
 

Intern opportunity with ACOR Photo Archive 

Project – Fall 2018 

 

 

 متدربة تعمل في مشروع ارشفة الصور في أكور

 - Intern working at the ACOR Photo Archive.  

Photo by Steve Meyer. 

 

Are you a visual person?  Do you love photography? ACOR is seeking to recruit 

immediately an intern to work with the ACOR Library Photo Archive team on an 

ongoing project to scan and digitize photographs. 

Qualifications and Desired Skills/Attributes: 

 University student or recent graduate in Cultural Resource Management or 

Archaeology or Library/Archival Sciences or any related degree program 

 Good English language communication skills (English is the primary 

working language at ACOR) 

 Basic Photoshop skills 

 Experience or interest in photography and digital media 

 Self-directed, responsible and independent 

 Willing to take direction and learn new skills 

 

 

 



What to Expect: 

 Work 18-24 hours per week on a regular schedule 

 Work at a computer workstation with scanning equipment 

 Carefully handle original photographic materials (slides, negatives, prints 

and video tapes) and support with the organization of these materials  

 Work under direction of the Project Archivist within the ACOR Library 

Photo Archive team, including the Library Director and Assistant Librarian 

 Opportunity to learn a lot about photography and advanced digitization 

techniques, while learning about the history of Jordan and the region 

 A small stipend, daily transportation allowance, and lunch are offered 

To apply: 

 Prepare a brief cover letter detailing any experience you may have had 

with museums, archives, photography and digitization and explaining why 

you are interested in this volunteer opportunity 

 Send your cover letter and CV to Jessica Holland, ACOR Project Archivist 

via email archives@acorjordan.org 

 See https://photoarchive.acorjordan.org/ to understand more about the 

photo archive project and see acorjordan.org to learn more about ACOR 

 

ACOR can only follow up with the most qualified candidates.     

                    

 

  2018 سنة –فرصة تدريب في مشروع أرشفة الصور بأكور 

المركز األمريكي لألبحاث الشرقية )اكور( عن متطوع أو متدرب للعمل في هل أنت شخص بصري؟ هل تحب التصوير؟ يبحث 

صور تاريخية ُمهداة للمركز وهي من ضمن محتويات المكتبة ، وسوف يعمل   مشروع بناء أرشيف الكتروني ، يعمل على رقمنة

 الضوئي للصور الفوتوغرافيه المتدرب مباشرة مع مسؤول األرشفه في المشروع، حيث أنه سوف يتدرب على كيفية عمل المسح

 وحمايتها وطرق التعامل معها.
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 المؤهالت:

 طالب /ة جامعي او خريج حديث 

 معرفة جيدة باللغة االنجليزية 

 يتحمل المسؤولية وذاتي التنظيم ويعمل بروح الفريق 

 على استعداد تام لتعلم مهارات جديدة 

 له معرفه أو مهتم بالتصوير الفوتوغرافي 

 العمل:مسؤوليات  

 ساعة باألسبوع كمتطوع حسب جدول زمني ُمنّظم 24- 18العمل 

 العمل على كمبيوتر مزّود بمعدات حديثة وُمتخّصصة بالمسح الضوئي 

 (( الشرائح ، الصور السالبه( العمل بعناية مع المواد الفوتوغرافيهNegative )و المطبوعات 

 العمل تحت اشراف مسؤول األرشفه بالمشروع 

 الكثيرعن التصوير الفوتوغرافي وتقنيات الرقمنه المتقدمة فرصة لتعلم 

 باالضافة الى وجبه غداء ديتقاضى المتدرب طيلة فترة التدريب على مبلغ مالي محدو 

 كيفية التقديم:

قدراتك ب قم بإعداد رسالة تغطية موجزة توضح فيها عن تجربة لديك في عمل االرشفه أو التصوير والرقمنه اذا توفر القناع المشروع

وسبب اهتمامك باالنضمام للتدريب ، إرسال السيرة الذاتية مرفقه برسالة التغطية للسيد : ستيف ، مسؤول األرشفه بالمشروع على 

 archives@acorjordan.org االيميل التالي:

 رونيلمعرفة المزيد عن المشروع تابع الموقع االلكتhttps://photoarchive.acorjordan.org 

 لمعرفة المزيد عن أكور، زور موقعنا االلكتروني www.acorjordan.org 
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