
  

 

 6 مايو 2020

 الصف 10 و 11
 الصيفي واإلعداد التهيئة برنامج

 ، األمور وأولياء الطالب أعزائي

 للطالب التحضيري الصيفي برنامجنا سنطلق األحد يوم. 2020 مايو 10 األحد يوم التي تبدأ االفتراضية مدرستنا في أخرى مرة بك الترحيب نود

 AS مستوى من ينتقلون الذين الطالب وكذلك ، الدولية البكالوريا دبلوم أو AS مستويات إما ويدرسون 11 الصف إلى 10 الصف من ينتقلون الذين

 .12 الصف في A المستوى إلى

 التسجيل؟ كيفية

سيتم إرسال بريد إلكتروني لكل طالب على بريده الخاص بالمدرسة حيث يحتوي ذلك على  ، العام لهذا الصيفي واإلعداد التهيئة برنامج في لإلشتراك

 حضورها لتسجيل الرمز المناسب للحصة المراد استخدام على الطالب يجب. وذلك يوم األحد  Google Classroomرموز للحصص المتاحة على 

 على حمدان إيناس إلى إلكتروني بريد إرسال الرجاء ، تصعوبا أي كانت هناك  إذا. قبل من بالضبط كما فعلوا الدخول،

einas.hamdan@rakacademy.org .والتي بدورها ستقوم بتقديم المساعدة 

 هي العروض المتوفرة؟ ما

 تمسي المادة.  محتوى دروس بدء قبل دورة وتجهيزه لدقة وحاجة كل حيث يساعد ذلك في إعداد الطالب سيتم إعطاء مقدمة لكل مادة في هذه الدورة، 

 Google Meetواإلشتراك في اإلجتماعات من خالل  Google Classroom باستخدام بعد عن التعلم خالل من لجميع المواد إعطاء الحصص

Lesson. 

 تبدأ الحصص؟ متى

 :دناهأ الموضحة مواعيد رمضان إتباع سيتممبدأياً . بأوقات معينة محددة جلسات مجدولة في تكون أن يجب الدراسية الحصص هذه أن مالحظة يرجى

 مواعيد الحصص المدرسية في رمضان

 الساعة الحصة

1 10.20 – 10.50 

2 10.50 – 11.20 

 اإلستراحة األولى

3 11.40 – 12.10 

4 12.10 – 12.40 

 اإلستراحة الثانية

5 13.00 – 13.30 

6 13.30 – 14.00 

 

 

 



  

 

 إضافية جلسات

 و SAT على تركز اإلضافية الجلسات هذه. للطالب الجلسات اإلضافية من متنوعة مجموعة نقدم أن يسعدنا ، المقدمة المواد جلسات إلى باإلضافة

IELTS ، األكاديمي واالستشهاد البحث بمهارات المرتبطة الدراسة مهارات إلى باإلضافة ، والتوجيه التطبيق ، الجامعية البحوث. 

 .أدناه المحدد الوقت في الحضور من تمكنوايلم  إذا فيها للمشاركة للطالب Google Classroom خالل من ونشرها جلسة كل تسجيل سيتم

Coordinator Session Title Time Day 

wadih.abouaziz@rakacademy.org 

 نقاش الوظائف اإللكترونية
 مهنتهم حول والكبار الخبرة ذوي من لالستماع فرصة

 .فيه للنجاح تحتاجه وما المختارة

9.00am – 09.30am االحد 

wadih.abouaziz@rakacademy.org 

 التقديم للجامعات
 إلماراتا دولة في للجامعة بالتقديم بدءالو للبحث دعمك سيتم

 ضروري أمر وهو - آخر مكان أي في أو المتحدة العربية

 12 الصف إلى ينتقلون الذين للطالب

9.30am – 10.20am 

 mary.zeidan@rakacademy.org 

 مهارات الدراسة
 يف للدخول الالزمة البحثية بالمهارات الجلسة هذه ستزودك

 المراجع بمهارات وتزويدك بنجاح IBDP و AS برامج

 .واالستشهاد األكاديمية

9.30am – 10.20am اإلثنين 

wadih.abouaziz@rakacademy.org 
IELTS التجهيز لـ 

 جامعات في الدراسة في الراغبين للطالب أساسي امتحان

 .ختباراال إلجراء الجلسة هذه ستجهزك ،اإلنجليزية اللغة

9.30am – 10.20am الثالثاء 

wadih.abouaziz@rakacademy.org 

SAT التجهيز لـ 
 كليات في الدراسة في يرغبون الذين لطالبا من مطلوب
 مارسةوالم للتحضير الفرصة لك ستتاح ، المتحدة الواليات

 .الكلية في ميزة يمنحك مما ،  SAT للنجاح في

9.30am – 10.20am األربعاء 

mary.zeidan@rakacademy.org 
ino.ewart@rakacademy.org  

 إستراتيجيات لدراسة فعالة
 لزيادة واستراتيجية رؤية إينو والسيدة ماري السيدة لك ستقدم

 فعالةال الدراسة استراتيجيات خالل من األكاديمية إمكانياتك

9.30am – 10.20am الخميس 

 

 2020 مايو 10 األحد يوم االفتراضية مدرستنا في أخرى مرة الطالب رؤية إلى نتطلع ،والسالمة الصحة ولعائلتك لك نتمنى

 تحياتي 

 

 إدوارد بانتري وايت                                                                                                                     كولن غايتن 

Colin Guyton 

 مدير المدرسة الثانوية                                                                                      نائب مدير المدرسة الثانوية 
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