
 معمري تیزي وزوجامعة مولود 
 واالجتماعیة اإلنسانیةكلیة العلوم 

 قسم علم النفس
 

مل عالعلم النفس  أكادیميلیسانس           
 والتنظیم

 

 :األھداف  
 تكوین لیسانس علم النفس العمل والتنظیم إلى: یھدف 

تكوین إطارات حاملین لشھادة اللیسانس في علم النفس تخصص  - 
العمل والتنظیم مزودین بكم ھائل من المعلومات والمعطیات النظریة 
معززة بتربصات میدانیة مكثفة وأعمال تطبیقیة یطلب من الطالب 

على المشكالت التي  االطالعإنجازھا خالل فترة تكوینیة، لتمكنھ من 
جمیع القطاعات االقتصادیة وغیرھا في الجزائر، تواجھ الوظیفة في 

 وكذا إكسابھ خبرات تطبیقیة تساعده الحقا في حیاتھ المھنیة.
 

 

 
 

 
 

صلة بمیدان التخصص یساعد المتخرجین  المقترح سیكون ذو والمحتوى
ات المستفیدة من في مجال عملھم، ولالستجابة بسھولة لمتطلبات المؤسس

نھم من مزاولة تعلیمھم العالي والدخول في فرق بحوث كّ خدماتھم، كما یم
 علمیة أكادیمیة. ومن ثم سیحقق ھذا التكوین للطالب المتخرج ما یلي: 

 الجید للمقررات الدراسیة وربطھا بالواقع المیداني. باالستیعا -
القدرة على فھم المعطیات العلمیة والعملیة المتعلقة بالمشكالت   -

 .ة والوظیفیةوالمھنی ةاالقتصادی
 

 
 
 
 القدرة على تحلیل المشكالت االقتصادیة والنقد البناء. -
العمل  وعالقات  إكسابھ الفكر العلمي وكیفیة استخدامھ في مجال العمل -

   ذلك. المترتبة عن
 

 :المؤھالت والكفاءات المستھدفة 
الطلبة المستھدفون بھذا التكوین ھم الطلبة الحاصلون على شھادة   

 البكالوریا شعبة آداب وفلسفة، شعبة علوم تجریبیة، شعبة آداب ولغات.
تكوین أخصائیین أكفاء في مجال علم النفس  إلىإّن ھذا المشروع یسعى 

العمل والتنظیم، بإمكانھم التعامل مع مختلف المشكالت المھنیة 
إذ  وصعوبات التكیف المتعلقة بالموظفین والمھنیین وظروف عملھم،

ا التكوین الجامعي على اكتساب العدید من المھارات التي یساعد ھذ
تسمح للطالب مستقبال بلعب األدوار المنوطة بھ في المؤسسات 

والمھنیین في مختلف القطاعات  الموظفیناالقتصادیة، وھي توجیھ 
بما یتناسب مع قدراتھم واھتماماتھم  صحیحةوإرشادھم بطرق علمیة 

 وإمكاناتھم.
 :الى یسعىإّن ھذا التكوین 

إعداد إطارات حاملین لشھادة اللیسانس في علم النفس تخصص العمل  - 
 والتنظیم مؤھلین للعمل المیداني.

 القدرة على توظیف المعارف التي تحصلوا علیھا من المسار الدراسي. -
 واإللمام بھا. مالقدرة على فھم المعطیات المكونة لعملھ -
 وتقدیم الحلول الممكنة لھا.القدرة على تحلیل المشكالت  -

 

 
 

القدرة على التكیف مع میادین العمل (اكتساب القدرة على العمل  -
األكادیمي والبحث والتوجھ إلى العمل بمؤسسات أخرى، التكیف السریع 

 مع بیئة العمل).
 

 :القدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة التشغیل  
الوطن تتوفر على  الوالیة وعلى غرار مختلف والیاتنظرا لكون 

عدد كبیر من المؤسسات االقتصادیة الوطنیة، إلى جانب مؤسسات 
ة سونلغاز، القطاع الخاص. نذكر من بینھا: مؤسسة سوناطراك، مؤسس

في علم النفس تخصص العمل والتنظیم بإمكانھ أن  ....، فإن االخصائي
یشغل منصبا ویقدم خدمات جلیلة لھذه المؤسسات، سواء في مجال 

، أو لغیرھا من المؤسسات والتوظیفتوجیھ أو االختیار المھني ال
 االقتصادیة الخاصة الموجودة في مختلف الوالیات.
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