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الكفاءة شهادة على والحصول والفنادق المطاعم قطاع في كفاءاتك بمعادلة قم  . 
 

امعادلته تريد التي المهنة في عملية خبرة لديك كانت إذا كفاءاتك معادلة يمكنك . 

التالية المهن في نفسك إثبات يمكنك  

 طباخ  •

ة/ نادل •  

الحالية  للمهنة الكفاءة لمتطلبات وفقًا لديك التي الكفاءات توضح كفاءة شهادة إلى المعادلة تؤدي . 

تحتاجها التي التكميلية األشياء تبين وثيقة على فستحصل للشهادة تكميل إلى بحاجة أنك تبين ما إذا . 

ً  يكون أن يمكن المهنية السويدية اللغة وربما اإلشراف مع العملي أو النظري التعليم من نوعا . 

ً  تحصل كاملة بمعادلة قمت إذا كفاءة شهادة عى دائما . 

عمل عن للبحث ذلك استخدام يمكنك . 

كافة فيها حققت كفاءة شهادة على حصلت إذا - نادلة/نادل أو طباخ وظيفة عن البحث الكفاءة شهادة بمساعدة فقط يمكنك لكنو  
الكفاءة متطلبات . 

: ب  ابتدأ  

المعنية للمهنة الذاتي التقييم استمارة امأل . 

كفاءاتك  معادلة في رغبتك سبب عن فيها  تتحدث حيث العمل مكتب مع لمحادثة االستعداد من تتمكن حتى هذا . 

المهمة  الكفاءات عن فكرة على تحصل الذاتي التقييم استمارة خالل من . 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/sjalvskattning 
 

الخدمة مقدم اختيار فعليك المعادلة، يمكنك بأنه قراراً  العمل مكتب اتخذ إذا  

https://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/sok-
validering.html?pk_vid=92b5f453a87055a916079565360c9dbb 

 . إليك خدمة   مقدم أقرب اختيار فيمكنك بها، تسكن التي المدينة في  الخدمة مقدم هناك يكن لم إذا

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/sjalvskattning
https://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/sok-validering.html?pk_vid=92b5f453a87055a916079565360c9dbb
https://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/sok-validering.html?pk_vid=92b5f453a87055a916079565360c9dbb
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: كالتالي المعادلة تتم  

: 1 الطور   

معينة أسئلة على يعتمد حواًرا (معادلتها من للتحقق المختارة المهنة في معتمد المهن مقيم) المهن ومقي ِّم أنت تجري  . 

ساعات 4 إلى 2 من الطور هذا يستغرق . 

التالية المرحلة إلى االنتقال يمكنك كان إذا ما بتقييم المهن مقيم سيقوم االنتهاء، عند . 

للمكمالت اقتراحات تقديم المهن مقيم على فيجب التالية، المرحلة إلى تنتقل لم إذا . 

: 2 الطور   

أيام 10 لمدة المهن مقيم مع العمل مكان في اآلن العملي التحقق إجراء يتم . 

التقييم معايير على بناءً  كفاءاتك بتقييم المهن مقيم وسيقوم به القيام يمكنك ما إظهار اآلن عليك يجب . 

يوما   11 المعادلة تستغرق  

ً  ليست المعادلة إن تعليما . 

نادلة/نادل  أو كطباخ العمل خالل من كفاءاتك إلظهار لك بالنسبة طريقة هي المعادلة إن . 

ما شيء لتكميل بحاجة كنت ما إذا أو المهنة في الضرورية المهام تتقن كنت ما إذا المعادلة ستبين . 

داخلي  تدريب أو نظري تدريب إجراء المثال، سبيل على فيمكنك، ما، شيء إكمال إلى بحاجة كنت إذا . 

احترافي  لقب إلى للوصول أخرى مرة الثانية المرحلة إكمال يمكنك ذلك، إكمال عند  

: السويدية اللغة غير  أخرى بلغة المعادلة عمل يمكنك  

المعنية اللغة في متوفراً  كان إذا - متخصص  مع السويدية اللغة غير أخرى بلغة األول الطور  إجراء يمكن . 

فوري ومترجم الحرفة مقيم مع األول الطور إجراء أيضا يمكن . 

المعنية اللغة في متوفراً  الحرفة مقيم هناك كان إذا السويدية اللغة غير أخرى بلغة الثاني الطور  إجراء يمكن . 

بها ترغب التي باللغة ممكنة المعادلة كنت ما إذا الخدمة مقدمي اسأل . 

 

 


