
ኣብ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ሃንደልስሆግስኩላን፡ ብደረጃ ቐዳማይ ናይ ዲግሪ መዓርግ ዝወሃቡ ናይ ቢዝነስን ስነ-ቑጠባን 

(Business and Economics) ከምኡ ውን ምሕደራን ሽርሸራን (Retail Management) ትምህርታት ገለ ካብቶም 

ኣብ ሽወደን ኩሉ ዝብህጎም ኣዝዮም ህቡባት ዝኾኑ ትምህርታት እዮም። ክልቲኦም ትምህርታት ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ ጽቡቕ 

ሰረት ንኽህልወካ ኣብ ርእሲ ምግባሮም ኣብ ናይ መጻኢ ሞያዊ ህይወትካ ነቕ ዘይብል ብይታ ይፈጥረልካ። ትምህርትኻ ድሕሪ 

ምዝዛምካ፡ ካብ ሽወደን ወጻኢ ስራሕ ብቐሊሉ ክትረክብ ዘኽእለካ ትምህርታት እዩ። ካብ ቤት-ትምህርቲ ሃንደልስሆግስኩላን 

ዝተመረቑ ተመሃሮና ነበር ኣብ ጽላት ንግዲ፡ ጽላት ህዝባዊ ምሕደራ፡ ኣብ ሽወደንን ካብ ሽወደን ወጻእን ኣብ ዝርከባ 

ኣህጉራውያን ውድባት ተቖጺሮም ኣብ ምስራሕ ይርከቡ።

ምሕደራ ሽርሽር 
3 ዓመት

ሰለስተ ዓመት ዝወስድ ስነ-ቑጠባዊ ትምህርቲ ኮይኑ ኣብ ሽርሸራዊ-መሸጣ 

ዘተኮራ። ምስተን ኣብ ኢንተርነት ይኹን ድኳናት ከፊተን ዝንቀሳቐሳ ትካላት 

ኣዝዩ ጥቡቕ ምትሕብባር ብምክያድ ዝሰላሰል ትምህርቲ። ገለ ኣብነታት 

ናይዘን ድኳናት ፡ H&M ፡  IKEA ከምኡ ውን ICA። እቲ ትምህርቲ ኣብ 

ዝካየደሉ እዋን ፡ ተመሃሮ፡ ብጽሖታት ብምክያድ ንትካላት ዘጋጠመን ናይ 

ብሓቂ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ይነጥፉ። 

ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ትምህርቲ ብመንገዲ ብነኣሽቱ ጉጅሌታት ዝካየድ 

ዎርክሾፕ ዝካየድ ኮይኑ ፡ እቶም ተመሃሮ ካብቲ ጨንፈር ትምህርቲ 

ብዝተላእኩ ኣማኸርቲ ሞያን ትምህርትን ይሕገዙን ቅኑዕ ኣንፈት ክሕዙን 

ይግበሩ። ገለ ካብቲ ከም ኣካል ናይዚ መደብ ትምህርቲ እትመሃሮ ኮርሳት 

እዚ ዝስዕብ ይርከቦ፡ ሽርሸራ ፡ ምሸጣ፡ ዕቀባ-ሕሳብ፡ ሕሳብ፡ ሕግን 

ኣመራርሓን። ትምህርቲ ድሕሪ ምዝዛሞም ተመሃሮና ኣብ ዕዳጋ-ስራሕ 

ኣዝዩም ተደለይቲ እዮም። ትምህርቲ ክቕጽል ዝደሊ ናይ ካልኣይ ዲግሪ 

ትምህርቲ ብድሕሪኡ ውን ብስነ-ቑጠባ ናይ ዶክትረይት መዓርግ ክረክብ 

ይኽእል እዩ። ናይ ትምህርቲ ቋንቋ ኢንግሊዝኛ እዩ።

ድሕሪ ምምራቕካ ዘሎ ኲነታት ከመይ ይመስል?

95% ናይቶም ኣብ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ መዓርግ ትምህርቲ ተጸሚዶም ዝርከቡ 

ተመሃሮ ድሕሪ ምምራቖም፡ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ስራሕ ይረኽቡ። ገለ 

ካብቶም ዝተረፉ 5% ከኣ ድሕሪ ምምራቖም ስራሕ ተቖጺሮም ክሰርሑ 

ዘይደልዩ ሰባት ይርከብዎም። 

ማእከላይ ወርሓዊ ደሞዝ ናይቶም ሰለስተ ዓመት ዝተማህሩ ተመሃሮ 

35 000 ክሮነር ኣቢሉ ይኸውን። 13% ናይቶም ተመሃሮ ናይ መጀመርያ 

ስርሖም ካብ ሽወደን ወጻኢ ይረኽቡ።

ናብራ ተመሃሮ

ሃንደልስሆግስኩላን ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ስቶክሆልም ዝተደኰነ ኰይኑ 

ኣብ 1909 ዝተመሰረተ እዩ። ከም ተመሃራይ መጠን ኣብ ማሕበር ተመሃሮ 

ክትነጥፍ (studentkår) ትኽእል። እቲ ማሕበር ምስ ትካላትን ጋንታታት 

ስፖርትን ዘራኽብ ከምኡ ውን ማሕበራዊ ተረኽቦታት ዝውድብን እዩ። ካብ 

ኩሉ ክፋላት ዓለም ዝመጹ ተመሃሮ ኣብ ትምህርቶም ንኽከታተሉ ናብ 

ሃንደልስሆግስኩላን ይውሕዙ።

ሃንደልስሆግስኩላን ስቶክሆልም

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

ቢዝነስን ኢኮኖሚክስን 
3 ዓመት

ሰለስተ ዓመታት ዝወስድ ንዓውዲታት ሃገራዊ ምጣነ-ሃብትን ትካላዊ 

ምጣነ-ሃብትን ዝሓቖፈ ትምህርቲ። ኣብ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ትምህርቲ ፡ 

ተመሃሮ ኣብቲ ተገዳስነት ዘሕደሩሉ ንኡስ ዓውዲ ተወሳኺ ኮርሳት ክመሃሩ 

ይኽእሉ። ከም ኣካል ናይዚ ክትመሃሮም እትኽእል ኮርሳት ፡ ሽርሸራ ፡ ሕሳብ፡ 

ስታቲስቲካ ፡ ፊናንስ ፡ ኣመራርሓ፡ ሕጊ ከምኡ ውን ኣህጉራዊ ስነ-ቑጠባ። 

ባዜካ’ዚ፡ እቶም ተመሃሮ ኣብተን ቀዳማት ሰለስተ ክፍላታት ትምህርቲ 

’’ኣህጉራዊ ብድሆታት’’ ዝድህስስ ኮርሳት ውን ይመሃሩ። እዚ ኮርሳት`ዚ 

ክሊማዊ-ለውጥን ድኽነትን ከምኡ ውን እቶም ተመሃሮ ኣውንታዊ ለውጢ 

ንምርግጋጽ ኣብ መጻኢ እንታይ ከበርክቱ ይግባእ ዝብሉ ነገራት ዝድህስስ 

እዩ። ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመተ ትምህርቲ ካብ ሽወደን ወጻኢ ኣብ እትረክብ 

ዩኒቨርስቲ ሓደ ክፍላ ክትመሃር ዕድል ይወሃበካ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ 

ክፍሊ ዓለማት ኣውሮጳ፡ ኤስያን ሰሜን ኣሜርካን ኣብ ዝርከባ ዩንቨርስታት 

ኬድካ ክትመሃር ትኽእል። ትምህርቲ ድሕሪ ምዝዛሞም ተመሃሮና ኣብ 

ዕዳጋ-ስራሕ ኣዝዩም ተደለይቲ እዮም። ትምህርቲ ክቕጽል ዝደሊ ናይ 

ካልኣይ ዲግሪ ትምህርቲ ብድሕሪኡ ውን ብስነ-ቑጠባ ናይ ዶክትረይት 

መዓርግ ክረክብ ይኽእል እዩ። ናይ ትምህርቲ ቋንቋ ኢንግሊዝኛ እዩ።



ክማላእ ዝግብኦ ነጥብታት ቢዝነስን ኢኮኖምኪስን 

ብደረጃ ጅምናስዩም እትመሃሮም ብቑዕ ዝገብሩኻ ፕሮግራማት: 

• መደብ ተፈጥሮኣዊ ስነ-ፍልጠት

• መደብ ተክኒክ (ዘመናዊ ቋንቋ ዘካተተ)

• መደብ ስነ-ቑጠባ (ሕሳብ 3B ዝካተተ)

• መደብ ሕበረተ-ሰብኣዊ ስነ-ፍልጠት (ሕሳብ 3B ዘካተተ)

• መደብ ስነ-ጽባቐ (ሕሳብ 2B ከምኡ ውን 3B ዘካተተ)

• መደብ ስነ-ወግዒ (ሕሳብ 2B ከምኡ ውን 3B ዘካተተ) 

ኣብዘን ኮርሳት እንተወሓደ C ዘምጻእካ ክትከውን ኣለካ:

• ቀዳማይ ኮርስ ሲቪክስ

• ቀዳማይ ኮርስ ታሪኽ

•  ዘመናዊ ቋንቋን ደረጃ 3 (ንኣብነት ስጳኘኛ/ፈረንሰኛ/ጀርመነኛ ወይ ውን 

ቋንቋ-ኣደ 1ይን ካላይን ደረጃታት።

• ካልኣይ ኮርስ እንግሊዝኛ

• ሳልሳይ ኮርስ ሕሳብ 

• ሳልሳይ ኮርስ ቋንቋ ሽወደን

እንታይ መሰረት ጌርካ ተመልክት ኣለኻ ብዘየገድስ፡ 17.0 ዝኸውን ማእከላይ 

ነጥቢ ከድልየካ እዩ። እቲ ዝለዓለ ስኬል ካብ 10.0 ክሳብ 20.0 እዩ  

(እቲ ብቑዕ ዝገብረካ ነጥብታት ገዲፍካ)

ክማላእ ዝግብኦ ነጥብታት ምሕደራ ሽርሽር 

ብደረጃ ጅምናስዩም እትመሃሮም ብቑዕ ዝገብሩኻ ፕሮግራማት: 

• መደብ ተፈጥሮኣዊ ስነ-ፍልጠት

• መደብ ተክኒክ

• መደብ ስነ-ቑጠባ (ሕሳብ 3B ዝካተተ)

• መደብ ሕበረተ-ሰብኣዊ ስነ-ፍልጠት (ሕሳብ 3B ዘካተተ)

• መደብ ስነ-ጽባቐ (ሕሳብ 2B ከምኡ ውን 3B ዘካተተ)

• መደብ ስነ-ወግዒ (ሕሳብ 2B ከምኡ ውን 3B ዘካተተ) 

ኣብዘን ኮርሳት እንተወሓደ C ዘምጻእካ ክትከውን ኣለካ:

• ቀዳማይ ኮርስ ሲቪክስ

• ቀዳማይ ኮርስ ታሪኽ

• ካልኣይ ኮርስ እንግሊዝኛ

• ሳልሳይ ኮርስ ሕሳብ 

• ሳልሳይ ኮርስ ቋንቋ ሽወደን

እንታይ መሰረት ጌርካ ተመልክት ኣለኻ ብዘየገድስ፡ 17.0 ዝኸውን ማእከላይ 

ነጥቢ ከድልየካ እዩ። እቲ ዝለዓለ ስኬል ካብ 10.0 ክሳብ 20.0 እዩ (እቲ ብቑዕ 

ዝገብረካ ነጥብታት ገዲፍካ)

 ’’ኣብ ሃንደልስሆግኩላን 

ንኽምሃር ዝወሰንኩ ዕድለኛ 

እየ። ከምኡ ብምግባረይ ከኣ፡ 

ኣብ ሽወደን ይኹን ካብ ሽወደን 

ወጻኢ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ዕድላት 

ንኽህልወኒ ጌረ ኣለኹ’’

– ሳዕድያ

ኣብ ሃንደልስሆግስኩላን ንምምሃር እተመልክተሉ ዝተፈላለየ መንገዲታት

1. ነጥቢ 

ነቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ 

ዘጠናቐቕካዮ ነጥቢ መሰረት ጌርካ ነዚ 

ትምህርቲ ኣመልክት። ተራ ዝኾነ ነጥብታት 

ጥራይ ዘዋህለልካ ምስእትኸውን ኣካል 

ናይቲ ”BI” ዝተሰምየ ኮታ ኢኻ ትኸውን። 

ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ድሕሪ 

ምዝዛምካ ተወሳኺ ነጥብታት ዘጠራቐምካ 

ምስእትኸውን፡ ኣካል ናይቲ ”BI I” 

ዝተሰምየ ኮታ ኢኻ ትኸውን።

ኣብ ዝሓለፋ 5 ዓመታት ፡ እቶም ኣብዚ 

ትምህርቲ ቦታ ዝረኸቡ ተመሃሮ ብገምጋም 

ካብ 19.0 ክሳብ 20.0 

ነጥብታት ኔሩዎም።

2. መልቀቒ ፈተና ላዕለዋይ ትምህርቲ

ብቋንቋታት ሽወደንን እንግሊዝኛን ኣንቢብካ 

ናይ ምርዳእ ክእለትካ ንምርግጋጽ ከምኡ 

ውን ናይ ሕሳብ ፈተና ኣብ ክፍላታት 

ጽድያን ቀውዕን ዝካየድ ፈተናታት። 

ኣብቲ ፈተና ንምስታፍ ኣብዚ ዝስዕብ 

ገጽ hogskoleprov.nu  ብምእታው 

ኣመልክት።

3. ፍሉይ ዓቕምታት 

ጎኒ ጎኒ ትምህርትኻ ፡ ብዙሕ ግዜ 

ዘጥፋእካሉ ነገር ኣለካ ድዩ? ፍሉይ 

ዓቕምታት ከም ኣማራጺ ክትጥቀመሉ 

ትኽእል ኢኻ። እዚ ከም ኣብነት ፡ ስፖርት ፡ 

ሙዚቃ ወይ ውን ኣብ እዋን ካልኣይ 

ደረጃ ትምህርቲ ጽቡቕ ዝኸደልካ ትካል 

መስሪትካ ምስ እትነብር ክኸውን ይኽእል።

4. ካልእ ተወሳኺ ኣማራጺ 

ሰነድ ዝርዝር ተመኲሮኻ ወይ ሲቪን ፡ ኣብ 

ሃንደልስሆግስኩላን ንምንታይ ክትመሃር 

ደሊኻ ዝገልጽ መተባብዒ ደብዳበ 

ጽሒፍካ ውን ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። 

ብድሕሪ`ዚ፡ ናይ ስነ-መጐትን ዓቕሚ 

ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባኻ ንምግማት ዝካየደ 

ፈተና ይካየደልካ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ፡ 

ቃለ-መሕትት ይግበረልካ። ቅድሚ ፈተና 

ክትለማመድ ምስእትደሊ ፡ ኣብ ኢንተርነት 

ኣብዚ ዝስዕብ ገጽ ኣቲኻ  ”Cambridge 

Thinking Skil ls Assessment” 

ተለማመድ።

ነዚ ትምህርቲ ንምምልካት: WWW.ANTAGNING.SE

ተወከሱና

ነዚ ትምህርቲ፡ ከተማልኦ ዝግባእ ነገራትን ወይ ውን መስርሕ ምቕባልን ዝምልከት ሕቶታት 

ምስዝህልወካ፡ ነዚ ዝዕብ ኣካል በዚ ስዕብ መወከሲ ኣድራሻ ተወከሱ። ኢመይል፡  

antagning@hhs.se ወይ ውን ብተለፎን: 08-7369000። ተወሳኺ ሓበሬታ: hhs.se

ናይ ቀዳማይ ዲግሪ መዓርግ ትምህርቲ (BSC)


