
	

خارج االتحاد األوروبي  من المتخرجین لصیادلةل معرفةالإختبار و تكمیلي تعلیم
 / المنطقة االقتصادیة األوروبیة

	
وعیادة، اصیدلیة، صیدلیة مستشفى  في في السوید، على سبیل المثال والطبیة الرعایة الصحیة مجال للعمل كصیدلي في

	 .المھنةمزاولة ل سویدي رخیصتكون لدیك یأن  شترطیُ 
 عمل لتحدید ما ھي المتطلبات التي رباألمر متروك لكل فوالشركات الخاصة  للعمل في مجال الصناعات الدوائیة

 .مزاولة المھنةل سویدي رخیصیُشترط توفر ت لیس دائماو، یُشترط توفرھا لدى األشخاص الذین یتم توظیفھم
	

خارج االتحاد األوروبي / المنطقة  دول أخرى لصیادلة منل فةإختبار معرو تكمیلي تنظیم تعلیمب تقوم جامعة أوبساال
تقدم ت أن قبل . مزاولة المھنةل سویدي رخیصتفي التقدم بطلب للحصول على  ونرغبی من الذین االقتصادیة األوروبیة
المطلوبة للعمل في  عارفتحتاج أوال إلظھار أن لدیك الم ، مزاولة المھنةل سویديال رخیصتالبطلب للحصول على 

معرفة بالقوانین واللوائح المعمول بھا في الرعایة السویدیة وإظھار  أن تجید اللغةمھنتك في السوید. أنت أیضا بحاجة إلى 
 في السوید. والطبیة الصحیة

	
 :طریقان یؤدیان إلى ذلكھناك  یوجد مزاولة المھنةل السویدي رخیصتالللحصول على 

	إختبار المعرفة .1
تتوفر . في السوید كتعلیمة لالمطلوب والعملیة النظریة المعرفةختبر یالذي َوشامل  إختبارھو  لمعرفةا اختبار
في القیام  مضي قدماتختبار النظري والعملي اإل النجاح فيختبار عدة مرات في السنة. بعد إلا إجراء إمكانیة

 یتم إجتیاز. عندما والطبیةالرعایة الصحیة  التشریعات السویدیة في مجال دُرستَ لة ویصید في عملي طبیقبت
المجلس  لدى مزاولة المھنةل السویدي رخیصتالللحصول على  تقدیم طلبیمكنك  بنجاح جمیع الخطوات

 .الوطني للصحة والرعایة االجتماعیة
	تعلیم تكمیلي .2

 تقوم نظریة عن بعد ومن ثم دورات تعلیمیة سدرُ حیث تَ  واحدةال سنةالرب اما یق لتعلیم التكمیلي ھو تعلیم مدتھا
فصل  من في كل في ھذا التعلیم. یمكنك أن تبدأ علوم التشریعاتل دورة دُرستَ  عملي في صیدلیة و تطبیقب

التقدم بطلب للحصول  كیمكن تكمیلينتھاء بنجاح من التعلیم الإلا . بعدالدراسي وفصل الربیعأ الدراسي الخریف
  .المجلس الوطني للصحة والرعایة االجتماعیة لدى مزاولة المھنةل السویدي رخیصتالعلى 

	
 راتة األخرى، محتوى الدولییأھتمتطلبات الالالسویدیة، و اللغة مستوى عن متطلباتال حول تفاصیلاللقراءة المزید عن 

 .األلكترونينا موقعنشیر إلى  ان اعالهقیلطرل ..الخو الدراسیة اتمناھج الدورختبار، إلا موعد، آلیة اإلختبار، دراسیةال
	المعلومات ھناك بانتظام. تابع لذلك باستمرار لكترونياأل ناموقعیتم تحدیث  
	

	الكلمة/الجملة بالسویدیة الترجمة
	Kompletteringsutbildning تكمیلي تعلیم

	Kunskapsprov إختبار معرفة
 legitimation	Svensk رخیص سویدي لمزاولة المھنةت

 Socialstyrelsen والرعایة االجتماعیةالمجلس الوطني للصحة 
 Författningskunskap علوم التشریعات
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