
ة ی دول ال ة  ئ ی ب   ال
 جامعة یونكوبینغ هي واحدة من الجامعات الرائدة يف
 السوید يف مجال الدولیة ولدیها برامج تبادل ثقايف واسع مع

ما یقرب من 350 من
 الجامعات الرشیكة يف جمیع أنحاء العامل. الحرم الجامعي

 لدیه بیئة دولیة حقا مع طالب من أكرث من 70 بلدا. سوف
تتخرج مع شهادة

 معرتف بها دولیا والتدریب العميل والخربة الالزمة للحصول
.عىل مهنة عاملیة ناجحة

ة ی م ال ع ال ة  ف ی وظ ال
 هل تعلم أن السوید هي مسقط رأس العدید من أكرب

 الرشكات يف العامل مثل ایكیا، سكایب، ترتاباك، هوسكفارنا،
،است, اتش اند ام

 زینیكا، أریكسون. ملاذا ال تبدأ حیاة مهنیة عاملیة من خالل
دراستك يف السوید يف جامعة یونكوبینغ

ة ی ل م ع ال ة  �ب خ ال
 تستخدم الجامعة عامل األعامل باعتباره منربا للرتبیة
 والعدید من الربامج تتضمن عنارص تدعم الخربة العملیة

)مثل التدریب و زیارة
 الرشكات، ومحارضات، ودراسات الحالة، الخ( مام یساعد

 الطالب
 الكتساب الخربة يف العامل الحقیقي وإنشاء شبكة عالقات

قویة

اد م ت ف و االع ی ص ن ت ن ال ة م ی ال ة ع درج
 جامعة یونكوبینغ تحتل مرتبة عالیة ومعرتف بها.
 عىل سبیل املثال يف عام 2015 كلیة إدارة األعامل الدولیة

أصبحت كلیة إدارة
 األعامل األوىل يف السوید لتتلقى االعتامدات من أكرث من

 جهة، إقرأ املزید حول ترتیب الجامعة، وترتیب بحوث
یونكوبینغ جامعة 

واعتامداتها

د وی س ي ال
ة �ف ی ف �ي ل ج ة االن غ ل دث ال ح ت ع ی ی م ج ال

 تقریبا كل السویدیین یتحدثون اللغة اإلنجلیزیة
 بشكل جید والعدید من الرشكات السویدیة تستخدام اللغة

اإلنجلیزیة باعتبارها لغة األعامل
 الرسمیة. يف جامعة یونكوبینغ، تم تصمیم العدید من

 الربامج والتي تدرس باللغة اإلنجلیزیة - لكل الطالب من
داخل السوید و خارجها

ة ث دی ة و ح ن   آم
 السوید بلد نظیفة وآمنة، و ذات مستوى معیيش

 مرتفع. السوید تعترب واحدة من الدول األكرث مالءمة للعیش
يف العامل وفقا ملؤرشات

التنمیة البرشیة لألمم املتحدة.

غ ن ی وب ك ون ی دة  ل ب
 یونكوبینغ مدینة للطالب مع نشاطات مختلفة

 كثیرة. يف یونكوبینغ سوف تجد معظم النشاطات املختلفة
.شواطئ طویلة من بحیرة فاترن

 طبیعة جمیلة؛ الرتفیه واملرافق الریاضیة. وسط املدینة
 ميلء باملحالت التجاریة واملقاهي واملطاعم. ومجموعة

واسعة من أماكن الثقافة

؟ �ث رف أك ع د أن ت ری ل ت ه
WWW.JU.SE ملزيد من املعلومات وطلب االنتساب عرب 

االنرتنت الرجاء زيارة موقعنا
STUDY@JU.SE اواالتصال بنا عرب الربيد االلكرتوين

٧ أسباب للدراسة يف
جامعة یونكوبینغ يف السوید 
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Jönköping International Business 
School
• International Economics (3 years)
• International Management (3 years)
• Marketing Management (3 years)
• Sustainable Enterprise Development  

(3 years)

School of Engineering
• New Media Design (3 years)
• Sustainable Supply Chain Manage-

ment (3 years)
• Visual Effects - Higher education 

diploma (2 years)

MASTER’S PROGRAMMES

Jönköping International Business 
School
• Digital Business (2 years)
• Economic Analysis (2 years)
• Engineering Management (1 year)
• International Financial Analysis (1 

year)
• International Logistics and Supply 

Chain Management (2 years)
• International Marketing (1 year)
• Managing in a Global Context (2 

years)
• IT, Management and Innovation 

(2 years)
• Strategic Entrepreneurship (2 

years)

School of Engineering
• Industrial Design (2 years)
• Product Development and Mate-

rials  
Engineering (2 years)

• Production Development and  

Management (2 years)
• Software Product Engineering (2 

years)
• Sustainable Building Information  

Management (2 years)
• User Experience Design and  

IT Architecture (2 years)

School of Education and 
Communication
• EDUCARE The Swedish Preschool  

Model (1 year)
• Interventions in Childhood (1 and 

2 years)
• International Communication  

(1 and 2 years)

School of Health and Welfare
• Interventions in Childhood (1 and 

2 years)
• Occupational Therapy (1 and 2 

years)

PATHWAY PROGRAMMES

ENGLISH LANGUAGE PATHWAYS
• Pathway Summer
• Pathway Semester
• Pathway Year

PATHWAYS FOR BUSINESS OR ENGINEERING
• Pathway for Business (one semester)
• Pathway for Engineering (one semester)
• Pathway for Engineering (full year)

UNDERGRADUATE 
PROGRAMMES


