
 

 

 

 

 جامعة القاهرة  -كلية اآلثار -قسم ترميم اآلثار  -برنامج ترميم اآلثار العضوية والرسالة ل الرؤية

 

 

 رؤية جامعة القاهرة: 

وتكوينها   المعرفة  تأصيل  في  بالتميز  لها  والمشهود  العالمية  الثالث  الجيل  جامعات  أفضل  من  القاهرة  جامعة  تكون  "أن 

 ألفراد والمؤسسات والمجتمع"ونشرها وتطبيقها إلثراء حياة ا

 

 رسالة جامعة القاهرة: 

" تلتزم جامعة القاهرة بالتميز في تقديم خدمات التعليم والبحوث واالستشارات والتدريب وبناء شخصية الطالب في ضوء  

بوصفها جامعة من مفهوم األمن القومي الشامل، وتكوين الثقافة ونشر المعرفة محليًا وإقليميًا ودوليا طبقا لمعايير الجودة  

أعرق الجامعات بالشرق األوسط، ومن خالل اإلسهام في تقديم حلول متكاملة فنيًا وتكنولوجيًا لالقتصاد القومي، مع االهتمام 

التراث   على  الحفاظ  مع  المستفيدين،  لجميع  المستدامة  التنمية  لتحقيق  البشري  المال  رأس  وتنمية  المجتمعية  بالمسئولية 

 كة في التقدم العلمي العالمي".والهوية، والمشار

 

 : رؤية كلية اآلثار

أن تكون كلية اآلثار ببرامجها المختلفة من بين أفضل كليات اآلثار لجامعات الجيل الثالث العالمية والمشهود لها بالتميز في 

 والبيئة المحيطة. البحث العلمي وتأصيل المعرفة وتكوينها ونشرها وتطبيقها لتثري حياة األفراد والمجتمع والمؤسسات

 

 : رسالة كلية اآلثار 

تلتزم كلية اآلثار جامعة القاهرة بالتميز فى تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية واستشارية وتدريبية، وإعداد خريجين  "

العمل فى مجاالت دراسة اآل التى تفي بمتطلبات سوق  العلمية والتقنية  ثار  مهنيين وباحثين متخصصين مواكبين للتطورات 

االنتماء   روح  لتعزيز  هاماً  إستراتيجياً  مقوماً  التراث  باعتبار  األثاري  الميداني  العمل  مجاالت  وكافة  وصيانتها  وترميمها 

والمواطنة وصون الهوية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجاالت في ضوء مفهوم األمن القومي الشامل وطبقاً  

 ."العلمي العالميلمعايير الجودة والتقدم 

. 

 : رؤية قسم  الترميم

باألصالة  " له  ومشهود  عالميا  االثار  وصيانة  ترميم  اقسام  افضل  من  واحدا  المختلفة  ببرامجه  االثار  ترميم  قسم  يكون  أن 

 ".والسبق المعرفي والمهاري ليثري حياة االفراد والمجتمع والمؤسسات والبيئة المحيطة

 
 



 : رسالة قسم الترميم

ك" اآلثارتلتزم  التي    -لية  والتقنية  العلمية  للتطورات  مواكبين  متخصصين  وباحثين  مهنيين  بإعداد خريجين  القاهرة  جامعة 

احتياجات العمل تخدم  سالمتها   سوق  يضمن  بما  والثابتة  المنقولة  الثقافية  والمقتنيات  االثار  وصيانة  ترميم  مجاالت  في 

  ".ة االجتماعية واالقتصادية وحمايتها وذلك للحفاظ علي الهوية وتحقيق التنمي

 

 :برنامج ترميم اآلثار العضويةرؤية 

ترميم وصيانة االثار عالميا ومشهود له باألصالة والسبق   برامجواحدا من افضل    برنامج ترميم اآلثار العضوية  أن يكون"

 ".المعرفي والمهاري ليثري حياة االفراد والمجتمع والمؤسسات والبيئة المحيطة 

 
 

 :برنامج ترميم اآلثار العضويةرسالة 

العضوية  لتزمي" القاهرة بإعداد خريجين مهنيين وباحثين متخصصين مواكبين    -  كلية اآلثار  -  برنامج ترميم اآلثار  جامعة 

بما    عضويةترميم وصيانة االثار والمقتنيات الثقافية ال  لفي مجا سوق العمل للتطورات العلمية والتقنية التي تخدم احتياجات

    ".من سالمتها وحمايتها وذلك للحفاظ علي الهوية وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصاديةيض

 

 

 

 

 


