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االعرتاف املهني للمختصني يف 
الرعاية الصحية الدولية

من خالل دوراتنا للغة األملانية واللغة الطبية ودورات املعرفة الطبيّة 

نجّهز األطباء وأطباء األسنان و الصيادلة واملمرضني لجميع االختبارات 

الرضورية من أجل الحصول عىل االعرتاف املهني يف أملانيا

الطب العام  

طب األسنان 

الصيدلة

التمريض 

تدريب . اندماج . اعرتاف
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باستطاعة األطباء من مختلف دول العامل القدوم إىل أملانيا حيث أن النقص يف الكفاءات 

الطبية قد ساهم يف تعزيز هذا التطور بشكل متنامي.

إن االندماج الجيد يف النظام الصحي األملاين هو أحد أهم الرشوط األساسية لتوظيف هذه 

الكفاءات من أجل رعاية املرىض يف املستشفيات والعيادات األملانية.

 أدركت أكادميية فرايبورغ الدولية هذا التطور يف الوقت املناسب ولخصته يف برامج 

التدريب لديها. 

مبشاركة العديد من األطباء واملحارضين الجامعيني املرموقني واملعلمني الطبيني تهدف 

هذه املؤسسة إىل وضع املناهج التدريسية املناسبة بصورة مشرتكة قامئة عىل أسس علمية.

كذلك نعمل عرب هذه املؤسسة عىل تحقيق اندماج أفضل للعاملني الدوليني يف املجال 

الطبي من خالل كفاءات متخصصة.

الربوفيسور الدكتور ميشيل ڤريشينغ

 اإلدارة األكادميية

أكادميية فرايبورغ الدولية

أهالً وسهالً بكم يف أكادميية فرايبورغ الدولية
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بدأت رحلتي لدراسة الطب يف أملانيا انطالقاً من اململكة العربية السعودية وقد تزامن 

ذلك مع فرتة أعياد امليالد يف عام 1996 وبالتايل عشت بنفيس تجربة الوصول إىل أملانيا 

والعيش يف بلد أجنبي ميتلك ثقافة غريبة عن ثقافتي .

 بعد االنتهاء من دراسة الطب وإمتام مرحلة التخصص، بدأت يف دعم زماليئ األجانب 

مهنياً وثقافياً من خالل معرفتي الطبية وخربيت يف هذا املجال . فيام بعد وبالتعاون مع 

 خرباء من املستشفى الجامعي يف فرايبورغ متكنت من تأسيس أكادميية فرايبورغ 

الدولية )فيا(.

 تدعم هذه األكادميية الكفاءات الطبية األجنية من أجل نيل االعرتاف املهني والتخطيط 

الوظيفي حيث تنشئ األكادميية خطة تأهيل لكل شخص تتألف من دورات لغة عامة 

ودورات لغة طبية ومعرفية حسب الوظيفة. إضافة إىل ذلك تقدم األكادميية الدعم 

الشامل للمشاركني وترافقهم يف جميع املعامالت اإلدارية املطلوبة.

تعرف عىل برامج التأهيل والخدمات التي تقدمها أكادميية فرايبورغ الدولية!

الكلمة الرتحيبية

الربوفيسور الدكتور نبيل فرحان 

 املؤسس واملدير الطبي

 استشاري يف جراحة املخ واألعصاب

ماجستري يف التعليم الطبي
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املعرفة الطبّية اللغة الطبّية 

اللغة العامة 

اللغة العامة 

اعرتاف 

التمريض 

الصيدلة 

الطب العام 

طب األسنان  

C1 اختبار اللغة املهنية
)النقابة املهنية / أكادميية فرايبورغ الدولية(

اختبار املعادلة النهايئ )املعرفة الطبية(
)سلطات الرتخيص(

اختبار املعادلة النهايئ )املعرفة الطبية(
)إدارة مدرسة التمريض(

B2 اختبار اللغة مستوى
)أكادميية فرايبورغ الدولية(

B2 اختبار اللغة مستوى
)أكادميية فرايبورغ الدولية(

نظرة عامة عىل الربامج التأهيلية

الدورة التحضريية املدمجة للغة األملانية للكفاءات 
 A1 - B2 الطبية

 A1
 A2
 B1
 B2

الدورة التحضريية املدمجة للغة األملانية للكفاءات 
 A1 - B2 الطبية

 A1
 A2
 B1
 B2

 
)8 أسبوع دوام كامل(

)8 أسبوع دوام كامل( 
)8 أسبوع دوام كامل( 

)12 أسبوع دوام كامل( 

 
)8 أسبوع دوام كامل(

)8 أسبوع دوام كامل( 
)8 أسبوع دوام كامل( 

)12 أسبوع دوام كامل( 

 الدورة التحضريية املدمجة الختبار اللغة الطبية  
)12 أسبوع دوام كامل( 

 الدورة التحضريية املكثفة الختبار اللغة الطبية  
)12 أسبوع دوام كامل( 

 الدورة التحضريية املدمجة الختبار املعرفة الطبية   
)12 أسبوع دوام كامل( 

الدورة التحضريية املكثفة / الورشة العملية الختبار 
 املعرفة الطبية  

)12 أسبوع دوام كامل( 

 الدورة التحضريية املدمجة الختبار اللغة الطبية  
)12 أسبوع دوام كامل( 

 الورشة العملية للتحضري المتحان املعرفة الطبّية 
)12 أسبوع دوام كامل( 

https://www.fia-academy.de/en


 األطباء، أطباء األسنان، الصيادلة 
)شهادات غري أوروبية(

KP FSP B2 B1 A2 A1

 األطباء، أطباء األسنان، الصيادلة 
)شهادات أوروبية(

FSP B2 B1 A2 A1

 املمرضني  
))شهادات أوروبية وغري أوروبية(

KP B2 B1 A2 A1

 FSP: التحضري المتحان اللغة الطبية 

KP: التحضري المتحان املعرفة الطبية )املعرفة الطبية(
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الدورات األخرى موجودة عىل موقعنا االلكرتوين:

الربامج التأهيلية نظرة عامة عىل الربامج التأهيلية 

الدورات املدمجة ) لغة عامة، لغة طبية، معرفة طبية(

• التأهيل للمعادلة يف أملانيا

• اللغة العامة، والتحضري الختبار اللغة الطبية واختبار املعادلة النهايئ )املعرفة الطبية(

• دوام كامل )8 لغاية 12 أسبوع، 160 لغاية 360 وحدات تدريسية(

• للمشاركني عىل نفقتهم الخاصة )بدون منحة(

• التسجيل من داخل أملانيا أو خارجها 

تم تصميم الدورات املدمجة للمشاركني عىل نفقتهم الخاصة، حيث توفر لهم جميع املحتويات ذات الصلة باالختبار 

بسعر مغر. سيحصل املشاركون لدينا عىل التحضري املثايل واملناسب لجميع االختبارات التي تؤدي إىل الحصول عىل 

االعرتاف املهني.

الدورات املكثفة / الورشة العملية ) اللغة الطبية، املعرفة الطبية(

• التأهيل للمعادلة في ألمانيا

• اللغة العامة، والتحضير الختبار اللغة الطبية واختبار المعادلة النهائي )المعرفة الطبية(

• دوام كامل )8 لغاية 12 أسبوع، 160 لغاية 360 وحدات تدريسية(

• حصرياً للطالب الحاصلين على منح 

• التسجيل فقط من داخل ألمانيا 

الدورات املكثفة معتمدة من AZAV ومتولها مؤسسات عامة مختلفة )مثل وكالة التوظيف ومركز العمل، ومن املمكن 

الحصول عىل متويل ثانوي من خالل شبكة IQ املسؤولة(. يتم تعليم اللغة الطبية / املعرفة الطبية وكذلك إجراءات 

العمل املتعلقة بالوظيفة من نظام الرعاية الصحية األملاين بالتفصيل. سيتلقى املشاركون لدينا تحضرياً شامالً العرتافهم 

املهني )اللغة الطبية / املعرفة الطبية(.
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A1 – B2 الدورة التحضريية املدمجة للغة األملانية للكفاءات الطبية

 B2 تحضري الختبار ال

 املحتوي:
تدريب لغوي مكثّف   

B2 – A1 كورسات من مستوى   

8 أسبوع/ 160 وحدة تعليمية  :A1  املدة 
8 أسبوع/ 160 وحدة تعليمية  :A2   
8 أسبوع/ 160 وحدة تعليمية  :B1   

12 أسبوع/ 240 وحدة تعليمية  :B2  

إيسني، فرانكفورت، فرايبورغ، هانوفر، هايدلربغ، ماينز، أونالين  املكان: 

مة
عا

 ال
غة

الل

كورسات الطب

الدورة التحضريية املدمجة الختبار املعرفة الطبية - الطب 

التحضري الختبار املعرفة لتحصيل ترخيص املزاولة املهنية

 املحتوي:
الدرس النظري: املعرفة الطبية املهمة لالختبار، إضافة إىل تقنية محاكاة االختبار   

التدريب العميل: يتدرّب املشارك عىل املهارات العملية الالزمة )أساليب فحص املريض(   

12 أسبوع / 360 وحدة تعليمية املدة: 

إيسني، فرانكفورت، فرايبورغ، هانوفر، هايدلربغ، أونالين  املكان: 

ّية
طب

 ال
فة

عر
امل

ّية
طب

 ال
فة

عر
امل

الدورة التحضريية املكثفة الختبار املعرفة الطبية - الطب 

التحضري الختبار املعرفة لتحصيل ترخيص املزاولة املهنية

 املحتوي:
الدرس النظري: املعرفة الطبية املهمة لالختبار، إضافة إىل تقنية محاكاة االختبار   

التدريب العميل: يتدرّب املشارك عىل املهارات العملية الالزمة )أساليب فحص املريض(   
التعلّم عن بعد: التدرّب عىل أسئلة اختبار حقيقية   

12 أسبوع / 600 وحدة تعليمية املدة: 

إيسني، فرانكفورت، فرايبورغ، هانوفر، هايدلربغ، ماينز، أونالين  املكان: 

الدورة التحضريية املدمجة الختبار اللغة الطبية - الطب

التحضري الختبار اللغة الطبية C1 / اختبار التواصل مع املريض

 املحتوي:
)اونالين( حصص وجاهية: مهارات طبية وعملية يتم توضيحها والتدرب عىل مامرستها بعد ذلك   

12 أسبوع / 360 وحدة تعليمية املدة: 

إيسني، فرانكفورت، فرايبورغ، هانوفر، هايدلربغ، أونالين  املكان: 

ة 
طبّي

 ال
غة

الل

ة 
طبّي

 ال
غة

الل

الدورة التحضريية املكثفة الختبار اللغة الطبية - الطب 

التحضري الختبار اللغة الطبية C1 / اختبار التواصل مع املريض

 املحتوي:
)اونالين( حصص وجاهية: مهارات طبية وعملية يتم توضيحها والتدرب عىل مامرستها بعد ذلك   

التعلّم عن بعد: الواجبات املعمقة )خصوصاّ كتابة التقارير الطبية(   

12 أسبوع / 600 وحدة تعليمية املدة: 

إيسني، فرانكفورت، فرايبورغ، هانوفر، هايدلربغ، ماينز، أونالين  املكان: 
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الدورة التحضريية املكثفة الختبار املعرفة الطبية - طب األسنان

التحضري الختبار املعرفة لتحصيل ترخيص املزاولة املهنية

 املحتوي:
الدرس النظري: املعرفة الطبية املهمة لالختبار، إضافة إىل تقنية محاكاة االختبار   

التدريب العميل: يتدرّب املشارك عىل املهارات العملية الالزمة )أساليب فحص املريض(   
التعلّم عن بعد: التدرّب عىل أسئلة اختبار حقيقية   

12 أسبوع / 600 وحدة تعليمية املدة: 

إيسني، فرايبورغ، هايدلربغ، ماينز، أونالين املكان: 

الدورة التحضريية املكثفة الختبار اللغة الطبية - طب األسنان

التحضري الختبار اللغة الطبية C1 / اختبار التواصل مع املريض

 املحتوي:
)اونالين( دروس وجاهية: مهارات طبية وعملية يتم توضيحها والتدرب عىل مامرستها بعد ذلك    

التعلّم عن بعد: الواجبات املعمقة )خصوصاً التقارير حول األعراض الجانبية لألدوية(   

12 أسبوع / 600 وحدة تعليمية املدة: 

إيسني، فرايبورغ، هايدلربغ، ماينز، أونالين املكان: 

A1 – B2 الدورة التحضريية املدمجة للغة األملانية للكفاءات الطبية

 B2 تحضري الختبار ال

 املحتوي:
تدريب لغوي مكثّف   

B2 – A1 كورسات من مستوى   

8 أسبوع/ 160 وحدة تعليمية  :A1  املدة 
8 أسبوع/ 160 وحدة تعليمية  :A2   
8 أسبوع/ 160 وحدة تعليمية  :B1   

12 أسبوع/ 240 وحدة تعليمية  :B2  

إيسني، فرانكفورت، فرايبورغ، هانوفر، هايدلربغ، ماينز، أونالين  املكان: 

كورسات طب األسنان

مة
عا

 ال
غة

الل

الدورة التحضريية املدمجة الختبار اللغة الطبية - طب األسنان

التحضري الختبار اللغة الطبية C1 / اختبار التواصل مع املريض

 املحتوي:
)اونالين( دروس وجاهية: مهارات طبية وعملية يتم توضيحها والتدرب عىل مامرستها بعد ذلك    

12 أسبوع / 360 وحدة تعليمية املدة: 

إيسني، فرايبورغ، هايدلربغ، أونالين املكان: 

ة 
طبّي

 ال
غة

الل

ة 
طبّي

 ال
غة

الل

الدورة التحضريية املدمجة الختبار املعرفة الطبية - طب األسنان 

التحضري الختبار املعرفة لتحصيل ترخيص املزاولة املهنية

 املحتوي:
الدرس النظري: املعرفة الطبية املهمة لالختبار، إضافة إىل تقنية محاكاة االختبار   

التدريب العميل: يتدرّب املشارك عىل املهارات العملية الالزمة )أساليب فحص املريض(   

12 أسبوع / 360 وحدة تعليمية املدة: 

إيسني، فرايبورغ، هايدلربغ، أونالين املكان: 

ّية
طب

 ال
فة

عر
امل

ّية
طب

 ال
فة

عر
امل
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كورسات الصيدلة

A1 – B2 الدورة التحضريية املدمجة للغة األملانية للكفاءات الطبية

 B2 تحضري الختبار ال

 املحتوي:
تدريب لغوي مكثّف   

B2 – A1 كورسات من مستوى   

8 أسبوع/ 160 وحدة تعليمية  :A1  املدة 
8 أسبوع/ 160 وحدة تعليمية  :A2   
8 أسبوع/ 160 وحدة تعليمية  :B1   

12 أسبوع/ 240 وحدة تعليمية  :B2  

إيسني، فرانكفورت، فرايبورغ، هانوفر، هايدلربغ، ماينز، أونالين  املكان: 

مة
عا

 ال
غة

الل

الدورة التحضريية املدمجة الختبار اللغة الطبية - الصيدلة

التحضري الختبار اللغة الطبية C1 / اختبار التواصل مع املريض

 املحتوي:
)اونالين( حصص وجاهية: مهارات طبية وعملية يتم توضيحها والتدرب عىل مامرستها بعد ذلك   

12 أسبوع / 360 وحدة تعليمية املدة: 

فرانكفورت، هانوفر، أونالين املكان: 

الدورة التحضريية املكثفة الختبار اللغة الطبية - الصيدلة 

التحضري الختبار اللغة الطبية C1 / اختبار التواصل مع املريض

 املحتوي:
)اونالين( حصص وجاهية: مهارات طبية وعملية يتم توضيحها والتدرب عىل مامرستها بعد ذلك    

التعلّم عن بعد: الواجبات املتعّمقة )خصوصاً التقارير حول األعراض الجانبية لألدوية(   

12 أسبوع / 600 وحدة تعليمية املدة: 

فرانكفورت، هانوفر، أونالين املكان: 

ة 
طبّي

 ال
غة

الل

ّية
طب

 ال
غة

الل

الدورة التحضريية املدمجة الختبار املعرفة الطبية - الصيدلة 

التحضري الختبار املعرفة لتحصيل ترخيص املزاولة املهنية

 املحتوي:
الدرس النظري: املعرفة الطبية املهمة لالختبار، إضافة إىل تقنية محاكاة االختبار   

التدريب العميل: يتدرّب املشارك عىل املهارات العملية الالزمة )تدريب عىل كتابة األدوية(   

12 أسبوع / 360 وحدة تعليمية املدة: 

فرانكفورت، هانوفر، أونالين املكان: 

الدورة التحضريية املكثفة الختبار املعرفة الطبية - الصيدلة 

التحضري الختبار املعرفة لتحصيل ترخيص املزاولة املهنية

 املحتوي:
الدرس النظري: املعرفة الطبية املهمة لالختبار، إضافة إىل تقنية محاكاة االختبار   

التدريب العميل: يتدرّب املشارك عىل املهارات العملية الالزمة )أساليب فحص املريض(   
التعلّم عن بعد: التدرّب عىل أسئلة اختبار حقيقية   

12 أسبوع / 600 وحدة تعليمية املدة: 

فرانكفورت، هانوفر، أونالين املكان: 
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A1 – B2 الدورة التحضريية املدمجة للغة األملانية للكفاءات الطبية

 B2 تحضري الختبار ال

 املحتوي:
تدريب لغوي مكثّف   

B2 – A1 كورسات من مستوى   

8 أسبوع/ 160 وحدة تعليمية  :A1  املدة 
8 أسبوع/ 160 وحدة تعليمية  :A2   
8 أسبوع/ 160 وحدة تعليمية  :B1   

12 أسبوع/ 240 وحدة تعليمية  :B2  

إيسني، فرانكفورت، فرايبورغ، هانوفر، هايدلربغ، ماينز، أونالين   املكان: 

دورات التمريض

مة
عا

 ال
غة

الل

الدورة التحضريية املدمجة الختبار املعرفة الطبية - التمريض 

التحضري الختبار املعرفة لتحصيل ترخيص املزاولة املهنية

 املحتوي:
الدرس النظري: املعرفة الطبية املهمة لالختبار، إضافة إىل تقنية محاكاة االختبار   

التدريب العميل: يتدرّب املشارك عىل املهارات العملية الالزمة )تدريب إجراء املحادثات وإجراءات الرعاية(   

12 أسبوع / 360 وحدة تعليمية املدة: 

إيسني، فرايبورغ، أونالين املكان: 

الورشة العملية للتحضري الختبار املعرفة الطبية - التمريض

التحضري الختبار املعرفة لتحصيل ترخيص املزاولة املهنية

 املحتوي:
الدرس النظري: املعرفة الطبية املهمة لالختبار، إضافة إىل تقنية محاكاة االختبار   

التدريب العميل: يتدرّب املشارك عىل املهارات العملية الالزمة )تدريب إجراء املحادثات وإجراءات الرعاية(   
التعلّم عن بعد: التدرّب عىل أسئلة اختبار حقيقية   

12 أسبوع / 600 وحدة تعليمية املدة: 

إيسني، فرايبورغ، ماينز، أونالين املكان: 
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متّكُن الجهات املانحة الكثري من طلبة األكادميية من االلتحاق بدوراتها مجاناً. 

نظرا للمتطلبات والرشوط املختلفة عند التقديم يف هذه الربامج، تقدم أكادميية فرايبورغ 

الدولية الدعم للمشاركني عىل نطاق واسع يف جميع األسئلة املتعلقة بفرص التمويل 

املختلفة.

دوراتنا املكثفة معتمدة ويتم متويلها من مؤسسات حكومية مختلفة عىل سبيل املثال عرب 

هيئة التشغيل أو مكتب العمل .

يف مراكز عملنا يف فرايبورغ وهايدلربغ وفرانكفورت تقدم أكادميية فرايبورغ دورات لغوية 

متخصصة للطب وطب األسنان والصيدلة وبرعاية من املكتب االتحادي للهجرة والالجئني 

)BAMF( وكجهة معتمدة لديه.

 

بالنسبة للدورات التحضريية الختبار املعادلة النهايئ )املعرفة الطبية( ، من املمكن 

كخيار ثان متويل هذه الدورات عن طريق شبكات IQ يف واليات بادن فورمتربغ وهيسن 

وساكسونيا السفىل.

الجهات املانحة
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اإلدارة األكادميية

الربوفيسور الدكتور ميشيل ڤريشينغ

اإلدارة الطبّية

الربوفيسور الدكتور نبيل فرحان 

 املؤسس واملدير الطبي

استشاري يف جراحة املخ واألعصاب

ماجستري يف التعليم الطبي

التواصل

أكادميية فرايبورغ الدولية

Günterstalstraße 17

Freiburg im Breisgau 79102

Phone +49 )0(761 458 911-110

Fax +49 )0(761 458 911-119

Mail info@fia-academy.de

أماكن العمل

اسن

فرانكفورت

فرايبورغ

هانوفر

هايدلربغ

ماينز
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