
 

الصف الثالث اإلعداديلي أولياء أمور طلبه إ  

2021/2022الثانويه للعام الدراسي الموضوع :التسجيل في المدرسة   

 صباحا من يوم 8:00الساعه سوف يتم فتح باب التسجيل للمرحله الثانويه من 

.25/01/2021 يوم من  20:00الساعه  ويغلق   4/01/2021  

علي موقع التسجيل االسر تستطيع . فقط عن طريق االنترنتسوف يتم تقديم الطلبات 

19/12/2020من يوم   9:00الساعه ابتدا من  التسجيل  

Www.istruzione.it/iscrizioneonline/  

 وال يجب أن يسجل مسجل ،التسجيل في االعوام السابقة يعتبر من قام بملئ استماره 

  .SPIDسبيد الهوية االكترونيه من معه  نفسه

،وذلك طبقا للماده يعتبر التسجيل إجباري لكل الطلبة الذين لم يبلغوا خمسة عشر عاما 

.2017,art.23DL62/ 

عنوان بريد الكتروني استماره التقديم آلبد إن يكون لديه لكي يقوم ولي األمر بملئ 

 .شخصي

 االوراق المطلوبة :

 البطاقه الشخصية لولي األمر الذي يقوم بالتسجيل والرقم القومي لكل من أولياء االمور-

 الرقم القومي للطالب-

 .الرقم الميكانيكي للمدرسه التي ترغب التسجيل بها-

كتابه مدرستين أولياء االمور  يستيطعإن يقدم الطلب في مدرسه وآحده ،ولكن مهم 

 .أماكن كافيه في المدرسة االوليال تكون هناك  إنإلنه قد يحدث  آخرين 

 SCUOLA in chiaro"متواجد علي الموقع الرقم الميكانيكي للمدرسه  

)/http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola( 

نوصي بالتفكير . ولكنه تسجيل نهائيليس تسجيل مبدئي التسجيل الذي يتم عمله االن 

االنتقال من مدرسه إلي بعد ذلك من الممكن إن تكون هناك صعوبه في المتأني،إلنه 

http://www.istruzione.it/iscrizioneonline/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


إتمام آلبد إن يتم االنتهاء من كل خطوات التسجيل علي شهر بونيه ،وذلك بعد ،أخري 

 .ويتم تكمله التسجيل في المدرسة الثانويه مباشرةامتحان الشهاده االعداديه بنجاح ،

سوف تقوم بابالغ العائله    iscrizione on lineمنظومه " التسجيل عبر االنترنت"  

أي ،عن طريق البريد االلكترونى ،عن حاله الطلب المقدم وتسجيله وفي حاله حدوث 

 عليمتابعه طلب التقديم في الطلب المقدم. العائله ،ايضا، تستطيع  أو تعديل تغير

 .االنترنت

داخل منظومه التسجيل في حاله الرغبه في التسجيل في أحدي المدارس الغير متواجده 

 قديم لهذه المدارس مباشرة بطلبات ورقيه.يتم التعلي االنترنت 

 االتصال بسكرتاريه عليهم مساعده في تقديم الطلب أولياء االمور الذين يحتاجون إلي 

 المدارسمعلومات عن 

: المدرسة التسجيل في أحد االنواع المختلفة لمؤسسات التعليم الثانوي تستطيع العائله 

 d. P. Rالفنية)  المعاهد  (  ,(d.P.R.89/2010 e d. P.. R 52/2013الثانويه 

 (.(d.lgs.61/2017.          والمعاهد الفنية    (88/2010

 تشمل :   Licei  المدارس الثانويه 

عمارة وبيئه التصويريه ،الفنون تخصصات وتشمل  Artistico   المدرسة الفنية 

المدرسة االدبيه الجرافيك والسينوجرافيا ،. وصوت ،وسائط متعدده ،تصميم ،أضاءه ،

Liceo classico,    ، مدرسه اللغات liceo linguistico  مدرسه الموسيقي  و

Liceo musicale  مع وجود احتمالية قسم اقتصادي  مدرسه العلوم االنسانيه و

مع وجود احتمالية وجود  liceo scientifico، المدرسة الثانويه العلميه اجتماعي 

 .العلوم الرياضيةالعلوم التطبيقية أو قسم 

وقد تقسيمه إلي قطاعين) االقتصادي والتكنولوجي( المعاهد الفنية وهي تشمل 

 االقسام التالية :

 السياحة -2،االداره والتمويل و التسويق  -1:القطاع االقتصادي  

والخدمات النقل  – 2،ميكاترونكس والطاقه -ميكانيكا ،-1القطاع التكنولوحي :

تكنولوجيا المعلومات و  -4،االلكترونيات والهندسه الكهربائيه -3اللوجستيه ،

 -7الكيمياء ،المواد والتكنولوجيا الحيويه ، -6الرسومات والتواصل ، -5،االتصاالت 



البناء والبيئه    -9و االغذيه الزراعيه و الصناعات الزراعيه ،الزراعة -8الموضة ،

 واألرض

 :المعاهد المهنيه  وتشمل التخصصات التالية 

وأداره موارد الغابات الزراعة والتنميه الريفية وتعزيز المنتجات المحلية   -1

الصناعات الحرفيه اليدويه  -3الصيد التجاري واإلنتاج السمكي ،-2والجبال ،

نع لصأداره المياه و معالجتها -5الصيانه والمساعده الفنية ،-4لصنع في إيطاليا ،

خدمات -8و الضيافه الفندقية ،الطعام والنبيذ  -7خدمات تجارية ،-6في إيطاليا ، 

الفنون -10خدمات المساعده الصحيه واالجتماعيه ،-9،ثقافيه و ترفيهيه 

الفنون المساعده للمهن الصحيه : فني  -11المساعده للمهن الصحيه : فني أسنان ،

 ..بصريات

، علي الطلبة واألسر المعاهد المهنيه في للصف األول في حاله الرغبه في التسجيل 

 التخصصات الجديدة التي تم إضافتها تبعا للمادهاالستفسار عن 

Articolo 3,commi 3,4, del d. Lgs. 61/2017. Con decreto 

interministeriale 92/2018    لمسارات تم تحديد مالمح المناطق الدراسيه

من حيث الكفاءات راجعت مخرجات التعليم ذات الصله التعليم المهني الجديدة وت

 إليها في رموزوالمهارات والمعرفه واإلشارة إلي االنشطه االقتصادية المشار 

 ATECO. 

يكون ذلك عبر حاله الرغبه في التسجيل في مسار التعليم والتدريب الفني في 

 المختصه.االنترنت والعمل علي التواصل مع المدرسة 

طالب ذو احتياجات خاصه عبر االنترنت يجب وجب التنبيه إنه في حاله تسجيل 

تقديم جميع الشهادات الحديثة المعبره عن الحالة استكمال أوراق التقديم عن طريق 

 للمدرسه التي تم التسجيل بها.

ندعو أولياء االمور إلي اخطارنا عن طريق الكتابة في االجنده الدراسيه في حاله 

 التسجيل


