
 قسم الّدراسات الكالسیكیّة
 

 ھل لدیكم اھتمام بالعالم الكالسیكّي؟ ھل توّدون االختصاص في ھذا المجال؟
 نانيّ الیوالعالم  من مختلفة جوانبقسم الّدراسات الكالسیكیّة ببحث یُعنى 

 . والفكروالّرومانّي بما في ذلك اللّغات والحضارة واألدب والتّاریخ 
 كريّ غنیّة عن المخزون الففي القسم معرفة  مدراستھاء أثن الطّالبتتشّكل لدى 
الحضارة الیونانیّة والّرومانیّة الكالسیكیّة على جمیع  خلّفتھالذي  النّفیس

أنواعھ على  روائع األدب الكالسیكيّ  قراءةمن خالل المستویات، وذلك 
غة اللّ ذلك ب ملھاة والّشعر والفلسفة والتّأریخ والخطابة، كلّ ـوال كالتّراجیدیا

 قسمالفي ّالب طّ الطّلع كذلك یَ  ة.األعمال األدبیّ ھذه تبت بھا ة التي كُ األصلیّ 
ث ابحأبللقیام  ماالت البحث ومناھجھ العلمیّة التي تؤھّلھعلى مختلف مج

 الّدراسات الكالسیكیّة وفي المجاالت المرتبطة بھا.مجال في  متمیّزة
م مساقات اختیاریّة تتناول على نحو خاّص قسم اإلطار التّعلیمّي في ال یُقدِّ

یستطیع الطّالب من خاللھا ومن مختلف األجناس األدبیّة،  ةعمتنوّ أعماًال 
ة نَُسخ ، ودراسطائفة كبیرة من المواضیع والمجاالت البحثیّة كعلم اللّغة معرفة

 ،حفظ ھذه النّصوص، واألدبالتّاریخیّة ل والمراحلالنّصوص الكالسیكیّة، 
والفنون المرئیّة، والقوالب  ،، والتّاریخ، وتاریخ المسرحاألدبيّ  والنّقد

 والمؤّسسات الحضاریّة وغیر ذلك. ،االجتماعیّة
 

 :يّ التّعلیم المسار
سة لاألولى التّعلیمیّة الّسنة  دراسة اللّغات الكالسیكیّة، الیونانیّة مكرَّ

دراسة مساقات أساسیّة تستعرض الحضارة الكالسیكیّة وتمنح لوالّرومانیّة، و
 بھا.  معرفة أّولیّة الطّّالب

عمال مجموعة كبیرة من األ الطّّالب تعلّموما یلیھا یالثّانیة التّعلیمیّة ي الّسنة ف
لسفة الف في مجالالكالسیكیّة التي تنتمي إلى أجناس أدبیّة مختلفة، وذلك 

ائقیّة ثالنّصوص الوالطّّالب تعلّم والتّاریخ والخطابة والّشعر والّدراما، كما ی
على قسم في الالتّعلیم  یشتمل. والنّصوص المنقوشة المكتوبة على البردیّات

أُطُر  ، وذلك ضمناألصلیّة غةتحلیل عمیق للمصادر الیونانیّة والّرومانیّة باللّ 
  صّي من المحاضرین أنفسھم. وإرشاد دائم وشخ ُمصغَّرة

 



یمّي، رج إطار المسار التّعلیقوم قسم الّدراسات الكالسیكیّة بنشاطات مختلفة خا
 القسم بمشاركة أفضل الباحثین یعقدھاالّدراسیّة (الّسمنار) التي  الحلقةمنھا 

إلى  عودت أثریّةب ذوي األلقاب المتقّدمة، والجوالت التّعلیمیّة في مواقع والطّّال 
 الكالسیكیّة. العصور

مجموعات  – حمیمیّةتجربة تعلیمیّة في القسم  البرنامج الّدراسيّ  میُقدِّ 
  بمرافقة محاضري القسم وإشرافھم الّشخصّي على كّل طالب وطالبة. صغیرة
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 .یمكن الحصول على مزید من المعلومات في موقع القسم


