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  اآلثار كلیة دلیل

  الفیوم جامعة

  
  الجامعي العام
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  خالد إسماعیل حمزة /األستاذ الدكتوركلمة 
  الفیوم جامعة رئیس              

:ىـــــــــى وبناتـــــــــأبنائ  

رحب بكم ىف مستهل عام جامعي جديد ىف رحاب جامعة أن يسعدين أ
م ٢٠٠٥الفيوم اليت صـدر القـرار اجلمهورى بإنشائها اعتباراً  من أول أغسطس 

. بعـد أن كانت فرعًا من جامعة القاهرة ملدة تزيد على الثالثني عاماً   

عبد / سيد الرئيسلا حتت قيادةن يأيت عامنا اجلديد ملن مين الطالع أنه وأ
ا وكرامتها مع بداية ، الذي نتطلع معه وبه الفتاح السيسي خرياً ملصرنا وعز

.قناة السويس اجلديدة كرافد جديد للتنميةبإفتتاح صفحة جديدة يف تاريخ مصر   

عشر كلية هى كليات  ستةستقبالكم اليوم تضم بإوجامعةُ الفيوم الىت تسعد 
دسـة واخلدمة االجتماعية ودار العلوم والعلـوم والسياحة الرتبيـــة والزراعـــة واهلن

والفنادق والرتبية النوعية واآلثـار والطب واآلداب ورياض األطفال واحلاسبات 
معهد الدراسات باإلضافة إىل  والصيدلةواملعلومات والتمريض وطب الفم 

ا هذاالسرتاتيجية لدول حوض النيل واملعهد الفىن للتمريض   ٣٠ا العام وعدد طال
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ألف طالب وطالبة مبرحلة الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا والتعليم 
. من خرية أعضاء هيئة التدريس ٢٠٠٠املفتوح، يقوم بالتدريس هلم ورعايتهم   

إنكم وأنتم ختطون أوىل خطواتكم ىف العام اجلامعى اجلديد لكم أن تفخروا 
الىت ولدت فتية ولديها من املقومات     نتمائكم جلامعة الفيوم             إب

ا من اجلامعات املصرية .واألمكانات ما جيعل هلا مكانة متميزة بني نظريا  

  :وهوكما أن للجامعة موقعًا الكرتونيًا باللغتني العربية واإلجنليزية 

www.fayoum.edu.eg    -     

:ىـــــــــى وبناتـــــــــأبنائ  
واجلامعة كمؤسسة تعليمية تربوية وهى حتقق أحد أهدافها بتخريج أجيال 

واعية سالحها العلم واملعرفة لتحمل راية املسئولية ىف املستقبل تسعى ىف نفس 
االت الرياضية  الوقت إىل توفري العديد من فرص النشاط ىف خمتلف ا

الة واخلدمة العامة والرعاية الطبية الشاملة، واالجتماعية والثقافية والفنية واجلو 
باالضافة اىل املواسم الثقافية الىت تنظمها وتستضيف فيها الوزراء ورموز الفكر 

االت  .واألدب والعلماء ىف كافة ا  

واالصرار  العزميةروح   ٢٠١٣ويونيو  ٢٠١١يناير ثورتى ونستلهم من 
ا ىف التطوير واإل لتواصل قاء وليكن شعارنا هذا العام رتاجلامعة مسري

لتحقيق مزيداً من األهداف على طريق جتويد العملية التعليمية "  ودـــــالصم"
سعار الكتاب اجلامعى ومواكبه أواستكمال املناهج االليكرتونية للحد من ارتفاع 
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للطالب وأعضاء هيئة التدريس  اجلامعات العاملية وجتويد اخلدمات الىت تقدم
.ملستوى املهىن واملهارى للجهاز اإلدارى رتقاء باواإل  

ليكن منهجنا جميعًا البناء وأن نتقن ما نعمله وأن يأتى الكيف قبل 
ام ونعظم الكم ونحافظ على القيم الجامعية األصيلة ونلفظ كل فكر هد

ة بفكر واع وليكن التحديث جيال القادمجهد من سبقونا ونغرس لأل
ً  ومواكبة ومحليًا منهجنا، والتميز هدفنا؛ وأن  المعطيات الجديدة عالميا

. نفخر دومًا بأننا نسطر أولى صفحات تاريخ جامعة الفيوم  

. وفقنا اهللا جميعًا من أجل خير مصر ورفعتها  

 

 واهللا ولى التوفيق ،،

 رئیـس الجامعـة

خالد . د.أ
 إسماعیل حمزة
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  الجامعة إدارة

  خالد إسماعیل حمزة/ الدكتور األستاذ *
  الجامعة رئیس

  

  إبراهیم شدید جابر أحمد/ الدكتور األستاذ*
  والبحوث العلیا الدراسات لشئون الجامعة رئیس نائب

  

  حیدر عوض فرید/ الدكتور األستاذ*
  البیئة وتنمیة المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئیس نائب

  

  محمد عبد الوهاب مرسي/ الدكتور األستاذ*
  والطالب التعلیم لشئون الجامعة رئیس نائب

  

  جمال فتحي عبد الفتاح/ األستاذ السید*
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  .الجامعة عام أمین

  كلمـــة
  الدكتور األستاذ السید

  رمضان محمد منصور عاطف
  الكلیة عمید

  إلــــــــى
  الكلیـــــــــــــــــة أســــــــــــــرة

  الجدید الدراسي العام بدء بمناسبة
  م٢٠١٦/  م٢٠١٥
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   العاملون السادة  -  التدریس یئةه أعضاء الزمالء السادة 
  اآلثار كلیة وطالبات طلبة وبناتي أبنائي

 بمناسبة التهنئة بخاص لكم أتقدم أن یسعــدني

  .والنجاح التوفیق دوام لكم متمنیاً  الجدید الدراسى العام بدء 

  تأتى  ٢٠١٦ -٢٠١٥ الجامعى العام هذا فى الدراسة إن

 من جدیدة آفاق إلى البالد فیها  تنتقل،  المعاصر مصر تاریخ من جدیدة مرحلة ظل فى
 یزال وال، التاریخى التحول هذا عصب هم الشباب وكان،  والدیمقراطیة والعدالة الحریة
 اإلنتاج مسیرة ودفع واإلجتهاد العمل لكن،  به مانحلم إلى نصل حتى الكثیر أمامنا

 مقدمة فى بالدنا ونرى یقة،حق الحلم یجعل أراضیه الوطنووحدة هذا سالمة على والحرص
ا عهدناها كما العالم شعوب ً   .دائم

 مــن الظــن حســن عنــد تكونــوا أن مــنكم تتمنــى فإنهــا بكــم ترحــب إذ اآلثــار كلیــة إن  
 أو الریاضـیة سـواء المختلفـة الطالبیـة األنشـطة فى والمشاركة بالدراسةوالمحاضرات االهتمام
  .الجامعة أو الكلیة داخل وذلك غیرها، أو االجتماعیة أو الثقافیة

 خـــالل مـــن الـــوطن لهـــذا الثقافیـــة الهویـــة علـــى الحفـــاظ إلـــى تهـــدف اآلثـــار كلیـــة إن  
 آالف سـبعة عبـر امتـدت عظیمـة حضـارة بنـاء مـن العظمـاء أجـدادكم بـه ماقـام علـى الحفاظ
 إعجـاب آثـارت والتـي الـوطن، هذا عاشها التي المختلفة التاریخیة العصور عن عبرت عام،
  .احترامه ونالت ،أجمع العالم

 القـــیم منــه نأخــذ أن علینــا یجــب واإلنســانى الحضــارى التــراث بهــذا نهــتم إذ ونحــن  
 فیمـــا تكمـــن اإلنســـان قیمــة وأن المســـتمر، بالعمـــل إال تــنهض ال األمـــم أن ونعلـــم واألخــالق،

  .وأمته لوطنه قیمة ذات أعمال من تركه
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 وبنــاء أجــدادكم بــه قــام مــا إســتكمال فــى -الشــباب أیهــا- علــیكم معقــود فاألمــل لــذا  
  .الشعوب بین ومكانته كرامته لوطنكم وتحفظ األمم بین ذكركم تُخلد معاصرة حضارة

 خدمـــة فـــى المســـئولیة مســـتوى علـــى تكونـــوا أن هـــذا عـــامكم فـــى لكـــم نتمنـــى ونحـــن  
  .  بالكلیة والعاملین ومعاونیهم التدریس هیئة أعضاء أساتذتكم مع والتعاون، الكلیة

   والرقي بالتوفیق یاتالتمن خالص مع

  ،،، التوفیق ولى واهللا                              

                                الكلیة عمید        

  رمضان محمد منصور عاطف/ د.أ   
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  الدكتور األستاذ  كلمة
  المجید عبد محجوب جمال

 والطالب التعلیم لشئون الكلیة وكیل

    بالطال وبناتي أبنائى
   جدید عام مستهل في بكم ومرحباً  أهالً 

ــــي ن ٕ ــــى أدعــــوكم بكــــم أرحــــب إذ وا ــــي والمشــــاركة بدراســــتكم االهتمــــام إل  األنشــــطة ف
 لجنــــة وكــــذلك واالجتماعیــــة والریاضــــیة منهــــا الثقافیــــة والجامعــــة بالكلیــــة المختلفــــة الطالبیــــة
 لنــــدواتا فــــي للمشــــاركة ادعــــوكم كــــذلك األنشــــطة، كــــل خاللهــــا مــــن تمــــارس التــــي الجوالــــة

 تشـارك جدیـدة مصـر فـي جدیـدة شخصـیة تشـكیل في یساعد مما المختلفة العلمیة واألنشطة
  .  المتمیز المستمر بعملك ونموها نهضتها في

 تحصــلون العلمیــة حیــاتیكم فــي هامــة مرحلــة فــي أنــتم الكلیــة وطالبــات طلبــة أبنــائي
 تـرمیم أو واإلسـالمیة صـریةالم اآلثـار مجـال فـي والخبـرة المعرفـة ألـوان من الجدید على فیها

  .  الكلیة رسالة بكم تتحقق وأن المجاالت هذه في جدیدة إضافة تكونوا أن أتمنى اآلثار،

        ،  إلــى بكــم وینتهــي أســاتذتكم مــع التعــاون ملــؤه ســعیداً  دراســیاً  عامــاً  لكــم أتمنــى وأخیـرًا
  . والنجاح التوفیق

  والطالب التعلیم لشئون الكلیة وكیل
  محجـوب المجید عبد جمـال/  د.أ                           
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                     الدكتور األستاذ كلمة
   أحمد توني رستم        

 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث  

ـــدریس والســـادة العـــاملون ـــة الت ـــزمالء أعضـــاء هیئ ـــة .. الســـادة ال ـــاتي طلب ـــائي وبن أبن
 .الفیوم وطالبات كلیة اآلثار جامعة

مــع إشــراقه عــام جــامعي جدیــد یســعدني أن أتقــدم إلــیكم بخــالص التهنئــة بهــذه      
ــًا لكــم دوام التوفیــق والنجــاح، كمــا أرجــو مــن اهللا العلــي القــدیر أن یكــون عــام  المناســبة متمنی

كـــذلك فـــإن كلیـــة اآلثـــار ترحـــب بكـــم وتتمنـــي لكـــم عامـــًا . خیـــر علینـــا وعلـــي مصـــرنا الحبیبـــة
مــن خــالل االهتمــام بالمحاضــرات والمشــاركة فــي األنشــطة الطالبیــة المختلفــة،  دراســیًا موفقــاً 

ـــي  والتعـــاون مـــع أســـاتذتكم أعضـــاء هیئـــة التـــدریس ومعـــاونیهم  والعـــاملین بالكلیـــة، كمـــا تتمن
مـنكم أن تكونــوا علــي مســتوي المســئولیة فــي الحفـاظ علــي التــراث الحضــاري اإلنســاني الــذي 

هـدین سـویًا لتحقیـق رسـالة الكلیـة وهـي إعـداد خـریج متمیــز خلفـه لنـا األجـداد، وأن نسـعى جا
وأبحــاث علمیـــة علــي المســـتوي العــالمي ومشـــاركة مجتمعیـــة فعالــة، بمـــا یســاعد فـــي تحقیـــق 
، ونأمـل أن تكـون حقیقـة وتتبـوأ كلیتنـا مكانـة متمیـزة محلیـًا  رؤیة الكلیـة التـي نحلـم بهـا جمیعـًا

قلیمیًا وعالمیًا فـي ظـل الـدعم المتواصـل مـ ٕ ن إدارة الجامعـة برئاسـة معـالي األسـتاذ الـدكتور وا
  .خالد إسماعیل حمزة رئیس الجامعة

 

  أحمد توني رستم. د. أ                                    
  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                     
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             الدكتور األستاذ كلمة   
                             ليع عمر ناجح  

  وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع
  

 كلیــتكم رحــاب فــي جمیعــاً  بكــم مرحبــا اآلثــار كلیــة وطالبــات طــالب وبنــاتي أبنــائي
 أن تعــالي اهللا مــن أتمنــي الــذي الجدیــد الدراســي العــام بمناســبة بخیــر وأنــتم عــام وكــل المــوقرة

  .تفوقوال والنجاح بالتوفیق مجهوداتكم فیه یكلل
 كافــة فــي الفعالــة بالمشــاركة وعلــیكم بكــم، الظــن حســن عنــد كونــوا وبنــاتي أبنــائي 
 عـــن فضـــالً  العامـــة والثقافـــة واالطـــالع بـــالقراءة أیضـــاً  وعلـــیكم المختلفـــة، الطالبیـــة األنشـــطة

 المســتقبلیة لحیــاتكم التخطــیط علــي قــادر أكــادیمي خــریج لــدینا یكــون حتــى التخصــص علــوم
  .تواجهه التي  الصعاب علي التغلب تطیعویس سلیم منهجي بفكر

 وتعایشـوا الكلیـة ألسـرة بفاعلیـة انضـموا اآلثـار كلیـة وطالبـات طـالب وبنـاتي أبنائي
 كانـت مهمـا مشـاكلكم حـل فـي معكـم ونحـن دائمـاً  علینـا الغالبة السمة هي األسرة فروح معها

 مـا واألجهـزة ألثـاثا مـن وبـه جمیـل مبنـى لكـم تـوفر كلیـتكم إن   .لكـم عون خیر فستجدوننا
، لكــم ملــك أنهــا شــك وال التحصــیل، علــى یســاعدكم  اســتطاعتكم قــدر علیهــا فحــافظوا جمیعــًا
 بكـــم ونفـــع خطـــاكم وســـدد اهللا وفقكـــم تكونـــوا، أینمـــا حـــولكم مـــن البیئـــة تجمیـــل فـــى واجتهـــدوا
نـي .بكـم رفعـة وزادها الحبیبة مصرنا ٕ  فـى یشـارك ألن مـنكم كـل یسـعى أن أیضـاً  ألدعـوكم وا
ا یكــون كــأن حولــه مــن المجتمــع ةخدمــ ً  التـــي المــدني المجتمــع مؤسســات إحــدى فــى عضـــو

  .المجتمع ألعضاء والمساعدة العون تقدیم فى تجتهد
 وتمنیــاتي وتعــالي ســبحانه اهللا وفقكــم اآلثــار كلیــة وطالبــات طــالب وبنــاتي أبنــائي 

 جدیـــد ربفكـــ مصـــر أجـــل مـــن وأهـــدافكم طموحـــاتكم فیهـــا تحققـــون موفقـــة جامعیـــة بحیـــاة لكـــم
  .رشید وعقل

  علي عمر ناجح. د .أ                                                 
  وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة                                             
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  الدكتور األستاذ كلمة
  الوهاب عبد وزیر وزیر    

  صریةرئیس قسم اآلثار الم            
  الطالب وبناتى أبنائي

 مســتقبل فــى واألمــل التفــاؤل ملــؤه جدیــد دراســى عــام إطاللــة مــع بكــم ومرحبــاً  أهــالً 
نـى مشـرق، ٕ  فــى فاعلـة عناصـر تكونـوا لكـى المـتقن الجـاد للعمـل ألدعـوكم هـذا مـوقعى مـن وا
ـــدة مصـــر صـــنع  مـــع التعـــاون فـــى یجتهـــد أن مـــنكم كـــل فعلـــى ، جمیعـــاً  نأملهـــا التـــى الجدی

 فــــى المشــــاركة وكــــذا بالمعرفــــة، نفســــه وثقــــل العلــــم تحصــــیل فــــى مــــنهم واالســــتفادة أســــاتذته
ــه فــى تســاعد والتــي المختلفــة الجامعیــة األنشــطة  أفضــل بشــكل والتفاعــل العمــل لســوق تأهیل

  .المجتمع مع
 والعطــاء بالجدیــة یتســمون دائمــا اآلثــار كلیـة وطالبــات طــالب كعــادة وبنــاتي أبنـائي

ً امتـــ تكونـــوا أن أتمنـــى لـــذا  واألعـــراف بالتقالیـــد وااللتـــزام االنضـــباط فـــي القـــدامى لـــزمالئكم داد
 علیــه الــذي الیــوم شــباب فــأنتم المصــریات علــم فــي العلمــي التقــدم ومواكبــة العریقــة الجامعیــة

 جمیعـا فیهـا المسـئولیة نتحمـل والتـي مصـر الحبیـب بلـدنا تجاه المسئولیة قدر علي یكون أن
 . المجاالت كافة في جدیدة نهضة صرع وبدایة الدیمقراطي التحول نحو

  
  الوهاب عبد وزیر وزیر/ د.أ         

  رئیس قسم اآلثار المصریة         
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  الدكتور األستاذ كلمة
             عاطف عبد الدیم عبد الحي

  رئیس قسم اآلثار اإلسالمیة  
  الطالب أعزائى

  بالكلیة العاملین ئىزمال المعاونة والهیئة التدریس هیئة أعضاء الكرام األخوة

  ،،، اآلثار كلیة وطالبات طالب وبناتى أبنائى

 نبیـه لسـان وعلـى قرآنـه فـى حثنـا الـذى اهللا طاعـة هـو جمیعـاً  ومقصـدنا غایتنا لتكن
{ :  تعــالى فقــال تحصــیله فــى الجهــد وبــذل العلــم طلــب علــى) وســلم علیــه اهللا صــلى( محمــد
ـــعِ  فَ ْ ر َ ـــهُ  ی َ  اللَّ ین ـــذِ ـــوا الَّ ُ ن َ ْ  آم ـــنكُم َ  مِ ین ـــذِ الَّ َ ـــوا و َ  ُأوتُ ـــم ْل عِ ـــاتٍ  اْل َ ج َ ر ـــهُ  دَ اللَّ َ ـــا و َ م َ  ِب ـــون ُل َ م ْ ٌ  تَع ـــر ی ِب  ســـورة}  خَ

 صـلى( اهللا رسـول قـال: قـال أنـه عنـه اهللا رضـى جبـل بن معاذ وعن ١١ رقم آیة ، المجادلة
 تســبیح ومذاكرتــه عبــادة وطلبــه خشــیة تعــالى هللا تعلمــه فــإن العلــم تعلمــوا) : " وســلم علیــه اهللا

 علیـــه اهللا صــلى( اهللا رســول قـــرن كمــا"  صــدقة یعلمـــه ال لمــن وتعلیمــه جهـــاد عنــه والبحــث
 فــال زلفـى اهللا إلـى یقربنـى علمـاً  فیـه أزداد ال یـوم علـىَّ  أتـى إذا: "  فقـال بـالعلم البركـة) وسـلم
  ". الیوم ذلك شمس طلوع فى لى بورك

 الجهــد وبـذل العمـل فـى تعـالى هللا النیـة نخلـص أن جمیعـاً  علینـا المنطلـق هـذا ومـن
 هــذا یومنــا حتــى آثــارهم وظلــت األمــم ســادوا الــذین أســالفنا أمجــاد نعیــد لكــى مجالــه فــى كــل

  .بها ونعتز نفتخر مضیئة صفحة

عــزار فخــر مصــدر هــى التــى الحضــارة هــذه إن ٕ  فـــى أهمــس تجعلنــى جمیعــاً  لنــا وا
 والقــوة مالعــز  الماضــى مــن یسـتمدوا لكــى اآلثــار كلیــة طــالب مـن وبناتنــا أبنائنــا وعقــول قلـوب
 یتــأتى ولــن واألمــل الرجــاء بعــین المســتقبل إلــى ینظــروا وأن والفحــص الــدرس الحاضــر ومــن
 واإلقبـــال الـــدرس وتحصـــیل العلـــم طلـــب فـــى واألجتهـــاد الكریمـــة بـــاألخالق بـــالتحلى إال ذلـــك
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ـــاز لمجـــرد لـــیس بشـــغف علیـــه ـــور أو امتحـــان اجتی ـــة مرحلـــة عب  العـــزة أجـــل مـــن ولكـــن معین
 مــن وفعالــة مخلصــة بمشــاركة إال ترقــى لــن التــى األمــة لهــذه الالئقــة نــةالمكا وتبــوأ والكرامــة
یمــان شـبابنا ٕ  كمــا األمــم مقدمــة فــى لنكــون ــ اهللا بــأذن ـــ جدیــد مــن نعـود ســوف بأننــا صــادق وا
 یرضــوا ولــن الحقــائق هــذه یــدركون ســوف طالبنــا أن فــى كبیــرة ثقــة علــى وأنــى أجــدادنا كــان
  .بدیالً  عنها

 لمســتقبل الخیــر فیــه لمــا جمیعــاً  یوفقنــا أن تعــالى اهللا مــن نــىأتم آخــراً  ولــیس وأخیــراً 
  .الدةخال ونهضتها األمة هذه

  
  

  عاطف عبد الدایم عبد الحي. د.أ                                        
  رئیس قسم اآلثار اإلسالمیة                                             
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  الدكتور األستاذ كلمة  

                 خالف كمال دمحم
 رئیس قسم ترمیم اآلثار     

 فـي بكـم أرحـب أن الجدیـد الدراسـي العـام مطلع مع یسعدني الطالب وبناتي أبنائي
 حیـــاتكم مــن جدیــدة مرحلــة أبـــواب علــى وانــتم والنجــاح التوفیـــق دوام لكــم اآلثار،متمنیــا كلیــة

ـــار وحریـــة والتفـــتح بالنضـــج تتســـم العلمیة،مرحلـــة  عـــن لـــیس العلـــم تحصـــیل ومرحلـــة ،االختب
نما والحفظ التلقین طریق ٕ   .المستقل الواعي والتفكیر الدءوب البحث طریق عن وا

 مـن الوحیـد الهـدف هـو لـیس العلمـي التحصـیل إن أذهاننـا عن یغیب أن یجب وال 
 ممارسـة خـالل مـن الشخصـیة وبنـاء تقـویم منهـا أخـرى أهـدافا هناك إن بل الجامعیة الدراسة

 قـــدراتكم تنمیـــة اجـــل مـــن وغیرهـــا والجوالـــة والریاضـــیة والفنیـــة واالجتماعیـــة الثقافیـــة األنشـــطة
  .ومواهبكم

ـــة ـــة أســـاتذة مـــن فیهـــا مـــن وكـــل والكلی ـــة وهیئ  العلمیـــة أقســـامها فـــي وعـــاملین معاون
 تقـــدیم علـــى دائمــا تحـــرص اآلثـــار تــرمیموخاصـــة قســـم  واإلســالمیة المصـــریة اآلثـــار الثالثــة
 بحضــارته ویفتخــر بماضــیه یعتــز قــوي جیــل إلعــداد لمســاعدتكم اســتطاعتها فــي مــا أقصــى
  .العریقة

 العــام خــالل األنشــطة كافــة وممارســة العلــم تحصــیل فــي خطــاكم وســدد اهللا وفقكــم
  . علیكم سعیدا عاما وجعله الجدید الدراسي

  خالف كمال محمد/  د.أ                        

  رئیس قسم ترمیم اآلثار                 
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  لدكتورةا كلمة

  منال أبو القاسم محمد
  اآلثار الیونانیة والرومانیة قسم رئیس

 طالبات الو  الطالبأبنائى 

یســـعدنى أن أتقـــدم لكـــم بخـــالص التهـــانى بمناســـبة العـــام الدراســـى الجدیـــد مـــع أصـــدق 
  . االمانى لكم دوام التوفیق والرقى

ثــار بجامعـة الفیــوم، لــذا إن قسـم اآلثــار الیونانیـة والرومانیــة یعتبـر أحــدث أقســام كلیـة اآل
فــإن مســتقبل هــذا القســم الجــدي یحتــاج إلــى كــال مــن العمــل الشــاق والــدئوب واألخــالص العــالء 
شــأنه فــى مرحلــة یمــر فیهــا وطننــا بمرحلــة مــن البنــاء والتطــویر یجــب علــى القســم مواكبتهــا بعــزم 

  .واخالص فى العمل
ذا كان القسم الولیـد ینـافس األقسـام المماثلـة فـى جامعـ ٕ ات مصـر والتـى یعتبـر الـبعض وا

منهــا ذو تــاریخ عریـــق فــى هـــذا التخصــص فـــإن القســم یطمــح فـــى تحقیــق مســـتقبل أفضــل لـــیس 
ـــى المســـتوى  ـــق النجـــاح عل ـــه یطمـــح لتحقی ـــك األقســـام فـــى الجامعـــات المصـــریة بـــل إن ـــافس تل لین

 .اإلقلیمى أیضا، حتى یتثنى لنا تحقیق رسالة جامعة الفیوم فى المجال العلمى واألكادیمى

ومــن هــذا المنطلــق ال یجــب علینــا أن نكتفــى بمــا هــو متــاح لــدینا بــل إن القســم یطمــح 
  .لمستقبل أكثر أشراقا لیس بنوایا صادقة فقط بل بالعمل الجاد والمثابرة على تحقیق النجاح

  .كما إننا أیضا عازمون على العمل واإلنجاز لصالح أبنائنا ووطننا العزیز
دعو ابنائنـــا الطـــالب للعمـــل الجـــاد فـــى ظـــل منظومـــة وبنـــاء علـــى ماســـبق فـــإن القســـم یـــ

  .متكاملة ومتوفرة للنجاح واالبداع العلمى والثقافى
  ،،،مع أطیب امنیاتى بالتوفیق

  منال أبو القاسم محمد. د. م.أ
 اآلثار الیونانیة والرومانیة قسم رئیس



١٧ 
 

 

   األستاذ كلمة 
  محمد عبد الرحمن محمد

                                    مدیر إدارة الكلیة 
  .الحمد  الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم یعلم

أبنائى وبناتى طالب العلم والمعرفة أھال بكم في بیتكم الثاني في دوحة العلم وروضة 
  .المعرفة ومیدان التنافس مرحبا بكم في كلیتكم العامرة بكم

علیھ والن طلب العلم عباده تعود فتذكروا إنكم تتعلمون ألن هللا أمر بطلب العلم وحث 
بالنفع علیكم وعلى بالدكم فاجتھدوا في طلبھ، وتذكروا إن العلم لیس لحفظھ وإنما للعمل 
بھ، وبما إنكم في كلیة اآلثار والتي تستطیعون من خالل علومھا المختلفة التعرف على 

أو المعابد  أن ثقافات وحضارات األمم  المختلفة والتي دونت أو نقشت على  البردیات 
  .ترتقي بكم على كافة المستویات الثقافیة و العلمیة والمھنیة

وبما أن كلیتكم بھا العدید من السادة أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین والمتمیزین في  
كافة علوم اآلثار فاسعوا إلى التحصیل والتعلم منھم من اجل غدا أفضل لكم ولبلدكم والتي 

  .متحظى بثلث أثار العال

فالكلیة تتكاتف بكل من فیھا من إداریین وعمال متمثلة فى كافة اقسامھا اإلداریة إلى 
تحقیق كافة المتطلبات الالزمة من أجل إنجاح وتسییر العملیة التعلیمیة ورفع كفاءة الكلیة 

  .بالمستوى الذى یلیق بعراقتھا
  -:ویسعدني أن أتقدم بخالص التھاني إلى

وأعضاء  ورؤساء األقسام العلمیة عمید الكلیة والسادة الوكالء/ السید األستاذ الدكتور 
من هللا أن یكون عام  اوالعاملون ببدء العام الدراسي الجدید متمنیوالطالب ھیئة التدریس 

  .سعیدا علیكم وعلى بلدكم مصرالعزیزة

  محمد عبد الرحمن . أ
 مدیر إدارة الكلیة 
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  الفیوم جامعة شعار

  

  

  

  
 بدلتاه العظیم النیل نهر من الفیوم معةجا شعار یتكون  

ا ً  الجغرافي الموقع ویمثل، باالنجلیزیة الفیوم كلمة بدایة F حرف مكون
 الفیوم ساقیة بها ویحیط، الجامعة قبة أعلى نور طاقة للمحافظة

 واحة بها تتمتع التي الخضرة عن فیعبر األخضر اللون أما. الشهیرة
، والریان قارون وبحیرتي النیل نهر هلمیا األزرق اللون ویرمز، الفیوم
 للمعرفة مركزاً  وقبتها، الصحراء وسط خضراء واحة الفیوم أن لیؤكد

 .والحضاري الثفاقى واإلشعاع
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 الفیوم جامعة – اآلثار كلیة شعار

  
  
 

  

ود وھو سوبك، المعبود ھیئة من اآلثار كلیة شعار یتكون  المعب
 تمساح ورأس بشري بجسد یظھر حیث الفیوم، لمنطقة المحلي
ا ً ا مقعد على جالس ً  .والواس العنخ بعالمتىّ  وممسك
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  سطور فى الفیوم جامعة

  األول الفصل

  المستقبلیة والرؤیة النشأة: الفیوم جامعة

 وفــي القــاهرة لجامعــة التابعــة الكلیــات كأحــد بــالفیوم التربیــة كلیــة شــاءإن تــم م١٩٧٥ عــام فــي
ــــة أنشــــئت م ١٩٧٦ عــــام ــــالفیوم الزراعــــة كلی ــــة أنشــــئت م ١٩٨١ عــــام وفــــي ب   الهندســــة كلی

 فرعــــاً  الفیــــوم الجامعــــة فــــرع باعتبــــار الجمهــــوري القــــرار صــــدر م ١٩٨٣ عــــام وفــــي بــــالفیوم
 ٨٤(  رقـم الجمهـوري القـرار بصـدور أخیـراً  ومالفی شعب حلم وتحقق. القاهرة لجامعة مستقالً 

ـــم الجمهـــوري القـــرار صـــدور وبعـــدها، الفیـــوم جامعـــة بإنشـــاء م ٢٠٠٥ لســـنة)  )  ١٩٣(  رق
ّج واآلثــار، الطــب كلیتــي بإنشــاء م ٢٠٠٥ لســنة  جــالل/ د.أ الســید تعیــین بقــرار القــرارین وتــو

ا سعید مصطفي ً  .الفیوم لجامعة رئیس

ــــةثال اآلن الفیــــوم جامعــــة وتضــــم ــــة هــــي كلیــــة عشــــرة ث  والخدمــــة والهندســــة والزراعــــة التربی
 وكلیـــة والطــب واآلثـــار النوعیــة والتربیـــة والفنــادق والســـیاحة والعلــوم العلـــوم ودار االجتماعیــة

 الفنــــــي المعهـــــد إلـــــي باإلضـــــافة والمعلومــــــات والحاســـــبات األطفـــــال ریـــــاض وكلیـــــة اآلداب
 ویقــع فـدان) ٥٠( مسـاحته وتبلــغ معيالجـا الحـرم الجدیـدة الجامعــة مقومـات ومـن. للتمـریض

 بمنطقــة فــدان) ١٠٠( مســاحة علــى الجدیــد الجــامعي والحــرم الفیــوم، بمدینــة الجامعــة بحــي
ـــي الفیـــوم، محافظـــة شـــمال أوشـــیم كـــوم  الجامعـــة رئـــیس مكتـــب ویشـــمل الجامعـــة إدارة ومبن

 الصـــوت أجهــزة بأحــدث ومـــزودة كرســي) ١٠٠( وســعتها الكبـــرى االحتفــاالت وقاعــة ونوابــه
 وطالبـة، طالـب) ٤٥٠٠(  حـوالي وتسـتوعب الجامعیـة والمدن المركزي، والتكییف واإلضاءة
  .الطبیة واإلدارة الریاضي، والمركز المركزیة، والمكتبة
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 الریاضـیة، التربیـة كلیـة مثـل جدیـدة كلیـات اسـتحداث الولیـدة للجامعـة المسـتقبلیة الرؤى ومن
ـــة، المنشـــآت واســـتكمال ـــى المتخصصـــة بمراكـــزه التعلیمـــي يالمستشـــف وتشـــغیل الحالی  أن عل

 باإلضــافة الحالیــة، الجامعیــة المستشــفیات تأهیــل إلعـادة مرحلیــة تطــویر  أعمــال ذلــك یسـبق
ـــاني إلـــي ـــي مب ـــة اآلثـــار كلیت ـــة، والتربی ـــى للجامعـــة المخصصـــة األرض واســـتغالل النوعی  عل

 الفیومبــــ الســــیاحة قطــــاع تخــــدم جامعیــــة وأنشــــطة منشــــآت أقامــــة فــــي قــــارون بحیــــرة شــــاطئ
 لتوسـعات العـام الموقـع تخطـیط وكـذا مربـع، متـر ألـف)  ٣٢(  ومسـاحتها التعلیمیـة والعملیـة
  .أوشیم كوم منطقة شمال فدان) ١٠٠( مساحة على المستقبلیة الجامعة
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 الفیوم جامعة 

 

  

  
  

  

  

 

  :مقدمة

 تتویجــاً  الفیــوم جامعــة بإنشــاء م٢٠٠٥ لســنة)  ٨٤(  رقــم الجمهــوري القــرار صــدر
  .الفیوم أرض على العطاء من عاماً  ثالثون لجهد

 كلیــة بإنشــاء م١٩٧٥ عــام فــي الفیــوم فــي القــاهرة جامعــة كلیــات إنشــاء بــدأ حیــث
  .العام نفس في بها الدراسة بدأت التي التربیة

 بإنشـــاء ١١٤٢ رقـــم الـــوزراء مجلـــس رئـــیس الســـید قـــرار صـــدر م١٩٧٦ عـــام فـــي
 اعتبـاراً  والهندسـة م١٩٧٦ امعـ فـي الزراعـة بكلیـة الدراسـة بدأت وقد والهندسة الزراعة كلیتي

  .م١٩٨٣ – ١٩٨٢ الجامعي العام من

 القــاهرة لجامعــة فــرع بأنشــاء٢٨٧ رقــم الجمهــوري القــرار صــدر م١٩٨١ عــام وفــي
  .الفیوم محافظة ومقرة سویف وبني الفیوم فرع باسم

 القــاهرة لجامعــة جعــل الــذي ٢٣٩ رقــم الجمهــوري القــرار صــدر م١٩٨٣ عــام وفــي
  .سویف بني ومحافظة الفیوم محافظة من لكل مستقلین فرعین
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معهــد البحـــوث والدراســـات  إلـــي باإلضــافة كلیـــة  عشــرســـتة  الفیــوم جامعـــة وتضــم
  :هي الكلیات وهذه للتمریض الفني المعهداإلستراتیجیة لدول حوض النیل و 

 الدراسـة وبـدأت باإلنشـاء م١٩٧٥ لسـنة)  ٩٢٤(  رقـم الـوزاري القرار بها صدر التربیة كلیة
  .م١٩٧٦/  ٧٥ الجامعي العام يف بها

ـــم الـــوزاري القـــرار بهـــا صـــدر الزراعـــة كلیـــة ـــدأت باإلنشـــاء م١٩٧٦ لســـنة)  ١١٤٢(  رق  وب
  .م١٩٧٧/  ٧٦ الجامعي العام في بها الدراسة

 وبـــدأت باإلنشـــاء م١٩٧٦ لســـنة)  ١١٤٢(  رقـــم الـــوزاري القـــرار بهـــا صـــدر الهندســـة كلیـــة
  .م١٩٨٣/  ٨٢ الجامعي العام في بها الدراسة

 باإلنشــاء م١٩٨٣ لسـنة)  ٥٦(  رقـم الجمهـوري القـرار بهـا صـدر االجتماعیـة الخدمـة كلیـة
  .م١٩٨٥/  ٨٤ الجامعي العام في بها الدراسة وبدأت

 وبــدأت باإلنشــاء ١٩٩٢ لســنة)  ٣٦٢(  رقــم الجمهــوري القــرار بهــا صــدر العلــوم دار كلیــة
  .١٩٨٩/  ٨٨ الجامعي العام في بها الدراسة

 الدراســة وبــدأت باإلنشــاء م١٩٩٥ لســنة)  ٢٣(  رقــم الــوزاري القــرار بهــا صــدر مالعلــو  كلیــة
  .م٩٥/١٩٩٦ الجامعي العام في بها

 باإلنشـــاء م١٩٩٣ لســـنة)  ٣٦٢(  رقـــم الـــوزاري القـــرار بهـــا صـــدروالفنـــادق الســـیاحة كلیـــة
  .م١٩٩٥/  ٩٤ الجامعي العام في بها الدراسة وبدأت

ــة ــة كلی  باإلنشــاء م١٩٩٨ لســنة)  ٣٢٩(  رقــم الجمهــوري رارالقــ بهــا صــدر النوعیــة التربی
  .م١٩٨٩/  ٨٨ الجامعي العام في بها الدراسة وبدأت
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ـــة ـــار كلی ـــم الجمهـــوري القـــرار بهـــا صـــدر اآلث  وبـــدأت باإلنشـــاء م٢٠٠٥ لســـنة)  ١٩٣(  رق
  .م١٩٩٥/  ٩٤ الجامعي العام في بها الدراسة

 الدراسـة وبـدأت باإلنشـاء م٢٠٠٥ لسـنة) ١٩٣( رقـم الجمهـوري القـرار بهـا صدر الطب كلیة
  .م١٩٩٦/  ٩٥ الجامعي العام في بها

 الدراسـة وبـدأت باإلنشـاء ٢٠٠٦ لسـنة) ١٢٩( رقـم الجمهـورى القـرار بها صدر اآلداب كلیة
  .م٢٠٠٧/  ٢٠٠٦ الجامعي العام في بها

 باإلنشــاء٢٠٠٦لســنة) ٢٦٧( رقــم الجمهــوري القــرار بهــا صــدر والمعلومــات الحاســبات كلیــة
  .م٢٠٠/ ٢٠٠٦ الجامعي العام في بها الدراسة توبدأ

 وبــدأت باإلنشــاء٢٠٠٦لســنة) ٢٦٧( رقــم الجمهــوري القــرار بهــا صــدر األطفــال ریــاض كلیــة
  .م٢٠٠٧/ ٢٠٠٦ الجامعي العام في بها الدراسة

 الدراسـة وبـدأ باإلنشـاء ٢٠٠٩ لسـنة) ٣١٧( رقـم الجمهـورى القرار بها صدر التمریض كلیة
  .م٢٠٠٩/٢٠١٠ معىالجا العام فى بها

 وبــدء باإلنشــاء ٢٠١٢ لســنة) ٤٥٨٧( رقــم الــوزارى القــرار صــدر واألســنان الفــم طــب كلیــة
  .م٢٠١٢/٢٠١٣ الجامعى للعام بها الدراسة

 المجلـس رئـیس قـرار بـه صـدر  النیـل حـوض لـدول االستراتیجیة والدراسات البحوث معهد
ـــدء  باإلنشـــاء ٢٠١١ لســـنة) ١٠٤( رقـــم المســـلحة للقـــوات األعلـــى  بهـــا الدراســـة وب

  .م٢٠١١/٢٠١٢ الجامعى للعام

ــة  باإلنشــاء ٣٠/٥/٢٠١٥فــى )١٥٩٦( رقــم بهــاقــرار رئــیس الــوزراء  صــدر  الصــیدلة  كلی
  م٢٠١٦/ ٢٠١٥ الجامعى العام فى بها الدراسة وبدأ
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 ٢٠٠٠ ورعــایتهم لهــم بالتــدریس یقــوم طالــب ألــف ٢٥ الجامعــة  طــالب عــدد یبلــغ         
 مــن تقتــرب نســبة وهـي طالــب ١٣ لكــل تـدریس هیئــة عضــو سـبةبن تــدریس هیئــة عضـو
 بــین متمیــزة مكانــة لهــا یجعــل مــا اإلمكانــات و المقومــات مــن ولــدیها. العالمیــة النســب

 ٢٠٠ مســاحته متكــامالً  جامعیــاً  حرمــاً  فلــدیها األخــرى المصــریة الجامعــات مــن نظیراتهــا
 وأجهـزة معـدات بهـا و مربـع متـر ألـف ٢٥ حوالي مساحتها مباني علیها مربع متر ألف

 و درس قاعــــة ٢٥٠ و مــــدرج ١٠٠ وتضــــم جنیــــة ملیــــون ١٠٠ علــــى تزیــــد وتجهیــــزات
ـــات وعشـــرة معمـــالً  ١٢٠ ـــة وبلغـــت مكتب ـــة والمنقـــوالت األصـــول جمل ـــدى الثابت  جامعـــة ل
 جامعیـة مدینـة الجامعـة وتضـم والمبـاني والمعدات األجهزة في متمثلة جنیة ملیار الفیوم

ـــة تســـتوعب للطالبـــات وأخـــرى للطـــالب ـــول بنســـبة وطالبـــة طالـــب آالف الخمســـة قراب  قب
 المصـریة الجامعـات فـي قبـول نسبة أعلى وهي للطالب الفعلي العدد من% ٢٠ حوالي

ــــي بإضــــافة ــــة األنشــــطة وصــــاالت المالعــــب إل ــــة واللیاق ــــة والمستشــــفیات البدنی  الجامعی
 .الداجنة والثروة والحیوانیة والسمكیة الزراعیة والمزارع
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  الهامة الجامعة افقمر 

    :الجامعي الحرم – ١

 كافــة بداخلــة ویوجــد الفیــوم بمدینــة الجامعــة بحــي ویقــع ، فــدان ٥٠ مســاحته وتبلــغ
 حالیــاً  ویضـم ، للتمـریض الفنـي والمعهـد والطـب النوعیــة والتربیـة التربیـة كلیـات عـدا الكلیـات
 والسـیاحة والهندسـة العلـوم رودا االجتماعیـة والخدمـة الزراعـة وكلیات الجامعة إدارة:  مباني

 الطالبیــة والنشــطة االمتحانــات وصــالة المركزیــة والمطبعــة والمكتبــة والعلــوم واآلثــار والفنــادق
 للطــالب الطالبــي واإلســكان واإلداریــة الطالبیــة الخــدمات ومبنــي الكبــرى االحتفــاالت وقاعــة
  .شاراتواالست الدراسات ومركز المشروعات إدارة ووحدة المجتمع خدمة ومركز

  :الجامعة إدارة – ٢

 وقاعــة ونوابــه الجامعــة رئــیس مكاتــب تشــمل رئیســیة غرفــة ٣٢ مــن المبنــي ویتكــون
  .الجامعة لمجلس الرئیسیة االجتماعات

  :الكبرى االحتفاالت قاعة – ٣

ـــغ ا ١٢٠٠ مســـاحتها وتبل ً ـــر ـــا، مت ً ا، ٨٠٠ وســـعتها طـــابقین مـــن وتتكـــون مربع ً  كرســـی
  .المركزي والتكییف ضاءةواإل الصوت أجهزة بأحدث ومزودة

  :الجامعیة المدن – ٤

ـا، ٤٥٠٠ حـوالي الجامعیـة المـدن وتستوعب ً  مبـاني أربعـة مـن وتتكـون وطالبـة طالب
 وجـاري للطالبـات الجدیـد الطالبـي اإلسـكان مبنـي إلـي باإلضـافة ، للطـالب ومثلها للطالبات

ـا، ٢٥٠٠ لتسـتوعب للطالبـات الجامعیـة المدینـة إنشـاء  الطالبــي اإلسـكان مبنـي وتعلیـة طالبتً
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 المقبـــــولین أعـــــداد فـــــي المضـــــطردة الزیـــــادة لمواجهـــــة وذلـــــك جدیـــــداً  طالبـــــاً  ٢٥٠ لیســـــتوعب
  .طالب ٢٠٠٠ إلي للطالب بالنسبة االستیعابیة الطاقة لتصل بالجامعة

  :االمتحانات وصاالت المركزیة المكتبة مبني – ٥

 ، مــؤتمرات اعــةوق مركزیــة مطبعــة األرضــي الطــابق:  طوابــق خمســة مــن ویتكــون
 تتســع امتحانــات صــاالت والخــامس والرابــع الثالــث والطــابق ، مركزیــة مكتبــة الثــاني والطـابق

 االمتحانـات أوقـات غیـر فـي للدراسـة كقاعـات وتسـتغل الواحدة الفترة في طالب ١٦٠٠ لعدد
 المستشــفي بنــاء لحــین مؤقتــة كمرحلــة تعلیمــي مستشــفي لیكــون المبنــي تأهیــل إعــادة وجــاري
  .للطلبة كمستشفي ذلك بعد یستغل أن على دالجدی

  :المركزیة المطبعة – ٦

 وتقـوم جنیـة ملیـون ٥ تكلفتهـا وبلغت ، الطباعة وآالت معدات بأحدث مجهزة وهي
  .خاص طابع ذات وحدة وهي اإلداریة والمطبوعات الجامعي الكتاب بطبع

  :والمالعب الریاضي المركز – ٧

ـــة للیاقـــة صـــالة ویضـــم ـــيث وملعـــب البدنی ـــد لكـــرة الث  الطـــائرة والكـــرة الســـلة وكـــرة الی
 ملعــب إلــي باإلضــافة ، للطــالب واالجتماعیــة الفنیــة لألنشــطة وصــالة أرضــي تــنس وملعــب

 الجــامعي بــالحرم الخماســي القــدم كــرة وملعـب التربیــة بكلیــة الثالثــي الملعــب وهنــاك اسـكواش
 وسیشــهد والتربیــة العلــوم رودا والعلــوم االجتماعیــة الخدمــة بكلیــات البدنیــة اللیاقــة وصــاالت

 خلـــع ووحــدات مــدرجات إنشــاء یشــمل القــدم كــرة وملعــب الثالثــي لملعــب تطــویراً  العــام هــذا
ضاءة مالبس ٕ    وا

  :الطبیة اإلدارة – ٨

 الحــرم داخــل الجــامعي بــالحرم واإلداریــة الطالبیــة الخــدمات بمبنــي جناحــاً  وتشــغل
  .الضروریة بالمعامل ومجهزة لفةالمخت الطبیة التخصصات كافة تشمل واإلدارة الجامعي
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  : الزراعة كلیة مزارع – ٩

 الحیـــواني لإلنتــاج مزرعـــة وتضــم دمــو منطقـــة فــي فــدان ١٠٠ مســـاحة علــى وتقــع
  .سمكیة ومزرعة الداجني لإلنتاج ومزرعة

  :العلمیة المكتبات – ١٠

ــــة بواقــــع مكتبــــات عشــــر  اآلداب لكلیتــــي مكتبــــات إنشــــاء وجــــاري كلیــــة لكــــل مكتب
  .والحاسبات

  :المجتمع خدمة مركز – ١١

 ســیكون حیــث الخــارجي المجتمــع علــى الجامعــة نافــذة وهــو الجامعــة بمــدخل ویقــع
  .بالجامعة الخاص الطابع ذات الوحدات وبین بینة الوصل همزة
  :المشروعات إدارة وحدة -١٢

  .والقیادات التدریس هیئة أعضاء قدرات تنمیة مركز ١-١٢

  .اإلستراتیجى والتخطیط الجودة ضمان مركز ٢-١٢

  .واالمتحانات الطالب تقویم نظم تطویر مركز ٣-١٢

  :المعلومات تكنولوجیا نظم تطویر -١٣

  .(mis)  اإلداریة المعلومات نظم مشروع ١-١٣

  .االلكترونیة البوابة وتطویر إنشاء ٢-١٣

  .الجامعة معلومات لشبكات االساسیة البنیة مركز ٣-١٣
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  .االلكترونى التعلیم مركز ٤-١٣

  .المعلومات تكنولوجیا على التدریب مركز ٥-١٣

  . الرقمیة المكتبات میكنة ٦-١٣

  .التربیة كلیات تطویر -١٤

  .البحثیة واستشارات بحوث مركز -١٥

  :المفتوح التعلیم  مركز -١٦

 ببرنامج الدراسة بدء علي بالموافقة ٨/١/٢٠٠٦ بتاریخ ٢٤ رقم الوزاري القرار صدر -
 التعلیم بنظام الفیوم بجامعة االجتماعیة الخدمة بكلیة جتماعیةاال الرعایة بكالوریوس

  .المفتوح

 بتاریخ ٢٥٦٠ رقم الوزاري والقرار ٨/٣/٢٠٠٧ بتاریخ٤٥ رقم الوزاري القرار صدر -
 :على للحصول الفیوم بجامعة التعلیم ببرنامج الدراسة ببدء ٢٧/٨/٢٠٠٧

  .جتماعیةاال الخدمة كلیة ) اإلجتماعیة الرعایة بكالویوس-

  .والفنادق السیاحة كلیة ) والسفر والسیاحة الفندقیة المنشآت إدارة بكالوریوس-

  العلوم دار كلیة ) اإلسالمیة والعلوم العربیة اللغة لیسانس -   

  ).التجارة كلیة(والتجاریة المالیة المعامالت بكالوریوس -

   ).   الحقوق كلیة( العملیة القانونیة الدراسات لیسانس  -

  .اإلعالم كلیة  اإلعالم لیسانس -

 .  السیاحى واإلرشاد اآلثار لیسانس -
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  :المجتمع وخدمة الجامعة* 

 أسوار داخل یوماً  كانت فما المحلي مجتمعها خدمة في الهام دورها وللجامعة
 هیئات لكافة استشاریة ومراكز خبرة كبیوت تعمل فكلیاتها الخارجي المجتمع عن تعزلها

 بالفیوم الشاملة التنمیة آفاق دلیل فكان التنمیة في أهدافه وحددت به تحمتال المجتمع
. الفیوم لمحافظة المستقبلي التخطیط في الرئیسیة المراجع أحد أصبح والذي م٢٠١٧ حتى

ً  القطاعات كافة في المساهمات وتعددت  الریان وادي وتنمیة المتجددة الطاقة بمشروع بدء
 ومعالجة الزراعیة اإلنتاجیة ورفع واألثریة السیاحیة لتنمیةوا قارون بحیرة ملوحة وخفض
 التي للمحافظة الزراعیة التنمیة إستراتیجیة المحافظة أراضي في والصرف الري مشاكل
 للمدینة والصناعي اإلداري التخطیط في والمساهمة القادمین للعقدین الزراعة كلیة أعدتها

 والتوعیة والعالجیة الصحیة والقوافل األمیة محو لمشكلة والتصدي أوشیم بكوم الصناعیة
 نقلة یمثل الذي الفیوم مدینة حول الدائري للطریق والتصمیم والتخطیط والبیئیة المجتمعیة
 إلي یهدف والذي والجامعة المحافظة بین التعاون برتوكول وتوقیع للمحافظة حضاریة

 وبین المدربة، البشریة وىوالق للمعرفة كمنتج الجامعة بین والتعاون التكامل تفعیل
 مؤسسات من یشمله بما الفیوم محافظة في والمتمثل بها المحیط المجتمع مؤسسات

 متكاملة واقعیة إلستراتیجیة شاملة برؤیة البشریة التنمیة لتحقیق وذلك وخدمیة، إنتاجیة
 وخاصة التنمیة قضایا لحسم بالمحافظة المدني المجتمع جمعیات من االستفادة وتعظیم
  .السكانیة الزیادة

ا الفیوم جامعة إن ً  واستضافت الفیوم محافظة في وتثقیف أشعاع مركز دائم
 ومع طالبها مع لقاءات في والثقافة والسیاسة االقتصاد ورجال المسئولین وكبار الوزراء
 نحو وتوجهاته وتحدیاته المصري المجتمع قضایا لتدارس الفیوم محافظة ومواطني قیادات

 یتمثل للجامعة دعم والتنفیذیة والشعبیة السیاسیة وقیاداته الفیوم شعب قدم لقد. المستقبل
  .م١٩٧٧ عام إنشائها منذ جنیة ملیون ٣٠ إلي وصلت التي الجامعة تبرعات في
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  :للجامعة المستقبلیة الرؤیة* 

 وأخرى القریب المدى على المشروعات من عدد تنفیذ على الجامعة خطة تعتمد
 جدیدة كلیة استحداث سیتم القریب المدى فعلى المحاور مختلف على لبعیدا المدى على
 بها جدیدة أقسام واستحداث بالكلیات الدراسیة المناهج تطویر وكذا الریاضیة، التربیة وهي

ا إلیه وتسعى الدولة تنشده الذي التكنولوجي التقدم لتواكب  المقبولین أعداد لزیادة تمهیدً
 التي الجامعة كلیات ببعض الموجه واالنتساب المفتوح التعلیم ظامن تطبیق وكذا بالجامعة

  .   الجامعي بالتعلیم لاللتحاق الفیوم ألبناء جدیدة أبواب لتفتح بذلك بها الدراسة طبیعة تسمح

 ملیون ١٥ بتكلفة للطالبات الجامعیة المدینة وهي الحالیة المنشآت واستكمال
ا ً  ملیون تكلفته تبلغ والذي الطالبي اإلسكان بنىم وتعلیة طالبة ٢٥٠٠ لتستوعب جنیه
ا ٢٥٠ ویستوعب جنیه ً ا، طالب  المقبولین أعداد في المضطردة الزیادة لمواجهة وذلك جدیدً

 جنیة ملیون ١٠ تكلفته تبلغ والذي العلوم بكلیة والفیزیاء الریاضیات قسم ومبني بالجامعة،
 كلیة ملحق ومبني جنیة ملیون ٥ لفتهتك تبلغ والذي والفنادق السیاحة كلیة ملحق ومبنى

ا ملیون ٦ تكلفته وتبلغ الهندسة ً  مع بالتعاون إلكترونیة مركزیة مكتبة سیضم والذي جنیه
 البنوك ألحد ومقر واالستشارات، الدراسات ومركز المشروعات إدارة ووحدة الدولي البنك

 ملیون ٨ تكلفته تبلغ ذيوال الزراعة بكلیة المركزیة المدرجات ومبني الجامعة أسرة لخدمة
ا ً   .جنیه

 بمراكزه التعلیمي المستشفي من االنتهاء سیتم القادمة سنوات العشر مدى وعلى
 علي اإلقلیم مستوي على الصحیة الخدمات تطویر في حقیقیة طفرة لیمثل المتخصصة

 تطویر أعمال ذلك یسبق أن على جنیه ملیون١٢٠ بتمویل مربع متر٢٥٠٠٠ مساحة
 بالفعل تم وقد الجالیة، الجامعیة المستشفیات تأهیل إلعادة جنیه ملیون ١٠ فتتكل مرحلیة
  .بعضها تأهیل
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 للجامعة المخصصة األرض الستغالل مخطط أیضاً  الحالي الوقت في وهناك
 بالفیوم السیاحة قطاع تخدم جامعیة وأنشطة منشآت إقامة في قارون بحیرة شاطئ على

نشاء والفنادق ةالسیاح بكلیة التعلیمیة والعملیة ٕ  ومخیم الجامعة ألسرة اجتماعي نادي وا
  .المتمیز الموقع هذا في للطالب دائم

نشاء للجامعة المستقبلیة للتوسعات الالزمة المساحات توفیر من وانطالقاً  ٕ  وا
 یجري فأنه التدریس هیئة أعضاء وخدمات الجدیدة والكلیات المتخصصة البحثیة المراكز

 أوشیم كوم منطقة بشمال الجدید الجامعي للحرم والتفصیلي امالع المخطط وضع حالیاً 
  .م٢٠٥٠ عام حتى للجامعة المستقبلیة للتوسعات تخصیصها تم فدان مائة مساحة على
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 :الجامعة رئاسة ١ – ٢

 العلمیة الجامعة إدارة ویتولى خالد إسماعیل حمزة /  الدكتور األستاذ الجامعة یرأس
 الجامعة رئیس نواب ذلك في ویعاونه األخرى، الهیئات أمام یمثلها وهو والمالیة، واإلداریة

  :الجامعة عام وأمین

  :والبحوث العلیا الدراسات لشئون الجامعة رئیس نائب – ١

  شدید جابر أحمد/ د. أ

 :البیئة وتنمیة المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئیس نائب – ٢

  حیدر عوض فرید /د. أ

  :والطالب التعلیم لشئون الجامعة رئیس نائب – ٣

  محمد عبد التواب مرسي/ د.أ

 :الجامعة عام أمین -٤

  جمال فتحي عبد الفتاح/ أ

  :الجامعة مجلس ٢ – ٢

  :من كالً  عضویته في ویضم الجامعة رئیس یرأسه الجامعة مجلس

  .الجامعة رئیس نواب –١

  الثانـي الفصل

 ومجالسها الجامعة إدارة
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 .للجامعة التابعة لمعاهدوا الكلیات عمداء السادة – ٢

 .الجامعة عام أمین -٣ 

  .العامة والشئون الجامعي التعلیم شئون في الخبرة ذوي من األكثر على أعضاء أربعة –٤

  :والمعاهد الكلیات إدارة ٣ – ٢

  :الكلیة إدارة

  :وكالء ثالثة ویعاونه عمید المعهد أو الكلیة یرأس

  .والطالب التعلیم لشئون الكلیة وكیل – ١

  .والبحوث العلیا الدراسات لشئون الكلیة وكیل – ٢

  .البیئة وتنمیة المجتمع خدمة لشئون الكلیة وكیل – ٣

  .الكلیة أمین - ٤

  :المعهد أو الكلیة مجلس ٤ – ٢

  :من كالً  عضویته في ویضم العمید یرأسه المعهد أو الكلیة مجلس

  .المعهد أو الكلیة وكالء – ١

  .األقسام رؤساء – ٢

  .قسم كل من اذأست – ٣

 .ومدرس مساعد أستاذ – ٤

  .الكلیة خارج من األكثر على أعضاء ثالثة – ٥

  .اختیارهم یتم األكثر على أساتذة خمسة – ٦
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  :الكلیة أقسام ٥ – ٢

 الناحیة من الذاتي كیانه منها لكل مستقلة، أقسام إلي ومعاهدها الجامعة كلیات تنقسم
  .العلمي القسم رئیس القسم لسمج ویرأس والمالیة واإلداریة العلمیة

 خمسة یضم كما القسم في المساعدین واألساتذة األساتذة جمیع من یتكون القسم ومجلس
  .األكثر على مدرسین

  :المعهد أو للكلیة العلمي المؤتمر ٦ – ٢

 الجامعي العام خالل األقل على مرة االجتماع إلى المعهد أو الكلیة عمید یدعو
 :من كالً  وعضویة العمید برئاسة العلمي المؤتمر ویشكل

  .المعهد أو الكلیة في التدریس هیئة أعضاء جمیع – ١

  .المعهد أو الكلیة في والمعیدین المساعدین المدرسین عن ممثلین – ٢

  .الدراسة في المتفوقین من یكونوا أن على الطالب عن ممثلین – ٣

 أو الكلیة في العلمي والبحث مالتعلی شئون كافة ومناقشة بدراسة العلمي المؤتمر ویختص
 لمالحقة انطالقها یحقق بما وتجدیدها ومراجعتها شأنها في المقررة النظم وتقویم المعهد
  .المتطورة وحاجاته المجتمع ومطالب والتعلیمي العلمي التقدم

  :وفروعها ومعاهدها الجامعة كلیات ٧ – ٢

   ـــةالزراعــ كلیة – ٢              التربیـــــة كلیة – ١

   االجتماعیة الخدمة كلیة – ٤     الهندســـــة كلیة – ٣

   العلــــوم دار كلیة – ٦        والفنادق السیاحة كلیة – ٥
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   اآلثــــــار كلیة – ٨             العلـــــوم كلیة – ٧

   النوعیــة التربیة كلیة – ١٠           الطـــــب كلیة – ٩

  والمعلومات الحاسبات كلیة – ١٢         اآلداب كـــلیة – ١١

  التمریض كلیة – ١٤       األطفال ریاض كلیة – ١٣

 حوض لدول االستراتیجیة والدراسات البحوث معهد -١٦          األسنان طب كلیة -١٥
  .النیل

  المعهد الفني للتمریض - ١٨كلیة صیدله                  -١٧
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 تساعد التي المختلفة واألنشطة البرامج بإعداد بالجامعة الشباب لرعایة العامة اإلدارة تقوم
 لتنمیة العدیدة الفرص لهم یهیئ وبما والفائدة، بالنفع علیهم یعود بما أوقاتهم استثمار على

شباع مواهبهم وصقل ٕ  على قاصراً  األمر ولیس للنشطة المتنوعة المجاالت في هوایاتهم وا
 الصیفیة العطلة لیغطي أیضاً  یمتد بل الدراسي العام مدار على األنشطة هذه مباشرة
 وذخیرة الغد أمل الطالب أبنائها تجاه رسالتها باستمرار الجامعة من إیماناً  بأكملها

  .المفدى بوطننا للنهوض المستقبل

  :الطالبیة األنشطة ١ – ٣

  .الكلیات بین ریاضي دوري -

  .الریاضیة واألندیة األخرى الجامعات عم ریاضیة لقاءات -

  .والجماعیة الفردیة األلعاب جمیع في تدریب مراكز -

  )منوعات – مسرح( فنیة عروض -

  .تشكیلیة فنون معارض -

  .ثقافیة مسابقات -

  .علوم نوادي -

  :الطالبیة الخدمات ٢ – ٣

  الثـالث الفصل

  ةبالجامع الطالبیة األنشطة
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 الضمان تحقیق بالكلیات التكافل وصنادیق بالجامعة االجتماعي التكافل إدارة تتولى
 تنفیذ في وتساهم اجتماعیة رعایة تأمین أو من المختلفة بصورة للطالب االجتماعي

  . معوقات دون دراستهم في والنشط الجید استمرارهم على تساعد التي الطالبیة الخدمات

  :الجامعیة المدن ٣ – ٣

  :كاألتي الجامعیة بالمدن الطالب إلقامة المتاحة األماكن

  :الطلبة مدن: أوالً                 

    طالب  ٣٢٢    ١ رقم   الطالبي اإلسكان

    طالب  ٥٠٦    ٢ رقم   الطالبي اإلسكان

    طالب  ٤٩٢    ٣ رقم   الطالبي اإلسكان

    طالب  ٦٥٠    ٤ رقم   الطالبي اإلسكان

  :الطالبات مدن:  ثانیاً                 

   طالبة  ١٤٣٦              التعاونیات غرب مدینة

     طالبة  ٤٠٢               فارس نكیمــا مدینة

   طالبة  ١٤٩                             التـفـتیــش مدینة

   طالبة  ٨٩                     المجتمـع تنمـیة مدینة

   طالبة  ٢٣٣٨                 اإلجمالي
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  :بالجامعة الطالبیة االتحادات ٤ – ٣

 بها المقیدین النظامیین جامعیةال والمعاهد الكلیات طالب من الطالبیة االتحادات تشكل
 النشاط أوجه ممارسة حق االتحاد رسوم یسددون الذین والمنتسبین الوافدین للطالب ویكون

  .الترشیح أو االنتخاب حق لهم یكون أن دون باالتحاد الخاص

 من الطالبیة االتحادات أهداف تحقیق على المعهد أو الكلیة طالب اتحاد مجلس ویعمل
  :آلتیةا اللجان خالل

   الریاضي النشاط لجنة – ٢         األسر لجنة – ١

   الفني النشــاط لجنة - ٤       الثقافي النشاط لجنة – ٣

  والرحالت االجتماعي النشاط لجنة – ٦     العامة والخدمة الجوالة نشاط لجنة – ٥

  :یلي بما الجامعة طالب اتحاد مجلس ویختص                

 الجامعة كلیات بین تتم التي والكشفیة واألدبیة والفنیة یاضیةالر  المسابقات تنظیم – ١
  .ومعاهدها

  .والكشفیة واألدبیة والفنیة الریاضیة األنشطة في الجامعة تمثل التي الفرق تكوین – ٢

  .األخرى الجامعات مع العالقات توثیق – ٣
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 الجمهوریة ئیسر  بقرار بالقاهرة األم اآلثار كلیة عن بالفیوم اآلثار كلیة استقلت

 بعد ذلك وكان بالفیــــوم، اآلثار كلیة فرع باستقالل ٢٧/٦/٢٠٠٥ بتاریخ الصادر ١٩٣ رقم
  .الفیوم جامعة بإنشاء ٢٠٠٥ مارس ٧ في ٨٤ رقم الجمهوري القرار صدور

 وضعت قد بالفیوم القاهرة لجامعة فرع إنشاء رأت عندما السیاسیة القیادة أن بالذكر وجدیر
 الذي الحضاري البعد إلي باإلضافة هذا واجتماعیة اقتصادیة كثیرة عوامل االعتبار في

  . الفیوم به تتمیز

 مصر، تاریخ بها مر التي العصور عبر بارزة تاریخیة أحداثاً  الفیوم أرض شهدت فقد
بداعات شواهد الفیوم أرض علي المصري اإلنسان وترك ٕ  األثري التراث في تتمثل كثیرة وا
 قبل ما وعصر القدیمة الحجریة العصور منذ آثاراً  یتضمن والذي فیومال به تزخر الذي

 ومسیحیة ورومانیة ویونانیة قدیمة مصریة وأثار األسرات قبل ما وعصر التاریخ
سالمیة ٕ   .وا

 جامعة اآلثار كلیة ثم ومن – بالفیوم القاهرة جامعة بفرع اآلثار كلیة إنشاء قرار ویعكس
 وتحتضن. خاص بوجه الفیوم وبتراث عام بوجه مصر بتراث االهتمام عن تعبیراً  – الفیوم
 األثري، الوعي نشر في دورها وكذلك التراث لهذا األكادیمي الجانب الولیدة الكلیة هذه

عداد ٕ   .الحبیبة مصرنا في األثري العمل عبء تحمل علي قادرة أجیال وا

/ الدكتور تاذاألس السید قرار صدر ١٩٩٤ عام أغسطس شهر من والعشرین السابع ففي
 بالفیوم، القاهرة جامعة بفرع اآلثار كلیة بإنشاء ٢٩ رقم للجامعات األعلى المجلس رئیس
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ا الدراسة بدأت وقد ً   اآلن حتى تخرجت وقد ١٩٩٤/١٩٩٥ الجامعي العام من اعتبار
  .دفعة عشر خمسة

ا بإنشاء الكلیة قامت وقد - ً  بعیت خاص طابع ذات كوحدة اآلثار وصیانة لبحوث مركز
 المالیة شئونه إدارة في االستقالل له  ویكون بالفیوم اآلثار كلیة ومقرة بالفیوم اآلثار كلیة

 الجامعة مجلس اعتمدها التي األساسیة لالئحته وفقاً  المركز ویعمل والفنیة واإلداریة
  . م٢٩/٦/٢٠٠٥ بتاریخ المنعقد

 من للكلیة مقدمة منحة عن بارةع بالكلیة واإلنترنت للكمبیوتر مركزا إنشاء أیضاً  تم وقد -
ا ١٥ بها االتصاالت وزارة ً ا حاسب ً  لخدمة وذلك السرعة فائق إنترنت بشبكة متصل آلی

  .كذلك البیئة ولخدمة والبحثیة التعلیمیة العملیة

بالموافقة على  ٢٦/١١/٢٠١٤بتاریخ ) ٤٩٩٥(قرار وزیر التعلیم العالى رقم صدر  -
مرحلة البكالوریوس بنظام الساعات المعتمدة وتم تطبیقها من العمل بالئحة الكلیة الجدیدة ل

  :وتضم اربعة برامج هى ٢٠١٥-٢٠١٤العام الدراسى 

  اآلثار المصریة القدیمة - ١

  اآلثار االسالمیة - ٢

  ترمیم اآلثار - ٣

  اآلثار الیونانیة والرومانیة - ٤
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 الكلیة عمداء السادة

  :نشائهاإ منذ الكلیة وعمداء المشرفین السادة

  البحیري على سید الدین صالح/   الدكتور األستاذ السید ☼

  .م١٩٩٦/  ٦/  ٣٠ – ١٩٩٤/  ٤/  ١٧

   اهللا جاب على اهللا جاب/ الدكتور األستاذ السید ☼

  .م١٩٩٧/  ١١/  ٢١ -  ١٩٩٦/  ٧/  ١

  النبراوي محمد محمد رأفت/ الدكتور األستاذ السید ☼

  .م٢٠٠٠/  ١١/  ١ – ١٩٩٧/  ١١/  ٢٢

  الدین نور أحمد الحلیم عبد محمد/ الدكتور األستاذ السید ☼

  .م٢٠٠٥/  ٨/  ١٦ – ٢٠٠٠/  ١١/  ٢

  طوبیا فرید عادل/ الدكتور األستاذ السید ☼

  .م٢٠١١/  ٧/  ٣١ – ٢٠٠٥/  ٨/  ١٧

  رمضان محمد منصور عاطف/ الدكتور األستاذ السید ☼

  .اآلن حتى –  م٢٠١١/  ٨/  ١
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 یةبالكل الدراسة نظام

 .سنوات أربع بالكلیة الدراسة مدة -

 دبلوم على الحاصلین والطالب العامة الثانویة على الحاصلین الطالب الكلیة تقبل -
 معاهد دبلوم على الحاصلین الطالب وكذلك اآلثار ترمیم قسم الصناعیة الثانویة المدارس
 دبلوم على الحاصلین للطالب معادلة وتجرى التنسیق مكتب لتوزیع طبقاً  وذلك الترمیم

  .الترمیم معاهد وطالب التنسیق بمكتب المقبولین الصناعیة الثانویة المدارس

  :اآلتیة األقسام في البكالوریوس درجة الكلیة تمنح:  أوالً  -
  .المصریة اآلثار قسم – ١
  .اإلسالمیة اآلثار قسم – ٢
  اآلثار ترمیــم قسم – ٣
  قسم اآلثار الیونانیة والرومانیة - ٤

 عشرة لخمسة الذكر سالفة األربعه األقسام في البكالوریوس درجة بمنح الكلیة تقوم -أوالً 
  ). م٢٠١٣ إلي١٩٩٨ من( األعوام خالل دفعة
 اآلثار -  المصریة اآلثار( الثالثة األقسام في اللیسانس درجة بمنح الكلیة قامت -ثانیاً 

 م٢٠١٥ إلي ١٩٩٨ من( ألعواما خالل دفعة عشرة لسبعة)  اآلثار ترمیــم - اإلسالمیة
.(  

  
 الثالثة لألقسام دكتوراه/  ماجستیر/  ماجستیر تمهیدى/  دبلومة الكلیة تمنح:  ثانیاً  -

 )اآلثار ترمیم_  إسالمى -  یونانى ورومانى – مصرى( 
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  .م٢٠١٥/٢٠١٦جامعة الفیوم للعام الجامعي  - تشكیل مجس كلیة اآلثار 

  :على النحو التاليم ٢٠١٥/٢٠١٦جامعى شكل مجلس كلیة اآلثار للعام الی

  :القیادات األكادیمیة بالكلیة: أوالً 

  .رئیساً         عمید الكلیة    عاطف منصور محمد/ د.أ

  عضواً     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  جمال عبد المجید محجوب/ د.أ

  عضواً     وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا    أحمد تونى رستم/ د.أ

  عضواً   وكیل شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة    عمر علىناجح / د.أ

    عضواً     رئیس مجلس قسم اآلثار المصریة  وزیر وزیر عبد الوهاب/ د.أ

  عضواً     رئیس مجلس قسم اآلثار اإلسالمیة  عاطف عبد الدایم عبد الحى  / د.أ

   عضواً     رئیس مجلس قسم ترمیم اآلثار    محمد كمال خالف/ د.أ

  عضواً   قائم بعمل رئیس قسم اآلثار الیونانیة والرومانیة  القاسم محمد منال أبو/ د.م.أ
 :أقدم األساتذة ممثل عن االساتذة بالكلیة: ثانیاً 

  عضواً     أستاذ بقسم ترمیم اآلثار    شحاتھ أحمد عبد الرحیم/ د.أ

 :أقدم األساتذة المساعدین ممثل عن األساتذة المساعدین بالكلیة: ثالثاً 

 عضواً   )قسم ترمیم اآلثار(أستاذ مساعد     ید عبد الرحیم نجوى س/ د.م.أ

  :أقدم المدرسین ممثل عن المدرسین بالكلیة: رابعاً 

  عضواً     )قسم ترمیم اآلثار(مدرس   النبىعبد الرازق عبد الشافى عبد /د

       عضواً              بصفته               مدیر وحدة ضمان الجودة/ د

  :هي لمیةع برامج أربعة  الكلیة تضم

  
  )اآلثار ترمیم – اإلسالمیة اآلثار - ةرومانیالو  ةیونانیال اآلثار – القدیمة المصریة اآلثار(
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  المصریة اآلثار قسم

 وعالقات أنواعه، بكافة القدیم المصري الحضاري التراث بدراسة المصریة اآلثار قسم یهتم
 اللغة رموز فك إلى یونشامبل الفرنسي العالم توصل منذ القدیم األدنى بالشرق مصر

 المصریات، علوم وتحلیل وشرح دراسة فى الغربیین العلماء اجتهد وقد القدیمة، المصریة
 ومعالم تاریخ بدراسة یهتم الذي العلم هذا تطویر محاولین المصریون ذلك فى وتبعهم
 نورها بظالل تلقي تزال ال والتي وحدیثاً  قدیماً  العالم بهرت التي القدیمة مصرنا حضارة

  .علینا

 الثابتة اآلثار فى یتمثل الذي المصري الحضاري التراث بدراسة المصریات علم ویهتم
 تحف من( المنقولة اآلثار إلى باإلضافة) العمائر من وغیرها مقابر أو معابد أكانت سواء(

 المصریات علم ألهمیة ونظراً .) إلخ...ومخطوطات ولوحات وتمائم وتماثیل مختلفة فنیة
درس وأصبح أجمع العالم به اهتم فقد العلوم من لكثیر أولي كمصدر ُ  جامعات معظم فى ی
ن جمعاء للبشریة ملك اإلنساني التراث ألن وذلك العالم، ٕ  أجدادنا وألن موطنه، اختلف وا

 فى والعلمى المادي تفوقهم إلى یشیر وما بعظمتهم یوحي ما اآلثار من لنا تركوا قد
  .المجاالت مختلف

 اآلثار عن والتنقیب الكشف على مدربة أجیال بتخریج المصریات قسم یهتم         
 بذات العالمي التقدم مسایرة یستطیع حتى الحدیثة التكنولوجیة الوسائل مستخدماً 

ماطة النقاب كشف أجل من والتحلیل الدراسة على قادراً  ویصبح التخصص ٕ  عن اللثام وا
 الذي التراث هذا على أمناء یكونوا كیف ضاً أی ویتعلموا المجیدة، حضارتنا عناصر بقیة
 مراحل على وتاریخ وآثار لغة من الحضارة هذه عناصر الطالب األجداد،یدرس لنا خلفه
  .األربع الدراسة سنوات فى
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  :المصریة  اآلثار قسم مجلس
  :أساتذة: أوالً 

  رئیساً     أستاذ      وزیر وزیر عبد الوھاب/  د.أ .١
      

  أستاذ           عضواً                 ناجح عمر على عمر/ د.أ .٢
   

 :أساتذة مساعدین: ثانیًا 

  عضواً   ماھر أحمد أحمد عیسى            أستاذ مساعد/ د.م.أ .٣
      

  عضواً   أستاذ مساعدأیمن عبد الفتاح حسن وزیرى    / د.م.أ .٤
     

  عضواً   أستاذ مساعد  عبد الستار إبراھیم   إبراھیم / د.م.أ .٥
   

       :مدرسین: ثالثًا 

  عضواً                  مدرس             حمد خلف هللا سفینة أ/د .١
      

  عضواً                         مدرس     مختار محمد محمد/ د .٢
     

  عضواً                        مدرس     محمد أحمد السید محمد/ د .٣
     

  عضواً                 مدرس           حنان محمد ربیع حافظ/ د .٤
     

 عضواً                        مدرس            د نصارمحمد على محم/ د -٥  
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  اإلسالمیة اآلثار قسم
  

 وملموس مادي قدیم هو ما كل بدراسة یعني الذي العلم هو اآلثار علم كان لما
 كل آثار لدراسة عدیدة فروع نشأة إلى ذلك أدى والحضاري، البشري النشاط مخلفات عن

 اإلطار كل بدراسة یهتم اإلسالمیة اآلثار علم فإن ثم ومن حدة، على تاریخیة حقبة
 التي الدول شعوب عن المتخلفة اآلثار صور من صورة أي فى والمادي الحضاري

 وحتى اإلسالم ظهور منذ بدراستها القسم هذا یعني التي الفترة وتمتد اإلسالم، اعتنقت
  .المیالدي العشرین القرن

 مادیة أو فنیة أو تاریخیة قیمة وله نقوالم أو ثابتًا كان سواء مادي عنصر أي إن
عد الزمان من قرن علیه مضى وقد ُ  بصغة اآلثار دراسة ترتبط .اآلثار ضمن ویسجل أثرا ی

 البشریة األجناس وعلم التاریخ مثل مساعدة أخرى بعلوم خاصة بصفة واإلسالمیة عامة
 التسجیل أسالیب بكل ستعانةاال مع والتصویر والهندسة والطبوغرافیا والجغرافیا والجیولوجیا

. المؤرخة غیر اآلثار عمر لتحدید الكیمیائي والتحلیل المعماري والرفع الحدیث، العلمي
   :كبیرین فرعین بدراسة اإلسالمیة اآلثار علم یعتني

 تحتویه وما وتخطیطها، والمدن وأغراضها، أنواعها بكافة العمائر هو : األول الفرع 
 .إلخ...وكتابات ونقوش البناء مواد من العمائر

 ومسكوكات فنیة تحف من المنقولة اآلثار بدراسة یعتني : الثاني الفرع 
 على أمة كل تتعرف أن هو اآلثار علم دراسة إلیه تهدف ما أهم إن. إلخ...ومخطوطات

 علم فإن ثم ومن األمم، مسیرة فى ودورها الشعوب بین مكانتها ومعرفة وحضارتها تراثها
  .أمة لكل الحي التاریخ معل هو اآلثار
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  اإلسالمیة اآلثار قسم  مجلس

  :أساتذة: أوالً 

  رئیساً        أستاذ              عاطف عبد الدایم عبد الحى/ د.أ

 عضواً     أستاذ                  عاطف منصور محمد / د.أ

   عضواً              أستاذ         احمد تونى رستم/ د.أ

 عضواً             أستاذ             إبراهیم صبحى السید غندر/ د.أ

 :أساتذة مساعدین: ثانیًا 

  عضواً            أستاذ مساعد متفرغ    جمال محمود مرسى / د.م.أ

 عضواً             أستاذ مساعد      آمال حامد المصرى/ د.م.أ

 عضواً             أستاذ مساعد    أسماء محمد إسماعیل / د.م.أ

 عضواً             اعدأستاذ مس      أمین عبد اهللا رشیدى/ د.م.أ

 عضواً     أستاذ مساعد        ولید على محمد محمود/ د.م.أ

  عضوا                  أحمد محمود محمد أمین        أستاذ مساعد/ د.م.أ

  :مدرسین: ثالثًا 

 عضواً           مدرس  محمد عبد الودود عبد العظیم/ د

 عضواً         مدرس  محمد أحمد عبد الرحمن إبراهیم / د

 عضواً         مدرس  د السالم السید قطرىأمل عب/ د

 عضواً         مدرس    ربیع أحمد سید أحمد/ د

 عضواً         مدرس  مروة عادل إبراهیم عبد الجواد/ د
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 عدة لبناء تسعي التي والكیفیة بالشكل القسم لطالب العلمي لإلعداد القسم یهدف
  :وهي القسم من المتخرج بالطالب قدرات
 م تضمن ابیةاستیع قدرة ّ  لرفع إلیها یحتاج التي والمتطلبات األثر، لحالة المرمم تفه

  .علیه والمحافظة جودته
 القطع ترمیم علي التدریب في والتجریب المحاكاة استخدام طریق عن تقنیة قدرة 

 .المطلوب بالشكل وتشكیلها الخامات من التمكن للمرمم وتضمن األثریة،

 العلمي التحلیل علي والقدرة األثریة القطع تلف أسباب الستیعاب تحلیلیة قدرة 
  وتطویعها المتطورة الحدیث والتحلیل الفحص  وسائل واستخدام تلفها لمظاهر
 .القطع لتلك العالج خطط ووضع تلفها أسباب واستنتاج الهدف هذا لخدمة

 أو القطع وصیانة عالج خطة وضع في المرمم نجاح تضمن تخطیطیة قدرة 
 .المالئم بالشكل األثري المكان

 كان سواء المختلفة القدرات هذه علي الحصول بالقسم تدرس التي المواد وتكفل 
 وعالج ترمیم مجاالت في العلمي والبحث التدریب أو األكادیمیة بالدراسة ذلك

 . المختلفة المواد

 بحوث لعمل المتخصصة البحث ومراكز العلمي القسم كوادر بین التعاون ویتم 
 یعمل كما. األثر بها المتواجد بالبیئة المتعلقة البیئیة لمشكالتا لحل مشتركه
 البیئة لخدمة التخرج مشروعات مجاالت لتوجیه بالقسم التدریس هیئة أعضاء

ا به واالرتقاء والمجتمع ً  .حضاری

  

  

  

 اآلثار ترمیم قسم
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  :اآلثار ترمیم قسم مجلس

 :أساتذة: أوالً 

    رئیساً       أستاذ         محمد كمال خالف/ د.أ

      عضواً             استاذ       بد المجید محجوبجمال ع/ د.أ

   عضواً             أستاذ       شحاته أحمد عبد الرحیم/ د.أ

  :أساتذة مساعدین: ثانیًا 

  عضوا                       أستاذ مساعد    حمد معتمد مجاهدم/ د.م.أ

  عضواً         أستاذ مساعد  نجوى سید عبد الرحیم/ د.م.أ

 عضواً         أستاذ مساعد    ى نجالء محمود عل/ د.م.أ

 :مدرسین: ثالثًا 

 عضوا    مدرس               زق عبد الشافى عبد النبى  عبد الرا/ د

 عضواً        مدرس           صالح محمد صالح/ د

 عضوا      مدرس                 ر عز الرجال عبد اللطیفیس/ د

 عضواً       مدرس                        امد مبروكنبیل سعید ح/ د

  عضواً       مدرس                نیفین كمال فهیم فرج/ د

 

  

  

  الیونانیة والرومانیة اآلثار قسم  مجلس
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یختص بدراسة الحضارتین الیونانیة والرومانیة  إن قسم اآلثار الیونانیة والرومانیة 
بشقیها التاریخى واألثرى، نظرا لدورهم البارز الذى لعباه فى تشكیل الحضارة الحدیثة، كما یهتم 

 . القسم بدراسة التأثیرات الحضاریة واألثریة للحضارات المتزامنة مع هاتین الحضارتین

خدمة تعلیمیة ذات بعد أكادیمى    ولذا فإن قسم اآلثار الیونانیة والرومانیة یسعى لتقدیم
متخصص ومتمیز فى مجال اآلثار الیونانیة والرومانیة، كما أن القسم یعمل على االرتقاء 

ن كان للقسم رؤیته بمستوى الطال ٕ ب فى كافة جوانب التخصص فى إطار رؤیة ورسالة الكلیة، وا
  .الخاصة كواحدًا من تخصصات الكلیة

یعمل القسم على تأهیل الطالب للعمل بالجهات األكادیمیة والمهنیة ذات العالقة 
  .بالتخصص بعد التخرج

زة تلیق بقسم فیعمل على إعداد خریج متمیز یستطیع تقدیم خدمة مجتمعیة متمی
  .أكادیمي فرید فى المجاالت المرتبطة بالتخصص

ویعتبر قسم اآلثار الیونانیة والرومانیة وحدة أكادیمیة متخصصة تدرس جوانب 
ً كانت جوانب مادیة تتمثل فى اآلثار المادیة المتبقیة عن  الحضارة الیونانیة والرومانیة كافة سواء

تتمثل فى التاریخ، واللغة، واألدب، والفكر، لیس فى  تلك الحضارات، أو جوانب فكریة وحضاریة
مواطنهما األصلیین فقط بل تمتد الدراسة إلى كافة المناطق التى شملتها تلك الحضارة، ومن 
ا التى خضعت أجزاء كبیرة منها لحكم الیونان والرومان لعدة قرون قبل  ً بینها منطقتنا العربیة حالی

  .سها مصرالفتح العربى اإلسالمى، وعلى رأ

فالقسم یتمیز بتخصصه الدقیق والحیوى لهاتین حضارتین المؤثرتین فى العالم القدیم  
والوسیط والحدیث، حیث تركتا بصمتهما المؤثرة والواضحة حتى وقتنا الحاضر على آداب وعلوم 

  .وفنون وسیاسات وقوانین أقوى اإلمبراطوریات فى التاریخ الحدیث
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  )مرحلة البكالوریوس( ة الجدید الداخلیةالالئحة 

  الساعات المعتمدة بنظام
  

  
ق ة تطب ار كلی ة - اآلث وم جامع ة  الفی ةالالئح دة  الداخلی الوریوس( الجدی ة البك ام ) مرحل بنظ

ة ( الساعات المعتمدة فى البرامج األربعة  ار اإلسالمیة  –اآلثار المصریة القدیم رمیم  –اآلث ت
ً من العام الجامعى ) یةاآلثار الیونانیة والرومان –اآلثار    .م٢٠١٤/٢٠١٥اعتبارا

 فى التخصصات التالیة بكالوریوستمنح الكلیة درجة ال: 
  .اآلثار المصریة -

 .اآلثار االسالمیة -

  .ترمیم اآلثار -

 .ثار الیونانیة الرومانیةآلا -

 تمنح الكلیة درجة الماجستیر والدكتوراة فى التخصصات السابقة.  

  التالیةتمنح الكلیة دبلوم فى التخصصات:  

 .دبلوم اآلثار المصریة -

 .اإلسالمیة دبلوم اآلثار -

 .ثار الیونانیة والرومانیةآلدبلوم ا -

  ثارآلادبلوم ترمیم  -

الساعة المعتمدة هى وحدة قیاس دراسیة لتحدید وزن كل مقرر بالنسبة للمقررات  -
األخرى، وهي تعادل محاضرة نظریة مدتها ساعة واحدة نظریة في األسبوع أو تدریبات 

عملیة مدتها ساعتان في األسبوع أو تدریبات میدانیة مدتها أربع ساعات في األسبوع م
  .ال تشمل أسابیع اإلختبارات النهائیة عشر أسبوعا خمسة يمدة الفصل الدراسو 

أو  سالمیة أو المصریةفى اآلثار سواء اإل البكالوریوسمتطلبات التخرج لنیل درجة  -
أما متطلبات التخرج لنیل درجة . سیة معتمدة موزعةساعة درا ١٤٤ الیونانیة الرومانیة

والنظام الدراسي یقسم فیه العام . ساعة معتمدة ١٥٦ثار آلالبكالوریوس في قسم ترمیم ا
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وكل منهم ) الفصل الخریفي والفصل الشتوي ( الدراسي إلي فصلین دراسیین أساسیین 
سب ظروف الدراسة أسبوعًا باإلضافة إلي فصل صیفي إختیاري تطرحه الكلیة ح ١٥

وحاجة الطالب، عبارة عن ثمانیة أسابیع إلي جانب فترة اإلمتحانات ویحدد مجلس الكلیة 
 .الحدین األدني واألقصي للساعات المعتمدة المسجلة في الفصول الصیفیة

 بخصوص سیاسات القبول والتوزیع باألقسام األكادیمیة:  
لقبول الطالب بالبرامج   د المنظمةوالقواع المعاییر واالختباراتیضع مجلس الكلیة  -

ویحق لمجلس الكلیة األكادیمیة على أن تعلن للطالب خالل دراستهم للمستوى األول 
تخصص وفقا العداد الطالب المقبولین في  أياتخاذ قرار بوقف أو استمرار التسجیل في 

لقسم كل تخصص والطاقة البشریة والمادیة للكلیة وذلك بناء على اقتراح من مجلس ا
عالوة على ما  -ثار دون غیره من األقسام األخرىآلالمختص، ویختص قسم ترمیم ا

باختبار قدرات تكون درجته إلى جانب معاییر  -یضعه مجلس الكلیة من معاییر للقبول به
  .القبول األخرى هى احدى محددات القبول بالقسم

 ١٨بالتسجیل فى رومانیة ثار المصریة واإلسالمیة والیونانیة الآلبأقسام ایسمح للطالب  -
ویسمح  .ساعة لكل فصل دراسى كحد أقصي من بین المقررات اإلجباریة واالختیاریة

ساعة كحد أقصى لكل فصل دراسي طبقا  ٢٠ثار بالتسجیل في آلللطالب بقسم ترمیم ا
 .للجداول المعدة لكل فصل دراسي

تیاز هذا المتطلب ال یجوز للطالب التسجیل فى مقررات لها متطلب سابق إال بعد اج -
 .السابق بنجاح

 ةساع ١٢بالتسجیل فى اكثر من ) ١(الیسمح للطالب الذى له معدل تراكمى اقل من  -
وهو الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة كل فصل دراسي  معتمدة فى الفصل الدراسى

ساعة معتمدة  ١٥ثار فال یسمح للطالب بالتسجیل في اكثر من آلبإستثناء قسم ترمیم ا
 .حد أدنى للتسجیلك

یمكن لمجلس الكلیة الترخیص بتجاوز عدد ساعات الحد األدنى واألقصى للتسجیل لكل  -
 .فصل دراسي لدواعي تخرج الطالب أو یكون الطالب على قائمة اإلنذار ومعرض للفصل

  ضوابط تقدیر النجاح والرسوباالختبارات و بخصوص:  

  .فیهاید أدوار أعضاء هیئة التدریس یحدد مجلس الكلیة نظام أعمال االختبارات وتحد -

یشمل موضوعات  ساعتانیؤدى الطالب اختبارًا تحریریًا فى نهایة الفصل الدراسى مدته  -
 .المقرر
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یحصل الطالب على الدرجات الفعلیة التى تقررت بواسطة أعضاء هیئة التدریس فى  -
 .وال یجوز تطبیق ما یسمى بدرجات الرأفة االختبارات،

 .عند اجتیازه بنجاح جمیع المقررات بكالوریوسجة الیمنح الطالب در  -

 .درجة  ٦٠درجة، والنهایة الصغرى  ١٠٠تكون النهایة العظمى لدرجات اختبار المقرر  -

 یقدر نجاح الطالب فى المقررات وفى التقدیر العام بأحد التقدیرات اآلتیة: 

  .فأكثر من مجموع الدرجات % ٩٠            ممتاز -

  .من مجموع الدرجات %  ٩٠إلى أقل من  %٨٠  جید جداً  -

  .من مجموع الدرجات % ٨٠إلى أقل من % ٧٠    جید -

  .من مجموع الدرجات %  ٧٠إلى أقل من % ٦٠    مقبول -

  حسب المعدل التراكمى للتخرج الذى یحصل علیه المتخرج للتخرجویتحدد التقدیر العام.  

أى مقرر  يیرسب الطالب فالئحة، بما ال یتعارض مع أحكام المادة السابعة من هذه ال -
 .درجة ٦٠یحصل فیه على أقل من 

 التسجیل للمقررات الدراسیة:  

یقوم الطالب بتسجیل المقـررات الدراسـیة فـي موعـد أقصـاه أسـبوعین قبـل بدایـة المسـتوى  -
الدراسي ومن خالل نمـاذج طلـب التسـجیل بمعرفـة المرشـد األكـادیمي وفـي حالـة اسـتیفاء 

الطالب للمقرر الدراسي یقوم الطالب بتعدیل اختیاراتهم بمعرفـة المرشـد الحد األقصى لعدد 
  .األكادیمي

الطالب المتأخر عن التسجیل حتى نهایـة االسـبوع الثالـث مـن بدایـة الفصـل الدراسـي یـتم  -
عرض حالته على لجنة شئون التعلیم والطـالب ثـم مجلـس الكلیـة للنظـر فـي سـبب تـأخره 

بقة ما لم یتقدم بعذر یقبله مجلس الكلیة ویكون مسـئوال عـن ویعتبر غائبا عن الفتره السا
 .تحصیل المواد العلمیة للفترة السابقة

یعتبر الطالب متغیبا في حالة تأخره عن التسـجیل حتـى االسـبوع الرابـع مـن بدایـة الفصـل  -
الدراسي ما لم یتقدم بعذر یقبله مجلس الكلیة ومـن ثـم یعتبـر راسـبا ویحتسـب ذلـك ضـمن 

  .فصلي والتراكميمعدله ال

 الحذف واإلضافة:  
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یجوز للطالب بعد اكمال اجراءات التسجیل أن یقوم بحذف أو اضافة مقرر أو اكثر خالل  -
األسبوع األول و الثاني من الدراسة بالتنسیق مع المرشد االكادیمي طبقا للحدین األدنى 

  .واألقصى للتسجیل وحسب اللوائح

 اإلنسحاب: 

مقرر أو أكثر خالل االسبوعین األول والثاني من بدایة  یسمح للطالب باالنسحاب من -
كما یسمح للطالب  .الفصل الدراسي وفي هذه الحالة ال یثبت له في سجله انه منسحب

بإضافة مقرر أو أكثر خالل األسبوعین األول والثاني من الفصل الدراسي وذلك مع مراعاة 
 .هذه الالئحة الحد األقصى للعبء الدراسي المسموح به وفقا الحكام

وبعد ) من المحاضرات والتطبیقات % ٧٥(یجوز للطالب اذا كان مستوفیا نسبة الحضور  -
موافقة مجلس الكلیة اإلنسحاب من مقرر أو أكثر خالل األسابیع الست األولى من الفصل 

وال تدخل هذه المقررات ) W(الدراسي وفي هذه الحالة یثبت له في سجله انه منسحب 
الطالب الفصلي والتراكمي، أما في حالة إذا كان الطالب غیر مستوفیا  في حساب معدل

وفي هذه الحالة تدخل هذه المقررات في   ) WF(لنسبة الحضور یثبت له في سجله أنه 
 .حساب معدل الطالب الفصلي والتراكمي

یجوز للطالب اذا كان مستوفیا نسبة الحضور المنصوص علیها في هذه الالئحة وهي  -
المحاضرات والتطبیقات ان ینسحب كلیا من الدراسة في أحد الفصول الدراسیة من % ٧٥

اذا قدم عذرا یقبله مجلس الكلیة، وفي هذه الحالة یثبت له في سجله انه منسحب بعذر 
لجمیع مقررات الفصل الدراسي ویعتبر االنسحاب في هذه الحالة وقفا ) CW(مقبول 

لحالة ال تحتسب مدة ایقاف القید ضمن المدة وفي هذه ا. للقید لمدة فصل دراسي واحد
  .المقررة للحصول على الدرجة وفقا ألحكام هذه الالئحة

 تعدیل المسار: 

یجـوز للطالـب تغییــر مسـار تخصصـه بشــرط اسـتكمال متطلبـات التخصــص المرغـوب فیــه  -
وعــدم احتســاب الســاعات المحــددة التــي اجتازهــا الطــالب مــن قبــل إال مــا وقــع فــي مجــال 

وفـي كـل . التخصص الجدید وذلك بعد موافقة المرشـد االكـادیمي ومجلـس الكلیـة متطلبات
ُســمح للطالــب بتغییــر مســاره إال مــره واحــدة وبشــرط إكمــال الطالــب لفصــلیین  األحــوال ال ی

  .على األقل) د( دراسیین متتالیین وبتقدیر 

 المواظبة والغیاب: 

ضرة نظریة أو عملیة مع یتولى استاذ المقرر تسجیل حضور الطالب في بدء كل محا -
  :مراعاة ما یلي
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الحد المسموح به لغیاب الطالب بدون عذر مقبول ویتولى استاذ المقرر انذار الطالب  -
واخطار ادارة الكلیة بخطاب التخاذ الالزم اذا تجاوز الطالب الحد المسموح به للغیاب 

 .والذي یقرره مجلس الكلیة

زیادة نسبة الغیاب عن الحد المسموح وعدم  في حالة) محروم(یحصل الطالب على تقدیر  -
قبول عذره عن الغیاب من قبل مجلس الكلیة وتدخل نتیجة الرسوب في حساب المعدل 

 .التراكمي للطالب

اذا كانت زیادة نسبة الغیاب عن الحد المسموح به بعذر یقبله مجلس الكلیة یحصل  -
 .ذر ویحتفظ بدرجته كاملهوذلك في المقرر الذي قدم عنه الع) W(الطالب على تقدیر 

( الطالب الذي یتغیب عن االمتحان النهائي ألي مقرر دون عذر مقبول یعطي درجة  -
ویعتبر راسبا في ذلك االمتحان وال تحتسب له درجات االعمال الفصلیة أو ) صفر

 .االختبارات العملیة التي حصل علیها

عدم حضور االمتحان النهائي یمكن للطالب أن یتقدم بعذر قهري یقبله مجلس الكلیة عن  -
على االقل من درجات االعمال الفصلیة أو % ٦٠ألي مقرر بشرط ان یكون حاصال على 

یكون قد تم حرمانه تأدیبیا أو أكادیمیا من دخول االمتحانات  االختبارات العملیة وال
 .النهائیة

لي وفي الموعد ویتاح لذلك الطالب فرصة اداء االمتحان النهائي في الفصل الدراسي التا -
المحدد وتحتسب الدرجة النهائیة على اساس الدرجة الحاصل علیها في االمتحان النهائي 

 .اضافة الى الدرجة السابق الحصول علیها في االعمال الفصلیة أو االختبارات العملیة

 االنذارات: 

من ساعات أي مقرر في أي فصل دراسي ولم % ٢٥اذا زادت نسبة غیاب الطالب عن  -
 )F=محروم(م عذرا ال یسمح له بدخول االمتحان النهائي للمقرر ویسجل له تقدیر یقد

اذا حصل الطالب في أي فصل دراسي على تقدیر تراكمي اقل من الحد االدنى المنصوص  -
 .الالئحة ولمدة ثالث فصول متتالیةهذه علیه في 

الثاني ویعتبر مراقبا اذا تكرر المعدل المتدني للطالب لنفس الفصل الدراسي ینذر االنذار  -
 . دنى للعبء الدراسيأللتسجیل اال في الحد ابااكادیمیا وال یسمح له 

یستمر توجیه انذارات متتالیة اذا ظل المعدل التراكمي للطالب دون الحد األدنى المسموح  -
  .یفصل من الكلیة) ثالث إنذرات(به واذا تجاوز الحد األقصى لالنذارات 
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  مدة الدراسة القصوي -

ك الفصول  ١٤دة القصوي للدراسة بالبرامج الدراسیة ھي الم - فصل دراسي بما في ذل
دة  ذه الم اوز ھ وز تج یفیة ویج ول الص اب الفص ب دون حس ا الطال حب منھ ي انس الت
رر  ذر مب ة وبع القصوي بقرار من مجلس الجامعة وبناءً علي توصیة من مجلس الكلی

 .ومقبول
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  المقررات الدراسیة لألقسام

  ثار المصریةآلا)  برنامج(سم الئحة ق
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  )عام ( الفرقة االولى  :المقررات الدراسیة

  الساعات اإلجباریة: أوال

  :المستوى االول

  ) ساعات متطلبات كلیة ٦+  ساعات متطلبات جامعة ١٠(ساعة إجباریة  ١٦

تدریب  نظري اسم المقرر كود المقرر
  میداني

مجموع الساعات  عملي
 المعتمدة

 ٢ ٢ - ١  يحاسب ال ج ١١١

 ٢ - - ٢ مبادئ علم الترمیم  ك ١١٢ 

 ٢ - - ٢ لغة انجلیزیة  ج١١٣

  ٢ - - ٢ اللغة المصریة القدیمة مبادئ  ك  ١١٤

 ٢ - - ٢ ثارآلمدخل الى علم ا ك ١٢١

 ٢ - - ٢  حقوق االنسان ج ١١٦

ج ١١٧   ٤ - ٤ ٣ الفیوم  وآثار  حضارة 
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  :المستوى الثاني

  ): كلیة متطلبات(ساعة إجباریة  ١٦

رقم 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 

 عتمدةمال

ثار الیونانیة آلمدخل إلى علم ا ك١١٥
  الرومانیة

- ٢  
 

-  

 

- ٢ 

 ٢ - - ٢ - تاریخ مصر القدیم  ك ١٢٢

 ٢ - - ٢ - تاریخ مصر االسالمیة  ك ١٢٣

  ٢  - - ٢ - تاریخ الفن   ك ١٢٤

 ٣ - ٤ ٢ - آثار مصریة قدیمة ك ١٢٥

 ٣ - ٤ ٢ -  ثار اسالمیةآ ك ١٢٦

 ١٢٧ 
 ك

 ٢ ٢ - ١ - معدنیات وصخور
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  الساعات االختیاریة: ثانیا

  :بواقع ساعتین لكل مستوى) متطلب كلیة(ساعات اختیاریة  ٤

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٢ - - ٢ -  ةبیئی مخاطر ك ١١٨

 ٢ - - ٢ - الترمیم األولي لألثر   ك  ١١٩

 ٢ - - ٢ - انثروبولوجیا  ك  ١٢٩

  ٢  -  -  ٢  -  أساطیر یونانیة ورومانیة  ك ١٢٨
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  المستویین الثالث والرابع - الفرقة الثانیة

  ساعات اختیاریة ٨+ ساعة إجباریة  ٢٨

  :الساعات اإلجباریة: أوال

  :ساعة بكل مستوى دراسي ١٤ریة بواقع ساعة إجبا ٢٨

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
  السابق

تدریب  نظري
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

آثار ما قبل التاریخ  ص ٢١١
  وبدایة االسرات

- ٢ - - ٢ 

 ٢ ٢ - ١ - رسم معماري  ت ٢١٢

  )١(لغة مصریة قدیمة   ص ٢١٣

عصر (قواعد وتمرینات 
 )وسیط

- ٣ ٢ - ٢ 

تاریخ وآثار الوطن العربي   ص  ٢١٤
 )العراق(القدیم 

- ٢ - - ٢ 

  )١(آثار مصریة قدیمة  ص  ٢١٥

قدیمة ال تیندولالعمارة 
 وسطىالو 

 ٣ - ٤ ٢ ك ١٢٥

الفكر الدیني في مصر   ص  ٢١٦
 القدیمة

- ٢ - - ٢ 
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  )١(تاریخ مصر القدیمة   ص ٢٢١

قدیمة ال تیندولالتاریخ 
 وسطىالو 

 ٣ - - ٣ ك ١٢٢

  )١(لغة قبطیة   ص  ٢٢٢

قواعد وتمرینات 
 )صعیدي(

- ٣ ٢ - ٢ 

  )٢(لغة مصریة قدیمة   ص ٢٢٣

عصر (قواعد وتمرینات 
 )وسیط

 ٣ ٢ - ٢ ص  ٢١٣

تاریخ وآثار الوطن العربي   ص  ٢٢٤
شبه الجزیرة (القدیم 

 )العربیة والشام

- ٢ - - ٢ 

  )١(الفن المصري القدیم   ص  ٢٢٥

 قدیمةال تیندولالفنون 
 وسطىالو 

 ٣ - ٤ ٢ ك  ١٢٤
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  الساعات االختیاریة: ثانیا

  :ساعات لكل مستوى ٤ساعات اختیاریة بواقع  ٨

كود 
  المقرر 

المتطلب   اسم المقـــــرر
  السابق

  

  نظري

تدریب 
  میداني

عدد   عملي
الساعات 
  المعتمدة

  ٢  -  -  ٢ -  المجتمع المصرى ص ٢١٧

  ٢  -  - ٢  -  ثريمبادئ التصنیف األ  ص ٣١٨

  ٢  -  -  ٢ -  ثار والعلوم الحدیثةآلا ص ٢١٩

  ٢  -  -  ٢ -  )١(لغة ألمانیة  ص ٢٢٠

 ٢ - -  - - )١(قراءات أثریة بلغة اوروبیة ص ٢٢٧

  ٢  -  -  ٢  -  )١(لغة فرنسیة   ص ٢٢٦

  ٢  -  - ٢  -  العرب القدیمثار آوتاریخ   ص ٢٢٨

  ٢  -  - ٢  -  منهج البحث التاریخي  ص ٢٢٩
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  الخامس والسادسالمستویین  - الفرقة الثالثة

  ساعات اختیاریة  ٤+ساعة اجباریة ٣٢

  :ساعة بكل مستوى دراسي ١٦ساعة إجباریة بواقع  ٣٢

المتطلب  اسم المقرر رقم المقرر
  السابق

تدریب  نظري
  میداني

عدد  عملي
الساعات 
 المعتمدة

  )٣(لغة مصریة قدیمة  ص ٣١١

  عصر وسیطنصوص 

 ٣ ٢ - ٢ ص ٢٢٣

 تاریخ مصر القدیمة  ص ٣١٢
)٢(  

تاریخ عصر اإلنتقال 
 الثاني والدولة الحدیثة

 ٢,٥ - - ٢,٥ ص ٢٢١

  )٢(لغة قبطیة  ص ٣١٣

قواعد وتمرینات 
 )صعیدي(

 ٣ ٢ - ٢ ص ٢٢٢

تاریخ وآثار مصر في   ص ٣١٤
العصرین الیوناني 

 والروماني

 ٢,٥ - ٢ ٢ ك ١١٥

مصریة  مواقع أثریة ص ٣١٥
 )١(قدیمة 

- ٢ - - ٢ 
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  )٢(یمة ثار مصریة قدآ  ص ٣١٦

عمارة عصر اإلنتقال 
 الثاني والدولة الحدیثة

 ٣ - ٤ ٢ ص ٢١٥

 ٣ ٢ - ٢ ص ٣١١ )١(الخط الهیراطیقي   ص ٣٢١

 ٢ - ٢ ١,٥ - علم الحفائر  ص ٣٢٢

الفن المصري القدیم   ص ٣٢٣
)٢(  

فنون عصر اإلنتقال 
 الثاني والدولة الحدیثة

 ٢,٥ - ٢ ٢ ص ٢٢٥

  )٤(لغة مصریة قدیمة  ص ٣٢٤

متأخر  لغة عصر
 )قواعد ونصوص(

 ٣ ٢ - ٢ ص ٣١١

  )٣(لغة قبطیة   ص ٣٢٥

 قواعد وتمرینات بحیریة

 ٣ ٢ - ٢ ص ٣١٣

 ٢ - ٢ ١,٥ - )١( المتاحف علم  ص ٣٢٦

 

 

  الساعات االختیاریة: ثانیا

  ساعات اختیاریة بواقع ساعتین بكل مستوى ٤
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كود 
  المقرر

المتطلب   اسم المقـــــرر
  السابق

التدریب   نظري
  انيالمید

عدد   عملي
الساعات 
  المعتمدة

  ٢  -  -  ٢  ص ٢٢٧  )٢(حدیثة  قراءات أثریة بلغة أوروبیة ص ٣١٧

  ٢  -  - ٢  -  عالقات مصر والشرق األدنى القدیم ص ٣١٨

تاریخ الفن في العصر الیوناني   ص ٣١٩
  والروماني

  ٢  -  - ٢  ص ٣١٤

  ٢  -  -  ٢  -  حضارات السودان القدیم  ص ٣٢٠

ریة بین مصر وجزر العالقات الحضا  ص ٣٢٧
 البحر المتوسط

-  ٢  -  - ٢  

  ٢  -  -  ٢  -  العلوم في مصر القدیمة  ص ٣٢٨
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  المستوى السابع والثامن - الفرقة الرابعة

  ساعات اختیاریة ٤+ ساعة اجباریة  ٣٢

  الساعات اإلجباریة: أوال

  :ساعة بكل مستوى دراسي ١٦ساعة إجباریة بواقع  ٣٢

لب المتط اسم المقرر كود المقرر
  السابق

تدریب  نظري
  میداني

عدد  عملي
الساعات 
 المعتمدة

  )٥(لغة مصریة قدیمة  ص ٤١١

قواعد ( في العصر القدیم
  )ونصوص

 ٢ - - ٢ ص ٣٢٤

  )١(نصوص هیراطیقیة  ص ٤١٣

 تیندولالنصوص 
 وسطىالقدیمة و ال

 ٣ ٢ - ٢ ص ٣١٢

  )٣(تاریخ مصر القدیم ص ٤١٤

تاریخ عصر اإلنتقال 
 لمتأخرالثالث والعصر ا

 ٢,٥ - - ٢,٥ ص ٣١٢

  )٣(آثار مصریة قدیمة ص ٤١٥

عمارة عصر اإلنتقال 
 الثالث والعصر المتأخر

 ٢,٥ - ٢ ٢ ص ٣١٦

 ٢  ٢ ١,٥ - علم الفخار ص ٤١٦
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نصوص مختارة بلغة  ص ٤١٧
 قبطیة 

 ٢ - - ٢ ص ٣٢٥

فنون قدیمة صغرى  ص ٤١٨
 وقبطیة

- ٢ - ٢ ١,٥ 

  )٦(لغة مصریة قدیمة  ص ٤٢١

عصر بطلمي في ال لغةا
 )قواعد ونصوص(

 ٣ ٢ - ٢ ص ٤١١

  )٣(فنون مصریة قدیمة  ص ٤٢٢

فنون عصر اإلنتقال 
 الثالث والعصر المتأخر

 ٢ - ٢ ١,٥ ص ٣٢٣

 ٢ - ٢ ١,٥ ص ٣٢٦ )٢(علم المتاحف  ص ٤٢٣

 ٢  ٢ ١,٥ ص ٣٢٢ )٢( علم الحفائر ص ٤٢٤

 ٣ ٢ - ٢ ص ٣١٢ الخط الدیموطیقي ص ٤٢٥

 ٢ ٢ - ١ - األثري التسجیل ص ٤٢٦

  )٢(نصوص هیراطیقیة  ص ٤٢٧

نصوص دولة حدیثة 
 وعصر متأخر

 ٢ - - ٢ ص ٤٢١

  الساعات االختیاریة: ثانیا

  :ساعات اختیاریة بواقع ساعتین لكل مستوى ٤
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كود 
  المقرر

مجموع   عملي  تدریب میداني  نظري  المتطلب السابق  اسم المقرر
الساعات 
  المعتمدة

  ٢  -  -  ٢    القدیماالدب المصري  ص ٤١٩

  ٢  -  -  ٢  ص ٢٢٦  )٢(لغة فرنسیة   ص ٤٢٠

  ٢  -  -  ٢  ص ٣٢٠  آثار السودان القدیم ص ٤٢٨

الحضارة  منالموروثات  ص ٤٢٩
  القدیمة المصریة

  ٢  -  -  ٢  

  ٢  -  -  ٢  ص ٢٢٠  )٢(لغة المانیة  ص ٤٣٠

  ٢  -  -  ٢    علم البردي  ص ٤٣١
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  ةانیالروم ةثار الیونانیآلا) برنامج(ئحة قسم ال 
  المقررات الدراسیة

   )عام ( الفرقة االولى 

  :المستوى االول - الساعات اإلجباریة: أوال

  ) ساعات متطلبات كلیة ٦+  ساعات متطلبات جامعة ١٠(ساعة إجباریة  ١٦

تدریب  نظري اسم المقرر كود المقرر
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٢ ٢ - ١  حاسب الي ج ١١١

 ٢ - - ٢ ئ علم الترمیممباد  ك ١١٢ 

 ٢ - - ٢ لغة انجلیزیة  ج١١٣

اللغة المصریة  مبادئ  ك  ١١٤
 القدیمة

٢ - - ٢  

 ٢ - - ٢ ثارآلمدخل الى علم ا ك ١٢١

 ٢ - - ٢  حقوق االنسان ج ١١٦

ج ١١٧  ٤ - ٤ ٣ الفیوم وآثار حضارة  

  
 



٧٥ 
 

 

  :المستوى الثاني

  ): متطلبات كلیة(ساعة إجباریة  ١٦

المتطلب  م المقرراس رقم المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 

 العتمدة

ثار آلمدخل إلى علم ا ك١١٥
  الیونانیة الرومانیة

- ٢ -  

 

- ٢ 

 ٢ - - ٢ - تاریخ مصر القدیم  ك ١٢٢

 ٢ - - ٢ - تاریخ مصر االسالمیة  ك ١٢٣

  ٢  - - ٢ - تاریخ الفن   ك ١٢٤

 ٣ - ٤ ٢ - آثار مصریة قدیمة ك ١٢٥

 ٣ - ٤ ٢ -  ثار اسالمیةآ ك ١٢٦

ك ١٢٧   ٢ ٢ - ١ -  معدنیات وصخور 

 



٧٦ 
 

 

  الساعات االختیاریة: ثانیا

  :بواقع ساعتین لكل مستوى) متطلب كلیة(ساعات اختیاریة  ٤

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٢ - - ٢ -  ةبیئی مخاطر ك  ١١٨

 ٢ - - ٢ - الترمیم األولي لألثر   ك  ١١٩ 

 ٢ - - ٢ - انثروبولوجیا  ك  ١٢٩

أساطیر یونانیة   ك ١٢٨
  ورومانیة

-  ٢  -  -  ٢  



٧٧ 
 

 

 الفرقة الثانیة

ساعات إختیاریة ٤+ ساعة إجباریة  ٣٢  

  ساعتان إختیارتان+ ساعة إجباریة  ١٦:المستوى الثالث

  .االساعات اإلجباریة: أوال

كود 
 المقرر

تدریب  نظري  اسم المقرر
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

ثار المبكرة آلا ي ٢١١
للحضارة الیونانیة 

  والرومانیة

- ٢ - - ٢ 

 ٢ - - ٢ - تاریخ الیونان القدیم  ي ٢١٢

عمارة وفنون الیونان   ي ٢١٣
 القدیمة

- ٢ - - ٢ 

لغة یونانیة قدیمة   ي  ٢١٤
)١( 

- ٣ ٢ - ٢  

 ٣ ٢ - ٢ - )١(ینیة لغة الت ي ٢١٥

 ٢ - ٢ ١,٥ -  الفخار الیوناني  ي ٢١٦

ي ٢١٧  ٢ - ٢ ١ - )١( علم الحفائر 
  

  



٧٨ 
 

 

 :المستوى الرابع

.ساعاتان إختیارتان+   ساعة إجباریة ١٦  

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدریب  نظري
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

تاریخ مصر والعالم  ي ٢٢١
  لینستياله

- ٢ - - ٢ 

 ةیونانیال المسكوكات  ي ٢٢٢ 
 ةهلینستیالو 

- ٢ - ٢ ١,٥ 

فنون العمارة و ال  ي ٢٢٣
 ةهلینستیال

- ٢ - - ٢ 

  ٣ ٢ - ٢ ي ٢١٤ )٢(لغة یونانیة   ي  ٢٢٤

 ٣ ٢ - ٢ ي ٢١٥ )٢(لغة التینیة  ي ٢٢٥

 ٢ - - ٢ ي ٢١٧  )٢( علم الحفائر ي ٢٢٦

ي ٢٢٧ الدیانة الیونانیة  
 ةالقدیم

- ٢ - - ٢ 

   



٧٩ 
 

 

  الساعات اإلختیاریة: ثانیا

ساعات إختیاریة بواقع ساعتین لكل مستوى ٤  

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٢ - - ٢ -  )١(لغة یونانیة حدیثة  ي ٢١٨

 دبالفلسفة واأل  ي  ٢١٩
 الیوناني القدیم

- ٢ - - ٢ 

 ٢ - - ٢ - المجتمع الیوناني القدیم  ي  ٢٢٠

التأثیرات المصریة على  ي  ٢٢٨
 العمارة والفنون الیونانیة

- ٢ - - ٢ 

الفنون الصغرى   ي ٢٢٩
  الیونانیة

-  ٢  -  ٢  ١,٥  

 

 



٨٠ 
 

 

 الفرقة الثالثة

ساعات إختیاریة ٤+ ساعة إجباریة  ٣٢  

:المستوى الخامس  

.ساعتان إختیارتان+ ساعة إجباریة  ١٦  

.الساعات اإلجباریة: الأو   

كود 
 المقرر

تدریب  نظري  اسم المقرر
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

تاریخ روما حتى نهایة العصر  ي ٣١١
  الجمهوري

- ٢ - - ٢ 

 ٣ ٢ - ٢ - العمارة الرومانیة القدیمة  ي ٣١٢

  ي ٢٢٤ نصوص یونانیة والتینیة  ي ٣١٣
ي ٢٢٥  

٣ ٢ - ٢ 

عصر ( دیمةمصریة قلغة   ي  ٣١٤
 )بطلمي

- ٣ ٢ - ٢  

 ٣ ٢ - ٢ - المتاحف علم ي ٣١٥

 ٢ - ٢ ١,٥ -  الفنون الرومانیة القدیمة ي ٣١٦

ي ٣١٧  ٢ - ٢ ١,٥ - فن النحت الروماني 

  
 



٨١ 
 

 

:المستوى السادس  

.ساعتان إختیارتان+ ساعة إجباریة ١٦  

:الساعات اإلجباریة: أوال  

كود 
 المقرر

تدریب  نظري  اسم المقرر
  يمیدان

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

تاریخ اإلمبراطوریة  ي ٣٢١
  الرومانیة

 ٢ - - ٢ ي ٣١١

تاریخ مصر تحت   ي ٣٢٢
 حكم الرومان

- ٢ - - ٢ 

مقدمة في اللغة   ي ٣٢٣
  القبطیة

- ٢ ٢ - ١ 

 ةرومانی مسكوكات  ي  ٣٢٤
 ةوبیزنطی

- ٣ ١ ٢ ٢  

 ٣ ٢ - ٢ ي ٣١٣ ةوالتینی ةنقوش یونانی ي ٣٢٥

فنون الوالیات  ي ٣٢٦
  الرومانیة

- ٢ - ٢ ١,٥ 

ي ٣٢٧  تصویر جداري 
 وفسیفساء

- ٢ - ٢ ١,٥ 

 



٨٢ 
 

 

 

الساعات اإلختیاریة: ثانیا  

ساعات إختیاریة بواقع ساعتین لكل مستوى ٤  

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

المجتمع الروماني  ي ٣١٨
  قدیمال

- ٢ - - ٢ 

 ٢ - - ٢ - تاریخ مصر المسیحیة  ي  ٣١٩

التأثیرات المصریة على   ي  ٣٢٠
العمارة والفنون 

 الرومانیة

- ٢ - - ٢ 

 ٢ - - ٢ ي ٢١٨ )٢(لغة یونانیة حدیثة  ي  ٣٢٨

قراءات أثریة بلغة   ي ٣٢٩
 أوربیة حدیثة

  ٢  -  -  ٢  



٨٣ 
 

 

 الفرقة الرابعة

اریةساعات إختی ٤+ ساعة إجباریة  ٣٢  

انساعتان إختیارت+ ساعة إجباریة  ١٦ :المستوى السابع  

.الساعات اإلجباریة: أوال  

كود 
 المقرر

تدریب  نظري  اسم المقرر
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٣ - ٢ ٢,٥   ثار وحضارة اإلسكندریةآ ي ٤١١

آثار مصر الوسطى والفیوم خالل   ي ٤١٢
 العصریین الیوناني الروماني

- ٢,٥ - ٢ ٢ 

في  یةوالرومان یةثار الیونانآلا  ي ٤١٣
 ) جزء اإلفریقيال(العربي  وطنال

- 
٢ - - ٢ 

 ٣٢٥ وثائق بردیة  ي  ٤١٤
 ي

٢ ٢ - ١  

 ٢ ٢ - ١ - الخط الدیموطیقي ي ٤١٥

الرومانیة و ثار الیونانیة آلمواقع ا ي ٤١٦
  في مصر

- ٢,٥ - ٢ ٢ 

ي ٤١٧ المجتمع المصري القدیم في  
 یوناني الرومانيالعصرین ال

- ٢ - - ٢ 

 
 



٨٤ 
 

 

.ساعتان إختیارتان+  ساعة إجباریة ١٦ :المستوى الثامن  

:الساعات اإلجباریة: أوال  

كود 
 المقرر

تدریب  نظري  اسم المقرر
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

في العلیا آثار مصر  ي ٤٢١
العصرین الیوناني 

  الروماني

- ٢,٥ - ٢ ٢ 

 یةوالرومان یةانالیونثار آلا  ي ٤٢٢
 جزءال(العربي  وطنفي ال

 )األسیوي

- ٢,٥ ١ - ٢ 

 ٢,٥ ٢ - ١,٥ - التسجیل األثري  ي ٤٢٣

  ٢ ٢ - ١ - رسم معماري  ي  ٤٢٤

 ٢,٥ ١ - ٢ - أثار العصر البیزنطي ي ٤٢٥

فنون صغرى مصریة في  ي ٤٢٦
العصرین الیوناني 

  والروماني

- ٢ - ٢ ١,٥ 

ي ٤٢٧ مصریة قدیمة نصوص  
 العصر البطلميفي 

 ٢ ٢ - ١ ي ٣١٤

 
 



٨٥ 
 

 

 

الساعات اإلختیاریة: ثانیا  

ساعات إختیاریة بواقع ساعتین لكل مستوى ٤  

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٢ - - ٢ ي ٤١٥  نصوص دیموطیقیة ي ٤١٨

 ٢ - - ٢ ي ٣١٩ آثار مصر المسیحیة  ي  ٤١٩

عمارة المعبد المصري   ي  ٤٢٠
 القدیم

- ٢ - - ٢ 

 ٢ ٢ - ١ ي ٣٢٣ نصوص قبطیة ي  ٤٢٨

 وانین والتشریعاتالق  ي ٤٢٩
  ةالقدیم ةالرومانی ةالیونانی

-  ٢  -  -  ٢  

 

 

 

 

 

 

 



٨٦ 
 

 

 

 

ثار اإلسالمیةآلا) برنامج(الئحة قسم   
  )عام ( الفرقة االولى  :المقررات الدراسیة

  :المستوى االول - الساعات اإلجباریة: أوال

  ) ساعات متطلبات كلیة ٦+ ساعات متطلبات جامعة ١٠(ساعة إجباریة  ١٦

تدریب  نظري اسم المقرر كود المقرر
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٢ ٢ - ١  حاسب الي ج ١١١

 ٢ - - ٢ مبادئ علم الترمیم  ك ١١٢ 

 ٢ - - ٢ لغة انجلیزیة  ج١١٣

  ٢ - - ٢ ریة القدیمةاللغة المص مبادئ  ك  ١١٤

 ٢ - - ٢ ثارآلمدخل الى علم ا ك ١٢١

 ٢ - - ٢  حقوق االنسان ج ١١٦

ج ١١٧   ٤ - ٤ ٣ الفیوم وآثار حضارة  

  



٨٧ 
 

 

  

  ):متطلبات كلیة(ساعة إجباریة  ١٦ :المستوى الثاني

المتطلب  اسم المقرر رقم المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 

 العتمدة

ثار آلمدخل إلى علم ا ك ١١٥
  الیونانیة الرومانیة

- ٢ -  

 

- ٢ 

 ٢ - - ٢ - تاریخ مصر القدیم  ك ١٢٢

 ٢ - - ٢ - تاریخ مصر االسالمیة  ك ١٢٣

  ٢  - - ٢ - تاریخ الفن   ك ١٢٤

 ٣ - ٤ ٢ - آثار مصریة قدیمة ك ١٢٥

 ٣ - ٤ ٢ -  ثار اسالمیةآ ك ١٢٦

ك ١٢٧   ٢ ٢ - ١ - معدنیات وصخور 



٨٨ 
 

 

  الساعات االختیاریة: ثانیا

  :بواقع ساعتین لكل مستوى) متطلب كلیة(ساعات اختیاریة  ٤

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٢ - - ٢ -  ةبیئی مخاطر ك ١١٨

 ٢ - - ٢ - الترمیم األولي لألثر   ك  ١١٩

 ٢ - - ٢ - انثروبولوجیا  ك  ١٢٩

أساطیر یونانیة   ك ١٢٨
  ورومانیة

-  ٢  -  -  ٢  

  



٨٩ 
 

 

  الفرقة الثانیة
  ساعات إختیاریة ٤+ ساعة إجباریة  ٣٢

  ثالمستوى الثال

  .ساعتان إختیاریتان+ ساعة إجباریة  ١٦  :الساعات اإلجباریة: أوال

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

من صدر اإلسالم حتى (تاریخ إسالمي  س ٢١١
  )نهایة العصر العباسي

- ٢ - - ٢ 

من صدر اإلسالم حتى العصر (عمارة    س ٢١٢
 )العباسي

- ٢ - - ٢ 

 ٢ - - ٢ - )العصر األموي(فنون إسالمیة    س ٢١٣

 ٢ ٢ - ١ - رسم معماري وزخرفي  س ٢١٤

  ٢  -  ٢  ١,٥  -  كتابات أثریة إسالمیة  س ٢١٥

مقدمة في المقاییس والمكاییل والموازین   س ٢١٦
  اإلسالمیة

-  ٢  -  ٢  ١,٥  

  ٢  -  -  ٢  -  )١(قراءات أثریة بلغة أوربیة حدیثة   س ٢١٧

  ٢  -  ٢  ١,٥  -  )١(علم الحفائر   س ٢١٨
 



٩٠ 
 

 

:رابعالمستوى ال  

.ساعتان إختیارتان+ ساعة إجباریة  ١٦  

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 يمیدان

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

٢٢١ 
 س

 ٢,٥ ٢ ٢ ١,٥ س ٢١٦  )١(مسكوكات إسالمیة 

٢٢٢ 
   س

 ٢,٥ - ٢ ٢ س ٢١٢ عمارة عباسیة

٢٢٣ 
   س

 ٢,٥ - ٢ ٢ س ٢١٣ فنون عباسیة

٢٢٤ 
  س

 ٢ - ٢ ١,٥ - )١(تصویر إسالمي 

٢٢٥ 
  س

تاریخ مصر حتى نهایة 
  العصر الفاطمي

  ٢  -  -  ٢  س ٢١١

٢٢٦ 
  س

سالمیة والعلوم ثار اإلآلا
  الحدیثة

-  ٢  -  -  ٢  

٢٢٧ 
  س

العمارة والفنون المسیحیة 
  في مصر والنوبة

-  ٢,٥  -  ٢  ٢  

 



٩١ 
 

 

 

  الساعات االختیاریة: ثانیا

  :ساعات اختیاریة بواقع ساعتین لكل مستوى ٤

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٢ - ٢ ١,٥ -  وصناعات قدیمة حرف س ٢١٩

 ٢ - - ٢ - تاریخ یوناني روماني  س ٢١٩

ثار اإلسالمیة في آلا  س ٢٢٨
 الجزیرة العربیة

- ٢ - - ٢ 

 ٢ - - ٢ - عمارة مغربیة وأندلسیة  س ٢٢٩
 



٩٢ 
 

 

  الفرقة الثالثة

  ساعات إختیاریة ٤+ ساعة إجباریة  ٣٢

  :الخامسالمستوى  - اإلجباریة  الساعات: أوال

  .ساعتان إختیارتان+ عة إجباریة سا ١٦

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٢ - ٢ ١,٥ س ٢١١  )٢(مسكوكات إسالمیة  س ٣١١

تاریخ مصر في    س ٣١٢
العصرین األیوبي 

 والمملوكي

 ٢ - - ٢ س ٢٢٥

 ٢,٥ - ٢ ٢ س ٢٢٢ عمارة إسالمیة فاطمیة   س ٣١٣

 ٢,٥ - ٢ ٢ س ٢٢٤ )٢(تصویر إسالمي   س ٣١٤

  ٣  -  ٢  ٢,٥  س ٢٢٣  فنون إسالمیة فاطمیة  س ٣١٥

قراءات أثریة بلغة أوربیة   س ٣١٦
)٢(  

  ٢  -  -  ٢  س ٢١٧

  ٢  -  ٢  ١,٥  -  )١(علم المتاحف   س ٣١٧

 



٩٣ 
 

 

:السادسالمستوى   

.ساعتان إختیارتان+ ساعة إجباریة  ١٦  

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

جموع م  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٤ - ٤ ٣ س ٣١٣  عمارة أیوبیة ومملوكیة بحریة س ٣٢١

 ٢ - - ٢ - العمارة في شرق العالم اإلسالمي   س ٣٢٢

 -تركي -فارسي) (١(لغة شرقیة    س ٣٢٣
 )أوردو

- ٢,٥ ٢ - ٢ 

 ٢,٥ - ٢ ٢ س ٢١٥ )٢(كتابات إسالمیة   س ٣٢٤

  ٢,٥  -  ٢  ٢  س ٣١٥  فنون أیوبیة ومملوكیة  س ٣٢٥

  ٢,٥  -  ٢  ٢  س ٣١٤  )٣(تصویر إسالمي   س ٣٢٦



٩٤ 
 

 

  الساعات االختیاریة: ثانیا

  :ساعات اختیاریة بواقع ساعتین لكل مستوى ٤

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٢ - - ٢ -  الميفنون الكتاب اإلس س ٣١٨

فنون إسالمیة في   س ٣١٩
 المغرب واألندلس

- ٢ - - ٢ 

 ٢ - - ٢ - فنون سلجوقیة  س ٣٢٠

 ٢ - ٢ ١,٥ - فخار إسالمي  س ٣٢٧
 

 



٩٥ 
 

 

  الفرقة الرابعة

  ساعات إختیاریة ٨+ ساعة إجباریة  ٢٨

  :السابعالمستوى  - الساعات اإلجباریة : أوال

  .ساعتان إختیارتان+ ساعة إجباریة  ١٤

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٣,٥ - ٢ ٣ س ٣٢١  عمارة مملوكیة جركسیة س ٤١١

 ٢ - ٢ ١,٥ س ٢١٨ )٢(علم الحفائر    س ٤١٢

فنون إسالمیة    س ٤١٣
وصفویة  -عثمانیة(

 )والمعاصر

 ٢ - - ٢ س ٣٢٥

 ٢,٥ - ٢ ٢ س ٣١١ )٣(مسكوكات إسالمیة   س ٤١٤

) ٢(لغة  شرقیة   س ٤١٥
 - تركي -فارسي(

  )أوردو

  ٢  -  -  ٢  س ٣٢٣

  ٢  -  ٢  ١,٥  س ٣١٧  )٢(علم المتاحف   س ٤١٦
 



٩٦ 
 

 

  :الثامنالمستوى  - الساعات اإلجباریة : أوال

  .ساعتان إختیاریتان+ ساعة إجباریة  ١٤

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٣ - ٤ ٢ س ٤١١  عثمانیةعمارة  س ٤٢١

 ٢,٥ - ٢ ٢ - العمارة في القرن التاسع عشر   س ٤٢٢

تاریخ مصر في العصر العثماني    س ٤٢٣
 واألسرة العلویة

 ٣ - - ٣ س ٣٢١

 ٢,٥ - ٢ ٢ - عمارة تقلیدیة  س ٤٢٤

  ٣  ٢  -  ٢  -  التسجیل األثري  س ٤٢٥



٩٧ 
 

 

 

  االختیاریةالساعات : ثانیا

  :لكل مستوى ساعات ٤ساعات اختیاریة بواقع  ٨

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

حرف وصناعات  س ٤١٧
  تقلیدیة

- ٢ - - ٢ 

استخدام التكنولوجیا   س ٤١٨
الحدیثة في دراسة علم 

 ثارآلا

- ٢ - - ٢ 

العمارة اإلسالمیة في   س ٤١٩
 الهند

- ٢ - - ٢ 

العمارة اإلسالمیة في   س ٤٢٠
 شرق أفریقیا

- ٢ - - ٢ 

العمارة اإلسالمیة في   س ٤٢٦
  أوربا

-  ٢  -  -  ٢  

ثار اإلسالمیة في آلا  ٤٢٧
  حوض النیل

-  ٢  -  -  ٢  
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  رترمیم اآلثا )برنامج( الئحة قسم
  :المقررات الدراسیة

  الساعات اإلجباریة: الأو  -)عام ( الفرقة االولى 

  :المستوى االول

  ) ساعات متطلبات كلیة ٦+ ساعات متطلبات جامعة ١٠(ساعة إجباریة  ١٦

مجموع  عملي  میداني تدریب نظري اسم المقرر كود المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 ٢ ٢ - ١  حاسب الي ج ١١١

 ٢ - - ٢ مبادئ علم الترمیم  ك ١١٢ 

 ٢ - - ٢ لغة انجلیزیة  ج١١٣

  ٢ - - ٢ اللغة المصریة القدیمة مبادئ  ك  ١١٤

 ٢ - - ٢ ثارآلمدخل الى علم ا ك ١٢١

 ٢ - - ٢  حقوق االنسان ج ١١٦

ج ١١٧   ٤ - ٤ ٣ الفیوم وآثار حضارة  
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  :المستوى الثاني

  ): متطلبات كلیة(ساعة إجباریة  ١٦

المتطلب  اسم المقرر رقم المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

موع مج  عملي
الساعات 

 العتمدة

ثار آلمدخل إلى علم ا  ك١١٥
  الیونانیة الرومانیة

- ٢ -  

 

- ٢ 

 ٢ - - ٢ - تاریخ مصر القدیم  ك ١٢٢

 ٢ - - ٢ - تاریخ مصر االسالمیة  ك ١٢٣

  ٢  - - ٢ - تاریخ الفن   ك ١٢٤

 ٣ - ٤ ٢ - آثار مصریة قدیمة ك ١٢٥

 ٣ - ٤ ٢ -  ثار اسالمیةآ ك ١٢٦

ك ١٢٧   ٢ ٢ - ١ - وصخور معدنیات 
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  الساعات االختیاریة: ثانیا

  :بواقع ساعتین لكل مستوى) متطلب كلیة(ساعات اختیاریة  ٤

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

 ٢ - - ٢ -  ةبیئی مخاطر ك ١١٨

 ٢ - - ٢ - الترمیم األولي لألثر   ك  ١١٩

 ٢ - - ٢ - انثروبولوجیا  ك  ١٢٩

أساطیر یونانیة   ك ١٢٨
  ورومانیة

-  ٢  -  -  ٢  
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  الفرقة الثانیة

  )ساعات إختیاریة ٦(ساعة إجباریة  ٣٤

   المستوى الثالث

كود 
 المقرر

متطلب  اسم المقرر
 سابق

تدریب  نظري
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

التسجیل والتوثیق  ت ٢١١
 المعماري والمساحي

  للمباني والمواقع األثریة

 ٣ ٣ - ١,٥ 

تكنولوجیا المواد   ت ٢١٢ 
والصناعات القدیمة غیر 

 العضویة

 ٢ - - ٢ 

تطبیقات الكیمیاء في   ت ٢١٣
 ثارآلترمیم ا

 ٤ ٤ - ٢ 

قراءات أثریة في ترمیم    ت ٢١٤
 ثار بلغة أوربیةآلا

 ٢ - - ٢  

 ٣ ٢ - ٢  حفر وتشكیل األخشاب ت ٢١٥

 ٣ ٢ ٢ ١,٥   انة األحجارعالج وصی ت ٢١٦

  



١٠٢ 
 

 

   المستوى الرابع

كود 
 المقرر

متطلب  اسم المقرر
 سابق

تدریب  نظري
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

عالج وصیانة  ت ٢٢١
  األخشاب األثریة

 ٣,٥ ٢ ٢ ٢ ت٢١٥

 ٤ ٤ - ٢  رسم صناعي وزخرفي  ت ٢٢٢ 

ترمیم وصیانة المباني   ت ٢٢٣
 األثریة

 ٣,٥ ٢ ٢ ٢ ت ٢١٦

التسجیل والتوثیق  ت ٢٢٤
الفوتوغرافي للمقتنیات 

 والمواقع األثریة

 ٣ ٢ - ٢ 

أعمال جص  ت ٢٢٥
  واستنساخ

 ٣ ٢ - ٢ 

 



١٠٣ 
 

 

  الساعات االختیاریة: ثانیا

  :لكل مستوى ثالث ساعاتساعات اختیاریة بواقع  ٦

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 

 معتمدةال

تطبیقات الحاسب األلي  ت ٢١٧
في تسجیل وتوثیق 

  ثارآلا

- ٣ ٢ - ٢ 

 ٣ - - ٣ - مواد وخامات الترمیم   ت ٢١٨

نشاءات    ت ٢٢٦ ٕ اساسات وا
 ومیكانیكا التربة

- ٣ - - ٣ 

 ٣ - - ٣ - الجیولوچیا األثریة  ت ٢٢٧
 

 

 

 



١٠٤ 
 

 

  الفرقة الثالثة

  )ساعات إختیاریة ٦(ساعة إجباریة  ٣٤

   الخامسالمستوى 

كود 
 المقرر

متطلب  اسم المقرر
 سابق

تدریب  نظري
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

تطبیقات الفیزیاء في  ت ٣١١
  ثارآلترمیم ا

 ٤ ٤ - ٢ 

ثار آلترمیم وصیانة ا  ت ٣١٢ 
 الجصیة

٢٢٥ 
 ت

٤ ٤ - ٢ 

عالج وصیانة   ت ٣١٣
 المخطوطات األثریة

 ٤ ٢ ٢ ١,٥ 

ر ثاآ(ترمیم معماري    ت ٣١٤
 ) مصریة

 ٣ ٢ ٢ ١,٥  

تكنولوجیا المواد  ت ٣١٥
والصناعات القدیمة 

 العضویة

 ٢ - - ٢ 

 



١٠٥ 
 

 

   المستوى السادس

كود 
 المقرر

متطلب  اسم المقرر
 سابق

تدریب  نظري
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

ثار آلاعالج وصیانة  ت ٣٢١
  الفخاریة والخزفیة

 ٣ ٢  ٢ 

علم المتاحف   ت ٣٢٢ 
 والحفائر

 ٣ - ٤ ٢ 

الحشرات والكائنات   ت ٣٢٣
الحیة الدقیقة وتأثیرها 

 ثارآلعلى ا

 ٤ ٤ - ٢ 

تقنیات عالج وصیانة    ت ٣٢٤
النقوش والصور 

 الجداریة

 ٤ ٣ ٢ ٢  

ثار آ(ترمیم معماري  ت ٣٢٥
 )إسالمیة

 ٣ ٢ ٢ ١,٥ 
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  الساعات االختیاریة: ثانیا

  :لكل مستوى ثالث ساعاتساعات اختیاریة بواقع  ٦

المتطلب  اسم المقرر ود المقررك
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

إعادة تأهیل المباني  ت ٣١٦
  والمدن التاریخیة

- ٣ - - ٣ 

قوانین ومواثیق حمایة    ت ٣١٧
 ثارآلا

- ٣ - - ٣ 

 ٣ - - ٣ - إدارة المواقع األثریة   ت ٣٢٦

قراءات في ترمیم   ت ٣٢٧
أوربیة ثار بلغة آلا

 حدیثة

- ٣ - - ٣ 
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 الفرقة الرابعة

  )ساعات إختیاریة ٦(ساعة إجباریة  ٣٤

   المستوى السابع

كود 
 المقرر

متطلب  اسم المقرر
 سابق

تدریب  نظري
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

الطرق العلمیة لفحص  ت ٤١١
ثار آلوتحلیل ا
  وتأریخها

 ٤ ٣ ٢ ٢ 

تقنیات النسیج   ت ٤١٢ 
 والسجاد

 ٤ ٣ ٢ ٢ 

صیاغة وتشكیل   ت ٤١٣
 المعادن

 ٤ ٣ ٢ ٢ 

تقنیات التصویر    ت ٤١٤
 الزیتي 

 ٣ ٣ - ١,٥  

إدارة مشروعات ترمیم  ت ٤١٥
 ثارآلا

 ٢ - - ٢ 
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  المستوى الثامن

كود 
 المقرر

متطلب  اسم المقرر
 سابق

تدریب  نظري
  میداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

ثار آلعالج وصیانة ا ت ٤٢١
  اجیةالزج

 ٢,٥ ٢ - ١,٥ 

عالج وصیانة   ت ٤٢٢ 
النسیج والسجاد 

 األثري

 ٣ ٢ ٢ ١,٥ ت ٤١٢

عالج وصیانة   ت ٤٢٣
اللوحات وأعمال 
 التصویر الزیتي

 ٣,٥ ٣ ٢ ١,٥ ت ٤١٤

ثار آلعالج وصیانة ا   ت ٤٢٤
 المعدنیة 

  ٣ ٣ - ١,٥ ت ٤١٣

ثار آلعالج وصیانة ا ت ٤٢٥
 العضویة

 ٤ ٣ ٢ ٢ ت ٣١٥

  ١  ١  ٢  -    خرجمشروع الت  ٤٢٦
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  الساعات االختیاریة: ثانیا

  :لكل مستوى ثالث ساعاتساعات اختیاریة بواقع  ٦

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدریب   نظري
 میداني

مجموع   عملي
الساعات 
 المعتمدة

ثار آلعالج وصیانة ا ت ٤١٦
  الغارقة

- ٣ ٢ ٢ ١,٥ 

الصبغات والمواد    ت ٤١٧
 الملونة

- ٣ - - ٣ 

تقنیات وعالج وصیانة    ت ٤٢٧
 األیقونات والكارتوناج

- ٣ ٢ ٢ ١,٥ 

ترمیم وصیانة   ت ٤٢٨
 الفسیفساء

- ٣ ٢ - ٢ 
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        الھیكل التنظیمى للكلیة

  

  مجلس الكلیة
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 الطالب خدمة فـي إدارات

  

  الطالب شئون قسم

  :والخریجین الطالب شئون قسم  - ١
 العـــام بدایـــة فـــي والقـــدامى الجـــدد الطـــالب لاســـتقبا الطـــالب شـــئون قســـم یســـر -

 النحــو علــى وذلــك المختلفــة اإلدارات مــع الطــالب تعامــل إجــراءات لتیســیر الجدیــد الجــامعي
  .التالي

 الطبــي الكشــف لتوقیــع تمهیــداً  الالزمــة األوراق واســتیفاء الجــدد الطــالب اســتقبال -
ــیهم  بعــد الجامعیــة البطاقــة اجاســتخر  ذلــك بعــد ثــم بالكلیــة الطــالب لقبــول كشــرط المقــرر عل
  .المقررة الدراسیة الرسوم سداد

  

  :أهمها خدمات مجموعة والخریجین الطالب شئون قسم وتقدم
 والقدامى الجدد للطالب والتسجیل القید إجراءات اتخاذ   
 ـــل أو القیـــد نقـــل إجـــراءات اتخـــاذ لـــي مـــن للطـــالب التحوی ٕ ـــة وا ـــى وعرضـــها الكلی  عل

  .الكلیة مجلس
 رجـاء االمتحانـات وأعـذار القیـد فوقـ إجـراءات اتخـاذ ٕ عـادة القیـد وا ٕ  وعرضــها القیـد وا

  .الكلیة مجلس على
 سنة٢٨ سن حتى للطالب التجنید تأجیل إجراءات اتخاذ .  
 الجامعیة بالمدن للسكن الطالب تقدم أوراق استیفاء.  
 الدراسي القید شهادات استخراج.  
 الموصالت اشتراك أوراق استیفاء.  
 الطالبي السفر جواز أو الشخصیة البطاقة أوراق اعتماد.  
 ٠للخریجین األربع الدراسة سنوات تقدیرات وشهادات المؤقتة الشهادات استخراج       
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  الدراسیــة المكافآت
  

 یمنح بأن الجامعات تنظیم لقانون التنفیذیة الالئحة من) ٢٧١( المادة تنص         
 الثانـویة امتحان فـي ترتیبـهم جاوزونیت ال الذین.ع.م.ج أبنـاء من المستجدین الطالب
 اً جنیه) ١٢٠( قدرها مكافأة شعبةاآلداب في والعشرة العلوم، شعبة في الثالثین العامة
  .اً سنوی

 الخاص المستوى دون المجموع من األقل على% ٨٠ على الحاصلون یمنـح كذلك       
 في حصل إذا لطالبل المكافآت هذه صرف ویستمر ،اً سنوی اً جنیه) ٨٤(قدرها مكافأة

 في" ممتـاز" عـام تقدیر على یحصل من وكل".  اً جد جید" عام تقدیر على النقل امتحـان
 جیـد"تقدیر على یحصل من وكذلك ،اً جنیه) ١٢٠( قدرها سنویة مكافأة یمنح النقل امتحان

 مكافأة یمنح المادة هذه من األولى الثالثة الفقرات في إلیهم المشار غیر من" اً جد
  .اً سنوی اً جنیه) ٦٠(درهاق

  . الدراسي العام خالل شهریة أقساط على المكافآت صرف ویكون



١١٨ 
 

 

 

  الطالب إلى المقدمة الخدمات
  

  القید بطاقة على والحصول الدراسیة الرسوم سداد كیفیة
 --------------------------------------------------------------------

-------------------------- --------------------------------  
  ٠بالكلیة الطالب بشئون المختص السید من الدفع إذن الطالب یتسلم - ١
  ).ح.ع٣٣( السداد قسیمة على ویحصل ، الكلیة بخزینة الرسوم الطالب یسدد - ٢
 بالكلیـــة الطـــالب شـــئون قســـم إلـــى لـــه فوتوغرافیـــة وصـــورة الســـداد قســـیمة الطالـــب یقـــدم - ٣

  ٠القید بطاقة لیتسلم
  
 

 

 للطـالب التجنـید تأجـیل قــواعد

  
 مـــن یتمكنــوا حتـــى الذكـــور طـــالبلل) جــــند٢( نمــوذج باعتمــاد الطـــالب شــئون إدارة تقــوم-١

  .الجامعیة الدراسـة مـن االنتهاء لحین تجنیدهم تأجیل على الحصول
 أول فـــي ســـنه تجـــاوز إذا الكلیـــات بإحـــدى دراســـته مراحـــل أولـــى فـــي طالـــب أي یقیـــد ال -٢

 لســــنة ٥٠٥ قــــانون مــــن) ٧( المــــادة ألحكــــام تنفیــــذا عامــــآ٢٢ فیــــة الملتحــــق الدراســــي العــــام
  .م١٩٥٥

 مــــن) ٨( المـــادة ألحكــام اً طبقــ اً عامـــ ٢٨ ســن حتــى الطلبــة تجنیــد لتأجیــل ســن أقصــى -٣
 عامــآ٢٨ ســن مـنهم یبلــغ لمـن ویســمح المؤهـل علــى حصـولهم أو بعالیــة إلیـه المشــار القـانون
 المــادة ألحكــام   العــام نهایــة حتــى تجنیــده تأجیــل یســتمر أن ائيالنهــ الدراســي العــام خــالل

  .القانون نفس من) ٨(
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 وتلتــــزم المــــقررة الســـن تجـــــاوزه بعـــد الجامعـــات فـــي طالــــب أي قیـــد باســـتمرار یســـمح ال -٤
  .اً فور  عنهم بالتبلیغ الكلیات



١٢٠ 
 

 

 

  الجامعیة بالمدن االلتحاق شــروط
  
: معیة إلكترونیًا عن طرق الرابط التاليالدخول والتسجیل لإللتحاق بالمدن الجا

SThous/eg.edu.fayoum.www://http/  
 من یكون وأال)  النائیة القرى عدا(  الفیوم محافظة أبناء من الطالب یكون أال 

  .سویف بنى ومركز مدینة أبناء
 األعلى للفرقة الً منقو  الطالب یكون أن.  
 بالنسبة اإلقامة ومحل ومجموعه الطالب سن باإلقامة القبول أولویة في یراعى 

  .واإلعدادي األولى الفرقة لطالب
 اً متزوج یكون أال. 

 بالمدن اإلقامة لهم سبق ممن الطالب على عقوبات توقیع سبق قد یكون أال 
  .الجامعیة

 الجامعة مجلس من بقرار حددت الشهریة المصروفات.   
 المنصوص العقوبات إلحدى نفسك تعرض بالمدینة الخاصة اللوائح خالفت إذا 

 اإلقـامة من تمنـعك  وجمیعها ٠) الطرد ـ اإلنذار ـ نظر لفت( وهى بالالئحة علیها
   ٠التالي العام في

 ٠بها االلتزام وعلیك جداً  هامة والدخول والخروج التغذیة مواعید  
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  المواصالت وسائل اشتراكات
--------------- -----------------------------------------------------

 ----------------  
 یقـــوم أن بعـــد الطـــالب شـــئون إدارة إلـــي المواصـــالت فـــي االشـــتراك باســـتمارة الطالـــب یتقـــدم

  . تقدیمها فور االستمارات وتعتمد الدراسیة الرسوم بسداد الطالب
  

  القیــد ثبـــاتإ
----------------------------- ---------------------------------------

 ----------------  
 الرسـوم سـداد بعـد وذلـك الكلیـة مـن قیـد إثبـات علـى للحصول بطلب الطالب یتقدم   
  ٠لها القید أثبات تقدیم في یرغب التي الجهة تحدید مع الدراسیة
  : ملحوظة

  .سفر جواز إلصدار قید إثبات استخراج النهائیة الفرقة طالب على یحظر
  

رجاء االمتحانات وأعذار القید وقف ٕ   القید وا
 --------------------------------------------------------------------

 ----------------  
  :القید إیقاف: أوالً 

 الجامعــات تنظــیم لقــانون التنفیذیــة الالئحــة مــن)  ٦٩( المــادة مــن الثالثــة الفقــرة تقضــي     
  : أن على
 أو متتالیتین دراسیتین سنتین لمدة الطالب قید یوقف أن الكلیة لمجلس زیجو "      

 االنتظام من یمنعة مقبول بعذر الطالب تقدم إذا الكلیة في الدراسة سنوات خالل متفرقتین
  " القید وقف مدة زیادة الجامعة جلسلم یجوز الضرورة حالة وفي ، الدراسة في
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  :التالي النحو ىعل القید إیقاف حاالت حصر ویمكن    
  .العسكریة الخدمة لتأدیة التجنید - ١
  .المسلحة بالقوات االحتیاط أو للخدمة االستدعاء - ٢
 .للعالج طویال وقتاً  تتطلب والتي المرضیة الحاالت - ٣

 .للطفل المتزوجة رعایة - ٤

 .األعتقال أو التحفظ أو العقوبة تنفیذ حاالت - ٥

 .الرسمیة فاداإلی مدة بالحكومة للعاملین الزوجة أو الزوج مرافقة - ٦

 فور الكلیة مجلس إلي قیده بإیقاف الطالب یتقدم أن یشترط السابقة الحاالت جمیع وفي
 . فیها للبت إلحداهما تعرضه

  
  رابط القسم

aspx.Students/Archaeology/eg.edu.fayoum.www://http  
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  الشـباب ایةرعـ قسم
  

 بالطالب رحبی ،كما الجدید الجامعى بالعام هنئكمی أن بالكلیة الشباب رعایة قسم یسر
  . بالكلیة الطالب اتحاد خالل من المختلفة االنشطة لممارسة دعوهمیو  والقدامى الجدد

 بعض وتقدیم تواجههم قد التى المشكالت حل فى الطالب بمساعدة االدارة تقوم كما
  .لهم والعینیة المادیة المساعدات

  : الرؤیة

 الجامعات مستوى على متمیزة إدارة الفیوم جامعة – اآلثار بكلیة الشباب إدارة تكون أن 
  .الفیوم بجامعة الشباب إدارات على والرائدة المصریة

  : الرسالة

 على یساعده بما للطالب الممیزة والمساعدات االنشطة كافة بتقدیم الشباب إدارة تلتزم
 یعود بما والعادات القیم مع تتفق سلیمة اجتماعیة تنشئه تنشئته فى ویساهم اهدافه یقتحق

  .المجتمع وعلى علیة بالنفع

  :االستراتیجیة االهداف

   الدراسى تحصیله على یساعد بما ونفسیا اجتماعیا متمیز طالب خلق - ١

  )مادیاً  – اجتماعیاً  – نفسیاً ( الطالب عن العناء رفع على العمل - ٢

  والتبعیة القیادة روح خلق اعلى لتحقیق والتطویر بالتغییر االلتزام - ٣

   والتبعیة القیادة روح خلق على الطالب تدریبالعمل على  - ٤

   العامة الحیاة ممارسة على الطالب تدریبالعمل على  - ٥

         القرار واتخاذ االزمات مواجهة على الطالب تدریبالعمل على  - ٦
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  وتكوینه أهدافه....الطالب اتحاد

  
  
 تعبر التى الشرعیة التنظیمات هى الحكومیة المصریة بالجامعات الطالبیة االتحادات 

 من ویمارسون المصریة والجامعات والمعاهد بالكلیات وطموحاتهم الطالب آراء عن
 وكفالة تنظیم على وتقوم مصالحهم ترعى التى ،وهى الطالبیة األنشطة كافة خاللها
  .المعینة الجهات أمام ممثلهم وهى الطالبى طالنشا ممارسة

  :إلى االتحاد ویهدف

 الوطن وخدمة المسئولیة تحمل على قادر جیل إعداد على العمل .  

 وحقوقهم مصالحهم عن والدفاع بهم المتعلقة والسیاسات القرارات فى الطالب تمثیل 
 خالل من)  والاالح بحسب( الجامعة أو المعهد أو الكلیة إدارة الى آرائهم وتوصیل
 علیها المنصوص الجامعیة المجالس بكافة عنه ینوب من أو االتحاد أمین حضور
 .ال أم لذلك بطلب تقدم سواء إلیه الدعوة توجیه بعد بالقانون

 التدریس هیئات أعضاء وبین وبینهم جهة من الطالب جمیع بین الروابط توثیق 
 . آخرى جهة من معهم التفاهم جسور ومد والعاملین

 وتحسین لتوفیر المختلفة الجهات مع والتواصل الطالب جموع مصالح عن الدفاع 
 .لهم المقدمة الخدمات

 وعلمیاً  سیاسیاً  المختلفة القضایا تجاه بحریة آرائهم عن للتعبیر الطالب ممارسة تیسیر 
 الوطن داخل الطالبیة واالتحادات العلمیة المؤسسات مع العالقات وتدعیم وثقافیاً 

 .الشأن هذا فى القانونیة لإلجراءات طبقاً  للطالب الخدمیة الجهات وكافة وخارجه

 عالء والقومى الوطنى الوعى وترسیخ واألخالقیة الروحیة القیم تنمیة ٕ  االنتماء قیمة وا
 یحقق بما الطالب لدى والمواطنة اإلنسان وحقوق الدیمقراطیة أسس وتعمیق والوالء

 .الفریق بروح العمل خالل من للبالد والتنویة القومیة األهداف

 على بالفائدة یعود بما وتوظیفها ومهارتهم قدراتهم وتنمیة الطالب مواهب صقل 
 .والوطن التعلیمیة ومؤسسته الطالب
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 طاقات من االستفادة أسلوب وتنظیم العلمیة والنوادى والجمعیات األسر إقامة تشجیع 
 .داعیةاإلب قدراتهم وتنمیة أنشطتهم ودعم الطالب ومهارات

 والسیاسیة والثقافیة والفنیة والكشفیة واالجتماعیة الریاضیة الطالبیة األنشطة تنظیم 
 وتشجیع المشاركة على الطالب وتحفیز المشاركة قاعدة وتوسیع وغیرها والتكنولوجیة

 .فیها المتمیزین

 لتحمل وتأهیله الناضج الحر التفكیر على القدرة من یمكنه بما الطالب شخصیة دعم 
 .وطنه نحو والمسئولیات لواجباتا

 وتساهم الجامعة أهدف تخدم التى الطالبیة والبرامج المشروعات وتنظیم وضع 
 . المجتمع وتطویر بناء فى بإیجابیة

 داخل لهم المعیشة ووسائل الراحة أسباب وتوفیر الطالب مشاكل حل على العمل 
 أمام والجامعات لیاتالك طالب من والتظلمات الشكاوى ومتابعة وخارجها الجامعة
 .التأدیب مجالس أمام للطالب والمساعدة الدعم سبل كل وتقدیم اإلداریة الجهات

 كافة فى الجامعیة بالتقالید وااللتزام الهادفة المجتمعیة القیم إبراز على العمل 
 .األنشطة

 خارج الطالبیة والمؤسسات المدنى المجتمع ومنظمات األهلیة الجمعیات مع التواصل 
 على بالنفع یعود وبما االتحاد إشراف تحت معهم تعاون اتفاقیات وعمل جامعةال

.                                                                        المختصة الجهات وبموافقة الطالب
 أو الجامعات تنظیم قانون نصوص مع األهداف هذه تحقیق یتعارض أال وعلى

 .التنفیذیة الئحته

  االتحاد تشكیل

 

 لنیـل بهـا المقیـدین الجامعیـة والمعاهـد الكلیات طالب من الطالبیة االتحادات تشكیل 
 لجــان لعضــویة للترشــیح یتقــدم فــیمن ویشــترط اللیســانس، أو البكــالوریوس درجــة

  :یكون أن االتحادات مجالس

  . العربیة مصر جمهوریة بجنسیة متمتعاً  - ١
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  الموجه االنتساب أو االنتظام بنظام مسجالً  أكان سواء فرقته فى مستجداً  - ٢

 .جنیهات ١٠ أدنى بحد%)٣( االتحاد لرسوم مسدداً  - ٣

 الماسة الجنح من جنحة فى أو جنایة فى بعقوبة علیه الحكم سبق قد یكون ال أن - ٤
.                                                        اعتباره إلیه رد قد یكن لم ما واالعتبار بالشرف

 الحق االتحاد لرسوم المسددین والوافدین العلیا والدراسات المفتوح التعلیم ولطالب 
 التقدم أو االنتخاب حق لهم نیكو أن دون االتحاد أنشطة كافة ممارسة فى

  .للترشیح

  االنتخابات موعد
 فــى الدراسـة بـدء مــن أسـابیع سـتة خــالل سـنویاً  ولجانهـا االتحــادات مجـالس انتخـاب یـتم 

ـــتح أن علـــى دراســـى عـــام كـــل  العـــام بدایـــة مـــن الرابـــع األســـبوع خـــالل الترشـــیح بـــاب یف
ــیم وزیــر مــن قــرار ویصــدر الدراســى ً  االنتخابــات دمواعیــ بتحدیــد العــالى التعل  علــى بنــاء
 جامعـــة كـــل اتحـــاد مجلـــس ویخـــتص المحـــدد الموعـــد قبـــل مصـــر طـــالب اتحـــاد اقتـــراح
ـــد ـــد بتحدی ـــل الجامعـــة رئـــیس ویعتمـــدها التفصـــیلیة المواعی ـــدء قب  االنتخابـــات إجـــراءات ب
  . بأسبوع

 اســــخدام ،والیجـــوز شـــرط أى دون بصـــوته اإلدالء فرقتـــه فـــى مقیـــد طالـــب ألى ویحـــق 
  .االنتخابات فى الحزبیة أو الفئویة أو فیةالطائ الشعارات

 عــدد أى حضــور والمعاهــد الكلیــات طــالب اتحــاد لجــان فــى االنتخابــات لصــحة یشــترط 
  . دراسیة فرقة كل فى االنتخاب حق لهم الذین الطالب من

 بـین اإلعـادة تـتم التسـاوى حالـة وفـى األصـوات أعلـى على الحاصل المرشح فوز ویعلن 
 .األصوات أعلى لىع الحاصلین المرشحین

  وتعمــل هــذه اللجــان تحــت إشــراف مستشــار عــام االتحــاد، ومســئول التواصــل الطالبـــى
 .بالكلیة
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   باالتحاد النشاط لجان

  :الكلیة طالب اتحاد یضم
  : یلى بما ،وتختص والرحالت األسر لجنة - ١
 عمـــل لتنظـــیم داخلیـــة ولـــوائح وأنشـــطتها بهـــا العمـــل وتنظـــیم األســـر إنشـــاء قواعـــد وضـــع 

 مــع یتناســب الــذى التنظیمــى الهیكــل اختیــار حریــة ولألســر الطالبیــة واألنشــطة األســر
  .الجامعیة والقوانین اللوائح مع یتعارض ال بما عملها طبیعة

 ـــــة واألنشـــــطة األســـــر تكـــــوین تشـــــجیع  وتنظـــــیم الفنـــــى الـــــدعم وتقـــــدیم والتنســـــیق الطالبی
  .بینها فیما المسابقات

 الحمالت( راتللمباد والمادى الفنى الدعم تقدیم – Models (الطالبیة.  
 تعریــف علــى تســاعد التــى والترفیهیــة واالجتماعیــة الثقافیــة والمعســكرات الــرحالت تنظــیم 

  .وغیرها النفس عن والترویح والعالم مصر بمعالم الطالب
 لتكــــوین الالزمــــة الشــــروط تــــوافر حــــال اإلخطـــار بمجــــرد الطالبیــــة األســــر تكــــوین ویـــتم 

 .األسر

 

 قطب لطفى نهال/ أ اللجنة مشرف

  :یلى بما ،وتختص الریاضى النشاط لجنة - ٢

 الریاضــیة األنشــطة لممارســة المالئمــة الفــرص وتهیئــة الریاضــیة الفــرق تكــوین تشــجیع 

  .الریاضیة واألدوات المنشآت توفیر طریق عن المختلفة

 الریاضیة المسابقات على اإلشراف.  

 الطالب اتحاد مجلس موافقة بعد الریاضیة االتحادات فى المعتمدین المدربین ترشیح.  

 الرؤف عبد محمد خالد/ أ اللجنة مشرف بعمل قائم
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  :یلى بما ،وتختص والثقافیة السیاسیة اللجنة - ٣

 والدیمقراطیة المواطنة مفاهیم یرسخ بما الوطن بقضایا الوعى تنمیة.  

 طالق اإلنسان حقوق ثقافة نشر ٕ   .والثقافیة واإلبداعیة الفكریة الطالب طاقات وا

 لدى واالجتماعى السیاسي الوعى تنمیة فى تسهم التى اإلیجابیة المشاركة قیم رسیخت 
 .واإلسالمیة العربیة واألمة الوطن بقضایا لإللمام الطالب

 الحیاة فى اإلیجابیة والمشاركة السیاسیة التوعیة ممارسة فى الطالب حریة إطالق 
  .السیاسیة

 بشأن رؤى لتكوین بینها فیما نسیقوالت السیاسیة االتجاهات مختلف مع التواصل 
  .العامة القضایا

 والناظرات والمؤتمرات والندوات المحاضرات وتنظیم والنشرات المجالت إصدار 
 .العامة الشخصیات واستضافة العمل وورش الثقافیة

 اللجنة مشرف
  محمد أحمد ألفت/ أ

 
 

  : یلى بما وتختص ، الفنیة اللجنة- ٤

 الفنیة الطالب مواهب صقل .  

 والفنى المالى الدعم طریق عن المختلفة الفنون أنواع فى المشاركة على الطالب تحفیز .  

 المختلفة الفنیة المسابقات على اإلشراف.  

 الطالب لدى اإلجمالى الحس وتنمیة العام بالذوق االرتقاء على العمل.  

 مروة أحمد أحمد قاسم/ أ اللجنة مشرف
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  : یلى بما ،وتختص العامة والخدمة لجنةالجوالة -٥

 الحركة ومبادئ أسس على تدریبیة ودورات رحالت من الكشفى النشاط أوجة تنظیم 
  .والدولى والقومى المحلى المستوى على الكشفیة

 الطالب اشتراك على والعمل المجتمع تنمیة فى یساهم بما البیئة تخدم برامج تنفیذ 
  .تنفیذها فى البیئى بالنشاط الصلة ذات المختلفة والجمعیات

 أوالجامعة الكلیة داخل الكشفیة الحركة لدعم الكشفیة الجمعیات مع التواصل. 

 خلیفة محمد خلیفة/ أ اللجنة مشرف 

  :بمایلى وتختص ، الطالب وشئون االجتماعى النشاط لجنة -٦

 حیاء التعارف حفالت تنظیم ٕ  االجتماعیة الروابط لتوطید والدینیة القومیة المناسبات وا
 أو بالكلیة والعاملین ومعاونیهم التدریس هیئة أعضاء وبین وبینهم الطالب بین

  .المعهد

 الخاصة االحتیاجات وذوى القادرین لغیر االجتماعى الدعم توفیر على العمل.  

 خالد محمد عبد الرؤف/ أ اللجنة مشرف

   یلى بما ،وتختص والتكنولوجى العلمى النشاط لجنة -٧

 للطالب الفكریة والملكیات اعاالختر  براءات لتسجیل والمالى الفنى الدعم.  

 وجداول الدراسیة الجداول وضع فى والمشاركة التعلیمیة العملیة سیر متابعة 
  . االمتحانات

 واالبتكاریة العلمیة القدرات تنمیة بهدف العلمیة والمؤتمرات والمحاضرات الندوات عقد   

 الطالب لدى العلمى البحث ودعم تشجیع.  

 والفنى المادى توفیرالدعم على والعمل العلمیة لجمعیاتوا العلوم نوادى ودعم تشجیع 
  .لهم
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 الوطن وداخل خارج الطالبى العلمى والتدریب التبادل فرص توفیر على العمل.  

 والبحث المختلفة العلوم مجاالت فى والتطبیقیة اإلنسانیة الكلیات طالب بین التنسیق 
  .العلمى

 العلمیة المجالت فى الطالبیة واالبتكارات األبحاث نشر على العمل.  

 مروة احمد احمد قاسم/ أ اللجنة مشرف

  
  

  مستشار عام االتحاد          مسئول التواصل الطالبى
  
  جمال عبد المجید محجوب/ د.أ           ولید على خلیل/ د.م.أ  
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  المساعدات الطالبیة

  دعم الكتاب – عياالجتما التكافل
  

  
 المســاعدات میوتقــد الكلیــة لطــالب الجتمــاعيا التكافــل تحقیــق إلــىهــذه المســاعدات  هــدفت

   :من العینیة
  )دراسیة كتب ، تغذیة،  تعویضیة أجهزة ، مالبس ، جامعیة مدن ، دراسیة رسوم(
  

   :یهاعل الحصول كیفیة
 األخصــائیة أو األخصــائي مـــن المســـاعدة صـــرف اســتمارة علــى بالحصــول الطالــب یقــوم - ١

  .بالكلیةبقسم رعایة الشباب  االجتماعیة
  .الطالب شئون من واعتمادها إقامته محل من االستمارة بیانات باستیفاء الطالب یقوم - ٢
 صــــورة طیهــــا ومرفــــق،  مســــؤل الفرقــــة األخصـــائي إلــــى االســــتمارة بتســــلیم الطالــــب یقـــوم - ٣

  .األمر لولى العائلیة البطاقة
  .آخر موعد لتسلیم االستمارة شهر من بدایة الفصل الدراسى - ٤

  
  رئیس قسم رعایة الشباب

  سامح عبد الرحمن أحمد/ أ       

  رابط القسم
asp.١٠CollegeAdministrationPage/Archaeology/eg.edu.fayoum.www://http

x  
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 الطالب أوائل شرف لوحة

  
  ٢٠١٤/٢٠١٥امعي أوائل الفرقة األولى  للعام الج

 التقدیر المعدل الفصلي المجموع االسم م

 

 أمتیاز ٤,١   رونا بكر حسن خلیل إبراهیم ١

 أمتیاز ٤  سماح محمود محمد شرف الدین ٢



١٣٣ 
 

 

    ٢٠١٤/٢٠١٥بأقسامها للعام الجامعي الثانیة أوائل الفرقة 

 التقدیر المجموع االسم م

 قسم اآلثار المصریة

١ 
 

 ممتاز ٢٠٥ سید سلیمان محمود محمد ثابت

 ممتاز ٢٠٠ أحمد حسین مطاوع حسن ٢

 ممتاز ٢٠٠ هشام یحي سعد اسماعیل   ٣

        
 قسم اآلثار اإلسالمیة

 ممتاز ٢٠٣ أمیرة عبد المجید كریم  سلیمان  ١

 ممتاز ٢٠٠ مى حسن عبد المعز عبد الفتاح ٢

        
 قسم ترمیم اآلثار

 ممتاز ٢٨١ موددینا ناصر محمد عبد الرحیم مح ١

 ممتاز ٢٧٥ سعد انیس ودیع یسى ٢
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    ٢٠١٤/٢٠١٥أوائل الفرقة الثالثة بأقسامها للعام الجامعي 

 م
  
 االسم

 التقدیر المجموع

 المصریةقسم اآلثار  

 ممتاز ٢٢٤ محمد فرج ابراهیم جاب اهللا ١

 ممتاز ٢٢٠ مروة حمادة فتحى حامد ٢

 اآلثار اإلسالمیةقسم 

 ممتاز ٢١١ غازى على مراد احمد عطیة  ١

 ممتاز ٢٠٥ رحاب جمال حسین محمود  ٢

  قسم ترمیم اآلثار

١  

 جید جداً  ٢٣٠ فاطمة محمد مصطفى احمد

 جید جداً  ٢٣٠ منة اهللا محمد رضا محمود

 جید جداً  ٢٣٠ نادیة رمضان محمد یسن

  جید جداً   ٢٢٨  فجر اإلسالم یاسر البدري ٢
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  ٢٠١٤/٢٠١٥قسامها للعام الجامعي أوائل الفرقة الرابعة بأ

 اآلثار  ترمیم قسم 

 ممتاز مرتبة شرف %٩٠,٥ ٩٠٥ عبد المنعم محمد عبد المنعم ١

 ممتاز مرتبة شرف %٩٠,٢ ٩٠٢ شنودة یوسف عبد الملك سام ٢

  

 التقدیر  النسبة المئویة التراكمى االسم م

  المصریةقسم اآلثار 

 ممتاز مرتبة شرف %٩١,٩٦ ٨٤٦ نجوى ابراهیم رشاد ابراهیم ١

 جید جدًا مرتبة شرف %٨٩,٤٦ ٨٢٣ ایمان سعید جابر مجاهد ٢

 االسالمیة قسم اآلثار

 جید جدًا مرتبة شرف %٨٨,٩١ ٨١٨ دعاء احمد سعد عبد الرازق ١

 جید جدًا مرتبة شرف %٨٨,٢٦ ٨١٢ شریهان حسین أحمد محمد ٢
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  العلیا الدراسات قطاع

  
 اآلثــــار لكلیـــة الداخلیـــة العلیـــا الدراســـات الئحـــة الفیـــوم جامعـــة راآلثـــا كلیـــة تطبـــق

  .١٦/٩/٢٠١٢ بتاریخ ٤٢٤٥ رقم الوزارى للقرار وفقاً  وذلك القاهرة، جامعة
  :الدبلوم:  أوالً 

  الدراسیة المقررات
  المصریة اآلثار دبلوم -١

        : األولى الفرقة
عدد الساعات  المـــادة

 أسبوعیاً 

 قاعة بحث 
 ٢    صور ما قبل التاریخ وبدایة األسرات ع -١
 قاعة بحث ٣- ١ )  حتى نهایة الدولة الوسطى(تاریخ مصر القدیم  -٢
 قاعة بحث ٣- ١  )حتى نهایة الدولة الوسطى ( آثار مصریة قدیمة  -٣
 ٢ )شبه الجزیرة العربیة  –الشام  –العراق ( تاریخ الشرق القدیم  -٤
 ٤ )قواعد وتمرینات (  اللغة المصریة القدیمة -٥
 ٢ )مبادئ وقراءات ( نصوص هیراطیقیة  -٦
 ٢ )قواعد ونصوص بحیریة ( اللغة القبطیة  -٧
 ٢ )أعمال السنة فى بحثین أو دراسة عملیة فى مادتین( تدریب وبحث  -٨

نـاء سـاعة علـى األقـل أث  ویقوم الطالب بتطبیقات عملیة فى المتاحف والمنـاطق األثریـة لمـدة خمسـین
  . العام الدراسى
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    : الثانیة الفرقة
عدد الساعات  المــــادة

 أسبوعیاً 

  قاعة بحث                               

 قاعة بحث ١ – ٣ )فى الدولة الحدیثة والعصور المتأخرة ( تاریخ مصر القدیم  -١

 عة بحثقا ١ – ٣ )فى الدولة الحدیثة والعصور المتأخرة ( آثار مصریة قدیمة  -٢

 ٤ )نصوص مختارة ( اللغة المصریة القدیمة  -٣

 ٢ نصوص هیراطیقیة -٤
 ٢ )قواعد ونصوص صعیدیة ( اللغة القبطیة  -٥

 ٢ تاریخ وآثار مصر فى العصور البطلمیة والرومانیة  -٦

 ٢ فنون زخرفیة قدیمة وقبطیة -٧

 ٢  )ادتین أعمال السنة فى بحثین أو دراسة عملیة فى م( تدریب وبحث  -٨

ویقوم الطالب بتطبیقات عملیة فى المتاحف ومنـاطق اآلثـار لمـدة خمسـین علـى األقـل طـوال العـام 
  .الدراسى

  اإلسالمیة اآلثار دبلوم -٢
  :الفرقة األولى

عدد الساعات  المـــادة
 أسبوعیاً 

 ٣ )أیوبى  –فاطمى  –عباسى  –أموى ( عمارة إسالمیة  -١

ــــون إســــالمیة  -٢ ــــن االســــالمىنشــــأة ا( فن  –العباســــى  –االمــــوى   لف
 )األیوبى  –الفاطمى 

٣ 

 ٢ )نشأة التصویر ومدارسه العربیة والمغربیة (تصویر إسالمى  -٣
 ٢ )خالل العصور االسالمیة(مسكوكات إسالمیة  -٤

 ٢ )تاریخ الفنون حتى بدایة عصر النهضة ( تاریخ فن  -٥

ــــة العربیــــة والعباســــیة  -٦ ــــدعوة العــــر ( تــــاریخ الدول ب قبــــل اإلســــالم وال
 )الراشدون واألمویون والعباسیون  المحمدیة والخلفاء

٣ 

 ٢ لغة فارسیة -٧
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 ٢ نصوص أثریة بلغة أوربیة حدیثة -٨
 ٢ )أعمال السنة فى بحثین أو دراسة عملیة فى مادتین ( تدریب وبحث  -٩

ون والمتــاحف ومنــاطق اآلثــار ویقــوم الطــالب بتــدریبات بتــدریبات عملیــة فــى اآلثــار والفنــ          
   .لمدة خمسین ساعة على األقل طوال العام الدراسى

  :الفرقة الثانیة 
عدد الساعات  المـــادة

 أسبوعیاً 

 ٣ )الممالیك البحریة والشراكسة والعثمانیون ( عمارة إسالمیة  -١

 ٣ )مملوكى وعثمانى ( فنون إسالمیة  -٢

ـــة والصـــف( تصـــویر إســـالمى  -٣ ـــة والمـــدارس التیموری ـــة والهندی ویة والمغولی
 ) المحلیة والتركیة 

٢ 

 ٢     ) ساسانى وبیزنظى وقبطى ( تاریخ فن  -٤

 ٢   ) حتى نهایة عصر الممالیك ( تاریخ مصر االسالمى  -٥

 ٢ لغة فارسیة -٦

 ٢ )تطور الخط العربى خالل العصور ( كتابات أثریة  - -٧

 ٢ ةنصوص أثریة بلغة أوربیة حدیث -٨

 ٢ )أعمال السنة فى بحثین أو دراسة عملیة فى مادتین (تدریب وبحث  -٩
 

ویقوم الطالب بتدریبات عملیة فى المتاحف والمنـاطق األثریـة لمـدة خمسـین سـاعة علـى           
  . األقل خالل العام الدراسي
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  : اآلثار وصیانة ترمیم دبلوم –٣

  :السنة األولى
  تطبیقات   نظرى                                           لمادةا                      

   ٥      ٣              وأعمال الجص عالج وصیانة األحجار والمبانى األثریة  -١
   -      ٢                        تكنولوجیا المواد والصناعات القدیمة العصویة  -٢
   ٣       ٢                                         عالج وصیانة المخطوطات  -٣
   ٣       ٣                            كیمیاء وطبیعة عامة وتطبیقیة وصناعیة  -٤
   ٤        ٣          عالج وصیانة فخار وزجاج ومعدنیات وصخور وسیرامیك  -٥
   ٥       ٢       عالج وصیانة اآلثار العضویة وحفر وتشكیل وترمیم أخشاب  -٦
   ٣       ٣                            مساحة ورسم معمارى وصناعى وزخرفى  -٧
   -       ٢                    ) بحثین أو مقررین یختارهما القسم ( أعمال سنة  -٨
  مواد تكمیلیة مقدمة فى اآلثار المصریة وعلم الحفائر والمتاحف  -٩
   ٢       ٢                                            ) ر لغیر خریجى كلیة اآلثا( 

   ٤       -                                            تدریبات عملیة معملیة  -١٠
  

  :السنة الثانیة
  تطبیقات   نظرى                                المادة                            

   ٢       ٢       والصناعات القدیمة غیر العضویة تكنولوجیا المواد  -١

   ٤       ٢                 تكنیك عالج وصیانة المنسوجات والسجاد  -٢

   ٢       ٢                       عالج وصیانة الصور الجداریة  -٣

   ٢       ٢                             عالج وصیانة اآلثار المعدنیة  -٤

   ٣       ٢                      یانة اآلثار الزیتیة تكنیك عالج وص -٥
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   ٣      ٢     الحشرات والكائنات الدقیقة وطرق مقاومتها -٦

   ٢      ٢                     الطرق العملیة لفحص اآلثار وتاریخها  -٧

   -      ٢         ) بحثین أو مقررین یختارهما القسم ( أعمال سنة  -٨

 فى اآلثار اإلسالمیةمواد تكمیلیة مقدمة  -٩

  -      ٢                 )لغیر خریجى كلیة اآلثار ( 
  

  ٤      -                            تدریبات عملیة معملیة  - ١٠

  درجة الماجستیر فى اآلثار : ثانیاً   

یشــترط لقیــد الطالــب لدرجــة الماجســتیر فــى اآلثــار أن یكــون حاصــًال علــى درجــة           
علــى األقــل مــن إحــدى الجامعــات المصــریة أو علــى // " جیــد" اآلثــار بتقــدیر  اللیســانس فــى

درجـــة معادلـــة لهـــا مـــن معهـــد علمـــى آخـــر معتـــرف بـــه مـــن الجامعـــة ، ویقیـــد طالـــب درجـــة 
الماجســتیر فــى القســم الــذى تخــرج فیــه ویعتبــر كــل مــن دبلــوم آثــار مــا قبــل التــاریخ ، ودبلــوم 

الفــن معـادال للســنة التمهیدیـة لدرجــة الماجسـتیر بشــرط اآلثـار الشــرقیة القدیمـة، ودبلــوم تـاریخ 
  . على األقل فى التقدیر العام// " جید" الحصول على تقدیر 

  . كما یشترط لنیل درجة الماجستیر فى اآلثار المصریة واإلسالمیة أو ترمیم اآلثار  
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ً أوال   : أن یتابع الطالب الدراسة لمدة سنة فى المقرارات التالیة –◌

  سنة التمهیدیة للماجستیر فى اآلثار المصریةال) أ ( 
ا                                                   المـــادة            ً   عدد الساعات أسبوعی

  ٢                                            تاریخ مصر القدیم ومناهج بحث  -١
  ٢                                                         آثار مصریة قدیمة  -٢
  ٢                                                          لغة مصریة قدیمة  -٣
  ٢                                               نصوص هیراطیقیة  -٤
  ٢                                             نصوص دیموطیقیة أو قبطیة  -٥
  ٢         أعمال سنة فى بحثین أو تدریبات عملیة فى مادتین( تدریب وبحث  -٦
تاریخ : المواد التكملیة بالنسبة للطالب الحاصل على درجة دبلوم فى اآلثار المصریة  -٧

  . مصر القدیم ، نصوص هیراطیقیة
  

  

  السنة التمهیدیة للماجستیر فى اآلثار اإلسالمیة ) ب( 
  عدد الساعات أسبوعیًا                                                    ـادة المــ          

   ٤                                                عمارة إسالمیة ورسم معمارى  -١
   ٢                                    ) موضوع خاص ( فنون زخرفیة إسالمیة  -٢
   ٢                                               وع خاص تاریخ إسالمى موض -٣
   ٢                                             :مادة اختیاریة من المواد التالیة  -٤
  ) موضوع خاص ( تصویر إسالمى ) أ ( 
  مسكوكات ) ب ( 
  تاریخ فن ) ج ( 

  . تدریبات عملیة فى المخطوطات المصورة
  ٢        ) أعمال سنة فى بحثین أو تدریبات عملیة فى مادتین ( ب وبحث تدری -٥
عمـــارة : المــواد التكمیلیـــة بالنســـبة للطالـــب الحاصـــل علـــى درجــة دبلـــوم فـــى اآلثـــار اإلســـالمیة  -٦

  . إسالمیة ، فنون إسالمیة
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  السنة التمهیدیة للماجستیر فى ترمیم اآلثار ) ج ( 

  عدد الساعات أسبوعیًا                                               المـــادة                 
   ٣               موضوعات فى صیانة اآلثار غیر العضویة دراسة ومناهج بحث -١
   ٣               دراسة ومناهج وبحث  –موضوعات فى صیانة اآلثار العضویة  -٢
   ٢                                  ثار تطبیقات التكنولوجیا الحدیثة فى حقل اآل -٣
   ٢                               دراسة وبحث  –الوسائل العلمیة لتسجیل اآلثار  -٤
   ٢                    ) أعمال سنة فى مادتین ( دراسات حقلیة فى ترمیم اآلثار  -٥
  

یقوم بالتسجیل فى أحد الموضوعات بعد اجتیاز الطالب السنة التمهیدیة للماجستیر : ثانیاً 
البحثیة فى مجال تخصصه بعد موافقة مجلس القسم علیه وعمل سمینار عن خطة بحثه لهذا 

  .الموضوع

  قواعد القبول بالدراسات العلیا

 : شروط التقدم لمرحلة الدبلوم: والأ
الحصول على درجة اللیسانس أو البكالوریوس من إحدى الجامعات أو المعاهد 

  .یا المصریة أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعةالعل

یتم قبول خریجى كلیة اآلثار فى مرحلة الدبلوم فى تخصص غیر تخصصه فى  
  .مرحلى اللیسانس

  : شروط التقدم لدرجة الماجستیر: ثانیا
 :ن یكون یشترط لقید الطالب لدرجة الماجستیر في اآلثار أو في ترمیم اآلثار أ 

حاصال على درجة اللیسانس في اآلثار أو على درجة اللیسانس في ترمیم اآلثار   - ١
بتقدیر جید على األقل أو دبلوم الدراسات العلیا في اآلثار أو ترمیم اآلثار بتقدیر 
جید على األقل من إحدى الجامعات المصریة أو على درجة معادلة لها من 

 .جامعةمعهد علمي آخر معترف به من ال
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  .على األقل) ٤٥٠(الحصول على شهادة التویفل بمجموع  - ٢
  بیان بدرجات األربع سنوات - ٣

  : شروط التقدم لدرجة الدكتوراه: ثالثا
 :یشترط لقید الطالب لدرجة الدكتوراه في اآلثار أو في ترمیم اآلثار

ثار بتقدیر أن یكون حاصال على درجة الماجستیر في اآلثار او في ترمیم اآل   -١        
جید على األقل من إحدى الجامعات المصریة أو على درجة معادلة لها من 

 .معهد علمي آخر معترف به من الجامعة

  .على األقل) ٤٥٠(الحصول على شهادة التویفل بمجموع   -٢        
  .بیان بدرجات األربع سنوات  -٣        

  
  اهإجراءات قبول الطالب لمرحلتى الماجستیر والدكتور

  :األوراق المطلوبة للتقدم للدراسات العلیا :أوالً 
  دصل شھادة المیالأ - ١
 أصل شهادة التخرج -٢

 صورة من بطاقة الرقم القومى -٣

 صور شخصیة -٤

 بالنسبة للذكور(أصل الموقف من التجنید  -٥

 بیان بتقدیرات األربع سنوات لمرحلة اللیسانس أو البكالوریوس -٦

 )لنسبة للماجستیربا(أصل شهادة اجتیاز السنة التمهیدیة  -٧

 )بالنسبة للمتقدمین للتسجییل لدرجة الدكتوراة(أصل شهادة الماجستیر  -٨

جامعة الفیوم أو  –من مركز اللغات والترجمة ) ٤٥٠(الحصول على التویفل بمجموع درجات  -٩
 .بالنسبة للتسجیل لدرجتى الماجستیر والدكتوراة) المعهد البریطانى أو هیئة اإلمدیست 

 . أصل األوراق المقدمة صورة ضوئیة من -١٠
  :ملحوظة 

حافظة أوراق لحفظ أوراقه مع + على الدارس المتقدم للدراسات العلیا إحضار دوسیه بكبسولة  -١١
قسم اآلثار اإلسالمیة دوسیه أخضر  -قسم اآلثار المصریة دوسیه أحمر (االلتزام باأللوان اآلتیه 

 .)قسم ترمیم اآلثار دوسیه أرزق –
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 :التسجیل لمرحلتى الماجستیر والدكتوراه إجراءات: ثانیاً 

   جامعة الفیوم  –كلیة اآلثار  –اإلطالع على الموقع اإللكترونى للدراسات العلیا
 وذلك لمعرفة قواعد وشروط القبول للدراسات العلیا بالكلیة

   استیفاء نماذج الدراسات العلیا الموجودة على الموقع اإللكترونى للدراسات العلیا
رساله ٕ  ا عبر البرید اإللكترونى لمكتب الدراسات العلیاوا

  arcgr@fayoum.edu.eg وهو

  الحضور إلى مكتب الدراسات العلیا بالكلیة لتسلیم المستندات واألوراق المطلوبة
  . یاً للتقدیم وتوقیع نماذج الدراسات العلیا المستوفاة بعد مراجعتها توقیعًا ح

  تقوم الدراسات العلیا بعرض األوراق المقدمه والتى تشتمل على الطلب المقدم من
الباحث وعنوان موضوع الرسالة إلى القسم العلمى المختص بعد العرض على 

  . عمید الكلیة وموافقة سیادته على الطلب المقدم/ د.السید أ

 ث بعد الموافقة على یقوم القسم المختص بتحدید موعد للسمینار الخاص بالباح
  . عنوان الرسالة المقدم من الباحث

   نسخ من نموذج خطة البحث المقترحة المعلن عنها ) ١٠(یقدم الباحث عدد
على موقع الكلیة قبل موعد السمینار بعشرة أیام على األقل إلى قسم الدراسات 

  . العلیا لتقدیمها للقسم المختص قبلها بأسبوع على األقل

 ول الموضوع دون تعدیالت یتم عرض الخطة على مجلس القسم فى حالة قب
التالى للموافقة ویصدر قرار بالموافقة على تسجیل الطالب من مجلس القسم 
ویسلم إلى قسم الدراسات العلیا التى تقوم بإتمام إجراءات التسجیل مع لجنة 

  . الدراسات العلیا ومجلس الكلیة

 الدراسة والخطة یحدد أعضاء هیئة  فى حالة إجراءات تعدیالت على موضوع
التدریس الحاضرین للسمینار مدى احتیاج الدارس لسمینار آخر أم مجرد 
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تعدیالت على الخطة فقط و یتم عرضها فى مجلس القسم التالى للنظر وفى 
حالة الموافقة یصدر قرار بالموافقة من مجلس القسم على تسجیل الطالب 

  . وتستكمل اإلجراءات كالسابق

 ى حالة رفض الموضوع ، یقوم الطالب بالتقدم لقسم الدراسات العلیا بطلب ف
جدید باسم الموضوع ثم یحول للقسم العلمى المختص الذى یحدد له سمینار مرة 

  . ثانیة وتستكمل بعدها اإلجراءات كالسابق

  إحضار براءة تسجیل موضوع الرسالة من الكلیات واألقسام العلمیة المناظرة قبل
  . القسم التالى بأسبوع على األقل لقسم الدراسات العلیا بالكلیةمجلس 

  تسلیم نسختین من الخطة النهائیة بعد مراجعة كافة التعدیالت موقعة من أمین
المجلس ورئیس القسم المختص إحداهما نسخة إلكترونیة للمكتبة الرقمیة 

حضار إفادة من المكتبة بذلك والثانیة لقسم الدراس ٕ ات العلیا بالكلیة بالجامعة وا
لیتم عرضها على لجنة الدراسات العلیا ومجلس الكلیة ألخذ الموافقات النهائیة 

 .من مجلس الدراسات العلیا ومجلس الجامعة

  :رابط القسم
pxas.home/pgsr/Archaeology/eg.edu.fayoum.www://http  
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 المكتبة

  
ـــة الكلیـــة تضـــم  كافـــة فـــي الطـــالب احتیاجـــات معظـــم تغطـــي متخصصـــة علمیـــة مكتب
ـــتح ، بالكلیـــة الدراســـة تخصصـــات ـــة وتف ـــاً  للطـــالب أبوابهـــا المكتب  التاســـعة الســـاعة مـــن یومی

،وذلك الخامسة الساعة وحتى صباحاً  والنصف ً   . اإلسبوع أیام جمیع قى مساء
 أكادیمیـــة ورســائل وأجنبیــة عربیـــة كتــب بــین مجلــد أالف خمســـة حــوالي المكتبــة تضــم

. والعالمیـة المحلیـة والـدوریات والمعـاجم الموسـوعات عـن فضالً  والدكتوراه الماجستیر لدرجتي
 طریـق عـن بالكلیـة الدراسـة تخصصـات فـي اإلصـدارات بأحـدث عـام كـل المكتبـة تزویـد ویتم

 لمكتبــة تقـدم التـي اإلهـداءات عـن ضـالً ف للكتـاب، السـنوي الـدولي القـاهرة معـرض مـن الشـراء
  .الكلیة

 الجلیــــل المصــــریات بعــــالم الخاصــــة المكتبــــة أیضــــاً  تضــــم المكتبــــة أن بالــــذكر وجــــدیر
 لهــا، عمادتــه فتــرة أثنــاء للكلیــة ســیادته أهــداها والتــي الــدین نــور الحلــیم عبــد/ الــدكتور األسـتاذ

 األكادیمیــة العلمیــة الرســائل نمــ والكثیــر واألجنبیــة العربیــة المجلــدات مــن العدیــد تضــم وهــي
 المحلیـــة والـــدوریات والمعـــاجم الموســـوعات عـــن فضـــالً   هـــذا والـــدكتوراه، الماجســـتیر لـــدرجتي
   بها المجتمع ونفع حسناته میزان في ذلك اهللا جعل. والعالمیة

 اإلسـالمیة اآلثـار أسـتاذ بـدر محمـد منـى/  المرحومـة الـدكتورة األسـتاذة مكتبة إهداء تم
 مــن تقتــرب وهــى المجــال هــذا فــى العلمیــة المراجــع أهــم علــى تحتــوى وهــى الكلیــة ةمكتبــ إلــى

  .ومرجع كتاب ١٠٠٠
  .العلیا الدراسات وطالب التدریس هیئة بأعضاء خاصة لمكتبة،با قاعة توجد

ـــل تـــم ـــة خـــدمات تفعی ـــة المكتب ـــم الرقمی ـــى حاســـب أجهـــزة تخصـــیص وت ـــق آل  هـــذا لتحقی
  .الغرض
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  مقتنیات المكتبة  
 عدد عناوین الكتب  نیاتالمقت  م

 ٣٥٤٢ الكتب العربیة ١

 ١٧٩٠ الكتب االجنبیة ٢

 ٨٥٤ الرسائل العلمیة العربیة ٣

 ٥٦ الرسائل العلمیة االجنبیة ٤

٥  
  

  ٦٦  الدوریات العربیة

 ٨٩ الدوریات االجنبیة ٦
 

 

 :المعلومات شبكة على االلكترونیة الجامعة مكتبة عن انظر

.١٫١٧٫٥١=ScopeID?aspx.start/libraries/٥v_eulc/eg.edu.eulc.٣srv://http
SearchInterFace=fn& 
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  قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

  البیئیة المجتمعیة المشاركة
 المحافظـة قـري فـي وذلـك الفیـوم لجامعة الشاملة التنمیة قوافل في كلیةال مشاركة       

 وكـذا لمجـتمعهم واالنتمـاء الـوالء قیمـة وتعمیـق الجـامعي الشـباب لـدي المشـاركة تنمیة بهدف
 بـــین العالقــات تنمیــة عــن فضــالً  للمجتمــع الشــاملة البشــریة التنمیــة فــي الجامعــة دور إبــراز

 باإلضـافة هـذا. البیئـة وتنمیـة المجتمـع لخدمـة المحافظـة نيومـواط واألساتذة الجامعة طالب
 بـــین متبادلـــة زیــارات تنظـــیم خـــالل مــن وذلـــك الفیـــوم مجتمــع لـــدى األثـــري الــوعي نشـــر إلــى

 واآلثــــار الفیـــوم آثــــار عـــن فیــــدیو وأفـــالم مصـــورة عــــروض وتقـــدیم والكلیــــة المـــدارس طـــالب
 .الطالب لهؤالء المصریة

  :المجتمع خدمة قطاع رئیس
            البیئة وتنمیة المجتمع خدمة لشئون الكلیة وكیل           ناجح عمر على /د.أ

  :المجتمع خدمة قطاع ویضم

 (.C.R.C.A)  اآلثار وصیانة بحوث مركز -  ١   

Center of Research and Conservation of Antiquities   

  عبیر فؤاد عبد المعز/ د                      المركز مدیر

  رشا طه عباس/ د       ئب مدیر المركزنا

 المركز تأسیس

 ورئیس العلمي للبحث للدولة العالي التعلیم وزیر/ الدكتور األستاذ السید قرار صدر
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 مركز إنشاء على بالموافقة ١٤/٥/٢٠٠٦ بتاریخ) ٥٩( رقم للجامعات األعلى المجلس
 .خاص بعطا ذات كوحدة الفیوم جامعة اآلثار بكلیة اآلثار وصیانة بحوث

 المركز أهداف

 : یلي ما إلي اآلثار وصیانة بحوث مركز یهدف

 .المتاحف ومقتنیات اآلثار وصیانة بترمیم الخاصة الدراسات إجراء - ١

 علیالتنفیذ واإلشراف ، المتاحف ومقتنیات الثابتة لآلثار والصیانة الترمیم أعمال تنفیذ - ٢
 .إستشاریة كجهة

 .اآلثار وصیانة ترمیم مجال في تدریبیة دورات عقد - ٣

 ومقتنیات الثابتة لآلثار والصیانة الترمیم أعمال في العلمیة اإلستشارات تقدیم - ٤

 .المتاحف

 .اآلثار وصیانة ترمیم مجال في دولیة مؤتمرات عقد- ٥

 والدولیةإللقاء واإلقلیمیة المحلیة الصلة ذات العلمیة الهیئات من المتخصصین دعوة - ٦
 .اآلثار وصیانة ترمیم مجال في العمل ورش وعقد ، المحاضرات

 .عنها والتنقیب اآلثار وتسجیل والمتحفیة األثریة الدراسات إجراء - ٧

 العلمیة األسس ووضع ، المتاحف ومقتنیات اآلثار وصیانة ترمیم إستراتیجیات وضع - ٨

 .استشاریه كجهة األثریة المنشآت وتوظیف لتأهیل

 ودراسات ، األثریة والمنشآت للمناطق الجوفیة المیاةو  التربة مشاكل دراسات إجراء - ٩

  .المتحفیة والمقتنیات األثریة بالمناطق اآلثار علي البیئي التلوث

 المركز أنشطة

 اآلثار وصیانة بترمیم متعلقة أعمال في لإلشتراك األنشطة من مجموعة عمل تم
 :یلي كما وبیانها ومقتنیاتالمتاحف

 تم وقد المصري المتحف سجالت ترمیم لعملیة حدودةم مناقصة في االشتراك تم - ١
 بالتعاقد القیام یتم ولم المناقصة ألغیت ولكن ٢٩/٤/٢٠٠٩ بتاریخ الفنیة فتحالمظاریف
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 .الموضوع هذا على

 سجالت من الثانیة المرحلة ترمیم عمالأ في المشاركة في الرغبة إلبداء المركز تقدم - ٢
 .سجل ٧٨ وعددها المصري المتحف

 لإلفراد تدریبیة دورة لعمل ایجبت جلوبل شاركه قبل من المركز مخاطبة تمت - ٣
 .مادي بمقابل المخطوطات ترمیم مركز بالتعاونمع

 جامعة بشبرا الهندسة كلیة عمید الدكتور األستاذ السید قبل من المركز مخاطبة تمت - ٤

 یتم لم ولكن الدقیق مالترمی أعمال على للمهندسین تدریبیة دورة بعمل القیام بخصوص بنها
 .المطلوبة التدریبیة الدورات على لالتفاق المخاطبات اكتمال

 .بالقاهرة بیبرس الظاهر مسجد ترمیم مشروع عطاء في للدخول المركز مخاطبة تمت - ٥

 المتحف لمكتبة والوثائق الكتب من لمجموعة الترمیم أعمال بتنفیذ للقیام المركز تقدم --٦
  .بالقلعة الحربي

  :والكوارث األزمات إدارة وحدة - ١
  :الوحدة هیكل

 الوحدةمجلس إدارة رئیس  محمد منصور عاطف/ د.أ

 الوحدة مجلس إدارة نائب رئیس خالف كمال محمد/ د.أ

 مدیر الوحده اسماعیل محمد أسماء/ د

 لوحدة مدیرا نائب السید السمیع عبد ولید/ أ

 عضواً  محمد عبد الرحمن محمد/ أ

 عضواً  ذكي العزیز دعب خالد/ أ

 عضواً  مني مغاوري علي/ أ

  :الوحدة مهام
  . والكوارث األزمات لمتابعة نظام وضع• 
  .والكوارث األزمات إلدارة عمل فریق تكوین• 
  .واألزمات الكوارث إدارة على القائمین للسادة بیانات قاعدة عمل• 
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  .الكوارثو  األزمات إلدارة التدریبیة االحتیاجات لتحدید آلیة وضع• 
  .باللجنة الخاصة التقاریر عمل• 
  . اللجنة أعضاء على المهام توزیع• 
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  :الخریجین متابعة وحدة - ٢
  :الوحدة هیكل

 الوحدة إدارة مجلس رئیس محمد منصور عاطف/ د.أ

 الوحدة إدارة مجلس رئیسنائب                ناجح عمر على/ د.أ

 الوحدة مدیر السید أحمد محمد/ د

 عضواً  مختار محمد محمد/ د

ا سید أحمد ربیع/ د ً  عضو

ا أیمن مصطفى ادریس/ د ً  عضو

ا حمدیة أحمد عطیفى/ أ ً  عضو

ا محروسة رضا أحمد/ أ ً  عضو

  :الوحدة مهام

 الكلیة خریجى وتقدیم والمجتمع الكلیة بین والتواصل لتكاملا تحقیق فى اإلسهام -
  .المختلفة العمل لجهات

ُستجد بما الكلیة خریجى تعریف -  تستحدثها علمیة ومؤهالت تعلیمیة برامج من ی
  .الجامعة

 العمل ورش حضور فى الفعالة بالمشاركة الخریجین تأهیل مستوى رفع -
 .الجامعة تعقدها التي التدریبیة والبرامج والدورات والمؤتمرات
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 .المختصة الجهات مع بالتعاون للخریجین الصغیرة المشروعات تمویل -

 شروط وفق ذلك فى رغب إذا العلیا دراساته یكمل أن على الخریج مساعدة -
 .بالكلیة المتبعة اإللتحاق

 .المجاالت كافة فى الكلیة خریجى بین المثمر التعاون دائة توسیع -

 .إختصاصه مجال فى كل،  عمل فرص على ولالحص فى الخریج مساعدة -

 یعود بما مصر داخل والشعبیة الرسمیة الهیئات مع وتعاون تعارف شبكات إقامة -
 .المحلى والمجتمع الكلیة خریجى على والخیر بالنفع

مدادها للجامعة األكادیمیة المسیرة لمتابعة الخریجین من لجنة تشكیل - ٕ  بالتغذیة وا
 ورفع العمل سوق فى الخریجین تواجه التي كلالمشا على للتعرف الراجعة
 .للجامعة األكادیمى المستوى

 رابط الوحدة
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  :العامة الخدمة وحدة - ٣
 :الوحدة هیكل

 الوحدة إدارة مجلس رئیس محمد منصور عاطف/ د.أ

 الوحدة إدارة مجلس رئیسنائب  ناجح عمر على/ د.أ

 الوحدة مدیر محمد أحمد عبد الرحمن/ د

 عضواً  محمود ثابت حمادة/ أ

 عضواً  عباس طه رشا/ د

 عضواً  الرحمن عبد سامح/ أ

 عضواً  غادة قرنى/ أ

  :الوحدة مهام
  .لفیوما محافظة مجتمع أفرادو  المدارس طالب لدى األثري الوعى نشر - ١



١٥٣ 
 

 

 خدمة فى بدورهم القیام كیفیة على وتدریبهم للطالب التطوعى العمل روح إذكاء - ٢
  والقومى المحلى المجتمع

  .المجتمع قطاعات ومختلف الكلیة بین الفاعلة الشراكة من أنماط تحقیق - ٣
 .الفیوم ومجتمع الجامعة مجتمع تخدم التي والتدریبیة التعلیمیة األنشطة تدعیم - ٤

 المثلى للطرق وتوجیههم  المجتمع خدمة في الراغبین المتمیزین الطالب ستقطابا - ٥
  .لدیهم التعاونیة الروح لتنمیة طاقاتهم من واالستفادة

 بخدمة المهتمة العلمیة والمراكز األكادیمیة والمؤسسات الجامعات مع التواصل - ٦
قلیمیا محلیا المجتمع ٕ   وعالمیا وا

  .ونشرات توعویه محاضرات طریق عن علیها والحفاظ البیئة تطویر في المساعدة- ٧
  

  الجودة ضمان وحدة

 التعلیمیــة العملیــة تطـویر علــى والعمـل بالكلیــة األداء تقیـیم هــو الجـودة ضــمان وحـدة دور إن
ـــة  المؤسســـى االعتمـــاد علـــى للحصـــول واالســـتعداد، البیئـــة وتنمیـــة المجتمـــع وخدمـــة والبحثی

ـــع واألكـــادیمي ـــرامج لجمی ـــي فـــى الدراســـیة راتوالمقـــر  الب  العلیـــا، والدراســـات اللیســـانس مرحلت
 ویتحقــق، الفیــوم جامعــة اآلثــار بكلیــة الجــودة ضــمان علــى التأكیــد فــى الوحــدة عمــل ویســتمر

  :  هى فرعیة أهداف خالل من ذلك

عالنها الكلیة رسالة وضع) ١(  ٕ   .رآلخ آن من مراجعتها مع وا

  .الكلیة فى شریةالب العناصر جمیع لدى الجودة ثقافة نشر) ٢( 

 الجــودة ضـمان وحـدة وأعضـاء،  واإلدارة،  المشــروع فریـق وتـدریب المـدربین إعـداد) ٣(
   الجودة توكید أنشطة على واإلداریین،  ومعاونیهم التدریس هیئة وأعضاء، بالكلیة

 ووضــــع،  عنهـــا تقـــاریر وكتابـــة،  الدراســـیة والمقـــررات الدراســـیة البـــرامج توصـــیف) ٤(
  .تطویرها خطط



١٥٤ 
 

 

  .الكلیة خریجى مع الروابط زیادة) ٥(

 .البیئة وتنمیة المجتمع خدمة مجال فى الكلیة أنشطة تطویر) ٦(

 جــودة إلــى المؤدیــة األنشــطة لجمیــع التطــویر خطــط شــامالً ، للكلیــة الســنوى التقریــر إعــداد) ٧(
 .المخرجات
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  :الجودة ضمان وحدة إدارة مجلس -

 الجودة وحدة داخل الوظیفة االسم م

 اإلدارة مجلس ورئیس الكلیة عمید  محمد منصور عاطف/ د.أ ١

 اإلدارة مجلس رئیس ونائب وحدةال مدیر حمادة ثابت محمود/ د ٢

  نائب مدیر الوحدة  محمد على نصار/ د  
 والطالب التعلیم لشئون الكلیة وكیل محجوب عبدالمجید جمال/ د.أ ٣

 والبحوث العلیا اتالدراس لشئون الكلیة وكیل أحمد توني رستم/ د.أ ٤

 البیئة وتنمیة المجتمع خدمة لشئون الكلیة وكیل على عمر ناجح/ د.أ ٥

 المصریة اآلثار قسم مجلس رئیس الوهاب عبد وزیر وزیر/ د.أ ٦

 اإلسالمیة اآلثار قسم مجلس رئیس عاطف عبد الدایم عبد الحى/ د.أ ٧

 اآلثار ترمیم قسم مجلس رئیس خالف كمال محمد/ د.أ ٨

  رئیس قسم اآلثار الیونانیة والرومانیة  منال أبو القاسم محمد/ د.م.أ  
 )الداخل من(  عضو دائم أبراهیم عبد الستار ابراهیم/د.م.أ ٩

 الكلیة إدارة مدیر  محمد عبد الرحمن محمد/ أ ١١

 الجودة ضمان لوحدة اإلداري المنسق أحمد سعد محمد أماني/ أ  ١٤

 :رابط الوحدة
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  واالمتحانات الطالب تقویم نظم تطویر وحدة

  - : األهداف

 وضمان التعلیم منظومة وتحسین إلصالح كمدخل واإلمتحانات التقویم ثقافة نشر* 
  .جودتها

 على اإلدارة تُساعد متطورة تحتیة بنیة إنشاء من كنتتم حتى اآلثار كلیة دعم* 
  .والشفافیة والدقة السرعة لضمان الكلیة داخل التقویم نُظم تطویر

 واألهداف المعاییر ضوء فى المختلفة التخصصات فى أسئلة بنوك تأسیس* 
دراجها تخصص لكل الموضوعیة ٕ   .اآلثار كلیة بیانات قواعد ضمن وا

  :اإلدارة مجلس

 الوحدة داخل وظیفةال االسم

ا الوحدة ورئیس الكلیة عمید محمد منصور عاطف/ د.أ ً  رئیس

ا والطالب التعلیم لشئون الكلیة وكیل محجوب المجید عبد جمال/ د.أ ً  عضو

ا  التقویم وحدة مدیر السید سعید ذكى/ د ً  عضو

  عضواً   التقویم وحدة مدیر نائب ربیع أحمد سید/ د
ا المصریة اآلثار قسم رئیس ابوزیر وزیر عبد الوه/ د.أ ً  عضو

ا اإلسالمیة اآلثار قسم رئیس عاطف عبد الدایم عبد الحى/ د.أ ً  عضو

ا اآلثار ترمیم قسم رئیس محمد كمال خالف/ د .أ ً  عضو

ا رئیس قسم اآلثار الیونانیة والرومانیة منال أبو القاسم محمد/ د.م.أ ً  عضو

ا  جودةال ضمان وحدة مدیر حمادة ثابت محمود/ د ً  عضو

ا الكلیة إدارة مدیر محمد عبد الرحمن محمد/ أ ً  عضو

 عضواً   الطالب التعلیم شئون قسم رئیس عطیفى أحمد حمدیة/ أ

: رابط الوحدة 
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  IT رونیة االلكتوحدة الخدمات 

  :الوحدة أهداف

 لخدمة الكلیات مستوي على المعلومات تكنولوجیا خدمات تفعیل الوحدة هدف 
 دةوح إنشاء خالل من والعاملین، والطالب التدریس هیئة وأعضاء التعلیمیة العملیة

   :التالیة بالمهام تقوم (Information Technology Unit)التكنولوجیة للخدمات

 المعلومات شبكة وصیانة تشغیل.  

 المستخدمین لجمیع الفني الدعم وتقدیم للشبكة الفني االستخدام متابعة. 

 متاحة تكون بالكلیة المفتوحة باألماكن باإلنترنت السلكیة اتصال شبكات توفیر 
 .التدریس هیئة ءوأعضا للطالب

 المكتبیة األعمال وبرمجیات التشغیل لنظم األصلیة الرخص تركیب . 

 الفیروسات ضد الحمایة برامج تركیب. 

 م األسم  بالوحدة الوظیفة

  - ١ حمادة ثابت محمود/ د الوحدة مدیر

  - ٢ بعیزق عبدالسالم محمد/ أ  والبرامج للنظم مسئول

  - ٣ أحمد سعد محمد امانى/ أ  MIS اإلداریة المعلومات نظم دعم مسئول

  - ٤  ذكى عبدالعزیز خالد/ أ   االلكترونیة البوابة محرر

  - ٥ أحمد عبد الوهاب/ أ  المقررات االلكترونیة والمكتبة الرقمیة مسئول+ فنى

 - ٦ هبه صالح عبد الواحد/ أ منسق تدریب
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 األجهزة برمجیات تحدیث. 

 وتحدیثها والطابعات الحاسبات صیانة على اإلشراف. 

 التدریس هیئة وأعضاء للطالب االلكتروني البرید خدمة وتفعیل تشغیل. 

 بالكلیة الخاصة اإللكترونیة البوابة على اإلشراف. 

 المواد رفع من یمكن بما الموقع على تدریس هیئة عضو لكل مساحة إنشاء 
 .اإلجابة ونماذج السابقة واالمتحانات به الخاصة العلمیة

 والبحث التعلیمیة العملیة خدمة شأته من ما كل في المعلومات تكنولوجیا استخدام 
 .العلمي

 المعلومات تكنولوجیا على التدریس هیئة وأعضاء لكلیةبا العاملین تدریب 
 .بالجامعة ICTP تدریب مركز بواسطة واالتصاالت

 معلومات شبكة مع والتنسیق والشبكات األجهزة في الموجودة األعطال كافة حل 
 میكنة ومشروع االلكتروني التعلم ومركز اإلداریة المعلومات نظم ومركز الجامعة
 .تدریبال ومشروع المكتبات

 خاصة والمستفیدین للمستخدمین الفني الدعم تقدیم: 

 اإلداریة المعلومات نظم تطبیقات مشروع (MIS) 

 المكتبات ومیكنة الرقمیة المكتبة مشروع 

 االلكتروني التعلم مشروع 

 المعلومات لشبكة التحتیة البنیة مشروع 

 التدریب مشروع. 
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 اإللكترونیة البوابة مشروع 

  : لوحدةرابط ا
itarch/Archaeology/eg.edu.fayoum.www://http  

  :التلیفزیونیةالقناة رابط 

Xmmkcg٩QErtTE٦B-Jd٣UCIMr/channel/com.youtube.www://https  

  

  hl=ref?ituints/com.facebook.www://https:  حدة علي فیس بوكالو 
 
 

 االلكترونیة البوابة/االلكترونى الموقع

  :اآلثار لكلیة االلكترونیة البوابة/ االلكترونى الموقع محتویات
  .الكلیة عمید كلمة رابط - ١

 – الكلیة خریطة – الكلیة شعار – الكلیة نشأة(  على ویحتوى: ةالكلی عن رابط - ٢
 – إحصائیات – االمتحانات جداول - الدراسیة الجداول – شرف لوحة – والرسالة الرؤیة

  ).الصور معرض
 مجلس – الكلیة وكالء – العمید مكتب -الكلیة عمید( على یحتوى: الكلیة إدارة - ٣

 – المعامل – الخاص الطابع ذات الوحدات – إلداریةا األقسام – الكلیة مدیر – الكلیة
  ).العلیا الدراسات موقع

 – االسالمیة اآلثار قسم – المصریة اآلثار قسم( على یحتوى: العلمیة األقسام رابط - ٤
  ).اآلثار ترمیم قسم
  .اآلن حتى ٢٠٠٧ لسنوات أخبار ارشیف على یحتوى: األخبار رابط - ٥
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 ووحدة مشروع – الجودة ضمان ووحدة مشروع(  لىع یحتوى: المشروعات رابط - ٦
 مجال فى الطالبیة المشاركة مشروعات – واالمتحانات االطالب تقویم نظم تطویر
  ). الجودة

 العمل ورش – المؤتمرات – المجتمع خدمة أنشطة( على یحتوى: األنشطة رابط  - ٧
  ).الشباب رعایة – والندوات

  ). إعالنات شیفأر (  على یحتوى: اإلعالنات رابط - ٨
  :وهى الكلیة موقع على جدیدة روابط وتحدیث تطویر

  اإلداریة األقسام - ٢      الشرف لوحة رابط- ١
  الطالبیة المشاركة مشروعات - ٤       العلیا الدراسات رابط - ٣
  اآلثار لكلیة العلمى الموقع - ٦     الكلیة مكتبة محتویات - ٥
  الخریجین متابعة وحدة - ٨    االثار وصیانة بحوث مركز - ٧
  ومقترحاتهم الطالب شكاوى -١٠      بالكلیة المفتوح التعلیم برنامج - ٩

  االمتحانات أعمال -١٢      الطالب شئون -١١
  النموذجیة االمتحانات إجابات -١٣
  .والثانیة األولى المرحلة المنطقى اإلطار مصفوفة -١٤
  .التقویم مشروع مخرجات الستمراریة والتوصیات المقترحات -١٥
  .الكلیة داخل المتمیزة اإلجراءات -١٦
  .والكوارث األزمات وحدة -١٧
  .المفتوح التعلیم برنامج-١٨
  .العملیة المواد نتائج -١٩
  ".الحضارى للتراث المرىء التعلم" االبتكارى النموذج مشروع -٢٠
  .االجتماعیة الثقافیة المجلة -٢١
  )IT( التكنولوجیة الخدمات وحدة -٢٢
  .المصرى والتراث المواد وثیقوت فحص مشروع -٢٣
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  .مؤتمر الكلیة -٢٤
  .المجلة العلمیة -٢٥
  .دلیل الكلیة -٢٦

٢=pagid?aspx.home/Archaeology/eg.edu.fayoum.www://http  
  

  المكتب االعالمى تحریر فریق

  )االلكترونیة البوابة/االلكترونى  الموقع ( 

٢٠١٥- ٢٠٠٧ 
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  اآلثار لكلیة العلمي الموقع

  الرؤیة

 المواقع مصر،وأحد في العلمیة المواقع قمة على اآلثار لكلیة العلمي الموقع یكون أن
  .العالم مستوى على المتمیزة العلمیة

  الرسالة

 تأهیل أجل من التراثالثقافي بأهمیة التوعیة وتقدیم اراآلث مجال في والثقافة العلم نشر
 محببة، و سهلة العلمیةبطریقة المادة وتوصیل المجتمع، خدمة على قادرة وطنیة كوادر

 وتزوید خبرة، وذوى فریقأكفاء أعضاء على قائم متمیز علمي محتوى تقدیم إلى باإلضافة
 وطنه، ویحب تراثه جیلیحفظ عایةور  العلوم، مجال في األخبار بأحدث والمرمم األثري
  .واإلقلیمي المحلي العمل سوق حاجات لتلبیة وذلك

  حتى اآلن ١/٢٠١٥  منسقًا للمكتب اإلعالمى  أیمن مصطفى أدریس/ د

  
 أحمد سعد محمد أمانى/ أ

حتي  ٢٠١٥-٢٠٠٧ االلكترونى الموقعمحرر 
 اآلن

 حتى ١/٢٠١٢ االلكترونیة البوابةمحرر 
١٢/٢٠١٤ 

  
  ذكى العزیز عبد خالد/أ

  

 حتى ٧/٢٠١٣ االلكترونى الموقعمحرر 
٤/٢٠١٥ 

محرر البوابة 
  اإللكترونیة

اآلن حتي  ١/٤/٢٠١٤
٢٠١٥  
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  :اآلثار لكلیة العلمي الموقع محتویات

  واألبحاث المقررات قائمة
 مجال في واألبحاث والكتب العلمیة والرسائل للطالب الدراسیة المقررات على وتحتوي
ا باآلثار المتعلق األدب إلى ةباإلضاف اآلثار علماء بعض عن ومعلومات اآلثار  وأیضً
  .متنوعة دوریة الكترونیة مجلة تشمل

  األثریة والمواقع المتاحف قائمة
  .والدولیة المصریة األثریة والمواقع المتاحف أهم على وتحتوي

  العلمیة المؤسسات قائمة
 ىعل اآلثار ومعاهد كلیات إلى باإلضافة باآلثار المتعلقة الدولیة المؤسسات وتشمل

  .والعالمي المحلي المستوى

  الضوء تحت اآلثار قائمة
 الصـــفحات بعـــض إلـــى باإلضـــافة باآلثـــار المتعلقـــة الطرائـــف وبعـــض اآلثـــار أخبـــار وتشـــمل

 جانــب إلــى المصــریة الحضــارة فــي المــؤثرة التاریخیــة الشخصــیات وبعــض الهامــة التاریخیــة
  .باآلثار المتعلقة الفیدیوهات بعض

  المؤتمرات قائمة
 للباحثین الفرصة إلتاحة باآلثار المتعلقة الهامة الدولیة المؤتمرات عن نبذة على تحتوي

  .منها واالستفادة المؤتمرات هذه لحضور

  :المنح قائمة
 في المنح هذه من االستفادة لهم یتسنى حتى للباحثین الدولیة المنح عن معلومات وتتیح
  .دراستهم مجال
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  الصور قائمة
  .باآلثار المتعلقة لصورا ألهم رائعة مجموعة تضم

   التالي الرابط على اآلثار لكلیة العلمي الموقع زیارة یرجى المعلومات من ولمزید

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Scsite /# ،  

    التالي الرابط على  Facebook على للموقع الرسمیة الصفحة بزیارة التفضل أو

http://www.facebook.com/AlmwqAllmyLlathar 
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 الجودة مجال فى الطالبیة المشاركة مشروعات

    اآلثار تزویر وكشف الحفائر أعمال في األساسیة المهارات تنمیة مركز مشروع: أوال

  :المشروع أهداف

 حل على والقدرة المسئولیة لتحمل تؤهلهم وتطیبقیة واداریة قیادیة مهارات الطالب اكساب
  العمل موقع داخل المشاكل

 وكیفیةاختیارها االثریة المناطق مع التعامل مهارة تنمیة -

 الحفائر عمل في الطالب مهارة تنمیة -

  .المزورة اآلثار كشف في الطالب مهارة تنمیة -

 اإلداري یقالفر 

 المشروع عام رئیس محمد منصور عاطف. د.أ

 المشروع مستشار أمین محمد محمود أحمد/ د

 السید محمد سید أحمد

 المشروع مدیر

 اآلثار قسم الثالثة بالفرقة طالب
 المصریة

 محمد زینهم مسعد محمد

 المشروع مدیر نائب

 اآلثار قسم الرابعة بالفرقة طالب
 المصریة

 إداري عضو فوزي نشأت أحمد ابتسام
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 اآلثار قسم الثالثة بالفرقة طالبة
 المصریة

 محمد طلبة مجدي وسام

 إداري عضو

 اآلثار قسم الرابعة بالفرقة طالب
 المصریة

 نصار محمد علي محمد
 إداري عضو

 دكتوراه طالب

 دكتوراه طالب إداري عضو أحمد محمود ثابت حمادة

 صوفي محمود رمضان

 الفرقةب طالب إداري عضو
  الرابعة

 االسالمیة اآلثار قسم
  

  اآلثار كلیة داخل مفتوح تعلیمى متحف إنشاء مشروع: ثانیا

  :المشروع أهداف

داریة قیادیة مهارات الطالب واكساب الطالبیة المشاركة فعیل - ٕ  .وا

 .اآلثار كلیة داخل مفتوح تعلیمى متحف إنشاء -

  .المتحفى للعرض وضمها بللطال الممیزة االعمال من االستفادة  -

   .المفتوح المتحفى العرض أسالیب على الطالب تدریب  -

 اإلداري الفریق

 المشروع عام رئیس محمد منصور عاطف. د.أ

 المشروع مستشار الودود عبد محمد/ د 
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 محمد طه رفعت محمد  

 المشروع مدیر

 ترمیم قسم الثانیة بالفرقة طالب
 اآلثار

 ضوانر  سید السید صالح  

 المشروع مدیر نائب

 اآلثار قسم الثانیة بالفرقة طالب
 اإلسالمیة

 عشیري جمال أحمد  

 إداري عضو

 اآلثار قسم الرابعة بالفرقة طالب
 المصریة

 زارع ثروت نادین  

 إداري عضو

 ترمیم قسم الثانیة بالفرقة طالبة
 اآلثار

 الحمید عبد اهللا عبد أمل  

 إداري عضو

 ترمیم قسم انیةالث بالفرقة طالبة
 اآلثار

 محمد الواحد عبد صباح  

 إداري عضو

 ترمیم قسم الثالثة بالفرقة طالبة
 اآلثار

 السید شعبان الشیماء

 إداري عضو

 اآلثار قسم الثالثة بالفرقة طالبة
 المصریة

 أحمد نبیل عبیر

 إداري عضو

 ترمیم قسم الثالثة بالفرقة طالبة
 اآلثار

  

  اآلثار كلیة طالب لدي الفنیة المهارات تنمیة مشروع: ثالثا
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  :المشروع أهداف
 أن یمكن التى األثریة المجاالت وبعض الكلیة بین ربط عمل الى المشروع هذا یهدف
 للوصول اآلثار وزارة و األثار كلیة بین فعلیة مشاركة عمل مثل التخرج بعد الطالب تدعم
  .التخرج بعد األثار ةكلی طلبة تعیین فى للمساعدة بروتوكوالت عمل الى

 المجتمع فى الموجودة الألهلیة والجمعیات الكلیة طالب بین فعلیة مشاركة عمل 
 ادارة على یساعدهم بشكل الكلیة طالب أمام العمل مجال لتوسیع كمحاولة وذلك الخارجى

 .بمفردها األثار هیئة على فیها الطلبة الیعتمد صغیرة مشروعات

 في المشترك التعاون طریق عن اآلثار وهیئة الكلیة لبةط بین الربط علي یعمل 
مكانیتهم الطالب قدرات بمدي لنعرفهم فعلي بشكل للجودة البحثیة المشاریع ٕ  في القیادیة وا

  .لآلثار المیدانیة واالبحاث المشروعات إدارة

 یقومون سوف أنهم بحیث والعملي النظري المجال في الطالب نجاح علي یعمل 
 والعائد الكلیة علي الجمالي للمردود وذلك بالمشروع العملي والتطبیق النظریة بالدراسة
 .للطالب والخبرة والمعنوي المادي

 الصعید على سواء التخرج بعد العمل علي قادرین طالب المشروع ینتج سوف 
  .اآلثار لهیئة أو للكلیة تابعا أو الشخصي

 .االثار كلیة فى المختلفة الفرق فى الطالب بین الذاتیة القیادة روح تنمیة 

 والجمعیات االثار وزارة من كال تعریف خالل من تحقیقها یمكن االهداف تلك وكل 
 الجبارة الطاقات من االستفادة من علیه الحصول یمكن وما بالكلیة الموجود الطالب بقدرة

   ..الطالب الموجودةداخل
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 الفریق اإلدارى

 - هندي الخالق عبد كامل عمرو
 ترمیم بعةالرا بالفرقه طالب

 المشروع مدیر

 طالبه - الفتاح عبد محمد یناسإ
 الثالثة بالفرقه

 المشروع مدیر نائب

 ترمیم الثالثه بالفرقه طالب الشامي عبداهللا محمد  

 ترمیم الثالثه بالفرقه طالب زكریا الدین محیي زكریا 

 خریجة نصیف عادل سوتي  

 خریجة احمد عادل مروه 

 ترمیم الثالثه بالفرقه طالب بلبی ایلیا أبانوب  

  مشروع انشاء مركز للصناعات التراثیة والتقلیدیة بالفیوم : رابعاً 

  

  الهیكل االدارى للمشروع

  عضو هیئة تدریس  مستشار المشروع  رشا طه عباس. د

  بالفرقة الرابعة طالب  مدیر المشروع  صالح أحمد صالح 

  طالب بالفرقة الثالثة  ب المدیرنائ  أحمد أبو الهدي قاسم

  طالبه بالفرقة الرابعة    الفقي مها شكرى 

  طالب بالفرقة الرابعة    ماهرمایكل ابراهیم 

  طالب بالفرقة الثالثة    ایمن محمد عبد الحلیم

  طالب بالفرقة الرابعة    عبد الوهاب عمرو راضى
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  طالب بالفرقة الثالثة    وائل جمال محجوب 

  طالبه بالفرقة الرابعة     الزهراء ابوبكر 
   

 :وصف المشروع

یهدف هذا المشروع  الي إنشاء مركز متمیز للحرف والصناعات التراثیة التقلیدیة بمحافظة 
الفیوم هو مشروع یهدف للحافظ على تلك الموروث من الحرف والصناعات لما لها من 

لحرف وبالتالي زیادة قیمة كبیرة في عملیة الجذب السیاحي وزیادة الدخل ألصحاب تلك ا
الدخل القومي من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تعمل على مساعدة المتخصصین من 
عرف بعلم  األثاریین في فهم طبیعة الماضي في ضوء المورث في الحاضر وهو ما یُ

فهذا المشروع یخدم قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ممثال في ). اإلثنوأركیولجي(
ا إندثر من هذه الحرف والصناعات والمحافظة على ما تبقى منها المساعدة على إحیاء م

من حرف والعمل على وجود حلول مبتكرة لتسویقها محلیا وسیاحیا وخلق أجیال جدیدة من 
ومن ناحیة أخرى یخدم هذا المشروع البحث العلمي في مجال . الحرفیین والصناع

یة للطالب في نطاق المجتمع ، كما یدعم تعزیز المشاركة المجتمع)اإلثنوأركیولجي(
وترتكز منهجیة العمل في هذا المشروع على تحقیق أهداف تتصل ببعضها . المحلي

 :البعض بطریقة تسلسلیة وهم

  .إنشاء قاعدة بیانات لتلك الحرف والصناعات بمحافظ الفیوم

  :وتتمثل مخرجات هذه الهدف على النحو التالي

  .عات التراثیة التقلیدیة بمحافظة الفیومقاعدة بیانات حدیثة عن الحرف والصنا -

  .وتتمثل مؤشرات تنفیذ هذا الهدف في برنامج قاعدة البیانات و نماذج من قاعدة البیانات

  .إنشاء مركز متمیز للحرف والصناعات التراثیة التقلیدیة بمحافظة الفیوم -

  :وتتمثل مخرجات هذه الهدف على النحو التالي
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رللمركزوله الئحة تنفیذیة ومالیة تشمل الفریق اإلداري والتنفیذي تجهیز مكان لیكون المق -
  .للمركز

  .دلیل للحرف والصناعات التراثیة التقلیدیة بمحافظة الفیوم -

  .كتیب عن علم اإلثنوأركیولجي -

وتتمثل مؤشرات تنفیذ هذا الهدف في تقاریر إلجتماعات مجلس اإلدارة وخطط عمل 
  .ونماذج ألعمال المركز ومقترحات لحل مشاكل التسویق

  :تحت رابط
aspx.٨CollegeAdministrationPage/Archaeology/eg.edu.fayoum.www://http  

 

 

  

  اآلثار بكلیة المتكاملة واإلدارة MIS اإلداریة المعلومات نظم مشروع

 :العمل یقفر 

 المهام االسم الوظیفة داخل الوحدة

 جمال عبد المجید محجوب/ د.أ ومدیر الوحدة
على  اإلشراف العام والمراجعة

 الوحدة
  ومراجعمشرف الكنترول  عبد الرازق النجار /د نائب المدیر ومنسق الوحدة

  مسئول دعم النظم بالمشروع 
  واستخراج تقاریر متابعة  أمانى محمد سعد أحمد/ أ  مدخل بیانات

  الجداول الدراسیة
 مراجعة وطباعة تقاریر حمدیة أحمد عطیفى/ أ مدیر نظام شئون الطالب
 مدخل بیانات رشا یس یس/ أ مدخل بیانات شئون طالب
 مدخل بیانات إیناس محمد ذكى/ أ مدخل بیانات شئون طالب
 مدخل بیانات سحر السید اسماعیل/ أ مدخل بیانات شئون طالب

 مراجعة وطباعة تقاریر هویدا امبابى السید/  أ مدیر نظام أعضاء هیئة التدریس
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 مدخل بیانات  محمد أنور خلیل/ أ مدخل بیانات أعضاء هیئة التدریس
 مدخل بیانات  أمل جمال مبروك/ أ مدخل بیانات أعضاء هیئة التدریس
 وطباعة تقاریر - مراجعة إیمان شاكر محمد/ أ مدیر نظام شئون الدراسات العلیا

 مدخل بیانات  أحمد سید على/ أ مدخل بیانات شئون الدراسات العلیا
 مدخل بیانات  أحمد كمال محمد مدخل بیانات شئون الدراسات العلیا
 مدخل بیانات على أحمد عطوة مدخل بیانات شئون الدراسات العلیا

 وطباعة تقاریرمراجعة  محمد عبد الرحمن محمد/ أ مدیر نظام شئون العاملین
  مدخل بیانات - طباعة تقاریر  محمد عزت عبد الفتاح/ أ مدخل بیانات شئون العاملین
 مدخل بیانات منى صادق ابراهیم/ أ مدخل بیانات شئون العاملین

  مدخل بیانات هویدا أحمد عمر/ أ مدخل بیانات شئون العاملین
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  :الوحدة إنشاء من الهدف

   بالكلیة.متمیز وتنفیذي إداري فریق یضم تطورم معلومات وحدة إنشاء .١

 الجامعات في المطبقة المختلفة والبرمجیات البیانات قواعد على الحصول .٢
 الطالب شئون برامج وتشمل وكلیاتها الفیوم بجامعة تطبیقها في للبدء المصریة

 االمتحانات وأعمال العام والكادر التدریس هیئة وشئون العلیا والدراسات
عداد الحسابیة والوحدات الجامعیة والمدن ولوالكنتر  ٕ   .الدراسیة الجداول وا

 وحتى إنشائها بدایة منذ الكلیة طالب جمیع على الطالب شئون برامج تطبیق .٣
 .اآلن

 هیئة أعضاء السادة بیانات كامل على التدریس هیئة أعضاء شئون نظام تطبیق .٤
 .آلنا وحتى إنشاءها بدایة منذ ومعاونیهم بالكلیة التدریس

 السابقة والنتائج الدراسیة باللوائح تغذیته بعد الكلیة في الكنترول نظام تطبیق .٥
 .للطالب

 منذ بالكلیة العلیا الدراسات طالب كل على العلیا الدراسات نظام وتفعیل تركیب .٦
 .اآلن وحتى إنشاءها بدایة

 بدایة منذ بالكلیة العاملین السادة بیانات كامل على العام الكادر نظام تطبیق .٧
 .اآلن وحتى إنشاءها

 بالمدن المقیدین الطالب بیانات كامل على الجامعیة المدن نظام تطبیق .٨
 .الجامعیة

 .بالكلیة اإلداریة المعلومات وحدة داخل متمیز عمل فریق وتدریب تخصیص .٩
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 تم التي البیانات بقواعد المتاحة البیانات من ودراسات إحصائیات توفیر إمكانیة .١٠
 .إنشاؤها

 :المشروع تإنجازا

  ممتاز     الكنترول

  ممتاز    الطالب شئون

  ممتاز        الدراسات العلیا

  ممتاز    :الخاص الكادر

  ممتاز    :العام الكادر
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بالكلیة انعقادها تم التي العلمیة المؤتمرات  

  المؤتمرات
  

           
  
  

 ٢/١١/٢٠٠٠ من اعتباراً  الكلیة عمادة الدین نور الحلیم عبد. د.أ تولى منذ الكلیة تقوم
  -:األتي النحو على وذلك يالسنو  مؤتمرها بإقامة

 األثریة التنمیة مستقبل)  والحاضر الماضي بین الفیوم(  األول الفیوم مؤتمر
  .م٢٠٠١ ابریل ٨ - ٧ من الفترة في وذلك والسیاحیة

) المنیا ـ سویف بنى ـ الفیوم ـ العصور عبر الوسطي مصر ( الثاني الفیوم مؤتمر
 ٣٠ من الفترة في وذلك والسیاحیة األثریة التنمیة ومستقبل والحضاري التاریخي الدور
  . م٢٠٠٢ مایو ٢ ـ ابریل

 في دراسة) العصور عبر المصریة والصحارى الواحات(  الثالث الفیوم مؤتمر
  .م٢٠٠٣ أبریل ١٠ - ٨ من الفترة في وذلك والسیاحیة األثریة التنمیة

 حتى عصورال أقدم منذ مصر فى الكبرى والمدن العواصم(  الرابع الفیوم مؤتمر
 الفترة في وذلك بیئیة ـ جغرافیة ـ سیاحیة ـ ترمیمیة ـ أثریة تاریخیة دراسة) الحدیث العصر

  .م٢٠٠٤ ابریل ٩- ٧ من

 دراسة) العصور عبر مصر في المیاه ومصادر النیل(  الخامس الفیوم مؤتمر
 ٤ -٢ من ةالفتر  في وذلك سیاحیة ـ بیئیة ـ ترمیمیة ـ هندسیة ـ جغرافیة ـ جیولوجیة أثریة
  .م٢٠٠٥ ابریل

  )والبیئیة والسیاحیة األثریة التنمیة الفیوم،(السادس الفیوم مؤتمر

  .م٢٠٠٧ أبریل ٢٤- ٢٣ من الفترة في                           

  :المعلومات شبكة على الجامعة موقع على المؤتمرات هذه عن انظر
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 المؤتمر الدولي األول لكلیة اآلثار

  
 "اآلثـــار علوم في الحدیثـــة االتجاھـــات"

   
   
   

  م٢٠١٤  أبریل ٩ -   أبریل  ٧
   

  مصر – الفیوم   
   
   

  المؤتمر لغة
   

  واإلنجلیزیة العربیة

 :محاور المؤتمر
  المصریة اآلثار : والً أ

 نيالعمارة والفنون المصریة القدیمة وفي العصرین الیوناني والروما -
 اللغة المصریة القدیمة -
  تاریخ وحضارة الفیوم -
 

 اإلسالمیة اآلثار :ثانیاً  
 عمارة وفنون إسالمیة -
  عمارة وفنون مسیحیة -
  مسكوكات وكتابات ونقوش أثریة -
 

  اآلثار ترمیم : ثالثا 
 ترمیم وصیانة اآلثار -
 الظروف البیئیة المحیطة باألثر -
  .لجوفیةأبحاث التربة والمیاه ا -

 :البرید اإللكتروني
arcon@fayoum.edu.eg 

  arcon/Archaeology/eg.edu.fayoum.www://http: رابط المؤتمر

  

  المؤتمر الدولي األول لكلیة اآلثار
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 شدت  

  : أھداف المجلة
  لمصریة والیونانیة والرومانیة واإلسالمیة وترمیم اآلثار، خدمة العلوم فى مجال اآلثار ا

  .والمشاركة الفعالة فى تطویرھا من خالل ما یتم نشرة بالمجلة من أبحاث متمیزة

  نشر الثقافة العلمیة بین الباحثین فى مجال اآلثار.  

 إیجاد قنوات اتصال بین المتخصصین فى مجال اآلثار .  

 بحوث العلمیة فى مجال اآلثار بما ینعكس على النشاط االرتقاء بمستوى الدراسات وال

  .العلمي لجامعة الفیوم

  .الفیوم جامعة اآلثار كلیة: اإلصدار جھة

  :للمجلة العامة لسیاسةا
ورقیة " شدت"مجلتھا العلمیة المحكمة باسم  –جامعة الفیوم  –تصدر كلیة اآلثار  .١

  .وإلكترونیة
بحاث المقدمة من أعضاء ھیئة التدریس أو الباحثین المجلة دوریة نصف سنویة تنشر فیھا األ  .٢

في الجامعات والمعاھد العلمیة والمراكز البحثیة أو ما یعادلھا فى الداخل والخارج، أو 
المؤتمرات العلمیة فى مجال اآلثار والتراث، وكذلك یخصص باب بالمجلة إللقاء الضوء 

مثل الرسائل العلمیة والكتب  على األعمال العلمیة التي تقع فى نطاق تخصص المجلة
  .الحدیثة

یمكن صدور إصدار خاص ألي من أعمال اإلنتاج العلمي التي ترى ھیئة تحریر المجلة   .٣
إصدارھا في حالة زیادة عدد صفحاتھ عن الصفحات المعمول بھا في قواعد النشر أو الطلب 

 .علیھ من الباحثین
  .ال علوم اآلثار والتراثتقبل المجلة للنشر بھا البحوث التي تقع في مج  .٤
  .یجب أن تكون األعمال المقدمة للنشر بالمجلة أصیلة ولم یتم نشرھا من قبل .٥
، یتم إرسال أصول البحث إلى مدیر تحریر المجلة، ویتصدر الصفحة األولى عنوان البحث   .٦

ً للبحث في حدود     .كلمة ١٥٠یلیھ اسم الباحث ثم وظیفتھ، على أن یقدم ملخصا
ً للنظام المتبع في المجلة على أن یراعى في تخضع األعم .٧ ال المقدمة للتحكیم السري وفقا

وتقوم ھیئة التحریر بمخاطبة ، التخصص الدقیق في موضوع البحث  –شخص المحكم 
  .الجامعات على مستوى الجمھوریة لتزویدھا بأسماء السادة األساتذة فى التخصصات المختلفة
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باللغتین العربیة واإلنجلیزیة في مجاالت التخصص التي  یمكن قبول ونشر األبحاث المكتوبة .٨
  .تعني بھا المجلة وفق قواعد النشر والتحكیم بالمجلة

اآلراء الواردة باألبحاث العلمیة التي تنشر بالمجلة تعبر عن آراء أصحابھا دون تحمل المجلة  .٩
  .أدنى مسئولیة عن ھذه اآلراء

  .  تراھا مناسبة مع إبداء األسباب ألصحابھامن حق ھیئة تحریر المجلة رفض أیة أبحاث ال .١٠
  

 اتصــــــل بنــــا

 
  :العنوان

كلیة االثار –جامعة الفیوم  –الفیوم  –جمھوریة مصر العربیھ     
 

  :البرید اإللكتروني
 

shedt@fayoum.edu.eg 
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 ةبالكلی واإلداریة األكادیمیة القیادات

  

 عاطف منصور محمد رمضان. د.أ عــمید الكلـیة

 جمال عبد المجید محجوب . د.أ وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

 أحمد تونى رستم. د.أ وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث

 ناحج عمر على. د.أ وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

 وزیر وزیر عبد الوھاب. د.أ م اآلثار المصریةقائم بأعمال رئیس قس

 عاطف عبد الدایم عبد الحى. د.أ رئیس قسم اآلثار اإلسالمیة

 محمد كمال خالف/ د .أ رئیس قسم ترمیم اآلثار

 حمادة ثابت محمود/ د مدیر وحدة ضمان الجودة

 عبیر فؤاد عبد المعز/ د مدیر مركز بحوث وصیانة اآلثار

 السید سعید ذكى/ د نظم تقویم الطالب واالمتحانات مدیر وحدة تطویر

 جمال محجوب/ د.أ منسق مشروع نظم المعلومات اإلداریة 

 حمادة ثابت محمود/ د وحدة الخدمات االلكترونیة مشرف على

  أیمن مصطفى إدریس/ د  منسق المكتب االعالمى
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 المصریة اآلثار قسمب المعاونة والهیئة التدریس هیئة أعضاء

  

 أستاذ  ناجح عمر على. / د

 أستاذ  وزیر وزیر عبد الوھاب. / د

 "إجازة خاصة"أستاذ مساعد  خالد عبد هللا داود./ د

 )معار( أستاذ مساعد  محمد إسماعیل أبو العطا./ د

 مدرس الھام حسین یونس. / د

 أستاذ  مساعد  ماھر أحمد أحمد محمد عیسي./ د

 أستاذ  مساعد يأیـمن عبد الفتاح وزیر./ د

  استاذ مساعد إبراھیم عبد الستار إبراھیم./ د

 مدرس  مختار محـمد محـمد /.د

 مدرس   احمد خلف هللا سفینة/. د

 مدرس  حنان محـمد ربیع /.د

 مدرس  رانیا عبد العزیز محمود/ د

 "بولندا، بعثة خارجیة"مدرس مساعد  محمود عوض السید /.أ

 مدرس  رمحمد علي محمد نصا. د

 مدرس  محمد أحمد السید محمد . د

 مدرس مساعد مروى محمد سید شعبان. أ

 مدرس مساعد أحمد مشحوت أحمد. أ

 مدرس مساعد مروة أحمد عویس. أ

 معیدة فاطمة الزھراء أشرف . أ

 معیدة حسناء عبد اللطیف على. أ

  معیدة آیھ عبدالحمید محمد . أ

  معیده  سلمي یوسف عبد النبي. أ

  معیدة  سارة یوسف عبد النبى  . أ
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  الیونانیة والرومانیة اآلثار بقسم المعاونة والهیئة التدریس هیئة أعضاء

  

 مساعد أستاذ        منال أبو القاسم محمد. د. م.أ     

 

 اإلسالمیة اآلثار بقسم المعاونة والهیئة التدریس هیئة أعضاء

  

 أستاذ  عاطف منصور محمد /د.أ

 أستاذ مساعد متفرغ جـمال محمـود مرسى /.د

 أستاذ  أحمد تـونى رستم تونى / د.أ

 أستاذ  عاطف عبد الدایم عبد الحي/ د.م.أ

 أستاذ  إبراھیم صبحي السید/ د.م.أ

 أستاذ مساعد أمال حامد على المصري/ د.م.أ

 أستاذ مساعد أسماء محـمد إسماعیل/ د.م.أ

 أستاذ مساعد أمیـن عبد هللا رشـیدي/ د

 أستاذ مساعد ولـید علـى محمد محمود/ د.م.أ

 أستاذ مساعد أحـمد محمـود محمد أمیـن. د

 مدرس  محمد عبد الودود عبد العظیم. د

 مدرس محمد عبد هللا یـونـس. د

 مدرس غدیر دردیر عفیفى خلیفة. د

 مدرس  السـید سعید زكـى أبو شنب. د

 مدرس  أمــل عبد السـالم السـید. د

 مدرس  حمـادة ثـابت محمـود أحمد.  د

 مدرس  أیمن مصـطـفي إدریــس. د

 مدرس  ربیع أحمد سیــد أحمــد .د
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 مدرس  مـروة عـادل إبراھیــم .د

 مدرس  محمد أحمد عبد الرحمن .د

 مدرس مساعد  ھـیمإبراھــیم وجـدي إبرا. أ

 )المغرب"إجازة دراسیة ( مدرس مساعد  رامـي ربیــع عبد الجواد. أ

 مدرس مساعد حمادة محمد محمد ھجـرس. أ

 معید  ولید عبد السمیع. أ

 معید رمضان محمود صوفى مأمون. أ

  معید  عبد هللا السید عبد الرحمن عمر. أ

  معید  صالح السید صالح/ أ

 

 بقسم ترمیم اآلثار ریس والھیئة المعاونة أعضاء ھیئة التد
  

 أستاذ  جمال عبد المجید محجوب/ د.أ

 أستاذ  شحـاتة أحمد عبد الرحیم/ د.أ

 )إنتداب كلى( أستاذ  أمـانـي محـمد كـامـل./ د.أ

 أستاذ  محـمد كـمال خـــالف/ د.أ

 "دنإعارة خارجیة باألر"أستاذ مساعد  عبد الرحمن محمد السروجي/ د.م.أ

 أستاذ مساعد نجــالء محمـود عـلى/ د.م.أ

 أستاذ مساعد  محمد معتمد مجاھد شعبان/ د.م.أ

 أستاذ مساعد نجوى سید عبدالرحیم محمد./ د.م.أ

 منتدب للعمل ملحقاً ثقافیاً بسلطنة عمان مدرس شــعبان محمـود محـمد./ د

 مدرس  عبد الرازق عبد الشافي النجار./ د

 مدرس  ـمد صـالــحصـالح مح./ د

 مدرس  یسـر عـز الـرجــال عبد اللطیف/ د

 )مھمة علمیة( مدرس  حمـادة صــادق رمضان/ د

 مدرس  نـبـیل ســعید حـامـد/ د
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 مدرس  رشــا طــھ عبــاس. د

 مدرس  عبـیر فــؤاد عبـد المعز .د

 مدرس  نیفـیـن كـمال فھیم فرج .د

 )أجازة دراسیة بالیونان(درس مساعد م محـمد مصـطـفـى محمد/ السید

 )بعثة إشراف مشترك(مدرس مساعد  شریف عبد العاطى سـلیمان/ السید

 مدرس مساعد سحر محمد إسماعیل. أ

 مدرس مساعد محمد محــمد عبده عبد البر. أ

 مدرس مساعد مدین حامد عبد الھادى محمود. أ

 مدرس مساعد  أرزاق عبدالتواب عبدالبصیر. أ

 "بعثة خارجیة"معـید  محمود یوسف عبد الوھاب .أ

 مدرس مساعد ھبــة سیــد جــالل. أ

 معـیدة مروه محمد أبو اللیف. أ

 معـیدة سوتي عادل. أ

 معـیدة  سھام رمضان محمود متولي. أ

  معید  محمد رفعت/ أ

  



١٨٤ 
 

 

  

  

 بالكلیة اإلدارى الجهاز

  

 إدارة الكلیة

 الكلیةأمین    محمد عبد الرحمن محمد/ أ

  

 عمید الكلیة/ د.مكتب أ

 رئیس مكتب عمید الكلیة أماني محمد سعد أحمد/ أ

 سكرتیر عمید الكلیة محمد أنور خلیل محمد/ أ

 أرشیف الكلیة ومكتب العمید محمود رجب على/ أ

  أرشیف الكلیة  أحمد عبد المنعم/ أ

  

 شئون العاملین كادر عام

 الكادر العامرئیس قسم  محمد عزت عبد الفتاح/ أ 

 ملفات وأجازات منى صادق إبراهیم/ أ

 استحقاقات هویدا أحمد عمر/ أ

 أجور متغیرة وحاسب آلي فتحى محمد على/ أ

 إجازة مرافقة زوج إیناس ممدوح بركات/ أ

 أجازات ومتعاقدین منال رجب سید/ أ

  



١٨٥ 
 

 

 قسم الكادر الخاص والعالقات الثقافیة

 س قسم الكادر الخاصرئی هویدا امبابي السید/ أ

 استحقاقات منار محمد عبد الظاهر/ أ

 منتدبین –ملفات  أمل جمال مبروك/ أ

 أجور متغیبرة السید محمد السید/ أ

 أجور متغیرة محمد على عبید وعمر / أ

  

 قسم شئون الطالب والخریجین

 رئیس قسم شئون الطالب والخریجین حمدیة أحمد عطیفى  / أ

 صائي شئون تعلیمأخ رشا یس یس/ أ

 إداري هانم أحمد إبراهیم/ أ

 أخصائى شئون تعلیم إیناس محمد ذكى/ أ

 إدارى سحر السید احمد/  أ

  

 قسم الدراسات العلیا

 رئیس قسم الدراسات العلیا إیمان شاكر محمد/ أ

 مسئول قسم اآلثار المصریة احمد كمال محمد/ أ 

 ثار مسئول قسم ترمیم اآل علي احمد عطوه/ أ 

 مسئول قسم اآلثار اإلسالمیة أحمد سید على/ أ



١٨٦ 
 

 

  

 قسم الشئون المالیة

 رئیس قسم الشئون المالیة هانى على أحمد/ أ

 مندوب مشتریات أشرف أبو النور عبد العظیم / أ

 أمین مخازن ایمن انور عبد الرازق/ أ

 امین مخازن جمال عبد النبى سید / أ

 شطب مخازن نبویة رمضان عبد العزیز/ أ

 الخزینة مصطفى جمعه عبد الواحد / أ

 إدارى سلوى جمال الدین ذكى/ أ

  الشخصیة مسئول العهد  عبیر شعبان محمود/ أ

  متعاقد  أحمد صالح بكر/ أ

  

  

 قسم رعایة الشباب

 رئیس قسم رعایة الشباب سامح عبد الرحمن أحمد / أ

 أخصائي اجتماعي ألفت أحمد محمود/ أ

 أخصائي اجتماعي نهال لطفى قطب            / أ

  أخصائي اجتماعي  أحمد أحمد قاسم مروة/ أ

 أخصائي شئون تعلیم لرؤوفخالد محمد عبد ا/ أ

 مخازن خلیفة محمد خلیفة/ أ



١٨٧ 
 

 

 قسم المكتبة

 رئیس المكتبة مصطفى صابر  عبد التواب/ أ

 إداري جنات أحمد فرج / أ

 إداري صابرین محمد یحى/ أ

 أخصائي وثائق ومكتبات إبراهیم بیومىعید / أ

 إداري نبأة زكریا إبراهیم/ أ

 إدارى إیمان سید أحمد/ أ

  إدارى  أحمد سید / أ

 تصویر مها محمد محمد حسن/ أ 

  

 قسم المعامل

 معامل الكلیة جبر أنور أحمد  / أ

 فني معمل حسین ذكى مرسى / أ

 فني معمل محمود طالل أحمد/ أ

 فني معمل سوي إبراهیم إبراهیم عی/ أ

 فنى معمل محمد عبد العزیز/ أ

 فني معمل  إسماعیل إسماعیل أحمد/ أ

 معمل وحدة التقویم  جیهان ربیع محمد/ أ



١٨٨ 
 

 

 

 والوحدات سكرتاریة الوكالء ورؤساء األقسام بالكلیة

 سكرتاریة وكیل شئون الطالب هبة صالح عبد الواحد  / أ

 رتاریة وكیل الدراسات علیاسك نادیة اسماعیل محمد/ / أ

 سكرتاریة وكیل الكلیة لشئون المجتمع والبیئة نسمة علي الدین عبد الصبور  /أ

 سكرتاریة قسم اآلثار المصریة محمود محمد محمود/ أ

 سكرتاریة قسم اآلثار اإلسالمیة محمد جمال جمعة/ أ

 سكرتاریة قسم ترمیم اآلثار عفاف عبد التواب عبد الحمید/ أ 

 مكتب وحدة ضمان الجودة أحمد محمد عبد الوهاب/ أ

 الطالب واالمتحانات وحدة تقویمب إدارى عفاف حجاج حسن/ أ

   ITوحدة الخدمات االلكترونیة   محمد عبد السالم بعیزق/ أ

  محرر البوابة الكترونیة  خالد عبد العزیز ذكى/ أ

  أمانى محمد سعد أحمد/ أ

   نسمة علي الدین عبد الصبور/ أ

 شیماء عبد الرحمن كامل/ أ 

 محرر الموقع االلكترونى

  محرر الموقع االلكترونى

 إدارى بالموقع العلمى 

 قسم خدمة المجتمع

 سكرتاریة مركز بحوث وصیانة اآلثار سمر مجدي اسماعیل/ أ

 قطاع خدمة المجتمع منى مغاوري على/ ا 

 قطاع خدمة المجتمع غادة محمد القرني/ أ 

 قطاع خدمة المجتمع رضا أحمد محروسة/ أ



١٨٩ 
 

 

 

 أسرة تحریر الدلیل

 عمید الكلیة عاطف منصور محمد رمضان/ د. أ

 التعلیم والطالبوكیل الكلیة لشئون  جمال عبد المجید محجوب/ د .ا

 رئیس مكتب عمید الكلیة اماني محمد سعد احمد/ أ 

 سكرتیر عمید الكلیة محمد انور خلیل/ أ 

 البوابة الكترونیةمحرر  عزیز ذكي فضلخالد عبد ال/ أ 

  

  contact information: االتصال وسائل

  

 ٠٤٨٢١١٢٠١٤ Tel / Fax  فاكس/  الكلیة تلیفون

 ٠٤٨٢١١٢٠١٩ الكلیة سویتش

  Faculty Mail    الكلیة إیمیل  
archo@fayoum.edu.eg 


