
مها مدارس عالم البكالوريا الّدولّية. نعتقد أّن هذه السمات – والسمات ا��خرى المماثلة –  تشمل م�مح ُمتعل�م البكالوريا الّدولّية ع�� سمات تُقّدرها وتح 

� المجتمعات المحلّية والوطنّية والعالمّية.
�� � بوسعها مساعدة ا��فراد والجماعات ع� أن يُصبحوا أعضاًء مسؤول��

م�مح ُمتعل�م البكالوريا الّدولّية
� خلق عالم أفضل وأك� سلماً، من خ�ل إدراكهم 

رون بعقلية دولّية ويُسهمون �� تهدف جميع برامج البكالوريا الّدولّية إ® إعداد أفراٍد يُفك�
� تعّهد ا��رض والوصاية عليها.

نسانّية و�� � الطبيعة ا�¶
كون مع ا�̧خرين �� أنّهم يش 

كُمتعل�مي البكالوريا الّدولّية، نسعى إ® أن نكون: 

رها حق تقدير.  نفهم ثقافتنا وتاريخنا الشخ�� وِقَيم ا��خرين وتقاليدهم ونُقد�
ونسعى ل�ط�ع ع مجموعة من وجهات النظر ونُقي�مها، ونحن ع استعداد 

للتعّلم وا�ستفادة من تجاربنا. 

�م بالتعاون لتقديم الخدمة ونعمل ��حداث  ام. ونل¡� نُبدي العطف والحنو وا�ح¡�
� العالم من حولنا.

� حياة ا��خرين و¦�
�¦ ّ � تغي¡� إيجا̈§

نفهم أهمّية توازن الجوانب المختلفة من حياتنا – الفكريّة، والبدنّية، والعاطفّية - 
لتحقيق الخ¡� والسعادة والرفاهية الشخصّية لنا ول��خرين. ونُدرك ع�قة ا�عتماد 

� العالم الذي نحيا فيه. �µخرين وب��ا � �µالمتبادل بيننا وب

� أفكارنا وتجربتنا. ونعمل ع فهم مواطن القوة 
� العالم و¦�

نُمعن التفك¡� ¦�
. ّ ̧� ندعم تعّلمنا ونمّونا الشخ�� والضعف لدينا ل

نتعامل مع الغموض بتدبّر وتصميم وعزم. ونعمل بمفردنا وبالتعاون مع 
� حل 

اتيجّيات ُمبتكرة. ونحن ماهرون ¦� ا��خرين �ستكشاف أفكار جديدة واس¡�
. � وجه التحديّات والتغي¡�

المشاكل ومرنون ¦�

ُمنفتحي العقل

� ُمهتّم��

 � ُمجازف��

� ُمتوازن��

� ُمتأّمل��

نُنّمي ملكات فضولنا، ونُطّور المهارات ال�زمة للتساؤل والبحث. ونعرف كيف 
نتعّلم بأنفسنا ومع ا��خرين. ونتعّلم بحماسة ويستمر حبنا للتعّلم مدى الحياة.

� ع المفاهيم ونستخدمه، ونستكشف المعرفة ع¡§ 
�Åستيعاب المب�ر ا نطو�

� القضايا وا�Çفكار ذات ا�Çهمّية 
مجموعة من الفروع المعرفّية. وننخرط ¦�

المحلّية والعالمّية. 

 Êالتحليل ونبادر إ �
بداعي ¦� نستخدم مهارات التفك¡� الّناقد والتفك¡� ا��

العمل المسؤول حيال المشاكل الُمعّقدة. ونتوÊّ زمام المبادرة �تخاذ قرارات 
منطقّية وأخ�قّية.

ة. ونتعاون تعاوناً فعلّياً  � عن أنفسنا بثقة وإبداع بأك¡Ð من لغة وبطرق كث¡� نُع¡§
ونُصغي لوجهات نظر ا��خرين أفراداً وجماعات.

ام تجاه كرامة  نصاف والعدالة، واح¡� نتÕّف باستقامة وأمانة وبحٍس شديٍد با��
� كل مكان. ونتحّمل المسؤولّية عن تÕفاتنا وتبعاتها. 

نسان وحقوق الناس ¦� ا��

� ُمتسائل��

� ُمطّلع��

رين مفك�

� ُمتواصل��

ذوي مبادئ

م البكالوريا الّدولّية
ح ُمتعل�

م�م
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