
  والشؤون  الصحية عناية  المرضىمتخصصة  في / متخصص 
 

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

 
   ؟ية  المرضى  والشؤون  الصحيةعناالمتخصصات  في  /   هي  مهام  المتخصصين ما
 العناية  والرعاية  للعجائزتقديم   -
 مساعدة  المرضى  على  تنظيف  الجسم  وتناول  الطعام -
 المساعدة  على  الفحوصات  والعمليات  الطبية -
 المساعدة  على  تنفيذ  التوجيهات  الطبية -
  قياس  الحرارة  وضغط  الدم  ونبضات  القلب  والوزن -
 بخدمات  العناية  في  مجاالت  المحاسبة  والتنظيم  واإلدارةتنفيذ  المهام  الخاصة   -
 
 ؟  حرآي النظام  الالمتخصصات  في  معالجة  اضطرابات / ن والمتخصص  یشتغل  أین

  في  المستشفيات -
  في  دور  العجائز  -
 اندماج  وعناية  المعوقين   المتخصصة  في  المؤسسات في  -
 مؤسسات  نقل  المرضى  وخدمات  اإلنقاذفي   -
 منظمات  تابعة  للنظام  الصحي في  -
    في  مؤسسات  العناية  الخارجية-
 
  ؟    هي  الشروط  التي  یجب  أن  یلبيها  األشخاص  الممارسون  هذه  المهنةما
 المهام  المتعلقة  بالعناية  والطب االهتمام  في  -
 ستعداد للعمل  لصالح  المرضى  والمعوقينالقدرة  على  واال -
   موقف  أيجابي  من  الحياة-
  التعاطف  مع  المرضى  والمعوقين-
 القدرة  على  العمل  الجماعي  وحب  االتصال  مع  اآلخرين  -
  حالة  صحية  مالئمة-
 دراسة  تحضيرية  مدتها    إلى باإلضافة) Hauptschulabschluss( األساسية   توفر  الشهادة  النهائية  للمدرسة -

المتوسطة  سنتان  على  األقل  في  مدرسة  متخصصة  في  العناية  أو توفر  الشهادة  النهائية  للمدرسة   
)Realschulabschluss (٠ 
 
 ؟    عروض  التعليم  اإلضافي  هي  ما

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

  الخدمة  المتعلقة  بالعمليات  الطبية -
 في  مجال  العنايةمعاملة  حاالت الطوارئ  -
 مساعدة  التوليد -
 استعمال  األجهزة  اإللكترونية  في  القطاع  الصحي -

   يمكن  القيام  بالتعليم  اإلضافي  للحصول  على  شهادة  السنواتوبعد  ممارسة  هذه  المهنة  لعدة
  التمريض  المتخصص االختصاص  في  -
  عناية  العجائز  والمرضى االختصاص  في  -
 

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

 :منشآت  التكوین  المهني 
 

  :  المرآز  األلماني  لمعالجة  أمراض  القلب  في  برلين



Dt. Herzzentrum Berlin Stiftung des öffentlichen Rechts 
Krankenpflegeschule 

Oudenrader Str. 16/20 
13347 Berlin 

 ٤٥٤٧٧١٣٠: هاتف 
de.dhzb@Krankenpflegeschule 

 http://www.dhzb.de  
 

  : المدرسة  المعترف  بها  الخاصة  بعنایة  المرضى
Staatl. anerk. Krankenpflegeschule 

d. St. Marien-Krankenhauses u. 
Dominikus-Krankenhauses Berlin 

Gallwitzallee 123-143 
12249 Berlin 

 ٧٦٧٨٣٥٧٦: هاتف 
schule@marienkrankenhaus-berlin.de 

http://www.marienkrankenhaus-berlin.d/index.php/ausbildung_b 
 

 مدرسة  عنایة  المرضى  في  مستشفى  مارتين  لوتر
Krankenpflegeschule im Martin-Luther-Krankenhaus 

Caspar-Theyß-Str. 27-33 
14193 Berlin 

 ٨٩٥٥٥٤١١: هاتف 
r.henning@mlk-berlin.de 

http://www. mlk-berlin.de/karriere/ausbildung/pflege.php 
 

 جمعية  الممرضات  التابعة  للصليب  األحمر  األلماني
DRK Schwesternschaft Berlin e.V. 
Bildungszentrum für Pflegeberufe 

Spandauer Damm 130 
14050 Berlin 

 ٣٠٣٥٤٧٥٥: هاتف 
de.westend-kliniken-drk@bildungszentrum 

http://www.drk-kliniken-westend.de 
 
 

 شبكة  فيفانتيس   للصحة
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH - 

IBBG Fachbereich Krankenpflege 
Rudower Str. 48 

12351 Berlin 
 ٦٠٠٤٢٧١٧: هاتف 

de.vivantes@bewerbungsbuero.ibbg 
htm.ibbg_start/atend/de.vivantes.www://http  

 
 جمعية  التمریض  اإلنجيلي

Ev. Diakonieverein Berlin-Zehlendorf e.V. 
Glockenstr. 8 
12351 Berlin 

 ٨٠٩٩٧٠٠: هاتف 
de.diakonieverein-ev@diakonischesbz 



de.diakonieverein-ev.www://http  
 
 

 : الطب  الجامعي  في  مستشفى  شاریتيه  
Charité Universitätsmedizin Berlin 

Charité Campus Mitte 
Schulzentrum für Medizinalfachberufe 

Krankenpflegeschule 
Schumannstr. 20/21 

10117 Berlin 
 ٤٥٠٥٧٦٢٧١: هاتف 

de.charite@krankenpflegeschule 
www.charite.de/schulzentrum/krankenpflege 

 
 

 المدرسة  الخاصة  بعنایة  المرضى  الكبار  والصغار  في  مستشفى  یوسف  المقدس
Staatl. anerk. Kranken- und Kinderkrankenpflegeschule 

am St.-Joseph-Krankenhaus 
Bäumerplan 24 

12101 Berlin 
 ٧٨٨٢٢٣٧١: هاتف 

http://www.sjk.de 
 
 

 "والدفریده"المدرسة  الخاصة  بعنایة  المرضى  في  مستشفى 
Krankenpflegeschule am Krankenhaus Waldfriede 

Argentinische Allee 40 
14163 Berlin 

 ٨١٨١٠٢٢٧: هاتف 
schule@waldfriede.de 

http://www.waldfriede.de 
 

 : الطب  الجامعي  في  مستشفى  شاریتيه  
Charité Universitätsmedizin Berlin 

Charité Campus Benjamin-Franklin 
Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 

Hindenburgdamm 30 
12200 Berlin 

 ٨٤٤٥٢٩٨٠: هاتف 
de.charite@krs 

www.charite.de 
 
 

 المدرسة  الخاصة  بعنایة  المرضى
Krankenpflegeschule im Ev. Waldkranken- 

haus Spandau 
Stadtrandstr. 555 

13589 Berlin 
 ٣٧٠٢١٨٨٦: هاتف 
com.waldkrankenhaus@eschulekrankenpfleg 

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



 
 مدرسة  وانزیه 

Wannsee-Schule e.V. 
Schule für Gesundheitsberufe 

Zum Heckeshorn 36 
14109 Berlin 

 ٨٠٦٨٦٠١٠: هاتف 
de.wannseeschule@krankenpflegeschule 

http://www.wannseeschule.de 
 
 

 براندنبورج / أآادیمية  الصحة  في  برلين 
Akademie der Gesundheit 
Berlin-Brandenburg e.V. 

Fachbereich Krankenpflege 
Karower Str. 11 

13125 Berlin 
 ٩٤٠٣٠٦٠: هاتف 

de.akademie-gesundheit@info 
http://www.gesundheit-akademie.de 

 
 

 مستشفى  هيدویج  المقدسة
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité 

Große Hamburger Str. 5-11 
10115 Berlin 

 ٢٣١١٢٥١٣: هاتف 
http://www.alexius.de 

 
 
 


