
  

 المدرسة الصیفیة
 2021لعام 

 207مدرسة بلدة مین الثانویة التابعة للمنطقة التعلیمیة 
 

 
 

فرًصا للطالب للحصول على الساعات المعتمدة وعلى اإلثراء  207یقدم البرنامج الصیفي في مدرسة بلدة مین الثانویة التابعة للمنطقة التعلیمیة 
وتكون الدورات التعلیمیة ذات الجلسات الصیفیة التي یحصل  .المعرفي ومعالجة المشكالت التعلیمیة، فضالً عن استكشاف مناطق االھتمام الجدیدة

ج القائمة الكاملة لكل الدورات التعلیمیة التي تتوفر في المنطقة التعلیمیة وتتضمن ھذه النشرة  .علیھا الطالب كساعات معتمدة مقبولةً لتحقیق التخرُّ
 Careerویتضمن المنشور أیًضا مواصفات الدورات التعلیمیة بشأن  .، ستنعقد كل الفصول الدراسیة عبر اإلنترنت2021خالل صیف  .207

Exploration Classes )ة المشتركة من قِبل شركة والتي تخضع للرعای) فصول استكشاف الحیاة المھنیةSuburban Educational 
Region for Vocational Education )المنطقة التعلیمیة للضواحي الشمالیة للتعلیم المھني) (NSERVE.( 

  

 .)لمعرفة أیام وأوقات الحضور التقویمانظر ( 2021المدرسة الصیفیة لعام 

 **یونیو 17الخمیس،  -یونیو  2الثالثاء،  :1الجلسة 

 یولیو 9الجمعة،  -یونیو  21االثنین، : 2الجلسة 

 یولیو 29الخمیس،  -یولیو  12االثنین، : 3الجلسة 

 .لطالب الصف العاشر حتى الثاني عشر فقط 1تتوفر الجلسة **

 

 تواریخ التسجیل:
 .2021فبرایر  16ص، في 7:00یُفتح التسجیل للصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، الساعة 

 .2021فبرایر  22ص، في 7:00یُفتح التسجیل للصف االتاسع، الساعة 
  



  

المحتویات جدول
 

 معلومات جھة االتصال

 التقویم والجدول الیومي

 معلومات التسجیل

 معلومات الرسوم والدفع

 الُمساعدة المالیة

 الحضور

 توقعات التعلیم عبر اإلنترنت

 الفشل/درجات النجاح

 والكتب المدرسیة Chromebookأجھزة 

 عروض الدورات التعلیمیة األكادیمیة

 عروض الدورات التعلیمیة األكادیمیة: نموذج التسجیل

 NSERVE لدى المھنیة الحیاة الستكشاف التعلیمیة الدورات

  NSERVEنموذج التسجیل: الدورات التعلیمیة لدى 

  

https://docs.google.com/document/d/1gQew-8LDDZw9OdAn63yTrM5X-sMeUvxixzP_Gu3dQ2I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-V0S5lrU7-3t31zXvvVCnagBd-cvsBuyH--RpnBxHz8/edit?usp=sharing


  

االتصال جھة معلومات
 

 

 :األسئلة حول التسجیل

 ibalogh@maine207.org إیرین بالوج ماین إیست

 jhartney@maine207.org جولیان ھارتني ماین ساوث

 dweijhner@maine207.org دینیس واجنر ماین ویست

   

 :األسئلة حول المنھج الدراسي

 .یُرجى االتصال على رئیس مجلس اإلدارة في المدرسة التي یحضر إلیھا الطالب

 

ج والساعات المعتمدة  :األسئلة حول التقدم للدورات التعلیمیة ومتطلبات التخرُّ

 .یُرجى االتصال على المستشار المسؤول عن الطالب

   

   :مدیرو المدرسة الصیفیة

 agest@maine207.org ألیسون جیست ماین إیست

 mdudic@maine207.org میلیسا دیودك ماین ساوث

 jloika@maine207.org جین لویكا ماین ویست
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الیومي والجدول التقویم
 

وبالنسبة لباقي أیام الدورة التعلیمیة، ال یتطلب . تنعقد المقابلة الجماعیة االفتراضیة في أول یوم للفصول الدراسیة الفصول الدراسیة غیر المتزامنة
 .وھذا التنسیق یحتاج إلى مھارات قویة في اإلدارة الذاتیة من الطالب. معینةفالمعلمون متاحون للدعم في أوقات  .التعلیم التفاعل في الوقت الحقیقي

تستمر الفصول الدراسیة ذات المقابلة  .تنعقد المقابلة الجماعیة االفتراضیة مع التفاعل الیومي عبر البث المباشر الفصول الدراسیة المتزامنة
ویمكن للمعلمین إضافة بعض األعمال غیر المتزامنة  .دقیقة 30استراحة لمدة م كل یوم مع فترة 12:30ص حتى 8:00المتزامنة من الساعة 

ویجري حصر  .أیًضا، ولكن نتوقع تفرغ الطالب خالل وقت الفصل الدراسي المجدول والحضور إلى كل الدروس المتزامنة المعینة من قِبل المعلم
المباشر، یلزمھ إجراء الترتیبات بالتعاون مع المعلم لتعویض تجربة التعلیم وإذا تعذر على الطالب حضور جلسة البث  .الحضور والغیاب یومیًا

 .الفائتة

 .وتنعقد الدورات التعلیمیة المتزامنة وغیر المتزامنة وفق الجدول التالي أدناه

 *1الجلسة 
 یونیو 17-14یونیو ،  11-7یونیو ،  2-4
 

 یولیو 9حتى  6یولیو، من  1یونیو حتى  28یونیو، من  24حتى  21من  2الجلسة 

 یولیو 29حتى  26یولیو، من  22حتى  19یولیو، من  15حتى  12من  3الجلسة 

 

 2021یولیو   2021یونیو 

  1 2 3 4 5      1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 

 31 30 29 28 27 26 25  3 2 1 یولیو 30 29 28 27

 

 .لطالب الصف العاشر حتى الثاني عشر فقط 1تتوفر الجلسة *

 

  



  

عامة معلومات
 

 معلومات التسجیل

تسجیل یصل  وأي .ص8:00، الساعة 2021مایو،  7یوم الجمعة، یُغلق التسجیل في الفصول الدراسیة التعویضیة غیر ذات الساعات المعتمدة 
 .وسیصلك إشعار في وقت توفر مكان .بعد إغالق التسجیل بالدورات التعلیمیة غیر ذات الساعات المعتمدة، فسیتم إدراجھ في قائمة االنتظار

 .م11:59، الساعة 2021مایو،  27وبالنسبة للدورات التعلیمیة التعویضیة ذات الساعات المعتمدة، یُغلق التسجیل یوم الخمیس، 

وإذا كنت تفضل التسجیل عبر الھاتف أو الدفع بواسطة شیك، یُرجى إرسال  .سحب/ویمكن تسجیل الطالب عبر اإلنترنت باستخدام بطاقة ائتمان
 .بالمدرسة التي یحضر إلیھا الطالب" المساعد اإلداري"رسالة برید إلكتروني إلى 

 ibalogh@maine207.org إیرین بالوج ماین إیست

 jhartney@maine207.org جولیان ھارتني ماین ساوث

 dweijhner@maine207.org دینیس واجنر ماین ویست

   

ال یضمن التسجیل عبر اإلنترنت توفیر مكان في الدورة  .سیصلك إشعار عبر البرید اإللكتروني بعد استالم تسجیلك :یُرجى مالحظة ما یلي
ومع أننا سنبذل كل ما في وسعنا لتلبیة طلبات  .عند تأكید توفر مكان في الفصل الدراسي إشعار منفصل عبر البرید اإللكتروني سیصلك .التعلیمیة

 .خاصة بك، یُرجى مالحظة أن أحجام الفصول الدراسیة محدودة وتخضع لمدى توفر العاملینالدورات التعلیمیة ال

لین  .وسیتم إدراج الطالب الذین یسجلون بعد ذلك الوقت في قائمة االنتظار .ستُغلق الفصول الدراسیة عند بلوغ الحد االقصى لعدد الطالب المسجَّ
ویُرَسل إشعار إلى الطالب في حالة إلغاء الفصل الدراسي المسجلین فیھ وسیتم رد  .الكافي وسیتم إلغاء الفصول الدراسیة ذات التسجیل غیر

 .مصروفات التعلیم إلیھم
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 والدفع الصیفیة المدرسة رسوم معلومات

 دوالرات أمریكیة 210: ساعة معتمدة 0.50
 دوالرات أمریكیة 110: ساعة معتمدة 0.25

 مجانًا: الساعات المعتمدةالفصول الدراسیة التعویضیة ذات 

لن یتم إصدار األموال المستردة بمجرد بدء  .دوالًرا رسوم معالجة الطلبات 25یمكن رد مصروفات التعلیم قبل بدء الفصل الدراسي باستثناء 
درجة وستُحدد بعالمة  كما أن أي دورة تعلیمیة ذات ساعات معتمدة یسقطھا الطالب بعد بدء الفصول الدراسیة لن تحصل على .الفصل الدراسي

"NG) "طالما أن اإلسقاط لم یكن نتیجةً إلجراء تأدیبي) بال درجة . 

  .السحب، أو الشیك اإللكتروني، أو الشیك، أو نقدًا، أو حوالة مالیة/یجب دفع رسوم التعلیم وقت التسجیل باستخدام بطاقة االئتمان

 ).ماستركارد( Mastercardو) فیزا( Visaونقبل بطاقة  .السحب/ویُفضل الدفع باستخدام بطاقة االئتمان 

في المدرسة التي یحضر " المساعد اإلداري"وللدفع بواسطة شیك، أو نقدًا، أو حوالة بریدیة، یُرجى إرسال رسالة برید إلكتروني إلى 
ف  .207ة التعلیمیة وینبغي أن تكون الشیكات قابلة للدفع لصالح مدرسة بلدة مین الثانویة بالمنطق .إلیھا الطالب ویُرجى إضافة رقم معّرِ

 .الطالب على الشیك

 ibalogh@maine207.org إیرین بالوج ماین إیست

 jhartney@maine207.org جولیان ھارتني ماین ساوث

 dweijhner@maine207.org دینیس واجنر ماین ویست

   

" عدم"وللتأكد من ". مجانًا"وأما الطالب الذین یرغبون في الحصول على الساعات المعتمدة التعویضیة خالل المدرسة الصیفیة، فیمكنھم الحضور 
عند التسجیل " شیك/نقدًا"فرض رسوم للفصل الدراسي التعویضي ذي الساعات المعتمدة خالل المدرسة الصیفیة، ینبغي تحدید خیار الدفع بواسطة 

 . عبر اإلنترنت

ور التابعة للمنطقة ستتم إضافة رسوم إضافیة للطالب خارج حدود المنطقة التعلیمیة لكل عملیات التسجیل للطالب الذین ال یقیمون في منطقة الحض
 .ساعة معتمدة 0.25دوالًرا أمریكیًا لـ  50ساعة معتمدة، و 0.5دوالر أمریكي لـ  100ستبلغ الرسوم اإلضافیة  .207التعلیمیة 

 الُمساعدة المالیة

والذین یتأھلون لإلعفاء  2021-2020تتاح المساعدات المالیة للدروات التعلیمیة األكادیمیة للطالب المسجلین في المنطقة التعلیمیة للعام الدراسي 
 . تتوفر المساعدات المالیة للطالب الجدد بالصف األول" ال"و .المجاني

دوالر  100على خصم لمرة واحدة بقیمة  2021-2020للعام الدراسي  لإلعفاء المجاني أو الغداء المجاني والمخفَّضسیحصل الطالب المؤھل 
 .أمریكي ألي دورة تعلیمیة واحدة

تُعد الفصول  ".مجانًا"ا الطالب الذین یرغبون في الحصول على الساعات المعتمدة التعویضیة خالل المدرسة الصیفیة، فیمكنھم الحضور وأم
أو " D"الدراسیة التعویضیة ذات الساعات المعتمدة مخصصة للطالب الذین حصلوا على الدورة التعلیمیة سابقًا وحصلوا على درجة 

  .أقل
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 الحضور

أن أعمال الدورة التعلیمیة مكثَّفة وتساوي الواجبات التي یمكن الحصول علیھا خالل العام الدراسي المنتظم، یُعد الحضور واالنضباط بسبب 
ویساوي یوم واحد في المدرسة الصیفیة خمسة أو ستة  .والمواظبة، وإكمال الواجبات في الوقت المحدد عناصر أساسیة ال غنى عنھا لتحقیق النجاح

 .الخاصة بفصلھم الدراسي) االفتراضیة عبر البث المباشر(ونتوقع من الطالب الحضور إلى كل الدروس المتزامنة  .م للعام الدراسي المنتظمأیا
 .وإذا تعذر على الطالب الحضور، یلزمھ إجراء الترتیبات بالتعاون مع المعلم لتعویض تجربة التعلیم

 

 توقعات التعلیم عبر اإلنترنت 

وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي  .الطالب اتباع التقالید والقواعد المدرسیة كما یفعلون تماًما في حالة الحضور الشخصي إلى مباني المدرسة نتوقع من
 :للطالب ما یلي

 .حضور الجلسات التي تختص بفصولھم الدراسیة فقط ●
صورة أو صور أو فیدیوھات للبث المباشر أو تسجیل فیدیو عدم مشاركة أي لقطات  .اتباع سیاسة االستخدام المقبول لألجھزة اإللكترونیة ●

 .لجلسة الفصل الدراسي
 .الحضور في الوقت المحدد إلى جلسات االفتراضیة عبر البث المباشر ●
 .انتظار الدور للتحدث ●
 .اتباع كل اإلجراءات التي یحددھا المعلم ●
عامل مع اللغة أو الصور أو اإلیماءات غیر الالئقة بنفس الطریقة كما سیتم الت .مراعاة مشاعر اآلخرین واحترام آرائھم ولو كانت مختلفة ●

 .لو كانت تحدث في المدرسة
عند المشاركة عبر الفیدیو ) أو مالئم/باب خزانة مالبس مغلق، أو جدار فارغ أو بحد أدنى من الزخارف و(البحث عن خلفیة محایدة  ●

 .لتقلیل المشتتات لآلخرین في الجلسة
 .الكامیرا/الفصل الدراسي المحددة بشأن استخدام الفیدیواتباع تقالید  ●
 .كما تنطبق قواعد الزي على جلسة الفصل الدراسي عبر الفیدیو .ارتداء مالبس الئقة ●

 

 الفشل/درجات النجاح

لجلسة المدرسة  2سبوع رقم الفشل قبل انتھاء األ/الفشل في الدورة التعلیمیة، یجب علیھ حینئٍذ إكمال نموذج النجاح/إذا اختار الطالب النجاح
ج كمواد نجاح .الصیفیة  .فشل/وال یجوز الحصول على الدورات التعلیمیة المطلوبة للتخرُّ

 

 والكتب المدرسیة Chromebookأجھزة 

ویُسمح للطالب الجدد بالصف األول المسجلین  .التي تصدرھا المدرسة للمشاركة في المدرسة الصیفیة Chromebookیحتاج الطالب إلى أجھزة 
وینبغي أن یكون لدى طالب الصف الثاني وطالب  .الستخدامھ خالل المدرسة الصیفیة Chromebookفي المدرسة الصیفیة باستالم جھاز 

 Chromebookم جھاز وأما المعلومات المتعلقة باستال .الصادر من المدرسة Chromebookالصف قبل النھائي والنھائي اآلخرین جھاز 
  .للطالب الجدد بالصف األول فسیتم اإلبالغ بھا في وقت متأخر من الربیع من وقت الدراسة المنزلیة للطالب



  

األكادیمیة التعلیمیة الدورات عروض
 

 .عدد الطالب بالفصل الدراسيأو إلى حین اكتمال /ساس التسجیل الكافي، وتوفر العاملین، وأالتعلیمیة بالمدرسة الصیفیة على تتوفر الدورات 

 الحیاة المھنیة والتعلیم والفني والتجاري

 غیر متزامنة -تثقیف المستھلك  

 متزامنة  -تثقیف المستھلك 

 اإلنجلیزیة

 متزامنة -، ساعات معتمدة تعویضیة 4، 3، 2، 1اإلنجلیزیة  

 الصحة

 غیر متزامنة -الصحة  

 متزامنة  -الصحة 

 الریاضیات

 متزامنة -، ساعات معتمدة تعویضیة 1الریاضیات  

 متزامنة -، ساعات معتمدة تعویضیة 2الریاضیات 

 زامنةمت -، ساعات معتمدة تعویضیة 2الجبر  

 متزامنة -الھندسة، ساعات معتمدة تعویضیة  

 متزامنة -الھندسة المستویة، ساعات معتمدة تعویضیة  

 غیر متزامنة -مقدمة لعلوم الحاسب اآللي  

 العلوم

 غیر متزامنة -برنامج البحث العلمي المكثف  

 العلوم االجتماعیة

 متزامنة -تاریخ الوالیات المتحدة، ساعات معتمدة تعویضیة  

 

  



  

 والتجاري والفني المھنیةالتعلیم الحیاة
 

 غیر متزامنة -تثقیف المستھلك 
 3، جلسة 2، جلسة 1جلسة : المعروض

 مطلوب جلسة توجیھ متزامنة: الوقت
 م3:00حتى  2:00یونیو، من الساعة  2جلسة واحدة متزامنة مطلوبة في : غیر متزامنة 1جلسة 
 م3:00حتى  2:00یونیو، من الساعة  21جلسة واحدة متزامنة مطلوبة في : غیر متزامنة 2جلسة 
 م3:00حتى  2:00یولیو، من الساعة  12جلسة واحدة متزامنة مطلوبة في : غیر متزامنة 3جلسة 

 
 في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر فقط 207طالب المنطقة التعلیمیة : لـ

 0.25: الساعات المعتمدة
 

االدخارات، واألعمال المصرفیة، والفائدة، واألرصدة االئتمانیة، : تتناول الدورة التعلیمیة ذات ربع الساعات المعتمدة ھذه الموضوعات التالیة
تقدم الدورة التعلیمیة المتوفرة عبر الویب  .ر، واحتیال العمالء، واإلیجار مقابل التملیك، وتمویل التعلیم العاليوالضرائب، والتأمین، واالستثما

فصول للطالب مستوى عالیًا من التعلیم وكذلك طریقة بدیلة قویة من التدریس وتتطلب المزید من التوجیھ الذاتي أكثر من التجربة التقلیدیة لل
توقع من الطالب المسجلین في ھذه الدورة التعلیمیة االتصاف بمستوى عاٍل من المعرفة بالكمبیوتر والدرایة الواسعة باستخدام ولذلك، ن .الدراسیة

Microsoft Office وعالوة على ذلك، سیستخدم  .وسیتم تسلیم كل الواجبات عبر المنصة المتوفرة عبر اإلنترنت .وعملیات إدارة الملفات
 .وتستوفي ھذه الدورة التعلیمیة متطلب تثقیف المستھلك بوالیة إلینوي .المناقشة لنشر الردود في الفصل الدراسي وللرد على المعلمالطالب لوحة 

ل توقعات الفصل الدراسي إلى الطالب المسجلین قبل بدء الفصل الدراسي  .سیتم إرسال خطاب شامل یفّصِ
 

 متزامنة -تثقیف المستھلك 
 3، جلسة 2، جلسة 1جلسة : المعروض

 ص10:00 -ص 8:00: متزامنة مبكًرا 1الجلسة  :الوقت
 م12:30 -ص 10:30: متزامنة متأخرة 2الجلسة 
 ص10:00 -ص 8:00: متزامنة مبكرة 2الجلسة 
 م12:30 -ص 10:30: متزامنة متأخرة 2الجلسة 
 ص10:00 -ص 8:00: متزامنة مبكرة 3الجلسة 
 م12:30 -ص 10:30: متزامنة متاخرة 3الجلسة 

 
 في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر فقط 207طالب المنطقة التعلیمیة : لـ

 0.25: الساعات المعتمدة
 

إدارة األموال، واألعمال المصرفیة، واألرصدة االئتمانیة، واتخاذ قرارات : تتناول دورة تثقیف المستھلك المعلومات المتعلقة بالمجاالت التالیة
 .وتستوفي ھذه الدورة التعلیمیة متطلب تثقیف المستھلك بوالیة إلینوي .اإلنفاق

  



  

 اإلنجلیزیة
 

 1اإلنجلیزیة 
 2اإلنجلیزیة 
 3اإلنجلیزیة 
 4 اإلنجلیزیة

 )2الفصل الدراسي ( 2، جلسة )1الفصل الدراسي ( 1جلسة : المعروض
 م12:30 -ص 8:00: الوقت

 الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر: لـ
 كل فصل دراسي 0.5:الساعات المعتمدة

 الساعات المعتمدة التعویضیة فقط: شرط مسبق
 

ة خالل یمكن للطالب الذین قد حصلوا على درجة غیر ُمرضیة في مادة اللغة اإلنجلیزیة المطابقة خالل العام الدراسي المنتظم تكرار دراسة الماد
 .المدرسة الصیفیة

 
والتركیز في اللغة ینصب على تطویر  .اللغة واألدب وموضوعات التعبیر: على ثالثة مجاالت للغة اإلنجلیزیةوتركز ھذه الدورات التعلیمیة 

وفي األدب، یتعامل الطالب مع أجناس أدبیة متنوعة ویعملون على تنمیة القراءة والفھم ومناقشة  .وتحسین المفردات والقواعد والمھارات العملیة
موضوعات التعبیر فینصب على تطویر كتابة الجمل والفقرات القویة، والكتابات األطول واألكثر تعقیدًا، باإلضافة إلى  وأما التركیز في .قطع أدبیة

 .مھارات البحث القویة
 
 
 
 

  



  

 الصحة
 

 غیر متزامنة -الصحة 
 3، جلسة 2، جلسة 1جلسة : المعروض

 مطلوب جلسة توجیھ متزامنة: الوقت
 م3:00حتى  2:00یونیو، من الساعة  2جلسة واحدة متزامنة مطلوبة في : غیر متزامنة 1جلسة 
 م3:00حتى  2:00یونیو، من الساعة  21جلسة واحدة متزامنة مطلوبة في : غیر متزامنة 2جلسة 
 م3:00حتى  2:00یولیو، من الساعة  12جلسة واحدة متزامنة مطلوبة في : غیر متزامنة 3جلسة 

 والحادي عشر والثاني عشرالصف التاسع والعاشر : لـ
 .3أو  2یجوز للطالب المنتقلین إلى الصف التاسع فقط التسجل في الجلسة : مالحظة*

 0.5: الساعات المعتمدة
 ال یوجد: شرط مسبق

 
البدنیة واالنفعالیة ویتعامل المنھج الدراسي بطریقة فعَّالة مع السالمة  .یركز المنھج الدراسي للصحة على إیجاد بیئة داعمة للسلوكیات الصحیة

 .واالجتماعیة، وبذلك یزید احتمال أن یتبنى الشباب ممارسات أسلوب حیاة صحیة
 

 
 متزامنة -الصحة 
 3، جلسة 2، جلسة 1جلسة : المعروض

 م12:30 -ص 8:00: الوقت
 

 الصف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر: لـ
 .3أو  2یجوز للطالب المنتقلین إلى الصف التاسع فقط التسجل في الجلسة : مالحظة*

 0.5: الساعات المعتمدة
 ال یوجد: شرط مسبق

 
ویتعامل المنھج الدراسي بطریقة فعَّالة مع السالمة البدنیة واالنفعالیة  .یركز المنھج الدراسي للصحة على إیجاد بیئة داعمة للسلوكیات الصحیة

  .وبذلك یزید احتمال أن یتبنى الشباب ممارسات أسلوب حیاة صحیةواالجتماعیة، 



  

 الریاضیات
 

 1 الریاضیات
 )2الفصل الدراسي ( 2، جلسة )1الفصل الدراسي ( 1جلسة : المعروض

 م12:30 -ص 8:00: الوقت
 الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر: لـ

 كل فصل دراسي 0.5:الساعات المعتمدة
 الساعات المعتمدة التعویضیة فقط: شرط مسبق

 یمكن للطالب الذي قد حصلوا على درجة غیر ُمرضیة في المادة خالل العام الدراسي المنتظم تكرار دراستة الدورة التعلیمیة خالل المدرسة
میة المدمجة، یدرس الطالب معاییر وفي كل الدورات التعلی .أول دورة تعلیمیة في ریاضیات المدرسة الثانویة 1وتُعد مادة الریاضیات  .الصیفیة

 Standards for 8المحتوى في مجاالت الجبر والدوال والھندسة واألعداد والكمیات واإلحصاء ویواصلون تطویر كفاءتھم من خالل 
Mathematical Practice ) ة واألُسیة، العالقات الخطی 1وتتضمن الموضوعات في مادة الریاضیات  ).لممارسة الریاضیات 8المعاییر الـ

ویتم تناول دراسة التطابق والخصائص الھندسیة لألشكال من منظور تحویلي، وفي ذات الوقت ربط  .والدوال، وتمثیل وتفسیر البیانات اإلحصائیة
 .ذلك بفھم الطالب لمفاھیم الجبر

 

 2الریاضیات 
 )2الفصل الدراسي ( 2، جلسة )1الفصل الدراسي ( 1جلسة : المعروض

 م12:30 -ص 8:00: الوقت
 الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر: لـ

 كل فصل دراسي 0.5:الساعات المعتمدة
 الساعات المعتمدة التعویضیة فقط: شرط مسبق

 یمكن للطالب الذي قد حصلوا على درجة غیر ُمرضیة في المادة خالل العام الدراسي المنتظم تكرار دراستة الدورة التعلیمیة خالل المدرسة
وفي كل الدورات التعلیمیة المدمجة، یدرس الطالب معاییر  .الدورة التعلیمیة الثانیة في ریاضیات المدرسة الثانویة 2تُعد مادة الریاضیات  .الصیفیة

 Standards for 8المحتوى في مجاالت الجبر والدوال والھندسة واألعداد والكمیات واإلحصاء ویواصلون تطویر كفاءتھم من خالل 
Mathematical Practice ) االرتباطات الجبریة  2وتتضمن الموضوعات الواردة في مادة الریاضیات  ).لممارسة الریاضیات 8المعاییر الـ

 كما یتم تناول دراسة التماثل .والھندسیة، والدوال التربیعیة، والدوال متعددة التعریف، والدوال العكسیة، وكذلك تمثیل وتفسیر البیانات اإلحصائیة
 .والخصائص الھندسیة من منظور تحویلي، وفي الوقت نفسھ ربط ذلك بفھم الطالب لمفاھیم الجبر

 
 

  



  

  2 الجبر
 )2الفصل الدراسي ( 2، جلسة )1الفصل الدراسي ( 1جلسة : المعروض

 م12:30 -ص 8:00: الوقت
 الصف الحادي عشر والثاني عشر: لـ

 كل فصل دراسي 0.5:الساعات المعتمدة
 الساعات المعتمدة التعویضیة فقط: شرط مسبق

 یمكن للطالب الذي قد حصلوا على درجة غیر ُمرضیة في المادة خالل العام الدراسي المنتظم تكرار دراستة الدورة التعلیمیة خالل المدرسة
 .الصیفیة

الخطیة، والتربیعیة، واألُسیة (دات، والدوال دراسة المعادالت الخطیة والتربیعیة، ونظام المعادالت، والمصفوفات والمحد 2تتضمن مادة الجبر 
 .، واألُسس، والجذور، والعالقات الجذریة، والتربیعیة)العكسیة، واللوغاریتمات، ومتعددة الحدود، والمنطقیة

 
 الھندسة 

 )2الفصل الدراسي ( 2، جلسة )1الفصل الدراسي ( 1جلسة : المعروض
 م12:30 -ص 8:00: الوقت

 والحادي عشر والثاني عشرالصف العاشر : لـ
 كل فصل دراسي 0.5:الساعات المعتمدة

 الساعات المعتمدة التعویضیة فقط: شرط مسبق
 یمكن للطالب الذي قد حصلوا على درجة غیر ُمرضیة في المادة خالل العام الدراسي المنتظم تكرار دراستة الدورة التعلیمیة خالل المدرسة

 .الصیفیة
الخصائص األساسیة والعالقات بین النقاط والخطوط والزوایا والمثلثات واألشكال الرباعیة األضالع والدوائر یدرس الطالب ویطبقون 

ویطبق الطالب االستنتاج المنطقي واالستداللي بأسلوب  .والتحویالت واألشكال المجسمة والمسائل الرقمیة التي تدمج علم الحساب والجبر والھندسة
 .یم الھندسیةقائم على البرھان للمفاھ

 
 

 الھندسة المستویة 
 )2الفصل الدراسي ( 2، جلسة )1الفصل الدراسي ( 1جلسة : المعروض

 م12:30 -ص 8:00: الوقت
 الصف الحادي عشر والثاني عشر: لـ

 كل فصل دراسي 0.5:الساعات المعتمدة
 الساعات المعتمدة التعویضیة فقط: شرط مسبق

غیر ُمرضیة في المادة خالل العام الدراسي المنتظم تكرار دراستة الدورة التعلیمیة خالل المدرسة  یمكن للطالب الذي قد حصلوا على درجة
 .الصیفیة

یدرس الطالب ویطبقون الخصائص األساسیة والعالقات بین النقاط والخطوط والزوایا والمثلثات واألشكال الرباعیة األضالع والدوائر 
ویطبق الطالب االستنتاج المنطقي واالستداللي بأسلوب  .ل الرقمیة التي تدمج علم الحساب والجبر والھندسةوالتحویالت واألشكال المجسمة والمسائ

 .قائم على التحویل للمفاھیم الھندسیة
 
 

  



  

  اآللي الحاسب لعلوم مقدمة
 3، جلسة 2جلسة : المعروض

 غیر متزامنة: الوقت
 الصف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر: لـ

 0.5: الساعات المعتمدة
 ال یوجد: شرط مسبق

 
وتتضمن الموضوعات . Javaتُعد ھذه الدورة التعلیمیة غیر متزامنة بالكامل وتتناول أساسیات برمجة الحاسب اآللي استعدادًا للبرمجة باستخدام 

ونتوقع أن یعمل . ئیة، والتعبیرات الشرطیة وكذلك الحلقاتأنواع البیانات وتعبیرات اإلدخال واإلخراج، والعملیات الحسابیة األساسیة، والقیم العشوا
المواعید النھایة الخاصة /سیتم إرسال الروابط لكل المواد .الطالب بشكل مستقل وأن یسایروا مستوى تقدم المواد واإلرشادات التي یقدمھا المعلم

وعلى الطالب الراغبین في إكمال ھذه الدورة التعلیمیة باستخدام الكمبیوتر  .بالدورات التعلیمیة عبر البرید اإللكتروني قبل بدء المدرسة الصیفیة
ویمكن العثور على المزید من المعلومات بشأن المتطلبات التكنولوجیة وعینة من المخطط التفصیلي  .المنزلي تنزیل وتثبیت بعض البرامج المجانیة

 00day-tinyurl.com/summerCS :للدورة التعلیمیة ھنا
 

تثبیت البرنامج المطلوب بنجاح وتسلیم واجب برمجة مباشر قبل ) ماك أو ویندوز(وسیُطلب من الطالب الراغبین في استعمال الكمبیوتر المنزلي 
التواصل مع العلم لتحدید وقت للمقابلة االفتراضیة للحصول على وإذا احتاج الطالب إلى مساعدة بشأن ھذه العملیة، یمكنھم  .بدء الدورة التعلیمیة

 .الدعم
 
  

http://tinyurl.com/summerCS-day00


  

 العلوم
 

 برنامج البحث العلمي المكثف
  1جلسة : المعروض

 م12:30 -ص 8:00: الوقت
 الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر: لـ

 0.5: الساعات المعتمدة
 

 .ستكون افتراضیة، سیُطلب المشاركة بالحضور إلى مختبر مین ساوث في بعض األوقاتیُرجى مالحظة أنھ مع أن معظم الدورات التعلیمیة **
 

ومع ذلك، في ظل القیود  .ویتمتع طالب بلدة مین بالفعل بالوصول المتمیز إلى نطاق واسع من الفصول الدراسیة ذات الجودة العالیة المتعلقة بالعلوم
یوجد وقت بسیط للطالب للبحث عن إجابات عن بعض األسئلة التي تطرأ بشكل طبیعي في أذھانھم  التي یفرضھا المنھج الدراسي للدورة التعلیمیة،

بفرصة للبحث في مجال العلوم التي تثیر " برنامج البحث العلمي"ویتمتع الطالب المشاركون في  .في أثناء تعلُّم أشیاء جدیدة تتعلق بالعالم من حولھم
وسنوفر لھم االتصال بمستشار أعضاء ھیئة التدریس بالمدرسة ویمكنھم أیًضا إیجاد عالم مرشد من  .ھمشغفھم وإجراء بحثھم األصلي الخاص ب

وسیتطور مسار البرنامج لینتھي بمشاركة الطالب في المسابقات العلمیة المحلیة والدولیة لمشاركة النتائج المستفادة  .مؤسسة تعلیم عاٍل أو شركة محلیة
ھو أن یكون بمثابة فرصة أكادیمیة قویة ثریة للطالب الذین لدیھم اھتمام بالغ " برنامج البحث العلمي"إن الھدف من  .من أبحاثھم مع مجتمع أوسع

 .كمسار مھني محتمل) العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات( STEMبالبحث والذین یسعون إلى استكشاف مجاالت 
 

للحصول على االعتماد للمشاركة في الدورة التعلیمیة، یُطلب من الطالب مواصلة عملھم خالل  في الصیف، ولكن" برنامج البحث العلمي"ویبدأ 
اركة في العام الدراسي التالي من خالل مقابلة مستشاري أعضاء ھیئة التدریس خارج االیام الدراسیة االعتیادیة إلنھاء مشروعاتھم البحثیة وللمش

خالل فترة الصیف، سیتعلم الطالب المعلومات حول التصمیم الصحیح للتجارب، وتصمیم السؤال موضوع و .مسابقة علمیة معتمدة واحدة على األقل
خالل العام الدراسي، سیكمل الطالب أبحاثھم ویلخصون النتائج  .البحث وكذلك إجراء أكبر قدر ممكن من األبحاث تحت إرشادات معلمي العلوم

رون ما توصولوا إلیھ لتقدیم ذلك من خ وسیجري الطالب والمعلومون الترتیبات  .الل تنسیق عرض تقدیمي والمشاركة في مسابقات بحثیةویحّضِ
أیام عطلة  للمقابلة تقریبًا مرة واحدة في األسبوع خارج الیوم الدراسي على أساس مرن وھو ما قد یتضمن أوقاتًا قبل وبعد المدرسة عالوةً على بعض

ا إلى إكمال األعمال اإلضافیة حسب وقتھم الخاص الستیفاء المواعید النھائیة المحددة من قِبل مستشار ھیئة كما سیحتاج الطالب أیضً  .نھایة األسبوع
 . التدریس المسؤول عنھم بشأن المسابقات

 
، رئیس مجلس إدارة قسم العلوم بمین ساوث "داون بیوینجا"لمزید من المعلومات حول الدورة العلیمیة، یُرجى بالسیدة 

dbiewenga@maine207.org. 
 
  

mailto:dbiewenga@maine207.org


  

 االجتماعیة العلوم
 

 تاریخ الوالیات المتحدة
 )2الفصل الدراسي ( 2، جلسة )1الفصل الدراسي ( 1جلسة : المعروض

 م12:30 -ص 8:00: الوقت
 الصف الثاني عشر: لـ

 كل فصل دراسي 0.5:الساعات المعتمدة
 الساعات المعتمدة التعویضیة فقط: شرط مسبق

 
إعادة "وینتھي الفصل الدراسي األول عند فترة  .تتناول مادة تاریخ الوالیات المتحدة تاریخ بلدنا من وقت االكتشاف حتى الحاضر المعاصر

 .حتى الوقت الحالي 1877ویتناول الفصل الدراسي الثاني الفترة من عام  ".اإلعمار
 
  



  

NSERVE  التعلیمیة الستكشاف الحیاة المھنیةالدورات
ف الطالب بالتحدیات التي تواجھ الحیاة المھنیة" الدورات التعلیمیة الستكشاف الحیاة المھنیة"تُعد  وتقدم للطالب  .برامج تمتد لثالثة أسابیع وتعّرِ

ف على مجموعة متنوعة من خیارات الحیاة المھنیة، وتقدم لھم اآلراء الواقع یة حول المھارات الالزمة لتحقیق النجاح في مكان العمل الفرصة للتعرُّ
وتتضمن الدورات التعلیمیة أنشطة تعلیمیة مستقاة من التجارب،  .وفي الوقت نفسھ تؤكد على الربط بین الدراسات األكادیمیة والحیاة المھنیة العملیة
تركز على المھن، وھو ما یمنح الطالب الفرصة للتعلُّم من  وعروض تقدیمیة من قِبل المتخصصین المحترفین في المجال، ورحالت میدانیة

 .المتخصصین العاملین في مجال اھتمامھم

 
وإذا كانت . وبسبب الظروف التي تفرضھا الجائحة الحالیة، لم یتحدد بعدُ ما إذا كانت الفصول الدراسیة ستكون بالحضور الشخصي أم افتراضیة

كما تتوفر ). یُحدد الحقًا(المواصالت الیومیة من كل منطقة إلى مكان الفصل الدراسي والعودة منھ  NSERVEبالحضور الشخصي، فستقدم 
وسیتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت الفصول الدراسیة بالحضور الشخصي أم افتراضیة بحلول أبریل . المواصالت أیًضا ألي رحلة میدانیة

 .لحیاة المھنیة مفتوحة للطالب من بلدات إیفانستون وجلینبروك ونیلز ومین ونیو نیو تریروتُعد الدورات التعلیمیة الكتشاف ا. 2021
 

 2021یولیو  1الخمیس،  – 2021یونیو  14االثنین،   : التواریخ

 )207یُرجى مالحظة أن ھذه التواریخ تختلف عن تواریخ الجلسات األخرى للمنطقة التعلیمیة (

 م12:30 –ص 8:00  :الساعات

 )الفشل، یُرجى استشارة مدرستك وحدھا/للدرجة أو خیار النجاح(ساعة معتمدة اختیاریة ½   :الساعات المعتمدة

 سعر الدورة التعلیمیة بالمدرسة الصیفیة لكل مدرسة على ِحدة  :الرسوم

 طالب الصف الثاني، طالب الصف النھائي طالب الصف األول الجدد، الطالب الحالیین، :مفتوح النضمام

 .سیُطلب من الطالب وأولیاء األمور حضور مقابلة توجیھ افتراضیة في مساء أحد األیام قبل بدء الدورات التعلیمیة: مالحظة
 

 أولویة أساس على القبول ویتم الدفع، مع) المنشور من 3 الصفحة انظر( اإللكتروني البرید عبر أو الشخصي بالحضور التسجیل إجراء یجب :التسجیل
 .التسجیل نموذج على للحصول ھنا انقر.  المحدودة التسجیل أماكن بسبب الحضور

 
 

 المھن في مجال الھندسة والنانو تكنولوجي
واإللكترونیات والروبوتات وتصنیع األجھزة ذات التكنولوجیا العالیة، والنانو تكنولوجي من خالل المختبرات  استكشاف المجاالت المثیرة للھندسة

ع ھذه الدورة التعلیمیة على االبتكار واألفكار. تصمیم وبرمجة الروبوتات والتنافس مع الفرق األخرى .وبناء الفرق وحل المشكالت وتضم . وتشّجِ
وأما الُمدخالت المھنیة المتخصصة من المواد والمعلومات في الدورة التعلیمیة فستقدمھا الشركات مثل  .طالبًا بحد أقصى 22الدورة التعلیمیة 

Winzeler Gearو ،Illinois Science + Technology Parkو ،Littelfuseو ،DMG Moriو ،Sandvikو ،Hydraforceو ،Big 
Kaiserالریاضیاتلمحترفین المتخصصین في العلوم والتكنولوجیا والھندسة و، وھو ما یسمح للطالب بالتواصل مع ا. 

 
 المھن في الشركات التجاریة والقانون

تقدم ھذه الدورة التعلیمیة نظرة عامة حول األعمال التجاریة األمریكیة في الوقت الحالي، بما في ذلك المعرفة األولیة بالمھن ! رواد أعمال المستقبل
ومن خالل العمل الجماعي، سیضع الطالب التصور حول شركة ریادة األعمال  .األعمال والمالیة والتسویق واإلدارة والقانونفي مجال ریادة 

وھذا یمنح الفرصة . وكذلك، من خالل العمل الجماعي، سیقوم الطالب بتصور وتصمیم وإنشاء منتج مخصص للبیع للعامة .الخاصة بھم وإدارتھا
وأما الُمدخالت من  .وإدارة الموارد والریادة واإلدارة نراتیجیات االستثمار وعملیات وخطط الشركات والتواصل والتعاولكسب الكفاءات في إست

، Cook County Courthouse، وGroupon، وAbt Electronicsالمعلومات والمواد في الدورة التعلیمیة فستقدمھا شركات، مثل 
ن الطالب من التواصل مع العدید من المتخصصین المحترفین في المجال Wrigley Field، وEcho Global Logisticsو ، وھو ما یمّكِ

 .التجاري والشركات
 

https://docs.google.com/document/d/1-V0S5lrU7-3t31zXvvVCnagBd-cvsBuyH--RpnBxHz8/edit?usp=sharing


  
 المھن في الرعایة الصحیة

یمكن بدء مسار العمل في مجال الرعایة الصحیة من خالل تجربة . تتنوع مھن الرعایة الصحیة وتحقق منافع كثیرة وكذلك یتزاید علیھا الطلب
المختبرات الطبیة والتشریحیة، وممارسة أسالیب العالج الطبیعي وإجراء تقییمات المرضى وتطبیق األخالقیات الطبیة في حل مشكالت استكشاف 

، Glenview Fire Departmentوأما الُمدخالت من المعلومات والمواد في الدورة التعلیمیة فستقدمھا مؤسسات، مثل  .مواقف الحیاة الواقعیة
، وھو ما یسمح للطالب بالتواصل مع المتخصصین المحترفین، مثل Rosalind Franklin University، وShirley Ryan Ability Labو

 األطباء وأطباء العالج الطبیعي ومساعدو األطباء والعاملین في دور المسنین والمحتضرین، والعاملین في مكافحة الحرائق، وكذلك األطباء
 .البیطریین
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