
 نظام  الحرآي  والحسيالاضطرابات   معالجةمتخصصة  في / متخصص 
 

 يستمر  التكوين  ٠  على  أساس  قواعد  موحدة  في  آل  الواليات  األلمانية   هذا  العمليجري  التكوين  المهني  على
 ٠نهائي  رسمي   سنوات  ويختتم  بامتحان  ٣النظري  

 
   ي ؟حرآي  والحسالنظام  ال  في  معالجة  اضطرابات المتخصصات/   هي  مهام  المتخصصين ما
 باضطرابات  التظام  الحرآي  ووظائف  أعضاء  الحس  والقدرات   تقديم  االستشارة  والمعالجة  للمرضى  المصابين -

 العقلية  أو  النفسية
 إعداد  خطة  المعالجة  للمرضى -
   واللبس  أو  الكتابة  مع  المرضىتمرين  النشاطات  األساسية  مثل  تناول  الطعام -
 تمرين  استعمال  األدوات  المساعدة  واألعضاء االصطناعية -
 المقترحات  والتوجيهات  الخاصة  بترتيب  مكان  العمل تقديم  -
 
 ؟  يحرآي  والحسالنظام  الالمتخصصات  في  معالجة  اضطرابات / ن والمتخصص  یشتغل  أین

  في  المستشفيات -
   للعجائز  دور  العجائز  ودور  العناية  الصحية في-
   إعادة  الصحة في  مراآز  -
 مؤسسات  العناية  الداخلية  والخارجيةفي   -
   يةوالتعليمالمهنية  التمهيدية   في  مؤسسات  -
 
  ؟    هي  الشروط  التي  یجب  أن  یلبيها  األشخاص  الممارسون  هذه  المهنةما
  تنظيم  العمل  العنائي العمل  في  مجال  العناية  و االهتمام  في -
   الجيدة على  التعبير  اللغويمعوقين  مع  المرضى  والللعمل االستعداد  -
   تصال  المباشر  مع  اآلخريناالستعداد  لالالصبر  و -
 التعاطف  مع  المرضى  والمعوقين -
  القدرة  على  تحمل  األعباء  الجسدية  والنفسية-
  حالة  صحية  مالئمة-
   على  األقل١٨ بلوغ  سن  -
 ) Realschulabschluss(للمدرسة  المتوسطة  توفر  الشهادة  النهائية   -
 
 ؟    عروض  التعليم  اإلضافي  هي  ما

  التكوين  هناك  عدد  آبير  من  الدورات  التعليمية  والحلقات  الدراسية  للتعليم  أو  التخصيص اإلضافي  بعد  استكمال
 :المهني  ،  ومنها 

  الحرآات  السويدية  للمرضى  والعالج  الحرآي -
  أساليب  االسترخاء ، التأثير  النفسي  الذاتي-
  إعادة  الصحة-
  العالج  الحرآي  بواسطة  الرقص  -
 اإلشفائية  والخاصةالتربية   -
 

   السنوات  يمكن  القيام  بالتعليم  اإلضافي  للحصول  على  شهادةوبعد  ممارسة  هذه  المهنة  لعدة
 الخدمات  االجتماعية  االختصاص  في  -

وإذا  توفرت  لديكم  شهادة  مؤهلة  للدراسة  التخصصية  فيمكنكم  القيام  بالدراسة  التخصصية  للوصول  إلى  الدبلوم  في  
  التربية  المهنية-
 ٠  التربية  الطبية-
 

 ؟    یمكنكم  الحصول  على  معلومات  إضافية  من  أین
 التابع  إلدارة  األشغال  االتحادية)  BIZ(  مرآز  المعلومات  المهنية  -
 www.berufenet.de من  اإلنترنت  تحت  عنوان  -
  المعنية المهنية المدارس  المتخصصة   من -
 

 :منشآت  التكوین  المهني 



 
  : بيةأآادیمية  برلين  الط

IB-Medizinische Akademie Berlin 
Staatlich anerkannte Schule für Ergotherapie 

Charlottenstr. 1 
10969 Berlin 

 ٢٥٢٩٢٠٥٠: هاتف 
de.akademie-med@berlin.ergo 

http://www.med-akademie.de 
 

  براندنبورج/ لين أآادیمية  الصحة  في  بر
Akademie der Gesundheit 

Berlin/Brandenburg e.V. 
Campus Berlin-Buch 

Karower Str. 11 
13125 Berlin 

 ٩٤٠٣٠٦٠: هاتف 
de.akademie-gesundheit@info 

http://www.gesundheit-akademie.de 
 

 يحرآي  والحسالنظام  البمعالجة  اضطرابات المدرسة  الخاصة  
Schule für Ergotherapie 

im Ev. Waldkrankenhaus Spandau 
Stadtrandstr. 555 

13589 Berlin 
 ٣٧٠٢١٨٩٠: هاتف 
com.waldkrankenhaus@ergoschule 

http://www.waldkrankenhaus.com/karriere/ausbildung/ergotherapie.php 
 
 

 مدرسة  وانزیه 
Wannsee-Schule e.V. 
Zum Heckeshorn 36 

14109 Berlin 
 ٨٠٦٨٦٢٠٠: هاتف 

de.wannseeschule@ergotherapie 
http://www.wannseeschule.de 

 
 
 


