معلومات ألولياء األمور
نود نحن الممثلون لجامعة  BTHأن نطمئن أولياء أمور طالبنا المحتملين بشأن قرارهم الحكيم في االلتحاق بجامعتنا كطالب دوليين.
وسنتناول فيما يلي معلومات حول جامعة  BTHوالمقررات الدراسية به وسبُل المعيشة في مدينة كارليسكرونا والسويد للشباب
الصغار.
وسيسعد فريق مكتبنا الدولي بتقديم المساعدة لك في هذا الشأن وسيجيبك عن جميع األسئلة التي قد تراودك ،من خالل التواصل معنا
عبر البريد اإللكترونيinternational@bth.se :

حول جامعة BTH
ً
كبيرا لحلول التحول الرقمي للمجتمع واالستدامة.
تولي مؤسسة بليكينج للتكنولوجيا ()BTH
تركيزا ً
تتمثل مهمتنا في المساهمة في تطوير حلول مجتمعية أكثر استدامة من خالل دعم التعليم العالي واألبحاث واالبتكار .إذ تتبنى جامعة
 BTHمنهاج تركيز البحث والتعلم على المجاالت التي يحتاجها المجتمع بشدة .فمن خالل ما نتمتع به من تميز دولي ،فإننا نشارك في
تحقيق تحول رقمي مستدام .وبصفتنا مؤسسة مختصة بالعلوم التكنولوجية ،فإن أمامنا فرصة فريدة ومسؤولية عظيمة في توجيه
جهودنا نحو المنافسة إقليميًا ومحليًا لتحقيق تحول عالمي مستدام.
تتميز البرامج الدراسية في معهد  BTHبجودتها العالية ،وارتكازها إلى الطالب ،وارتباطها بالبحث ،إضافة إلى مالءمة محتواها
للطالب المحليين والدوليين .تساعد البيئة التعليمية على االرتقاء بمهارات الطالب لتخريج زمالء عمل رائعين وقادة ملهمين ومبتكرين
مبدعين يتمتعون بالقدرة على إحداث التغيير وتوقعه .يستطيع الطالب بعد الحصول على شهادة التخرج من جامعة  BTHتهيئة
الظروف الالزمة لتطوير المجتمع في مجالي الرقمنة واالستدامة.
تتسم جامعة  BTHبالحداثة وبشهرتها الفريدة .تهدف جامعة  BTHإلى أن تكون مؤسسة رائدة عالميًا في المجاالت الرائجة بين
الجامعات .على سبيل المثال يحتل قسم أبحاث جامعة  BTHفي مجال هندسة البرمجيات المرتبة الثانية عالميًا واألولى أوروبيًا من
حيث عدد األبحاث المنشورة في المجالت البارزة بالمجال.

البرامج التعليمية
يمكنك العثور على جميع البرامج التعليمية هنا

معيشة الطالب في كارليسكرونا وبليكينج
توفر جامعة  BTHبيئة معيشية سويدية فريدة .تقع جامعتنا في جنوب شرق السويد في مقاطعة بليكينج ،ويُطلق عليها أيضًا اسم "حديقة
السويد" .يقع فرعا جامعتنا في كارليسكرونا وكارلسهامن على ضفاف بحر البلطيق ،مما يوفر لطالب جامعة  BTHفرصة لالستمتاع
بالدراسة والعيش في هذا األرخبيل الرائع.
يوفر حرم جامعتنا بيئة معيشية جذابة .حيث يضم بين جدرانه قاعات محاضرات ومكتبات ومقاهي باإلضافة إلى السكن الطالبي
واتحاد الطالب .كما أن موقعها المرتكز في قلب الطبيعة يوفر سبل الراحة والهدوء المناسبة للدراسة ويخلق فرص لممارسة األنشطة
الحياتية .على سبيل المثال ،توجد ساحات ركض في بيئة ساحلية جميلة قريبة من منطقة الحرم الجامعي.
يمثل حرم كارليسكرونا الجامعي الوجهة الدراسية لثالثة آالف طالب ،بما فيهم  550طالبًا دوليًا من مختلف دول العالم .تنخرط جامعة
 BTHفيما يقرب من  70عالقة تعاونية مع مؤسسات التعليم العالي في أوروبا ،و 35عالقة تعاونية أخرى مع مؤسسات من خارج
صا لبناء شبكات عالقات عالمية .تمثل المكتبة مكا ًنا لاللتقاء يستطيع الطالب من خالله تبادل المعارف
أوروبا .وهذا يمنح طالبنا فر ً
وتكوين صداقات جديدة مع الطالب اآلخرين أيا ً كانت جنسيتهم وبرامجهم الدراسية.
لمزيد من المعلومات حول الفعاليات التي تعقد في بليكينج وكارليسكرونا وكارلسهامن ،يرجى اتباع االرتباطات التالية:
visitblekinge.se
visitkarlskrona.se
visitkarlshamn.se

السالمة واألمان في الحرم الجامعي وفي السويد
تتوفر عوامل النظافة واألمان في البيئة الدراسية ،وستتمكن من التواصل باللغة اإلنجليزية مع أي شخص.
تشتهر السويد بعوامل االنفتاح وتماثل الحقوق فيها دون تمييز وقبولها للجميع كما أنها من أكثر الدول أما ًنا في العالم .كما يقل معدل
الجريمة بها عن العديد من بلدان أوروبا األخرى.

اإلقامة
ال يوفر معهد بليكينج للتكنولوجيا ()BTHأماكن إقامة للطالب وال يمكنه مباشرة عمليات الحجز للطالب .ولتتمكن من العثور على مكان
للسكن ،يجب عليك تقديم طلب عبر اإلنترنت لشركات اإلسكان أو إرسال بريد إلكتروني إليهم.
يمكنك التواصل مع العديد من مالك العقارات في كارليسكرونا .إذا لم تجد مكان إقامة في كارليسكرونا ،فيمكنك بمنتهى السهولة
استقالل القطار والحافلة من بلديتي رونبي وكارلسهامن المجاورتين إذ تستغرق الرحلة  25دقيقة و 45دقيقة على التوالي.
يمكنك الحصول على معلومات حول سكن الطالب من خالل التواصل مع "اتحاد طالب بليكينج" عبر البريد اإللكتروني:
 .bostad@bthstudent.seويمكنك كذلك التواصل مع منسق شؤون اإلقامة في جامعة  BTHعبر البريد اإللكتروني:
accommodation@bth.se
لمزيد من المعلومات حول السكن واإلقامة ،يرجى زيارة اتحاد طالب بليكينج.

الرسوم الدراسية
تبلغ الرسوم الدراسية  60000كرونا سويدية للفصل الدراسي الواحد وتغطي  30ساعة دراسية معتمدة ،وهذا يعني أن الرسوم
الدراسية للعام الدراسي تبلغ  120000كرونا سويدية.
إذا تم قبولك لبرنامج دراسي يمتد لعام أو عامين ،فمن المتوقع أن تدفع مقد ًما الرسوم المقررة لفصل دراسي( .يبدأ فصل الدراسة
الخريفي في أغسطس وينتهي في منتصف يناير ،ويبدأ فصل الدراسة الربيعي في منتصف يناير وينتهي في يونيو)
إذا لم تسدد رسوم الدراسة للفصل الدرسي األول لجامعة  BTHقبل حلول الموعد النهائي الموضح في حساب رسوم الدراسة في جامعة
 ،BTHفستفقد مقعدك الدراسي في البرنامج أو الدورة التدريبية التي تم قبولك فيها بشكل مشروط.
تغطي الرسوم الدراسية المقررات الدراسية واألمور المرتبطة بالدراسة مثل :إدارة العملية الدراسية ،واالستشارات المهنية أو
الدراسية ،والتواصل مع مختصي الرعاية الصحية للطالب في جامعة ( BTHالممرضون ،األخصائيون) ،ودخول المكتبات ومختبرات
الكمبيوتر والدراسة ،والمساعدة في العثور على سكن وفتح حساب بنكي ،وما إلى ذلك .يرجى مالحظة أن رسوم الدراسة ال تشمل
كتيبات الدورة وتكاليف السكن ونفقات المعيشة العامة.
يجب على الطالب الملزمين بدفع الرسوم سداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي األول للحصول على تصريح إقامة للدراسة .سيتعين
على الطالب أيضًا إبراز قدرتهم على االعتماد على أنفسهم خالل الدراسة .لمعرفة القواعد األخرى المتعلقة بالحصول على تصاريح
اإلقامة لغرض الدراسة يرجى االطالع على .Swedish Migration Agency website
ال تُسترد الرسوم الدراسية إال إذا طرأت أسباب خاصة تستحق االسترداد .يجب قراءة الشروط واألحكام المحلية :شروط الرسوم
الدراسية والمنح الدراسية في مؤسسة بليكينج للتكنولوجيا ( )BTHترد جامعة  BTHالرسوم بعملة الكرونا السويدية كما أنها ال تتعامل
وفقًا ألسعار صرف العمالت .ال يمكن تقديم طلبات التماس على قرارات استرداد األموال الصادرة من جامعة .BTH

المنح الدراسية
بالنسبة للطالب الذين يدفعون الرسوم الدراسية ،تتوفر فرص المنح الدراسية التالية لهم.
 .1برنامج منح  BTHللطالب المحتملين
 .2برنامج منح  BTHللطالب الحاليين.
تغطي المنح الدراسية جز ًءا من الرسوم الدراسية ،وال تغطي النفقات المعيشية.
يمكنك االطالع على الشروط المتعلقة بالرسوم الدراسية والمنح الدراسية في الشروط المتعلقة بالرسوم الدراسية والمنح الدراسية في
مؤسسة بليكينج للتكنولوجيا ()BTH

يجب إرسال جميع االستفسارات الخاصة بمنح جامعة  BTHعبر البريد اإللكتروني tuitionfees@bth.se
المنح الدراسية األخرى
يشرف المعهد السويدي ( )Swedish Instituteعلى عدد من برامج المنح الدراسية ،إذا أنه وكالة عامة مسؤولة عن تعزيز االهتمام
والثقة بالسويد في جميع أنحاء العالم .للحصول على مزيد من المعلومات حول المنح الدراسية للمعهد السويدي ،يرجى زيارة منح
المعهد السويدي والذي يمكنك من خالله أيضًا تقديم طلب للحصول على هذه المنح الدراسية .تختلف المواعيد النهائية للتسجيل بهذه
المنح الدراسية ،لذا يرجى التحقق من هذه التواريخ.
ال تنس البحث عن فرص المنح الدراسية التي توفرها حكومتك أو المصادر األخرى في بلدك.

روابط مفيدة
عملية التقديم ()universityadmission.se
التواريخ والمواعيد النهائية الرئيسية ()universityadmission.se
الدراسة في السويد ()studyinsweden.se
التعرف على نظام التعليم العالي السويدي ()universityadmission.se
التأمين ()kammarkollegiet.se

