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 يد :ــــمتو - ⃰

ُيموؿ مف الميزانية العامة لمدوؿ التعميـ الذي  ذلؾ التعميـ المجانيبمصطمح  ُيقصد، بداية   
 . والمجتمعات مف خالؿ : إما بفرض الضرائب العامة ، أو مف خالؿ الموارد السيادية ليا

أقػدـ ، أي فيرجػ  إلػي فعػؿ   -قاموس المعجػـ الوسػيط بورد وكما   -( اإلقداـ أما مفيـو )   
جأ األأ معني )  وبخصوصشرع فيو بدوف توقؼ ،    التَّرأدُُّد .و التَّرأاُجُ  ، ( فيو  ـأ اح 

 

 : جماىية التعليه يف الدساتري واملواثيق والقواىني املصرية - ⃰

ـ نضااًل مجتمعيًا أنتيي بإصدار 5001ـ ، 5081شيد المجتم  المصري في الفترة ما بيف   
مادة ،  15ـ في عيد الخديوي توفيؽ ، حيث تضمف ىذا الدستور 5001دستور لمبالد سنة 

، ثـ ما لبثت سمطات االحتالؿ  التاـ عنيا ( اإلحجاـ) لـ تتطرؽ أًي منيا لمجانية التعميـ 
ـ ، ولـ يتـ 5155ـ ، ثـ دستور 5005ىذا الدستور ، وحؿ محمو دستور اإلنجميزي أف 

عالف بريطانيا العظمي فرض الحماية عمي مصر       العمؿ بو لقياـ الحرب العالمية األولي وا 
ـ ( ، وخالؿ ىذه الفترة أيضًا لـ ُينظر إلي التعميـ ، وال إلي مجانيتو :  1852) الدىشاف ، 

 التاـ عف مجانية التعميـ ( . اإلحجاـ) أي ًا ال تصريحًا ، وال تمميح
، ـ 5115ِبدءًا بدستور  تـ طرحو في مصر فقدالتعميـ  مجانية( نحو  داـاإلق) أما   
جاء الحديث عف التعميـ  ، حيث(  21)  ـ بأمر ممكى رقـ5115أبريؿ سنة  51الصادر في و 

التعميـ حر ما لـ يخؿ  أفعمي 51والذى نص فى المادة   51،  50،  51في ثالث مواد ىي 
مف ىذا الدستور عمي أف التعميـ األولى 51. كما نصت المادة  بالنظاـ العاـ أو ينافي اآلداب

إلزامى لممصرييف مف بنيف وبنات ، وىو مجانى فى المدارس العامة ) الدستور المصرى لسنة 
بدأت ، حيث  ) اإلقداـ نحو مجانية التعميـ (وفي ىذا المضمار استمر . ـ ( 5115

ـ 5118ـ ، وبالمرحمة الثانوية عاـ 5122مجانية التعميـ فى مصر بالمرحمة االبتدائية عاـ 
 آنذاؾ بمصروفات . فبقيأ عمى يد الدكتور طو حسيف ، أما التعميـ الجامعي 

تعميـ نحو  اإلقداـ  تـ إقرار ـ بشأف التعميـ5115لسنة  158قانوف رقـ وبصدور ال  
قرار مجانيتوالتعميـ ونشره  ـ صدر مرسـو بتشكيؿ لجنة 5115يناير سنة  55، وفي  وا 

لوض  مشروع دستور جديد لمصر ، انتيت ىذه المجنة بوض  مشروع دستور مصر عاـ 
ـ ( . وفي ظؿ ىذه 5112ـ ، لكف ىذا المشروع لـ يري النور ) مسودة دستور مصر 5112
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تعديؿ  والخاصـ 5111/  0/  11 خبتاريـ 5111  لسنة  281 رقػػـ قانوف المسودة ظير 
وأحكاـ  -في شأف تنظيـ التعميـ االبتدائي  5115لسنة  158بعض أحكاـ القانوف رقـ 

 ي .بشأف تنظيـ التعميـ الثانو  5115لسنة  155القانوف رقـ 
) اإلقداـ عمي مجانية مدعمًا  ،(  ـ5111دستور الجميورية المصرية سنة ثـ صدر)  

التعميـ حر فى حدود القانوف  مف ىذا الدستور عمي أف 20المادة نصت ، حيث  التعميـ (
 في       أما الجديد – ـ5115وردت بالنص مف قبؿ فى دستور كما - والنظاـ العاـ واآلداب

ـ حوؿ 5111مف دستور  21فيو ما نصت عميو المادة ) اإلقداـ عمي مجانية التعميـ ( 
؛ بإنشاء مختمؼ أنواع المدارس والمؤسسات  لةالتعميـ حؽ لممصرييف جميعا تكفمو الدو أف 

. وتيتـ الدولة خاصة بنمو الشباب البدنى والعقمى  ، والتوس  فييا تدريجيا الثقافية والتربوية
عمى التعميـ العاـ وينظـ  تشرؼ الدولةمف ىذا الدستور: أف  18المادة وأضافت  والخمقى.

رس الدولة بالمجاف فى الحدود التى ينظميا وىو فى المراحؿ المختمفة بمدا ، القانوف شئونو
التعميـ فى مرحمتو األولى إجبارى مف ىذا الدستور فقد أقرت أف  15المادة أما .  القانوف

 .  وبالمجاف فى مدارس الدولة
، ثـ جاء  ) اإلقداـ عمي مجانية التعميـ (ـ ( ُمدعمًا 5111عاـ الميثاؽ ثـ جاء )   

،  أو الجامعات ، سواء في المدارس أو المعاىد في جمي  مراحموعف مجانية التعميـ  اإلعالف
، ( ـ5112عاـ المؤقت لدستور ال ) جاءبعد ذلؾ  .ـ 5111/5115ابتداًء مف العاـ الدراسي 

- الجامعية وما قبميا - ، وأصبح التعميـ بجمي  مراحمو وعدَّؿ المادة الخاصة بمجانية التعميـ
فى المدارس والجامعات  ) اإلقداـ عمي مجانية التعميـ ( عميالتأكيد تـ  . وىكذا  مجانيِّا

التعميـ حؽ فيو عمي أف  50نصت المادة حيث ،  5112عاـ لفى الدستور المؤقت 
مو الدولة بإنشاء مختمؼ أنواع المدارس والجامعات والمؤسسات ، تكفُ  لممصرييف جميعا

تشرؼ في ىذا الدستور عمي أف  51. كما نصت المادة  الثقافية والتربوية والتوس  فييا
، وىو فى مراحمو المختمفة فى مدارس  ، وينظـ القانوف شئونو الدولة عمى التعميـ العاـ
، ليشمؿ جمي  قوانيف 5110لسنة  10جاء القانوف رقـ . ثـ الدولة وجامعاتيا بالمجاف

 .  في مصر التعميـ السابقة ، وليؤكد عمى مجانية التعميـ العاـ
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 ،) اإلقداـ عمي مجانية التعميـ ( استمر ـ (  5115دستور مصر عاـ وفي ظؿ )   
، وىو إلزامي في المرحمة  التعميـ حؽ تكفمو الدولةفيو عمي أف  50مادة حيث نصت ال

، وتكفؿ  وتشرؼ عمى التعميـ كمو ، ، وتعمؿ الدولة عمى مد اإللزاـ إلى مراحؿ أخرى االبتدائية
، وذلؾ كمو بما يحقؽ الربط بينو وبيف حاجات  العممي استقالؿ الجامعات ومراكز البحث

)اإلقداـ عمي مجانية استمرارية سياسة لتؤكد عمي  18. وجاءت المادة  المجتم  واإلنتاج
المنظـ لشؤوف التعميـ قبؿ  5105لعاـ  551قانوف التعميـ رقـ  صدوروم   التعميـ (

وأصبح ىناؾ قانوف واحد ينظـ مرحمة  الجامعى فى مصر ، تـ إلغاء القوانيف السابقة عميو ،
مف ىذا القانوف عدة  51المادة وقد رسخت التعميـ قبؿ الجامعى بجمي  مراحمو وأنواعو ، 

، والحفاظ عمى  ، ىدفو بناء الشخصية المصرية التعميـ حؽ لكؿ مواطفمبادئ أىميا أف 
،  ىب وتشجي  االبتكار، وتنمية الموا ، وتأصيؿ المنيج العممى فى التفكير اليوية الوطنية

رساء مفاىيـ المواطنة والتسامح وعدـ التمييز وترسيخ القيـ الحضارية والروحية ، وتمتـز  ، وا 
وقد  .، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية الدولة بمراعاة أىدافو فى مناىج التعميـ ووسائمو

دولة التعميمية مجاني في التعميـ في مؤسسات ال( النص عمي أف  51أعادت ىذه المادة ) 
االستثمار التي  االنفتاح االقتصادي ، وسياسات ولكف ، وم  ظيور قوانيف.  مراحمو المختمفة

حيث ، الخاص بدأت ظاىرة االستثمار فى التعميـ  سادت مظاىر الحياة في مصر آنذاؾ ،
وبدء انتشار التعميـ  ، ةخاصوتسابؽ في إنشاء المؤسسات التعميمية الانتعاشة  حدثت

الجامعات الخاصة في  ثـ بدأت ،زادت نسب المدارس والمعاىد الخاصة الخاص وبناًء عميو 
، وخالؿ ىذه الفترة ظيرت أصوات حوؿ إشكالية مجانية التعميـ ، رويدًا رويدًا  الظيور

، ـ 5101عمي سبيؿ المثاؿ وليس الحصر) طمعت كماؿ الحامولي ،  –والجدوي مف ورائيا 
النسبي عف  اإلحجاـ)ـ ( . وىنا يمكف القوؿ أف مسارات  5101عبد السالـ عبد الغفار ، 

 قد بدأت . (  مجانية التعميـ
 1852وطبقًا لدراسة أجراىا مركز المعمومات واتخاذ القرارات بمجمس الوزراء المصري عاـ   

ـ إلي  1881ـ فإف معدؿ نسبة الزيادة في المدارس الخاصة خالؿ العشر سنوات مف 
(،كما تباينت الزيادة بيف الفصوؿ الدراسية بالمدارس الحكومية %21ـ وصمت نحو) 1855

خالؿ ىذه  %51ومثيالتيا بالمدارس الخاصة،فبينما زادت فصوؿ المدارس الحكومية بنسبة 
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مما يعكس مدي التحوؿ في %11الفترة،وصمت نسبة الزيادة في فصوؿ المدارس الخاصة إلي
 ـ (  1852التعميـ الخاص ) مركز المعمومات واتخاذ القرارات ،  اإلقباؿ عمي

وقد دحرجت العديد مف الدراسات والمؤلفات والتقارير مفاىيـ حوؿ غياب العدالة في فرص 
حيث التعميـ قبؿ الجامعي ، وما يعقبو بمؤسسات التعميـ العالي ، وأف التعميـ لـ يأُعد مجانيًا ، 

في مؤسسات وصمت نسبة الطالب الذيف يتمقوف دروسًا خصوصية خارج الساعات المدرسية 
سبب فى انتشار ظاىرة الغياب عف تما ( ، م % 10 أكثر مف ) إلىالتعميـ قبؿ الجامعي 

،  العامة طالب الشيادات اإلعدادية والثانويةبيف الحكومية ، وعمي وجو الخصوص المدارس 
بغرض النجاح فى نظاـ التعميـ المعتمد فقط عمى  الخصوصية الدروس يمجأ الطالب لتمؾحيث 

. ومف ثـ فاألدلة كثيرة وواضحة عمي أف  االمتحانات فى الوصوؿ إلى المرحمة الدراسية التالية
التعميـ لـ يأُعد مجانيًا بالمعني الحرفي ، أو المجازي ، فمصروفات الدراسة ، والكتب الخارجية 

الخصوصية واألدوات المدرسية ، والمواصالت ، وغيرىا كثير مما  ، إضافة إلي الدروس
تتطمبو سنوات التعميـ تؤكد أف األسر المصرية تُنفؽ عمي التعميـ أكثر مف إنفاقيا عمي أمور 

ـ (  1858حامد عمار ، الصحة والمالبس وغيرىا ، إضافة إلي ُكمفة إرتفاع السم  سنويًا ) 
                                    ـ (. 1850طارؽ عبد العاؿ ، ـ( ،) 1851الباسؿ ،د فوزي ميادة محمعمي صالح جوىر ، ، )
مصر  دستورـ ، جاء  1855وفي ضوء التغيرات السياسية التي اجتاحت مصر م  بداية   

تعديمو وصدر بداًل  ثــ ،  1855يوليو  3 تـ تعطيؿ العمؿ بو بتاريخوقد ، ـ  1851عاـ 
تعميـ الأف اإلشارة إلى الجاري العمؿ بو في الوقت الحاضر ، حيث تمت ـ  1852منو دستور 

مجانيتو بمراحمو المختمفة لتكفؿ الدولة م  ،  إلزامى حتى نياية المرحمة الثانوية أو ما يعادليا
تمتـز حيث  ، المجافبالتعميـ اإللزامي تعميـ ف فقًا لمقانوفو و  . في مؤسسات الدولة التعميمية

الناتج القومى مف (  %2)  الدولة بتخصيص نسبة مف اإلنفاؽ الحكومى لمتعميـ ال تقؿ عف
وتشرؼ الدولة عميو لضماف   .، تتصاعد تدريجيا حتى تتفؽ م  المعدالت العالمية اإلجمالى

المادة كما نصت  .التزاـ جمي  المدارس والمعاىد العامة والخاصة بالسياسات التعميمية ليا
،  ويةتكفؿ الدولة استقالؿ الجامعات والمجام  العممية والمغمف ىذا الدستور عمي أف  15

، وتعمؿ عمى تطوير التعميـ الجامعى  وتوفير التعميـ الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية
الحؽ في الحرية  ، إضافة إلي ، وفقا لمقانوف وتكفؿ مجانيتو فى جامعات الدولة ومعاىدىا

،  تعمؿ الدولة عمى تشجي  إنشاء الجامعات األىمية التى ال تستيدؼ الربحكما  األكاديمية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_2013_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_2013_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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وتمتـز الدولة بضماف جودة التعميـ فى الجامعات الخاصة واألىمية والتزاميا بمعايير الجودة 
عداد كوادرىا مف أعضاء ىيئات التدريس والباحثيف العالمية ، وتخصيص نسبة كافية مف  ، وا 

 ـ ( . 1852مصر ، دستور )  عوائدىا لتطوير العممية التعميمية والبحثية
إذ ، عما سبؽ  مختمفاً  مساراً  ( ) اإلحجاـ عف مجانية التعميـأخذ موضوع وىكذا   
 تمت وفقاً  الدراسة المبدئية لممشروع وأف،  طرح دراسة لتحويؿ المجانية لمنح عف  عمفأُ 

% سيحصؿ عمى المنحة 18، وأف الطالب الذي يحصؿ عمى أعمى مف  لجدوؿ تصاعدي
% يدف  18لػػػػ% 11بة ما بيف ، ومف يحصؿ عمى نس وتتحمؿ الدولة مصروفاتو  كاممة

،  % يدف  نسبة أعمى18ػلػػػ% 18، ومف يحصؿ عمى نسبة ما بيف  نسبة مف المصروفات
النسب  وأف ىذه،  % يتحمؿ مصروفات دراستو كاممة18ومف يحصؿ عمى نسبة أقؿ مف 

 اـ الحالي ػػػالعؿ ػػػوربما يحم ـ ( . 1850،  وقىػػػػارؽ شػػػػط)  رىػػػػمية ألخػػػػػمؼ مف كػػػستخت
ف غدًا لناظره قريب . –ـ  1851)   عاـ التعميـ ( مفاجآت أخري في ىذا المجاؿ ، وا 

مجانية التعميـ في الدساتير والمواثيؽ والقوانيف المصرية بيف اإلقباؿ واإلحجاـ:  - ⃰
 الصة ػػػػالخ

مف استعراض صيرورات الدساتير والمواثيؽ والقوانيف المصرية تجاه مجانية التعميـ يمكف   
استنتاج البداية ، والتي بدأت بإحجاـ تاـ عف مجانية التعميـ ، استمر ىذا اإلحجاـ حتي 

قداـ حوؿ مجانية التعميـ ، حيث  5115مجيئ دستور  بدأت ـ ، حيث بدأت رؤي وأماني وا 
ـ 5118ـ ، وبالمرحمة الثانوية عاـ 5122فى مصر بالمرحمة االبتدائية عاـ  مجانية التعميـ

دستور ثـ صدر) آنذاؾ بمصروفات . فبقيأ عمى يد الدكتور طو حسيف ، أما التعميـ الجامعي 
ثـ جاء         .)اإلقداـ عمي مجانية التعميـ ( مدعمًا  ،(  ـ5111الجميورية المصرية سنة 

عف  ، حيث جاء اإلعالف ) اإلقداـ عمي مجانية التعميـ (ـ ( ُمدعمًا 5111عاـ الميثاؽ ) 
، ابتداًء مف  أو الجامعات ، سواء في المدارس أو المعاىد مجانية التعميـ في جمي  مراحمو

، وعدَّؿ (  ـ5112عاـ المؤقت لدستور ال ) جاءـ ، بعد ذلؾ 5115/ 5111العاـ الدراسي 
،  ، الجامعية وما قبميا ، وأصبح التعميـ بجمي  مراحمو المادة الخاصة بمجانية التعميـ

فى المدارس والجامعات فى  ) اإلقداـ عمي مجانية التعميـ (تسجيؿ . ومف ثـ فقد تـ مجانيِّا
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ـ (  5115ـ . وفي ظؿ ) دستور مصر عاـ 5112عاـ لمصر الذي صدر  الدستور المؤقت
 .) اإلقداـ عمي مجانية التعميـ (     استمر

التي سادت مظاىر الحياة في  االستثمار االنفتاح االقتصادي ، وسياسات م  ظيور قوانيفو   
انتعاشة  حيث حدثت، الخاص بدأت ظاىرة االستثمار فى التعميـ  ـ ،5112منذ عاـ مصر 

وبناًء عميو  وبدء انتشار التعميـ الخاص ، ، ةخاصوتسابؽ في إنشاء المؤسسات التعميمية ال
، رويدًا رويدًا  الجامعات الخاصة في الظيور ثـ بدأت ،زادت نسب المدارس والمعاىد الخاصة 

 ( قد بدأت . النسبي عف مجانية التعميـ اإلحجاـوىنا يمكف القوؿ أف مسارات )
 5105لعاـ  551قانوف التعميـ رقـ  صدورم  قد استمر ىذا اإلحجاـ عف مجانية التعميـ و   

مف ىذا القانوف عدة  51المادة ، حيث رسخت  ميـ قبؿ الجامعى فى مصروف التعئالمنظـ لش
، والحفاظ عمى  ، ىدفو بناء الشخصية المصرية التعميـ حؽ لكؿ مواطفمبادئ أىميا أف 

،  ، وتنمية المواىب وتشجي  االبتكار ، وتأصيؿ المنيج العممى فى التفكير اليوية الوطنية
رساء مفاىيـ المواطنة والتسامح وعدـ التمييز وترسيخ القيـ الحضارية والروحية . وقد  ، وا 

، وتوفيره  مناىج التعميـ ووسائمووض  فى  المؤسسات التعميمية الدولة بمراعاة أىداؼالتزمت 
 ، دوف اإلشارة إلي مجانية التعميـ . وفقًا لمعايير الجودة العالمية

اإلشارة إلى ( الجاري العمؿ بو في الوقت الحاضر ، تمت ـ  1852،  مصر دستوروم  )  
مجانيتو لتكفؿ الدولة م  ،  أو ما يعادليا ، التعميـ إلزامى حتى نياية المرحمة الثانويةأف 

التعميـ اإللزامي ف لقانوفيذا افقًا لو و  الحكومية ، مؤسسات التعميميةالبمراحمو المختمفة في 
إذ ، نحو اإلحجاـ عف مجانيتو لعالي ، فتوجد بصدده توجيات ، أما التعميـ ا المجافبتعميـ 

 تمت وفقاً  الدراسة المبدئية لممشروع وأف،  طرح دراسة لتحويؿ المجانية لمنح عف  عمفأُ 
 ـ ) عاـ التعميـ ( . 1851، وفي إنتظار ما سوؼ تجميو أياـ وشيور عاـ  لجدوؿ تصاعدي
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 املراجع : 
 األكادميية :املراجع  –أواًل 

ـ ( . الدستور والتعميـ في مصر " دراسة تحميمية لممواد 1852جماؿ الدىشاف ، )  -
. ورقة عمؿ مقدمة إلي المؤتمر العممي الراب   "الخاصة بالتعميـ فى دساتير مصر المختمفة

جامعة المنوفية : التربية وبناء اإلنساف في ظؿ التحوالت الديمقراطية في  –لكمية التربية 
 أبريؿ . 58 – 11الفترة مف 

ـ ( . عولمة اإلصالح التربوي بيف الوعود واإلنجاز والمستقبؿ .  1858حامد عمار ، )  -
 رية المبنانية .القاىرة : الدار المص

مجانية  عف الفنى والتعميـ والتعميـ حديث وزير التربيةـ ( . 1850، ) طارؽ شوقى  -
 ـ ( .1850 /55/ 58) حسب ما نشره موق  اليوـ الساب  بتاريخ أماـ البرلماف المصري ،   التعميـ

مقاؿ . ـ ( . التعميـ المصري بيف المجانية واإللزامية  1850طارؽ عبد العاؿ ، )  -
، فى معرض حديث وزير 1850/ 55/ 58منشور بموق  اليوـ الساب  بتاريخ 

 التربية والتعميـ والتعميـ الفنى د. طارؽ شوقى عف مجانية التعميـ في مصر .
مجمة التربية .  رأي في قضية مجانية التعميـ ـ ( .5101طمعت كماؿ الحامولي ، ) -

، فبراير . 1الحديثة ، العدد المعاصرة ، الصادرة عف رابطة التربية   
آراء حوؿ قضية مجانية التعميـ والجامعات .  ـ ( 5101عبد السالـ عبد الغفار ،  -

 ، فبراير . 1مجمة التربية المعاصرة ، الصادرة عف رابطة التربية الحديثة ، العدد الخاصة. 
دعـ مجانية ـ ( . متطمبات  1851عمي صالح جوىر ، ميادة محمد فوزي الباسؿ ، )  -

التعميـ لمعدالة التعميمية بيف المصرييف . ورقة بحثية مقدمة إلي المؤتمر العممي التاس  
بعنواف : التعميـ والعدالة اإلجتماعية ، جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية باإلشتراؾ م  كمية 

 أبريؿ ( . 11 – 11يومي السبت واألحد )  –جامعة سوىاج  –التربية 
االصدار  -وصؼ مصر بالمعمومات ـ ( .  1852مات واتخاذ القرارات ، )مركز المعمو  -

 . الحادي عشر
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 الدساتري واملواثيق والقواىني يف جمال التعليه املصري ، وهي : -ثاىيًا 
https://ar.wikipedia.org/wiki              مصر- دستور لسنة 5101 ـ    
https://books.google.com.eg/books           ـ 5005دستور مصر لسنة  

               https://books.google.com.eg/books ـ5155دستور مصر لسنة  - 
  .https://ar.wikisource.org/wiki          ـ 5115الدستور المصرى لسنة  -
 ـ بشأف التعميـ .5115لسنة  158القانوف رقـ  -

Site.Eastlaws.Com /GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails  
http://www.shorouknews.com/news/view ـ                5112دستور   -

ـ الخاص تعديؿ بعض 5111/  0/  11 ـ بتاريخ5111  لسنة  281 رقػػـ قانوف  - 
وأحكاـ القانوف رقـ  -في شأف تنظيـ التعميـ االبتدائي  5115لسنة  158أحكاـ القانوف رقـ 

بشأف تنظيـ التعميـ الثانوي :  5115لسنة  155  
Site.Eastlaws.Com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails 

ـ :5111دستور الجميورية المصرية الصادر سنة  -  
www.tibanews.com/index.php/egyptian-constitution/constitution   
nasser.bibalex.org/Speeches/browser.aspx       -  ـ :5111الميثاؽ عاـ  

 ـ :5112الدستور المؤقت لعاـ  -
http://www.tibanews.com/index.php/egyptian-constitution 

 ـ :  5110لسنة  10القانوف رقـ  -
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/Articles. 
https://ar.wikisource.org/wiki/                    ـ 5115مصر ر دستو  - 
http://egyptlayer.over-blog.com       -  5105لعاـ  551قانوف التعميـ رقـ 
                                               ـ:

https://ar.wikisource.org/wiki      ، ـ :1851دستور مصر                    
-https://www.constituteproject.org/constitution : ـ  1852دستور مصر –

     
 

https://ar.wikipedia.org/wiki%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20لسنة%201982%20م%20-%20دستور
https://ar.wikisource.org/wiki/
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1280
http://www.tibanews.com/index.php/egyptian-constitution/constitution
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/Articles
https://ar.wikisource.org/wiki/
http://egyptlayer.over-blog.com/
http://egyptlayer.over-blog.com/
https://www.constituteproject.org/constitution%20_
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