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العرض التكويني 

الثانوي العلمية 
السنة 
األولى

1°

السنة 
الثانية

2°

السنة 
الثالثة 

3°

السنة 
الرابعة

4°

السنة 
الخامسة

5°
44444اللغة و األدب اإليطالي
33333اللغة و الثقافة الالتينية

33333اللغة  األجنبية *
---33التاريخ و الجغرافية 

222--التاريخ
333--الفلسفة

55444الرياضيات + اإلعالميات **
22333الفيزياء

22333العلوم الطبيعية )البيولوجي، الكيمياء ، علم األرض(
22222 الرسم  و تاريخ الفن

22222العلوم الحركية و الرياضية
11111الدين و األنشطة البديلة

2727303030مجموع الساعات

*االنجليزية
**اإلعالميات في السنتين األوليتين

        
                                                          

السنة الثانوي العلمية شعبة العلوم التطبيقية
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة 

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

44444اللغة و األدب اإليطالي
33333اللغة و الثقافة األجنبية*

---33التاريخ و الجغرافية 
222--التاريخ
222--الفلسفة

54444الرياضيات
22222اإلعالميات

22333الفيزياء
34555العلوم الطبيعية )البيولوجي، الكيمياء، علم األرض(

22222 الرسم  و تاريخ الفن
22222العلوم الحركية و الرياضية

11111الدين و األنشطة البديلة
2727303030مجموع الساعات

*اإلنجليزية



المعهد التقني االقتصادي شعبة 
“اإلدارة المالية و التسويق”

السنتين األوليتين 
السنة السنتين الثانيتين )2°()1°(

الخامسة 
)5°(

السنة 
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة 

السنة 
الرابعة

44444اللغة و األدب اإليطالي
33333اللغة اإلنجليزية

33333اللغة المشتركة الثانية
44333الرياضيات 

22222التاريخ
-2222اإلعالميات

---22الحقوق و االقتصاد
333--الحقوق

323--االقتصاد السياسي
---22العلوم المتكاملة )علوم األرض و البيولوجي(

----2العلوم المتكاملة )الفيزياء(
---2-العلوم المتكاملة )الكيمياء(

---33الجغرافية
22678االقتصاد التجاري 

22222العلوم الحركية و الرياضية
11111الدين و األنشطة البديلة

3232323232مجموع الساعات

المعهد التقني االقتصادي
شعبة “العالقات الدولية  للتسويق”

السنتين الثانيتين السنتين األوليتين )1°(
)2°(

السنة 
الخامسة 

)5°(
السنة 
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
األولى

السنة 
الثانية

44444اللغة و األدب اإليطالي
22222التاريخ ، الجنسية و الدستور

33333اللغة اإلنجليزية
33333اللغة المشتركة الثانية
333--اللغة المشتركة الثالثة

44333الرياضيات
---22اإلعالميات

223--العالقات الدولية
---22الحقوق و االقتصاد 

222--الحقوق
556--اقتصاد التجاري و العلم السياسي

---22العلوم المتكاملة )علوم األرض و البيولوجي(
----2العلوم المتكاملة )الفيزياء(
---2-العلوم المتكاملة )الكيمياء(

---33الجغرافية
---22االقتصاد التجاري
-22--تكنولوجيا التجارة 

22222العلوم الحركية و الرياضية
11111الدين و األنشطة البديلة

3232323232مجموع الساعات



المعهد التقني الصناعي
الميكانيكية، هندسة الميكاترونكس والطاقة

السنة السنتين الثانيتين )°2(السنتين األوليتين )1°(
الخامسة 

)5°(
السنة 
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة 

السنة 
الرابعة

44444اللغة و األدب اإليطالي 
22222التاريخ, الجنسية و الدستور 

33333اللغة اإلنجليزية 
44333اإلعالميات
----3الرياضيات

2323بما فيها  التعاون 
---22الحقوق و االقتصاد 

-11--اإلعالميات
---3-العلوم التطبيقية والتكنولوجيا

---22العلوم المتكاملة )علوم األرض و البيولوجي(
---33العلوم المتكاملة )فيزيائية(

---2بما فيها  التعاون 
---33العلوم المتكاملة )كيميائية(

---2بما فيها  التعاون 
---33تكنولوجيا وتقنيات التمثيل البياني

---2بما فيها  التعاون 
22222العلوم الحركية و الرياضية 

11111الدين المسيحي أو األنشطة البديلة
3232323232مجموع الساعات

مشترك الميكانيكا وهندسة الميكاترونكس
444--آالت والطاقة الميكانيكية

433--نظم التشغيل اآللي و
555--الميكانيكية تقنيات العملية والمنتج

344--التصميم والهندسة الصناعية ومنظمة
3232323232مجموع الساعات

المعهد المهني 
شعبة “الخدمات التجارية”

السنة السنتين الثانيتين )°2(السنتين األوليتين )1°(
الخامسة 

)5°(
السنة 
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة 

السنة 
الرابعة

44444اللغة و األدب اإليطالي 
33333اللغة اإلنجليزية 

22222التاريخ
44333الرياضيات

---22الحقوق و االقتصاد
---22العلوم المتكاملة )علوم األرض و البيولوجي(

22222العلوم الحركية و الرياضية
11111الدين المسيحي أو األنشطة البديلة

----2العلوم المتكاملة )فيزيائية(
---2-العلوم المتكاملة )كيميائية(

---22اإلعالميات و المختبر 
55888التقنية المهنية للخدمات التجارية

33333اللغة األجنبية الثانية 
444--الحقوق / االقتصاد

222--تقنيات االتصال
3232323232مجموع الساعات



المعهد المهني 
شعبة “اإلنتاج الصناعي و الحرف اليدوية” األزياء و 

العصرنة 

السنة السنتين الثانيتين )°2(السنتين األوليتين )1°(
الخامسة 

)5°(

السنة 
األولى

1°

السنة 
الثانية

2°

السنة 
الثالثة
 3°

السنة 
الرابعة

4°
44444اللغة و األدب اإليطالي 

33333اللغة اإلنجليزية 
22222التاريخ

44333الرياضيات
---22الحقوق و االقتصاد

---22العلوم المتكاملة )علوم األرض و البيولوجي(
22222العلوم الحركية و الرياضية

11111الدين المسيحي أو األنشطة البديلة
---33التكنولوجيا و تقنية تقديم التخطيط

---22العلوم المتكاملة )فيزيائية(* 
---22العلوم المتكاملة )كيميائية(** 

---22تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
33544التقنية المهنية للخدمات التجارية

654--مختبر التكنولوجيا و التمارين
666--التكنولوجيا التطبيقية  لألدوات 

23---تقنيات االتصال
3232323232مجموع الساعات

*فيها 2 للمختبر      **فيها 2 للمختبر

المعهد المهني 
شعبة “الصيانة و المساعدة التقنية” الميكانيكي  الكهربائية  

الحراري

السنة السنتين الثانيتين )°2(السنتين األوليتين )1°(
الخامسة 

)5°(

السنة 
األولى

1°

السنة 
الثانية

2°

السنة 
الثالثة
 3°

السنة 
الرابعة

4°
44444اللغة و األدب اإليطالي 

33333اللغة اإلنجليزية 
22222التاريخ

44333الرياضيات
---22الحقوق و االقتصاد

---22العلوم المتكاملة )علوم األرض و البيولوجي(
22222العلوم الحركية و الرياضية

11111الدين المسيحي أو األنشطة البديلة
---33التكنولوجي ، تقنية التقديم التخطيطي

---22العلوم المتكاملة )فيزيائية(* 
---22العلوم المتكاملة )كيميائية(** 

---22تكنولوجيا المعلومات و االتصال 
33433مختبر التكنولوجيا و التمارين

553--تكنولوجي الميكانيكي و التطبيق
543--تكنولوجيا و الكهرباء و اإللكترونيك و التطبيق

358--تكنولوجيا و تقنيات التركيب و  الصيانة
3232323232مجموع الساعات

*حيث فيه 2 للمختبر       * *حيث2 للمختبر

 Prof. ssa  Alessandra Pertici  :للمزيد من المعلومات يمكن االتصال باألستاذتين
17.00-19.00 orario 25/01 و لزيارة المؤسسة في األيام التالية : 12/01 و 



يقوم املعهد كيكي بتكوين الشهادات املهنية للمؤهالت و التي تدوم ملدة ثالث سنوات  و هي كالتالي :
o موظف في كتابة اإلدارة

o عامل في الكهرباء

o عامل في مجال املالبس

o  عامل بامليكانيكية

o ةيذحألا لغشم


