
CEPU اهداف ٢٠١٦ ل 
    التوثيق سوف يحتوي على االتي: 

صور كل عامل في كل فصل من فصول العمل •
والتحديث سوف يكون كلما كان ذلك ممكناً.  

مقابالت صورية وصوتية مع العمال السابقني •
والحاليني. 

مقابالت مع افراد عائلة العمال حول تأثير العمل •
على االسرة.  

انشاء شجرة عائلية بسيطة للعمال. (فكر بهذا كثيراً •
- CW تفكر بتسجيل العالقات العائلية بني العمال).

CEPU مستقبل ال  
     اهداف املستقبل تتضمن: 

تكوين تسجيالت صورية وكتب بلغتني على نتائج •
CEPU للجمهور العام.  

عرض وسائل االعالم املكتسبة في املعرض لترافق •
اثار العميري 

نشر رسمي عن النتائج كجزء من مشروع سهول •
مادبا - تل العميري سلسلة النشر االخير.

مشروع املجتمع 
االنثوغرافي في ُعميري 

مآدبا - تل العميري

 معلومات االتصال:   

+1 (951) 785-2632

mpp@lasierra.edu

madabaplains.org/umayri/cepu

  مشروع سهول مادبا
تل العميري

CEPU - جزء من ال

فـــي عـــام ٢٠١٢ مجـــموعـــة مـــن عـــلماء االثـــار الـــعامـــلني فـــي 
عـــميري بـــدأُ االســـتطالع عـــن تـــاريـــخ الـــعمال األردنـــيني. لـــقد 
كـــــانـــــوا مهـــــتمني فـــــي عـــــالقـــــات االســـــرة بـــــني الـــــعمال وكـــــذلـــــك 
تــــاريــــخهم مــــع االرض. مــــعظم الــــعمال يــــعيشون فــــي قــــريــــة 
 MPP قـــريـــبة مـــن بـــنيات ويـــمثلون تـــقالـــيد الـــتعاون مـــع ال

منذ عام ١٩٨٤.  

الــرغــبة فــي تــوثــيق نــطاق هــذه الــعالقــات الــتاريــخية انــجبت 
ال CEPU. انـــه قـــد تـــأمـــل ان يـــكون هـــذا املشـــروع اجـــذب 
فخـــر الـــعمال فـــي ارضـــهم والـــتراث و تـــعزيـــز شـــعور مـــلكية 

اثار املوقع.
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 بدا الحفر في تل العميري
 في صيف ١٩٨٤ كجرء
 من مشروع سهول مادبا

 بمجموعة من اعضاء
 الجامعات االمريكية و

 الكندية. جاء الفريق من
جميع انحاء العالم.

 وقد انضم العمال االردنيون
 من القرية املجاوره لبنيات

 لعلماء االثار و ساهموا في
 كل من فصول الحفر. بعض

 من منهم مثل امجد و ابو
 عيسى، التي اصبحت اوجههم

مألوفة على مرار السنني.

  أمجد املهدي
 بدأ أمجد العمل في

 عميري منذ عام ١٩٨٧ و
 استمر في االنضمام كل

موسم.

  ابو عسى طه
 عمل ابو عيسى ألول مرة في
 عميري سنة ١٩٩٤ و بمرور

 الوقت فورمان للعمال في
بُنيات.

CEPU: التاريخ في االردن 

فـي الـسنوات الـتي سـبقت بـناء الـطريـق السـريـع لـلمطار خـارج 
عـــمان، كـــانـــت عـــائـــلة عـــميري تـــسقي األغـــنام، املـــاعـــز، والجـــمال 
فــــي فــــصل الــــربــــيع عــــند تــــل الــــعمري. فــــي الــــسنوات الــــحالــــية، 
تـكون اهـتمام فـي تـوثـيق املـساهـمات الـتي قـام بـها سـكان قـريـة 
بُـنيات وبـما فـي ذلـك افـراد اسـرة املـري للمشـروع الـعميري. لـقد 
قـــــامـــــت الـــــعائـــــلة بـــــالـــــحفر، النخـــــل، تـــــكسير الصخـــــر، و تـــــنظيف 
املـوقـع.  قـدم عـمال املـوسـم مـن بُـنيات االرشـادات لـلعمال الجـدد 
واملــتطوعــني عــلى حــد ســواء. ولــقد انــشأت عــالقــة عــميقة بــينهم و 
بـني االرض و لـقد اظهـرت لـنا نـحن الـقادمـني مـن خـارج االردن 

ما قدمه اميري و شعبها للتاريخ الحديث.

  عادل
 اًخ ل ابو عيسى، لعَب

 ألول مرة في العميري منذ
 طفولته في ١٩٨٧. اصبحَ
 االن عضواً مهم من افراد
 الفريق. مؤخرا، احضرا
ابنته الى املوقع للزيارة.

  احمد و محمد
 على االقل، في كل عائلة يوجد
 فها جيلني يعملون في املوقع.
ُ  احمد و محمد، وهم توأم بدأ
 العمل في بدء ال٢٠٠٠ في
 العميري. والدهما عمل في

 املوقع قبل والدتهم.

CEPU 
مشروع املجتمع االنثوغرافي في ُعميري

قرية بنيات في١٩٨٧

"الفريق العميري" لعام ٢٠١٢


