
                                                                                                                      
 
 

 

؟أين أذهب بعد الصف الثالث اإلعدادي  

 

اختيار المدرسة بعد الصف الثالث اإلعدادي هو أمر مهم ألنه يضع أساسات  

عام، ولكن من المهم  16عمر  لغايةزامية التعليم المستقبل. ينص القانون على إل

مؤهالت وهي استكمال الدراسة من أجل الحصول على مؤهل مهني أو دبلوم، 

                                                             مفيدة للدخول في عالم العمل.

بعد الصف الثالث اإلعدادي يمكنك اختيار مسار خمس سنوات من "المدرسة 

د التحاقك "بالثانوية"، الثانوية" أو مسار ثالث سنوات من "التأهيل المهني". عن

أو "معهد فني" أو "معهد مهني" تحصل على دبلوم يسمح لك بالتسجيل في 

استكمال مسارات تأهيلية أخرى أو الذهاب إلى العمل. عند التحاقك أو الجامعة، 

مؤسسة تأهيل" ستحصل على مؤهل يسمح لك بدورة ثالث سنوات لدى "

                                               .باستكمال التأهيل أو البدء في نشاط عمل

جميع مسارات الدراسة تشمل تعليم المواد األساسية: اللغة اإليطالية، الرياضيات، 

اللغة اإلنجليزية، التاريخ والعلوم، بمستويات تعمق مختلفة ومع مواد ُمخصصة 

 للمسار.
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في اإلقليمالموجودة  مسارات التعليم الدراسي  
 

LICEI 

Liceo Classico 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico Sportivo 
Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
Liceo Musicale - Liceo  Coreutico 
Liceo Artistico* 

ISTITUTI TECNICI 

Settore Economico Turismo 
Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico 

Trasporti e Logistica 
Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Chimica, Materiali e Biotecnologie 
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
Meccanica, Meccatronica ed Energia 
Elettronica ed Elettrotecnica 
Sistema Moda 
Informatica e Telecomunicazioni 
Grafica e Comunicazione 

ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  
Manutenzione e assistenza tecnica 
Servizi Commerciali  
Agricoltura, sviluppo rurale 
Industria e artigianato per il Made in Italy 

Gestione delle acque e risanamento 
ambientale 
Servizi culturali e dello spettacolo 
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
Arti ausiliarie prof. sanitarie: odontotecnico 
Arti ausiliarie prof. sanitarie: ottico 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Pasticceria, pizzeria, panificazione  
Cucina/sala e bar 
Estetica/acconciature 
Servizi vendita 
Amministrativo-segretariale  
Lavorazioni artistiche-oreficeria 
Abbigliamento 
Promozione e accoglienza turistica 

Edile  
Servizi logistici 
Termoidraulico 
Elettrico 
Meccanico 
Grafico 
Elettronico 
Lavorazione del legno 

* Il Liceo artistico, a partire dal terzo anno, prevede la scelta tra 6 diversi indirizzi: arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e 

multimediale, grafica, scenografia. 

 

ننصحك بإدخال ثالث تسجيالت في مدارس مختلفة، بترتيب 

 األفضلية من أجل ضمان التسجيل في حالة إفراط الطلبات.

بالنسبة لمن يرغبون في التسجيل في تأهيل مهني، من المالئم 

إضافة إلى الدورة الُمختارة، مدرسة حكومية مدتها وتحديد، 

                                   يار ثاني أو ثالث.خمس سنوات كاخت

 

  لمزيد من المعلومات

(psoC)مركز التوجيه الدراسي والمهني   

"osdnis"تورينو  - ona sadraooais 5/aالعنوان:   

   011 011 38750   هاتف:

cosp@comune.torino.it  :بريد إلكتروني

www.comune.torino.it/infogio/cosp :موقع اإلنترنت 

 

 قبل التسجيل ننصحك:

  باالطالع على موقع مركز للتوجيه الدراسي والمهني

(psoC ،للتعرف على نحو أفضل بالخصائص، المواد )

 جداول المواعيد، مقرات المسارات الدراسية 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/

dopo-la-terza-media-dove-vado 

 بالمشاركة في لقاءات التوجيه الُمنظمة في اإلقليم 

 بزيارة المعرض الدوري للتوجيه 

  بالمشاركة في أيام الزيارات المفتوحة الُمنظمة من

 شأن معايير القبول.المدارس، واالستعالم ب
 

 للتسجيل:

 -تُحدد فترة التسجيل كل عام من قبَل وزارة التعليم العام 

RUIM وتكون تلك الفترة عادة بين منتصف يناير/كانون ،

                                       الثاني ومنتصف فبراير/شباط.

يجب القيام بالتسجيل إجباريًا عبر اإلنترنت، على موقع وزارة 

                                                .RUIM -التعليم العام 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 


