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 الدكتور السيد كلمة     

 خالد إسماعيل حمزة. د.أ

 الفيوم جامعة رئيس     
 

 أبنائـــــــــى وبناتـــــــــى:

يسعدني أن أرحب بكم فى مستهل عام جامعي جديد فى رحاب جامعة الفيوم التي صـدر 

ً من جامعة 5002القـرار الجمهورى بإنشائها اعتباراً  من أول أغسطس  م بعـد أن كانت فرعا

 القاهرة لمدة تزيد على الثالثين عاماً. 

الطالع أن يأتي عامنا الجديد تحت قيادة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، وأنه لمن يمن 

 الذي نتطلع معه وبه خيراً لمصرنا وعزتها وكرامتها مع بداية صفحة جديدة في تاريخ مصر.

عشر كلية هى كليات التربيـــة  ثمانيةوجامعةُ الفيوم التى تسعد بإستقبالكم اليوم تضم 

والخدمة االجتماعية ودار العلوم والعلـوم والسياحة والفنادق والتربية  والزراعـــة والهندسـة

النوعية واآلثـار والطب واآلداب ورياض األطفال والحاسبات والمعلومات والتمريض وطب الفم 

باإلضافة إلى معهد الدراسات االستراتيجية لدول حوض والحقوق والتربية الرياضية والصيدلة 

  .للتمريضالنيل والمعهد الفنى 

تفخروا بإنتمائكم لجامعة إنكم وأنتم تخطون أولى خطواتكم فى العام الجامعى الجديد لكم أن 

التى ولدت فتية ولديها من المقومات واألمكانات ما يجعل لها مكانة متميزة بين نظيراتها  الفيوم 

 من الجامعات المصرية.

 أبنائـــــــــى وبناتـــــــــى:

تعليمية تربوية وهى تحقق أحد أهددافها بتخدري  والجامعة كمؤسسة 
أجيال واعية سالحها العلم والمعرفة لتحمل راية المسئولية فى المستقبل 
تسعى فى نفس الوقت إلى تدوفير العديدد مدن فدرن النشداط فدى مختلد  
المجدداالت الرياضددية واالجتماعيددة والثقافيددة والفنيددة والجوالددة والخدمددة 

الشدداملة، باالضددافة الددى المواسددم الثقافيددة التددى العامددة والرعايددة الطبيددة 
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تنظمهددا وتستضددي  فيهددا الددووراا ورمددوو الفكددر واألدب والعلمدداا فددى 
روح   1122ويونيدو  1122ونستلهم من ثدورتى ينداير  .كافة المجاالت

العزيمة واالصدرار لتواصدل الجامعدة مسديرتها فدى التطدوير واإلرتقداا 
" لتحقيق مزيداً من األهداف على  ـودالصمــــوليكن شعارنا هذا العام "

طريق تجويد العملية التعليمية واستكمال المناه  االليكترونية للحدد مدن 
ارتفدداأ أسددعار الكتدداب الجددامعى ومواكبدده الجامعددات العالميددة وتجويددد 
الخدمات التى تقدم للطالب وأعضاا هيئة التدريس واإلرتقاا بالمستوى 

 ى .المهنى والمهارى للجهاو اإلدار

ً البناا وأن نتقن ما نعمله وأن يأتى الكي  قبل  ليكن منهجنا جميعا
الكم ونحافظ على القيم الجامعية األصيلة ونلفظ كل فكر هدام ونعظم 
جهد من سبقونا ونغرس لألجيال القادمة بفكر واأ وليكن التحديث 
ً منهجنا، والتميز هدفنا؛ وأن ً ومحليا  ومواكبة المعطيات الجديدة عالميا

ً بأننا نسطر أولى صفحات تاريخ جامعة الفيوم.  وفقنا الله  نفخر دوما
 جميعاً من أجل خير مصر ورفعتها. 

 والله ولى التوفيق ،،

 

 رئيس جامعة الفيوم                                                          
 خالد إسماعيل حمزة. دأ.                                          
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 الدكتور السيد كلمة

 عاطف منصور محمد رمضان. د.أ

 عميد كلية اآلثار      

 

  العاملون السادة  - التدريس هيئة أعضاء الزمالء السادة

 اآلثار كلية وطالبات طلبة وبناتي أبنائي

 بمناسبة التهنئة بخان لكم أتقدم أن يسعــدني

ً  الجديد الدراسى العام بدا   .والنجاح التوفيق دوام لكم متمنيا

  تأتى  5002 -5002 الجامعى العام هذا فى الدراسة إن

 الحرية من جديدة آفاق إلى البالد فيها  تنتقل,  المعاصر مصر تاريخ من جديدة مرحلة ظل فى

 الكثير أمامنا يزال وال, التاريخى التحول هذا عصب هم الشباب وكان,  والديمقراطية والعدالة

 هذا سالمة على والحرن اإلنتاج مسيرة ودفع واإلجتهاد العمل لكن,  به مانحلم إلى نصل حتى

 .دائًما عهدناها كما العالم شعوب مقدمة فى بالدنا ونرى حقيقة، الحلم يجعل أراضيه الوطنووحدة

 االهتمددام مدن الظدن حسددن عندد تكوندوا أن مددنكم تتمندى فإنهدا بكددم ترحدب إذ اآلثدار كليدة إن 

 أو الثقافيددة أو الرياضددية سددواا المختلفددة الطالبيددة األنشددطة فددى والمشدداركة بالدراسةوالمحاضددرات

 .الجامعة أو الكلية داخل وذلك غيرها، أو االجتماعية

 علدى الحفداظ خدالل مدن الدوطن لهدذا الثقافيدة الهويدة على الحفاظ إلى تهدف اآلثار كلية إن 

 عددن عبددرت عددام، آالف سددبعة عبددر امتدددت عظيمددة حضددارة بندداا مددن العظمدداا أجدددادكم بدده ماقددام

 ونالددت أجمددع، العددالم إعجدداب آثددارت والتددي الددوطن، هددذا عاشددها التددي المختلفددة التاريخيددة العصددور

 .احترامه

 واألخدالق، القديم منده نأخدذ أن عليندا يجب واإلنسانى الحضارى التراث بهذا نهتم إذ ونحن 

 ذات أعمدال مدن تركده فيمدا تكمدن اإلنسدان قيمدة وأن المسدتمر، بالعمدل إال تنهض ال األمم أن ونعلم

 .وأمته لوطنه قيمة
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 حضددارة وبندداا أجدددادكم بدده قددام مددا إسددتكمال فددى -الشددباب أيهددا- علدديكم معقددود فاألمددل لددذا 

 .الشعوب بين ومكانته كرامته لوطنكم وتحفظ األمم بين ذكركم تُخلد معاصرة

, الكليددة خدمددة فددى المسددئولية مسددتوى علددى تكونددوا أن هددذا عددامكم فددى لكددم نتمنددى ونحددن 

 .  بالكلية والعاملين ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاا أساتذتكم مع والتعاون

  والرقي بالتوفيق التمنيات خالص مع

 ,,, التوفيق ولى والله                              

     

 

                                الكلية عميد                                                   

 رمضان محمد منصور عاطف/ د.أ   
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 الدكتور األستاذ  كلمة    

 محمد كمال خالف  
 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

   الطالب وبناتي أبنائى

ً  أهالً     جديد عام مستهل في بكم ومرحبا

 الطالبيددة األنشددطة فددي والمشدداركة بدراسددتكم االهتمددام إلددى أدعددوكم بكددم أرحددب إذ وإنددي

 تمدارس التدي الجوالدة لجندة وكدذلك واالجتماعيدة والرياضدية منها الثقافية والجامعة بالكلية المختلفة

 يسداعد مما المختلفة العلمية واألنشطة الندوات في للمشاركة ادعوكم كذلك األنشطة، كل خاللها من

 .  المتميز المستمر بعملك ونموها نهضتها في تشارك جديدة مصر في جديدة شخصية تشكيل في

 علدى فيهدا تحصدلون العلميدة حيداتكم فدي هامدة مرحلدة فدي أنتم الكلية وطالبات طلبة أبنائي

والرومانيدددة  اليونانيدددةواآلثدددار  المصدددرية اآلثدددار مجدددال فدددي والخبدددرة المعرفدددة ألدددوان مدددن الجديدددد

 بكددم تتحقددق وأن المجدداالت هددذ  فددي جديدددة إضددافة تكونددوا أن أتمنددى اآلثددار، تددرميم أو واإلسددالمية

 .  الكلية رسالة

ً  لكم أتمنى وأخيراً،         ً  عامدا  التوفيدق إلدى بكدم وينتهدي أسداتذتكم مدع التعداون ملدؤ  سدعيداً  دراسديا

 .  والنجاح

 محمد كمال خالف/  د.أ

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل
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                    الدكتور األستاذ كلمة

  أحمد توني رستم        
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 

 

السددادة الددزمالا أعضدداا هيئددة التدددريس والسددادة العدداملون.. أبنددائي وبندداتي طلبددة وطالبددات 

 كلية اآلثار جامعة الفيوم.

مددع إشددراقه عددام جددامعي جديددد يسددعدني أن أتقدددم إلدديكم بخددالص التهنئددة بهددذ  المناسددبة      

متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح، كما أرجدو مدن اللده العلدي القددير أن يكدون عدام خيدر عليندا وعلدي 

االهتمدام مصرنا الحبيبة. كذلك فإن كلية اآلثار ترحب بكم وتتمني لكم عاماً دراسياً موفقاً من خدالل 

بالمحاضددرات والمشدداركة فددي األنشددطة الطالبيددة المختلفددة، والتعدداون مددع أسدداتذتكم أعضدداا هيئددة 

التدددريس ومعدداونيهم  والعدداملين بالكليددة، كمددا تتمنددي مددنكم أن تكونددوا علددي مسددتوي المسددئولية فددي 

 ً لتحقيدق  الحفاظ علي التراث الحضاري اإلنساني الدذي خلفده لندا األجدداد، وأن نسدعى جاهددين سدويا

رسالة الكلية وهي إعداد خدري  متميدز وأبحداث علميدة علدي المسدتوي العدالمي ومشداركة مجتمعيدة 

فعالة، بما يساعد في تحقيق رؤية الكلية التي نحلم بهدا جميعداً، ونأمدل أن تكدون حقيقدة وتتبدوأ كليتندا 

لجامعددة برئاسدة معددالي مكاندة متميدزة محليدداً وإقليميداً وعالميداً فددي ظدل الدددعم المتواصدل مدن إدارة ا

 األستاذ الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس الجامعة.

 

 أحمد توني رستم. د. أ                                    

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                                     
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       الدكتور األستاذ كلمة   

                            علي عمر ناجح  
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

 

 

  اآلثار كلية وطالبات طالب وبناتي أبنائي

 

ً  بكم مرحبا  الدراسدي العدام بمناسدبة بخيدر وأندتم عدام وكل الموقرة كليتكم رحاب في جميعا
 .والتفوق والنجاح بالتوفيق مجهوداتكم فيه يكلل أن تعالي الله من أتمني الذي الجديد

 األنشدطة كافدة فدي الفعالدة بالمشداركة وعلديكم بكدم، الظدن حسدن عندد كونوا وبناتي أبنائي 
ً  وعليكم المختلفة، الطالبية  حتدى التخصص علوم عن فضالً  العامة والثقافة واالطالأ بالقرااة أيضا

 ويسددتطيع سددليم منهجددي بفكددر المسددتقبلية لحيدداتكم التخطددي  علددي قددادر أكدداديمي خددري  لدددينا يكددون
 .تواجهه التي  الصعاب علي التغلب

 معهدا وتعايشدوا الكليدة ألسدرة بفاعليدة انضدموا اآلثدار كليدة وطالبدات طدالب وبناتي أبنائي

ً  علينا الغالبة السمة هي األسرة فروح  خير فستجدوننا كانت مهما مشاكلكم حل في معكم ونحن دائما

 التحصديل، علدى يسداعدكم مدا واألجهدزة األثاث من وبه جميل مبنى لكم توفر كليتكم إن   .لكم عون

 حدولكم مدن البيئدة تجميل فى واجتهدوا استطاعتكم قدر عليها فحافظوا جميعاً، لكم ملك أنها شك وال

 ألدعدوكم وإندي .بكدم رفعدة ووادهدا الحبيبدة مصدرنا بكم ونفع خطاكم وسدد الله وفقكم تكونوا، أينما

 ً  إحددى فدى عضدًوا يكدون كدأن حولده مدن المجتمدع خدمدة فدى يشدارك ألن مدنكم كدل يسدعى أن أيضا

 .المجتمع ألعضاا والمساعدة العون تقديم فى تجتهد التي المدني المجتمع مؤسسات

 بحيداة لكدم وتمنيداتي وتعدالي سدبحانه اللده وفقكم اآلثار كلية وطالبات طالب وبناتي أبنائي 
 .رشيد وعقل جديد بفكر مصر أجل من وأهدافكم طموحاتكم فيها تحققون موفقة جامعية

 علي عمر ناجح. د .أ                                                   

  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                             
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 الدكتور السيد كلمة

 ماهر أحمد أحمد محمد عيسى
 اآلثار المصريةرئيس قسم             

 الطالب اعزائى

 

 

ً  أهدالً   واألمددل التفداؤلب لدؤ مم جديدد دراسددى عدام إطاللدة مدعاعدزا  الطددالب  بكدم ومرحبدا

 فدى فاعلدة عناصدر تكوندوا لكدى المدتقن الجاد للعمل ألدعوكم هذا موقعى من وإنى مشرق، مستقبلل

ً  نأملها التى الجديدة مصر صنع  واالسدتفادة أساتذته مع التعاون فى يجتهد أن منكم كل فعلى ، جميعا

 والتدي المختلفدة الجامعيدة األنشدطة فدى المشداركة وكذا بالمعرفة، نفسه وثقل العلم تحصيل فى منهم

 .المجتمع مع أفضل بشكل والتفاعل العمل لسوق تأهيله فى تساعد

 لددذا والعطدداا بالجديدة يتسددمون دائمددا اآلثدار كليددة وطالبددات طدالب كعددادة طالبدى االعددزاا 
 الجامعيددة واألعددراف بالتقاليددد وااللتددزام االنضددباط فددي القدددامى لددزمالئكم امتدددادً  تكونددوا أن أتمنددى

 قددر علدي يكدون أن عليده الدذي اليدوم شباب فأنتم المصريات علم في العلمي التقدم ومواكبة العريقة
 الدديمقراطي التحدول نحدو جميعدا فيهدا المسدئولية نتحمدل والتدي مصدر الحبيدب بلددنا تجدا  المسئولية

 . المجاالت كافة في جديدة نهضة عصر وبداية

 

 ماهر أحمد أحمد محمد عيسى/ دم..أ         
 رئيس قسم اآلثار المصرية قائم بأعمال             
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 الدكتور األستاذ كلمة

             يم عبد الحياعاطف عبد الد
 رئيس قسم اآلثار اإلسالمية  

 الطالب أعزائى

 

   بالكلية العاملين ومالئى المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاا الكرام األخوة

 ،،، اآلثار كلية وطالبات طالب

ً  ومقصدنا غايتنا لتكن  محمدد نبيده لسدان وعلدى قرآنده فدى حثندا الدذى اللده طاعدة هدو جميعا

ينَ  اللَّدهُ  يَْرفَدع  : }  تعدالى فقدال تحصديله فدى الجهدد وبدذل العلدم طلب على( وسلم عليه الله صلى)  الَّدذ 

نُكمْ  آَمنُوا ينَ  م  ْلمَ  أُوتُوا َوالَّذ   وعدن 22 رقدم آيدة ، المجادلة سورة{  َخب ير   تَْعَملُونَ  ب َما َواللَّهُ  دََرَجات   اْلع 

 فدإن العلدم تعلمدوا( : " وسدلم عليده الله صلى) الله رسول قال: قال أنه عنه الله رضى جبل بن معاذ

 يعلمدده ال لمددن وتعليمدده جهدداد عندده والبحددث تسددبي  ومذاكرتدده عبددادة وطلبدده خشددية تعددالى للدده تعلمدده

 ال يدوم علدىَّ  أتدى إذا: "  فقدال بدالعلم البركدة( وسدلم عليده اللده صدلى) اللده رسول قرن كما"  صدقة

ً  فيه أوداد  ". اليوم ذلك شمس طلوأ فى لى بورك فال ولفى الله إلى يقربنى علما

ً  علينا المنطلق هذا ومن  فدى كدل الجهدد وبدذل العمدل فدى تعدالى للده النيدة نخلدص أن جميعدا

 مضدديئة صددفحة هدذا يومنددا حتددى آثدارهم وظلددت األمددم سدادوا الددذين أسددالفنا أمجداد نعيددد لكددى مجالده

 .بها ونعتز نفتخر

ً  لنددا وإعددزار فخددر مصدددر هددى التددى الحضددارة هددذ  إن  قلددوب فددى أهمددس تجعلنددى جميعددا

 الحاضدر ومدن والقدوة العدزم الماضدى مدن يستمدوا لكى اآلثار كلية طالب من وبناتنا أبنائنا وعقول

 بددالتحلى إال ذلددك يتددأتى ولددن واألمددل الرجدداا بعددين المسددتقبل إلددى ينظددروا وأن والفحددص الدددرس

 لمجدرد لديس بشدغ  عليده واإلقبدال الددرس وتحصديل العلدم طلدب فدى واألجتهداد الكريمدة باألخالق

 لهدذ  الالئقدة المكاندة وتبدوأ والكرامدة العدزة أجدل مدن ولكدن معيندة مرحلدة عبدور أو امتحدان اجتياو

 مدن نعدود سدوف بأنندا صدادق وإيمدان شدبابنا مدن وفعالدة مخلصدة بمشداركة إال ترقدى لن التى األمة

 سدوف طالبندا أن فدى كبيرة ثقة على وأنى أجدادنا كان كما األمم مقدمة فى لنكون ـ الله بأذن ـ جديد

 .بديالً  عنها يرضوا ولن الحقائق هذ  يدركون

ً  يوفقنا أن تعالى الله من أتمنى آخراً  وليس وأخيراً   األمدة هدذ  لمسدتقبل الخير فيه لما جميعا

 .الدةخال ونهضتها

 

 عاطف عبد الدايم عبد الحي. دأ.                                         
 ةرئيس قسم اآلثار اإلسالمي                                     
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 الدكتور األستاذ كلمة  

                نجوى سيد عبد الرحيم
 رئيس قسم ترميم اآلثار     

   الطالب وبناتي أبنائي

 كليددةكليددتكم  فددي بكددم أرحددب أن الجديددد الدراسددي العددام مطلددع مددعو مددن دواعددى سددرورى

هدذ   العلميدة، حيداتكم مدن جديددة مرحلدة اعتداب علدى وانتم والنجاح التوفيق دوام لكم ةمتمني اآلثار،

 عدن لديس العلدم تحصديل مرحلدة االطدالأ هدى ار،ياالخت وحرية والتفت  بالنض  تتسمالتى  مرحلةال

 .المستقل الواعي والتفكير الداوب البحث طريق عن وإنما والحفظ التلقين طريق

 أهدددافا هندداك إن بددل الجامعيددة الدراسددة مددن الوحيددد الهدددف هددو لدديس العلمددي التحصدديل إن 

 واالجتماعيدة الثقافيدة األنشدطة ممارسدة خدالل مدنوالدرأى الحدر  الشخصية وبناا تقويم منها أخرى

 .، وتكوين افكاركم البنااةومواهبكم قدراتكم تنمية اجل من وغيرها والجوالة والرياضية والفنية

 اآلثدار االربدع العلميدة أقسدامها في وعاملين معاونة وهيئة أساتذة من فيها من وكل والكلية

 تقدديم علدى دائمدا تحدرن اآلثدار تدرميموخاصدة قسدم واليونانيدة والرومانيدة،  واإلسالمية المصرية

ويخطد   العريقدة بحضارته ويفتخر بماضيه يعتز قوي جيل إلعداد لمساعدتكم وسعها في ما أقصى

 .لمستقبله الزاهر

 العدام خدالل األنشدطة كافدة وممارسة العلم تحصيل في خطاكم وسدد ان يوفقكم اللهادعو و

 .  وعلى مصرنا الحبيبة عليكم سعيدا عاما وجعله الجديد الدراسي

 نجوى سيد عبد الرحيم/  د.أ                        

    رئيس قسم ترميم اآلثار                 
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  الدكتورة كلمة

 منال أبو القاسم محمد
 اآلثار اليونانية والرومانية قسم رئيس

 طالبات الو الطالبأبنائى 

 

يسعدنى أن أتقددم لكدم بخدالص التهدانى بمناسدبة العدام الدراسدى الجديدد مدع أصددق االمدانى لكدم 
 دوام التوفيق والرقى. 

إن قسددم اآلثددار اليونانيددة والرومانيددة يعتبددر أحدددث أقسددام كليددة اآلثددار بجامعددة الفيددوم، لددذا فددإن 
العمل الشاق والدئوب واألخالن العدالا شدأنه فدى مرحلدة  مستقبل هذا القسم الجدي يحتاج إلى كال من

 يمر فيها وطننا بمرحلة من البناا والتطوير يجب على القسم مواكبتها بعزم واخالن فى العمل.

وإذا كان القسم الوليد ينافس األقسام المماثلة فدى جامعدات مصدر والتدى يعتبدر الدبعض منهدا ذو 
يطم  فى تحقيق مستقبل أفضل ليس ليندافس تلدك األقسدام فدى  تاريخ عريق فى هذا التخصص فإن القسم

الجامعات المصرية بل إنه يطم  لتحقيق النجداح علدى المسدتوى اإلقليمدى أيضدا، حتدى يتثندى لندا تحقيدق 
 رسالة جامعة الفيوم فى المجال العلمى واألكاديمى.

القسدم يطمد  لمسدتقبل أكثدر ومن هذا المنطلق ال يجب علينا أن نكتفى بما هو متاح لددينا بدل إن 
 أشراقا ليس بنوايا صادقة فق  بل بالعمل الجاد والمثابرة على تحقيق النجاح.

 كما إننا أيضا عاومون على العمل واإلنجاو لصال  أبنائنا ووطننا العزيز.

وبندداا علددى ماسددبق فددإن القسددم يدددعو ابنائنددا الطددالب للعمددل الجدداد فددى ظددل منظومددة متكاملددة 
 اح واالبداأ العلمى والثقافى.ومتوفرة للنج

 ،،،مع أطيب امنياتى بالتوفيق

 منال أبو القاسم محمد. د. أ

 اآلثار اليونانية والرومانية قسم رئيس
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  األستاذ كلمة 

 محمد عبد الرحمن محمد

                                   مدير إدارة الكلية 
 لم يعلم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما

أبنائى وبناتى طالب العلم والمعرفة أهال بكم في بيتكم الثاني في دوحة العلم وروضة المعرفة 

 وميدان التنافس مرحبا بكم في كليتكم العامرة بكم.

فتذكروا إنكم تتعلمون ألن الله أمر بطلب العلم وحث عليه والن طلب العلم عباده تعود بالنفع 

وا في طلبه، وتذكروا إن العلم ليس لحفظه وإنما للعمل به، وبما إنكم عليكم وعلى بالدكم فاجتهد

في كلية اآلثار والتي تستطيعون من خالل علومها المختلفة التعرف على ثقافات وحضارات األمم  

المختلفة والتي دونت أو نقشت على  البرديات أو المعابد  أن ترتقي بكم على كافة المستويات 

 والمهنية. الثقافية و العلمية

وبما أن كليتكم بها العديد من السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين والمتميزين في كافة  

علوم اآلثار فاسعوا إلى التحصيل والتعلم منهم من اجل غدا أفضل لكم ولبلدكم والتي تحظى بثلث 

 أثار العالم.

اقسامها اإلدارية إلى تحقيق كافة فالكلية تتكاتف بكل من فيها من إداريين وعمال متمثلة فى كافة 

المتطلبات الالزمة من أجل إنجاح وتسيير العملية التعليمية ورفع كفاءة الكلية بالمستوى الذى 

 يليق بعراقتها.

 -ويسعدني أن أتقدم بخالص التهاني إلى:

ئة وأعضاء هي ورؤساء األقسام العلمية السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية والسادة الوكالء 

من الله أن يكون عام سعيدا عليكم  اوالعاملون ببدء العام الدراسي الجديد متمنيوالطالب التدريس 

 وعلى بلدكم مصرالعزيزة.

 محمد عبد الرحمن . أ

 مدير إدارة الكلية 

 

 



16 

 

 

 الفيوم جامعة شعار

 

 

 

 

 

 
 حرف مكونًا بدلتا  العظيم النيل نهر من الفيوم جامعة شعار يتكون

F طاقة للمحافظة الجغرافي الموقع ويمثل, باالنجليزية الفيوم كلمة بداية 

 األخضر اللون أما. الشهيرة الفيوم ساقية بها ويحي , الجامعة قبة أعلى نور

 لميا  األورق اللون ويرمز, الفيوم واحة بها تتمتع التي الخضرة عن فيعبر

 وس  خضراا واحة الفيوم أن ليؤكد, والريان قارون وبحيرتي النيل نهر

 .والحضاري الثفاقى واإلشعاأ للمعرفة مركزاً  وقبتها, الصحراا
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 الفيوم جامعة – اآلثار كلية شعار

 
 المحلددي المعبددود وهددو سددوبك، المعبددود هيئددة مددن اآلثددار كليددة شددعار يتكددون

 مقعدد علدى جالًسدا تمسداح ورأس بشدري بجسدد يظهدر حيدث الفيدوم، لمنطقة

 .والواس العنخ بعالمتى   وممسًكا
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 سطور فى الفيوم جامعة

 األول الفصل

 المستقبلية والرؤية النشأة: الفيوم جامعة

 عددام وفددي القدداهرة لجامعددة التابعددة الكليددات كأحددد بددالفيوم التربيددة كليددة إنشدداا تددم م0722 عددام فددي

 عدام وفدي بدالفيوم  الهندسدة كليدة أنشدئت م 0720 عدام وفدي بدالفيوم الزراعة كلية أنشئت م 0721

ً  الفيددوم الجامعددة فددرأ باعتبددار الجمهددوري القددرار صدددر م 0721 . القدداهرة لجامعددة مسددتقالً  فرعددا

 بإنشدداا م 5002 لسددنة(  28)  رقددم الجمهددوري القددرار بصدددور أخيددراً  الفيددوم شددعب حلددم وتحقددق

 الطدب كليتدي بإنشداا م 5002 لسنة(  071)  رقم الجمهوري القرار صدور وبعدها, الفيوم جامعة

ج واآلثار،  .الفيوم لجامعة رئيًسا سعيد مصطفي جالل/ د.أ السيد تعيين بقرار القرارين وتو 

 االجتماعيدة والخدمدة والهندسدة والزراعدة التربيدة هدي كليدة عشدرة ثمانية اآلن الفيوم جامعة وتضم

 وكليددة اآلداب وكليددة والطددب واآلثددار النوعيددة والتربيددة والفنددادق والسددياحة والعلددوم العلددوم ودار

التمددريض والطددب الفددم والصدديدلة والحقددوق والتربيددة  والمعلومددات والحاسددبات األطفددال ريدداض

 الجددامعي الحدرم الجديدددة الجامعدة مقومددات ومدن. للتمددريض الفندي المعهددد إلدي باإلضددافة الرياضدية

 مسداحة علدى الجديدد الجدامعي والحدرم الفيدوم، بمديندة الجامعة بحي ويقع فدان( 20) مساحته وتبلغ

 رئديس مكتدب ويشدمل الجامعدة إدارة ومبندي الفيوم، محافظة شمال أوشيم كوم بمنطقة فدان( 000)

 الصدوت أجهدزة بأحددث ومزودة كرسي( 000) وسعتها الكبرى االحتفاالت وقاعة ونوابه الجامعة

 وطالبددة، طالددب( 8200)  حددوالي وتسددتوعب الجامعيددة والمدددن المركددزي، والتكييدد  واإلضددااة

 .الطبية واإلدارة الرياضي، والمركز المركزية، والمكتبة

 حيدث تدم قدارون بحيدرة شداط  علدى للجامعدة مشدروأ اسدتغالل ، للجامعدة المسدتقبلية الدرؤى ومن

 ألد (  15)  ومساحتها التعليمية والعملية بالفيوم السياحة قطاأ تخدم جامعية وأنشطة منشآت أقامة

 شدمال فدان( 000) مساحة على المستقبلية الجامعة لتوسعات العام الموقع تخطي  وكذا مربع، متر

 .أوشيم كوم منطقة
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 الفيوم جامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمة

ً  الفيددوم جامعددة بإنشدداا م5002 لسددنة(  28)  رقددم الجمهددوري القددرار صدددر  لجهددد تتويجددا

ً  ثالثون  .الفيوم أرض على العطاا من عاما

 التدي التربيدة كليدة بإنشداا م0722 عدام في الفيوم في القاهرة جامعة كليات إنشاا بدأ حيث

 .العام نفس في بها الدراسة بدأت

 كليتددي بإنشدداا 0085 رقددم الددووراا مجلددس رئدديس السدديد قددرار صدددر م0721 عددام فددي

 العدام مدن اعتبداراً  والهندسدة م0721 عدام فدي الزراعدة بكليدة الدراسة بدأت وقد والهندسة الزراعة

 .م0721 – 0725 الجامعي

 باسدم القداهرة لجامعدة فدرأ بأنشداا522 رقدم الجمهدوري القدرار صددر م0720 عام وفي

 .الفيوم محافظة ومقرة سوي  وبني الفيوم فرأ

 فدرعين القداهرة لجامعدة جعدل الذي 517 رقم الجمهوري القرار صدر م0721 عام وفي

 .سوي  بني ومحافظة الفيوم محافظة من لكل مستقلين

معهدددد البحدددوث والدراسدددات  إلدددي باإلضدددافة كليدددة  عشدددر ثمانيدددة الفيدددوم جامعدددة وتضدددم

 :هي الكليات وهذ  للتمريض الفني المعهداإلستراتيجية لدول حوض النيل و

 بهدا الدراسدة وبددأت باإلنشداا م0722 لسدنة(  758)  رقدم الدوواري القرار بها صدر التربية كلية

 .م0721/  22 الجامعي العام في
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 الدراسدة وبددأت باإلنشداا م0721 لسدنة(  0085)  رقدم الدوواري القدرار بهدا صدر الزراعة كلية

 .م0722/  21 الجامعي العام في بها

 الدراسدة وبددأت باإلنشداا م0721 لسدنة(  0085)  رقدم الدوواري القدرار بهدا صدر الهندسة كلية

 .م0721/  25 الجامعي العام في بها

 وبددأت باإلنشداا م0721 لسدنة(  21)  رقدم الجمهدوري القدرار بهدا صدر االجتماعية الخدمة كلية

 .م0722/  28 الجامعي العام في بها الدراسة

 الدراسدة وبددأت باإلنشداا 0775 لسدنة(  115)  رقدم الجمهدوري القرار بها صدر العلوم دار كلية

 .0727/  22 الجامعي العام في بها

 فدي بهدا الدراسدة وبددأت باإلنشداا م0772 لسنة(  51)  رقم الوواري القرار بها صدر العلوم كلية

 .م72/0771 الجامعي العام

 وبدددأت باإلنشدداا م0771 لسددنة(  115)  رقددم الددوواري القددرار بهددا صدددروالفنةةاد  السةةياحة كليةةة

 .م0772/  78 الجامعي العام في بها الدراسة

 وبددأت باإلنشداا م0772 لسدنة(  157)  رقدم الجمهدوري القدرار بهدا صددر النوعيةة التربيةة كليةة

 .م0727/  22 الجامعي العام في بها الدراسة

 بهدا الدراسدة وبددأت باإلنشداا م5002 لسدنة(  071)  رقم الجمهوري القرار بها صدر اآلثار كلية

 .م0772/  78 الجامعي العام في

 فدي بها الدراسة وبدأت باإلنشاا م5002 لسنة( 071) رقم الجمهوري القرار بها صدر الطب كلية

 .م0771/  72 الجامعي العام

 فدي بها الدراسة وبدأت باإلنشاا 5001 لسنة( 057) رقم الجمهورى القرار بها صدر اآلداب كلية

 .م5002/  5001 الجامعي العام

 وبددأت باإلنشداا5001لسدنة( 512) رقدم الجمهوري القرار بها صدر والمعلومات الحاسبات كلية

 .م500/ 5001 الجامعي العام في بها الدراسة



21 

 

 

 الدراسدة وبددأت باإلنشداا5001لسنة( 512) رقم الجمهوري القرار بها صدر األطفال رياض كلية

 .م5002/ 5001 الجامعي العام في بها

 بهدا الدراسدة وبددأ باإلنشداا 5007 لسدنة( 102) رقدم الجمهدورى القدرار بها صدر التمريض كلية

 .م5007/5000 الجامعى العام فى

 الدراسدة وبددا باإلنشداا 5005 لسنة( 8222) رقم الووارى القرار صدر واألسنان الفم طب كلية

 .م5005/5001 الجامعى للعام بها

 األعلدى المجلدس رئديس قدرار به صدر  النيل حوض لدول االستراتيجية والدراسات البحوث معهد

 الجددامعى للعددام بهددا الدراسددة وبدددا  باإلنشدداا 5000 لسددنة( 008) رقددم المسددلحة للقددوات

 .م5000/5005

 وبددأ باإلنشداا 10/2/5002فدى  (0271) رقدم بهداقدرار رئديس الدووراا  صددر  الصةيدلة  كليةة

 .م5001/ 5002 الجامعى العام فى بها الدراسة

 وبدددأ باإلنشدداا  00/8/5002فددى  (207) رقددم بهدداقددرار رئدديس الددووراا  صدددرالحقةةو   كليةةة

 م.5002/5002 الجامعى العام فى بها الدراسة

 باإلنشداا 00/7/5002فدى  (158) رقدم بهداقدرار رئديس الدووراا  صددرالتربيةة الرياضةية  كليةة

 م.5002/5002 الجامعى العام فى بها الدراسة وبدأ
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 الهامة الجامعة مرافق

  :الجامعي الحرم – 0

 عددا الكليات كافة بداخلة ويوجد الفيوم بمدينة الجامعة بحي ويقع ، فدان 20 مساحته وتبلغ

 ويضدم ، للتمريض الفني والمعهد والطب والتربية الرياضية النوعية والتربيةواآلثار  التربية كليات

 ً  والسدياحة والهندسدة العلدوم ودار االجتماعيدة والخدمة الزراعة وكليات الجامعة إدارة:  مباني حاليا

 والمكتبدددةوالتمدددريض وحاسدددبات ومعلومدددات وحقدددوق وآداب التعلددديم المفتدددوح  والعلدددوم والفندددادق

 الكبدرى االحتفداالت وقاعدة الطالبية نشطةواال والمستشفى الجامعى المركزية مطبعةوال المركزية 

 إدارة ووحدة المجتمع خدمة ومركز للطالب الطالبي واإلسكان واإلدارية الطالبية الخدمات ومبني

 .واالستشارات الدراسات ومركز المشروعات

 :الجامعة إدارة – 5

 وقاعدددة ونوابددده الجامعدددة رئددديس مكاتدددب تشدددمل رئيسدددية غرفدددة 15 مدددن المبندددي ويتكدددون

 .الجامعة لمجلس الرئيسية االجتماعات

 :الكبرى االحتفاالت قاعة – 1

 ومدزودة كرسديًا، 200 وسدعتها طدابقين مدن وتتكدون مربعًدا، متًرا 0500 مساحتها وتبلغ

 .المركزي والتكيي  واإلضااة الصوت أجهزة بأحدث

 :الجامعية المدن – 8

حيددث عدددد الطالبددات بالمدينددة  وطالبددة طالبًددا، 5201 حددوالي الجامعيددة المدددن وتسددتوعب

( طالبة، وعدد الطالب بالمديندة الجامعيدة ) اسدكان 0215الجامعية ) اسكان أ، ب( يستوعب عدد )

 .( طالب0028( يستوعب عدد )0،5،1،8

 :المركزية المكتبة مبني – 2

 والطدابق ، مدؤتمراتاستقبال وقاعدات  وقاعة األرضي الطابق:  طوابق ثالثة من ويتكون

 .المكتبة الرقمية الثالث والطابق ، نقطة اتصال برااة االختراأ  وبنك المعرفة تضم مكتبالثاني

 :المركزية المطبعة – 1

 بطبدع وتقدوم جنيدة مليدون 2 تكلفتهدا وبلغدت ، الطباعة وآالت معدات بأحدث مجهزة وهي

 .خان طابع ذات وحدة وهي اإلدارية والمطبوعات الجامعي الكتاب
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 :والمالعب الرياضي المركز – 2

 تدنس وملعب الطائرة والكرة السلة وكرة اليد لكرة ثالثي وملعب البدنية للياقة صالة ويضم

 الملعدب وهنداك اسكواش ملعب إلي باإلضافة ، للطالب واالجتماعية الفنية لألنشطة وصالة أرضي

 بكليدات البدنيدة اللياقدة وصداالت الجدامعي بدالحرم الخماسدي القددم كدرة وملعب التربية بكلية الثالثي

 وملعدب الثالثدي لملعدب تطدويراً  العدام هذا وسيشهد والتربية العلوم ودار والعلوم االجتماعية الخدمة

   وإضااة مالبس خلع ووحدات مدرجات إنشاا يشمل القدم كرة

 :الطبية اإلدارة – 2

ً  وتشغل  الجدامعي الحدرم داخدل الجدامعي بدالحرم واإلداريدة الطالبية الخدمات بمبني جناحا

 .الضرورية بالمعامل ومجهزة المختلفة الطبية التخصصات كافة تشمل واإلدارة
 

 : الزراعة كلية مزارع – 7

 ومزرعدة الحيدواني لإلنتداج مزرعدة وتضدم دمدو منطقدة في فدان 000 مساحة على وتقع

 .سمكية ومزرعة الداجني لإلنتاج

 :المجتمع خدمة مركز – 00

 همددزة سدديكون حيددث الخددارجي المجتمددع علددى الجامعددة نافددذة وهددو الجامعددة بمدددخل ويقددع

 .بالجامعة الخان الطابع ذات الوحدات وبين بينة الوصل

 :المشروعات إدارة وحدة -05

 .والقيادات التدريس هيئة أعضاا قدرات تنمية مركز 05-0

 .اإلستراتيجى والتخطي  الجودة ضمان مركز 05-5

 .واالمتحانات الطالب تقويم نظم تطوير مركز 05-1

 :المعلومات تكنولوجيا نظم تطوير -01

 .(mis)  اإلدارية المعلومات نظم مشروأ 01-0

 .االلكترونية البوابة وتطوير إنشاا 01-5

 .الجامعة معلومات لشبكات االساسية البنية مركز 01-1
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 .االلكترونى التعليم مركز 01-8

 .المعلومات تكنولوجيا على التدريب مركز 01-2

 .  الرقمية المكتبات ميكنة 01-1

 .التربية كليات تطوير 08-2

 .البحثية واستشارات بحوث مركز 02-2

 :المفتوح التعليم  مركز7 -01

 .مركز رعاية ذوى االحتياجات الخاصة17- 

 الخدمات الحكومية االلكترونيةمركز  18- 

 المركز اإلعالمي19- 

 مركز الخدمة العامة20 - 

 مركز اللغات والترجمة21 - 

 جامعة الطفل 22- 

 مركز حضارة وتراث الفيوم 23- 

 مركز بحوث واستشارات التنمية24 -

 ببرنام  الدراسة بدا علي بالموافقة 2/0/5001 بتاريخ 58 رقم الوواري القرار صدر -

  .المفتوح التعليم بنظام الفيوم بجامعة االجتماعية الخدمة بكلية االجتماعية الرعاية بكالوريوس

 بتاريخ 5210 رقم الوواري والقرار 2/1/5002 بتاريخ82 رقم الوواري القرار صدر -
 :على للحصول الفيوم بجامعة التعليم ببرنام  الدراسة ببدا 52/2/5002

 .االجتماعية الخدمة كلية ) اإلجتماعية الرعاية بكالويوس-

 .والفنادق السياحة كلية ) والسفر والسياحة الفندقية المنشآت إدارة بكالوريوس-

 العلوم دار كلية ) اإلسالمية والعلوم العربية اللغة ليسانس -   

 (.التجارة كلية)والتجارية المالية المعامالت بكالوريوس -

http://www.fayoum.edu.eg/BRC/
http://www.fayoum.edu.eg/BRC/
http://www.fayoum.edu.eg/MediaCenter/
http://www.fayoum.edu.eg/MediaCenter/
http://www.fayoum.edu.eg/Gcs/fupsc/
http://www.fayoum.edu.eg/Gcs/fupsc/
http://www.fayoum.edu.eg/fuclt/
http://www.fayoum.edu.eg/fuclt/
http://www.fayoum.edu.eg/cufu/
http://www.fayoum.edu.eg/cufu/
http://www.fayoum.edu.eg/Gcs/fchcu/
http://www.fayoum.edu.eg/Gcs/fchcu/
http://www.fayoum.edu.eg/drcc/
http://www.fayoum.edu.eg/drcc/
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 (.    الحقوق كلية( العملية القانونية الدراسات ليسانس  -

 .اإلعالم كلية  اإلعالم ليسانس -

 .  السياحى واإلرشاد اآلثار ليسانس -

 :المجتمع وخدمة الجامعة* 

ً  كانت فما المحلي مجتمعها خدمة في الهام دورها وللجامعة  عن تعزلها أسوار داخل يوما
 به التحمت المجتمع هيئات لكافة استشارية ومراكز خبرة كبيوت تعمل فكلياتها الخارجي المجتمع
 أحد أصب  والذي م5002 حتى بالفيوم الشاملة التنمية آفاق دليل فكان التنمية في أهدافه وحددت
 القطاعات كافة في المساهمات وتعددت. الفيوم لمحافظة المستقبلي التخطي  في الرئيسية المراجع

 السياحية والتنمية قارون بحيرة ملوحة وخفض الريان وادي وتنمية المتجددة الطاقة بمشروأ بداً 
 المحافظة أراضي في والصرف الري مشاكل ومعالجة الزراعية اإلنتاجية ورفع واألثرية

 في والمساهمة القادمين للعقدين الزراعة كلية أعدتها التي للمحافظة الزراعية التنمية إستراتيجية
 والقوافل األمية محو لمشكلة والتصدي أوشيم بكوم الصناعية للمدينة والصناعي اإلداري التخطي 
 مدينة حول الدائري للطريق والتصميم والتخطي  والبيئية المجتمعية والتوعية والعالجية الصحية

 والذي والجامعة المحافظة بين التعاون برتوكول وتوقيع للمحافظة حضارية نقلة يمثل الذي الفيوم
 وبين المدربة، البشرية والقوى للمعرفة كمنت  الجامعة بين والتعاون التكامل تفعيل إلي يهدف

 إنتاجية مؤسسات من يشمله بما الفيوم محافظة في والمتمثل بها المحي  المجتمع مؤسسات
 االستفادة وتعظيم متكاملة واقعية إلستراتيجية شاملة برؤية البشرية التنمية لتحقيق وذلك وخدمية،

 .السكانية الزيادة وخاصة التنمية قضايا لحسم بالمحافظة المدني المجتمع جمعيات من

 الووراا واستضافت الفيوم محافظة في وتثقي  أشعاأ مركز دائًما الفيوم جامعة إن

 ومواطني قيادات ومع طالبها مع لقااات في والثقافة والسياسة االقتصاد ورجال المسئولين وكبار

 . المستقبل نحو وتوجهاته وتحدياته المصري المجتمع قضايا لتدارس الفيوم محافظة

 :للجامعة المستقبلية الرؤية* 

 على وأخرى القريب المدى على المشروعات من عدد تنفيذ على الجامعة خطة تعتمد

 التربية وهي جديدة كلية استحداث سيتم القريب المدى فعلى المحاور مختل  على البعيد المدى

 التقدم لتواكب بها جديدة أقسام واستحداث بالكليات الدراسية المناه  تطوير وكذا الرياضية،

 نظام تطبيق وكذا بالجامعة المقبولين أعداد لزيادة تمهيدًا إليه وتسعى الدولة تنشد  الذي التكنولوجي

 لتفت  بذلك بها الدراسة طبيعة تسم  التي الجامعة كليات ببعض الموجه واالنتساب المفتوح التعليم

 .   الجامعي بالتعليم لاللتحاق الفيوم ألبناا جديدة أبواب
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 كلية ملحق ومبنى جنية مليون 00 تكلفته تبلغ والذي العلوم بكلية والفيزياا الرياضيات

 مليون 1 تكلفته وتبلغ الهندسة كلية ملحق ومبني جنية مليون 2 تكلفته تبلغ والذي والفنادق السياحة

  إدارة ووحدة الدولي البنك مع بالتعاون إلكترونية مركزية مكتبة سيضم والذي جنيًها

ً  الحالي الوقت في وهناك  شاط  على للجامعة المخصصة األرض الستغالل مخط  أيضا

 التعليمية والعملية بالفيوم السياحة قطاأ تخدم جامعية وأنشطة منشآت إقامة حيث تم قارون بحيرة

 .والفنادق السياحة بكلية

 ً  المراكز وإنشاا للجامعة المستقبلية للتوسعات الالومة المساحات توفير من وانطالقا

ً  يجري فأنه التدريس هيئة أعضاا وخدمات الجديدة والكليات المتخصصة البحثية  وضع حاليا

 فدان مائة مساحة على أوشيم كوم منطقة بشمال الجديد الجامعي للحرم والتفصيلي العام المخط 

  .م5020 عام حتى للجامعة المستقبلية للتوسعات تخصيصها تم
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 الثانـي الفصل

 ومجالسها الجامعة إدارة

 :الجامعة رئاسة 0 – 5

 واإلدارية العلمية الجامعة إدارة ويتولى خالد إسماعيل حمزة /  الدكتور األستاذ الجامعة يرأس

 عام وأمين الجامعة رئيس نواب ذلك في ويعاونه األخرى، الهيئات أمام يمثلها وهو والمالية،

 :الجامعة

 :والطالب التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب – 0

 مرسي الوهابمحمد عبد / د.أ

 :والبحوث العليا الدراسات لشئون الجامعة رئيس نائب – 5

 محمد عيسى سيد احمد/ د. أ

 :البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب – 1

 اشرف عبد الحفيظ رضوان/ د. أ

 :الجامعة عام أمين -8

 هشام عويس حسن/ أ

 :الجامعة مجلس 5 – 5

 :من كالً  عضويته في ويضم الجامعة رئيس يرأسه الجامعة مجلس

 .الجامعة رئيس نواب –0

 .للجامعة التابعة والمعاهد الكليات عمداا السادة – 5

 .الجامعة عام أمين -1 

 .العامة والشئون الجامعي التعليم شئون في الخبرة ذوي من األكثر على أعضاا أربعة –8

 :والمعاهد الكليات إدارة 1 – 5
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 :الكلية إدارة

 :وكالا ثالثة ويعاونه عميد المعهد أو الكلية يرأس

 .والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل – 0

 .والبحوث العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل – 5

 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل – 1

 .الكلية أمين -8

 :المعهد أو الكلية مجلس 8 – 5

 :من كالً  عضويته في ويضم العميد يرأسه المعهد أو الكلية مجلس

 .المعهد أو الكلية وكالا – 0

 .األقسام رؤساا – 5

 .قسم كل من أستاذ – 1

 .ومدرس مساعد أستاذ – 8

 .الكلية خارج من األكثر على أعضاا ثالثة – 2

 .اختيارهم يتم األكثر على أساتذة خمسة – 1

 :الكلية أقسام 2 – 5

 العلمية الناحية من الذاتي كيانه منها لكل مستقلة، أقسام إلي ومعاهدها الجامعة كليات تنقسم

 .العلمي القسم رئيس القسم مجلس ويرأس والمالية واإلدارية

 مدرسين خمسة يضم كما القسم في المساعدين واألساتذة األساتذة جميع من يتكون القسم ومجلس

 .األكثر على

 :المعهد أو للكلية العلمي المؤتمر 1 – 5

 ويشكل الجامعي العام خالل األقل على مرة االجتماأ إلى المعهد أو الكلية عميد يدعو

 :من كالً  وعضوية العميد برئاسة العلمي المؤتمر
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 .المعهد أو الكلية في التدريس هيئة أعضاا جميع – 0

 .المعهد أو الكلية في والمعيدين المساعدين المدرسين عن ممثلين – 5

 .الدراسة في المتفوقين من يكونوا أن على الطالب عن ممثلين – 1

 المعهد أو الكلية في العلمي والبحث التعليم شئون كافة ومناقشة بدراسة العلمي المؤتمر ويختص

 العلمي التقدم لمالحقة انطالقها يحقق بما وتجديدها ومراجعتها شأنها في المقررة النظم وتقويم

 .المتطورة وحاجاته المجتمع ومطالب والتعليمي

 :وفروعها ومعاهدها الجامعة كليات 2 – 5

  الزراعـــــة كلية – 5            التربيـــــة كلية – 0

  االجتماعية الخدمة كلية – 8    الهندســـــة كلية – 1

  العلــــوم دار كلية – 1         والفنادق السياحة كلية – 2

  اآلثــــــار كلية – 2          العلـــــوم كلية – 2

  النوعيــة التربية كلية – 00          الطـــــب كلية – 7

 والمعلومات الحاسبات كلية – 05        اآلداب كـــلية – 00

 التمريض كلية – 08         األطفال رياض كلية – 01

 .النيل حوض لدول االستراتيجية والدراسات البحوث معهد -01           األسنان طب كلية -02

 المعهد الفني للتمريض -02  كلية صيدله               -02

 كلية التربية الرياضية -50    كلية الحقوق -07
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 الثالث الفصل

 بالجامعة الطالبية األنشطة

 على تساعد التي المختلفة واألنشطة البرام  بإعداد بالجامعة الشباب لرعاية العامة اإلدارة تقوم

 وصقل لتنمية العديدة الفرن لهم يهي  وبما والفائدة، بالنفع عليهم يعود بما أوقاتهم استثمار

 هذ  مباشرة على قاصراً  األمر وليس للنشطة المتنوعة المجاالت في هواياتهم وإشباأ مواهبهم

ً  يمتد بل الدراسي العام مدار على األنشطة ً  بأكملها الصيفية العطلة ليغطي أيضا  الجامعة من إيمانا

 .المفدى بوطننا للنهوض المستقبل وذخيرة الغد أمل الطالب أبنائها تجا  رسالتها باستمرار

 :الطالبية األنشطة 0 – 1

 .الكليات بين رياضي دوري -

 .الرياضية واألندية األخرى الجامعات مع رياضية لقااات -

 .والجماعية الفردية األلعاب جميع في تدريب مراكز -

 (منوعات – مسرح) فنية عروض -

 .تشكيلية فنون معارض -

 .ثقافية مسابقات -

 .علوم نوادي -

 :الطالبية الخدمات 5 – 1

 االجتماعي الضمان تحقيق بالكليات التكافل وصناديق بالجامعة االجتماعي التكافل إدارة تتولى

 التي الطالبية الخدمات تنفيذ في وتساهم اجتماعية رعاية تأمين أو من المختلفة بصورة للطالب

 . معوقات دون دراستهم في والنش  الجيد استمرارهم على تساعد

 :الجامعية المدن 1 – 1

 :كاألتي الجامعية بالمدن الطالب إلقامة المتاحة األماكن

 :الطلبة مدن: أوالً                 

 طالب 123  0 رقم  الطالبي اإلسكان   

 طالب 323  5 رقم  الطالبي اإلسكان   
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 طالب 315  1 رقم  الطالبي اإلسكان   

 طالب 413  8 رقم  الطالبي اإلسكان   

 طالب  0028    اجمالى 

                 ً  :الطالبات مدن:  ثانيا

  طالبة 1532       اجمالى   التعاونيات غرب مدينة

 طالبة 122   )أ(  اسكان طالبات   

  طالبة 228  )ب( اسكان طالبات  

 ةطالب  0215    اجمالى 
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 :بالجامعة الطالبية االتحادات 8 – 1

 ويكون بها المقيدين النظاميين الجامعية والمعاهد الكليات طالب من الطالبية االتحادات تشكل

 الخان النشاط أوجه ممارسة حق االتحاد رسوم يسددون الذين والمنتسبين الوافدين للطالب

 .الترشي  أو االنتخاب حق لهم يكون أن دون باالتحاد

 خالل من الطالبية االتحادات أهداف تحقيق على المعهد أو الكلية طالب اتحاد مجلس ويعمل

 :اآلتية اللجان

  الرياضي النشاط لجنة – 5      األسر لجنة – 0

  الفني النشــاط لجنة -8   واالعالمى الثقافي النشاط لجنة – 1

 والرحالت االجتماعي النشاط لجنة – 1       العامة والخدمة الجوالة نشاط لجنة – 2

 لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى. -2

 :يلي بما الجامعة طالب اتحاد مجلس ويختص                

 .ومعاهدها الجامعة كليات بين تتم التي والكشفية واألدبية والفنية الرياضية المسابقات تنظيم – 0

 .والكشفية واألدبية والفنية الرياضية األنشطة في الجامعة تمثل التي الفرق تكوين – 5

 .األخرى الجامعات مع العالقات توثيق – 1
  



33 

 

 

 

 رقم الجمهورية رئيس بقرار بالقاهرة األم اآلثار كلية عن بالفيوم اآلثار كلية استقلت

 صدور بعد ذلك وكان بالفيــــوم، اآلثار كلية فرأ باستقالل 52/1/5002 بتاريخ الصادر 071

 .الفيوم جامعة بإنشاا 5002 مارس 2 في 28 رقم الجمهوري القرار

 في وضعت قد بالفيوم القاهرة لجامعة فرأ إنشاا رأت عندما السياسية القيادة أن بالذكر وجدير

 به تتميز الذي الحضاري البعد إلي باإلضافة هذا واجتماعية اقتصادية كثيرة عوامل االعتبار

 . الفيوم

ً  الفيوم أرض شهدت فقد  وترك مصر، تاريخ بها مر التي العصور عبر باروة تاريخية أحداثا

 تزخر الذي األثري التراث في تتمثل كثيرة وإبداعات شواهد الفيوم أرض علي المصري اإلنسان

 قبل ما وعصر التاريخ قبل ما وعصر القديمة الحجرية العصور منذ آثاراً  يتضمن والذي الفيوم به

 .وإسالمية ومسيحية ورومانية ويونانية قديمة مصرية وأثار األسرات

 الفيوم جامعة اآلثار كلية ثم ومن – بالفيوم القاهرة جامعة بفرأ اآلثار كلية إنشاا قرار ويعكس -

 الكلية هذ  وتحتضن. خان بوجه الفيوم وبتراث عام بوجه مصر بتراث االهتمام عن تعبيراً  –

 أجيال وإعداد األثري، الوعي نشر في دورها وكذلك التراث لهذا األكاديمي الجانب الوليدة

 .الحبيبة مصرنا في األثري العمل عبا تحمل علي قادرة

 رئيس/ الدكتور األستاذ السيد قرار صدر 0778 عام أغسطس شهر من والعشرين السابع ففي -

 بدأت وقد بالفيوم، القاهرة جامعة بفرأ اآلثار كلية بإنشاا 57 رقم للجامعات األعلى المجلس

 .دفعة عشرون  اآلن حتى تخرجت وقد 0778/0772 الجامعي العام من اعتباًرا الدراسة

صدر قرار السيد أ.د/ ووير التعليم العالى للدولة والبحث العلمى ورئيس المجلس األعلى  -

 كوحدة اآلثار وصيانة لبحوث مركًزا بإنشاا  08/2/5001( بتاريخ 27للجامعات بقرار رقم )

 في االستقالل له  ويكون بالفيوم اآلثار كلية  ومقر بالفيوم اآلثار كلية يتبع خان طابع ذات
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ً  المركز ويعمل والفنية واإلدارية المالية شئونه إدارة  مجلس اعتمدها التي األساسية لالئحته وفقا

 . م57/1/5002 بتاريخ المنعقد الجامعة

بإعتماد الئحة المجلية  51/1/5001( بتاريخ 22مجلس الجامعة بجلسته رقم )صدر قرار  -

 جامعة الفيوم. –العلمية المحكمة ) شدت( لكلية اآلثار 

بالموافقة على العمل  51/00/5008( بتاريخ 8772قرار ووير التعليم العالى رقم )صدر  -

بالئحة الكلية الجديدة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة وتم تطبيقها من العام 

 وتضم اربعة برام  هى: 5002-5008الدراسى 

 اآلثار المصرية القديمة -0

 اآلثار االسالمية -5

 اآلثارترميم  -1

 .اآلثار اليونانية والرومانية -8

  جامعة الفيوم ) مرحلة  –صدر القرار الووارى بتعديل الالئحة الدالخلية لكلية اآلثار

 م.00/1/5001( بتاريخ 0220البكالوريوس( بنظام الساعات المعتمدة برقم )

بشأن  02/00/5001( بتاريخ 520للجامعات رقم ) صدر قرار  رئيس المجلس االعلى  -

واإلدارية ) كوحدة ذات طابع  مركز المسكوكات االسالمية مصر واعتماد الئحته المالية

 .جامعة الفيوم –خان( بكلية اآلثار 

 الكلية عمداء السادة

 :إنشائها منذ الكلية وعمداء المشرفين السادة

 البحيري على سيد الدين صالح/   الدكتور األستاذ السيد ☼

 .م0771/  1/  10 – 0778/  8/  02

  الله جاب على الله جاب/ الدكتور األستاذ السيد ☼

 .م0772/  00/  50 - 0771/  2/  0

 النبراوي محمد محمد رأفت/ الدكتور األستاذ السيد ☼
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 .م5000/  00/  0 – 0772/  00/  55

 الدين نور أحمد الحليم عبد محمد/ الدكتور األستاذ السيد ☼

 .م5002/  2/  01 – 5000/  00/  5

 طوبيا فريد عادل/ الدكتور األستاذ السيد ☼

 .م5000/  2/  10 – 5002/  2/  02

 رمضان محمد منصور عاطف/ الدكتور األستاذ السيد ☼

 .تاريخه حتى –  م5000/  2/  0
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 بالكلية الدراسة نظام

 .سنوات أربع بالكلية الدراسة مدة -

 المدارس دبلوم على الحاصلين والطالب العامة الثانوية على الحاصلين الطالب الكلية تقبل -

ً  وذلك الترميم معاهد دبلوم على الحاصلين الطالب وكذلك اآلثار ترميم قسم الصناعية الثانوية  طبقا

 الصناعية الثانوية المدارس دبلوم على الحاصلين للطالب معادلة وتجرى التنسيق مكتب لتوويع

 .الترميم معاهد وطالب التنسيق بمكتب المقبولين

 :اآلتية األقسام في البكالوريوس درجة الكلية تمنح:  أوالً  -

 .المصرية اآلثار قسم – 0

 .اإلسالمية اآلثار قسم – 5

 اآلثار ترميــم قسم – 1

 قسم اآلثار اليونانية والرومانية -8

 .األربعه األقسام في البكالوريوس درجة بمن  الكلية تقوم -أوالً 

 ً  - اإلسالمية اآلثار - المصرية اآلثار) الثالثة األقسام في الليسانس درجة بمن  الكلية قامت -ثانيا
 (. م5002 إلي 0772 من) األعوام خالل دفعة عشرة سبعة(  اآلثار ترميــم

 

 ً  ترميم اآلثار( –االسالمية  –فى اآلثار )المصرية  دكتوراه/  ماجستير/  دبلوم /الكلية تمنح:  ثانيا

  



37 

 

 

 م.7112/8112جامعة الفيوم للعام الجامعي  -تشكيل مجس كلية اآلثار 

 على النحو التالي: م7102/1022شكل مجلس كلية اآلثار للعام الجامعى ي

 أوالً: القيادات األكاديمية بالكلية:

 رئيساً.     عميد الكلية   أ.د/ عاطف منصور محمد 

 عضواً    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  أ.د/ محمد كمال خالف 

 عضواً    وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  أ.د/ أحمد تونى رستم 

 عضواً   وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أ.د/ ناجح عمر على 

  عضواً   المصريةقائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار  أ.م.د/ ماهر أحمد أحمد عيسى  

 عضواً    أ.د/ عاطف عبد الدايم عبد الحى  رئيس مجلس قسم اآلثار اإلسالمية 
 عضواً    رئيس مجلس قسم ترميم اآلثار أ.د/ نجوى سيد عبد الرحيم 

 عضواً  قسم اآلثار اليونانية والرومانيةقائم بعمل رئيس  أ.د/ منال أبو القاسم محمد 
 االساتذة بالكلية:ثانياً : أقدم األساتذة ممثل عن 

 عضواً   () ممثالً عن االساتذة بقسم ترميم اآلثاراستاذ متفرغ أ.د/ جمال عبد المجيد محجوب 
 عضوا    () ممثالً عن االساتذة بقسم اآلثار االسالمية استاذ أ.د/ إبراهيم صبحى السيد غندر 

 بالكلية:ثالثاً : أقدم األساتذة المساعدين ممثل عن األساتذة المساعدين 

  عضواً      أستاذ مساعد أ.م.د/ أمين عبد الله رشيدى 
 رابعاً : أقدم المدرسين ممثل عن المدرسين بالكلية:

 عضواً       مدرس   د/مختار محمد محمد 
 خامساً : العضوية من الخارج:

 ا  عضو  مدير عام تفتيش آثار الفيوم ) العام الثانى(  أ/ سيد على الشورى  
 ذوى خبرة:عضوية اساتذة 

 استاذ بقسم ترميم االثار     .د/ شحاته أحمد عبد الرحيمأ 
 استاذ بقسم ترميم االثار     أ.د/ أمانى محمد كامل 
 استاذ بقسم ترميم االثار     أ.د/ محمد معتمد مجاهد 
 استاذ بقسم ترميم االثار     أ.د/ نجالء محمود على 

 لعرض الموضوعات المتعلقة بوحدتهوذلك بصفته بالكلية دعى مدير وحدة ضمان الجودة وي   ملحوظة:

 :هي علمية برامج أربعة  الكلية تضم.
 

 (اآلثار ترميم – اإلسالمية اآلثار - ةرومانيالو ةيونانيال اآلثار – القديمة المصرية اآلثار)

 مصر وعالقات أنواعه، بكافة القديم المصري الحضاري التراث بدراسة المصرية اآلثار قسم يهتم

 القديمة، المصرية اللغة رموو فك إلى شامبليون الفرنسي العالم توصل منذ القديم األدنى بالشرق

 المصرية اآلثار قسم



38 

 

 

 ذلك فى وتبعهم المصريات، علوم وتحليل وشرح دراسة فى الغربيين العلماا اجتهد وقد

 التي القديمة مصرنا حضارة ومعالم تاريخ بدراسة يهتم الذي العلم هذا تطوير محاولين المصريون

ً  العالم بهرت ً  قديما  .علينا نورها بظالل تلقي تزال ال والتي وحديثا

 سواا) الثابتة اآلثار فى يتمثل الذي المصري الحضاري التراث بدراسة المصريات علم ويهتم

 مختلفة فنية تح  من) المنقولة اآلثار إلى باإلضافة( العمائر من وغيرها مقابر أو معابد أكانت

 لكثير أولي كمصدر المصريات علم ألهمية ونظراً .( إلخ...ومخطوطات ولوحات وتمائم وتماثيل

 التراث ألن وذلك العالم، جامعات معظم فى يُدرس وأصب  أجمع العالم به اهتم فقد العلوم من

 يوحي ما اآلثار من لنا تركوا قد أجدادنا وألن موطنه، اختل  وإن جمعاا للبشرية ملك اإلنساني

 .المجاالت مختل  فى والعلمى المادي تفوقهم إلى يشير وما بعظمتهم

ً  اآلثار عن والتنقيب الكش  على مدربة أجيال بتخري  المصريات قسم يهتم           مستخدما

 قادراً  ويصب  التخصص بذات العالمي التقدم مسايرة يستطيع حتى الحديثة التكنولوجية الوسائل

 المجيدة، حضارتنا عناصر بقية عن اللثام وإماطة النقاب كش  أجل من والتحليل الدراسة على

ً  ويتعلموا  عناصر الطالب األجداد،يدرس لنا خلفه الذي التراث هذا على أمناا يكونوا كي  أيضا

 .األربع الدراسة سنوات فى مراحل على وتاريخ وآثار لغة من الحضارة هذ 
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 قائم بأعمال رئيس القسم  مساعد أستاذ  أ.م. د/  ماهر أحمد أحمد عيسى -

 أوالً: أساتذة:

  عضوا     أستاذ   أ.د/ ناجح عمر على عمر -2

 ً  : أساتذة مساعدين: ثانيا

 عضوا    أستاذ مساعد أ.م.د/ أيمن عبد الفتاح حسن وزيرى .2

 ً     : مدرسين: ثالثا

 عضوا     مدرس    الله سفينة أحمدأحمد خلف د/ .2

 عضوا     مدرس   د/ أحمد مشحوت أحمد .1

 عضوا     مدرس    د/ مروة أحمد عويس .3

 

 

 

 

 

  

 1028-1027للعام الجامعى  المصرية  اآلثار قسم مجلس
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 عن وملموس مادي قديم هو ما كل بدراسة يعني الذي العلم هو اآلثار علم كان لما

 حقبة كل آثار لدراسة عديدة فروأ نشأة إلى ذلك أدى والحضاري، البشري النشاط مخلفات

 والمادي الحضاري اإلطار كل بدراسة يهتم اإلسالمية اآلثار علم فإن ثم ومن حدة، على تاريخية

 التي الفترة وتمتد اإلسالم، اعتنقت التي الدول شعوب عن المتخلفة اآلثار صور من صورة أي فى

 .الميالدي العشرين القرن وحتى اإلسالم ظهور منذ بدراستها القسم هذا يعني

 وقد مادية أو فنية أو تاريخية قيمة وله منقوال أو ثابتًا كان سواا مادي عنصر أي إن

 عامة بصغة اآلثار دراسة ترتب  .اآلثار ضمن ويسجل أثرا يُعد الزمان من قرن عليه مضى

 والجيولوجيا البشرية األجناس وعلم التاريخ مثل مساعدة أخرى بعلوم خاصة بصفة واإلسالمية

 الحديث، العلمي التسجيل أساليب بكل االستعانة مع والتصوير والهندسة والطبوغرافيا والجغرافيا

 اإلسالمية اآلثار علم يعتني. المؤرخة غير اآلثار عمر لتحديد الكيميائي والتحليل المعماري والرفع

  :كبيرين فرعين بدراسة

 من العمائر تحتويه وما وتخطيطها، والمدن وأغراضها، أنواعها بكافة العمائر هو : األول الفرع 

 .إلخ...وكتابات ونقوش البناا مواد

 إن. إلخ...ومخطوطات ومسكوكات فنية تح  من المنقولة اآلثار بدراسة يعتني : الثاني الفرع 

 مكانتها ومعرفة وحضارتها تراثها على أمة كل تتعرف أن هو اآلثار علم دراسة إليه تهدف ما أهم

 .أمة لكل الحي التاريخ علم هو اآلثار علم فإن ثم ومن األمم، مسيرة فى ودورها الشعوب بين

  

 اإلسالمية اآلثار قسم
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 أوالً: أساتذة:

 رئيسا     أستاذ  أ.د/ عاطف عبد الدايم عبد الحى .2

 عضوا     أستاذ     أ.د/ عاطف منصور محمد  .1

 عضوا     أستاذ    رستمأ.د/ احمد تونى  .3

 عضوا     أستاذ  أ.د/ إبراهيم صبحى السيد غندر .4

 ثانياً : أساتذة مساعدين:

 عضوا    أستاذ مساعد متفرغ  أ.م.د/ جمال محمود مرسى  .2

 عضوا    متفرغ أستاذ مساعد أ.م.د/ آمال حامد على حسانين  .1

 عضوا     أستاذ مساعد  أ.م.د/ أمين عبد الله رشيدى .3

 عضوا     أستاذ مساعد على محمد محمودأ.م.د/ وليد  .4

 عضوا     أستاذ مساعد أ.م.د/ أحمد محمود محمد أمين .5

 عضوا     أستاذ مساعد أ.م.د/محمد عبد الودود عبد العظيم  .6
 

 ثالثاً : مدرسين:

 عضوا     مدرس  د/ محمد أحمد عبد الرحمن ابراهيم .2

 عضوا     مدرس  د/ امل عبد السالم السيد قطرى .1

 عضوا     مدرس    سيد أحمد د/ ربيع أحمد .3

 عضوا     مدرس  د/ مروة عادل ابراهيم عبد الجواد .4

 عضوا     مدرس   د/ رامى ربيع عبد الجواد .5

  

 7102-7102للعام الجامعى  اإلسالمية اآلثار قسم  مجلس
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 قدرات عدة لبناا تسعي التي والكيفية بالشكل القسم لطالب العلمي لإلعداد القسم يهدف

 :وهي القسم من المتخرج بالطالب

 جودته لرفع إليها يحتاج التي والمتطلبات األثر، لحالة المرمم تفه م تضمن استيعابية قدرة 

 .عليه والمحافظة

 

 األثرية، القطع ترميم علي التدريب في والتجريب المحاكاة استخدام طريق عن تقنية قدرة 

 .المطلوب بالشكل وتشكيلها الخامات من التمكن للمرمم وتضمن

 لمظاهر العلمي التحليل علي والقدرة األثرية القطع تل  أسباب الستيعاب تحليلية قدرة 

 الهدف هذا لخدمة  وتطويعها المتطورة الحديث والتحليل الفحص  وسائل واستخدام تلفها

 .القطع لتلك العالج خط  ووضع تلفها أسباب واستنتاج

 المكان أو القطع وصيانة عالج خطة وضع في المرمم نجاح تضمن تخطيطية قدرة 

 .المالئم بالشكل األثري

 ذلك كان سواا المختلفة القدرات هذ  علي الحصول بالقسم تدرس التي المواد وتكفل 

 المواد وعالج ترميم مجاالت في العلمي والبحث التدريب أو األكاديمية بالدراسة

 . المختلفة

 مشتركه بحوث لعمل المتخصصة البحث ومراكز العلمي القسم كوادر بين التعاون ويتم 

 التدريس هيئة أعضاا يعمل كما. األثر بها المتواجد بالبيئة المتعلقة البيئية المشكالت لحل

 .حضاريًا به واالرتقاا والمجتمع البيئة لخدمة التخرج مشروعات مجاالت لتوجيه بالقسم

 

  

 قسم ترميم اآلثار
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 أوالً: أساتذة:

 رئيسا     أستاذ  نجوى سيد عبد الرحيم محمد.د/ أ .2

 عضوا    متفرغ استاذ  عبد المجيد محجوبأ.د/ جمال  .1

 عضوا     أستاذ   أ.د/ شحاته أحمد عبد الرحيم .3

 عضوا     أستاذ   أ.د/ أمانى محمد كامل كرورة .4

 عضوا     أستاذ   أ.د/ محمد كمال خالف .5

 عضوا   أستاذ   أ.د/ محمد معتمد مجاهد .6

 عضوا     أستاذ   أ.د/ نجالء محمود على  .7

 

 مساعدين:ثانياً : أساتذة 

 عضوا    أستاذ مساعد  أ.م.د/ شعبان محمد عبد العال .2

 :مدرسينثالثاً : 

 عضوا     مدرس  د/ يسر عز الرجال عبد اللطيف السيد .2

 عضوا     مدرس   د/ نبيل سعيد حامد مبروك .1

 عضوا     مدرس    د/ نيفين كمال فهيم .3

 عضوا     مدرس  د/ محمد محمد عبده عبد البر  .4

  عضوا     مدرس  سليمان شريف عبد العاطىد/  .5

 

 قسم ترميم اآلثار

 

 7102-7102للعام الجامعى  اآلثار ترميم قسم مجلس
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يختص بدراسة الحضارتين اليونانية والرومانية بشقيها التاريخى  إن قسم اآلثار اليونانية والرومانية 

واألثرى، نظرا لدورهم البارو الذى لعبا  فى تشكيل الحضارة الحديثة، كما يهتم القسم بدراسة التأثيرات 

 الحضارية واألثرية للحضارات المتزامنة مع هاتين الحضارتين. 

خدمة تعليمية ذات بعد أكاديمى متخصص ومتميز   إن قسم اآلثار اليونانية والرومانية يسعى لتقديمولذا ف

فى مجال اآلثار اليونانية والرومانية، كما أن القسم يعمل على االرتقاا بمستوى الطالب فى كافة جوانب 

 من تخصصات الكلية.التخصص فى إطار رؤية ورسالة الكلية، وإن كان للقسم رؤيته الخاصة كواحداً 

 يعمل القسم على تأهيل الطالب للعمل بالجهات األكاديمية والمهنية ذات العالقة بالتخصص بعد التخرج.

فيعمل على إعداد خري  متميز يستطيع تقديم خدمة مجتمعية متميزة تليق بقسم أكاديمي فريد فى 

 المجاالت المرتبطة بالتخصص.

والرومانية وحدة أكاديمية متخصصة تدرس جوانب الحضارة اليونانية ويعتبر قسم اآلثار اليونانية 

والرومانية كافة سواًا كانت جوانب مادية تتمثل فى اآلثار المادية المتبقية عن تلك الحضارات، أو 

جوانب فكرية وحضارية تتمثل فى التاريخ، واللغة، واألدب، والفكر، ليس فى مواطنهما األصليين فق  

اسة إلى كافة المناطق التى شملتها تلك الحضارة، ومن بينها منطقتنا العربية حاليًا التى بل تمتد الدر

خضعت أجزاا كبيرة منها لحكم اليونان والرومان لعدة قرون قبل الفت  العربى اإلسالمى، وعلى رأسها 

 مصر.

م والوسي  والحديث، فالقسم يتميز بتخصصه الدقيق والحيوى لهاتين حضارتين المؤثرتين فى العالم القدي

حيث تركتا بصمتهما المؤثرة والواضحة حتى وقتنا الحاضر على آداب وعلوم وفنون وسياسات وقوانين 

 أقوى اإلمبراطوريات فى التاريخ الحديث.

 الوظيفية الدرجة     القسم اعضاء

 قائم بعمل رئيس القسم    د/ منال أبو القاسم محمد.أ -0

 مدرس    د/ عبد الباسط على عبد الفتاح -7

 مدرس     د/ فاطمة جابر ابو سريع -3

  مدرس مساعد   أ/ يحيى الشحات محمد محمود -4

    معيدة     أ/ خلود محمد فخرى احمد -5

 قسم اآلثار اليونانية والرومانية
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 الجديدة ) مرحلة البكالوريوس( الداخليةالالئحة 

 الساعات المعتمدة بنظام

 

الجديققدة ) مرحلققة البكققالوريوس( بنظققام السققاعات  الداخليققةالالئحققة  الفيققوم جامعققة - اآلثققار كليققة تطبقق 
اآلثققار  –تققرميم اآلثققار  –اآلثققار اإلسققالمية  –المعتمققدة فققى البققرامع ا)ربعققة ) اآلثققار المصققرية القديمققة 

 .م1024/1025اليونانية والرومانية( اعتبارا  من العام الجامعى 

 فى التخصصات التالية: بكالوريوستمنح الكلية درجة ال 
 المصرية.اآلثار  -

 اآلثار االسالمية. -

 .ترميم اآلثار -

 ثار اليونانية الرومانية.آلا -

 .تمنح الكلية درجة الماجستير والدكتوراة فى التخصصات السابقة 

 :تمنح الكلية دبلوم فى التخصصات التالية 

 .دبلوم اآلثار المصرية -

 .اإلسالمية دبلوم اآلثار -

 ثارآلادبلوم ترميم  -

قياس دراسية لتحديد وزن كل مقرر بالنسبة للمقررات األخرى، وهي الساعة المعتمدة هى وحدة  -
تعادل محاضرة نظرية مدتها ساعة واحدة نظرية في األسبوع أو تدريبات معملية مدتها ساعتان في 

عشر  خمسة يمدة الفصل الدراساألسبوع أو تدريبات ميدانية مدتها أربع ساعات في األسبوع و
 ال تشمل أسابيع اإلختبارات النهائية. أسبوعا

أو اليونانية  سالمية أو المصريةفى اآلثار سواء اإل البكالوريوسمتطلبات التخرج لنيل درجة  -
. أما متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس في ساعة دراسية معتمدة موزعة 244 الرومانية

يقسم فيه العام الدراسي إلي فصلين والنظام الدراسي ساعة معتمدة.  256ثار آلقسم ترميم ا
أسبوعاً باإلضافة إلي فصل  25دراسيين أساسيين ) الفصل الخريفي والفصل الشتوي ( وكل منهم 

صيفي إختياري تطرحه الكلية حسب ظروف الدراسة وحاجة الطالب، عبارة عن ثمانية أسابيع إلي 
األقصي للساعات المعتمدة المسجلة في جانب فترة اإلمتحانات ويحدد مجلس الكلية الحدين األدني و

 .الفصول الصيفية

 :بخصوص سياسات القبول والتوزيع باألقسام األكاديمية 
لقبول الطالب بالبرامج األكاديمية على   والقواعد المنظمة المعايير واالختباراتيضع مجلس الكلية  -

ويحق لمجلس الكلية اتخاذ قرار بوقف أو استمرار أن تعلن للطالب خالل دراستهم للمستوى األول 
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تخصص وفقا العداد الطالب المقبولين في كل تخصص والطاقة البشرية والمادية  أيالتسجيل في 
ثار دون غيره من آلللكلية وذلك بناء على اقتراح من مجلس القسم المختص، ويختص قسم ترميم ا

باختبار قدرات تكون  -ية من معايير للقبول بهعالوة على ما يضعه مجلس الكل -األقسام األخرى
 درجته إلى جانب معايير القبول األخرى هى احدى محددات القبول بالقسم.

ساعة لكل  22بالتسجيل فى ثار المصرية واإلسالمية واليونانية الرومانية آلبأقسام ايسمح للطالب  -
ويسمح للطالب بقسم ترميم  فصل دراسى كحد أقصي من بين المقررات اإلجبارية واالختيارية.

 ساعة كحد أقصى لكل فصل دراسي طبقا للجداول المعدة لكل فصل دراسي. 10ثار بالتسجيل في آلا

 ال يجوز للطالب التسجيل فى مقررات لها متطلب سابق إال بعد اجتياز هذا المتطلب السابق بنجاح. -

معتمدة فى  ةساع 21اكثر من بالتسجيل فى ( 2)اليسمح للطالب الذى له معدل تراكمى اقل من  -
وهو الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة كل فصل دراسي بإستثناء قسم ترميم  الفصل الدراسى

 .ساعة معتمدة كحد أدنى للتسجيل 25ثار فال يسمح للطالب بالتسجيل في اكثر من آلا

لكل فصل يمكن لمجلس الكلية الترخيص بتجاوز عدد ساعات الحد األدنى واألقصى للتسجيل  -
 دراسي لدواعي تخرج الطالب أو يكون الطالب على قائمة اإلنذار ومعرض للفصل.

  ضوابط تقدير النجاح والرسوب:االختبارات وبخصوص 

 فيها.يحدد مجلس الكلية نظام أعمال االختبارات وتحديد أدوار أعضاء هيئة التدريس  -

 يشمل موضوعات المقرر. ساعتانيؤدى الطالب اختباراً تحريرياً فى نهاية الفصل الدراسى مدته  -

 يحصل الطالب على الدرجات الفعلية التى تقررت بواسطة أعضاء هيئة التدريس فى االختبارات، -
 وال يجوز تطبيق ما يسمى بدرجات الرأفة.

 ميع المقررات.عند اجتيازه بنجاح ج بكالوريوسيمنح الطالب درجة ال -

 درجة . 60درجة، والنهاية الصغرى  200تكون النهاية العظمى لدرجات اختبار المقرر  -

 :يقدر نجاح الطالب فى المقررات وفى التقدير العام بأحد التقديرات اآلتية 

 فأكثر من مجموع الدرجات . %00           ممتاز -

 .من مجموع الدرجات  % 00إلى أقل من  %20 جيد جداً  -

 من مجموع الدرجات . %20إلى أقل من  %70  جيد -

 من مجموع الدرجات . % 70إلى أقل من  %60  مقبول -

  حسب المعدل التراكمى للتخرج الذى يحصل عليه المتخرج للتخرجويتحدد التقدير العام.  

أى مقرر يحصل فيه  ييرسب الطالب فبما ال يتعارض مع أحكام المادة السابعة من هذه الالئحة،  -
 درجة. 60على أقل من 

 :التسجيل للمقررات الدراسية 

يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية في موعد أقصاه أسةبوعين قبةل بدايةة المسةتوى الدراسةي  -
ومن خالل نماذج طلب التسةجيل بمعرفةة المرشةد األكةاديمي وفةي حالةة اسةتيفاء الحةد األقصةى لعةدد 

 يقوم الطالب بتعديل اختياراتهم بمعرفة المرشد األكاديمي. الطالب للمقرر الدراسي
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الطالب المتأخر عن التسجيل حتى نهاية االسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي يتم عرض حالته  -
على لجنة شئون التعليم والطالب ثم مجلس الكلية للنظر فةي سةبب تةأخره ويعتبةر غائبةا عةن الفتةره 

يقبلةه مجلةس الكليةة ويكةون مسةئوال عةن تحصةيل المةواد العلميةة للفتةرة السابقة مةا لةم يتقةدم بعةذر 
 السابقة.

يعتبر الطالب متغيبا في حالة تأخره عن التسجيل حتى االسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي مةا  -
لةةم يتقةةدم بعةةذر يقبلةةه مجلةةس الكليةةة ومةةن ثةةم يعتبةةر راسةةبا ويحتسةةب ذلةةك ضةةمن معدلةةه الفصةةلي 

 والتراكمي.

 واإلضافة: الحذف 

يجوز للطالب بعد اكمال اجراءات التسجيل أن يقوم بحذف أو اضافة مقرر أو اكثر خالل األسبوع  -
األول و الثاني من الدراسة بالتنسيق مع المرشد االكاديمي طبقا للحدين األدنى واألقصى للتسجيل 

 وحسب اللوائح.

 :اإلنسحاب 

االسبوعين األول والثاني من بداية الفصل يسمح للطالب باالنسحاب من مقرر أو أكثر خالل  -
كما يسمح للطالب بإضافة مقرر أو أكثر  الدراسي وفي هذه الحالة ال يثبت له في سجله انه منسحب.

خالل األسبوعين األول والثاني من الفصل الدراسي وذلك مع مراعاة الحد األقصى للعبء الدراسي 
 المسموح به وفقا الحكام هذه الالئحة.

من المحاضرات والتطبيقات ( وبعد موافقة  %75للطالب اذا كان مستوفيا نسبة الحضور )يجوز  -
مجلس الكلية اإلنسحاب من مقرر أو أكثر خالل األسابيع الست األولى من الفصل الدراسي وفي هذه 

( وال تدخل هذه المقررات في حساب معدل الطالب Wالحالة يثبت له في سجله انه منسحب )
راكمي، أما في حالة إذا كان الطالب غير مستوفيا لنسبة الحضور يثبت له في سجله الفصلي والت

 .وفي هذه الحالة تدخل هذه المقررات في حساب معدل الطالب الفصلي والتراكمي  ( WFأنه )

من  %75يجوز للطالب اذا كان مستوفيا نسبة الحضور المنصوص عليها في هذه الالئحة وهي  -
ت ان ينسحب كليا من الدراسة في أحد الفصول الدراسية اذا قدم عذرا يقبله المحاضرات والتطبيقا

( لجميع مقررات CWمجلس الكلية، وفي هذه الحالة يثبت له في سجله انه منسحب بعذر مقبول )
الفصل الدراسي ويعتبر االنسحاب في هذه الحالة وقفا للقيد لمدة فصل دراسي واحد. وفي هذه 

ايقاف القيد ضمن المدة المقررة للحصول على الدرجة وفقا ألحكام هذه الحالة ال تحتسب مدة 
 الالئحة.

 :تعديل المسار 

يجوز للطالب تغيير مسار تخصصه بشرط استكمال متطلبات التخصص المرغوب فيه وعةدم احتسةاب  -
 الساعات المحددة التي اجتازها الطالب من قبل إال ما وقع في مجال متطلبات التخصةص الجديةد وذلةك
بعد موافقة المرشد االكاديمي ومجلس الكلية. وفي كل األحوال ال يُسمح للطالب بتغيير مساره إال مره 

 واحدة وبشرط إكمال الطالب لفصليين دراسيين متتاليين وبتقدير ) د( على األقل.

 :المواظبة والغياب 

 مع مراعاة ما يلي:يتولى استاذ المقرر تسجيل حضور الطالب في بدء كل محاضرة نظرية أو عملية  -

الحد المسموح به لغياب الطالب بدون عذر مقبول ويتولى استاذ المقرر انذار الطالب واخطار ادارة  -
 الكلية بخطاب التخاذ الالزم اذا تجاوز الطالب الحد المسموح به للغياب والذي يقرره مجلس الكلية.

عن الحد المسموح وعدم قبول يحصل الطالب على تقدير )محروم( في حالة زيادة نسبة الغياب  -
 عذره عن الغياب من قبل مجلس الكلية وتدخل نتيجة الرسوب في حساب المعدل التراكمي للطالب.



48 

 

 

اذا كانت زيادة نسبة الغياب عن الحد المسموح به بعذر يقبله مجلس الكلية يحصل الطالب على  -
 كامله.( وذلك في المقرر الذي قدم عنه العذر ويحتفظ بدرجته Wتقدير )

الطالب الذي يتغيب عن االمتحان النهائي ألي مقرر دون عذر مقبول يعطي درجة ) صفر( ويعتبر  -
راسبا في ذلك االمتحان وال تحتسب له درجات االعمال الفصلية أو االختبارات العملية التي حصل 

 عليها.

النهائي ألي مقرر  يمكن للطالب أن يتقدم بعذر قهري يقبله مجلس الكلية عن عدم حضور االمتحان -
على االقل من درجات االعمال الفصلية أو االختبارات العملية  %60بشرط ان يكون حاصال على 

 يكون قد تم حرمانه تأديبيا أو أكاديميا من دخول االمتحانات النهائية. وال

حدد ويتاح لذلك الطالب فرصة اداء االمتحان النهائي في الفصل الدراسي التالي وفي الموعد الم -
وتحتسب الدرجة النهائية على اساس الدرجة الحاصل عليها في االمتحان النهائي اضافة الى 

 الدرجة السابق الحصول عليها في االعمال الفصلية أو االختبارات العملية.

 االنذارات: 

من ساعات أي مقرر في أي فصل دراسي ولم يقدم عذرا  %15اذا زادت نسبة غياب الطالب عن  -
 (Fبدخول االمتحان النهائي للمقرر ويسجل له تقدير )محروم= ال يسمح له

اذا حصل الطالب في أي فصل دراسي على تقدير تراكمي اقل من الحد االدنى المنصوص عليه في  -
 الالئحة ولمدة ثالث فصول متتالية.هذه 

قبا اكاديميا اذا تكرر المعدل المتدني للطالب لنفس الفصل الدراسي ينذر االنذار الثاني ويعتبر مرا -
 دنى للعبء الدراسي. أللتسجيل اال في الحد اباوال يسمح له 

يستمر توجيه انذارات متتالية اذا ظل المعدل التراكمي للطالب دون الحد األدنى المسموح به واذا  -
 تجاوز الحد األقصى لالنذارات )ثالث إنذرات( يفصل من الكلية.

 مدة الدراسة القصوي -

فصل دراسي بما في ذلك الفصوول  21بالبرامج الدراسية هي  المدة القصوي للدراسة -
التووي انسووحب منهووا الطالووب دون حسوواب الفصووول الصوويفية ويجوووز تجوواوز هووذه الموودة 
القصوي بقرار من مجلس الجامعة وبناًء علي توصية من مجلس الكلية وبعوذر مبورر 

 ومقبول.
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 التعديل الجديد لالئحة
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 الدراسية لألقسامالمقررات 

 ثار المصريةآلالئحة قسم )برنامج(  ا

 ) عام ( الفصل الدراسى األول المقررات الدراسية:

 أوال: الساعات اإلجبارية

 االول: الفصل الدراسى

 ساعات متطلبات كلية(  1+  ساعات متطلبات جامعة 20ساعة إجبارية ) 21

تدريب  نظري اسم المقرر كود المقرر

 ميداني

مجموع الساعات  عملي

 المعتمدة

 2 2 - 1 حاسب الي ج 111
 2 - - 2 مباد  علم الترميم ك 112 

 2 - - 2 لغة انجليزية ج113
 2 - - 2 اللغة المصرية القديمة مباد  ك  114
 2 - - 2 ثارآلمدخل الى علم ا ك 121

 2 - - 2 حقوق االنسان ج 116
ج 117  4 - 4 3 الفيوم  وآثار  حضارة 
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 الثاني: الفصل الدراسى

 ساعة إجبارية )متطلبات كلية(:  21

رقم 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 

 عتمدةمال

 2 - ثار اليونانية الرومانيةآلمدخل إلى علم ا ك115
 

- - 2 

 2 - - 2 - تاريخ مصر القديم ك 122
 2 - - 2 - تاريخ مصر االسالمية ك 123
 2 - - 2 - تاريخ الفن  ك 124

 3 - 4 2 - آثار مصرية قديمة ك 125
 3 - 4 2 - ثار اسالميةآ ك 126

ك 127   2 2 - 1 - معدنيات وصخور 

 
 ثانيا: الساعات االختيارية

 :فصل دراسىساعات اختيارية )متطلب كلية( بواقع ساعتين لكل  4

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 - - 2 - ةبيئي مخاطر ك 118

 2 - - 2 - الترميم األولي لألثر  ك  119

 2 - - 2 - انثروبولوجيا ك  129

 2 - - 2 - أساطير يونانية ورومانية ك 128
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 الثالث والرابع الفصل الدراسى

 ساعات اختيارية 8ساعة إجبارية +  18

 أوال: الساعات اإلجبارية:

 دراسي: فصلساعة بكل  24ساعة إجبارية بواقع  18

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

آثار ما قبل التاريخ وبداية  ن 211
 االسرات

- 1 - - 1 

 1 1 - 2 - رسم معماري ت 212
 (1)لغة مصرية قديمة  ن 213

 (عصر وسي قواعد وتمرينات )
- 1 - 1 3 

تاريخ وآثار الوطن العربي القديم  ن  214
 )العراق(

- 1 - - 1 

 (1آثار مصرية قديمة ) ن  215
 وسطىالقديمة وال تيندولالعمارة 

 3 - 4 1 ك 211

 1 - - 1 - الفكر الديني في مصر القديمة ن  216

 (1تاريخ مصر القديمة ) ن 221
 وسطىالقديمة وال تيندولالتاريخ 

 3 - - 3 ك 122

 (1لغة قبطية ) ن  222
 قواعد وتمرينات )صعيدي(

- 2 - 2 3 

 (2لغة مصرية قديمة ) ن 223
 (عصر وسي قواعد وتمرينات )

213 
 ن 

2 - 2 3 

تاريخ وآثار الوطن العربي القديم  ن  224
 )شبه الجزيرة العربية والشام(

- 2 - - 2 

 (1المصري القديم )الفن  ن  225
 وسطىالقديمة وال تيندولالفنون 

 3 - 4 2 ك  124
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 ثانيا: الساعات االختيارية

 :فصل دراسىساعات لكل  4ساعات اختيارية بواقع  8

كود 
 المقرر 

المتطلب  اسم المقـــــرر
 السابق

 

 نظري

تدريب 
 ميداني

عدد  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 - - 2 - المجتمع المصرى ن 217

 2 - - 2 - ثريمباد  التصني  األ ن 318

 2 - - 2 - ثار والعلوم الحديثةآلا ن 219

 2 - - 2 - (1لغة ألمانية ) ن 221

 2 - - - - (1قرااات أثرية بلغة اوروبية) ن 227

 2 - - 2 - (1لغة فرنسية ) ن 226

 2 - - 2 - العرب القديمثار آوتاريخ  ن 228

 2 - - 2 - التاريخيمنه  البحث  ن 229
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 الخامس والسادس الفصل الدراسى

 ساعات اختيارية  4ساعة اجبارية +31

 دراسي: فصلساعة بكل  21ساعة إجبارية بواقع  31

رقم 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

عدد  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 (3لغة مصرية قديمة ) ن 311
 عصر وسي نصون 

 3 2 - 2 ن 223

 (2تاريخ مصر القديمة ) ن 312
تاريخ عصر اإلنتقال الثاني 

 والدولة الحديثة

 2.5 - - 2.5 ن 221

 (2لغة قبطية) ن 313
 قواعد وتمرينات )صعيدي(

 3 2 - 2 ن 222

تاريخ وآثار مصر في  ن 314
 العصرين اليوناني والروماني

 2.5 - 2 2 ك 115

 2 - - 2 - (2)مصرية قديمة  مواقع أثرية ن 315
 (2ثار مصرية قديمة )آ ن 316

عمارة عصر اإلنتقال الثاني 
 والدولة الحديثة

 3 - 4 2 ن 215

 3 2 - 2 ن 311 (1الخ  الهيراطيقي ) ن 321
 2 - 2 1.5 - علم الحفائر ن 322
 (2الفن المصري القديم ) ن 323

فنون عصر اإلنتقال الثاني 
 والدولة الحديثة

 2.5 - 2 2 ن 225

 (4لغة مصرية قديمة) ن 324
لغة عصر متأخر )قواعد 

 ونصون(

 3 2 - 2 ن 311

 (3لغة قبطية ) ن 325
 قواعد وتمرينات بحيرية

 3 2 - 2 ن 313

 2 - 2 1.5 - (1) المتاح  علم ن 326
 ثانيا: الساعات االختيارية

 فصل دراسىساعات اختيارية بواقع ساعتين بكل  4

كود 
 المقرر

المتطلب  المقـــــرراسم 
 السابق

التدريب  نظري
 الميداني

عدد  عملي
الساعات 
 المعتمدة

قرااات أثرية بلغة أوروبية  ن 317
 (2حديثة )

 2 - - 2 ن 227

عالقات مصر والشرق األدنى  ن 318
 القديم

- 2 - - 2 

تاريخ الفن في العصر اليوناني  ن 319
 والروماني

 2 - - 2 ن 314

 2 - - 2 - السودان القديمحضارات  ن 321
 2 - - 2 -العالقات الحضارية بين مصر  ن 327
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 وجزر البحر المتوس 
 2 - - 2 - العلوم في مصر القديمة ن 328
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 السابع والثامن الفصل الدراسى

 ساعات اختيارية 4ساعة اجبارية +  31

 أوال: الساعات اإلجبارية

 دراسي: فصلساعة بكل  21ساعة إجبارية بواقع  31

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

عدد  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 (5لغة مصرية قديمة ) ن 411
)قواعد  في العصر القديم

 ونصون(

 2 - - 2 ن 324

 (1نصون هيراطيقية ) ن 413
قديمة ال تيندولالنصون 

 وسطىالو

 3 2 - 2 ن 312

 (3تاريخ مصر القديم) ن 414
تاريخ عصر اإلنتقال الثالث 

 والعصر المتأخر

 2.5 - - 2.5 ن 312

 (3آثار مصرية قديمة) ن 415
عمارة عصر اإلنتقال الثالث 

 والعصر المتأخر

 2.5 - 2 2 ن 316

 2  2 1.5 - علم الفخار ن 416
 2 - - 2 ن 325 نصون مختارة بلغة قبطية  ن 417
 2 - 2 1.5 - فنون قديمة صغرى وقبطية ن 418
 (6لغة مصرية قديمة ) ن 421

عصر بطلمي )قواعد في اللغة ا
 ونصون(

 3 2 - 2 ن 411

 (3فنون مصرية قديمة ) ن 422
فنون عصر اإلنتقال الثالث 

 والعصر المتأخر

 2 - 2 1.5 ن 323

 2 - 2 1.5 ن 326 (2علم المتاح  ) ن 423
 2  2 1.5 ن 322 (2) علم الحفائر ن 424
 3 2 - 2 ن 312 الديموطيقيالخ   ن 425
 2 2 - 1 - التسجيل األثري ن 426
 (2نصون هيراطيقية ) ن 427

نصون دولة حديثة وعصر 
 متأخر

 2 - - 2 ن 421

 
 ثانيا: الساعات االختيارية

 :فصل دراسىساعات اختيارية بواقع ساعتين لكل  4

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة
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 2 - - 2  االدب المصري القديم ن 419

 2 - - 2 ن 226 (2لغة فرنسية ) ن 421
 2 - - 2 ن 321 آثار السودان القديم ن 428
الحضارة  منالموروثات  ن 429

 القديمة المصرية
 2 - - 2 

 2 - - 2 ن 221 (2لغة المانية) ن 431
 2 - - 2  علم البردي ن 431
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 ةالروماني ةثار اليونانيآلئحة قسم )برنامج( اال
  االول ) عام ( الفصل الدراسى - المقررات الدراسية

 االول: الفصل الدراسى - أوال: الساعات اإلجبارية

 ساعات متطلبات كلية(  1+  ساعات متطلبات جامعة 20ساعة إجبارية ) 21

تدريب  نظري اسم المقرر كود المقرر
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 2 - 1 حاسب الي ج 111
 2 - - 2 مباد  علم الترميم ك 112 

 2 - - 2 لغة انجليزية ج113
 2 - - 2 اللغة المصرية القديمة مباد  ك  114
 2 - - 2 ثارآلمدخل الى علم ا ك 121

 2 - - 2 حقوق االنسان ج 116
ج 117  4 - 4 3 الفيوم وآثار حضارة  
 الثاني: الدراسىالفصل 

 ساعة إجبارية )متطلبات كلية(:  21

المتطلب  اسم المقرر رقم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 العتمدة

ثار آلمدخل إلى علم ا ك115
 اليونانية الرومانية

- 2 - 

 

- 2 

 2 - - 2 - تاريخ مصر القديم ك 122

 2 - - 2 - تاريخ مصر االسالمية ك 123

 2 - - 2 - تاريخ الفن  ك 124

 3 - 4 2 - آثار مصرية قديمة ك 125

 3 - 4 2 - ثار اسالميةآ ك 126

 2 2 - 1 - معدنيات وصخور ك 127 



66 

 

 

 ثانيا: الساعات االختيارية

 :فصل دراسىساعات اختيارية )متطلب كلية( بواقع ساعتين لكل  4

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 - - 2 - ةبيئي مخاطر ك  118

 2 - - 2 - الترميم األولي لألثر  ك  119 

 2 - - 2 - انثروبولوجيا ك  129

 2 - - 2 - أساطير يونانية ورومانية ك 128
 

 ساعات إختيارية 4ساعة إجبارية +  31

 إجبارية + ساعتان إختيارتانساعة  21الثالث: الفصل الدراسى

 أوال: االساعات اإلجبارية.

كود 
 المقرر

تدريب  نظري  اسم المقرر
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

ثار المبكرة للحضارة آلا ي 211
 اليونانية والرومانية

- 2 - - 2 

 2 - - 2 - تاريخ اليونان القديم ي 212

 2 - - 2 - عمارة وفنون اليونان القديمة ي 213

 3 2 - 2 - (1لغة يونانية قديمة ) ي  214

 3 2 - 2 - (1لغة التينية ) ي 215

 2 - 2 1.5 - الفخار اليوناني  ي 216

ي 217  2 - 2 1 - (1) علم الحفائر 
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 الرابع: الفصل الدراسى

+  ساعاتان إختيارتان. ساعة إجبارية 21  

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

تاريخ مصر والعالم  ي 221
 الهلينستي

- 2 - - 2 

 ةيونانيال المسكوكات ي 222 
 ةهلينستيالو

- 1.5 2 - 2 

 2 - - 2 - ةهلينستيالفنون العمارة وال ي 223

 3 2 - 2 ي 214 (2لغة يونانية ) ي  224

 3 2 - 2 ي 215 (2لغة التينية ) ي 225

 2 - - 2 ي 217 (2) علم الحفائر ي 226

ي 227  2 - - 2 - الديانة اليونانية القديمة 
  

 ثانيا: الساعات اإلختيارية

 فصل دراسىساعات إختيارية بواقع ساعتين لكل  4

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 - - 2 - (1حديثة ) لغة يونانية ي 218
 2 - - 2 - اليوناني القديم دبالفلسفة واأل ي  219

 2 - - 2 - المجتمع اليوناني القديم ي  221
التأثيرات المصرية على  ي  228

 العمارة والفنون اليونانية
- 2 - - 2 

 2 - 2 1.5 - الفنون الصغرى اليونانية ي 229
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 إختياريةساعات  4ساعة إجبارية +  31 

 الخامس: الفصل الدراسى

 ساعة إجبارية + ساعتان إختيارتان. 26

 أوال: الساعات اإلجبارية.

كود 
 المقرر

تدريب  نظري  اسم المقرر
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 - - 2 - تاريخ روما حتى نهاية العصر الجمهوري ي 311
 3 2 - 2 - العمارة الرومانية القديمة ي 312
 ي 224 نصون يونانية والتينية ي 313

ي 225  
2 - 2 3 

 3 2 - 2 - )عصر بطلمي( مصرية قديمةلغة  ي  314
 3 2 - 2 - المتاح  علم ي 315

 2 - 2 1.5 - الفنون الرومانية القديمة ي 316
ي 317  2 - 2 1.5 - فن النحت الروماني 

  
 السادس: الفصل الدراسى

 ساعة إجبارية+ ساعتان إختيارتان.  21 أوال: الساعات اإلجبارية: 

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 - - 2 ي 311 تاريخ اإلمبراطورية الرومانية ي 321
 2 - - 2 - تاريخ مصر تحت حكم الرومان ي 322
 2 2 - 1 -  مقدمة في اللغة القبطية ي 323
 3 1 2 2 - ةوبيزنطي ةروماني مسكوكات ي  324
 3 2 - 2 ي 313 ةوالتيني ةنقوش يوناني ي 325

 2 - 2 1.5 - فنون الواليات الرومانية ي 326
ي 327  2 - 2 1.5 - وفسيفساا تصوير جداري 
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 ثانيا: الساعات اإلختيارية

 فصل دراسىساعات إختيارية بواقع ساعتين لكل  4

كود 
 المقرر

المتطلب  المقرراسم 
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 - - 2 - المجتمع الروماني القديم ي 318
 2 - - 2 - تاريخ مصر المسيحية ي  319

التأثيرات المصرية على العمارة  ي  321
 والفنون الرومانية

- 2 - - 2 

 2 - - 2 ي 218 (2لغة يونانية حديثة ) ي  328
 2 - - 2  قرااات أثرية بلغة أوربية حديثة ي 329

 

 ساعات إختيارية 4ساعة إجبارية +  31

 انساعة إجبارية + ساعتان إختيارت 21السابع:  الفصل الدراسى  أوال: الساعات اإلجبارية.

كود 
 المقرر

تدريب  نظري  اسم المقرر
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 3 - 2 2.5  اإلسكندريةثار وحضارة آ ي 411
آثار مصر الوسطى والفيوم خالل  ي 412

 العصريين اليوناني الروماني
- 2 2 - 2.5 

 وطنفي ال يةوالرومان يةثار اليونانآلا ي 413
 ( جزا اإلفريقيالعربي )ال

- 2 - - 2 

 2 2 - 1 ي 325 وثائق بردية ي  414
 2 2 - 1 - الخ  الديموطيقي ي 415

الرومانية في وثار اليونانية آلمواقع ا ي 416
 مصر

- 2 2 - 2.5 

ي 417 المجتمع المصري القديم في  
 العصرين اليوناني الروماني

- 2 - - 2 
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 + ساعتان إختيارتان. ساعة إجبارية 21 الثامن: الفصل الدراسى

 أوال: الساعات اإلجبارية:

كود 
 المقرر

تدريب  نظري  اسم المقرر
 ميداني

 مجموع عملي
الساعات 
 المعتمدة

في العصرين العليا آثار مصر  ي 421
 اليوناني الروماني

- 2 2 - 2.5 

في  يةوالرومان يةاليونانثارآلا ي 422
 األسيوي( جزاالعربي )ال وطنال

- 2 - 1 2.5 

 2.5 2 - 1.5 - التسجيل األثري ي 423
 2 2 - 1 - رسم معماري ي  424
 2.5 1 - 2 - أثار العصر البيزنطي ي 425

فنون صغرى مصرية في  ي 426
 العصرين اليوناني والروماني

- 1.5 2 - 2 

ي 427 مصرية قديمة في نصون  
 العصر البطلمي

 2 2 - 1 ي 314

 
 ثانيا: الساعات اإلختيارية

 فصل دراسىساعات إختيارية بواقع ساعتين لكل  4

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 - - 2 ي 415 نصون ديموطيقية ي 418
 2 - - 2 ي 319 آثار مصر المسيحية ي  419

 2 - - 2 - عمارة المعبد المصري القديم ي  421
 2 2 - 1 ي 323 نصون قبطية ي  428
 ةاليوناني وانين والتشريعاتالق ي 429

 ةالقديم ةالروماني
- 2 - - 2 
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ثار اإلسالميةآلقسم )برنامج( ا الئحة  

 ) عام ( األول الفصل الدراسى المقررات الدراسية:

 االول: الفصل الدراسى - أوال: الساعات اإلجبارية

 ساعات متطلبات كلية(  1ساعات متطلبات جامعة+  20ساعة إجبارية ) 21

تدريب  نظري اسم المقرر كود المقرر
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 2 - 1 حاسب الي ج 111

 2 - - 2 مباد  علم الترميم ك 112 

 2 - - 2 لغة انجليزية ج113
 2 - - 2 اللغة المصرية القديمة مباد  ك  114

 2 - - 2 ثارآلمدخل الى علم ا ك 121

 2 - - 2 حقوق االنسان ج 116
ج 117  4 - 4 3 الفيوم وآثار حضارة  

 

 ساعة إجبارية )متطلبات كلية(: 21 الثاني: الفصل الدراسى

 ثانيا: الساعات االختيارية

 :فصل دراسىساعات اختيارية )متطلب كلية( بواقع ساعتين لكل  4

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

رقم 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 العتمدة

ثار آلمدخل إلى علم ا ك 115
 اليونانية الرومانية

- 2 - 
 

- 2 

 2 - - 2 - تاريخ مصر القديم ك 122
 2 - - 2 - تاريخ مصر االسالمية ك 123
 2 - - 2 - تاريخ الفن  ك 124

 3 - 4 2 - آثار مصرية قديمة ك 125
 3 - 4 2 - ثار اسالميةآ ك 126

ك 127   2 2 - 1 - معدنيات وصخور 
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 2 - - 2 - ةبيئي مخاطر ك 118

 2 - - 2 - الترميم األولي لألثر  ك  119

 2 - - 2 - انثروبولوجيا ك  129

 2 - - 2 - أساطير يونانية ورومانية ك 128

 ساعات إختيارية 4ساعة إجبارية +  31

 ساعة إجبارية + ساعتان إختياريتان. 21  أوال: الساعات اإلجبارية: --  ثالثال الفصل الدراسى

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

تاريخ إسالمي )من صدر اإلسالم حتى نهاية  س 211
 العصر العباسي(

- 2 - - 2 

 2 - - 2 - عمارة )من صدر اإلسالم حتى العصر العباسي(  س 212

 2 - - 2 - فنون إسالمية )العصر األموي(  س 213

 2 2 - 1 - رسم معماري ووخرفي  س 214

 2 - 2 1.5 - كتابات أثرية إسالمية س 215

مقدمة في المقاييس والمكاييل والمواوين  س 216
 اإلسالمية

- 1.5 2 - 2 

 2 - - 2 - (1قرااات أثرية بلغة أوربية حديثة ) س 217

 2 - 2 1.5 - (1علم الحفائر ) س 218
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:رابعال الفصل الدراسى  

ساعة إجبارية + ساعتان إختيارتان. 21  

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2.5 2 2 1.5 س 216 (1مسكوكات إسالمية ) س 221

 2.5 - 2 2 س 212 عمارة عباسية  س 222

 2.5 - 2 2 س 213 عباسيةفنون   س 223

 2 - 2 1.5 - (1تصوير إسالمي )  س 224

 2 - - 2 س 211 تاريخ مصر حتى نهاية العصر الفاطمي س 225

 2 - - 2 - ثار اإلسالمية والعلوم الحديثةآلا س 226

 2.5 - 2 2 - العمارة والفنون المسيحية في مصر والنوبة س 227

 

 ثانيا: الساعات االختيارية

 :فصل دراسىساعات اختيارية بواقع ساعتين لكل  4

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 - 2 1.5 - حرف وصناعات قديمة س 219

 2 - - 2 - تاريخ يوناني روماني س 219

ثار اإلسالمية في آلا س 228
 الجزيرة العربية

- 2 - - 2 

 2 - - 2 - عمارة مغربية وأندلسية  س 229
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 ساعات إختيارية 4ساعة إجبارية +  31 

 ساعة إجبارية + ساعتان إختيارتان.      16 :الخامس الفصل الدراسى -اإلجبارية  أوال: الساعات

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 - 2 1.5 س 211 (2مسكوكات إسالمية ) س 311

تاريخ مصر في العصرين   س 312
 األيوبي والمملوكي

 2 - - 2 س 225

 2.5 - 2 2 س 222 عمارة إسالمية فاطمية  س 313

 2.5 - 2 2 س 224 (2تصوير إسالمي )  س 314

 3 - 2 2.5 س 223 فنون إسالمية فاطمية س 315

 2 - - 2 س 217 (2أوربية )قرااات أثرية بلغة  س 316

 2 - 2 1.5 - (1علم المتاح  ) س 317

 

 :السادس الفصل الدراسى

 ساعة إجبارية + ساعتان إختيارتان. 21

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 4 - 4 3 س 313 عمارة أيوبية ومملوكية بحرية س 321

 2 - - 2 - العمارة في شرق العالم اإلسالمي  س 322

 2.5 2 - 2 - أوردو( -تركي -( )فارسي2لغة شرقية )  س 323

 2.5 - 2 2 س 215 (2كتابات إسالمية )  س 324

 2.5 - 2 2 س 315 فنون أيوبية ومملوكية س 325

 2.5 - 2 2 س 314 (3تصوير إسالمي ) س 326
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 ثانيا: الساعات االختيارية

 :فصل دراسىساعات اختيارية بواقع ساعتين لكل  4

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 - - 2 - فنون الكتاب اإلسالمي س 318

فنون إسالمية في المغرب  س 319
 واألندلس

- 2 - - 2 

 2 - - 2 - فنون سلجوقية س 321

 2 - 2 1.5 - فخار إسالمي  س 327

 

 ساعات إختيارية 8ساعة إجبارية +  18

 :السابع الفصل الدراسى -أوال: الساعات اإلجبارية 

 ساعة إجبارية + ساعتان إختيارتان. 24

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 3.5 - 2 3 س 321 عمارة مملوكية جركسية س 411

 2 - 2 1.5 س 218 (2علم الحفائر )  س 412

 -فنون إسالمية )عثمانية  س 413
 وصفوية والمعاصر(

 2 - - 2 س 325

 2.5 - 2 2 س 311 (3مسكوكات إسالمية )  س 414

 -( )فارسي2لغة  شرقية ) س 415
 أوردو( -تركي

 2 - - 2 س 323

 2 - 2 1.5 س 317 (2علم المتاح  ) س 416
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 :الثامن الفصل الدراسى -أوال: الساعات اإلجبارية 

 ساعة إجبارية + ساعتان إختياريتان. 24

 

 ثانيا: الساعات االختيارية

 :فصل دراسىلكل  ساعات 4ساعات اختيارية بواقع  8

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 - - 2 - حرف وصناعات تقليدية س 417

استخدام التكنولوجيا الحديثة  س 418
 ثارآلفي دراسة علم ا

- 2 - - 2 

 2 - - 2 - العمارة اإلسالمية في الهند س 419

العمارة اإلسالمية في شرق   س 421
 أفريقيا

- 2 - - 2 

 2 - - 2 - في أورباالعمارة اإلسالمية  س 426

ثار اإلسالمية في حوض آلا 427
 النيل

- 2 - - 2 

 

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 3 - 4 2 س 411 عمارة عثمانية س 421
 2.5 - 2 2 - العمارة في القرن التاسع عشر  س 422

تاريخ مصر في العصر العثماني   س 423
 واألسرة العلوية

 3 - - 3 س 321

 2.5 - 2 2 - عمارة تقليدية  س 424

 3 2 - 2 - التسجيل األثري س 425
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  رترميم اآلثا )برنامج( الئحة قسم
 المقررات الدراسية:

 أوال: الساعات اإلجبارية -) عام ( األول الفصل الدراسى

 االول: الفصل الدراسى

 ساعات متطلبات كلية(  1ساعات متطلبات جامعة+  20ساعة إجبارية ) 21

 تدريب نظري اسم المقرر كود المقرر
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 2 - 1 حاسب الي ج 111

 2 - - 2 مباد  علم الترميم ك 112 

 2 - - 2 لغة انجليزية ج113

 2 - - 2 اللغة المصرية القديمة مباد  ك  114

 2 - - 2 ثارآلمدخل الى علم ا ك 121

 2 - - 2 حقوق االنسان ج 116

ج 117  4 - 4 3 الفيوم وآثار حضارة  

 الثاني: الفصل الدراسى

 ساعة إجبارية )متطلبات كلية(:  21

المتطلب  اسم المقرر رقم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 العتمدة

 2 - - 2 - ثار اليونانية الرومانيةآلمدخل إلى علم ا  ك115

 2 - - 2 - تاريخ مصر القديم ك 122

 2 - - 2 - تاريخ مصر االسالمية ك 123

 2 - - 2 - تاريخ الفن  ك 124

 3 - 4 2 - آثار مصرية قديمة ك 125

 3 - 4 2 - ثار اسالميةآ ك 126

 2 2 - 1 - معدنيات وصخور ك 127 
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 ثانيا: الساعات االختيارية

 :فصل دراسىساعات اختيارية )متطلب كلية( بواقع ساعتين لكل  4

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 2 - - 2 - ةبيئي مخاطر ك 118

 2 - - 2 - الترميم األولي لألثر  ك  119

 2 - - 2 - انثروبولوجيا ك  129

 2 - - 2 - أساطير يونانية ورومانية ك 128

 

 (إختياريةساعات  1ساعة إجبارية ) 34

  الثالث الفصل الدراسى

كود 
 المقرر

متطلب  اسم المقرر
 سابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

التسجيل والتوثيق المعماري  ت 211
 والمساحي للمباني والمواقع األثرية

 1.5 - 3 3 

تكنولوجيا المواد والصناعات  ت 212 
 القديمة غير العضوية

 2 - - 2 

 4 4 - 2  ثارآلتطبيقات الكيمياا في ترميم ا ت 213

ثار بلغة آلقرااات أثرية في ترميم ا  ت 214
 أوربية

 2 - - 2 

 3 2 - 2  حفر وتشكيل األخشاب ت 215

 3 2 2 1.5  عالج وصيانة األحجار ت 216
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  الرابع الفصل الدراسى

متطلب  اسم المقرر كود المقرر
 سابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 3.5 2 2 2 ت215 عالج وصيانة األخشاب األثرية ت 221

 4 4 - 2  رسم صناعي ووخرفي ت 222 

 3.5 2 2 2 ت 216 ترميم وصيانة المباني األثرية ت 223

التسجيل والتوثيق الفوتوغرافي  ت 224
 للمقتنيات والمواقع األثرية

 2 - 2 3 

 3 2 - 2  واستنساخأعمال جص  ت 225

 

 ثانيا: الساعات االختيارية

 :فصل دراسىلكل  ثالث ساعاتساعات اختيارية بواقع  1

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

تطبيقات الحاسب األلي في  ت 217
 ثارآلتسجيل وتوثيق ا

- 2 - 2 3 

 3 - - 3 - وخامات الترميممواد   ت 218

اساسات وإنشااات   ت 226
 وميكانيكا التربة

- 3 - - 3 

 3 - - 3 - الجيولوچيا األثرية  ت 227
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 (ساعات إختيارية 1ساعة إجبارية ) 34

  الخامس الفصل الدراسى

متطلب  اسم المقرر كود المقرر
 سابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 4 4 - 2  ثارآلتطبيقات الفيزياا في ترميم ا ت 311

 4 4 - 2 ت 225 ثار الجصيةآلترميم وصيانة ا ت 312 

 4 2 2 1.5  عالج وصيانة المخطوطات األثرية ت 313

 3 2 2 1.5  ثار مصرية( آترميم معماري )  ت 314

تكنولوجيا المواد والصناعات  ت 315
 القديمة العضوية

 2 - - 2 

  السادس الدراسىالفصل 

كود 
 المقرر

متطلب  اسم المقرر
 سابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 3 2  2  ثار الفخارية والخزفيةآلاعالج وصيانة  ت 321

 3 - 4 2  علم المتاح  والحفائر ت 322 

الحشرات والكائنات الحية الدقيقة  ت 323
 ثارآلوتأثيرها على ا

 2 - 4 4 

تقنيات عالج وصيانة النقوش   ت 324
 والصور الجدارية

 2 2 3 4 

 3 2 2 1.5  ثار إسالمية(آترميم معماري ) ت 325

 

 ثانيا: الساعات االختيارية

 :فصل دراسىلكل  ثالث ساعاتساعات اختيارية بواقع  1

كود 
 المقرر

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 3 - - 3 - إعادة تأهيل المباني والمدن التاريخية ت 316

 3 - - 3 - ثارآلقوانين ومواثيق حماية ا  ت 317

 3 - - 3 - إدارة المواقع األثرية  ت 326

 3 - - 3 - ثار بلغة أوربية حديثةآلقرااات في ترميم ا  ت 327
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 (ساعات إختيارية 1ساعة إجبارية ) 34

  السابع الفصل الدراسى

متطلب  اسم المقرر كود المقرر
 سابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

الطرق العلمية لفحص  ت 411
 ثار وتأريخهاآلوتحليل ا

 2 2 3 4 

 4 3 2 2  تقنيات النسي  والسجاد ت 412 

 4 3 2 2  صياغة وتشكيل المعادن ت 413

 3 3 - 1.5  تقنيات التصوير الزيتي   ت 414

إدارة مشروعات ترميم  ت 415
 ثارآلا

 2 - - 2 

 

 الثامن الفصل الدراسى

كود 
 المقرر

متطلب  اسم المقرر
 سابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

 1.1 1 - 2.1  ثار الزجاجيةآلعالج وصيانة ا ت 412

 3 1 1 2.1 ت 421 عالج وصيانة النسي  والسجاد األثري ت 411 

عالج وصيانة اللوحات وأعمال  ت 413
 التصوير الزيتي

 3.1 3 1 2.1 ت 424

 3 3 - 2.1 ت 423 ثار المعدنية آلعالج وصيانة ا  ت 414

 4 3 1 1 ت 321 ثار العضويةآلعالج وصيانة ا ت 411

 2 2 1 -  مشروأ التخرج 411
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 ثانيا: الساعات االختيارية

 :فصل دراسىلكل  ثالث ساعاتساعات اختيارية بواقع  1

المتطلب  اسم المقرر كود المقرر
 السابق

تدريب  نظري
 ميداني

مجموع  عملي
الساعات 
 المعتمدة

ثار آلعالج وصيانة ا ت 416
 الغارقة

- 1.5 2 2 3 

 3 - - 3 - الصبغات والمواد الملونة  ت 417

تقنيات وعالج وصيانة   ت 427
 األيقونات والكارتوناج

- 1.5 2 2 3 

 3 2 - 2 - ترميم وصيانة الفسيفساا  ت 428
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الدور ا)رضي

(3)جناح 

قسم شئون الطالب

الكنترول

(1)مدرج رقم 

متحف تعليمى 
مفتوح

( 2)جناح

األقسام اإلدارية

المصلى

سويتش الكلية

مكتب ا)من

الخزينة

رعاية الشباب

المخازن

(1)جناح 

القاعات

مقر مشروع 
المصرى االيطالى

قاعة قسم اثار 
يونانية ورومانية

مركز تراث 
وحضارة الفيوم



84 

 

 

 

الدور ا)ول علوي

(3)جناح 

قاعة تدريس ( 2)عدد 
قسم اآلثار المصرية

معمل ومخزن قسم ترميم 
(1)اآلثار رقم 

مدرج قسم اآلثار المصرية 

منى محمد بدر / د.باسم أ

(2)جناح 

وحدة ضمان 
الجودة

مكتب رئيس قسم 
اآلثار المصرية

مكاتب أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة لقسم اآلثار 

المصرية

(1)جناح 

جناح اإلدارة العليا

مكتب عميد الكلية

مكاتب وكالء الكلية

قاعة مجلس الكلية

مكتب أمين الكلية

مكتب وحدات قطاع 
البيئة
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الدور الثاني علوي

(3)جناح 

قاعة تدريس ( 2)عدد 
لقسم ترميم اآلثار

معمل ومخزن قسم 
(3)ترميم اآلثار رقم 

مدرج  قسم ترميم 
اآلثار

(2)جناح 

IT  وحدة الخدمات
االلكترونية

مكتب رئيس 

قسم ترميم اآلثار

مكاتب أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 
المعاونة لقسم ترميم 

اآلثار 

(1)جناح 

األقسام اإلدارية

قسم الكادر 
الخاص

مرسم 

قسم ترميم 
اآلثار

وحدة االرشاد 
االكاديمى

قسم شئون 
أعضاء هيئة 
التدريس

قاعة المؤتمرات

معمل ومخزن قسم 
الترميم 

(2)رقم 

(2)رقم 

مركز بحوث 
وصيانة اآلثار

وحدة ذات )
(طابع خاص



86 

 

 

 

  

الدور الثالث علوي

(3)جناح 

قاعة تدريس ( 2)عدد 
قسم اآلثار اإلسالمية

معمل ومخزن قسم 
(6،5)الترميم رقم 

قسم الشئون المالية

(2)جناح 

قسم الدراسات العليا

مكتب رئيس قسم اآلثار 
اإلسالمية

مكاتب أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة 
لقسم اآلثار اإلسالمية

(1)جناح 

مرسم 

قسم ترميم اآلثار

قاعة تدريس قسم اآلثار 
اإلسالمية

حدة االدارى لومقر ال
تقويم الطالب واالمتحانات

لوحدة تقويم ( 1)معمل
الطالب واالمتحانات

معمل قسم 
(4)الترميم رقم 

قسم الكادر العام
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الدور الرابع علوي

(3)جناح 

رخصة قيادة   الحاسب  اآللى        
ICDL

مركز تدريب للطالب والراغبين 

(2)جناح 

قسم اآلثار 
اليونانية 
والرومانية

مركز

المسكوكات 
االسالمية

(1)جناح 

مقر المشروعات 
الطالبية االنشطة 

مكتبة كلية 
ارااآلث
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 الطالب خدمة فـي اقسام

 

 الطالب شئون قسم

 :والخريجين الطالب شئون قسم  -0

 الجدامعي العام بداية في والقدامى الجدد الطالب استقبال الطالب شئون قسم يسر -

 .التالي النحو على وذلك المختلفة اإلدارات مع الطالب تعامل إجرااات لتيسير الجديد

 الطبدي الكشد  لتوقيدع تمهيدداً  الالومدة األوراق واسدتيفاا الجددد الطالب استقبال -

 سدداد بعد الجامعية البطاقة استخراج ذلك بعد ثم بالكلية الطالب لقبول كشرط المقرر عليهم

 .المقررة الدراسية الرسوم
 

 :أهمها خدمات مجموعة والخريجين الطالب شئون قسم وتقدم

 والقدامى الجدد للطالب والتسجيل القيد إجرااات اتخاذ   

 علددى وعرضددها الكليددة وإلددي مددن للطددالب التحويددل أو القيددد نقددل إجددرااات اتخدداذ 

 .الكلية مجلس

 القيدددد وإعدددادة القيدددد وإرجددداا االمتحاندددات وأعدددذار القيدددد وقددد  إجدددرااات اتخددداذ 

 .الكلية مجلس على وعرضها

 سنة52 سن حتى للطالب التجنيد تأجيل إجرااات اتخاذ  . 

 الجامعية بالمدن للسكن الطالب تقدم أوراق استيفاا. 

 الدراسي القيد شهادات استخراج. 

 الموصالت اشتراك أوراق استيفاا. 

 الطالبي السفر جواو أو الشخصية البطاقة أوراق اعتماد. 

 األربددددع الدراسددددة سددددنوات تقددددديرات وشددددهادات المؤقتددددة الشددددهادات اسددددتخراج 

      0للخريجين

 

 

 الدراسيــة المكافآت

 

 الطالب يمن  بأن الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من( 520) المادة تنص         

 العامة الثانـوية امتحان فـي ترتيبـهم يتجاووون ال الذين.أ.م.ج أبنـاا من المستجدين

ً جنيه( 050) قدرها مكافأة شعبةاآلداب في والعشرة العلوم، شعبة في الثالثين ً سنوي ا  .ا

 الخان المستوى دون المجموأ من األقل على %20 على الحاصلون يمنـ  كذلك       

ً جنيه( 28)قدرها مكافأة ً سنوي ا  في حصل إذا للطالب المكافآت هذ  صرف ويستمر ،ا
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 في" ممتـاو" عـام تقدير على يحصل من وكل".  اً جد جيد" عام تقدير على النقل امتحـان

ً جنيه( 050) قدرها سنوية مكافأة يمن  النقل امتحان  جيـد"تقدير على يحصل من وكذلك ،ا

 مكافأة يمن  المادة هذ  من األولى الثالثة الفقرات في إليهم المشار غير من" اً جد

ً جنيه( 10)قدرها ً سنوي ا  .ا

 . الدراسي العام خالل شهرية أقساط على المكافآت صرف ويكون
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 الطالب إلى المقدمة الخدمات
 

 القيد بطاقة على والحصول الدراسية الرسوم سداد كيفية
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

 0بالكلية الطالب بشئون المختص السيد من الدفع إذن الطالب يتسلم -0

 (.ح.أ11) السداد قسيمة على ويحصل ، الكلية بخزينة الرسوم الطالب يسدد -5

 بالكليددة الطددالب شددئون قسددم إلددى لدده فوتوغرافيددة وصددورة السددداد قسدديمة الطالددب قدددمي -1

 0القيد بطاقة ليتسلم
 

 

 

 للطـالب التجنـيد تأجـيل قــواعد

 

 مدن يتمكندوا حتدى الذكدـور طدـالبلل( جدـند5) نمدوذج باعتمداد الطدالب شئون إدارة تقوم-0

 .الجامعية الدراسـة مـن االنتهاا لحين تجنيدهم تأجيل على الحصول

 العدام أول فدي سدنه تجداوو إذا الكليات بإحدى دراسته مراحل أولى في طالب أي يقيد ال -5

 .م0722 لسنة 202 قانون من( 2) المادة ألحكام تنفيذا عامآ55 فية الملتحق الدراسي

ً عامددـ 52 سددن حتددى الطلبددة تجنيددد لتأجيددل سددن أقصددى -1 ً طبقدد ا  مـددـن( 2) المددـادة ألحكددام ا

 عامدآ52 سدن مدنهم يبلدغ لمدن ويسدم  المؤهدل علدى حصدولهم أو بعالية إليه المشار القانون

( 2) المدادة ألحكدام   العدام نهايدة حتدى تجنيدد  تأجيل يستمر أن النهائي الدراسي العام خالل

 .القانون نفس من

 وتلتددزم المددـقررة السددن تجددـاوو  بعددد الجامعددات فددي طالددب أي قيددد باسددتمرار يسددم  ال -8

 .اً فور عنهم بالتبليغ الكليات
  



92 

 

 

 الجامعية بالمدن االلتحا  شــروط

 
الدخول والتسجيل لإللتحا  بالمدن الجامعية إلكترونياً عن طر  الرابط التالي: 

http://www.fayoum.edu.eg/SThous

/ 
 من يكون وأال(  النائية القرى عدا)  الفيوم محافظة أبناا من الطالب يكون أال 

 .سوي  بنى ومركز مدينة أبناا

 األعلى للفرقة الً منقو الطالب يكون أن. 

 بالنسبة اإلقامة ومحل ومجموعه الطالب سن باإلقامة القبول أولوية في يراعى 

 .واإلعدادي األولى الفرقة لطالب

 متزوج يكون أال ً  .ا
 بالمدن اإلقامة لهم سبق ممن الطالب على عقوبات توقيع سبق قد يكون أال 

 .الجامعية

 الجامعة مجلس من بقرار حددت الشهرية المصروفات.  

 المنصون العقوبات إلحدى نفسك تعرض بالمدينة الخاصة اللوائ  خالفت إذا 

 من تمنـعك  وجميعها 0( الطرد ـ اإلنذار ـ نظر لفت) وهى بالالئحة عليها

  0التالي العام في اإلقـامة

 0بها االلتزام وعليك جداً  هامة والدخول والخروج التغذية مواعيد 

 

  

http://www.fayoum.edu.eg/SThous/
http://www.fayoum.edu.eg/SThous/
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 المواصالت وسائل اشتراكات
------------------------------------------------------------------------------------ 

 يقددوم أن بعددد الطددالب شددئون إدارة إلددي المواصددالت فددي االشددتراك باسددتمارة الطالددب يتقدددم

 .  تقديمها فور االستمارات وتعتمد الدراسية الرسوم بسداد الطالب
 

 القيــد ثبـــاتإ
------------------------------------------------------------------------------------ 

 الرسدوم سدداد بعدد وذلدك الكليدة مدن قيدد إثبدات على للحصول بطلب الطالب يتقدم  

دفدع المبلدغ المدادى بقيمدة مدع  لها القيد أثبات تقديم في يرغب التي الجهة تحديد مع الدراسية

( بتددددداريخ 080جنيددددده فقددددد  مائدددددة جنيددددده طبقددددداً لقدددددرار ملدددددس الجامعدددددة بدددددرقم )000

 م.10/00/5002

 : ملحوظة

بدايدة مدن الفرقدة الثالثدة ) الفصدل الدراسدى السدادس اسدتخراج  طدالب على يحظر

 .أثبات قيد إلصدار جواو سفر.

 

 القيد وإرجاء االمتحانات وأعذار القيد وقف
------------------------------------------------------------------------------------ 

 :القيد إيقاف: أوالً 

 علدى الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من(  17) المادة من الثالثة الفقرة تقضي     

 : أن

 أو متتاليتين دراسيتين سنتين لمدة الطالب قيد يوق  أن الكلية لمجلس يجوو"      

 االنتظام من يمنعة مقبول بعذر الطالب تقدم إذا الكلية في الدراسة سنوات خالل متفرقتين

 " القيد وق  مدة ويادة الجامعة جلسلم يجوو الضرورة حالة وفي ، الدراسة في

 

 :التالي النحو على القيد إيقاف حاالت حصر ويمكن    

 .العسكرية الخدمة لتأدية التجنيد -0

 .المسلحة بالقوات االحتياط أو للخدمة االستدعاا -5

ً  تتطلب والتي المرضية الحاالت -1  .للعالج طويال وقتا

 .للطفل المتزوجة رعاية -8

 .األعتقال أو التحفظ أو العقوبة تنفيذ حاالت -2

 .الرسمية اإليفاد مدة بالحكومة للعاملين الزوجة أو الزوج مرافقة -1
 فور الكلية مجلس إلي قيد  بإيقاف الطالب يتقدم أن يشترط السابقة الحاالت جميع وفي

 . فيها للبت إلحداهما تعرضه

 

 رابط القسم
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http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Students.aspx   

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

 
 بالطالب رحبي ،كما الجديد الجامعى بالعام هنئكمي أن بالكلية الشباب رعاية قسم يسر

 . بالكلية الطالب اتحاد خالل من المختلفة االنشطة لممارسة دعوهميو والقدامى الجدد

 بعض وتقديم تواجههم قد التى المشكالت حل فى الطالب بمساعدة االدارة تقوم كما
 .لهم والعينية المادية المساعدات

 : الرؤية

 الجامعات مستوى على متميزة إدارة الفيوم جامعة – اآلثار بكلية الشباب إدارة تكون أن 
 .الفيوم بجامعة الشباب إدارات على والرائدة المصرية

 : الرسالة

 على يساعد  بما للطالب المميزة والمساعدات االنشطة كافة بتقديم الشباب إدارة تلتزم
 يعود بما والعادات القيم مع تتفق سليمة اجتماعية تنشئه تنشئته فى ويساهم اهدافه تحقيق
 .المجتمع وعلى علية بالنفع

 :االستراتيجية االهداف

  الدراسى تحصيله على يساعد بما ونفسيا اجتماعيا متميز طالب خلق -0

ً ) الطالب عن العناا رفع على العمل -5 ً  – نفسيا ً  – اجتماعيا  (ماديا

 والتبعية القيادة روح خلق اعلى لتحقيق والتطوير بالتغيير االلتزام -1

  والتبعية القيادة روح خلق على الطالب تدريبالعمل على  -8

  العامة الحياة ممارسة على الطالب تدريبالعمل على  -2

        القرار واتخاذ االومات مواجهة على الطالب تدريبالعمل على  -1
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 وتكوينه أهدافه....الطالب اتحاد

 

 
 تعبر التى الشرعية التنظيمات هى الحكومية المصرية بالجامعات الطالبية االتحادات 

 من ويمارسون المصرية والجامعات والمعاهد بالكليات وطموحاتهم الطالب آراا عن
 وكفالة تنظيم على وتقوم مصالحهم ترعى التى ،وهى الطالبية األنشطة كافة خاللها

 .المعينة الجهات أمام ممثلهم وهى الطالبى النشاط ممارسة

 ويهدف االتحاد إلى:

العمل على إعداد كوادر طالبية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعي الوطني  -0

وإعالا قيمة االنتماا والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

 والمواطنة لدى الطالب.

 الطالب لممارسة األنشطة الطالبية. تحفيز -5

على الطالب  بالفائدة صقل مواهب الطالب وتنمية قدراتهم ومهارتهم وتوظيفها بما يعود -1

 ومؤسسته التعليمية والوطن.

تمثيل الطالب في الداخل والخارج والدفاأ عن مصالحهم وحقوقهم، بما ال يخال  التقاليد  -8

 لمختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات ا

توثيق الرواب  بين جموأ الطالب وأعضاا هيئة التدريس والهيئة اإلدارية المعاونة  -2

 والعاملين.

 تنمية وتعميق األسس والمباد  الروحية واألخالقية من خالل العمل بروح الفريق. -1

 ضايا المختلفة.تيسير ممارسة الطالب التعبير عن آرائهم بحرية تجا  الق -2

تدعيم العالقات مع االتحادات الطالبية داخل الوطن وخارجه وكافة الجهات الخدمية  -2

 للمجتمع الجامعي طبقاً لإلجرااات القانونية المقررة في هذا الشأن.

تشجيع إقامة األسر الطالبية والجمعيات والنوادي المتخصصة لتنمية المهارات ودعم  -7

البية دون تميز بسبب فنوني أو ديني أو عقدي أو حزبي أو ألي االبتكارات واإلبداعات الط

 سبب أخر.

 تنظيم كافة األنشطة الطالبية وتشجيع المتميزين من الطالب. -00

 دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناض . -00

ة وضع وتنظيم المشروعات والبرام  الطالبية التي تخدم أهداف الجامعية أو الكلي -05

 أو المعهد وتساهم بإجابية في بناا وتطوير المجتمع.
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العمل على إبراو القيم المجتمعية الهادفة وااللتزام بالتقاليد الجمعية في كافة  -01

 األنشطة.

العمل على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطالب داخل الجامعة  -08

 وخارجها.

 متابعة شكاوي وتظلمات الطالب والعمل على حلها. -02

 

 شروط الترشيح

 

 يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية لجان االمتخابات الشوط التالية:

 أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية. -0

 أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. -5

أن يكون مستجداً في فرقة الدراسية بالنسبة لطالب النظام الفصلي ونظام العام  -1

 م االنتظام أو االنتساب الموجه.الكامل، سواا أكان مسجال بنظا

أن يكون مستجداً، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في  -8

 العام الماضي بالنسبة لطالب نظام الساعات المعتمدة.

أن يكون له نشاط طالبي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرش   -2

 الجامعية األولى.لها عدا طالب السنة 

 أال يكون قد سبق مجاواته تأديبياً. -1

أال يكون قد سبق الحكم بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيد  للحرية في جريمة مخله بالشرف أو  -2

 األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار .

 أال يكون منتمياً إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خالف القانون. -2

نتخابات:صحة اال  

 في لجان اتحادات طالب الكليات والمعاهد يشترط لصحة االنتخابات: 

   حضور األغلبية المطلقة لعدد الطالب الذين لهم حق االنتخاب في كل فرقة دراسية على

 حدى.
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 وإذا لم يكتمل هذا النصاب تؤجل االنتخابات إلى اليوم التالي:  

  من الطالب الذين لهم حق طالب  0000أو عدد  %50ويشترط لصحتها حضور

االنتخابات في كل فرقة دراسية على حدة أيهما أقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب تصدر 

 السلطة المختصة قرراً بتعيين ممثلي هذ  اللجان.
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  باالتحاد النشاط لجاناختصاصات 

 تخص لجنة اآلسر بما يأتي:

 لتنظيم عملها.وضع قواعد إنشاا اآلسر ومراجعة اللوائ  الداخلية  -0

 تشجيع تكوين اآلسر وتفعيل أنشطتها وتقديم الدعم الفني لها. -5

 تقديم الدعم الفني والمادي للمبادرات والحمالت الطالبية. -1

 تنظيم مهرجانات األسر والمؤتمرات والورش والدورات التدريبية لطالب األسر. -8

 تختص لجنة النشاط الرياضي بما يأتي:

 الب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها.بث الروح الرياضية بن الط -0

 تنظيم الدورات والمباريات والمسابقات والحفالت والمهرجانات الرياضية. -5

 متابعة توفير المنشأت والمالعب واألدوات والمالبس الرياضية الالومة للمسابقات. -1

 تختص لجنة النشاط الثقافي واإلعالمي بما ياتي:

 الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية.تنمية الوعي بقضايا  -0

 إطالق طاقات الطالب الفكرية واإلبداعية والثقافية والمعلوماتية. -5

نشر ثقافة حقوق اإلنسان وترسيخ قيم المشاركة اإليجابية التي تسهم في تنمية الوعي  -1

 السياسي واإلجتماعي لدى الطالب.

واألدوات والخامات الالومة للمسابقات  متابعة تةفير القاعات والتجهيزات والمعدات -8

 الثقافية واإلعالمية في الداخل والخارج.

 إصدار المجالت والنشرات الثقافية والعمل على إنشاا مكتبة ثقافية متنوعة. -2

 تنمية المهارات اإلعالمية وتكوين فريق إعالمي يتولى تغطية أنشطة االتحاد. -1

 المحاكاة المختلفة.تكوين األندية الثقافية المتخصصة ونماذج  -2

 تختص لجنة النشاط الفني بما يأتي:

 العمل على االرتقاا بالذوق العام وتنمية الحس الجمالي والفني لدى الطالب. -0

 تنمية وصقل المواهب الفنية للطالب. -5

متابعة توفير المسارح وقاعات العرض، والخامات، واألدوات، واآلالت، والمالبس،  -1

 لتنفيذ األنشطة الفنية في الداخل والخارج.وكافة االحتياجات الالومة 
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إصدار النشرات الفنية وتنظيم المهرجانات وورش العمل واستضافة الشخصيات  -8

 العامة.

 تكوين نوادي وأكاديميات الفنون المتخصصة في األنشطة الفنية. -2

 تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بما يأتي:

 فية ونشر أفكارها.التوعية بأهداف وأسس ومباد  الحركة الكش -0

 تنمية مهارات القيادة والقدرة على تحمل المسئولية واالعتماد على النفس. -5

تنمية المهارات الكشفية والشخصية لدى الطالب من خالل المعسكرات والرحالت،  -1

 والدورات التدريبية وورش العمل.

 تكوين نوادي الهويات وتنمية وصقل مواهب الطالب المختلفة. -8

توفير ميدان للجوالة والقاعات واألدوات والمالبس والكتب الالومة ألنشطة العمل على  -2

 الجوالة.

 تنفيذ معسكرات العمل وبرام  الخدمة العامة وخدمة البيئة والمجتمع. -1

 التواصل مع الجمعيات الكشفية لدعم الحركة الكشفية في الداخل والخارج. -2

 تختص لجنة النشاط االجتماعي والرحالت بما يأتي:

 قد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وإحياا المناسبات القومية والدينية.ع -0

العمل على تنمية الرواب  االجتماعية بين الطالب وبين أعضاا هيئة التدريس  -5

 والعاملين وإشاعة روح التعاون واإلخاا بينهم وبث الروح الجماعية فيهم.

لترفيهية التي تساعد الطالب تنظيم الرحالت والمعسكرات اإلجتماعية، والثقافية، وا -1

 على التعرف على معالم مصر والعالم.

العمل على توفير الدعم االجتماعي لغير القادرين وذوي االحتياجات الخاصة  -1

 والمرضى واأليتام والمسنين داخلياً وخارجياً.

 تختص لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي بما يأتي:

 والمشاركة في األنشطة العلمية.تشجيع الطالب على البحث العلمي  -0

 متابعة توفير األدوات والخامات الالومة لألنشطة العلمية الداخلية والخارجية. -5

 تقديم الدعم الفني والمالي لتسجيل برااات االختراأ والملكيات الفكرية للطالب. -1

عقد الندواتوالمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية  -8

 ية.واالبتكار
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 دعم نوادي العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم المادي والفني لهما. -2

 العمل على توفير فرن التدريب والتبديل العلمي الطالبي داخل وخارج الوطن. -1

 العمل على نشر األبحاث واالبتكارات الطالبية في المجالت العلمية. -2

 لفة والبحث العلمي.التنسيق بين الطالب في مجاالت العلوم المخت -2

 

 مستشار عام االتحاد        منسق االنشطة الطالبية

 

 محمد كمال خالفأ.د/      رشا طه عباسد/    
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 المساعدات الطالبية

 دعم الكتاب – عياالجتما التكافل

 
 

 المسدداعدات ميوتقددد الكليددة لطددالب االجتمدداعي التكافددل تحقيددق إلددىهددذ  المسدداعدات  هدددفت

  :من العينية

 (دراسية كتب ، تعويضية أجهزة ، مالبس ، جامعية مدن ، دراسية رسوم)

 

  يها:عل الحصول كيفية

 األخصدائية أو األخصدائي مدـن المسدـاعدة صدـرف استمارة على بالحصول الطالب يقوم -0

 .بالكليةبقسم رعاية الشباب  االجتماعية

 .الطالب شئون من واعتمادها إقامته محل من االستمارة بيانات باستيفاا الطالب يقوم -5

 صددورة طيهددا ومرفددق,  مسددؤل الفرقددة األخصددائي إلددى االسددتمارة بتسددليم الطالددب يقددوم -1

 .األمر لولى العائلية البطاقة

 آخر موعد لتسليم االستمارة شهر من بداية الفصل الدراسى. -8

 
 رئيس قسم رعاية الشباب

 أ/ سامح عبد الرحمن أحمد       

 راب  القسم
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/CollegeAdministrationPage10.aspx 

 

 

   

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/CollegeAdministrationPage10.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/CollegeAdministrationPage10.aspx
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 الطالب أوائل شرف لوحة

 1026/1027للعام الجامعي   الثانى -الفصل الدراسى األول أوائل 

 أسم الطالب م
المعدل 

 التراكمى 
 القسم التقدير

2.  
 عام ممتاز 4332 أمانى يحيى صديق محمود الموجى 

1.  
 عام ممتاز 4315 خلود خالد عبد الغنى بدى 

3.  
 عام ممتاز 4303 خلود عادل حامد القصبى 

   1026/1027بأقسامها للعام الجامعي  الرابع -الفصل الدراسى الثالث أوائل 

 االسم م
المعدل 

 التراكمى 
 القسم التقدير

2.  
 مصرى ممتاز 4317 محمد شحاته عطا لله حجازى 

1.  
 مصرى ممتاز 4321 هدى سالمة عبد الحميد عبود 

3.  
 مصرى جيد جدا 3320 سيف اسامة أحمد عابدين 

4.  
 اسالمى ممتاز 4372 ندا محمود عوض حسين  

5.  
 اسالمى ممتاز 4350 محمد ابراهيم محمد التهامى عبد العزيز 

6.  
 اسالمى ممتاز 4340 حسن معوض عبد الحميد عيد  

7.  
 ترميم جيد جدا 3305 نهى حسنى صالح عبد الحميد العشيرى

8.  
 ترميم جيد جدا 3320 محمود حسين رمضان على 

9.  
 ترميم جيد جدا 3371 هند محمد جمعة على بدير 

20.  
 يونانى ممتاز 4321 محمود محمد عبد اللطيف احمد مرسى 
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22.  
 يونانى جيد جدا 3301 عبد الله اسامة عبد الله 

21.  
 يونانى جيد جدا 3374 تقوى محمد صابر منجود 

23.  
 يونانى جيد جدا 3374 محمود رضا عبد الفضيل عامر  

   1026/1027بأقسامها للعام الجامعي  السادس  –الفصل الدراسى الخامس أوائل 
 

 االسم م
المعدل 

 التراكمى 
 القسم التقدير

2.  
 مصرى جيد جدا 3327 اسماء جمال صبرى المجدى

1.  
 مصرى جيد جدا 3327 عالء صبحى ابراهيم ابراهيم

3.  
 مصرى جيد جدا 3323 شيماء لطفى كامل نصر

4.  
 اسالمى ممتاز 4312 محمد ناصراسماعيل ابو الخير

5.  
 اسالمى ممتاز 4303 فاطمة محمد على يونس

6.  
 اسالمى جيد جدا 3303 دعاء مدحت عبد العظيم احمد

7.  
 ترميم ممتاز 4302 سماح محمود محمد شرف الدين

8.  
 ترميم جيد جدا 3326 اسماء احمد جالل مجاهد

9.  
 ترميم جيد جدا 3367 فاطمة محمد مصطفى احمد الغرباوى

20.  
 يونانى ممتاز 4306 خلود نوفل ابراهيم نوفل

22.  
 يونانى جيد جدا 3325 روناء بكر حسن خليل

21.  
 يونانى جيد جدا 3370 يونسبسمة محى عبد العظيم 

 1026/1027بأقسامها للعام الجامعي  ) الئحة قديمة( أوائل الفرقة الثالثة
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 القسم التقدير  المجموع االسم م

2.  
 ترميم جيد جداً  125 نادر نبيل ميخائيل سعد

 1026/1027بأقسامها للعام الجامعي  ) الئحة قديمة( أوائل الفرقة الرابعة
 

 

 

 

 المجموع  االسم م
النسبة 

 المئوية
 التقدير

 القسم

2.  

ممتاز مع  %02330 240 محمود محمد ثابت سيد سليمان

 مرتبة شرف

 مصرى

1.  

جيد جدا  %20334 211 احمد حسين مطاوع حسن

 مرتبة شرف

 مصرى

3.  

جيد جدا  %27321 202 هشام يحيى سعد احمد

 مرتبة شرف

 مصرى

 المجموع  االسم م
النسبة 

 المئوية
 التقدير

 القسم

2.  

ممتاز مع  %02360 026 دينا ناصر محمد عبد العظيم

 مرتبة شرف

 ترميم

1.  

جيد جدا  %20330 203 محمد طلعت عبد الظاهر عبد الحليم

 مرتبة شرف

 ترميم

3.  

جيد جدا  %22 220 شعبان محمد دمرداش ابراهيم

 مرتبة شرف

 ترميم

 المجموع  االسم م
النسبة 

 المئوية
 التقدير

 القسم

2.  

ممتاز مع  %00312 230 عبد الفتاح مى حسن عبد المعز

 مرتبة شرف

 اسالمى

1.  

جيد جدا  %20301 220 اميرة عبد المجيد كريم سليمان

 مرتبة شرف

 اسالمى

3.  

جيد جدا  %22320 227 محمد احمد ابراهيم محمد

 مرتبة شرف

 اسالمى
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 العليا الدراسات قطاع

 جامعدة اآلثدار لكليدة الداخلية العليا الدراسات الئحة الفيوم جامعة اآلثار كلية تطبق

ً  وذلك القاهرة، مرحلدة الدراسدات   01/7/5005 بتداريخ 8582 رقم الووارى للقرار وفقا

تدرميم  –اآلثار االسدالمية  -دكتورا (  ألقسام ) اآلثار المصرية –ماجستير  –العليا ) دبلوم 

   .م5005/5001 اآلثار( على ان تبدأ الدراسة فى العام الجامعى
 لمرحلة الدبلوم : قواعد القبولأوال : 

مدن إحددى الجامعدات أو المعاهدد  سأو البكدالوريو سيشترط للحصدول علدى درجدة الليسدان -
العليا المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة على 

 أن يكون تقدير  العام جيد على األقل.

مرحلدة الددبلوم فددى تخصدص غيدر تخصصدده فدى مرحلددة يدتم قبدول خددري  كليدة اآلثدار فددى  -
 الليسانس .

 مدة الدراسة لنيل الدبلوم سنتان جامعيتان. -

 :الدبلوم  

 الدراسية المقررات

   المصرية اآلثار دبلوم -0

       : األولى الفرقة

عدد الساعات  المـــادة
 أسبوعياً 

 قاعة بحث 

 2    عصور ما قبل التاريخ وبداية األسرات  -1
 قاعة بحث 3+1 (  حتى نهاية الدولة الوسطىتاريخ مصر القديم ) -2

 قاعة بحث 3+1  آثار مصرية قديمة ) حتى نهاية الدولة الوسطى ( -3
 2 شبه الجزيرة العربية ( –الشام  –تاريخ الشرق القديم ) العراق  -4

 4 اللغة المصرية القديمة ) قواعد وتمرينات ( -5
 2 ) مباد  ( نصون هيراطيقية -6

 2 اللغة القبطية ) قواعد ونصون بحيرية ( -7
 2 تدريب وبحث ) أعمال السنة( -8

سداعة علدى األقدل أثنداا   ويقوم الطالب بتطبيقات عملية فى المتاح  والمناطق األثريدة لمددة خمسدين

 العام الدراسى. 

   : الثانية الفرقة
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عدد الساعات  المــــادة

 أسبوعياً 

  قاعة بحث                               

 قاعة بحث 1 + 3 تاريخ مصر القديم ) فى الدولة الحديثة والعصور المتأخرة ( -1

 قاعة بحث 1 + 3 آثار مصرية قديمة ) فى الدولة الحديثة والعصور المتأخرة ( -2

 4 اللغة المصرية القديمة ) نصون مختارة ( -3

 2 نصون هيراطيقية -4

 2 اللغة القبطية ) قواعد ونصون صعيدية ( -5

 2 تاريخ وآثار مصر فى العصور البطلمية والرومانية  -6

 2 فنون وخرفية قديمة وقبطية -7

 2  تدريب وبحث ) أعمال السنة( -8

ويقوم الطالب بتطبيقات عملية فى المتاح  ومناطق اآلثدار لمددة خمسدين علدى األقدل طدوال العدام 

 الدراسى.

 اإلسالمية اآلثار دبلوم -5

 الفرقة األولى:
عدد الساعات  المـــادة

 أسبوعياً 

 3 أيوبى ( –فاطمى  –عباسى  –عمارة إسالمية ) أموى  -1

الفداطمى  –العباسى  –االموى   فنون إسالمية ) نشأة الفن االسالمى -2

 األيوبى ( –

3 

 2 والمغربية (تصوير إسالمى )نشأة التصوير ومدارسه العربية  -3

 2 )خالل العصور االسالمية(مسكوكات إسالمية  -4

 2 تاريخ فن ) تاريخ الفنون حتى بداية عصر النهضة ( -5

تدداريخ الدولددة العربيددة والعباسددية ) العددرب قبددل اإلسددالم والدددعوة  -6

 الراشدون واألمويون والعباسيون ( المحمدية والخلفاا

3 

 2 لغة فارسية -7

 2 رية بلغة أوربية حديثةنصون أث -8
 2 تدريب وبحث ) أعمال السنة( -9

ويقوم الطالب بتدريبات بتدريبات عملية فى اآلثار والفنون والمتاح  ومناطق اآلثار لمدة           

  خمسين ساعة على األقل طوال العام الدراسى.

 الفرقة الثانية: 
عدد الساعات  المـــادة

 أسبوعياً 

 3 إسالمية ) المماليك البحرية والشراكسة والعثمانيون (عمارة  -1

 3 فنون إسالمية ) مملوكى وعثمانى ( -2

تصوير إسالمى ) التيمورية والصفوية والمغولية والهندية والمدارس  -3

 المحلية والتركية ( 

2 
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 2     تاريخ فن ) ساسانى وبيزنظى وقبطى (  -4

 2   نهاية عصر المماليك ( تاريخ مصر االسالمى ) حتى  -5

 2 لغة فارسية -6

 2 كتابات أثرية ) تطور الخ  العربى خالل العصور (  -7

 2 نصون أثرية بلغة أوربية حديثة -8

 2 تدريب وبحث )أعمال السنة فى بحثين أو دراسة عملية فى مادتين ( -9

ويقوم الطالب بتدريبات عملية فى المتاح  والمناطق األثرية لمدة خمسين ساعة على األقل خالل 

 العام الدراسي. 

 :  اآلثار وصيانة ترميم دبلوم –1

 السنة األولى:
 تطبيقات نظرى المادة                      

 5 3 عالج وصيانة األحجار والمبانى األثرية وأعمال الجص -1

 - 2 تكنولوجيا المواد والصناعات القديمة العصوية -2

 3 2 عالج وصيانة المخطوطات -3

 3 3 كيمياا وطبيعة عامة وتطبيقية وصناعية -4

 4 3 عالج وصيانة فخار ووجاج ومعدنيات وصخور وسيراميك -5

 5 2 عالج وصيانة اآلثار العضوية وحفر وتشكيل وترميم أخشاب -6

 3 3 معمارى وصناعى ووخرفىمساحة ورسم  -7

 - 2 أعمال سنة ) بحثين أو مقررين يختارهما القسم ( -8

 تكميلية مقدمة فى اآلثار المصرية وعلم الحفائر والمتاح  مواد  -9

 )لغير خريجي كلية اآلثار(

2 2 

 4 - تدريبات عملية معملية -11

 السنة الثانية:
 تطبيقات نظرى المادة                            

 2 2 تكنولوجيا المواد والصناعات القديمة غير العضوية -1

 4 2 تكنيك عالج وصيانة المنسوجات والسجاد -2

 2 2 عالج وصيانة الصور الجدارية -3

 2 2 عالج وصيانة اآلثار المعدنية -4

 3 2 تكنيك عالج وصيانة اآلثار الزيتية -5
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 3 2 الحشرات والكائنات الدقيقة وطرق مقاومتها -6

 2 2 العملية لفحص اآلثار وتاريخها الطرق -7

 - 2 أعمال سنة ) بحثين أو مقررين يختارهما القسم ( -8

 مواد تكميلية مقدمة فى اآلثار اإلسالمية -9

 ) لغير خريجى كلية اآلثار (

2 - 

 4 - تدريبات عملية معملية -11

 ثانياً: درجة الماجستير فى اآلثار 

 لدرجة الماجستير : ثانيا : قواعد القبول

 يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير في اآلثار أو في ترميم اآلثار أن يكون :   -

حاصال على درجة الليسانس في اآلثار أو علدى درجدة الليسدانس فدي تدرميم اآلثدار بتقددير   -
جيد على األقل أو دبلوم الدراسات العليا في اآلثار أو ترميم اآلثدار بتقددير جيدد علدى األقدل 

المصرية أو على درجة معادلة لها مدن معهدد علمدي آخدر معتدرف بده من إحدى الجامعات 
 من الجامعة.

 أن يتابع الدراسة لمدة سنة فى المقررات األتية بعد. -

أن يقددوم بعددد نجاحدده فددى المقددررات الدراسددية األتيددة بعددد إقددرار  بحددث فددى موضددوأ يقددر   -
 مجلس الدراسات العليا والبحوث بناا على اقتراح مجلس الكلية.
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  ن يتابع الطالب الدراسة لمدة سنة فى المقرارات التالية: أ –

 ) أ ( السنة التمهيدية للماجستير فى اآلثار المصرية

عدد الساعات  المـــادة          

 أسبوعيًا

 2 تاريخ مصر القديم ومناه  بحث -1

 2 آثار مصرية قديمة -2

 2 لغة مصرية قديمة -3

 2 نصون هيراطيقية -4

 2 ديموطيقية أو قبطية نصون -5

 2 تدريب وبحث ) أعمال سنة فى بحثين أو تدريبات عملية فى مادتين -6

المواد التكملية بالنسبة للطالب الحاصل على درجة دبلوم فى اآلثار المصرية :  -7

 تاريخ مصر القديم ، نصون هيراطيقية. 

 

 ) ب( السنة التمهيدية للماجستير فى اآلثار اإلسالمية

عدد الساعات                                              المـــادة           

 ً  أسبوعيا

 4 عمارة إسالمية ورسم معمارى -1

 2 فنون وخرفية إسالمية ) موضوأ خان ( -2

 2 تاريخ إسالمى موضوأ خان -3

 2 مادة اختيارية من المواد التالية : -4

  ) أ ( تصوير إسالمى ) موضوأ خان ( 

  ) ب ( مسكوكات 

  ) ج ( تاريخ فن 

  تدريبات عملية فى المخطوطات المصورة. 

 2 تدريب وبحث ) أعمال سنة فى بحثين أو تدريبات عملية فى مادتين ( -5

المدددواد التكميليدددة بالنسدددبة للطالدددب الحاصدددل علدددى درجدددة دبلدددوم فدددى اآلثدددار  -6

 اإلسالمية : عمارة إسالمية ، فنون إسالمية. 

 

 ) ج ( السنة التمهيدية للماجستير فى ترميم اآلثار  

 عدد الساعات أسبوعياً  المـــادة                

 3 ومناه  بحثموضوعات فى صيانة اآلثار غير العضوية دراسة  -1
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 3 دراسة ومناه  وبحث –موضوعات فى صيانة اآلثار العضوية  -2

 2 تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى حقل اآلثار -3

 2 دراسة وبحث –الوسائل العلمية لتسجيل اآلثار  -4

 2 دراسات حقلية فى ترميم اآلثار ) أعمال سنة فى مادتين ( -5
 

 ً  .فى اآلثار الدكتوراه: درجة ثالثا

 لدرجة الدكتوراه : قواعد القبولثالثا : 

 : يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتورا  في اآلثار أو في ترميم اآلثار -

أن يكون حاصدال علدى درجدة الماجسدتير فدي اآلثدار او فدي تدرميم اآلثدار بتقددير جيدد   -0  -
على األقل من إحدى الجامعات المصرية أو على درجدة معادلدة لهدا مدن معهدد علمدي آخدر 

 معترف به من الجامعة.

 ويكون قيد الطالب فى القسم الذى حصل منه على درجة الماجستير. -

  بة للتقديم بالدراسات العليااألورا  المطلورابعاً : 

 دكتوراه( –ماجستير  –) دبلوم 

 استيفاء األورا  المطلوبة وهى كالتالى :

 أصل شهادة الميالد -

 أصل شهادة التخرج -

 صورة من بطاقة الرقم القومى -

 صور شخصية  1 -

 أصل الموق  من التجنيد )بالنسبة للذكور( -

 أو البكالوريوسبيان بتقديرات األربع سنوات لمرحلة الليسانس  -

 أصل شهادة اجتياو السنة التمهيدية )بالنسبة للماجستير( -

 أصل شهادة الماجستير )بالنسبة للمتقدمين للتسجييل لدرجة الدكتوراة( -

جامعددة  –( مددن مركددز اللغددات والترجمددة 820الحصددول علددى التويفددل بمجمددوأ درجددات ) -
للتسددجيل لدددرجتى الماجسددتير  الفيددوم أو المعهددد البريطددانى أو هيئددة اإلمديسددت ( بالنسددبة

 والدكتوراة.

 صورة ضوئية من أصل األوراق المقدمة. 5 -

 ملحوظة : -
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علددى الدددارس المتقدددم للدراسددات العليددا إحضددار دوسدديه بكبسددولة + حافظددة أوراق لحفددظ  -
قسددم اآلثددار  -أوراقدده مددع االلتددزام بدداأللوان اآلتيدده )قسددم اآلثددار المصددرية دوسدديه أحمددر 

 قسم ترميم اآلثار دوسيه أروق( –اإلسالمية دوسيه أخضر 

 
 

 لمرحلتى الماجستير والدكتوراه آلية التسجيلخامسا  : 
 

 –كليددددددة اآلثددددددار  –: اإلطددددددالأ علددددددى الموقددددددع اإللكترونددددددى للدراسددددددات العليددددددا أوال

جامعدددددة الفيدددددوم وذلدددددك لمعرفدددددة قواعدددددد وشدددددروط القبدددددول للدراسدددددات العليدددددا بالكليدددددة 

. 

ثانيدددددداً : اسددددددتيفاا نمدددددداذج الدراسددددددات العليددددددا الموجددددددودة علددددددى الموقددددددع اإللكترونددددددى 

للدراسدددددات العليدددددا وإرسدددددالها عبدددددر البريدددددد اإللكتروندددددى لمكتدددددب الدراسدددددات العليدددددا 

 . arcgr@fayoum.edu.egوهو 

لتسدددددددليم المسدددددددتندات ثالثددددددداً :الحضدددددددور إلدددددددى مكتدددددددب الدراسدددددددات العليدددددددا بالكليدددددددة 

المطلوبددددددة للتقدددددددديم وتوقيددددددع نمددددددداذج الدراسددددددات العليدددددددا المسددددددتوفاة بعدددددددد  واألوراق

 مراجعتها توقيعاً حياً .

 ً األوراق المقدمددددده والتدددددى تشدددددتمل علدددددى  : تقدددددوم الدراسدددددات العليدددددا بعدددددرض رابعدددددا

الطلددددددب المقدددددددم مددددددن الباحددددددث  وعنددددددوان موضددددددوأ الرسددددددالة إلددددددى القسددددددم العلمددددددى 

وموافقدددددة سددددديادته علدددددى  علدددددى السددددديد أ.د/ عميدددددد الكليدددددةالمخدددددتص بعدددددد العدددددرض 

 . الطلب المقدم

 ً : يقدددددوم القسدددددم المخدددددتص بتحديدددددد موعدددددد للسدددددمينار الخدددددان بالباحدددددث بعدددددد  خامسدددددا

 الموافقة على عنوان الرسالة المقدم من الباحث .   

 ً البحدددددث المقترحدددددة خطدددددة نمدددددوذج  ( نسدددددخ مدددددن00عددددددد ) : يقددددددم الباحدددددث سادسدددددا

علددددى األقددددل  بعشددددرة أيددددامقبددددل موعددددد السددددمينار  موقددددع الكليددددةالمعلددددن عنهددددا علددددى 

لتقددددديمها للقسددددم المخددددتص قبلهددددا بأسددددبوأ علددددى األقددددل إلددددى قسددددم الدراسددددات العليددددا 

. 

 ً فدددددى حالدددددة قبدددددول الموضددددددوأ دون تعدددددديالت يدددددتم عدددددرض الخطدددددة علددددددى : سدددددابعا

مجلدددددس القسدددددم التدددددالى للموافقدددددة ويصددددددر قدددددرار بالموافقدددددة علدددددى تسدددددجيل الطالدددددب 

mailto:arcgr@fayoum.edu.eg
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قسددددددم ويسددددددلم إلددددددى قسددددددم الدراسددددددات العليددددددا التددددددى تقددددددوم بإتمددددددام مددددددن مجلددددددس ال

 إجرااات التسجيل مع لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية .

 ً فدددددى حالدددددة إجدددددرااات تعدددددديالت علدددددى موضدددددوأ الدراسدددددة والخطدددددة يحددددددد  : ثامندددددا

أعضددددداا هيئدددددة التددددددريس الحاضدددددرين للسدددددمينار مددددددى احتيددددداج الددددددارس لسدددددمينار 

الخطدددددة فقددددد  و يدددددتم عرضدددددها فدددددى مجلدددددس القسدددددم آخدددددر أم مجدددددرد تعدددددديالت علدددددى 

التدددددالى للنظدددددر وفدددددى حالدددددة الموافقدددددة يصددددددر قدددددرار بالموافقدددددة مدددددن مجلدددددس القسدددددم 

 على تسجيل الطالب وتستكمل اإلجرااات كالسابق .

تاسدددددعاً : فدددددى حالدددددة رفدددددض الموضدددددوأ ، يقدددددوم الطالدددددب بالتقددددددم لقسدددددم الدراسدددددات 

لعلمدددددى المخدددددتص الدددددذى العليدددددا بطلدددددب جديدددددد باسدددددم الموضدددددوأ ثدددددم يحدددددول للقسدددددم ا

 يحدد له سمينار مرة ثانية وتستكمل بعدها اإلجرااات كالسابق .

إحضددددددار بددددددرااة تسددددددجيل موضددددددوأ الرسددددددالة مددددددن الكليددددددات واألقسددددددام عاشددددددراً : 

علدددددددى األقدددددددل لقسدددددددم  أبأسدددددددبو التدددددددالى العلميدددددددة المنددددددداظرة قبدددددددل مجلدددددددس القسدددددددم

 الدراسات العليا بالكلية .

النهائية بعد مراجعة كافة التعديالت موقعة من أمين  الخطة نسختين من تسليم حادى عشر:

إحداهما نسخة إلكترونية للمكتبة الرقمية بالجامعة المجلس ورئيس القسم المختص 

لقسم الدراسات العليا بالكلية ليتم عرضها على وإحضار إفادة من المكتبة بذلك والثانية 

لنهائية من مجلس الدراسات العليا لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية ألخذ الموافقات ا

 . ومجلس الجامعة

 :رابط القسم 

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/pgsr/home.aspx 

 

  

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/pgsr/home.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/pgsr/home.aspx
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 المكتبة

 
 كافدددة فددي الطددالب احتياجددات معظددم تغطدددي متخصصددة علميددة مكتبددة الكليددة تضددم

ً  للطددالب أبوابهددا المكتبددة وتفددت  ، بالكليددة الدراسددة تخصصددات  التاسددعة السدداعة مددن يوميددا

ً  والنص   .  اإلسبوأ أيام جميع قى مساًا،وذلك الخامسة الساعة وحتى صباحا

 أكاديميددة ورسددائل وأجنبيددة عربيددة كتددب بددين مجلددد أالف خمسددة حددوالي المكتبددة تضددم

 المحليدددة والددددوريات والمعددداجم الموسدددوعات عدددن فضدددالً  والددددكتورا  الماجسدددتير لددددرجتي

 بالكليدة الدراسدة تخصصدات فدي اإلصددارات بأحددث عدام كل المكتبة تزويد ويتم. والعالمية

 التدي اإلهددااات عدن فضدالً  للكتداب، السنوي الدولي القاهرة معرض من الشراا طريق عن

 .الكلية لمكتبة تقدم

ً  تضم المكتبة أن بالذكر وجدير  األسدتاذ الجليدل المصريات بعالم الخاصة المكتبة أيضا

 تضدم وهدي لها، عمادته فترة أثناا للكلية سيادته أهداها والتي الدين نور الحليم عبد/ الدكتور

 لدددرجتي األكاديميددة العلميددة الرسددائل مددن والكثيددر واألجنبيددة العربيددة المجلدددات مددن العديددد

 المحليدددة والددددوريات والمعددداجم الموسدددوعات عدددن فضدددالً   هدددذا والددددكتورا ، الماجسدددتير

   بها المجتمع ونفع حسناته ميزان في ذلك الله جعل. والعالمية
 اإلسدالمية اآلثدار أسدتاذ بددر محمدد منى/  المرحومة الدكتورة األستاذة مكتبة إهداا تم

 مدن تقتدرب وهدى المجدال هدذا فدى العلميدة المراجدع أهدم علدى تحتوى وهى الكلية مكتبة إلى

 .ومرجع كتاب 0000

 .العليا الدراسات وطالب التدريس هيئة بأعضاا خاصة لمكتبة،با قاعة توجد

 هددذا لتحقيددق آلددى حاسددب أجهددزة تخصدديص وتددم الرقميددة المكتبددة خدددمات تفعيددل تددم

 .الغرض
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 مقتنيات المكتبة 

 

 م
 

 المقتنيات

 

 عدد عناوين الكتب

 3590 الكتب العربية 2

 2841 الكتب االجنبية 1

الماجستيرالرسائل العلمية  3  589 

الدكتوراةالرسائل العلمية  4  346 

العربية  الدوريات 5  65 

 87 الدوريات االجنبية 6

 

 :المعلومات شبكة على االلكترونية الجامعة مكتبة عن انظر
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.17.51.

&fn=SearchInterFace 
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 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 البيئية المجتمعية المشاركة

 المحافظدة قدري فدي وذلدك الفيوم لجامعة الشاملة التنمية قوافل في الكلية مشاركة       
 وكدذا لمجدتمعهم واالنتمداا الدوالا قيمة وتعميق الجامعي الشباب لدي المشاركة تنمية بهدف
 بددين العالقددات تنميددة عددن فضددالً  للمجتمددع الشدداملة البشددرية التنميددة فددي الجامعددة دور إبددراو
 باإلضدافة هدذا. البيئدة وتنميدة المجتمدع لخدمة المحافظة ومواطني واألساتذة الجامعة طالب

 بددين متبادلددة ويددارات تنظدديم خددالل مددن وذلددك الفيددوم مجتمددع لدددى األثددري الددوعي نشددر إلددى
 واآلثددار الفيددوم آثددار عددن فيددديو وأفددالم مصددورة عددروض وتقددديم والكليددة المدددارس طددالب

 .الطالب لهؤالا المصرية

 :المجتمع خدمة قطاع رئيس
           البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل           ناج  عمر على/ د.أ

 :المجتمع خدمة قطاع ويضم

 (.C.R.C.A)  اآلثار وصيانة بحوث مركز - 0   
Center of Research and Conservation of Antiquities  

 عبير فؤاد عبد المعز/ د                      المركز مدير

 د/ رشا طه عباس     نائب مدير المركز

 المركز تأسيس
 ورئيس العلمي للبحث للدولة العالي التعليم ووير/ الدكتور األستاذ السيد قرار صدر

 مركز إنشاا على بالموافقة 08/2/5001 بتاريخ( 27) رقم للجامعات األعلى المجلس

 .خان طابع ذات كوحدة الفيوم جامعة اآلثار بكلية اآلثار وصيانة بحوث

 المركز أهداف
 : يلي ما إلي اآلثار وصيانة بحوث مركز يهدف

 .المتاح  ومقتنيات اآلثار وصيانة بترميم الخاصة الدراسات إجراا -0

 التنفيذ علي واإلشراف ، المتاح  ومقتنيات الثابتة لآلثار والصيانة الترميم أعمال تنفيذ -5

 .إستشارية كجهة

 .اآلثار وصيانة ترميم مجال في تدريبية دورات عقد -1

 ومقتنيات الثابتة لآلثار والصيانة الترميم أعمال في العلمية اإلستشارات تقديم -8

 .المتاح 
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 .اآلثار وصيانة ترميم مجال في دولية مؤتمرات عقد-2

 والدوليةإللقاا واإلقليمية المحلية الصلة ذات العلمية الهيئات من المتخصصين دعوة -1

 .اآلثار وصيانة ترميم مجال في العمل ورش وعقد ، المحاضرات

 .عنها والتنقيب اآلثار وتسجيل والمتحفية األثرية الدراسات إجراا -2

 العلمية األسس ووضع ، المتاح  ومقتنيات اآلثار وصيانة ترميم إستراتيجيات وضع -2

 .استشاريه كجهة األثرية المنشآت وتوظي  لتأهيل

 ودراسات ، األثرية والمنشآت للمناطق الجوفية والمياة التربة مشاكل دراسات إجراا -7

 .المتحفية والمقتنيات األثرية بالمناطق اآلثار علي البيئي التلوث

 المركز أنشطة

 اآلثار وصيانة بترميم متعلقة أعمال في لإلشتراك األنشطة من مجموعة عمل تم

 :يلي كما وبيانها ومقتنياتالمتاح 

 تم وقد المصري المتح  سجالت ترميم لعملية محدودة مناقصة في االشتراك تم -0

 بالتعاقد القيام يتم ولم المناقصة ألغيت ولكن 57/8/5007 بتاريخ الفنية فتحالمظاري 

 .الموضوأ هذا على

 سجالت من الثانية المرحلة ترميم عمالأ في المشاركة في الرغبة إلبداا المركز تقدم -5

 .سجل 22 وعددها المصري المتح 

 لإلفراد تدريبية دورة لعمل ايجبت جلوبل شاركه قبل من المركز مخاطبة تمت -1

 .مادي بمقابل المخطوطات ترميم مركز بالتعاونمع

 جامعة بشبرا الهندسة كلية عميد الدكتور األستاذ السيد قبل من المركز مخاطبة تمت -8

 يتم لم ولكن الدقيق الترميم أعمال على للمهندسين تدريبية دورة بعمل القيام بخصون بنها

 .المطلوبة التدريبية الدورات على لالتفاق المخاطبات اكتمال

 .بالقاهرة بيبرس الظاهر مسجد ترميم مشروأ عطاا في للدخول المركز مخاطبة تمت -2

 المتح  لمكتبة والوثائق الكتب من لمجموعة الترميم أعمال بتنفيذ للقيام المركز تقدم --1

 .بالقلعة الحربي
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 :والكوارث األزمات إدارة وحدة -0

 :الوحدة هيكل

 الوحدةمجلس إدارة رئيس  محمد منصور عاط / د.أ

 الوحدة مجلس إدارة نائب رئيس ناج  عمر على/ د.أ

 مدير الوحد  مروة عادل ابراهيم/ د

 لوحدة مديرا نائب السيد السميع عبد وليد/ أ
  عضواً  )مدير أمن الكلية(أ/ 

 مكتب الوكيل لشئون خدمة المجتمع على الدين عبد الصبور ةنسم/ أ

 سكرتير الوحدة أ/ سيد محمد السيد عبد ربه
 :الوحدة مهام

 . والكوارث األومات لمتابعة نظام وضع• 
 .والكوارث األومات إلدارة عمل فريق تكوين• 
 .واألومات الكوارث إدارة على القائمين للسادة بيانات قاعدة عمل• 
 .والكوارث األومات إلدارة التدريبية االحتياجات لتحديد آلية وضع• 
 .باللجنة الخاصة التقارير عمل• 
 . اللجنة أعضاا على المهام توويع• 

 رابط الوحدة

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/CMUD 

 

 :الخريجين متابعة وحدة -5

 :الوحدة هيكل

 الوحدة إدارة مجلس رئيس محمد منصور عاط / د.أ

 الوحدة إدارة مجلس رئيسنائب                أ.د/ ناج  عمر على

 الوحدة مدير السيد أحمد محمد/ د

 عضواً  مختار محمد محمد/ د

 عضًوا سيد أحمد ربيع/ د

 عضًوا د/ أيمن مصطفى ادريس

 ) الخريجين( عضًوا رشا يس يس/ أ

 سكرتير الوحدة أ/ سيد محمد السيد عبد ربه

 :الوحدة مهام

 الكلية خريجى وتقديم والمجتمع الكلية بين والتواصل التكامل تحقيق فى اإلسهام -

 .المختلفة العمل لجهات

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/CMUD/
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/CMUD/
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 تستحدثها علمية ومؤهالت تعليمية برام  من يُستجد بما الكلية خريجى تعري  -

 .الجامعة

 العمل ورش حضور فى الفعالة بالمشاركة الخريجين تأهيل مستوى رفع -

 .الجامعة تعقدها التي التدريبية والبرام  والدورات والمؤتمرات
 .المختصة الجهات مع بالتعاون للخريجين الصغيرة المشروعات تمويل -

 شروط وفق ذلك فى رغب إذا العليا دراساته يكمل أن على الخري  مساعدة -

 .بالكلية المتبعة اإللتحاق

 .المجاالت كافة فى الكلية خريجى بين المثمر التعاون دائة توسيع -

 .إختصاصه مجال فى كل,  عمل فرن على الحصول فى الخري  مساعدة -
 يعود بما مصر داخل والشعبية الرسمية الهيئات مع وتعاون تعارف شبكات إقامة -

 .المحلى والمجتمع الكلية خريجى على والخير بالنفع
 بالتغذية وإمدادها للجامعة األكاديمية المسيرة لمتابعة الخريجين من لجنة تشكيل -

 ورفع العمل سوق فى الخريجين تواجه التي المشاكل على للتعرف الراجعة

 .للجامعة األكاديمى المستوى

 رابط الوحدة

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Alumni 

 

 :العامة الخدمة وحدة -1

 :الوحدة هيكل
 الوحدة إدارة مجلس رئيس محمد منصور عاط / د.أ

 الوحدة إدارة مجلس رئيسنائب  ناج  عمر على/ د.أ

 الوحدة مدير رانيا عبد العزيز محمود/ د

 عضواً  محمود ثابت حمادة/ د

 عضواً  عباس طه رشا/ د

 عضواً  الرحمن عبد سام / أ

 سكرتير الوحدة أ/ سيد محمد السيد عبد ربه

 :الوحدة مهام

 .لفيوما محافظة مجتمع أفرادو المدارس طالب لدى األثري الوعى نشر -0

 خدمة فى بدورهم القيام كيفية على وتدريبهم للطالب التطوعى العمل روح إذكاا -5

 والقومى المحلى المجتمع

 .المجتمع قطاعات ومختل  الكلية بين الفاعلة الشراكة من أنماط تحقيق -1

 .الفيوم ومجتمع الجامعة مجتمع تخدم التي والتدريبية التعليمية األنشطة تدعيم -8

 المثلى للطرق وتوجيههم  المجتمع خدمة في الراغبين المتميزين الطالب استقطاب -2

 .لديهم التعاونية الروح لتنمية طاقاتهم من واالستفادة

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Alumni
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Alumni
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 بخدمة المهتمة العلمية والمراكز األكاديمية والمؤسسات الجامعات مع التواصل -1

 وعالميا وإقليميا محليا المجتمع

 .ونشرات توعويه محاضرات طريق عن عليها والحفاظ البيئة تطوير في المساعدة-2

 الجودة ضمان وحدة

 التعليميدة العمليدة تطدوير علدى والعمدل بالكليدة األداا تقيديم هو الجودة ضمان وحدة دور إن

 المؤسسددى االعتمدداد علددى للحصددول واالسددتعداد, البيئددة وتنميددة المجتمددع وخدمددة والبحثيددة

 العليدا، والدراسدات الليسدانس مرحلتدي فدى الدراسية والمقررات البرام  لجميع واألكاديمي

 ذلك ويتحقق, الفيوم جامعة اآلثار بكلية الجودة ضمان على التأكيد فى الوحدة عمل ويستمر

 :  هى فرعية أهداف خالل من

 .رآلخ آن من مراجعتها مع وإعالنها الكلية رسالة وضع( 0) 

 .الكلية فى البشرية العناصر جميع لدى الجودة ثقافة نشر( 5) 

 ضددمان وحدددة وأعضدداا,  واإلدارة,  المشددروأ فريددق وتدددريب المدددربين إعددداد( 1)

   الجودة توكيد أنشطة على واإلداريين,  ومعاونيهم التدريس هيئة وأعضاا, بالكلية الجودة

 ووضدع,  عنهدا تقدارير وكتابدة,  الدراسدية والمقدررات الدراسدية البرام  توصي ( 8)

 .تطويرها خط 

 .الكلية خريجى مع الرواب  ويادة( 2)

 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجال فى الكلية أنشطة تطوير( 1)

 جدودة إلدى المؤديدة األنشدطة لجميدع التطدوير خطد  شدامالً , للكليدة السنوى التقرير إعداد( 2)

 .المخرجات
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 :الجودة ضمان وحدة إدارة مجلس -

 الجودة وحدة داخل الوظيفة االسم م

 اإلدارة مجلس ورئيس الكلية عميد  محمد منصور عاط / د.أ 0

 اإلدارة مجلس رئيس ونائب وحدةال مدير السيد سعيد ذكى ابو شنب/ د 5

 نائب مدير الوحدة د/ محمد على نصار 1

 والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل محمد كمال خالف/ د.أ 8

 والبحوث العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل أحمد توني رستم/ د.أ 2

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل على عمر ناج / د.أ 1

 المصرية اآلثار قسم مجلس رئيس ماهر أحمد عيسى/ دم..أ 2

 اإلسالمية اآلثار قسم مجلس رئيس عاط  عبد الدايم عبد الحى/ د.أ 2

 اآلثار ترميم قسم مجلس رئيس نجوى سيد عبد الرحيم/ د.أ 7

0

0 

 قسم اآلثار اليونانية والرومانيةرئيس  د/ منال أبو القاسم محمد أ.

0

0 

 الكلية إدارة مدير  محمد عبد الرحمن محمد/ أ

0

5 
 الجودة ضمان لوحدة اإلداري المنسق أحمد سعد محمد أماني/ أ 

 :رابط الوحدة
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Qauarch 

 
  

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Qauarch
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Qauarch
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 واالمتحانات الطالب تقويم نظم تطوير وحدة

 -: األهداف

 وضمان التعليم منظومة وتحسين إلصالح كمدخل واإلمتحانات التقويم ثقافة نشر* 

 .جودتها

 على اإلدارة تُساعد متطورة تحتية بنية إنشاا من تتمكن حتى اآلثار كلية دعم* 

 .والشفافية والدقة السرعة لضمان الكلية داخل التقويم نُظم تطوير

 واألهداف المعايير ضوا فى المختلفة التخصصات فى أسئلة بنوك تأسيس* 

 .اآلثار كلية بيانات قواعد ضمن وإدراجها تخصص لكل الموضوعية

 :اإلدارة مجلس

 الوحدة داخل الوظيفة االسم
 رئيًسا الوحدة ورئيس الكلية عميد محمد منصور عاط / د.أ
 عضًوا والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل محمد كمال خالف/ د.أ
 عضًوا  التقويم وحدة مدير حمادة ثابت محمود/ د
 عضواً   التقويم وحدة مدير نائب محمد مصطفى محمد/ د
 عضًوا المصرية اآلثار قسم رئيس ماهر أحمد عيسى/ دم..أ
 عضًوا اإلسالمية اآلثار قسم رئيس الدايم عبد الحىعاط  عبد / د.أ
 عضًوا اآلثار ترميم قسم رئيس نجوى سيد عبد الرحيم/ د .أ

 عضًوا رئيس قسم اآلثار اليونانية والرومانية أ.د/ منال أبو القاسم محمد
 عضًوا  الجودة ضمان وحدة مدير السيد سعيد ذكى/ د
 عضًوا الكلية إدارة مدير محمد عبد الرحمن محمد/ أ
 عضواً   الطالب التعليم شئون قسم رئيس رشا يس يس/ أ

رابط الوحدة : 

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Dsasc 

  

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Dsasc/
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Dsasc/
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 IT االلكترونية وحدة الخدمات 

 :الوحدة أهداف

 لخدمة الكليات مستوي على المعلومات تكنولوجيا خدمات تفعيل الوحدة هدف 

 وحدة إنشاا خالل من والعاملين، والطالب التدريس هيئة وأعضاا التعليمية العملية

  :التالية بالمهام تقوم (Information Technology Unit)التكنولوجية للخدمات

 المعلومات شبكة وصيانة تشغيل. 

 المستخدمين لجميع الفني الدعم وتقديم للشبكة الفني االستخدام متابعة. 

 متاحة تكون بالكلية المفتوحة باألماكن باإلنترنت السلكية اتصال شبكات توفير 

 .التدريس هيئة وأعضاا للطالب

 المكتبية األعمال وبرمجيات التشغيل لنظم األصلية الرخص تركيب . 

 الفيروسات ضد الحماية برام  تركيب. 

 األجهزة برمجيات تحديث. 

 م األسم بالوحدة الوظيفة

  -0 انضصادق رمحمادة / د الوحدة مدير

  -5 بعيزق عبدالسالم محمد/ أ  والبرام  للنظم مسئول

 اإلدارية المعلومات نظم دعم مسئول

MIS  + مسئول دعم المكتبة الرقمية 
 أحمد سعد محمد امانى/ أ 

1-  

  -8  نسمة على الدين عبد الصبور/ أ   االلكترونية البوابة محرر

  -2 أحمد عبد الوهاب/ أ  فنى+ مسئول المقررات االلكترونية 

 -1 أ/ هبه صالح عبد الواحد منسق تدريب
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 وتحديثها والطابعات الحاسبات صيانة على اإلشراف. 

 التدريس هيئة وأعضاا للطالب االلكتروني البريد خدمة وتفعيل تشغيل. 

 بالكلية الخاصة اإللكترونية البوابة على اإلشراف. 

 المواد رفع من يمكن بما الموقع على تدريس هيئة عضو لكل مساحة إنشاا 

 .اإلجابة ونماذج السابقة واالمتحانات به الخاصة العلمية

 العلمي والبحث التعليمية العملية خدمة شأته من ما كل في المعلومات تكنولوجيا استخدام. 

 المعلومات تكنولوجيا على التدريس هيئة وأعضاا بالكلية العاملين تدريب 

 .بالجامعة ICTP تدريب مركز بواسطة واالتصاالت

 معلومات شبكة مع والتنسيق والشبكات األجهزة في الموجودة األعطال كافة حل 

 ومشروأ االلكتروني التعلم ومركز اإلدارية المعلومات نظم ومركز الجامعة

 .التدريب ومشروأ المكتبات ميكنة

 خاصة والمستفيدين للمستخدمين الفني الدعم تقديم: 

 اإلدارية المعلومات نظم تطبيقات مشروأ (MIS) 

 المكتبات وميكنة الرقمية المكتبة مشروأ 

 االلكتروني التعلم مشروأ 

 المعلومات لشبكة التحتية البنية مشروأ 

 التدريب مشروأ. 

 اإللكترونية البوابة مشروأ 

 : لوحدةرابط ا

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

 :التليفزيونيةالقناة رابط 

B6QErtTE9Xmmkcg-https://www.youtube.com/channel/UCIMr3Jd 

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/itarch/
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/itarch/
https://www.youtube.com/channel/UCIMr3Jd-B6QErtTE9Xmmkcg
https://www.youtube.com/channel/UCIMr3Jd-B6QErtTE9Xmmkcg
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 https://www.facebook.com/ituints?ref=hlالوحدة علي فيس بوك:  

 

 :اآلثار لكلية االلكترونية البوابة/ االلكترونى الموقع محتويات

 .الكلية عميد كلمة رابط -0

 – الكلية خريطة – الكلية شعار – الكلية نشأة)  على ويحتوى: الكلية عن رابط -5
 إحصائيات – االمتحانات جداول -الدراسية الجداول – شرف لوحة – والرسالة الرؤية

 (.الصور معرض –

 الكلية مجلس – الكلية وكالا – العميد مكتب -الكلية عميد) على يحتوى: الكلية إدارة -1
 موقع – المعامل – الخان الطابع ذات الوحدات – اإلدارية األقسام – الكلية مدير –

 (.العليا الدراسات

 – االسالمية اآلثار قسم – المصرية اآلثار قسم) على يحتوى: العلمية األقسام رابط -8
 (.اآلثار ترميم قسم

 .اآلن حتى 5002 لسنوات أخبار ارشي  على يحتوى: األخبار رابط -2

 ووحدة مشروأ – الجودة ضمان ووحدة مشروأ)  على يحتوى: المشروعات رابط -1
 مجال فى الطالبية المشاركة مشروعات – واالمتحانات االطالب تقويم نظم تطوير
 (. الجودة

 العمل ورش – المؤتمرات – المجتمع خدمة أنشطة) على يحتوى: األنشطة رابط  -2
 (.الشباب رعاية – والندوات

 (. إعالنات أرشي )  على يحتوى: اإلعالنات رابط -2

 :وهى الكلية موقع على جديدة روابط وتحديث تطوير

 اإلدارية األقسام -5   قطاأ خدمة المجتمع-0

 الطالبية المشاركة مشروعات -8    العليا الدراسات راب  -1

 اآلثار لكلية العلمى الموقع -1   الكلية مكتبة محتويات -2

 الخريجين متابعة وحدة -2  االثار وصيانة بحوث مركز -2

 النشرة االلكتروني-7

 ومقترحاتهم الطالب شكاوى -00 

 االمتحانات أعمال -05   الطالب شئون -00

 االلكترونية البوابة/االلكترونى الموقع

https://www.facebook.com/ituints?ref=hl
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 النموذجية االمتحانات إجابات -01

 .والثانية األولى المرحلة المنطقى اإلطار مصفوفة -08

 .التقويم مشروأ مخرجات الستمرارية والتوصيات المقترحات -02

 .الكلية داخل المتميزة اإلجرااات -01

 .والكوارث األومات وحدة -02

 .دليل استخدام موقع المركز القومى للتعليم الكترونى-02

 .العملية المواد نتائ  -07

 ".الحضارى للتراث المرىا التعلم" االبتكارى النموذج مشروأ -50

 .االجتماعية الثقافية المجلة -50

 (IT) التكنولوجية الخدمات وحدة -55

 .المصرى والتراث المواد وتوثيق فحص مشروأ -51

 مؤتمر الكلية. -58

 المجلة العلمية. -52

 دليل الكلية. -51

 شئون اعضاا هيئة التدريس-52

 الجدول الدراسى ترم صيفى -52

 ارقام الجلوس -57

 االلكترونى للطالبالبريد  -10

 جداول المالحظة -10

 امتحانات سابقة -11  االنتاج الفنى للطالب -15
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http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/home.aspx?pagid=2 

 

 اآلثار لكلية العلمي الموقع

 

 الرؤية

 المواقع مصر،وأحد في العلمية المواقع قمة على اآلثار لكلية العلمي الموقع يكون أن

 .العالم مستوى على المتميزة العلمية

 الرسالة

 تأهيل أجل من التراثالثقافي بأهمية التوعية وتقديم اآلثار مجال في والثقافة العلم نشر

 محببة، و سهلة العلميةبطريقة المادة وتوصيل المجتمع، خدمة على قادرة وطنية كوادر

 وتزويد خبرة، وذوى فريقأكفاا أعضاا على قائم متميز علمي محتوى تقديم إلى باإلضافة

 وطنه، ويحب تراثه جيليحفظ ورعاية العلوم، مجال في األخبار بأحدث والمرمم األثري

 .واإلقليمي المحلي العمل سوق حاجات لتلبية وذلك

 المكتب االعالمى تحرير فري 

 (االلكترونية البوابة/االلكترونى  الموقع ) 

5002-5002 
منسقاً للمكتب  د/ أيمن مصطفى أدريس

 اإلعالمى
حتى  0/5002من 

 تاريخه

 
 

 أحمد سعد محمد أمانى/ أ

 الموقعمحرر 

 5002 االلكترونى
 – 5002من  

 حتي تاريخه  5002
 البوابةمحرر 

 5005 االلكترونية

 

  حتى 0/5005من 
 تاريخه

 

 أ/ نسمة علي الدين   

محرر البوابة 
 اإللكترونية

 – 0/8/5008من 

 تاريخهحتي  5002

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/home.aspx?pagid=2
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/home.aspx?pagid=2


128 

 

 

 :اآلثار لكلية العلمي الموقع محتويات

 واألبحاث المقررات قائمة

 مجال في واألبحاث والكتب العلمية والرسائل للطالب الدراسية المقررات على وتحتوي

 وأيًضا باآلثار المتعلق األدب إلى باإلضافة اآلثار علماا بعض عن ومعلومات اآلثار

 .متنوعة دورية الكترونية مجلة تشمل

 األثرية والمواقع المتاحف قائمة

 .والدولية المصرية األثرية والمواقع المتاح  أهم على وتحتوي

 العلمية المؤسسات قائمة

 على اآلثار ومعاهد كليات إلى باإلضافة باآلثار المتعلقة الدولية المؤسسات وتشمل

 .والعالمي المحلي المستوى

 الضوء تحت اآلثار قائمة

 الصددفحات بعددض إلددى باإلضددافة باآلثددار المتعلقددة الطرائدد  وبعددض اآلثددار أخبددار وتشددمل

 جاندب إلدى المصدرية الحضدارة فدي المؤثرة التاريخية الشخصيات وبعض الهامة التاريخية

 .باآلثار المتعلقة الفيديوهات بعض

 المؤتمرات قائمة

 للباحثين الفرصة إلتاحة باآلثار المتعلقة الهامة الدولية المؤتمرات عن نبذة على تحتوي

 .منها واالستفادة المؤتمرات هذ  لحضور

 :المنح قائمة

 في المن  هذ  من االستفادة لهم يتسنى حتى للباحثين الدولية المن  عن معلومات وتتي 

 .دراستهم مجال

 الصور قائمة

 .باآلثار المتعلقة الصور ألهم رائعة مجموعة تضم

  التالي الراب  على اآلثار لكلية العلمي الموقع ويارة يرجى المعلومات من ولمزيد

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

    التالي الراب  على  Facebook على للموقع الرسمية الصفحة بزيارة التفضل أو

http://www.facebook.com/AlmwqAllmyLlathar 

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Scsite/
http://www.facebook.com/AlmwqAllmyLlathar


129 

 

 

 

 الجودة مجال فى الطالبية المشاركة مشروعات

   اآلثار تزوير وكشف الحفائر أعمال في األساسية المهارات تنمية مركز مشروع: أوال

 :المشروع أهداف

 على والقدرة المسئولية لتحمل تؤهلهم وتطيبقية وادارية قيادية مهارات الطالب اكساب

  العمل موقع داخل المشاكل حل

 وكيفيةاختيارها االثرية المناطق مع التعامل مهارة تنمية -

 الحفائر عمل في الطالب مهارة تنمية -

 .المزورة اآلثار كش  في الطالب مهارة تنمية -

 اآلثار كلية داخل مفتوح تعليمى متحف إنشاء مشروع: ثانيا

 :المشروع أهداف

 .وإدارية قيادية مهارات الطالب واكساب الطالبية المشاركة فعيل -

 .اآلثار كلية داخل مفتوح تعليمى متح  إنشاا -

  .المتحفى للعرض وضمها للطالب المميزة االعمال من االستفادة  -

  .المفتوح المتحفى العرض أساليب على الطالب تدريب  -
 

 

 اآلثار كلية طالب لدي الفنية المهارات تنمية مشروع: ثالثا

 
 :المشروع أهداف

 تدعم أن يمكن التى األثرية المجاالت وبعض الكلية بين رب  عمل الى المشروأ هذا يهدف -
 الى للوصول اآلثار ووارة و األثار كلية بين فعلية مشاركة عمل مثل التخرج بعد الطالب

  .التخرج بعد األثار كلية طلبة تعيين فى للمساعدة بروتوكوالت عمل

 الخارجى المجتمع فى الموجودة الألهلية والجمعيات الكلية طالب بين فعلية مشاركة عمل -
 مشروعات ادارة على يساعدهم بشكل الكلية طالب أمام العمل مجال لتوسيع كمحاولة وذلك

 .بمفردها األثار هيئة على فيها الطلبة اليعتمد صغيرة
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 المشاريع في المشترك التعاون طريق عن اآلثار وهيئة الكلية طلبة بين الرب  علي يعمل -
 إدارة في القيادية وإمكانيتهم الطالب قدرات بمدي لنعرفهم فعلي بشكل للجودة البحثية

  .لآلثار الميدانية واالبحاث المشروعات

 بالدراسة يقومون سوف أنهم بحيث والعملي النظري المجال في الطالب نجاح علي يعمل -
 المادي والعائد الكلية علي الجمالي للمردود وذلك بالمشروأ العملي والتطبيق النظرية

 .للطالب والخبرة والمعنوي
 أو الشخصي الصعيد على سواا التخرج بعد العمل علي قادرين طالب المشروأ ينت  سوف -

 فى المختلفة الفرق فى الطالب بين الذاتية القيادة روح تنمية  .اآلثار لهيئة أو للكلية تابعا

 .االثار كلية
 بقدرة والجمعيات االثار ووارة من كال تعري  خالل من تحقيقها يمكن االهداف تلك وكل -

 الجبارة الطاقات من االستفادة من عليه الحصول يمكن وما بالكلية الموجود الطالب

  ..الطالب الموجودةداخل
 

 

 رابعاً: مشروع انشاء مركز للصناعات التراثية والتقليدية بالفيوم
 

 المشروع: أهداف

 .إنشاا مركز متميز للحرف والصناعات التراثية التقليدية بمحافظة الفيوم  -

لحافظ على تلك الموروث من الحرف والصناعات لما لها من قيمة كبيرة في عملية الجذب ا -

 .السياحي وويادة الدخل ألصحاب تلك الحرف وبالتالي ويادة الدخل القومي 

ي فهم طبيعة الماضي في ضوا المورث تعمل على مساعدة المتخصصين من األثاريين ف -

في الحاضر وهو ما يُعرف بعلم )اإلثنوأركيولجي(. فهذا المشروأ يخدم قطاأ خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة ممثال في المساعدة على إحياا ما إندثر من هذ  الحرف والصناعات 

قها محليا والمحافظة على ما تبقى منها من حرف والعمل على وجود حلول مبتكرة لتسوي

 .وسياحيا وخلق أجيال جديدة من الحرفيين والصناأ

يخدم البحث العلمي في مجال )اإلثنوأركيولجي(، كما يدعم تعزيز المشاركة المجتمعية  -

للطالب في نطاق المجتمع المحلي. وترتكز منهجية العمل في هذا المشروأ على تحقيق 

 أهداف تتصل ببعضها البعض بطريقة تسلسلية وهم:

 إنشاا قاعدة بيانات لتلك الحرف والصناعات بمحافظ الفيوم. -

 وتتمثل مخرجات هذ  الهدف على النحو التالي: -

 قاعدة بيانات حديثة عن الحرف والصناعات التراثية التقليدية بمحافظة الفيوم. -

 وتتمثل مؤشرات تنفيذ هذا الهدف في برنام  قاعدة البيانات و نماذج من قاعدة البيانات. -

 إنشاا مركز متميز للحرف والصناعات التراثية التقليدية بمحافظة الفيوم. -
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 وتتمثل مخرجات هذ  الهدف على النحو التالي: -

تجهيز مكان ليكون المقرللمركزوله الئحة تنفيذية ومالية تشمل الفريق اإلداري والتنفيذي  -

 للمركز.

 دليل للحرف والصناعات التراثية التقليدية بمحافظة الفيوم. -

 كتيب عن علم اإلثنوأركيولجي. -

وتتمثل مؤشرات تنفيذ هذا الهدف في تقارير إلجتماعات مجلس اإلدارة وخط  عمل  -

 ومقترحات لحل مشاكل التسويق ونماذج ألعمال المركز.

  تحت رابط:
.fayoum.edu.eg/Archaeology/CollegeAdministrationPage8.aspxhttp://www 

 :العمل فريق

 

 

 

 اآلثار بكلية المتكاملة واإلدارة MIS اإلدارية المعلومات نظم مشروع

 المهام االسم الوظيفة داخل الوحدة
 

 

 مدير الوحدة
 

 د/ ربيع احمد سيد
 اإلشراف العام على الوحدة

 ومراجعمشرف الكنترول و
 

 مسئول دعم النظم بالمشروع 
 

 أ/ أمانى محمد سعد أحمد
 استخراج تقارير -متابعة ال

 مراجعة وطباعة تقارير رشا يس يسأ/  مدير نظام شئون الطالب
 مدخل بيانات أ/ إيناس محمد ذكى مدخل بيانات شئون طالب
 مدخل بيانات أ/ سحر السيد اسماعيل مدخل بيانات شئون طالب

 مراجعة وطباعة تقارير أ/  هويدا امبابى السيد أعضاء هيئة التدريسمدير نظام 
 مدخل بيانات  أ/ محمد أنور خليل مدخل بيانات أعضاء هيئة التدريس
 مدخل بيانات  أ/ أمل جمال مبروك مدخل بيانات أعضاء هيئة التدريس
 تقاريروطباعة  -مراجعة  أ/ إيمان شاكر محمد مدير نظام شئون الدراسات العليا

 مدخل بيانات أ/ أحمد سيد على مدخل بيانات شئون الدراسات العليا
 مدخل بيانات على أحمد عطوةأ/  مدخل بيانات شئون الدراسات العليا

 مراجعة وطباعة تقارير محمد عبد الرحمن محمدأ/  مدير نظام شئون العاملين
 مدخل بيانات -طباعة تقارير أ/ محمد عزت عبد الفتاح مدخل بيانات شئون العاملين

 مدخل بيانات أ/ منى صاد  ابراهيم مدخل بيانات شئون العاملين
 مدخل بيانات أ/ هويدا أحمد عمر مدخل بيانات شئون العاملين

 
 مدخل بيانات أ/ نبوية رمضان عبد العزيز مدخل بيانات عهد ومخازن

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/CollegeAdministrationPage8.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/CollegeAdministrationPage8.aspx
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 :الوحدة إنشاء من الهدف

  بالكلية.متميز وتنفيذي إداري فريق يضم متطور معلومات وحدة إنشاا .0

 المصرية الجامعات في المطبقة المختلفة والبرمجيات البيانات قواعد على الحصول .5

 العليا والدراسات الطالب شئون برام  وتشمل وكلياتها الفيوم بجامعة تطبيقها في للبدا

 الجامعية والمدن والكنترول االمتحانات وأعمال العام والكادر التدريس هيئة وشئون

  .الدراسية الجداول وإعداد الحسابية والوحدات

 .اآلن وحتى إنشائها بداية منذ الكلية طالب جميع على الطالب شئون برام  تطبيق .1

 هيئة أعضاا السادة بيانات كامل على التدريس هيئة أعضاا شئون نظام تطبيق .8

 .اآلن وحتى إنشااها بداية منذ ومعاونيهم بالكلية التدريس

 .للطالب السابقة والنتائ  الدراسية باللوائ  تغذيته بعد الكلية في الكنترول نظام تطبيق .2

 بداية منذ بالكلية العليا الدراسات طالب كل على العليا الدراسات نظام وتفعيل تركيب .1

 .اآلن وحتى إنشااها

 إنشااها بداية منذ بالكلية العاملين السادة بيانات كامل على العام الكادر نظام تطبيق .2

 .اآلن وحتى

 .الجامعية بالمدن المقيدين الطالب بيانات كامل على الجامعية المدن نظام تطبيق .2

 .بالكلية اإلدارية المعلومات وحدة داخل متميز عمل فريق وتدريب تخصيص .7

 .إنشاؤها تم التي البيانات بقواعد المتاحة البيانات من ودراسات إحصائيات توفير إمكانية .00

 /http://www.fayoum.edu.eg/Misتحت رابط:  

 

http://www.fayoum.edu.eg/Mis/
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بالكلية انعقادها تم التي العلمية المؤتمرات  

 المؤتمرات
 

         

 

 

 

 5/00/5000 من اعتباراً  الكلية عمادة الدين نور الحليم عبد. د.أ تولى منذ الكلية تقوم

 -:األتي النحو على وذلك السنوي مؤتمرها بإقامة

 األثرية التنمية مستقبل(  والحاضر الماضي بين الفيوم)  األول الفيوم مؤتمر

 .م5000 ابريل 2 -2 من الفترة في وذلك والسياحية

( المنيا ـ سوي  بنى ـ الفيوم ـ العصور عبر الوسطي مصر ) الثاني الفيوم مؤتمر

 10 من الفترة في وذلك والسياحية األثرية التنمية ومستقبل والحضاري التاريخي الدور

 . م5005 مايو 5 ـ ابريل

 في دراسة( العصور عبر المصرية والصحارى الواحات)  الثالث الفيوم مؤتمر

 .م5001 أبريل 00 -2 من الفترة في وذلك والسياحية األثرية التنمية

 حتى العصور أقدم منذ مصر فى الكبرى والمدن العواصم)  الرابع الفيوم مؤتمر

 في وذلك بيئية ـ جغرافية ـ سياحية ـ ترميمية ـ أثرية تاريخية دراسة( الحديث العصر

 .م5008 ابريل 7-2 من الفترة

 دراسة( العصور عبر مصر في الميا  ومصادر النيل)  الخامس الفيوم مؤتمر

 8 -5 من الفترة في وذلك سياحية ـ بيئية ـ ترميمية ـ هندسية ـ جغرافية ـ جيولوجية أثرية

 .م5002 ابريل

 (والبيئية والسياحية األثرية التنمية الفيوم،)السادس الفيوم مؤتمر

 .م5002 أبريل 58-51 من الفترة في                           
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 :المعلومات شبكة على الجامعة موقع على المؤتمرات هذ  عن انظر

 

 

 المؤتمر الدولي ا)ول لكلية اآلثار
  

 اآلثـــار" علوم في الحديثـــة "االتجاهـــات
  

 م1024  أبريل 9 -  أبريل  7 
  

 مصر – الفيوم  

  

 المؤتمر لغة

 واإلنجليزية العربية

 :محاور المؤتمر

  المصرية اآلثار : وال  أ
 اليوناني والروماني العمارة والفنون المصرية القديمة وفي العصرين -
 اللغة المصرية القديمة -
  تاريخ وحضارة الفيوم -
 

 اإلسالمية اآلثار ثانيا : 
 عمارة وفنون إسالمية -
  عمارة وفنون مسيحية -
  مسكوكات وكتابات ونقوش أثرية -
 

  اآلثار ترميم : ثالثا 
 ترميم وصيانة اآلثار -
 الظروف البيئية المحيطة با)ثر -
 .التربة والمياه الجوفية أبحاث -

 :البريد اإللكتروني
arcon@fayoum.edu.eg 

 اآلثارالمؤتمر الدولي األول لكلية 

mailto:arcon@fayoum.edu.eg
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رابط المؤتمر: 

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/ar

con 

 
 

 اآلثارلكلية   الثاني المؤتمر الدولي
 

 "التراث ا)ثري في العالم العربي : التحديات والحلول"

 

 م1026  أبريل 5 - 4
 

 مصر –الفيوم 

 
 :محاور المؤتمر ■

 :تشتمل على ثالثة محاور رئيسة، وينطوي كل محور على عدد من الموضوعات على النحو التالي
 

 المحور ا)ول■ 
 والمخاطرالتراث ا)ثري في العالم العربي: التحديات 

  الحروب والصراعات
o الثورات وحاالت الفراغ ا)مني 
o أخطار التطرف على اآلثار 
o أخطار االستغالل السياسي على اآلثار 
o المخاطر الطبيعية والبيئية 
o الترميم الخاطئ 
o التحديات االقتصادية 
o التوظيف المدمر لآلثار سواء على المدى القصير أو الطويل  
o دارة السيئة للمواقع ا)ثريةمخاطر اإل 
o ضعف الوعي المجتمعي 
 

 المحور الثاني■ 
 موقف اإلسالم وعلماء المسلمين من اآلثار ودراستها

 اآلثار و القرآن الكريم
o اآلثار و السنة النبوية 
o اآلثار في كتب الفقه اإلسالمي  
o البعد الفقهي في الدراسات اآلثرية 
o ادي لآلثارمواجهة التطرف الديني المع 
o التراث ا)دبي واآلثار 

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/arcon/
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/arcon/
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 لمحور الثالثا■ 

 الحلول المقترحة لمواجهة التحديات والمخاطر
 برامع دراسة علوم اآلثار في الجامعات ومراكز البحوث

o إدارة المواقع ا)ثرية والمتاحف وحماية التراث 
o مصادر تمويل اآلثار 
o صيانة اآلثار وتوظيفها 
o  والقوانين كمدخل لمواجهة التحديات القديمة والمستجدةالتشريعات 
o المجتمع المدني ودوره في الحفاظ على التراث ا)ثري  
o الوعي ا)ثري وحماية التراث ا)ثري ودور اإلعالم 
o  التسجيل والتوثي 
o توسيع الدائرة المعنية بحماية التراث بما يمكن ومجابهة المخاطر والتحديات 
o مي ودوره في الحفاظ على التراث ا)ثريالنشر العل 
 
 

 :البريد اإللكتروني
 

arcon@fayoum.edu.eg 

 

 رابط المؤتمر:

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Conference2/Home.aspx  
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 شدت 

  : أهداف المجلة
   ،خدمة العلوم فى مجال اآلثار المصرية واليونانية والرومانية واإلسالمية وترميم اآلثار

 .والمشاركة الفعالة فى تطويرها من خالل ما يتم نشرة بالمجلة من أبحاث متميزة

   الثقافة العلمية بين الباحثين فى مجال اآلثارنشر. 

 إيجاد قنوات اتصال بين المتخصصين فى مجال اآلثار . 

  االرتقاا بمستوى الدراسات والبحوث العلمية فى مجال اآلثار بما ينعكس على النشاط

 .العلمي لجامعة الفيوم

 .الفيوم جامعة - اآلثار كلية  - : اإلصدار جهة

 شدت( ) المحكمة العلمية المجلة من اعداد ثالثة (3)عدد اصدار تم  -

 :للمجلة العامة لسياسةا

مجلتها العلمية المحكمة باسم "شدت" ورقية  –جامعة الفيوم  –تصدر كلية اآلثار  .1

  .وإلكترونية

المجلة دورية نص  سنوية تنشر فيها األبحاث المقدمة من أعضاا هيئة التدريس أو الباحثين   .2

والمعاهد العلمية والمراكز البحثية أو ما يعادلها فى الداخل والخارج، أو في الجامعات 

المؤتمرات العلمية فى مجال اآلثار والتراث، وكذلك يخصص باب بالمجلة إللقاا الضوا 

على األعمال العلمية التي تقع فى نطاق تخصص المجلة مثل الرسائل العلمية والكتب 

  .الحديثة

ألي من أعمال اإلنتاج العلمي التي ترى هيئة تحرير المجلة يمكن صدور إصدار خان   .3

إصدارها في حالة ويادة عدد صفحاته عن الصفحات المعمول بها في قواعد النشر أو الطلب 

 .عليه من الباحثين

 .تقبل المجلة للنشر بها البحوث التي تقع في مجال علوم اآلثار والتراث  .4

  .المجلة أصيلة ولم يتم نشرها من قبليجب أن تكون األعمال المقدمة للنشر ب .5

يتم إرسال أصول البحث إلى مدير تحرير المجلة، ويتصدر الصفحة األولى عنوان البحث ,   .6

  .كلمة 151يليه اسم الباحث ثم وظيفته، على أن يقدم ملخصاً للبحث في حدود 
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ً للنظام المتبع في المجلة على  .7 أن يراعى في تخضع األعمال المقدمة للتحكيم السري وفقا

التخصص الدقيق في موضوأ البحث , وتقوم هيئة التحرير بمخاطبة  –شخص المحكم 

 .الجامعات على مستوى الجمهورية لتزويدها بأسماا السادة األساتذة فى التخصصات المختلفة

يمكن قبول ونشر األبحاث المكتوبة باللغتين العربية واإلنجليزية في مجاالت التخصص التي  .8

 .ا المجلة وفق قواعد النشر والتحكيم بالمجلةتعني به

اآلراا الواردة باألبحاث العلمية التي تنشر بالمجلة تعبر عن آراا أصحابها دون تحمل المجلة  .9

 .أدنى مسئولية عن هذ  اآلراا

 . من حق هيئة تحرير المجلة رفض أية أبحاث ال تراها مناسبة مع إبداا األسباب ألصحابها .11

 

 ــااتصــــــل بنــ

 
  :العنوان

كلية االثار –جامعة الفيوم  –الفيوم  –جمهورية مصر العربيه     
 

  :البريد اإللكتروني
 

shedt@fayoum.edu.eg 

  المجلة رابط

http://www.fayoum.edu.eg/shedet/ 
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 مصر –مركز المسكوكات اإلسالمية 

Islamic Numismatics Center, Egypt 

 (INCE) 

 جامعة الفيوم -كلية اآلثار

 والالئحة األساسية )المالية واإلدارية(

 2071لسنة  40من قانون  307طبقاُ للمادة 

وإعتماد الئحته المالية  INCEتم إنشاء مركز المسكوكات االسالمية مصر 
رئيس بقرار  جامعة الفيوم –كلية اآلثار ب ) كوحدة ذات طابع خاص(واإلدارية 

 م. 27/20/1026( بتاريخ 152المجلس األعلى للجامعات رقم )

 رئيساً لمجلس اإلدارة      عميد الكلية  -
 نائباً لرئيس مجلس اإلدارة   وكيل الكلية للدراسات العليا -
 مديرا للمركز   منصور محمد رمضانأ.د/ عاطف  -
نائباً لمدير المركز     أ.د/ أحمد تونى رستم -

  

 الرؤية

مركز رائد في مجال المسكوكات على مصر، -  مركز المسكوكات اإلسالمية - -
كز والجمعيات ايسعى للمنافسة مع المروالمستوي المحلي والعربي واإلسالمي، 

 . والهيئات العالمية المماثلة له
 الرسالة

يلتزم مركز المسكوكات اإلسالمية بالحفاظ على مجموعات المسكوكات  - -
بتقديم  يقوموصيانتها، وعرضها وفق األساليب والمناهج العلمية الحديثة، كما 

أبحاث علمية متخصصة في مجال المسكوكات اإلسالمية، والعمل على نشر علم 
يئات العلمية.كما يعمل المسكوكات على المستوى األكاديمي بالمؤسسات واله

عد وي .على تطوير الخبرات للباحثين والهواة في مجال المسكوكات اإلسالمية
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منارة علمية لدراسة المسكوكات والتاريخ واآلثار والحضارة  المركز اهذ
 اإلسالمية.

 أهدف المركز:

* المركز الوحيد على مستوى العالم العربةي واإلسةالمي والشةر  األوسةط الةذي  -

 بجمع ودراسة المسكوكات اإلسالمية.يهتم 
* يقوم المركز علي جمع مجموعات المسكوكات اإلسةالمية ،والصةنج والمكاييةل  -

المحفوظةةة فةةي المتةةاحف و المؤسسةةات المصةةرية فةةي مؤسسةةة علميةةة واحةةدة 

المجموعةةات أصةةحاب بالتعةةاون مةةع وزارة اآلثةةار المصةةرية، وكةةذا  ومتخصصةةة

 الخاصة في مصر وغيرها. 

لمركز علي تصنيف هذه المسةكوكات تصةنيفاً علميةاً بمةا يوضةح القيمةة * يقوم ا  -

العلمية لها،وأيضأً بيان األهمية التاريخية واألثرية والحضةارية لهةذه النقود،كمةا 

يهةةتم بالحفةةاظ علةةي هةةذه المسةةكوكات وتخزينهةةا وفةةق األسةةاليب العلميةةة العالميةةة 

 المتعارف عليها.
 علقة بمجال المسكوكات اإلسالمية.* القيام بالدراسات واألبحاث المت -
للنظةام النقةدي اإلسةالمي،  والةذي سةاد العةالم فتةرات  الحضةارية* بيان الجوانب  -

تقليةةةده، ومحاولةةةة قةةةام بطويلةةةة مةةةن الةةةزمن، واعتمةةةد الغةةةرب األوربةةةي عليةةةه، و

 االستفادة من أسباب هذا االزدهار بما يتفق مع عالمنا المعاصر.

واة وأصةحاب المجموعةةات الخاصةة علةى دراسةةة * حةث العلمةاء والبةةاحثين والهة -

األسةةس القويمةةة لالقتصةةاد اإلسةةالمي، واالسةةتفادة  منهةةا بمةةا يتوافةةق مةةع الةةنظم 

 المعاصرة.

* المساهمة مع مؤسسةات الزكةاة فةي العةالم اإلسةالمي فةي تحديةد نصةاب الزكةاة  -

 والمكاييل واألوزان الشرعية.

والمسةةاهمة فةةي التوثيةةق التةةاريخ اإلسةةالمي جوانةةب مهمةةة مةةن * إعةةادة تقةةويم  -

نقةةوش فةةي ضةةوء الصةةحيح للةةدول واألسةةرات الحاكمةةة غةةي التةةاريخ اإلسةةالمي 

أو  المسكوكات اإلسالمية باعتبارها المصةدر الحكةومي والةذي يصةعب الشةك فيةه

 .الطعن في قيمته

* اإلسهام الثقافي من خالل إصدار مجلة علمية متخصصة في مجال المسكوكات  -

 المية، وطبع المؤلفات التي تعني بدراسة المسكوكات اإلسالمية.اإلس
* عقةةةد المةةةؤتمرات العلميةةةة والنةةةدوات والحلقةةةات النقاشةةةية المتعلقةةةة بمجةةةال  -

 المسكوكات اإلسالمية.
* المسةةاهمة فةةي المةةؤتمرات العلميةةة والنةةدوات، والحلقةةات النقاشةةية التةةي تهةةتم  -

ا التةةاريخ والحضةةارة اإلسةةالمية بمجةةال المسةةكوكات واالقتصةةاد اإلسةةالمي، وأيضةة

 على مستوى العالم.
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* عقد الدورات التدريبية للراغبين في العمل فةي مجةال المسةكوكات أو دراسةتها  -

 أو هواة جمعها واقتنائها.
* لفت انتباه العالم اإلسالمي إلى ضرورة توحيد النظام النقدي لمةا فيةه مةن دعةم  -

 النظم االقتصادية اإلسالمية.
ى الهوية اإلسالمية لمسكوكات العالم اإلسالمي من خةالل العةودة إلةى علالتأكيد*  -

 الدرهم(. -المسمى الشرعي للنقود اإلسالمية )الدينار 
* مساعدة الباحثين في مجال المسكوكات اإلسالمية على مسةتوى العةالم العربةي  -

دراسة مجموعات النقود المحفوظةة فةي هةذا المركةز تيسير واإلسالمي من خالل 

 يره.أو غ
* التعاون مع المركز البحثية والمتاحف العالمية وأصحاب المجموعات الخاصةة  -

الذين يقتنون المسكوكات اإلسالمية للشراء أو االستعارة، أو عمل معارض لهذه 

 المسكوكات ضمن أروقة المركز.
* إظهار تسامح اإلسالم مع الشعوب الخاضعة له من خالل الحفاظ على عةاداتهم  -

ثقةةافتهم المألوفةةة لةةديهم مةةن خةةالل إصةةدار المسةةكوكات التةةي تحمةةل وتقاليةةدهم و

 مالمح الثقافات المحلية للشعوب الخاضعة له.
* تةةذكير العةةالم أجمةةع بمجةةد اإلسةةالم والةةذي امتةةدت دولتةةه لتشةةمل مةةن المحةةيط  -

األطلنطي غربا إلى حدود الصين شرقا، ومةن أواسةط أوربةا شةماالً وحتةى الجةزر 

ل ما يقرب مةن خمسةة فالف مدينةة تنتشةر فةي هةذه البقةاع الهندية جنوباً من خال

 كانت تسك النقود اإلسالمية.

* تقديم االستشةارات العلميةة لرفةراد والمؤسسةات والةزادات العالميةة فةي مجةال  -

 المسكوكات اإلسالمية.

 *  الحفاظ على  التراث الحضاري اإلسالمي. -
 مة.في ظل العول الثقافي اإلسالمي التراث* الحفاظ على  -

دراسةةة منظومةةات إدارة المصةةارف فةةي العصةةر اإلسةةالمي مةةن خةةالل مصةةارف *  -

المسكوكات وقيم تبادلها والقواعد المنظمة لهةا وإعةادة توظيةف ذلةك واالسةتفادة 

 .منه في حياتنا المعاصرة

إنشاء قاعدة بيانات عالمية لمسكوكات الةدول واألسةرات الحاكمةة فةي التةاريخ *  -

ليب والمنةاهج البحثيةة العلميةة لخدمةة كافةة البةاحثين اإلسالمي وفق أحدث األسةا

 في مجال الحضارة اإلسالمية ـ

 الوحدات العلمية للمركز

 [ وحدة الجمع واالقتناء3]    [  البحث العلمي2] 

 [ العرض المتحفي4]   [ وحدة الفحص العلمي1] 
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[ وحدة التسجيل العلمي 6]  [ التبادل العلمي، والعالقات العامة5] 
 وااللكتروني

 [ وحدة الحاسب اآللي2]    [ وحدة التصوير7] 

 [ الترميم20]     [ المخازن 0]

 [ المطبوعات21]     [ المكتبة22]

 شعار المركز[ 24]    [ الجهاز اإلداري23]

 :1021/1027للعام الجامعى  أنشطة المركز

: عقد الدورة التدريبية الدولية الثالثة فى علم المسكوكات االسةالمية  اوالً  -
وورش عمةةةل علةةةى هةةةامع الةةةدورة عقةةةدت فةةةى بيةةةت السةةةنارى بالقةةةاهرة 

 م   20/4/1027-26بالتعاون مع مكتبة االسكندرية فى الفترة من 

 وقد عقدت ورشة العمل وسلسلة المحاضرات في الموضوعات التالية:

 تصنيف المسكوكات- -
 كنوز المسكوكات وكيفية دراستها  – -
عالقة المسكوكات بعلوم اآلثار األخرى، والموضوعات البحثية  – -

 المشتركة
 أهمية المسكوكات الوثائقية  – -
 القيم النقدية  – -
 التداول النقدي  – -
 دور السك ونظام العمل بها – -
 خريطة المسكوكات في العالم اإلسالمي  – -
 الصنج والمكاييل وكيفية توظيفها في الدراسات األثارية  – -
 التنظيف األولي للمسكوكات - -
 المنهج العلمي لدراسة المسكوكات  - -
 موضوعات بحثية جديدة في المسكوكات – -
 التصوير علي المسكوكات وأبعاده الدينية والسياسية واالجتماعية  - -
 المسكوكات والفقه اإلسالمي  – -
 سكوكة، وتستكمل نقوشها ؟ كيف تقرأ الم – -

تمت الموافقة على إنشاء وإصدار الئحة مجلة علمية للمركز  ثانياً : 
 وجارى إصدار العدد األول للمجلة العلمية
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 بالكلية واإلدارية األكاديمية القيادات

 

 أ.د. عاطف منصور محمد رمضان عــميد الكلـية

  محمد كمال خالفأ.د.  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 أحمد تونى رستمد. .أ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 ناحج عمر علىأ.د.  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ماهر أحمد عيسىأ.د.  قائم بأعمال رئيس قسم اآلثار المصرية

 عاطف عبد الدايم عبد الحىأ.د.  رئيس قسم اآلثار اإلسالمية

 نجوى سيد عبد الرحيم/ د.ا رئيس قسم ترميم اآلثار

 أ.د/ منال أبو القاسم محمد قائم بأعمال رئيس قسم اآلثار اليونانية والرومانية 

  السيد سعيد ذكىد/  مدير وحدة ضمان الجودة

 عبير فؤاد عبد المعزد/  مدير مركز بحوث وصيانة اآلثار

 د/ حمادة ثابت محمود واالمتحاناتمدير وحدة تطوير نظم تقويم الطالب 

 ربيع أحمد سيدد/  منسق مشروع نظم المعلومات اإلدارية 

 صاد  رمضاند/ حمادة  وحدة الخدمات االلكترونية مدير

 د/ أيمن مصطفى إدريس منسق المكتب االعالمى

 د/ محمد أحمد عبد الرحمن مدير وحدة االرشاد االكاديمى
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 المصرية اآلثار قسمب المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء

 

 أستاذ  د. / ناجح عمر على

 ) منتدب( أستاذ  د. / وزير وزير عبد الوهاب

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

 أستاذ  مساعد  د./ ماهر أحمد أحمد محمد عيسي

 أستاذ  مساعد د./ أيـمن عبد الفتاح وزيري

 ) معار( استاذ مساعد الستار إبراهيم د./ إبراهيم عبد

 مدرس د. / الهام حسين يونس

 مدرس  د./ مختار محـمد محـمد

 مدرس   د. /احمد خلف الله سفينة

 مدرس  د./ حنان محـمد ربيع

 مدرس  د/ رانيا عبد العزيز محمود

 مدرس مساعد "بعثة خارجية, بولندا" أ./ محمود عوض السيد

 مدرس  نصارد. محمد علي محمد 

 مدرس  د. محمد أحمد السيد محمد 

 مدرس  . مروى محمد سيد شعباند

 مدرس  أ. أحمد مشحوت أحمدد

 مدرس  . مروة أحمد عويسد

 مدرس مساعد أ. فاطمة الزهراء أشرف 

 مدرس مساعد أ. حسناء عبد اللطيف على

 معيدة فيه عبدالحميد محمد أ. 

 معيده أ. سلمي يوسف عبد النبي

 معيدة سارة يوسف عبد النبى .أ

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Egyptology/MsAya.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Egyptology/MsAya.aspx
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 معيدة رشاد ابراهيم أ/ نجوى ابراهيم

 معيدة أ.مروة حمادة فتحي حامد أ/ 

 

 اإلسالمية اآلثار بقسم المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء

 

 أستاذ  عاطف منصور محمد /أ.د

 أستاذ مساعد متفرغ جـمال محمـود مرسى /د.

 أستاذ  أحمد تـونى رستم تونى / دأ.

 أستاذ  عاطف عبد الدايم عبد الحيأ.م.د/ 

 أستاذ  أ.م.د/ إبراهيم صبحي السيد

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

 ) إجازة خاصة( أستاذ مساعد أ.م.د/ أسماء محـمد إسماعيل

 أستاذ مساعد د/ أميـن عبد الله رشـيدي

 أستاذ مساعد علـى محمد محمودأ.م.د/ ولـيد 

 أستاذ مساعد د. أحـمد محمـود محمد أميـن

 أستاذ مساعد د. محمد عبد الودود عبد العظيم

 (خارجية ) إعارة أستاذ مساعد د. محمد عبد الله يـونـس

 أستاذ مساعد د. غدير دردير عفيفى خليفة

 مدرس  د. السـيد سعيد زكـى أبو شنب

 مدرس  السـالم السـيد. أمــل عبد د

 مدرس  د.  حمـادة ثـابت محمـود أحمد

 مدرس  د. أيمن مصـطـفي إدريــس

 مدرس  ربيع أحمد سيــد أحمــد .د

 مدرس  مـروة عـادل إبراهيــم .د

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Egyptology/MsMarwaH.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Egyptology/MsMarwaH.aspx
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 مدرس  محمد أحمد عبد الرحمن .د

 مدرس  أ. إبراهــيم وجـدي إبراهـيم

 مدرس  د. حمادة محمد محمد هجرس

 مدرس  رامى ربيع عبد الجواد. د

 معيد  أ. وليد عبد السميع

 معيد أ. رمضان محمود صوفى مأمون

 معيد أ. عبد الله السيد عبد الرحمن عمر

 معيد صالح السيد صالح .أ

 معيد أ . دعاء أحمد سعد عبد الرازق

 معيد أ . أحمد عطية غازي علي مراد

 

 بقسم ترميم اآلثار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 

 متفرغأستاذ  أ.د/ جمال عبد المجيد محجوب

 أستاذ  أ.د/ شحـاتة أحمد عبد الرحيم

 أستاذ  أمـانـي محـمد كـامـلأ.د./ 

 أستاذ  أ.د/ محـمد كـمال خـــالف

 أستاذ "إعارة خارجية باألردن" أ.م.د/ عبد الرحمن محمد السروجي

 أستاذ  أ.م.د/ نجــالء محمـود عـلى

 أستاذ  أ.م.د/ محمد معتمد مجاهد شعبان

 أستاذ  أ.م.د./ نجوى سيد عبدالرحيم محمد

 أستاذ مساعد محـمدد./ شــعبان محمـود 

 ) منتدب بالخارج( استاذ مساعد د./ عبد الراز  عبد الشافي النجار

  استاذ مساعد د./ صـالح محـمد صـالــح

http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Islamic/MsDoaa.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Islamic/MrAhmedA.aspx
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 مدرس  د/ يسـر عـز الـرجــال عبد اللطيف

 مدرس  د/ حمـادة صــاد  رمضان

 مدرس  د/ نـبـيل ســعيد حـامـد

 مدرس  د. رشــا طــه عبــاس

 مدرس  عبـير فــؤاد عبـد المعزد. 

 مدرس  د. نيفـيـن كـمال فهيم فرج

 مدرس  محـمد مصـطـفـى محمد د.

 مدرس  . سحر محمد إسماعيلد

 . محمد محــمد عبده عبد البرد

 أ. شريف عبد العاطى سليمان

 مدرس 

 مدرس 

 مدرس مساعد أ. مدين حامد عبد الهادى محمود

 مدرس مساعد  البصير أ. أرزا  عبدالتواب عبد

 مدرس مساعد أ. هبــة سيــد جــالل

 مدرس مساعد أ. مروه محمد أبو الليف

 معـيدة أ. سوتي عادل

 معـيدة أ. سهام رمضان محمود متولي

 معيد أ/ محمد رفعت

 معـيد "بعثة خارجية" أ. محمود يوسف عبد الوهاب

 معـيدة أ/ مريم غطاس سامى امين

 

 

  بقسم اآلثار اليونانية اوالرومانيةأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 قائم بعمل رئيس القسم            أ.د/ منال أبو القاسم محمد

 مدرس             د/ عبد الباسط على عبد الفتاح
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 مدرس                     د/ فاطمة جابر ابو سريع

 مدرس مساعد            أ/ يحيى الشحات محمد محمود

 ) إجازة رعاية طفل( معيدة                     / خلود محمد فخرى احمد

 الجهاز اإلدارى

 إدارة الكلية

 أمين الكلية  محمد عبد الرحمن محمدأ/ 

 

 مكتب أ.د/ عميد الكلية

 رئيس مكتب عميد الكلية الشريف / أماني محمد سعد أحمدأ

 سكرتير عميد الكلية أ/ محمد أنور خليل محمد

 أرشيف الكلية ومكتب العميد أ/ محمود رجب على

  

 

 شئون العاملين كادر عام

 رئيس قسم الكادر العام أ / محمد عزت عبد الفتاح

 ملفات وأجازات أ/ منى صاد  إبراهيم

 استحقاقات أ/ هويدا أحمد عمر

 أجور متغيرة وحاسب فلي أ/ فتحى محمد على

 إجازة مرافقة زوج ممدوح بركاتأ/ إيناس 

 أجازات ومتعاقدين أ/ منال رجب سيد

 قسم الكادر الخاص والعالقات الثقافية
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 رئيس قسم الكادر الخاص أ/ هويدا امبابي السيد

 استحقاقات / منار محمد عبد الظاهرأ

 منتدبين –ملفات  / أمل جمال مبروكأ

 MIS+  اتستحقاقات أحمد محمد عبد الوهابأ/ 

 أجور متغيرة محمد على عبيد وأ/ عمر

 

 قسم شئون الطالب والخريجين

 رئيس قسم شئون الطالب والخريجين   رشا يس يس / أ

 أخصائى شئون تعليم أ/ إيناس محمد ذكى

 مسئول فرقة / سحر السيد احمد أ

 أخصائى شئون تعليم شعبان السيد سعدأ/ الشيماء 

 

 

 قسم الدراسات العليا

 رئيس قسم الدراسات العليا إيمان شاكر محمد/ أ

 مسئول قسم اآلثار المصرية محمود محمد محمودأ / 

 مسئول قسم ترميم اآلثار  أ / علي احمد عطوه

 مسئول قسم اآلثار اإلسالمية أ/ أحمد سيد على

 قسم رعاية الشباب

 رئيس قسم رعاية الشباب أ/ سامح عبد الرحمن أحمد 

 أخصائي اجتماعي محمود/ ألفت أحمد أ

 أخصائي اجتماعي أ/ مروة أحمد أحمد قاسم

 شئون مالية أ/ خالد محمد عبد الرؤوف

 مخازن أ/ خليفة محمد خليفة
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 قسم الشئون المالية

 رئيس قسم الشئون المالية هانى على أحمدأ/ 

 مندوب مشتريات أ/ أشرف أبو النور عبد العظيم 

 أمين مخازن أ/ ايمن انور عبد الراز 

 امين مخازن أ/ جمال عبد النبى سيد 

 شطب مخازن أ/ نبوية رمضان عبد العزيز

 الخزينة أ/ مصطفى جمعه عبد الواحد 

 متعاقد أ/ أحمد صالح بكر

 مسئول عهد شخصية أ/ أحمد عبد المنعم

 

 قسم المعامل

 معامل الكلية أ/ جبر أنور أحمد  

 فني معمل أ/ حسين ذكى مرسى 

 معملفني  أ/ محمود طالل أحمد

 قسم المكتبة

 رئيس المكتبة أ/ مصطفى صابر  عبد التواب

 إداري أ/ جنات أحمد فرج 

 إداري أ/ صابرين محمد يحى

 أخصائي وثائق ومكتبات أ/ عيد إبراهيم بيومى

 إداري أ/ نبأة زكريا إبراهيم

 إدارى إيمان سيد أحمدأ/ 

 ادارى أ/ رشا حسين اسماعيل
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 فني معمل أ/ إبراهيم عيسوي إبراهيم 

 فني معمل  إسماعيل أ/ إسماعيل أحمد

 معمل وحدة التقويم  أ/ جيهان ربيع محمد

 

  

 والوحدات سكرتارية الوكالء ورؤساء األقسام بالكلية

 سكرتارية وكيل شئون الطالب أ/ هبة صالح عبد الواحد  

 الدراسات علياسكرتارية وكيل  أ/ / نادية اسماعيل محمد

 سكرتارية وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة نسمة علي الدين عبد الصبور  أ/

 سكرتارية قسم اآلثار المصرية أ/  عفاف عبد التواب عبد الحميد

 سكرتارية قسم اآلثار اإلسالمية محمد جمال جمعة أ/ 

 سكرتارية قسم يونانى رومانى أ/ نهال لطفى قضب

 سكرتارية قسم ترميم اآلثار ذكريا ابراهيمندى أ / 

 الطالب واالمتحانات وحدة تقويمب إدارى مكتب وحدة ضمان الجودة       أ/ عفاف حجاج حسن

  ITوحدة الخدمات االلكترونية  أ/ محمد عبد السالم بعيز 

 خدمة المجتمع قطاع

 

 سيد محمد السيد عبد أ/ 

 سكرتارية مركز بحوث وصيانة اآلثار

 وحدة إدارة االزمات

 وحدة الخدمة العامة --وحدة متابعة الخريجين (  
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 أسرة تحرير الدليل

 عميد الكلية أ. د/ عاطف منصور محمد رمضان

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب محمد كمال خالفد. أ.

 رئيس مكتب عميد الكلية الشريف أ / اماني محمد سعد احمد

 سكرتير عميد الكلية أ / محمد انور خليل
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