
                                                                 
                         

  
                                                 

 
 على ترميم الفسيفساء وتصنيعه ة تدريبيرة دو

 
 من ضمن مشروع مراحل متقدمة من التدريب المهني في الحفاظ على التراث الثقافي في القدس الشرقية

( Code EJE CH 080 14 ) 
 أريحا / هيئة تنشيط السياحة في محافظة أريحا واألغوار على تمويل من الحكومة االيطالية من –حصل مركز الفسيفساء 

   ، وبالشراكة مع حراسة األراضي ألمقدسة مؤسسة األراضي المقدسة (PMSP) خالل برنامج دعم البلديات الفلسطينية 
ATS مشروع مراحل متقدمة من التدريب المهني في الحفاظ على التراث الثقافي في  و بلدية برونزولو االيطالية  لتنفيذ

 أريحا / هيئة تنشيط –يعلن مركز الفسيفساء  ومن خالل وفي اطار المشروع  EJE CH 080 14 القدس الشرقية رقم
 . من خالل العمل على ترميم الفسيفساء وتصنيعه تدريبيةة دورإقامةعن السياحة في محافظة أريحا واألغوار 

 .30 حتى عمر 18شباب وشابات من عمر الفئة المستهدفة : 
 حاصل على الشهادة الثانوية العامة.

 من سكان مدينة القدس( يحمل الهوية المقدسية ) .
  شهر، خمسة أيام في األسبوع ثمان ساعات في اليوم .12مدة الدورة : تستمر الدورة لمدة 

 .2014/ 12 / 31 االربعاء  يوم آخر موعد لتقديم الطلبات والسير الذاتية 
  وأرقام الهواتف التالية:,  على العناوين االلكترونيةلمزيد من االستفسارإلرسال الطلبات و

mosaiccentre@yahoo.com  afuno@alqudsnet.com    /    

 . 779330-0568 محمول :  ,2326342-02  فاكس :, 02 - 2326342هاتف : 

 
 
 

Training course in mosaic conservation and production 
 

“Advanced Heritage Conservation on job training in East Jerusalem’’  
( Code EJE CH 080 14 ) 

The Mosaic Centre Jericho - Committee for the Promotion of Tourism in the Governorate of Jericho 
has received a Grant from the Italian Government, through The Palestinian Municipalities Support 
Programme (PMSP), in partnership with the Custody of the Holy Land, ATS Pro Terra Sancta and 
Municipality of Bronzolo, for the implementation of the project “Advanced Heritage Conservation 
on job training in East Jerusalem’’ Code EJE CH 080 14 . In the framework of the project  , the 
Mosaic Centre Jericho - Committee for the Promotion of Tourism in the Governorate of Jericho 
announces for the registration of a training course in mosaic conservation and production.  
Target group: young people from 18 to 30 years of age.  
Holding Tawjihi diploma.  
Jerusalem ID holders.  
Course schedule: 12 months, 5 days a week , 8 hours daily.  
Deadline to present request and CV, Wednesday 31 of December 2014  
To send request and for more information please contact:  
mosaiccentre@yahoo.com / afuno@alqudsnet.com. 
Telephone: 02 2326342 , Fax :02 2326342 , Mobile : 0568779330 
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