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ملن يتوّجه هذا الكتاب؟

سوف يفيدكام هذا الكتاب يف ما ييل:

هذا الك�اب مّوجه إلى الوالدين اللذان يرغبان بمعرفة  الم��د عن الخيارات التربوية 
المتوفرة �بنهما أو ابن�هما  بعد إنهاء المرحلة ال�انوية. وهو يستهدف على ا�خص 
الوالدين اللذين يرغبان في معرفة الم��د عن التعليم الجامعي في الجامعة الخاصة 

"المعهد العالي للعلوم" 

إذا كان لديكما ابناً أو ابنة

من  آخر  نوع  أو  الجامعة  في  بالدراسة  اهتمام  ابن�كما  أو  ابنكما  لدى  كان  إذا 
الدراسة أو التدر�ب أو ك�هما بعد إنهاء المرحلة ال�انوية

و كن�ما ترغبان في مساعدته أو مساعدتها على ا�خاذ الخيار الصحيح

إذا لم تكونا تعرفان الك�ير عن نظام التعليم العالي
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كيف ميكنني مساعدة ابني/ابنتي
عىل انتقاء الخيار األمثل؟

� أحد ينكر أّن عملية اختيار التخصص الجامعي المناسب قد تكون في غالب ا�حيان 
مثيرة للتوتر والخوف، نظرًا �ن الك�ي��ن يفكّرون في ا�مر على أنه خطوة مصي��ة 
ستحّدد مس�قبلهم إلى ا�بد وهنا يأتي دوركم كأولياء لمساعدة ابنا�كم/بنا�كم على 
اختيار التخصص المناسب، اليكم بعض الوسا�ل التي يمكن أن تساعدوهم بها على 

ا�ختيار:

املعهد العايل للعلومدليل الجامعة للوالدين
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أيام  حضور  و  تفضلها  أو  يفضلها  التي  الجامعات  تحديد 
الجامعات المفتوحة للمعلومات

لد�ها من اهتمامات  أو  لديه  �لبي ما  التي  المقررات  تحديد 
وأهداف للمسار المهني

شجع ابنك أو ابن�ك على إبقاء باب الخيارات مفتوحاً

شجع ابنك أو ابن�ك على التكلم معك ومع أشخاص آخ��ن 
عن المهنة أو المهن التي يفضلها أو تفضلها، وادعم ما يتم 

اختياره

اق�رح عليه أو عل�ها ك�ابة قا�مة مجا�ت الدراسة وا�نشطة 
في  بها،  تبرع  أو  و�برع  اهتمامها  أو  باهتمامه  تحظى  التي 

المدرسة وخارجها على السواء

اق�رح عليه أو عل�ها مناقشة الوظا�ف والمهن التي تهمه أو 
ومع  الجامعة  في  المهنية  المسارات  مستشار  مع  تهمها 
أو  الوظا�ف  �لك  في  يعملون  الذين  ا�قارب  أو  ا�صدقاء 

المهن

الذي يقع اختياركم عل�ها في  الجامعة  تعّرف على إجراءات 
استكشاف  مع  إل�ها  التحويل  أو  تخصصا�ها  إلى  ال�قديم 

مخ�لف أقسام الجامعة

استشر أحد المرشدين ا�كاديم��ن حول التخصص ا�نسب 
في  الجامعة  في  الحال��ن  الط�ب  مع  تحّدث  أو  لها  او  له 

مخ�لف التخصصات ل�أخذ فكرة عنها
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بالطبع، فالجامعة هي أنسب مكان لتطوير القدرات حيث أفادت دراسات  حديثة، أن 
التعليم الجامعي يعود ب�أثيرات إ�جاب�ة كب�رة على تطوير المهارات الشخصية.

البروز اكاديمياً و  ابن�ك في  كما ان الحصول على مؤه�ت مخ�لفة يؤهل ابنك أو 
لذلك  المس�قبل،  في  مرموقة  وظيفة  على  الحصول  في  فرصهم  تعزز  و  مهنياً 

نحرص في جامع�نا الخاصة على تكوين الطلبة من جم�ع النواحي عبر:

هل بإمكان ابني/ابنتي
اكتساب عدة مؤهالت خالل مساره الجامعي؟

الاربخات و الاثرغئات داخض و خارج الةاطسئ
نشاطات ط�ب�ة (النادي الط�بي، العمل التطوعي وورش العمل )

براطب لشعغئ طاضغفئ طع الئرظاطب الةاطسغ
دولية شهادات  لغوية،  (شهادات  الشهادات  من  العديد  على  الحصول 

و شهادات التربصات)

العالي التعليم  وزارة  قبل  من  معتمدة  ليسانس  شهادة 
و البحث العلمي في التخصص
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أيــوب مطيــاز

فردانية  ب�ن  فهو  فهمه،  في  الُمعّقد  الكاِ�ن  ذلك  «إنسان»،  نقول  فإن�نا  «ترب�ة»  نقوُل  عندما 
بالمعهد  ... فقد حظينا بدراسته من زوايا عّدة  وك�ّنيةٍ وب�ن فعل وقصدٍ وب�ن ظاهرٍ وباطن 
تذليل  يعمل جاهدًا على  المستوى،  رف�ع  إداري وتدر�سي  للعلوم تحت إشراف طاقم  العالي 

الص�عاب للط�ّب من أجل بلوغ المقصوِد.

محمد بن عدون

السياق  المجتمعات في ظل  ا�نسانية داخل  الع�قات  إليه  الذي أفضت  ال�أزم  أن حالة  �بدو 
من  تس�لزم  ومتشابكة  معقدة  بط��قة  التفاع�ت  من  جديدة  أنماط  عنه  انجرت  العولمي، 
إدارة  بها  ��شكل  التي  ا�ليات  مخ�لف  لفهم  والتحليلية  البحثية  ا�دوات  في  التمكن  راصدها 
أن  كما  منه،  السياسية  العلوم  تمكننا  ما  وهذا  أفراده  توجهات  لفهم  والسعي  والدول  العالم 
ومتميزة  جادة  بحثية  وأوساط  سيقات  وجود  تس�لزم  المجال  هذا  في  التخصصية  فرصة 

وتم�لك نظرات استشرافية �اقبة وهذا ما وجدته في المعهد العالي للعلوم.

07

شهادة الطلبة



رؤى مخلوفـي

 ،HIS لطالما كنت شخصا يحب ا�ك�شاف، ولم يخيب أملي تخصص ا�ع�م ا�لي في جامعة
فقد فتح لي بابًا كب�رًا للعالم، وكل هذا بسبب جودة التعليم هنا.

رضوان الشيخ بلحاج

تس��ر  تخصص   - للعلوم  العالي  بالمعهد  الجامعي   مشواري  لمواصلة  بالتحويل  قمت 
المؤسسات - وكان ا�ختيار موفقا حيث كان الفرق كب�را في نظام التدر�س ( أسا�ذة، هيكلة 
وادارة ) مع أن المنهاج الدراسي نفسه مع الجامعات ا�خرى إ� أن ط��قة التدر�س و خبرة 
في  او  التخصص  في  سواء  والمعرفي  العلمي  مستوانا  من  رفعت  وميدانيا  علميا  ا�سا�ذة 

العلوم ا�خرى.
كما سعدنا ب�قاسم لحظات، برامج وتظاهرات تساهم في تكويني ورفع سقف تحديا�ي كطالب 

(شخصية وكفاءة) و في مشواري الجامعي والمهني المس�قبلي.
النادي الط�بي لجامعة والذي سنساهم به ك�يرا في إنعاش  أنني عضو في  ويشرفني حاليا 

حركية الحياة الجامعية داخل المعهد وخارجه ان شاء الله.
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ماهي فرص ابني/ابنتي بعد التخرج
(الحصول عىل شهادة ليسانس)؟

��عدد مسارات الطالب في مرحلة التخرج من الجامعة، فالبعض يظن أن أفضل 
للبحث عن  يتجه آخرون  العليا، في حين  الدراسات  يتم�ل في استكمال  الخيارات 
فرصة عمل. يقوم ف��قنا التوج�هي بمساعدة الط�ب في السنة ا�خيرة على تحديد 

مسارا�هم و ا�خاذ الخطوة الموالية و ��م�ل غالبا في:

اكمال الماستر داخل أو خارج الوطن

الحصول على وظيفة في مجاله أو بفضل المهارات المك�سبة
في المسار الجامعي

التربص في احد الشركات العامة او الخاصة لتع��ز السيرة الذا�ية

دراسة السنة التحضي��ة في ا�نجلي��ة �جتياز احد ا�متحانات الدولية

�أسيس مشروعه الخاص 
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ما هي مميزات الحياة الجامعية
و الدعم املتوفر البنك/ابنتك؟

تعتبر مرحلة الحياة الجامعية من أك�ر مراحل الحياة أهمية؛ فهي 
وال�قدم  ال�أقلم  مدى  ويرتبط  المهني،  المس�قبل  أولى خطوات 
نفسياً  الطالب  باس�قرار  وثيقاً  ارتباطاً  الجامعية  المرحلة  في 
ُيقاس مدى  و  الدراسي،  ينعكس على مستواه  وبال�الي  وأس��اً، 

ال�أقلم بمدى �قدم الطالب ونجاحه.

براحة  للعلوم"  العالي  المعهد   " الخاصة  جامع�نا  تهتم  لذلك 
الطلبة و �أقلمهم مع التغ��ر ب�ن المرحلتين ال�انوية والجامعية 
عبر بتوفير البرامج وا�نشطة للط�ب، بقصد زرع و�نمية جوانب 
روح  وبث  النواحي  جم�ع  من  شخصيتهم  في  مهمة  وأمور 

المسؤولية ا�جتماعية من خ�ل:

أنشطة ط�ب�ة م�نوعة مع التشج�ع
على العمل التطوعي

�قديم خدمة بحثية وتعليمية على أعلى مستوى

ترسيخ �قافة القيادة، المقاو�تية
و المسؤولية ا�جتماعية 

برامج تدر�ب إضافية، و فرص جادة مع المؤسسات 
الش��كة و تربصات مخ�لفة المدة في عدة مجا�ت

توفير منح دراسية كاملة و جزئية كل سنة
للطلبة المتمي��ن

أيام مفتوحة و أسبوع تع��في بالتخصص، المقا��س و  
LMD و كل ما يح�اج الطالب معرفته 

ا�ستفادة من خدمات المك�بة التي تحتوي
على أك�ر من 5000 عنوان  
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خنفار فتـيحة

العالي  "المعهد  الخاصة  بالجامعة  التحاقها  و  الدراسي،  ابن�ي خ�ل مشوارها  تميزت  لطالما 
للعلوم" كان الخطوة ا�نسب لها لكي تواصل مشوار �ألقها، حيث �لقت ابن�ي في هذه الجامعة 

شتى أنواع الدعم من قبل ا�سا�ذة و ا�دارة كما ان البرنامج منظم جيدًا والجودة اس��نا�ية.

نجاح  في  ا�سا�ذة  ويس��مر  وقوي  اس��نا�ي  التدر�س   . الجامعة  جوانب  بكل  سررت  لقد 
الط�ب ، مما يدفعهم �خراج أفضل ما لد�هم. كانوا دا�مًا م�احين ل�قديم دعم إضافي �بن�ي 

عند الحاجة، و منه انا ادعم ابن�ي ك�يرا و ا�منى لها الم��د من ال�الق و النجاح.

محمد مخلوفـي

اختيار ابن�ي لتخصص إع�م آلي في المعهد العالي للعلوم كان بمحض إرادتها ورغبتها. تدخل 
سن�ها ال�انية هذا العام 2022-2021.

وان�قاء  اختيار  في  الدا�م  با�جتهاد  الناشئ  المعهد  لهذا  والتفوق  النجاح  من  الم��د  أتمنى 
ا�فضل من ا�سا�ذة والمؤط��ن وتوفير جم�ع الوسا�ل الضرور�ة حتى نفوز بتخ��ج أفضل 

وأحسن ا�طارات لوطننا الجزا�ر.

لقد �قيت استحسانا كب�را في مواظبتها وحرصها الشديد على ا�جتهاد والتفوق وكسب الم��د 
من العلم في مخ�لف المواد الدراسية، وز�ادة على ذلك مشارك�ها في ا�نشطة ال�قافية.

ف�حظت أن جو ومناخ العلم في هذا المعهد العالي للعلوم جيد جدا لمن أراد التعمق في العلم.

شهادة الوالدين
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رشوط القبول يف برامج الليسانس
¿  أن يكون الطالب(ة) حاص� على شهادة البكالور�ا فما فوق أو ما يعادلها خارج الوطن.

¿  معدل المواد ا�ساسية ال�ابعة للتخصص.

تخصصات الرياضيات واإلعالم اآللي:
بكالور�ا ر�اضي، علمي أو �قني

تخصصات العلوم االقتصادية والتجارية:
بكالور�ا تس��ر واق�صاد ،ر�اضي، علمي أو �قني

تخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية:
بكالور�ا جم�ع التخصصات

تخصصات الحقوق والعلوم السياسية:
بكالور�ا جم�ع التخصصات

طريقة التسجيل وااللتحاق بالجامعة
يتم التسجيل وا�لتحاق بالجامعة على مرحلتين، مرحلة التسجي�ت ا�ولية حيث يقوم 
لرسالة  الطالب  �لقي  بعد  التسجي�ت  �أكيد  مرحلة  �ل�ها  ا�ولي،  ملفه  بإ�داع  الطالب 
أجل  من  الدراسة  ورسوم  حقوق  دفع  الطالب  على  يستوجب  حيث  ا�ولي،  القبول 

ا�لتحاق رسميا بالجامعة.

إيداع ملف
التسجيل األولي

ورقيا أو إرساله إلك�رونيا.
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القبول األولي

يتحصل عل�ها بعد �ق��م
و دراسة ملفه ا�ولي

22

دفع حقوق
الدراسة

حسب رزنامة الدفعات المب�نة
في جدول التكاليف.

33

استكمال
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كلية الرياضيات واالعالم اآليل

تخصص إعالم آيل - نظم معلوماتية

كلية العلوم االقتصادية
التسيري و العلوم التجارية

علوم اقتصادية
 اقتصاد و تسيري املؤسسات

كلية العلوم االنسانية و االجتامعية

علوم الرتبية - إرشاد و توجيه

علوم االعالم و االتصال - إتصال

كلية الحقوق و العلوم السياسية

علوم سياسية - عالقات دولية

حقوق - القانون العام

كليات و تخصصات طور الليسانس 

مرافق الجامعة الخاصة "املعهد العايل للعلوم"

01 قاعة محاضرات + مدرجين
6500 م2  مساحة إجمالية متربعة على الحرم الجامعي

18 قاعة دراسة
مرافق متاحة لذوي ا�حتياجات الخاصة

تسع 1000 ذالإ
طضائئ تتمض أضبر طظ 5000 سظعان

طعصش جغارات غسع اـ 50 طرضئئ
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جامعة خـاصة متعددة الميادين في الجزا�ر
معتمدة ومرخصة من وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي تحت رقم 1951 

برج الكيفان - الجزا�ر العاصمة (محطة الترامواي بن رضوان)
+213 770 70 62 51 | +213 770 70 62 48


