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الرسالة

ثززار يلتزززب برنززامج اآلثززار المصززرية ب ليززة اآل

جامعززة القززاهرع بدعززداد  ززريجين مت صصززين

ن فززم مجززال اآلثززار المصززرية القديمززة مززوا بي

لبزززات للتقزززدب العلمزززم والتقنزززم بمزززا ي زززم بمت 

سززززوع العمززززل فززززم مجززززال اآلثززززار المصززززرية 

القديمزة وبمززا ي زدب م اززوب الموا نزة وا مززن 

.القومم وذلك  بقاً لمعايير الجودع

الرؤية

ن أن ي ون برنامج اآلثزار المصزرية مزن بزي

أفضززل بززرامج اآلثززار المصززرية بالجامعززات

اإلقليميزززززة والعالميزززززة   والم زززززاود لازززززا 

 بيز  بالتميز فم البحث العلمم   ون ر وت

دراسة اآلثزار المصزرية ورب ازا بزالمجتم 

. المحي  باا
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م ت  يل قاعدع مستنيرع من ال ريجين تساهب ف-

تصحيح الم اهيب ا ثرية ال ا ئة لرف  مستوى

.الثقافة المجتمعية

رف  مستوى ال ريج ل م يتناسب م  مت لبات-

.سوع العمل بعد الت رج

ية أن ي ون ال ريج قادراً على إعداد ا بحاث العلم-

باً فم مجال اآلثار المصرية القديمة ل م ي ون موا 

.للت ور العلمم فم هذا ال رع من العلوب

أن ي ون ال ريج قادراً على المساهمة فم ن ر-

الوعم ا ثري و ل  رواب  بين المجتم  حاضره 

.وماضيه

ات أن ي ون ال ريج قادراً على التعامل م  التقني-

ن الحديثة فم مجال دراسة اآلثار المصرية لتحسي

مستوى أداءه لي ون متميزاً عن  ريجين اآلثار 

.المصرية فم ا قساب المناظرع بال ليات ا  رى

م تنمية ماارات ال الب فم البحث العلمم الميدان-

ادراً على عن  ري  تدريبه تدريباً ميدانياً  م ي ون ق

ن إدارع المواق  ا ثرية و تابة التقارير العلمية ع

.منتائج الح ائر وال رع الحديثة للعرض المتح 

أهداف 
البرنامج


