


إضاءة على المهنة
تتنوع المهام التي يمكن أن يقوم بها المتخصص في علم اإلقتصاد وبذلك تتنوع 
متواصاًل على  يزال  اإلقبال ال  أن  نجد  لذلك   ، يتوالها  أن  يمكن  التي  الوظائف 

دراسة هذا اإلختصاص في الجامعات والمعاهد.
المنظمات  وكافة  والوزارات  والمصانع  والشركات  المؤسسات  في  المتخصص  يعمل  أن  يمكن 
اإلقتصادي  يتقاضى  نشاطها األساسي مختلًفا.  إقتصادي وإن كان  منها جانب  لكل  والجمعيات، ألّن 

عادًة راتبًا مرتفعًا وفرص اإلرتقاء في وظيفته متوفرة بشكل عام. 
أبرز المهام

يدرس البيانات اإلحصائية واإلقتصادية في مجال عمله، وُيقدم النصائح واإلرشادات حول العالقات 
اإلقتصادية في عالم األعمال واإلقتصاد واإلدارة .

وذلك  السوق  إتجاهات  ويستشرف  السائدة،  اإلقتصادية  الظواهر  لشرح  مفصلة  بيانية  تقارير  ُيعد 
المشاكل  لحل  وخططًا  تصورات  يضع  ثّم  رياضية؛  ومعادالت  إحصائية  تقنيات  على  باإلعتماد 

اإلقتصادية التي تعيق نمو األسواق وتحد من تطورها. 
السياسة  تشكيل  إلى  تهدف  مفصلة  ويعد خريطة عمل  ومعاييره،  اإلقتصادي  للتوجيه  يطّور خططًا 

اإلقتصادية للبلد.
ُيقّوم النصوص القانونية والتشريعات المرتبطة باإلقتصا ، ويحدد نقاط ضعفها ونقاط قّوتها . 

يتوقع مستقبل إنتاج الموارد المتجددة للدولة ووتيرة إستعمالها، فضاًل عن إستشراف إمكانية نضوب 
الموارد األولية غير القابلة للتجدد. 

الشخصّية المهنّية
الشخصية البحثية - الشخصية المبادرة  - الشخصية التقليدية. 

المهارات والقدرات المطلوبة
والضعف  القوة  مكامن  لتشخيص  والتحليل  المنطق  استخدام  الناقد:  التفكير 

للرؤى المختلفة.
الرياضيات: استعمال الرياضيات لحل المشكالت.

التعلم النشط: معالجة المعلومات والمواد الحديثة لفهم مضامينها واستنتاجاتها.
حل المشكالت المعقدة: تشخيص المشكالت المعقدة، وضع الخيارات لحلول، 

تطبيق الحلول.
الحكم وإتخاذ القرار: الترجيح بين سلبيات وإيجابيات األعمال الممكنة أو المحتملة.

الفهم الكتابي: القدرة على قراءة وفهم المعلومات واألفكار المكتوبة.
التعبير الكتابي: القدرة الكتابية على إيصال المعلومات واألفكار بشكل مفهوم لآلخرين.

 التفكير اإلستنتاجي: القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة إلنتاج أجوبة منطقية .
التفكير االستقرائي: القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة .

إستشعار المشكلة: القدرة على تحسس األخطاء والمشاكل دون إعتبار حلها.
بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص

الجامعة اللبنانّية – الجامعة األميركّية في بيروت – جامعة القّديس يوسف – الجامعة اللبنانّية الدولّية – جامعة 
بيروت العربّية – جامعة الجنان – الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST– جامعة هايكازيان – معهد 
الرسول األعظم )ص( الجامعي - الجامعة اإلسالمّية - جامعة سيدة اللويزة -  جامعة البلمند – الجامعة اللبنانّية 

...MUBS الجامعة الحديثة – AUCE األميركّية - الجامعة األميركّية للثقافة والتعليم
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