
 اختيار الطريق المهني هو حجر اساسي لمستقبل ناجح.

لكي يتم اتخاز افضل خيار ممكن, من الضروري معرفة قوته 
 وميوالته.

أالمهنة التي تتوافق مع المواهب واالهتمامات الشخصية, تتعهد  
 بنجاح كبير.

أخصائيو النفس  في جميع المناطق يقدمو الدعم في اختيار  القرار 
 االفضل. 

من خالل تحليل مفصل عن طريق االختبارات والمحادثات، 

 يتم استخراج الموهبة واالهتمامات  وتوضيح طرق ممكنة.

 

 نحن نفحص

اين تتواجد المواهب ونقاط الضعف؟ • 
ي يمكن اكتشافها؟

 ما هي االهتمامات الت 
 اي مهنة تقرر النتيجة؟

 مدرسة ام المعهد المهني

نحن نساعد, في إيجاد 
 الطريق الصحيح

 

ماذا -سنة  ٤١
 االن ؟

Bildungsregion Mitte 
Innsbruck Stadt    (0512) 9012-9264 
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 10-12/5. St. 
schulpsy.ibk@tsn.at 

Innsbruck-Land/West  (0512) 9012-9264 
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 10-12/5. St. 
schulpsy.il-west@tsn.at 

Innsbruck-Land/Ost  (05223) 53336 
6060 Hall, Behaimstraße 2/3. St., medzentrum 
schulpsy.hall@tsn.at 

Schwaz     (05242) 65835 
6130 Schwaz, Postgasse 1/3. St. 
schulpsy.schwaz@tsn.at  

Bildungsregion Ost 
Kitzbühel   (0512) 9012-9282 
6370 Kitzbühel, Hinterstadt 28 
schulpsy.kitz@tsn.at 

Lienz    (04852) 63066 
9900 Lienz, Maximilianstraße 9 
schulpsy.lienz@tsn.at 

Wörgl    (05332) 73287 
6300 Wörgl, Josef-Stelzhamer-Straße 2 
schulpsy.woergl@tsn.at 

Bildungsregion West 
Imst    (05412) 64345 
6460 Imst, Rathausstraße 14/4. St. 
schulpsy.imst@tsn.at 

Landeck    (05442) 65774 
6500 Landeck, Innstraße 15 
schulpsy.landeck@tsn.at 

Reutte     (05672) 63835 
6600 Reutte, Gymnasiumstraße 14 
schulpsy.reutte@tsn.at 

 هنا يمكنك ان تجدنا

 الحصول على موعد في الوقت المناسب أمر ضروري! schulpsy@tsn.at ,9262-9012 (0512) :المركزي

 اختيار الطريق المهني هو حجر اساسي لمستقبل ناجح.

لكي يتم اتخاذ افضل خيار ممكن, من الضروري معرفة قوته 
 وميوله.

المهنة التي تتوافق مع المواهب واالهتمامات الشخصية, تضمن  
 نجاح كبيرا.

أخصائيو النفس في جميع المناطق يقدمو الدعم في اختيار القرار 
 االفضل. 

من خالل تحليل مفصل عن طريق االختبارات والمحادثات اللغوية، يتم 

 استخراج الموهبة واالهتمامات لتوضيح الطرق الممكنة.

 

 نحن نفحص

اين تتواجد المواهب ونقاط الضعف؟ • 
ما هي االهتمامات التي يمكن اكتشافها؟     • 

الي مهنة تحدد النتيجة؟        • 



 • مسارات التدريب المهني )التعليم المهني, المدرسة(        

 • استمرار اشكال المدارس ونقاط تميزها             

 •  شروط القبول 

 •  كيفية التسجيل   

 •  اختبارات القدرات الالزمة   

 • المدرسة الداخلية, خيارات 

 • مصادر أخرى و معلومات  مفيدة  

    • يوم الباب المفتوح   

     

ما الخطوة التالية؟  -سنة   ٤١ نحن نعطي معلومات حول   نظم المدرسة في تيرول 

www.schulpsychologie.tsn.at 

 
أخصائيو  النفس  يعرفون أفضل المدارس وأشكال المدارس 

 المختلفة
 

 للحصول على االستشارة من متخصصون بشكل فردي وموثوق
 
كجهة استشارات عامة , متوفرون في حاالت االستشارة  

 والفحص.
 

 اإلستشاره مجانيه!

www.bildungswegweiser.tibs.at 

 المدارس التأهيلية 
 في جميع المناطق و مجاالت التخصص

المدارس المهنية المتخصصة في تيرول    
 في انسبروك وبشكل جزئي في المناطق المحيطة 

 المرحلة الدراسية المتقدمة, الثانوية العليا
Innsbruck,Halli.T.,Landeck,Lienz,Schwaz,
Stams,St.Johanni.T.,Telfs,Volders,Zams 
 

         المدارس التجارية
 في جميع المناطق

 
مدارس للمهن االقتصادية                      

                                       
Innsbruck,Kufstein,Landeck,

Lienz,Reutte,Wörgl 

مدارس المهن السياحية                         

   
Innsbruck,Lienz(HFS),St.Johanni.T.,Zella.Z. 

 المؤسسات التعليمية لتعليم رياض األطفال
Innsbruck,Zams(BAKIP) 

 مؤسسة التعليم العالي لألزياء

Innsbruck 
 المدارس الفنية والتجارية

Innsbruck,Elbigenalp(FS),Fulpmes,Halli.T.,
Imst,Jenbach,Kramsach,Lienz 
 

 مدارس االصالح الزراعي

 
Imst,Lienz,Landeck(FS),Rot-

holz, 

 ما هي المدرسة التي تناسب طفلك؟

 نقاط التميز, االختالفات, اوجه التشابه

(HLW/FS)                                      

(HLT/FS)                                      

(LLA/FS) 

(HAK/HASCH)                                         

http://www.schulpsychologie.tsn.at

