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 مجال مھني شیّق في ألمانیا -رعایة المسنین 

. األشخاص الذین ھم في حاجة دائمة للرعایة، كما ھو الحال بالنسبة لألشخاص المسنین، ال یمكن رعایتھم في ألمانیا دوما من طرف عائالتھم
لھذا الغرض تتوفر خدمة الرعایة المنزلیة، التي تتولى رعایة األشخاص المسنین في منازلھم، أو مؤسسات الرعایة حیث یعیش بصفة دائمة 

ص الذین یحتاجون للرعایة. إذ یحظى المسنون والمسنات من طرف خدمات الرعایة المنزلیة وفي مؤسسات الرعایة بالرعایة على ید األشخا
 موظفین مختصین في رعایة المسنین. 

لنساء والرجال على إن مھنة الموظف المختص في رعایة المسنین ھي مھنة تكوین مھني مستقلة في ألمانیا. حیث یعمل في ھذا المجال المھني ا
حدّ سواء. ویخطط الموظف المختص في رعایة المسنین أو ممرضة أو ممرض في مجال رعایة المسنین بشكل مستقل لرعایة األشخاص 

 المحتاجین للرعایة المسؤول عنھم واإلشراف علیھم وتنشیطھم. 

بة المسنین في تزاید مّطرد، وبالتالي تتزاید الحاجة دوما إلى رعایة تعرف ألمانیا عوزا كبیرا في الموظفین المختصین في رعایة المسنین، ألن نس
 المسنات والمسنین الذین ھم في حاجة للرعایة. وبالتالي فإن التكوین في مجال رعایة المسنین مرتبط بوظیفة ثابتة وآفاق مھنیة واعدة!

 التكوین كموظف مختص في رعایة المسنین معترف بھ من قبل الدولة

تكوین من جزء نظري في أحد مؤسسات التكوین المھني وجزء تطبیقي في أحد مؤسسات الرعایة. ویستغرق التكوین كموظف مختص یتكون ال
 في رعایة المسنین ثالث سنوات بدوام كامل أو أربع سنوات بدوام جزئي إلى جانب مزاولة مھنة. 

 الشروط
یشترط أن تتمتع بصحة جیدة لمزاولة المھنة وأن تتوفر على معارف كافیة في اللغة إذا كنت ترغب في متابعة تكوین في مجال رعایة المسنین، ف

سنوات على األقل أو على تكوین مدرسي لمدة  10). باإلضافة إلى ذلك، یتعین أن تكون حاصال على تكوین مدرسي لمدة B2األلمانیة (مستوى 
ھنیة مختصة في رعایة المسنین على التحقق من استیفاء جمیع الشروط سنوات مع تكوین مھني لمدة سنتین على األقل. تساعد مؤسسة م 9

 الضروریة.

 االعتراف بشھادة محصل علیھا في الخارج
 للحصول على اعتراف بشھادة محصل علیھا في الخارج ینبغي توفر الوثائق التالیة:

 طلب تقییم الوثائق المسلمة كشھادة تكوین أساسي •
(نسخ مصدق علیھا)؛ الترجمة غیر ضروریة بالنسبة  للمحاكم والمصالح األلمانیةترجمة الشواھد للغة األلمانیة من قبل مترجم محلف  •

 للوثائق الصادرة باللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة.
 نسخة عن جواز السفر أو بطاقة الھویة •
 سیرة ذاتیة مفصلة •

 یورو. وتتولى ذلك الوزارة المكلفة بالتكوین والشباب والعائلة في برلین: 55وتبلغ حالیا  ،ة مقابل رسومیتم االعتراف بالشواھد الدراسیة األجنبی

 الوزارة المكلفة بالتكوین والشباب والعائلة
 مكتب المصادقة على الشواھد

Bernhard-Weiß-Straße 6 
10178 Berlin 

post@senbjf.berlin.de 
 ) 030( 90227 –5220ھاتف: 

 
 تقدیم طلب الترشیح

للشروع في متابعة تكوین في مجال موظف مختص في رعایة المسنین تحتاج في البدایة لمؤسسة تكوینیة من أجل التكوین التطبیقي في إحدى 
مكان إقامتك عن وجود أماكن شاغرة من أجل التكوین. وستخبرك  مؤسسات الرعایة. من األفضل االستفسار لدى المؤسسات المتواجدة بالقرب من

 مؤسسة الرعایة عن مؤسسات التكوین المھني التي تتعاون معھا.

 أجر التكوین
نة قد تختلف أجور التكوین كثیرا من مؤسسة ألخرى. وللمتدربین الحق في الحصول على أجر مناسبة. قد تساعدك ھذه األرقام: المتدربون في الس

یورو وفي السنة الثالثة من التكوین  1,011.30یورو وفي السنة الثانیة من التكوین یحصلون على  946.29ولى من التكوین یحصلون على األ
 یورو. 1,116.01یحصلون على 
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 تغییر التخصص
المسنین، فسیكون من المھم بالنسبة لك إذا كنت حاصال على تكوین مھني في غیر مجال الرعایة وكنت مھتما بمھنة الموظف المختص في رعایة 

 ن.تغییر التخصص. من أجل ھذا الغرض، تمنح الوكالة االتحادیة للعمل ومركز العمل أیضا تحت شروط معینة قسائم تكوین یتم بھا تمویل التكوی

 االعتراف بشھادة مھنیة خاصة بالرعایة محصل علیھا في الخارج
ھنیة خاصة بالرعایة، فیمكنك الحصول على اعتراف بھا من مصلحة الشؤون الصحیة واالجتماعیة. إذا كنت حاصال في الخارج على شھادة م

رف لالعتراف بشھادة مھنیة أجنبیة خاصة بالرعایة والحصول على ترخیص من الدولة لمزاولة مھنة الرعایة في األلمانیة یتعین التوفر على معا
                  ). تحصلون على المزید من المعلومات على الموقع اإللكترونيB2 كافیة في اللغة األلمانیة (على األقل المستوى

chance.de-deine-www.altenpflege.  

 التكوین كموظف مختص في رعایة المسنین معتمد من قبل الدولة

شھرا كمساعد رعایة معتمد من قبل الدولة في برلین. یمكن متابعة التكوین  18في البدایة أیضا بمتابعة تكوین لمدة یمكن االنتقال إلى مھنة الرعایة 
أیضا بدون شھادة دراسیة معترفة بھا. بعد إنھاء تكوین مساعد رعایة بنجاح یمكن تلقي تكوین موجز في تخصص ممرضة أو ممرض رعایة 

 المسنین.

 المسار المھني
جال رعایة المسنین وظیفة ثابتة فحسب، بل العدید من إمكانیات التخصص والترقیة أیضا. تحصلون على المزید من المعلومات على ال یوفر م

 .www.pflegebildungslandkarte.deالموقع اإللكتروني 

 

 المزید من الروابط والمعلومات
                                                مارة طلب االعتراف بالشھادة:است

rmular_zeugnisanerkennung.pdfabschluesse/fo-http://www.berlin.de/sen/bjf/anerkennung/schulische 

 dolmetscher.de/suche.jsp-http://www.gerichtsقائمة المترجمات والمترجمین: 

نبذة عن المؤسسات وخدمات الرعایة: 
http://www.pflegelotse.de/(S(k1or4nnwosj01e10mbyev5qj))/presentation/pl_startseite.aspx 

 w.altenpflegeausbildung.net/ausbildung/umschulung.htmlhttp://wwمعلومات عن تغییر التخصص: 

 ;deutschland.de-in-www.anerkennung معلومات عن إجراءات االعتراف:
-Anerkennung-Altenpflege/Flyer-http://www.arbeitgestaltengmbh.de/assets/Downloads/Publikationen

Pflegeberufe.pdf  
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