


إضاءة على المهنة
البشر  بين  للتواصل  فعالية  األكثر  الوسيلة  اللغة  تعتبر 

والتعبير عن آرائهم ومشاعرهم، لذلك كانت وستبقى دومًا من أولى 
اهتمامات األفراد الذين يسعون جاهدين إلى إتقان المزيد من اللغات إلى جانب 

لغتهم األم بهدف توسيع دائرة معارفهم والحصول على فرص وظيفية أفضل.إن إتقان 
أية لغة يهيئ لصاحبها مجاالت عمل متعددة خاصة في التعليم والترجمة، ومن المالحظ 

أن اإلقبال من اإلناث على تعلم اللغات أكثر منه عند الذكور. 
أبرز المهام

يدرس خصائص اللغة من ناحية البنية والتراكيب والقواعد البالغية والمعجمية؛ ويتعّرف 
على أصلها ونشأتها وفرص تطورها.

يستعمل اللغة كتابة وتحدثًا وقراءة في كافة المواقف والمجاالت بشكل سليم ودقيق.
يتفاعل مع كافة المستجدات المرتبطة بالمفردات اللغوية، ويشارك في األبحاث اللغوية 

التي تجريها الدولة أو المنظمات األهلية.
ينقد األدب الروائي والقصص الشعري المنثور حديثًا أو سابقًا باللغة الفارسّية.

أنواعها،  على  والمنشورات  والكتب  والمجالت  للصحف  اللغوي  المحتوى  في  يدقق 
ويضبط النصوص التلفزيونية واإلذاعية واإلعالنية لناحية التشكيل وقواعد اللغة ويشرف 

على أعمال الدبلجة والترجمة.
يعّلم الصفوف الدراسية بكافة مستوياتها أصول اللغة وقواعدها.

الشخصّية المهنّية
الشخصية االجتماعية - الشخصية البحثية - الشخصية الفنية. 

المهارات والقدرات المطلوبة
الكتابة: التواصل ألكتبي الفعال مع اآلخرين.

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

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

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

لآلخرين  واألفكار  المعلومات  إيصال  على  القدرة  الشفهي:  التعبير 
بشكٍل شفهي.

واألشياء  واألرقام  األحرف  مقارنة  على  القدرة  الحدس:  سرعة 
والصور والنماذج بشكل سريع ودقيق، سواء كانت األمور المقارنة 

حاضرة في نفس الوقت، أو يجري مقارنتها مع األمور الموجودة في الذاكرة.
المتناثرة  المعلومات  ترتيب  أو  الغامضة  المعلومات  فهم  على  القدرة  البديهة:  سرعة 

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(...
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