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الدراسة الجامعية متاحة للجميع
هناك الكثير من األشخاص الذين يدرسون في الكليات والجامعات في السويد .يبدأ البعض الدراسة مبا رشة بعد انتهائهم من المدرسة
ً
ر
لك يحصل عىل مهارات جديدة .وتجدر اإلشارة إىل أن الدراسة يف
الثانوية .يعمل البعض اآلخر لفتة من الوقت ويبدأ الدراسة الحقا ي
الجنس.
السويد مفتوحة للجميع ،بغض النظر عن السن أوالعرق أو الخلفية االجتماعية أو اإلعاقة أو الهوية الجنسية والميول
ي
ً
الكثت من الطالب األجانب ،والذين
كبت ربي الطالب يف الكليات والجامعات يف السويد .كما يوجد أيضا ر
لذلك ،فإن هناك تنوع ر
يختارون القدوم إلى السويد للدراسة بالجامعة.

اختيار الكلية والجامعة والبرنامج الدراسي
هناك حوالي  50كلية وجامعة في السويد من الشمال إلى الجنوب في جميع أنحاء السويد .وأغلب تلك الجامعات والكليات حكومية
وهناك قليل منها مؤسسية .تُقدم كافة الجامعات والكليات شهادات للطالب الذين اجتازوا دراستهم ،ويتم التدقيق على نوعية وجودة ما
يُسمى بالتعليم العالي بواسطة الهيئة العليا لشؤون الجامعات (.))Universitetskanslersämbetet (UKÄ
يوجد في السويد جامعات وكليات .والفرق بين الجامعة والكلية هو أن الجامعة يُمكنها دائما ً أن تُقدم برامج الدراسات العليا (الماجستير
والدكتوراه) .ويُمكن أن يتم منح الكليات التصريح لتقديم برامج الدراسات العليا في مجاالت بحثية معينة.
ويتوقف اختيارك للبرنامج الدراسي واختيارك للجامعة أو الكلية على ما تعتقد بأنه أكثر أهمية .قد يكون من الجيد أن تقوم بالتفكير في
البرامج الدراسية المتاحة ،وحجم الجامعة ،والمكان ،وغيره من األشياء التي ترى أنها مهمة .لدى بعض الجامعات والكليات توجهات
وتخصصات ويتجلى ذلك في البرامج الدراسية التي تقدمها ،على سبيل المثال في الفن أو التكنولوجيا .إال أن أغلب الجامعات والكليات
تقدم برامج تعليمية في مواضيع مختلفة ومتعددة.
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إذا كنت تواجه صعوبات في معرفة نوع البرنامج الدراسي أو المهنة التي يُمكنك اختيارها عندما تدرس ،فقد تحصل على اإللهام هنا
على  .Studera.nuإال أن المعلومات متاحة فقط باللغة السويدية .كما يُمكنك أيضا ً العثور على معلومات بشأن الوظائف واالختيارات
المهنية على الموقع اإللكتروني الخاص بمكتب العمل ( .)Arbetsförmedlingenتُتاح المعلومات بعدة لغات.

هل ينبغي أن أكون مواطنا ً سويدياً؟
ال تحتاج إلى أن تكون مواطنا ً سويديا ً أو تعيش في السويد لكي تتمكن من الدراسة في الجامعة.

إال أنه لكي تتجنب دفع رسوم التقديم والرسوم الدراسية فينبغي أن تكون:



مواطنا ً في إحدى بلدان االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادية األوروبية أو سويسرا
أو
لديك تصريح إقامة دائم أو تصريح إقامة مؤقت (للدراسة) في السويد.

هناك بعض االستثناءات ،يُمكنك قراءة المزيد حولها على الموقع اإللكتروني .Antagning.se

طرق أخرى للدراسة
يوجد بالتأكيد بدائل أخرى غير الدراسة بالجامعات أو الكليات كبرامج للطالب الذين يرغبون في االستمرار في دراستهم بعد الدراسة
الثانوية .يجمع التعليم المهني العالي ( )Yrkeshögskolanبين الدراسة النظرية والعملية في تعاون وثيق مع أصحاب األعمال في
قطاعات مختلفة .يُمكنك العثور على مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني  .www.yrkeshogskolan.seيمكن أيضًا
للطالب دراسة الدورات والبرامج في المدارس الشعبية العليا ( .)folkhögskolaحيث يوجد حوالي  175مدرسة شعبية عليا في
السويد ،تقدم تعليما ً بديالً للكبار في عدد من المواد الدراسية.
ويمكن أن تساعد المدارس الشعبية العليا الطالب على االستعداد للجامعة .يُمكنك العثور على مزيد من المعلومات على
.www.folkhogskola.nu
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قبل الدراسة
الدورات والبرامج الدراسية
يتألف التعليم الجامعي من وحدات دراسية تسمى الدورات الدراسية .يمكنك اختيار االلتحاق بدورات فردية وتجميعها بنفسك للحصول
على الدرجة العلمية .أو اختيار برنامج دراسة من ضمن البرامج التي وضعتها الجامعة بحيث تتضمن دراسة دورات دراسية معينة.
تمنح جميع برامج الدراسة شهادة ،في حين يتعين عليك اختيار الدورات الفردية الصحيحة من أجل تجميعها للحصول على شهادة .عند
قبولك في أحد البرامج الدراسية ،يصبح لك مكان مضمون في كافة الدورات التي يشملها البرنامج .أما إذا قمت بدراسة دورات قائمة
بذاتها من اختيارك ،فيجب أن تتقدم إلى كل دورة بشكل منفصل خالل الدراسة.

الدراسة بدوام كامل أو بدوام جزئي أو عن بُعد؟
تُقدم أغلب البرامج الدراسية بدوام كامل .وهو ما يعني حوالي  40ساعة دراسية في األسبوع .إال أن البرنامج الدراسي قد يكون ذو
إيقاع مختلف .وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة بدوام جزئي ( )%50هو اإليقاع األكثر شيوعا ً من بين إيقاعات الدراسة المختلفة إذا لم
يكن الشخص يدرس بدوام كامل .تُقدم بعض البرامج الدراسية أيضًا عن بعد .إن الدراسة عن بعد تعني أنه يُمكنك الدراسة في المنزل
أو في مركز تعليمي في بلديتك .يوجد في مراكز التعليم المختلفة استشاريون للطالب وللحياة المهنية يمكنهم تقديم الدعم والمشورة لك.
وتستلزم بعض الدورات الدراسية عن بُعد حضور عدة اجتماعات في الجامعة ،بينما ال تتطلب الدورات األخرى ذلك.

الدرجات والنقاط في الكلية
تمنحك كافة الدورات الدراسية الجامعية عددا ً من النقاط الدراسية .ويعني حضور فصل دراسي واحد بدوام كامل  30نقطة بينما
حضور عام أكاديمي كامل يساوي  60نقطة .عادة ً ما تكون مدة البرامج ثالث سنوات( 180 ،نقطة) في درجة البكالوريوس .إذا كنت
تدرس بدرجة الماجستير لمدة عام أو اثنين ،والتي يُطلق عليها اسم المستوى المتقدم .فأنت إذن تدرس بـ  60أو  120نقطة دراسية.

االختبار النهائي  -االمتحان
إن االختبار النهائي هو اختبار تقوم بعمله في نهاية الدورة الدراسية ويُمكن أن يكون اختبارا ً كتابيا ً أو شفهياً .يمكن أن يكون االختبار
في هيئة اختبار منزلي ومن ثم فإنك تجلس في المنزل وتقوم بعمل االختبار .يتوجب على الطالب في بعض األحيان تسليم مهامهم أو
المهام الجماعية والمقاالت .وفي بعض الدورات الدراسية يتم عمل أيضا ً اختبارات علمية .إذا لم يكن من الممكن لك إجراء االختبار ،أو
إذا لم تتمكن من اجتياز االختبار فلديك الحق في إعادة االختبار.

الشهادة
بعد انتهائك من تعليمك يُمكنك أن تطلب الحصول على شهادة صادرة من الجامعة أو الكلية التي درست بها .هناك ثالثة أنواع من
الدرجات العلمية التي يمكن منحها :عامة وفنية ومهنية .وهناك نوعان من الدرجات العلمية العامة في مستوى الخريجين:



دبلوم جامعي لمدة عامين
شهادة البكالوريوس لمدة ثالثة أعوام

باإلضافة إلى ذلك يوجد نوعان من شهادات ما بعد التخرج:



درجة الماجيستير لمدة عام
درجة الماجيستير لمدة عامين

وتجدر اإلشارة إلى أن البرامج التي توفر التأهيل لمهنة معينة تمنحك شهادة مهنية .ومن أمثلة هذه البرامج التمريض والهندسة وعلم
النفس.
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التأهل للدراسات الجامعية
من أجل الدراسة في جامعة أو كلية جامعية ،يجب تلبية متطلبات االلتحاق العامة والخاصة للدورة أو البرنامج الذي ترغب االنضمام
إليه .وهذا يعني أن يكون لديك المؤهالت المتطلبة لاللتحاق بالبرنامج الدراسي.

شروط القبول العامة
هناك متطلبات أساسية معينة لكافة الدورات والبرامج .إذا كان لديك شهادة من برنامج تمهيدي للتعليم العالي من مدرسة ثانوية سويدية
( )gymnasiumأو من أحد برامج تعليم البالغين ( )vuxenutbildningالتابعة للبلدية ،فأنت بذلك مستوف لشروط االلتحاق العامة
للدراسة الجامعية في السويد .إذا كان لديك مؤهل مهني أو حرفي من مدرسة ثانوية سويدية أو من أحد برامج تعليم البالغين فيُمكنك
أيضا ً التقدم لاللتحاق بالدراسة الجامعية .إال أنه ينبغي عليك الحصول على درجة  2 + 3في اللغة السويدية أو اللغة السويدية كلغة
ثانية ،ودرجة  6في اللغة اإلنجليزية .إذا أنهيت تعليمك الثانوي في دولة أخرى ويُؤهلك للدراسة بالتعليم العالي في بلدك ،فإنك تكون
على األرجح مؤهال للتعليم في السويد بشرط تلبية متطلبات اللغة السويدية واإلنجليزية والرياضيات.

شروط القبول الخاصة
تتطلب الغالبية العظمى من البرامج الدراسية مؤهالت خاصة إضافية .وهذا يعني ،في معظم الحاالت ،أنه يجب أن تكون قد
درست بعض الدورات الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية ،إال أنها قد تتطلب أيضا ً الخبرة العملية أو اختبارات العمل أو
الدورات الجامعية .إذا قمت بالتقديم لاللتحاق بدورة تعليمية في االقتصاد فغالبا ً ما ينبغي أن تكون قد درست الرياضيات
باإلضافة إلى ما هو متضمنا ً في شروط القبول العامة.

إذا لم تكن مستوفيا ً لشروط القبول
إذا كنت ال تلبي متطلبات القبول العامة أو الخاصة ،يُمكنك القراءة وإكمال ما ينقصك حتى تُصبح مؤهالً للدراسة الجامعية .يُمكنك
العثور على مزيد من المعلومات في المدارس الثانوية أو في البرامج التعليمية للبالغين التابعة للبلدية والمدارس الشعبية العليا
( .)folkhögskolorكما يُمكنك أيضا ً الحصول على المساعدة من قبل مرشد دراسي.

هل لديك مؤهالت أخرى تجعلك مؤهالً؟
قد يتم اعتبارك مؤهالً على الرغم من عدم استيفائك لمتطلبات القبول الرسمية ،إذا كان لديك مؤهل فعلي .قد تكون ،على
سبيل المثال ،المعرفة والخبرة المكتسبة من الحياة العملية ،أو الحياة المجتمعية (الجمعيات والروابط) ،أو فترات اإلقامة
الطويلة خارج البالد ،أو من مختلف الدورات التي درستها .ومن حيث المبدأ ،يُمكنك تعزيز كل من متطلبات القبول العامة
والخاصة دون أن تكون درست بالمرحلة الثانوية من خالل اإلشارة إلى المهارات والمؤهالت العامة الخاصة بك .إال أنه
ينبغي عليك التقديم الختبار المؤهالت الفعلية ( )reell kompetensعلى الموقع اإللكتروني  .Antagning.seيُرجى
المالحظة أنه ينبغي عليك دائما ً اتباع التعليمات الخاصة بالجامعات والكليات فيما يتعلق بالتقديم لاللتحاق .وقد يعني هذا على
سبيل المثال أنه يتوجب عليك إرسال نسخة من طلب التقديم الخاص بك أو أنك تحتاج إلى وثائق إضافية .يُمكنك العثور على
التعليمات على المواقع اإللكترونية الخاصة بالجامعات والكليات.

اختبار القبول بالكلية
إذا استوفيت متطلبات القبول فيُمكنك تحسين فرصك للقبول في البرنامج الدراسي الذي تريده من خالل إجراء اختبار القبول بالجامعة.
ليس هناك أي متطلبات فيما يتعلق بالجنسية ،أو تصريح اإلقامة ،أو السن إلجراء اختبار القبول بالجامعة ،إال أنه ينبغي عليك دائما ً أن
تكون قادرا ً على تأكيد هويتك (إظهار الهوية الشخصية) .يُتاح االختبار باللغة السويدية فقط.
وينقسم اختبار القبول بالجامعة إلى ثمانية فقرات ،ويحتوي على  160سؤال .وتكون كافة الفقرات باللغة السويدية ،باستثناء الجزء
الخاص بقراءة وفهم اللغة اإلنجليزية .ولذا فإنه من المفيد إذا كان لديك مهارات جيدة في اللغة السويدية .يحتوي االختبار على أجزاء
تحتاج فيها استخدام التفكير المنطقي للمشاكل الرياضية ،وجزء خاص بقراءة وفهم اللغة اإلنجليزية ،وجزء خاص بقراءة وفهم اللغة
السويدية ومفردات اللغة السويدية .يُجرى االختبار مرتين في العام .يُمكنك العثور على معلومات باللغة اإلنجليزية بشأن االختبار على
.www.studera.nu
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التقدم لاللتحاق ببرامج التعليم العالي
إن مجلس الجامعات والكليات السويدية ( ))Universitets- och högskolerådet (UHRجنبا ً إلى جنب مع الجامعات والكليات
السويدية مسؤول عن تقديم معلومات بشأن البرامج الدراسية وكيفية قيامك بالتسجيل لاللتحاق بالدورات أو البرامج الدراسية .يُمكنك
التقدم وإنشاء حساب للمستخدم والتسجيل في كافة الدورات الدراسية والبرامج التي يتم فيها التعليم باللغة السويدية على الموقع
اإللكتروني  .antagning.seإذا كتت تريد بأن يتم التدريس باللغة اإلنجليزية فإنك تختار البرامج الدراسية وتسجل بها على الموقع
اإللكتروني .www.universityadmissions.se
إذا كان لديك هوية محمية ،أو بيانات شخصية ال يُمكن الكشف عنها ،أو ال يُمكنك التسجيل عبر اإلنترنت ألسباب أخرى فيُمكنك
االتصال بمجلس الجامعات والكليات ( )UHRللحصول على المساعدة.
يُمكنك العثور على مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني  www.studera.nuو .www.antagning.se

فترات التسجيل
إذا كنت ترغب بالتسجيل في دورة تعليمية أو برنامج تعليمي يتم التدريس بهم باللغة السويدية واإلنجليزية؛
 لاللتحاق بالفصل الدراسي الخريفي ،فإنه يتم فتح باب التسجيل يوم  15مارس ،ويكون يوم  15أبريل هو آخر أيام التسجيل.
 لاللتحاق بالفصل الدراسي الربيعي ،فإنه يتم فتح باب التسجيل يوم  15سبتمبر ،ويكون يوم  15أكتوبر هو آخر أيام
التسجيل.
وبالنسبة لألشخاص الذين يرغبون بالدراسة خالل الصيف ،فيوجد بالكليات بضعة دورات دراسية قصيرة .آخر يوم للتسجيل
للدورات الدراسية الصيفية هو يوم  15مارس.
يُمكنك العثور على التواريخ المهمة وعلى معلومات بشأن التسجيل والقبول على الموقع اإللكتروني  .Antagning.seويُمكنك عليه
أيضا ً تقديم طلبات االلتحاق .تُتاح المعلومات باللغة السويدية فقط.
إذا كنت ترغب بالتسجيل في دوراتنا وبرامجنا الدراسية الدولية التي يتم التدريس فيها بالكامل باللغة اإلنجليزية؛
 لاللتحاق بالفصل الدراسي الخريفي ،فإنه يتم فتح باب التسجيل يوم  17أكتوبر ،ويكون يوم  15يناير هو آخر أيام التسجيل.
 لاللتحاق بالفصل الدراسي الربيعي ،فإنه يتم فتح باب التسجيل يوم  1يونيو ،ويكون يوم  15أغسطس هو آخر أيام التسجيل.
يُمكنك تقديم طلب التسجيل وااللتحاق على الموقع اإللكتروني  .www.universityadmissions.seتُتاح المعلومات باللغة
اإلنجليزية فقط.

اإلرشاد الدراسي
ومن الطرق الجيدة للحصول على المساعدة في األسئلة المتعلقة بالدراسة الجامعية هي التحدث مع مرشد دراسي .إذا كنت تدرس في
مدرسة ثانوية سويدية فيُمكنك االتصال بالمرشد الدراسي
في المدرسة .ويسري األمر نفسه إذا كنت تدرس في مدرسة شعبية عليا ( )folkhögskolaأو في أحد برامج تعليم البالغين التابعة
للبلدية .كما يوجد مرشد اجتماعي في كل جامعة وكلية مخصص لطالبها.

المؤهالت واالختيار
إن مؤهالتك هي ما تحدد إذا كان يُمكنك بدء الدراسة الجامعية .وقد تكون على سبيل المثال درجات من المدرسة الثانوية ،أو
نتيجة الختبار جامعي ،أو تقييم من مدرسة شعبية عليا.
عندما يكون هناك الكثير من المتقدمين أكثر من األماكن المتاحة فإنه يتم عمل انتقاء لتحديد من يتم قبولهم .ومؤهالتك هي ما
تحدد مجموعة االنتقاء التي ينتهي بك المطاف بها .إذا كان لديك عدة مؤهالت ،على سبيل المثال درجات ونتائج من اختبار
جامعي ،فيُمكن أن يتم تسجيلك في عدة مجموعات لالنتقاء في نفس الوقت .وتجدر اإلشارة إلى أن تسجيلك في عدة
مجموعات يمنحك الفرصة لاللتحاق بالبرنامج الدراسي الذي تريده.
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خالل الدراسة
وضعك االقتصادي كطالب
إن التعليم الجامعي في السويد مجاني لمواطني االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا .كما ال يحتاج األشخاص
الذي لديهم تصريح إقامة في السويد إلى دفع رسوم التسجيل أو الدراسة .أما بالنسبة لبرامج الدكتوراه فهي مجانية للجميع .إال أنه بكونك
طالبا ً فستحتاج إلى المال على أية حال من أجل الطعام والسكن والكتب الدراسية .ومن الطرق األكثر شيوعا ً لكي يتمكن الشخص من
تلبية المتطلبات المالية خالل فترة الدراسة هو التقدم للحصول على الدعم الدراسي من قبل المصلحة المركزية لإلعانات الدراسية،
 .CSNويتألف الدعم الدراسي من منحة دراسية وهي ما ال يتوجب عليك دفعها مرة أخرى ،وقرض دراسي اختياري وهو ما يتوجب
عليك دفعه بعد انتهاء دراستك.
وال يتأثر حقك في الحصول على الدعم الدراسي بالمبلغ الموجود لديك في البنك أو بدخل األسرة .إال أن هناك حد للمبلغ الذي يُمكنك
كسبه خالل نصف عام تقويمي أثناء دراستك .ال تحتاج إلى أن يكون لديك أي نوع من أنواع الضمان للحصول على القرض الدراسي،
إال أنه ينبغي عليك أخذ عدد نقاط معين خالل كل فصل دراسي لكي تتمكن من مواصلة الحصول على الدعم الدراسي .يتم تطبيق
قوانين خاصة إذا لم تكن مواطنا ً سويدياً .يُمكنك العثور على مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني .csn.se

المنح الدراسية
إن المنح الدراسية هي مساهمة حيث يأتي المال من التبرعات أو مخصصات خاصة.
أين يُمكن العثور على المنح الدراسية؟
يُمكنك التقدم مباشرة للحصول على المنحة الدراسية لدى الجهات التي تقدمها .يُمكن أن تكون على سبيل المثال كلية أو
جامعة أو جمعية أو مؤسسة أو بنك أو مكتب محاماة أو فرد عادي .يُمكنك العثور على معلومات بشأن المنح الدراسية لدى
الجامعات والكليات والجمعيات والمدارس والبلديات ومجالس المحافظات .وغالبا ً ما يُمكنك العثور في المكتبة على ُكتيبات
إرشادية للمنح الدراسية.
هناك بعض المنح الدراسية التي يُمكن للجميع التقدم للحصول عليها ،إال أن الغالبية العظمى من المنح مخصصة فقط
لألشخاص الذين يستوفون شروط أو متطلبات خاصة.
وبالنسبة للطالب الذين ينبغي عليهم دفع الرسوم الدراسية في السويد فإنه يُمكنهم التقدم للحصول على المنح الدراسية من خالل المعهد
السويدي ( )Svenska institutetوكذلك الجامعات والكليات .يُمكنك العثور على مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني
.studyinsweden.se

العمل خالل الدراسة
غالبا ً ما تتطلب الدراسة بدوام كامل نفس الوقت الذي يتطلبه العمل بدوام كاملـ أي  40ساعة في األسبوع .هناك بعض الطالب الذين
يعملون بدوام جزئي في نفس الوقت الذي يدرسون فيه ،وفي حال لم تذهب إلى المحاضرات فإنه ينبغي عليك تخصيص وقت كبير من
وقتك لدراستك أو أن تدرس مع زمالء الدراسة خاصتك.

سكن الطالب
بكونك طالبا ً فإن هناك خيارات سكنية مختلفة ومتعددة .يُمكنك اختيار اإلقامة في المنزل إذا كانت الكلية أو الجامعة على مقربة من
منزلك .وإال فيُمكنك استئجار شقة طالب أو غرفة في مهجع للطالب .إذا كنت تعيش في مهجع للطالب فسوف يكون لديك غرفة
وستقوم بمشاركة المطبخ مع طالب آخرين .وتختلف تشكيلة المساكن الطالبية المتاحة من مدينة إلى أخرى .يُمكنك العثور على
معلومات مبسطة على الموقع اإللكتروني لكل كلية أو جامعة .كما يُمكنك أيضا ً الحصول على معلومات بشأن المساكن الطالبية من قبل
اتحاد الطالب أو شركات اإلسكان الخاصة.
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إن العثور على مكان للعيش خالل دراستك قد يكون أمر صعب .من المهم أن تبدأ بالتقديم في أقرب وقت ممكن ،خاصة إذا كنت
ستدرس بمدينة كبيرة .يُمكنك العثور على بيانات االتصال بكافة الجامعات والكليات في السويد وكذلك معلومات بشأن السكن على
.Studera.nu

الحياة الطالبية
يوجد في العديد من المناطق الدراسية حياة مجتمعية كبيرة ،حيث يوجد الكثير من الجمعيات التي تقوم بتقديم وتنسيق مجموعة متنوعة
من األنشطة والتجارب جنبا ً إلى جنب مع الدراسة .وقد يتعلق األمر بكل شيء بداية من الثقافة والترفيه إلى السياسة الطالبية
والرياضة .وغالبا ً ما يكون اتحاد الطالب هو المنظم لتلك األنشطة .إن اتحاد الطالب هو جمعية مستقلة تعمل من أجل مصالح الطالب.
وتجدر اإلشارة إلى أن العضوية في اتحاد الطالب اختيارية.

الدعم خالل الدراسة
تُقدم كافة الكليات والجامعات شكل من أشكال الدعم خالل دراستك .يُمكنك الحصول على المساعدة في كل شيء بداية من تطوير
تقنيات الدراسة وكيفية قيامك بكتابة النصوص األكاديمية ،إلى التحدث أمام المجموعات .إن الخدمات مجانية بغض النظر عن
البرنامج الدراسي أو الدورة الدراسية التي تدرس بها .يُرحب بالجميع!

الدراسة خارج البالد
إن أغلب الجامعات السويدية لديها اتفاقات مع جامعات أجنبية بشأن أنواع مختلفة من البرامج للدراسة خارج السويد .والوقت الذي تقوم
خالله بالدراسة خارج السويد يُمكن أن يتم احتسابه بين برنامجك الدراسي السويدي ويتم احتساب النقاط الجامعية التي تحصل عليها في
الخارج عندما ترجع إلى السويد.
لكي تتمكن من المشاركة في برنامج للتبادل الدراسي خارج السويد فينبغي أن تكون ملتحقا ً بأحد الجامعات أو الكليات السويدية .وغالبا ً
ما يتوجب أن تكون قد حصلت على عدد معين من النقاط في السويد قبل سفرك خارك البالد للدراسة .كما يُمكنك أيضا ً التنسيق وإدارة
دراستك األجنبية بنفسك بالكامل ،وهو ما يُسمى بـ .free-mover student
يُمكنك الحصول على الدعم الدراسي ،أي المنحة والقرض لدراستك خارج البالد .كما يُمكنك أيضا ً التقديم للحصول على المنح
الدراسية .يُرجى االتصال بالمنسق الدولي في جامعتك للحصول على مزيد من المعلومات .كما يوجد معلومات أيضا ً بشأن الدراسة
خارج البالد على الموقع اإللكتروني.www.studera.nu :

برنامج +Erasmus
إن أكبر برنامج للتبادل الطالبي هو برنامج  ،+Erasmusوهو برنامج تابع لالتحاد األوروبي للدراسة في أوروبا .ويُوفر لك برنامج
 +Erasmusاإلمكانية للدراسة خارج البالد لمدة  3 - 13شهر .وكطالب في برنامج  +Erasmusيُمكنك الدراسة بالمستوى
الجامعي ،أو مستوى الماجستير ،أو مستوى الدكتوراه .يُمكنك قراءة المزيد حول برنامج  +Erasmusعلى .www.studera.nu
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بعد انتهاء الدراسة
العمل بعد إنهاء الدراسة
من الطرق الجيدة للعثور على المعلومات بشأن الوظائف واالختيار المهني هي عن طريق مكتب العمل (.)Arbetsförmedlingen
يوجد على موقعهم اإللكتروني  www.arbetsformedlingen.seالكثير من المعلومات المخصصة لألشخاص الذين يبحثون عن
عمل.
إذا أنهيت دراسة في دولة أخرى غير السويد فيُمكن أن يتم تقييم دراستك ومقارنتها بالبرامج الدراسية المماثلة في النظام التعليمي
السويدي .ويُمكن استخدامها بعد ذلك إذا كنت تريد الدراسة في السويد أو إذا كنت تريد أن تعرضها على صاحب العمل/الشركة عندما
تقوم بالتقديم للحصول على عمل .تُتاح مزيد من المعلومات على .www.uhr.se
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