
االعتراف بالشھادات األجنبیة في فنلندا
یُقصد باالعتراف بالشھادات األجنبیة ھو إصدار قرار عن نوع 

األھلیة التي تمنحھا الشھادة األجنبیة عند البحث عن العمل أو 
الدراسة.

إن الجھات المسؤولة عن االعتراف بالشھادات األجنبیة ھي مدیریة 
التعلیم والسلطة المسؤولة عن قطاع معین ورب العمل ومؤسسات 

التعلیم العالي والمؤسسات األخرى وفقا للھدف الذي یُطلب من أجلھ 
االعتراف بالشھادة األجنبیة.

تصدر مدیریة التعلیم القرار بشأن األھلیة التي تمنحھا الشھادة • 
األجنبیة للوظیفة التي تتطلب مستوى معین من الدرجات العلیا 

أو تعلیم محدد.

تصدر السلطات المسؤولة عن قطاع معین القرار بشأن • 
الحق في ممارسة المھنة أو استخدام اللقب المھني، وعلى 

سبیل المثال دائرة التراخیص والمراقبة للمجال االجتماعي 
والصحي فالفیرا Valvira (www.valvira.fi) ھي 

التي تصدر قرار مھن الرعایة الصحیة ومھن الخدمات 
االجتماعیة.

یقیم أرباب العمل عادة في القطاع الخاص بأنفسھم الكفاءة • 
التي تمنحھا الشھادات األجنبیة عند اختیارھم للعاملین.

تصدر مؤسسات التعلیم العالي والمؤسسات التعلیمیة • 
القرار بشأن األھلیة التي تمنحھا الشھادة األجنبیة إلكمال 

التعلیم وكذلك بشأن االعتراف بالدراسات التي تم إنجازھا 
في الخارج كجزء من الشھادة الذي سیتم إنجازھا في فنلندا. 

معلومات التواصل مع مؤسسات التعلیم العالي:
www.studyinfo.fi

قرارات مدیریة التعلیم االعتراف 
بالشھادات والدراسات المنجزة في الخارج
عادة ما یحتاج الشخص الذي قام بإنجاز الشھادة في الخارج إلى 
قرار االعتراف فیما إذا تقدم في فنلندا إلى وظیفة تتطلب مستوى 

معین من الدرجات العلیا أو تعلیم محدد.

یجب أن یكون قد تم إكمال الشھادة المطلوب االعتراف بھا بشكل 
كلي،وأن تكون أیًضا تابعة إلى نظام التعلیم الرسمي للبلد الذي تم 

إكمالھا فیھ.

الحصول على القرار یتم بمجرد تقدیم طلب، ویتم دراسة كل طلب 
بشكل منفصل

قرارات معادلة مستوى شھادة التعلیم العالي
من الممكن معادلة شھادة التعلیم العالي األجنبیة حتى توازي 

الشھادات المنجزة في فنلندا، سواء كانت الدرجة بكالوریوس أو 
ماجستیر من معھد عالي أو من جامعة، وكذلك إذا كانت شھادة 

دراسات علیا أو شھادة دكتوراه. یُشترط بأن تكون الشھادة 
المطلوبة معادلتھا مماثلة من ناحیة المدى والمتطلبات والتوجھات 

لشھادة التعلیم العالي المنجزة في فنلندا.

قرارات األھلیة للمھنة
یحتاج الشخص الذي قام بإكمال الشھادة في الخارج إلى قرار 
الموافقة من السلطات لیصبح مؤھال للمھنة التي تتطلب تعلیما 
معینا. یتوفر على الموقع اإللكتروني لمدیریة التعلیم قائمة بھذه 

المھن والسلطات المسؤولة عن إصدار القرارات بشأنھا.

تقوم مدیریة التعلیم بإصدار قرارات األھلیة التي یمنحھا التعلیم 
المنجز في الخارج بما في ذلك لوظائف قطاع التعلیم وأیًضا 

قطاع التربیة في الروضات. في القرارات تتم إما معادلة 
الدراسات العلیا األجنبیة بدراسات معینة من المعمول بھا في 

فنلندا أو یتم االعتراف باألھلیة للمھنة.

معادلة الدراسات العلیا األجنبیة بدراسات معینة یتم إنجازھا 
في فنلندا

بإمكان مدیریة التعلیم معادلة شھادة التعلیم العالي األجنبیة
أو الدراسات العلیا األجنبیة بدراسات معینة مطلوبة في 

فنلندا للعمل في مھن معینة أو في وظائف معینة. یُشترط بأن 
تكون الدراسات المطلوبة معادلتھا مماثلة من ناحیة المدى 

والمتطلبات والتوجھات للدراسات المنجزة في فنلندا. 

من الممكن طلب دراسات تكمیلیة في القرار ولكي یتم إنجاز 
الدراسات التكمیلیة یجب على صاحب الشأن التقدم بطلب 

الحق في الدراسة من مؤسسة التعلیم العالي الفنلندیة. 

االعتراف باألھلیة للمھنة
یستطیع مواطن إحدى دول االتحاد األوروبي / دول المنطقة 

االقتصادیة األوروبیة أو سویسرا الذي حصل على األھلیة 
للمھنة في أحد من ھذه البلدان أن یطلب من مدیریة التعلیم أن 
تعترف بأھلیتھ للمھنة في فنلندا. یجب على طالب االعتراف 

أن یكون مؤھال في بلد العضو الثاني لنفس المھنة التي یطلب 
أھلیة لھا في فنلندا، وكذلك في بعض الحاالت یتطلب بأن 

تكون لدیھ خبرة مھنیة. 

من الممكن في القرار أن تُطلب فترة لألھلیة أو إنجاز اختبار 
للكفاءة.



تقدیم طلب القرار وتداول الطلب
یتم تقدیم طلب القرار بإرسال استمارة الطلب مع المرفقات 
المطلوبة إلى مدیریة التعلیم. تجد اإلرشادات بالتفصیل في 

استمارة الطلب.

تتوفر استمارة الطلب واإلرشادات على الموقع اإللكتروني 
لمدیریة التعلیم باللغات التالیة: الفنلندیة، السویدیة، اإلنجلیزیة 

یُمنح القرار باللغة الفنلندیة أو السویدیة ویخضع لرسوم مستحقة 
الدفع. لدیك الحق في استئناف القرار من قبل المحكمة اإلداریة 

ویُرسل القرار مرفقا بتعلیمات االستئناف.

تقاریر عن الشھادات المھنیة المنجزة في الخارج

تصدر مدیریة التعلیم تقاریر استشاریة عن الشھادات المھنیة التي 
تم إنجازھا في الخارج والتي ال یمكن إصدار قرار بشأنھا. من 

الممكن إصدار تقریر بالشھادة المھنیة التي تم إنجازھا بشكل كامل 
والتي تتبع نظام التعلیم الرسمي لبلد المنشأ. التقریر ال یمنح أھلیة 

للوظیفة التي تتطلب تعلیًما معینًا أو مستوى معینًا من التعلیم ولكن 
قد یساعد عند التقدم بالطلب للعمل أو للدراسة.

قد یوصف في التقریر مستوى الشھادة ومضمونھا وكذلك الوظیفة 
التي تؤھل إلیھا الشھادة في بلد المنشأ. یمنح التقریر باللغة 

الفنلندیة أو السویدیة.

یُطلب التقریر بإرسال الطلب بعد تعبئتھ مع المرفقات المطلوبة 
إلى مدیریة التعلیم. تتوفر استمارة الطلب وإرشاداتھ على الموقع 
اإللكتروني لمدیریة التعلیم باللغة الفنلندیة والسویدیة واإلنجلیزیة. 

التقریر خاضع لرسوم مستحقة الدفع.
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