


إضاءة على المهنة
الحضارات  حول  أبحاثًا  اآلثار  مجال  في  المتخصص  يجري 

القديمة باإلستناد إلى ما تركته هذه الحضارات من آثار وحفريات وشواهد 
تاريخية. وعلى الرغم من األهمية الكبرى لعلم اآلثار، إال أن غالبية الدول النامية ال 

تزال تنظر بسلبية إلى هذا العلم على اعتباره ال يواكب حاجات المجتمع المتطور، فيما نجد أن 
الدول المتقدمة تقدر أصحاب هذا االختصاص وتعترف بفضلهم في الكشف عن أسرار الشعوب 

القديمة واكتشافاتها الماضية التي تفيد في تصويب النظرة إلى كثير من األمور المستجدة. 
أبرز المهام

يكتب وينشر أبحاثًا وتقارير تسجل الوقائع التاريخية المرتبطة بالشعوب التي تركت آثارًا 
لها.

يعاين المواقع األثرية التي يعمل على دراسة نمط حياة الشعوب التي سكنت فيها بهدف 
اإلجابة على بعض األسئلة التي يحتاجها بحثه، ويطّور النظريات التاريخية واالجتماعية 

المتعلقة بأهل الحضارات القديمة وتطورها.
الذي  األثري  الموقع  إلى  الوصول  بهدف  الطرق  وتخطيط  والصور  بالخرائط  يستعين 

يدرسه.
يعد خرائط مصغرة حول المواقع التي يكتشفها أو يعاينها على أن تتضمن وصفًا واضحًا 
للطرقات والكهوف والمنحدرات والقطع األثرية الموجودة وغيرها من العالقات الفارقة، 

مع تحديد موقعها بشكٍل واضح ومفصل.
يشرف على أعمال الحفر والتنقيب، ويدرس القطع األثرية التي يجدها في الموقع، ويحدد 

الحقبة التاريخية التي تعود اليها. 
يدرس اللغات القديمة ويستعملها لفك الرموز التي قد توجد في بعض األماكن األثرية.

الشخصّية المهنّية
الشخصية البحثية - الشخصية العملية - الشخصية الفنية. 

المهارات والقدرات المطلوبة
مضامينها  لفهم  الحديثة  والمواد  المعلومات  معالجة  النشط:   التعلم 

واستنتاجاتها.
التفكير الناقد: استخدام المنطق والتحليل.

العلوم: استعمال الطرائق العلمية لحل المشكالت.
مسائل  على  عامة  قواعد  تطبيق  على  القدرة  أالستنتاجي:  التفكير 

محددة إلنتاج أجوبة منطقية.
األرقام  )مثل  معروفة  نماذج  اكتشاف  على  القدرة  التحديد:  مرونة 

واألصوات واألشياء والكلمات( في المواد المشوشة.
التفكير االستقرائي: القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة.
الحفظ: القدرة على حفظ المعلومات كالكلمات، واألرقام، والصور، واإلجراءات.

الرؤية القريبة: القدرة على رؤية تفاصيل األجسام ضمن مسافات قريبة )عدة أقدام(.
التخيل أو التصور: القدرة على تخيل األشياء عند افتراض تغّير احد أجزائها.

الفهم الكتابي: القدرة على قراءة وفهم المعلومات واألفكار المكتوبة.
بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص

الجامعة اللبنانّية – الجامعة األميركّية في بيروت – جامعة القّديس يوسف – جامعة الروح 
القدس...

عدد سنوات 
الدراسة:  

4 - 3
 سنوات


