
2015 وواالترااثثااألثريیة االمدررسة االميیداانيیة بميیت ررهھھھيینة إلددااررةة االموااقع   

)-FS2 االثانيیة(االمدررسة  2015 دديیسمبر 17ووحتى االخميیس  نوفمبر 7من االسبت   

)AERAجمعيیة أأبحاثث مصر االقديیمة (  

 

 ووستقومم أأبحاثث مصر االقديیمة. للمدررسة االميیداانيیة بميیت ررهھھھيینة إلددااررةة االموااقع ااألثريیة وواالترااثث وواالتى تنظمهھا جمعيیة يیبدأأ االتقديیم
وواالذيین يیعملونن حاليیا بمنطقة آآثارر االقاهھھھرةة االكبرىى. االمصريیة ووززااررةة ااآلثارر عشروونن من مفتشى )25(بتدرريیب االجمعيیة   

شرووطط االتقديیم:  

1 ً أأاانن يیكونن االمتقدمم قد  - ىى أأيیكونن االمتقدمم قد حصل على  أأال ووال يیشترطط ٬،ثاررآآقل فى ووظظيیفتة كمفتش على ااأل مضى عاما
  .ائر سابقةمدااررسس حف

2   بمنطقة آآثارر االقاهھھھرةة االكبرىى.حاليیاَ أأنن يیكونن االمتقدمم مفتش آآثارر يیعمل  -

 بميیت ررهھھھيینة ووذذلك للحصولل على خبرةة جيیدةة عن سيیقومم مشرووعع ميیت ررهھھھيینة بتطويیر مسارر ززيیاررةة لثمانيیة موااقع أأثريیة للزاائريین
٬، دد االتقيیيیم االالززمم للموقع ااستناددااً االى االدررااسة االمكتبيیةإإعداا ستقومم االمدررسة بالتدرريیب علىوو االترااثث االثقافى االثرىى لمنف االقديیمة. 

وواالترااثث االثقافى وواالذىى يیتضمن عمل لوحاتت إإررشادديیة وومواادد  ااألثريیة وواالتسجيیل ااألثرىى٬، ووإإعداادد االموقع٬، ووططرقق إإددااررةة االموااقع
قع فى ميیت ررهھھھيینة٬، . سيیشمل االتدرريیب أأيیضاَ أأعمالل االمواالجمهھوررمع  للتفاعلتطويیر أأنشطة  باإلضافة االىلتفسيیر االموقع٬، 

يیجب أأنن يیتوفر فى االمتقدميین  كيیفيیة كتابة االتقارريیر ووإإعداادد االمحاضرااتت.االتدرريیب على وومحاضرااتت ووووررشش عمل٬، باإلضافة االى 
تفسيیر االموااقع ااألثريیة للجمهھورر.االرغبة االجاددةة فى   

.)-FS2 االثانيیة(االمدررسة  2015 دديیسمبر 17ووحتى االخميیس  نوفمبر 7االسبت تبداا مدررسة االحفائر من   
٬، االهھرمم–بحاثث مصر االقديیمة بالجيیزةة أأسيیتم االتدرريیب فى االمركز ااالثرىى لجمعيیة  وو ماكن إلقامة االمتدرربيین٬،أأتوفر االمدررسة  نـل 

صباحا  6:30فى تمامم االساعة على االمتدرربيین االمقبوليین بالمدررسة االحضورر للجيیزهه سيیكونن وو ٬،ررهھھھيینة ووفى االموقع فى منطقة ميیت
ً  لكمساء ووذذ 6:30ووحتى االساعة  وويیومم االجمعة  ظظهھرااً حتى االساعة االوااحدةة بهھ ستمر االعمل يیوواالذىى  يیومم االخميیس ماعداا يیوميیا

سوفف يیتم االتدرريیس باللغة االعربيیة من االجيیزةة االى االموقع (ميیت ررهھھھيینة).  للمتدرربيین ااإلنتقاللستوفر االجمعيیة االرااحة ااالسبوعيیة. 
معرفة  على االمتقدميین اانن يیكونواا علىيیجب . لذلك اللغة ااالنجليیزيیةب ستكونن ووااالنجليیزيیة٬، وولكن عمليیة االتسجيیل ووكتابة االتقارريیر

كما سيیكونن من ااألفضل معرفة لغة أأجنبيیة أأخرىى. جيیدةة جداا باللغة ااالنجليیزيیة.  

االمستندااتت االمطلوبة:  

1   .سيیرةة ذذااتيیة باللغة ااالنجليیزيیة ال تزيید عن صفحتيین  -
2 نن ووجدتت إإ االجمهھورروواالترااثث وواالتفاعل مع  ااألثريیة إإددااررةة االموااقع تتأأىى خبرااتت سابقة فى مجاال توضيیح  -  

االى االعناوويین ااالتيیة  2015أأكتوبر  22االخميیسهھھھو ررسالل االمستندااتت االمطلوبةإلآآخر ميیعادد   

shaabansca@yahoo.com    ووminantfs@aeraweb.org   

ستبدأأ االمدررسة فى كما فى مبنى ووززااررةة ااآلثارر بالزمالك.  2015 أأكتوبر 25 ااألحدستتم االمقابالتت االشخصيیة يیومم االعلم بأنهھ مع 
االجيیزةة .2015 نوفمبر 7يیومم االسبت االهھرمم (مقر جمعيیة أأبحاثث مصر االقديیمة)  -  

االمدررسة متوقفة على إإذذنن وومواافقاتت أأمنيیة من ووززااررةة ااآلثارر  

 


