مالمح ُمتع ِّل
م ال

لوريا ال ّدول ّية
بكا

الدول ّية
مالمح ُمتع ِّلم البكالوريا ّ

الدول ّية إىل إعداد أفر ٍاد يُفكِّرون بعقلية دول ّية ويُسهمون  ىڡ خلق عالم أفضل وأكرى سلماً ،من خالل إدراكهم
تهدف جميع برامج البكالوريا ّ

¸


وىڡ تع ّهد االرض والوصاية عليها.
أنّهم يشرىكون مع االخرين ىڡ الطبيعة ¶
االنسان ّية 
الدول ّية ،نسعى إىل أن نكون:
كمتع ِّلمي البكالوريا ّ
ُ

تسائلںى
ُم
ُمنفتحي العقل
طور المهارات الالزمة للتساؤل والبحث .ونعرف كيف
نُ ّنمي ملكات فضولنا ،ونُ ّ
نتعلّم بأنفسنا ومع االخرين .ونتعلّم بحماسة ويستمر حبنا للتعلّم مدى الحياة.

قدرها حق تقدير.
نفهم ثقافتنا وتاريخنا
الشخىص ِوق َيم االخرين وتقاليدهم ونُ ِّ

قيمها ،ونحن عىل استعداد
ونسعى لالطالع عىل مجموعة من وجهات النظر ون ُِّ
للتعلّم واالستفادة من تجاربنا.


المبىى عىل المفاهيم ونستخدمهÇ ،ونستكشف Çالمعرفة §عرى
ِّ
نطور االستيعاب 
همية
مجموعة من الفروع
المعرفية .وننخرط ىڡ القضايا واالفكار ذات اال ّ
ّ
العالمية.
المحليةو
ّ
ّ


االحرىام  .
ونلرىم بالتعاون لتقديم الخدمة ونعمل الحداث
نُبدي العطف و
الحنواالوخرين 
وىڡ العالم من حولنا.
إيجاىى  ىڡ حياة


تغيرى §  ّ

التفكرى االبداعي  ىڡ التحليل ونبادر إىل
التفكرى ال ّناقد و 
نستخدم مهارات 
المعقّدةّ .
ونتوىل زمام المبادرة التخاذ قرارات
العمل المسؤول حيال المشاكل ُ
أخالقية.
منطقيةو ّ
ّ

نتعامل مع الغموض بتدبّر وتصميم وعزم .ونعمل بمفردنا وبالتعاون مع

اتيجيات ُمبتكرة .ونحن ماهرون  ىڡ حل
االخرين
الستكشاف أفكار جديدة واسرى ّ

التغيرى.
المشاكل ومرنون ىڡ وجه التحديّات و 

ُمطّ  
لعںى
مفكِّرين


تواصلںى
ُم

عرى عن أنفسنا بثقة وإبداع Ð
فعلياً
بأكرى من لغة وبطرق 
كثرىة .ونتعاون تعاوناً ّ
نُ § ِّ
ونُصغي لوجهات نظر االخرين أفراداً وجماعات.

ذوي مبادئ

باالنصاف والعدالة ،و 
احرىام تجاه كرامة
شديد 
وبحس ٍ
نترصف باستقامة وأمانة  ٍ
ّ
المسؤولية عن ترصفاتنا وتبعاتها.
ل
ونتحم
مكان.
االنسان وحقوق الناس ىڡ كل
ّ
ّ

هتم  ںى
ُم ّ

ُم  
جازفںى
ُم  
توازنںى

العاطفية -
البدنية ،و
ّ
أهمية توازن الجوانب المختلفة من حياتنا – الفكريّة ،و ّ
نفهم ّ
الشخصية لنا ولالخرين .ونُدرك عالقة االعتماد
الخرى والسعادة والرفاهية
لتحقيق

ّ
وبںى االخرين  
المتبادل بيننا  
وبںى العالم الذي نحيا فيه.

تأم  
لںى
ُم ّ



وىڡ أفكارنا وتجربتنا .ونعمل عىل فهم مواطن القوة
نُمعن 
التفكرى ىڡ العالم 
الشخىص.
ونمونا
لىك ندعم تعلّمنا ّ
والضعف لدينا 
ّ

تشمل مالمح متع ِّلم البكالوريا الدولية عرس سمات تُقدرها وتحرىمها مدارس عالم البكالوريا الدولية .نعتقد أن هذه السمات – والسمات 
االخرى المماثلة –
ّ
ّ
ُ
ّ ّ
ّ ّ



مسؤولںى ىڡ المجتمعات المحل ّية والوطن ّية والعالم ّية.
بوسعها مساعدة االفراد والجماعات عىل أن يُصبحوا أعضا ًء
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