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مجمل اإلنجازات التً تحققت خالل السنوات السابقة 

 (م2011-2017)

 

 

 :العربٌة اللغة برامج -1-

 قسم وهو ، القاهرة وجامعة اآلثار بكلٌة مرة ألول جدٌد قسم إستحداث-

 بدالا  أقسام أربعة الكلٌة أقسام تصبح وبذلك ، والرومانٌة الٌونانٌة االثار

 .ثالثة من

 فً بكالورٌوس إلى لٌسانس من األولى الجامعٌة الدرجة منح مسمى تغٌٌر-

 الجامعات تنظٌم قانون فً تعدٌل علٌه ترتب ما وهً اآلثار

 .المعتمدة الساعات نظام إلى الدراسة نظام تغٌٌر-

 .األربعة الكلٌة بؤقسام للبكالورٌوس الجدٌدة الالئحة صدور-

 

 

 

 

 

 

 

:فً قطاع شئون التعلٌم والطالب: والا أ  



 

 (Academic Reference standard) األوبد١ّ٠خ اٌّؼب١٠ش ٚػغ -2

«ARS» اٌغبِؼخ ِغٍظ ٚاػزّذ٘ب ػ١ٍٙب ٚٚافك اٌجىبٌٛس٠ٛط، ٌّشؽٍخ 

 ثمطبع اٌخبطخ اٌغذ٠ذح اٌّؼب١٠ش ئػزّبد ٚعبسٞ .2013َ/ 3 / 27 ثزبس٠خ

 ثؼّبْ اٌم١ِٛخ ا١ٌٙئخ لجً ِٓ (NARS) اٌّظش٠خ ثبٌغبِؼبد االصبس

 (ARS) اٌغبثمخ اٌّؼب١٠ش رغ١ّذ ثؼذ 2018اوزٛثش فٟ ٚاإلػزّبد اٌغٛدح

 .االداة ثمطبع السرجبؽٙب

 ٔظبَ ٚفك اٌجىبٌٛس٠ٛط ثّشؽٍخ ِشح ألٚي عذ٠ذح ثشاِظ أسثؼخ ئعزؾذاس -3

  رش١ُِ ٚثشٔبِظ – ٚاٌشِٚب١ٔخ ا١ٌٛٔب١ٔخ ا٢صبس»: ٟٚ٘ اٌّؼزّذح، اٌغبػبد

 اٌزش١ُِ ٚثشٔبِظ -اٌؼؼ٠ٛخ غ١ش ا٢صبس رش١ُِ ٚثشٔبِظ -اٌؼؼ٠ٛخ ا٢صبس

 اٌى١ٍخ ثشاِظ رظً ٚثزٌه.«ا٢صش٠خ اٌّٛالغ ػٍٝ ٚاٌؾفبظ اٌّؼّبسٞ

 صالصخ وبٔذ ئْ ثؼذ اٌّؼزّذح اٌغبػبد ٔظبَ ٚفك ثشاِظ عزخ ئٌٝ اٌغذ٠ذح

 .اٌمذ٠ُ إٌظبَ ٚفك ثشاِظ
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 :اإلنجلٌزٌة اللغة برامج :2

 الكلٌة أقسام تطرحها اإلنجلٌزٌة باللغة متمٌزة جدٌدة برامج ستة إستحداث-
 جامعة – اآلثار وكلٌة عامة اآلثار كلٌات تارٌخ فً مرة ألول األربعة

 الخرٌج وٌحصل ، م2014/ 2013 الجامعً العام من بدءا  خاصةا  القاهرة

 ألول الستة البرامج أحد فً اإلنجلٌزٌة باللغة اآلثار فً بكالورٌوس على

 : وهً مرة،
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1- Egyptology Department. 

2- Islamic Antiquities Department. 

3- Conservation Department. 

4- Conservation of Organic Materials. . 

5- Conservation of  inorganic Materials. 

6- Architecture Conservation and Preservation  Of 

Buildings And  Archaeological Sites. 
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  السٌكاب لإلعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر بمشروع الكلٌة فوز -3

(CIQAP) واإلعتماد الجودة لضمان القومٌة الهٌئة من  الثامنة الدورة 

   قدره بتموٌل ،وذلك  م2013/ 10 /18 بتارٌخ العالً التعلٌم بوزارة

 الف وثمانون وإثنان وأربعمائة ملٌون فقط» جنٌه(482,800 ,1)

 ومبلغ المشروع من «الغٌر مصرٌاا  جنٌهاا  وثمانمائة

 ألف وعشرون وأربعة وأربعمائة ملٌون فقط) «جنٌه1,424,016»

 على إنفاقه ماٌتم جملة لٌكون الجامعة من (مصرٌاا  جنٌهاا  عشر وستة

 وتسعمائة ملٌون إثنان فقط) جنٌه «2,906,816» المشروع تنفٌذ

 بدرجة أسهم ما وهو ،(مصرٌاا  جنٌهاا  عشر وستة وثمانمائة الف وستة

 بحمد وتم ، للكلٌة التعلٌمٌة والفاعلٌة المإسسٌة القدرة تطوٌر فً كبٌرة

 التعلٌم تطوٌر  مشروعات إدارة لوحدة المشروع تسلٌم وتوفٌقه هللا

 . م2016 / 3 / 28 فً العالً التعلٌم بوزارة العالً

  بالكلٌة مرة ألول الدراسٌة الفرق نتائج على الباركود نظام تطبٌق -4

 .(اآلن حتى به ومعمول مطبقاا  النظام هذا ومازال م2013 ماٌو دور)
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 دبلوم وهو القاهرة جامعة - اآلثار بكلٌة مرة ألول جدٌد دبلوم إستحداث-

 الكلٌة فً العامة الدبلومات تصبح وبذلك ، والرومانٌة الٌونانٌة االثار

 . ثالثة من بدالا  دبلومات أربعة

 الدبلومات تطوٌر ثم ومن المعتمدة الساعات نظام إلى الدراسة نظام تغٌٌر-

 . النظام لهذا وفقاا  دبلومات (7) وعددها القائمة

 وفق القاهرة وجامعة بالكلٌة مرة ألول جدٌداا  دبلوماا  عشرة أثنا إستحداث-

 المشار الرومانٌة الٌونانٌة اآلثار دبلوم) : منها المعتمدة الساعات نظام

 :وهً مرة ألول متخصصة دبلومات وسبعة ، إلٌه

 . العربً والخلٌج الجزٌرة شبه آثار دبلوم -1

 .المتوسط البحر آثار دبلوم -2
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:قطاع الدراسات العلٌا: انٌاا ث  
 



 

 . اإلسالمً المشرق آثار دبلوم -3

 .واآلندلس المغرب آثار دبلوم -4

 .العضوٌة االثار وصٌانة ترمٌم دبلوم -5

 .غٌرالعضوٌة االثار وصٌانة ترمٌم دبلوم -6

 والمواقع المبانً على والحفاظ المعماري الترمٌم دبلوم -7

 .اآلثرٌة

 القاهرة وجامعة اآلثار بكلٌة مرة ألول مهنٌة دبلومات أربعة إستحداث-

   : وهً

  الحفائر دبلوم -1

 .والقبطٌة القدٌمة المصرٌة الخطوط دبلوم -2

 .اآلثرٌة المواقع إدارة دبلوم -3

 Lecture Course On Egypt Through Ages دبلوم -4
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 : ئٌٝ ا١ٌّٕٙخ اٌذثٍِٛبد ٘زٖ رٙذف ؽ١ش

 

 ٚألغبَ ا٢صبس و١ٍبد ٌخش٠غٟ ا١ٌّٕٙخ اٌز١ّٕخ فشص رٛف١ش *

 اٌؼًّ، عٛق ٠زطٍجٙب ِٚٙبَ ألػّبي ا٢داة ثى١ٍبد ا٢صبس

 اٌذسعخ ػٍٝ ٌٍؾبط١ٍٓ إٌّٟٙ اٌزأ١ً٘ فشص ٚئػذاد ٚرٛف١ش

 عٛق ٠زطٍجٙب رخظظ١خ أخشٜ ِغبالد فٟ ا٢خشٜ اٌغبِؼ١خ

 . اٌؼًّ



 

 العمل وبدأ ،المعتمدة الساعات نظام وفق للدبلومات الجدٌدة الالئحة صدور-

 فً الدبلومات عدد وٌبلغ ، م2014/ 2013 الجامعً العام بداٌة من بها

 دبلومات 10 +عامة دبلومات 4) دبلوماا  (19) مرة ألول الالئحة هذه

 : التالً النحو على وذلك ،(مهنٌة دبلومات 5 +متخصصة

 :العامة الدبلومات-

 .اإلسالمٌة اآلثار دبلوم -2   . القدٌمة المصرٌة االثار دبلوم  -1  

 الرومانٌة الٌونانٌة االثار دبلوم -4             . اآلثار ترمٌم دبلوم -3 

 :المتخصصة الدبلومات-

 .التارٌخ قبل ما آثار دبلوم -1

 اٌؼشثٟ ٚاٌخ١ٍظ اٌغض٠شح شجٗ آصبس دثٍَٛ -2

 .الفن تارٌخ دبلوم -3

 القدٌم اآلدنى الشرق آثار دبلوم-4
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 .اٌّزٛعؾ اٌجؾش آصبس دثٍَٛ -5

   اإلعالِٟ اٌّششق آصبس دثٍَٛ -6

 .ٚا٢ٔذٌظ اٌّغشة آصبس دثٍَٛ -7

 .اٌؼؼ٠ٛخ االصبس ٚط١بٔخ رش١ُِ دثٍَٛ -8

 .غ١شاٌؼؼ٠ٛخ االصبس ٚط١بٔخ رش١ُِ دثٍَٛ -9

 ٚاٌّٛالغ اٌّجبٟٔ ػٍٝ ٚاٌؾفبظ اٌّؼّبسٞ اٌزش١ُِ دثٍَٛ -10

 .ا٢صش٠خ
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 :المهنية الدبلومات-

   اٌّزبؽف  دثٍَٛ  -1

  اٌؾفبئش دثٍَٛ -2

 .ٚاٌمجط١خ اٌمذ٠ّخ اٌّظش٠خ اٌخطٛؽ دثٍَٛ -3

 .ا٢صش٠خ اٌّٛالغ ئداسح دثٍَٛ -4

 Lecture Course On Egypt Through Ages دثٍَٛ -5
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 ػٍَٛ فٟ ثشٔبِغب   (14) ٚػذد٘ب اٌّبعغز١ش ثشاِظ رط٠ٛش-

 اٌغبػبد ٌٕظبَ ٚفمب   ِمشساد دساعخ ٌزظجؼ ٚاٌزش١ُِ ا٢صبس

 ٠ؼزّذ وبْ اٌزٞ اٌمذ٠ُ إٌظبَ ِٓ ثذال   سعبٌخ رمذ٠ُ + اٌّؼزّذح

 سعبٌخ رمذ٠ُ ٚثؼذ٘ب ٌٍّبعغز١ش اٌز١ّٙذ٠خ اٌغٕخ ئعز١بص ػٍٝ

 . اٌّبعغز١ش
 

 - ا٢صبس ثى١ٍخ ِشح ألٚي عذ٠ذ ِبعغز١ش ثشٔبِظ ئعزؾذاس-

 ثبٌٍغخ ا٢صبس٠خ اٌج١ئخ ػٍَٛ رخظض فٟ اٌمب٘شح عبِؼخ

 ِشزشن ثشٔبِظ ٚ٘ٛ اٌّؼزّذح، اٌغبػبد ٌٕظبَ ٚفمب   اإلٔغ١ٍض٠خ

 و١ٍخ ٚث١ٓ اٌمذ٠ّخ اٌّظش٠خ ا٢صبس لغُ ث١ٓ خبطخ ثالئؾخ

 عبِؼخ ث١ٓ رزُ ٚاٌذساعخ األٌّب١ٔخ، وٌْٛٛ عبِؼخ – اٌؼٍَٛ

 ثؼذ ثبٌالئؾخ اٌؼًّ ثذأ ٚلذ ثبٌزجبدي، وٌْٛٛ ٚعبِؼخ اٌمب٘شح

 .2014َ/ 2013 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ ِٓ ثذء   طذٚس٘ب



17 

 اٌؼ١ٍب اٌذساعبد ٌّشؽٍخ ARS األوبد١ّ٠خ اٌّؼب١٠ش ٚػغ-

  3/ 27 ثزبس٠خ اٌغبِؼخ ِغٍظ ٚاػزّذ٘ب ػ١ٍٙب ٚٚافك

 ثمطبع اٌخبطخ اٌغذ٠ذح اٌّؼب١٠ش ئػزّبد ٚعبسٞ .2013َ/

 اٌغٛدح ٌؼّبْ اٌم١ِٛخ ا١ٌٙئخ لجً ِٓ (NARS) ا٢صبس

 (ARS) اٌغبثمخ اٌّؼب١٠ش رغ١ّذ ثؼذ2017 ِب٠ٛ فٟ ٚاإلػزّبد

 .االداة ثمطبع السرجبؽٙب

 

  ثبٌى١ٍخ ِشح ألٚي اٌذثٍِٛبد ٔزبئظ ػٍٝ اٌجبسوٛد ٔظبَ رطج١ك-

 حتى به ومعمول مطبقاا  النظام هذا ومازال 2013َ ِب٠ٛ دٚس)

 .(اآلن
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  دولٌة مإتمرات قاعة إلى بالكلٌة حسن محمد زكً /د.أ مدرج تحوٌل-

 جنٌه ألف وأربعمائة ملٌون فقط) جنٌه (1,400,000) بنحو تقدر بتكلفة

 .(غٌر ال مصرٌاا 

   ، خامس طابق بإقامة المتحفٌة الدراسات مبنى تعلٌة على الموافقة تمت-

 األول الربع بمبنى المعروف اآلثار كلٌة مبنى تعلٌة على الموافقة تمت-

 من (معلق جسر) بساباط المتحفٌة الدراسات مبنى وبٌن بٌنه والربط

 .أعلى
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ماتم إنجازه  فً محور القدرة المإسسٌة: ثالثاا   
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  ثبأللظش اٌؼبٌّٟ ٚاٌزشاس ا٢صش٠خ اٌذساعبد ٌّشوض األعبط ؽغش ٚػغ رُ-

 األعزبر ِؼبٌٟ ثؾؼٛس ٚرٌه ، 2014َ/ 9/ 27 فٟ (2500َ) ِغبؽخ ػٍٝ

 ٔبئج١ٗ  ِٓ وً ع١بدرٗ ٚثشفمخ اٌغبِؼخ سئ١ظ -ٔظبس عبد عبثش /اٌذوزٛس

 ِٓ وً ػٓ ؛فؼال   اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ ٚخذِخ ٚاٌطالة اٌزؼ١ٍُ ٌشئْٛ

 سؤعبء ٚثؼغ األلظش ِٚؾبفع ا٢صبس ٚٚص٠ش اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚص٠ش ِؼبٌٟ

 . اٌّظش٠خ اٌغبِؼبد ثؼغ  سؤعبء ٚٔٛاة اٌغبِؼبد



 

 2013َ /9/ 15 ثزبس٠خ 2013َ ٌغٕخ (921) سلُ اٌغبِؼخ سئ١ظ لشاس طذٚس-

 ث١ٓ ألسع اٌزبس٠خٟ اٌّجٕٝ رأ١ً٘ ٚئػبدح ٚرش١ُِ ثظ١بٔخ ٚاٌخبص ،

 .اٌغذ٠ذ ا٢صبس و١ٍخ ِزؾف ١ٌىْٛ اٌغشا٠بد

 اٌغذ٠ذ ا٢صبس و١ٍخ ِجٕٝ ئٔشبء فٟ اٌجذء ثؼشٚسح اٌّزؼٍمخ اإلعشاءاد ئرخبر-

 اٌّٛػغ فٟ األٚي اٌشثغ ِجٕٝ شّبي ٚرٌه ، اٌضبٟٔ اٌشثغ ثّجٕٝ اٌّؼشٚف

 ِٛٔغ١ٕٟ ؽٍٛأٟ ِٛلغ ٚؽزٝ اٌؼشة اٌّمبٌْٚٛ ششوخ وشفبٔبد رشغٍٗ اٌزٞ

 اٌزٞ اٌّٛلغ فٟ «اٌؼّشأٟ اٌزخط١ؾ ثى١ٍخ» عذ٠ذ ِٛلغ ئٌٝ ئٔزمً ٚاٌزٞ

 ػض /د.أ ثشئبعخ ٌٍّٕبفز اٌؼ١ٍب اٌٍغٕخ ٚافمذ ٚلذ د٠ٛاْ، ِىزجخ رشغٍٗ وبٔذ

 ٚلزئز ٚاٌطالة اٌزؼ١ٍُ ٌشئْٛ اٌغبِؼخ سئ١ظ ٔبئت – عز١ذ أثٛ ػّش اٌذ٠ٓ

 .2014َ/ 2 / 20 ثزبس٠خ ٚرٌه ، رٌه ػٍٝ

 .اٌمب٘شح عبِؼخ -ا٢صبس ثى١ٍخ اٌطالة ٌخذِخ اٌزظ٠ٛش ِشوض ئٔشبء-

 .اٌىزت ٌزغ١ٍذ ٚسشخ ئٔشبء-

  

    

 

22 



23 

 ٌٍمبػبد ٚرط٠ٛش ط١بٔخ ثأػّبي اٌم١بَ خالي ِٓ اٌى١ٍخ أث١ٕخ رؾذ٠ش رُ 

 أعٙضح ؽ١ش ِٓ ٚاٌّىزجبد اٌّزبؽف رٌه فٟ ثّب ٚاٌّىبرت ٚاٌّؼبًِ ٚاٌّذسعبد

 ثّؼبًِ اٌجؾض١خ ٌٍّشاوض اال١ٌَِٕٛٛ ٚلٛاؽ١غ ٚاٌّشالجخ اإلٔزاس ٚأعٙضح اٌزى١١ف

 ٚغ١ش ٚاٌؾّبِبد ٚاٌجٕشبد ٚاٌذ٘بٔبد اٌؾش٠ك ٚؽفب٠بد ٚاٌّظبػذ اٌزش١ُِ لغُ

 فمؾ» ِظش٠ب   ع١ٕٙب   (1817244,8) ٚلذسٖ ِجٍغ ل١ّزٗ ثّب 2012َ /7 /1 ِٓ رٌه

 ٚصّب١ٔخ ع١ٕٙب   ٚأسثؼْٛ ٚأسثؼخ ِٚبئز١ٓ ع١ٕٙب   أٌف ٚعجؼخ ٚصّبّٔبئخ ع١ٕٗ ١ٍِْٛ

 .«غ١ش ال ِظش٠خ ع١ٕٙبد



 :طريق عن الكلية موارد وتنمية زيادة-
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 ً 2016- 2010تطىس صَبدح اجَبىٍ اىَىاسد اىَبىُخ ثبىنيُخ فٍ اىفتشح 



 :طريق عن الكلية موارد وتنمية زيادة-

  اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي ٚاٌغبِؼخ ثبٌى١ٍخ اٌطالة ٌخذِخ اٌّؼبسع ئلبِخ -

  ِٓ وً ِٛاسد ص٠بدح فٟ أعّٙذ ٚلذ. 2014َ / 2013 ، 2013َ/ 2012

  ٚلذسٖ ثّجٍغ اٌزىبفً ٚطٕذٚق اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌخذِبد طٕذٚق

  ٚخّغْٛ ٚخّغبئخ ع١ٕٙب   أٌف ٚأسثؼْٛ ٚصالصخ ِبئخ فمؾ»(550,143)

 .« غ١ش ال ِظش٠ب   ع١ٕٙب  

 : اٌٛافذ٠ٓ اٌطالة عزة -

  ل١ّزٗ ثّب اٌغبثمخ اٌغٕٛاد خالي اٌى١ٍخ ِٛاسد ص٠بدح فٟ أعُٙ ٚلذ

 ع١ٕٗ 11552.7 ، 2012َ/ 2011 اٌؼبَ خالي  ئعزش١ٌٕٟ ع١ٕٗ 10068.5

 خالي ئعزش١ٌٕٟ ع١ٕٗ 10820.54 ، 2013َ/ 2012 اٌؼبَ خالي ئعزش١ٌٕٟ

 ٌٍؼبَ اعزش١ٌٕٟ ع١ٕخ 6906.9 ِٚجٍغ  2014َ/ 2013 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ

  ٌٍؼبَ اعزش١ٌٕٟ ع١ٕخ 9361.72 ِجٍغ ٚ 2015/2014 اٌغبِؼٟ

  اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي دٚالس 135.68 ِجٍغ اٌٟ ثبالػبفخ 2016/2015

  اٌغبِؼٟ ٌٍؼبَ اعزش١ٌٕٟ ع١ٕخ 2820.09 ِٚجٍغ 2016/2015

 ؽزٟ اٌؼبَ ٔفظ خالي دٚالس 6000 ِجٍغ اٌٟ ثبالػبفخ 2017/2016

 .2017 ِبسط
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تطىس صَبدح اىَىاسد اىَبىُخ ثبىجُْخ االستشىٍُْ ٍِ جزة اىطالة 

 2017/2016-2012/2011اىىافذَِ فٍ اىفتشح 
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 :ِذسعبد اٌى١ٍخ فٟ إٌّبلشبد اٌؼ١ٍّخاعزخذاَ  -

  اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي «15,125» ٚلذسٖ ثّجٍغ اٌى١ٍخ ِٛاسد ر١ّٕخ فٟ أعُٙ ٚلذ   

 2015 اٌؾبٌٟ اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي ع١ٕٙب  «13,175» ِجٍغ ، 2015َ /2014

  دٚالس «$1000» ٚلذسٖ ِجٍغ عجك ِب ئٌٝ ٠ؼبف َ،2016 ِبسط ٚؽزٝ 2016َ/

 15 ؽزٟ 2016/2017 ٌٍؼبَ ع١ٕخ 1500 ِٚجٍغ (ِظش٠ب   ع١ٕٙب   8500) ٠ؼبدي ثّب

 ٌّٕبلشخ ثبٌى١ٍخ ٌٍّإرّشاد ؽغٓ صوٟ /د.أ لبػخ ئعزخذاَ ئ٠شاد 2017 ِبسط

 .غ١ش ال ِظش٠ب   ع١ٕٙب   (38,300) لذسٖ ثاعّبٌٟ اٌؼشث١خ األلطبس ِٓ اٌٛافذ٠ٓ اٌطٍجخ
 

 :ئ٠شاد اٌزظ٠ٛش داخً اٌّىزجبد ٚاٌّزبؽف -

  اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي «23023» ٚلذسٖ ِجٍغ اٌى١ٍخ ِٛاسد ر١ّٕخ فٟ أعُٙ ٚلذ      

  اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي ِظش٠ب   ع١ٕٙب   «11191» ٚلذسٖ ِٚجٍغ َ،2015/ 2014

 15 ؽزٝ 2017/2016 اٌغبِؼٟ ٌٍؼبَ «30295,65» ِٚجٍغ 2016َ/ 2015

 .غ١ش ال ِظش٠ب   ع١ٕٙب   (65.64509) لذسٖ ثاعّبٌٟ  2017َ ِبسط



 

 : اٌمب٘شح عبِؼخ -ا٢صبس ثى١ٍخ اٌطالة ٌخذِخ اٌزظ٠ٛش ِشوض - 

 فمؾ) ع١ٕٙب   (19416,75) ٚلذسٖ ثّجٍغ  اٌّٛاسد ر١ّٕخ فٟ أعُٙ ٚلذ      

 ٚعجؼْٛ ٚخّغخ ع١ٕٙب   ػششح ٚعزخ ٚأسثؼّبئخ ع١ٕٙب   أٌف ػشش رغؼخ

 ثّجٍغ  2014/2013َ اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي ( غ١ش ال ِظش٠ب   ع١ٕٙب  

 ع١ٕٙب   ٚصالصْٛ ٚخّغخ ٚأسثؼّبئخ ػشش صالصخ فمؾ) (13435,1) ٚلذسٖ

 ٚلذسٖ ثّجٍغ ، 2015َ/ 2014 اٌغبِؼٟ ٚاٌؼبَ (غ١ش ال ِظش٠ب  

 ع١ٕٙب   ٚرغؼْٛ ٚاصٕبْ ٚعزّبئخ ٚصالصْٛ اصٕبْ فمؾ) (32692,15)

  2016َ /2015 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي غ١ش ال ِظش٠ب   لششب   ػشش ٚخّغخ

 ال ِظش٠ب   ع١ٕٙب   (544,65) ٚلذسٖ ثاعّبٌٟ  2016َ ِبسط ؽزٝ ٚرٌه

 .غ١ش
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 ٚلذسٖ ثّجٍغ اٌّٛاسد ر١ّٕخ فٟ أعُٙ ٚلذ ثبٌى١ٍخ اٌىزبة ث١غ ِٕفز -

 ٚاٌؼبَ ، 2014َ / 2013 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي ٚرٌه ع١ٕٗ (4746,35)

 «7951» ِٚجٍغ ، «3924,7» ثّجٍغ عبُ٘ لذ 2015َ/ 2014 اٌغبِؼٟ

 «790.2» ِٚجٍغ 2016َ /2015 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي ِظش٠ب   ع١ٕٙب  

 ٚلذسٖ ثاعّبٌٟ 2017َ ِبسط ؽزٝ 2017/2016 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي

 .غ١ش ال ِظش٠ب   ع١ٕٙب   (7.010,67)
 

 ر١ّٕخ فٟ أعّٙذ لذ  فمؾ (ػبَ) األٌٚٝ ٌٍفشلخ اإلٔغ١ٍض٠خ اٌٍغخ ثشاِظ - 

 ٚأسثؼْٛ ٚعجؼخ ِبئخ فمؾ» ع١ٕٗ (147712,10) ٚلذسٖ ثّجٍغ اٌّٛاسد

 ال ِظش٠خ ع١ٕٙبد ٚػششح ع١ٕٙب   ػشش ٚأصٕٝ ٚعجؼّبئخ ع١ٕٙب   أٌف

 فٟ اٌجشاِظ أعّٙذ ٚلذ َ،2014/ 2013 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي «غ١ش

 ٚاؽذ ِبئزبْ فمؾ) «251043,75» ٚلذسٖ ثّجٍغ اٌّٛاسد ر١ّٕخ

 اٌؼبَ ٚػٓ (لششب   ٚعجؼْٛ ٚخّغخ ع١ٕٙب   ٚأسثؼْٛ ٚصالصخ ٚخّغْٛ

 ٚخّغخ ِبئزبْ فمؾ) «285785,60» ِٚجٍغ َ،2015 /2014 اٌغبِؼٟ

 خالي (غ١ش ال لششب   ٚعزْٛ ع١ٕٙب   ٚصّبْٔٛ ٚخّغخ ٚعجؼّبئخ ٚصّبْٔٛ

  اٌغبِؼٟ ٌٍؼبَ «242914.1» ِٚجٍغ 2016َ/ 2015 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ

 .غ١ش ال ِظش٠ب   ع١ٕٙب   (55,455,927) ٚلذسٖ ثاعّبٌٟ 2016/2017
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تطىس صَبدح اىَىاسد اىَبىُخ ثبىجُْخ اىَصشٌ ٍِ ثشاٍج اىيغخ االّجيُضَخ 

 2017/2016-2014/2013اىَستذذثخ فٍ اىفتشح 



 

 

  :الجدٌدة العلٌا الدراسات برامج-

 جنٌه (519312,50) وقدره بمبلغ الموارد تنمٌة فً أسهمت وقد  

 وخمسون عشر وأثنا وثالثمائة جنٌهاا  ألف عشر وتسعة خمسمائة فقط »

 ومبلغ ، م2014/ 2013 الجامعً العام خالل «غٌر ال مصرٌاا  جنٌهاا 

 ومبلغ ، م2015 /2014 الجامعً العام خالل جنٌهاا  (390103,65)

 م2016 /2015 الجامعً العام  خالل مصرٌاا  جنٌهاا  (331276,5)

 .غٌر ال مصرٌاا  جنٌهاا  (65,1240692) وقدره بإجمالً
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Summer Course  م ألول مرة بالكلٌة2014/ 2013الجامعً للعام  :

        

فقط مائة »جنٌه (146,000)وقدره أسهم فً تنمٌة الموارد بمبلغ وقد  -

 2013خالل لعام الجامعً « وستة وأربعون ألف جنٌهاا مصرٌاا ال غٌر

م، 2015/ 2014جنٌهاا خالل العام الجامعً ( 177100)م ، مبلغ 2014/

م ومبلغ 2016/ 2015جنٌهاا خالل العام الجامعً ( 236000)ومبلغ 

بإجمالً  2017حتً مارس  2016/2017للعام الجامعً ( 378200)

 .جنٌهاا مصرٌاا ال غٌر( 5977300)وقدره 

 
 –فبراٌر ) 2016/2017المكثف للعام الجامعً الفصل الدراسً البٌنً 

 (2017مارس 
 ع١ٕخ 48500فٟ ص٠بدح اٌّٛاسد ثّجٍغ ٘زا اٌفظً اٌذساعٟ اعُٙ  -
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تطىس صَبدح اىَىاسد اىَبىُخ ثبىجُْخ اىَصشٌ ٍِ اىفصو اىذساسٍ 

 2017/2016-2014/2013اىصُفٍ اىَستذذث فٍ اىفتشح 
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  :اٌىبفز١ش٠ب-

 ع١ٕٗ أٌف (30,800) ِجٍغ ل١ّزٗ ثّب ٚرٌه اٌى١ٍخ ِٛاسد ر١ّٕخ فٟ أعّٙذ     

  ِٚجٍغ ، 2012َ ػبَ خالي ع١ٕٗ أٌف (33,600) ِٚجٍغ ، 2011َ ػبَ خالي

 ِٓ ٌٍى١ٍخ اٌّخظظخ إٌغجخ ٟٚ٘ َ،2013 ػبَ خالي ع١ٕٗ أٌف (34,650)

  2014 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي ع١ٕٙب   «34650» ٚلذسٖ ِٚجٍغ ، اٌىبف١زش٠ب ئ٠غبس

  2015 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي  ع١ٕٙب   «38115» ٚلذسٖ ِٚجٍغ ، 2015َ/

 ثؾغبة اٌّزوٛسح اٌّجبٌغ ئ٠ذاع رُ ٚلذ (40000) ٚلذسح ِٚجٍغ 2016َ/

 (211,815) ٚلذسٖ ثاعّبٌٟ اٌطالة ٌذػُ ثبٌى١ٍخ اإلعزّبػٟ اٌزىبفً طٕذٚق

   ، غ١ش ال ِظش٠ب   ع١ٕٙب  
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 2011 ٔٛفّجش ِٓ ثبٌى١ٍخ اٌزار١خ اٌّٛاسد ر١ٌٛذ اعّبٌٟ-

 2017 ِبسط ؽزٟ

 -2011 ٔٛفّجش اٌفزشح خالي ٌٍى١ٍخ عذ٠ذح رار١خ ِٛاسد ر١ٌٛذ رُ لذ ٠ىْٛ ٚثزٌه-

  ئٌٝ غ١ش؛ثبإلػبفخ ال ِظش٠ب   ع١ٕٙب   (688,353,3)  ل١ّزٗ ثّب 2017َ ِبسط

 . ئعزش١ٌٕٟ ع١ٕٙب   (5.093,475)
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 فٟ ٚدخٌٛٗ اٌّشوض رط٠ٛش رُ : ا٢صبس ٚرش١ُِ ط١بٔخ ِشوض-

 وفبءح ٚسفغ اٌّؼّبسٞ اٌزش١ُِ ِغبي فٟ ِشح ألٚي وجشٜ ِشبس٠غ

 ألٚي وج١ش٠ٓ ِششٚػ١ٓ ػٍٝ اٌّشوض ؽظً ٚلذ األصش٠خ، اٌّجبٟٔ

 : ّٚ٘ب اٌّشوض ربس٠خ فٟ ِشح

 

 ئعّب١ٌخ ثزىٍفخ اٌذ٠ٓ طالػ ثمٍؼخ اٌؾشثٟ اٌّزؾف رش١ُِ ِششٚع-

 ع١ٕٙب   ١ٍِْٛ ػششح صّب١ٔخ) (18,000000) ِٓ ٠مشة ثّب رمذس

 اٌذفبع ثٛصاسح اٌؼغىش٠خ األشغبي ئداسح لجً ِٓ ٚرٌه ،(ِظش٠ب  

 خبسعخ ألعجبة اٌّششٚع رٕف١ز ٠زُ ٌُ ٌألعف ٌٚىٓ ، اٌّظش٠خ

 .اٌى١ٍخ ئسادح ػٓ



 

 : القاهرة بجامعة القدٌمة التراثٌة المكتبة ترمٌم مشروع-

 جنٌهاا  ملٌون عشر أحد فقط» جنٌهاا (11,000000) بنحو تقدر بتكلفة وذلك  
 من المقدم والمالً الفنً العرض تنفٌذ ٌتم لم لألسف ولكن ، «غٌر ال مصرٌاا 
 الترمٌم أعمال إسناد على األمر واقتصر اإلنشائً الترمٌم ألعمال  المركز
  بنحو تقدر بتكلفة بالكلٌة اآلثار صٌانة لمركز التراثٌة للمكتبة فقط الدقٌق

 «56250,000» قٌمته بما منها %25 صرف تم وقد ، جنٌهاا  «225000»
 . جنٌهاا 

 التراثٌة المكتبة تعقٌم مشروع ومنها ، تنفٌذها جاري أخرى مشروعات وهناك 
 العٌنً بالقصر الرخامٌة التذكارٌة البوابة ترمٌم ومشروع ، القاهرة بجامعة

 حساب كشف ومرفق اإلسكندرٌة بجامعة المركزٌة المكتبة ومشروع
  3/ 31 وحتى ، م2015 /7 /1 من الفترة عن والمدفوعات المقبوضات

 .م2016/

  التارٌخٌة بالقاهرة اثر 100 وترمٌم صٌانة من االولً المرحلة تنفٌذ مشروع -
 بوابة وهً االحمر والدرب بالجمالٌة اثار خمسة ترمٌم تشمل االولً والمرحلة

 محرم محمود وجامع السحٌمً وبٌت المبٌضة حارة وبوابة قوصون وكالة
 توقٌع بالفعل تم وقد مصري جنٌة ملٌون 2 من تقرب بتكلفة وسٌلة الست وبٌت
 اعالمٌا المشروع تسوٌق تم كما المشروع واستالم العقد
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 على العلٌا والدراسات البكالورٌوس بمرحلتً جدٌدة تعلٌمٌة برامج إستحداث تم -
 .العلٌا والدراسات والطالب التعلٌم شئون قطاع فً تفصٌالا  إلٌه المشار النحو

 العلٌا والدراسات البكالورٌوس بمرحلتً (NARS) األكادٌمٌة المعاٌٌر وضع-
 .سابقاا  إلٌه المشار النحو على

   البكالورٌوس لمرحلتً الدراسٌة الفرق نتائج على الباركود نظام تطبٌق-
 .سابقاا  إلٌه المشار النحو على العلٌا الدراسات و

 وذلك ، مرة ألول بالكلٌة اإلسالمٌة االثار لقسم العلمً السٌمنار إستحداث-
 العام األولى الدورة) التارٌخٌة للدراسات المصرٌة الجمعٌة مع بالتعاون
 الدورة) ، (م2014/ 2013 الثانٌة الدورة) ، (م2013/ 2012 الجامعً

 الدورة) ،(م2016 / 2015 الرابعة الدورة) ، (م2015/ 2014 الثالثة
 .(2017/2016 الخامسة

 وحتى 2012/ 2011 الجامعً العام منذ للكلٌة الثقافً الموسم وتنشٌط تفعٌل-
 2017/2016 الجامعً العام اآلن

 قاعدة وإعداد العلٌا الدراسات وقطاع والطالب التعلٌم شئون بقطاع األداء مٌكنة-
 .بٌانات
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 رابعاا : ماتم إنجازه  فً محور الفاعلٌة التعلٌمٌة:- 



 

 بما الحدٌثة التقنٌات على المختلفة باإلدارات الموظفٌن وتدرٌب تؤهٌل-

 . إدارٌة أمور من بها ٌرتبط وما التعلٌمٌة العملٌة ٌخدم

 -التارٌخ ماقبل) بالكلٌة الناجحة الدولٌة المإتمرات من العدٌد إقامة-
 اآلثرٌة المواقع – المتوسط البحر ودول مصر -اإلسالمً المشرق

 ندوات عن فضالا  ؛ (الحلول و والمشاكل القٌم المتحفٌة والمجموعات

 . العمل وورش التدرٌبٌة والدورات الواحد الٌوم

 مشاكل من الكثٌر تعالج التى الصحفٌة المإتمرات من الكثٌر إقامة-

 التدرٌس هٌئة أعضاء من العدٌد فٌها شارك وقد ، اآلثار وقضاٌا المجتمع

 .واإلعالم والثقافة الفكر رموز عن فضالا 

 بٌن األولى الكلٌة وتوفٌقه هللا بعون اآلثار كلٌة أصبحت : الدولً النشر-

 علم فً للبحوث الدولً النشر مجال فً اإلنسانٌة العلوم قطاع كلٌات

  عام فً بحثاا  (26) نشر تم فقد األخٌرة السنوات خالل وتطبٌقاته اآلثار

 .م2013 عام فً بحثاا  (30) م،2012 عام فً بحثاا (32) ، م2011
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 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػؼبء لذساد ِغزٜٛ ٚرؾغ١ٓ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌفبػ١ٍخ ر١ّٕخ-

 أثؾبصُٙ ػٍٝ ِبُطشف خالي ِٓ اٌزش١ُِ ثمغُ اٌّؼبٚٔخ ٚا١ٌٙئخ

  ل١ّزٗ ثّب ( 2016َ - 2011 )اٌغبثمخ اٌغٕٛاد خالي ٚرغبسثُٙ

 ع١ٕٙب   أٌف «322954» ، 2012َ/ 2011 ػبَ ع١ٕٙب أٌف 178970

 اٌّإعفخ ٌألؽذاس ٔظشا   فمؾ ع١ٕٙب   أٌف 62986 ، 2013َ /2012 ػبَ

  ، 2014َ/ 2013 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي اٌغبِؼخ شب٘ذرٙب اٌزٟ

 ، (2016َ/ 2015) ػبَ 61646 ،( 2015َ/ 2014 ػبَ) «205255»

 .2016َ ٠ٕب٠ش ؽزٝ ٚرٌه

 رض٠ٚذٖ ؽش٠ك ػٓ ٚرٌه ثبٌى١ٍخ اٌزش١ُِ ثمغُ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌفبػ١ٍخ ر١ّٕخ -  

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍؼ١ٍّخ اٌالصِخ اٌؼشٚس٠خ ٚاٌّٛاد اٌخبِبد ثىبفخ ٚرغ١ٙضٖ

  ل١ّزٗ ِب طشف رُ فمذ ، (2016َ -2011) اٌغبثمخ اٌغٕٛاد خالي

 ع١ٕٙب   أٌف24000 ، 2012َ/ 2011 ػبَ ِظش٠ب   ع١ٕٙب   أٌف 13487

 ػبَ ِظش٠ب   ع١ٕٙب   أٌف «101,150» ، 2013َ / 2012 ػبَ ِظش٠ب  

 ػبَ «42288» ،(2015َ/ 2014 ػبَ) «70,000» ، 2014َ/ 2013

  2016َ ٠ٕب٠ش ؽزٝ (2016َ/ 2015)
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 ٚلذ اٌؼذ٠ذح اٌذٚساد خالي ِٓ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػؼبء لذساد ر١ّٕخ رُ وزٌه-

 ، 2015َ / 2014 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي (13800) ثّجٍغ ف١ٙب اٌى١ٍخ أعّٙذ

 ٌٍؼبَ (14200) ِٚجٍغ 2016َ/ 2015 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي (7200) ِجٍغ

 .(35200) ٚلذسٖ ثبعّبٌٟ 2017َ ِبسط ؽزٝ 2017/2016 اٌغبِؼٟ

  اٌّؼبٚٔخ ا١ٌٙئخ ألػؼبء اٌٍغ٠ٛخ اٌّٙبساد ر١ّٕخ فٟ وزٌه اٌى١ٍخ ٚأعّٙذ-

 (700) ِٚجٍغ ، 2015َ/ 2014 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي (6050 )ثّجٍغ ٚرٌه

  اٌغبِؼٟ ٌٍؼبَ (850) ِٚجٍغ  2016َ/ 2015 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ خالي ع١ٕٗ

 .(7600) ٚلذسٖ ثبعّبٌٟ 2017َ ِبسط ؽزٝ 2016/2017
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 اإلنجازات فً مجال التطوٌر التكنولوجً على اإلنترنت بالكلٌة : خامساا 
 (م2017 – 2011)                             
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 اٌزٛاطً ِغبي فٟ رىٌٕٛٛع١خ ؽفشح اٌمب٘شح عبِؼخ – ا٢صبس و١ٍخ شٙذد    

 اٌؼشث١خ ثبٌٍغخ ٚؽ١ذ ئٌىزشٟٚٔ ِٛلغ رّزٍه وبٔذ اٌى١ٍخ أْ ؽ١ش اإلٔزشٔذ ػجش

 ٌّٛلغ ؽجمب  ) ( اٌّظش١٠ٓ ِٓ صٚاسٖ ِٓ %100) ِؾ١ٍخ طفخ رٚ

Alexa.com ُاٌّٛالغ ِٓ اٌؼذ٠ذ ٚاعزؾذاس ئعزىّبي رُ ٚلذ (اٌّٛالغ ٌزم١١ 

 ِبسط ؽزٟ «2017َ-2011» اٌغبثمخ اٌغٕٛاد خالي اٌى١ٍخ داخً اإلٌىزش١ٔٚخ

 : اٌزبٌٟ إٌؾٛ ػٍٝ ٚرٌه ،2017

العدٌد من  وإستحداث إستكمال: أوالا 

 المواقع  اإللكترونٌة داخل الكلٌة



44 

 ٠مَٛ ٚاإلٔغ١ٍض٠خ اٌؼشث١خ ثبٌٍغز١ٓ ١ٌظجؼ اٌى١ٍخ ٌّٛلغ شبًِ رؾذ٠ش ػًّ•

 .(غ١شاٌّظش١٠ٓ صٚاسٖ ِٓ %55) اٌّٛلغ ثض٠بسح

 

 (2013َ ٔٛفّجش) اإلعالِٟ اٌّششق ٌّإرّش عذ٠ذ ئٌىزشٟٚٔ ِٛلغ ئعزؾذاس•

 .اٌذ١ٌٚخ ثبٌّإرّشاد أعٛح ٚاإلٔغ١ٍض٠خ اٌؼشث١خ ثبٌٍغز١ٓ

 

  أوزٛثش) اٌّزٛعؾ اٌجؾش ٚدٚي ِظش ٌّإرّش عذ٠ذ ئٌىزشٟٚٔ ِٛلغ ئعزؾذاس•

 .ٚاإلٔغ١ٍض٠خ اٌؼشث١خ ثبٌٍغز١ٓ (2014َ

 

 ٚاٌّغّٛػبد ا٢صش٠خ اٌّٛالغ ٌّإرّش عذ٠ذ ئٌىزشٟٚٔ ِٛلغ اعزؾذاس•

 (2015َ أوزٛثش) ٚاٌؾٍٛي ٚاٌّشبوً اٌم١ُ اٌّزؾف١خ

 

 «ِزغ١ش ػبٌُ فٟ ٚاٌزشاس ا٢صبس»: ٌّإرّش عذ٠ذ اٌىزشٟٚٔ ِٛلغ اعزؾذاس•

 .(2017 اثش٠ً)



 باللغتٌن الكلٌة لمتحف جدٌد إلكترونً موقع إستحداث•

 . واإلنجلٌزٌة العربٌة

                 (http:/musum.fa-arch.cu.edu.eg) 

 اآلثار كلٌة لحفائر مرة ألول جدٌد إلكترونً موقع استحداث•

 . اإلنجلٌزٌة باللغة بسقارة

                 .(http:/Saqqara.fa-arch.cu.edu.eg)   

 لحفائر جدٌد إلكترونً موقع إستحداث على العمل جاري•

 المنٌا محافظة – ملوي مركز – الجبل بتونة الكلٌة
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استحداث تكنولوجٌا : ثانٌاا 

 المعلومات داخل إدارات الكلٌة

 (Database) بٌانات قاعدة عمل من اإلنتهاء تم •

 بالكلٌة، المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء للسادة

 الخاصة البٌانات وإسترجاع تخزٌن فً تستخدم والتً

 .الجودة لمعاٌٌر وفقاا  لإلحتٌاج طبقاا  بهم



 خاصة (Database) بٌانات قاعدة عمل من اإلنتهاء تم•

 التدرٌس هٌئة اعضاء للسادة المنشورة العلمٌة باألبحاث

 .بالكلٌة المعاونة والهٌئة
 

 بالسادة خاصة بٌانات قاعدة إستحداث على العمل جاري•

 .بالكلٌة العاملٌن
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حصولًالكليةًعلىًالمركزًالرابعً: ثالثا ً

 كأكبرًموقعًإلكترونيًبالجامعة

 إلكترونً موقع كؤكبر الرابع المركز على الكلٌة حصول•

 طبقاا  وذلك ، والزراعة والطب الهندسة كلٌات بعد بالجامعة

 من المقدم القاهرة جامعة ومعاهد كلٌات مواقع لتصنٌف

 قطاع مستشار -كاسب سٌد /الدكتور األستاذ السٌد

 األستاذ السٌد معالً إلى  والبحوث العلٌا الدراسات

  علماا  ، م2015/ 9 /16 بتارٌخ الجامعة رئٌس /الدكتور

 شهر من األول النصف خالل تم قد التصنٌف هذا أن

 .م2015 سبتمبر



 الفٌسبوك موقع على إجتماعً تواصل صفحة إستحداث•

 37+ أعضائها عدد وبلغ والخرٌجٌن الطالب مع للتواصل

 .عضو ألف

  ولٌنكدان وٌوتٌوب توٌتر موقع على للكلٌة صفحة إستحداث•

 .والخرٌجٌن الطالب مع للتواصل

باإلٌجاب على تصنٌف جامعة القاهرة  إنعكس ماسبقجمٌع •
الجامعة تقدمت فً حٌث أن  Webometricsاإللكترونً 

وكان لإلنجازات السابقة  299إلى  1206تلك الفترة من 
 .دور فً ذلك
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تفصٌل اإلنجازات التً 

تحققت على أرض الواقع 

فً ضوء األهداف 
 والغاٌات اإلستراتٌجٌة
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تفصٌل اإلنجازات التً تحققت 

على أرض الواقع فً ضوء 

 األهداف والغاٌات اإلستراتٌجٌة

  إدارة الجودة ودورها فً دعم القدرة المإسسٌة  -1

 :والفاعلٌة التعلٌمٌة      
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 أثذا   اٌغىْٛ ٠ؼشف ال ٚئؽز١بعبد ِزطٍجبد ِٓ ٠زطٍجٗ ِٚب اٌؼًّ عٛق ئْ     

 ئٌٝ ٠ؾزبط فٙٛ صُ ِٚٓ ٚاٌزؾشن اٌزغ١ش دائُ ثً د٠ٕب١ِىٟ ثً ئعزبر١ىٟ ١ٌظ فٙٛ

 اٌّذسثخ اٌجشش٠خ اٌىٛادس ِٓ ئؽز١بعبرٗ ٌزٍج١ٗ رضد ٌُ ئْ اٌمذس ٔفظ ػٍٝ ِٛاوجخ

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ فٟ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزم١ٕبد ألؽذس ؽجمب   ٚاٌّإٍ٘خ

 MIS اإلداس٠خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ فٟ ٚوزٌه ٚاٌجؾض١خ

 

 ٚرؾذ٠ش ِغزّش رط٠ٛش ِٓ ٠زطٍجٗ ِٚب اٌغٛدح ٔظبَ رطج١ك فاْ ٚثبٌزبٌٟ   

   .إٌّبفغخ ػٍٝ ٚاٌمذسح اٌّؼشفخ ِغزّغ فٟ ٌٍى١ٍخ اٌم١بدٞ اٌذٚس ٠جشص عٛف

 اٌمذسح دػُ فٟ اٌغٛدح ٚؽذح دٚس ٔؾذد أْ ٔغزط١غ إٌّطٍك ٘زا ِٚٓ

  :اٌزب١ٌخ إٌمبؽ فٟ ثبٌى١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌفبػ١ٍخ اٌّإعغ١خ

 



 

 .مناسب بشكل وتؤسٌسه الئقة، بصورة الجودة وحدة  مقر تطوٌر   -

 .واسع نطاق على وتوزٌعها للوحدة والمالٌة التنظٌمٌة الالئحة إعداد  -

 األزمات دلٌلٚ ،اإلدارى الجهاز دلٌل : نم كل إعداد من االنتهاء -

 نطاق على ونشرها الكلٌة وأهداف ورسالة رإٌة مطوٌةو ،والكوارث
   .واسع

 مجلس تشكٌل بعد نشاطها ءوبد ،والكوارث األزمات إدارة وحدة إنشاء-

 .وإعتماده إدارتها

 .وإعتماده اإلداري هٌكلها وتشكٌل اآلثرٌة المواقع إدارة وحدة إنشاء-

 .واعتماده اإلداري هٌكلها وتشكٌل التدرٌب وحدة إنشاء-

   .معهم التواصل وتعزٌز الخرٌجٌن لمتابعة  مكتب إنشاء-
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 العمل وورش التدرٌبٌة الدورات من الكثٌر وعقد للوحدة تدرٌب خطة وضع -

 توصٌفات وكتابة االمتحان، ورقة ومواصفات االستراتٌجٌة، الخطة لوضع

 .وغٌرها المقررات،

 تحدٌد مع عملها وبدأت ،(لجنة 12) باألقسام الجودة لجان تشكٌل -

   .ومهامها لجنة كل مواصفات

 المختلفة لألقسام إلكترونٌة مواقع وتكوٌن للوحدة، إلكترونً موقع إنشاء -

 األربعة العلمٌة األقسام من قسم بكل الخاصة المعلومات بكافة تغذٌتها ٌتم

 .بالكلٌة
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 إعداد من االنتهاء جارى وتم بالوحدة، (أقسام 4) األقسام ملفات إعداد -

 المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء وملفات المقررات، ملفات

 . بالكلٌة المختلفة باألقسام

 األقسام مستوى على تطبٌقهل الذاتٌة للدراسة شامل نموذج إعداد-

 الدراسة ثم ومن ، قسم بكل الخاصة الذاتٌة الدراسة إلنجاز العلمٌة
   .للكلٌة الذاتٌة

  اإللكترونٌة، األرشفة على اإلدارى الجهاز لتدرٌب عمل ورش عقد-
 .العلٌا والدراسات العلمى البحث لقطاع عمل ورش عقد وكذلك
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 البدء وتم األزمات، حالة فً للتواصل بٌانات قاعدة وضع-

 وذلك األزمات، مع للتعامل افتراضٌة سٌنارٌوهات وضع فً

 .األزمات إدارة وحدة لعمل شاملة خطة ضمن
 

 بكلٌة  المهنة أخالقٌات (دلٌل) مٌثاق طبع مرة ألول تم-

 م،2015 /2014 الجامعً العام القاهرة جامعة -اآلثار

 العاملٌن لكل الحاكمة األخالقٌة والقٌم الضوابط وٌشمل

   .بالكلٌة
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 جامعة – اآلثار بكلٌة العلمً البحث أخالقٌات مٌثاق طبع مرة ألول تم-
 . م2015/ 2014 الجامعً العام القاهرة

 جامعة -اآلثار بكلٌة الفكرٌة الملكٌة حقوق دلٌل طبع مرة ألول تم-
 . م2015 / 2014 الجامعً العام القاهرة

 القاهرة جامعة – اآلثار بكلٌة األكادٌمً اإلرشاد دلٌل طبع مرة ألول تم-
 .م2016/ 2015 الجامعً العام

 الورقٌة النشر وسائل بمختلف واألدلة المواثٌق هذه جمٌع نشر تم وقد-
 .بالكلٌة واإللكترونٌة

 تحقٌق على تعتمد العلمٌة األقسام مع فنً ودعم اتصال قاعدة بناء تم-
 .بالكلٌة العلمٌة األقسام مع التفاعل من ممكن قدر أكبر

 األقسام مختلف من والشكاوي المقترحات تلقً صنادٌق تفعٌل تم -
 .بالكلٌة والطلبة واإلدارات
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 اإلختصاصات وتفوٌض الرأي إبداء على القائم قراطٌةمالدٌ القٌادة نمط تبنً-   
 مظاهرها ومن الفعالة، والمشاركة العلمٌة األقسام ورإساء الوكالء للسادة

 مجلس فً للطالب وممثل ، والمعٌدٌن المساعدٌن للمدرسٌن ممثل مشاركة
   .مااألقس بمجالس المعاونة للهٌئة ممثل وكذلك .الكلٌة

 

 والطالب المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء بٌن الفعال التواصل-
 العلمٌة األقسام ومناسبات وحفالت للكلٌة التخرج حفالت خالل من واإلدارٌٌن

 .المعاش على والخروج الخدمة نهاٌة حفالت أو

 

 األقسام رإساء حضر فقد .األكادٌمٌة للقٌادات اإلدارٌة المهارات وتنمٌة التدرٌب -
 .التعلٌمٌة العملٌة بجودة المتعلقة الدورات من مهمة مجموعة والوكالء
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 والحوكمةالقٌادة  -2
 



 

 والمشكالت األزمات مواجهة فً بناء بدور عمله وفرٌق الكلٌة عمٌد قٌام-

 .م2014/ 2013 الجامعً العام خالل الجامعةو الكلٌة  بها مرت التً

 أم المادي، الدعم سواء الطرق، بشتى الجودة لنظم الكلٌة إدارة دعم-

 .اإلداري أم المعنوي،
 

 الموارد وتنمٌة البشرٌة الموارد مهارات تنمٌة على الكلٌة إدارة حرص-

 .سابقاا  إلٌه المشار النحو على وذلك ، بالكلٌة المادٌة

 

 فً  والخدمٌة اإلنتاجٌة القٌادات مع والتفاعل بالتواصل الكلٌة إدارة قٌام-

 فً الكلٌة دور على إٌجاباا  إنعكس مما اإلعالم وسائل عن ؛فضالا  المجتمع

 مجال فً والجامعة المجتمع قضاٌا ٌخص فٌما ممٌزة مجتمعٌة خدمة تقدٌم

 .والسٌاحة اآلثار
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- 
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 أ١ِٓ /أ ٚاٌغ١ذ اٌغبِؼخ سئ١ظ /د.أ اٌغ١ذ ِٓ ذػُث) إٌظبفخ ششوبد ئؽذٜ ل١بَ    

 اٌّذسعبد داخً عٛاء ثبٌى١ٍخ، إٌظبفخ ِغزٜٛ ٌزط٠ٛش ٍِّٛعخ غٙٛدث ( اٌغبِؼخ

 فمؾ» ع١ٕٗ (600,000) ِبل١ّزٗ ٠زغبٚص ثّب خبسعٙب أٚ اٌّؾبػشاد ٚلبػبد

 .ا٢ْ ٚؽزٟ 2014/2013 اٌغبِؼٟ اٌؼبَ ِٕز «غ١ش ال ِظش٠ب   ع١ٕٙب   أٌف عزّبئخ



 

 والتعلم، التعلٌم موضوعات مناقشة فً الرسمٌة المجالس مساهمة-
 األقسام خالل من منظمة بصورة ذلك وٌتم .المتعلقة القرارات واتخاذ

 .الكلٌة ومجلس العلمٌة،

 خالل من بالكلٌة والموظفٌن العاملٌن جمٌع بٌن العدالة تحقٌق-

 فً بٌنهم ٌساوي الكلٌة مجلس من إعتماده تم موحد نظام إستحداث

 منهم لكل األساسً الراتب من %100 بواقع ُتصرف والتً ، المكافآت

 وانتظمت وإرتٌاح نفسً رضا حدث ثم ومن العام فً أشهر ستة لمدة

 .بالكلٌة المالٌة الموارد توفر حالة فً وذلك ، بالكلٌة اإلدارٌة العملٌة

 ألٌة االلتفات دون للتحقٌق، بعضهم وتحوٌل المخطئٌن محاسبة  -
 .اعتبارات
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 هُئخ أعضبء اىسبدح ٍع اىجىدح ئجتَبعبد إلدذي صىسح

 وسقخ وٍىاصفبد اإلستشاتُجُخ اىخطخ ىىضع اىتذسَس

  اىَقشس تىصُف ومتبثخ اإلٍتذبُ
62 



فيًلوحدةًالجودةًوتقديمًكافةًالمستنداتً الكلية إدارة دعم توضح صورة

.اإلداريةًالمطلوبةًومتابعةًاإلدارةًلوحدةًالجودةً  
63 



 رعايةالشباب مثل إدارات عدة في المتمثلة الكلية إدارة دعم توضح صورة
والمتاحفًوغيرهاًمنًاإلداراتًفيً والمكتبات والعامة الثقافية العالقات

الجودةًوتقديمًكافةًالمستنداتًاإلداريةًالمطلوبةًفيًوحدةًالجودةً.دعمًً  
64 



 مثل داراتإ عدة في المتمثلة الكليةراتًدابعضًإ دعم توضح صورة
الدراساتًالعلياًوشئونًالعاملينًوغيرهمًمعًالسادةًأعضاءًوحدةًالجودةً

 وذلكًلتقديمًكافةًالمستنداتًاإلداريةًالمطلوبةًفيًوحدةًالجودةً
65 



مناقشةًإحدىًالموضوعاتًالمطروحةًبإحدىًجلساتً توضح صورة

.مجلسًالكليةً  66 



جماعيةًألعضاءًمجلسًالكليةً صورة  
67 



اٌزٛاطً ث١ٓ ئداسح اٌى١ٍخ ٚ ئداسح اٌغبِؼخ   

68 



 اٌزٛاطً ث١ٓ ئداسح اٌى١ٍخ ٚ ئداسح اٌغبِؼخ

69 



عميدًالكليةًمعًالهيئةًالمعاونة/ د.إجتماعًالسيدًأ صورة  70 



عميدًالكليةًمعًالهيئةًالمعاونة/ د.إجتماعًالسيدًأ صورة  71 



 72 صورةًتوضحًإهتمامًاإلداراةًبالمناسباتًوحضورًالمناسبات



 73 صورةًتوضحًإهتمامًاإلداراةًبالمناسباتًوحضورًالمناسبات



 أثْبء اإلفطبس اىجَبعٍ ألسشح اىنيُخ

74 



 أثْبء اإلدتفبه ثعُذ األً

75 



 تنشٌَ اىَىظفُِ واىعَبه ىجيىغهٌ سِ اىَعبش

76 



 تنشٌَ أدذ اىعَبه ىجيىغه سِ اىَعبش

77 



 78 صورةًتوضحًإهتمامًاإلداراةًبالمناسباتًوحضورًالمناسبات



ًتفقدًعلىًاإلدارةًوحرصًللطالبًالشفويةًاإلمتحاناتًلحضورًصورة
 79 .الشفويةًواالمتحاناتًالتعليميةًالعمليةًسير



ًالتعليمًلشئونًالكليةًوكيلً/د.أًوالسيدةًالكليةًعميدً/د.أًالسيدًصورة
   الطالبًمشاكلًحلًإطارًفيًوذلكً،ًالطالبًمعًوالطالب

80 



ًعلىًوحثهمًللطالبًتدعيما ًًالحفائرًفيًالمشاركينًالطالبًتكريمًصورة
 الميدانيةًبالتدريباتًالمشاركة
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 صورةًحفلًإستقبالًالطالبًالجددً
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 83 بشفافيةًاإلمتحاناتًونتائجًالطالبًمشاكلًحلًتوضحًصورة



 84 بشفافيةًاإلمتحاناتًونتائجًالطالبًمشاكلًحلًتوضحًصورة



 ئجتَبع ٍع اىَىظفُِ واىعَبه 
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  من العدٌد فً تكٌٌف أجهزة تركٌب خالل من العمل بٌئة وتحسٌن تطوٌر   -

 .اإلضاءة وتحسٌن المراوح، وكذلك مكٌفة، مكاتبها تكن لم التً اإلدارات

 خالل من اإلدارات بٌن التواصل تفعٌل خالل من اإلدارة فاعلٌة تعزٌز  -
   .وتحسٌنها المعلومات، تبادل لسهولة  Internetالداخلً اإلنترنت  شبكة

 أعدادها، وزٌادة ،جدٌدة آلى حاسب بؤجهزة اإلدارات من العدٌد مدادإ -

 طبٌعة حسبالتصوٌر وماكٌنات المختلفة بمستوٌاتها الطابعات وكذلك
 .اإلدارات تلك من إدارة كل فً العمل
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 اإلداري وتنمٌة قدرات العاملٌن ومهاراتهمتطوٌر الجهاز  -3
 



 

 اإلدارٌة األقسام ورإساء اإلدارات مدٌري مع دورٌة شبه اجتماعات عمل -

 عملهم، فً تواجههم التً والصعوبات العاملٌن مشكالت على للتعرف

 .علٌها التغلب سبل واقتراح

 لالمتحان العمال بعض وتقدم بالكلٌة، العمال أمٌة لمحو برنامج عمل -
 .ونجاحهم

 فً المختلفة ومهاراتهم أدائهم لتطوٌر للعاملٌن الدورات من مجموعة تقدٌم -

 .واإلشرافٌة القٌادٌة ومهارات اآللً والحاسب االنجلٌزٌة، اللغة مجاالت
 .التدرٌبٌة احتٌاجاتهم تقٌٌم على بناء وذلك
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 التدرٌس هٌئة أعضاء لدعم الممولة المشروعات بعض إتاحة-
 التراث على الزالزل تؤثٌر) مشروع أهمها المعاونة، والهٌئة
 الباحث» األوروبً اإلتحاد من بتموٌل (Niker) (الثقافً

 لحفظ العلمً المنهج ومشروع ،«علً فإاد منى /د.أ الرئٌسً
 العلمً البحث وزارة من بتموٌل المطبوعة الفوتوغرافٌة الصور
  لألعوام وإٌطالٌا مصر بٌن والتكنولوجً العلمً التعاون ضمن

 ،«علً فإاد منى /د.أ الرئٌسً الباحث» م2013-2015
 للسٌاحة المستدامة للتنمٌة دولً خبرة بٌت إنشاء ومشروع

 (RDI)ٌالتقلٌدٌة الحرف على والحفاظ البٌئٌة والسٌاحة الثقافٌة
 /د.أ الرئٌسً الباحث» األلمانٌة كولون جامعة مع بالتعاون

 .«الحداد إسماعٌل حمزة محمد
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 تحسٌن وضع أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم وتنمٌة قدراتهم  -4
 



والشك فإن مثل هذه المشروعات البحثٌة الممولة تساعد فً  -

توفٌر إمكانٌات بحثٌة وبنٌة تحتٌة للكلٌة تسهم فً تطوٌر 

العملٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً وتحدٌث المعامل عن طرٌق 

 .تزوٌدها باألجهزة الحدٌثة المتطورة 

 على المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء تدرٌب-

 العلمً والنشر البحث مجال فً المستخدمة الحدٌثة التقنٌات

 القاهرة جامعة -اآلثار كلٌة بٌن التعاون إطار ضمن وذلك ،

   .األلمانٌة توبنجن بجامعة المصرٌة اآلثار وقسم

 المعاونة الهٌئة أعضاء مع الكلٌة إلدارة دورٌة لقاءات عمل  -

 البناءة لمقترحاتهم واالستماع مشكالتهم، على للتعرف

 .بالكلٌة للنهوض
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 مع المشترك بالمبنً المعاونة الهٌئة ألعضاء خاصة استراحة خصٌصت -

 .اآللٌة والحواسب باإلنترنت مجهزة ،العلوم دار كلٌة

 العلمٌة باألقسام المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء فً واضح نمو  -

 الجامعً العام وحتى م2012 /2011 الجامعً العام من بدءا  بالكلٌة

  السنوات خالل بالكلٌة معٌدا(43) تكلٌف تم حٌث ،م2017 /2016

  مدرس وظٌفة فً عٌن كما مساعدا، مدرسا (35) وتعٌٌن ،السابقة

 تدرٌس، هٌئة عضو (36) مساعد أستاذ وظٌفة إلى ورقً عضوا، (43)

 جمٌعا وهإالء . أستاذ وظٌفة إلى تدرٌس هٌئة عضو (29) رقً بٌنما

 . للكلٌة البشرٌة مواردلل إضافة ٌشكلون
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 أعضاء قدرات لتنمٌة العمل وورش التدرٌبٌة دوراتال من العدٌد تقدٌم-
 الجودة بمعاٌٌر ٌتعلق ما كل فً معاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة

 ما كل عن فضالا  ؛ التعلٌمٌة والفاعلٌة المإسسٌة بالقدرة المرتبطة
 هٌئة عضو (81) فٌها شارك وقد وتنمٌتها، التعلٌمٌة بالعملٌة ٌتعلق

 الدورات هذه دعم فً الكلٌة أسهمت ،وقد معاونة وهٌئة تدرٌس
 ألف10600,000 قٌمته بما السابقة السنوات خالل العمل وورش

 خالل جنٌه ألف 7,800و م،2012 / 2011 الجامعً العام خالل جنٌه
 الجامعً للعام جنٌه ألف 15,000 ، م2013/ 2012 الجامعً العام

 الجامعً العام خالل مصرٌاا  جنٌهاا  (13800) و م2014/ 2013
  /2015 الجامعً العام خالل جنٌه (700) ومبلغ م2015/ 2014
  مارس حتى 2016/2017 الجامعً للعام (15050) ومبلغ م2016
 .م2017
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 خالل من بؤول أول مشكالتهم على للتعرف الطالب مع المباشر التواصل  -

 المحاضرات، قاعات فً والوكالء الكلٌة عمٌد مع تتم دورٌة غٌر لقاءات

 الشخصٌة والصفحة للكلٌة الرسمٌة الصفحة عبر معهم التواصل وكذلك

 .بوك، الفٌس على التدرٌس هٌئة أعضاء والسادة الكلٌة لعمٌد

 التخرج بعد أوضاعهم على للوقوف الخرٌجٌن لمتابعة بحثً مشروع بدء -

 وتعزٌز الخرٌجٌن متابعةل مكتب وإنشاء عمل، على حصولهم حٌث من
 .معهم التواصل
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 تحسٌن وضع الطالب والخرٌجٌن وجذب الطالب الوافدٌن -5



 وكٌفٌة مشكالتهم، على للتعرف الوافدٌن الطالب مع دورٌة غٌر لقاءات عمل - 

 المقابلةو ،الكلٌة إدارة مع المباشر التواصل عن فضال هذا .علٌها التغلب

 .ما صعوبة أو مشكلة ٌواجه طالب لكل الفردٌة

 الذات وتطوٌر البشرٌة التنمٌة مجال فً التدرٌبٌة الدورات من العدٌد تنفٌذ -

 على والتغلب لالمتحانات االستعداد منها الطالب، من كبٌرة لمجموعات

 واتخاذ المشكالت وحل النسٌان، على والتغلب الجٌد االستذكار وطرق القلق،
 . بالنفس الثقة وتنمٌة القرارات،
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 األقسام، على توزٌعهم قبل بالكلٌة الملتحقٌن الجدد للطالب إرشادي برنامج عمل -

 األقسام ورإساء والطالب التعلٌم لشئون الكلٌة ووكٌل الكلٌة عمٌد خالله ٌقوم

   . أمورهم وأولٌاء الطالب بمقابلة

 سٌر لمتابعة الكلٌة مجلس اجتماع قبل األقسام لرإساء شهري اجتماع عمل -

 حلول إٌجاد وسرعة تواجهها، التً المشكالت على والتعرف التعلٌمٌة، العملٌة

  .لها

 وبخاصة العمل، سٌر لمتابعة األقسام مجالس الجتماعات الكلٌة عمٌد حضور -

 .المشكالت بعض ظهور عند

 بدءا ،الجامعٌة األسر مختلف فً الطالب مع ممٌزة بجهود الشباب رعاٌة قٌام -

 العام مدار على ورعاٌتهم الدراسً، العام بداٌة فً الجدد الطالب استقبال من

 .وغٌرها والفنٌة واالجتماعٌة والثقافٌة الرٌاضٌة النشاطات مختلف فً
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 النهوض بالعملٌة التعلٌمٌة ومحاولة التغلب على مشكالتها -6



 فً الطالب بمقابلة العلمٌة األقسام ورإساء ووكالئها الكلٌة عمٌد قٌام -

 فً دورهم أهمٌة وتؤكٌد ، وتهنئتهم بهم للترحٌب الدراسً العام بداٌة

 الدراسً التحصٌل على وحرصهم جهدهم خالل من بالوطن االرتقاء

 هذه من العدٌد الجامعة رئٌس الدكتور األستاذ حضر وقد .والتفوق

 العام خالل بالكلٌة اإلمتحانات لسٌر سٌادته تفقد عن ؛فضالا  اللقاءات

 والعام ، م2015/ 2014 الجامعً والعام ، م2014 / 2013 الجامعً

  الجامعً العام من  م2017 ٌناٌر ودور ، م2016/ 2015 الجامعً

 .م2017/ 2016

 رعاٌة إدارة طرٌق عن القادرٌن غٌر للطالب اجتماعٌاا  تكافالا  الكلٌة تقدم -

 .الخٌرٌة المإسسات بعض طرٌق عن وكذلك ،بالكلٌة الشباب
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 شو الداتا بؤجهزة (15 ) وعددها بالكلٌة الدراسة قاعات كل تجهٌز تم-

 .الصوت مكبرات أجهزة وتحدٌث رئٌسٌة، عرض وشاشات

 مإتمرات عقد بعد الكلٌة تجرٌه الذي السنوي العلمً المإتمر دور تفعٌل-

 ٌتم التً ومقترحاتهم الطالب لشكاوى االستماع فٌه ٌتم حٌث األقسام،

 .الطالب تواجه التً المشكالت وحل ،االعتبار فً وضعها

 اآلثرٌة والحفائر المٌدانٌة الدراسات مجال فً الطالب مهارات تنمٌة-

 مواقع فً سواء المجال هذا فً العلمٌة الوسائل أحدث على والتدرٌب

 سٌناء شمال بمحافظة شرق بالقنطرة العلمً المركز فً أو بالكلٌة الحفائر

 هذا فً الوزارة مع الموقع للبرتوكول تفعٌالا  ،وذلك اآلثار لوزارة التابع

 .الشؤن

 ، اآلثرٌة والمواقع للمعالم العلمٌة والزٌارات المٌدانٌة التدرٌبات تفعٌل-

 تطبٌق ٌمكن حتى الجمهورٌة محافظات من العدٌد فً المتاحف عن فضالا 

 النظري الجانبٌن بذلك لٌكتمل والترمٌم اآلثار علم لدراسة العملً الجانب
  .اآلثار لخرٌجً العمل لسوق الالزمٌن والعملً
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 الجانب هذا إلتمام الكبٌر المادي  الدعم للكلٌة الجامعة وتقدم•

 إلى م2016/ 2015 الجامعً العام فً وصل وقد التطبٌقً

 فقط» جنٌه (600,000) مبلغ وهو ، مسبوق غٌر معدل

 الجامعً العام اما « الغٌر  مصرٌاا  جنٌه ألف ستمائة

 .جنٌة الف 300 بنحو الدعم فٌقدر الحالً

 فً اآلثرٌة واإلكتشافات والتنقٌب الحفر بؤعمال الكلٌة قٌام •
 ملوي مركز – الجبل وتونة ،(الجٌزة محافظة) سقارة من كل

 للجانب المتمم التطبٌقً الجانب ٌبرز ما وهو ، (المنٌا محافظ)

 من وٌسهم جهة من وتطبٌقاته اآلثار علم دراسات فً النظري

 ، وحضارته وتارٌخه بالمجتمع الجامعة ربط فً ثانٌة جهة

 والعلمٌة اآلثرٌة المهارات تنمٌة فً الطالب ٌساعد كذلك

  بمبلغ الحفائر هذه الجامعة دعمت وقد الجانب بهذا الخاصة
 .2017/2016 الجامعً للعام جنٌة الف 400
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 االثار دبلوم) وهو والجامعة بالكلٌة مرة ألول جدٌد دبلوم إستحداث-

 .(والرومانٌة الٌونانٌة

 .المعتمدة الساعات نظام وفق بالكلٌة  العلٌا الدراسات الئحة تعدٌل-

 إلى برامج (7) وعددها بالكلٌة العلٌا للدراسات القدٌمة البرامج تطوٌر-

 .الجدٌدة لالئحة وفقاا  المعتمدة الساعات نظام

 فً اإلجمالً لٌصبح برنامجاا  (12) عددها ٌبلغ جدٌدة برامج إستحداث-

 ، عامة دبلومات برامج 4) : منها برنامجاا (19) العلٌا الدراسات برامج
 .(مهنٌة دبلومات برامج 5و ، متخصصة دبلومات برامج 10

  المإتمرات لحضور ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة ألعضاء السفر فرصة إتاحة -
 .الدولٌة والندوات
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 الدراسات العلٌا واستٌفاء البرامج لمواصفات الخرٌج -7



 

 الكلٌة نفقة على المساعدٌن والمدرسٌن المعٌدٌن لسفر الفرصة إتاحة -   

 فً بحثٌة أوراق وتقدٌم التدرٌس هٌئة أعضاء مثل مثلهم والجامعة

 والدورات العمل ورش حضورهم وكذلكالدولٌة، والندوات المإتمرات

 .التدرٌبٌة

 العلٌا الدراسات وطالب المعاونة للهٌئة التدرٌبٌة الدورات من العدٌد عقد-
 .البحثٌة مهاراتهم لتطوٌر ،العلمً البحث دعم مشروع نطاق فً
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  بواقع معاونة وهٌئة تدرٌس هٌئة عضو(98) سفر-

 لحضور معاونة هٌئة (14) و تدرٌس هٌئة عضو(84)

  (م2017/ 2011) السنوات خالل دولٌة وندوات مإتمرات

 مرة من أكثر سافر وبعضهم دولة، (25) من أكثر شملت

 -الصٌن -روسٌا -الٌابان -أسترالٌا) الدول هذه بٌن ومن
 -رومانٌا -أسبانٌا -إٌطالٌا -ألمانٌا -فرنسا – إنجلترا -بلغارٌا

 -السعودٌة -الجزائر -أمرٌكا -بولندا -الٌونان -التشٌك

   .(سورٌا -البحرٌن -األردن -المغرب

 بعض إلى علمٌة مهمات فً تدرٌس هٌئة عضو (11) سفر-

 (أمرٌكا -كندا -فرنسا -ألمانٌا -روسٌا) :ومنها األجنبٌة الدول

 .الدول تلك فً الجامعات من العدٌد فً ،وذلك
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 من العدٌد إلى دراسٌة إجازات فً ومعٌد مساعد مدرس (11) عدد سفر-

 وأسبانٌا وفرنسا وإنجلترا والنمسا ألمانٌا من كل فً الجامعات
 .وتركٌا وأوزباكستان
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 التعاون إطار فى اآلثرٌة البٌئة علوم فى مشتركة ماجستٌر درجة إنشاء -

 .كولون وجامعة القاهرة جامعة بٌن

 1996 ٌناٌر منذ والمسجلة أجٌزت التى الجامعٌة الرسائل دلٌل استكمال -

 الماجستٌر رسائل باقً استكمال وجاريم،2016دٌسمبر وحتى

 .المجازة والدكتوراه

 امتحانات كل فً الباركود نظام وإدخال العلٌا، الدراسات إدارة مٌكنة -

 (والدكتوراه والماجستٌر الدبلومات)العلٌا الدراسات

 بها خاصة رسمٌة صفحة وعمل دولٌة مجلة لتكون الكلٌة مجلة تطوٌر-

 .قرٌب وقت فً المجلة ٌكنةم وجاري الكلٌة موقع على

 قسم بكل مجلة بواقع العلمٌة باألقسام خاصة مجالت أربعة إستحداث -
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 إتفاقٌات (8) ومنها الجامعات من العدٌد مع الدولٌة االتفاقٌات تفعٌل -
   .توقٌعها جاري إتفاقٌات (5)و ، ومفعلة موقعة

 عن رضاهم مدى على للتعرف خاصة الوافدٌن طالبال مع لقاءات عقد -

 التعلٌمٌة، العملٌة فً تواجههم التً الصعوبات وأهم الدراسٌة، البرامج

   . الصعوبات تلك على التغلب وكٌفٌة
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 بنظام للتعرٌف العلٌا الدراسات لطالب متكررة عمل وورش ندوات تنظٌم -
 . دراسً فصل كل بداٌة فً المعتمدة الساعات

 جامعة -اآلثار بكلٌة “العلمً البحث أخالقٌات مٌثاق"طبع مرة ألول تم -
 م2015 /2014 الجامعً العام  القاهرة

 تطبٌقاا الماجستٌر لطالب العلمى للبحث الفنٌة للكتابة دورات استحداث -
 .المعتمدة للساعات العلٌا الدراسات لالئحة
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 بالكلٌة المعاونة والهٌئة العلٌا الدراسات طالب مع دورٌة اتلقاء عقد -

 ٌدرسون التً بالبرامج ٌتعلق فٌما ومقترحاتهم آرائهم على للتعرف

 .علٌها التغلب وكٌفٌة تواجههم التً الصعوبات وأهم بها،

 الخطوط دبلوم -الحفائر دبلوم) وهى المهنٌة، الدبلومات من عدد إنشاء-

 دبلوم -اآلثرٌة المواقع إدارة دبلوم -والقبطٌة القدٌمة المصرٌة
 (Lecture Course on Egypt Through Ages دبلوم -المتاحف
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 مع 2017-2012 لألعوام اآلثار لكلٌة العلمً للبحث اإلستراتٌجٌة الخطة إعداد تم -

  للجامعة البحثٌة اإلستراتٌجٌة الخطة مع وتتوافق لتتسق وتطوٌرها تحدٌثها

 م2030 للدولة االستراتٌجٌة الخطة ضوء فً م2021/ 2017

 والمراقبة اإلنذار وأجهزة فاي الواي بنظام وتزوٌدها وتجهٌزها الكلٌة مكتبة تطوٌر -

 .سنوٌا الجدٌدة الكتب لشراء جٌد مادي دعم وتخصٌص العالمٌة المكتبات لتحاكً

 خالل من اإللكترونى إلى الورقى الشكل من المكتبة فهارس جمٌع تحوٌل وكذلك

 ورسائل عربٌة كتب من المكتبة مقتنٌات معظم تشمل للمكتبة بٌانات قاعدة إعداد

 كلٌة مجلة بتكشٌف خاصة بٌانات قاعدة إعداد إلى باإلضافة ودكتوراه، ماجستٌر

 بكافة اإلنترنت خدمة تشغٌل وتم المقاالت، من مقتنٌاتها كافة وإتاحة ،ثاراآل

 تجهٌز وٌجرى ،اإلنترنت شبكة على المكتبة فهرس وإتاحة المكتبة قاعات

   .إلكترونٌا القاهرة لجامعة الموحد الفهرس على لوضعها البٌانات
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 تحسٌن مستوى البحث العلمً وتطوٌره -8



 والمجتمع الجامعة خدمة فً خاص طابع ذات كوحدة اآلثار صٌانة مركز دور تفعٌل-
 مشروع ومنها الجامعة داخل والترمٌم الصٌانة مشروعات من العدٌد تنفٌذ خالل من

 بجامعة المركزٌة المكتبة مخطوطات ترمٌم فً الجامعة التراثٌة،وخارج المكتبة
 .بعد ٌتم لم الذي بالقاهرة الدٌن صالح بقلعة الحربً المتحف وترمٌم اإلسكندرٌة

 اآلثرٌة الحفائر أعمال على الطالب لتدرٌب اآلثار وزارة مع تعاون برتوكول توقٌع-
 .سٌناء شمال بمحافظة شرق بالقنطرة العلمً للمركز والترمٌم

 بمنفذ والتارٌخٌة اآلثرٌة الكتب سلسلة لبٌع اآلثار وزارة مع تعاون برتوكول توقٌع-
 .مخفضة بؤسعار بالكلٌة الكتاب بٌع

   الوزراء بمجلس اإلدمان صندوق مع تعاون برتوكول توقٌع-

 .اآلثار بوزارة اآلثرٌة والنماذج المستنسخات مركز مع تعاون برتوكول توقٌع-

 .المساحة لمصلحة العامة المصرٌة الهٌئة مع تعاون برتوكول توقٌع-

 .جصٌة بنماذج الجدران من عدد وتزٌٌن وتجمٌلها الكلٌة بٌئة نظافة مستوى تحسٌن-

 .هللا رحمة إلى إنتقلوا الذٌن الرواد للسادة تذكاري كتٌب عمل-

 .والمكتبات الترمٌم قسم ومعامل الكلٌة قاعات بعض على الرواد السادة أسماء وضع-
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 إنجازات خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة -9



 والدورات والدولٌة المحلٌة والمإتمرات الندوات من مجموعة عقد -

 .العمل وورش التدرٌبٌة

 . القاهرة جامعة طلبة بٌن اآلثري الوعً نشر-

 .الكبرى االحتفاالت بقاعة ولألقسام للكلٌة التخرج حفالت من العدٌد إقامة -

 .التدرٌبٌة والدورات العمل ورش من العدٌد إقامة-

 .للطالب الخٌرٌة المعارض من العدٌد إقامة-
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 تحدٌثو .الكلٌة مبانً فً األمان نظام وتطوٌر الحرٌق، إنذار أجهزة تركٌب-
 .الكلٌة مبانً فً ةمناسب أماكن فً ووضعها الحرٌق، طفاٌات وتجدٌد

 ببٌارة والطلمبة العوامات وتركٌب الصرف وخطوط المٌاه دورات تجدٌد-
 إستكمال وجاري الربع مبنى حول وأسفلت التفتٌش وغرفة الربع مبنى
 . األبنٌة باقً

 .الربع بمبنى المعروف اآلثار كلٌة بمنبى األسانسٌر صٌانة أعمال-

 .والكنترول الكلٌة وشبابٌك أبواب وتؤمٌن وصٌانة ترمٌم أعمال-

 .الكلٌة بمبانى التكٌٌف ألجهزة والسنوٌة الدورٌة الصٌانة أعمال-

 .بالكلٌة التصوٌر لماكٌنات والسنوٌة الدورٌة الصٌانة أعمال -

 ) بالكلٌة الرئٌسً اإلداري المبنى أمام العمومً الصرف خط تحدٌث تم-
 10 القطر) المواصفات ألحدث طبقاا  2م65 بطول والمطبعة (1رقم مبنى

 خمسة فقط» 45,000 بحوالً تقدر بتكلفة ،وذلك (جوي 6 ضغط – بوصة
 .«غٌر ال مصري جنٌه ألف وأربعون
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 أعمال الصٌانة والترمٌم  -10



 

 لخدمة والقاعات والممرات  المبانً طرقات فً حائطٌة مراوح تركٌب  -

  .االمتحانات لجان أثناء الطلبة

 .بالكلٌة والمعامل المدرجات  وصٌانة ترمٌم-   

 .الخمسة الكلٌة مكتبات وتجدٌد تطوٌر-  

 .بالكلٌة الخزٌنة بمبنى المعروف اإلداري المبنى وتطوٌر تجدٌد - 

 للكلٌة اإلداري المبنى وحول أمام وترمٌم صٌانة أعمال من االنتهاء تم -

 للمبنى (حماٌة سور) خلفً سور عمل وتم ، الخزٌنة بمبنى المعروف

  تقدر بتكلفة وذلك
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 ثشرٛوٛي ِغ عبِؼخ سٚع١ب



 اٌزؼبْٚ اٌؼٍّٝ ِغ اٌّشوض اٌضمبفٝ االعجبٔٝ 
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 صورةًمنًوقائعًالمؤتمرًالدوليًاألولًلعصورًماقبلًالتاريخًبالكليةً
113 



114 

 إتفاقٌة كولون االلمانٌة



ئرفبل١خ ِٛٔج١ٍ١ٗ ثفشٔغب   

115 



116 

2012ًأثْبء تفقذ دفبئش اىنيُخ ثسقبسح   
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2012ًأثْبء تفقذ دفبئش اىنيُخ ثسقبسح   
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 أثْبء ٍشافقخ ثعض اىطالة واىسبدح أعضبء ثعثخ دفبئش اىنيُخ ثسقبسح 



119 

ً، ورىل ثذضىس ٍعبىٍ وصَش اىتعيٌُ اىعبىٍ 2014أثْبء افتتبح ٍقجشح ثبسش وثتبح ٍس  

سئُس اىجبٍعخ / د.وٍعبىٍ وصَش اِثبس ، واىسُذ ٍذبفع اىجُضح آّزاك ، واىسُذ أ  



120 

.2014ًصىسح تىضُذُخ أثْبء افتتبح ٍقجشح ثبسش وثتبح ٍس   



121 

 

 2014ثتبح ٍس ثسقبسح  ٍصىسح تىضخ قُبً اىسبدح اىَشٍَُِ أثْبء تشٌٍُ ٍقجشح 



122 

 سئُس اىجبٍعخ ثقبعخ أدَذ ىطفٍ اىسُذ / د.ثعثخ دفبئش ميُخ اِثبس ثسقبسح أثْبء ٍقبثيخ اىسُذ أ



123 

 صىسح جَبعُخ ٍع أعضبء ثعثخ دفبئش اىنيُخ ثسقبسح ثبىجبٍعخ



 دفو عُذ اىخشجُِ
 

124 



125 



صورةًمنًإجتماعًلجنةًالرصدًواإلهتمامًوالحرصًعلىًمتابعةًالعمليةً
 126 التعليميةًوسيرًاإلمتحاناتًوالتصحيح



ًمتابعةًعلىًوالحرصًواإلهتمامًالرصدًلجنةًإجتماعًمنًصورةًكذلك
 127 والتصحيحًاإلمتحاناتًوسيرًالتعليميةًالعملية



ًالعلياًالدراساتًلشئونًالجامعةًرئيسًنائبً/د.أًالسيدًإلجتماعًصورةً
 128 .الكليةًعميدً/د.أًالسيدًبمكتبًوالبحوث



 .وتشجيعهمًالطالبًباتحادًاإلهتمامً

129 



ًالتعليمًمشروعاتًإدارةًوحدةًبانشطةًللتعريفًالقاهرةًجامعةًلقاءًصورةً
 130 .العالي



CIQAPاىتذضُش ىَششوع اإلعتَبد واىتأهُو 

131 



أثْبء اىتذضُش ىيذصىه عيً ٍششوع اىتطىَش 

(اىسُنبة)اىَستَش واىتأهُو ىإلعتَبد   

132 



ًالتعليمًمشروعاتًإدارةًوحدةًبانشطةًللتعريفًالقاهرةًجامعةًلقاءًصورةً
 .العالي



ًمشروعاتًإدارةًوحدةًبانشطةًللتعريفًالقاهرةًجامعةًلقاءًفيًالمشاركةً
 134 .العاليًالتعليم



135 

 21/9/2014ًٍذخو ٍشمض اىذساسبد اِثشَخ ثبألقصش فٍ 



136 

 2014/9/2014ًأثْبء ئفتتبح ٍشمض اىذساسبد اِثشَخ ثبألقصش فٍ 
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 ثَشافقخ ،ورىل 2014/9/2014ً فٍ ثبألقصش اِثشَخ اىذساسبد ٍشمض ئفتتبح أثْبء

 سؤسبء وثعض اىقبهشح جبٍعخ وسئُس األقصش وٍذبفع ، اىعبىٍ اىتعيٌُ وصَش ٍعبىٍ

 األخشي اىجبٍعبد وّىاة



138 

 ثَشافقخ ،ورىل 2014/9/2014ً فٍ ثبألقصش اِثشَخ اىذساسبد ٍشمض ئفتتبح أثْبء

 سؤسبء وثعض اىقبهشح جبٍعخ وسئُس األقصش وٍذبفع ، اىعبىٍ اىتعيٌُ وصَش ٍعبىٍ

 األخشي اىجبٍعبد



139 

 ثَشافقخ ،ورىل 2014/9/2014ً فٍ ثبألقصش اِثشَخ اىذساسبد ٍشمض ئفتتبح أثْبء

 سؤسبء وثعض اىقبهشح جبٍعخ وسئُس األقصش وٍذبفع ، اىعبىٍ اىتعيٌُ وصَش ٍعبىٍ

 .األخشي اىجبٍعبد وّىاة



140 

 ثَشافقخ ،ورىل 2014/9/2014ً فٍ ثبألقصش اِثشَخ اىذساسبد ٍشمض ئفتتبح أثْبء

 سؤسبء وثعض اىقبهشح جبٍعخ وسئُس األقصش وٍذبفع ، اىعبىٍ اىتعيٌُ وصَش ٍعبىٍ

 .األخشي اىجبٍعبد وّىاة



 ٍقتطفبد ٍِ اىَىسٌ اىثقبفٍ 

141 



142 



ًالماليةًالمواردًلدعمًوذلكًاآلثارًبكليةًالمقامةًالمعارضًأحدًإفتتاحً
 م2013 للكليةًوالذاتية

143 



ًوالذاتيةًالماليةًالمواردًلدعمًوذلكًاآلثارًبكليةًالمقامةًالمعارضًأحدًتفقدً
 للكلية

144 



ٍشمض تنْىىىجُب  –االهتَبً ثبىطالة وعَو دوساد تذسَجُخ عيً استخذاً اىتنْىىىجُب 

 اىَعيىٍبد ثبىنيُخ 

145 



146 

ٍشمض تنْىىىجُب  –االهتَبً ثبىطالة وعَو دوساد تذسَجُخ عيً استخذاً اىتنْىىىجُب 

 اىَعيىٍبد ثبىنيُخ 



 2016ً/ 3/ 14عَُذ اىنيُخ / د.جىائض فشَق اىجىاىخ ثبىنيُخ ثَنتت أ  

147 



148 

 2016ً/ 3/ 14عَُذ اىنيُخ / د.جىائض فشَق اىجىاىخ ثبىنيُخ ثَنتت أ



 ً ثَقش ودذح اىجىدح ثبىنيُخ2016/ 3/ 10صَبسح اىَذبمبح ىيىدذح ضَبُ اىجىدح ثبىنيُخ 

149 



أثْبء ىقبء اىسبدح أعضبء صَبسح اىَذبمبح ثبىسبدح أعضبء هُئخ اىتذسَس 

2016ً/ 3/ 10صمٍ دسِ ىيَإتَشاد ثبىنيُخ / د.ثقبعخ أ  

150 



151 

 ً ثَقش قبعخ ٍجيس اىنيُخ2016/ 3/ 10صَبسح اىَذبمخ ىيىدذح ضَبُ اىجىدح ثبىنيُخ 



152 

 ىقبء اىسبدح أعضبء صَبسح  اىَذبمبح ٍع جهبد اىتىظُف و اىَستفُذَِ ثىصاسح اِثبس، 

 ً ثَقش قبعخ ٍجيس اىنيُخ2016/ 3/ 10ورىل فٍ 



153 

 ً ثَقش ودذح اىجىدح ثبىنيُخ2016/ 3/ 10ىقبء أعضبء صَبسح اىَذبمبح  ٍع خشَجٍ اىنيُخ فٍ 



154 

 ً ثَقش ودذح اىجىدح ثبىنيُخ2016/ 3/ 10ٍع اىسبدح أعضبء صَبسح اىَذبمبح  ٍع خشَجٍ اىنيُخ فٍ 



اىْذوح اىَصبدجخ ىُىً اىَشأح ثبىتعبوُ ٍع ودذح ٍْبهضخ اىتذشش واىعْف ضذ اىَشأح 

 2016ً/ 3/ 16فٍ 

155 



156 

اىْذوح اىَصبدجخ ىُىً اىَشأح ثبىتعبوُ ٍع ودذح ٍْبهضخ اىتذشش واىعْف ضذ اىَشأح 

 2016ً/ 3/ 16فٍ 



157 

اىْذوح اىَصبدجخ ىُىً اىَشأح ثبىتعبوُ ٍع ودذح ٍْبهضخ اىتذشش واىعْف ضذ اىَشأح 

 2016ً/ 3/ 16فٍ 



 ٍشبسمخ اىنيُخ فٍ اإلفتتبح اىتجشَجٍ ىَتذف اىقىاد اىجىَخ

24  /3 /2016 ً 

158 



159 

 ٍشبسمخ اىنيُخ فٍ اإلفتتبح اىتجشَجٍ ىَتذف اىقىاد اىجىَخ

24  /3 /2016 ً 
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 ٍشبسمخ اىنيُخ فٍ اإلفتتبح اىتجشَجٍ ىَتذف اىقىاد اىجىَخ

24  /3 /2016 ً 
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 ٍشبسمخ اىنيُخ فٍ اإلفتتبح اىتجشَجٍ ىَتذف اىقىاد اىجىَخ

24  /3 /2016 ً 



2016ً/ 3/ 27تسيٌُ ٍششوع اىسُنبة فٍ   
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2016ً/ 3/ 27تسيٌُ ٍششوع اىسُنبة فٍ   
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2016ً/ 3/ 27تسيٌُ ٍششوع اىسُنبة فٍ   



165 

  السراياتمتحفًكليةًاآلثارًالجديدًبأرضًبينً



166 

رئيسًالجامعةًوسفيرًمصرًفيًاليونسكوًوالسيدً/ د.أزيارةًالسيدً

السراياتعميدًالكليةًلمبنىًمتحفًكليةًاآلثارًالجديدًبأرضًبينً/ د.أ  



167 

السراياتالسيدًسفيرًمصرًفيًاليونسكوًأثناءًتفقدهًلمتحفًكليةًاآلثارًالجديدًبأرضًبينً  



168 

م2016والتراثًالعالميًباألقصرًفيًمايوًًاآلثريةصورًمبنىًالدراساتً  
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م2016والتراثًالعالميًباألقصرًفيًمايوًًاآلثريةصورًمبنىًالدراساتً  
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م2016والتراثًالعالميًباألقصرًفيًمايوًًاآلثريةصورًمبنىًالدراساتً  



171 

2016مارسً –احتفاليةًكليةًاآلثارًبيومًالمرأةًالعالميً  



172 

2016نوفمبرً –احتفاليةًكليةًاآلثارًبيومًالعالميًللمعاقً  



173 

2017مارسً –احتفاليةًكليةًاآلثارًباسبوعًمكافحةًالفسادً  

دًسعيدًضوًنائبًرئيسًالجامعةًلشئونًخدمةًالمجتمعًوتنميةً. بحضورًأ

 البيئة



174 

محاضرةًمكافحةًالفسادًفيًعصرًالعولمةًوالمعرفةًضمنًاحتفاليةًكليةً
2017مارسً –االثارًباسبوعًمكافحةًالفسادً  



ًالكليةًعميدةًنوحًمصطفيًهبةًدً.أًللسيدةًاتمنيًالنهايةًوفي•

ًفيًاالعتمادًعليًالحصولًحتيًالمسيرةًتستكملًانًوادارتها

ًلسيادتهاًاتمنيًالوقتًنفسًوفيًهللاًشاءًانًالعاجلًالقريب

ًواالهدافًالغاياتًاستكمالًفيًوالنجاحًالتوفيقًكل

ًوتحقيقًللكليةًالتنافسيةًالسماتًللتعزيزًللكليةًاالسترتيجية

ًالجيلًمنًذكيةًكليةًاولًالكليةًتصبحًكيًورؤيتهاًرسالتها

ًوادعواًوالعالمًبلًاالقليميًومحيطهاًمصرًفيًلالثارًالثالث

ًوجميعًالمعاونةًوالهيئةًالتدريسًهيئةًاعضاءًالسادةًجميع

ًعميدةًمعًواحدةًويدًواحداًفريقاًليكونواًوالموظفينًالعاملين

 0الموفقًوهللاًالغايةًاليًالكليةًتصلًحتيًوادارتهاًالكلية
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