
 نظام  الحرآي الاضطرابات   معالجةمتخصصة  في / متخصص 
 

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

 
   ؟حرآي النظام  الالمتخصصات  في  معالجة  اضطرابات / ام  المتخصصين   هي  مهما
 في  مجال  الحرآات  السويديةتقديم  االستشارة  والمعالجة  للمرضى   -
 إعداد  خطة  المعالجة  للمرضى -
   مع  المرضىات  الحرآية  الخاصةتمرينإجراء  ال -
 المختلفةتمرين  استعمال  األدوات   -
   والحراري  والمائية  المرضى  بالتدليك والعالج  الكهربائيمعالج -
 
 ؟  حرآي النظام  الالمتخصصات  في  معالجة  اضطرابات / ن والمتخصص  یشتغل  أین

  في  المستشفيات -
 ومراآز  إعادة  الصحة   في  دور  العجائز  -
 آيمعالجة  اضطرابات النظام  الحر  العيادات  المتخصصة  في   في  -
 الجمعيات  الرياضيةفي   -
   االستشفاء  واالستراحة  والسالمة  الجسدية  والنفسية في  مؤسسات  -
 
  ؟    هي  الشروط  التي  یجب  أن  یلبيها  األشخاص  الممارسون  هذه  المهنةما
 الطب  والحرآات  الجسدية االهتمام  في  -
   حالة  جسدية  جيدة-
 المعوقين التعاطف  مع  المرضى  و-
   معوقين  مع  المرضى  والللعمل االستعداد  -
 عدم  الحساسية  للتالمس  الجسدي -
)  Hauptschulabschluss(أو  األساسية  )  Realschulabschluss( توفر  الشهادة  النهائية  للمدرسة  المتوسطة  -

قبول  في  هذه  المهنة  مرتبط  عادة   بفترة  االنتظار   والجدير  بالذآر  أن  ال٠باإلضافة  إلى  تكوين  مهني  مدته  سنتان 
 ٠وباخبيار  أنسب  المرشحين  

 
 ؟    عروض  التعليم  اإلضافي  هي  ما

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

  سلوب  اليدوي  لصرف  السائل  اللمفياأل -
 إدراءات  إعادة  الصحة  ومعالجة  االضطرابات  الحرآية  الخاصة  بالياضيين  والرياصيات -
 العالج  الحرآي -
   أساليب  االسترخاء -
 استعمال  األجهزة  اإللكترونية  في  القطاع  الصحي -

 كن  القيام  بالتعليم  اإلضافي  للحصول  على  شهادة  السنوات  يموبعد  ممارسة  هذه  المهنة  لعدة
 الخدمات  االجتماعية  االختصاص  في  -
  االختصاص  في  الليونة  الجسدية -

مؤهلة  للدراسة  التخصصية  فيمكنكم  القيام  بالدراسة  المدرسة  الثانوية  أو  شهادة  وإذا  توفرت  لديكم  شهادة  
 التخصصية  للوصول  إلى  الدبلوم  في  

 التعليم  الرياضي -
 ٠ التعامل  بالمعلومات -
 

 ؟    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 



 
  :   في  مستشفى  شاریتيه يالطب  الجامع

Charité Universitätsmedizin Berlin 
Charité Campus Mitte 

Schulzentrum für Medizinalfachberufe 
Schule für Physiotherapie 

Schumannstr. 20/21 
10117 Berlin 

 ٤٥٠٥٧٦١٨٢: هاتف 
de.charite@wagner.christa 

www.charite.de/schulzentrum/physiotherapie/ 
 

   : أآادیمية  برلين  إلعادة  الصحة
Reha-Akademie Berlin 

Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie 
Axel-Springer-Str. 42 

10969 Berlin 
 ٢٥٣٧٣٩٠: هاتف 

reha-akademie.berlin@t-online.de 
http://www.reha-akademie-berlin.de 

 
 : ٠م٠ أآادیم  م–شرآة  فيزیو 

PhysioAkadem GmbH 
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie 

Roelckestr. 30/31 
13086 Berlin 

 ٩٦٢٠٣٦٦٦: هاتف 
info@physioakadem.de 

http://www. physioakadem.de 
 

  مدرسة  هيلموت  رودلر
Helmut Rödler Schule für Kranken- 
gym./Physiotherapie GmbH Berlin 

Möllendorffstr. 58 
10367 Berlin 

 ٥٤٥٥٢٤٠: هاتف 
de.berlin-schule-roedler@info 

http://www.roedler-schule-berlin.de 
 

 باول  فوجلر/  والتدليك ، األستاذ  دحرآي النظام  الخاصة  بمعالجة  اضطرابات معترف  بها  رسميا   ال  الارسالمد
Staatl. anerkannte Schulen für Physiotherapie und Massage Prof. Dr. med. Paul Vogler 

Turmstr. 21 
10559 Berlin 

 ٣٩٠٦٦٠٠: هاتف 
de.schulen-vogler-prof@info 

http://www.prof-vogler-schulen.de 
 


