


إضاءة على المهنة
السياسية  األنظمة  نشأة  السياسية  العلوم  مجال  في  المتخصص  يدرس 
وطبيعة  الدول،  بين  كالعالقات  متعددة  مواضيع  في  ويبحث  وتطورها، 
المعتقدات  عن  فضال  ومؤسساتها،  الواحدة  الدولة  أجهزة  بين  العالقة 
واألصول السياسية لألمم األخرى. و نظرًا لخلفيته السياسية الممتازة، يمكن 

أن يتبوأ المتخصص في هذا المجال مناصب سياسية و دبلوماسية مهمة.
البلد  طبيعة  بحسب  التخصص  هذا  يتيحها  التي  العمل  فرص  تتنوع 
وأنظمته وتتنوع ارتباطًا بذلك قيمة المردود المالي الذي يحصل عليه 
إعطاء صورة واضحة عن  يمكن  بالنتيجة ال  المهنة.  هذه  في  العامل 
المالي، فهذا وقف على طبيعة الظروف  المردود  التوظيف أو  فرص 
واألعراف التي تحكم كل دولة. تؤمن هذه المهنة شبكة عالقات واسعة، 
وبالتالي مكانة اجتماعية مرموقة خاصة إذا تبوأ احد المراكز السياسية 
المالي  المردود  توفر  من  ذلك  يعنيه  ما  مع  الرسمية  الدبلوماسية  أو 

المرتفع.
أبرز المهام

التي  كتلك  السياسي  النظام  ونظريات  السياسية  الفلسفة  في  أبحاثا  يعد 
تحكم المؤسسات العامة، ويشرح القوانين العامة والخاصة بالدولة وعالقتها بالقانون الدولي العام.
تتضمن  تقارير  يعّد  ثم  عليها  ويعّلق  العام،  السياسي  الوضع  تتناول  التي  الدراسات  نتائج  يحلل 
النتائج و التوصيات. يتشاور مع الهيئات النقابية ومراكز الدراسات واألحزاب السياسية للوقوف 
والخاصة،  الحكومية  للمؤسسات  وسياسات  برامج  يقترح  القائم.  السياسي  الوضع  طبيعة  على 
ويوّجه الرأي العام و يحلل نتائج االنتخابات أو يتوقع النتائج. يحلل المستجدات السياسية و يزّود 

وسائل اإلعالم من صحف و مجالت و إذاعات و تلفزيونات بآخر القراءات للوضع السياسي.
الشخصّية المهنّية

الشخصية البحثية - الشخصية المبادرة - الشخصية اإلجتماعية. 
المهارات والقدرات المطلوبة
فهم القراءة : فهم الجمل والفقرات .

الحكم و إتخاذ القرار: الترجيح بين سلبيات وإيجابيات األعمال الممكنة أو 
المحتملة .

الكتابة : التواصل الكتبي الفعال مع اآلخرين .
التفكير الناقد : إستخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف 

للرؤى المختلفة .
اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.

اإلقناع: إقناع اآلخرين لتناول األشياء بطريقة مختلفة.
التفاوض : محاولة فض النزاعات والخالفات بين عدة أفرقاء .

التعبير الشفهي : القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكل شفهي .
إستشعار المشكلة : القدرة على تحسس األخطاء والمشاكل دون إعتبار حلها .

وضوح التخاطب: القدرة على الكالم الواضح وإفهامه لآلخر. 
التفكير االستقرائي: القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة .

بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص
الجامعة اللبنانّية – الجامعة األميركّية - الجامعة اإلسالمّية – جامعة القّديس يوسف – الجامعة 
األميركّية – جامعة هايكازيان –  اللبنانّية  الجامعة  العربّية –  بيروت  الدولّية – جامعة  اللبنانّية 

جامعة الحكمة – جامعة سّيدة اللويزة – جامعة البلمند   ...
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