الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة مولود معمري تيزي وزو

دليل لكية العلوم ا إلنسانية والاجامتعية

اإعداد /انئب معيد اللكية امللكف ابدلراسات والشؤون املتعلقة ابلطلبة

الس نة اجلامعية 2022-2021

تفتح لكية العلوم الإنسانية والاجامتعية للمنتس بني اإلهيا اإماكنية التكوين يف مجموعة من التخصصات
املقسمة عىل فرعي ميدان العلوم الإنسانية والاجامتعية.

العلوم االجتماعية

العلوم اإلنسانية

-

الفلسفة .
علم االجتماع
علم النفس
األرطوفونيا
علوم التربية
األنثروبولوجيا

-

التاريخ
علوم اإلعالم واالتصال
علم المكتبات

عروض التكوين يف العلوم الإجامتعية:
شعبة :

الليسانس:

الفلسفة

فلسفة عامة

الماستر:
فلسفة تطبيقية
فلسفة غربية حديثة ومعاصرة

-

شعبة :

الليسانس:

علم االجتماع

علم االجتماع

شعبة:

الليسانس:

األرطوفونيا

أرطوفونيا

-

شعبة:
االنثروبولوجيا

الليسانس:

الماستر:

أنثروبولوجيا
عامة

شعبة :

الليسانس:

علوم التربية

علم النفس التربويالتربية الخاصةوالتعليم المكيف
-اإلرشاد والتوجيه

الماستر:
علم اجتماع التنظيم والعمل
علم اجتماع الجريمة واالنحراف
علم اجتماع التربوي

الماستر:

اإلعاقة السمعية
علم النفس العصبي المعرفي

-

أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية.

الماستر:
 علم النفس التربوي التربية الخاصة والتعليم المكيف -اإلرشاد والتوجيه المدرسي

شعبة :

الليسانس:

علم النفس

علم النفس المدرسيعلم النفس التنظيموالعمل
-علم النفس العيادي

الماستر:
-

علم النفس المدرسي
علم النفس التنظيم والعمل -تسير الموارد البشرية
علم النفس العيادي
علم نفس الصحة

عروض التكوين يف العلوم الإنسانية:
شعبة:

الليسانس:

الماستر:

علم المكتبات

علم المكتبات

لم يفتح بعد

شعبة :

الليسانس:

الماستر:

التاريخ

تاريخ عام

-

شعبة:

الليسانس:

الماستر:

علوم اإلعالم
واالتصال

-

التاريخ الحديث والمعاصر
تاريخ الجزائر الحديث

-

إعالم
اتصال

سمعي بصري
إتصال جماهيري
اتصال تنظيمي

ا ألفاق املهنية
علوم اإلعالم واالتصال:
الصحافة – التنشيط – اإلشهار – السمعي البصري – االتصال في المؤسسات – المقاوالتية – العالقات العامة  -إلخ

التاريخ:
التعليم – قطاع الثقافة – قطاع السياحة والتراث – اإلدارة  -الخ

علم المكتبات:
المكتبات – األرشيف – مراكز التوثيق  -إلخ

علم االجتماع:
التعليم – مراكز إعادة التربية – األمن والدرك الوطنيين – الموارد البشرية – العالقات العامة -إلخ

علم النفس:
التعليم – الموارد البشرية – بيوت الشباب – مراكز رعاية المعوقين – مراكز رعاية المسنين – المستشفيات  -إلخ

الفلسفة:
التعليم – قطاع الثقافة – الصحافة  -إلخ

األنثروبولوجيا:
التعليم  ،مراكز البحث الصحافة ،إلخ

علوم التربية:
اإلرشاد والتوجيه في المؤسسات التربوية  ،المدارس الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة ،إلخ

األرطوفونيا:
المؤسسات االستشفائية  ،المؤسسات التربوية ،مراكز إسعاف ذوي االحتياجات الخاصة ،مراكز إعادة التأهيل الوظيفي لألعضاء،إلخ

أأهداف اللكية:








-

تطوير أأكرث للتكوينات املهنية لتشجيع المتهني
ضامن تكوين متنوع
تكوين مس متر و بعيد املدى
حتسني نوعية التكوين اجلاري.
تطوير الرشاكة مع احمليط الاجامتعي العميل
جعل اللكية فضاء مفتوح عىل حميطها بتطوير الرشاكة مع املؤسسات و الإدارات
دمع البحث و تشجيع المتزي التفوق

مرحبا ابلطلبة اجلدد

