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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 و الثقافة اإلنجليزية
---33التاريخ و الجغرافية 

222--التاريخ
333--الفلسفة

55444الرياضيات*
22333الفيزياء

22333العلوم الطبيعية
22222 الرسم  و تاريخ الفن

22222العلوم الحركية و الرياضية
11111الدين و األنشطة البديلة

2727303030مجموع الساعات

* وجود اإلعالميات في السنتين األوليتين 
مالحظة : من المحتمل تدريس ، اللغة األجنبية ، في التخصص ال لغوي .

الثانوي العلمية شعبة العلوم التطبيقية
Liceo Scientifico opzione

” Scienze applicata”

السنة 
األولى

1°

السنة 
الثانية
2°

السنة 
الثالثة 

3°

السنة 
الرابعة

4°

السنة 
الخامسة

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

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

55444الرياضيات
22222اإلعالميات

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

22222 الرسم  و تاريخ الفن
22222العلوم الحركية و الرياضية

11111الدين و األنشطة البديلة
2727303030مجموع الساعات



المعهد التقني االقتصادي
شعبة ”العالقات الدولية  للتسويق”

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

)5°(
السنة 
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
األولى

السنة 
الثانية

44444اللغة و األدب اإليطالي
22222التاريخ 

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

44333الرياضيات
-2222اإلعالميات

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

222--الحقوق
22556اقتصاد التجاري و العلم السياسي

---44العلوم المتكاملة )علوم األرض و البيولوجي(
---33الجغرافية

22222العلوم الحركية و الرياضية
11111الدين و األنشطة البديلة

3232323232مجموع الساعات

مالحظة : السنتين الثانيتين و السنة الخامسة تكون مرحلة تكوينية موحدة.

المعهد التقني االقتصادي
شعبة ”اإلدارة المالية و التسويق “

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

السنة 
الخامسة 

)5°(
السنة 
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة 

السنة 
الرابعة

44444اللغة و األدب اإليطالي 
22222التاريخ, الجنسية و الدستور 

33333اللغة اإلنجليزية 
33333اللغة المشتركة الثانية

44333الرياضيات
-2222اإلعالميات

---22الحقوق و االقتصاد
333--الحقوق 

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

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

---33الجغرافيا
22678اقتصاد الشركات

22222العلوم الحركية و الرياضية 
11111الدين المسيحي أو األنشطة البديلة

3232323232مجموع الساعات



المعهد التقني للسياحة
السنة الخامسة السنتين الثانيتين )°2(السنتين األوليتين )1°(

)5°(
السنة 
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة 

السنة 
الرابعة

44444اللغة و األدب اإليطالي 
22222التاريخ, الجنسية و الدستور 

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

44333الرياضيات
---22اإلعالميات

444--تخصصات سياحية تجارية
333--الحقوق و التشريع السياحي

---22الحقوق و االقتصاد 
222--الجغرافية السياحية

---22العلوم المتكاملة )علوم األرض و البيولوجي(
----2العلوم المتكاملة )فيزيائية(
---2-العلوم المتكاملة )كيميائية(

---33الجغرافيا
---22االقتصاد التجاري

222--الفن و اإلقليم
22222العلوم الحركية و الرياضية

11111الدين المسيحي أو األنشطة البديلة
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 

33333اللغة األجنبية الثانية
22222التاريخ

44333الرياضيات
---22اإلعالميات و المختبر

22444الحقوق و االقتصاد
---44العلوم المتكاملة

22222العلوم الحركية و الرياضية
11111الدين المسيحي أو األنشطة البديلة

55888التقنيات المهنية *
444بما فيها  التعاون **

222--تقنيات االتصال
3232323232مجموع الساعات

مالحظة : هذه الشعبة تتميز بالخدمات التجارية و الخدمات االتصاالت

*فن التصوير و التخطيط أإلشهاري )خدمات االتصاالت(
التخصصات االقتصادية التجارية )خدمات تجارية(

**التخطيط و التصوير / اإلعالميات  معالجات النصوص



المعهد المهني 
تقسيم ”خدمات االتصاالت”

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

السنة 
الخامسة 

)5°(
السنة 
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة 

السنة 
الرابعة

44444اللغة و األدب اإليطالي 
33333اللغة اإلنجليزية 

33333اللغة األجنبية الثانية
22222التاريخ

44333الرياضيات
---22اإلعالميات و المختبر

22444الحقوق و االقتصاد
---44العلوم المتكاملة

22222العلوم الحركية و الرياضية
11111الدين المسيحي أو األنشطة البديلة

55888التقنيات المهنية *
444بما فيها  التعاون **

222--تقنيات االتصال
3232323232مجموع الساعات

مالحظة : هذه الشعبة تتميز بالخدمات التجارية و الخدمات االتصاالت

*فن التصوير و التخطيط أإلشهاري )خدمات االتصاالت(
التخصصات االقتصادية التجارية )خدمات تجارية(

**التخطيط و التصوير / اإلعالميات  معالجات النصوص

المعهد المهني 
شعبة ”الخدمات  جودة الطعام

 و الضيافة الفندقية”

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

)5°(
السنة 
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة 

السنة 
الرابعة

44444اللغة و األدب اإليطالي 
33333اللغة اإلنجليزية 

22333اللغة األجنبية الثانية
22222التاريخ

44333الرياضيات
---22علم المواد

---22الحقوق و االقتصاد
---44العلوم المتكاملة
---22مختبر المطبخ

---22مختبر لغرفة الضيافة و المبيعات
---22مختبر االستقبال  السياحي

22222العلوم الحركية و الرياضية
11111الدين المسيحي أو األنشطة البديلة

3232181818مجموع الساعات
تخصص الطعام و النبيذ

433العلوم و الثقافة التغذية
2بما فيها التعاون

455--الحقوق و التقنية اإلدارية للمؤسسات الفندقية



644--مختبر المطبخ
22---مختبر لغرفة الضيافة و المبيعات

تخصص” الخدمات لغرفة الضيافة و المبيعات”
433ــالعلوم و الثقافة التغذية

2بما فيها التعاون
455--الحقوق و التقنية اإلدارية للمؤسسات الفندقية

22--مختبر المطبخ
مختبر للخدمات الطعام و النبيذ  مجال غرفة الضيافة و 

644--المبيعات

 تخصص ”االستقبال السياحي”
422العلوم و ثقافة التغذية 

2بما فيها المتابعة 
466--الحقوق و التقنية اإلدارية للمؤسسات الفندقية

22---تقنيات االتصاالت
644--مختبر االستقبال السياحي

3232323232مجموع الساعات

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

الرسم  و  التخطيط  في  عامل   o
الوجبات( املطعم، حتضير  باملطعم )قاعة  عامل   o

االستقبال( الضيافة )املؤسسات  و  الترويجية  باخلدمات  عامل   o

Prof. Franco Chiti : للمزيد من املعلومات االلتحاق باألستاذ
17.00-19.00  orario 26/01 ,19/01 ,12/01 : و زيارة املؤسسة في األيام التالية


