
 ترميم اآلثار العضوية  برنامج أهداف

 
 .ترسيخ أخالقيات المهنة فيما يخص ترميم وصيانة اآلثار العضوية لدى طالب مرحلة البكالوريوس ➢

 البيئات   فيربط الدراسة األكاديمية ببرنامج ترميم وصيانة االثار العضوية بحل مشاكل تلك االثار   ➢

 .(عضوية تاريخية أو اثرية   آثار تحوي التي والمكتبات   - المخازن –  المتاحف -الحفائر) المختلفة

 .تزويد الطالب بأخر التطورات العالمية الخاصة بمواد وطرق ترميم وصيانة اآلثار العضوية ➢

خدمة ترميم    في   األحياءوغيرها من العلوم مثل علم    (الكيمياء والفيزياء)  تطويع العلوم األساسية ➢

 .اآلثار العضوية وصيانة

 .العضويةالعملية من أجل الحفاظ على اآلثار لعلوم التطبيقية واالجمع بين الفنون و ➢

تشجيع الطالب على التعلم الذاتي والتعلم التعاوني لزيادة قدرتهم على اإلتيان بحلول جديدة ومبتكرة   ➢

 مجال االثار العضوية  في

 .ويةتفسير النتائج فيما يخص االثار العضتعزيز طرق التعلم المبتكرة، واالكتشاف، و ➢

 .ترجمة الدراسة األكاديمية إلى نتائج عملية وتطبيقية ➢

 

 للبرنامج المميزة السمات

 
متميز، حيث   جغرافيتتمتع بموقع    التيانشأ برنامج ترميم وصيانة اآلثار العضوية بكلية االثار   

وغيرها، كما    بمنطقة الجيزة الغنية بالمواقع الثرية الشهيرة مثل دهشور وسقارة وابو صير  توجد 

بباب    اإلسالميبالقاهرة، والمتحف    المصريالمصرية القومية الكبيرة مثل المتحف    توجد المتاحف

الكبير، والمتحف   المصريبمصر القديمة، باإلضافة إلى إنشاء المتحف    القبطي  الخلق، والمتحف

ف القطع األثرية  آالتحوى    التيالمصرية القديمة، وغيرها من المتاحف والمخازن    للحضارة  القومي

عالج    في، وهى بالطبع تحتاج إلى عدد كبير من المتخصصين  حيوانيأو    نباتي  عضويمن اصل  

 .شاء هذا البرنامج المتخصص نفإن الحاجة كانت ماسة إل   وبالتالي العضوية،    وصيانة وترميم اآلثار

 ية، وبه العديد منالجامعات المصرية والعربية واألفريق   فييعتبر هذا البرنامج متخصص وفريد   

إنشاؤه ليقوم الخريجين    الضروريتغطى كل تخصصات اآلثار العضوية، وكان من    التيالمقررات  

المشاكل    بحل من  اآلثار    التيالكثير  من  النوعية  هذه  والمكتبات    فيتواجه  والمخازن  المتاحف 

د من قبل الظروف حساسية المواد العضوية للتلف الشدي  االعتبار  فيإذا أخذنا    والحفائر، خاصة

 .لوقف التلف وتحسين خواص المادة الفوريالتدخل  البيئية المحيطة مما تحتاج

 فيقبل سواء    ذياآلثار العضوية أفضل اآلن من    فيمجال الترميم    فيتعتبر فرص عمل متعددة   

ية فطاع  مثل وزارة السياحة واآلثار وزارة الثقافة مثل دار الكتب والوثائق القوم  (الحكومي  القطاع

هر الشريف قسم الترميم  زقسم الترميم بمكتبة األ  فيممثل    األزهرالتشكيلية وغيرها مشيخة   الفنون

 .اإلسكندرية أقسام الترميم بمكتبات وزارة األوقاف  بمكتبة
الترميم  الوحيد  )  إقبال الطالب على دخول قسم  القسم  بعمل    الذيهو  للعدد    اختبارات يقوم  نظرا 

 .كذلك اإلقبال الشديد على دخول برنامج ترميم وصيانة اآلثار العضوية  (على دخول القسم  زايد المت

 .واإلقليمي القوميهمية كبيرة جدا على المستوى ألكون أن البرنامج يعد فريدا، فله  


