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العرض التكويني

السنتين األوليتين 1° المعهد التقني الصناعي  سنتين متتابعتين
السنة 
الثانية

السنة 
األولى

4 4 اللغة و األدب اإليطالي
3 3 اللغة االنجليزية
2 2 التاريخ
4 4 الرياضيات
2 2 الحقوق و االقتصاد
2 2 العلوم المتكاملة )علوم األرض و البيولوجي(
2 2 العلوم الحركية و الرياضية
1 1 الدين المسيحي و األنشطة البديلة 

2+(1)* 2+(1)* العلوم المتكاملة )الفيزياء(
2+(1)* 2+(1)* العلوم المتكاملة )الكيمياء(
2+(1)* 2+(1)* التكنولوجيا و تقنية تقديم التخطيط

- 1+ (2)* تكنولوجيا اإلعالميات 
3 - العلوم و التكنولوجيا التطبيقية
32 32 مجموع الساعات 

 *مختبر

المعهد التقني الصناعي   ثالث سنوات
شعبة الهندسة الكهربائية و اإللكترونيك

السنة الخامسة °5 السنتين الثانيتين 2°
السنة الخامسة °5السنة الرابعة °4السنة الثالثة 3°

444اللغة و األدب اإليطالي
333اللغة االنجليزية

222التاريخ
333الرياضيات

222العلوم الحركية و الرياضة 
111الدين المسيحي و األنشطة البديلة 

التخصصات المشتركة 
-11تكميل الرياضيات

556تقنية و برمجة النظام الكهربائي و االلكتروني 
تخصص “ اإللكترونيك”

756الهندسة الكهربائية  و اإللكترونيك
365األنظمة الغير المباشرة

323232مجموع الساعات
1710في المختبر



المعهد التقني الصناعي   ثالث سنوات 
شعبة المواد الكيميائية و التكنولوجيا الحيوية

السنة الخامسة السنتين الثانيتين 2°
 5°

السنة 
الثالثة 3°

السنة الرابعة 
4°

السنة الخامسة 
5°

444اللغة و األدب اإليطالي
333اللغة االنجليزية

222التاريخ
333الرياضيات

222العلوم الحركية و الرياضة 
111الدين المسيحي و األنشطة البديلة 

-11تكميل الرياضيات 
تخصص “ الكيمياء و المواد”
867الكيمياء التحليلية و األدوات 

355الكيمياء  العضوية و الحيوية 
654تكنولوجيا الكيمياء الصناعية

323232مجموع الساعات
1710في المختبر

المعهد التقني الصناعي   ثالث سنوات 
تخصص تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت السلكية و الالسلكية

السنة الخامسة °5 السنتين الثانيتين 2°
السنة 

الثالثة 3°
السنة 
الرابعة 

4°

السنة الخامسة 5°

444اللغة و األدب اإليطالي
333اللغة االنجليزية

222التاريخ
333الرياضيات

222العلوم الحركية و الرياضة 
111الدين المسيحي و األنشطة البديلة 

تخصصات مشتركة 
-11تكميل الرياضيات

556األنظمة و الشبكات 
365تقنية و برمجة األنظمة المعلومات واالتصاالت السلكية و الالسلكية

323232تسيير مشروع ، تنظيم مقاولة 
صياغة المعلومات

666اإلعالميات 
33االتصاالت السلكية و الالسلكية 

323232مجموع الساعات
1710المختبر

التعبير االتصاالت السلكية والالسلكية
-33اإلعالميات 

666االتصاالت السلكية و الالسلكية 
323232مجموع الساعات
1710المختبر



Antonio la Rocca : للمزيد من املعلومات التحق باألستاذ
15,30-18,30  orario وزيارة املؤسسة  في األيام التالية : 12/01, 19/01, 26/01 و

السنتين األوليتين 1°
السنة المساحين السنتين المشتركة

الثانية
السنة 
األولى

4 4 اللغة و األدب اإليطالي
3 3 اللغة االنجليزية
2 2 التاريخ
4 4 الرياضيات
2 2 الحقوق و االقتصاد
2 2 العلوم المتكاملة )علوم األرض و البيولوجي(
2 2 العلوم الحركية و الرياضية
1 1 الدين المسيحي و األنشطة البديلة 

2+(1)* 2+(1)* العلوم المتكاملة )الفيزياء(
2+(1)* 2+(1)* العلوم المتكاملة )الكيمياء(
2+(1)* 2+(1)* التكنولوجيا و تقنية تقديم التخطيط

- 1+ (2)* تكنولوجيا اإلعالميات 
3 - العلوم و التكنولوجيا التطبيقية
32 32 مجموع الساعات 

السنة الخامسة °5 السنتين الثانيتين °2الهندسة  تأسيس  البيئة و اإلقليم 
السنة الخامسة °5السنة الرابعة °4السنة الثالثة 3°

444اللغة و األدب اإليطالي
333اللغة االنجليزية

222التاريخ
333الرياضيات

222العلوم الحركية و الرياضة 
111الدين المسيحي و األنشطة البديلة 

-11تكميل الرياضيات
222تسيير الموقع و تأمين مجال العمل

البيئة المشتركة بين البناء واألراضي
767تصميم، بناء و المرافق

444الجغرافية و علم التربة ،االقتصاد و التقدير
444التضاريس

323232مجموع الساعات
1710المختبر

تقنيات التعبير في البناء من الخشب
434تصميم، بناء و المرافق

333الجغرافية و علم التربة ،االقتصاد و التقدير
343التضاريس

445تقنيات الخشب في البناء
1710مجموع الساعات
323232المختبر



الجيوتقنية التعبير
555الجيولوجيا والجيولوجيا التطبيقية

334البناء والمساحة
666التكنولوجيا إلدارة األراضي والبيئة

1710مجموع الساعات
323232المختبر

Monica Macinati : للمزيد من املعلومات التحق باألستاذ
15,30-18,30  orario وزيارة املؤسسة  في األيام التالية : 12/01, 19/01, 26/01 و

السنتين األوليتين
السنة المعهد المهني  للصناعة و الحرف اليدوية  سنتين متتابعتين

الثانية
السنة 
األولى

4 4 اللغة و األدب اإليطالي
3 3 اللغة االنجليزية
2 2 التاريخ
4 4 الرياضيات
2 2 الحقوق و االقتصاد
2 2 العلوم المتكاملة )علوم األرض و البيولوجي(
2 2 العلوم الحركية و الرياضية
1 1 الدين المسيحي و األنشطة البديلة 

1+(1)* 1+(1)* العلوم المتكاملة )الفيزياء(
2 2 العلوم المتكاملة )الكيمياء(
3 3 التكنولوجيا و تقنية تقديم  التخطيط

(3) * (3) * مختبر التكنولوجيا و التمارين
32 32 مجموع الساعات 



المعهد المهني  للصناعة و الحرف اليدوية  سنتين متتابعتين: خدمات الصيانة و 
المساعدة التقنية

السنة الخامسة °5 السنتين الثانيتين 2°
السنة 

الثالثة 3°
السنة 

الرابعة 
4°

السنة الخامسة 5°

444اللغة و األدب اإليطالي
333اللغة االنجليزية

222التاريخ
333الرياضيات

222العلوم الحركية و الرياضة 
111الدين المسيحي و األنشطة البديلة 

433مختبر التكنولوجيا  و التطبيق 
553تكنولوجيا الميكانيكي و التطبيق

544تكنولوجيا الكهرباء  اإللكترونيك و التطبيق 
344التكنولوجيا و تقنية التركيب والصيانة 

323232مجموع الساعات
199المختبر

يقوم المعهد فيرمي بتكوين الشهادات المهنية للتأهيل و التي تدوم لمدة ثالث سنوات :
عامل بالميكانيكية  o

o          مشغل الهيدروليكية

Dimitri Gudas : للمزيد من املعلومات التحق باألستاذ
15,30-18,30  orario وزيارة املؤسسة  في األيام التالية : 12/01, 19/01, 26/01 و


