
  

 الصیفیة المدرسة
2022 
 207 التعلیمیة للمنطقة التابعة الثانویة مین بلدة مدرسة

 

 
 

 
 أو األكادیمیة، المعتمدة الساعات على للحصول فرًصا للطالب 207 التعلیمیة للمنطقة التابعة الثانویة مین بلدة مدرسة في الصیفي البرنامج یقدم

 الصیفیة الجلسات ذات التعلیمیة الدورات وتكون.  الجدیدة االھتمام مناطق واستكشاف الفائتة، المقررات تعویض أو المعرفي اإلثراء على الحصول
ج لتحقیق مقبولةً  معتمدة كساعات الطالب علیھا یحصل التي  المنطقة في تتوفر التي التعلیمیة الدورات لكل الكاملة القائمة النشرة ھذه منوتتض.  التخرُّ

 .207 التعلیمیة

 .)الحضور وأوقات أیام لمعرفة التقویم انظر( 2022 الصیفیة المدرسة

 یونیو 23 الخمیس، - یونیو 6 االثنین،: 1 الجلسة

 یولیو 14 الخمیس، - نیویو 27 االثنین،: 2 الجلسة

 

 :التسجیل تواریخ

 .2022 فبرایر 14 یوم صباًحا 7:30 الساعة عشر والثاني عشر والحادي العاشر الصفوف لطالب التسجیل یُفتَح

  .2022 فبرایر 22 یوم صباًحا 7:30 الساعة التاسع الصف لطالب التسجیل یُفتَح



  

تایوتحملا لودج
 

 االتصال جھة معلومات

 الیومي والجدول التقویم

 التسجیل معلومات

 والدفع الرسوم معلومات

 المالیة الُمساعدة

 الحضور

 اإلنترنت عبر التعلیم توقعات

 الفشل/النجاح درجات

 المدرسیة والكتب Chromebook أجھزة

 األكادیمیة التعلیمیة الدورات عروض

 األكادیمیة التعلیمیة الدورات عروض: التسجیل نموذج

 

  

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


  

لاصتالا ةھج تامولعم
 

 

 :التسجیل حول األسئلة

 ibalogh@maine207.org بالوج إیرین إیست ماین

 jhartney@maine207.org ھارتني جولیان ساوث ماین

 dweijhner@maine207.org واجنر دینیس ویست ماین

   

 :الدراسي المنھج حول األسئلة

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

 

ج ومتطلبات التعلیمیة للدورات التقدم حول األسئلة  :المعتمدة والساعات التخرُّ

 .الطالب عن المسؤول المستشار على االتصال یُرجى

   

:الصیفیة المدرسة مدیرو  

 agest@maine207.org جیست ألیسون إیست ماین

 mdudic@maine207.org دیودك میلیسا ساوث ماین

 jloika@maine207.org لویكا جین ویست ماین
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يمویلا لودجلاو میوقتلا
 

 فترتي مع مساءً  12:30 حتى صباًحا 8:00 الساعة من الفصول تبدا.  التعلیمیة الدورة وصف في المحدد المبنى في تنعقد الشخصي الحضور فصول
 الحضور حصر ویجري.  دراسي فصل جلسة كل وحضور المحدد الوقت في الطالب حضور المتوقع من.  دقیقة 15 منھما واحدة كل مدة راحة

 .الدراسیة الفصول لھذه االفتراضي الخیار یتوفر ال.  یومیًا والغیاب

 یتطلب ال التعلیمیة، الدورة أیام لباقي وبالنسبة.  الدراسیة للفصول یوم أول في تراضیةاالف الجماعیة المقابلة تنعقد المتزامنة غیر الدراسیة الفصول
 مھارات إلى یحتاج التنسیق وھذا.  المعلمون یحددھا التي األوقات في لطالب الدعم لتقدیم متاحین المعلمون یكون.  الحقیقي الوقت في التفاعل التعلیم

 .الطالب من الذاتیة اإلدارة في قویة

 المقابلة ذات الدراسیة الفصول تستمر.  المباشر البث عبر الیومي التفاعل مع االفتراضیة الجماعیة المقابلة تنعقد المتزامنة الدراسیة الفصول
 یًضا،أ المتزامنة غیر األعمال بعض المعلمون یُدِرج قد.  دقیقة 30 لمدة استراحة فترة مع یوم كل م12:30 حتى ص8:00 الساعة من المتزامنة

.  المعلمون حددھا التي المتزامنة الدروس كل یحضروا وأن المجدول الدراسي الفصل وقت خالل متفرغین الطالب یكون أن المتوقع من ولكن
 یضلتعو المعلم مع بالتعاون الترتیبات إجراء الطالب یلزم المباشرة، الجلسة حضور الطالب على تعذر إذا.  یومیًا والغیاب الحضور حصر ویجري
 .التعلم تجربة

 .أدناه التالي الجدول وفق التعلیمیة الدورات كل تنعقد

 یونیو 23-20 یونیو، 16-13 یونیو، 9-6 1 الجلسة

 یولیو 14-11 یولیو، 8-5 یونیو، 30-27 2 الجلسة
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ةماع تامولعم
 

 التسجیل معلومات

 .2022 فبرایر 14 یوم صباًحا 7:30 الساعة عشر والثاني عشر والحادي العاشر الصفوف لطالب التسجیل یُفتَح

 .2022 فبرایر 22 یوم صباًحا 7:30 الساعة التاسع الصف لطالب التسجیل یُفتَح

 بعد یصل تسجیل وأي.  مساءً  3:30 الساعة ،2022 مایو 6 الجمعة یوم المعتمدة الساعات ذات غیر التعویضیة الدراسي الفصول في التسجیل یُغلَق
 للدورات.  مكان توفر وقت في إشعار وسیصلك.  االنتظار قائمة في إدراجھ فسیتم المعتمدة، الساعات ذات غیر التعلیمیة بالدورات التسجیل إغالق

 مساءً  11:59 الساعة ،2022 یونیو 1 یوم اإلنترنت عبر التسجیل یُغلَق المعتمدة، الساعات ذات غیر التعویضیة التعلیمیة

ل كنت إذا.  سحب/ائتمان بطاقة باستخدام اإلنترنت عبر الطالب تسجیل ویمكن  إرسال یُرجى شیك، بواسطة الدفع أو الھاتف عبر التسجیل تفّضِ
 الطالب إلیھا یحضر التي المدرسة في" اإلداري المساعد" إلى اإللكتروني البرید عبر رسالة

 ibalogh@maine207.org بالوج إیرین إیست ماین

 jhartney@maine207.org ھارتني جولیان ساوث ماین

 dweijhner@maine207.org واجنر دینیس ویست ماین

   

 . التعلیمیة الدورة في مقعد توفیر یضمن ال اإلنترنت عبر التسجیل.  تسجیلك استالم عند اإللكتروني البرید عبر إشعار سیصلك   :مالحظة یُرجى
 التعلیمیة، الدورات طلبات لتلبیة جھدنا قصارى سنبذل أننا مع.  الدراسي الفصل في مقعد توفیر تأكید عند إلیك اإللكتروني بالبرید إشعار إرسال سیتم

 .الموظفین لتوفر ویخضع محدود الدراسیة الفصول حجم أن مالحظة یُرجى

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

 .إلیھم التعلیم مصروفات
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 عفدلاو ةیفیصلا ةسردملا موسر تامولعم

 أمریكیة دوالرات 210: معتمدة ساعة 0.50
 مجانًا: المعتمدة الساعات ذات التعویضیة الدراسیة الفصول

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

 .تأدیبي إلجراء نتیجةً  یكن لم اإلسقاط أن طالما) درجة

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

 ).ماستركارد( Mastercardو) فیزا( Visa ةبطاق ونقبل.  السحب/االئتمان بطاقة باستخدام الدفع ویُفضل 

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

 .الشیك على

 ibalogh@maine207.org بالوج إیرین إیست ماین

 jhartney@maine207.org ھارتني جولیان ساوث ماین

 dweijhner@maine207.org واجنر دینیس ویست ماین

   

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

 .اإلنترنت عبر

 للمنطقة التابعة الحضور منطقة في یقیمون ال الذین للطالب التسجیل عملیات لكل التعلیمیة المنطقة حدود خارج للطالب إضافیة رسوم إضافة ستتم
 .دوالر 100 المعتمدة الساعات تذا التعلیمیة الدورة من 0.5 لكل اإلضافیة الرسوم تبلغ.  207 التعلیمیة

 المالیة الُمساعدة

لین للطالب األكادیمیة التعلیمیة للدورات المالیة المساعدة تتوفر  یتأھلون والذین 2022-2021 الدراسي للعام 207 التعلیمیة المنطقة في المسجَّ
 . األول بالصف الجدد للطالب المالیة المساعدات تتوفر" ال"و.  الرسوم من لإلعفاء

 لمرة خصم على 2022-2021 الدراسي للعام المخفَّض السعر ذي والغداء الرسوم من اإلعفاء أو الرسوم من لإلعفاء المؤھلون الطالب یحصل
 .واحدةال التعلیمیة للدورة دوالر 100 یبلغ واحدة

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

  .أقل
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 روضحلا

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

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

 

 للجمیع إیجابیة تعلُّم بیئة على للحفاظ توقعات

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

 .الدراسة قاعة داخل الساریة التقالید اتباع ●
 .الدراسي الفصل لجلسات المحدد الوقت في الحضور ●
 فیدیو تسجیل أو المباشر للبث فیدیوھات أو صور أو صورة لقطات أي مشاركة عدم.  اإللكترونیة لألجھزة المقبول االستخدام سیاسة اتباع ●

 .الدراسي الفصل لجلسة
 .مختلفة كانت ولو آرائھم واحترام اآلخرین مشاعر مراعاة ●
 من حد بأدنى أو الزخارف من خالٍ  جدار أو مغلق، خزانة باب( محایدة خلفیة اتخاذ ینبغي المتزامنة، االفتراضیة الدراسیة للفصول ●

 .الجلسة في المشاركین من اآلخرین تشتیت عناصر لتقلیل الفیدیو جلسات في المشاركة أثناء في) مالئم جدار أو/و الزخارف

 

 الفشل/النجاح درجات

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

 

 المدرسیة والكتب Chromebook أجھزة

 المسجلین األول بالصف الجدد للطالب ویُسمح.   الصیفیة المدرسة يف للمشاركة المدرسة تصدرھا التي Chromebook أجھزة إلى الطالب یحتاج
 الصف وطالب الثاني الصف طالب لدى یكون أن وینبغي.  الصیفیة المدرسة خالل الستخدامھ Chromebook جھاز باستالم الصیفیة المدرسة في
 للطالب Chromebook جھاز باستالم المتعلقة لمعلوماتا وأما.  المدرسة من الصادر Chromebook جھاز اآلخرین والنھائي النھائي قبل

  .للطالب المنزلیة الدراسة وقت من الربیع من متأخر وقت في بھا اإلبالغ فسیتم األول بالصف الجدد



  

ةیمیداكألا ةیمیلعتلا تارودلا ضورع
 

 .الدراسي بالفصل الطالب عدد اكتمال حین إلى أو/و العاملین، وتوفر الكافي، التسجیل أساس على الصیفیة بالمدرسة التعلیمیة الدورات تتوفر

 اإلنجلیزیة

 ویست مین في الشخصي بالحضور: 4 ،3 ،2 ،1 لإلنجلیزیة المعتمدة الساعات تعویض 

 الصحة

 متزامنة غیر - الصحة 

  متزامنة - الصحة

 الریاضیات

 ساوث مین في الشخصي بالحضور: 1 للریاضیات المعتمدة الساعات تعویض 

 ساوث مین في الشخصي بالحضور: 2 للریاضیات المعتمدة الساعات تعویض

 ساوث مین في الشخصي بالحضور: 3 للریاضیات المعتمدة الساعات تعویض

 متزامنة غیر: آلليا الحاسب لعلوم مقدمة 

 العلوم

 ساوث مین في الشخصي بالحضور: المكثف العلمي البحث برنامج 

 االجتماعیة العلوم

 إیست مین في الشخصي بالحضور: والحكومة المدنیة للدراسات المعتمدة الساعات تعویض 

 إیست مین في الشخصي بالحضور: المتحدة الوالیات لتاریح المعتمدة الساعات تعویض

 

  



  

 ةیزیلجنإلا
 

  1 اإلنجلیزیة
  2 اإلنجلیزیة
  3 اإلنجلیزیة
  4 اإلنجلیزیة
 )2 الدراسي الفصل( 2 الجلسة ،)1 الدراسي الفصل( 1 جلسة: المعروض

 م12:30 - صباًحا 8:00: الوقت
 ویست مین في الشخصي بالحضور:  التنسیق

 عشر والثاني عشر والحادي العاشر الصف: أجل من
 دراسي فصل لكل 0.5: المعتمدة الساعات
 فقط المعتمدة الساعات تعویض: األساسي االشتراط

 
 خالل المادة ةدراس تكرار المنتظم الدراسي العام خالل المطابقة اإلنجلیزیة اللغة مادة في ُمرضیة غیر درجة على حصلوا قد الذین للطالب یمكن

 .الصیفیة المدرسة
 

 تطویر على ینصب اللغة في والتركیز.  التعبیر وموضوعات واألدب اللغة: اإلنجلیزیة للغة مجاالت ثالثة على التعلیمیة الدورات ھذه وتركز
 ومناقشة والفھم القراءة تنمیة على ونویعمل متنوعة أدبیة أجناس مع الطالب یتعامل األدب، وفي.  العملیة والمھارات والقواعد المفردات وتحسین

 إلى باإلضافة تعقیدًا، واألكثر األطول والكتابات القویة، والفقرات الجمل كتابة تطویر على فینصب التعبیر موضوعات في التركیز وأما.  أدبیة قطع
 .القویة البحث مھارات

 
 
 
 

  



  

 الصحة
 

 متزامنة غیر - الصحة
 2 جلسة ،1 جلسة: المعروض

 متزامنة توجیھ جلسة مطلوب: الوقت
 صباًحا 9:00-8:00 الساعة یونیو 6 واحدة متزامنة توجیھ جلسة:  متزامنة غیر 1 جلسة
 صباًحا 9:00-8:00 الساعة یونیو 27 واحدة متزامنة توجیھ جلسة:  متزامنة غیر 2 جلسة

 عشر والثاني عشر والحادي والعاشر التاسع الصف: أجل من
 0.5: المعتمدة الساعات
 یوجد ال: األساسي االشتراط

 
 الوقت في التفاعل التعلیم یتطلب ال التعلیمیة، الدورة أیام لباقي وبالنسبة.  الدراسیة للفصول األول الیوم في افتراضیًا معًا المتزامنة غیر الفصول تنعقد

 لإلدارة القویة بالمھارات الطالب تحلي التنسیق ھذا یتطلب.  المعلمون یحددھا التي األوقات في لطالب الدعم لتقدیم متاحین المعلمون یكون.  الحقیقي
 .الذاتیة

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

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

 
 متزامنة - الصحة
 2 جلسة ،1 جلسة: المعروض

 م12:30 - صباًحا 8:00: الوقت
 عشر والثاني عشر والحادي والعاشر التاسع الصف: أجل من

 0.5: المعتمدة الساعات
 یوجد ال: األساسي االشتراط

 
 حتى ص8:00 الساعة من المتزامنة المقابلة ذات الدراسیة الفصول تستمر.  الیومي المباشر التفاعل مع افتراضیًا تنعقد المتزامنة الدراسیة الفصول
 الطالب یكون أن المتوقع من ولكن أیًضا، المتزامنة غیر األعمال بعض المعلمون یُدِرج قد.  دقیقة 30 لمدة استراحة فترة مع یوم كل م12:30

.  یومیًا والغیاب الحضور حصر ویجري.  المعلمون حددھا التي المتزامنة الدروس كل یحضروا وأن المجدول الدراسي الفصل وقت خالل متفرغین
 .التعلُّم تجربة لتعویض المعلم مع بالتعاون الترتیبات إجراء الطالب یلزم المباشرة، الجلسة حضور الطالب على تعذر إذا

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

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

  



  

 تایضایرلا
 

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

 م12:30 - صباًحا 8:00: الوقت
 ساوث مین في الشخصي بالحضور:  التنسیق

 عشر والثاني عشر والحادي العاشر الصف: أجل من
 دراسي فصل لكل 0.5: المعتمدة الساعات
 فقط المعتمدة الساعات تعویض: األساسي االشتراط

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

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

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

 

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

 م12:30 - صباًحا 8:00: الوقت
 ساوث مین في الشخصي بالحضور:  التنسیق

 عشر والثاني عشر والحادي العاشر الصف: أجل من
 دراسي فصل لكل 0.5: المعتمدة الساعات
 فقط المعتمدة الساعات تعویض: األساسي االشتراط

.  الصیفیة المدرسة خالل التعلیمیة الدورة ةدراست تكرار المنتظم الدراسي العام خالل المادة في ُمرضیة غیر درجة على حصلوا قد الذي للطالب یمكن
 المحتوى معاییر الطالب یدرس المدمجة، التعلیمیة الدورات كل وفي.  الثانویة المدرسة ریاضیات في الثانیة التعلیمیة الدورة 2 الریاضیات مادة تُعد
 Standards for Mathematical 8 خالل من فاءتھمك تطویر ویواصلون واإلحصاء والكمیات واألعداد والھندسة والدوال الجبر مجاالت في

Practice )والدوال والھندسیة، الجبریة االرتباطات 2 الریاضیات مادة في الواردة الموضوعات وتتضمن).  الریاضیات لممارسة 8 الـ المعاییر 
 الھندسیة والخصائص التماثل دراسة تناول یتم كما.  اإلحصائیة البیانات وتفسیر تمثیل وكذلك العكسیة، والدوال التعریف، متعددة والدوال التربیعیة،

 .الجبر لمفاھیم الطالب بفھم ذلك ربط نفسھ الوقت وفي تحویلي، منظور من
 
 
 
 
 
  



  
 
 

 3 تایضایرلا
 )2 الدراسي الفصل( 2 الجلسة ،)1 الدراسي الفصل( 1 جلسة: المعروض

 م12:30 - صباًحا 8:00: الوقت
 ساوث مین في الشخصي بالحضور:  التنسیق

 عشر والثاني عشر والحادي العاشر الصف: أجل من
 دراسي فصل لكل 0.5: المعتمدة الساعات
 فقط المعتمدة الساعات تعویض: األساسي االشتراط

.  الصیفیة المدرسة خالل التعلیمیة الدورة دراستة تكرار المنتظم الدراسي العام خالل المادة في ُمرضیة غیر درجة على حصلوا قد الذي للطالب یمكن
 في المحتوى ییرمعا الطالب یدرس المدمجة، التعلیمیة الدورات كل وفي.  الثانویة المدرسة ریاضیات حول تدور تعلیمیة دورة 3 الریاضیات تُعد

 Standards for Mathematical 8 خالل من كفاءتھم تطویر ویواصلون واإلحصاء والكمیات واألعداد والھندسة والدوال الجبر مجاالت
Practice )الدوال، ومیزات وغیرھا، التربیعیة المعادالت حل 3 الریاضیات في الموضوعات تتضمن).  الریاضیات لممارسة 8 الـ المعاییر 

 الخاصة المثلثات( الھندسیة والنمذجة ھندسي، منظور من والدوائر ،)األضالع ومتوازیات المثلثات( الھندسیة واألشكال التعریف، متعددة الدوالو
 .ستبیاناتاال وتصمیم العینات أخذ وأسالیب العادیة القسمة ذلك في بما اإلحصائیة، والموضوعات ،)التمام وجیب الجیب وقانون القائمة الزاویة ذات

 
  اآللي الحاسب لعلوم مقدمة

 2 جلسة ،1 جلسة: المعروض
 متزامنة غیر: الوقت

 صباًحا 10:00-9:00 الساعة یونیو 6 مطلوبة واحدة متزامنة جلسة:  متزامنة غیر 1 جلسة
 صباًحا 10:00-9:00 الساعة یونیو 27 مطلوبة واحدة متزامنة جلسة:  متزامنة غیر 2 جلسة

 عشر والثاني عشر والحادي والعاشر التاسع الصف: أجل من
 0.5: المعتمدة الساعات
 یوجد ال: األساسي االشتراط

 
 الوقت في التفاعل التعلیم یتطلب ال التعلیمیة، الدورة أیام لباقي وبالنسبة.  الدراسیة للفصول األول الیوم في افتراضیًا معًا المتزامنة غیر الفصول تنعقد

 قویة بمھارات التحلي الطالب من التنسیق ھذا یتطلب.  المعلمون یحددھا التي األوقات في لطالب الدعم لتقدیم متاحین المعلمون یكون.  الحقیقي
 .  الذاتیة لإلدارة

 
 أنواع: الموضوعات وتتضمن. جافا باستخدام للبرمجة التحضیر في اآللي الحاسب برمجة أساسیات المتزامنة غیر التعیلمیة الدورة ھذه تتناول

 بشكل الطالب یعمل أن ونتوقع. والحلقات الشرطیة، والبیانات العشوائیة، والقیم األساسیة، الریاضیة والعملیات اإلخراج،/اإلدخال وبیانات البیانات،
 التعلیمیة بالدورات الخاصة النھایة المواعید/المواد لكل الروابط إرسال سیتم.  المعلم یقدمھا التي واإلرشادات المواد تقدم مستوى یسایروا وأن مستقل

 وتثبیت تنزیل المنزلي الكمبیوتر باستخدام یمیةالتعل الدورة ھذه إكمال في الراغبین الطالب وعلى.  الصیفیة المدرسة بدء قبل اإللكتروني البرید عبر
 وتسلیم بنجاح المطلوب البرنامج تثبیت) ویندوز أو ماك( المنزلي الكمبیوتر استعمال في الراغبین الطالب من وسیُطلب.  المجانیة البرامج بعض
 للمقابلة وقت لتحدید العلم مع التواصل یمكنھم العملیة، هھذ بشأن مساعدة إلى الطالب احتاج وإذا.  التعلیمیة الدورة بدء قبل مباشر برمجة واجب

  .الدعم على للحصول االفتراضیة



  

 مولعلا
 

 المكثف العلمي البحث برنامج
  1 جلسة: المعروض

 م12:30 - صباًحا 8:00: الوقت
 ساوث مین في الشخصي بالحضور:  التنسیق

 عشر والثاني عشر والحادي العاشر الصف: أجل من
  0.5: المعتمدة الساعات

 
 

 القیود ظل في ذلك، ومع . بالعلوم المتعلقة العالیة الجودة ذات الدراسیة الفصول من واسع نطاق إلى المتمیز بالوصول بالفعل مین بلدة طالب ویتمتع
 في أذھانھم في طبیعي بشكل تطرأ التي لةاألسئ بعض عن إجابات عن للبحث للطالب بسیط وقت یوجد التعلیمیة، للدورة الدراسي المنھج یفرضھا التي
 شغفھم تثیر التي العلوم مجال في للبحث بفرصة" العلمي البحث برنامج" في المشاركون الطالب ویتمتع . حولھم من بالعالم تتعلق جدیدة أشیاء تعلُّم أثناء

 تعلیم مؤسسة من مرشد عالم إیجاد أیًضا ویمكنھم بالمدرسة سالتدری ھیئة أعضاء بمستشار االتصال لھم وسنوفر . بھم الخاص األصلي بحثھم وإجراء
 أبحاثھم من المستفادة النتائج لمشاركة والدولیة المحلیة العلمیة المسابقات في الطالب بمشاركة لینتھي البرنامج مسار وسیتطور.  محلیة شركة أو عالٍ 
 والذین بالبحث بالغ اھتمام لدیھم الذین للطالب ثریة قویة أكادیمیة فرصة بمثابة یكون أن ھو" العلمي البحث برنامج" من الھدف إن.  أوسع مجتمع مع

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

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

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

 مرة تقریبًا للمقابلة الترتیبات نوملعملاو الطالب وسیجري.  ثیةبح مسابقات في والمشاركة تقدیمي عرض تنسیق خالل من ذلك لتقدیم إلیھ توصولوا ما
 كما.  األسبوع نھایة عطلة أیام بعض على عالوةً  المدرسة وبعد قبل أوقاتًا یتضمن قد ما وھو مرن أساس على الدراسي الیوم خارج األسبوع في واحدة

 المسؤول التدریس ھیئة مستشار قِبل من المحددة النھائیة المواعید الستیفاء الخاص وقتھم حسب اإلضافیة األعمال إكمال إلى أیًضا الطالب سیحتاج
 . المسابقات بشأن عنھم

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

. dbiewenga@maine207.org 
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 االجتماعیةمولعلا
 

  والحكومة المدنیة العلوم
 )1 الدراسي الفصل( 1 جلسة: المعروض

 م12:30 - صباًحا 8:00: الوقت
 إیست مین في الشخصي بالحضور:  التنسیق

 عشر الثاني الصف: أجل من
  0.5: المعتمدة الساعات
 فقط المعتمدة الساعات تعویض: األساسي االشتراط

 
 المستوى على األمریكي السیاسي النظام ووظائف ھیكل حول وتدور واحد دراسي فصل في مطلوبة تعلیمیة دورة والحكومة المدنیة العلوم تُعد

 الطالب یحقق للجدل، المثیرة الموضوعات ومناقشة الخدمة، وتعلُّم المحاكاة، عملیات خالل من.  المحلي والمستوى الوالیة ومستوى الفیدرالي
 والیة ودستور المتحدة الوالیات دستور التعلیمیة الدورة ھذه تتناول.  األمریكیة الدیمقراطیة في المشاركة على والقدرة نیةالمد المشاركة من مستوى
ج اجتیازھا الطالب من یُطلب والتي العلم، رموز وتقییمات إلینوي  .للتخرُّ

 
  المتحدة الوالیات تاریخ

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

 إیست مین في الشخصي بالحضور:  التنسیق
 عشر الثاني الصف: أجل من

 دراسي فصل لكل 0.5: المعتمدة الساعات
 فقط المعتمدة الساعات تعویض: األساسي االشتراط

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

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


	المدرسة الصيفية 2022 (انظر التقويم لمعرفة أيام وأوقات الحضور.)

