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أول:اأقساماالكليةادرجةاالبكالوريوس
ًا
يوجد بالكلية خمسة أقسام علمية يضم بعضهم برنامج دراسي واحد ويضم
البعض األخر برنامجين دراسيين على النحو التالي:

 -1قسم اآلثار المصرية القديمة( :يضم برنامجين دراسيين)
أ -برنامج اآلثار والحضارة المصرية القديمة
ب -برنامج اللغة والحضارة المصرية القديمة

 -2قسم اآلثار اليونانية والرومانية (يضم برنامجين دراسيين)
أ -اآلثار والحضارة اليونانية والرومانية.

ب -اللغة والحضارة اليونانية والرومانية

 -3قسم اآلثار اإلسالمية
 -4قسم "علوم اآلثار والحفائر"( .برنامج متميز بالمصاريف)،
قسم جديد ينشأ ألول مرة في مصر والعالم العربي.
 -5قسم"إدارة المتاحف والمواقع األثرية" (برنامج متميز بالمصاريف)،
قسم جديد ينشأ ألول مرة في مصر والعالم العربي.

 -6برنامج ترميم وصيانة التراث المعمارى ( برنامج متميز
بالمصروفات) بينى بين كليتى اآلثار والهندسة.
(الدراسة باللغة األنجليزية  -يقبل طالب الشعب العلمية فقط)
 -7برنامج نظم المعلومات األثرية والتراثية ( برنامج متميز
بالمصروفات) بينى بين كليتى اآلثار والحاسبات والمعلومات.
(الدراسة باللغة األنجليزية  -يقبل طالب الشعب العلمية فقط)
 -8برنامج علم اآلثار الحيوية ( برنامج متميز بالمصروفات)
بينى بين كليتى اآلثار والعلوم.

(الدراسة باللغة األنجليزية  -يقبل طالب الشعب العلمية فقط)

ثانيا ً:انظاماالقبولابالكلية

(مرحلةاالبكالوريوس)

-

تقبل كلية اآلثار الطالب الحاصلين على الثانوية العامة (الشعب العلمية
واألدبية) أو ما يعادلها ،وذلك طبقًا لترشيحات مكتب التنسيق أو مكتب
التحويالت المركزي بجامعة عين شمس.

-

تقبل الكلية الطالب الوافدين للدراسة بها وفقًاً للقواعد والقوانين المتبعة في
ذلك بجامعة عين شمس وطبقًا لما يقره المجلس األعلى للجامعات.

-

توزع الطالب على األقسام من خالل تنسيق داخلي بناء على الشرًوط المعلنة
الموافق عليها من قبل مجلس الكلية محدد بها أيضا األعداد المقررة لكل
برنامج.

-

البرامج الخاصة بدون شروط ويتقدم لها الطالب مباشرة.

-

خطة الدراسة قائمة على نظام الساعات المعتمدة 144 ،ساعة لكل قسم،
موزعة على  8مستويات دراسية.

تتميز كلية اآلثار عن مثيالتها من كليات اآلثار على مستوى الجمهورية بإنشاء
أقسام وبرامج جديدة ،وتطوير األقسام والبرامج التي كانت قائمة بالفعل بما تلبي
احتياج سوق العمل ويحسن من مستوى خريج اآلثار:

* هي الكلية المصرية األولى التي تتحول من برامج علوم اآلثار التقليدية
بالجامعات المصرية إلى اآلثار والدراسات العملية والميدانية من أجل فتح أسواق
قليميا.
جديدة للخريجين
محليا وا ً
ً

* تتبنى كلية اآلثار الالئحة المطورة لبرامج اآلثار ،والتي أقرها قطاع اآلثار
بالمجلس األعلى للجامعات ،لتكون الكلية األولى على مستوى الجمهورية التي
تقوم بتطبيقها.
* تطوير برامج المتاحف وادارتها ،والتنقيب والحفائر كعلوم مساعدة محدده لعمل
خريجي أقسام اآلثار التقليدية بما يتفق واحتياج سوق العمل والمعايير الدولية.

* خطة تدريبية متكاملة للمناطق اآلثرية والمتاحف بمصر ،اضافة إلي التدريبات
العملية بالمواقع االثرية وبعثات الحفائر.

تمنحاجامعةاعيناشمسادرجةاالبكالوريوس
فيااآلثاراالدرجاتاالعلميةاالممثلةافيا
التخصصاتاالتالية:ا
• اآلثار المصرية القديمة
• اآلثار اإلسالمية
• اآلثار اليونانية والرومانية
• علوم اآلثار والحفائر
•

إدارة المتاحف والمواقع األثرية

• ترميم وصيانة التراث المعماري
• برنامج نظم المعلومات األثرية والتراثية
• برنامج علم اآلثار الحيوية

برنامج دراسي يتناول اآلثار المصرية القديمة ،يتخصص فيه
الطالب إما في "اآلثار والحضارة المصرية القديمة" أو "اللغة
صا بهذا المجال
والحضارة المصرية القديمة" ،ليكون متخص ً
بعد التخرج.

قسم الآاثر املرصية القدمية
العباسية – شارع الخليفة المأمون

تقومًخطةًالدراسةًعليًنظامًالساعاتًالمعتمدةًبأجماليً 144ساعةًموزعةًعليًً
أربعًسنواتًدراسيةً( 8مستويات)

facultyofarchaerologyasu
http://arch.asu.edu.eg

برنامج دراسي يتناول اآلثار اإلسالمية ،يتخصص فيه الطالب
فى األثـــــار اإلســـــالمية وعناصرها المعمارية المختلفة
صا بهذا
وكذلك الفنون والتصوير والمسكوكات ،ليكون متخص ً
المجال بعد التخرج.
العباسية – شارع الخليفة المأمون
تقومًخطةًالدراسةًعليًنظامًالساعاتًالمعتمدةًبأجماليً 144ساعةًموزعةًعليًً
أربعًسنواتًدراسيةً( 8مستويات)

facultyofarchaerologyasu
http://arch.asu.edu.eg

برنامج دراسي يتناول اآلثار اليونانية والرومانية ويتخصص
فيه الطالب اما في " :اآلثار والحضارة اليونانية والرومانية "
أو "اللغة والحضارة اليونانية والرومانية" ،ليكون خريجا
متميزا بهذا المجال بعد التخرج
العباسية – شارع الخليفة المأمون
تقومًخطةًالدراسةًعليًنظامًالساعاتًالمعتمدةًبأجماليً 144ساعةًموزعةًعليًً
أربعًسنواتًدراسيةً( 8مستويات)

facultyofarchaerologyasu
http://arch.asu.edu.eg

برنامج دراسي جديد يدرس ألول مرة في مصر والمنطقة
العربية ،ليلبي احتياج مصر والمنطقة العربية في هذا
التخصص ،الذي ظهرت أهميته واهتمام المنظمات الدولية
للحفاظ على التراث وخاصة منظمة اليونسكو.
العباسية – شارع الخليفة المأمون
تقومًخطةًالدراسةًعليًنظامًالساعاتًالمعتمدةًبأجماليً 144ساعةًموزعةًعليًً
أربعًسنواتًدراسيةً( 8مستويات)

facultyofarchaerologyasu
http://arch.asu.edu.eg

برنامج دراسي جديد يدرس ألول مرة في مصر والمنطقة
العربية ،ليلبي احتياج مصر والمنطقة العربية في هذا
التخصص ،الذي ظهرت أهميته باحتياج خريج يعمل بمجال
التنقيب والحفر األثري مسلح بمهارات خاصة للحفاظ على
المكتشفات األثرية.
تقومًخطةًالدراسةًعليًنظامًالساعاتًالمعتمدةًبأجماليً 144ساعةًموزعةًعليًً
أربعًسنواتًدراسيةً( 8مستويات)

العباسية – شارع الخليفة المأمون
facultyofarchaerologyasu
http://arch.asu.edu.eg

برانمج بيين بني لكييت الآاثر والهندسة
برنامج دراسي جديد يدرس ألول مرة في مصر والمنطقة العربية ،ليلبي
احتياج مصر والمنطقة العربية في هذا التخصص ،الذي ظهرت يهدف إلى
بناء كوادر جديرة بالعمل في حماية المنشآت والمفردات المعمارية ذات
الخواص التاريخية أو الثقافية أو البصرية المتميزة وصيانتها واصالحها.
تقومًخطةًالدراسةًعليًنظامًالساعاتًالمعتمدةًبأجماليً 144ساعةًموزعةًعليًً
أربعًسنواتًدراسيةً( 8مستويات)

العباسية – شارع الخليفة المأمون
facultyofarchaerologyasu
http://arch.asu.edu.eg

برانمج بيين بني لكييت الآاثر واحلاس بات واملعلومات
برنامج دراسي جديد يدرس ألول مرة في مصر والمنطقة العربية ،يهدف
إلى تخريج كوادر متخصصة وذات كفاءة عالية في نظم المعلومات األثرية
قادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في مجاالت علم اآلثار
المختلفة.
تقومًخطةًالدراسةًعليًنظامًالساعاتًالمعتمدةًبأجماليً 144ساعةًموزعةًعليًً
أربعًسنواتًدراسيةً( 8مستويات)

العباسية – شارع الخليفة المأمون
facultyofarchaerologyasu
http://arch.asu.edu.eg

برانمج بيين بني لكييت الآاثر والعــــلوم
برنامج دراسي جديد يدرس ألول مرة في مصر والمنطقة العربية ،يهدف
إلى تخريج كوادر متخصصة وذات كفاءة عالية في مجال اآلثار الحيوية
المتعدد التخصصات الذي يجمع بين النظرية األنثروبولوجية وطرق العلوم
اإلجتماعية والطبيعية عن طريق دراسة الجزيئات الحيوية القديمة الناتجة
عن الحفائر وتحليلها والحصول علي نتائج جديدة.
تقومًخطةًالدراسةًعليًنظامًالساعاتًالمعتمدةًبأجماليً 144ساعةًموزعةًعليًً
أربعًسنواتًدراسيةً( 8مستويات)

العباسية – شارع الخليفة المأمون
facultyofarchaerologyasu
http://arch.asu.edu.eg

العباسية – شارع الخليفة المأمون.
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