
استثنائية برمجة مثالية ألوقات    
أكاديميةجامعة بنسلفانياالصيفية لطالب الصفوف النهائية نقدم لكم  

 االوىل من نوعهامن حيث النطاق و المقياس
%100مجانية   
 

 يرس جامعة بنسلفانيا أن تقدم أكاديمية
Penn Rising Senior Summer Academy, PennRSSA 

ي جديد  
ون  الطلبة المقبلي   عىل االلتحاق بالصفوف النهائية،من  14000لدعم أكثر من    كليا وهو برنامج صيف  العامة   رسامدال الذين يحض 

ي هذه األوقات االستثنائية. لمنطقة فيالدلفيا قلةوالمدارس الثانوية المست
 ف 
 : اضيي    يمكن للطالب االختيار بي   برنامجي   افثر

 •OpenRSSA 
نت ماهو؟ ي : دورة مجانية عثر اإلنثر

 اإلعداد للكلية  ،حول  للتعلم الذاتر
نت من خالل المواد و : ؟أين  Courseraالوحدات المتاحة عثر اإلنثر
ي أي وقت ؟مت  

ي تناسبهم -: ف 
 يمكن للطالب إكمال الدورات بالرسعة التر

OpenRSSA   نت ي  علملتل هي دورة عثر اإلنثر
  التحضث  حول موضوعات الطلبة المقبلي   عىل االلتحاق بالصفوف النهائية  مفتوحة لجميع  ،الذاتر

ي الخل
ا لجدولهم الزمت 

ً
نت وفق . من خالل المحتوى الواسع للتطبيقات الواقعية ، يمكن للمشاركي   العمل عثر اإلنثر اص لكلية والتمويل الشخصي

نامج  بهم للحصول عىل شهادة إكمال ي  الثر
لكلية ، باإلضافة إىل الشبكات المهنية مثل ملفات التقدم ل رضها عىل السث  الذاتية و يمكن ع  التر

LinkedIn . 
 
 PennRSSAأكاديمية • 
ي وما بعد الثانوي هو؟ما

ي اإلعداد األكاديمي والوظيف 
 
نت ف ي عثر اإلنثر

 : برنامج مكثف مجات 
ي   مواد و : اين؟

نت ف   Google Meetو  Canvasوحدات عثر اإلنثر
ة من الموعد ي الفثر

نامج ف  ي أواخر يونيو / أوائل يوليو   ، ويوم توجيهي  2020يوليو   31إىل  6: يعمل الثر
 ف 

ي   العنض األكاديمي 
م ل :  PennRSSAف  ي لمدة أربعة أسابيع ُمصمَّ

اض  ي مكثف افثر
الطلبة الناشئي    من  2500ما يصل إىل  فائدةهو برنامج صيف 

ي التعلم عثر    النهائيةالمنتقلي   للصفوف 
ي تجربة إعدادية أكاديمية ومهنية وما بعد الثانوية. تم تصميم األكاديمية بمساهمة من المتخصصي   ف 

ف 
نت ، حيث تحاكي األ نامج ، يمكن للطالب   طرق ، مع مزي    ج منكاديمية أسبوع المدرسة التقليدياإلنثر ي ختام الثر

امن. ف  التعلم المباشر وغث  المثر 
ي سجل المدرسة الثانوية ، باإلضافة إىل شهادة إكمال. الحصول عىل

  رصيد واحد ف 
ي برنامج

 
 ؟RSSA هل أنت مستعد لدراسة ف

 : واحصل عىل معلومات إضافية حول الخطوات التالية Sign up here• سجل هنا
نيت 2020مايو   28مساًء يوم الخميس   5صباًحا أو  10إحدى جلساتنا اإلعالمية القادمة الساعة يرجر حضور •  )سيتم تحديث   عىل االنثر

ي قريًبا(
وت   الروابط عىل موقعنا اإللكثر

 our teamعملنا واقرأ عن فريقwebsite• قم بزيارة موقعنا  

 penn-rssa@upenn.edu• ألية أسئلة ، يرجر االتصال بنا عىل 

https://upenn.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_d11bNcrtSGsmYcZ
https://provost.upenn.edu/pennrssa
https://provost.upenn.edu/pennrssa-program-staff

