مواصفات ومعايير خريج قطاع اآلثار
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نظ اًر ألن كمية اآلثار تقدم ثالثة برامج أكاديمية  :برنامج اآلثار المصرية ،برنامج اآلثار
المصرية ،برنامج ترميم اآلثار ،فإن المعايير العامة لقطاع عموم اآلثار ُينظر إلييا من خالل
المعايير الخاصة لكل برنامج .وييدف القطاع التعميمي لعموم اآلثار إلى سد حاجات

المجتمع من الخريجين المتخصصين في مجاالت البحث والتنقيب والتسجيل األثري ،العمل
المتحفي ،إدارة المتاحف والمواقع األثرية ،ترميم وصيانة اآلثار والنشر العممي.

المواصفات العامة لخريج كمية اآلثار:
 -1االستفادة من العموم األخرى بما يخدم تخصصو.
 -2إتباع مناىج التفكير العممي في حل المشكالت التي تواجيو.
 -3تطبيق البحوث العممية الحديثة في مجال عمم اآلثار.
 -4التفاعل مع المستجدات والمتغيرات العالمية التي ليا صمة بمجال عمم اآلثار.
 -5استخدام الحاسب اآللي وتطبيقاتو وسائل التكنولوجيا واالتصال الحديثة التي تخدم
عمم اآلثار.
 -6استخدام الميارات المغوية لمتعامل مع المراجع الالزمة لعمم اآلثار بمغة أجنبية واحدة
عمى األقل.
 -7اكتساب قدرات عقمية ىامة مثل احترام السياق التاريخي واألدلة التاريخية واألثرية
والوعي الكبير باألحداث التاريخية ،وكيفية التعامل مع وجيات النظر المختمفة فى
تفسير المادة التاريخية واألثرية.
 -8التحميل النقدي والتفكير المنطقي.
 -9اكتساب ميارات التنقيب والترميم في المواقع األثرية وتحمل ظروفيا الصعبة ،والحركة
في المواقع الوعرة والنائية.
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إدراك أىمية تخصصو ودوره في المشاركة اإليجابية في بناء المجتمع وتنميتو

(نشر الوعي األثري والحفاظ عمى اليوية التاريخية لمصر).
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إدارة المتاحف والمواقع األثرية.

-12

اإللمام بالمعارف الخاصة بترميم وصيانة اآلثار.

أوالً :المعايير األكاديمية لبرنامج اآلثار المصرية:
وىو البرنامج الذي تشمل محتويات مقرراتو دراسة تاريخ وآثار الحضارة المصرية القديمة،
تاريخ وآ ثار مصر في العصرين اليوناني والروماني ،تاريخ وحضارات الشرق األدنى
القديم ،التنقيب والتسجيل األثري ،إدارة المواقع والمتاحف األثرية.
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مواصفات خريج برنامج اآلثار المصرية:

إلي جانب الصفات العامة التي يجب أن يتصف بها خريج كمية اآلثار ،يجب أن
يتصف خريج برنامج اآلثار المصرية بالقدرة عمى-:

 -1-1المشاركة في أعمال الحفائر باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
 -2-1إدارة البعثة األثرية.
 -3-1إدارة المتاحف والمواقع والمعارض األثرية.
 -4-1الرسم والتصوير والوصف والتسجيل العممي لمقطع األثرية.
 -5-1الرسم والتصوير والرفع اليندسي لممواقع األثرية.
 -6-1إجادة المغة المصرية القديمة بجميع خطوطيا.
 -7-1التعرف عمى كافة األحجار والمعادن حتى يكون قاد اًر عمى التسجيل والتوثيق
العممي عمى أساس سميم.
 -8-1التحميل المنطقي لؤلحداث التاريخية وعالقتيا بمثيالتيا في حضارات الشرق
األدنى القديم ،واستخدام التحميل النقدي لمنظريات العممية في حقل اآلثار.
 -9-1تأريخ القطع األثرية المختمفة والتمييز بين آثار حضارات الشرق األدنى القديم
المختمفة ومميزاتيا وخصائصيا وعصورىا.
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 -11-1تحصيل المعمومات التاريخية من مصادر معرفية متنوعة كالمصادر التاريخية
والتنقيب األثري والوثائق والنقوش الكتابية.

 -2المعايير األكاديمية لخريج برنامج قسم اآلثار المصرية:
 -1-2المعارف والفهم-:
يجب أن يكون خريج برنامج اآلثار المصرية قد اكتسب المعارف وقاد ارً
عمى فهم-:
 -1-1-2تاريخ وحضارة مصر القديمة حتى العصرين اليوناني والروماني.
 -2-1-2قواعد المغة المصرية القديمة بخطوطيا الثالثة.
 -3-1-2مناىج البحث وأدواتو وأساليب القياس.
 -4-1-2تاريخ وحضارة الشرق األدنى القديم.
 -5-1-2قدر من العموم المساعدة الذي يمكنو من تطوير أدائو في مجال اآلثار.
 -6-1-2أساليب العرض المتحفي وتشكيل البعثات األثرية وكيفية إدارة المواقع
والمعارض األثرية.
 -7-1-2إحدى المغات العالمية عمى األقل المفيدة في تأليف المراجع المختصة في
مجال اآلثار واستخداميا في قراءة وكتابة المصطمحات والموضوعات التاريخية واألثرية.
 -8-1-2أخالقيات البحث العممي والممارسات المينية في مجال اآلثار.

 -2-2المهارات الذهنية:
يجب أن يكون خريج برنامج اآلثار المصرية قاد ارً عمى:

 -1-2-2طرح أسئمة بحثية في مجال اآلثار المصرية القديمة.
 -2-2-2عقد المقارنات وتتبع تطور الظواىر التاريخية واألثرية.
 -3-2-2إتباع المنيج العممي في التفكير الناقد وطرق االستدالل في عمم اآلثار.
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 -4-2-2القدرة عمى التمييز بين آثار الحضارات المختمفة ومميزاتيا وخصائصيا
وعصورىا.
 -5-2-2إتباع التقنيات األساسية لمراحل التنقيب وما بعدىا نظريا وعمميا كالتسجيل،
والتوثيق األثري ،الوصف والتحميل المقارن.
 -6-2-2استخدام المنيج العممي في حل المشكالت فيما يتعمق بأعمال الحفائر
والتوثيق األثري والعرض المتحفي..

 -3-2المهارات المهنية والعممية:

يجب أن يكون خريج برنامج اآلثار المصرية قاد ارً عمى-:

 -1-3-2التعامل مع الوثائق والنصوص التاريخية واألثرية وتحميميا واستخالص
المعمومات منيا.
 -2-3-2قراءة النصوص والنقوش المصرية القديمة بخطوطيا الثالثة واستخالص
المعمومات منيا.
 -3-3-2إدارة المواقع والمتاحف والمعارض األثرية.
 -4-3-2إجراء البحوث الميدانية والمسح األثري.
 -5-3-2توظيف المعمومات والمفاىيم التي درسيا في مجال اآلثار.
 -6-3-2كتابة التقارير األولية والنيائية عن أعمال الحفائر.

 -4-2المهارات العامة والقابمة لمنقل:
يجب أن يكون خريج برنامج اآلثار المصرية قاد ار ًًعمى-:
 -1-4-2استخدام لغة أجنبية واحدة عمى األقل.
 -2-4-2القدرة عمى العمل ضمن الفريق في مواقع العمل األثري والمتحفي والمعارض
األثرية.
 -3-4-2إدارة فرق عمل المواقع والمتاحف والمعارض األثرية.
 -4-4-2إعداد البحوث الفردية والجماعية وتصميم المشروعات البحثية األثرية.
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 -5-4-2استخدام إمكانات الحاسب اآللي والوسائط التكنولوجية المتعددة والمتطورة في
التواصل واالطالع والبحث عن المعمومات في مجال اآلثار.

ثانياً :المعايير األكاديمية لبرنامج اآلثار اإلسالمية:
وىو البرنامج الذي تشمل محتويات مقرراتو دراسة تاريخ وآثار الحضارة اإلسالمية في
مصر والعالم اإلسالمي ،وتاريخ وآثار الفترة القبطية واإلسالمية في مصر ،والتنقيب
والتسجيل األثري ،وادارة المواقع والمتاحف األثرية.

مواصفات خريج برنامج اآلثار اإلسالمية:
يجب أن يتصف خريج برنامج اآلثار اإلسالمية بالقدرة عمى-:
 المشاركة في أعمال الحفائر باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
 إدارة البعثة األثرية.
 إدارة المتاحف والمواقع والمعارض األثرية.
 الرسم والتصوير والوصف والتسجيل والتوثيق العممي لمقطع األثرية.
 الرسم والتصوير والرفع اليندسي والمعماري لممواقع األثرية.
 اإللمام بقواعد ومبادئ المغات الشرقية القديمة بما يخدم العمل في مجال
تخصصو.
 التعرف عمي كافة األحجار والمعادن حتى يكون قاد ار عمي التسجيل والتوثيق
العممي عمي أساس سميم.
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 التعرف عمى تقنيات البناء والمواد الخام والعناصر المعمارية والوحدات الزخرفية
وتأثيراتيا المتبادلة.
 التحميل المنطقي لؤلحداث التاريخية وعالقتيا بالحضارات المعاصرة في العالم
اإلسالمي.
 تأريخ القطع األثرية المختمفة والتمييز بين العناصر المعمارية والفنية المميزة لكل
عصر لمبمدان المختمفة في العالم اإلسالمي.
تحصيل المعمومات التاريخية من مصادر معرفية متنوعة كالمصادر التاريخية
والتنقيب األثري والوثائق والنقوش الكتابية.

المعايير األكاديمية لخريج برنامج قسم اآلثار اإلسالمية:
المعارف والفهم-:
يجب أن يكون خريج برنامج اآلثار اإلسالمية قد اكتسب المعارف وقاد ارً عمى
فهم-:
 -1-1-2تاريخ وآثار العالم اإلسالمي منذ فجر اإلسالم حتى نياية القرن التاسع عشر
الميالدي.
 -2-1-2أنواع الخطوط وطرزىا وخصائص كل منيا في العالم اإلسالمي.
 -3-1-2المعرفة بالصيغ البحثية في مجال اآلثار اإلسالمية ومناىج البحث وأدواتو
وأساليب القياس.
 -4-1-2آثار وحضارة العالم اإلسالمي.
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 -5-1-2قدر من العموم المساعدة الذي يمكنو من تطوير أدائو في مجال اآلثار.
 -6-1-2أساليب العرض المتحفي وتشكيل البعثات األثرية وكيفية إدارة المواقع
والمعارض األثرية.
 -7-1-2اإللمام بإحدى المغات العالمية عمى األقل المفيدة في تأليف المراجع المختصة
في مجال اآلثار واستخداميا في قراءة وكتابة المصطمحات واعداد الموضوعات والبحوث
األثرية والحضارية.
 -8-1-2أخالقيات البحث العممي والممارسات المينية في مجال اآلثار.

المهارات الذهنية:
يجب أن يكون خريج برنامج اآلثار اإلسالمية قاد ارً عمى:
 -1-2-2طرح أسئمة بحثية في مجال اآلثار والحضارة اإلسالمية.
 -2-2-2عقد المقارنات وتتبع تطور الظواىر التاريخية واألثرية.
 -3-2-2إتباع المنيج العممي في التفكير الناقد وطرق االستدالل في عمم اآلثار.
 -4-2-2القدرة عمى التمييز بين آثار العصور اإلسالمية المتعاقبة لموقوف عمي
مميزاتيا وخصائصيا.
 -5-2-2إتباع التقنيات األساسية لمراحل التنقيب وما بعدىا نظريا وعمميا كالكشف
والتسجيل والتوثيق األثري،والوصف والتحميل المقارن.
 -6-2-2استخدام المنيج العممي في حل المشكالت الخاصة بأعمال الحفائر والتوثيق
والتسجيل األثري والعرض المتحفي.
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 -3-2المهارات المهنية والعممية:
يجب أن يكون خريج برنامج اآلثار اإلسالمية مكتسبا لممهارات العممية والمهنية
اآلتية-:
 -1-3-2التعامل مع الوثائق والنصوص التاريخية واألثرية وتحميميا واستخالص
المعمومات منيا.
 -2-3-2قراءة وكتابة النصوص والنقوش الكتابية اإلسالمية واستخالص المعمومات
منيا.
 -3-3-2إدارة المواقع والمتاحف والمعارض األثرية.
 -4-3-2إجراء البحوث الميدانية والمسح األثري.
 -5-3-2توظيف المعمومات والمفاىيم التي درسيا في مجال اآلثار.
 -6-3-2كتابة التقارير األولية والنيائية عن أعمال الحفائر األثرية.

المهارات العامة والقابمة لمنقل:
يجب أن يكون خريج برنامج اآلثار اإلسالمية قاد ارً عمى-:
 -1-4-2استخدام لغة أجنبية واحدة عمى األقل.
 -2-4-2القدرة عمى العمل ضمن الفريق في مواقع العمل األثري والمتحفي والمعارض
األثرية اإلسالمية.
 -3-4-2إدارة فرق عمل المواقع والمتاحف والمعارض األثرية.
 -4-4-2إعداد البحوث الفردية والجماعية وتصميم المشروعات البحثية األثرية.
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 -5-4-2استخدام إمكانات الحاسب اآللي والوسائط التكنولوجية المتعددة والمتطورة في
التواصل واالطالع والبحث عن المعمومات في مجال اآلثار.

ثالثاً :المعايير األكاديمية لبرنامج ترميم اآلثار:
 -1مواصفات خريج برنامج ترميم اآلثار:
يجب أن يتصف خريج برنامج ترميم اآلثار بالقدرةً عمي:
 1-1تسجيل وتوثيق اآلثار بالطرق المختمفة
 2-1تشخيص حالة األثر طبقا لمظاىر وعوامل التمف المسببة ليا
 3-1إجراء الفحوص والتحاليل لمتعرف عمي مكونات اآلثار ومظاىر وعوامل تمفيا.
 4-1اقتراح الحمول وخطط الترميم والصيانة طبقاً لنوعية التمف والتدىور لآلثار.

 5-1تفسييير المعمومييات والنتييائج العممييية وايجيياد تكامييل بييين األدليية التاريخييية والبيئي ية وعمييوم
المواد.
 6-1المقارنة بين الطرق والمواد واألجيزة القديمة والحديثة المستخدمة في ترميم اآلثار.
 7-1استخدام الطرق واألجيزة المختمفة في ترميم وصيانة اآلثار.
 8-1اكتساب الحس الفني في التعامل الدقيق مع اآلثار

 -2المعايير األكاديمية لخريج برنامج قسم ترميم اآلثار.
 1-2المعرفة والفهم

يجب عمي الخريج أن يكتسب المعارف والقدرة عمي فهم ما يمي:
 1-1-2مكونات وخواص المواد األثرية المختمفة
 2-1-2تكنولوجيا المواد والصناعات المصرية القديمة العضوية وغير العضوية
 3-1-2تقنيات الحفر والتشكيل والصياغة والتصنيع المختمفة لآلثار
 4-1-2العموم األساسية والتطبيقية ذات الصمة بترميم اآلثار.
11

 5-1-2المصي ييطمحات و بعي ييض الموضي ييوعات في ييي تخصي ييص تي ييرميم وصي يييانة اآلثي ييار بمغي يية
أجنبية.
 6-1-2طرق وأجيزة دراسة وفحص وتحميل المواد األثرية
 7-1-2طرق ومواد عالج وترميم وصيانة اآلثار
 8-1-2الصي يييغ البحثيي يية الرئيسي ييية في ييي مجي ييال تخصصي ييو ومني يياىج البحي ييث وأدواتي ييو وأسي يياليب
القياس.
 9-1-2احتياطييات األمييان المطموبيية عنييد اسييتخدام الم يواد الكيميائييية المسييتخدمة فييي المعمييل
وفي حقل اآلثار.

 2-2المهارات المهنية والعممية:
يجب أن يكون خريج برنامج ترميم اآلثار قاد ارً عمي:
 1-2-2تسجيل وتوثيق مظاىر التمف والتدىور لآلثار بالتقنيات المختمفة
 2-2-2إجيراء د ارسييات الحاليية لآلثييار وكتابيية التقييارير عيين مظيياىر وعوامييل تمفيييا واألسييموب
األمثل لمترميم والصيانة.
 3-2-2تحميل العناصر الزخرفية إلي خطوطيا األولية وكيفيو الحصول عمييا بالرسم.
 4-2-2توظيف المعمومات والمفاىيم التي درسيا في مجال عممو.
 5-2-2تفسير مظاىر التمف والتدىور باألثر وعوامل التمف المسببة ليا.
 6-2-2المقارنيية بييين طييرق وم يواد العييالج المختمفيية واختيييار أفضييميا وأنسييبيا لحاليية األثيير
المراد عالجو .
 7-2-2استخدام الطرق والمواد واألجيزة المختمفة في ترميم وصيانة اآلثار.
 8-2-2استخدام مراجع في ترميم وصيانة اآلثار بالمغة األجنبية التي يتعمميا.

 3-2المهارات الذهنية
يجب أن يكون خريج برنامج ترميم اآلثار قاد ارً عمي:
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 1-3-2مالحظة وجمع وتحميل البيانات لحل مشكالت تمف اآلثار.
 2-3-2إتباع المنيج العممي في التفكير وطرق االستدالل.
 3-3-2تصميم واجراء التجارب والوصول إلي استنتاج منطقي.
 4-3-2تشخيص مشكالت تمف وتدىور اآلثار واقتراح حمول مختمفة ليا.

 4-2المهارات العامة والمنقولة:
يجب أن يكون خريج برنامج ترميم اآلثار قاد ارً عمي:
 1-4-2التواصل بشكل مناسب بمغة أجنبية واحدة عمي األقل.
 2-4-2العمل الجماعي وادارة الفريق وتفيم سموك المجموعات.
 3-4-2اسييتخدام الحاسييب اآللييي والوسييائط التكنولوجييية الحديثيية فييي البحييث عيين المعمومييات
وكتابة

النصوص وتحميل وعرض البيانات وتطبيقاتو المتخصصة في مجال المينة.

 4-4-2إظيار قدرات التعمم الذاتي والمستمر لتطوير معموماتو وميارات المينة.
 5-4-2جمع وعرض المعمومات بطريقة مالئمة.
 6-4-2إدارة األزمات والتعامل مع الحاالت الطارئة.
 7-4-2استخدام أساليب حل المشكالت سواء بين األفراد أو في إطار مؤسسي بكفاءة.
 8-4-2اكتساب ثقافة المواطنة والتعامل مع اآلخر.
 9-4-2اكتساب ميارات االتصال بإيجابية مع اآلخرين بوسائل ومستويات مختمفة.
 11-4-2اكتس ي يياب مي ي ييارات فني ي يية تطبيقي ي يية يمك ي يين اس ي ييتخداميا ف ي ييي أي مج ي ييال آخ ي يير غيي ي ير
تخصصو.
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هيكل برنامج ترميم اآلثار
م

طبيعة العموم

مفهوم المصطمح

%

1

العموم األساسية

ىي العموم التي يتطمبيا التخصص بشكل جوىري

% 17

2

العموم المساعدة

3

العموم المينية

وليست من مواد التخصص
ىي العموم التي يحتاج إلييا الطالب لتكون مجال

% 25

تخصصو الدقيق عند التخرج
ىي العموم التي يدرسيا الطالب لتكون مجال

% 42

تخصصو الدقيق عند التخرج
4

حاسب آلي

تطبيقات الحاسب اآللي في مجال التخصص

%4

5

تدريب ميداني

ىي الممارسة الفعمية لما يدرسو الطالب

%8

6

عموم تميز

ىي نسبة من التي تستخدميا المؤسسة التعميمية

%4

في تطوير برامجيا وتحقيق رسالتيا
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