
الثانوية العلمية “بونطورمو”
  Liceo Scientifico “IL Pontormo”

                                                               Via R. Sanzio 159 : العنوان البريدي
 رقم الهاتف   : 0571/944059

 segreteria@liceoilpontormo.it  : العنوان اإللكتروني
  www.scuola.it/pontormo/ : الموقع اإللكتروني

 Silvano Salvadori :   مديرة المدرسة

 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 

**البيولوجي، الكيمياء، علوم األرض

السنة الثانوي العلمية شعبة العلوم التطبيقية
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

54444الرياضيات
22222اإلعالميات

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

22222 الرسم  و تاريخ الفن
22222العلوم الحركية و الرياضية

11111الدين و األنشطة البديلة
2727303030مجموع الساعات



السنة الثانوي العلمية شعبة “تعدد اللغات”
األولى

1°

السنة 
الثانية
2°

السنة 
الثالثة 

3°

السنة 
الرابعة

4°

السنة 
الخامسة

5°
44444اللغة و األدب اإليطالي
33222اللغة و الثقافة الالتينية

33333اللغة و الثقافة اإلنجليزية
22222اللغة المشتركة الثانية 
---22التاريخ و الجغرافية 

222--التاريخ
333--الفلسفة

44444الرياضيات*
22223الفيزياء

22332العلوم الطبيعية*
22222 الرسم  و تاريخ الفن

22222العلوم الحركية و الرياضية
11111الدين و األنشطة البديلة

2727303030مجموع الساعات

*  بوجود اإلعالميات 
**البيولوجي، الكيمياء، علوم األرض

ثانوية العلوم اإلنسانية
شعبة  أساسية

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

)5°(
السنة 
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة 

السنة 
الرابعة

44444اللغة و األدب اإليطالي 
33222اللغة والثقافة الالتينية 

33التاريخ و الجغرافية
222التاريخ 
333الفلسفة

44555العلوم  اإلنسانية*
222--تاريخ الفن

22الحقوق و االقتصاد 
33333اللغة و الثقافة األجنبية

33222الرياضيات**
222الفيزياء

22222العلوم الطبيعية***
22222العلوم الحركية و الرياضية

11111الدين
2727273030مجموع الساعات

*علم اإلنسان، علم التربية، علم النفس، علم االجتماع
** بوجود الحاسوب في السنتين األوليتين

*** بيولوجيا، الكيمياء، علوم األرض.



ــانـويــة العـــلوم اإلنسـانـيـة
 شعبة االقتصاد االجتماعي

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

)5°(
السنة 
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة 

السنة 
الرابعة

44444اللغة و األدب اإليطالي 
33التاريخ و الجغرافية

222التاريخ
333الفلسفة

33333العلوم اإلنسانية* 
ـ222تاريخ الفن 

33333الحقوق و االقتصاد السياسي
33333اللغة و الثقافة األجنبية األولى
33333اللغة و الثقافة األجنبية الثانية

33333الرياضيات **
222الفيزياء

---22العلوم الطبيعية***
22222العلوم الحركية و الرياضية

11111الدين
2727272727مجموع الساعات

*علم اإلنسان، علم التربية، علم النفس، علم االجتماع
** بوجود الحاسوب في السنتين األوليتين

*** بيولوجيا، الكيمياء، علوم األرض.

Pietro Paolo Capezzone  ملعرفة املزيد من املعلومات ميكن اللقاء مع األستاذة
و زيارة املؤسسة يوم 12/01 التوقيت )15.30 إلى 18.30(


