
      مركز التعليم توماسو جروسي 
Tommaso Grossi 

Via Monte Velino 2/4 
Milano  

  ملخص خطة التعلٮم 
 

 ھدة الوثيقة ملخص لخطة التعليم تحتوى علي معلومات مھمة  ل�سرة والطلبة وكل الناس

 التى تعترف باھمية الداسة الحكومية المركز التعليم توماس جروسى يتكون من فرعين
 مدرسة ابتدايئة فى شارع مونت  فيلينو و شارع كوليتا وفرع مدرسة اعدادية المستخدمين

 مختلطين منطقة مختلفت الطابقات والجنسيات والثقافات

 يجب علي المدرسة انھا ترد على ا< حتياجات المختلفة
 

  :اھداف المدرسة
 

في المدرسةتستضيف المدرسة بطريقة مفيدة الط�ب وتسمح انھم يتئقلموا     - 

 - زيادة كمية الثقافات <زدياد كمية التعليم

 - تسمح للط�ب بالتعليم بطريقة جيدة في اساسيات جميع المواد

 - يوجد خطة في المدرسة لتنمئية الع�قات ا<جتماعية

 - من اھداف المدرسة زرع قيم الس�م والعدالة والديمقراطية قي الط�ب

علي الزات والحوار والنقد توشجع المدرسة علي ا<عتماد  - 

 - استمرار الع�قات بين جميعد المدارس ابتدائي اعدادي ثانوي

 

 جدول مواعيد المدرسة ا<بتدائية

 

ساعة في ا<سبوع واسمة الوقت الكامل، 40مدرستنا تقدم نوعين من الجداول: جدول  

ساعة في ا<سبوع واسمة الوقت العادي 27جدول  . 
  
 

 الوقت الكامل الوقت العادي
وا<ثنين  4,30الي 8,30جدول الوقت العادي الث�ثاء والخميس من

 8,30, والث�ثاء وا<ربعاء من1الي 8,30وا<ربعاء والجمعة من
وا<ثنين والخميس والجمعة 4,30الي   
1الي 8,30من  

 

 

 جدول الوقت الكامل من ا<ثين الي الجمعة

مع وجبة غداء 4,30الي 8,30من  

 

 

 

وقت الغداء يوشجع علي الع�قات ا<جتماعية بين الط�بوجود  . 
 محافظة مي�نو تعطي لشركات خاصة خدمة تقدم ل�سرة العاملة :

  
 - خدمة قبل الميعاد وتسمى برية سكو< وھي عبارة عن تسمح المدرسة بدخول الط�ب 

8,30بد< من الساعة  7,30الساعة .   
مساءً  6تسمح المدرسة ببقاء الط�ب الي الساعة  خدمة ا<لعاب الليلية وھي عبارة عن .  – 

 

 يوجد مؤسسات رياضية وثقافية تنظم داخل المدرسة وزلك يكون بعد مواعيد

 .المدرسة وزلك خارج النشاطات الدراسية وتكون بمبلبغ من المال واشتراكات من الط�ب
 

 جدول مواعيد المدرسة ا<عدادي

 



ومنظم الوقت بست 1,35الى 8,30عة من الساعة الحصص من يوم ا<ثنين الي الجم  

 ساعات ولكن ليست بستين دقيقة لعدم فقد انتيباة الط�ب، يوجد معامل فترة الظھيرة وھي عبارة عن معامل

 عملي ومعامل نظري. المعامل العملي اختيارية اما المعامل النظري فھي اجباري 

 

 جدول المواعيد

 

 

  

 الساعة ا<ولي
الثانيةالساعة   

  استراحة
  الساعة الثالثة

  الساعة الرابعة
  استراحة

 الساعة الخامسة
  الساعة السادسة

 

9الي8,30من  

9,50الي 9من  

10الي 9,50من      

10,50الي 10من  

11,40الي 10,50من  

11,45الي 11,40من  

12,40الي 11,45من  

13,35الي 12,40من  

 

 جدول مواد المدرستين ا<بتدائية وا<عدادية

 

 المدرسة ا<بتدائية المدرسة ا<عدادية
 

 

 ايطالي
 رياضيات

 علوم

 تاريخ
 جغرافيا

 انجليزي
 فرنسي

 موسيقي

 قن وتصوير
 نشاطات رياضية

 تكنولوجيا
 الديانة الكاثوليك او غيرھا

 

 

 ايطالي
 رياضيات

 علوم

 تاريخ
 جغرافيا

 انجليزي
 موسيقي

 فن وتصوير
 نشاطات رياضية

 تكنولوجيا
الكاثوليك او غيرھاالديانة   

 التئقلم والغرص
 

 من حق الطلبة ان يجدوا كل المساعدات المطلوبة لھم لتحقيق قدراتھم والقدرة

 علي استكمال الفترة الدرلسية ا<جبارية

 يجب ان يتم استيعاب وانتباة الطلبة بدون اي حواجز او عائق يقلل من قدراتھم
الجنسيات او الديانات او الثقافاتعلي جميع اجت�فات الطابقات سواء   

 تعطي المدرسة وقت كافي لتئقلم الط�ب المعاقين والقادمين من ب�د اخري
 في مدرستنا مثل باقي المجتمع ا<يطالي للط�ب القادمين من ب�د اخري اھمية
 كبيرة في تطوير المجتمع وتحسنة القانون ا<يطالي يوكد علي تسجيل وحضور

مدارس ا<جباريةكل الط�ب في ال  

 

 رح�ت وسافريات ثقافية

 

 داخل كل فصل في المجلس الزي يخصة ياخز قرارات ويضع البرامج الزي يخص
 الرح�ت والسفريات



 

 ع�قات بين المدرسة والع�ئ�ت

 

 الع�قة بين المدرسة والع�ئ�ت مھمة <نھا تساعد للوصول ل�ھداف التربوية
محددة طول السنة الدراسية بين اولياء ا<مور والمدرسة و الثقافية ولزلك يوجد مواعيد  

 .ل�ستفسار عن اي شي او السوال علي النتائج وعن كل شي يخص الط�ب
   
 

 

 عناوين

 

Scuola Primaria “Tommaso Grossi” 

Via Monte Velino, 2/4    20137 Milano 

tel. 0288444176 – 0288444172  

 fax 0288440185 
 

  
Scuola Primaria  “Ottolini – Belgioioso” 

Via Colletta, 49     20137  Milano 

tel. 0288445676 

 

Sito web: www.icgrossimilano.it 
 

E-mail: istitutotommasogrossi@yahoo.it 

 

PEC: MIIC8B8007@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

 

     

2/4مونتي فيلينو رقم  مكتب السكرتيرية في شارع  

10.30إلى  9.30من يوم اdثنين إلى يوم ألجمعة من ألساعة    

16.00إلى ألساعة  15.00و يوم أeثنين أيضا ً من الشاعة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


