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دورة التمريض العامة
تجمع المهنة الجديدة «أخصائي التمريض» بين المهن السابقة لرعاية المسنين
والرعاية الصحية والتمريض والرعاية الصحية وتمريض األطفال .يُؤهَّل
المتدربون لرعاية األشخاص من جميع الفئات العمرية في مجاالت الرعاية
كافة .وهذا ما يُط َلق عليه العمومية .يتعرف المتدربون في دورة التمريض
على مختلف مجاالت الرعاية في مجال التمريض .ويتمون مهامهم في
المستشفيات ودور الرعاية وخدمات التمريض الخارجية ،وكذلك في الرعاية
النفسية ورعاية األطفال والشباب .و ُت َش ِّكل أحد مجاالت الرعاية هذه أساس
الدورة (االختصاص) .ووف ًقا الختيار االختصاص ،يجوز إيقاف المسار العام
للدورة واختيار الهدف من الدورة «أخصائي تمريض مسنين» أو «أخصائي
رعاية صحية وتمريض أطفال» بعد ثلثي الدورة.
ويتولى أخصائي التمريض المؤهَّل مها َم التمريض التخصصي المتقدم
التي يجب أن يؤديها هو فقط .وتشمل هذه المهام ،على سبيل المثالًّ ،
كل
من استقصاء وتحديد احتياجات التمريض الفردية لألشخاص الخاضعين
للتمريض ،وتنظيم عملية التمريض ،وضمان جودة التمريض.

ما هي شروط القبول؟
شهادة إتمام الدراسة المتوسطة
	شهادة إتمام المرحلة اإلعدادية باإلضافة إلى شهادة إتمام
 تدريب مهني لمدة عا َمين بنجاحأو
 شهادة إتمام دورة مساعد أو معاون في مجال التمريض لمدةعام واحد
	شهادة إتمام الدراسة العامة لمدة عشر سنوات

كيف أتقدم بطلب؟
ُبرم عقد الدورة مع مستشفى ،أو دار رعاية ،أو خدمة تمريض خارجي .ومن
ي َ
َث َّم يتم التقديم لدى إحدى هذه المؤسسات .يمكن لمدارس التمريض أن تساعد
في العثور على مؤسسة تدريبية مناسبة.

كيف تسير الدورة التدريبية؟
تستمر الدورة لمدة ثالث سنوات في حالة الدوام الكلي ولمدة خمس سنوات بحد
أقصى في حالة التدريب بدوام جزئي .وهي مجانية ،وتمنح الحق في الحصول
على بدل تدريب مناسب .يتم التدريب بالتناوب بين الدراسة في إحدى مدارس
التمريض والتدريب العملي في مؤسسات التدريب .تحدد مدرسة التمريض
مختلف المحتويات التعليمية لدورة التمريض في دروس نظرية وعملية في
نطاق  2100ساعة على األقل .ويتم التدريب العملي في نطاق  2500ساعة
المشاركة
على األقل في المؤسسة التدريبية المحددة وفي المؤسسات األخرى
ِ
في التدريب .يتم البدء في التدريب العملي بما يُط َلق عليه مهمة توجيه في
المؤسسة التدريبية المحددة .بعد ذلك ،تتبعها مهام إلزامية في تمريض الحاالت
الحادة الداخلية (في المستشفى) ،وفي تمريض الحاالت الطويلة المدى (في دار
رعاية للمسنين) ،وفي تمريض الحاالت الحادة/الحاالت الطويلة المدى (في
خدمة التمريض الخارجية) ،وفي تمريض األطفال (في عيادة األطفال ً
مثل)
وفي الرعاية النفسية (في عيادة األمراض النفسية ً
مثل).
وفي المهمة األخيرة ،ما يطلق عليها االختصاص ،التي عاد ًة ما تتم في
الجهة المق ِّدمة للتدريب العملي ،ينتهي جزء التدريب العملي باختبار حكومي.
وبصرف النظر عن االختصاص المختار ،يجوز لجميع المتدربين مواصلة
تدريبهم العا ّم في العام الثالث وإنهاؤه بشهادة إتمام مهنية «أخصائي تمريض».
يجوز للخريجين العمل في جميع مجاالت الرعاية المتعلقة بالتمريض .شهادة
اإلتمام العامة معترف بها أيضًا تلقائ ًّيا على صعيد االتحاد األوروبي .وف ًقا
لالختصاص المختار ،يجوز أيضًا تركيز التدريب في الثلث األخير من
الدورة على تمريض المسنين ،أو األطفال ،والشباب (حق االختيار) .في هذه
الحالة ،يُختتم التدريب بشهادة اإلتمام المهنية «أخصائي تمريض مسنين» أو
«أخصائي رعاية طبية وتمريض أطفال».

ما الذي سأربحه في أثناء التدريب؟
يتحدد بدل تدريب في عقد الدورة التدريبية .نظرً ا لعدم وجود عقد تعريفة
ملزم بشكل عا ّم ،فإن الراتب يختلف بين الواليات االتحادية والمؤسسات
التدريبية .يسري عقد التعريفة الساري على متدربي الخدمة العامة
 – TVAöDالتمريض (إصدار )2019؛ وذلك بالنسبة إلى المتدربين الذين
سيبدؤون تدريبهم في مؤسسات الخدمة العامة:
 .1سنة التدريب  1.140,69يورو
 .2سنة التدريب  1.202,07يورو
 .3سنة التدريب  1.303,38يورو

ضا؟
هل يمكنني دراسة التمريض أي ً
ً
فضل عن التدريب المهني في مجال التمريض ،توجد أيضًا إمكانية
الحصول على شهادة إتمام مهنية من خالل دراسة .هذه الدراسة تستمر
على األقل لمدة ثالثة أعوام .يحصل الخريجون على شهادة بكالوريوس،
ويختتمون الدراسة بالمسمى «أخصائي تمريض» مع إضافة اسم الدرجة
العلمية بكالوريوس .دراسة التمريض المعمَّمة توفر مهارات متقدمة
تضمن إمكانية التعامل بكفاءة مع حاالت التمريض المعقدة للغاية وعلى
أساس علمي .وفي هذا الصدد ،يتم توفير المادة العلمية النظرية والعملية
في محاضرات الكليات و ُت َعمَّق من خالل المهام العملية في مختلف أقسام
الرعاية في مجال التمريض.

نبذة حول دورة التمريض العامة
اختر المؤسسة التدريبية
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