
 التوليدمتخصص  في / ولدة م
 

 یستمر  التكوین  ٠  على  أساس  قواعد  موحدة  في  آل  الوالیات  األلمانية   هذا  العملیجري  التكوین  المهني  على
 ٠نهائي  رسمي   سنوات  ویختتم  بامتحان  ٣النظري  

 
    ؟التوليد  في  المتخصصين / المولدات  هي  مهام  ما
 ىحبال  للوالرعایةرة  تقدیم  االستشا -
 القيام  بالفحوصات  الوقائية  والدورات  الخاصة  بتحضير  الوالدة -
 هيد  األبوین  لدورهم  الجدید  آأم  وأبتم -
 قدیم  المعلومات  حول  رعایة  وتغضية  الرضيعت -
 القيام  بعملية  التوليد دون  حضور  طبيب -
  تطبيب  األم  والطفل  بعد  الوالدة-
  توثيق  الوالدة  وإخبار  مكتب  األحوال  الشخصية  عنها-
 
 ؟  التوليد   في  ونالمتخصص / ولداتالمشتغل  ت  أین

  في  المستشفيات -
  في  عيادتهم  الخاصة-
  في  عيادت  جماعية-
   استشارة  الحبالى  واألمهات في  مراآز  -
 دور  الوالدةفي   -
 
  ؟    یلبيها  األشخاص  الممارسون  هذه  المهنة  هي  الشروط  التي  یجب  أنما
 والطب  العنایة  مهام  االهتمام  في  -
   توفر  المرونة  بدرجة  عالية-
 توفر  موقف  أیجابي  من  الحياة -
 التعاطف الصبر  و -
 المالحظة  وعلى  تنظيم  العملعلى  الجيدة  القدرة  -
 اس  المسؤولية  الذاتيةالقدرة  على  العمل  المستقل  على  أس -
  حالة  صحية  مالئمة-
   على  األقل١٨ بلوغ  سن  -
  )Hauptschulabschluss( أو  األساسية  ) Realschulabschluss(للمدرسة  المتوسطة  توفر  الشهادة  النهائية   -

 )مدتها  سنتان(ية  باإلضافة  إلى  شهادة  إتمام  الدراسة  في  مدرسة  تحضيریة  متخصصة  بالعنایة  الصح
 
 ؟    عروض  التعليم  اإلضافي  هي  ما

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

  فن  التوليد  والنفاس -
 تأسيس  شرآة  خاصة  بالعنایة -
 ععنایة  الرض -
   عنایة  المرضى -
 

   السنوات  یمكن  القيام  بالتعليم  اإلضافي  للحصول  على  شهادةوبعد  ممارسة  هذه  المهنة  لعدة
 التمریض  المتخصص -
   االختصاص  في  القطاع  االجتماعي  والصحي-

 التخصصية  للوصول  إلى  الدبلوم  في  وإذا  توفرت  لدیكم  شهادة  مؤهلة  للدراسة  التخصصية  فيمكنكم  القيام  بالدراسة 
 تقدیم خدمات  العنایة -
 ٠ والعنایة التربية  -
 

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



  المعنية المهنية المدارس  المتخصصة   من -
 

 :منشآت  التكوین  المهني 
 

  الطب  الجامعي  في  برلين–شاریتيه 
Charité - Universitätsmedizin Berlin CCM 

Schule für Hebammenwesen 
Schumannstr. 20/21 

10117 Berlin 
 ٤٥٠٥٧٦١٧١: هاتف 

rose maria.schilling@charite.de 
htm.hb ausbildung/hebammen/schulzentrum/de.charite.www://http 

 
 

 شبكة  فيفانتيس   للصحة
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH - 

IbBG Fachbereich Hebammen 
Rudower Str. 48 

12351 Berlin 
 ٦٠٠٤٢٧١٧ :هاتف 

de.vivantes@hebammenschule.ibbg 
html.DEU Internet1082 /daten/de.vivantes.www://http  

 
 
 


