أ
معادلة الشهادة الجنبية

إن كنت ترغب بالعمل ف� السويد أو بمتابعة دراستك ضمن الحلقة أ
الوىل من
ي
(الجازة الجامعية) ،فإنك تستطيع التقدم بشهاداتك ليتم
التعليم
العال إ
ي
العال (.)UHR
معادلتها من قبل المجلس السويدي للتعليم
ي

التعليم المكتمل:

اس لديك يجب أن يكون مثبت اً (موثّق اً) بشهادة
إن آخر تحصيل در ي
أو بيان درجات مدرس ئ
نها� ،وبهذه الحالة تحصل عىل بيان/
ي
ي
ترصيح يوضح مستواك التعليمي بالمقارنة مع نظام التعليم
السويدي ،وتستطيع إب راز بيان التقيي م/المقارنة هذا عند التقدم
إىل فرص التوظيف ف ي� حال بحثك عن عمل ،كما تستطيع استخدام
تقييمك لتحديد ما إذا كنت بحاجة لدراسة المرحلة الثانوية
ين
للبالغ�  -كومفوكس ( ،)Komvuxوتستطيع الحصول عىل
ف
ن
ومه�.
ع� التواصل مع مرشد تعليمي
مساعدة ي� هذا الصدد ب
ي
إن كنت قد أتممت دراسة المرحلة الثانوية فإنك لست
بحاجة لترصيح للتقدم للدراسات العليا وذلك ألن تقييمك
سيعتمد من قبل  Antagning.seأو Universityadmission.se
عند تقدمك بالطلب.

غ� المكتمل:
التعليم ي

العال ( )UHRبمعادلة
ال يعمل المجلس السويدي للتعليم
ي
غ� المكتملة ،فإن كان لديك مؤهل تعليمي
الكفاءات التعليمية ي
غ� مكتمل وترغب بمتابعة دراستك ف ي� جامعة سويدية
عال ي
ي
ت
ال� ترغب الدراسة
العليا
التعليم
مؤسسة
مع
التواصل
فعليك
ي
لديها .ودائم اً يتم تحديد معدل دراستك السابقة من قبل مؤسسة
التعليم العليا.

المهن المنظمة:

ن
يع�
إن بعض المهن يتم تنظيمها طبق اً للقانون السويدي ،مما ي
أنه يجب الحصول عىل شهادة معينة أو إذن م زاولة عمل مسبق،
وبهذه الحالة عليك التواصل مع الجهة المسؤولة عن المهنة
ت
ال� ترغب بالحصول عىل تقييم لم زاولتها .عىل سبيل المثال؛
ي
(مدرس) التواصل
ينبغي عىل الشخص الحاصل عىل شهادة معلم ّ
مع الوكالة الوطنية السويدية للتعليم ( ،)Skolverketأما إذا كان
لديك شهادة طب أو شهادة تمريض فعليك التواصل مع المجلس
ن
الوط� للصحة والرعاية إالجتماعية (.)Socialstyrelsen
ي
التال:
قائمة بالمهن المنظمة متوفرة عىل الموقع ي
www.uhr.se/bedomning

www.uhr.se/bedomning

طلب التقدم لمعادلة الشهادات أ
الجنبية:

شخص سويدي ( )Personnummerعند
لست بحاجة لرقم هوية
ي
تقدمك لمعادلة شهاداتك ،ولكن يجب أن تمتلك بريداً ت
إلك�وني اً
الستخدامه عند تسجيل حساب .وتستطيع الحصول عىل تقييم
العال
لمحصلك التعليمي من قبل المجلس السويدي للتعليم
ي
 UHRفقط إن كنت قد تقدمت للحصول عىل إالقامة ف ي� السويد
أ
ن
ن
مواط� دول
ورو�  EUأو أحد
مواط� إالتحاد ال ب ي
ي
أو إن كنت أحد أ ي
ورو� .EEA
منطقة االقتصاد ال ب ي
وتتم معادلة الشهادات مجان اً.

الوثائق:

ت
ال� عليك تحميلها وإرفاقها بطلبك هي:
الوثائق الرئيسية ي
إثبات هوية شخصية ( )Personbevis؛ وتستطيع التقدم
للحصول عليه من وكالة ض
ال�ائب السويدية (.)Skatteverket
بالضافة إىل كشف عالمات المواد
شهادتك التعليمية إ
الدراسية (صور للوثائق مصدقة طبق أ
الصل)
ترجمة تلك الوثائق ما لم تكن صادرة باللغة إال ي ز
نكل�ية أو
أ
ورو� ( ،)Nordicوأحيان اً يجري قبول
بإحدى لغات دول الشمال ال ب ي
ترجمات عن لغات أخرى .لمزيد من المعلومات يرجى م راجعة
الموقع. www.uhr.se/bedomning :

•
•
•

ت
ال� عليك
ربما يكون هنالك أحيان اً بعض الوثائق إالضافية ي
تحميلها ،عىل سبيل المثال (ملحق دبلوم) ،ولمزيد من المعلومات
م راجعة الموقعwww.uhr.se/bedomning :
ضو�  Scanلجميع الوثائق أ
ئ
الصلية و تحميلها
يجب إج راء مسح ي
بصيغة PDF

التقدم وتحميل الوثائق من خالل المواقع:
 www.utbildningsbedomning.uhr.seوهنالك أيض اً رابط للحصول
ف
غ� راغب بالتقدم من
عىل الطلب ورقي اً ي� حال كنت ال تستطيع أو ي
ت ن
و�
خالل الموقع االلك� ي

www.uhr.se/bedomning

