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 المرجعية األكاديمية المعايير القومية

 لقطاع اآلثار 

 
 قطاع اآلثار مواصفات خريجأواًل: 

 :قادرا عمىخريج اآلثار  يكونيجب أن 
 

التفاعل مع المستجدات والمتغيرات و استيعاب المفاىيم األساسية والنظريات والمدارس الفكرية  -1
 تيا.وتطبيقا العالمية التى ليا صمة بمجال عموم اآلثار

 الفنية والمعمارية والمغوية.و  العممية تحميل وتأريخ اآلثار من خالل المدارس -2
 .نولوجيا المواد والصناعاتالتعرف عمى تك -3
 المادي. الحفاظ عمى التراث الثقافي  -4
 .األخرى بما يخدم تخصصو االستفادة من العموم -5
 إدارة المواقع األثرية والمتاحف وتنظيم المعارض. -6
 .والتشريعات الحاكمة لمعمل فى مجال اآلثاروالمواثيق وانين االلتزام  بالق -7
الميارات المغوية لمتعامل مع المراجع الالزمة لتخصصو بمغة أجنبية واحدة عمى  لتواصل من خاللا -8

 األقل.
 .في مجال عممو البحث العممي في حل المشكالت التي تواجيوأساليب و  اتباع مناىج التفكير -9

 لحديثة وتطبيقاتيا فى الممارسة المينية.التكنولوجيا ا استخدام -11
المجتمع وتنمية البيئة ونشر  لخدمة المعارف والميارات المكتسبة فى مجال التخصصتوظيف  -11

 الوعي األثري
 

قادرا  ترميم اآلثار امجنخريج بر  يكونضافة إلى المواصفات العامة لخريج اآلثار يجب أن باإل
 :عمى
 .تمف اآلثار ومظاىر وميكانيكيات تحديد عوامل -1

 .اآلثار وطرق الصيانة الوقائية وعالج ترميم أساليب إتقان -2
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 القديمة برنامج اآلثار المصرية -1
 

 أ(المعرفة والفهم: 
 :فهم عمى وقادرا المعارف اكتسب قد القديمة اآلثار المصرية برنامج خريج يكون أن يجب 

 المختمفةومراحميا المغة المصرية القديمة بخطوطيا   1أ/
 .التخصصية المصطمحات األثرية2/ أ
 .آثار مصر القديمة خالل عصورىا المختمفةتاريخ و . 3/أ
 الحضارات المعاصرة لمحضارة المصرية القديمة. وفكر تاريخ.4أ/
 عند المصري القديم. وتطوره .الفكر الديني5أ/
 .العموم المساعدة لعمم االثار.6/أ
 . ارسة المينية في عمم اآلثار المصرية القديمةوالمم البحث العمميوأساليب . أخالقيات 7/أ
دارة. 8/أ  .والمواقع األثرية المتاحف تنظيم وا 
 اإلبداع وريادة األعمال.مجاالت االبتكار و  . أسس9/أ
 لمعمل في مجال اآلثار ةالمنظم ةواألخالقي ةالقانوني طراأل. 11أ/
 

 المهاراتالذهنية:(ب

 :عمى قادرا القديمة ريةاآلثار المص برنامج خريج يكون أن يجب

 التأثيرات المتبادلة بين الحضارة المصرية القديمة والحضارات المعاصرة ليا في منطقة الشرقاستنباط . 1ة/
 األدنى القديم.

 والفنية والمغوية عبر العصور المصرية القديمة. يز بين السمات المعماريةالتمي.2ب/
 .ن خالل اآلثار الثابتة والمنقولةلمصر القديمة مالحضاري  الدور . استنتاج3ب/
 .التفكير العممى أساليبباستخدام  الحفائر وتطوير المواقع األثرية التخطيط لمشروعات.4/ب

 المهارات المهنية والعملية(ج

 :عمى قادرا القديمة اآلثار المصرية برنامج خريج يكون أن يجب

 .القديمة المصرية وتوثيق وتأريخ اآلثار توصيف 1ج/
 .القديمة ةالنصوص المصريوترجمة وتحميل راءة ق 2/ج
 إدارة المواقع األثرية والمشاركة في أعمال الحفائر. 3ج/
 وطرح حمول ليا.  القديمة تشخيص المشكالت المتعمقة بمجال اآلثار المصرية 4ج/
 .القديمة تطبيق أساسيات الحفظ والصيانة لألثر في مجال اآلثار المصرية 5ج/
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 ساليب الحديثة في العرض المتحفي وتنظيم المعارض.استخدام األ 6ج/
فً يغبل اآلصبس  نًششوػبد انزشييى وانذساعبد االعزشبسيخ دساعبد انغذوي  إػذاد انًشبسكخ في .7ط/

 .انًظشيخ انمذيًخ

 
 :لمهارات العامةا( د

 :عمى قادرا القديمة المصرية اآلثار برنامج خريج يكون أن يجب
 .التواصل والبحث عن المعموماتفى  الحديثة التكنولوجية الوسائطاستخدام . 1د/    
 .العمل بكفاءة ضمن فريق. 2د/    
 .وشفاىة مكتوبة بصورة مع اآلخرينالفعال . التواصل 3د/    
 .بمغة أجنية واحدة عمى األقلااللمام .4د/    
 .المشكالت حلالعممية في  ساليباأل . استخدام5د/    
 لذات والتعامل مع ضغوط العمل.ادارة وتقييم ا 6د/    
 التنمية المعرفية والفكرية والتعمم الذاتى المستمر 7د/    
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 برنامج اآلثار اليونانية الرومانية -2
 
 :المعرفة والفهم(أ 

 :فهم عمى وقادرا المعارف اكتسب قدليونانية الرومانية ااآلثار  برنامج خريج يكون أن يجب
 

 .مختمفة خالل العصرين اليوناني والرومانيالحضارات الآثار تاريخ و .  1/أ
المغة  -المغة اليونانية –المغات السائدة في العصرين اليوناني والروماني )المغة المصرية القديمة  .2أ/

 الالتينية(
 .ليوناني والرومانيا رينعصالخالل  تزامنةلحضارات الما .3أ/
 .الرومانيليوناني و ا رينعصالخالل  كر الدينيلفسطورة وااأل.4/أ
 .التخصصية المصطمحات األثرية . 5أ/
 .اليونانية الرومانية.العموم المساعدة لعمم االثار 6/أ
 .ثار اليونانية الرومانيةالبحث العممي والممارسة المينية في عمم اآل وأساليب خالقيات. أ7/أ
دارة8/أ  والمواقع األثرية. المتاحف . تنظيم وا 
 بداع وريادة األعمال.اإلمجاالت االبتكار و  . أسس9/أ
 .لمعمل في مجال اآلثار ةالمنظم ةواألخالقي ةالقانوني طراأل. 11أ/
 
 

 :المهاراتالذهنية(ب



 :عمى قادراليونانية الرومانية ا اآلثار برنامج خريج يكون أن يجب

 
 انؼظشيٍ انيىَبَي وانشويبَي انًزضايُخ خاللانًزجبدنخ ثيٍ انحضبساد  انزأصيشاد . اعزُجبط1ة/

انؼظشيٍ انيىَبَي  انًزضايُخ خاللثيٍ انغًبد انًؼًبسيخ وانفُيخ وانهغىيخ نهحضبساد  . انزًييض2ة/ 

 .وانشويبَي

 في انؼظشيٍ انيىَبَي لمصر من خالل اآلثار الثابتة والمنقولةالحضاري  الدور . استنتاج3ب/    

 .وانشويبَي 
 .التفكير العممي ليباأس باستخدام والمتاحف يةالحفائر وتطوير المواقع األثر  التخطيط لمشروعات .4/ب
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 :المهارات المهنية والعملية ج(

 :عمى قادرا اليونانية الرومانية اآلثار برنامج خريج يكون أن يجب
 

 .ثبنهغبد انًخزهفخ خالل انؼظشيٍ انيىَبَي وانشويبَي انُظىصورشعًخ ورحهيم لشاءح  1ط/

 .انؼظشيٍ انيىَبَي وانشويبَي ورىصيك ورأسيخ اآلصبس خاللرىطيف  2ط/

 إداسح انًىالغ األصشيخ وانًشبسكخ في أػًبل انحفبئش. 3ط/

 خالل انؼظشيٍ انيىَبَي وانشويبَي وطشػ حهىل نهب. د انًزؼهمخ ثًغبل اآلصبس رشخيض انًشكال 4ط/

 ي.خالل انؼظشيٍ انيىَبَي وانشويبَ بَخ نؤلصش في يغبل اآلصبسرطجيك أعبعيبد انحفظ وانظي 5ط/

 اعزخذاو األعبنيت انحذيضخ في انؼشع انًزحفي ورُظيى انًؼبسع. 6ط/

فً  انزشييىانحفبئش ونًششوػبد  وانذساعبد االعزشبسيخ دساعبد انغذوي  إػذاد في انًشبسكخ 7ط/

 يغبل اآلصبس انيىَبَيخ انشويبَيخ.

 

 

 :لمهارات العامةا( د

 :عمى قادرا اليونانية الرومانية اآلثار برنامج خريج يكون أن يجب

 .فى التواصل والبحث عن المعمومات الحديثة التكنولوجية الوسائط. استخدام 1د/    
 .. العمل بكفاءة ضمن فريق2د/    
 .ةوشفاى مكتوبة بصورةالفعال مع اآلخرين  التواصل. 3د/    
 ..االلمام بمغة أجنية واحدة عمى األقل4د/    
 .المشكالت حل العممية في ساليباأل استخدام. 5د/    
 ادارة وتقييم الذات والتعامل مع ضغوط العمل. 6د/    
 التنمية المعرفية والفكرية والتعمم الذاتى المستمر 7د/    
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 برنامج اآلثار اإلسالمية -3
 والفهم: المعرفة ( أ

 :فهم علىدا را لسماميةد اكسلسبالماار واآلثاراإلنامججبأنيكونخريجبري

 صبس اإلعالييخ انضبثزخ وانًُمىنخ ورأسيخهب.لىاػذ وطف اآل 1أ/

 حذاس انزبسيخيخ انًخزهفخ.بس انؼظش اإلعاليي وػاللبرهب ثبأليشاحم رطىس آص 2أ/

 انًذاسط انًخزهفخ في يغبل ػهى اآلصبس اإلعالييخ.  3أ/

 أعظ إداسح انًىالغ األصشيخ ويُبطك انحفبئش انخبطخ ثبنؼظش اإلعاليي. 4أ/

 صشيخ انزخظظيخ.انًظطهحبد األ  5أ/

 .انهغبد انششليخ انًغزخذيخ ػهً اآلصبس اإلعالييخ  6أ/ 

 .انؼهىو انًغبػذح نؼهى اآلصبس اإلعالييخ  7/أ 

 .أخالليبد انجحش انؼهًي وانًًبسعخ انًهُيخ في يغبل اآلصبس اإلعالييخ  8./أ

 .َظى إداسح انًزبحف انخبطخ ثبنؼظش اإلعاليي 9أ/

      .اإلثذاع وسيبدح األػًبلد يغبالاالثزكبس و أعظ  11/أ 

 .لمعمل في مجال اآلثار ةالمنظم ةواألخالقي ةالقانوني طراأل 11/ أ      

 

 :المهارات الذهنية( ب
 اآلثاراإللسماميةدا راعلى:جبأنيكونخريجبرنامجي

 اإلعالييخ. ىاهش انًخزهفخ ػهً اآلصبساألحذاس انزبسيخيخ وانظ أصش اعزُجبط 1/ة 

 ثيٍ طشص وػُبطش انؼًبسح وانفُىٌ اإلعالييخ خالل ػظىسهب وألبنيًهب انًخزهفخ. يضانزًي 2/ة

 .اإلعالييخ يٍ حيش انشكم وانًضًىٌانُظىص انىاسدح ػهً اآلصبس  رحهيم 3 /ة

انُظىص  يٍ خالل ولذ اإلَشبءانضبثزخ االعزذالل ػهً انحبنخ انزي كبَذ ػهيهب اآلصبس اإلعالييخ  4 /ة.

 .بئكانزبسيخيخ وانىص

 .انزفكيش انؼهًي أعبنيت ثبعزخذاو زخطيظ نًششوػبد انحفبئش ورطىيش انًىالغ األصشيخ اإلعالييخان  5ة/
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 :المهارات المهنية والعملية(ج

 اآلثاراإللسماميةدا راعلى:جبأنيكونخريجبرنامجي

 .الييخ اآلصبس اإلع ورأسيخورىصيك  وطف  1ط/

لمخطوطات التاريخية والنقوش الكتابية  المختلفة فى مجال توظيف الوثائق والمصادر وا . 2ط/

 التخصص.

 اعزخذاو األعبنيت انحذيضخ في انؼشع انًزحفي ورُظيى انًؼبسع.  3ط/

 إداسح انًىالغ األصشيخ وانًشبسكخ في أػًبل انحفبئش. 4ط/

 تشخيص المشكالت المتعلقة بمجال اآلثار اإلسالمية وطرح حلول لها.  5ج/

 .ثار اإلسالميةأساسيات الحفظ والصيانة لآلتطبيق  6ج/

فً يغبل اآلصبس  نًششوػبد انزشييى وانذساعبد االعزشبسيخ دساعبد انغذوي  إػذادانًشبسكخ في . 7ط/

 .اإلعالييخ

 

 

 :لمهارات العامةا ( د

 :عمى قادرااآلثاراإللسماميةبرنامج خريج يكون أن يجب
 .فى التواصل والبحث عن المعمومات ثةالحدي التكنولوجية الوسائط. استخدام 1د/    
 .. العمل بكفاءة ضمن فريق2د/    
 .ةوشفاى مكتوبة بصورةالفعال مع اآلخرين  التواصل. 3د/    
 ..االلمام بمغة أجنية واحدة عمى األقل4د/    
 .المشكالت حلالعممية في  ساليباأل استخدام. 5د/    
 ضغوط العمل.ادارة وتقييم الذات والتعامل مع  6د/    
 التنمية المعرفية والفكرية والتعمم الذاتى المستمر 7د/    
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 برنامج ترميم اآلثار 

 

 أ( المعزفة والفهم

 :سب المعارف وقادرا عمى فهميجب أن يكون خريج برنامج ترميم اآلثار قد اكت
 
 .انزكُىنىعيخ انحذيضخ ورطجيمبره اآلصبسوطيبَخ ػهى رشييى ورطىس . َشأح1أ/

 وركُىنىعيب انًىاد وانظُبػبد انمذيًخ. انًخزهفخ األصشيخ انًىاديكىَبد وخىاص . 2أ/

 .راد انظهخ ثًغبل انزخظض انؼهًيخانًظطهحبد  .3أ/

 .األصشيخ انًىادفحض ورحهيم  طشق أعظ .4أ/

 .اآلصبسرشييى و انًغبػذح نؼهى انؼهى .5أ/

 .نآلصبس انؼهًيطشق انزىصيك وانزغغيم  .6/أ  

 وطشق رشييًهب وطيبَزهب. األصشيخ انًىادىايم وييكبَيكيبد ويظبهش رهف ػ .7أ/

 .يششوػبد انظيبَخ وانزشييى وإػبدح انزأهيمإداسح أعظ  .8أ/

 . طشق ػشع وَمم ورذاول ورخضيٍ انًمزُيبد األصشيخ .9أ/    

 .انزخظض يغبل فً انميبط وأعبنيت وأدوارهانؼهًي انجحش  .يُبهظ11أ/

 .زخظضانيغبل  فً انًهُيخ وانًًبسعخ انؼهًي انجحش . أخالليبد11أ/

 .اإلثذاع وسيبدح األػًبليغبالد االثزكبس و أعظ 12/أ 

 .اآلثاروصيانة  ترميم لمعمل في مجال ةالمنظم ةواألخالقي ةالقانوني طراأل 13/ أ
 

 

 ب( المهارات الذهنية:

 يجب أن يكون خريج برنامج ترميم اآلثار قادرا عمى:
 .حىص وانزحبنيم نزمييى حبنخ األصشَزبئظ انفش يفغر. 1ة/

 حهىل نهب. انًشكالد و طشػ ورشخيضاالعزذالل  وطشق انزفكيش فً انؼهًي انًُهظ ارجبع. 2ة/ 

 .وحفظ اآلصبس ثيٍ انطشق انزغشيجيخ وانزطجيميخ انًخزهفخ في ػالط وطيبَخ انًمبسَخ .3ة/

 .وحفظ اآلصبسرشييى وطيبَخ و نؼالطًالئًخ انًىاد ان اخزيبس. 4ة/

 .يغبل طيبَخ اآلصبسفي اخزيبس انزطجيمبد انزكُىنىعيخ انحذيضخ انًالئًخ . 5ة/
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 ج( المهارات المهنيـــة والعملية 

 :رميم اآلثار قادرا عمىيجب أن يكون خريج برنامج ت

 .األصشيخانًىاد  طشق انفحض وانزحهيم انًالئًخ نزشخيض يظبهش رهف رطجيك. 1ط/  

 ( وانزغشيت في يغبل رشييى وطيبَخ اآلصبس.ضبهبحانًحبكبح )انًانزكُىنىعيب فً ػًم  ذاواعزخ.2ط/   

 دساعبد انغذوي وأعبنيت انزُفيز نًششوػبد انزشييى. ػذاد ورطجيكإ انًشبسكخ في .3ط/

 رشييى وطيبَخ وحفظ اآلصبس.. 4ط/    

 بد.انزمُيبد انحذيضخ نزغغيم ورىصيك اآلصبس ورحهيم انجيبَ رطجيك. 5ط/

 .نًمزُيبد األصشيخا ػشعوانطشق انحذيضخ في َمم ورخضيٍ  اعزخذاو. 6ط/

 طشق انىلبيخ يٍ انًخبطش انظحيخ في ثيئخ انؼًم. رطجيك. 7ط/   

 .. اعزخذاو أعبنيت انظيبَخ انىلبئيخ فً يغبل حفظ اآلصبس8ط/

 

 المهارات العامة ( د

 يجب أن يكون خريج برنامج ترميم اآلثار قادرا عمى:
 .فى التواصل والبحث عن المعمومات الحديثة التكنولوجية الوسائط. استخدام 1د/    
 .. العمل بكفاءة ضمن فريق2د/    
 .ةوشفاى مكتوبة بصورةالفعال مع اآلخرين  التواصل. 3د/    
 ..االلمام بمغة أجنية واحدة عمى األقل4د/    
 .المشكالت حلفي  عيةواإلبتكارية واإلبدا العممية ساليباأل استخدام. 5د/    
 ادارة وتقييم الذات والتعامل مع ضغوط العمل. 6د/    
 التنمية المعرفية والفكرية والتعمم الذاتى المستمر 7د/    

 


