
جامعة القاھرة,عن كلیة األثار

لسنة 1803أنشئت كلیة اآلثار الحالیة بقرار من مجلس الجامعة للدراسات العلیا وبالقرار الجمھوري رقم 
وذلك استجابة للرغبة التى تقدمت بھا ھیئة اآلثار بأنھا فى حاجة ماسة إلى جمیع التخصصات 1970

من الدراسات األثریة . ومن ثم وافق مجلس الجامعة على إنشاء على قدر كافٍ الحصولالجامعیة بعد 
كلیة قائمة بذاتھا للدراسات األثریة تضم طالباً من الحاصلین على الثانویة العامة یقضون بھا أریع سنوات 

, یحصلون بعدھا على درجة اللیسانس فى اآلثار.



عن كلیة األثار, جامعة القاھرة

عنوان مقر إدارة الكلیة ، والعنوان البریدي

جامعة القاھرة- اآلثار كلیة

.المصريوبجوار البنك األھلي-خلف كلیة العلوم -جامعة القاھرة -الجامعي الحرم

+35728108022تلیفون : 

35728108فاكس 02 2+

arch@yahoo.com-faالبرید اإللكتروني

arch.cu.edu.eg-http://faالموقع اإللكتروني



كلیة األثار, جامعة القاھرةأھداف

.الخریجین في الجوانب المعرفیة والمھنیة والذھنیة والعامةكفاءةرفع-1

.معاییر شفافة للتقویم المستمر للطالبوضع-2

.البحوث العلمیة وارتباطھا بمجاالت التطبیق وأولویاتھاتمیز-3

.البرامج األكادیمیة طبقا الحتیاجات سوق العملتعدیل-4

.الطالب والباحثین في الھیئات ذات الصلة لتأھیلھم للعملتدریب-5

.متمیز في التعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمعالوصول لمستوى-6

األھداف اإلستراتیجیة:

المتاحف وترمیم رفع مستوى خریج اآلثار في أعمال التنقیب األثري ودراسة وتوثیق اآلثار وأعمال-1
وصیانة اآلثار.

رفع مستوى الثقة مع الھیئات ذات الصلة بخریج اآلثار.-2



كلیة األثار, جامعة القاھرةنبذة تاریخیة

نشأة الكلیة

ثریة فى بادئ األمر تابعة لمدرسة المعلمین العلیا . ثم أصبحت النواة األولى لكلیة اآلداب ألكانت الدراسات ا
م وھكذا أصبح قسم اآلثار بكلیة اآلداب دعامة 1925بالجامعة المصریة التي أنشاتھا الحكومة فى أكتوبر عام 

.1970حتى 1925ن الدعامات األولى للجامعة منذ إنشائھا. وظل قسم اآلثار تابعاً لكلیة اآلداب من عام م

لسنة 1803وقد أنشئت كلیة اآلثار الحالیة بقرار من مجلس الجامعة للدراسات العلیا وبالقرار الجمھوري رقم 
حاجة ماسة إلى جمیع التخصصات وذلك استجابة للرغبة التى تقدمت بھا ھیئة اآلثار بأنھا فى1970

من الدراسات األثریة . ومن ثم وافق مجلس الجامعة على إنشاء كلیة على قدر كافٍ الحصولالجامعیة بعد 
قائمة بذاتھا للدراسات األثریة تضم طالباً من الحاصلین على الثانویة العامة یقضون بھا أریع سنوات , 

ثار . كما تضم طالباً من خریجى الكلیات الجامعیة یقضون بھا یحصلون بعدھا على درجة اللیسانس فى اآل
سنتین یحصلون بعدھا على دبلوم الدراسات العلیا الذى یؤھلھم للتحضیر لدرجتى الماجستیر والدكتوراه فى 

اآلثار .

وقد بدأت الكلیة بقسمین فقط ھما قسم اآلثار المصریة القدیمة وقسم اآلثار اإلسالمیة ثم أنشأت الكلیة فى العام 
قسماً للترمیم .1974/1975الدراسى

وال شك أن اآلثار بفروعھا المتعددة ھى التاریخ الحى لكل أمة وھى الشاھد القائم على ما بدأت بھ حضارة 
و علم البحث عن أصول الحضارات حیث الجذور وتشكیل الذات , ومیدانھ ھو ما أنتجتھ أھلھا . فعلم اآلثار ھ

ید اإلنسان فى العصور السابقة وأنھ كلما زاد الكشف عن أثار أمة ما كلما زادت الحصیلة التى یستنتج منھا 
لقات من سلسلة متصلة الحتتاریخھا وحضارتھا . ومصر دون شك ھى من أغنى األمم بآثارھا التى مثل

تجارب اإلنسان المصرى فى وادى النیل منذ عصور ما قبل التاریخ وحتى الماضى القریب , ومن أجل ھذا 
تعددت مراكز دراسة اآلثار فى أغلب الجامعات والمعاھد والمتاحف العالمیة .وكان التعمق فى دراستھا على 

.یة لطالبھا مرحبة ومشجعةأرض الوطن ضرورة علمیة وملحة لتفتح كلیة اآلثار أبوابھا العلم



كلیة األثار, جامعة القاھرةلالھیكل األدارى 

الكلیةعـــــمـــــیــدحسنین/عزة فاروقأ.د

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالبالحداداسماعیل/ محمد حمزهأ.د

البیئةوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیةالغنىأ.د / منى فؤاد على عبد

والبحوثأ.د/ سعاد السید عبد العال                    وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا 

قسم اآلثار المصریةرئیسأ.د / عالء الدین عبد المحسن شاھین                   

قسم اآلثار اإلسالمیةرئیسأ.د/ أبو الحمد محمود فرغلى                             

د الكریم  ضوى                                   رئیس قسم الترمیم أ.د/ سلوى جا

أ/ ھناء عبد الفتاح                                                     أمین الكلیة 



كلیة األثار, جامعة القاھرةرسالة

إعداد متخصصین على مستوى عال في مجاالت اآلثار المصریة واإلسالمیة وترمیم اآلثار قادرین على 
المنافسة على المستویین الوطني واإلقلیمي لتحقیق األھداف التالیة:

النھوض بدراسة اآلثار عبر العصور وما یرتبط بأعمال الترمیم لھا في مصر ومحیطھا اإلقلیمي من -1
خالل إجراء البحوث النظریة والتطبیقیة.

تقدیم الخدمات االستشاریة للجھات ذات الصلة.-2

تنمیة الوعي األثري والثقافي والبیئي والمشاركة في خدمة المجتمع.-3

في المشروعات البحثیة ذات الصلة في مجال التخصص.المشاركة-4



كلیة األثار, جامعة القاھرةرؤیة

.الجودةمتمیزة في مجال التعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع من خالل اعتماد نظمتقدیم خدمة



كلیة األثار, جامعة القاھرةكلمة

األخوة واألخوات زمالئي وزمیالتي أعضاء ھیئة التدریس أعزائي طلبة وطالبات كلیة اآلثار .

أتوجھ إلیكم جمیعاً بتحیة تقدیر وإعزاز داعیة هللا أن یوفقني بعد أن تم تكلیفي بھذا العمل إلي تحقیق 

الذي یمثل خط الدفاع األول عن تراثنا الحضاري بدءا من كل ما نرجوه جمیعا ً لھذا الصرح األكادیمي 

الحضارة المصریة القدیمة مروراً بالحضارات الیونانیة الرومانیة والبیزنطیة والقبطیة وصوال للحضارة 

اإلسالمیة بكل ما تحملھ من وسطیة وعدالة وفنون تتجلي في العمارة اإلسالمیة والخطوط واآلداب.

بكافة العاملین بھا من أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین والفنیین وأیضا الدارسین من أھم إن كلیة اآلثار 

المراكز البحثیة التي تضمن الرؤیة المتجردة من األھواء لتاریخ وحضارة ھذا الوطن الذي نتشرف باالنتماء 

إلیھ .....

إن تكلیفي بھذه المھمة یضع علي كاھلي مسئولیة كبیرة للوصول إلي الھدف الذي نسعى إلیھ جمیعا ً 

أال وھو أن نتمكن من االرتقاء بمستوي الخریجین وتطویر العملیة التعلیمیة للوصول إلي المعدالت العالمیة 

تحت مظلة الحب والمودة متكاملین ولن نصل إلي ھذا الھدف إال بتكاتفنا وتعاوننا وأن نعمل جمیعا ید واحدة

ال متعارضین واضعین نصب أعیننا رسالتنا واثقین من تحقق نجاحاتنا .... بكم ومنكم ولكم 

وهللا یوفقنا وإیاكم لخدمة كلیتنا العریقة . 

عمید الكلیة 

أ.د. عزه فاروق
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