
 

 

 ية ورسالة واهداف قسم اللغات العراقية القديمةؤر

 الرؤية: – ١

خصصة في علم اللغات العراقية القديمة والكتابات يتطلع قسم اللغات العراقية القديمة الى بناء كوادر علمية مت

المسمارية قادرة على استيعاب التطورات العلمية الحديثة الحاصلة في مجال علم االشوريات والتعامل معها بما 

ينسجم في النهوض بواقع الدراسات اللغوية والمسمارية وان يغدو القسم مركزا ً رياديا ً في تطوير عمليتي التعليم 

بحث العلمي في قراءة النصوص المسمارية وتحليلها الى جانب الدراسات اللغوية المقارنة وتوسيع قاعدة وال

 المستفيدين من تخصصات القسم في ضوء معايير الجودة الشاملة.

 

 الرسالة: -٢

التعريف بالدور الريادي لحضارة بالد الرافدين، وال سيما في مجال اللغة والكتابة واالدب كون العراق كان الموطن 

االول ألقدم الحضارات التي عرفها العالم آنذاك مثل الحضارة السومرية واالكدية والبابلية واالشورية الى جانب 

م القديم، وانطالقا ً من هذا المبدأ فإن القسم يهدف الى جذب اهتمام ابراز دوره في ابتكار أقدم نظم الكتابة في العال

 العالم بأهمية دراسة هذه اللغات والخطوط التي دونت بها اولى الكتابات في العالم 

 

 االهداف: -3

اعداد خريجين وكوادر علمية متخصصة قادرة على قراءة النصوص المسمارية وتحليلها وفهم مضامينها التي  -١

 تعد من المصادر االساسية في دراسة حضارة بالد الرافدين في جوانبها كافة.

زيادة اعداد المتخصصين باللغات العراقية القديمة وتحديدا ً اللغة السومرية بوصفها من أقدم اللغات من حيث  -٢

 تاريخ التدوين. تاريخ التدوين الى جانب اللغة االكدية التي تعد هي االخرى أقدم اللغات السامية من حيث

سد النقص في اختصاص الكتابات المسمارية داخل العراق بوصف ان هذا االختصاص كان حكرا ً على المعاهد  -3

 والجامعات الغربية سنوات طوال 

 

 



 

المساهمة في تقديم المشورة واالستشارات العلمية بين القسم والهيأة العامة لآلثار والتراث في مجال التحريات  -٤

بات االثرية وقراءة النصوص المسمارية واالشراف على طلبة الدراسات العليا وفي مجال البحث والنشر والتنقي

 العلمي.

المساهمة في نشر الوعي اآلثاري وال سيما في التعريف باللغتين السومرية واالكدية في قطاعات وزارة التربية  -٥

لقت منها حضارة بالد الرافدين واصالتها وتأثيرها في وتنشئة جيل واعي لفهم اهم المرتكزات الحضارية التي انط

 التواصل الحضاري حتى وقتنا الحالي.


