برنامج الدبلوما في
البكالوريا الدولية IB
تعليم لعالم أفضل

برنامج الدبلوما :إعداد الطالب للنجاح يف مرحلة التعليم العايل وليكونوا ُمشاركني
العاملي
نشطني يف املجتمع
ّ
ما هو تعليم البكالوريا الدّ ول ّية؟

استمرارية التعليم الدو ّيل للبكالوريا الدّوليّة  IBللطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني 3
و 19عاماً فريدة من نوعها بفضل قوتها األكادمي ّية والشخص ّية .فنحن نضع تحديات
الشخيص .ونهدف إىل الحث عىل السعي
أمام الطالب ليربعوا يف دراستهم ويف من ّوهم
ّ
للتعلّم طوال الحياة تعلّام يتّسم بالحامسة والتعاطف مع اآلخرين.
تطمح البكالوريا الدّوليّة  IBإىل مساعدة املدارس عىل تطوير طالب مطلعني يتميّزون
باالستجابة للتحديات بتفاؤل وعقل ُمتفتح ،وواثقني بهويّاتهم ،ويتخذون القرارات
األخالقيّة ،وينضمون مع اآلخرين لالحتفال بسمتنا اإلنسانيّة امل ُشرتكة ،وجاهزين
لتطبيق ما تعلّموه يف املواقف الواقع ّية وامل ُعقدة وتلك التي ال ُيكن التنبؤ بها.
تطرح البكالوريا الدّوليّة  IBبرامج تعليم دويل عالية الجودة تتقاسم رؤية قوية
وفعالة .تعليم البكالوريا الدّول ّية يُرثى بال ِق َيم املوصوفة يف مالمح امل ُتعلِّم وهو:
•	يُركِّز عىل امل ُتعلِّمني  -برامج البكالوريا الدّوليّة  IBالتي ت ُركِّز عىل الطالب ت ُع ِّزز
الشخيص
العالقات السليمة واملسؤولية األخالق ّية والتحدي
ّ
•	يُط ِّور أساليب ف ّعالة للتعليم والتعلّم  -برامج البكالوريا الدّوليّة  IBت ُساعد الطالب
األكادميي
عىل تطوير املواقف واملهارات التي يحتاجونها للنجاح عىل املستويني
ّ
والشخيص
ّ
•	يعمل ضمن السياقات العامل ّية  -برامج البكالوريا الدّول ّية  IBتزيد فهم اللغات
والثقافات وتستكشف األفكار والقضايا ذات األهمية العامليّة
•	يستكشف املحتوى ذا املغزى  -برامج البكالوريا الدّول ّية  IBتطرح منهجاً شاسعاً
ومتوازِناً ومفاهيميّاً ومرتابطاً.

يسعى ُمتعلِّمو البكالوريا الدّول ّية إىل أن يُصبحوا متسائلني و ُمطلعني و ُمفكِّرين
ومتواصلني وذوي مبادئ ومنفتحي العقل ومهتمني و ُمجازفني ومتوازِنني و ُمتأ ِّملني.
وتُ ثِّل هذه السامت نطاقاً شاسعاً من القدرات واملسؤوليات اإلنسانية التي تتخطّى
حدود النمو الفكري والنجاح األكادميي.

ما هو برنامج الدبلوما يف البكالوريا الدولية IB؟

أكادميي متوازن وينطوي عىل تحد به
برنامج الدبلوما يف البكالوريا الدّول ّية برنامج
ّ
اختبارات نهائ ّية ت ُع ّد الطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني  16و 19عاماً للنجاح يف
الجامعة ويف الحياة ما بعد املرحلة الجامع ّيةُ .ص ِّمم الربنامج ليتناول الرفاهة والسالمة
الفكريّة واالجتامع ّية والعاطف ّية والبدن ّية للطالب .ويحظى الربنامج باالعرتاف والتقدير
من جامعات رائدة عامل ّياً.
برنامج الدبلوما يُع ّد الطالب للمشاركة الفعالة يف مجتمع رسيع التط ّور وتغلب عليه
صفة العامل ّية بازدياد بينام هم:
• يتط ّورون بدن ّياً وفكريّاً وعاطف ّياً وأخالق ّياً
وتوسع املعرفة والفهم وهم يدرسون مساقات من ست مجموعات
•	يكتسبون تع ّمق ّ
مواد دراسيّة
•	يُط ِّورون املهارات وموقفاً إيجابيّاً تجاه التعلّم الذي سيُعدّهم ملرحلة التعليم العايل
•	يدرسون لغتني عىل األقل ويزيدون فهمهم للثقافات ،مبا فيها ثقافتهم

•	يربطون بني الفروع املعرف ّية األكادمي ّية التقليديّة ويستكشفون طبيعة املعرفة من
خالل مساق نظرية املعرفة الفريد يف برنامج الدبلوما
•	يجرون بحوثاً ُمتع ّمقة يف إحدى مجاالت االهتامم عرب عدسة فرع أو أكرث من
الفروع املعرفيّة يف املقال امل ُط ّول

والبينشخيص عرب ُمتطلّب "اإلبداع والنشاط والخدمة"
الشخيص
•	يُع ِّززون من ّوهم
ّ
ّ

املنهج

يجب أن يختار طالب برنامج الدبلوما يف البكالوريا الدولية  IBمادة دراسيّة واحدة
من كل مجموعة من املجموعات الدراس ّية الخمس ( 1إىل  ،)5إلثراء تع ّمق املعرفة
والفهم يف أفضل لغة يتقنونها ويف اللغة/اللغات اإلضافيّة ويف العلوم االجتامعيّة
والعلوم التجريب ّية وال ّرياض ّيات .يجب أيضاً أن يختار الطالب إما مادة فنون من
املجموعة  6أو مادة دراسيّة ثانية من املجموعات  1إىل .5
ُيكن دراسة مواد برنامج الدبلوما يف املستوى العايل أو املستوى العادي.

ت ُختار ثالث مواد دراسية وليس أكرث من أربع مواد يف املستوى العايل ( 240ساعة
تدريس) ،وت ُختار املواد الدراس ّية األخرى يف املستوى العادي ( 150ساعة تدريس).
يستطيع الطالب الدراسة والجلوس لالختبارات باللغة اإلنجليزيّة أو الفرنسيّة أو
اإلسبان ّية.
هناك مادتان دراسيّتان يف برنامج الدبلوما ُمص ّنفتان كامدتني ُمتداخلتي املواد ال ّدراسيّة
وهي بالتايل تفي مبتطلّبات أكرث من مجموعة مواد دراس ّية:
• األدب واألداء  -املجموعة  1واملجموعة 6
• األنظمة البيئ ّية  -املجموعة  3واملجموعة 4
التخصصات ،يتم ّيز برنامج الدبلوما بثالثة
باإلضافة إىل الدراسة املعرف ّية وامل ُتداخلة
ّ
ُوسع التجربة التعليميّة للطالب وت ُشكِّل تحدياً لهم لتطبيق معرفتهم
عنارص إجباريّة ت ِّ
ومهاراتهم.

املحتوى اإلجباري لربنامج الدبلوما

• 	املقال املُط ّول يطلب من الطالب االنخراط يف بحث مستقل من خالل الدراسة
امل ُتع ّمقة لسؤال يتعلّق بإحدى مواد برنامج الدبلوما التي يدرسونها .يُتيح خيار
املقال امل ُط ّول يف الدراسات العامل ّية للطالب فرصة الرتكيز عىل موضوع ذي أهمية
عامليّة يفحصونه عرب عدسة مادتني عىل األقل من مواد برنامج الدبلوما.

• 	نظرية املعرفة ت ُط ِّور أسلوباً مرتابطاً للتعلّم الذي يُو ِّحد الفروع املعرف ّية األكادمي ّية.
يف جانب التفكري الناقد من هذا املساق ،يتساءل الطالب يف طبيعة املعرفة
ويُع ِّمقون فهمهم للمعرفة كإنشا ٍء إنسا ّين.
•	اإلبداع والنشاط والخدمة يُدخل الطالب يف مجموعة من النشاطات إىل جانب
الطالب عىل
دراساتهم األكادمي ّية طوال فرتة دراسة برنامج الدبلوما .يُش ِّجع اإلبداع
َ
اإلبداعي .ويسعى النشاط إىل تطوير أسلوب حياة
االنخراط يف الفنون والتفكري
ّ
صحي عرب النشاط البد ّين .وتطرح الخدمة مع املجتمع وسيلة للتعلّم الجديد مع
ّ
ال ِقيمة األكادمييّة .وت ُع ِّزز الفروع الثالثة مل ُتطلّب اإلبداع والنشاط والخدمة التط ّور
والبينشخيص عرب التعلّم بالتجربة وتُ كِّن حدوث رحالت اكتشاف الذات.
الشخيص
ّ
ّ
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مجموعات املواد الدراس ّية يف برنامج الدبلوما

املجموعة  – 1دراسات يف اللغة واألدب
	اللغة “أ” :األدب –  55لغة مطروحة
اللغة “أ” :اللغة واألدب –  16لغة مطروحة
األدب واألداء (املجموعة  6أيضاً) –  3لغات مطروحة
املجموعة  – 2اكتساب اللغة
اللغة “ب” – 23لغة مطروحة
مادة اللغة مبتدئ – 12لغة مطروحة
اللغات الكالسيكيّة – لغتان مطروحتان
املجموعة  - 3األفراد واملجتمعات
 األعامل واإلدارة االقتصاد الجغرافيا التاريخالعاملي
املجتمع
يف
املعلومات
تكنولوجيا
ّ
 الفلسفة علم النفساالجتامعي والثقا ّيف
اإلنسان
 علمّ
 الديانات العامل ّية (املستوى العايل فقط) األنظمة البيئ ّية واملجتمعات (املجموعة  4أيضاً)املجموعة  - 4العلوم
	 -األحياء
 -الكيمياء

 تكنولوجيا التصميم األنظمة البيئ ّية واملجتمعات (املجموعة  3أيضاً) الفيزياء علوم الحاسوب األلعاب والتامرين الرياضية والعلوم الصح ّية (املستوى العايل فقط)املجموعة  - 5ال ّرياض ّيات
	 -دراسات ال ّرياض ّيات عند املستوى العادي
 ال ّرياض ّيات اإلضاف ّية عند املستوى العايل ال ّرياض ّيات عند املستوى العادي ال ّرياض ّيات عند املستوى العايلاملجموعة  - 6الفنون
	 -املوسيقى
 املرسح الفنون املرئ ّية الرقص الفيلم -األدب واألداء (املجموعة  1أيضاً)

مساقات برنامج الدبلوما عىل االنرتنت
يستطيع الطالب االلتحاق مبجموعة من مساقات برنامج الدبلوما املعتمدة عرب
االنرتنت والتي تطرحها مدرستهم التابعة ملدارس عامل البكالوريا الدّوليّة عرب رشكة
باموجا التعليم ّية املحدودة (.)Pamoja Education Ltd

التقييم

يخضع الطالب الختبارات كتابيّة يف نهاية الربنامج ويُص ِّححها ُممتحنون خارجيّون
تابعون للبكالوريا الدّول ّية  .IBيستكمل الطالب أيضاً مهامت تقييم يف املدرسة وهي
إما ت ُص َّحح مبدئياً عىل يد امل ُد ِّرسني ثم يعايرها ُمعايرون خارجيّون وإما ت ُرسل مبارشة
إىل امل ُمتحنني الخارج ّيني.
ايس بني ( 1الحد األدىن) و ( 7الحد األعىل).
ترتاوح الدرجات التي تُ نح لكل مساق در ّ
ُيكن أيضاً أن ُينح الطالب ثالث درجات إضافيّة بحد أقىص مقابل نتائجهم املجموعة
يف نظرية املعرفة واملقال امل ُط ّول .وتُ نح الدبلوما للطالب الذين يحصلون عىل 24
نقطة عىل األقل ،برشط حصولهم عىل مستويات ُمحدّدة كحد أدىن مقابل أدائهم يف
الربنامج ككل ومقابل املشاركة املقبولة يف ُمتطلّب اإلبداع والنشاط والخدمة .وأعىل
مجموع كيل ميكن أن يحصل عليه طالب برنامج الدبلوما هو  45نقطة.

ضمان الجودة والتنمية المهن ّية

أي مدرسة ،أو مجموعة من املدارس ،ترغب يف طرح أحد برامج البكالوريا الدّوليّة IB
كإحدى مدارس عامل البكالوريا الدّول ّية ،يجب أن تُعتمد أوالً .امل ُتطلّبات هي نفسها
لجميع املدارس والعملية ُمص ّممة لضامن أ ّن املدارس ُمستعدة جيدا ً لتنفيذ الربنامج/
الربامج بنجاح .يُطلب من جميع مدارس عامل البكالوريا الدّول ّية املشاركة يف عملية
مراجعة وتطوير مستمرة ،باستعامل ذات املعايري واملامرسات الخاصة بالربامج.
عاملي ذي مهارات
كجزء من التزام البكالوريا الدّوليّة  IBاملستمر بتطوير مجتمع ّ
عالية ،فهي تطرح مجموعة كبرية من فرص التنمية املهن ّية العالية الجودة ملساعدة
قادة املدارس وامل ُربني الجدد واملتم ّرسني والخرباء يف فهم برامج البكالوريا الدّوليّة IB
ودعمها وتنفيذها بنجاح بشكل يعكس معايري ومامرسات البكالوريا الدّول ّية .IB

التقييم ُمتعلّق باملعايري وهذا يعني أ ّن أداء الطالب يُقاس مقابل معايري تقييم
ُمحدّدة مسبقاً بنا ًء عىل األغراض واألهداف الخاصة مبنهج كل مادة دراسيّة ،بدالً من
مقارنته مع أداء الطالب اآلخرين الذين يخضعون لنفس االختبارات .ويظل مجال
النقاط التي يحصل عليها الطالب ُمستقرا ً إحصائيّاً ،وت ُقدِّر الجامعات قوة واتساق
التقييم يف برنامج الدبلوما.

"يف مدرسة كنغ إدوارد قررنا االنتقال إىل منهج البكالوريا ال ّدول ّية IB
مبفرده ألنّنا اعتقدنا أنّه س ُيوفر تعليامً ينطوي عىل تح ٍد حقاً وأنّه
سيكون أفضل إعداد للدراسة الجامع ّية".
جون كلوتن ،أستاذ كبري ،مدرسة كنغ إدوارد ،برمنجهام ،اململكة امل ُتحدة

مهمة البكالوريا الدّ ول ّية

تهدف البكالوريا الدّول ّية إىل تطوير الشباب ذي الذهنية االستعالمية ،املطلعني،
املتعاطفني مع اآلخرين ،والذين يُساعدون عىل خلق عامل أفضل وأكرث سلامً من
خالل التفاهم واالحرتام ما بني الثقافات املتنوعة.
ولتحقيق هذا الهدف ،تعمل املنظمة يدا ً بيد مع املدارس والحكومات واملنظامت
الدّولية لتطوير برامج تعليم دويل تتسم بالتحدّي وتتمتع بتقييم دقيق جدا ً.
ت ُشجع هذه الربامج الطالب يف أنحاء العامل ليصبحوا متعلمني نشطني ومتعاطفني
مع شعور اآلخرين وليك يستمروا يف التعلم مدى الحياة مدركني أ ّن اآلخرين عىل
اختالفاتهم قد يكونون عىل صواب أيضاً.

•
•
•
•

كن أحد طالب البكالوريا الدّ ول ّية IB
د ِّرس يف إحدى مدارس عامل البكالوريا الدّ ول ّية
أصبحوا إحدى مدارس عامل البكالوريا الدّ ول ّية
تط ّوعوا أو اعملوا مع البكالوريا الدّ ول ّية IB
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منطقتكم:

منطقة أفريقيا وأوروبا والرشق األوسط
منطقة آسيا واملحيط الهادي
منطقة األمريكتني

ibaem@ibo.org
ibap@ibo.org
iba@ibo.org
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