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 قسم علم النفس
 

علم  أكادیميلیسانس                 
 النفس العیادي

 

 :األھداف 
 : إلىتكوین لیسانس علم النفس العیادي یھدف   

 تكوین إطارات حاملین لشھادة لیسانس في علم النفس العیادي. -
إكساب الطلبة المعارف والمھارات واألدوات العیادیة  -

(المقاییس، االختبارات النفسیة،...) التي تمكنھم من فھم وتحلیل 
ت الظواھر النفسیة منھا والمرضیة من أجل وضع استراتیجیا

 االت المدروسة.عالجیة واقتراح طرق التكفل بالح
 

 
 

نرید لھذا التكوین أن یبقي نظریا فقط بل تطبیقیا أكثر من ال  -
خالل التربصات عبر كافة المؤسسات االستشفائیة وغیرھا، ذلك 
ألن علم النفس اإلكلینیكي في أصلھ ھو علم النفس عند سریر 

 المریض.
 :ؤھالت والكفاءات المستھدفةالم 
العیادي سانس في علم النفس یتكوین إطارات حاملین لشھادة ل -

 مؤھلین للعمل المیداني في مختلف القطاعات.
تمكین الطالب من توظیف معارفھ التي اكتسبھا خالل مساره  -

 الدراسي.
 

 

 
 
تمكین الطالب من أدوات فھم المعطیات النفسیة للظواھر  -

 المطروحة أمامھ.
إعطاء الطالب القدرة على تحلیل المشكالت النفسیة واقتراح  -

 لھا.حلول مناسبة 
إعطاء الطالب القدرة على التكیف مع مختلف میادین العمل.  -

(اكتساب القدرة على العمل األكادیمي والبحث أو التوجھ إلى 
 العمل بمختلف المؤسسات والتكیف السریع مع بیئة عملھ).

تمكین الطالب من قدرات تواصلیة تمكنھ من العمل في فریق  -
 العقلي،...) متعدد التخصصات (الطب العام، الطب

 
 
 

 :القدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة التشغیل   
نظرا ألھمیة علم النفس العیادي الذي ال یتوقف مجالھ عند  

المؤسسات االستشفائیة فقط بل یتعداھا بكثیر لیشمل المؤسسات 
كذا المؤسسات االقتصادیة  واإلعالمیةالتعلیمیة والتربویة 

وغیرھا، فنظرا ألھمیتھ، كما قلنا، یمكن لحامل شھادة لیسانس علم 
أن یجد فرص عمل في كل قطاع یوجد فیھ  اإلكلینیكيالنفس 

دوره التشخیص، التوجیھ، إیجاد حلول لمختلف  ،العنصر البشري
 المشاكل النفسیة التي تظھر في تلك القطاعات. 

الة في بتفرعاتھ العدیدة یجعل منھ قوة فعّ  یكياإلكلین النفسعلم  
 عملیة التنمیة في شتى المجاالت.

 

 
 

المؤسسات االستشفائیة، المؤسسات  ویحدد مجال التشغیل كالتالي:
العمومیة للصحة الجواریة، العیادات متعددة الخدمات، العیادات 

النفسیة، الخاصة، مدارس األطفال المعاقین سمعیا، المراكز الطبیة 
مدارس األطفال المعاقین بصریا، مراكز الطفولة المسعفة، األقسام 

ریاض األطفال، االبتدائیات، فة، المدمجة والخاصة، األقسام المكیّ 
المتوسطات، الثانویات، مراكز التكوین المھني للمعاقین، مراكز 

 البحث الجھویة والوطنیة.
خصائي العیادي في العمل وممارسة مھنة األ إمكانیة إلىإضافة  

القطاع الخاص بفتح عیادات خاصة، أو العمل في عیادة خاصة 
 ضمن فریق متعدد التخصصات تحت إشراف طبیب مختص.
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