األمانة العامة المساعدة للثقافة:
وتضم عدة إدارات هي:
اإلدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة.اإلدارة العامة لمجلة األزهر.-اإلدارة العامة للمطبوعات.

اإلدارة المركزية للمكتبة األزهرية:
حيــث تعتبــر المكتبــة األزهريــة الحديثــة ثانيــة المكتبــات فــي مصــر؛
وذلــك الحتوائهــا علــى كثيــر مــن نــوادر المؤلفــات والمخطوطــات التــي
يرجــع تاريخهــا إلــى القــرون األولــى مــن هجــرة الرســول [ ،وتمتــاز
بوفــرة كتــب العلــوم الدينيــة والعربيــة المتخصصــة ،ويالحــظ هــذا فــي
توزيــع فنونهــا ،وعــدد كل منهــا ،وكثــرة الكتــب وتكرارهــا فــي الفــن
الواحــد ،وتضــم إدارتيــن؛ اإلدارة العامــة للمخطوطــات ،واإلدارة العامــة
لمكتبــة األزهــر.

اإلدارة العامة للشئون المالية واإلدارية:

حيــث تقــوم بجميــع األعمــال الماليــة التــي تخــص جميــع الموظفيــن
والحفــاظ علــى المبنــى وأثاثــه.
إعداد
المركز اإلعالمي
بمجمع البحوث اإلسالمية

مجمع البحوث اإلسالمية
هــو أحــد الهيئــات العلميــة للبحــوث
اإلســامية باألزهــر الشــريف ،وتقــوم
بالدراســة فــي كل مــا يتصــل بهــذه
البحــوث ،وتعمــل علــى تجديــد الثقافــة
اإلســامية ،وتجريدهــا مــن الفضــول
والشــوائب ،وآثــار التعصــب السياســي،
والمذهبــي ،وتجليتهــا فــي جوهرهــا
األصيــل الخالــص ،وتوســيع نطــاق العلــم
بهــا ،لــكل مســتوى وفــي كل بيئــة،
وبيــان الــرأي فيمــا يجــد مــن مشــكالت
مذهبيــة ،أو اجتماعيــة ،تتعلــق بالعقيــدة،
وحمــل تبعــة الدعــوة إلــى ســبيل اللــه
بالحكمــة والموعظــة الحســنة.

كمــا تعــاون الهيئــة جامعــة األزهــر
فــي توجيــه الدراســات العليــا لدرجتــي
التخصــص والعالميــة ،واإلشـراف عليهــا ،والمشــاركة
فــي امتحاناتهــا.
ويتألــف مجمــع البحــوث اإلســامية مــن عــدد ال يزيــد عــن
ً
خمســين عضــوا ،مــن كبــار علمــاء اإلســام ،يمثلــون جميــع المذاهــب
اإلســامية ،ويكــون مــن بينهــم عــدد ال يزيــد علــى العشــرين من غيــر مواطني
جمهوريــة مصــر العربيــة.
كمــا يختــص مجمــع البحــوث اإلســامية – فــي نطــاق أغـراض األزهــر – بــكل مــا
يتصــل بالنشــر ،والترجمــة ،والتأليــف ،والبعــوث ودعاتــه ،وطالبــه الوافديــن ،وغيــر
ذلــك مــن العالقــات اإلســامية ،وتتولــى إدارات المجمــع تنفيــذ مقرراتــه ،ونشــر
بحوثــه ودراســاته ،وإعــداد مــا يلــزم مــن هــذه البحــوث والدراســات مــن بيانــات.
ويتولــى مجلــس مجمــع البحــوث اإلســامية تشــكيل اللجــان األساســية
والوقتيــة ،واألروقــة ،والتنســيق بينهــا ،وإحالــة مــا يـراه مــن بحــوث أو أعمــال علــى
أي منهــا ،ومناقشــة خططهــا فــي العمــل ،ودراســة التقاريــر التــي تقــدم إليــه
فيهــا ،أو التــي يطلبهــا عــن أعمالهــا ونتائــج بحوثهــا.
وتشمل هذه اللجان ما يلي:
 لجنة بحوث القرآن الكريم.لجنة بحوث السنة والسيرة.لجنة البحوث الفقهية.لجنة العقيدة والفلسفة. لجنة التعريف باإلسالم.لجنة إحياء التراث اإلسالمي.لجنة التربية والتعليم.لجنة التعاون بين المجمع وجامعة األزهر.لجنة القدس والجهاد واألقليات اإلسالمية.لجنة المتابعة.لجنة حوار األديان. -لجنة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

يتكون هيكل مجمع البحوث اإلسالمية من:

 -اإلدارة العامة لشئون مجلس المجمع ولجانه:

وتقــوم هــذه اإلدارة باألعمــال المتعــددة الخاصــة بمجلــس
المجمــع واللجــان المنبثقــة منــه.

-مكتب األمين العام للمجمع:

ويقــوم مكتــب األميــن العــام للمجمــع باالتصــال بالهيئــات والجهــات الرســمية
بالداخــل والخــارج ،لتأديــة مــا يطلــب منهــا مــن خدمــات ،وتنســيق التعــاون مــع أجهــزة
اإلدارات المختلفــة.
كمــا يقــوم بالربــط والتنســيق بيــن أجهــزة المجمــع المختلفــة بهــدف ضبــط العمــل
وتكامله.

األمانة العامة المساعدة للبعوث:

وتضم كال من:
إدارة البعوث اإلسالمية:وتختص بإيفاد المبعوثين من صفوة أبناء األزهر.
إدارة الوافدين:وتختــص باســتقبال الوافديــن مــن طالئــع الشــباب المســلم مــن دول العالــم
للدراســة فــي األزهــر الشــريف وتقديــم المنــح لهــم.

األمانة العامة المساعدة للدعوة واإلعالم الديني:

وتقوم على الدعوة باألزهر الشريف وتشمل أربع إدارات:
اإلدارة العامة للدعوة.اإلدارة العامة لإلعالم الديني.اإلدارة العامة لشئون المناطق.-اإلدارة العامة للتوجيه.

