
                                                                                                                      
 
 

 

 ؟إلعداديالثالث اأين أذهب بعد الصف 

  

ا ألنه يضع أمرا هام رسة بعد الصف الثالث اإلعداديإن إختيار المد

 أساس المستقبل.

عاًما، أي اإللتحاق  16ينص القانون على إلزامية التعليم حتى عمر 

سنوات على األقل بهدف الحصول على مؤهل  10بالمدرسة لمدة 

 شهادات مفيدة من أجل دخول عالم العمل.، وهي دبلوممهني أو شهادة 

 5يُمكن إختيار مسار تعليمي لمدة  بعد الصف الثالث اإلعدادي

الثانية )المدرسة من الدرجة مرحلة التعليم الثانوية  أعوام في

عند  .تدريب مهنيأو دروة تعليمية لمدة ثالثة أعوام  العليا(

من التسجيل في الجامعة أو  لطالب على شهادة دبلوم تمكن الشخص"معهد مهني" يحصل ااإللتحاق ب"مدرسة ثانوية" أو "معهد فني" أو 

يحصل المرء  وتأهيل وكالة تدريبمواصلة دورات تدريبية أخرى أو التوجه للعمل، بينما عند اإللتحاق بدورة تعليمية ثالثية األعوام لدى 

 عمل.العلى مؤهل يمكنه من مواصلة التدريب أو بدء نشاط 

على تعليم مواد أساسية: اللغة اإليطالية، الرياضيات، اللغة اإلنجليزية، التاريخ والعلوم، بمستويات تعمق  تحتوية المسارات الدراسية كاف

 .مختلفة وبمواضيع أساسية محددة

 

 

 



 

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 e 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. 

** L’Istituto tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing, a partire dal terzo anno, prevede oltre all’indirizzo generale le articolazioni Relazioni 

internazionali per il marketing e Sistemi informativi aziendali. 

 
 

هذه هي كافة عناوين الدراسة المتواجدة في الدولة. لمعرفة 

بشكل  هات بينواإلختالفا المناهج المدرسية المختلفة مواصفات

 C.O.S.Pأفضل يمكنك اإلطالع على موقع 

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

azione/dopo-la-terza-media-dove-vado 

 

 التسجيلإرشادات هامة من أجل 

ا من قبل وزارة سنوي التي يتم تحديدهاجب التسجيل في الفترة 

التي  MIURوزارة التعليم والجامعات والبحث  -التعليم العام 

 تأتي عادة بين منتصف يناير/كانون األول ومنتصف فبراير/شباط.

في المدارس العليا والوكاالت  يجب أن تتم أعمال التسجيل

 على موقع وزارة التعليم والجامعات التدريبية عبر اإلنترنت

  RUIMلبحثاو

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

نصح بإدراج ثالث مدارس مختلفة، وفقا لما تفضله، حتى يتم يُ 

 ضمان التسجيل في حال زيادة الطلبات.

بأولئك الذين يرغبون في التسجيل في التدريب المهني فيما يتعلق 

 من المناسب:

  تحديد بجانب الدورة المختارة، مدرسة حكومية بنظام الخمس

 سنوات كخيار ثاني أو ثالث

  زيارة مقار الدورات المختارة بالفعل في شهري

نوفمبر/تشرين الثاني من أجل التعرف -أكتوبر/تشرين األول

 على معايير القبول

info 

COSP Centro di Orientamento Scolastico e Professionale 

via Bardassano 5/a - Torino 
tel. 011 01138750 - cosp@comune.torino.it 
www.comune.torino.it/infogio/cosp 
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