
 التكلماضطرابات   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  

 
    ؟التكلمطرابات المتخصصات  في  معالجة  اض/   هي  مهام  المتخصصين ما
سيره وعملية    والصوت  واللغة  ونمط  التكلم باضطرابات   تقديم  االستشارة  والمعالجة  للمرضى  المصابينالفحص  و -

 البلع  وتناول  الطعام
  معالجة  المرضى  بعد  إتمام  العمليات  الدبية  في  الحنجرة  -
 
 
 ؟  يحرآي  والحسالنظام  الالجة  اضطرابات المتخصصات  في  مع/ ن والمتخصص  یشتغل  أین

  في  المستشفيات -
  في  منشآت  إعادة  الصحة  -
  في  عيادات  خارجية  خاصة  بمعالجة  اضطرابات  التكلم-
 في  المدارس  الخاصة  بالمصابين  باضطرابات  التكلم -
    في  المنشآت  التعليمية  الخاصة  واإلشفائية-
 
  ؟   التي  یجب  أن  یلبيها  األشخاص  الممارسون  هذه  المهنة  هي  الشروط ما
  الطب  وعلم  النفس  وعلم  التربية  والتعليم االهتمام  في  -
 إتقان  التعبير الشفوي  والكتابي -
   صوت  جيد  والقدرة  الجيدة  على  السمع -
 قدرات  موسيقية  والقدرة  على  التعاطف -
   بالمسؤولية  واالعتماد  على النفسالعمل القدرة  على  -
   على  األقل١٨ بلوغ  سن  -
 ٠أو  ما  يوازيها ) Realschulabschluss(للمدرسة  المتوسطة  توفر  الشهادة  النهائية   -
 
 ؟    عروض  التعليم  اإلضافي  هي  ما

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

  العالج  الحسي  االندماجي -
 وظائف  إدارية  في  المستشفيات  والعيادات  الطبية -
 العالج  التنفسي -
   تربية  وتعليم  الصم -
 التشكيل  اللغوي  والتعبيري -

 يمكنكم  الدراسة  التخصصية  للوصول  إلى  الدبلوم  في     في  حالة  توفر  شهادة  المدرسة  الثانوية
 )في  مجال  التدريس  والبحث  العلمي(علم  اضطرابات  التكلم   -
 
 

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

 :منشآت  التكوین  المهني 
 

  : أآادیمية  برلين  الطبية
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Staatlich anerkannte Schule für Logopädie 
Besselstr. 13 
10969 Berlin 
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Klinik für Audiologie und Phonimatrie 
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 ٨٤٤٥٦٨٣٠: هاتف 

de.charite@cbf.phoniatrie 
http://www.charite.de 
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DIE SCHULE – IFBR med. GmbH 
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10115 Berlin 

 ٢٨٣٣٤٧٥: هاتف 
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