السبيلهىالتخصصإلىواإلضافةاالبتكارعلىوالقدرةالكفاءةتصبحوعندما
أداةالعلمىالتنافسيصبح، سوفالتدريسهيئةسلكفىالعلياالدرجاتإلىللوصول
، وعلىالمجتمعخدمةفىالجامعةدورعلىإيجابّياينعكس، مماالعلمىالبحثلتطوير

.واضحةبصورةالكيفيةالناحيةمنالعلياالدراساتمستوى

فرصالتدريسهيئةألعضاءتتاحأن، يجببهلهمقبلالبماالناسنطالبالوحتى
إلىاإليفادفرصوعلىالدكتوراهبعدمالدراساتالتفرغمنحعلىللحصولمتكافئة
كما. أعمالهافىوالمشاركةالدوليةالعلميةالمؤتمراتحضورأوعلميةمهامفىالخارج

قاعدةبتوسيعكواهلهمعلىتقعالتىالمتزايدةالتدريسأعباءلتخفيفحالنجدأنيجب
التدريسهيئةالستكمالبالسعىاالنتداباتنحولالتجاهحالنجد، وإنالتدريسهيئة

مشكلةوتبقى. لهاالمتوفرةالتدريسيةبالقدراتفيهاالتوسعوربطاإلقليميةبالجامعات
الناحيةمنالتدريسهيئةأعضاءبمستوىالهبوطفىخفّيادوراتلعبالتىالمشاكل

أوخمسأوأربعالتدريسهيئةعضوفغياب. الخارجيةاإلعاراتبهاالعلمية، ونعنى
أدائهعلى – ريببال – سلبيايؤثرجامعتهوعنالعلمىقسمهعنمتصلةسنواتست

العلميةاللجانتقاريرمراجعةذلكمنللتحققويكفى. العلمىإنتاجهوعلى، بلوقدراته
منللتأكدخارجيةإعارةفىسنواتقضاءبعدللترقيةتقدموامنحاالتبفحصالخاصة

أبحاثمنبهيتقدممامستوىعلىبجامعتهالعلمىالنشاطعنالعضوغيابتأثرمدى
أننكتشفوسوف. العلمىللبحثالمالئمةالظروففيهاتتوافرالظروففىأجريت
أوالتعيينمنسنواتثالثبعديعارونالذينللمدرسينبالنسبةالخطورةحدتبلغالمسألة
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ذاكأولهذاتتوفرالدرجة، فالهذهإلىترقيتهمعشيةيعارونالذينالمساعديناألساتذة
األوضاعتحسينيقتضىالخطيرةالمسألةهذهوعالج. العلمىللتكوينالكافيةالفرصة
علىويساعدهملهماالستقرارملموسا، يكفلتحسيناالتدريسهيئةألعضاءالمادية
.اإلعارةسنواتعددمنالحدمعالعلمىللبحثالتفرغ

* * *

مسيرةحصادضوءفىاألساسيةلوظائفهاأدائهاتطويرإلىالجامعةتحتاجوهكذا
عقلهباعتبارها – للمجتمعريادتهاعلىللحفاظتتهيأعمرها؛ حتىمنالثمانيناألعوام
والوطنولمصرلهايحملهوماوالعشرينالحادىالقرنصوباالتجاهفىالمفكر
للتعليماستراتيجيةخاللمنإاليتحققالالمطلوبالتطويروهذا. تحدياتمنالعربى

إطالقمنبدالذلكتستطيعصياغتها، وحتىفىاألكبرالدوربلعبالجامعةتقوم
أواإلداريةبالمؤسساتتربطهاالتىواللوائحالقوانينمنوتخليصهاعقالهامنطاقاتها
.استقاللهاالجامعةتنالأنبدأخرى، البعبارةأو. إشرافهاتحتتضعها

المتوقعمنالذينالطالبإعداداستيعابعلىالجامعةقدرةفىتتمثلالمستقبلوتحديات
بينالتوازنمننوعأحداثمراعاة، معالقادمالقرنمطلعمعأعدادهمتتضاعفأن

يتواءمبماالدراسةبرامجتطويرعلىمقدرتهافىأيضا، وتتمثلوالكيفالكممتغيرات
،المجتمعومتطلباتالفردمتطلباتبينالتوازنوالتنمية، وتحقيقالمجتمعمتطلباتمع
التغيراتمعتتكيفأنعليهاأنكما. المجتمعوخدمةالعلمىوالبحثالتعليموبين

.البحثومناهجوطرقالتخصصاتفىوالتغيراتاإليقاعسريعةالتكنولوجية

، ونقلالعالمىالتكنولوجىالتطورمواكبةعلىللجامعةالمستقبلىالدوريقتصروال
ظروفوطنية، تالئمتكنولوجياتستنبطأنعليهاالمتقدمة، بلالعالميةالتكنولوجيا

مالخلالتنميةخطةضوءفىالعلميةالبحوث، وتخطيطحاجاتهمعوتتوافقالمجتمع
محاولةفىالمجتمعلخدمةالتكنولوجياتطويععلىقائمةحلوالمشكالتمنيعترضها
.الهندتفعله، ومااليابانفعلتمانحوعلىللخارجالتكنولوجيةالتبعيةمنللتخلص
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الفكرىاإلبداعطاقاتيطلقبماوالبحوثالعلياالدراساتفىالتوسعذلكويعنى
.سنواتبعدالقادمالقرنفىبالمجتمعالنهوضطريقمعالم، ويحددوالفنىوالعلمى

تحتفظ، ظلتالمستقبلتحدياتمنوغيرهاالتحدياتهذهمواجهةفىالجامعةنجحتفإذا
.كبارآمالمنالعربىوالوطنمصرعليهاتعلقهماوالعلمية، وحققتالفكريةبريادتها

تحقيقفىالمصريينأملعنتعبيراالقرنهذامناألولالعقدفىالجامعةقيامكانفقد
هذاأملعنيعبرالمستقبلتحدياتلمواجهةوتهيئتهاالجامعةوالتنمية، وتطويرالتقدم

.أفضلغدفىالمجتمع

المعقودأمتهاأملالتحدى، وتحقق – العربيةالجامعاتأم – القاهرةجامعةتقبلهلترى
لناظرهغداالنوايا، وإنوخلصتالعزائمصحتلوذلكعلىقادرةأنهاريبعليها؟ ال

.قريب
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الكتابمالحق
العموميةالمعارفوزارةإلىالمصريةالجامعةتسليممحضر

شهادتهاتعتبرأنالعموميةالمعارفوزارةإلىطلبتالمصريةالجامعةأنإلىنظرا
:يأتىبماالوزارةالحكومة، فأجابتفىالتوظفتخولالتىالعاليةالمدارسكشهادات

لمتخرجيهاالجامعةتمنحهاالتىبالشهادةاالعترافالمعارفوزارةوسعفىليس"
".فيهاالدراسةعلىاإلشرافعنبعيدةدامتماالمرغوبةبالكيفية

كليةأقسامهابينبالضرورةأميرية، فسيكونجامعةإنشاءمعتزمةالوزارةكانتولما
بالجامعةاآلدابكليةضم - التنافسلهذاتالفيا - رأيتمفإذا. المصريةللجامعةاآلداب

سيكوناألميريةللجامعةيوضعالذىالعامالنظام، فإنالمعارفوزارةإلىالمصرية
.بهااآلدابلقسمنواةفتصبحلهاشامال

االمتحانونظامالكليةبهذهالدراسةمنهجفحصفىالوزارةشرعتالضمهذاتمومتى
.تمنحهاالتىالشهادةدرجةلتقديرتوطئةذلكليكونبها

للنظرمستعدةالمعارفوزارة، فإنهذهالنظروجهةعلىالجامعةإدارةوقعتمافإذا
.الغرضهذالتحقيقيلزمفيما

أحمداألميرسمورئاسةتحت1908سنةفىالمؤسسةالمصريةالجامعةأنإلىونظرا
الحرالعالىالتعليمبأمرالقياممنهاالغرضكانإنما- األولفؤادالملكجاللة – فؤاد
.األمرهذاإلىالكافيةالعنايةلتوجه، وقتئذتكنلمالتىالحكومةمقام

التوظففىشهادتهااعتبارمواردها، ولعدملقلةالمصريةالجامعةأنإلىونظرا
بحيثهى، بلللعلومالمختلفةاألقسامبإنشاءتكوينهاتتمأنتستطيعالالحكومةبوظائف

.فيهالمرغوبالحدإلىاآلدابكليةتوسعأنبسهولةتستطيعال

حرة، يرتقىمستقلةجامعةبالبالدتوجدأنهوبالجامعةالقائمينيهمالذىأنإلىونظرا
لذلك. العلمىاالرتقاءفىالبالدأطماعمعيأتلفالذىالمستوىإلىالعالىالتعليمفيها
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ماوأهم. الجديدةالمصريةالجامعةواندماجالتعليميةالجهودتوحيدبفكرةرحبوا
وتنفيذها،برامجهاووضعالماليةإدارتهافىالجديدةالجامعةحريةضمانلذلكاشترطوا

أحداقترحولهذا. المصريةالجامعةأوجدتالتىالمباركةالقوميةالحركةآثاراستيفاءثم
مجلستفوضأنالعموميةجمعيتهمعلىالمصريةالجامعةأعضاءمنعضواعشر

عنشيءفىتخرجالالتىبالشروطالمعارفوزارةإلىالجامعةتسليمفىإدارتها
،1908سنةفىالتعليمنحوالقوميةالحركة، واستبقاءواستقاللهالتعليمحريةضمانة
الغايةهذهتحقيقإلىاإلدارةمجلس، وندبباإلجماعذلكالعموميةالجمعيةفقررت
.المصريةالجامعةرئيسباشارشدىحسينالدولةصاحبحضرة

االعتباراتهذهعلىبناء

وحضرةالمصريةالجامعةرئيسباشارشدىحسينالدولةصاحبحضرةاجتمع
ديسمبر12األربعاءيومفىالمعارفوزيرباشاالسعودأبوذكىأحمدالمعالىصاحب

.الغايةهذهلتحقيقالعموميةالمعارفبوزارة1923سنة

:اآلتيةالوثائقعلىاالطالعوبعد

نوفمبر14فىالمؤرخالعموميةالمعارفوزارةإلىالمصريةالجامعةوكيلكتاب1-
.1923سنة

هذاعلىردا1923سنةنوفمبر20فىالمؤرخالعموميةالمعارفوزارةجواب2-
.الكتاب

جمعيتهاإلىالمصريةالجامعةأعضاءمنعضواعشرأحدمنالمقدماالقتراح3-
.العمومية

.1923سنةديسمبر9فىالمنعقدةالمصريةللجامعةالعموميةالجمعيةجلسةمحضر4-
.1923سنةديسمبر9فىالمنعقدةالمصريةالجامعةإدارةمجلسجلسةمحضر5-
.الجديدةالجامعةالئحةمشروع6-
.المذكورةالجامعةبتأليفالعالىاألمرمشروع7-
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كلفىالنظرتبادلالمحضر، وبعدبهذاصورهاوإرفاقالوثائقهذهعلىاالطالعبعد
:يأتىماعلىاالتفاقتم: الطرفينبينجهاتهمنجهة

األولىالمادة

عنرئيسهاباشارشدىحسينالدولةصاحبحضرةالمصريةالجامعةباسمتنازلقد
علىالعموميةالمعارفوزارةإلىوعقارمنقولمنتمتلكهماكلمعالجامعةهذه

:اآلتيةالشروط

شئونهاوتديرالمعنويةبشخصيتهامحتفظةعامامعهداالمصريةالجامعةتكونأن1-
فىالحالهىكماالعموميةالمعارفوزارةإشرافتحتمستقلةبكيفيةبنفسها

.أوروباجامعات
فىتدمجبأناآلدابكليةسوىيشملالالذىالحالىالنظامبإتمامالحكومةتقومأن2-

.للعلومكليةإليهاتضموأنكليتينإلىتحويلهابعدوالطبالحقوقمدرستىالجامعة
.بعدفيماأخرىكلياتإليهاتضمأنويجوز

البناء؛ احترامافىجنيهألفوأربعينستةنحوقدرهاالبالغالجامعةنقودتستعملأن3-
.الواقعينبعضلشروط

بالدكتوريتعلقفيماأما. الحاليينوموظفيهاأساتذتهانحوالجامعةتعهداتتحترمأن4-
.اآلداببكليةأستاذايبقىأنالشخصيةلحالتهنظرارؤىفقدحسينطه

إدارةمجلسفىأكثرأوعضوالحالىالمصريةالجامعةإدارةمجلسمنيكونأن5-
استيفاءالتشكيلمناألولالدورفىالجامعة، وذلكإدارةمجلسوفىاآلدابقسم

.المصريةالجامعةأوجدتالتىالقوميةالنهضةآلثار

الثانيةالمادة

باسمالعموميةالمعارفوزيرباشاالسعودأبوزكىأحمدالمعالىصاحبحضرةقبل
إلدماجهاوعقارمنقولمنتملكالمصرية، وماالجامعةوتسلُّمالتنازلهذا - الوزارةهذه
.األولىبالمادةالمبينةالخمسةبالشروطالجديدةالجامعةفى

الثالثةالمادة
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.الحالىالمصريةالجامعةإدارةمجلسمنعليهالتصديقبعداالتفاقهذاينفذ

الرابعةالمادة

الثانيةوتحفظالعموميةالمعارفوزارةفىأحداهماتحفظنسختاناالتفاقهذامنكتب
.للجامعةالتابعةاآلدابكليةمحفوظاتفى

.العموميةالمعارفبوزارةتحريرا

1923سنةديسمبر12فى

العموميةالمعارفوزيرالمصريةالجامعةرئيس

السعودأبوزكىأحمدرشدىحسين

 –184، ص1962، فبراير131الهالل، كتابحياتىالسيد، قصةلطفىأحمد: المصدر
188.
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األولفؤادجامعةبتنظيم1927أغسطس26 – 42رقمقانون
)المصريةالجامعة(

مصرملكاألولفؤادنحن

:وأصدرناهعليهصدقناوقدنصهاآلتىالقانونالنوابومجلسالشيوخمجلسقرر

جامعة "تسمىجامعةالقاهرةمدينةفىتنشأ) – 1933لسنة20بالقانونمعدلة (1مادة
:اآلتيةالكلياتمنوتتكون" األولفؤاد

؛اآلدابكلية
؛العلومكلية
الصيدلة؛ومدرسةاألسنانطبمدرسةوتشملالطبكلية
؛الحقوقكلية

.بقانونبعدفيماتنشأأنيجوزالتىالكلياتمنذلكوغير

بهتقومالذىالعالىبالتعليميتعلقماكلاألولفؤادجامعةاختصاصمن- 2مادة
والعملالعلميةالبحوثتشجيعمهمةعليها، فإنالعموموجهوعلىلهاالتابعةالكليات

.البالدفىوالعلوماآلدابرقىعلى

األهليةالمحاكملقضاءخاضعةقانونامعنويةشخصيةاألولفؤادلجامعةيكون – 3مادة
طريقعنإليهاتردالتىالتبرعاتتقبلأنولهاللتقاضىالكاملةاألهليةلهاويكون
أنشئتالذىاألصلىالغرضمعتتعارضالأنبشرطوغيرهاوالهباتوالوصاياالوقف

.القانونألحكامطبقاذلككل. الجامعةله

مسائلفىالقانونيةالنصوصمراعاةمعأموالهابنفسهااألولفؤادجامعةتدير- 4مادة
لهاالمخصصةاالعتماداتميزانيتهافىالعاديةإيراداتهابابفىتدرجأنولهاالوقف

اإليراداتووفوراتواإلعاناتورسومهاوالثابتةالمنقولةأموالهاوغلةالدولةبميزانية
اإليراداتتلكتخصصوأنكانموردأىمناإليراداتوسائرالماضيةللسنينالعادية

.السنويةلمصروفاتها
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حساباتعليهاتجرىالتىوالتعليماتالقواعدالجامعةحساباتفىتتبع- 5مادة
تقدمأنيجبالتىالماليةوزارةومراجعةتفتيشإلىخاضعةحساباتهافىوهىالحكومة

.الماليةالسنةانتهاءمنشهرينبعدالمنتهيةالسنةحساباتإليها

الخاصةاألموالعلىتطبيقهايجبالعموميةاألموالإدارةفىالمتبعةالقواعد- 6مادة
اللوائحنصوصمراعاةمععموميةأمواالالوجوهجميعمناعتبارهايجبالتىبالجامعة

.القواعدلتلكمخالفةكانتولوللجامعةخاصةتقررالتى

سلطةتحتإدارتهاتباشرالتىالجامعةهيئات)- 1935لسنة96بالقانونمعدلة (7مادة
:هىوظيفتهبمقتضىللجامعةاألعلىالرئيسهوالذىالعموميةالمعارفوزير

.المدير1-
.الجامعةإدارةمجلس2-
.الجامعةمجلس3-

يديروهوالعموميةالمعارفوزيرطلبعلىبناءبمرسومالجامعةمديريعين– 8مادة
.عليهاومالهاماجميعفىويمثلهااإلدارةحيثومنالتعليمحيثمنالجامعة

ثالثلمدةالجامعة – مجلسينتخب) – 1933لسنة20رقمبالقانونمعدلة (9مادة
.انتخابهتجديدويجوزغيابهعندالمديرمقامليقوملهاوكيالالكلياتعمداءأحدسنوات

يسمىمجلسالجامعةكلياتمنكليةبكل) – 1935لسنة96بالقانونمعدلة- (10مادة
.وكيلغيابهعميد، وعندإدارتهاويتولىالكليةمجلس

الكراسىذوىاألساتذةمنثالثةبينمنالعموميةالمعارفوزيرمنبأمرالعميدويعين
.سنواتثالثلمدةتعيينهالكلية، ويكونمجلسيرشحهم

بعدالوزيرمنبقرارإالالمذكورةالمدةانقضاءقبلالعمادةمنالعميدإقالةيجوزوال
.الجامعةإدارةمجلسرأىأخذ

.سنتينمضىقبلالمقالالعميدترشيحإعادةتجوزوال
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.الكراسىذوىاألساتذةبينمنالكليةمجلسسنوّياينتخبالكليةووكيل

:يلىكماالجامعةإدارةمجلسيؤلف) – 1935لسنة96بالقانونمعدلة- (11مادة

.المجلسرئاسةولهالمدير
.العموميةالمعارفوزارةوكيل
.الماليةوزارةوكيل
.الكلياتعمداء

الخبرةذوىمنالعموميةالمعارفوزيرطلبعلىبناءبمرسوميعيَّنونأعضاءأربعة
الجامعةكلياتإحدىفىالتعليممهنةمارسواقديكونواأنبشرطالعالىالتعليمشئونفى

ثالثلمدةاألعضاءهؤالءتعينبها، ويكونإلحاقهابعدأوبالجامعةإلحاقهاقبلسواء
.تعيينهمتجديد، ويجوزسنوات

:اآلتيةالمسائلفىوينظر

.فيهاوالتصرفوإيراداتهاوإدارتهاواستثمارهاالجامعةأموالتكون1-
.الجامعةتهمالتىالمدنيةاألعمالمباشرةفىالجامعةلمديرالتراخيصأعطاء2-
.وترميمهاالجامعةأبنيةإقامة3-
.الختامىوالحسابالميزانيةقوانينمشروعاتأعداد4-
الجامعةمنونقلهموتأديبهمالتدريسهيئةأعضاءوسائراألساتذةتعيين5-

أعضاءجميعمنالجامعةمجلسيؤلف) – 1935لسنة96رقمبالقانونمعدلة (12مادة
بينمنسنتينلمدةمجلسهاينتخبهماكليةكليمثالنعضوينومنالجامعةإدارةمجلس

.الكراسىذوىاألساتذة

:اآلتيةالمسائلفىوينظر

:، وتشملالتعليمحركةإدارة1-
.أخرىإلىكليةمنالكراسىذوىاألساتذةونقلالتعليمكراسىإنشاءأ.

.المسامحةومدةالدراسةومدةومناهجهاالدراسةخططوضعب.
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أعمالالعملية، ونظامواألشغالوالمحاضراتللدروسالعامالنظامت.
.بالجامعةالعامةالدراسةوجداولالمكتبة

.والمتاحفوالمراصدبالمعاهدالخاصةاللوائحث.
.األخرىوالشهاداتوالدبلوماتالدرجاتمنح2-
.للجامعةالفخريةالدكتوراهمنح3-
.مجلسهااقتراحعلىبناءالكلياتإلحدىالفخريةالدكتوراهمنح4-
ومقداراالمتحانولجانالممتحنيناشتغالمدةوتشملاالمتحاناتحركةإدارة5-

.وواجباتهمتعيينهموكيفيةمكافآتهم
أدائهاوكيفيةالجامعةرسومومقدارتأديبهمونظامالجامعةفىالطلبةقبولشروط6-

.الماليةوغيرالماليةواإلعاناتوالمكافآتالمجانيةمنحوشروط
.الكلياتإغالق7-
.للطالبخدمةاألعمالوتنظيمإنشاء8-
.علميةلمهماتاإلجازاتومنحاألجنبيةالعلميةوالمعاهدللجامعاتالندب9-

.الكلياتومجالسالموظفينكباراختصاصات10-
.الجامعةوكيلانتخاب11-

إصدارتقتضىالتىالمسائلعدافيما) – 1935لسنة96رقمبالقانونمعدلة (13مادة
بموجبالعموميةالمعارفوزيرأوالوزراءمجلستصديقتقتضىأومرسومأوقانون

نافذةالجامعةومجلسالجامعةإدارةمجلسقراراتتكونآخرقانونأىأوالقانونهذا
.نفسهاتلقاءمن

والوصاياالهباتوقبولوالقروضوبالمبادلةالملكعنوبالنزولباالمتالكيتعلقوفيما
تصديقبعدإالنهائيةالجامعةإدارةمجلسقراراتتكونالالوقف، وغلةواإلعانات

.الوزراءمجلس

المعارفوزيرتصديقبعدإالنافذةالكلياتبإغالقالخاصةالقراراتتكونوال
.العمومية
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:-يأتىكماكليةكلمجلسيؤلف) – 1935لسنة96رقمبالقانونمعدلة- (14مادة

.الرئاسةولهالكليةعميد
.الكراسىذوواألستاذة
.المساعدوناألساتذة

المساعدينأساتذتهاومنالطبمدرسةأساتذةمنالمجلسيؤلفالطببكليةيتعلقوفيما
حالالمجلسإلىيضمأن، ويجبالكراسىذووأستاذةلهاليسموادبتدريسالمكلفين
تشملهاالتىالمدارسمنالطبمدرسةغيربمدرسةتتعلقمسائلفىللنظرانعقاده
أساتذةلهاليسمواديدرسونالذينالمساعدونوأساتذتهاالمختصةالمدرسةأساتذةالكلية
.كراسىذوو

مجلسرأىأخذبعدالجامعةإدارةمجلسطلبعلىبناءالعموميةالمعارفولوزير
تدرسالتىالموادفىخاصةدرايةلهمممنالكليةمجلسإلىيضمأنالمختصةالكلية
لمدةتعيينهمويكون. أربعةعلىعددهميزيدأالبشرطالخارجمنأعضاءبالكلية
.سنتين

.الكليةوكيلالرياسةفىمقامهيقومالعميدغيابوعند

وتحتللوائحوفقاالكليةفىوالنظامواالمتحاناتالتعليمحركةكليةمجلسكلويدير
.الجامعةومجلسالجامعةإدارةمجلسمراقبة

الجامعةإدارةمجلسمداوالتتكونال) – 1935لسنة96رقمبالقانونمعدلة (15مادة
،األقلعلىاألعضاءنصفحضرهاإذاإالصحيحةالكلياتومجالسالجامعةومجلس
.الرئيسفيهالذىالجانبرأىرجحتساوتاآلراء، فإذابأغلبيةالقراراتوتصدر

لجاناالكفايةأولىمنغيرهممنأوأعضائهبينمنيؤلفأنالمجالسهذهمنولكل
.خاصةمسائَللدرس
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األساتذةالعموميةالمعارفوزيريعين)- 1935لسنة96رقمبالقانونمعدلة (16مادة
أخذبعدالجامعةإدارةمجلسطلبعلىالجامعة؛ بناءفىالتدريسهيئةأعضاءوسائر
.المختصةالكليةمجلسرأى

علىبناءالعموميةالمعارفوزيرفيعيِّنهموالمستخدمينالموظفينمنهؤالءغيرأما
اختصاصمنيكونتعيينهمأنعلىالمنصوصالموظفينعدافيماالجامعةمديرطلب
.الجامعةمدير

جميعفإنالتدريسهيئةبأعضاءالخاصةاللوائحفىالواردةالنصوصبعضخالوفيما
فىبهاالمعمولالتوظفبشروطالمتعلقةالعامةالقواعدعليهمتسرىالجامعةموظفى

.الحكومةفىوالمستخدمينالموظفينجميعحق

فىالجامعةمجلسيقررلمماالجامعةفىالتعليملغةهىالعربيةاللغةتكون – 17مادة
.أجنبيةلغةاستعمالخاصةأحوال

التدريسهيئةأعضاءتوظفشروط) – 1935لسنة96رقمبالقانونمعدلة (18مادة
.بقانونتصدرالدراسةوخططوالدبلوماتالعلميةالدرجاتمنحوشروطوتأديبهم

الجامعةمجلسأوالجامعةإدارةمجلسرأىأخذبمرسومتصدرفإنهااآلتيةالمسائلأما
:فيهبالنظرمنهماكليختصفيما

.الجامعةفىالطلبةقبولشروط1-
.الطلبةتأديبنظام2-
.أدائهاوكيفيةالجامعةرسوممقدار3-
.األموالإدارةكيفية4-
.الدراسةمناهج5-
تعيينهموكيفيةمكافآتهمومقداراالمتحانولجانالممتحنيناشتغالمدة6-

.وواجباتهم
.المسامحةومدةالدراسةمدة7-
.الماليةوغيرالماليةواإلعاناتوالمكافآتالمجانيةمنحشروط8-



عباسرءوفوحاضرهاماضيها - القاهرةجامعة

181www.RaoufAbbas.org

.الجامعةموظفىكباراختصاص9-
.القانونهذانصوصفىالمبينةالحدودفىالكلياتمجالساختصاصات10-

أموالبإدارةالخاصةالمهمةالشئونفىاتباعهاالواجبالقواعدالعموموعلى- 
.فيهاوبالتعليمالجامعة

والشهاداتوالدبلوماتللدرجاتالقانونيةالقيمةيعينقانونيصدرأنإلى- 19مادة
كليتاتمنحهاالتىالدبلوماتقيمةالمصرية، تكونالجامعةكلياتتمنحهاالتىالمتنوعة
والطبالملكيةالحقوقمدرستىلدبلوماتالقانونيةالقيمةنفسهىوالطبالحقوق

.القانونهذابموجبالجامعةفىالمندمجتين

الطببمدرستى – الخاصةواللوائحبالقوانينمؤقتةبصفةالعمليستمر- 20مادة
طبقاوالمراسيمالقانونهذالنصوصمخالفةتكنلمماالجامعةفىالمندمجتينوالحقوق

.القانونهذامن18للمادة

بإنشاءالخاص1925سنةمارس11فىالصادربقانونالمرسوميلغى – 21مادة
.نافذاالقانونهذايصبحأنبعدالمصريةالجامعة

منبهيعملالذىالقانونهذاتنفيذوالماليةالعموميةالمعارفوزيرىعلى- 22مادة
.الرسميةبالجريدةنشرهيوم

الحديث، التشريعواللوائحالقوانينمجموعة: فلدمنوايزيدورحسنمحمدأحمد: المصدر
.695 – 690، ص1940بوالقصغير، أنطون، وضعاألول، الجزء1940 – 1926
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هيئةأعضاءتوظفبشروط1933أبريل30 – 21رقمالقانون
وتأديبهماألولفؤادبجامعةالتدريس

مصرملكاألولفؤادنحن

:وأصدرناهعليهصدقناوقدنصهاآلتىالقانونالنوابومجلسالشيوخمجلسقرر

:هماألولفؤادجامعةفىالتدريسهيئةأعضاء – 1مادة

.الكراسىذوواألساتذةأ.
.المساعدوناألساتذةب.
.المدرسونت.

:مدرسايعينفيمنيشترط – 2مادة

وجراحةالجراحة، وفىاألولفؤادجامعةمندكتوردرجةعلىحاصاليكونأن
.ماجستيردرجةعلىوالصيدلةاألسنانطب

معهدأوأجنبيةجامعةمنلهامعادلةتعتبردرجةعلىحاصاليكونأنأو
.بهمامعترف

هذهعلىحصولهشرطمنالمرشحيعفىأناستثنائيةبصفةيجوزذلكومع
.كافيةتعتبرأخرىعلميةإجازاتلديهكانتإذاالدرجة

الدرجاتمندرجةعلىحاصاليكونأنمساعداأستاذايعينفيمنيشترط – 3مادة
األقلعلىسنواتأربعمدةمدرسوظيفةشغلقديكونوأنالسابقةالمادةفىالمذكورة

خدمةفىقضىقديكونوأنطبقتهامنعلمىمعهدفىأوالجامعةكلياتإحدىفى
أوبكالوريوسدرجةعلىحصولهعلىسنواتعشرمضتأوسنواتثمانىالحكومة
.المدرسينغيرمنمرشحونيعينأناستثناءويجوزليسانس
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الدرجاتمندرجةعلىحاصاليكونأنكرسىذاأستاذايعينفيمنيشترط- 4مادة
فىسنواتأربعمدةمساعدأستاذوظيفةشغلقديكونوأنالثانيةالمادةفىالمذكورة

سنةعشرةاثنتىقضىقديكونولنطبقتهامنعلمىمعهدفىأوالجامعةكلياتإحدى
أوبكالوريوسدرجةعلىحصولهعلىسنةعشرةأربعمضتأوالحكومةخدمةفى

.ليسانس

فىالمادةهذهفىعليهاالمنصوصبالشروطالتقيدعدماالقتضاءعنديجوزذلكومع
.مستحدثلتعليممنشأكرسىشغلحالة

يشترطالمتقدمةالشروطعلىعالوة) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة – (5مادة
لوظيفةيرشحالذىالمساعداألستاذوفىمساعدأستاذلوظيفةيرشحالذىالمدرسفى

.مبتكرةقيمةأبحاثلهيكونأنكرسىذىأستاذ

المساعديناألساتذةتعيينفىيصح) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة (6مادة
بكليةالعربيةاللغةوآلدابالحقوقبكليةاإلسالميةللشريعةالكراسىذوىواألساتذة

أنبشرط4و3المادتينفىعليهماالمنصوصاألولينالشرطينعنالتجاوزاآلداب
التىالعلميةاإلجازاتأعلىعلىاألولفؤادجامعةإنشاءقبلحاصالالمرشحيكون
.محققةبفائدةللعلمأتتشخصيةوأبحاثمؤلفاتلهتكونوأنوقتئذتمنحكانت

،الكراسىيشغلونالذينهماألساتذة) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة (7مادة
.منهجزءهىوالتىالقانونبهذاالملحقةالجداولفيمحددةالمختلفةالكلياتوكراسى

العموميةالمعارفوزيريعرضهماعلىبناءيصدربمرسوميكونلكرسىإنشاءوكل
.المختصةالكليةمجلسرأىأخذبعدالجامعةمجلسمنبطلب

يلقونالذينهمالكراسىذوواألساتذة) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة (8مادة
إشرافهمتحتفىويعاونهم. التدريبيةواألعمالالتمارينويديرونوالمحاضراتالدروس
.بالتدريسالمشتغلينوسائروالمدرسونالمساعدوناألساتذة

.المساعداألستاذمقامهيقومالموادإلحدىكرسىذىأستاذوجودعدموعند
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فىآخرإلىكرسىمناألستاذنقليجوز) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة(9مادة
الجامعة، ويجوزإدارةمجلسمنعليهيصدقالكليةتلكمجلسمنبقرارالكليةنفس
مجلسطلبعلىبناءالعموميةالمعارفوزيرمنبقرارأخرىكليةفىكرسىإلىنقله

.المختصتينالكليتينمجلسرأىأخذبعدالجامعة

التدريسهيئةأعضاءأحدنقليجوزال) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة (10مادة
إدارةمجلسبموافقةإالأخرىعامةوظيفةبعملللقيامندبهأوأخرىمصلحةإلى

.الجامعةإدارةمجلسرأىأخذبعدإالفصلهيجوزالجامعة، وال

إدارةفىيشاركواأنبالتجارة، أويشتغلواأنالتدريسهيئةألعضاءيجوزال – 11مادة
.صناعىأومالىأوتجارىعملأى

إعطاءالتدريسهيئةألعضاءيجوزال) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة (12مادة
معينموضوعفىاستشارةإعطاءأوالخبرةأعمالمنبعملالقيامأوخصوصيةدروس

.المختصةالكليةعميدطلبعلىالجامعة، بناءمديرمنبأذنإال

أخذبعدالجامعةإدارةلمجلسيجوز) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة- (13مادة
طبأوالطبمهنةمزاولةفىالطببكليةالتدريسهيئةأعضاءيأذنأنالكليةرأى

.المهنةهذهمزاولةفىبهاالمعمولاللوائحفىالمقررةللشروطوفقااألسنان

الحقوقبكليةالكراسىذوىاألساتذةيأذنأنالكليةرأىأخذبعدالجامعةإدارةولمجلس
هذهمزاولةفىبهاالمعمولللوائحوفقاواإلبرامالنقضمحكمةأمامالمحاماةمزاولةفى

.كراسيهمشغلهممنسنواتخمسعليهممضىقديكونأنالمهنة، وبشرط

أجنبىعلمىمعهدأوأجنبيةلجامعةندبهميجوزالتدريسهيئةأعضاء– 14مادة
هذاويكون. متواليةسنواتثالثتتجاوزالولمدةحالةكلفىتحددالتىبالشروط

رأىأخذبعدالجامعةمجلسطلبعلىبناءالعموميةالمعارفوزيرمنبقرارالندب
.المختصةالكليةمجلس
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ويجوز. االحتياطىالموظفيدفعأنبشرطالمعاشأوالمكافأةفىالندبمدةوتحسب
الكلياتفىوترقياتعالواتالمنتدبونالتدريسهيئةأعضاءيمنحأناالقتضاءعند

.المقررةالحدودفىوذلكلهاالتابعين

مؤقتة،علميةلمهماتإجازاتعلىالتدريسهيئةأعضاءيحصلأنيجوز- 15مادة
تطبقالحالةهذهوفى. السابقةالمادةمناألولىالفقرةفىالمبينةوالشروطبالكيفيةوذلك

.المذكورةالمادةمناألخيرتينالفقرتينأحكامعليهم

منالتدريسهيئةأعضاءتأديبيكون) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة(16مادة
جميعحضورويشترط. الجامعةمديربرياسةالكلياتعمداءمنيؤلَّفمجلساختصاص
.األعضاء

وكيلالجامعةوكيلمقامالمدير، ويقوممقامالجامعةوكيليقومالمانعأوالغيابوعند
.العميدمقامكليةكلوكيليقوم، كماكليته

القرارفىيشترطذلكومع. المطلقةاآلراءبأغلبيةالتأديبمجلسقراريصدر- 17مادة
.اآلراءثلثىبأغلبيةيكونأنالرفتبعقوبةالصادر

دعوىكلتحققبأنتحقيقلجنةتكلف) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة (18مادة
الحقوقكليةمجلسأعضاءأحدمناللجنةهذهوتؤلف. التأديبمجلسإلىتقديمهاقبل

.عضوينبصفةالمتهملهاالتابعالكليةمجلسمنعضوينومنرئيسبصفة

التىاللجنةمنهمتؤلفالذينوالعضوينالرئيسعامكلفىالجامعةإدارةمجلسويعين
عيَّنمانعمنعهأوالعضوينأحدأوالرئيسغابفإذا. الحالدعتإذابالتحقيقتقوم

.مقامهيقوممنالجامعةمدير

.التأديبمجلسفىأعضاءالتحقيقلجنةأعضاءيكونأنيجوزوال

أوالعموميةالمعارفوزيرمنبتكليفالتحقيقبمباشرةالتحقيقلجنةتختص- 19مادة
.الجامعةمدير
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المعارفولوزير. تحقيقهابنتيجةتقريراالجامعةمديرإلىاللجنةتقدم- 20مادة
.التقريرهذاإبالغهيطلبأندائماالعمومية

المديرأوالعموميةالمعارفلوزير) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة (21مادة
ويجوز. فيهللفصلالجامعةإدارةمجلسعلىالتحقيقلجنةتقريريحيلأنالجامعة

التدريسهيئةأعضاءمنعضوأىالعملمباشرةعنمؤقتايقفأنالجامعةلمدير
.التأديبمجلسإلىُمحال

اإلجراءاتالجامعةإدارةمجلسيقرر) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة (22مادة
مكلف، غيرلهيتحققحسبماالتأديبمجلسويحكمالتأديبمجلسأمامتتبعالتى

.اإلثباتحيثمنمعينةبقواعدبالتمسك

ماطعنألىقابلةغيروهىمسببةتكونأنيجبالتأديبمجلسقرارات – 23مادة
.فيهالمعارضةحقفللمتهمغيابّيامنهايصدرماعدا

:هىالتأديبيةالعقوبات – 24مادة

:والمدرسينالمساعدينلألساتذةبالنسبة) أ(
.اإلنذار
.التوبيخ
.الدرجةأوالوظيفةمنالتنزيل
.الرفت

:الكراسىذوىلألساتذةبالنسبة) ب(
.اإلنذار
.التوبيخ
.الرفت

.أشهرثالثةتتجاوزالمدةالمرتبمنالحرمانالتوبيخيستتبعأنويجوز
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طبقاالمعاشأوالمكافأةفىالحقبقاءأوسقوطالتأديبمجلسيقررالرفتحالةوفى
إلىإنذارايوجهأنالجامعة، ولمديرالشأنهذافىبهاالمعمولواللوائحالقوانينألحكام

.بواجباتهميخلونالذينالتدريسهيئةأعضاء

مساعدوالكلياتفىيعينأنيجوز) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة (25مادة
،المعاملفىومحضرونتدريبيةأعمالورؤساءحيةلغات، ومدرسوومعيدونمدرسين
.دائمةبصفةأومؤقتةبصفةتعيينهمويكون

طلبعلىبناءالحيةاللغاتومدرسىالمدرسينمساعدىالعموميةالمعارفوزيرويعين
.المختصةالكليةعميدرأىأخذبعدالجامعةمدير

األعمالورؤساءالمعيدينالمختصةالكليةعميدطلبعلىبناءالجامعةمديرويعين
.المعاملفىوالمحضرينالتدريبية

أعضاءيعينأناالقتضاءعنديجوز) – 1935لسنة97رقمبالقانونمعدلة ( 26مادة
التعيينويكونلذلكتؤهلهموكفاياتهمدرجاتهمأنيرىممنأجانبالتدريسهيئةفى

.المختصةالكليةمجلسرأىأخذوبعدالجامعةإدارةمجلسطلبعلىبناء

.استخدامهمعقودفىحالتهمحينئذوتحدد

مجلسمنيصدربقراربالجامعةالحاليينالتدريسهيئةأعضاءوظائفتحدد- 27مادة
وأخذالجامعةمجلسطلببعدالعموميةالمعارفوزيريعرضهماعلىبناءالوزراء

لهؤالءالحالىالمركزاإلمكانبقدرالتحديدهذافىويراعى. كليةكلمجلسرأى
.القانونهذافىالمذكورةالشروطفيهمتتوافرلماألعضاء، ولو

يصحالقانونهذاأحكاممناستثناء) – 1939لسنة73رقمبالقانونمعدلة (28مادة
الطبومدرسةوالتجارةوالزراعةالهندسةكلياتفىالكراسىذوىاألساتذةتعيين

الشروطمناألولينالشرطينعنالتجاوزاإلسكندريةفىالطبكليةوفرعالبيطرى
فيهاالمساعديناألساتذةتعيينفىيجوزكماالقانونهذامنالرابعةالمادةفىالمبينة

.الثالثةالمادةمناألولالشرطعنالتجاوز
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.1941 – 1940الدراسيةالستةنهايةحتىالتجاوزبهذاويعمل

فىنشرهتاريخمنبهويعملالقانونهذاتنفيذالعموميةالمعارفوزيرعلى – 29مادة
.الرسميةالجريدة

.704 – 699الجزء، ص، نفسالسابقالمرجع: وآخرحسنمحمدأحمد: المصدر
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الملكيةالهندسةمدرسةبإدماج231935 – 91رقمبقانونمرسوم
البيطرىالطبومدرسةالعلياالتجارةومدرسةالعلياالزراعةومدرسة

األولفؤادجامعةفى

،1934لسنة67رقمأمرناعلىاالطالعبعد

مصرملكاألولفؤادنحن

20رقمبالقانونالمعدلاألولفؤادجامعةتنظيمبإعادة1927لسنة42رقمالقانونوعلى

،1933لسنة

الوزراء،مجلسرأىالعمومية، وموافقةالمعارفوزيرعليناعرضهماعلىوبناء
:آتهوبمارسمنا

العلياالزراعةومدرسةالملكيةالهندسةمدرسةاألولفؤادجامعةفىتدمج – 1مادة
.البيطرىالطبومدرسةالعلياالتجارةومدرسة

والتجارة، وتلحقوالزراعةالهندسةكليات: التوالىعلىاألولىالثالثالمدارسوتعتبر
.الطببكليةالبيطرىالطبمدرسة

سالفاالندماجبسببإنشاؤهايتقررالتىبالكراسىجداولوضعيتمأنإلى- 2مادة
المعارفوزيريعرضهماعلىبناءالوزراءمجلسمنقراريصدرأنوإلىالذكر

الجديدة، ومدرسةبالكلياتالتدريسهيئةبتنظيمالجامعةإدارةمجلسطلببعدالعمومية
المندمجة، يعينبالمدارسالحاليينالتدريسهيئةأعضاءوظائفوبتحديدالبيطرىالطب
منهمعددااألعضاءهؤالءبينمنالجامعةمديرطلبعلىبناءالعموميةالمعارفوزير
مجلسإلىمؤقتاليضممنهمعدداكذلكالجديدة، ويعينللكليةالمؤقتةالمجالسلتأليف
.البيطرىالطببمدرسةتتعلقمسائلنظرهعندالطبكلية

الكراسىبجداولالمتعلقةالمسائلجميعفىالمذكورةالمجالسرأىيؤخذ – 3مادة
.السابقةالمادةفىإليهاالمشارالوزراءمجلسوبقرارالجديدة
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ومدرسةالعلياالزراعةومدرسةالملكيةالهندسةمدرسةفىالحاليونالطلبة- 4مادة
الجامعةكلياتفىالمقابلةالدراسةفرقفىيقبلونالبيطرىالطبومدرسةالتجارة

.المصرية

والشهاداتوالدبلوماتللدرجاتالقانونيةالقيمةيعينقانونيصدرأنإلى – 5مادة
البيطرىالطببمدرسةيختصفيماالطبوكليةالجديدةالكلياتتمنحهاالتىالمتنوعة

لدبلوماتالتىالقانونيةالقيمةنفسهىالكلياتهذهتمنحهاالتىالدبلوماتقيمةتكون
.بقانونالمرسومهذابموجباألولفؤادجامعةفىالمندمجةالمدارس

لمماالمندمجةبالمدارسالخاصةواللوائحبالقوانينمؤقتةبصفةالعمليستمر – 6مادة
المادةبموجبخاصةلوائحتصدرأنإلى، وذلكبقانونالمرسومهذاألحكاممخالفةتكن
.1933لسنة20رقمبالقانونالمعدل1927لسنة42رقمالقانونمن18

بمجردبهيعملالذىبقانونالمرسومهذاتنفيذالعموميةالمعارفوزيرعلى – 7مادة
.الرسميةالجريدةفىنشره

.713 – 711الجزء، ص، نفسالسابقالمرجع: وآخرحسنمحمدأحمد:المصدر
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القاهرةجامعةرؤساء
1913 – 1908فؤادأحمداألمير-  1

1916 – 1913باشارشدىحسين-  2

1917 – 1925

1917 – 1916كماليوسفاألمير-  3

1928يونيو26 – 1925مارس11باشاالسيدلطفىأحمد-  4

1932مارس9 – 1930أغسطسأول

1937أكتوبر25 – 1935أبريل28

1941مايو11 – 1938يوليو10

1946يناير28 – 1941سبتمبر14باشاإبراهيمعلىالدكتور- 5

1949نوفمبر2 – 1947ديسمبر2شوقىإبراهيمالدكتور- 6

1951مايو4 – 1949نوفمبر27مرسىكاملمحمدالدكتور- 7

1957ديسمبر31 – 1954سبتمبر9موروالوهابعبدمحمدالدكتور- 8

1953يونيو24 – 1951مايو5زكىأحمدالدكتور- 9

1954سبتمبر8 – 1953أغسطس18السعيدمصطفىالسعيدالدكتور- 10

1961نوفمبر8 – 1958فبراير8بدوىأحمد/ الدكتور- 11

1964يوليو10 – 1961نوفمبر9حشادنجيبمحمدالدكتور- 12

1966سبتمبر30 – 1964يوليو11أحمدمرسىمحمدالدكتور- 13

1969سبتمبر25 – 1967أغسطس29الرحمنعبدجادجابرالدكتور- 14

1975سبتمبر6 – 1971سبتمبر25إسماعيلمحمدحسنالدكتور- 15

1978نوفمبر4 – 1975سبتمبر7طالبأبوحسنصوفىالدكتور- 16

1980أغسطس19 – 1978نوفمبر29بدرانجميلإبراهيمالدكتور- 17

1985أغسطس31 – 1980أغسطس20إبراهيمحمدىحسنالدكتور- 18

1987أغسطس31 – 1985سبتمبرأولنمرمحمودحلمىالدكتور- 19

1989أغسطس31 – 1987سبتمبرأولحسنىنجيبمحمودالدكتور- 20



عباسرءوفوحاضرهاماضيها - القاهرةجامعة

192www.RaoufAbbas.org

والمراجعالمصادر
المصادر – أوال

المنشورةالوثائق) أ(
الحديث، التشريعواللوائحالقوانينمجموعة: فلدمنوايذيدورحسنمحمدأحمد•

.1940بوالق، األولصغير، الجزءأنطون، وضع1940 – 1926
المصرية، القاهرةبالمملكةالتعليملمعاهدالعاماإلحصاء: اإلحصاءمصلحة•

1944.
.1946 – 1926النوابمجلسمضابط•
.1958 – 1956التشريعية، النشرة: العدلوزارة•

الشخصيةالمذكرات) ب(
.1962، القاهرة131الهالل، كتابحياتىقصة: السيدلطفىأحمد•
، القاهرةاألولالبغدادى، الجزءاللطيفعبدمذكرات: البغدادىاللطيفعبد•

1977.
.1953، القاهرةالثانىالمصرية، الجزءالسياسةفىمذكرات: هيكلحسينمحمد•
، القاهرة، المراسالتكاملمصطفىأوراق: المعاصرمصروتاريخوثائقمركز•

1982.
.1934، القاهرةالثانىباشا، الجزءفهمىقلينىمذكرات: فهمىقلينى•

الدوريات) ج(
.1967، مايواألهرام•
.1932، مارساليوسفروز•
.1939 – 1925المصرية، الوقائع•

القاهرةجامعةمنشورات) د(
.1955القاهرةجامعة، مطبعة1955 – 1954القاهرةجامعةتقويم•
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.1983القاهرةجامعة، مطبعةالماسىالعيد•
.1983القاهرةجامعة، مطبعةالجامعاتتنظيمقانونموسوعة•
.1983القاهرةجامعة، مطبعةالماسىاليوبيل•

المراجـع : ثانيا
،المعارف، دارالمصريةالجامعةونشأةفؤادأحمداألمير: بديرالفتاحعبدأحمد•

.1950القاهرة
.1938، القاهرةعلىمحمدعصرفىالتعليمتاريخ: الكريمعبدعزتأحمد•
.1945، القاهرةالثانىمصر، الجزءفىالتعليمتاريخ: الكريمعبدعزتأحمد•
، هيئة39العرب، أعالمالجيلأستاذالسيدلطفىأحمد: النجارفوزىحسين•

.1965، القاهرةالكتاب
التاريخية، المجلة1952 – 1938االشتراكىالفالححزب: حامدعباسرءوف•

.1973عشر، القاهرةالتاسعالمصرية، المجلد
.1986الفكر، القاهرة، دارالقوميةالنهضةجماعة: حامدعباسرءوف•
 –1908السياسيةالحياةفىودورهاالمصريةالجامعة: إبراهيمسيدحسنسامية•

.1983شمسعينجامعةالبناتمنشورة، كليةغيردكتوراه، رسالة1946
، القاهرة1956 – 1882المصريةالوطنيةالحركةتطور: الشافعىعطيةشهدى•

1957.
األبحاث، مؤسسات1970 – 1952يوليو23ونظامالديمقراطية: البشرىطارق•

.1987العربية، بيروت
، القاهرةالكتاب، هيئة1952 – 1945مصرفىالسياسيةالحركة: البشرىطارق•

1972.
.1978للنشر، القاهرةسينا، دارالعنفإلىالهجرة: حمودةعادل•
.1939، القاهرةمصرفىوالمتعطلونالتعليم: مطرفهمىالحميدعبد•
، طبعةالثالثواألخبار، الجزءالتراجمفىاآلثارعجائب: الجبرتىالرحمنعبد•
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