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 وتنظيم البرنامج 

 )ترميم عضوي (

 
2020-2021 



 :العضوية اآلثار ترميم برنامج رؤية

 برامج افضل من واحدا العضوية اآلثار ترميم برنامج يكون أن"

 المعرفي والسبق باألصالة له ومشهود عالميا االثار وصيانة ترميم

 والبيئة والمؤسسات والمجتمع االفراد حياة ليثري والمهاري

 ". المحيطة

 

 :  العضوية اآلثار ترميم برنامج رسالة

 القاهرة جامعة - اآلثار كلية - العضوية اآلثار ترميم برنامج يلتزم

 للتطورات مواكبين متخصصين وباحثين مهنيين خريجين بإعداد

 ترميم مجال في العمل سوق احتياجات تخدم التي والتقنية العلمية

 سالمتها يضمن بما العضوية الثقافية والمقتنيات االثار وصيانة

 االجتماعية التنمية وتحقيق الهوية علي للحفاظ وذلك وحمايتها

 . واالقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 



 :نامجرلبا ميظتنو دةقيا رعناص

 :نامجريمية للبدألكادة القياا -1

 : نامجرلبا قمنس :الاو

 هيئة ءعضاأ نم عةومجم نم لجنة تشكيل خالل نم نامجرلبا قمنس رختياا رمعايي ديدتح مت

 ضهارع متو ر،لمعاييا ضبع فيه تضعو جتماعاا للجنةا دتعق دق،ونةولمعاا لهيئةوا سيدرلتا

 هذهن عالإ مت مجرالبا جميع لمنسقي ركمعايي تصلح ثبحي بالكلية سيدرلتا هيئة ءعضاأ على

م ت للكلية نيروإللكتا قعولما علىو مميرلتا مبقسو نامجربالبس يدرلتا هيئةء عضاأ دةللسار لمعاييا

 فتكليرر قس يدرلتاهيئة ء ألعضا تيةذالر السيص افحد بعم ولقسس اعلى مجلر ألمرض اع

 السيد االستاذ الدكتور | صفا عبد القادر منسقا لبرنامج ترميم االثار العضوية . 

 :  نامجرسمية بالبرلن اللجاس والمجالا       

 نم عةومجم تشكيل مت كما ،نامجرلبا ن إدارةع لولمسئا سلمجلو اه مميرلتا مقسس مجلد يع

 ألعمالا زنجاإ رلتيسي عيةولنا نللجاا

 .نامجرلبا ريطوتو جعةرام لجنة – 1

 .القياس والمتابعة لجنة – 2

 .تإلستباناوا داءألا ميوتق لجنة – 3

 وااللتماسات .وى لشكاالجنة  - 4

 لجنة مراجعة التقارير الدورية .  -5

 لجنة الخطة االستراتيجية .  -6

 لجنة التدريب . -7

 لجنة المعامل  -8

 



 :  داريإلا زلجهاوا يميظلتنا لهيكلا

 : يميظلتنا لهيكلا : الاو

 

م تد قو لمختلفةا نللجاوا نامجرلبا قمنسو ملقسا سمجل نيتضم نامجرللب يميظتن هيكل دادعإ مت

 يميظلتنا لهيكلا ضحويو2020\10\4 يخربتا لكليةا سمجل نمو ملقسس امجلن لهيكل مد اعتماإ

 قمنسن للجااتتبع ، ونامجرلبق امنسن بيم ولقسس امجلن بي ضحةوا تبعية تعالقا ودجو

 سمجل لىإ فعربال هدورب وميق ذيلق اها للمنسريرتقاوتها طنشأفع ن رللجاالى وتتث بحي، نامجرلبا

 لهيكلا نعالإ مت دقو .لكليةا دلعمي لعلميةا مألقساا تبعية يميللكليةظلتنا لهيكلا نم يتضحو .ملقسا

 دةلساا على يعهوزت مت كما ، نيروإللكتا قعولما علىو لكليةا مباني خلدا في نامجرللب يميظلتنا

 .  نامجرلبا / بالكلية سيدرلتا هيئة ءعضاأ

 : داريإلا زلجهاا : ثانيا

 :ونيدارإلا :يلي كما نعيزَّوم وا،عض)480)م2020/2021 ملعا عمالهو لكليةا فيوظم ددع يبلغ 

لمهنية وا لعلميةا مهالتهؤم بحس ونعزَّوم رادألفا ءالؤهو نألما رادفأ , :ونلفنيا ، :لعمالا ،

 ،به ملقائا لعملوا وظف،م كل مسا نمَّ يتض نبيا دجويو ،لمختلفةا ألعمالاعلى  )نإلمكادر ابق(

مع  بالكلية نلعامليا تتخصصاو دادعأ ءمتتال م2021 ملعا يفيةوظلا جةدرلوا ،هلهؤمو

 آلليفيا بلحاسا مجراب دامستخإ ميت ثحي ت،اعاطلقا بغلأ في يةدارإلوايفيةوظلا تإلحتياجاا

 نفيوظلما نم خمسة نتعيي مت.ددج ءعضاأ لىإ لحاجةا نم يقللو ءألعباا فيخف مما ألعمالا جميع

 ونشئ دارةبإ دجوي كما ،بالكلية يةدارإلا ممهامه لىإ باإلضافة نامجربالب ماليةو يةإدار كأعمال

 لعملا ءبأعبا مللقيا ركبي بشكل  فكا ددلعا ذاه نفإ كلذل نامجربالب صخا لومسئ بالطلا

 .نامجربالب

 

 

 

 

 



 :   نامجرعمة للبدالدارات االا :ثالثا 

 ويمست او / دارةإلوي اعلى مستدات حن ولكلية مإدارة اون تتك لكليةا الئحة في ورد لما بقاط

 : كالتالي لياتةومسئو لعملا محج بحس داريإلا ملقسا

 .تلحساباا إدارة •

 .يةدارالا  ونلشئا إدارة •

 .زنلمخاوا  تيارلمشتا إدارة •

 .بالطلاعاية ر إدارة •

 .بالطلا ونشئ إدارة •

 .وثلبحوا لثقافيةا تلعالقاوا بيدرلتا إدارة •

 .ريطولتودة والجوث والبحا إدارة •

 .لمتابعةا مقس •

 .نيةولقانا ونلشئا مقس •

 .لمكتبةا مقس •

 يةدارإلا مألقساوا داراتإلا ؤديت ، لعملا ظروف بحس مجهاد أو دارتإلا ددع دةياز وزيجو

 فصيوبالت ودةجولمت الإلختصاصا ًبقاطمج رالبانامج مع باقي رلبا مةدخ في هادور بالكلية

 داتلشهاا راجستخاو   لتسجيلوا دلقيا بأعمال بالطلا ونشئ إدارة ومتقو بالكلية صلخاا يفيوظلا

 بالط سهاريما لتيا ةطألنشا على رافباإلش بالطلا عايةر إدارة ومتق كما ب،الطلل قثائولوا

 .بالكلية تهاطنشأ نضم نامجرللب معدلا دمتق لتيا داراتإلا باقي في ذاهكو معا بشكل دلمعها

 داراتإلا بجان لىوا ، مةزلالت امادلخم واعدلم ايدبصفة عامة لتق للكلية داريإلا زلجهاا يكفيو

 لجنةو وارثلكوا تمازألدة احوو ودةلجا دةحومثل  نللجاوا داتحولا ضبع دجوت لمختصةا

 ضحةوم هيو نامجرلبا معدل هادور ؤديتو لكليةا دعمي تتبع هيو ، هارغيو نيجيرلخا متابعة

 .  للكلية يميظلتنا بالهيكل

 



 : قثيولتوا تماولمعلا ظمن

 :  تلبياناا دعواق: الاو

 تبيانا دعوابق بالطلون اشئظ إدارة تحتفث حي،  تماولمعلا قثيوتو ظلحف ددمح ماظن لكليةا دىل

 زلجهاوا سيدرلتا هيئة ءبأعضا خاصة نيةرولكتوا قيةور تبيانا دجوت كمان يجيرلخوا بالطلا

 سمجلو دارةإلا سمجلر محاضو يةوزارلا راراتلقالى إباإلضافة ، بقة طلمائح واللوا داريإلا

 كلذكو تيةذالا متهرسيو سيدرلتا هيئة ءبأعضا تبيانا دعواق نامجرلبا دىل دجوي كما .ملقسا

 لنتائجوا لداولجوا نيجيرلخا تبيانابوالطلا مئواقنم نسخة دجوت كما ،نةولمعاا للهيئة بالنسبة

 كافة نعالإ ميت كما دوري، نامج بشكلرلخاصة بالبت البيانااد عواقث يدتحم يت.نامجربالب لخاصةا

 .  لنتائجوا رألخباوا لداولجا نعالإ ميت ثحي ،نامجرللب نيروإللكتا قعولماعلى تماولمعلا

 : تماولمعلا ظحف 2 : ثانيا

 تملفا دجوت كما ق،ثائولا ءعادستوا لداوتو ظنامجلحفربالب صلخاا آلليا بلحاسا دامستخإ رىيج 

 ماظلنا ذاه رييسو رارات،لقوا لنتائجوا بالطلا تبيانا نتتضم قثائولا لكل عةوبطم قيةور

 هذه نم نسخ ودجو لىإباإلضافة ، ضحوا بشكل قيمهارتو ستهارفه متت ثحي قثائولا ءعادستإ

 ).هارغيو – بالطلا ونشئ – تلحساباا( داراتإلافي تلبياناا

 لكليةا قعوم علي نامجرلبا لينك

arch.cu.edu.eg/organic-http://fa/ 
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