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  العيادي النفس علم :تخصصب تعريفية بطاقة
 ماستر: المستوى

 واجتماعية انسانية علوم: ميدان
 النفس علم – اجتماعية علوم: الشعبة

 العيادي النفس علم: التخصص

: التكوين مكان تحديد -1  

 

 
 

: االخرون الشركاء -2  

   المؤسسات الشريكة االخرى:   

 
  :يون االقتصاديون االخروناالجتماعالمؤسسات والشركاء    

 

 

 

  :نبالشركاء االجا   

 
 

المشروع وضعية: للتكوين العام التنظيم -3  

 

 

 

 

 

 

 

 

واجتماعيةميدان: علوم انسانية   

 

علم النفس - الشعبة: علوم اجتماعية  

 التخصص: 
 علم النفس

العيادي   

 التخصص:
علم النفس العمل 

والتنظيم وتسيير الموارد 
 البشرية

 

 كلية/معهد: العلوم االنسانية واالجتماعية

 قسم : علم النفس

27/07/2017مؤرخ في  835مرجع قرار التأهيل :   

صيانة  التجهيزات    شركة، الفارج  إسمنت  المسيلة  ،مجمع  كندور  برج  بوعريريج، ة إنتاج  الكهرباء  المسيلةشرك

للقنوات   شركة مغرب بايب، حضنة  حليب  المسيلة شركةشركة بريماتاك سويح  إلنتاج االجر,   ،الصناعية  المسيلة

بنك  التنمية  المحلية   ،تشغيل  الشباب  المسيلة والوكالة  الوطنية لدعم   ،للطاقة الشمسيةحضنة  سوالر   ،وااللياف الصناعية

فير  واالحتياط   وق  الوطني  للتوالصند، بنك  السالم  المسيلة  ،البنك الخارجي  الجزائري  ،البنك الوطني الجزائري، المسيلة

  ،...المسيلة

 

جامعة  إبن زهر أغادير  ، جامعة  قفصة  تونسس، جامعة  المنار  تون، جامعة  غازي أنقرة  تركيا، فرنسا 3جامعة  ليل 

 ،...المدرسة  الوطنية العليا  للمعمار  تولوز  فرنسا، المجرجامعة بيك  ، المغرب

 

المركز  ،جامعة خنشلة ،1جامعة باتنة ،جامعة برج بوعريريج التكنولوجي، والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية

 جامعة بجاية،.... ،2جامعة قسنطينة ،2جماعة سطيف ،الجامعي بريكة
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:التكوين محتوى -4  

 

 

:التكوين أهداف -5   

 

 

 

 

:   المستهدفة والكفاءات القدرات -6

 

 

 

 

 

 

 

 :التشغيل لقابلية والوطنية والجهوية المحلية القدرات -7

 

 

 

 

 

 
 

 

يتيح تكوين الماستر في هدا التخصص من ناحية التدريب على مناهج البحث والتقنيات في مجاالت علم النفس، ومن 

اذ يعمل على التشخيص والتدخل واالستشارات النفسية, مجال المختصين في  األكفاء هنيينناحية أخرى  تكوين الم

تقديم لفي العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  ينباحثتحضير خريجيه لشغل وظائف األخصائيين النفسانيين، ألن يكونو 

 .االندماج المهني اتصعوب مجال يالبالغين ف وتكوينبتوجيه  ةتعلقالم المصالحاالستشارة في مختلف الجمعيات أو 

 منه الغرض, فالنفسية ستشارةواال والتدخل التشخيص في المختصين األطباءالى تكوين  العيادي النفس علميهدف ماستر 

 لعياديا انيالنفس األخصائي مهنة ممارسة متطلبات مع تكييفهو والتقني والمنهجي النظري التكوين توفير هو

 .العالجية الممارسات نحو موجه , دلك أنهملهايتح التي والمسؤوليات

.ينفس طبيب لقب علىبنجاح، يتحصلون  النفس علم في استرالم شهادة علىيتوفقون للحصول  الذين بةالطل   

 ،مراض النفسيةاأل أعراضو أشكال لمختلف االستجابة على قادرين يكونوا نأل ةالطلبفي هدا التخصص  كوينالت قودي

عيادي، حيث يكون ال النفس علم ممارسةو تطبيق ودلك من خالل مهنية في عدة مجاالت جادمتكامل واالنكما يسهل لهم ال

 :على قادراً  الخريج

والسلوكية، النفسية لالضطرابات والعالج التشخيص تقنيات تطبيق -  

الشخصية، تقييمال اختبارات باستخدام نفسيال فحصال إجراء -    

فردي، عالجي مشروع وبناء العالجي، المشروع تقييمعملية  تفصيل -  

النفسي، الطبيب ممارسة تحكم التي المهنية واللوائح الرئيسية الميادين التمكن من -  

المختلفة، ةالمهني والسياقات المواقف فيعيادية  مقابلة جراءا -  

 العمل. نتائج التواصل بخصوص كيفية ومعرفة تقرير تابةك -

 القطاعات جميع تظل وعموًما القطاعات، من واسعة مجموعة في لخريج هدا التخصص نيالمه االندماج تحقيق نيمك   

 بالنسبة له، حيث يمكنه شغل وظيفة على مستوى: متميًزا مجااًل  الصحية

 األمراض األطفال، نفس طب للبالغين، النفسي الطب) الرعاية ومراكز والخاصة العامة لمؤسساتا (1

 ،(إلخ...التلطيفية، الرعاية الدة،الو مستشفيات األورام، العصبية،

 األشخاص مراكز التعليمية، الطبية المعاهد التأهيل، إعادة مراكز) واالجتماعية الطبية والخدمات لمؤسساتا (2

  ،(اإلعاقة ذوي

 ،(الجيش التعليم، العدل، والطفل، األم حماية) المؤسسية القطاعات من أخرى أنواع (3

 (،إلخ..االستماع، خدمات األسرة، أو المرضى جمعيات الضحايا، ةمساعد الحضانة، دور) ةالمساعد مجال (4

  .للمؤسسات...( المشورة تقديم النفسي، العالج) عيادة خاصة (5


