
  
 

  
  

  جامعة القاھرة - كلیة اآلثار -قسم ترمیم اآلثار -برنامج ترمیم اآلثار العضویة والرسالة ل الرؤیة
 
 

  :رؤیة جامعة القاھرة

أن تكون جامعة القاھرة من أفضل جامعات الجیل الثالث العالمیة والمشھود لھا بالتمیز في تأصیل المعرفة وتكوینھا "

  "ألفراد والمؤسسات والمجتمعونشرھا وتطبیقھا إلثراء حیاة ا

  

  :رسالة جامعة القاھرة

تلتزم جامعة القاھرة بالتمیز في تقدیم خدمات التعلیم والبحوث واالستشارات والتدریب وبناء شخصیة الطالب في ضوء " 

بوصفھا جامعة من مفھوم األمن القومي الشامل، وتكوین الثقافة ونشر المعرفة محلًیا وإقلیمًیا ودولیا طبقا لمعاییر الجودة 

ًا لالقتصاد القومي، مع االھتمام  أعرق الجامعات بالشرق األوسط، ومن خالل اإلسھام في تقدیم حلول متكاملة فنًیا وتكنولوجی

بالمسئولیة المجتمعیة وتنمیة رأس المال البشري لتحقیق التنمیة المستدامة لجمیع المستفیدین، مع الحفاظ على التراث 

  ".كة في التقدم العلمي العالميوالھویة، والمشار

  

 :رؤیة كلیة اآلثار

أن تكون كلیة اآلثار ببرامجھا المختلفة من بین أفضل كلیات اآلثار لجامعات الجیل الثالث العالمیة والمشھود لھا بالتمیز في 

  .والبیئة المحیطة البحث العلمي وتأصیل المعرفة وتكوینھا ونشرھا وتطبیقھا لتثري حیاة األفراد والمجتمع والمؤسسات

  

 :رسالة كلیة اآلثار

تلتزم كلیة اآلثار جامعة القاھرة بالتمیز فى تقدیم خدمات تعلیمیة وبحثیة ومجتمعیة واستشاریة وتدریبیة، وإعداد خریجین "

ثار مھنیین وباحثین متخصصین مواكبین للتطورات العلمیة والتقنیة التى تفي بمتطلبات سوق العمل فى مجاالت دراسة اآل

ً لتعزیز روح االنتماء  ً ھاما ً إستراتیجیا وترمیمھا وصیانتھا وكافة مجاالت العمل المیداني األثاري باعتبار التراث مقوما

والمواطنة وصون الھویة الوطنیة لتحقیق التنمیة المستدامة في كافة المجاالت في ضوء مفھوم األمن القومي الشامل وطبقاً 

  ."العلمي العالميلمعاییر الجودة والتقدم 

.  

 :رؤیة قسم  الترمیم

أن یكون قسم ترمیم االثار ببرامجھ المختلفة واحدا من افضل اقسام ترمیم وصیانة االثار عالمیا ومشھود لھ باألصالة "

 ".والسبق المعرفي والمھاري لیثري حیاة االفراد والمجتمع والمؤسسات والبیئة المحیطة

 
  



  :رسالة قسم الترمیم

جامعة القاھرة بإعداد خریجین مھنیین وباحثین متخصصین مواكبین للتطورات العلمیة والتقنیة التي  - لیة اآلثارتلتزم ك"

في مجاالت ترمیم وصیانة االثار والمقتنیات الثقافیة المنقولة والثابتة بما یضمن سالمتھا   سوق العمل  تخدم احتیاجات

  ".ة االجتماعیة واالقتصادیة وحمایتھا وذلك للحفاظ علي الھویة وتحقیق التنمی

 
 :برنامج ترمیم اآلثار العضویةرؤیة 

ترمیم وصیانة االثار عالمیا ومشھود لھ باألصالة والسبق  برامجواحدا من افضل  برنامج ترمیم اآلثار العضویة أن یكون"

 ".المعرفي والمھاري لیثري حیاة االفراد والمجتمع والمؤسسات والبیئة المحیطة 

 
  

  :برنامج ترمیم اآلثار العضویةرسالة 

جامعة القاھرة بإعداد خریجین مھنیین وباحثین متخصصین مواكبین  -  كلیة اآلثار -  برنامج ترمیم اآلثار العضویة لتزمی"

بما  عضویةترمیم وصیانة االثار والمقتنیات الثقافیة ال لفي مجا سوق العمل للتطورات العلمیة والتقنیة التي تخدم احتیاجات

    ".من سالمتھا وحمایتھا وذلك للحفاظ علي الھویة وتحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیةیض
  
  
 
 

 


