


إضاءة على المهنة
يزداد االهتمام اليوم بالحضارات القديمة واآلثار التي تركتها، 

وبهدف الوقوف على خفايا هذه الحضارات وإبداعاتها والخدمات التي 
قّدمتها لإلنسانية، كان ال بّد من معرفة اللغة المتداولة آنذاك التي تعتبر الوسيلة 

األبرز لفّك رموز المكتشفات األثرّية القّيمة.من أبرز اللغات القديمة التي تشهد إقبااًل على 
تتفاوت  القديمة، وسواها.  الالتينّية  الفرعونّية، اآلرامّية،  السريانّية،  اليوم، اآلشورّية،  تعّلمها 
التقديمات المالية والمعنوية التي يتلقاها العامل في مجال اللغات بحسب الوظيفة  التي يتوالها، 

ولكن بشكٍل عام تعتبر فرص العمل المتوفرة مجزية ومقبولة.
أبرز المهام

يدرس خصائص اللغات القديمة من ناحية البنية والتراكيب والمعاني، ويستعمل اللغات كتابة 
وقراءة في كافة المواقف والمجاالت التي تتطّلب ذلك.

يتعرف على أصل اللغات ونشأتها وعالقتها بالحضارة التي أنتجتها، ويترجم المؤّلفات المختلفة 
المكتوبة بإحدى اللغات القديمة.

يدقق في المكتشفات األثرّية التي تحتوي على كتابات بإحدى اللغات القديمة، ويفّسر معانيها.
اللغة  تحديد  خالل  من  األثرّية  للمكتشفات  التاريخّية  الحقبة  تحديد  في  اآلثار  علماء  يساعد 

الموجودة في الموقع األثري.
يقّدم معلومات قّيمة للباحثين في علم االجتماع وفلسفة التاريخ، عبر تتّبع تطّور اللغة للشعوب 

أو الحضارات القديمة.
يضبط النصوص المتلفزة، اإلذاعية، أو المكتوبة بإحدى اللغات القديمة، ويشرف على أعمال 

الترجمة.
يعّلم مواد الحضارات القديمة ولغاتها في المراحل الثانوّية والجامعّية.

الشخصّية المهنّية
الشخصية االجتماعية - الشخصية البحثية - الشخصية الفنية. 

المهارات والقدرات المطلوبة
الكتابة: التواصل ألكتبي الفعال مع اآلخرين.

اإلدراك الشفهي: القدرة على اإلصغاء وفهم المعلومات واألفكار الواردة 
في الخطابات الشفهية.

التفكير االستقرائي: القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل 
قاعدة عامة.

والصور،  واألرقام،  كالكلمات،  المعلومات  حفظ  على  القدرة  الحفظ: 
واإلجراءات.

التعبير الشفهي: القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكٍل شفهي.
سرعة الحدس: القدرة على مقارنة األحرف واألرقام واألشياء والصور والنماذج بشكل سريع 
ودقيق، سواء كانت األمور المقارنة حاضرة في نفس الوقت، أو يجري مقارنتها مع األمور 

الموجودة في الذاكرة.
سرعة البديهة: القدرة على فهم المعلومات الغامضة أو ترتيب المعلومات المتناثرة وإعطائها 

معنى صحيحًا منطقيًا.
الفهم الكتابي: القدرة على قراءة وفهم المعلومات واألفكار المكتوبة.

التعبير الكتابي: القدرة الكتابية على إيصال المعلومات واالفكار بشكل مفهوم لآلخرين.
بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص

الجامعة اللبنانّية ) مواد دراسّية من ضمن اختصاصات أخرى( – جامعة القّديس يوسف...
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