معلومات حول معادلة الشهادات األجنبية
هل تقوم (عن قريب) بدراسة <التعرف على سوق العمل الهولندي> بشأن واجب االندماج االجتماعي أو التجنيس أو طلب

رخصة اإلقامة لمدة غير محدودة؟ فيمكن طلب الئحة معادلة الشهادات أو تقييم المستوى التعليمي لشهادتك أو دراستك األجنبية

عبر  www.idw.nlوذلك بالمجان .تجد فيها ما هي قيمة شهادتك المدرسية أو الجامعية في هولندا .إن هذا أمر مهم إذا كنت
ترغب في البحث عن عمل في هولندا.
متى يمكن تقديم الطلب؟

ننصك بتقديم الطلب فقط إذا كنت قد ذهبت إلى المدرسة بعد المرحلة االبتدائية .إذا كانت لديك أكثر من شهادة ،يجب أن

تشير بوضوح إلى الشهادة التي تريد معادلتها ،مثال الشهادة التي تريد العمل في هولندا على أساسها.
في بعض األحيان ال نستطيع أن نقيم شهادة ما .ستتلقى منا في هذه الحالة قرار عدم المعادلة.

هل أتيت إلى هولندا (في وقت من األوقات) كالجئ؟ وكنت تتبع دراسة في الخارج ولكن ليست لديك وثائق تثبت ذلك ،مثال

شهادة و/أو كشف (كشوف) المواد؟ في هذه الحالة يمكن الحصول على تقييم المستوى التعليمي لشهادتك .يرجى ذكر عدم
توفر وثيقة تثبت دراستك عند تقديم الطلب.
ال تستطيع أن تطلب معادلة الشهادات التالية:

 الدورات الدراسية أو الدراسات التي كانت مدتها أقل من  1000ساعة .إن السنة الدراسية هي  1000ساعة.
 شهادات قد حصلت عليها من مدارس ال تتلقى أموال من الحكومة ،على سبيل المثال المدارس الخاصة.
 الدبلومات و/أو الشهادات الهولندية.

كيف تقدم الطلب؟

يرجى الذهاب إلى موقع  www.idw.nlعلى اإلنترنت وفتح حساب خاص بك  Mijn IDW accountعبر زر
”( “Aanvragenالطلب) و”( ”aanvragen voor inburgeringالطلب بشأن االندماج االجتماعي) .يمكن تقديم الطلب
باللغتين الهولندية واإلنجليزية بأكمله عبر اإلنترنت .يرجى ملء كافة المعلومات حول دراستك عبر اإلنترنت وتحميل جميع
الوثائق في الحين .كما يمكن لك تقديم الطلب باستخدام الهاتف أو اللوحة (التابلت).
ما هي الوثائق التي يجب تحميلها على أي حال؟
هدف الطلب
نوع الوثيقة
صورة عن رخصة إقامتك (الوجه والظهر)

صورة عن رسالة إعالن واجب االندماج االجتماعي
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االندماج االجتماعي

التجنيس

رخصة إقامة لمدة غير محدودة
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صورة عن وثيقة رسمية عليها رقمك الضريبي ()BSN

--

x

x

صورة عن الشهادة التي تريد معادلتها
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x

x

x

x

x

x

x

x

صورة عن كشف المواد للسنة التي امتحنت فيها (لدى
شهادة التعليم الثانوي أو التعليم المهني)

صورة عن كشوف المواد لجميع السنوات الدراسية (لدى

شهادة الجامعية أو لمعهد عالي)

( )xيرجى تحميلها ( )-ال تحملها
تحتاج أحياناً إلى تحميل وثائق إضافية .خالل الرد على األسئلة ترى ما هي هذه الوثائق.
هل لست متأكداً إذا كانت الوثائق كافية لمعادلة الشهادات؟
يرجى تحميل جميع الوثائق التي تبقى عندك بالنسبة إلى دراستك ،مثال الشهادة أو كشف المواد .إذا ما زالت عندك وثائق أخرى
متعلقة بمهنتك يرجى تحميلها أيضاً.
سوف تتلقى معادلة الشهادة أو قرار عدم المعادلة أو تقييم المستوى التعليمي على أساس الوثائق المحملة.
كم من الوقت تستغرق المعادلة؟

خبر إلكترونياً حين تكون
إذا قمت بتحميل جميع الوثائق يستغرق األمر أربعة أسابيع عمل حتى يمكن تحميل المعادلة .ستتلقى اً
النصيحة جاهزة .في حالة عدم تحميل جميع الوثائق في الحين فسيستغرق األمر مدة تتجاوز أربعة أسابيع عمل.
ما هي التكلفة؟

هل تقوم (عن قريب) بدراسة <التعرف على سوق العمل الهولندي> بشأن واجب االندماج االجتماعي أو التجنيس أو طلب

رخصة اإلقامة الدائمة؟ في هذه الحالة تتلقى معادلة شهادة واحدة أو تقييم مستوى تعليمي واحد بالمجان .نقوم بمقارنة شهادة
أجنبية واحدة في هذه الحالة .الطلبات اإلضافية تدفعها بنفسك.

هل لديك أسئلة؟

تجد المعلومات حول معادلة الشهادات على موقع  .www.idw.nlإذا كانت لديك أسئلة أخرى يرجى إرسال خبر إلكتروني إلى

 .info@idw.nlأو اتصل هاتفياً بالمركز االستعالمي لمعادلة الشهادات  IcDWعلى رقم  .079 321 79 30يمكن
االتصال بنا من يوم االثنين لغاية يوم الخميس من الساعة  9:00إلى .12:30
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