
الطلب تعبئةتعليمات 

الطلب تعبئة

.الطلب استمارةالترقيم المستخدم أدناه يتوافق مع الترقيم في 

.يد التقديم من خاللهاباللغة التي تر ستمارةاالباللغة الفنلندية والسويدية واإلنجليزية. اختر  ستمارةاال تتوفر

1.1 المعلومات الشخصیة ومعلومات التواصل 

أذكر لقبك السابق أو األسماء السابقة المذكورة في المرفقات الخاصة بالطلب.

 1.2 الشھادة أو التعلیم 
إذا أنجزت عدة شھادات علیا (على سبیل المثال شھادة البكالوریوس وشھادة الماجستیر) ، یرجى تقدیم معلومات عن جمیع الشھادات 

العلیا، حتى الشھادات المنجزة في فنلندا. قدم أیضاً المعلومات عن الدراسات األخرى حتى تلك التي ال تؤدي إلى شھادة علیا فقط، فیما 
إذا كانت ھذه الدراسات  قد أنجزت في دولة عضو أخرى في االتحاد األوروبي / المنطقة االقتصادیة األوروبیة 1تؤدي إلى االعتراف 

بالتأھیل المھني الذي قدمت الطلب للحصول علیھ في فنلندا.

1.3 الدراسات المنجزة في الخارج والتي تؤھلك  لممارسة مھنة 

إذا قدمت الطلب للحصول على قرار یتعلق بالفقرة 3 فقدم معلومات عن محتویات المناھج الدراسیة غیر المدرجة في شھادتك المنجزة 
في الخارج والتي قدمت الطلب لتعدیلھا بمحتویات دراسیة منجزة في فنلندا. 

مؤسسات التعلیم العالي الفنلندیة   1.4 محتویات المناھج الدراسیة المنجزة في أحد 

امأل عند الضرورة، فیما إذا قدمت طلب للحصول على قرار یتعلق بالفقرة 3 وأنجزت دراسات في فنلندا تتعلق باألھلیة التي قدمت طلب 
لالعتراف بھا. 

. االعتراف بمستوى شھادة التعلیم العالي  2

وقع الطلب في الفقرة 2 إذا قدمت طلب األھلیة للحصول على وظیفة تتطلب مستوى معین من الدرجات العلیا. یمكن معادلة شھادة التعلیم 
لعالي المنجزة في الخارج وجعلھا مساویة لدرجة البكالوریوس أو درجة الماجستیر المنجزة  في فنلندا سواء كانت  في الجامعة أو في 

المعھد المھني العالي أو درجة اللیسانس في الدراسات العلیا أو درجة دكتوراه. 

معی 3. األھلیة  لوظیفة تتطلب تعلیم 
وقع الطلب في الفقرة 3 وامأل الفقرات 3.1 - 3.12 عند الحاجة إذا قدمت الطلب للحصول على األھلیة لمھنة مقننة في فنلندا. وتشیر 

المھنة المقننة إلى وظیفة تحدد فیھا التشریعات الوطنیة شھادة معینة أو دراسات معینة
من الشروط األساسیة للحصول على قرار إیجابي ھو أنك كنت مؤھال في البلد الذي تم فیھ إنجاز التأھیل لنفس المنصب الذي  طلبت 

الحصول على تأھیل لھ في فنلندا.لمزید من المعلومات حول اتخاذ القرارات المتعلقة بالمھن المقننة في فنلندا یمكنك اإلطالع على الموقع 
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 والمملكة واسبانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا ورومانيا مالطا لوكسمبورغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، التفيا، إيطاليا، أيرلندا، أيسلندا، هنغاريا، اليونان، ألمانيا، فرنسا، فنلندا،
 االعتراف عند األوروبية االقتصادية المنطقة/األوروبي االتحاد في عضاءاأل الدول تساوي سويسرا. واليونان وهولندا والنرويج وهولندا والنرويج المتحدة
 .المهنية باألهلية
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مرفقات الطلب 
أرفق نسخ مع الطلب وفقا للتعلیمات التالیة: المستندات المطلوبة دائما یشار إلیھا بعالمة النجمة (*). وال یجوز إرسال الوثائق إلى 

مدیریة التعلیم الفنلندیة من أجل أخذ نسخ عنھا. 

 الشهادة الدراسية، وشهادة عن مناهج دراسية غير مدرجة في شهادتك و/ أو وثيقة تثبت المؤهالت المهنية*

فق الطلب بشھادات لجمیع درجاتك العلمیة العلیا و / أو شھادات تؤھل للمھنة. إذا أصدرت الشھادة بلغتین مختلفتین، مثال ً باللغة 
الرسمیة للبلد وباللغة اإلنجلیزیة، فقدم نسخاً من كلتا الوثیقتین. 

 كشف العالمات أو ملحق الشهادة الدراسية، أو وثيقة توضيحية أخرى تحدد محتوى الدراسات *

إذا كنت تسعى للحصول على قرار األهلية المهنية لوظيفة تتطلب في فنلندا شهادة محددة أو دراسات محددة، يجب أن تحدد  من 

المرفقات أو غيرها من الوثائق المحتويات الرئيسية وحجم المناهج الدراسية المنجزة.

 وثيقة إثبات الجنسية *

على سبيل المثال نسخة من صفحة الهوية من جواز سفرك أو )إخراج قيد( من السجل السكاني الفنلندي )دائرة تسجيل النفوس(.

 وثيقة إثبات تغيير اسم رسمية 

یرجى تقدیم وثیقة رسمیة للتحقق من تغییر االسم، في حال تغییر اسمك، مثل شھادة رسمیة ، وثیقة زواج أو (إخراج قید) من السجل 
السكاني الفنلندي(دائرة تسجیل النفوس) باإلضافة إلى ترجمة الوثیقة، إذا كانت بحاجة إلى ذلك. 

شهادات خبرة مهنية

أرفق الطلب بشهادات الخبرة المهنية إذا قمت بتعبئة  فقرة "الخبرة المهنية". يجب أن تظهر في الشهادة معلومات التواصل مع صاحب 

العمل، وإذا لزم األمر يمكن تقديمها في وثيقة منفصلة. 

شهادات المعرفة والمهارات والكفاءات المكتسبة من خالل التعلم مدى الحياة

إذا كنت قد مألت فقرة "المعرفة والمهارات والكفاءات المكتسبة من خالل التعلم مدى الحياة" فأرفق الطلب بشهادات المعرفة 

والمهارات والكفاءات التي  قد اكتسبتها من خالل التعلم مدى الحياة، والتي تم التحقق منها رسميا من قبل الهيئة ذات الصلة. 

النسخ الرسمية والوثائق األصلية 

ال ينبغي إرفاق نسخ رسمية عن الوثائق مع الطلب، وقد تطلب مديرية التعليم تزويدها بتلك النسخ على حدة، إذا لزم األمر.

وفقا لقانون دراسات التعليم األجنبي تطلب مديرية التعليم من صاحب الطلب ، إذا لزم األمر، تزويدها بالوثيقة األصلية عند اتخاذ 

القرارات  

الترجمات

قدم ترجمة لكل وثيقة باللغة الفنلندية أو السويدية أو اإلنجليزية إذا كانت الوثيقة األصلية بلغة أخرى غير الفنلندية أو السويدية أو 

النرويجية أو الدانماركية أو األيسلندية أو اإلنجليزية أو اإلسبانية أو الفرنسية أو األلمانية.  

يجب أن يكون المترجم معتمد في فنلندا أو مترجم رسمي للغتين معاً  في البلد االمنشأ. ت قبل الوثائق المترجمة إلى اللغة اإلنجليزية من 

قبل الهيئة التي أصدرت الوثيقة األصلية. 
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ترسل مديرية التعليم إشعاراالستالم لصاحب الطلب عن طريق البريد اإللكتروني خالل شهر من  وصوله. إذا لزم األمر، قد  ي طلب منك 

إرسال المزيد من الوثائق. تبدأ معالجة طلبك عندما يتم استالم  استمارة الطلب المكتملة مع التوقيع باإلضافة إلى جميع المرفقات 

الضرورية. 

 استكمال الطلب والبت بھ

ستتصل بك المديرية  في حال عدم إمكانية إصدار قرار مؤات لطلبك. تصدر المديرية قرارات قائمة على قانون االعتراف بالمؤهالت 

المهنية في غضون أربعة أشهر من تلقي جميع الوثائق المطلوبة. ليس هنالك وقت أقصى لمعالجة القرارات األخرى. 

ت حفظ الوثائق في أرشيف مديرية التعليم بعد انتهاء معالجة الطلب.

رسوم القرارات والمعاملة

▪ رسم القرار بشأن االعتراف بمستوى شهادة التعليم العالي   234 €. 

▪ رسم القرار بشأن األهلية لمهنة في فنلندا تتطلب شهادة معينة أو دراسات معينة  353 €. وتزداد الرسوم بمبلغ 122 يورو 

عن أي أھلیة إضافیة (الفقرات 3.9-3.12) ومع ذلك، فإن الحد األقصى للرسوم اإلضافیة ھو 244 €.
▪ رسوم معاملة  إلغاء الطلب هي €62.

يصدر قرار بشأن االعتراف بمستوى شهادة التعليم العالي )الفقرة 2( مجانا، عندما يترافق مع صدور قرار بشأن األهلية لشغل وظيفة 

معينة )الفقرة 3(. 

ي رسل القرار بالبريد إلى صاحب الطلب أو للشخص المذكور عنوانه في فنلندا داخل الطلب. سيتم إرسال الفاتورة الحق اً إلى نفس العنوان. 

لن يتم إرسال القرار أو الفاتورة إلى عنوان بريدي في خارج فنلندا. 

يجوز الطعن بالقرار أمام محكمة إدارية. ت رفق إرشادات الطعن بالقرار. 

أمثلة عن الرسوم المفروضة على القرارات:

1 .رسم القرار بشأن االعتراف بالشهادة المنجزة في الخارج لتوازي درجة الماجستير المنجزة في جامعة فنلندية  234.€  

2 .رسم  القرار بشأن األهلية لوظيفة مدرس رياض األطفال و التعليم ما قبل االبتدائي )الفقرة 3.6( 353 €. يشمل هذا الرسم قرار 

بشأن تعديل  مستوى شهادة التعليم العالي بالشهادة المنجزة في فنلندا. 

3. رسم القرار بشأن األهلية لوظيفة مدرس رياض األطفال والتعليم ما قبل االبتدائي )الفقرة 3.6(، والقرار بشأن األهلية  لوظيفة مدرس 

الصف )الفقرة 3.1 ( هو 475 يورو) 353 € + 122 €(. يشمل هذا الرسم قرارا بشأن تعديل  مستوى شهادة التعليم العالي بالشهادة 

المنجزة في فنلندا. 

تقدیم الطلب
أرسل الطلب إلى 

Opetushallitus/kirjaamo
P.O. Box 380

Helsinki, Finland 00531

لمزید من المعلومات
 www.oph.fi/recognition 

recognition@oph.fi :البرید اإللكتروني

هاتف: 1000 533 29(0) 358+

www.finlex.fi  :اللوائح
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