الحاصلون على تدريب من الخارج
نرحب بالحاصلين على تدريب طبي من الخارج للعمل معنا في إقليم "سكانيا"

الوظائف التي تحتاج إلى رخصة مزاولة العمل
في مجال الرعاية الطبية ،هناك  21تخصصا ً يتطلب العمل فيها الحصول على رخصة صادرة من "المجلس
الوطني للصحة والرعاية االجتماعية" ( )Socialstyrelsenلمزاولة المهنة .تختلف متطلبات الحصول على
الرخصة باختالف التخصصات ،ويعتمد ذلك على إذا ما كان ال ُمتَقدِّم حاصالً على تدريب داخل أو خارج دول
االتحاد األوروبي /المنطقة االقتصادية األوروبية .EU/EEA
يمكنك االطالع على مزيد من المعلومات عن كيفية الحصول على رخصة مزاولة المهنة الخاصة بك ،كي
تستطيع التقدم للحصول على وظيفة في إقليم سكانيا ،على الموقع االلكتروني. Socialstyrelsen.se:
وننصح بإرسال مستنداتك إلى "المجلس الوطني للصحة والرعاية االجتماعية" ،والذي ينظر في نوعية
التدريب الذي حصلت عليه في أسرع وقت ممكن ،ويقرر الكيفية التي يتعين بها االستمرار في إجراءات
الطلب ومراحله.
التقدم بطلب للحصول على رخصة مزاولة مهنة الرعاية الطبية ()Socialstyrelsen.se

المتطلبات اللغوية
للحصول على رخصة سويدية ،يلزم الوفاء بأحد المهارات التالية:





إتمام المستوى الثالث للغة السويدية ،أو المستوى الثالث لمنهج اللغة السويدية كلغة ثانية من
"( "Komvuxدورات تعليم الكبار ال ُم َعادلة لمستوى المدارس الثانوية)
مستوى  C1في اللغة السويدية وفقا ً لإلطار األوروبي المرجعي الموحد للغات (.)CEFR
دورة تأهيل لغوي ُمؤَ هلة للدراسة في الجامعة أو اجتياز اختبار تحديد المستوى.
انظر Antagning.se
ما يعادل هذه المستويات المعرفية في اللغة النرويجية أو الدنماركية.

معلومات عن دراسة اللغة السويدية :الدراسة في السويد – تعلم اللغة السويدية

الوظائف التي ال تتطلب رخصة لمزاولة المهنة
للوظائف التي ال تتطلب رخصة لمزاولة المهنة داخل إقليم "سكانيا" (مثل مساعد ممرض /ممرضة) ،يمكنك
االتصال بهيئة "خدمة التوظيف العام السويدية" ( )Arbetsförmedlingenللتعرف على مدى تناسب مؤهالتك
أو نوع التدريب الذي حصلت عليه مع الوظائف المطلوبة .كما يمكنك أيضاً ،في بعض الحاالت ،طلب إجراء

تقييم بواسطة "المجلس السويدي للتعليم العالي" ) (Universitets- och högskolerådet, UHRللدورات
التدريبية التي حصلت عليها من الخارج.

المجلس السويدي للتعليم العالي UHR
كيفية الحصول على رخصة سويدية لمزاولة المهنة
التدريب داخل االتحاد األوروبي  /المنطقة االقتصادية األوروبية ()EU/EEA
بالنسبة للحاصلين على تدريب من داخل  EU/EEAومستوفي متطلبات التأهيل اللغوي السويدي (أو النرويجي
أو الدنماركي) ،سوف يحصلون على رخصة سويدية لمزاولة المهنة من قبل "المجلس الوطني للصحة
والرعاية االجتماعية" ،وسوف يُسمح لهم بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة داخل إقليم "سكانيا".

التدريب من خارج EU/EFA
يرغب إقليم "سكانيا" في تسهيل إجراءات الحصول على رخصة سويدية لمزاولة المهنة للحاصلين على
تدريب في تخصصات تتطلب الحصول على رخصة لمزاولته من خارج  .EU/EEAتم إعداد "مسار مبسط"
بالتعاون مع "وكالة الهجرة السويدية" ( )Migrationsverketوهيئة "خدمة التوظيف العام السويدية" يمكن
من خالله تقديم دعم وتوفير الوقت الالزم للحصول على رخصة سويدية من خالل عدة طرق مختلفة:
 المشاركة كمستمع – التأهيل على اللغة السويدية التخصصية في مجال الرعاية الصحية
يمكن للحاصلين على تدريب من خارج  EU/EAAممارسة اللغة السويدية في إطار تخصصي َمعْني بالرعاية
الصحية ،والتعرف في نفس الوقت على كيفية عمل نظام الرعاية الصحية السويدي .ويجوز عدم تكليفك بأي
عمل أثناء فترة مشاركتك كمستمع.
من خالل تواجدك بالقرب من أقسام تخصصية مختلفة في الوحدة الصحية ،يمكنك التعرف على كيفية إدارة
نظام الرعاية الصحية السويدي ،وكيفية تعاون أعضاء فريق العمل لخدمة المرضى .وأنت ُم َرحبْ بك تماما ً
للجمع ما بين المشاركة كمستمع للغة مع حضور دورات التأهيل على اللغة السويدية.
 خدمة تدريب عملي – متطلبات "المجلس الوطني للصحة والرعاية االجتماعية" للحصول على
جميع أنواع رخص مزاولة المهنة
على الحاصلين على تدريب من خارج  EU/EEAفي تخصص يتطلب الحصول على رخصة لمزاولته،
اإلحاطة علما ً بأن "المجلس الوطني للصحة والرعاية االجتماعية" قد أدخل تعديالت على متطلبات الحصول
على الرخصة السويدية لمزاولة المهنة منذ  .2016فبمجرد اجتيازك اختبار تحديد المستوى المعرفي ،وإنهاء

دورة التأهيل على اللغة السويدية ،سوف يصْ ُدر قرار من "المجلس الوطني للصحة والرعاية االجتماعية" في
شأن خدمة التدريب العملي .يمكن إلقليم "سكانيا" استقبالك والرد على استفساراتك بخصوص هذه الخدمة.
للحاصلين على تدريب من خارج )Scoialstyrelsen.se( EU/EEA
 خدمة تحت االختبار – لألطباء المتخصصين بموجب قرار من "المجلس الوطني للصحة والخدمة
االجتماعية"
يُقصد من الخدمة تحت االختبار :استقبال "إقليم سكانيا" لألطباء الحاصلين على تدريب من خارج أوروبا،
ممن لديهم خبرة مهنية لمدة خمس سنوات على األقل في مجال تخصصهم .يلزم الحصول على قرار من
"المجلس الوطني للصحة والخدمة االجتماعية" باعتماد خدمة تحت االختبار كشرط للحصول على رخصة
سويدية لمزاولة المهنة .يمكن استقبالك في "إقليم سكانيا" للحصول على هذه الخدمة.
نرحب باتصالك بوحدة التوظيف الخاصة بنا في حالة الرغبة في المشاركة كمستمع أو في الخدمات العملية/
الخدمة تحت االختبار.
ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ ،0771 106060:طﻮال أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  8:00ﺻﺒﺎﺣﺎ ً إﻟﻰ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  4:00ﻣﺴﺎء ً.
كما يمكنك أيضا ً مراسلتنا عن طريق البريد االلكترونيjobb@skane.se :
يمكنك الحصول على دعم ُمقَدم من الجمعية الطبية السويسرية (:)Sveriges Läkarförbund

الطريق للحصول على رخصة عمل سويسرية – الجمعية الطبية السويسرية

تدريب عملي لطلبة الطب في الجامعات األجنبية
أصبح من الشائع تماما ً الدراسة في دول أجنبية للحصول على مؤهالت علمية للعمل كطبيب .تتطلب مناهج
الجامعات إجراء ممارسات إكلينيكية طول الفترة التدريبية .يتعاون إقليم "سكانيا" مع "جامعة لوند (،")Lund
ويقدم فرصة الممارسة اإلكلينيكية التي تضيف نقاطا ً أكاديمية لطلبة الطب ال ُم ْد َرجين في السنة النهائية في
جامعة أجنبية.
لمزيد من المعلومات عن كيفية التقدم لاللتحاق بجامعة "لوند" ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني:
Clinical practice for international students

