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 :رؤية الكلية 
العمل االثري محليا واقليميا وعالميا في ضوء استراتيجية مصر  الجودة والتميز في
 .للتنمية المستدامة

 
 :رسالة الكلية 

جامعة الفيوم، بإعداد خريجين من األثاريين، وأخصائي الترميم،  -تلتزم كلية اآلثار
وتقديم بحث علمى متميز لتلبية متطلبات سوق العمل المحلية، واإلقليمية في 

 .على اآلثار والتراث وتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمعمجاالت الحفاظ 
 
 :األهداف االستراتيجية 

الغاية اآلولى: زيادة كفاءة القدرة المؤسسية وترسيخ ثقافة ضمان الجودة والتطوير 
 .المستمر بما يتماشي مع معاير االعتماد

 .توفير متطلبات تنفيذ ومتابعة وتقييم أنشطة الخطة االستراتيجية .1
 .تطوير البنية التحتية للكلية .2
تحديث الهيكل التنظيمي للكلية، بصفة دورية، بما تناسب مع أهداف، واحتياجات،  .3

 .واختصاصات الكلية، مع ضمان تفعيل الشفافية
 .تطوير ورفع كفاءة القيادات، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، واإلدرايين .4
 .دعم وتطوير الموارد المالية والمادية .5
   .بأسلوب علمي ،ر آليات وأساليب مواجهة األزمات، والمخاطر، والكوارثتطوي .6

الغاية الثانية: التطوير المستمر للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية بما يتواكب 
 .مع احتياجات سوق العمل واحتياجات المجتمع

 .المتابعة والتقويم المستمر للعملية التعليمية .1
جاذبة للطالب، ذات ارتباط وثيق باحتياجات سوق العمل توفير خدمات تعليمية  .2

 .والمجتمع الخارجي
 .العمل على استحداث برامج جديدة، ذات ارتباط باحتياجات سوق العمل .3
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 .تحديث استراتيجيات التعليم، والتعلم، وأساليب التطوير .4
 .تطوير اليات التواصل مع الطالب والخرجين .5

العلمي وبرامج الدراسات العليا واإلسهام في حل  الغاية الثالثة: تطوير ودعم البحث
 .قضايا المجتمع

 .تطوير أنظمة ولوائح الدراسات العليا .1
وضع آلية لقياس كفاءة العملية البحثية، ومدى ارتباطها بحل قضايا ومشكالت  .2

 .المجتمع الفعلية
 .تطوير العالقات الثقافية والتعاون الدولي .3

 .مع األطراف المعنية والمستفيدة الغاية الرابعه: الشراكة الفاعلة
 .زيادة فاعلية دور الكلية في المشاركة المجتمعية .1
 .نشر الوعي األثري  .2
 .زيادة فاعلية الوحدات الخاصة لخدمة المجتمع وحل المشكالت .3

 :الغاية الخامسة: التحول الرقمى ألنشطة الكلية العلمية واإلدارية
 .بعد التوسع في التعليم اإللكتروني والتعليم عن .1
 .التدريب على تكنولوجيا المعلومات .2
 التحول اإللكترونى فى العملية اإلمتحانية. .3
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 مقدمة

 بإعتباره التعليم بقضية والتنفيذية التشريعية ومؤسساتها الدولة إهتمام فى السنوات األخيرة لوحظ

 ومستمرة وهادفة مخططة جهود هناك كانت هنا ومن . مصر فى المستدامة التنمية قاطرة

ويعتبر برنامج التدريب الميدانى للطالب من أهم البرامج التى تولى كلية األثار  .التعليم لتطوير

جامعة الفيوم بإقسامها األربع )قسم الترميم ، قسم األثار المصرية ، قسم األثار األسالمية ، قسم 

امج األخرى ، وذلك لما ر البإهتمامًا كبيرًا بهذا البرنامج جنبًا إلى جنب مع  األثار اليونانية(

لبرنامج التدريب الميدانى من أهمية كبرى فى إكساب الطالب القدرة على التفاعل مع الجانب 

التطبيقى والعملى هذا إلى جانب تطبيق االمحاضرات النظرية بصورة عملية واقعية فى المواقع 

 األثرية المختلفة التى تنتشر فى ربوع جمهورية مصر العربية.

 القطاعات وبين المختلفة العلمية أقسامهاب الكلية بين ما يتم تعاون  هو الميداني التدريبر يعتب

 تخصصاتهم ُممارسة على الكلية تخصصات كل من الطالب تدريب أجل من الخاصةو  الحكومية

علمى  وإشراف ُمحددة ضوابط تحت حقيقية عمل بيئة داخل وذلك الجامعية الدراسة فترة خالل

 ُمقرر الميداني التدريب ويعتبر ، الُمتعاونةوإدارى من الكلية وبروتوكوالت تعاون مع الجهات 

بنسبة مئوية من درجات المواد التى يدرسها الطالب خالل السنوات األربع للكلية بأقسامها  إجباري 

  المختلفة.
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 التعريف ببرنامج التدريب الميدانى

جزًء متممًا وال ينفصل عن  وتعتبره الميداني بالتدريب كبيراً  هتماماً إ تولى كلية األثار جامعة الفيوم 
 البرامج النظرية للمواد التى يدرسها الطالب من بداية إلتحاقة بالكلية حتى سنة البكالوريوس.

 التدريب في دةالجو  ضمان وحدة جهود من جزء ويعتبر دليل تقويم الطالب فى التدريب الميدانى
 تنمية من وتمكينهم تخصصاتهم في أدائهم ُمستوى  ورفع الطالب بُمستوى  لالرتقاء الميداني
 مواقف في واستخدامها النظرية والمعارف المعلومات تنظيم خالل من المهنية العملية و مهاراتهم

 .جديدة

 فيه لما واإلبداع والتفوق  النجاح نحو الُمتدرب طريق في األولى الخطوة الميداني التدريب يعتبر
بظروفة المختلفة والتى تختلف عن الواقع النظرى كما أنه  العملي الواقع لمواجهة كبيرة فرصة من

 تكسب واقعية وُممارسة عالية بكفاءة تفاصيلهالواقع العملى والتى تتعدد  مع التعامليتيح للمتدرب 
 وحيوية ثقة بكل الطارئة أو الصعبة المواقف مواجهة على وتساعده ُمختلفة خبرات الُمتدرب
كما انه يتيح للمتدرب أيضًا فرصة  .والُمستقبل الحاضر في الُمناسب المكان تبوء له وتضمن

 ومناقشتهم مناقشة واقعية لألستفادة من خبراتهم العملية .اللقاء مع الخريجيين من الكلية 

المستمرلبرنامج التدريب الميدانى للطالب وعلية فقد  التطوير الى الكلية  تسعى ذلك ضوء وفى
األهداف العامة التى تهدف الكلية  شكلت وأهدافاً  ورسالة رؤية في الميداني التدريب الكلية أعدت

من خاللها لتطوير برنامج التدريب الميدانى لخلق فرصة جيدة لصقل خبرات الطالب وتنمية 
الجانب العملى لديهم وخلق إتجاه إيجابى وتحفيزى لدى الطالب لألهتمام بالبرنامج التدريبى من 

 يبى المقرر له. خالل خلق الروح اإليجابية لدى الطالب تجاه البرنامج التدر 

 

 والموضوعية الشفافية تؤكد التى والقيم المبادئ منكما تحرص الكلية إلى توفير مجموعة 
 لجودة المستمر التحسين على يساعد الكلية الذى النحو على من خالل هذا الدليل والعدالة

 علىهذا الدليل  حرصي سبق ما ولتحقيق .وواقعية موضوعية لمعايير وفقا برنامجها التدريبى
لكل من  الذاتى التقويم على الكلية تساعد أن يمكن والتى والدقيقة الكافية المعلومات توفير
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أعضاء هيئة التدريس واألداريين والطالب وهم المحاور الرئيسية التى يرتكز عليها دليل تقييم 
 الطالب خالل برنامج التدريب الميدانى.

   

 نظام الدراسة والتدريب الميدانى 

الساعات المعتمدة بنظام ثالثة فصول فى السنة على أساس نظام  الكليةتسير الدراسة في 
ويقدم البرنامج التدريبي مجموعة من  )الفصل الشتوى ، الفصل الصيفى ، الفصل الخريفى(

محددة ، ويشترط النجاح  المقررات التي يدرسها المتدرب والمهارات التي يتدرب عليها في ساعات
وتركز الدراسة في  . بالكليةفيها بالمستوى المنصوص عليه في الالئحة األساسية لنظام الدراسة 

برنامج التدريب على الجوانب العملية إضافة إلى المعارف النظرية الالزمة الكتساب المتدربين 
 ل.المهارات والقدرات المطلوبة بمستوياتها المختلفة في سوق العم

  -وينقسم البرنامج التدريبى فى الكلية إلى األقسام التالية :

 التدريب الميدانى بنظام اليوم الواحد )كتدريب ميدانى لمادة ما فى جميع األقسام( -1
بنظام اليومين )لقسمى األثار المصرية واألثار اليونانية الرومانية  الميدانى التدريب -1

 لمنطقة الواحات(.
لمنطقة األسكندرية  بنظام الثالث أيام )لقسمى الترميم واألثار األسالمية الميدانى التدريب -3

 .(ورشيد
التدريب الميدانى بنظام الستة أيام ) وتقوم به طلبة الفرقة الثالثة بجميع أقسام الكلية  -1

   لزيارة أثار األقصر وأسوان(

 رؤية الكلية للبرنامج 

ج التدريب الميدانى إلى تنمية قدرات الطالب تسعى كلية األثار جامعة الفيوم من خالل برنام

وتأهيلهم فى الجانب التطبيقى والعملى لمواكبة ظروف العمل الخارجى وتطوير الجاوانب العملية 

  والمهنية للطالب لتطوير ومواكبة سوق العمل الخارجى والنهوض به .
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 الرسالة

المواقع وداخل  في العملى للتدريب من خالل التدريب الميدانى لطالبها الفرصة الكلية تتيح
المبانى والمتاحف األثرية من جهة وداخل مواقع الحفائر من جهة أخرى هذا إلى جانب التدريب 

 الطالب لتزويدالعملى داخل معامل المتاحف والمواقع األثرية المختلفة. وبذلك تهدف الكلية 
أو تقليل الفجوة ما بين  لنظرية والتطبيقا الفجوة وكسر النظريزة لدراستهم العملي التطبيق بمهارات

ماهو واقعى وما هو مأمول وذلك لتخريج طالب قادر على األحتكاك بسوق العمل وتكون له 
 القدرة على األبداع واألبتكار فى مجال عمله.

 

 التدريب الميداني

وجدول مدروس  خطة وفق ينفذ عملي نشاطلطالب كلية األثار جامعة الفيوم هو التدريب الميدانى 
ومنظم خالل فترة زمنية محدده تتوافق ومتطلبات األقسام المختلفة ، يمارس الطالب خالل 
التدريب الميدانى عملية التدريب التى يضع متطلباتها وقواعدها العامة أعضاء هيئة التدريس 

 لتدريبا أهداف لتحقيق درسها التي النظرية الطالب الجوانب يطبق حيث والهيئات المتعاونة 
 الدراسي ببرنامجه الميداني

 

 أهداف الدليل

إلى تكوين وإنشاء وثيقة علمية خاصة تكون المبادئ والمواثيق  الميداني التدريب دليل يهدف
 ببرامجها الكلية في وجوانبها التدريب بعملية العامة والخاصة التى تحوى فى طياتها كل ما يتعلق

 .الُمختلفة
 أهداف التدريب الميدانى

 الكفاءة الطالب المتدرب إكساب إلى لطلبة كلية األثار جامعة الفيوم الميداني التدريب يهدف
المواقع والمناطق األثرية  في الفعلي التدريب الطالب مارسةم طريق عن والعملية العلميةالتطبيقية 

 .المتاحة والتى يحددها البرنامج مسبقاً 
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 -: التالية األهداف العام الهدف هذا من ويتفرع
 

 : الكلية أهداف :ثانيا  

 مع تبادلةم إيجابية عالقات وإنشاء تعزيز روح التعاون بين الكلية والمجتمع المدنى  -1
 .ختلفةمال ؤسساتهم

 .تميزم مهني واقتدار كفاءة ذو خريج طالب لبناء طالبها مهارات وتعزيز صقل -1
 

 : لطالبأهداف ا  :ثانيا  

 : المعرفي المجال

في  النخراطهم الالزمة والمعلومات والخبرات والمبادئ والمفاهيم بالمعارف الطالب تزويد  -1
 سوق العمل.

من خالل الحتكاك  العمل سوق  في المطلوبة المهنية الكفايات عن تصورمبدئى تقديم -2
 .بالخريجين

 .المقررة المسارات محتوى  من الطالب تمكين -3
 .اآلخرين مع والتفاعل للتواصل مختلفة يتعرف الطالب على طرق  -4
 .تحقيقها على والعمل األهداف تحديد على الطالب القدرة يكتسب -5
يقوم الطالب بمناقشة التحديات التى تواجهه فعليًا فى الواقع العملى ويتعرف على كيفية  -6

 التغلب عليها.
 

 : العامة المهارات
 .إكساب الطالب إتجاهًا إيجابيًا للمهنة والوظيفة -1
 .العملي التدريب مجاالت في النظرية مالمعرفة النظري  اإلطار توظيف -2
 الُمجتمع ُمؤسسات مع والتفاعل والتواصل االتصال راتامه الكتساب الفرصة إتاحة -3

 .المحلي
 .اميداني ينفذها التي والفعاليات األنشطة توثيق على الطالب تعويد -4
 .تابعةموال والتنفيذ التخطيط بآليات الطالب تزويد -5
 .الراجعة التغذية وتقديم العملية والفعاليات اإلجراءات تقييم من الطالب تمكين -6
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 .بفاعلية التقنية والوسائل المعملية األجهزة استخدام على الطالب مساعدة -7
 .المرجوة األهداف تحقيق في التكنولوجيا توظيف -8
 .بفاعلية ناسبةمُ ال التكنولوجية الوسائل يستخدم -9

 .بمهنية المحلية القضايا مع يتعامل -11
 

 : الذهني المجال
 يتيح التدريب الميدانى للطالب القدرة على التواصل مع الخريجين ورؤساءهم. -1
 . المحلي الُمجتمع ُمؤسسات مع متبادلة عالقة يقيم -2
 .العمل عالقات تنظم التي القوانين يحترم -3
 .واآلخرين الذات واحترام بالنفس الثقة يكتسب -4
 .المعلومات وسرية اآلخرين خصوصية يحترم -5
 .الشخصية وقوة االنفعالي االتزان على يحافظ -6
 .منه واالستفادة النقد تقبل / البناء النقد بتوجيه يهتم -7
 .ولوائحها وأنظمتها الُمؤسسة وتعليمات العمل مواعيد يحترم -8
 .المطروحة القضايا تناول في العملي األسلوب يتبع -9

 . بصدر رحب اإلضافية األعمالو  التعليمات يتقبل -11
 .العامة اآلداب على يحافظ -11
 . فاجئةوالم الطارئة المواقف في التصرف يحسنيتعلم كيف  -12
 .العام بمظهره يهتم -13
 .اآلخرين مع والتواصل االتصال مهارات من يتمكن -14
 .المحلي والُمجتمع العلمي والقسم الكلية بين بالرضا للشعور الفرصة إعطاء -15
 .الطالب بين الخبرات وتبادل التعاون  تشجيع -16
 األبتكار لدى الطالب.تشجيع روح  -17
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 : الميداني التدريب أهمية
 

 :للطالب الميداني التدريب أهمية :أوالا 
 إتاحة الفرصة للتواصل مع الخريجيين الملتحقيين بسوق العمل.  -1
 .العمل بسوق  الطالب انخراط -2
 .الميداني التدريب فترة خالل النظرية المسارات في الطالب درسه لما العملي التطبيق -3
 .تخصصه مجال في جديدة وخبرات لمهارات الطالب اكتساب -4

 

 : للكلية الميداني التدريب أهمية :ثانياا 
 رفع الكفاءة العملية للخريج .  -1
 .عالية مهنية كفاءة ذات جديدة بكوادر المجتمع إمداد -2
 . الكلية طالب لدى العملية الخبرات مستوى  تحسين -3
 تقليل الفجوه ما بين الطالب واألستاذ. -4
توفير الخبرات العملية التي تساعد المتدرب على اكتساب المهارات واالتجاهات المهنية  -5

 .للمتدرب
 .بهتوفير الخبرات العملية التي تساعد المتدرب على ممارسة المهام المختلفة المناطة  -6
في المرحلة التي يعد  ظروف المواقع األثريةللتعرف على  المتدربإتاحة الفرصة للطالب  -7

 .هاللعمل ب

 

 : المستهدفة الفئة
 

 – الطالب
مستويات وفصول الكلية جميع  في وذلك بنجاح عتمدةم ساعة عدد يجتاز الذي الُمتدرب الطالب

إبتداًء من سنة إلتحاقه بالكلية حتى مرحلة البكالوريوس ويكون لكل مادة عدد ساعات محددة 
 للتدريب الميدانى تحدد من قبل القسم العلمى بالكلية.

 – التدريب ؤسساتم
 العالقة ذات المحلي المجتمع وكل مؤسسات المناطق والمواقع األثرية والمتاحف األثرية كل هي

العلمية والعملية بمجال العمل التى سيلتحق بها الطالب فى المستقبل وذلك بناء على بروتوكوالت 
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 ما فمنها الكلية تخصصات بتنوعتتنوع  تعاون ما بين الكلية والمؤسسات العملية المختلفة والتى
 .الحكومي غير ومنها حكومي هو

 

 واجبات ومسئوليات الطالب المتدرب :

 أو المهنية الحياة فهم على للطالبالمتدرب مما يساعده المواقف من الكثير الميداني التدريب يتيح
 المسئوليات يعي أن تدربمال للطالب البد بنجاح الفترة هذه تتم ولكي. جوانبها بجميع المؤسسية

 :ومنها الميداني التدريب تجاه ابه المكلف والمهام

 يلتزم المتدرب بحسن السير والسلوك طوال مدة التدريب . -1
 احترام القوانين والنظم واللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة وعدم مخالفتها . -2
التدريب  احترام حقوق الغير وااللتزام بحسن التعامل مع المشرفين والعاملين بمكان -3

 وسائر المتدربين .
 المحافظة على النظافة والهدوء داخل مرافق وأماكن التدريب . -4
 .فيها يتدرب التي الُمؤسسة بلوائح االلتزام -5
 .االنصراف موعد وحتى الحضور بداية منذ الكامل اليومي بالحضور االنتظام -6
 .بها يكلف التي واألنشطة األعمال وسائر اليومي الجدول الُمتدرب ينفذ -7
 المظهر في وأخالقها المهنة بآداب االلتزام حيث من كامالً  تطبيقاً  الكلية فلسفة تطبيق -8

 .الحسنة والقدوة الجيد والسلوك العام
 قدر واالستفادة ومهارات معارف من الكلية في تدربمال الطالب تعلمه ما تطبيق -9

 .تطويرها في والمساهمة المؤسسة إمكانات من اإلمكان
وتوجيهاته  خبراته من واالستفادة معه والتجاوب األكاديمي الُمشرف مع الكامل التعزاون   -11

 .العلمية
 التي والفئة فيها والعاملين الُمؤسسة عند طيب أثر وترك الُمؤسسة مع طيبة عالقة بناء -11

 .المؤسسة تخدمها
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 :الميداني التدريب في العلمية األقسام مهام

 .الميداني للتدريب التسجيل فترة تحديد -1
 .العلمي القسم يراها التي المعايير وفق ؤسساتالم على الُمتدربين توزيع -2
 .تدربينالم الطلبة لقبول تاحةمال المؤسسات مع التنسيق -3
 .الُمتدربين الطالب على الُمشرفين توزيع -4
 .العمل سير حسن على والحرص شرفينوالم تدربينمال تابعةم -5
 .جديد بكل وإبالغهم شرفينالم مع لقاء عقد -6
 .الميداني التدريب بعملية وإرشادهم تدربينمال الطلبة مع لقاء عقد -7
 .الطالب درجات كشف في الدرجات ورصد فصل كل نهاية مع التقارير ستقبالإ -8

 

 الميداني التدريب األشراف فى

 ينقسم األشراف فى التدريب الميدانى إلى 
 هعمل ببجان اركيش و ةبالكلي التزدريس هيئة أعضاء أحدويقوم به  األشراف العلمى -1

 الميدانية الزيارات خالل وتقييمهم الميداني التدريب البط ىعل رافاإلش يف اديمياألك
 .بها يقوم التي

ويقوم به أحد الموظفين فى الكلية ويقوم بتسجيل حضور الطالب األشراف اإلدارى  -2
 نتهاء اليوم التدريبى.إومتابعة حضورهم وإنصرافهم بعد 

 

 مهام المشرف العلمى 

غلى جانب الشراف العلمى وتدريب الطالب على البرنامج العملى المطلوب يقوم المشرف العلمى 
  -بالمهمام التالية:

 ، سلوكية أومشكلة ، غياب سواء الُمتدرب عند يحدث خلل أي عن العلمي إبالغ القسم -1
 . المؤسسة بوضع تتعلق مشكلة أو

 .القسم يراها التي وبالكيفية حددالم الوقت في النهائية التقييم نماذج تسليم -1
 مشكلة ألي مواجهته أثناء خاصة ، تعترضه قد صعوبات أي لحل المتدرب مساعدة  -3

 .إدارية أو مهنية
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 على وتشجيعهم المختلفة وأنشطتها وتسهيالتها ومرافقها بالمؤسسة الطالب تعريف  -1
 .العمل

 .والتقييم والمتابعة اإلشراف بمهام القيام -5
 .الميداني التدريب فترة خالل الطالب من المطلوبة المهام توضيح -6

 

  للمشرف العلمىإرشادات عامة 

 موضوع التدريب، لماذا يدرسون هذا الموضوع ؟ ) ربط  للطلبةينبغي أن ُيعطى تفسيُر  -1
 بالحياة اليومية( .

سيعرفون ذلك وهذا من أسباب  فالطالبال تتظاهر بأنك تعرف شيئًا ما وأنت ال تعرفه فعاًل  -2
 .إنصياع الطالب المتدربون للمشرفعدم 

  الطالباطرح األسئلة التي تعمل على تنمية التفكير العملي لدى  -3
 ـ فهم سيقدرون لك ذلك ويحترمونك. الطالبال تخف من االعتراف بالخطأ العلمي أمام  -4
، ينوع في طرق التدريسبين و المتدر الجيد هو الذي يعمل بجد ـ ويحسن التعامل مع  األستاذ -5

 يشجع على التعليم التعاوني بين الطالب. كما
يساعدك في إثراء المادة العلمية والتنويع في مما  التدريبيةمراعاة المرونة في خطتك  -6

 اليومي. للتدريبالتخطيط 
ـ فال  ، أو نشاطات، ونالت إعجاب الطالبأثناء التدريب إذا استخدمت وسائل تعليمية معينة -7

 ستخدمها بكثرة؛ ألنها تفقد أهميتها.ت
العلمية وطرق  التدريب المختلفة للمادةإرشادات ونصائح حول طرق  المتدربينأعط  -8

 االستفادة منها.
 من واجبات أو نشاطات مكتوبة. للمتدربينينبغي أن تحتفظ بنسخة مما تعطيه  -9
كما يجب إعطاء  للمناقشة على شكل مجموعات فذلك مفيد جدًا. للمتدربينأعِط الفرصة  -11

 توجيهات واضحة عن كيفية العمل على شكل مجموعات. المتدربين
 عندهم القدرة لفهم وعمل أشياء كثيرة فعليك االستفادة منها وتنميتها. الطالب -11
ينبغي أن تعطي فرصة للمناقشة المفتوحة حول موضوع معين في مجال التخصص من  -12

 وقت إلى آخر.
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 فهذا مدعاة الحترامهم لك . طالبكثق بنفسك واحترم  -13
 . المتدربينكن حازمًا ورحيمًا في تعاملك مع  -14
 منهم. السخريةوابتعد عن  للمتدربينال تستخدم أساليب التهديد والوعيد  -15
يملون بسهولة؛ لذا ال تقضي فترة طويلة في تناول أو تدريس شيء  الطالبتذكر دائمًا أن  -16

 . يبكواحد ونوع في أساليب تدر 
 دائمًا يحبون المكافأة فاستخدم ذلك. الطالب -17
 
 

 إرشادات عامة للطالب المتدرب 
 

واحرص على االستفادة من  التدريبحاول دائمًا أن تكون عالقاتك طيبة مع زمالئك في  -1
  .إقتراحاتهمخبراتهم و 

 . التدريبال تحمل نفسك جميع المسئوليات بل، شاور زمالءك في  -2

و ال تظن أنها  الملحوظات التي تعطي لك من المشرف األكاديميقم بالتحليل الدقيق لجميع  -3
 سلبيات؛  فإن هذه الملحوظات تصبح مفيدة بعد التفكير فيها ومحاولة تعديلها إلى األفضل.

 أنت في مرحلة التدريب فعليك تقّبل النصائح بصدر رحب. -4

 وحاول تطبيقها بكل دقة. المشرفتقبَّل التوجيهات من  -5

المؤسسة التى هي: عبارة عن عقد بينك وبين  الميداني التدريبينبغي أن تعرف أن فترة  -6
 فال تنشغل بأشياء أخرى غير ذلك.تتدرب فيها 

 المواقع األثرية، والتعرف على جميع أعمال مكان التدريبعليك االستفادة من وجودك في  -7
، الدراسات المعمارية ، أعمال الرفع الترميم ، الدراسات التسجيلية ، الدراسات التاريخية مثل: 

 والتوثيق ....إلخ.

 المحيط بك بشكل مناسب. والظروف الخاصة بموقع التدريبحاول التكيف مع الوضع  -8

 تحّل بالصبر واألمانة واإلخالص. -9
 

 

 التدريبية العملية قواعد

المشرفيين األثريين  مهنة بواقع لحقت التي والتطورات المستجدات ضوء في التدريبية العملية تتم
 المعرفي التراكم إطار وفي الراهنة األوقات في العمل سوق  متطلبات وواقع  أو أخصائى الترميم
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 التنفيذية الالئحة أقرته ما تقنين وفي الميداني التدريب مجال في المهنية والتجارب والخبرات
 وهى :  للكلية
 وطبيعةمع مراعاة بأسامها األربع  الكلية برامج لمجاالت وفقاً  التدريب تقسيم يتم  -1

 يناسب تنظيمي هيكل قطاع لكل يكون  أن على الطالب فيها يتدرب التي ؤسسةالم
 .بها كلفالم المهام طبيعة

 ومواعيد التدريبية الخطة وتوزيع الميداني التدريب أوقات تظهر أجندة عمل يتم -1
 .نفذةالم األنشطة من وغيرها التدريبية االجتماعات والدورات

 التدريبية العملية واقع عن أسبوعي بتقرير الذاتية القيادة من التدريب على المشرف يتقدم -3
 فيه لما وفقاً  يةفاإلشرا الهيئة تجاه إجراءات اتخاذ يتم الدوري  التقرير تسلم حالة عدم وفي

 .العملية التدريبية صالح
 وإرشاد توجيه تتولى التدريس هيئة أعضاء من نخبة من األكاديمي اإلرشاد لجنة تشكل -1

 .التدريبية العملية صالح لما فيه الطالب
 تهدف متخصصة تدريبية حقيبة تنفذ التدريس هيئة أعضاء من متخصصة لجنة تشكل -5

 .التدريبية العملية في المشاركين تأهيل وتدريب إلى
 

 الميداني التدريب برامج تنفيذ آلية
 

قسم األثار المصرية ، مجلس قسم الترميم، تناقش مجالس األقسام المختلفه بالكلية )مجلس 
فى بداية كل فصل  مجلس قسم األثار األسالمية ، مجلس قسم األثار اليونانية الرومانية(

 دراسى برنامج التدريب الميدانى لكل قسم.
تقوم بوضع خطة تنفيذية للتدريب تشكل لجنة للتدريب الميدانى من األقسام المعنية 

 الميدانى وتشمل األتى:
 تحديد مجاالت التدريب والمواد المقرر عمل تدريب ميدانى لها. -1
األتصال بجهات وموسسات التدريب لتحديد ومناقشة برنامج التدريب والسعة  -1

 األستيعابية لجهة التدريب.
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دراسة التسهيالت التى تقدمها جهات التدريب من خالل بروتوكول تعاون بين  -3
 الكلية وجهة التدريب.

 ى التدريب والطالب خالل فترة التدريب وتقويم الطالب.ألية األشراف عل -1
 يقدم كل طالب تقريرًا عما تم إنجازة فى التدريب الميدانى. -5
تجرى أستبيانات للطالب وجهة التدريب والمشرفين األكاديميين على التدريب عن  -6

أرائهم فى البرنامج التدريبى والصعوبات التى يجب التغلب عليها وإقتراحات 
 .التحسين

 تضع لجنة التدريب بعد تحليل األستبيانات اإلجراءات التصحيحية. -7
يقدم كل برنامج تقريرًا سنويًا فى نهاية كل فصل دراسى عما تم إنجازة خالل   -8

 البرنامج التدريبى مع توضيح السلبيات واإليجابيات.
 

 : الميداني التدريبالتقويم في 

فإنه البد أن يمتلك عددًا  العملية ما بعد التخرجالحياة بدوره في  الطالبمن أجل أن يقوم  
في  المتدربمن المهارات األساسية يستطيع أدائها بشكل سلوكي؛ لذا تتم عملية تقويم الطالب 

؛ لتشخيص مواطن القوة؛ لتعزيزها، الزيارات الميدانيةبصورة مستمرة في أثناء  الميداني التدريب
نتهي في نهاية الفصل الدراسي بوضع درجة وتقدير ومواطن الضعف؛ لعالجها وتالفيها، وت

على القيام  المتدربيعكس مدى قدرة الطالب  المتدرب فى المواد الدراسية التى يتدرب بهاللطالب 
 بدوره فى الحياة العملية ما بعد التخرج.
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 لتقرير الشخصى للطالبا

 

 الفرقة/      اسم الطالب/ -

 التاريخ/      المادة /  -

 االستفادة العلمية من الزيارة/

- ................................................................................................. 

- ................................................................................................. 

- ................................................................................................. 

 االستفادة العملية من الزيارة/

- ................................................................................................. 

- ................................................................................................. 

- ................................................................................................. 

 المهارات المكتسبة/

- ................................................................................................. 

- ................................................................................................. 

- ................................................................................................. 

 اإليجابيات والسلبيات/

- ................................................................................................. 

- ................................................................................................. 

- ................................................................................................. 

 

 توقيع الطالب        

 

 



 

 المقررات التي تحتوي علي تدريب ميداني لألقسام األربعة 
 .طبقاً لالئحة الساعات المعتمدة بالكلية للفصل الدراسي الشتوي

 
 لكليةباالفصول الدراسية : األول والثالث والخامس والسابع لألقسام األربعة 

 

 
 م(الفصل الدراسي األول )عا

 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر
المتطمب 
 السابق

 نظري
تدريب 
 ميداني

مجموع  عممي
الساعات 
 المعتمدة

ج 117  - 4 3 - الفيوم  وآثار  حضارة 
 

4 

 
 قسم اآلثار المصرية

 

 
 الفصل الدراسي الثالث

 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر
المتطمب 
 السابق

 نظري
تدريب 
 ميداني

مجموع  عممي
الساعات 
 المعتمدة

 ص  515
 (1آثار مصرية قديمة )

قديمة ال تيندولالعمارة 
 وسطىالو 

 4 5 ك 155
- 3 

 
 الفصل الدراسي الخامس

 



كود 
 المقرر

 اسم المقرر
المتطمب 
 السابق

 نظري
تدريب 
 ميداني

مجموع  عممي
الساعات 
 المعتمدة

تاريخ وآثار مصر في العصرين  ص 314
 اليوناني والروماني

 555 - 5 5 ك 115

 ص 316
 (5ثار مصرية قديمة )آ

عمارة عصر اإلنتقال الثاني 
 والدولة الحديثة

 4 5 ص 515
- 3 

 
 الفصل الدراسي السابع

 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر
المتطمب 
 السابق

 نظري
تدريب 
 ميداني

مجموع  عممي
الساعات 
 المعتمدة

 ص 415
 (3آثار مصرية قديمة)

عمارة عصر اإلنتقال الثالث 
 والعصر المتأخر

 5 5 ص 316
- 555 

 5  5 155 - عمم الفخار ص 416
 5 - 5 155 - فنون قديمة صغرى وقبطية ص 418

 
 قسم اآلثار اليونانية والرومانية

 

 
 الفصل الدراسي الثالث

 



كود 
 المقرر

 اسم المقرر
المتطمب 
 السابق

 نظري
تدريب 
 ميداني

مجموع  عممي
الساعات 
 المعتمدة

 5 - 5 155 - الفخار اليوناني  ي 516
 5 - 5 1 - (1) عمم الحفائر ي 517
 5 - 5 155 - )خ( الفنون الصغرى اليونانية ي 559

 
 الفصل الدراسي الخامس

 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر
المتطمب 
 السابق

 نظري
تدريب 
 ميداني

مجموع  عممي
الساعات 
 المعتمدة

 5 - 5 155 - الفنون الرومانية القديمة ي 316
 5 - 5 155 - النحت الرومانيفن  ي 317

 
 الفصل الدراسي السابع

 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر
المتطمب 
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عممي
الساعات 
 المعتمدة

 3 - 5 555  ثار وحضارة اإلسكندريةآ ي 411

 ي 415
آثار مصر الوسطى والفيوم 
خالل العصريين اليوناني 

 الروماني

- 5 5 
- 555 

 ي 416
ثار اليونانية آلمواقع ا

 الرومانية في مصرو 
- 5 5 - 555 

 



 قسم اآلثار اإلسالمية
 

 
 الفصل الدراسي الثالث

 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر
المتطمب 
 السابق

 نظري
تدريب 
 ميداني

مجموع  عممي
الساعات 
 المعتمدة

 5 - 5 155 - كتابات أثرية إسالمية س 515

والمكاييل مقدمة في المقاييس  س 516
 والموازين اإلسالمية

- 155 5 - 5 

 5 - 5 155 - (1عمم الحفائر ) س 518
 5 - 5 155 - )خ( حرف وصناعات قديمة س 519

 
 الفصل الدراسي الخامس

 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر
المتطمب 
 السابق

 نظري
تدريب 
 ميداني

مجموع  عممي
الساعات 
 المعتمدة

 5 - 5 155 س 511 (5مسكوكات إسالمية ) س 311
 555 - 5 5 س 555 عمارة إسالمية فاطمية  س 313
 555 - 5 5 س 554 (5تصوير إسالمي )  س 314
 3 - 5 555 س 553 فنون إسالمية فاطمية س 315
 5 - 5 155 - (1عمم المتاحف ) س 317
 5 - 5 155 - )خ( فخار إسالمي  س 357

 
 الفصل الدراسي السابع

 



كود 
 المقرر

 المقرراسم 
المتطمب 
 السابق

 نظري
تدريب 
 ميداني

مجموع  عممي
الساعات 
 المعتمدة

 355 - 5 3 س 351 عمارة ممموكية جركسية س 411
 5 - 5 155 س 518 (5عمم الحفائر )  س 415
 555 - 5 5 س 311 (3مسكوكات إسالمية )  س 414
 5 - 5 155 س 317 (5عمم المتاحف ) س 416

 
 قسم ترميم اآلثار

 

 
 الفصل الدراسي الثالث

 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر
المتطمب 
 السابق

 نظري
تدريب 
 ميداني

مجموع  عممي
الساعات 
 المعتمدة

 3 5 5 155  عالج وصيانة األحجار ت 516
 

 الفصل الدراسي الخامس
 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر
المتطمب 
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عممي
الساعات 
 المعتمدة

عالج وصيانة المخطوطات  ت 313
 األثرية

 155 5 5 4 

 3 5 5 155  ثار مصرية( آترميم معماري )  ت 314
 

 الفصل الدراسي السابع



 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر
المتطمب 
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عممي
الساعات 
 المعتمدة

 ت 411
الطرق العممية لفحص وتحميل 

 ثار وتأريخهاآلا
 5 5 3 4 

 4 3 5 5  تقنيات النسيج والسجاد ت 415 
 4 3 5 5  صياغة وتشكيل المعادن ت 413

تقنيات وعالج وصيانة   ت 457
 )خ( األيقونات والكارتوناج

- 155 5 
5 3 

 



 

 المقررات التي تحتوي علي تدريب ميداني لألقسام األربعة 
 .خريفيطبقاً لالئحة الساعات المعتمدة بالكلية للفصل الدراسي ال

 
 لكليةبالألقسام األربعة  ثامنوال سادسوال رابعوال ثانيال: الفصول الدراسية 

 

 
 (عام) ثانيالفصل الدراسي ال

 

كود 
المتطلب اسم المقررالمقرر

السابق

تدريب  نظري
ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
المعتمدة

 3-24-آثار مصرية قديمةك 521
 3-24- ثار اسالميةآك 521

 
 قسم اآلثار المصرية

 

 
 رابعالفصل الدراسي ال

 

كود 
المتطلب اسم المقررالمقرر

السابق

تدريب  نظري
ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
المعتمدة

 ص  221
 (5)الفن المصري القديم 

قديمة ال تيندولالفنون 
وسطىالو 

24ك  524
-3

 
 سادسالفصل الدراسي ال

 



كود 
المتطلب اسم المقررالمقرر

السابق

تدريب  نظري
ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
المعتمدة

2-5.12-علم الحفائر ص 322

 ص 323
 (2)الفن المصري القديم 

فنون عصر اإلنتقال الثاني 
والدولة الحديثة

22ص 221
-2.1

2-5.12-(5) المتاحف علم ص 321
 

 ثامنالفصل الدراسي ال
 

كود 
المتطلب اسم المقررالمقرر

السابق

تدريب  نظري
ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
المعتمدة

ص 422
 (3)فنون مصرية قديمة 

عصر اإلنتقال الثالث  فنون
والعصر المتأخر

5.12ص 323
-2

2-5.12ص 321(2)علم المتاحف ص 423
5.122ص 322(2) علم الحفائرص 424

 
 قسم اآلثار اليونانية والرومانية

 

 
 لرابعالفصل الدراسي ا

 



كود 
المتطلب اسم المقررالمقرر

السابق

تدريب  نظري
ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
المعتمدة

 ي 222 
 ةيونانيال المسكوكات

ةهلينستيالو 
-5.12

-2

 (خ) الفنون الصغرى اليونانية ي 222
 

 -5.1 2  -2 

 
 سادسالفصل الدراسي ال

 

كود 
المتطلب اسم المقررالمقرر

السابق

تدريب  نظري
ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
المعتمدة

 2253-ةوبيزنطي ةروماني مسكوكات ي  324
2-5.12- فنون الواليات الرومانيةي 321
ي 323 2-5.12-وفسيفساء تصوير جداري 

 
 ثامنالفصل الدراسي ال

 

كود 
المتطلب اسم المقررالمقرر

السابق

تدريب  نظري
ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
المعتمدة

ي 425
في العصرين العليا آثار مصر 

 اليوناني الروماني
-22

-2.1

ي 421
فنون صغرى مصرية في 
 العصرين اليوناني والروماني

-5.12
-2

 
 قسم اآلثار اإلسالمية



 
 رابعالفصل الدراسي ال

 

كود 
المتطلب اسم المقررالمقرر

السابق

تدريب  نظري
ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
المعتمدة

5.1222.1س 251 (5)مسكوكات إسالمية س 225
2.1-22س 252عمارة عباسية  س 222
2.1-22س 253فنون عباسية  س 223
2-5.12-(5)تصوير إسالمي  س 224

 س 223
العمارة والفنون المسيحية في 

 مصر والنوبة
- 2 

2 
- 

2.1 

 
 سادسالفصل الدراسي ال

 

كود 
المتطلب اسم المقررالمقرر

السابق

تدريب  نظري
ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
المعتمدة

4-34س 353 عمارة أيوبية ومملوكية بحريةس 325
2.1-22س 251(2)كتابات إسالمية  س 324
 2.1-  2 2 س 351 فنون أيوبية ومملوكية س 321
 2.1 - 2 2 س 354 (3)تصوير إسالمي  س 321
2-5.12-(خ) فخار إسالمي س 323

 
 ثامنالفصل الدراسي ال

 



كود 
المتطلب اسم المقررالمقرر

السابق

تدريب  نظري
ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
المعتمدة

3-24س 455 عمارة عثمانيةس 425
2.1-22-العمارة في القرن التاسع عشر  س 422
2.1-22-عمارة تقليدية س 424

 
 قسم ترميم اآلثار

 

 
 رابعالفصل الدراسي ال

 

كود 
المتطلب اسم المقررالمقرر

السابق

تدريب  نظري
ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
المعتمدة

2223.1ت251 عالج وصيانة األخشاب األثريةت 225
2223.1ت 251ترميم وصيانة المباني األثرية ت 223

 
 سادسالفصل الدراسي ال

 

كود 
المتطلب اسم المقررالمقرر

السابق

تدريب  نظري
ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
المعتمدة

3-24علم المتاحف والحفائر ت 322 

  ت 324
تقنيات عالج وصيانة النقوش 

والصور الجدارية
22

34 

5.1223(ثار إسالمية)ترميم معماري ت 321
 



 ثامنالفصل الدراسي ال
 

كود 
المتطلب اسم المقررالمقرر

السابق

 نظري
تدريب 
ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
المعتمدة

 ت 422 
عالج وصيانة النسيج والسجاد 

األثري
5.12ت 452

23

 ت 423
عالج وصيانة اللوحات وأعمال 

التصوير الزيتي
5.12ت 454

33.1

2234ت 351ثار العضويةآلعالج وصيانة ات 421
 5 5 2 -  مشروع التخرج 421
5.1223- ثار الغارقةآلعالج وصيانة ات 451

 



                                                                               

 



                                                                               

 



                                                                               

 



                                                                               

 



                                                                               

 



                                                                               

 



                                                                               

 

 



                                                                               

 



                                                                               

 



                                                                               

 



                                                                               

 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































 
  
 

 
 ( التدريس والتعلم والتقويم8معيار رقم )

  جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -ضمان الجودة  ةوحد

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 

arcqau@fayoum.edu.eghttp://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch-   

 41536 بريدي:رمز  -مبنى كلية اآلثار  -جامعة الفيوم  البريدي:العنوان  

2660332646فاكس :         2660332646تليفون:  
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 ( التدريس والتعلم8معيار رقم )            

 استبيـــان

 عن رضــا الطالب عن التدريب الميداني 
رة وضع ا، الرجاء اقــرأ كل عبك عن التدريب الميدانييهدف هذا االستبيــان إلي قيــاس مدى رضـا عــزيزي الطالب:

 محايد. –غيــر موافق  –عالمة أمامها، مع العلم أن أن التقدير المستخدم هــو موافق 

 ............................................            اختيارياالسم/ ............. -

 الفرقــة/ ......................................................... -

غير  موافق التدريب الميداني م
 موافق

 محايد

    تتوافق خطة التدريب الميداني مع الجداول الدراسيــة 1

    لميداني تتنوع جهــات التدريب ا 2

    يتــوفــر اإلشراف اإلداري واألكاديمي مع التدريب الميداني  3

    (يــر العمل ُمعلن ومــلزم )االنضباط في المواعيدجدول س 4

    القواعد الضابطة لسير التدريب الميداني فاعلة  5

    التدريب الميداني يُحقق أهدافــه 6

    لمقررات الدراسيةالتدريب الميداني كافي داخل ا 7

    تُتابع الكلية التدريب الميداني باستمرار لتحقيق أهدافه  8

    عمل تقــارير فردية أو جماعية عن التدريب الميداني 9

    تتنوع أساليب تقويم التقارير  11

    تتنوع أساليب تقييم التقارير  11

 مقتــرحات           

        - .............................................................................. 

        - .............................................................................. 

        - .............................................................................. 

        - .............................................................................. 
 

 شكراً لمساهمتك في تطوير العملية التعليمية

 

 ( التدريس والتعلم8مع تحيات فريق معيار)



                                                                                                                                                                             
                                                                 
 

                                 
 ( التدريس والتعلم8معيار )                                                       

1 | P a g e  
 

 

 التدريب الميدانىرضــا الطلبة عن  نع نتائج تحليل أستبيانأوالً: 

بات الميدانية التدرييهدف هذا اإلستبيان إلى تقييم و  التدريب الميدانىتم عمل استبيـــان عن رضــا الطلبة عن 
ة بهدف تحسين وتطوير العملية التعليمية من خالل  اجابات الطلب الطالب تحت إشراف من الكليةالتى يقوم بها 

 .بالتدريبات الميدانية لجميع األقسام بالكليةبالكلية،وذلك حتى يمكن اإلستفادة من أرائهم في اإلرتقاء 

 (80دد)الدراسية بحيث تم توزيع ع( استبيان على الطلبة من جميع األقسام وبجميع الفصول 190ولقد تم توزيع )
ة من ل الدراسيبجميع الفصو األربعة  لباقي البرامجاستبيان  (110بالفصل الدراسى األول والثانى وعدد)استبيان 

 (استبيان.133ولقد تم استالم عدد) ،الثالث الى الثامن

 محايد غير موافق موافق التدريب الميداني م

 %959 %853 %1.59 مع الجداول الدراسيــةتتوافق خطة التدريب الميداني  1

 %.85 %9858 %3.58 تتنوع جهــات التدريب الميداني  2

 ---- %958 %1353 يتــوفــر اإلشراف اإلداري واألكاديمي مع التدريب الميداني  3

 ----- %853 %1.58 جدول سيــر العمل ُمعلن ومــلزم )االنضباط في المواعيد( 4

 %.85 %8 %.185 القواعد الضابطة لسير التدريب الميداني فاعلة  5

 %159 %9151 %158. التدريب الميداني يُحقق أهدافــه 6

 %9.51 %.985 %.15.  التدريب الميداني كافي داخل المقررات الدراسية 7

 %859 %53. %1.59 تُتابع الكلية التدريب الميداني باستمرار لتحقيق أهدافه  8

 %51. ------ %1151 عمل تقــارير فردية أو جماعية عن التدريب الميداني 9

 %53. %951 %1851 تتنوع أساليب تقويم التقارير  11

 %.85 %859 %1858 تتنوع أساليب تقييم التقارير  11

 

 



                                                                                                                                                                             
                                                                 
 

                                 
 ( التدريس والتعلم8معيار )                                                       

2 | P a g e  
 

 -ومنها: اتضافاإل العديد من تم اقتراحأراء الطلبة  ومن خالل

 ولى:الفرقة ال 

 زيارات تهتم بإمكانية الطالب فى التعرف على اآلثار األصلية واألخرى ضافة إ بالعديد من الطال رغب
 .المقلدة

 و ى ضافة التدريب الميدانإلذلك طالبوا ب نظرية فقط أن جميع الموادلفكرة  من الطالببعض  انزعج
الخاصة  اآلثارب التى ترتبطالمعلومات  للوقوف على األثر نفسه ومعرفتهم للموقع وجميع زيارات علمية 

 بصورة اكبر مما يقدم حاليًا. بالزيارة أو التدريب

 قسم ترميم اآلثار:

 إضافة زيارات ميدانية ألماكن صناعة الزجاج والفخار والخرف  طالب العديد من الطلبة بضرورية
 والنسيج وذلك لتمكنهم من الربط بين الجانب النظرى للمادة والجانب التطبيقى منها. 

 .طالب الطالب بجراء تدريب ميداني في فصل الصيف تحت رعاية القسم 
 .طالب الطالب بوجود تدريبات ميدانية مع الحفائر األجنبية 
  طالب الطالب بوجود زيارة لمدينة سيناء لهم ولقسم اآلثار اإلسالمية حيث كانت هذه الزيارة مفعلة من

 قبل ولم تفعل منذ اكثر من خمس سنوات.

 اآلثار المصرية:قسم 

  زيارة األقصر وأسوان من الزيارات األساسية للقسم ومن ثم البد من زيادة المدة التى  أوضح الطلبة أن
يتم قضائهاهناك نظرا لضخامة عدد المواقع األثرية والمتاحف التى يجب على الطالب زيارتها والتى 

 . قد تكون المرة الوحيدة التى يتمكن الطالب من زيارة تلك المواقع
  ميداني صيفي في اماكن مختلفة للحفائر تحت اشراف القسم.اراد الطالب وجود تدريب 
  اقترح الطالب وجود زيارات متخصصة للمقابر المغلقة فقد تعددت زياراتهم الماكن مثل الهرم وسقارة

 وتكون مقابر مهمه مغلقة ويتعذر زيارتها.
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 قسم اآلثار السالمية:

زيارة  مدينة اإلسكندرية كل –مدينة رشيد  –تخصيص زيارة لكل من مدينة فوه بضرورة رغبة الطالب  
  على حدة نظرًاإلحتواء تلك المدن على تراث معمارى إسالمى ضخم البد للطالب من التعرف عليه.

إيران  –تركيا  –أسبانيا  –رغبة الطلبة الشديدة فى إقامة تدريبات ميدانية خارج مصر مثل المغرب  
وغيرها نظرًا ألن هذه الدول تمتلك العديد من اآلثار اإلسالمية والقبطية التى تكمل النظرة الشمولية 

 لفكر الحضارة والتراث اإلسالمى.
حتى ال تكون الزيارات مضغوطة ويتم تفاعل الطالب بشكل بالقاهرة  كثرة عدد الزيارات الميدانية  

 أفضل.

 ية:قسم الثار اليونانية الرومان

 سكندرية  علمية حيث أنهم يقومون بزيارة اإلطالب العديد من الطلبة بزيادة التدريب الميدانى والزيارات ال
 وهناك العديد من المناطق اآلثرية التى يمكن ان يتم زيارتها وتساعدهم فى فهم واستيعاب مقرراتهم 

 .زمالءهم فى األقسام اآلخرى حيث ان زيارتهم اقل من  
 فى زيارات ميدانية خارج مصر وعلى وجه التحديد كل من اليونان و ايطاليا لمشاهدة  رغبة الطالب

 المواقع وتحسين  للغات التى يقومون بتدريسها.

 نقاط التحسين

 ضافة العديد من النقاط التى يمكن أن تحسن من العملية التعليمة للطلبة إومن خالل هذه المالحظات يمكن 

 ومنها :

  ميدانية خارج مصر حتى لو قام الطالب بدفع مبلغ مالى كمساهمة منه فى إقامة الزيارةإقامة زيارات. 
 زيارات تهتم بالصناعات أو الحرف وذلك لكى يتم التواصل مع أهل الصناعة ومن ثم الرؤية ستحداث ا

 التطبيقية لكثير من المواد التى يتم تدريسها فى أقسام الكلية المختلفة.
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 لطالب معرفة دقيقة بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجال اآلثار.ل .أ
 ف يمكن تحديدها كالتالي:عقاط الضن

 ير قسم اآلثار المصرية للغة الهيروغليفية.عدم اجادة الطالب من غ .أ
 عدم معرفة الطالب من غير قسم ترميم اآلثار بالترميم اآلولي لآلثار او الصيانة الوقائية. .ب

 
 :متحف آثار ملوي 

 تم تدريب الطالب في متحف آثار ملوي التابع الدارة المتاحف، وكان رأي جهه التدريب كالتالي:
 م.تم تحديده بالضبط مما يؤكد التزامه حضروا التدريب في الموعد الذيجميع الطالب المتدربين  .1
 تميز الطالب بمستوى علمي مشرف. .2

 :نقاط القوة يمكن تحديدها كالتالي
 للطالب القدرة على العمل الجماعي  ويجيدون التواصل مع اآلخرين. .أ

 يضًا.تميز الطالب بإجادتهم للغة اإلنجليزية وبعض الطالب باللغة األلمانية ا .ب
 المستوى العلمي للطالب متميز ولهم القدرة على البحث عن المعلومات بصورة دقيقة. .ت

 ف يمكن تحديدها كالتالي:عنقاط الض
ضعف معرفة الطالب بالمعارض المحلية والدولية وكيفية اختيار القطع اآلثرية التي من  .أ

 الممكن ان تسافر في المعارض.
 المتاحف والطرق العلمية للعرض المتحفي.ضعف معرفة الطالب بطرق ادارة  .ب

 
 القومي بالسكندريةتحف الم: 

تم تدريب الطالب في المتحف القومي باألسكندرية التابع الدارة آثار ومتاحف اسكندرية ومطروح والساحل 
 الشمالي، وكان رأي جهه التدريب كالتالي:

 التزام الطالب بمواعيد التدريب ولوائح المتحف. .1
 الطالب الستقبال المعلومات والتعلم سريعة.قابلية  .2
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تم تدريب الطالب على طرق العرض المتحفي وترميم المقتنيات المتحفية وقد تميز الطالب بمهارة  .3
 التعلم والكفاءة.

 :نقاط القوة يمكن تحديدها كالتالي
 اجادة الطالب للغة اإلنجليزية ودرايتهم الكاملة بالمصطلحات اآلثرية. .أ

 والشعور بالمسئولية الدائم للطالب.أللتزام ا .ب
 قدرة الطالب على التحاور والمناقشة بصورة علمية دقيقة. .ت
 ف يمكن تحديدها كالتالي:عنقاط الض

 بطرق العرض المتحفي الحديثة.ضعف معرفة الطالب  .أ
ضعف معرفة الطالب بكيفية اقامة المعارض وتنظيمها واختيار اآلثار التي من الممكن اقامة معرض  .ب

 لها.
 اعتماد الطالب على البحث اإللكتروني اكثر من معرفتهم لمصادر وامهات الكتب. .ت

 
 إدارة ترميم اآلثار المصرية بوسط وغرب الدلتا: 

انة واآلثار التابع لالدارة المركزية للصي إدارة ترميم اآلثار المصرية بوسط وغرب الدلتاتم تدريب الطالب في 
 التدريب كالتالي:بقطاع المشروعات، وكان رأي جهه 

 .تميز المتدربين بالسلوك الرائع وإحترام المواعيد .1
 تميز الطالب بمستوى علمي ومهاري متميز. .2
 دراية الطالب باجراءات االمان والسالمة داخل المعمل. .3

 :نقاط القوة يمكن تحديدها كالتالي
 قدرة الطالب على التواصل مع فريق العمل بكفاءة عالية. .أ

 الدقيقة باألسس العلمية الصحيحة للترميم.معرفة الطالب  .ب
 ة على اآلثر.ر قدرة الطالب على تحديد المخاطر ووضع منهجيات للتدخل وفق معدل الخطو  .ت
 .والمصطلحات العلميةللغة اإلنجليزية  الطالب إجادة .ث
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 نقاط الضعف يمكن تحديدها كالتالي: 
 باللغة المصرية القديمة.ضعف معرفة الطالب  .أ

 الطالب بطرق التوثيق األولية رغم معرفتهم الكبيرة بطرق التوثيق األلكترونية.ضعف معرفة  .ب
 ضعف معرفة الطالب بطرق كشف تزييف األثار الحجرية والمقتنيات الملونة. .ت

 
 إدارة ترميم آثار الهرم: 

لمشروعات، االتابع لالدارة المركزية للصيانة واآلثار بقطاع  آثار الهرمإدارة ترميم تم تدريب الطالب في 
 وكان رأي جهه التدريب كالتالي:

 .إحترام المتدربين لمواعيد الحضور واإلنصراف .1
 التصرف المسئول للطالب خالل فترة التدريب. .2
 التزام الطالب بمنهجية الترميم. .3
 قوة المستوى العلمي للطالب. .4

 :نقاط القوة يمكن تحديدها كالتالي
 .قدرة الطالب على العمل تحت الضغط .أ

 الطالب مهارة التعامل واإلحتكاك مع اآلثر.اكتساب  .ب
 التعاون المثمر بين كلية اآلثار جامعة الفيوم وادارة ترميم الهرم. .ت
 معرفة الطالب بمهام المرمم داخل الحفائر وطرق الصيانة األولية والصيانة الطارئة. .ث

 نقاط الضعف يمكن تحديدها كالتالي:
 الطالب للغة المصرية القديمة. عدم اجادة .أ

 عف قدرة الطالب في التفرقة بين انواع التربة.ض .ب
 ضعف قدرة الطالب على استخدام جهاز التوتال ستاشن. .ت

 
 إدارة ترميم متحف كوم اوشيم: 
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التابع لالدارة المركزية للصيانة واآلثار بقطاع  متحف كوم اوشيمإدارة ترميم تم تدريب الطالب في 
 والممياوات، وكان رأي جهه التدريب كالتالي:المشروعات على ترميم العظام والنسيج 

 .تميز المتدربين باإللتزام خالل فترة التدريب بالكامل .1
 للطالب مستوى علمي متميز. .2
 التعامل بمسئولية . .3
 للطالب دراية واسعة عن اسس اآلمان والسالمة داخل المعامل. .4

 :نقاط القوة يمكن تحديدها كالتالي
 .وقدرتهم على التكيف كبيرةإجادة الطالب للعمل الجماعي  .أ

 تميز الطالب بشغفهم للتعلم واالنتباة الشديد. .ب
 اجادة الطالب للمصطلحات العلمية الدقيقة. .ت
تميز المتدربين بالقدرة على استنتاج المعلومات والربط والتحليل بين المعلومات الستنباط منهجية  .ث

 التعامل والعالج.
 مما ساهم في زيادة ثقتهم بانفسهم.اكتسب الطالب مهارة التعامل مع اآلثر  .ج

 نقاط الضعف يمكن تحديدها كالتالي:
عالج المنسوجات والكارتوناج اال ان العظام لم تكن بنفس  على الرغم من المام الطالب الدقيق بطرق  .أ

 .مقدار المعلومات
 معرفة الطالب بإجراءات تأمين الممياوات اثناء الرفع والنقل.ضعف  .ب
 بالطرق العلمية لتخزين الممياوات بعد الترميم.ضعف معرفة الطالب  .ت

 ( التدريس والتعلم8فريق عمل معيار )
 ا.م.د/ عبير فؤاد الهجرسي

 
 


