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 جغرافي بموقع تتمتع التي االثار بكميةلقد تم إنشاء برنامج ترميم وصيانة اآلثار العضوية 

 صير بوأو  وسقارة دىشور مثل الشييرة ريةاأل بالمواقع الغنية الجيزة بمنطقة توجد حيث متميز،
 والمتحف بالقاىرة، المصري المتحف مثل الكبيرة القومية المصرية المتاحف توجد كما وغيرىا،

 المصري المتحف إنشاء إلى باإلضافة القديمة، بمصر القبطي والمتحف الخمق، بباب اإلسبلمي
 تحوى التي والمخازن المتاحف من وغيرىا القديمة، المصرية لمحضارة القومي والمتحف الكبير،
 من كبير عدد إلى تحتاج بالطبع وىى حيواني، أو نباتي عضوي صلأ من األثرية القطع آالف

 ماسة كانت الحاجة فإن وبالتالي العضوية، اآلثار وترميم وصيانة عبلج في المتخصصين
وىناك العديد من السمات المميزة لبرنامج ترميم وصيانة صص. المتخ البرنامج ىذا إلنشاء

 اآلثار العضوية والتي ُيمكن تمخيصيا بإيجاز عمى النحو التالي:

  ُوبو واألفريقية، والعربية المصرية الجامعات في وفريد متخصص البرنامج ىذا عتبري 
 الضروري من وكان العضوية، اآلثار تخصصات كل يتغط التي المقررات من العديد
 في اآلثار من النوعية ىذه تواجو التي المشاكل من الكثير بحل الخريجين ليقوم إنشاؤه

 المواد حساسية عتباراإل في أخذنا إذا خاصة والحفائر، والمكتبات والمخازن المتاحف
 الفوري التدخل تحتاج مما المحيطة البيئية الظروف قبل من الشديد لمتمف العضوية

 .المادة ص خوا وتحسين التمف لوقف
 قبل ذي من اآلن أفضل العضوية اآلثار في الترميم مجال في متعددة عمل فرص تعتبر 

 الكتب دار مثل الثقافة وزارة واآلثار السياحة وزارة مثل  (الحكومي القطاع في سواء
 الترميم قسم في ممثل األزىر مشيخة وغيرىا التشكيمية الفنون فطاع القومية والوثائق
 وزارة بمكتبات الترميم أقسام اإلسكندرية بمكتبة الترميم قسم الشريف األزىر بمكتبة

 .األوقاف
 ت ختباراإ بعمل يقوم الذي الوحيد القسم ووى  الترميم قسم دخول عمى الطبلب إقبال 

 ترميم برنامج دخول عمى الشديد اإلقبال كذلك  (القسم دخول عمى المتزايد لمعدد اً نظر 

 وصيانة اآلثار العضوية في سطور والسمات المميزة لمبرنامج برنامج ترميم
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 عمى جدا كبيرة أىمية فمو فريدا، يعد البرنامج أن لكون. العضوية اآلثار وصيانة
 . واإلقميمي القومي المستوى

 
 
 

 

أن يكون برنامج ترميم اآلثار العضوية واحدًا من أفضل برامج ترميم وصيانة اآلثار 
لو "باألصالة والسبق المعرفي والمياري ليثري حياة األفراد  عالميًا ومشيود

 المحيطة" مجتمع والمؤسسات والبيئةوال

 

 
جامعة القاىرة بإعداد خريجين  –كمية اآلثار  –"يمتزم برنامج ترميم اآلثار العضوية 

مينيين وباحثين متخصصين مواكبين لمتطورات العممية والتقنية التي تخدم 
إحتياجات سوق العمل في مجال ترميم وصيانة اآلثار والمقتنيات الثقافية العضوية 

بما يضمن سالمتيا وحمايتيا وذلك لمحفاظ عمى اليوية وتحقيق التنمية 
 ة".اإلجتماعية واإلقتصادي

 

 

 

 رؤية البرنامج

 البرنامج رسالة
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 اآلثار العضوية إلى األتي:ييدف برنامج ترميم وصيانة 

  ترسيخ أخالقيات المينة فيما يخص ترميم وصيانة اآلثار العضوية لدى طالب مرحمة
 البكالوريوس.

  ربط الدراسة األكاديمية ببرنامج ترميم وصيانة اآلثار العضوية بحل مشاكل تمك اآلثار
المخازن والمكتبات التي تحوي آثار  –المتاحف  –في البيئات المختمفة )الحفائر 

 عضوية تاريخية أو أثرية(.
  تزويد الطالب بأخر التطورات العالمية الخاصة بمواد وطرق ترميم وصيانة اآلثار

 ضوية.الع
  تطويع العموم األساسية )الكيمياء والفيزياء( وغيرىا من العموم مثل عمم البيولوجي في

 خدمة ترميم وصيانة اآلثار العضوية.
 .تعزيز طرق التعمم المبتكره، واالكتشاف، وتفسير النتائج فيما يخص اآلثار العضوية 
 .ترجمة الدراسة األكاديمية إلى نتائج عممية وتطبيقية 

 

 

 
 

 

 البرنامج أىداف
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جامعة  –كمية اآلثار  –عزيزي طالب برنامج ترميم وصيانة اآلثار العضوية 
بنظام الساعات المعتمدة الذي تطبقو أغمب جامعات العالم بالبرنامج تتم الدراسة : القاىرة
 وتتم الدراسة طبقًا لمبنود التالية: المتقدم.

 

 

جامعة القاىرة،  -مجمس كمية اآلثاريتم تحديد أعداد الطبلب المقبولين بالبرنامج بناءًا عمى قرار 
طبقًا  قسم الترميمالعام الجامعي لكل برنامج من برامج ب قرر قبولياعداد المُ حيث يتم تحديد األ

 لذلك. ي ضوء الموائح والقوانين المنظمةالستيعاب معامل قسم الترميم ف

 

 

 ببرنامج ترميم وصيانة اآلثار العضوية بناءًا عمى مايمى: لطالبيتم قبول ا

 : يتم قبول الطبلب طبقًا لرغباتيم.المعيار األول: الرغبة -

الكمية تتضمن تقديم خريج قادرًا عمى المنافسة فى : نظرًا ألن رسالة المعيار الثانى:الكفاءة -
سوق العمل، وتمشيًا مع نظام الجودة بالكمية فإنو يتم قبول الطبلب بيذا البرنامج بناءًا عمى 
الكفاءة، وقد وتم إعتماد مجموعة من الشروط البلزم توافرىا بالطالب لمقبول بشعبة ترميم وصيانة 

موقع لقبول بشعبة ترميم وصيانة اآلثار العضوية عمى توجد شروط احيث  اآلثار العضوية،
 والتي تتضمن مايمي: الكمية

  وصيانة اآلثار العضوية برنامج ترميمنظام الدراسة ب

جراءات.2  تحديد أعداد الطالب المقبولين بالبرنامج سياسات وا 

 معايير القبول في البرنامج. 0  



جامعة القاىرة ، اآلثاركمية ، العضوية برنامج ترميم وصيانة اآلثار – دليل الطالب
 م0202/0202

 

8 

 

 .إجتياز إمتحان قدرات في الرسم 
 .إجتياز إمتحان قدرات في استنساخ صورة ممونة 

وبناءًا عمى ماسبق، فإنو ُيمكن القول بأن القبول يتم بناءًا عمى إختبار يعقده قسم الترميم ولكن 
جامعة القاىرة بجمستو الثانية  –أقترح مجمس كمية اآلثار نظرًا لظروف جائحة الكورونا فقد 

ر اإلختيا ليصبح )بشكل استثنائي( الترميم تعديل القبول في قسم م26/9/0202عشر بتاريخ 
م بناءًا عمى التقدير األعمى طبقًا لؤلعداد المقرر قبوليا ليذه 2121/2121في العام الجامعي 

مجمس كما قام  العام طبقًا الستيعاب معامل قسم الترميم في ضوء الموائح والقوانين المنظمة.
لمعام تشكيل لجنة القبول بقسم الترميم الموافقة عمى ب م28/8/0202بتاريخ الكمية بجمستو 

 م.2121/2121الجامعي 

 

 

، يتم تعميق كشوف الطبلب المقبولين بعد اإلنتياء من إمتحان القبول وتصحيحو ورصد درجاتو
، ولكن في سكرتارية القسموعند بالقسم ببرنامج ترميم وصيانة اآلثار العضوية بموحة اإلعبلنات 

قوائم المقبولين  إعبلن كورونا فقد تمم ونظرًا لظروف جائحة 2121/2121العام الجامعي 
 :طبقًا لمخطوات التاليةاآلثار العضوية  وصيانة ترميمبرنامج ب

 موقع الكمية الرسمي عمى الفيسبوك. يتم أواًل إعبلن أسماء المقبولين بقسم الترميم عمى 
  لحضور المقبولين بقسم الترميم إلبداء الرغبات في دخول بعد ذلك، يتم تحديد موعد

والمعمنة  معماري( طبقًا لمشروط المذكورة –غير عضوي  –برامج القسم الثبلث )عضوي 
  .لمطبلب

 

 

 وسائل وتوقيتات اإلعالن عن قوائم المقبولين بالبرنامج. 3  
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وافق مجمس شئون التعميم فقد البرنامج:  من وإلي للتحويالث معتمدة معايير وإجراءاث توجد
تشكيل لجنة المقاصة من رؤساء األقسام األربعة  عمىم 15/9/2119اريخ والطبلب بجمستو بت

 .بالكمية، برئاسة أ.د/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطبلب لفحص الطمبات المقدمة لمتحويل
لى برنامج ترميم وصيانة اآلثار  فقد تم إعتماد آلية وشروط التحويل منباإلضافة إلى ذلك،  وا 

 م3/3/2121لترميم بجمستو بتاريخ م بمجمس قسم ا2121/2121العضوية لمعام الجامعي 
 والموضح فييا ما يمي:

لى برنامج ترميم اآلثار العضوية  ألية التحويل من وا 

  يتقدم الطالب بطمب التحويل إلى وكيل الكمية لشئون التعميم والطبلب بعد حصولو عمى
اإلفادة عن بيان بالحالة الدراسية من شئون الطبلب ويقوم بسداد الرسوم المقررة عن 

 طريق خدمة فوري.
 شروط التحويل لمبرنامجيتم التحقق من استيفاء الطالب ل. 
  إذا كان الطالب قد أجتاز مقررات من البرنامج السابق الذي التحق بو سيتم إسقاطيا

 الطالب بالعمم وكتابة إقرار بذلك.طبقًا لكل حالة وذلك بعد توقيع 

لى برنامج ترميم وصيانة اآلثار العضوية  شروط التحويل من وا 

 أن يكون الطالب مستجدًا وليس باقي لئلعادة. -1
أال يقل التقدير العام لمطالب عن جيد جدًا بصفة عامة وكذلك بمادة مبادئ ترميم اآلثار  -2

 العضوية بصفة خاصة. 
مجمس كمية اآلثار طبقًا لقرار إلمتحان القبول وبجدارة، حيث  مستوفياً أن يكون الطالب  -3

إجتياز إمتحانات القدرات المؤىمة لقسم ترميم فإنو البد من  م11/11/2121بتاريخ 

لى البرنامج4    . المعايير واإلجراءات المعتمدة لمتحويل من وا 
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اآلثار لبعض طبلب الفرقة الثانية الذين يرغبون في التحويل من األقسام األخرى إلى 
 بق.قسم الترميم والتي تنطبق عمييم شروط العام السا

سبتمبر  16م وكذلك 2121يوليو  15طبقًا لما ورد في مجمسي كمية اآلثار بتاريخ  -4
م بأنو في حالة رغبة طالب/ طالبة بالفرقة الثانية بأحد األقسام األخرى في 2121

التحويل إلى قسم الترميم ففي ىذه الحالة البد أن يكون الطالب مستوفي لشروط 
 ع إعتبار ىذه السنة سنة رسوب. اإللتحاق بقسم الترميم في سنة تخصصو م

 أن يكون ىناك إحتياج لطبلب بالبرنامج حتى اليحدث تكدس بو. -5
% من عدد الطبلب المقيدين بالفرقة ببرنامج 5أال تزيد نسبة المحولين إلى البرنامج عن  -6

 ترميم وصيانة اآلثار العضوية.
 –ئحة كمية اآلثار البد من توافق لوائح الجامعات األخرى المراد التحويل منيا مع ال -7

 . جامعة القاىرة المراد التحويل إلييا
 
 

 

 

جراءات القبول والتحويبلت فى حدود البلئحة الداخمية  توجد مرونة كافية لكل من سياسات وا 
من خبلل  من خبلل سياسات واضحة ومحددة سمفًا بل ومعتمدة التحويلالقبول و يتم حيث لمكمية، 

ىناك بعض الحاالت التي قدم فييا ومن الجدير بالذكر أنو  .لجنة المقاصة السابق ذكر تشكيميا
لى البرنامج فعمى سبيل  محضر لجنة شئون التعميم بالمثال ورد الطبلب إلتماسًا لمتحويل من وا 

طالبة لمتحويل من قسم اآلثار مقدم من إلتماس طمب  م8/22/0228والطالب بجمستو 
اإلسبلمية إلى قسم ترميم اآلثار وموافقة المجمس بسبب إجتيازىا إلمتحانات القدرات المؤىمة لقسم 

 م.2119/ 2118ترميم اآلثار لمعام الجامعي 

 

جراءات القبول والتحويالت5    . مظاىر المرونة الكافية لكل من سياسات وا 
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تشكيل لجنة المقاصة عمى  م0202سبتمبر  26وافق مجمس الكمية بجمستو بتاريخ فقد 
من  .ية من كميات أخرى مناظرةبدراسة الحالة الدراسية لمطبلب المحولين إلى الكم الخاصة

التحويل إال من كميات تتبع  إستمرارية الدراسة في البرنامج عند تقبلالكمية  نالجدير بالذكر، إ
محضر لجنة ب وىو النظام المعمول بو في الكمية، حيث وردنظام التدريس بالساعات المعتمدة 
رفض المجمس قبول تحويل أحد الطبلب من  م8/22/0228شئون التعميم والطالب بتاريخ 

 البلئحة بينيابلف إلخت جامعة سوىاج )والتي تعمل بنظام البلئحة القديمة( نظراً  –كمية اآلثار 
  وبين كمية اآلثار جامعة القاىرة.

 

 

 

، ويتم االستفادة منيا في تحديث بالبرنامج ىناك نظام مراجعة دورية إلجراءات القبول والتحويبلت
المادية والبشرية باألقسام، حيث يتم كانات اإلجراءات بصفة دورية كل عام حسب توافر اإلم

 األتي:

 جراءات التحويبلت فقد مجمس وافق  من أجل ضرورة المراجعة الدورية لسياسات وا 
عمى تشكيل لجنة المقاصة من  م25/9/0229شئون التعميم والطالب بجمستو بتاريخ 

رؤساء األقسام األربعة بالكمية، برئاسة أ.د/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطبلب لفحص 
جراءات التحويبلت . الطمبات المقدمة لمتحويل ومن أجل المراجعة الدورية لسياسات وا 

لجنة شئون التعميم والطالب بجمستو بتاريخ محضر باإلضافة إلى ذلك، ُورد ب

 إجراءات استمرارية الدراسة في البرنامج عند التحويل من مؤسسات مناظرة . 6  

جراءات القبول والتحويالت. 7    المراجعة الدورية لسياسات وا 
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بعض الحاالت التي تمتمس التحويل وتم تحويميا إلى لجنة المقاصة  م09/9/0229
 .لمبت في األمر

  جامعة القاىرة بيانات عن عدد الطبلب المقبولين  –باإلضافة إلى ذلك، توفر كمية اآلثار
لييا سنويًا وتحمميا وتتخذ األجراءات المناسبة.  ونسب التحويبلت من الكمية وا 

 

 

 

وفحص لقبول ألية و  نظام البرنامج لمطالب يوفرحيث الطالب،  تظلماث وفحص لقبول نظام هناك
عبلنيا ومراقبة تطبيقيا لبرنامج ترميم وصيانة اآلثار  تظممات الطبلب من نتائج اإلمتحانات وا 

 15خ األحد الموافق جامعة القاىرة بجمستو بتاري –العضوية والمعتمد من مجمس كمية اآلثار 
 والموضح كما يمي: م2121نوفمبر 

 آليت تظلماث الطالب ألى مقرر طبقا   للخطواث التاليت:

 

يتقدم الطالب خبلل أسبوعين من ظيور النتيجة بطمب إلى السيد األستاذ الدكتور وكيل  .1
الكمية لشئون التعميم والطبلب متضمنًا رغبتو فى إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر 
)يسمييا الطالب( والذى يقوم سيادتو بإحالتو لشئون الطبلب إلعداد اإلستمارة الخاصة 

عبلن طبقا لقرارات مجمس الجامعة فى ىذا الشأنقررة )بذلك بعد سداد الرسوم الم ( وا 
 . نتيجة االلتماس لمطالب بعد أسبوعين آخرين متضمنا درجة العممي والنظري

يقوم السيد األستاذ الدكتور وكيل الكمية لشئون التعميم والطبلب بتوجيو اإلستمارة إلى  .2
 :رئيس الكنترول المختص ببحث النقاط اآلتية

 صحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعيا التأكد من ت
مطابق لدرجة السؤال والتى تميز بوضعيا داخل مربع وفى حالة عدم تصحيح سؤال 

خطار الطالب بنتائج التظمم م معمن لقبول وفحص تظممات الطالب. وجود نظا8    وا 
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ستاذ أطمب من جابة يُ إأو جزء منو ُيستدعى أستاذ المادة لتصحيحو وفقا لنموذج 
 .المادة

  كراسة اإلجابة والتأكد من مطابقتيا التأكد من نقل جميع درجات األسئمة عمى غبلف
لو وفى حالة نقل درجة سؤال إلى غبلف الكراسة بقيمة خطأ يتم تصويبيا بمعرفة 

 .الكنترول بقمم مغاير
  التأكد من صحة مجموع درجات األسئمة باألرقام والتفقيط )وفى حالة وجود خطأ فى

 .الجمع يقوم الكنترول بإعادة الجمع بقمم مختمف(
 عادة رصدىا مرة أخرى التأكد من  .وجود درجة عممي لمطبلب وا 

 
فى حالة وجود إختبلف فى نتيجة الطالب فى مقرر أو أكثر سواءا بالزيادة أو النقصان  .3

والتى يترتب عمييا تعديل نتيجة الطالب ترفع مذكرة من رئيس الكنترول المختص إلى 
ى عميد الكمية لعرضيا عمى وكيل الكمية لشئون التعميم والطبلب والذى بدوره يرفعيا إل

 مجمس الكمية.
يتم عرض قرار مجمس الكمية بيذا الشأن عمى السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس  .4

 .الجامعة لشئون التعميم والطبلب إلتخاذ ما يمزم
يتم تعديل نتيجة الطالب  بعد موافقة السيد األستاذ نائب رئيس الجامعة عمى الموضوع .5

الخاصة بالنتائج بمعرفة رئيس الكنترول وتُبمغ إدارة التسجيل واإلمتحانات  بالكشوف
بالجامعة لتعديل نتيجة الكشوف الخاصة بيا وُيبمغ الطالب بنتيجة التظمم من خبلل إدارة 

 التعميم الطبلب والتوقيع بالعمم.شئون 
ويبو فى صالح يقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة اإللتماس لممقرر/ لممقررات الذي تم تص .6

 .الطالب بعد أن يقوم بكتابة طمب لمسيد األستاذ الدكتور عميد الكمية
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مجمس كمية يتم االستفادة من نتائج المراجعة وتظممات الطبلب، فعمى سبيل المثال، فقد قام 
أكتوبر  02م بجمستو يوم األربعاء الموافق 0202/0202اآلثار الطارئ لمعام الجامعي 

بالموافقة عمى الطمب المقدم من السيد األستاذ الدكتور رئيس لجنة السمر كورس برفع  م0202
وذلك نظرًا إلنخفاض نسبة النجاح في نتيجة السمر كورس ليذا العام  61إلى  56الدرجة من 

 م وذلك لرفع درجة النجاح.2121

 

 

 

يوجد نظام الدراسة بالبرنامج ينطبق عميو نظام اإلرشاد األكاديمى، حيث من الجدير بالذكر أن 
حيث يتم في ، العضوية نظام لئلرشاد األكاديمي لمطبلب المسجمين ببرنامج ترميم وصيانة اآلثار

ىذا النظام توزيع الطبلب عمى أعضاء ىيئة التدريس ويكون كل عضو ىيئة تدريس مسئول عن 
طالب في كل سنة دراسية( في  15طبلب واليزيد عن  11مجموعة من الطبلب )بما اليقل عن 

ويكون كل عضو ىيئة تدريس معو ممف كامل عن كل طالب المستويات الدراسية المختمفة 
بمجمس كمية اآلثار بتاريخ . وقد تم إعتماد ىذا النظام سمى بإستمارة ممف الطالب الجامعيوتُ 

عمى  م0225/0226يل اإلرشاد األكاديمي يحتوي دل. باإلضافة إلى ذلك، م0202نوفمبر 25
 األتي:

 ميام المرشد األكاديمي 
 ىدف اإلرشاد األكاديمي 

جراءات القبول والتحويالت9    . االستفادة من نتائج المراجعة وتظممات الطالب في تحديث سياسات وا 

 نظام اإلرشاد األكاديمي لمطالب المسجمين بالبرنامج. 22  
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 وظائف المرشد االكاديمي 
  مرشده االكاديميحقوق الطالب نحو 
 لجنة اإلرشاد االكاديمي 

 وبناءًا عمى ما ىو موجود بدليل اإلرشاد االكاديمي فقد تم األتي: -

  مجمس من خبلل  س بالكميةإعتماد معايير إختيار المرشد األكاديمي بمرحمة البكالوريو
 .م9/4/0224( بتاريخ 7جامعة القاىرة في جمستو رقم ) –كمية اآلثار 

 بمجمس كمية  لجنة اإلرشاد األكاديمي لجميع السنوات الدراسية بالبرنامج إعتماد تشكيل
 م. 26/9/0202( بتاريخ 20جامعة القاىرة في جمستو رقم ) –اآلثار 

 
 
 
 
 

إعبلن ويتم  كاديميالمرشديين األكاديمين طبقًا لتشكيل لجنة اإلرشاد األيتم توزيع الطبلب عمى 
ذلك في جداول لمطبلب وُتعرف بجدول عمل المرشديين  األكاديمين، حيث يتم قضاء وقت 
ضروري مع كل طالب من الطبلب الُمكمف بإرشادىم، فاإلرشاد الدقيق ُيساعد الطبلب في أن 

 الدراسي.ينجحوا وأن يستمتعوا في تخصصيم 

 

 

 
 
 

 . وسائل الدعم األكاديمي من جانب المرشد األكاديمي لمتابعة مستوى تقدم الطالب في البرنامج22  
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حرصًا من إدارة الكمية عمى أبنائيا الطبلب فترتكز سياسة التعميم بالكمية عمى تقييم فاعمية 
اإلرشاد األكاديمي من خبلل استبيان رأي الطمبة عن أداء المرشد األكاديمي في برنامج ترميم 

الذي يتم توزيعو عمى الطبلب في نياية التيرم الدراسي ثم يتم التحميل  اآلثار العضويةوصيانة 
ونظرًا لظروف جائحة كورونا فقد تم توزيع االستبيانات عمى  اإلحصائي ليذه االستبيانات.

  الطبلب من خبلل وسائل التواصل من األنترنت.

 

 

 

 اإلدارات/  المعاونة الييئة / التدريس ىيئة / العالقة )الطالب ذات لألطراف معمن النظام ىذا
 تمثم  األطراف ذات الصمةىذه تم توزيع االستبيانات عمى حيث ، الجودة( إدارة وحدة / الداعمة

 .االستبياناتالتحميل اإلحصائي ليذه 

 

 

 وقد تم االستفادة من نتائج التقويم في تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي ومن أمثمتيا ما يمي:

   25بمجمس كمية اآلثار بتاريخ إعتماد نظام األرشاد األكاديمي الموضح من قبل 
 .م0202نوفمبر

  لكل عضو ىيئة تدريس.إعتبار اإلرشاد األكاديمي من متطمبات الجودة 

 النظام الُمعتمد لتقييم فاعمية اإلرشاد األكاديمي. 20  

 وسائل اإلعالن عن النظام لكل الفئات. 23  

  مطبق في ضوء نتائج التقويم. أمثمة عمى تعديل أو تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي الُ 24  
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  بدء إدارة الكمية إتخاذ اإلجراءات البلزمة لتفعيل منظمة التسجيل اإللكتروني لمطبلب
 وخدمات اإلرشاد األكاديمي.

 

 

 

 حيث يتم األتي: ،والمتميزين دراسياً  دعم الطالب المتفوقينتوجد بالكمية برامج ل

  وتوزيع شيادات تقدير في عيد الخريجين وأوائل الكمية الطبلب المتفوقين عممياً تكريم. 
  عمى مستوى الكمية في الرحبلت العممية والترفييية أيضاً  تدعيميميتم. 
 .إلحاق أسمائيم بكشوف دعم الكتب عمى مستوى الكمية 
 .يتم تقديم كافة السبل التي تساعدىم عمى االستمرار في التفوق العممي 
 .يتم صرف مكافأة التفوق لمطبلب الحاصمين عمى جيد جدًا عمى األقل 

 
 
 

 

 عمى النحو التالي: ، وذلك تتبع الكمية برنامج لدعم الطالب المتعثرين

فردي  التوجيو لمسادة المرشديين األكاديمين بالتواصل المباشر مع الطبلب المتعثرين بشكل -1
إذا كانت أسباب التعثر ، حيث تعثر إذا كانت شخصية أم أكاديميةلمحاولة معرفة أسباب ال

أكاديمية فيمكن بحثيا مع أساتذة المواد لمحاولة إيجاد حمول عممية لمساعدة الطبلب لتجاوز 
 .أسباب التعثر

 برامج لدعم الطالب المتميزين دراسياً . 25  

 . برامج لدعم الطالب المتعثرين دراسياً 26  
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ار بجمستو بتاريخ كمية اآلثإما إذا كانت أسباب التعثر مادية فقد تم إعتماد األتي بمجمس  -2
 م:0202أكتوبر  02

 .تشكيل لجنة المساعدات اإلجتماعية 
 .تشكيل لجنة دراسة الحالة اإلجتماعية لمطبلب 
  م2121/2121تشكيل مجمس إدارة صندوق التكافل اإلجتماعي لمعام الجامعي 

المساعدات بالنسبت للطالب المتعثرين مادياً فتتم مساعدة الطالب ورعايتهم إجتماعياً, وتقديم ف
تقوم بدراسة  )سبق ذكرىا مسبقًا( حيث توجد لجان داخل وحدة رعاية الشباب ،المادية الممكنة ليم

الحاالت المستحقة لمدعم المادى فى صورة مصروفات دراسية أو معيشية مثل مصروفات المدينة 
 . الجامعية وذلك كل عام دراسى

 
 
 
 
 

ُيعتبر ، حيث ينوالمتعثر  ينالمتفوق التي عمى أساسيا يتم تحديد الطبلبتتبع الكمية ألية معتمدة و 
وبالنسبة لمطالب المتعثر،  % عمى األقل.81الطالب المتميز دراسيًا ىو الحاصل عمى جيد جدًا 

 فيو من تكرر رسوبو أو منقول بمواد. 

 

 

 

 

 والمتعثرين دراسياً أليات تحديد الطالب المتفوقين . 27  
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توجد العديد من المباني المخصصة لمدراسة، حيث يدرس الطبلب تقريبًا في : أواًل: المباني
جامعة القاىرة. وُيعد مبنى كمية اآلثار الجديد والمعروف  –المباني الخمسة الخاصة بكمية اآلثار 

باسم مبنى الترميم ىو المبنى األساسي لمدراسة بالبرنامج، ويتضمن المبنى كافة المعامل 
وقاعات التدريس، ويتمتع المبنى بمساحاتو الكبيرة والتيوية واإلضاءة الجيدة. ويتضمن أيضًا 

 مخرجًا جانبيًا لمطوارئ.
ويضم المبنى المعامل  توجد كافة المعامل المخصصة لمبرنامج بمبنى الترميم، لمعامل:ثانيًا: ا
 األتية:
 .معمل األحجار والصور الجدارية والجص واالستنساخ 
 .معمل األخشاب 
 .معمل النسيج والصباغة 
 .معمل الكيمياء والمخطوطات واآلثار العضوية والكائنات الحية الدقيقة 
 .معمل الموحات الزيتية 
 .معمل التصوير الفوتوغرافي واألشعة السينية 

وىذه المعامل مزودة باألدوات والخامات الخاصة بالعممية التدريسية، باإلضافة إلى أجيزة اإلنذار 
طفاء الحريق.  وا 

 
توجد العديد من األجيزة الميمة والتي تعزز العممية  ثالثًا: األجيزة واألدوات الالزمة لمدراسة:

التعميمية من ميكروسكوبات، موازين حساسة، أفران حرارية، جياز االمتصاص الذري، جياز 
 التصوير باألشعة السينية، جياز التحميل بحيود األشعة السينية...إلح. 

لبرنامج، ومن أىميا مكتبة قسم يتوافر بالكمية عدد من المكتبات التي تخدم ا رابعًا: المكتبات:
ن كان طبلب البرنامج يستعينون بمكتبات األقسام األخرى لمحصول عمى الجوانب  الترميم، وا 

  المادية الداعمة لمطالب المسجمين بالبرنامجالتسييالت 
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التاريخية التي تخص مقررات التسجيل والتوثيق، حيث ُيعتبر التوثيق التاريخي واألثري جزءًا ميمًا 
 يسبق عممية الترميم. 

لمصرية القديمة واألخر لآلثار متحفان، أحدىما لآلثار ايوجد بالكمية  خامسًا: المتاحف:
جراء البحوث اإل سبلمية، حيث يستفيد طبلب البرنامج من المتحفين من خبلل الزيارات العممية وا 

 والدراسات العممية المكممة لممقررات الدراسية عمى القطع األثرية المتحفية العضوية.

مع وزارة اآلثار المصرية في جانب الحفائر األثرية في  تعمل الكمية بالتنسيق سادسًا: الحفائر:
عدة مواقع أثرية منيا منطقة المطرية، سقارة، البينسا، تونا الجبل ...إلخ. وتحرص الكمية عمى 

 التدريب الميداني الصيفي لمطبلب في بعض ىذه المواقع طبقًا لموائح المنظمة لتدريب الطبلب.

ة مؤخرًا عمى توصيل شبكات إنترنت في جميع المعامل وقاعات الكمي تعاقدت األنترنت:سابعًا: 
 التدريس، وستكون جاىزة خبلل وقت قصير.

تتوفر بالكمية عيادة بطبيب مقيم، وينتفع طبلب البرنامج من الخدمات  ثامنًا: العيادة الطبية:
األدوية األكسجين، اءًا من خبلل قياس الضغط والسكر، التي تقدميا العيادة الطبية سو 
 والمسكنات وعبلج الجروح... إلخ.

تتوافر بالمباني الخاصة بالبرنامج عدد من  تاسعًا: دورات المياه والنظافة والمناخ الصحي:
دورات المياه. كما أن الكمية متعاقدة مع شركة نظافة، بحيث تبدو المباني دائمًا بحالة جيدة، كما 

 ريس مناسبة. أن اإلضاءة والتيوية بالمباني وقاعات التد

 

 

 


