
 

 
 

  ومقتنيات المتاحف  والمباني األثرية والتاريخية
 

جامعة القـاهرة

  "علم المتاحف وتطويرها
  سلطنة عمان

  
 

  م٢٠١٤/
 
 
 
 
 
 

والمباني األثرية والتاريخيةمركز صيانة اآلثار  

جامعة القـاهرة  - لية اآلثار  ك  

  دورة تدریبیة
 

علم المتاحف وتطويرها  فى مجال
سلطنة عمانمن  یندربلمت

  في الفترة من

/٢٠/٢إلى م٢/٢/٢٠١٤

  

مركز صيانة اآلثار  

فى مجال"

٢

 
 
 
 

  
  
  
 



  المتاحف فعالیات الدورة التدریبیة فى مجال
  تحت عنوان 

  "علم المتاحف وتطويرها" 
  جامعة القاھرة  –المنعقدة بمركز صیانة اآلثار كلیة اآلثار  

  م٢٠١٤فبرایر٢٠الى  م٢٠١٤فبرایر ٢فى الفترة من  
  

   

 األسـبوع األول
 التوقیت عنوان المحاضرة الیوم

  األحــــــــــــــد
٢/٢/٢٠١٤ 

إدارة مركز صیانة اآلثار  –حفل إستقبال المتدربین مع عمید الكلیة 
مكتبة الجامعة  -وزیارة متحفى كلیة اآلثار –) المدیر ونائب المدیر(
  مشروع مبني متحف كلیة اآلثار الجدید –متحف جامعة القاھرة  –
 )خالد. سھام ، أ. أ(أمناء المتاحف بالكلیة  

  
٢- ١٠ 

 ٢.٣٠ -٢ إستراحة شاى
  علم المتاحف وتطورھا

 محمد حمزة    . د.أ
٣.٣٠ – ٢.٣٠ 

  األثنــــین
٣/٢/٢٠١٤ 

  األسس الرئیسیة لتصمیم القاعات فى المتاحف 
 عصام موسي/ د 

١٢- ١٠ 

 ١٢.٣٠ - ١٢ إستراحة شاى
  تصمیم وتنظیم المعروضات 

 ھالة عفیفي/ د.أ
٢.٣٠ – ١٢.٣٠ 

  الثالثـــــــاء
٤/٢ 

  المتحف اإلفتراضي+ التعلیمى للمتحف  الدور 
 محمد حمزة. د.أ

١٢- ١٠ 

 ١٢.٣٠ - ١٢ إستراحة شاى
  المعاییر القیاسیة والتشریعات الخاصة بالمتاحف

 عصام  موسي/ د
٢.٣٠ – ١٢.٣٠ 

  األربعـــــــــــاء
٥/٢ 

  طرق عرض المقتنیات التراثیة والثقافیة 
 ھاني جاد الرب. د

١٢- ١٠ 

 ١٢.٣٠ - ١٢ إستراحة شاى
  مظاھر وعوامل التلف للمجموعات المتحفیة

 جمعة عبد المقصود/ د.أ
٢.٣٠ – ١٢.٣٠ 

  الخمیس
٦/٢ 

  متحف الطفل بمصر الجدیدة+ زیارة المتحف الزراعى بالدقي 
 مراد فوزي. أ

١١-٩  
٢- ١١ 

 
 األسـبوع الثــــانـــــــى

 التوقیت عنوان المحاضرة الیوم
  األحــــــــــــــد

٩/٢  
  
  
 

  متاحف المواقع
 ھاني جاد الرب . د

١٢- ١٠ 

 ١٢.٣٠ - ١٢ إستراحة شاى
  طرق عرض القطع المعدنیة والمسكوكات

 مي رفاعي/ د
٢.٣٠ – ١٢.٣٠ 



  
  
  

  عمید الكلیة ورئیس مجلس اإلدارة         مدیر المركز          
  
  

  
  محمد حمزة اسماعیل الحداد/ د.أ      إبراھیم محمد محمد مصطفى / د.أ

 
 
 

  األثنــــین
١٠/٢ 

  زیارة المتحف الحربي وقلعة صالح الدین
 محمد حمزه. د.أ

٣-٩ 

  الثالثـــــــاء
١١/٢ 

  عملیات العرض المتحفىإ ستخدام الحاسب األلى فى 
 عصام  موسي/د

١٢- ١٠ 

 ١٢.٣٠ - ١٢ إستراحة شاى
  أمن المتاحف  
 حسام عبد الحمید/ د.أ

٢.٣٠ – ١٢.٣٠ 

  األربعـــــــــــاء
١٢/٢ 

  الصیانة العالجیة للمجموعات المتحفیة
 جمعة عبد المقصود/  د.أ

١٢- ١٠ 

 ١٢.٣٠ - ١٢ إستراحة شاى
  البیاناتالتسجیل والتوثیق وقواعد 

 محمد عبد الھادي      / د.أ
٢.٣٠ – ١٢.٣٠ 

  الخمیس
١٣/٢ 

  مجمع األدیان مصر القدیمة+ زیارة المتحف القبطى 
 فایزة الوكیل. د.أ

٢- ١٠ 

 
 األسـبوع الثــــالـــــث 

 التوقیت عنوان المحاضرة الیوم
  األحــــــــــــــد

١٦/٢ 
  زیارة المتحف المصرى بالقاھرة

 توفیقطارق . د
٢ - ١٠ 

  األثنــــین
١٧/٢ 

  مركب الشمس+ منطقة الھرم + زیارة إلى منطقة سقارة 
 عادل نصر + محمدي فتحي / أ+ عال العجیزي / د.أ

  ٣ - ٨ 

  
  الثالثـــــــاء

١٨/٢ 

  التقنیات الحدیثة للعرض والتخزین للمواد غیر العضویة
 منى فؤاد / د.أ

١٢- ١٠ 

 ١٢.٣٠ - ١٢ إستراحة شاى
  التقنیات الحدیثة للعرض والتخزین للمواد العضویة

 أسامة الفقي    / د
٢.٣٠ – ١٢.٣٠ 

  األربعـــــــــــاء
١٩/٢ 

  ابن طولون –زیارة متحف جایر أندرسون 
 شادیة الدسوقي . د.أ

٢- ١٠ 

  الخمیس
٢٠/٢/٢٠١٤ 

  زیارة معامل الترمیم بكلیة اآلثار 
 محمود عبد الحافظ / د 

١٢- ١٠ 

 ١- ١٢ الختام وتوزیع الشھاداتحفل 


