
 5102مدرسة حفائر اولية بالجيزه 

 5102مارس  52يناير  وحتى الخميس  10من السبت 

 جمعية ابحاث مصر القديمة

 

اماكن متاحة لتدريب مفتشى وزارة االثار الذين  01. هناك يبدا التقديم لمدرسة الحفائر والتى تنظمها جمعية ابحاث مصر القديمة

 .القاهرة الكبرىيعملون بمنطقة اثار 

 شروط التقديم:

 اال يكون المتقدم قد حصل على اى مدارس حفائر سابقة -0

 ان يكون المتقدم قد امضى عاما على االقل فى وظيفتة كمفتش اثار -2

سوف تقوم المدرسة بتقديم تدريب على مبادئ الحفائر والتسجيل االساسية والتى تشمل: التسجيل عن طريق الكتابة والرسم 

رشفة سجالت الحفائر وكيفية حفظها وعمل قواعد البيانات، مقدمة عن المسح االثرى ونظم المعلومات الجغرافية، ال مقدمةوالتصوير، 

رسم المقتنيات ، مقدمة لدراسة وتسجيل الفخار ويشمل ذلك باالضافة الى اسبوع لتدريب على حفر وتسجيل الدفنات، اسبوع بالمعمل

دراسة العظام الحيوانية، دراسة النباتات القديمة، تسجيل اللقى االثرية ، ذلك باالضافة الى التدريب على كتابة التقارير واعداد  االثرية،

 المحاضرات.

توفر المدرسة اماكن إلقامة المتدربين، وعلى المتدربين  لن. 2102مارس  22يناير وحتى الخميس  10تبدا مدرسة الحفائر من السبت 

ستمر ييوم الخميس  ماعدا يوميا   مساء وذلك 2311صباحا وحتى الساعة  2311 ولين بالمدرسة الحضور للجيزه )موقع الحفائر(المقب

العمل حتى الساعة الواحدة مساء ويوم الجمعة الراحة االسبوعية. سوف يتم التدريس باللغة العربية واالنجليزية، ولكن عملية 

 . لذلك على المتقدمين ان يكونوا على  معرفة جيدة جدا باللغة االنجليزية.باللغة االنجليزية ونسوف تك التسجيل وكتابة التقارير

 المستندات المطلوبة:

 سيرة ذاتية باللغة االنجليزية ال تزيد عن صفحتين  -0

 االجابة على االتى -2

 كلمة( 221ماعارفك االثرية ) ال تزيد عن خالل السنتين السابقتين لتنمية مهاراتك والتى قمت بها  المجهودات واالعمال -أ

 كلمة( 221بمنطقة اثار الجيزة )ال تزيد عن شرح كيفية تطبيق ما سوف تتعلمه اثناء مدرسة الحفائر فى اعمالك المستقبلية  -ب

 

 الى العناوين االتية  2102يناير  00حتى  رسال المستندات المطلوبةيتم إ

shaabansca@yahoo.com 

  

Candidates accepted for interviews will be notified via email by Thursday 15th January, 2015.  
Interviews take place on Wednesday 21st January, 2015 at the MA offices in Zamalek.  
The field-school starts at Giza on Saturday 31st January, 2015.  
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