
 دليل إلى برنامج الدبلوما 
IB في البكالوريا الّدولّية

IB ي البكالوريا الّدولّية
نامج الدبلوما �ف التعريف ب�ب

ء  ي البكالوريا الّدولّية برنامج تعليمي قوي ومتوازن وملي
برنامج الدبلوما �ف

ف 16  اوح أعمارهم ب�ي عداد الطالب الذين ت�ت ف لإ بالتحّدي يستغرق عام�ي
نامج إىل دعم المدارس من خالل توف�ي  و19 عاماً للجامعة. ويهدف ال�ب

ي الفروع 
ف قائم عل البحوث ويُنّمي المعرفة والفهم �ف

ّ تعليم متم�ي
ف التخّصصات. يعمل هذا الدليل 

ْ المعرفّية والمعرفة والفهم المتداخل�ي
نامج، مع تلخيص البحوث الرئيسية  عل تحديد العنارص الرئيسية لل�ب

ي أُجريت حول تأث�ي المشاركة فيه ونتائجها.
ال�ت

ف  ر بالتشاور والتعاون ما ب�ي يُعّد برنامج الدبلوما برنامجاً دولياً حقاً، ُطوِّ
ف من جميع أنحاء العالم، ويُضّم أفضل الُممارسات  ف وتربوي�ي ُمرب�ي
التعليمّية من ُمختلف الأنظمة مع عدم تأثُّره بنظام بعينه. ينطلق 

ي بناء عالم أفضل 
برنامج الدبلوما أساساً من مهمة البكالوريا الّدولّية �ف

من خالل التعليم.

ر  ي التطوُّ
ي مجتمع آخذ �ف

يَُعدُّ طالب برنامج الدبلوما للمشاركة الفعالة �ف
رون فكرياً  ايد، وهم يتطوَّ ف رسيعاً ويكتسب صفة العالمّية بشكل ُم�ت
ي سُتعّدهم 

وعاطفياً وجسدياً وأخالقياً بينما يكتسبون المهارات ال�ت
ين. ي القرن الحادي والع�ش

لمتابعة تعليمهم وحياتهم �ف



نموذج برنامج الدبلوما

لمام بمهارات القراءة والكتابة، والتعدديّة اللغويّة،  ز برنامج الدبلوما اللغة، والإ يُعزِّ
والعلوم الجتماعية، والعلوم، والرياضيات، والفنون، والتعلُّم الُمتداخل 

صات، والتعلُّم من خالل الخدمة، والعقلية الّدولّية. ويعمل برنامج الدبلوما  التخصُّ
ف ورُحماء، وإىل تطوير  ف وُمهتّم�ي ف وُمتسائل�ي عل تشجيع الطالب عل أن يكونوا ُمّطلع�ي

ام وجهات نظر الآخرين.  ف الثقافات الُمتنّوعة، وتفتُّح العقل، واح�ت التفاهم ما ب�ي
ية  ف نجل�ي ي البكالوريا الدولية IB كامالً باللغات الإ

يمكن دراسة برنامج الدبلوما �ف
ر بعض المواد باللغات اليابانية والألمانية والصينية  سبانية والفرنسية، مع توفُّ والإ

كية، بذات الجودة والقوة الأكاديمية، وبغّض النظر عن لغة الدراسة.  والعربية وال�ت

يشمل نموذج برنامج الدبلوما ما يزيد عن 30 مساقاً دراسياً ُمؤلَّفة من ست 
مجموعات من المواد الدراسّية لضمان تعّمق وتوّسع المعرفة والفهم.

يختار الطالب مساقاً واحداً من كل مجموعة من مجموعات المواد الدراسية )يمكن   •
استبدال مادة الفنون بأي مادة أخرى(.

تُدرس لغتان عل الأقل.  •
، بواقع 240 ساعة تدريسية  ي المستوى العاىلي

تُدرس عل الأقل ثالثة مساقات �ف  •
بشكل عام، أما مساقات المستوى العادي فتبلغ عادة 150 ساعة. 

ف وتُقيَّم بنفس ُمستوى القوة الأكاديمية  مت جميع المساقات لتستغرق عام�ي ُصمِّ  •
ولها نسب مئوية متساوية.

جبارّي يحتوي عل ثالثة عنارص مختلفة، وهو جزٌء ل يتجّزأ من تجربة  المحتوى الإ
نامج الدبلوما. الطالب الُملتِحق ب�ب

ف الفروع المعرفّية  نظرية المعرفة هو مساق حول التفك�ي الناقد الذي يربُط ب�ي  •
الأكاديمّية ويستكِشف طبيعة المعرفة.

ي موضوع من اختيار 
وعاً مستقالً وُمتعّمقاً للبحث �ف ويُعّد المقال الُمطّول م�ش  •

الطالب، وهو يُقيَّم خارجّياً ويصل طوله إىل 4,000 كلمة. كما يُعزِّز المقال الُمطّول 
بداع. مهارات البحث عالية المستوى، ومهارات الكتابة، والكتشاف الفكرّي، والإ
ي مجموعة من النشاطات الُمتعلِّقة 

بداع والنشاط والخدمة يُدخل الطالب �ف الإ  •
 ّ ي تُعزِّز التطّور الشخصي

بالتعلُّم من خالل التجربة وتعلُّم الخدمة، وال�ت
ي الفنون، 

بداع والنشاط والخدمة النخراط �ف ع ُمتطلَّب الإ . يُشجِّ ّ والبينشخصي
بداعي، وأُسلوب حياة صحّي، والشعور بالمسؤولية الجتماعية. والتفك�ي الإ

ي 
نامج الدبلوما دوراً هاماً �ف تُش�ي دراسات متنّوعة إىل أن للمحتوى الإجباري ل�ب

ي البحوث، والكتابة عل المستوى 
ي التفك�ي الناقد، والنخراط �ف

ف ثقة الطالب �ف تحس�ي
الجامعي، وإدارة الوقت، والُقدرة عل جمع المعلومات وتنظيمها وتقييمها. كما 
، ونظام الخدمة،  ذكرت الدراسات أن من الفوائد الهامة كذلك النمّو الشخصي

ي العالم.1
ل، وتطوير فهم أفضل لمكان الشخص �ف والنُّضج، وتفتُّح العقل، والتأمُّ

ي مواطناً ذا قيمة، 
بداع والنشاط والخدمة فهماً متبّصاً لكو�ن ي ُمتطّلب الإ

لقد منح�ن
ي المقال الُمطّول إدارة نوع المقالت المطلوبة عىل مستوى الجامعة، 

وعلَّم�ن
ي نظرية المعرفة ُمفّكراً ناقداً أك�ث من ذي قبل. اكتسبت كل هذه السمات 

وجعلت�ن
أسبوعاً تلو الآخر.

)طالب سابق، مدارس ايه سي إس الدولّية(

زة  نامج ُمعزِّ تُطبَّق أساليب التدريس والتعلُّم والعقلّية الدولّية عل مدار ال�ب
ف الثقافات  يجابية نحو التعلُّم، والمسؤولّية الجتماعّية، والتفاهم ما ب�ي المواقف الإ

د أساليب التدريس والتعلُّم، عل وجه الخصوص، رصاحًة عل  الُمتنّوعة. تُشدِّ
، والتواُصل، والمهارات الجتماعية ومهارات البحث وإدارة الذات. التفك�ي

المتداد والنمو

ي عام 
ي عام 1968. �ف

ي برنامج الدبلوما منذ طرحه �ف
شارك أك�ش من 1.5 مليون طالب �ف

2015، تقّدم أك�ش من 150,000 طالب حول العالم لختبارات برنامج الدبلوما - أي 
ي عام 2000. يُمثِّل طالب 

أك�ش من أربعة أضعاف العدد الذي تقّدم لالختبارات �ف
ي نحو 

ة �ف برنامج الدبلوما طيفاً واسعاً من الجنسيات، وهم ملتحقون بمدارس منت�ش
لها دولها وحكوماتها. 150 دولة، أك�ش من نصفها مؤسسات تعليمية عامة تُموِّ

ي بها أك�ب عدد من الطالب 
الدول ال�ت

ي عام 
نامج الدبلوما �ف ف ب�ب الملتحق�ي

2015

أعىل معّدلت لنمو الطالب من 2010 
إىل 2015 2

مارات العربية الُمتحدةالوليات المتحّدة الإ

وكندا ب�ي

فالمملكة المتحّدة الص�ي

الهندهولندا
ف الدنماركالص�ي

.IB: http://www.ibo.org/contentassets/c354b809a8694c4baffd3afa80c56d19/research-dp-core-key-findings-eng.pdf ي البكالوريا الدولّية
نامج الدبلوما �ف 1 ُملّخص البحوث حول المحتوى الإجباري ل�ب

ي عام 2015.
ي تقّدم بها أك�ش من 500 طالب لختبارات برنامج الدبلوما �ف
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ّ واللغوّي.  ي
ّ والثقا�ف ي

إن توزيع طالب برنامج الدبلوما ُمدهٌش من حيث تنّوعه الجغرا�ف
وهذا التنّوع، بالإضافة إىل التشديد عل العقلية الّدولّية والدقة الأكاديمّية، يمنح 
ي الحياة 

ي الجامعة و�ف
طالب برنامج الدبلوما مجموعة فريدة من الُقدرات للنجاح �ف

ين. ي القرن الحادي والع�ش
�ف

من خالل برنامج الدبلوما، بوسع الجامعات تجنيد مجموعة شاسعة من الطالب من 
الخلفيات الُمتنّوعة، بينما تظل واثقة من جودة واتساق مؤهالتهم.

التقييم وإعداد التقارير

يستخدم برنامج الدبلوما مجموعة من أساليب التقييم والعنارص لقياس أداء 
الطالب؛ وهو يُمثِّل أحد أفضل التقييمات التعليمية الُمتوّفرة عل نطاق واسع، 

ي تمتاز بأنها الأك�ش دّقة وسالمة وموثوقية وتوازناً أكاديمياً.
وال�ت

بون تدريباً مهنياً، بالإضافة  حها ُممتحِنون مدرَّ ي يُصحِّ
تُشكِّل الختبارات الكتابية ال�ت

ي يُجريها ُمعّلمو الطالب، أساَس تقييم معظم 
إىل التقييمات الداخلّية ال�ت

ي شهر مايو أو نوفم�ب وفقاً للتقويم 
المساقات الدراسية. تُعَقد الختبارات �ف

 . ي شهر يوليو أو يناير عل التواىلي
، ويُعلن عن النتائج �ف المدرسي

رصد الدرجات وإعداد التقارير
بعد رصد الدرجات والنسب المئوية لجميع عنارص التقييم، يستلم الطالب 

ف 1 )أدناها( و7 )أعالها( لكل مساق من المساقات  اوح ب�ي ي ت�ت
درجتهم النهائية وال�ت

الدراسية. لمساقات المستوى العاىلي ومساقات المستوى العادي نسب مئوية 
متساوية. تُرصد درجات نظرية المعرفة والمقال الُمطّول للمحتوى الإجباري عل 

مقياس من "أ" )أعالها( إىل "هـ" )أدناها(، ويمكن أن تُضيف نتائُجها معاً ما قد يصل 
ح،  بداع والنشاط والخدمة ل يُصحَّ ف أن ُمتطّلب الإ ي ح�ي

إىل ثالث نقاط إضافية. و�ف
إل أن إنهاءه إلزامي للحصول عل الدبلوما. تعتمد الدرجات عل مدى إتقان 

الطالب للُقدرات الأساسية والمتقّدمة، مثل:
المعرفة وفهم الُمحتوى والمفاهيم  •

ل والبحث والتعلُّم المستقل التفك�ي الناقد، ومهارات التأمُّ  •
بداعي للمشكالت، وبناء الُحجج وتقديمها تحليل المعلومات وتقييمها، والحّل الإ  •

الفهم والمهارات المتداخلة الثقافات، والنظرة الدولّية  •

تُمَنح الدبلوما للطالب الذين يستوفون الحد الأد�ف من المتطّلبات، ويشمل ذلك: 
الحصول عل مجموع 24 نقطة عل الأقل، وإنهاء المحتوى الإجباري والحصول 

ي أربع مواد دراسية عل الأقل. يتم اعتماد أي 
عل ُمعّدل 3 درجات كحدٍّ أد�ف �ف

عنرص فردي يجتازه الطالب بنجاح.

أقص ما يُمكن أن يحُصل عليه الطالب هو 45 نقطة: 6 مساقات دراسية × 7 
نقاط، يُضاف إليها 3 نقاط للمحتوى الإجباري. ويحُصل نحو 80 % من طالب 

برنامج الدبلوما عل شهادة الدبلوما، ويبُلغ الُمعّدل الُمتوّسط 30 نقطة. ينجح عدد 
هن  ي الحصول عل النقاط كاملة )45 نقطة(، مما ي�ب

قليل نسبياً )أقّل من 1 %( �ف
عل تمايز الُقدرات الممتاز الذي تُوّفره تقييمات برنامج الدبلوما.

ي برنامج الدبلوما للطالب الذين يدرسون 
تُمنح نتائج المساقات الدراسّية �ف

" أو القتصاد  ي برنامج الدبلوما )كالرياضيات "المستوى العاىلي
مساقات فردية �ف

نامج الدبلوما الكامل. يحق للطالب  "المستوى العادي"( دون أن يلتحقوا ب�ب
ي العدد الأقص أو الأد�ف الذي تسمح به مدرسته من المساقات 

التسجيل �ف
نامج الدبلوما. يحصل الطالب عل نتائج )من 1 إىل 7( لكل مساق  الدراسية ل�ب

يدرسونه.

كذلك تُعطى نتائج مساقات برنامج الدبلوما 
للطالب الذين يحاولون دراسة برنامج 

الدبلوما كامالً ولكن ل يحصلون عل شهادة 
ي 

الدبلوما. ويكون أولئك الطالب قد درسوا �ف
برنامج للتعليم الثانوي وُقيِّموا وفقاً لمعاي�ي 

نامج  التقييم الدقيقة ذاتها الخاصة ب�ب
الدبلوما.

تُرسل نسخة ورقية مطبوعة أو نسخة 
ونية من كشوف درجات طالب برنامج  إلك�ت

ف ببعض  الدبلوما الكامل أو الطالب الملتحق�ي
مساقات برنامج الدبلوما إىل المؤسسة أو 

ي يختارها الطالب. يحمل كشف الدرجات الصادر عن 
المؤسسات التعليمّية ال�ت

البكالوريا الدولية اسم الطالب، واسم مدرسته، وبرنامج البكالوريا الدولية الملتحق 
به، والمساقات المسّجل بها، ولغة التدريس، والدرجة النهائّية لكل مساق؛ فيما 

ضافية  يُخّص طالب برنامج الدبلوما الكامل، ويُرصد إجماىلي النقاط، والنقاط الإ
للمحتوى الإجباري، ودرجات العنارص الإجبارية، ومجال المادة الدراسّية للمقال 

الُمطّول.

التّساق والموثوقية
بينما يزيد عدد طالب برنامج الدبلوما سنوياً، بقي الُمعّدل المتوّسط السنوي ثابتاً، 

ز موثوقية ممارسات تقييم برنامج الدبلوما. ولضمان تقييم عمل الطالب  مما يُ�ب
ي 

بإنصاف واتساق، يُشارك نحو 9,000 ُممتِحن مدرَّب من جميع أنحاء العالم �ف
ي ذلك تطوير وتصحيح ومعايرة التقييمات. لكل مادة دراسّية 

عملية التقييم، بما �ف
ي مجاله، وتُطّبق عملية دقيقة جّداً وإجراءات 

ُممتِحن رئيس هو مرجعية دولية �ف
ضبط الجودة عل تطوير التقييمات وتصحيحها.

كيف يُقاَرن منهج برنامج الدبلوما وتقييمه مع 
المؤهالت والمعاي�ي الأخرى الخاصة بالستعداد 

للكليات؟

ي سياقات مختلفة منهَج بعض مساقات برنامج الدبلوما 
قارن عدد من الدراسات �ف

وعنارص تقييمها مع المؤهالت والقياسات الأخرى لالستعداد للكّلية، ولقد حّققت 
ي تلك الُمقارنات.

مساقات برنامج الدبلوما باستمرار نتائج جّيدة �ف

 يشمل برنامج الدبلوما أفضل عنارص الأنظمة الوطنّية، 
بدون أن يرتكز عىل أي منها. 

 )هيئة المؤهالت والمناهج، المملكة الُمّتحدة، 2003(

نامج الدبلوما مع معاي�ي الستعداد للكّلية  بمحاذاة معاي�ي المحتوى الأكاديمي ل�ب
ي الجامعة" - َوجد 

المقبولة عل نطاق واسع - "المعرفة والمهارات الالزمة للنجاح �ف
ي 

ي الوليات الُمّتحدة أن معاي�ي برنامج الدبلوما �ف
ف سياسات التعليم �ف مركز تحس�ي

ي مساقات 
جميع مجالت المواد الدراسية إما تفوق المعاي�ي المطلوبة للنجاح �ف

ّ للكّليات أو تضاهيها. وبالإضافة إىل ذلك، تتناول معاي�ي  المستوى الأساسي
دها ُمدرِّسو الكّليات  ي يُحدِّ

دراكّية الرئيسّية ال�ت اتيجّيات الإ س�ت برنامج الدبلوما الإ
اتيجّيات رئيسّية للنجاح.3 كإس�ت

 ، ف ف السياسات التعليمية، يوج�ي وع تطوير معاي�ي البكالوريا الدولية ومحاذاتها. مركز تحس�ي . 2009. م�ث ي
3 كونلي دي ووارد �ت

أوريغون



عندما قورنت مساقات برنامج الدبلوما مع ما يقابلها من مساقات برنامج 
م، ُوجد أن مساقات برنامج الدبلوما  م أو مساقات المستوى الُمتقدِّ التنسيب الُمتقدِّ

اتها.4 5 6   تحظى بشكل عام بمستوى أعل أو مساٍو من الدّقة الأكاديمّية لنظ�ي

اليا  ي أس�ت
قارنت الدراسات عنارص برنامج الدبلوما مع الأنظمة المحّلية أو الوطنية �ف

ه  ف ك�ي وألمانيا والهند وتركيا. وبالإضافة إىل الدّقة الأكاديمية، ُذِكر برنامج الدبلوما ل�ت
عل القضايا الدولية، وأبعاده العالمية، وتوازن توّسعه وتعّمقه، ومرونته، وتطوير 

ف الثقافات الُمتنّوعة،  المهارات التحليلية والناقدة والتقييمية، وتشّجيع التفاهم ما ب�ي
وتقدير وجهات النظر المختلفة.7 8 9 10

ي 
ولتناول أحد المجالت كمثال، قارنت الدراسات الحديثة مساقات الرياضيات �ف

برنامج الدبلوما مع مجموعة واسعة من الأنظمة، وجاءت نتائج المقارنة لصالح منهج 
م برنامج الدبلوما أك�ب مجموعة  ي برنامج الدبلوما. يُقدِّ

وتقييم مساقات الرياضيات �ف
ي ذلك أك�ش المساقات تطلُّباً للمعرفة، وكذلك يستخدم أوسع 

من المساقات، بما �ف
مجموعة من أساليب التقييم. أما فيما يُخّص نتائج التعليم ما بعد الثانوي، ُوِجد أن 

ي المتوّسط عل 
ي برنامج الدبلوما، يحصلون �ف

" �ف طالب الرياضيات "المستوى العاىلي
ي المملكة المّتحدة مقارنًة مع طالب المؤهالت 

أفضل تصنيفات الدرجات العلمّية �ف
ات الأكاديمية والديموغرافية.11 12 13 ّ الأخرى، وذلك بعد ضبط المتغ�ي

برنامج شامل
صات  ، يتطّلب التفك�ي المتداخل التخصُّ برنامج الدبلوما هو برنامج شامل إىل حدٍّ كب�ي

. هكذا يُجرِّب طالب  والمناقشة إىل جانب البحث الُمستقل وخدمة المجتمع المحّلي
ف بها  برنامج الدبلوما الكامل طريقة تعليمّية أك�ش شمولً، طريقة تتعّدى القوة الُمع�ت

لمساقات برنامج الدبلوما الفرديّة.

ي الجامعات حول برنامج الدبلوما
رأّي موظّفي القبول �ف

ي الجامعات برنامَج الدبلوما حق التقدير. أظهرت 
لطالما قّدر موّظفو القبول �ف

استطالعات الرأي السنوية باستمرار، عل مدى السنوات الع�ش الماضية، مدى 
نامج. وتوّصلت  التقدير الذي يُكنُّه موظَّفو القبول بجامعات المملكة المّتحدة لل�ب

ة  السيا إىل نتائج مماثلة. كما أن الممارسة المنت�ش ي المملكة الُمّتحدة وأس�ت
بحوث �ف

ي أمريكا الشمالية من إعفاء طالب برنامج الدبلوما من بعض المواد و/أو جعلهم 
�ف

ف 
ْ يجابي�ي ي عل الرأي والتصّور الإ

مة برهاٌن إضا�ف ي مراتب ُمتقدِّ
يبدؤون دراساتهم �ف

لموّظفي التعليم العاىلي حول برنامج الدبلوما.14 15 16

ن المؤسسات الأك�ث انتقائية كستانفورد أن طالب   ترى مؤسسات من ب�ي
 البكالوريا الدولّية IB ُمهّيؤون بقّوة ومستعّدون بل وقادرون عىل َخْوض 

مها. ي نُقدِّ
تحّديات المناهج ال�ت

 )دبرا فون بارجن، مساعدة عميد القبول، جامعة ستنافورد، 

الوليات الُمّتحدة الأمريكية(

الستعداد للكّلية

ز برنامج الدبلوما عل المعرفة الأكاديمية وغ�ي الأكاديمية، والمهارات والُقدرات  يُركِّ
ي النتقال من مرحلة التعليم الثانوي إىل مرحلة التعليم 

ورية من أجل النجاح �ف الرصف
ة من  . ولقد أظهرت استطالعاٌت للرأي ودراسات تمت ع�ب مجموعة كب�ي العاىلي

عداد والثقة  السياقات مراراً وتكراراً مدى شعور طالب البكالوريا الّدولّية IB بُحسن الإ
ي الدراسات الجامعية.

وع �ف عند ال�ش

ّ الطالب عن  نامج، عادًة ما يُع�ب ي ال�ب
ضافة إىل شعورهم بالفخر لمشاركتهم �ف وبالإ

فهم جّيداً للتكّيف مع الأعمال الدراسية الجامعية والنجاح  شعورهم بأنه تم تجه�ي
، وعادات  ف ي ذكرها خّريجو برنامج الدبلوما التحف�ي

فيها. وتشمل الفوائد الُمحّددة ال�ت
ي الأكاديمي، والقدرة عل إجراء البحوث 

العمل، وإدارة الوقت، والمفهوم الذا�ت
ف  والهتمام بها، والمهارات الكتابية والتحليلية، والمقدرة عل إنشاء روابط ما ب�ي

صات. 17 18 19 20 21 22 23 التخصُّ
   

 IB ي أُجِريت حول استعداد طالب البكالوريا الّدولّية
ي الكث�ي من البحوث ال�ت

ويأ�ت
امج  الثانوية الأُخرى. دائماً ما يتحّدث  للكّلية عل هيئة دراسات مقارنة مع خّريجي ال�ب

طالب البكالوريا الدولية IB عن شعورهم بأنهم أُعّدوا للدراسة الجامعية إعداداً 
داريون وُموّظفو الجامعات كذلك بأن  أفضل من نُظرائهم. كما أفاد الُمعلِّمون والإ
ي الجامعات بقدٍر يفوق 

طالب برنامج الدبلوما يَُنّمون السمات المطلوبة للنجاح �ف
نامج الدبلوما. 24 25 26 27 ف ب�ب أقرانهم من الطالب غ�ي الُملتحق�ي

.IB الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية
ي البكالوريا الدولّية IB: مقارنة المنهج  والتقييم. باثسدا، ولية 

11 ألكانتارا ايه. 2016. دراسة قابلية مقارنة مساقات الرياضيات �ن

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية م�ي
ن  ي الثانوية الُعليا: مقارنة ب�ي

ي مساقات الرياضيات �ن
ي المملكة المتحّدة. 2015. التقييم �ن

ي �ف
اف الوط�ف 12 مركز معلومات الع�ت

يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا  ي البكالوريا الدولّية IB والمؤهالت الدولية. باثسدا، ولية م�ي
برنامج الدبلوما �ن

.IB الّدولّية
ي البكالوريا 

ي برنامج الدبلوما �ن
13 هومر أم وموناغان جيه. 2016. نتائج التعليم العالي لطالب رياضيات المستوى العالي �ن

.IB لهاي، هولندا. البكالوريا الّدولّية .IB الدولّية
.http://www.acs-schools.com/ACS-Research :2015–2006 .14 مدارس ايه سي إس الدولّية

ي عام 
ي البكالوريا الدولّية IB: تقرير حول بحث واستقصاء للرأي أُجِري �ن

ف سيه. 2003. تصّورات حول برنامج الدبلوما �ن 15 جنك�ف

.IB ي المملكة الُمّتحدة. جنيف، سوي�ا. البكالوريا الّدولّية
ي جامعات ومؤسسات التعليم العالي �ن

2003 �ن
ي البكالوريا الدولّية IB لدى الجامعات 

، وماكماهون بول أم. 2007. تصّورات برنامج الدبلوما �ن 16 كوتس اتش، وروسيكا سي

اىلي لبحوث التعليم. اليا: المجلس الأس�ت الية والنيوزيالندية. ملبورن أس�ت الأُس�ت
«. مجّلة التعليم الثانوي  ف ي برنامج البكالوريا الدولّية IB: وجهات نظر الخريج�ي

الت �ف 17 تايلور أم وبوراث أم. 2006. »تأُّمُّ

. الُمجّلد 27، العدد 3. صفحة 21. ن للموهوب�ي
.http://www.acs-schools.com/ACS-Research ي الجامعات

18 مدارس ايه سي إس الدولّية. 2006–2015. تقرير موّظفي القبول �ن

ي البكالوريا الدولّية IB. باثسدا، ولية 
19منظمة البكالوريا الّدولّية IB. 2011. استطالع آراء حول وجهة طالب برنامج الدبلوما �ن

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية م�ي
ي 

نامج الدبلوما �ن ن ب�ب ي مدارس شيكاغو الحكومّية ملتحق�ي
: تجارب طالب �ن ي

ي وآخرون. 2012. العمل بكامل طاق�ت
20 كوكا �ف

البكالوريا الدولّية IB. شيكاغو، إلينوي، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. تجّمع بحوث مدارس شيكاغو.
نامج عىل إعداد الطالب  : أثر ال�ب ن ي الص�ي

ي البكالوريا الّدولّية IB �ن
21 ىلي أم وآخرون. 2013. دراسة حول برنامج الدبلوما �ن

بية بجامعة هونغ كونغ. ي الخارج. هونغ كونغ. وحدة سياسات التعليم، كلّية ال�ت
للدراسات الجامعّية �ن

. 2014. نظرية المعرفة: استكشاف نتائج التعّلم ومنافعه وتصّوراته. باثسدا،  ي ي �ب
22 د. كول، وغانون أس، وأولمان جيه، ورو�ف

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية ولية م�ي
.2014 . ي ، وبيت �ب ي ، وموس جيه، وهابر �ب 23 ديكسون أم، وتشارلز سي

ي الجامعة لخّريجي البكالوريا الدولية. سان أنطونيو، تكساس، الوليات الُمّتحدة 
24 بلوم أم. 2011. تجربة السنة الأول �ن

. ف الأمريكّية. مؤتمر البكالوريا الدولية لالأمريكت�ي
25 بكِوت ايه، وفان كامب دي، وكارتر جيه. 2015. دراسة حول تطبيق البكالوريا الدولية IB: فحص إمكانية التطبيق عىل مستوى 

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية ي الوليات الُمّتحدة. باثسدا، ولية م�ي
المقاطعة �ن

ي البكالوريا الّدولّية IB: اختبار 
، ديفز-مولن دبليو، فاركاس آر، فوكودا إي. 2014. برنامج الدبلوما �ن 26 كونلي دي، مكغوهي سي

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية الستعداد للكّلية. باثسدا، ولية م�ي
ي البكالوريا الّدولّية IB: وجهات نظر وتصّورات الطالب 

27 كالروس آر وتارفر إي. 2011. »ُملّخص البحوث حول برنامج الدبلوما �ف

. المجّلد 10، العدد  ي التعليم الدولي
ي الوليات الُمّتحدة الأمريكية.« مجّلة البحوث �ن

ي الجامعات �ف
ف ومكاتب القبول �ف والُمعّلم�ي

3. صفحة 231.

م والبكالوريا الدولية: هل يستحّقان  ، ستارن أس. 2007. برنامج التنسيب الُمتقدِّ ، جاغو سي ي 4 بيارد أس، ألينغتون أل، غروس �ب

ي فوردام النجمة الذهبية؟ واشنطن العاصمة، الوليات الُمّتحدة الأمريكية. معهد توماس �ب
http://dera.ioe. . ي تقييم التعليم الثانوي العالي

5 مكتب تنظيم المؤهالت والختبارات )OFQUAL(. 2012. الُمقارنات الدولية �ن

.ac.uk/14715
http:// .ن اختبارات الحملة العالمية للتعليم والبكالوريا الدولية 6 هيئة المؤهالت والمناهج )QCA(.  2003. قابلية المقارنة ب�ي

webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/www.ofqual.gov.uk/308.aspx
ي المدارس الُعليا 

ي تتطّلب اختبارات �ن
ي البكالوريا الّدولّية IB والمساقات ال�ت

. 2009. تحليل مقارن لمنهج مساقات الدبلوما �ن ي
7 غيثا �ت

للمجلس المركزي للتعليم الثانوي واختبارات الشهادات المدرسية الهندية. المعهد المركزّي للتعليم، جامعة دلهي.
ي البكالوريا الدولّية IB والأنظمة الوطنية: ألمانيا وسوي�ا. 

ن برنامج الدبلوما �ن 8 فاس دي، وفريزنهان أي. 2014. محاذاة المناهج ب�ي

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية باثسدا، ولية م�ي
ي البكالوريا الدولّية IB: المحاذاة مع المنهج 

. 2014. برنامج الدبلوما �ن ي ، وبيت �ب ي ، وموس جيه، وهابر �ب 9 ديكسون أم، وتشارلز سي

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية الّية. باثسدا، ولية م�ي الي وإطار المؤهالت الأس�ت الأس�ت
كية  ن برنامج الدبلوما والوزارة ال�ت 10 آتشكان ايه، وأونور جيه، وساغون أس، وساندس أم، وجورلو أم أس. 2015. المحاذاة ب�ي

يالند، الوليات الُمتحدة  ن عىل إنجاز طالب الجامعات وتطّورهم. باثسدا، ولية م�ي نامج�ي ي وتأث�ي هذين ال�ب
نامج التعليم الوط�ن ل�ب

الية والنيوزيالندية حول التحض�ي  ي الجامعات الأس�ت
ر موظفي القبول �ن فهم وتصوُّ

ّ للبحوث التعليمّية، 2007( الي للجامعات. )المصدر: المجلس الأس�ت

دبلوما البكالوريا 
IB الدولية

الشهادة الحكومّية شهادة نيوزيلندا ج مة/كام�ب المستويات الُمتقدِّ م  برامج التنسيب الُمتقدِّ
الأمريكية
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نامج صعب وقوي، بالتأكيد أوصي به لالآخرين بسبب نظام   "مع أّن ال�ب
ي التعّلم وحب التعّلم الذي 

 العمل القوي الذي نتعّلمه فيه والرغبة �ن
ي كل طالب يدرسه. إنّه برنامج صعب وينطوي عىل تحٍد، 

 يوجده �ن
ولكن هذا ما يجعله برنامجاً رائعاً!

ي برنامج الدبلوما، الوليات الُمّتحدة الأمريكّية(
)طالب سابق �ن

الطموحات والوجهات

ي ُقدراتهم الأكاديمية عل معّدلت 
تنعكس كذلك ثقة طالب برنامج الدبلوما �ف

ي عام 2015، 
ي يختارونها. �ف

مواصلتهم لتعليمهم وعل وجهات التعليم العاىلي ال�ت
أرسل طالب برنامج الدبلوما كشوف درجاتهم إىل أك�ش من 4,000 مؤسسة تعليمّية 

ي ِوجهات طالب برنامج الدبلوما إل أن الأغلبية 
ي 99 بلداً. ورغم التنّوع الُمدهش �ف

�ف
ي جمٍع أصغر إىل حدٍّ ما من المؤسسات التعليمية 

الُعظمى منهم تميل إىل اللتحاق �ف
النتقائية.

ي أُرسل إليها أغلب كشوف درجات 
ين ال�ت ف مؤسسات التعليم العاىلي الع�ش من ب�ي

البكالوريا الدولّية IB ) 16 % من جميع الكشوف الُمرَسلة( جاءت 60 % منها عل 
قائمة أفضل 100 جامعة عل مستوى العالم وفقاً لنظام كواكواريللي سيموندز 

ق من النتائج  لتصنيف الجامعات العالمّية.28 ولأن كشوف الدرجات تُرسل عادًة للتحقُّ
بعد اتّخاذ قرارات القبول، فذلك يُدّل عل أن طالب البكالوريا الّدولّية IB يتمتعون 

بالثقة لتقديم طلبات القبول لدى مؤسسات تعليمية شديدة النتقائية، وأنّهم 

ي تلك المؤسسات.
يُقبلوا إجمالً �ف

َقّدمت بحوث من ُمختلف السياقات شواِهد قوية أخرى  عل ترجيح احتمال 
امج التعليم العاىلي والتحاقهم  متابعة طالب برنامج الدبلوما، إجمالً، ل�ب

ي المملكة الُمّتحدة عل سبيل 
بمؤسسات تعليمية انتقائية أك�ش من أقرانهم. �ف

المثال، فاق احتماُل التحاق طالب البكالوريا الّدولّية IB بإحدى أفضل 20 
جامعة احتماَل التحاق أقرانهم من طالب المستوى الُمتقّدم بنحو 60%، 

ي تُطبِّق 
ي المقدرة الأكاديمية. ح�ت الدراسات ال�ت

وذلك بعد ضبط الختالفات �ف
دة عل الخصائص الديموغرافية للطالب توّصلت إىل استنتاجات  ضوابط ُمشدَّ

مماثلة.  29 30 31 32 33 34 35 36

الأداء بعد المرحلة الثانوية

رأينا أن طالب البكالوريا الّدولّية IB يميلون إىل اللتحاق بجامعات ذات 
ي تلك 

مكانة عالية للغاية - ويُفيدون بشعورهم بأنهم ُمعّدون جيداً للنجاح �ف
المؤسسات التعليمية - ولكن كيف يكون أداؤهم عندما يلتحقون بها فعلياً؟ 

جيح  احتمال حصول طالب برنامج الدبلوما عل الدرجة  تفيد الشواهد ب�ت
ي وقت أقل. جاءت تلك 

الجامعية أك�ش من أقرانهم، وغالباً ما يكون ذلك �ف
ي 

، و�ف ّ ي
ي سياقات متنوعة عل مستوى الدولة والمستوى الوط�ف

النتائج مّتسقة �ف
ات الديموغرافية. 37 38 39 40 41 ّ دة عل المتغ�ي دراسات تُطبِّق ضوابط ُمشدَّ

http://www.topuniversities.com/university-rankings 28

29 ىلي أم وآخرون. 2013.

.IB. 2011 30منظمة البكالوريا الّدولّية

ن للحصول عىل شهادة ودبلوما البكالوريا الّدولّية  ي كيه. 2011a. أنماط اللتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي للطالب الُمرّشح�ي 31 كاس�ب

ن للحصول عىل شهادة ودبلوما  IB من المدارس الثانوية الدولّية. ب. أنماط اللتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي للطالب الُمرّشح�ي
ي الوليات الُمّتحدة. موجز البحث. مينلو بارك، كاليفورنيا، الوليات الُمّتحدة الأمريكّية.  

البكالوريا الّدولّية IB من المدارس الثانوية �ن
معهد ستانفورد للبحوث.

 . ن الية: اللتحاق والنتائج. دراسة حالة مؤسست�ي ي الجامعات الأس�ت
. 2012. خّريجو البكالوريا الدولية �ن 32 إدواردز دي وآندروود سي

اىلي لبحوث التعليم. اليا. المجلس الأس�ت ملبورن، أس�ت
. سانتا  ي المكسيك كإعداد للتعليم العالي

ي البكالوريا الّدولّية IB �ن
33 سافيدرا ايه ولفور إي، وفلورس جي. 2013. برنامج الدبلوما �ن

.)RAND Education( ي مؤسسة البحوث والتنمية
وع التعليم �ف مونيكا، كاليفورنيا، الوليات الُمّتحدة الأمريكّية. م�ش

ي 
34 وكالة إحصائّيات التعليم العاىلي )HESA(. 2011. طالب البكالوريا الّدولّية IB الملتحقون بمؤسسات التعليم العالي �ن

. المملكة الٌمّتحدة: كيف يكون أداؤهم؟ المملكة المتحدة. وكالة إحصائّيات التعليم العاىلي
ي وآخرون. 2012.

35 كوكا �ف

ن إل نظام جامعة كاليفورنيا  . 2010. الأداء الأكاديمّي لطالب البكالوريا الّدولّية IB الُمنضّم�ي 36 شاه أس ودين أم وتشن واي سي

.IB من 2000-2002. جنيف، سوي�ا. البكالوريا الّدولّية
.2012 . 37  إدواردز دي وآندروود سي

ي لستنباط معادلة المعّدلت لمؤهالت النّضمام إىل الجامعات: تطبيقاً عل  38 غرين أف وفينيولز إيه. 2012. »أُسلوب تجري�ب

المستويات الُمتقّدمة والبكالوريا الّدولّية IB.« مراجعة أُكسفورد للتعليم. الُمجّلد 38، العدد 2. صفحة 473.
39 ىلي أم وآخرون. 2013.

، ديفز-مولن دبليو، فاركاس آر، فوكودا إي. 2014.  40 كونلي دي، مكغوهي سي

2011a .ي كيه 41 كاس�ب

ي المدارس الصينية خالل مرحلة 
ي ِوجهات طالب برنامج الدبلوما �ن

ي دراسة تنظر �ن
�ن

ن التحقوا بمؤسسات  ن أن الأغلبية الُعظمى من الخّرج�ي
ّ التعليم ما بعد الثانوي، تب�ي

تعليمية ذات ترتيب ُمتقّدم )المصدر: لي وآخرون. )المصدر: لي وآل. 2013(

% 71.6

% 13.0

% 7.1

% 2.1

% 2.2

% 3.4
أفضل 500 جامعة

ليست ضمن التصنيف

 الكليات/الجامعات 
الختصاصّية

 أفضل 200 كلية 
فنون أدبّية

أخرى

ناقصة

ي مدراس شيكاغو الحكومّية بالجامعة مقارنًة مع 
احتمال التحاق طالب برنامج الدبلوما �ن

مجموعات ُمقاِرنة مشابهة. 
)المصدر: كوكا وآخرون. 2012(

ارتياد كلّية لمدة أربع 
 سنوات

 ارتياد كلّية أك�ش انتقائّية

ي الكلية )أربع 
المثابرة �ف

ف سنوات دراسّية( لمدة سنت�ي

ي 
طالب برنامج الدبلوما �ف
IB البكالوريا الدولية

مجموعة المقارنة

** = القيمة الحتمالية > 0.01

**% 77.2

% 53.3

**% 57.0

% 38.1

**% 80.3

% 71.0
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2011b .ي كيه 42 كاس�ب

نامج الدبلوما الّدولّية IB من المدارس الثانوية بالوليات الُمّتحدة.  ن ل�ب 43 هاليك أو. 2013. التحصيل العلمي بعد الثانوي للمرّشح�ي

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية باثسدا، ولية م�ي
44 آتشكان ايه، وأونور جيه، وساغون أس، وساندس أم، وجورلو أم أس. 2015.

ي المملكة 
45 وكالة إحصائّيات التعليم العاىلي )HESA(. 2016. طالب البكالوريا الّدولّية IB الملتحقون بمؤسسات التعليم العاىلي �ف

يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا  الٌمّتحدة: كيف يكون أداؤهم مقارنًة مع طالب المستوى الُمتقّدم؟ باثسدا، ولية م�ي
.IB الّدولّية

ي المملكة 
46 وكالة إحصائّيات التعليم العاىلي )HESA(. 2016. طالب البكالوريا الّدولّية IB الملتحقون بمؤسسات التعليم العالي �ن

المثابرة والتخّرج
ّ لإحصائّيات  ي

م مجموعة من الدراسات تعمل عل تحليل بيانات المركز الوط�ف تُقدِّ
ي برنامج 

ي الوليات الُمّتحدة الأمريكّية شواهَد قوية عل أّن المشاركة �ف
التعليم �ف

الدبلوما تقود إىل معّدلت تخّرج أعل لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية عل المستوى 
ي 2015 أن احتمال حصول طالب 

ي أُجِريت �ف
. تُظهر أحدث التحاليل ال�ت ي

الوط�ف
ي الوليات الُمّتحدة عل درجة 

برنامج الدبلوما وطالب مساقات برنامج الدبلوما �ف
ي الوليات 

ي �ف
ي غضون أربع سنوات يفوق إىل حدٍّ كب�ي المتوسط الوط�ف

البكالوريوس �ف
الُمّتحدة )%79 مقابل %39(. وكانت هذه المعدلت أعل لدى الطالب الذين 

حصلوا عل الدبلوما الكاملة. 42 43 44

ي 
كما أظهر تحليل لنتائج مرحلة التعليم ما بعد الثانوي لخّريجي برنامج الدبلوما �ف

ي السنة 
أربع جامعات تُركّية أن طالب برنامج الدبلوما يتمّتعون بأداء أكاديمي أقوى �ف

الأوىل وأن ُمعّدل تخرُّجهم يبلغ نحو ثالثة أضعاف ُمعّدل أقرانهم الذين لم يلتحقوا 
نامج الدبلوما.45 ب�ب

ي الشهادة الجامعية الأوىل
الأداء �ف

ي المملكة الُمّتحدة، كان احتمال حصول طالب البكالوريا الّدولّية IB عل مرتبة 
�ف

م عليها،  ف الأوىل أو الثانية أك�ب إىل حدٍّ كب�ي من حصول طالب الُمستوى الُمتقدِّ ال�ش
ّ المقدرة الأكاديمية. وُرغم وجود اختالف طفيف فيما  وذلك بعض ضبط ُمتغ�ي

ي التعليم واستكماله، كان احتمال مواصلة مجموعة طالب 
م �ف يتعّلق بمستوى التقدُّ

ي المجالت المهنية أو العلمية أو 
البكالوريا الّدولّية IB لتعليمهم أو توظيفهم �ف

هم.46 التقنية بعد استكمالهم للمؤهل الجامعّي أك�ب من غ�ي

ي الجامعة، تش�ي 
ات الأداء الأكاديمّي الأخرى �ف رغم قلة الشواهد  الُمتعّلقة بمؤرسش

ي برنامج الدبلوما ُمرتبطة إيجابياً بُمعّدل الأداء 
بعض الشواهد إىل أن المشاركة �ف

ف أن طالب 
ّ ماً. ولقد تب�ي بعد المرحلة الثانوية والميل إىل اللتحاق بمساقات أك�ش تقدُّ

ي بعض الحالت، يحصلون عل درجات أعل من أقرانهم، وكما 
برنامج الدبلوما، �ف

ي برنامج الدبلوما جاءت ُمرتبطة بالدرجات العالية 
هو متوّقع، فإن الدرجات العالية �ف

ِهن عل المقدرة التنّبؤيّة لتقييمات برنامج  لمرحلة التعليم ما بعد الثانوي، مما يُ�ب
الدبلوما. 47 48 49

ي برنامج الدبلوما
خدمة الطالب الأقل تمثيالً �ف

ي 
يُمكن للطالب من الظروف والخلفيات الُمتنّوعة جداً الستفادة من الُمشاركة �ف

ي الحقيقة، تُش�ي بعض البحوث إىل أن الطالب من الخلفيات الأقّل 
برنامج الدبلوما. �ف

هم. حظاً اقتصادياً واجتماعياً يُمكنهم الستفادة من الُمشاركة أك�ش من غ�ي

نامج الدبلوما  ي ل�ب يجا�ب ي دراسة حول طالب جامعة كاليفورنيا، تجّل التأث�ي الإ
�ف

ف أن 
ّ ي دراسة ُمنفصلة، تب�ي

ي الطالب من أبناء الأرس محدودة الدخل. كذلك، �ف
�ف

ي مدارس شيكاغو 
ي والأقلّيات �ف

ية من ذوي الدخل الُمتد�ف طالب المناطق الحرصف
ي 

ة فيما يتعّلق باللتحاق بالجامعات والمفهوم الذا�ت الحكومية يستفيدون بدرجة كب�ي
الأكاديمي. من التقرير:

ي 
... حّقاً، يبدو أن برنامج البكالوريا الّدولّية IB قّد حّقق إنجازاً نادراً جداً �ف

ية: فقد استوعب الطالب الأقّل حظاً اقتصادياً  ي المناطق الحرصف
التعليم �ف

ف  ّ إمكانياتهم التعليمية بعيدة المدى من خالل جعلهم متعّلم�ي واجتماعياً وغ�ي
عل المستوى العالمي يملكون ترسانة من المهارات الأكاديمية. 51

ي عام 2015 أن احتمال التحاق طالب البكالوريا الّدولّية IB ذوي 
كشف تحليل �ف

ي برنامج 
ًة �ف ي الوليات الُمّتحدة مبارسش

ثنية �ف ي من جميع الخلفيات الإ
الدخل الُمتد�ف

ي للطالب محدودي 
للدرجة الجامعية الأوىل يبلغ الِضعف مقارنًة مع الُمعّدل الوط�ف

ف طالب الأقّليات. إضافًة إىل ذلك، فإن  الدخل. كانت الختالفات هي الأك�ش ظهوراً ب�ي
ف للحصول عل الدبلوما من المدارس الثانوية الأمريكّية  76 % من الطالب المرشح�ي

يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا  الٌمّتحدة: كيف يكون أداؤهم مقارنًة مع طالب المستوى الُمتقّدم؟ باثسدا، ولية م�ي
.IB الّدولّية

ي فلوريدا. موجز البحث. مينلو بارك، 
ي يدرسها طالب البكالوريا الّدولّية IB �ن

ي كيه وبالند جيه. 2011. أول مساقات الكّلية ال�ت 47 كاس�ب

كاليفورنيا، الوليات الُمّتحدة الأمريكّية.  معهد ستانفورد للبحوث.
48 شاه أس ودين أم وتشن واي سي 2010.

49 غرين أف وفينيولز إيه. 2012.

.2010 . 50 شاه أس ودين أم وتشن واي سي

ي وآخرون. 2012.
51 كوكا �ف

ي الوليات المتحدة 
معدلت التخّرج من الدراسة لمدة أربع سنوات لطالب برنامج الدبلوما �ن

. ّ ي
حسب نوع المؤسسة التعليمّية مقارنة بالمعدل الوط�ن

جرون أل، 2015( )المصدر: ب�ي
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ي لإحصاءات التعليم 2014(
ملحوظة: البيانات الوطنية تتوفر فقط لعام 2007 )المركز الوط�ف

ي المملكة الُمّتحدة. )المصدر: وكالة إحصائّيات التعليم 
أداء الطالب بعد المرحلة الثانوية �ن

)2016 ، العالي

ي نفس مجال المادة الدراسية خالل 
ن درجات برنامج الدبلوما ودرجات المساق �ن العالقة ب�ي

ي جامعة فلوريدا.
السنة الجامعية الأول �ن

ي وبالند 2011( )المصدر: كاس�ب

IB طالب دبلوما البكالوريا الدولية طالب المستوى المتقدم
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ي التحقوا بالجامعات للحصول 
بنسب مئوية عالية من السكان ذوي الدخل الُمتد�ف

عل درجة البكالوريوس.  52 53

ما وراء الدراسة الأكاديمّية

ل يجلب طالب برنامج الدبلوما إىل الجامعات المهارات الأكاديمّية القويّة فحسب. 
ي خلق 

فالبكالوريا الّدولّية IB تهدف إىل إعداد أفراد يفكرون بعقلية دّولية ويسهمون �ف
ي الطبيعة 

كون مع الآخرين �ف عالم أفضل وأك�ش سلماً، من خالل إدراكهم أنّهم يش�ت
ي تعهد الأرض والوصاية عليها. يُنّمي برنامج الدبلوما الفضول والتأمل 

نسانّية و�ف الإ
ي والحّس بالمجتمع.

ف الذا�ت والتحف�ي

مالمح ُمتعّلم البكالوريا الّدولّية
ف  ف وُمطلع�ي ع مالمح ُمتعلِّم البكالوريا الّدولّية الطالب عل أن يُصبحوا متسائل�ي تُشجِّ

ف  ف ومتواِزن�ي ف وُمجازف�ي ف وذوي مبادئ ومنفتحي العقل ومهتم�ي رين ومتواصل�ي وُمفكِّ
ي تتضّمنها جميع برامج البكالوريا 

. والهدف من هذه الفلسفة والأفكار ال�ت ف ل�ي وُمتأمِّ
ة طويلة تمتد إىل ما بعد  ات حقيقية تدوم لف�ت جم إىل تأث�ي الّدولية هو أن تُ�ت

ي برامج البكالوريا الدولّية.54 55 56
الُمشاركة �ف

ي الحياة الجامعية
المشاركة �ف

ي جامعة بريتيش كولومبيا كان يُرجح أن يُش�ي طالب برنامج الدبلوما إىل أنهم 
�ف

ي الخارج واللتحاق بوظيفة 
ي بحوث الجامعات والدراسة �ف

اك �ف خّططوا لالش�ت
. بعد نهاية أول سنة دراسّية لهم، كان احتمال مشاركة  ّ ي ة عمل تدري�ب تدريبّية أو ف�ت

ي نشاطات قيادة الطالب وأندية الطالب أو المنظمات 
طالب برنامج الدبلوما �ف

اً جداً.57 الطالبّية والعمل التطّوعّي والتعليم الفردّي/تدريس الطالب الآخرين كب�ي

العقلية الّدولّية
ّ الفريد من نوعه للبكالوريا الّدولّية IB يصنع إسهامات هادفة  ف الدوىلي ك�ي إن ال�ت

ي مهن 
للنجاح بعد المرحلة الثانوية وهو وثيق الصلة بطموحات الطالب بالعمل �ف

ي إحدى الوليات الأمريكية، ُوِجد أن طالب برنامج الدبلوما 
هة نحو الدولّية. �ف ُموجَّ

يملكون إدراكاً للفهم الدوىلي أفضل وأعمق من أقرانهم من طالب التنسيب الُمتقّدم، 
وا عن اعتقادهم بأن برنامج الدبلوما عّزز من هذا الفهم. 58 59 ّ كما أنهم ع�ب

العقلية المدنّية
ف القضايا العالمية والمحّلية.  ع برنامج الدبلوما الطالَب عل رؤية الروابط ب�ي يُشجِّ

أظهر طالب برنامج الدبلوما اهتماماً أك�ب بالبنية الحكومية المحّلية وعمليات ُصنع 
ي مشاريع الخدمة المدنية.  60 61

السياسات وفهمها، واحتمال أك�ب لالنخراط �ف

الطباع طويلة الأجل
نامج  ي ال�ب

قة مع خّريجي برنامج الدبلوما الذين شاركوا �ف كشفت الُمقابالت الُمتعمِّ
ة من 1968 إىل 2014 عن تأث�ي عميق وطويل الأمد، ويشمل ذلك التأث�ي  خالل الف�ت

عل المسارات الأكاديمية والمهنية، ووجهة النظر العالمية الأوسع، والتفك�ي الناقد، 
يجابية نحو التعليم الذي يدوم مدى الحياة. وكان  والمهارات التحليلية، والطباع الإ

ف  ك فيها هو إمكانية برنامج الدبلوما من تشكيل حياة الطالب المشارك�ي المحور المش�ت
فيه بقوة.62

ي كيه، ووودورث كيه، وكيتنغ كيه، وساندس جيه. 2015. التوّجهات الوطنية للبكالوريا الدولّية IB للطالب محدودي الدخل 2008-2014. مينلو بارك، كاليفورنيا، الوليات الُمّتحدة الأمريكّية.  معهد ستانفورد للبحوث. 52 كاس�ب

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية امج والمشاركة فيها واللتحاق بالجامعة. باثسدا، ولية م�ي ة: الوصول لل�ب ي التجّمعات الفق�ي
ي المدارس الأمريكية �ن

53 غوردون أم، وفاندركامب إي، وهاليك أو. 2015. برامج البكالوريا الّدولّية IB �ن

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية اليا وهونغ كونغ. باثسدا، ولية م�ي ي الهند وأُس�ت
ي أن. 2014. مالمح ُمتعلِّم البكالوريا الّدولّية: دراسة مقارنة للتطبيق والتكييف والنتائج �ن

ي أف، وأكوارو دي، وكواي جيه، وساليس آر، وسافدج جي، وسوبا�ف
54 ريز�ف

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية 55 ستيفنسن اتش، وجوزيف أس، وبيلي أل، وكوكر أل، وفوكس أس، وبومان ايه. 2016.  "الهتمام" ع�ب التسلسل التعليمي لمراحل البكالوريا الّدولّية. باثسدا، ولية م�ي

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية ي البكالوريا الّدولّية IB. باثسدا، ولية م�ي
ي برنامج الدبلوما �ن

56 مركز بحوث التعليم، تكساس جامعة ايه آند أم. 2016. دراسة حول "التأّمل" �ن

57 بلوم أم. 2011.

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية ن والهند. باثسدا، ولية م�ي اليا والص�ي ي أُس�ت
ي البكالوريا الّدولّية IB �ن

ي برنامج الدبلوما �ن
اكاش ايه، وسينغ أم، وكي جيه. 2014. دراسة مقارنة حول العقلية الّدولّية �ن 58 رسي�ب

. الُمجّلد 3، العدد 2، الصفحات 348-331 ي التعليم الدوىلي
ي الوليات الُمّتحدة الأمريكية. مجّلة البحوث �ف

ي البكالوريا الدولّية IB وبرامج التنسيب الُمتقّدم �ن
ن طالب برنامج الدبلوما �ن كس. 2003. مقارنة مستويات الفهم الدولي ب�ي 59 هاي�ف

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية ي البكالوريا الّدولّية IB. باثسدا، ولية م�ي
ي برنامج الدبلوما �ن

. 2014. العقلّية المدنّية الأكاديمّية والمواطنة النموذجّية �ن ف 60 سافيدرا، الأرجنت�ي

كة آر إم سي للبحوث. . دنفر، كولورادو، الوليات الُمتحدة الأمريكّية.  رسش ي
بداع والنشاط والخدمة عىل العقلّية المدنّية للطالب والنخراط المد�ن ي ُمتطّلب الإ

61 بيليغ أس اتش. 2013. تأث�ي الُمشاركة �ن

.IB يالند، الوليات الُمتحدة الأمريكّية. البكالوريا الّدولّية 62 رايت كيه. 2015. برامج البكالوريا الّدولّية IB: نتائج أطول أجالً. باثسدا، ولية م�ي

ة بعد الدراسة الثانوية وفقاً للدخل والعرق اللتحاق مبا�ش

ي الوليات 
اللتحاق بمرحلة التعليم المتوّسط ما بعد الثانوي ُمفّصالً وفقاً للِعرق والدخل �ن

.2015  ،IB الُمّتحدة الأمريكية. المصدر: البكالوريا الّدولّية
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اف بطالب البكالوريا الّدولّية IB وتوظيفهم الع�ت

ي جامعاتهم وُكلّياتهم. ُرغم انتماء طالب برنامج الدبلوما إىل مجموعة 
كما قرأتم للتو، فإن الشواهد تُش�ي بقوة إىل أن طالب برنامج الدبلوما يمكنهم الُمساهمة بالكث�ي �ف

ة  ي اللتحاق بأحد أقوى برامج مؤسسات التعليم الثانوي المتوّفرة وتحّدي أنفسهم بطرق جديدة وُمث�ي
ي الرغبة �ف

كون �ف واسعة من الخلفيات والجنسيات، إل أنهم يش�ت
لالهتمام.

اف بالبكالوريا الّدولّية IB من أك�ش الُطرق فعالية لجذب مؤسسات التعليم العاىلي لطالب البكالوريا الّدولّية IB من جميع أنحاء العالم. السياسات  تُعّد السياسات القوية لالع�ت
اف بالبكالوريا الدولية: القوية لالع�ت

ع طلبات التقديم من طالب برنامج الدبلوما بشكل فّعال تُشجِّ  •
نامج الكامل كذلك ي ال�ب

ي مساقات برنامج الدبلوما الفردية و�ف
ف بتحصيل الطالب �ف تع�ت  •

بداع، النشاط، الخدمة نامج الدبلوما: نظرية المعرفة، المقال الُمطّول، الإ ر العنارص الإجبارية ل�ب تُقدِّ  •
نامج ي ال�ب

مة أو اعتماد ساعات مقابل تحصيل الطالب �ف ي مراتب ُمتقدِّ
ر إمكانية بدء الدراسة �ف تُوفِّ  •

ي برنامج الدبلوما
ر فرص الفوز بمنحة تقديرية ُمعّينة اعتماداً عل أداء الطالب �ف تُوفِّ  •
تُعدُّ طالب برنامج الدبلوما للحصول عل الِمَنح التعليمية الأخرى  •

يُعّد ِسجّل طالب البكالوريا الدولّية IB أفضل مكان تستعرض فيه مؤسسات التعليم العاىلي سياساتها وما تقّدمه لطالب البكالوريا الّدولّية IB، وكذلك هو أفضل مكان 
ي جميع أنحاء العالم.

لمدارس البكالوريا الّدولّية IB وُطالبها لتوف�ي المعلومات حول الجامعات والُكلّيات الهامة �ف

ي جميع أنحاء العالم. يُمكن لأي مؤسسة من مؤسسات 
إن ِسجّل طالب البكالوريا الدولّية IB خدمة تُقّدمها البكالوريا الّدولّية IB لربط طالّبها بالجامعات والُكلّيات الرائدة �ف

ز برامجها الأكاديمية والحياة الجامعية بها، وكذلك معاي�ي القبول وما تقّدمه خاصة لطالب البكالوريا الّدولّية IB. يُمكن لطالب  التعليم العاىلي إنشاء ملّف للبيانات يُ�ب
ي تحديد المؤسسات التعليمية "الأنْسب" لطالب البكالوريا الّدولّية IB. كما يُمكن لمدارس عالم البكالوريا الّدولّية 

البكالوريا الّدولّية IB استخدام معاي�ي البحث للمساعدة �ف
وطالبها إنشاء ملفات شخصية للتواصل مع الجامعات المهتمة. 63

registry.ibo.org يمكنك الوصول إىل ِسجل طالب البكالوريا الدولية من خالل

ضافية والدعم المصادر  الإ

نصاف وحسن الطالع. تتوّفر المصادر الرائعة  اف تّتسم بالإ ف لتطوير سياسات اع�ت وري�ي مدادها بالمعلومات والدعم الرصف ًة مع الجامعات لإ تعمل البكالوريا الّدولّية IB مبارسش
التالية لأي جامعة أو ُكلّية.

.www.ibo.org/university-admission : IB  اف بالبكالوريا الدولّية ي صفحات الع�ت
يُمكن العثور عل العديد من المصادر والفعاليات �ف  •

.www.ibo.org/en/about-the-ib/research أو كّلفت جهات أخرى بإجرائها متاحة عل IB ي أَجرتها البكالوريا الّدولّية
جميع البحوث ال�ت  •

ونياً. لمزيد من المعلومات أرسل رسالة إىل البكالوريا  لة لّطالع الكلّيات. بالإضافة إىل ذلك، يُمكن للجامعات استالم نتائج الطالب إلك�ت تتوّفر مواد المنهج  والتقييم ُمفصَّ  •
 ibid@ibo.org : IB  الّدولّية

.www.ibo.org ح منهج وتقييم كل مساق من مساقات برنامج الدبلوما، ُمتاحة عل ي ت�ش
ُملخّصات المواد الدراسية، ال�ت  •

تُعد مدارس عالم البكالوريا الّدولّية IB أو الجمعيات المحلّية التابعة لها مصدراً رائعاً للمعلومات حول طالب برنامج الدبلوما.  •
ي الجامعة إعطاء رؤيتهم الشخصية حول تجاربهم.

يُمكن لخّريجي البكالوريا الّدولّية IB المتواجدين �ف  •

تريدون المزيد من المعلومات؟

recognition@ibo.org

ِكة فقط، ولكن ملفات مدارس عالم البكالوريا الّدولّية IB متاحة للجميع دون قيود.
63 مالحظة: تُتاح الملّفات الشخصية للطالب للمؤسسات التعليمية الُمش�ت
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