
 نرحب بكم يف جامعة  جونكوبينغ _ إحدى
 أشهر الجامعات الدولية يف السويد التي

تستقطب الطالب من جميع أنحاء العامل.

ز جامعة جونكوبينغ بتوجهها الدويل األصيل  تتميّ

 وترويجها مجموعة من املبادارات املبتكرة الهادفة

 اىل خلق بيئة خصبة للطالب والباحثني من جميع

 أنحاء العامل. كام أّن العديد من برامجنا تتيح للطالب

 فرصة قضاء جزء من دراستهم يف الخارج لدى العديد

 من الجامعات الرشيكة معنا املنترشة يف جميع بلدان

 املعمورة، ما يجعلهم قبلة أنظار أرباب العمل يف كل

 .من السويد واملحافل الدولية

 تتم عملية التعليم والبحث يف أربع كليات هي: كلية

 ادارة األعامل الدولية جونكوبينغ، وكلية الهندسة.

 .وكلية الرتبية واالتصاالت وكلية العلوم الصحية

السويد
 تعترب السويد محور البلدان االسكندنافية، والسفر

 اليها من الدول األوروبية مسألة رسيعة وسهلة. يبلغ

 عدد سكان السويد 9,5 مليون نسمة، وتنعم هذه

 البالد مبوارد طبيعية مثل الغابات، والخامات املعدنية

 والطاقة الكهرمائية اضافة اىل تراث عريق من روح

 املثابرة واالبتداع ما جعل دولة الرفاه السويدية

 .الشهرية أمرا واقعا وملموسا

َفت السويد يف لوحة االبتكار االورويب  هذا وقد صنِّ

 الدولة األكرث ابتكارا وتنظيام ملشاريع األعامل يف القارة

األوروبية.

آمنة وعرصية
 السويد بلد آمن وعرصي يأيت يف مرتبة متقدمة من

 البلدان األكرث مالمئة للعيش فيه؛ فمعّدل الجرمية فيه

 منخفض والوعي البيئي مرتفع ومخاطر الكوارث

الطبيعية ضئيلة جدا.

 

االنجليزية الجميع يتحدث 
 تتقن غالبية الشعب السويدي اللغة االنجليزية، كام

 أن العديد من الرشكات السويدية تستخدم االنجليزية

يف مراسالتها ومهامها التجارية الرسمية.

TRULY INTERNATIONAL

JÖNKÖPING UNIVERSITY

 اكتساب خربة عملية يف مجال األعامل
 كطالب يف جامعة جونوكوبينغ سيكون لديك العديد من

 الفرص ملامرسة عملية لاِم تعلمته يف عامل األعامل خارج

.نطاق الجامعة

 فمن املعروف أن جامعة جونوكوبينغ تستخدم عامل األعامل

 كمنصة للتعليم، وبالتايل سيكون باستطاعتك تكوين شبكة

 من املصادر واملعارف التجارية مع اكتسابك الخربة العملية

 لكفاءتك النظرية.

 جونكوبينغ
ز مدينة جونكوبينغ برسعة منّوها وعدد سكانها  تتميّ

 البالغ 129 ألف نسمة، وبأنها املركز الرئييس يف منطقة

 يقطنها حوايل 380 شخصاً؛ ال غرابة يف ذلك، فهي تقع

 .يف بلد مشهور بروح املبادرة واالبتداع

 أضف اىل ذلك، فان العديد من معامل هذه املدينة يقع

 عىل قاب قوسني أو أدىن من الجامعة مثل: شواطئ

 بحرية “فاترين” الرائعة، ومناظر طبيعية خالبة،

 واملرافق الرتفيهية والرياضية، ووسط املدينة الذي يضم

 العديد من املتاجر واملقاهي واملطاعم ومجموعة

 واسعة من االماكن الثقافية.

 

  خليط فعيل من الطالب الدوليني
 كطالب يف جامعة جونوكوبينغ ستلتقي وتعمل مع

 طالب من جميع أنحاء العامل من خلفيات ووجهات نظر
 .مختلفة
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إحدى أكرث الجامعات شهرة  يف السويد بسمتها الدولية

 تضم 12000 طالبا منهم 1300 طالبا أجنبيا ينتمون اىل حوايل 60 بلدا من بلدان العامل

توفر فرصا واسعة النطاق للتبادل الدرايس يف جميع أنحاء العامل

 متتاز باسلوب تعليم عميل مرتبط ارتباطا وثيقا اىل عامل االعامل

 توفّر حلبة علمية كاملة التجهيز للطالب املتشوقني اىل البدء باطالق رشكاتهم الخاصة
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JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

BACHELOR PROGRAMMES – 3 years
• International Management  

(major in Business Administration)
• International Economics  

(major in Economics)
• Marketing Management  

(major in Business Administration)

MASTER’S PROGRAMMES – 1 year
• International Financial Analysis
• International Marketing
• Engineering Management

MASTER’S PROGRAMMES – 2 years
• International Logistics and  

Supply Chain Management 
• Managing in a Global Context
• Strategic Entrepreneurship
• IT, Management and Innovation
• Urban, Regional and International Economics

SUMMER PROGRAMMES

SCHOOL OF ENGINEERING

MASTER’S PROGRAMMES – 2 years
• Information Engineering  

and Management
• Production Development  

and Management
• Product Development  

and Materials Engineering
• Industrial Design
• Software Product Engineering

HIGHER EDUCATION DIPLOMA - 2-years
• Digital Visualization (Eksjö campus)

SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

MASTER’S PROGRAMMES – 1 year
• International Communication
• Interventions in Childhood (in cooperation 

with School of Health Sciences)


