
يعدّ برنامجي البكالوريوس Business and Economics وRetail Management من بين الدراسات 
األكثر طلبًا في السويد. فهي تعطيك أساسًا جيدًا في علوم االقتصاد وكفاءات أساسية لحياتك المهنية 

التخرج. يعمل الطالب  الخارج بعد  البرنامجين إمكانيات جيدة للعمل في  المستقبلية. كما يعطيك 
السابقون من كلية ستوكهولم لالقتصاد، من جملة أمور أخرى، في مجال القطاع التجاري والصناعي أو 

القطاع العام والمنظامات الدولية، في السويد وفي الخارج على حد سواء.

لالقتصاد ستوكهولم  كلية 

Handelshögskolan i Stockholm ∙ Sveavägen 65 ∙ Box 6501 ∙ 113 83 Stockholm 
Telefon 08 - 736 90 00 ∙ info@hhs.se ∙ www.hhs.se

 BUSINESS AND ECONOMICS
3 سنوات

برنامج بثالث سنوات في علم االقتصاد وإدارة األعمال. يدرس الطالب 
دورات في المادتين خالل نصف فترة الدراسة. وفي النصف اآلخر 
يختار الطالب التعمق في المادة التي لديهم اهتمام بها. أمثلة عن 

الدورات المتوفرة: التسويق والرياضيات واإلحصائيات والمالية والحقوق 
واالقتصاد الدولي. باإلضافة إلى ذلك يدرس الطالب خالل الثالث فصول 
األولى دورات في "التحديات العالمية"، التي تعالج مواضيع عديدة مثل 
تغير المناخ والفقر وماذا يمكن للطالب فعله في المستقبل للمساهمة 

في تغيير إيجابي. وفي آخر سنة تُعطى اإلمكانية لدراسة فصل دراسي 
في جامعة في الخارج. في الوقت الحالي تًعرض إمكانيات للدراسة في 

جامعات في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. بعد إتمام الدراسة يكون 
للطالب جاذبية كبيرة في سوق العمل، ولكن يمكنهم أيضًا مواصلة 

الدراسة لمستوى الماجستير وبعد ذلك الحصول على درجة دكتوراة في 
االقتصاد. يتم التعليم باللغة االنكليزية.

 RETAIL MANAGEMENT
3 سنوات

برنامج اقتصادي بثالث سنوات مع التركيز على تجارة التجزئة. تعاون 
وثيق مع الشركات التي تبيع في المتاجر وعلى اإلنترنت، على سبيل 

المثال H&M وIKEA وICA. ويكون الطالب خالل الدراسة على تواصل 
كبير مع الشركات عن طريق الزيارات التي يمكن للطالب فيها حل 

مشاكل تعاني منها الشركات بالفعل. ويتم جزء كبير من التعليم في 
ورشات في مجموعات صغيرة، كما يحصل الطالب على تعليم وإرشاد 

من مشرفين في الكلية حول المسائل المتعلقة بالمستقبل المهني 
والدراسة. أمثلة عن الدورات المتوفرة: التسويق والبيع والمحاسبة 

والرياضيات والحقوق والرئاسة. بعد إتمام الدراسة يكون للطالب جاذبية 
كبيرة في سوق العمل، ولكن يمكنهم أيضًا مواصلة الدراسة لمستوى 

الماجستير وبعد ذلك من الممكن أيضًا الحصول على درجة دكتوراة في 
االقتصاد. يتم التعليم باللغة االنكليزية.

الحياة كطالب

تقع كلية ستوكهولم لالقتصاد في وسط مدينة ستوكهولم وتم تأسيسها 
في عام 1909. تُعرض عليك بصفتك طالب إمكانية المساهمة في رابطة 

طالب الجامعة التي تنظم عددًا كبيرًا من الفعاليات، على سبيل المثال 
اتصاالت بالشركات وفعاليات اجتماعية وفرق رياضية. ويجتمع هنا طالب 

من جميع أنحاء العالم للدراسة في كلية ستوكهولم لالقتصاد.

ماذا يحدث بعد الحصول على الشهادة؟

95% من الطالب في برنامج البكالوريوس يجدون عمالً في غضون 3 
أشهر بعد التخرج. وال 5% المتبقيين هم طالب يختارون عدم البحث 

عن عمل بعد التخرج. الراتب المتوسط للطالب المتخرجين بعد 3 سنوات 
دراسة هو 35,000 كرونه في الشهر. 13% من الطالب يجدون أول عمل 

في خارج السويد.



4. االختيار البديل 
تقدم بالطلب بواسطة السيرة الذاتية 

وخطاب تعريفي تشرح فيه لماذا تريد 
الدراسة في كلية ستوكهولم لالقتصاد. 

بعد ذلك تقوم باختبار في التفكير 
المنطقي والمنتقد وأخيرًا مقابلة. قم 

بتحضير نفسك لالمتحان على اإلنترنيت 
 Cambridge Thinking” عن طريق

 .”Skills Assessment

3. مؤهالت خاصة 
هل كرست وقتك ألمور أخرى بجانب 

الدراسة أخذت منك الكثير من الوقت؟ 
في هذه الحال قد تكون المؤهالت 

الخاصة بديالً جيدًا لك. أمثلة عن 
المؤهالت الخاصة هي الرياضة البدنية 

أو الموسيقى أو إدارة شركة ناجحة 
أثناء الدراسة الثانوية. 

2. االختبار للدخول إلى الجامعة 
هو اختبار في فهم القراءة باللغة 

السويدية واالنكليزية، باإلضافة إلى 
الرياضيات، ويتم مرة في الربيع ومرة 

في الخريف. سجل نفسك لالختبار 
 hogskoleprov.nu على الموقع

1. العالمات
تقدم بالطلب بعالمات المدرسة 

الثانوية. إذا كنت تتقدم بطلب بالعالمات 
 ،”BI” العادية فيتم وضعك في حصة
أما إذا كنت رفعت عالماتك بعد إنهاء 

المدرسة الثانوية فتكون في حصة 
”BII”. خالل الخمس سنوات الماضية 

كان جميع الطالب المقبولين عن 
طريق العالمات لديهم معدل بحوالي 

19.0 من 20.0. 

Business & Economics شروط األهلية لدراسة

برامج الثانوية التي تعطي األهلية: 
برنامج العلوم الطبيعية  •

البرنامج التقني )مع االختيار اإلضافي لغات حية(  •
)3b البرنامج االقتصادي )مع االختيار اإلضافي رياضيات  •

)3b برنامج العلوم االجتماعية )مع االختيار اإلضافي رياضيات  •
)3b2 وb البرنامج الفني )مع االختيار اإلضافي رياضيات  •

)3b2 وb  برنامج العلوم االنسانية )مع االختيار اإلضافي رياضيات  •

ويجب أن تكون لديك عالمة C على األقل في الدورات التالية:
الدورة األولى في العلوم اإلجتماعية  •

الدورة األولى في التاريخ  •
•  الدرجة 3 من اللغات الحية )على سبيل المثال اسبانية/فرنسية/

ألمانية( أو لغة أم درجة 1+2
دورات أخرى في االنكليزية  •

الدورة الثالثة في الرياضيات  •
الدورة الثالثة في السويدية   •

مهما كانت الطريقة التي تختارها للتقدم بطلب فتحتاج إلى معدل 17.0 
على األقل يكون فيه المقياس من 10.0 إلى 20.0 هي األعلى )دون 

عالمات مؤهلة(. 

Retail Management شروط األهلية لدراسة

برامج الثانوية التي تعطي األهلية: 
برنامج العلوم الطبيعية  •

البرنامج التقني  •
)3b البرنامج االقتصادي )مع االختيار اإلضافي رياضيات  •

)3b برنامج العلوم االجتماعية )مع االختيار اإلضافي رياضيات  •
)3b2 وb البرنامج الفني )مع االختيار اإلضافي رياضيات  •

)3b2 وb  برنامج العلوم االنسانية )مع االختيار اإلضافي رياضيات  •

ويجب أن تكون لديك عالمة C على األقل في الدورات التالية:
الدورة األولى في العلوم اإلجتماعية  •

الدورة األولى في التاريخ  •
دورات أخرى في االنكليزية  •

الدورة الثالثة في الرياضيات  •
الدورة الثالثة في السويدية   •

مهما كانت الطريقة التي تختارها للتقدم بطلب فتحتاج إلى معدل 17.0 
على األقل يكون فيه المقياس من 10.0 إلى 20.0 هي األعلى )دون 

عالمات مؤهلة(. 

)BSc( برنامج البكالوريوس

اتصل بنا
إذا كانت لديك أسئلة عن الدراسات أو عن شروط القبول أو عن القبول، 

 اتصل بنا بالبريد االلكتروني: antagning@hhs.se أو هاتفيًا: 
hhs.se :73669000-08 لمزيد من المعلومات

مختلف الطرق للتقدم بطلب لكلية ستوكهولم لالقتصاد

WWW.ANTAGNING.SE :تقدم بطلب للدراسة
 ”أنا سعيدة باختياري للدراسة 
في كلية ستوكهولم لالقتصاد. 

لديّ اآلن فرص جيدة 
لمستقبل مهني في السويد 

وفي الخارج على حد سواء” 
– سادية


