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  األھداف من التكوین في ماستر علم االجتماع تنظیم وعمل:
علم االجتماع یمنح اللیسانس في شھادة  الحصول على   

الماستر علم االجتماع تنظیم وعمل، ب فرصة االلتحاقلطالب ا
بالمنظمات نشوؤھا تغیرھا وتطورھا وھو تخصص یھتم 

خاصة المؤسسات االقتصادیة، كما یھتم بتسییر الموارد 
ة بھا مثل التوظیف التكوین طالبشریة والعملیات المرتب

كما یھتم بالعالقات في فضاء الترقیة والمسار الوظیفي، 
ق العمل والعملیات المرتبطة بھ العمل زیادة على دراسة سو

  مثل البطالة والتشغیل.
كما یوفر معارف في بعض التخصصات القریبة مثل علم  

، األداء الوظیفي النفس االجتماعي للعمل والقیادة واالتصال
 إضافة إلى النظریات الكالسیكیة والحدیثة في التنظیم.

 

 : المؤھالت والقدرات المستھدفة
علم االجتماع تنظیم وعمل یتضمن  الماسترالتخصص في    

 ،كل سداسي یتكون من مجموعة من الموادأربع سداسیات 
الطالب المؤھالت التالیة: القدرة  إكسابإلى  تھدفالتي و

على فھم عمیق لظاھرة التنظیم بشكل عام والمؤسسة 
 إكساب إلىاالقتصادیة بشكل خاص. كما یسعى ھذا التكوین 

ة تجعلھ یفھم ماھیة العالقات اإلنسانیة الطالب مھارات علمی
 لممارسات االجتماعیة داخل المؤسسة.وأھداف ا

مرتبطة المقررة  في ماستر تنظیم وعمل،  المواد ومحتوى
الواقع االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات بصفة ب في أغلبھا

مثل مادة المقاوالتیة عامة والمجتمع الجزائري بصفة خاصة، 
لیم الطالب كیفیة االنطالق من فكرة التي تھدف إلى تع

وتحویلھا إلى مشروع اقتصادي ناجح واإلجراءات الالزمة 
في ذلك والمؤسسات المكلفة بالدعم المالي والتقني إلنجاح 
المشروع واستمراریتھ، كما أن وحدة تسییر الموارد البشریة 
تعلم الطالب احدث طرق استقطاب المورد البشري المؤھل 

ھ والحفاظ علیھ، كما تزود الطالب بمعارف عامة وكیفیة ترقیت
ومعارف خاصة تؤھلھ لشغل مناصب عدیدة ومختلفة في 

سوق العمل مثل مجال تسییر المواد البشریة والخدمة 
 .االجتماعیة واالتصال التنظیمي والعالقات العامة

 

القدرات الجھویة والوطنیة القابلة لتشغیل حاملي شھادة 
 : وعملالماستر تنظیم 

التكوین  التي یوفرھاسبق وذكرنا المؤھالت والكفاءات     
فاق علم االجتماع تنظیم وعمل الذي یفتح آفي الماستر 

التشغیل والتوظیف في الكثیر من القطاعات اإلنتاجیة أو 
القطاع الخدماتي والقطاع اإلداري، وتتنوع ھذه القطاعات 

التربیة الوطنیة،  على النحو التالي، القطاع التربیة (مدیریة
المؤسسات اإلنتاجیة والصناعیة في  فيالقطاع اإلداري 

المؤسسات الصغیرة أو الكبیرة، مدیریة الشباب والریاضیة 
مصالح اإلدارة في الوالیات والبلدیات، دار الثقافة ودار 

والقطاعات یمكن للمتخرج وحامل الشباب، كل ھذه المصالح 
اصب فیھا والمساھمة شھادة العمل تنظیم وعمل شغل من

 .بكفائتھ في ترقیتھا وتطویرھا


