


إضاءة على المهنة
تبرز مهنة إدارة األعمال حيث تؤمن مجاالت عمل واسعة وإن كانت المنافسة تعتبر شديدة خاصة على 
المراكز اإلدارية األساسية. ويعمل المختصون في إدارة األعمال على رأس الشركات أو المصانع أو 
المؤسسات على اختالف أنواعها، وهم عادة ما يؤسسون الحقًا مشاريعهم الخاصة، وبالتالي يحصلون 
على مردوٍد مالي عاٍل. يمضي مدير األعمال غالبية وقته داخل مكتبه أو في قاعة االجتماعات، وقد 
يضطر للسفر إلى خارج البالد لتمثيل الشركة في الصفقات أو المؤتمرات، فضاًل عن ضرورة تنقله 

الدائم داخل أقسام الشركة لإلطالع على سير العمل.
أبرز المهام

يدير وينسق الخدمات اإلدارية للمنظمة أو الشركة التي يعمل بها بما يتوافق مع مصالحها، ويشرف 
على عمل األقسام المتنوعة العاملة ضمن الشركة ويوزع المهام على كل قسم بما يوافق تخصصه. 

يقّوم أداء العاملين ويتحقق من تنفيذ المهام المنوطة بهم، ويحّدد الدورات التدريبية والتأهيلية التي يجب 
إخضاعهم لها.

يعقد صفقات لصالح الشركة التي يديرها مع مديري الشركات األخرى أو ممثلين عنها، وينظم عقود 
االستيراد والتصدير والتوزيع الخاصة بالمنتجات أو الخدمات التي تؤمنها الشركة.

يشارك في اللقاءات والمؤتمرات المرتبطة بعمل الشركة سواء داخل بلده أو في الخارج بهدف توسيع 
شبكة عالقاتها العاّمة. 

يعّد التقارير المفّصلة التي تبين الوضع المالي العام وسير العمل في الشركة ويعرضها على مجلس 
اإلدارة.

الشخصّية المهنّية
الشخصية المبادرة -  الشخصية التقليدية - الشخصية االجتماعية.

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

للرؤى المختلفة.
أو  الممكنة  األعمال  وايجابيات  بين سلبيات  الترجيح  القرار:  واتخاذ  الحكم 

المحتملة.
التنسيق: تكييف وتنظيم األفعال والمهام بين األفراد.

إدارة الوقت: إدارة الفرد وقته ووقت اآلخرين.
إعطاء التعليمات: تعليم وتدريب اآلخرين كيفية تنفيذ األعمال.
التوجيه: تقييم وتقويم األفراد عند تعلم أو فعل بعض األشياء.
تحليل إدارة الجودة: تقييم المنتجات، والخدمات، والعمليات.

إدراك العالقات االجتماعية: فهم ردود فعل اآلخرين وإدراك أبعاد تصرفاتهم.
اإلدراك الشفهي: القدرة على اإلصغاء وفهم المعلومات واألفكار الواردة في الخطابات الشفهية.

التعبير الشفهي: القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكٍل شفهي.
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 
الروح القدس – جامعة البلمند – الجامعة األنطونّية – الجامعة اللبنانّية األميركّية – الجامعة األميركّية 
... AUL جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا – MUBS الجامعة الحديثة – AUCE للثقافة والتعليم
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