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ااإليیطاليیة االمدررسة  
بويینت بورر تقديیم نصوصص  

 
 

 
Slide 1  

 
إإيیطاليیا في االدررااسة  

 
 

 
 

Slide 2 لي االمناسبة االمدررسة   
أأيیضاً  نللبالغيی ووتدرريیبيیة تعليیميیة ددووررااتت توجد إإيیطاليیا في  

 
أأيین؟  

االوططني االتعليیم نظامم من جزء تشكل وواالتي )االداائمة االمحليیة االمرااكز ( CTP في -  
مسائيیة ساعاتت في االثانويیة االمدااررسس في -  
االحرفي االتأهھھھيیل مرااكز في -  

  
 

Slide 3   االداائمة االمحليیة االمرااكز 
   عليیهھا االعثورر يیصعب ووال عديیدةة هھھھي  CTP  مرااكز

 
تقدمم؟ ماذذاا  

االشهھاددااتت على االحصولل إإمكانيیة مع لألجانب مجانيیة ليیةإإيیطا لغة ددووررااتت -  
ااإلعداادديیة االدررااسة لشهھاددةة مجانيیة ددووررااتت -  
   )االمعلوماتيیة( وواالكمبيیوتر ااإلنجليیزيیة االلغة ددررووسس -

  
تنبيیهھ  

 تصريیح يیطلبونن االذيین ااألجانب للموااططنيین ااإليیطاليیة االلغة مستوىى فحص عمل يیتم  CTP مرااكز في
  )دداائم إإقامة تصريیح سابقاً ( CE إإقامة

 

Slide 4 ... ااإلعداادديیة االمرحلة بعد االدررااسة لمتابعة   
مسائيیة ددوواامم بساعاتت ثانويیة مدااررسس توجد -  

 
االمدااررسس؟ هھھھذهه تقدمم ماذذاا  

... ذذلك ووغيیر حرفي .)االخ معلوماتيیة٬، خبرااء معمارريیة٬، هھھھندسة محاسبة٬،( ثانويي فني تعليیم -  
3( أأقصر لفترااتت االدررااسة إإمكانيیة - )سنوااتت 4-  
)االنضوجج( االعامة االثانويیة ددبلومم -  

 
 

Slide 5  ااإلعداادديیة شهھاددةة بعد للعمل االتأهھھھيیل  
 

االحرفي االتكويین  
 

يیقدمم؟ ماذذاا  



سنوااتت 3 إإلى 1 من تستمر بدووررااتت مهھنة تعلم إإمكانيیة -  
 

 

Slide 6 إإيیطاليیا؟ في بهھا معترفف هھھھل بلديي٬، من ددررااسيیة شهھاددةة على حاصل أأنا   
 

 ااألووررووبيیة االمجموعة بالدد إإحدىى من صدووررهھھھا حالل في فقط بهھا معترفف االدررااسيیة االشهھاددةة -
االمتباددلل لالعتراافف معاهھھھدةة معهھ توجد بلد أأوو  

 
االعمل؟ ما بهھا٬، معترفف غيیر شهھاددتي كانت إإذذاا  

 
االدررااسيیة بالشهھاددةة ااعتراافف على االحصولل يیمكن االحالة هھھھذهه في -  

 
 

Slide 7 االدررااسيیة بالشهھاددةة لالعتراافف   
 

تقيیيیم صريیحت ووتقديیم ااإليیطاليیة االقنصليیة إإلى االذهھھھابب -  
 

)محلف تصريیح( إإيیطاليیة محكمة في االدررااسيیة للشهھاددةة محلفة ترجمة عمل أأوو -  
 

تنبيیهھ  
.إإيیطاليیة ددررااسة شهھاددةة حيیاززةة االضروورريي من االحاالتت بعض في  

 
 ددووررااتت مسائيیة٬، ثانويیة مدررسة ٬، ASA ددووررااتت ااإلعداادديیة٬، االدررااسة شهھاددةة( االمعلوماتت من للمزيید
.إإليیك ااألقربب CTP مركز دىىل ااالستعالمم ...) ااإليیطاليیة االلغة  

 
 

Slide 8 ألبنائي االمدررسة   
 

ألبنائي؟ لتدرريیس أأفعل أأنن علي يیجب ماذذاا  
ااإليیطاليیة االمدررسة عمل كيیفيیة معرفة االضروورريي من -  

 
تنبيیهھ  

 بدء بعد ووصل لو حتى سنة٬، 18 سن تحت شابة أأوو شابب االطفل٬، تسجيیل دداائماً  تقبل ااإليیطاليیة االمدررسة
االدررااسيیة االسنة  

 
 

Slide 9 إإيیطاليیا في االتعليیم   
 

إإيیطاليیا؟ في االمدررسة عمل كيیفيیة  
سنة 16 لغايیة سنوااتت 6 سن من إإجبارريیة االدررااسة -  

 
سنوااتت 3 لغايیة 0 من :االحضانة مدررسة -  

سنوااتت 6 لغايیة 3 من :االرووضة مدررسة -  
سنة 11 لغايیة  سنوااتت 6 من :ااالبتداائيیة االمدررسة -  
سنة 14 لغايیة  سنة 11 من :ااإلعداادديیة االمدررسة -  
سنة 19 لغايیة  سنة 14 من :االثانويیة ةاالمدررس -  

 
 



Slide 10 ااإلجبارريیة االدررااسة مرحلة   
 

سنوااتت 10 لمدةة تستمر ااإلجبارريیة االدررااسة مرحلة  
 

ااالبتداائيیة االمدررسة سنوااتت 5 -  
ااإلعداادديیة االمدررسة سنوااتت 3 -  
حرفي تأهھھھيیل أأوو االثانويیة االمدررسة سنتيین -  

)تأهھھھيیل مع سنوااتت لثالثث مسيیرةة(              
 

  .... ااأللواانن ااألقالمم٬، االدفاتر٬، شرااء فقط االعائلة على يیجب مجانيیة٬، تكونن االكتب ااالبتداائيیة دررسةاالم في
         

 

Slide 11 االشبابب تكويین   
 

االتكويین ووااجب يیوجد 16/18 بسن وواالشبابب للشاباتت  
االتكويین؟ ووااجب لتنفيیذ يیذهھھھبواا أأنن يیمكن أأيین  

 
  ااإلعداادديیة االمرحلة شهھاددةة على حاصليین واايیكون لم إإذذاا )االداائمة االمحليیة االمرااكز ( CTP في -
  االثانويي االمدااررسس في -
االحرفي االتأهھھھيیل مرااكز في -  
االمهھني االتدرريیب -  

 
 

Slide 12 االمدررسة في ااألبناء تسجيیل   
 

االمدررسة؟ في أأبنائي لتسجيیل أأفعل أأنن علي يیجب ماذذاا  
 

)االراابط اانظر( مدررسة ااقربب في االسكرتارريیة مكتب إإلى االذهھھھابب  -  
   االمطلوبة االوثائق قائمة مع يیلاالتسج ططلب ااستالمم -

 
 

Slide 13 للتسجيیل االمطلوبة االوثائق   
 

تقديیمهھا؟ علي يیجب االتي االوثائق هھھھي ما  
 

ووالددةة شهھاددةة -  
  االتلقيیح شهھاددةة -
 في فيیهھ ددااوومم االتي االصف حولل تصريیح أأوو ااألصلي االبلد في فيیهھا ددااوومم االتي االمدررسة ووثائق -

ااألصلي بلدهه  
ليیاإإيیطا في االمدررسيیة االرسومم ددفع ووصل -  

 
 

Slide 14 ... االتسجيیل ااستماررااتت   
 

االتسجيیل؟ عند أأيیضاً  فعلهھ علي يیجب ماذذاا  
 

االكاثوليیكي االديین تعليیم ررفض أأوو لقبولل ااالستماررةة تعبئة -  
:لطلب ااالستماررااتت تعبئة -  



االمدررسة مطعم  *             
 االخرووجج( االمدررسة بعد ما فترةة أأوو/وو )مسبقاً  االمدررسة إإلى االدخولل( االمدررسة قبل ما فترةة  *           

تأخرااً  )م  
  االمدررسي االنقل  *           

 
-  عن االمسبق وواالخرووجج االتأخيیر االمدررسة٬، عن االتغيیب بتبريیر االمتعلق االمدررسة كتيیب ااستالمم 

االمحدددةة االساعاتت  
 

تنبيیهھ  
بمقابل خدماتت هھھھي وواالنقل االمدررسة مطعم االمدررسة٬، بعد ما فترةة وو االمدررسة قبل ما فترةة  

 

Slide 15 ربويیةت قوااعد   
 

... ااإليیطاليیة للمدررسة االتربويیة االقوااعد بعد  
 

- االصف نفس في سويیاً  يیكونونن وواالبناتت ااألووالدد   
- سويیاً  االريیاضة وويیماررسونن يیلعبونن يیدررسونن٬،   
- لهھ كعقابب االطفل يیضربب أأنن كانن أليي يیمكن ال   
- االطفولة حقوقق بوثيیقة االتقيید االجميیع على وجبيیت   

 
 

Slide 16 االدررااسي وواالتعليیم االعائلة   
بالدررااسة ألبنائهھم يیسمحواا أأنن االواالديین ووااجب من اليیاإإيیط في  

االدررااسة؟ مصارريیف ددفع في صعوباتت من تعاني كانت إإذذاا تفعل أأنن للعائلة يیمكن ماذذاا  
 

 نوعع لمعرفة االبلديیة في ااالجتماعيیة االخدمة أأوو االمدررسة في االسكرتارريیة مكتب مرااجعة يیمكنهھم 
.عليیهھا االحصولل من يیمكنهھم االتي االمساعدةة  

 
:االمثالل لسبيی على  

... االمدررسة قبل ما فترةة االنقل٬، االمدررسي٬، االمطعم لخدمة خصوماتت  *   
وواالتكويین االدررااسة يیتابعونن االذيین للطالبب مدررسيیة منحة  *   
تفوقاً  ااألكثر للطالبب ددررااسيیة منحة  *   

 
تنبيیهھ  

ااإلقامة تصريیح في حقهھم يیفقدوونن االمدررسة إإلى االصغارر أأبنائهھم يیرسلواا ال االذيین االواالديین  
  

 

Slide 17 االمصطلحاتت قاموسس   
 

  سنة 16 لغايیة االدررااسة ووااجب :ااإلجبارريیة االدررااسة
 

 تركواا شابة أأوو شابب كانن إإذذاا .االتكويین متابعة ووااجب يیوجد سنة 18 إإلى 16 من :االتكويین ووااجب
سنة 18 سن لغايیة االتكويین أأوو االمهھني االتدرريیب مزااوولة عليیهھم يیجب االدررااسة  

 
 من صحيیة ألسبابب أأيیامم 5 من ألكثر االتغيیب عند .ااألبناء تغيیب لتبريیر يیلزمم :االمدررسة كتيیب 

   االمبكر االخرووجج أأوو االمتأخر االدخولل لتبريیر االكتيیب يیستخدمم بالشفاء؛ ططبيیة شهھاددةة تقديیم االضروورريي
                                                

 



Slide 18 االمصطلحاتت قاموسس   
 

 تسليیم االمعلوماتت٬، ططلب يیمكن حيیث مدررسة كل في سكرتارريیة مكتب يیوجد :االسكرتارريیة مكتب
.االوثائق ووااستالمم  
االعمل ووساعاتت أأيیامم عن مسبقاً  ااالستعالمم يیجب االدوواامم٬، على مفتوحح يیكونن ال االمكتب  

 
 يیراافق االمدررسة٬، مصارريیف لموااجهھة االعائالتت لمساعدةة ااإلقليیم إإددااررةة من مساهھھھمة :مدررسيیة منحة
 على للحصولل االبلديیة مرااجعة يیرجى .سنة 18 غايیةل سنوااتت 6 من وواالشاباتت االشبابب تربيیة مسيیرةة
  االمعلوماتت من االمزيید

  
 االتصريیح عليیهھم يیجب االمدررسة في اابنتهھم أأوو اابنهھم بتسجيیل االواالديین يیقومم عندما سنة كل :االديیانة ساعة
ألبنائهھم االكاثوليیكيیة االديیانة تدرريیس قبولهھم عدمم أأوو بقبولهھم  

 
 


