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صيدلي؟
 الطريق المباشر إلى

االعتماد السويدي



هل أنت صيدلي أو كاتب للوصفات الطبية؟
السويد بحاجة إلى المزيد من الصيادلة والوصفات الطبية و"سيّنا" هو مشروع لمساعدة 

الصيادلة الوافدين الجدد وكاتبي الوصفات الطبية في الحصول على وظائف في أسرع وقت 
ممكن. وهذا يعود علينا جميًعا بالفائدة. وتهدف هذه النشرة إلى أن تكون أداة للصيادلة وكاتبي 

الوصفات الطبية المدربين في البلدان غير األوروبية / دول شرق أوروبا، الساعين إلى 
الحصول على فرصة عمل في مجال الصيدلة في السويد.

 يمكن أن تساعدنا سيّنا نحن الصيادلة"
الوافدين حديًثا على نقل أفكارنا وآرائنا 

 ووجهات نظرنا حول عملية االعتماد
إلى السلطات المعنية.

ميسم محمد، صيدلي



22 11
اخضع الختبار معرفة

بمجرد مراجعة تدريبك، يجب أن تخضع الختبار مستوى المعرفة. 
االختبار، الذي هو باللغة السويدية، يتضمن جزًءا نظرًيا وجزًءا 

عملًيا. يجب أن تحصل على الموافقة على الجزء النظري قبل أن 
تتمكن من إجراء االختبار العملي. يجب أن تحصل على الموافقة 

 على الجزء النظري قبل أن تتمكن من إجراء االختبار العملي.
 إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في االستعداد الختبار المعرفة، 

فيمكنك المشاركة في الحلقة الدراسية ودعم القراءة الخاصين بسيّنا. 
يمكنك قراءة المزيد الموقع األلكتروني. إذا كنت بحاجة إلى السفر 

 Arbetsförmedlingen إلجراء االختبار، يمكن أن تجري
تقييًما فردّيًا لتحديد ما إذا كنت مؤهالً للحصول على الدعم المالي.

هذا ما عليك فعله 
هناك متطلبات معينة للحصول على االعتماد السويدي كصيدلي أو كاتب وصفات طبية - على سبيل المثال، هناك حاجة إلى التحقق من 
صحة تدريبك واختبار مهاراتك. وينطبق هذا أيًضا على أولئك الذين لديهم خبرة واسعة. من ناحية أخرى، كصيدلي أو كاتب للوصفات 

الطبية، هناك فرص جيدة لك لكي تندمج سريًعا في سوق العمل. هنا نظرة عامة على ما عليك القيام به للحصول على االعتماد السويدي 
كصيدلي أو ككاتب للوصفات الطبية.

ابدأ دراسة السويدية في أقرب وقت ممكن!
قبل أن تتمكن من التقدم بطلب للحصول على االعتماد، يجب أن تثبت أنك قادر على التحدث باللغة السويدية بشكٍل كاٍف. يمكن أن 
تنصحك Arbetsförmedlingen بشأن أين يمكنك تعلم السويدية. وسيقومون أيضا بإجراء تقييم فردي لما إذا كان يحق لك 

الحصول على الدعم المالي أثناء الدراسة.

م كي تتم مراجعة تدريبك قدِّ
للحصول على االعتماد، من الضروري التأكد مما إذا كان تدريبك 
مماثالً للتدريب السويدي. وهذا يعني أنه عليك التقديم أواًل كي تتم 
مراجعة تدريبك. يمكنك إجراء ذلك في المجلس الوطني للصحة 
والرعاية االجتماعية. ال تكلفك مراجعة تدريبك أي شيء، اقرأ 
المزيد حول المجلس الوطني للصحة والرعاية االجتماعية على 

الجزء الخلفي لهذا المجلد.



Apoteket AB: 
rekrytering@apoteket.se

Apoteket Hjärtat: 
praktik@apotekhjartat.se

Lloyds Apotek: 
rekrytering@lloydsapotek.se

Apoteksgruppen: 
مدير صيدلية في الصيدلية ذات الصلة

Kronans Apotek: 
مدير صيدلية في الصيدلية ذات الصلة

صيدليات أخرى:
مدير صيدلية في الصيدلية ذات الصلة

55
التدريب التكميلي

إذا كان مستوى المعرفة لديك غير كاٍف – أو إذا أردت زيادة 
فرص اجتيازك الختبار مستوى المعرفة – فيمكنك التقديم 

لاللتحاق بالتدريب التكميلي. إنه عبارة عن برنامج مدته شهر 
واحد تقدمه جامعة أوبساال أو جامعة غوتنبرغ، اقرأ عن التقديم 

والقبول المتعلقة في www.uu.se أو www.gu.se. تنفذ 
Arbetsförmedlingen تقييمات فردية لحقك في الحصول 

على الدعم المالي أثناء التدريب.

44
دورة في القوانين السويدية

يجب عليك إكمال دورة حول القوانين السويدية بالتزامن مع التدريب العملي 
الخاص بك. أثناء هذه الدورة التدريبية، حيث ستتعلم عن التشريعات واللوائح 

المطبقة في الرعاية الصحية السويدية. دورة التعلم هذه هي دورة إلكترونية 
على شبكة اإلنترنت ومجانية.

33
التدريب العملي

بعد الموافقة على اختبار المعرفة الخاصة بك، يجب عليك 
أيًضا إكمال ستة أشهر من التدريب العملي، جزئًيا إلثبات 

المهارات العملية الخاصة بك والمالِئمة للمهنة، وجزئًيا 
لمنحك نظرة حول كيفية عمل الصيدليات السويدية. يمكنك 

طلب المساعدة من دائرة العمالة الحكومية السويدية للحصول 
على ما يسمى وظيفة بدء عمل أو يمكنك ترتيب التدريب 

بنفسك. إذا كان لديك دليل مستندي على أنك صيدلي، يمكنك 
االتصال بشركات الصيدليات التالية لتقديم طلب للحصول 

على التدريب وتقييم المهارات المهنية الخاصة بك:



من خالل سيّنا، نأمل أنه سيكون من "
األسهل التواصل مع السلطات مثل 
Socialstyrelsen والجامعات 
.Arbetsförmedlingenو
سامر جهجاه، الطبيب في علم الصيدلة  

66
مهارات اللغة السويدية

اآلن حان الوقت لتقديم طلب االعتماد - ولكن يجب عليك أوالً إثبات 
أن لديك مهارات لغوية كافية. ويتم ذلك عن طريق إرسال دبلوم 

أو شهادة إلى المجلس الوطني للصحة والرعاية االجتماعية. يجب 
عليك إرسال الدبلوم/الشهادة في أقرب وقت ممكن، ولكن على 
أقصى تقدير جنًبا إلى جنب مع طلبك للحصول على االعتماد.

77
 تقديم طلب الحصول على

االعتماد السويدي
اآلن بعد أن فعلت ما عليك القيام به وأثبت معرفتك الصيدالنية 

ومهاراتك اللغوية، حان الوقت لتقديم طلب االعتماد الخاص بك. 
ْم بطلبك إلى المجلس الوطني للصحة والرعاية االجتماعية،  َتَقدَّ
 وهو السلطة التي تحدد ما إذا كنت تستوفي متطلبات الحصول

على االعتماد السويدي.




