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ملزيد من املعلومات عن الـ IAB، ُيرجى زيارة املوقع اإللكرتوين:



تغني املدارس التي تطبّق البكالوريا العربية الدولية 
املناهج التي تّتبعها

التي  املناهج  عمل  إطار  ضمن  الدولية  العربية  البكالوريا  تعمل 
األفكار  برنامج دراسة مرن. فهي تشّجع تطّور  تّتبعها من خالل 
اجلديدة على أساس التجربة واالنفتاح باإلضافة إىل اإلبداع الفردي 
واجلماعي. تصّب هذه األفكار جميعها يف مهارات القرن احلادي 
كما  عليها.  الدولية  العربية  البكالوريا  ترّكز  التي  والعشرين 
أجّد وأحدث  الدولية على االستفادة من  العربية  البكالوريا  تعمل 
االلتزام  من  التأّكد  مع  والتكنولوجيا  العلم  عامل  يف  التطورات 
الثقايف وتطلعات الطالب من اخللفيات املتنوعة. تغني  باإلرث 
بني  الدمج  خالل  من  املدارس  مناهج  الدولية  العربية  البكالوريا 

هذه املبادئ واملهارات.

تأهيل الطالب للنجاح يف القرن احلادي والعشرين

النجاح  مّت تصميم البكالوريا العربية الدولية لتمكني الطالب من 
العربية  البكالوريا  مبوجب  العصرية.  احلياة  من  عّدة  نواٍح  يف 
الدولية، يكتسب الطالب فهًما للمواد الدراسية، ويتّم حتضريهم 
لتحقيق أهداف متمّيزة يف تعليمهم العايل ومهنهم املستقبلية 
بداًل من تدريبهم على تطبيق  والعشرين، هذا  احلادي  القرن  يف 

التعلّم الروتيني من أجل النجاح يف امتحانات حمّددة.

البكالوريا العربية الدولية منظومة تربوية رفيعة املستوى أنشأها 
مركز البحوث الرتبوية ومالكها أكادمييك أسيسمنت احملدودة، 
لندن، اململكة املتحدة. يستند تطبيق البكالوريا العربية الدولية 
تربوي  عمل  إطار  وهو  امللمح،  لبناء  الرتبية  إطار  إىل  املدارس  يف 
يرتكز على متكني الطالب وقيادتهم إىل النجاح يف القرن احلادي 

والعشرين وذلك من خالل التعلّم الهادف. 

شهادة البكالوريا العربية الدولية

ُتمَنح البكالوريا العربية الدولية على أساس:

-      التقييم املستمر )يف الصّفني العاشر واحلادي عشر(

-      مشروع عابر للمواد )يف الصّف الثاين عشر(

-      اختبار شامل )يف الصّف الثاين عشر(

األهايل شركاء

تسهم البكالوريا العربية الدولية بالتعاون مع األشخاص املعنّيني 
كلّهم يف دعم مسرية الطالب الرتبوية، وخصوًصا األهايل الذين 
يشّكلون العنصر الوحيد القادر على رصد تقّدم أبنائهم التعلّمي، 
املعلومات  حتليل  على  يساعدهم  الذي  املطّور  وسلوكهم 

األكادميية.

يستفيد املعلّم من الدعم املستمر

املستدامة،  املهنية  للتنمية  فرًصا  للمعلّمني   IAB الـ  تؤّمن 
تشمل ورش عمل منتظمة، ومنّصة إلكرتونية لتبادل اخلربات،  
الـIAB  ملفات  السنة. كما تؤّمن  للمساعدة على مدار  ومكتبًا 
وبنود حتاكي  الدروس،  خرائط ذهنية، خمططات  دعم تتضمن 
مهارات التفكري العليا، وذلك لرصد تطّور الطالب مبوثوقية يف 

صّف معّين وعرب املراحل الدراسية.


