


إضاءة على المهنة
على الرغم من أهمية هذا اإلختصاص في بعض البلدان وخاصة المتقدمة 

منها ، إال أننا نجد إهمااًل شديدًا له وتحديدًا في الدول النامية حيث ُينظر إليه نظرة تقلل 
من قيمته , وبسبب هذا التفاوت في تقدير اإلختصاص ، نجد أن فرص العمل وتقديماتها تتفاوت 

أيضًا.
ودراسة  واآلثار   ، التاريخي  البحث  مجال  في  التاريخ  في  المتخصص  يعمل   ، العموم  على 
المؤسسات  في  التاريخ  مجال  في  المتخصص  يعمل   . التعليم  عن  فضاُل   ، القديمة  الحضارات 
المكتبات  في  أو  الوطني  واألرشيف  المحفوظات  ومراكز  المتاحف  وفي   ، والتعليمية  البحثية 

الوطنية المركزية .
أبرز المهام

ُينظم البيانات التاريخية، ُيحللها، ُيفسرها، ويقّوم موثوقّيتها وداللتها.
اليوميات،  المحاكم،  سجالت  كاألرشيف،  المتنوعة  المصادر  من  التاريخية  المعلومات  يجمع 

الملفات الجديدة، الصور وأيضًا مصادر المعلومات التقليدية كالكتب والدوريات والكراريس.
يتتبع التطور التاريخي في حقٍل محدد كاإلجتماع، الثقافة ، السياسة والعالقات الدبلوماسية.
يعّلم المفاهيم التاريخية وفلسفة التاريخ في المراحل الدراسية المتقدمة، الثانوية والجامعية.

يبحث في تاريخ بلد أو منطقة معينة خالل حقبة تاريخية محددة.
ُيحلل األحداث التاريخية المرتبطة بشخصيات ومجتمعات وديانات متعددة، ويدرس جوانبها كاّفة.

الشخصّية المهنّية
الشخصية البحثية - الشخصية الفنية - الشخصية اإلجتماعية.  

المهارات المطلوبة
اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.

فهم القراءة: فهم الجمل والفقرات .
الكتابةWriting( ( : التواصل الكتبي الفعال مع اآلخرين .

التفكير الناقد: إستخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف 
للرؤى المختلفة .

مضامينها  لفهم  الحديثة  والمواد  المعلومات  معالجة  النشط:  التعلم 
واستنتاجاتها.

أبعاد  وإدراك  اآلخرين  فعل  ردود  فهم  اإلجتماعية:  العال\قات  إدراك 
تصرفاتهم .

الفهم الكتابي: القدرة على قراءة وفهم المعلومات واألفكار المكتوبة.
التعبير الكتابي: القدرة على قراءة وفهم المعلومات واألفكار المطلوبة.

بشكل  لآلخرين  واألفكار  المعلومات  إيصال  على  القدرة  الشفهي:  التعبير 
شفهي.

التفكير االستقرائي: القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة.
اإلدراك الشفهي: القدرة على اإلصغاء وفهم المعلومات واألفكار الواردة في الخطابات الشفهية.

التفكير اإلستنتاجي: القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة إلنتاج أجوبة منطقية .
بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص

بيروت  جامعة   – يوسف  القّديس  جامعة   – بيروت  في  األميركّية  الجامعة   – اللبنانّية  الجامعة 
العربّية–  جامعة هايكازيان - جامعة سيدة اللويزة – جامعة الروح القدس – جامعة البلمند...
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