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 :األھداف من  التكوین في علم االجتماع
علم االجتماع تخصص یھتم بدراسة الظواھر االجتماعیة    

وتحلیلھا كما یدرس ویحاول تقدیم تفسیرات وفھم أعمق 
للسلوك اإلنساني في عالقتھ بالجماعة، وعادة ما تستعمل 
نتائجھ في ترشید وترقیتھا السیاسات العامة للدول والجماعات 

ر یفسإلى تعلم االجتماع بمختلف أشكالھا ، كما یسعى 
تمر بھا التغیرات والتحوالت السریعة والعمیقة التي 

 قریب من مختلف علم  وھواإلنسانیة بشكل عام،  المجتمعات

العلوم األخرى ویشترك معھا في الخطوط العامة مما یجعلھ 
 علما موسوعیا یعطي المتخصص فیھ قدرة على التحلیل

 ع السیما في مجال السیاسات العامةواالستشراف والتوق
 .عالقات العامة واالتصال والتنظیم والبناء االجتماعيوال

 

اللیسانس في علم االجتماع یھدف إلى تزوید الطالب بمادة 
علمیة متنوعة مقسمة إلى أربع سداسیات تتمیز بالثراء 

لتكوین اكتساب معرفة یتصدر ھذا االنظري والمنھجي. 
 لمختلف فضاءات علم االجتماع وتمنحسوسیولوجیة، نظریة 

ة بعمق المشكالت االجتماعیة، االقتصادیة لھ الدرای
 الخ....والسیاسیة

كما یزوده التكوین من خالل المواد المقررة بجملة من 
بدراسة الواقع والظواھر تسمح لھ  المعارف والمھارات التي

المختلفة  ومختلف المشكالت االجتماعیة الراھنة مثل 
التربیة السیاسة كما (المخدرات، العنف بكل أشكالھ، التنظیم 

یسمح لھ بتقدیم مقاربات اجتماعیة مفیدة حول االقتصاد 
 .،واالتصال والعالقات العامة

 

 :المؤھالت والكفاءات المستھدفة
 

منھجي المكتسب في فترة اللیسانس المعرفي وال التكوین    
یفتح للطلبة آفاق التسجیل في الماستر، علم االجتماع 

اجتماع تنظیم وعمل، علم االجتماع : علم بتخصصاتھ الثالثة
كما توفر لھ  التربیة، علم االجتماع جریمة وانحراف

 اإلمكانیات التالیة:
یسانس في علم االجتماع، شھادة اللل تكوین إطارات حاملة -

 للعمل المیداني في مختلف المجاالت.مؤھلین 
 لعلمیة المنھجیة، واكتساب الكفاءةمنح الطالب المؤھالت ا -

تمنح لھ القدرة  المعارف، وھذه المؤھالت لة في توظیفالفعا
 في تشخیص المشكالت االجتماعیة، واقتراح البدائل والحلول

 .للھیئات الوصیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :القدرات الجھویة الوطنیة لقابلیة التشغیل
 

لیسانس في علم االجتماع تفتح األبواب لحاملي شھادة ال    
ل المصالح ذات الصلة بالقضایا االجتماعیة التشغیل في ك

واالقتصادیة، اإلداریة، لمختلف اإلدارات الوالئیة والبلدیة 
والوزاریة، مصالح الحالة المدنیة، قطاع التربیة بمختلف 
أطواره، المصالح اإلداریة للمنشآت الصناعیة، مؤسسات 

خبراء في العدید من ة االجتماعیة، إمكانیة التوظیف كالخدم
 والوطنیة. لھیئات المحلیةا
 


