
 2015 والتراثاألثرية المدرسة الميدانية بميت رهينة إلدارة المواقع 

 (-FS1)المدرسة األولى  2015نوفمبر  12أكتوبر وحتى الخميس  3من السبت 

 (AERAجمعية أبحاث مصر القديمة )

 

 وستقوم أبحاث مصر القديمة. للمدرسة الميدانية بميت رهينة إلدارة المواقع األثرية والتراث والتى تنظمها جمعية يبدأ التقديم

 والذين يعملون حاليا بمنطقة آثار القاهرة الكبرى. المصرية وزارة اآلثار عشرون من مفتشى (20)بتدريب الجمعية 

 شروط التقديم:

ى أيكون المتقدم قد حصل على  أال وال يشترط ،ثارآقل فى وظيفتة كمفتش على األ مضى عاما  أان يكون المتقدم قد  -1

  .حفائر سابقةمدارس 

  بمنطقة آثار القاهرة الكبرى.حالياَ أن يكون المتقدم مفتش آثار يعمل  -2

 بميت رهينة وذلك للحصول على خبرة جيدة عن سيقوم مشروع ميت رهينة بتطوير مسار زيارة لثمانية مواقع أثرية للزائرين

، إعداد التقييم الالزم للموقع استنادا  الى الدراسة المكتبية ستقوم المدرسة بالتدريب علىو التراث الثقافى الثرى لمنف القديمة. 

والتراث الثقافى والذى يتضمن عمل لوحات إرشادية ومواد  األثرية والتسجيل األثرى، وإعداد الموقع، وطرق إدارة المواقع

الموقع فى ميت رهينة،  . سيشمل التدريب أيضاَ أعمالالجمهورمع  للتفاعلتطوير أنشطة  باإلضافة الىلتفسير الموقع، 

يجب أن يتوفر فى المتقدمين  كيفية كتابة التقارير وإعداد المحاضرات.التدريب على ومحاضرات وورش عمل، باإلضافة الى 

 تفسير المواقع األثرية للجمهور.الرغبة الجادة فى 

 .(-FS1)المدرسة األولى  2015 نوفمبر 12وحتى الخميس  أكتوبر 3تبدا مدرسة الحفائر من السبت 

، الهرم–بحاث مصر القديمة بالجيزة أسيتم التدريب فى المركز االثرى لجمعية  و ماكن إلقامة المتدربين،أتوفر المدرسة  نـل 

صباحا  6:30فى تمام الساعة على المتدربين المقبولين بالمدرسة الحضور للجيزه سيكون و ،رهينة وفى الموقع فى منطقة ميت

ويوم الجمعة  ظهرا  حتى الساعة الواحدة به ستمر العمل يوالذى  يوم الخميس ماعدا يوميا   مساء وذلك 6:30الساعة وحتى 

سوف يتم التدريس باللغة العربية من الجيزة الى الموقع )ميت رهينة(.  للمتدربين اإلنتقالستوفر الجمعية الراحة االسبوعية. 

معرفة  على المتقدمين ان يكونوا علىيجب . لذلك باللغة االنجليزية ستكون وكتابة التقاريرواالنجليزية، ولكن عملية التسجيل 

 كما سيكون من األفضل معرفة لغة أجنبية أخرى. جيدة جدا باللغة االنجليزية.

 المستندات المطلوبة:

  .سيرة ذاتية باللغة االنجليزية ال تزيد عن صفحتين  -1

 ن وجدت إ الجمهوروالتراث والتفاعل مع  األثرية إدارة المواقع تأى خبرات سابقة فى مجاال توضيح  -2

 الى العناوين االتية  2015سبتمبر 3الخميسهو رسال المستندات المطلوبةإلآخر ميعاد 

shaabansca@yahoo.com    وminantfs@aeraweb.org   

ستبدأ المدرسة فى كما فى مبنى وزارة اآلثار بالزمالك.  2015 سبتمبر 6ستتم المقابالت الشخصية يوم األحد مع العلم بأنه 

 .2015أكتوبر  3الهرم )مقر جمعية أبحاث مصر القديمة( يوم السبت  -الجيزة

 اآلثارالمدرسة متوقفة على إذن وموافقات أمنية من وزارة 
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