


إضاءة على المهنة
يعمل الصحافي في الكتابة للصحف والمجالت والدوريات بعض النظر عن اهتماماتها، سواء كانت 
سياسية، اجتماعية، ثقافية، علمية، اقتصادية أو فنية. ويكون عمله في أماكن متنوعة حيث يتوجب عليه 
مالحقة الحدث من مكان آلخر قبل أن يحرره داخل مكتبه. لذا ال بد من أن يكون مستعدًا للتنقل من 
مكان إلى آخر مما يجعله عرضة لإلجهاد والضغط، فضاًل عن المخاطر الحقيقية التي قد يواجهها إذا 
كان يغطي أحداثًا في مناطق ساخنة. في المقابل تؤمن الصحافة مردودًا ماليًا مرتفعًا ومكانًة اجتماعية 

متميزة بفضل الشهرة التي يتمتع بها الصحافي عادة.
أبرز المهام

يعد التقارير والتحقيقات المرتبطة بمجال عمله، ويرصد األحداث التي تهم المؤسسة التي يعمل فيها، 
ويدون مالحظاته تمهيدًا إلعداد الخبر الصحفي المالئم.

يغطي األحداث المهمة: السياسية والفنية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها؛ ويالحق الموضوع الذي 
يغطيه ولو اضطره األمر إلى التنقل المستمر أو السفر خارج البالد.

يقابل الشخصيات المرتبطة بالحدث الذي يغطيه، ويعد األسئلة المناسبة وينسج األجوبة التي يحصل 
عليها.

يختلط بطبقات المجتمع المختلفة ليبحث عن المواضيع المستجدة التي تهم الشأن العام.
يطلع على الصحف والمجالت األخرى ليحدد المسار العام للعمل الصحفي.

يشارك في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل البالد وخارجها والمتعلقة بالعمل الصحفي وشؤونه.
الشخصّية المهنّية

الشخصّية االجتماعّية - الشخصّية االستقصائّية - الشخصّية المبادرة. 
المهارات والقدرات المطلوبة

اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
التفكير الناقد: استخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف 

للرؤى المختلفة.
فهم القراءة: فهم الجمل والفقرات.

التفكير االستقرائي: القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة 
عامة.

سرعة البديهة: القدرة على فهم المعلومات الغامضة وترتيبها وإعطائها معنى صحيحًا منطقيًا.
التعبير الكتابي: القدرة الكتابية على إيصال المعلومات واألفكار بشكل مفهوم لآلخرين.

بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص
الجامعة اللبنانّية – جامعة القّديس يوسف – الجامعة اللبنانّية الدولّية – جامعة بيروت العربّية – جامعة 
الجنان – الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST– الجامعة اللبنانّية األميركّية – جامعة سيدة 

اللويزة – جامعة الروح القدس – جامعة البلمند – الجامعة األنطونّية...
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