
Umbria Academy

دراسة يف أومربيا
بني جودة اجلمال والتدريب



2

ملاذا الدراسة يف أومربيا

فهرس
ملاذا الدراسة يف أومربيا. 2 

املوقع اجلغرايف 3
امليزات التارخيية 4
ميزات املشهد.5
اجلذب الثقايف 6

منطقة متعددة األعراق  9

املؤسسات اجلامعية 10 
جامعة بريوجيا  12

جامعة األجانب يف بريوجيا  14
فانوتشي" من بريوجيا .P" أكادميية الفنون اجلميلة  16

من بريوجيا "F.Morlacchi" كونسرفاتوري للموسيقى 18
من تريين "G.Briccialdi" سوبرييور للدراسات املوسيقى 20

مدرسة ثانوية للوسطاء اللغة يف بريوجيا  22

اخلدمات املقدمة للطالب  24
25 A.Di.S.U. حماماة للدراسة اجلامعية

املنحة  26
خدمات التموين  27

خدمات اإلسكان  28
اخلدمات الثقافية  29

منح التنقل الدولية  30
إجراءات دخول الطالب األجانب والبقاء فيها وإحلاقهم ا  31 



تقع أومربيا يف وسط 
إيطاليا يف اتصال جغرايف 
يربط بني املدن الكربى مثل 
روما (حوايل 170 كيلومترا 
من عاصمتها بريوجيا) وفلورنسا 
(حوايل 150 كم) وسيينا (حوايل 
100 كم) وبولونيا (حوايل 230 
.كم )
يف وقت قصري من العاصمة اإلقليمية 
.ميكنك الوصول إىل األماكن والبلدات والقرى اليت جتعل إيطاليا الشهرية يف العامل

أومربيا هو املحور يف قلب هذا النظام

الموقع اجلغراف
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أومربيا هلا تاريخ يعرب عصور خمتلفة مع أثر ال ميحى، من األتروسكان إىل الرومان، من العصور الوسطى إىل عصر النهضة 
.إىل يومنا هذا

قرىها وبلداا الصغرية (من أسيسي إىل كاستيغليون ديل الغو، من كاستيلو إىل فولينيو، من غوبيو إىل أورفيتو، من 
بريوجيا إىل سبوليتو، من تريين إىل تودي على سبيل املثال ال احلصر) هي مقصد العديد من السياح كل عام الذين يعجبون 

الوئام املعماري للمباين، آثارها، واجلدران األترورية والقرون الوسطى، والكنائس واألديرة، روائع الفنية والتصويرية 
.املحفوظة يف املتاحف

.أومربيا هي "مرآة" من هذا التاريخ اإليطايل

ميزات التارخيية 
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.أومربيا لديها املناظر الطبيعية حيث التالل، والغابات واألار ال تزال تصدر الروائح من احلفاظ على وقيمة الطبيعة
حبرية تراسيمينو مع ألوانه تسيطر على اجلزء الغريب من املنطقة لالنضمام إىل املناظر الطبيعية اجلبلية من جبال أبنينس 

.الشرقية

أومربيا هي منطقة غنية يف املترتهات واملناطق الطبيعية (من احلدائق من جبال سيبيليين إىل جبال كولفيوريتو، حبرية 
.تراسيمينو ور التيرب)، واملقصد جلميع مواسم العديد من الزوار

أومربيا هي منطقة التأمل، والصمت، واالستماع والفكر. توفر األودية واألديرة املنتشرة يف مجيع أحناء املنطقة لزوارها 
.حلظات من االقتراحات العالية والروحانية، بعيدا عن الضوضاء واجلنون من املدن الكربى يف املدينة

ميزات املشهد

دراسة يف أومربي5



أومربيا هي منطقة مع العديد من األحداث الثقافية واالجتماعية اهلامة من الشهرة الوطنية والدولية (أومربيا اجلاز، مهرجان 
.العاملني، ومهرجان األمم، سباق كورسيكا، إىل أعلى مستوياا يف الربيع)، الذي ينشط حياة القرى واملدن

.أومربيا غنية يف هذه الفرص للعيش ونفرح يف مجيع األعمار

وينعكس تاريخ أومربيا يف كل بلد، كنيسة أو ساحة، وأيضا يف األعمال واألشياء املوجودة يف املتاحف املحلية: من 
.أومربيان إىل األتروسكان، من الرومان إىل لونغوبارد، من روائع عصر النهضة ألسياد القرن العشرين

اجلاذبية الثقافية
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أومربيا تربز لعدد كبري من املتاحف والسلع
واملعارض الثقافية والفنية تنتشر عرب األراضي، من العلمية 

.إىل األثرية، إىل العرقية األنثروبولوجية منها

ويف كل عام، تنظم معارض هامة وتنظم فعاليات ثقافية 
كبرية، مما ميكن من تعزيز التراث الثقايف واإلقليمي للمنطقة 

على الصعيدين الوطين والدويل
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تقترح أومربيا عرضا مسرعا متنوعا، وهو أمر أساسي لتعزيز الثقافة ونشرها ونشرها، ويدعم إنتاج العروض والتمتع 
اليت تقدم موسم مثري لالهتمام من النثر والرقص يف مجيع  ،" dell'Umbriaا. تدعم املنطقة مؤسسة "تيترو ستابيل

.أحناء األراضي

.أومربيا تشجع على نشر الثقافة املوسيقية والغنائية والكورال مع احلفاظ على التقليد الشعيب

 :ملعرفة مجيع املتاحف واملجموعات واملكتبات واملواقع الثقافية يف املنطقة، يرجى زيارة املوقع اإللكتروين يف
www.umbriacultura.it

مركز الرياضة جامعة (كوس) هي منظمة رياضية من مجيع اجلامعات اإليطالية اليت تقدم خدمات لطالب اجلامعات. يف 
داخلها ميكنك أن جتد العديد من املقاطع اإلمجالية اليت تسمح لك لتقدمي العديد من األنشطة والتخصصات الرياضية على 

.حد سواء ناهض وجمرد الترفيهية واالجتماعية

 : ملعرفة مجيع املرافق الرياضية يف إقليم أومربيان، يرجى زيارة املوقع
www.cusperugia.it
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أومربيا هي منطقة الضيافة اليت تضع بني أسسها مبادئ اإلدماج، مكرسة تارخييا لدمج املواطنني األوروبيني وغري 
.األوروبيني

 
ويف أومربيا، يتألف 11 يف املائة من جمموع السكان من غري اإليطاليني (مقارنة باملتوسط الوطين البالغ 7.5 يف املائة)

.
.وقد وجدت أومربيا دائما أسباب للعيش والدراسة، واملتعة والعمل اآلالف من األجانب

منطقة متعددة األعراق 
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املؤسسات اجلامعية

Accademia di Belle Arti
Pietro Vannucci
di Perugia 

جامعة األجانب يف بريوجي
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 سوبرييور للدراسات املوسيقى 
"G.Briccialdi" من تريين

مدرسة ثانوية للوسطاء اللغة يف 
بريوجيا

جامعة بريوجي

 كونسرفاتوري للموسيقى 
"F.Morlacchi" من بريوجيا

 

فانوتشي"  .P" أكادميية الفنون اجلميلة 
من بريوجيا



.يف أومربيا هناك عدد من املؤسسات اجلامعية اليت توفر فرص تدريبية خمتلفة للطالب

.وتقع مرافق التدريس العديدة واحلديثة يف بريوجيا ويف مركز تريين العلمي والتربوي، وأيضا يف أسيسي، فولينيو، نارين
 

يوفر برنامج درجة الوصول إىل برامج درجة (3 سنوات)، ودورات املاجستري (2 سنة)، برامج درجة دورة واحدة (5 
.أو 6 سنوات)، املدارس املتخصصة، برامج الدكتوراه، والدورات املاجستري ودورات لتجديد املعلومات

من خالل برامج التبادل واالتفاقيات، واجلامعات والكليات أيضا تشجيع وتعزيز تنقل الطالب مع اجلامعات األجنبية 
.املرموقة

دراسة يف أومربي11



جامعة بريوجيا

SEDE: 
Università degli Studi di Perugia
Piazza Università, n. 1
06123 Perugia 
Tel: +39 075 5851 – PEC: protocollo@cert.unipg.it  
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مع أكثر من 700 سنة من احلياة (تأسست يف سبتمرب 1308)، وجامعة بريوجيا هي واحدة من 
.أقدم اجلامعات يف إيطاليا وأوروبا

اليوم هناك حوايل 25،000 طالب من خمتلف اإلدارات، من أولئك يف املجال الطيب لتلك املجاالت العلمية والتقنية 
(اهلندسة والفيزياء والكيمياء وعلوم الكمبيوتر والبيولوجيا الزراعية والطب البيطري والصيدلة، على سبيل املثال ال 

احلصر) العلوم اإلنسانية (الفلسفة وعلم النفس وعلم االجتماع وعلم التربية واللغات واألدب واالقتصاد والعلوم السياسية 
.والقانون وهلم جرا)

اجلامعة لديها أكثر من مثانني مسارات الدراسة، بني املستوى األول (ثالث سنوات ودورات دورة واحدة) واملستوى 
.الثاين (درجة املاجستري)

على مدى أربع سنوات، وقد مت تصنيف جامعة بريوجيا األوىل يف الترتيب سينسيس (األكثر استشارة على املستوى 
الوطين) من بني اجلامعات اإليطالية  اجلامعة يسمح لك للتسجيل يف مدارس التخصص، برامج الدكتوراه، ماجستري 

.واملتقدمة الدورات

.كما تقوم بتنفيذ العديد من األنشطة البحثية العلمية وتعزيز العرضية والبدء يف قطاعات التكنولوجيا العالية املبتكرة

ملزيد من املعلومات حول اجلامعة و التعليم، راجع املواقع على العنوان التاليالكربى

www.unipg.it  
www.unipg.it/didattica
www.unipg.it/studentifuturi

دراسة يف أومربي13



SEDE: 
Università per Stranieri di Perugia 
Piazza Fortebraccio, n. 4 
06123 Perugia

منطقة متعددة األعراق
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Tel. + 39 075 57461  PEC: protocollo@pec.unistrapg.it

جامعة أجانب بريوجيا هي أقدم وأرقى مؤسسة إيطالية تشارك يف تدريس والبحث ونشر اللغة اإليطالية واحلضارة يف 
.اخلارج

وقد حضر مئات اآلالف من الطالب األجانب من مجيع أحناء العامل دورات اللغة والثقافة اإليطالية يف بريوجيا واليوم 
.تشكل شبكة دولية من الناس راسخة يف أماكن خمتلفة من الثقافة والسياسة واالقتصاد واملجتمع بشكل عام

ابتداء من التسعينات، مت إثراء العرض التدرييب من خالل إدخال دورات الدراسات العليا اجلامعية واهلادفة أيضا إىل 
الطالب اإليطاليني. يف قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية، هناك دورات درجة النشط (3 سنوات) ودرجة املاجستري (2 

سنة) يف جماالت تدريس اللغة والثقافة اإليطالية، والترويج لصناعة صنع يف إيطاليا، واإلعالنات واإلعالنات العالقات 
الدولية. كما توفر اجلامعة إمكانية االلتحاق بالدورات العليا يف املستوى األول والثاين، ودورات التعليم العايل والزماالت 

.البحثية

:ملزيد من املعلومات حول اجلامعة و ديداكتيكش انظر قسم "دراسة لألجانب" على املوقع املؤسسي

www.unistrapg.it
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فانوتشي" من بريوجيا .P" أكادميية الفنون اجلميلة
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SEDE: 
Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia 
Piazza San Francesco al Prato , n. 5
06123 Perugia 

Tel.: +39 075 5730631  Fax. +39 075 5730632
Email: info@abaperugia.org



 ،"أكادميية الفنون اجلميلة، اليت تأسست يف ربيع 1573 باسم "أكادميية الرسم

هي املؤسسة الثانية من أعلى التعليم الفين يف إيطاليا
.وتتراوح عروضه التدريبية من الرسم إىل النحت، لتصميم ملرحلة التصميم والرسومات

ملزيد من املعلومات حول األكادميية و ديداكتيكش انظر املوقع على العنوان التايل

www.abaperugia.com 
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SEDE: 
Conservatorio di Musica di Perugia "Francesco Morlacchi" 
Piazza Mariotti, n. 2
06123 Perugia 

من  "F.Morlacchi" كونسرفاتوري للموسيقى 
بريوجيا
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Tel. +39 075 5733844  Email: relest@conservatorioperugia.it

املعهد العايل للموسيقا "فرانشيسكو مورالشي" من بريوجيا هي املؤسسة الوحيدة التعليم العايل الفين احلاضر الدولة 
.موسيقية يف أومربيا

وتعول على خربة 106 أساتذة وأكثر من 600 طالب مسجلني يف دورات املؤسسية اليت تصدر درجة ملدة ثالث 
سنوات (املستوى األول) واملتخصصة ملدة عامني (املستوى الثاين). اا قدمت أيضا بالطبع من الدراسات التحضريية، 

.وتوفري التدريب للطالب األصغر سنا من أجل الوصول الحقا إىل دورات املؤسسية

.وتشمل مواد التدريس دورات جلميع األدوات

.وقد مت جتهيز إدارة تقنيات املوسيقى اجلديدة (املوسيقى االلكترونية) مع خمترب للدولة من بني الفن

يف ممارسة دور فعال إىل جانب النظري ومع املواد، مثل نظرية املوسيقى والوئام، وتاريخ املوسيقى، واملوسيقى الفرقة 
.وغرفة، واألوركسترا السيمفونية، وأوركسترا احلجرة، وجوقة و جوقة األصوات البيضاء

غري املخصب التدريب أخريا الفرصة حلضور دورات فردية، ميكن االطالع على امتحان القبول، ودورات جمانية، غري 
منضم من املسارات التقليدية واملؤسسية، مفتوحة جلميع بغض النظر عن العمر، اليت يتم الوصول إليها مع مقابلة 

.االستعداد بسيطة
:ملزيد من املعلومات حول معهد كونسريفاتوري و ديداكتيكش يرجى زيارة املوقع اإللكتروين على العنوان التايل

www.conservatorioperugia.it
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من  "G.Briccialdi" سوبرييور للدراسات املوسيقى 
ترينيا
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SEDE: 
Istituto Superiore di Studi Musicali "Giulio Briccialdi" di 
Terni
Via del Tribunale , n. 22
05100 Terni

Tel.:  +39 0744 432170   Fax: +39 0744 435081  
Email: info@briccialditerni.org   PEC: ist.briccialdi@pec.it



تريين يف وسط املدينة التارخيي، يف عصر النهضة قصر لعوب  "G. Briccialdi" يقع املعهد العايل للدراسات املوسيقية
مارياين، مت جتديده يف عام 1995. ويف مستمر منذ عام 1873، وعني يف عام 1893 إىل مواطنه جيوليو بريشيالدي، 

واملعروفة باسم "أمري الفلوتانيني" يف القرن التاسع عشر. ولدت كمدرسة املوسيقى البلدية، مث الدراما املعهد، هي اآلن 
.واحدة من إيسمز يف مقصورة أفام

وينقسم التدريس يف دورات  األكادميية قبل  واملقررات الدراسية مما يؤدي إىل شهادات من املستوى األول والثاين (ثالث 
.سنوات وسنتني)، والتركيبية-التفسريي

وتنقسم متاما إىل 32 أجزاء من السالسل، وآالت النفخ،  (www.universitaly.it .انظر) درست دورات
لوحات املفاتيح والغيتار (أيضا مع دورة، فريدة من نوعها يف إيطاليا، على الغيتار

الفالمنكو)، قرع، والغناء واملسرح املوسيقي واملوسيقى القدمية، يؤلف، االجتاه األوركسترا واجتاه جوقة. يتم إثراء هذا 
.العرض من خالل دورات االعتماد اجلديدة (اجلهاز، األكورديون واملوسيقى الصوتية غرفة - عنوان عازف البيانو)

النهج املتبع يف التعاليم التقليدية يأخذ يف االعتبار الكامل - يف األسلوب واملضمون - على سبيل املثال لتدريب الطالب 
.يف املهارات املهنية املستهلكة يف عامل الوسائط املتعددة وصناعة الترفيه

العديد من اإلنتاجات تدريب سنويا للطالب ألداء، يف حني أن سيد املؤهلني والتنقل "ايرامسوس" املسامهة يف التربية 
.املوسيقية ولكن ليس فقط الثقافية واملهنية على نطاق واسع

:ملزيد من املعلومات حول املعهد و ديداكتيكش، يرجى زيارة

www.briccialditerni.it
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مدرسة ثانوية للوسطاء اللغة يف بريوجيا
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SEDE: 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia 
Via Villa Glori, n. 7/C
06124 Perugia 

Tel. : +39 075 5008822  
Email: info@mediazionelinguisticaperugia.it



ولدت املدرسة الثانوية للوسطاء اللغة يف بريوجيا (مسل) يف
عاصمة أومربيان يف عام 1976 مع اسم املدرسة الثانوية األوروبية للمترمجني الفوريني واملترمجني. اهلدف األول هو إعطاء 

الطالب الشباب نفسا دوليا وفتح الباب لشخصني حمترفني غري معروفني حىت اآلن: املترجم واملترجم، الذي يدعى اآلن 
.الوسطاء اللغويني

بعد أكثر من عشر سنوات من النشاط، حصلت مسل أيضا، وذلك بفضل رأي جملس اجلامعة الوطنية، ومنح شهادات 
.الدبلوم اللغوي ذات القيمة القانونية من خالل املرسوم املؤرخ 19 مايو 1989 الصادر عن وزير التربية والتعليم

ومع ذلك، فإن املرسوم املؤرخ 31 متوز / يوليه 2003 ميثل نقطة حتول أساسية ألنه مينح مسل

إمكانية إصدار مؤهالت معادلة من مجيع النواحي للدرجات اليت حصل عليها يف اجلامعات يف اية الدورات املتعلقة 
." بالشهادات اجلامعية يف "علوم الوساطة" لغة

وبفضل هذا اإلقرار املهم، ميكن للطالب اآلن احلصول على درجة معادلة لتلك اليت مت احلصول عليها على مستوى اجلامعة 
اليت ميكن التحقق من صحتها يف مجيع أحناء االحتاد األورويب وقادرة على تلبية االحتياجات املتزايدة للسوق الدولية يف مجيع 

.جماالت العمل حيث يتطلب التدريب اللغوي والعملي الفعال
ومن أجل إعطاء األعضاء الفرصة للتعامل مع هذه التحديات اجلديدة واملثرية، ضاعفت شركة مسل جهودها لتدريب 

الوسطاء اللغويني يف املستقبل بشكل مهين ومهين، وتوفري أدوات جديدة للتحضري يف الوقت املناسب. حىت اآلن تضمن 
مسل عددا من املنافذ املهنية اليت تتراوح بني مهنة حرة (مترجم فوري، مترجم، دليل سياحي) للعمالة العامة (اإلدارة العامة 

والبلديات واملناطق والقنصليات والسفارات واملحاكم وإنفاذ القانون) للقطاع (الشركات العاملة يف اخلارج، شركات 
.الشحن، املطارات، منظمي الرحالت السياحية، وكاالت السفر، شركات املحاماة، دراسات الترمجة)

:ملزيد من املعلومات حول املدرسة والتعليم انظر البوابة على

www.mediazionelinguisticaperugia.it
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خدمات الطالب
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SEDE: 
A.Di.S.U. 
Via Benedetta,n. 14 
06123 Perugia 

Tel. : +39 075 4693100  
Email: info@adisupg.gov.it



وهي تتعامل مع تقدمي اخلدمات لدعم جمتمع الطالب اجلامعيني. وهي تقدم على وجه اخلصوص للطلبة اإليطاليني 
واألجانب على حد سواء، ومنافع اقتصادية قادرة (منح دراسية وإعانات استثنائية)، وخدمات اإلسكان وخدمات 

.التموين، ومنح التنقل الدولية، وخدمات التوجيه والدروس اخلصوصية

كما أنه ينشط التدريب بدوام جزئي وجزء من الوقت (املناهج الدراسية والالمنهجية) للطالب، ويوفر الرعاية الصحية 
ويعزز األنشطة الثقافية والترفيهية

25

A.Di.S.U. وكالة حماماة للدراسة اجلامعي

adisumbria

adisumbria
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ويف كل عام، ميكن للطالب امللتحقني جبامعات ومعاهد أومربيان أن يشاركوا يف إخطار الوكالة باملنافسة، الذي يتيح هلم 
.احلصول، باإلضافة إىل منحة دراسية نقدية، على حرية استخدام السكن وخدمات املطاعم

ولتحقيق هذه الفوائد، جيب أن يكون لدى الطلبة متطلبات كافية اللستحقاق) تتجاوز عددا من الفحوص املحددة مسبقا 
.) واليت هلا قيمة يف اعتمادات التدريب (والدخل) الوضع االقتصادي األسري

كما يتيح لك تقدمي منحة دراسية تقدمي مسامهة لدعم الطالب أثناء مشاركته يف برامج التنقل الدولية، وتسهيل املشاركة 
.يف الربامج اليت يتم الترويج هلا سواء داخل دول االحتاد األورويب أو من خارج االحتاد األورويب

املنحة



خدمات الطعام املدفوعة (مع مبالغ خمفضة) أو جمانا (يف حالة املنح الدراسية) تسمح لك لتقدمي وجبات الغداء والعشاء، 
.مع إيالء اهتمام خاص لنوعية الطعام، واحترام صحتك واالحتياجات الشخصية والطالب والبيئة

وتقع املقاصف اجلامعية بالقرب من مواقع اجلامعة واجلامعات
.A.Di.S.U من كليات

 ،www.adisupg.gov.it/buonapp من خالل التطبيق "التطبيق اجليد" التطبيق، واليت ميكن حتميلها جمانا من
.ميكن للطالب معرفة املزيد عن األطباق اليت يقدمها كل يوم من قبل كل مقصف، واملكونات املستخدمة واملنتجني منها

27

خدمات الطعام

دراسة يف أومربي



 خدمات السكن املدفوع (بأسعار خمفضة) أو جمانية (يف حالة املنح الدراسية) تسمح لك بالبقاء يف مساكن اجلامعة من
A.Di.S.U.

وتقع املساكن بالقرب من مواقع التعليم اجلامعي الرئيسية، مع إشارة خاصة إىل املناطق من املركز التارخيي بريوجيا 
.وتريين، مع اتصال جماين من خالل واي فاي، والفصول الدراسية، والسلطة وغريها من املناطق الترفيهية

ملزيد من املعلومات، يرجى زيار

www.adisupg.gov.it

28

خدمات اإلسكان
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.حياة الطالب ليست فقط تتكون من الدراسات واجلامعات. الترفيه هو جزء مهم من منو الشخص والتنمية
وقد كان ينظم مسابقات اجلائزة (األدبية والرقمية واملوسيقية والفنية) لسنوات، ترتبط ارتباطا وثيقا راديوفونيكا، وسائل 

.اإلعالم على شبكة اإلنترنت مظلة يف أومربيا، اليت أطلقت يف عام 2008 من قبل الوكالة

راديو اجلامعة هو املكان الذي ميكنك التعبري عن نفسك حبرية، وتدريب نفسك من خالل املمارسة، وتطوير املشاعر 
اخلاصة بك واملصاحل. راديوفونيكا هو الراديو على شبكة اإلنترنت مع أكثر من 20 احلية أو املسجلة البث احلي، كما 

.يوجد يف تريين

:ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة

www.radiophonica.com

I Servizi ristorativiاخلدمات الثقافية
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وقد وضعت العديد من الربامج التدريبية على مر السنني  .A.Di.S.U مؤسسات جامعة أومربيان جنبا إىل جنب مع
.وخلق فرص الستضافة الطالب األجانب

تقدم برامج إيرامسوس وعدد ال حيصى من اجلامعات األوروبية وغري األوروبية فرصا للطالب لإلقامة يف بلدان أخرى 
.ومؤسسات جامعية أخرى

اليوم، االهتمام يف تدويل املجتمع الطاليب اجلامعي آخذ يف االزدياد، وتشجيع وصول الطالب من الدول غري األوروبية 
.وغري األوروبية وطوال مدة برنامج الدراسة

 
مع دورة تدريبية منظمة ومؤهلة وقصرية األجل، وجامعة بريوجيا للغة األجنبية متخصصة يف دورات اللغة األجنبية للطالب 

األجانب، ومتكني الطالب من الوصول إىل الدورات اليت تقدمها مؤسسات اجلامعة أومربيان أخرى

30

التنقل الدولية   املنح الدراسية



الطالب األجانب من خارج االحتاد األورويب املقيمني املقيمني يف اخلارج الذين ليسوا مؤهلني ليكونوا مواطين االحتاد 
األورويب، والطالب من خارج االحتاد األورويب وغري االحتاد األورويب، والطالب اإليطاليني مع درجة أجنبية الذين ينوون 
االلتحاق يف الدورات اليت حضرها يف اجلامعات و اجلامعات أومربي، تشري إىل كل من اإلجراء الواجب اتباعه والوثائق 

اليت يتعني تقدميها، واألحكام الصادرة سنويا من قبل  وزارة التربية والتعليم، اجلامعة والبحث
ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا على االنترنت

www.studiareinitalia.it/studentistranieri/ 
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إجراءات دخول الطالب األجانب والبقاء فيها وإحلاقهم ا
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Pاليت تنتجها A.Di.S.U. 2017 يف سبتمرب
 وتعود ملكية ذخرية التصوير الفوتوغرايف من قبل

A.Di.S.U.،  املرخصة مع االفراج عن استخدامها ألغراض
مؤسسية. مصنوعة من تطبيقات املصدر املفتوح

كتابة النصوص لوكا فريوتشي وستيفانيا كاستريكا
تصميم اجلرافيك موريزيو توماسلي

 Mehdi Bellali متت الترمجة من قبل
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