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 برنامج ترميم آلاثار العضويةرؤية 

ترميم وصيانة الاثار  برامجواحدا من افضل  برنامج ترميم آلاثار العضوية أن يكون "

عامليا ومشهود له باألصالة والسبق املعرفي واملهاري ليثري حياة الافراد واملجتمع 

 ".واملؤسسات والبيئة املحيطة 

 

 العضويةبرنامج ترميم آلاثار  رسالة

 

 خريجين بإعداد القاهرة جامعة - آلاثار كلية - العضوية آلاثار ترميم برنامج يلتزم

 دمتخ التي والتقنية العلمية للتطورات مواكبين متخصصين وباحثين مهنيين

 ويةالعض الثقافية واملقتنيات الاثار وصيانة ترميم مجال في العمل سوق  احتياجات

 ماعيةالاجت التنمية وتحقيق الهوية علي للحفاظ وذلك وحمايتها سالمتها يضمن بما

 والاقتصادية
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 مقدمة

 

 فى العملية للتجربة وفقا العلمي للتحصيل مقياسا امليداني التدريب يعتبر

 بالتطبيقات البرنامج في الدراسة ربط في أساس ي بدور  ويقوم العمل، مواقع

ببرنامج ترميم الاثار العضوية علي  الدراسة تتميزخطط لذلك العمل، سوق  في العملية

في املواقع الاثرية  تخصصه مجال في ميدانيا الطالب يؤديه العملي للتدريب جوانب

 املختلفة

 

 

 :امليداني التدريب أهمية

 انشاء في ألاساسية الركائز أحد يعتبر انه الي امليداني التدريب أهمية ترجع

 فرصة البرنامج خالله من تقدم حيث العمل، وسوق  الكلية بين حقيقية شراكة

 صقل إلي باإلضافة حقيقية عمل بيئة في دراسته ماتم وتطبيق ألختبار للطالب عملية

 علي املعنية والهيئات املؤسسات تعرف إلي أضافة .الطالب ومهارات خبرات وتنمية

 وتحديد وخبراتهم املتدربين الطالب

 التوظيف معدل رفع في يسهم بما الدراسية املناهج وتطوير تعديل متطلبات

 البرنامج لخريجي
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 أهداف التدريب امليداني:

من ناحية وبين أعضاء هيئة  البرنامجفتح قنوات اتصال بين سوق العمل وطالب - 2

التدريس وادارة الكلية وسوق العمل من ناحية أخري وما يحققة ذلك من تطوير 

 الدراسية في كل تخصص، املقررات

 ترسيخ املفاهيم واملعارف والعلوم واملهارات التي تمت دراستها في  -0

 املقررات الدراسية املختلفة.

بها بعد  يعمل أن املتوقع من التي املختلفة العمل بمجاالت الطالب تعريف -3

تخرجه، باإلضافة إلي معايشة بيئة العمل الفعلية ، ألامر الذي ينمي املهارات 

 التطبيقية له.

من ناحية مهاراتهم العلمية  البرنامجتعريف جهات التدريب بمستوي الطالب في - 4

والعملية وتطلعاتهم وما ينتج عن ذلك من آثار ايجابية علي مستوي العملية 

 التعليمية وبما يسهم في إيجاد فرص عمل مستقبلية للطالب في جهات التدريب.

العمل  تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق - 5

 ومشكالت البيئة املحيطة.

هم من بما يمكن تنمية مهارة الطالب في البحث عن املعلومات وتصنيفها وترتيبها 6-

 فترة التدريب كتابة تقرير مفصل عن املخرجات املكتسبة أثناء
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 لبرنامج ترميم الاثار العضوية امليداني التدريب

 البرنامج  فيوجد  خطة  لطالب امليداني للتدريب املعتمدة وفيما يتعلق بالخطة

ومدرجة  ترميمالمعتمدة وموضوعة في الئحة الكلية بالتدريب امليداني التابع لقسم 

 في كتاب دليل الطالب 

 للطالب: امليداني التدريب برامج أنواع 

  -هي كالتالي: 0223برامج التدريب وفقا لالئحة الكلية املعتمدة في  

البرنامج العملي املصاحب للمقررات والخاص بالزيارات امليدانية والتدريبات العملية 

: 

: 
ً
 املتاحف  -أوال

 املتحف املصري  

 املتحف القبطي  

 املتحف القومي باإلسكندرية 

 املتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية  

 جميع املتاحف القومية في مصر  
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 متحف الفن إلاسالمي بالقاهرة 

 متحف النسيج بالقاهرة  

 متحف الخزف بالزمالك  

: 
ً
 املواقع ألاثرية في مصر  -ثانيا

 آثار شرق الدلتا  

 الوادي الجديد " الواحات الداخلة والخارجة " 

 القنطرة شرق " شمال سيناء" 

 الفيوم واملنيا  

 حفائر البهنسا  

 ألاقصر  

 أسوان  

 الواحات البحرية  

 املواقع ألاثرية بمحافظة سوهاج 

:
ً
 مواقع حفائر كلية آلاثار  -ثالثا

 املطرية  

 سقارة 

 الجيزة  
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 أبو صير 

 املنيا   –ملوي  –تونة الجبل  

 

 التدريبية البرامج هذه وتوصيف تصميم يتم  
ً
 للطالب: الفعلية لالحتياجات وفقا

تمت عمليات استبيان من قبل ادارة الجودة عن لالحتياجات الفعلية للطالب والتي 

 اظهرت درجة عالية من الرضا عن البرامج التدريبية املقدمة 

 التدريب جهات في التنوع 

 -ةاملواقع الاثري –تتنوع جهات التدريب كما هو موجود في الالئحة مابين املتاحف 

 مواقع حفائر كلية الاثار.

 للطالب امليداني التدريب نتائج لتقويم معتمدة آليات هناك 

حيث توجد آلاليات املوثقة لتقويم نتائج التدريب امليدانى للطالب )الزيارات 

 امليدانية والرحالت العلمية(  لبرنامج ترميم الاثار العضوية تضم :

 رأي الطالب. تحليل نتائج استطالع  -2

تقوم وحدة الجودة بعمل استبيان الستطالع رأي الطالب في التدريب امليداني والحقلي 

 -من خالل التعرف على مايلي:

 مدي كفاية مدة الزيارة -2
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 مدي كفاية وكفاءة الشرح اثناء الرحالت والزيارات العلمية  -0

 مقدار الاستفادة العلمية  -3

 أماكن الزيارة امليدانية  -4

 ات في الفصل الدراس ي الواحد عدد الزيار  -5

 تحليل نتائج إستطالع رآي أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونه.      -0

تقوم وحدة الجودة بتحليل إلاستبيان الخاص بإستطالع رآي أعضاء هيئة التدريس 

والهيئة املعاونة حول برنامج الرحالت والزيارات وتجواب الطالب من خالل تقرير 

 املياني .التدريب 

 -. عمل خطة تحسين سنوية ملعالجة نقاط الضعف:3

دراسة إنعكاس خطة التحسين على تطوير البرامج واملقررات وأساليب التعليم 

 وإلامكانيات املتاحة املتاحة وطرق التقويم.

 . عرض نتائج املراجعة علي القسم العلمي العتمادها واتخاذ الاجراءات التصيحية.4
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 ألاكاديمي للزيارات العلمية امليدانيةمهام املشرف 

 

شرف الاكاديمي للزيارات العلمية وامليدانية لبرنامج ترميم الاثار للممهام  يوجد 

 العضوية 

 فيما يلي:ألاكاديمي للزيارات العلمية امليدانية وتنحصر مهام املشرف 

املشرف ألاكاديمي يكون أحد أعضاء هيئة تدريس ببرنامج ترميم الاثار  -2

 العضوية.

لجنة القياس يتم ترشيح املشرف ألاكاديمي للزيارات العلمية من قبل  -0

 بالبرنامج. والتقييم واملتابعة والتقويم

 يتابع الاعالن العام عن خطة التدريب امليداني بالزيارات العلمية. -3

وال بشكل مستمر ط امليداني املتابعة للطالب ومناقشته في خطوات التدريب -4

 فترة التدريب.

راقبة التزام الطالب بكل تفاصيل العملية التدريبية وتوضيح ذلك في م -5

 التقارير واملالحظات التي تصل الى الجهات املسؤولة في الجامعة.

 .طالبمعالجة املشكالت والصعوبات التي قد تواجه خطة تدريب ال -6

التدريبية القائمة،  خطط التدريب والزياراتعمل التحديث والتطوير على  -7

 الرحلة.وذلك وفق ما يطرأ من تطور على سير 
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 الدرجات(: )نظام الطالب تقويم عملية في التدريب بنتائج ألاخذ

يتم ألاخذ بنتائج التدريب فى تقويم الطالب )نظام الدرجات ملادة اعمال السنة( وفقا 

باالضافة الي أن التدريب امليداني مدرج في الئحة   0225فبراير  28ملجلس الكلية 

  0223الباكالوريوس لعام 

 0202/0202مايمت خالل العام اجلامعي  

 درجة لإمتحان هناية الفصل ادلرايس. 02 -

 درجات لإمتحان منتصف الفصل ادلرايس. 02 -

 درجات لنتيجة التدريب امليداين بهناية الفصل ادلرايس+ درجات حضور ومشاراكت معملية اثناء الفصل ادلرايس. 22 -

 درجة  222اجملموع = 

 

 للتعلم؟ املستهدفة املخرجات تحقيق في للطالب امليداني التدريب فاعلية مدى

 يتم التحقق من فاعلية التدريب من خالل لجنة التدريب في الكلية:  

 لجنة التدريب بالكلية  -

 الاستنبيانات ونتائج تحليلها  -
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 من خالل الزيارات امليدانية داخل البرنامجالاليات املتبعة في التعلم الذاتي 

 

داخل بعض املقررات في برنامج ترميم الاثارالعضوية عدد من الاليات في مجال التعلم 

 الذاتي مثل الزيارات امليدانية علي النحو التالي : 

عمل تدريب مع شركات املقاوالت الكبري ( شركة املقاولين العرب) لعمل تدريب  -0

شاب ملادة عالج وصيانة الاخميداني للطالب بالفرقة الرابعة لتدريب الطالب املسجليين 

 الانشائية.

 عمل تدريب للفرقة الثانية بمتحف الفن الاسالمي عن طرق زخرفة الاخشاب -2

 في العصور الاسالمية.     

 عمل تدريب لطالب الفرقة الثالثة بمتاحف القاهرة الكبري ( متحف قصر -3

 - (املنيل متحف الفن الاسالمي املتحف املصري بالتحرير
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 منوذج اس امترة للطالب أ ثناء التدريب امليداين

 

 الفرقة ادلراس ية: امس الطالب:

 التارخي: املادة:

 مدي الإس تفادة العلمية من الزايرة أ و التدريب: -

 

 مدي الإس تفادة العملية من الزايرة أ و التدريب: -

 

 املهارات املكتس بة من الزايرة أ و التدريب: -

 

 الزايرة أ و التدريب:مالحظات أ خري للطالب أ ثناء  -

 

 

 

 توقيع الطالب -
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 منوذج اس امترة هجة التدريب  أ ثناء التدريب امليداين

 

 الفرقة ادلراس ية: امس الطالب:

 التارخي: املادة:

 

 

 عدد أ ايم التدريب الفعلية: -

 

 عدد أ ايم الغياب: -عدد أ ايم حضور الطالب :                                                                -

 

 :) رأ ي هجة التدريب( تقيمي املرشف عيل التدريب -

 

 

 

 

 توقيع املرشف عيل التدريب: -

 

 

 توقيع هجة التدريب ) الإدراة ( -

 


