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THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE
DIPLOMA PROGRAMME
The IB Diploma Programme is a challenging two-year curriculum, primarily aimed at students aged
16 to 19. It leads to a qualification that is widely recognized by the world’s leading universities. IB
DP students also graduate with the QAS High School Diploma. The curriculum contains six subject
groups together with a core made up of three separate parts; each course or subject is integrated
with a range of approaches to learning. This is illustrated by the diagram below.

The 6 subject areas are:
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Language A –

Group
1

Studies in language
and Literature

Group
2

Acquisition

Group
3

Individuals and
Societies

Group
4

Sciences

Group
5

Mathematics

Group
6

Language B –

The Arts

(or another group 3
or 4 course)

For full IB Diploma students three subjects are studied at Higher Level (HL) and the remaining three subjects are
studied at Standard Level (SL). Initially students select the subject choices in conversation with the school and
their parents. Students will study some HL material within each class, where available, during the first semester.
This gives students and teachers time to make an informed decision about which classes to continue for the
full 2 years at HL, and which to continue at SL. Please note; some subjects are only offered at Standard Level.
All three parts of the core—extended essay, theory of knowledge and creativity, action, service—are compulsory
to the full DP and are central to the philosophy of the Diploma Programme. They can also be taken as individual
courses by Diploma Courses students.
At the end of the two-year programme, candidates are assessed both internally and externally in ways that
measure individual performance against stated objectives for each subject.
IB Diploma students are scheduled for their six chosen subject classes, plus a combined class for Theory of
Knowledge and the Extended Essay. CAS is completed outside of normal schedules. There will be a number
of study blocks during which students will learn to manage their own time and learning.

Entry requirements for the full IB Diploma
Completion of the full IB Middle Years Programme including the Personal Project with a minimum of 40 points
including a minimum of grade 4 in Personal Project is a good indicator of potential success in the IBDP. But
QAS is an inclusive school and all students are given the opportunity to take the full range of IBDP classes in
their first semester. Choosing and scheduling of courses will also include teacher recommendation, student
interview, student interests, and parental input, and school timetable restrictions.

Passing the IB Diploma
Each of the 6 main subjects are graded from a low of 1 to a high of 7, with the points being accrued to create a
potential of 42. There are three further points available from the EE and ToK making a grand total of 45 points.
In order to attain the IB Diploma a candidate must fulfill a number of requirements, including:
• 24 points in total,
• At least 12 points from the 3 Higher Level (HL) courses
• At least 9 points from the 3 Standard Level (SL) courses
• A grade A-D in Theory of Knowledge (ToK) and the Extended Essay (EE)
• Completion of the Creativity, Activity & Service (CAS) requirements
All students receive a Certificate of Results for the IB Diploma, listing all courses taken and final grades
attained. Successful students of the full IB Diploma also receive this as a separate qualification. Students who
successfully complete the Arabic A: Language and Literature courses could be awarded a Bilingual Diploma.
The IB award results in July after Grade 12 and certificates are available in the following September.
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THE QATAR ACADEMY SIDRA
HIGH SCHOOL DIPLOMA
The QAS Diploma is a full American High School Diploma qualification accredited by the Council of
International Schools (CIS) and the New England Association of Schools and Colleges (NEASC) in the
United States, and the State of Qatar’s Ministry of Education.
QAS aims to offer flexible pathways to graduation with this High School Diploma. Whether full or part (Courses)
candidates for the IB Diploma students are also candidates for the QAS Diploma. The HS Diploma grades are
determined by teacher ongoing assessment throughout the two years of each course. These assessments
form the basis for teacher report grades and comments, and are recorded on each sudent’s four-year transcript
for Grades 9-12. This in turn, with or without IB predicted grades, can form the basis for university and college
applications. The QAS Diploma is awarded at Graduation at the end of Grade 12.

Graduation requirements for
the QAS High School Diploma
To graduate from QAS, a student
must earn a total of 24 credits from
Grades 9-12, including at least the
following number of credits in each
subject area:

Islamic student must take 2 year-credits of Islamic Studies and
a further minimum 3.75 credits from electives. Non-Islamic
students must take a minimum of 3.75 from electives. These
electives could be taken with additional DP courses, including
ToK.
The MoE also requires a minimum of 90% attendance for each
semester.
QAS is an inclusive school. We guide students on to the
appropriate pathway towards achieving their potential. The two
main pathways are detailed below, with a third in development.

Course

Credit Years

English

4

Mathematics

4

Additional language

3

Science

4

on this pathway conform to and attain all the DP requirements
detailed on the preceding page and earn both an IB Diploma
and a QAS HS Diploma.

Social Studies

3

Pathway 2: QAS HS Diploma with DP courses on an IB Courses

Pathway 1: QAS HS Diploma with full IB Diploma. Students

certificate of results. Students on this pathway take a minimum
of five classes for the two years of Grades 11 and 12. Most of
Qatar History
0.25
these classes will be from the IB Diploma Programme; the same
lessons, syllabi, materials and in-school assessments as full IB
Diploma students. Students then elect to sit examinations in three to six of these subjects at the end of Grade
12 and then receive an IB Diploma Certificate of Results from the IB.
PE and Health

2

Higher and Standard level classes: There are no rules about the combination of SL and HL examinations
for students in Pathway 2. Most students will take Standard Level examinations in their chosen subjects. Some
students may want to take a Higher Level class in the hope of attaining a grade 4 or higher because some US
colleges or universities may credit this as a first-year equivalent. As with full IB Diploma candidates the level
for each class is not decided until the end of the first semester of Grade 11. Final ecisions regarding IBDP
examination entry and resulting qualifications are taken in the second month of Grade 12. This gives student,
teachers and parent time to experience the classes before maing binding decisions.
QAS does not calculate or publish a GPA (grade point average). Colleges and universities determine these
based on the transcript results we provide with student applications.

Pathway 3: This route to graduation is being developed as part of QAS’s commitment to inclusive education.

Students and families will be able to work with the school to develop bespoke pathways to graduation, or to
a school completion certificate.
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Groups 1 and 2: Languages

Language and Literature, & Language Acquisition -

English, Arabic, Spanish

Language A: Studies in Language and Literature is a class for students who are sufficiently fluent in English
and/or Arabic as an academic language, not just a language of social and family conversation. The course
develops the student’s ability to read, write, listen and speak to a high level of academic fluency. Language A:
Language and Literature consists of four parts:

Readers, writers and texts
Non-literary texts are chosen from a variety of sources and media to represent as wide a range of text types
as possible, and works are chosen from a variety of literary forms. The study of the non-literary texts and
works focuses on the nature of language and communication and the nature of literature and its study. This
study includes the investigation of how texts themselves operate as well as the contexts and complexities of
production and reception. Focus is on the development of personal and critical responses to the particulars
of communication.

Time and space
Non-literary texts and literary works are chosen from a variety of sources, literary forms and media that reflect
a range of historical and/or cultural perspectives. Their study focuses on the contexts of language use and
the variety of ways literary and non-literary texts might both reflect and shape society at large. The focus is
on the consideration of personal and cultural perspectives, the development of broader perspectives, and an
awareness of the ways in which context is tied to meaning.

Intertextuality: connecting texts
Non-literary texts and literary works are chosen from a variety of sources, literary forms and media in a way
that allows students an opportunity to extend their study and make fruitful comparisons. Their study focuses
on intertextual relationships with possibilities to
explore various topics, thematic concerns, generic
conventions, modes or literary traditions that have
been introduced throughout the course. The focus
is on the development of critical response grounded
in an understanding of the complex relationships
among texts.
The Language and Literature course is assessed by
oral interview, a selection of written course work
tasks, and two examination sessions at the end of
Grade 12.
Language B; language acquisition is a class for
students who are learning to speak, read and write
in this foreign language. It is not merely an easier
version of the Language and Literature class.
The IB Coordinator, in conjunction with teachers,
is responsible for the placement of students. “The
degree to which students are already competent in
the language and the degree of proficiency they wish
to attain by the end of the period of study are the
most important factors in identifying the appropriate
course… The most important consideration is that
the course should be a challenging educational
experience for the student.” – IB DP Language B
subject guide.
7

THE QATAR ACADEMY SIDRA
HIGH SCHOOL DIPLOMA
Elements of language skills that will be assessed, acquired and developed at all levels include vocabulary,
grammatical structures, register, pronunciation and intonation.
Language acquisition will be achieved through three key skills and competencies (as defined by the Council
of Europe).
• Receptive skills are the ability to comprehend written and spoken language; its message, and its cultural
and contextual connotations.
• Productive skills are the ability to write and speak the target language effectively; to write and speak
coherently and also in a way that is appropriate to context and purpose.
• Interactive skills are the ability to understand and respond effectively to written and spoken language.
The IBDP has two Language Acquisition classes: B and ab inicio. Language B is offered in English, Arabic and
Spanish. Ab inicio is offered in Spanish classes at QAS and, for an extra fee payable by parents, in French and
Mandarin, via the online IBDP course provider Pamoja.
Language B is available at either HL or SL. Two works of literature are studied at HL only. Language Ab Initio
is Standard Level only.
The Language B courses are assessed by oral interview and three examinations (reading, writing, listening,) at
the end of Grade 12.

Group 3

Individuals and Societies

Business management
“Business management is a rigorous, challenging and dynamic discipline in the individuals and societies
subject group. The role of businesses, as distinct from other organizations and actors in a society, is to
produce and sell goods and services that meet human needs and wants by organizing resources. Profitmaking, risk-taking and operating in a competitive environment characterize most business organizations.”
- DP subject guide for Business Management
This course is designed to develop students’ knowledge and understanding of business management theories,
as well as their ability to apply a range of tools and techniques. Students learn to analyse, discuss and evaluate
business activities at local, national and international levels.
The course covers
• the key characteristics of business - organization and environment
• human resource management
• finance and accounts
• marketing - operations management. Links between the topics are central to the course.
Through the exploration of six underpinning concepts (change, culture, ethics, globalization, innovation and
strategy), the course allows students to develop a holistic understanding of today’s complex and dynamic
business environment. This conceptual learning is firmly anchored in business management theories, tools and
techniques and placed in the context of real world examples and case studies.
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History
“History is more than the study of the past. It is the process of recording, reconstructing and interpreting
the past through the investigation of a variety of sources.” - IB DP subject guide for History
Historical study involves both the selection and interpretation of data and the critical evaluation of it, through
both primary historical sources and the work of historians. You will learn information and time management,
critical thinking and analytical skills. You will improve your verbal and written literacy and develop your
independent viewpoints.
At QAS the DP History Course is designed to offer a comprehensive survey of key events of the 20th Century.
At the Standard Level, students will develop their historical and research skills while examining three
authoritarian states (each from a different region), the theme of “Rights and Protest” by examining two case
studies, South Africa and the USA, and by studying the history of the Cold War between the USA and the
Soviet Union.
Course elements could include:

• Rights and Protest: Study of Apartheid South Africa (1948-64) Study of Civil Rights in the USA (1955-64)
• Authoritarian States: Hitler and Germany Castro and Cuba Nasser and Egypt
• The Cold War: Superpower tensions and rivalries.
• The Second World War and the Americas Impact on two countries in the Americas. Social impact/impact
on women and minorities. Use of atomic weapons against Japan.
• Civil Rights and Social Movements in the Americas post-1945 Rights of indigenous peoples in the
Americas. African-Americans and the Civil Rights Movement. Hispanic-American movement. Feminism
in the Americas.
At the Higher Level, students will focus on the History of the Americas. In addition to all SL content, students
will study the emergence of the Americas in Global Affairs, the First World War, the Americas and the Second
World War, and take a more in depth look at civil rights and social protest movements in the Americas post1945. Higher Level also includes Emergence of the Americas in Global Affairs US expansionism SpanishAmerican War US and the Americas in the First World War.
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THE QATAR ACADEMY SIDRA
HIGH SCHOOL DIPLOMA
Psychology
The IB DP Psychology course adopts an integrative approach looking at the interaction between biological, cognitive and
sociocultural influences on human behaviour. The ethical concerns
raised by the methodology and application of psychological
research are also key considerations.
Part 1: The Core of the course introduces students to the three
fundamental influences on human behaviour: biological, cognitive
and sociocultural. Students also learn about research methods for
understanding human behaviour.
Topics include:
• The brain and behaviour
• Hormones and pheromones and behaviour
• Genetics and behaviour
• Cognitive influences on behaviour
The individual and the group:
• Cultural influences on behaviour

• Qualitative and Qualitative research methods.

HL only:
• The role of animal research in understanding human behaviour.
Part 2: Options are offered to students to provide continuity with the historical and contemporary studies
of human behaviour. Students are introduced to the developing fields in psychology. Students are invited to
consider four options:
• Abnormal psychology		
• Developmental psychology
• Health psychology			

• Psychology of human relationships

Part 3: Simple experimental study students are required to plan and undertake a simple experimental study
and to produce a report of their study.
Group 3 courses are assessed by a student directed research tasks completed during Grade 12, called the
Internal Assessment, and by two IB-marked examination sessions at the end of Grade 12.

Global Politics
“The Global Politics course explores fundamental political concepts such as power, equality, sustainability
and peace in a range of contexts. It allows students to develop an understanding of the local, national,
international and global dimensions of political activity and processes, as well as to explore political issues
affecting their own lives. The course helps students to understand abstract political concepts by grounding
them in real-world examples and case studies.” -IB DP Global Politics subject guide 2017
The course consists of four compulsory units, common to both SL and HL:
Power, sovereignty and international relations
This unit gives students an understanding of how power is distributed, recognised and contested at various
levels; the nation state, international organisations, and non-state actors.
Human rights
This unit focuses on the nature and practice of human rights. This includes the development and evolution
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of human rights, and how human rights agreements are ratified, enforced and contested. It looks at how
different groups and organisations pursue and advocate human rights controversies, and it analyses debates
surrounding human rights.
Development
This unit looks at how economic forces, state policies, local concerns and practices, and international
organizations affect development.
Peace and conflict
This unit focuses on different types of conflict and violence within and between nation states; and at postconflict transformation, reconciliation and reconstruction.
Higher Level
“SL and HL students study the four core units and undertake an engagement activity. Through a case
studies approach HL students also examine and evaluate two global political challenges, which by their
nature are complex, contestable and interlinked.” -IB DP Global Politics subject guide
Two global political challenges will be researched, discussed and presented as case studies. The two will come
from these 6 options: environment, poverty, health, identity, borders or security.
Group 3 courses are assessed by two examination sessions at the end of Grade 12, and by an Internal
Assessment that is completed during the final year of school. This is a written or presented independent
research project produced by the student in an area of their own interest.

Trans-disciplinary subject: Groups 3 and/or 4
Environmental Systems and Societies - SL only
“The prime intent of this course is to provide students with a coherent perspective of the interrelationships
between environmental systems and societies; one that enables them to adopt an informed personal
response to the wide range of pressing environmental issues that they will inevitably come to face.”
- IB DP Environmental Systems and Societies subject guide
Environmental Systems and Societies is a trans-disciplinary course that can be taken as either a Group 3:
Individuals and Societies option, or as a Group 4: Sciences option. It is, however, only available as a Standard
Level (SL) course. Students learn about 8 topics, listed below with details of some of the content:
Foundations of environmental systems and societies
Environmental value systems, Systems and models, Energy and equilibria, Sustainability, Humans and pollution.
Ecosystems and ecology
Species and populations, Communities and ecosystems, Flows of energy and matter, Biomes, zonation and
succession, Investigating ecosystems
Water and aquatic food production systems and societies
Access to fresh water, Aquatic food production systems, Water pollution.
Soil systems and terrestrial food production systems and societies
Terrestrial food production systems and food choices, Soil degradation and conservation.
Biodiversity and conservation Origins, Threats and Conservation of biodiversity.
Atmospheric systems and societies
Stratospheric ozone, Photochemical smog, Acid deposition.
Climate change and energy production
Energy choices and security, Climate change—causes and impacts, Climate change—mitigation and
adaptation.
Human systems and resource use
Human population dynamics, Resource use in society, Solid domestic waste, Human population carrying
capacity.
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HIGH SCHOOL DIPLOMA
Group 4

Sciences

Overview of all subjects
The three Group 4 Experimental Sciences share a common structure in terms of the kind of learning that takes
place. Biology, Chemistry and Physics are each approximately 70% theory and 30% practical work. Part of the
practical element is a ten-hour Group 4 Project. This is usually completed towards the end of Grade 11 and
involves the collaboration of science students from across the three subjects.
“The Group 4 project is an interdisciplinary activity in which all Diploma Programme science students must
participate. The intention is that students from the different group 4 subjects analyze a common topic
or problem. The exercise should be a collaborative experience where the emphasis is on the processes
involved in scientific investigation rather than the products of such investigation.”
– IB DP subject guides for the experimental sciences
Assessment in Group 4 courses is by an Internal Assessment research and experiemnt project conducted by
the student during Grade 12, in an area of their own interest. Each subject is also assessed by two externally
marked exaination sessions at the end of Grade 12.

Biology
“In the Diploma Programme Biology course, it is hoped that students will acquire a limited body of facts
and, at the same time, develop a broad, general understanding of the principles of the subject.” – IB DP
subject guide for Biology
There are four basic biological concepts that run throughout the course.
• Structure and function
• Universality versus diversity
• Equilibrium within systems
• Evolution
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The following topics describe the course content of IBDP Biology as taught at QAS. Students at SL study
the first 6, and students at HL are required to study 5 additional topics. There is a further option for both SL
and HL, studied in more depth at HL.
Cell biology
Introduction to cells, ultrastructure of cells, membrane structure, membrane transport, the origin of cells, and
cell division.
Molecular biology
Molecules to metabolism, water, carbohydrates and lipids, proteins, enzymes, structure of DNA and RNA,
DNA replication, transcription and translation, cell respiration and photosynthesis.
Genetics
Genes, chromosomes, meiosis, inheritance, genetic modification and biotechnology.
Ecology
Species, communities and ecosystems, energy flow, carbon cycling, climate change.
Evolution and biodiversity
Evidence for evolution, natural selection, classification of biodiversity, cladistics.
Human physiology
Digestion and absorption, the blood system, defence against infectious disease, gas exchange, neurons and
synapses, hormones, homeostasis and reproduction.
Higher level topics:
Nucleic acids
In depth exploration of DNA structure and replication,
transcription and gene expression, and translation.
Metabolism, cell respiration and photosynthesis
Metabolism, in depth exploration of cell respiration
and photosynthesis.

Plant biology
Transport in the xylem of plants, transport in the
phloem of plants, growth in plants, and reproduction
in plants.
Genetics and evolution
In depth exploration of meiosis and inheritance, gene
pools and speciation.
Animal physiology
Antibody production and vaccination, movement, the
kidney and osmoregulation, and sexual reproduction.

Students also study one further option from:

A

B

C

D

Neurobiology
and
behaviour

Biotechnology
and
bioinformatics

Ecology and
conservation or

Human
physiology
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Chemistry
“Chemistry is an experimental science that combines academic study with the acquisition of practical
and investigational skills. It is called the central science, as chemical principles underpin both the physical
environment in which we live and all biological systems. Apart from being a subject worthy of study in
its own right, chemistry is a prerequisite for many other courses in higher education, such as medicine,
biological science and environmental science, and serves as useful preparation for employment.” – IB DP
subject guide for Chemistry
Chemistry at QAS has a number of core, optional
and HL topics:
Stoichiometric relationship
Introduction to the particulate nature of matter and
chemical change, the mole concept and reacting
masses and volumes.
Atomic structure
The nuclear atom and electron configuration.

Acids and bases
Theories of acids and bases, properties of acids
and bases, strong and weak acids and bases, acid
deposition and the pH scale.
Oxidation and reduction
Oxidation and reduction and electrochemical cells.
Organic chemistry
Fundamentals of organic chemistry, functional group
chemistry.

Periodicity
The periodic table and periodic trends.
Chemical bonding and structure
Ionic bonding and structure, covalent bonding,
covalent structure, intermolecular forces and metallic
bonding.
Energetics/ thermochemistry
Measuring energy changes, Hess’s law, and bond
enthalpies.
Kinetics and Equilibrium
Collision theory and rates of reaction, and equilibrium.

Measurement and data processing
Uncertainty and error in measurement and in
calculated results, graphical techniques and
spectroscopic identification of organic compounds.
Medicinal chemistry
Pharmaceutical products and drug action, penicillin
and aspirin, opiates, pH regulation of the stomach,
anti-viral medications, the environmental impact of
some medications, nuclear medicine, Taxol- a chiral
auxiliary case study and drug detection and analysis.

Additional Higher Level topics:

Atomic
structure

Periodicity

Equilibrium
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Chemical
bonding and
structure

Acids and
bases

Energetics/
thermochemistry

Oxidation
and
reduction

Kinetics

Organic
chemistry

Physics
“Physics is the most fundamental of the experimental sciences, as it seeks to explain the universe itself,
from the very smallest particles—quarks, which may be truly fundamental—to the vast distances between
galaxies.” – IB DP subject guide for Physics
IB Physics covers the great pillars of classical physics, like Newtonian mechanics, electromagnetism and
thermodynamics. It also deals with 20th century ideas such as relativity, quantum and nuclear physics, and
chaos theories. All have gone a long way in deepening our understanding of the universe. While Physics stems
from precise observation it also requires creativity and imagination to develop new theories.
A good grounding in mathematics is essential to success in Physics. You need to be sure of your own
mathematical abilities before attempting Physics.
DP Physics has a number of core and optional topics:
Core topics:

Measurements and uncertainties
Measurements in physics, Uncertainties and errors
and Vectors and scalars.
Mechanics
Motion, Forces, Work, energy, and power and
Momentum and impulse.
Thermal physics
Thermal concept and Modeling a gas.
Waves
Oscillations, Travelling waves, Wave characteristics,
Wave behaviour and Standing waves.
Electricity and magnetism
Electric fields, Heating effect of electric currents,
Electric cells and Magnetic effects of electric currents.
Circular motion and gravitation
Circular motion and Newton’s law of gravitation.
Atomic, nuclear and particle physics
Discrete energy and radioactivity, Nuclear reactions
and the structure of matter.
Energy production
Energy sources and Thermal energy transfer.
Options, to be determined by the teacher:
Relativity
The beginnings of relativity, Lorentz transformations
and Space-time diagrams
Engineering
Rigid bodies and rotational dynamics,
Thermodynamics.
Imaging
Introduction to imaging, Imaging instrumentation
and Fibre optics
Astrophysics
Stellar quantities, Stellar characteristics and stellar
evolution and Cosmology.
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Group 5

Mathematics

“The nature of mathematics can be summarized in a number of ways: for example, it can be seen as a welldefined body of knowledge, as an abstract system of ideas, or as a useful tool. … Mathematics, for most
of us, also extends into our chosen profession. Artists need to learn about perspective, musicians need
to appreciate the mathematical relationships within and between different rhythms, economists need to
recognize trends in financial dealings, and engineers need to take account of stress patterns in physical
materials. Some people (simply) enjoy the challenges offered by the logical methods of mathematics and
the adventure in reason that mathematical proof has to offer.” – IB DP subject guides for Mathematics
Mathematics is a compulsory element of both the QAS and the IB diplomas. There are two recently introduced
mathematics courses available from the IB and at QAS.
Mathematics: Applications and interpretations
Mathematics: Analysis and approaches
Both courses are available at SL and HL and both contain around 60 hours of common shared content.
Therefore, at QAS, this allows students to experience DP Mathematics for a full semester before deciding
which of the two courses to persue for the remaining 18 months. Both courses are structured into 5 topics, with
different emphais or content in each. The 5 topics are:
• Number and algebra		
• Functions
• Geometry and trigonometry		

•

Statistics and probability

• Calculus
In addition, both classes have an internal assessment task: the toolkit for mathematical exploration.
Both SL courses are assessed by two 90 minutes examinations and the internal assessment task. HL courses
have two 2-hour exams and a 1-hour exam plus the Internal Assessment task.

16

Group 6

The Arts

Visual Arts
The visual arts core syllabus at SL and HL consists of three equal
interrelated areas:
Visual arts in context:
Theoretical Practice
This part of the syllabus provides a lens through which students
are encouraged to explore perspectives, theories and cultures
that inform and influence visual arts practice. Students should be
able to research, understand and appreciate a variety of contexts
and traditions and be able to identify links between them.
Visual arts methods:
Art-Making Practice
This part of the syllabus addresses ways of making artwork through the exploration and acquisition of skills,
techniques and processes, and through engagement with a variety of media and methods.
Communicating visual arts:
Curatorial Practice
Students investigate, understand and apply the processes involved in selecting work for exhibition and public
display. Students make and justify decisions about the selection of their own work.
Throughout the course, students are required to maintain a visual arts journal. This is their own record of the
two years of study and is used to document:
• experiments with media
• personal reflections and observations
• creative ideas for exploration and development
• evaluations of practices, experiences, and challenges in art-making
• evaluations and critical analyses
Higher Level (HL) or Standard Level (SL)
The distinction between SL and HL is a matter of greater breadth and greater depth, in both practical and
analytical aspects of the course. HL students are encouraged to produce a larger body of resolved works and
to demonstrate a deeper consideration of how their resolved works communicate with a potential viewer.
Assessment
There are no examinations in Visual Arts. Instead, students complete the following three components
throughout the 2-year course and submit their work at the end:
Comparative study
Students analyse and compare different artworks by different artists. This critical and independent investigation
explores artworks from different cultural contexts.
Process portfolio
Students submit work that is evidence of artistic experimentation, exploration, and refinement. They are required
to show work from a variety of different art-making forms (for example: painting, sculpture, photography). SL
students will demonstrate at least two art-making forms, while HL students will demonstrate three.
Exhibition
Students submit for assessment a selection of resolved artworks from their exhibition. The selected pieces
should show evidence of their technical accomplishment during the visual arts course and an understanding
of the use of materials, ideas and practices appropriate to visual communication.
17

PAMOJA ONLINE IBDP COURSES
Pamoja Education is an education provider that has developed online courses in close collaboration
with the IB. Pamoja offers a number of courses that we do not provide at QAS and therefore they can
open up additional course opportunities.
Students will need to make a convincing case for their place on such a course, and be able to demonstrate
the necessary organisational and motivational skills needed to complete the course successfully. They will be
monitored closely with regular contact between the school and the online course tutor at Pamoja. Students
would have allocated class time on their schedule but will be expected to also work online at home.
Pamoja online courses are operated in a virtual classroom of students from around the globe, and an
experienced Diploma teacher, using a variety of internet based learning tool. The course teacher sets, assesses
and reports according to the normal IB standards.
Final assessments, including examinations, are, however, administered in school, just like all the other IB
Diploma classes.
Potential Pamoja online courses include:

ITGS

Economics

Mandarin
ab inicio

Psychology

Film

Pamoja online courses run to a slightly different
school year and so students will be expected to
study their Pamoja course during some of their
QAS vacation time.
Some Pamoja course options require an
additional school fee since they are options over
and above the wide-ranging course options
already provided by QAS.
More details are available at https://
pamojaeducation.com and from the IB DP
Coordinator.
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French
ab inicio

THE IB DIPLOMA CORE
Theory of Knowledge (ToK)
Theory of Knowledge is a compulsory course and a core element in the IB Diploma Programme.
QAS Diploma students have it as an option, for which they will receive credit. It encourages critical
thinking about knowledge itself with questions like, How do we know what we know? What counts as
knowledge? How do we acquire knowledge? How is knowledge shared, developed and changed by
society?
The course requirement is for 100 hours of study. At QAS the teaching is spread out over two years, broken into
unit topics, with study time and Extended Essay sessions being scheduled in between.
The Theory of Knowledge syllabus is divided into 5 Areas of Knowledge, with individual units from each
slotting together to encourage students to make connections between their school subject areas and the ways
in which knowledge is acquired. In each area students will explore the effects of reason, emotion, evidence,
sense perception and language. The course includes:
Knowledge and the knower. The core theme explores the relationships between the student as an individual
knower and social or shared knowledge.
Areas of Knowledge. How is knowledge acquired, developed, justified and changed in the 5 key areas: arts,
natural science, human sciences, history and mathematics?
Optional Themes: the relationship between knowledge and technology, politics, language, religion and
indiginous societies.
The ToK course is assessed by an internally marked exhibition of ‘artefacts’ and by an IB-makred essay written
in response to one of six titles given each year. The combination marks are converted into a grade A - E
and combine on a grid with the Extended Essay for up to 3 core points towards the IB Diploma. There is no
examination in ToK and the course is completed in March.
ToK is compulsory for full IB Diploma candidates. It is also an option for QAS Diploma students to take the
ToK course, to complete the assessments and receive credit for it on their IB Courses certificate and their QAS
Diploma transcript.
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THE IB DIPLOMA CORE
Extended Essay (EE)
“The extended essay is an in-depth
study of a focused topic chosen
from the list of approved Diploma
Programme subjects and one of the
student’s six chosen subjects for the
IB Diploma. It is intended to promote
high-level research and writing skills,
intellectual discovery and creativity. It
provides students with an opportunity
to engage in personal research in a
topic of their own choice, under the
guidance of a supervisor.” - IB DP
subject guide for the Extended Essay
The Extended Essay (EE) builds on
skills developed within the MYP
Personal Project but is a much more
formal and academic piece of research
and writing.
The Extended Essay is a compulsory
core component of the IB Diploma
that should take around 40 hours of
personal research and writing, and
must be under 4000 words in length.
The Extended Essay is one of the
elements of the IB Diploma that makes
it so highly regarded by colleges and
universities. The EE prepares students
for the kind of independent research,
thinking, writing and presentation skills
that are expected at higher education
institutions.
At QAS the essay writing process begins in January of Grade 11 with research ideas and proposals honed into
specific and answerable questions, developed by the student with guidance from a supervisor. Classes are
given in research methods and resources, and in academic writing. A draft is written over the summer vacation
and the final essay submitted to the IB for external assessment in December of Grade 12. The essay is awarded
a grade from A - E and is combined on a grid with the Theory of Knowledge for up to 3 core points towards
the IB Diploma.
The EE is compulsory for full IB Diploma candidates. It is also an option for QAS Diploma students to write an
extended essay course and to receive credit for it on their IB Courses.
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ACADEMIC INTEGRITY
What is Academic integrity?
Academic integrity or honesty is an integral part of the IBDP and of learning at QAS. All students need to learn
what this is and to study within its ethical structure. Failure to do so could have serious long-term consequences
for a student’s academic achievement.
The QF Schools’ policy on Academic Integrity states, “All students and stakeholders will strive to be principled
in all aspects of their school life. This is defined by the IB Learner Profile as acting, “with integrity and honesty,
with a strong sense of fairness, justice and respect for the dignity of the individual, group and communities…
[As] taking responsibility for their own actions and the consequences that accompany them,” and this applies
equally to all Pre-University Education (PUE) institutions. PUE defines academic integrity in the following ways:
• Academic integrity covers a broad range of skills and values that require students to be ethical, honest and
principled in their learning. It requires students to take responsibility for their own studies, schoolwork and
completion of assessment tasks.
• Academic dishonesty or lack of integrity is often a product of many factors; including a student’s abilities
and comprehension of a given subject or task, peer and social pressure, cultural and parental expectations,
role modeling, taught skills, workload stress, and competition for reward, award or a place in a further
education institution.
• QF recognizes the importance of intellectual property and the importance of giving explicit credit to the
original author or creator. Teachers and students alike are required to work, study and learn with honesty
and integrity.”
In essence: DP students are encouraged to research and use the work and ideas of other scholars and academic
and other sources. However, they must cite those sources with honesty and integrity, and not attempt to
present other people’s work as their own.
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ACADEMIC INTEGRITY
What is Academic Dishonesty?

Academic dishonesty can take many forms, each of which needs to be understood by teachers and
students:
1. Intentional – when a student plans to be dishonest, is aware of the nature of their actions.

2. Unintentional – when a student is dishonest without realizing what is expected and required.
3. Copying – reproducing someone else’s words, ideas or work in one’s own assignment.
4. Duplication – use of one’s own assignments for more than one task.

5. Plagiarism – taking the words, ideas or work of another individual and presenting it as one’s own.

6. Fabrication – the creation of false, fake or invented data, research, images, or other source material.

7. Collusion – when two or more students work together, thus making attribution of ideas or words that are
difficult to determine.
8. Copyright infringement – use of works protected by copyright law without permission.

9. ‘Tutorization’ – when a student gains too much guidance or support from a home tutor.

10. Exam malpractice – a deliberate act of wrongdoing, contrary to the rules of the examination.

11. ‘Contract cheating’ – a student pays for someone else to produce an assignment on their behalf; whether
a friend, a classmate or an online service provider.
12. Unauthorized or malicious interference – with another student’s work, or with a teacher or school records.

What are the consequences of dishonesty?

There are escalating consequences depending on the nature, severity and frequency of a student failing
to apply academic integrity to their work. These range from interventions, warnings and repetition of
assignments, to:
• Parental involvement.
• Impact on grades and reports.
• Probation, detention, suspension.
• Disqualification or withdrawal from examination
candidacy or course credit.
• Failing the IB Diploma or a DP course by getting
an N (no grade awarded) in their certificate of
results.
• Communicating the incident to a student’s
intended colleges or universities.
For further details see the PUE Academic Integrity
Policy and Procedures Manual.
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CREATIVITY, ACTIVITY, SERVICE (CAS)
“Creativity, activity, service (CAS) is at the heart
of the Diploma Programme. It is one of the three
essential elements in every student’s Diploma
Programme experience... CAS enables students
to enhance their personal and interpersonal
development through experiential learning.” – IB
CAS guide
In keeping with its goal of educating the whole
person and its mission “to develop inquiring,
knowledgeable and caring young people who help
to create a better and more peaceful world,” the
International Baccalaureate Organization has made
CAS a fundamental part of its curriculum.
CAS is a requirement for both IB and QAS Diplomas.
The IB and QAS require that students in Grades 11 and 12 complete an 18-month programme in CAS, carrying
out activities and experiences relating to Creativity, Activity and Service. This important requirement fosters
experiential learning beyond the confines of the classroom and encourages students to become involved in
creative pursuits, physical activities, as well as with local, national, and international service projects.
The three components of CAS is defined as:

Creativity

Exploring and
extending ideas
leading to an original or
interpretive product and
performance.

Activity

Physical
exertion
contributing
to a healthy
lifestyle.

Service

Collaborative and
reciprocal engagement
with the community in
response to an
authentic need.

CAS experiences can be a single event or a series of events, and must include at least one project of no less
than a month’s duration in which the student works collaboratively with other students. Students use the CAS
stages as the framework for their experiences. These are investigation, preparation, action, reflection and
demonstration.
Students should find and develop their own CAS experiences, collaboratively or alone, within school or outside.
All proposed CAS experiences must meet 4 criteria:

1. Real, purposeful activities with significant outcomes.
2. Be a personal challenge.

3. Involve planning, reviewing and reporting.

4. Have in depth reflections on outcomes and student learning.
CAS encourages students to discover and develop new skills and interests, take risks and develop a sense of
responsibility and personal commitment to doing what they can to improve the world around them. It prepares
students to participate in, and contribute to, the international community by fostering the development of
shared values and attitudes that transcend issues of politics, religion, class, race and gender. In short, CAS is
designed to encourage students to be more active and committed citizens, giving of themselves and to foster
a sense of balance in their own lives.
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THE IB LEARNER PROFILE
The aim of all IB programmes is to develop internationally minded people who, recognizing
their common humanity and shared guardianship of the planet, help to create a better and more
peaceful world.

IB learners and QAS students strive to be:
Inquirers

They develop their natural curiosity. They acquire the skills necessary to conduct inquiry and research
and show independence in learning. They actively enjoy learning and this love of learning will be
sustained throughout their lives.

Knowledgeable

They explore concepts, ideas and issues that have local and global significance. In so doing, they
acquire in-depth knowledge and develop understanding across a broad and balanced range of
disciplines.

Thinkers

They exercise initiative in applying thinking skills critically and creatively to recognize and approach
complex problems, and make reasoned, ethical decisions.

Communicators

They understand and express ideas and information confidently and creatively in more than
one language and in a variety of modes of communication. They work effectively and willingly in
collaboration with others.

Principled

They act with integrity and honesty, with a strong sense of fairness, justice and respect for the dignity
of the individual, groups and communities. They take responsibility for their own actions and the
consequences that accompany them.

Open-minded

They understand and appreciate their own cultures and personal histories, and are open to the
perspectives, values and traditions of other individuals and communities. They are accustomed to
seeking and evaluating a range of points of view, and are willing to grow from the experience.

Caring

They show empathy, compassion and respect towards the needs and feelings of others. They have a
personal commitment to service, and act to make a positive difference to the lives of others and to
the environment.

Risk-takers

They approach unfamiliar situations and uncertainty with courage and forethought, and have the
independence of spirit to explore new roles, ideas and strategies. They are brave and articulate in
defending their beliefs.

Balanced

They understand the importance of intellectual, physical and emotional balance to achieve personal
well-being for themselves and others.

Reflective

They give thoughtful consideration to their own learning and experience. They are able to assess
and understand their strengths and limitations in order to in order to support their learning and
personal development.
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 IBملف تعريف المتعلم
الهدف من جميع برامج البكالوريا الدولية هو تطوير األشخاص ذوي التفكير الدولي الذين ،من خالل االعتراف بإنسانيتهمالمشتركة
سالما.
والوصاية المشتركة على الكوكب ،يساعدون على خلق عالم أفضل وأكثر
ً

يسعى متعلمو البكالوريا الدولية وطالب أكاديمية قطر السدرة ليكونوا:
المتسائلون
يطورون فضولهم الطبيعي .يكتسبون المهارات الالزمة إلجراء االستقصاء والبحث وإظهار االستقالل في التعلم .إنهم
يستمتعون بنشاط بالتعلم وسيستمر حب التعلم هذا طوال حياتهم.

المطلعون
يستكشفون المفاهيم واألفكار والقضايا ذات األهمية المحلية والعالمية .من خالل ذلك  ،يكتسبون معرفة متعمقة
ويطورون الفهم عبر مجموعة واسعة ومتوازنة من التخصصات.

المفكرون
يمارسون المبادرة في تطبيق مهارات التفكير بشكل نقدي وإبداعي للتعرف على المشاكل المعقدة ومعالجتها  ،واتخاذ
قرارات منطقية وأخالقية.

المتواصلون
إنهم يفهمون ويعبرون عن األفكار والمعلومات بثقة وإبداع بأكثر من لغة واحدة وبطرق متنوعة من التواصل .يعملون
بشكل فعال ورغبة بالتعاون مع اآلخرين.

ذوو مبادئ
إنهم يتصرفون بنزاهة وأمانة  ،بشعور قوي بالعدل والعدالة واحترام كرامة الفرد والجماعات والمجتمعات .يتحملون
مسؤولية أفعالهم الخاصة والعواقب التي تصاحبهم.

المنفتحون
إنهم يفهمون ويقدرون ثقافاتهم وتاريخهم الشخصي  ،وهم منفتحون على وجهات نظر وقيم وتقاليد األفراد والمجتمعات
األخرى .لقد اعتادوا على البحث عن مجموعة من وجهات النظر وتقييمها  ،وهم على استعداد للنمو من التجربة.

المهتمون
يظهرون التعاطف والتعاطف واالحترام تجاه احتياجات ومشاعر اآلخرين .لديهم التزام شخصي بالخدمة  ،ويعملون إلحداث
فرق إيجابي في حياة اآلخرين والبيئة.

المجازفون
إنهم يتعاملون مع المواقف غير المألوفة وعدم اليقين بشجاعة وتفكير  ،ولديهم استقاللية الروح الستكشاف أدوار وأفكار
واستراتيجيات جديدة .هم الشجعان وفصاحة في الدفاع عن معتقداتهم.

المتوازن
يتفهمون أهمية التوازن الفكري والجسدي والعاطفي لتحقيق الرفاهية الشخصية ألنفسهم ولآلخرين.

المتأملون
إنهم ينظرون بعين االعتبار إلى التعلم والخبرة الخاصة بهم .إنهم قادرون على تقييم نقاط القوة والقيود وفهمها
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دليل دورات برنامج دبلوم أكاديمية قطر السدرة والدبلومة الدولية )(IB

اإلبداع والنشاط والخدمة )(CAS
اإلبــداع والنشاط والخدمة ( )CASفي قلب برنامج الدبلوم.
إنه أحد العناصر األساسية الثالثة في تجربة برنامج دبلوم كل
ّ
تمكن  CASالطالب من تعزيز تطورهم الشخصي
طالب ...
وتنمية الــعــاقــات الشخصية مــن خــال التعلم التجريبي-
دليل IB CAS
تمشيا مع هدفها المتمثل في تعليم الشخص كله ومهمته
"لتطوير الشباب االستقصائي والمعرفة والمهتمين الذين يساعدون
على خلق عالم أفضل وأكثر سالما"  ،جعلت منظمة البكالوريا
الدولية  CASجزءا أساسيا من مناهجها.
 CASهو شرط لكل من دبلومات  IBوأكاديمية قطر السدرة.
تتطلب البكالوريا الدولية ( )IBوأكاديمية قطر السدرة أن يكمل
الطالب في الصفوف  11و  12برنامجً ا مدته  18شهرًا في  ،CASويقومون
باألنشطة والخبرات المتعلقة باإلبداع والنشاط والخدمة .يشجع
هذا المطلب المهم التعلم التجريبي خارج حدود الفصل الدراسي
ويشجع الطالب على االنــخــراط في األنشطة اإلبداعية واألنشطة
البدنية ،وكذلك مع مشاريع الخدمة المحلية والوطنية والدولية.

يتم تعريف المكونات الثالثة لـ  CASعلى النحو التالي:

اإلبداع

نشاط

الخدمات

اس ــت ــك ــش ــاف وتــوســيــع
األفكار التي تؤدي إلى منتج
وأداء أصلي أو تفسيري.

مـــجـــهـــود بـــدنـــي
يساهم في أسلوب
حياة .صحي.

مــــشــــاركــــة تـــعـــاونـــيـــة
ومــتــبــادلــة مــع المجتمع
استجابة لحاجة حقيقية.

يمكن أن تكون تجارب ً CAS
واحدا على األقل لمدة ال تقل عن شهر واحد يعمل
واحدا أو سلسلة من األحداث ،ويجب أن تتضمن مشروعً ا
حدثا
ً
ً
فيه الطالب بشكل تعاوني مع طالب آخرين .يستخدم الطالب مراحل  CASكإطار لتجاربهم .هذه هي التحقيقات واإلعداد والعمل والتفكير
والتظاهر.
يجب أن يجد الطالب ويطورون تجاربهم في  ،CASبشكل تعاوني أو بمفردهم ،داخل المدرسة أو خارجها.

يجب أن تستوفي جميع تجارب  CASالمقترحة  4معايير:
 .1أنشطة حقيقية وهادفة ذات نتائج مهمة.
 .2أن يكون تحديًا شخصيًا.
 .3إشراك التخطيط والمراجعة وإعداد التقارير.
 .4هل لديك تأمالت عميقة في النتائج وتعلم الطالب.
تشجع  CASالطالب على اكتشاف وتطوير مهارات ومصالح جديدة ،والمخاطرة وتنمية الشعور بالمسؤولية وااللتزام الشخصي للقيام بما
في وسعهم لتحسين العالم من حولهم .تعد الطالب للمشاركة والمساهمة في المجتمع الدولي من خالل تعزيز تنمية القيم والمواقف
المشتركة التي تتجاوز قضايا السياسة والدين والطبقة والعرق والجنس .باختصار ،تم تصميم  CASلتشجيع الطالب على أن يكونوا مواطنين
ً
نشاطا وملتزمين ،وأن يعطوا أنفسهم و يعززوا الشعور بالتوازن في حياتهم الخاصة.
أكثر
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النزاهة األكاديمية
ما هو التضليل األكاديمي؟
يمكن أن تتخذ عدم األمانة األكاديمية العديد من األشكال  ،كل منها يحتاج إلى فهمه من قبل المعلمين والطالب:
 .1متعمد  -عندما يخطط الطالب ليكون غير شريف ،يدرك طبيعة أفعاله.
 .2غير مقصود  -عندما يكون الطالب غير أمين دون إدراك ما هو متوقع ومطلوب.
 .3النسخ  -إعادة إنتاج كلمات أو أفكار أو أعمال شخص آخر في مهمة خاصة به.
 .4االزدواجية  -استخدام الواجبات الخاصة بأكثر من مهمة.
 .5االنتحال  -أخذ كلمات أو أفكار أو أعمال فرد آخر وتقديمها على أنها ملك الفرد.
 .6التصنيع  -إنشاء بيانات أو أبحاث أو صور أو مواد مصدر زائفة أو مزيفة أو مخترعة.
 .7التواطؤ  -عندما يعمل طالبان أو أكثر معً ا  ،مما يجعل إسناد األفكار أو الكلمات التي يصعب تحديدها.
 .8التعدي على حق المؤلف  -استخدام المصنفات المحمية بموجب قانون حق المؤلف دون إذن.
" .9التدريس"  -عندما يحصل الطالب على الكثير من التوجيه أو الدعم من مدرس منزلي.
 .10سوء التصرف في االمتحان  -فعل متعمد من المخالفات  ،خالفا لقواعد الفحص.
ً
صديقا أو زمي ًلا في الفصل أو مقدم خدمة عبر
" .11غش العقد"  -يدفع الطالب لشخص آخر ليقوم بإحدى المهام نيابة عنه؛ سواء كان
اإلنترنت.
 .12تدخل غير مصرح به أو ضار  -مع عمل طالب آخر  ،أو مع معلم أو سجالت مدرسية.

ما هي عواقب عدم األمانة؟
هناك عواقب متصاعدة اعتمادً ا على طبيعة وشدة وتكرار
فشل الطالب في تطبيق النزاهة األكاديمية على عمله.
وتتراوح هذه من التدخالت والتحذيرات وتكرار المهام إلى:
• التدخل األسري.
• التأثير على الدرجات والتقارير.
• المراقبة واالعتقال والتعليق.
• التنحية أو االنسحاب من الترشيح لالمتحان أو االئتمان المقرر.
• فشل دبلوم البكالوريا الدولية أو دورة  DPعن طريق الحصول
على ( Nال تمنح درجة) في شهادة النتائج الخاصة بهم.
• إبالغ الحادث إلى الكليات أو الجامعات المخصصة للطالب.
لمزيد من التفاصيل  ،انظر دليل سياسات وإجراءات النزاهة
األكاديمية .PUE
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النزاهة األكاديمية
ما هي النزاهة األكاديمية؟
النزاهة أو األمانة األكاديمية هي جزء ال يتجزأ من  IBDPوالتعلم في أكاديمية قطر السدرة .يحتاج جميع الطالب إلى معرفة هذا والدراسة ضمن
الهيكلة األخالقية .يمكن أن يكون للفشل في القيام بذلك عواقب وخيمة طويلة المدى على التحصيل األكاديمي للطالب.
تنص سياسة مدارس مؤسسة قطر بشأن النزاهة األكاديمية على أن “يسعى جميع الطالب وأصحاب المصلحة إلى أن يكونوا مبدئيًا في جميع
جوانب حياتهم المدرسية .يتم تعريف ذلك من خالل ملف تعريف  IB Learnerبأنه يتصرف “بنزاهة وأمانة  ،مع إحساس قوي بالعدل والعدالة
واحترام كرامة الفرد والجماعة والمجتمعات  ...التي تصاحبها “ وهذا ينطبق بالتساوي على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي (.)PUE
تحدد  PUEالنزاهة األكاديمية بالطرق التالية:
• تغطي النزاهة األكاديمية مجموعة واسعة من المهارات والقيم التي تتطلب من الطالب أن يكونوا أخالقيين وصادقين ومبدئين في
تعلمهم .يتطلب من الطالب تحمل المسؤولية عن دراساتهم الخاصة ،والعمل المدرسي وإكمال مهام التقييم.
• عدم األمانة أو عدم النزاهة غالبًا ما يكون نتاجً ا للعديد من العوامل؛ بما في ذلك قدرات الطالب وفهمه لموضوع معين أو مهمة معينة،
وضغط األقران واالجتماعي ،والتوقعات الثقافية واألبوية ،ونمذجة األدوار ،والمهارات التي يتم تدريسها ،وضغوط عبء العمل ،والمنافسة
على المكافأة أو الجائزة أو مكان في مؤسسة تعليمية أخرى.
• تدرك مؤسسة قطر أهمية الملكية الفكرية وأهمية منح الفضل الصريح للمؤلف أو المبدع األصلي .يُطلب من المعلمين والطالب على
حد سواء العمل والدراسة والتعلم بأمانة ونزاهة“.
في الجوهر :يتم تشجيع طالب  DPعلى البحث واستخدام أعمال وأفكار العلماء اآلخرين والمصادر األكاديمية وغيرها .ومع ذلك ،يجب
عليهم االستشهاد بهذه المصادر بأمانة ونزاهة ،وعدم محاولة تقديم عمل اآلخرين على أنه عملهم.
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دبلوم البكالوريا الدولية
الموسعة
المقالة
ّ
الموسعة هــي دراســـة متعمقة
إن المقالة
ّ
لموضوع مركز يتم اختياره من قائمة مواد
برنامج الدبلوم المعتمدة وواحدة من المواد
الستة المختارة لطالب دبــلــوم البكالوريا
الــدولــيــة .ويــهــدف إلــى تعزيز مــهــارات البحث
والكتابة عالية المستوى واالكتشاف الفكري
واإلبـــداع .يوفر للطالب فرصة لالنخراط في
البحث الشخصي في موضوع يختارونه ،بتوجيه
من المشرف IB DP - .دليل موضوع للمقال
الموسع
ّ
ـوســع على الــمــهــارات التي تم
يبني المقال الــمـ ّ
تطويرها في مشروع  MYPالشخصي ولكنه جزء
من البحث والكتابة أكثر رسمية وأكاديمية.
الموسع هو مكون أساسي إلــزامــي من
المقال
ّ
دبلوم البكالوريا الدولية التي يجب أن تستغرق
حوالي  40ساعة من البحث والكتابة الشخصية،
ويجب أن يكون طولها أقل من  4000كلمة.
الموسع أحد عناصر دبلومة البكالوريا
يعد المقال
ّ
الدولية التي تجعله يحظى بتقدير كبير من قبل
الموسع الطالب
الكليات والجامعات .يعد المقال
ّ
لــنــوع مــن البحث المستقل ،مــهــارات التفكير
والكتابة والعرض المتوقع في مؤسسات التعليم
العالي.
تبدأ عملية كتابة المقاالت في أكاديمية قطر
السدرة في يناير من الصف الحادي عشر بأفكار
ومقترحات بحثية يتم تجميعها في أسئلة محددة
ومسؤولة ،يتم تطويرها بواسطة الطالب بتوجيه
من مشرف .يتم إعطاء الفصول في طرق البحث
والــمــوارد ،وفــي الكتابة األكاديمية .تمت كتابة
مسودة خالل العطلة الصيفية والمقال النهائي
المقدم إلى البكالوريا الدولية للتقييم الخارجي في
ديسمبر من الصف الثاني عشر .تم منح المقالة
درجة من  A - Eويتم دمجها على شبكة مع نظرية المعرفة لمدة تصل إلى  3النقاط األساسية نحو دبلوم البكالوريا الدولية.
الموسع إلزامي لمرشحي دبلومة البكالوريا الدولية الكاملة .كما أنه خيار لطالب دبلوم أكاديمية قطر السدرة لكتابة دورة المقال
المقال
ّ
الموسع والحصول على االئتمان لها في دورات البكالوريا الدولية.
ّ
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دبلوم البكالوريا الدولية
نظرية المعرفة ()ToK
نظرية المعرفة هي دورة إلزامية وعنصر أساسي في برنامج دبلوم البكالوريا الدولية .طالب دبلوم أكاديمية قطر السدرة لديهم
خيار كخيار ،حيث سيحصلون على االئتمان .يشجع التفكير النقدي حول المعرفة نفسها مع أسئلة مثل ،كيف نعرف ما نعرفه؟ ما
الذي يعتبر معرفة؟ كيف نكتسب المعرفة؟ كيف يتم مشاركة المعرفة وتطويرها وتغييرها من قبل المجتمع؟
مقسما إلى مواضيع الوحدة ،مع جدول
متطلبات الدورة هي  100ساعة من الدراسة .في أكاديمية قطر السدرة ،يتم التدريس على مدار عامين،
ً
زمني لجلسات الدراسة وجلسات مقالة ممتدة بينهما.
ينقسم منهج نظرية المعرفة إلى  5مجاالت للمعرفة ،مع وحدات فردية من كل فترة زمنية مع بعضها البعض لتشجيع الطالب على إقامة
روابط بين مجاالت المواد الدراسية وطرق اكتساب المعرفة .في كل منطقة ،سيستكشف الطالب آثار العقل والعاطفة واألدلة واإلدراك الحسي
واللغة .تتضمن الدورة:
ً
عارفا فرديًا ومعرفة اجتماعية أو مشتركة.
العلم والعلم .يستكشف الموضوع األساسي العالقات بين الطالب باعتباره
مجاالت المعرفة .كيف يتم اكتساب المعرفة وتطويرها وتبريرها وتغييرها في المجاالت الرئيسية الخمسة :الفنون والعلوم الطبيعية
والعلوم اإلنسانية والتاريخ والرياضيات؟
الموضوعات االختيارية :العالقة بين المعرفة والتكنولوجيا والسياسة واللغة والدين والمجتمعات األصلية.
يتم تقييم دورة  ToKمن خالل معرض مميز داخليًا لـ «المصنوعات اليدوية» ومن خالل مقالة  IB-makredالمكتوبة ر ًدا على واحد من ستة
عناوين تُمنح كل عام .يتم تحويل عالمات الدمج إلى درجة  A - Eويتم دمجها على شبكة مع المقالة الموسعة لما يصل إلى  3نقاط أساسية
تجاه دبلومة البكالوريا الدولية .ال يوجد امتحان في  TOKويتم االنتهاء من الدورة في مارس.
(تي أو كا) إلزامية لمرشحي دبلومة البكالوريا الدولية .كما أنه خيار لطالب دبلوم أكاديمية قطر السدرة أن يأخذوا دورة  ، ToKإلكمال التقييمات
والحصول على االئتمان لها في شهادة دورات  IBالخاصة بهم ونسخة دبلوم أكاديمية قطر السدرة الخاصة بهم.
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 IBDPعبر اإلنترنت  PAMOJAدورات
المجموعة الخامسة:

الرياضيات
 Pamoja Educationهي مؤسسة تعليمية طورت دورات عبر اإلنترنت بالتعاون الوثيق مع البكالوريا الدولية .تقدم  Pamojaعددً ا
من الدورات التدريبية التي ال نقدمها في  QASوبالتالي يمكنهم فتح فرص دراسية إضافية.
سيحتاج الطالب إلى تقديم حالة مقنعة لمكانهم في مثل هذه الدورة التدريبية ،وأن يكونوا قادرين على إظهار المهارات التنظيمية والتحفيزية
الالزمة إلكمال الدورة بنجاح .سيتم رصدهم عن كثب من خالل االتصال المنتظم بين المدرسة ومعلم الدورة التدريبية عبر اإلنترنت في
.Pamoja
وفقا لجدولهم الزمني ،ولكن من المتوقع ً
كان الطالب قد خصصوا وقت الفصل الدراسي ً
أيضا أن يعملوا عبر اإلنترنت في المنزل.
يتم تشغيل دورات  Pamojaعبر اإلنترنت في فصل دراسي افتراضي للطالب من جميع أنحاء العالم ،ومعلم دبلوم ذو خبرة ،باستخدام
مجموعة متنوعة من أدوات التعلم القائمة على اإلنترنت .يقوم مدرس الدورة بإعداد وتقييم وتقارير ً
وفقا لمعايير البكالوريا الدولية العادية.
تماما مثل جميع فصول دبلوم البكالوريا الدولية األخرى.
ومع ذلك ،يتم إجراء التقييمات النهائية ،بما في ذلك االختبارات ،في المدرسة،
ً

تشمل الدورات التدريبية المحتملة على موقع  Pamojaما يلي:

ITGS

اقتصاديات

الماندرين
ab inicio

علم النفس

فيلم

تمتد دورات  Pamojaعبر اإلنترنت إلى عام دراسي مختلف قلي ً
ال،
لذا يُتوقع من الطالب دراسة دورة  Pamojaالخاصة بهم خالل
بعض أوقات العطالت الخاصة بـأكاديمية قطر السدرة.
رسوما
تتطلب بعض خيارات الــدورات التدريبية في Pamoja
ً
مدرسية إضافية نظرًا ألنها خيارات تزيد عن خيارات الــدورات
واسعة النطاق التي توفرها بالفعل أكاديمية قطر السدرة.
تتوفر المزيد من التفاصيل على
 https://pamojaeducation.comومن منسق .IB DP
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الفرنسية
ab inicio

المجموعة السادسة:

الـفـنـون
الفنون البصرية
يتكون منهج الفنون البصرية األساسية في  SLو  HLمن ثالثة مجاالت متساوية:
الفنون البصرية في السياق:
الممارسة النظرية
يوفر هذا الجزء من المنهج عدسة يتم من خاللها تشجيع الطالب على استكشاف
وجهات النظر والنظريات والثقافات التي تعلم وتؤثر على ممارسة الفنون البصرية.
يجب أن يكون الطالب قادرين على البحث وفهم وتقدير مجموعة متنوعة من
السياقات والتقاليد وأن يكونوا قادرين على تحديد الروابط بينهما.
طرق الفنون البصرية:
ممارسة صنع الفن
ً
طرقا لعمل األعمال الفنية من خالل استكشاف
يتناول هذا الجزء من المنهج
واكتساب المهارات والتقنيات والعمليات ،ومن خالل المشاركة مع مجموعة متنوعة من الوسائط واألساليب.
توصيل الفنون البصرية:
ممارسة التنظيم
يبحث الطالب ويفهمون ويطبقون العمليات التي ينطوي عليها اختيار العمل للعرض والعرض العام .يتخذ الطالب ويبررون القرارات المتعلقة
باختيار عملهم.
طوال الدورة ،يُطلب من الطالب االحتفاظ بمجلة للفنون البصرية .هذا هو سجلهم الخاص لسنتين من الدراسة ويستخدم لتوثيق:
• تجارب إعالمية
• تأمالت ومالحظات شخصية
• أفكار إبداعية لالستكشاف والتطوير
• تقييم الممارسات والخبرات والتحديات في صنع الفن
• التقييمات والتحليالت النقدية

المستوى العالي ( )HLأو المستوى القياسي ()SL
إن التمييز بين  SLو  HLهو مسألة اتساع وعمق أكبر ،في كل من الجوانب العملية والتحليلية للدورة .يتم تشجيع طالب  HLعلى إنتاج
مجموعة أكبر من األعمال التي تم حلها وإثبات التفكير بشكل أعمق في كيفية تواصل أعمالهم التي تم حلها مع المشاهد المحتمل.
التقييم
ال توجد امتحانات في الفنون البصرية .بد ًال من ذلك ،يكمل الطالب المكونات الثالثة التالية طوال الدورة التي تستغرق عامين ويقدمون عملهم
في النهاية:
دراسة مقارنة
يقوم الطالب بتحليل ومقارنة األعمال الفنية المختلفة لفنانين مختلفين .يستكشف هذا التحقيق النقدي المستقل األعمال الفنية من
سياقات ثقافية مختلفة.
محفظة العمليات
يقدم الطالب عم ًلا دلي ًلا على التجارب الفنية واالستكشاف والتحسين .يُطلب منهم إظهار العمل من مجموعة متنوعة من أشكال صنع الفن
المختلفة (على سبيل المثال :الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي) .سيعرض طالب  SLنموذجين على األقل لعمل فني  ،بينما سيعرض
طالب  HLثالثة.
المعرض
يقدم الطالب لتقييم مجموعة مختارة من األعمال الفنية التي تم حلها من معرضهم .يجب أن تظهر القطع المختارة دلي ً
ال على إنجازها الفني
خالل دورة الفنون البصرية وفهم استخدام المواد واألفكار والممارسات المناسبة للتواصل المرئي.
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شهادة الثانوية العامة من
أكاديمية قطر السدرة
المجموعة الخامسة:

الرياضيات
جيدا،
يمكن تلخيص طبيعة الرياضيات بعدد من الطرق :على سبيل المثال ،يمكن أن ينظر إليها على أنها مجموعة معرفة محددة ً
أو كنظام مجرد لألفكار ،أو كأداة مفيدة ... .الرياضيات ،بالنسبة لمعظمنا ،تمتد ً
أيضا إلى المهنة التي اخترناها .يحتاج الفنانون إلى
التعرف على المنظور ،ويحتاج الموسيقيون إلى تقدير العالقات الرياضية داخل اإليقاعات المختلفة وفيما بينها ،ويحتاج االقتصاديون
إلى التعرف على االتجاهات في المعامالت المالية ،ويحتاج المهندسون إلى مراعاة أنماط اإلجهاد في المواد المادية .يستمتع بعض
الناس (ببساطة) بالتحديات التي توفرها األساليب المنطقية للرياضيات والمغامرة في السبب الذي يقدمه الدليل الرياضي.
 IB DPأدلة مادة للرياضياتالرياضيات هي عنصر إلزامي لكل من شهادات أكاديمية قطر السدرة و  .IBهناك دورتان للرياضيات تم تقديمهما مؤخرًا من  IBو .QAS
الرياضيات :تطبيقات وتفسيرات
الرياضيات :التحليل والمناهج
كال الدورتين متاحتين في  SLو  HLوكالهما يحتوي على حوالي  60ساعة من المحتوى المشترك المشترك .لذلك  ،في أكاديمية قطر السدرة ،
يسمح هذا للطالب بتجربة  DP Mathلمدة فصل دراسي كامل قبل تحديد أي من الدورتين اللتين ستستمران لمدة  18شهرًا المتبقية .يتم
تنظيم كلتا الدورتين في  5مواضيع  ،مع وجود أنواع مختلفة من التعاطف أو المحتوى في كل منهما .المواضيع الخمسة هي:
			
• العدد والجبر

•

المهام

		
• الهندسة وعلم المثلثات

•

اإلحصائيات واالحتمالية

• حساب التفاضل والتكامل
باإلضافة إلى ذلك ،لدى كال الفصلين مهمة تقييم داخلية :مجموعة أدوات االستكشاف الرياضي.
يتم تقييم كل من دورات  SLعن طريق امتحان  90دقيقة ومهمة التقييم الداخلي .تحتوي دورات  HLعلى اختبارين لمدة ساعتين واختبار لمدة
ساعة واحدة باإلضافة إلى مهمة التقييم الداخلي.
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الفيزياء
إن الفيزياء هي أهم العلوم التجريبية ،حيث أنها تسعى لتفسير الكون نفسه ،من أصغر الجسيمات  -الكواركات  ،التي قد تكون
أساسية ً
حقا  -إلى المسافات الشاسعة بين المجرات IB DP - .دليل موضوع للفيزياء
يغطي  IB Physicsالركائز األساسية للفيزياء الكالسيكية ،مثل الميكانيكا النيوتونية والكهرومغناطيسية والديناميكا الحرارية .كما
ً
شوطا طوي ًلا في تعميق
يتعامل مع أفكار القرن العشرين مثل النسبية والفيزياء الكمومية والنووية ونظريات الفوضى .لقد قطع الجميع
فهمنا للكون .بينما تنبع الفيزياء من المالحظة الدقيقة ،فإنها تتطلب ً
أيضا اإلبداع والخيال لتطوير نظريات جديدة.إن األساس الجيد للرياضيات
ضروري للنجاح في الفيزياء .يجب أن تتأكد من قدراتك الرياضية قبل محاولة الفيزياء.

 DPالفيزياء لديها عدد من المواضيع األساسية واالختيارية:
الموضوعات األساسية:
القياسات والشكوك
القياسات في الفيزياء وعــدم اليقين واألخــطــاء والمتجهات
والقياسات.
علم الميكانيكا
الحركة والقوى والعمل والطاقة والقوة و الزخم واالندفاع.
الفيزياء الحرارية
المفهوم الحراري ونمذجة الغاز.
األمواج
التذبذبات ،موجات السفر ،خصائص الموجة ،سلوك الموجة
والموجات الدائمة.
الكهرباء والمغناطيسية
المجاالت الكهربائية وتأثير التسخين للتيارات الكهربائية والخاليا
الكهربائية والتأثيرات المغناطيسية للتيارات الكهربائية.
الحركة الدائرية والجاذبية
الحركة الدائرية وقانون الجاذبية لنيوتن.
الفيزياء الذرية والنووية والجزيئية
الطاقة المنفصلة والنشاط اإلشعاعي والتفاعالت النووية وهيكل
المادة.
إنتاج الطاقة
مصادر الطاقة ونقل الطاقة الحرارية.

خيارات يحددها المعلم:
النظرية النسبية
بدايات النظرية النسبية وتحوالت لورنتز ومخططات الزمكان
الهندسة
األجسام الصلبة وديناميات الدوران ،الديناميكا الحرارية.
التصوير
مقدمة في التصوير ،وأجهزة التصوير والبصريات الليفية
الفيزياء الفلكية
الكميات النجمية ،الخصائص النجمية والتطور النجمى وعلم
الكونيات.
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شهادة الثانوية العامة من
أكاديمية قطر السدرة
الكيمياء
الكيمياء هي علم تجريبي يجمع بين الدراسة األكاديمية واكتساب المهارات العملية واالستقصائية .يطلق عليه العلم المركزي،
حيث إن المبادئ الكيميائية تدعم كل من البيئة المادية التي نعيش فيها وجميع النظم البيولوجية .بصرف النظر عن كونها
ً
أساسيا للعديد من الدورات األخرى في التعليم العالي ،مثل الطب والعلوم
شرطا
موضوعا يستحق الدراسة في حد ذاته ،تعد الكيمياء
ً
ً
البيولوجية وعلوم البيئة ،وتعد بمثابة إعداد مفيد للعمل IB DP - .دليل موضوعات للكيمياء

تحتوي الكيمياء في أكاديمية قطر السدرة
عــلــى عــــدد مـــن الــمــوضــوعــات األســاســيــة
واالختيارية وهالل:
العالقة المتكافئة

األحماض والقلويات
نظريات األحماض والقلويات ،خصائص األحماض والقلويات ،األحماض
والقلويات القوية والضعيفة ،ترسب األحــمــاض ومقياس األس
الهيدروجيني.

األكسدة واالختزال

مقدمة في طبيعة الجسيمات للمادة والتغير الكيميائي ،مفهوم
الخلد والكتل واألحجام المتفاعلة.

األكسدة واالختزال والخاليا الكهروكيميائية.

التركيب الذري

الكيمياء العضوية

الذرة النووية وتكوين اإللكترون.

أساسيات الكيمياء العضوية ،كيمياء المجموعة الوظيفية.

الجدول الدوري

القياس ومعالجة البيانات

الجدول الدوري واالتجاهات الدورية.

عدم اليقين والخطأ في القياس والنتائج المحسوبة والتقنيات
الرسومية والتحديد الطيفي للمركبات العضوية.

الترابط األيوني والهيكل ،الترابط التساهمي ،الهيكل التساهمي ،القوى
بين الجزيئية والترابط المعدني.

الكيمياء الطبية

الترابط والتركيب الكيميائي

علم الطاقة  /الكيمياء الحرارية
قياس تغيرات الطاقة وقانون هيس ومحتوى السندات.

الحركة والتوازن

المنتجات الصيدالنية والعمل الدوائي ،البنسلين واألسبرين ،األفيونات،
تنظيم األس الهيدروجيني في المعدة ،األدوية المضادة للفيروسات،
التأثير البيئي لبعض األدويــة ،الطب النووي ،تاكسول  -دراسة حالة
مساعدة دوامة واكتشاف وتحليل المخدرات.

نظرية التصادم و معدالت التفاعل والتوازن.

موضوعات المستوى األعلى اإلضافية:

التركيب
الذري

الدورية

حالة توازن
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الترابط
والتركيب
الكيميائي

األحماض
والقلويات
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علم الطاقة
 /الكيمياء
الحرارية

األكسدة
واالختزال

الكيمياء
العضوية

حركية

تصف الموضوعات التالية محتوى الدورة التدريبية لبيولوجيا  IBDPكما يتم تدريسها في أكاديمية قطر السدرة .يدرس الطالب في SL
أول  6موضوعات ،والطالب في  HLمطالبون بدراسة  5مواضيع إضافية .هناك خيار آخر لكل من  SLو  ،HLتمت دراستها بمزيد من العمق
في .HL

بيولوجيا الخلية
مقدمة للخاليا ،البنية األساسية للخاليا ،بنية الغشاء ،نقل الغشاء ،أصل الخاليا ،وانقسام الخاليا.

البيولوجيا الجزيئية
جزيئات األيض ،الماء ،الكربوهيدرات والدهون ،البروتينات ،اإلنزيمات ،بنية الحمض النووي والرنا ،تكرار الحمض النووي ،النسخ والترجمة ،تنفس
الخاليا والتمثيل الضوئي.

علم الوراثة
الجينات والكروموسومات واالنقسام االختزالي والميراث والتعديل الجيني والتكنولوجيا الحيوية.

علم البيئة
األنواع والمجتمعات والنظم البيئية ،وتدفق الطاقة ،ودورة الكربون ،وتغير المناخ.

التطور والتنوع البيولوجي
دليل على التطور واالختيار الطبيعي وتصنيف التنوع البيولوجي وعلم المناخ.

فسيولوجيا اإلنسان
الهضم واالمتصاص ،نظام الدم ،الدفاع ضد األمراض المعدية ،تبادل الغازات ،الخاليا العصبية والمشابك ،الهرمونات  ،التوازن والتكاثر.

موضوعات المستوى األعلى:

علم الوراثة والتطور

أحماض نووية
استكشاف متعمق لبنية الحمض النووي وتكرارها ،النسخ والتعبير
الجيني ،والترجمة.

التمثيل الغذائي وتنفس الخاليا والتمثيل الضوئي
التمثيل الغذائي ،في االستكشاف العميق للتنفس الخلوي والتمثيل
الضوئي.

استكشاف عميق لالنقسام االختزالي والميراث ومجمعات الجينات
واالنضباط.

فسيولوجيا الحيوان
إنــتــاج األجــســام المضادة والتحصين ،والــحــركــة ،وتنظيم الكلى
واألوسم ،والتكاثر الجنسي.

بيولوجيا النبات
النقل في نسيج النبات ،النقل في لحاء النباتات ،النمو في النباتات ،و
التكاثر في النباتات.

يدرس الطالب ً
أيضا خيا ًرا إضاف ًيا من:

ج

ب

ت

د

علم األعصاب
والسلوك

التكنولوجيا
الحيوية
والمعلوماتية
الحيوية

علم البيئة
والمحافظة

فسيولوجيا
االنسان
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شهادة الثانوية العامة من
أكاديمية قطر السدرة
المجموعة :4

الــعــلــوم

نظرة عامة على جميع المواد
تشترك العلوم التجريبية الثالث للمجموعة  4في هيكل مشترك من حيث نوع التعلم الذي يحدث .علم األحياء والكيمياء والفيزياء هي
نظرية  %70تقريبًا و  %30عمل عملي .جزء من العنصر العملي هو مشروع المجموعة  4لمدة عشر ساعات .عادة ما يتم االنتهاء من هذا
في نهاية الصف  11ويتضمن تعاون طالب العلوم من جميع المواد الثالثة.
مشروع المجموعة  4هو نشاط متعدد التخصصات يجب أن يشارك فيه جميع طالب علوم برنامج الدبلوم .والقصد هو أن الطالب
موضوعا أو مشكلة مشتركة .يجب أن يكون التمرين تجربة تعاونية حيث يتم التركيز على
من مختلف مواد المجموعة  4يحللون
ً
العمليات المتضمنة في االستقصاء العلمي ً
بدال من منتجات مثل هذا االستقصاء IB DP - .أدلة موضوع في العلوم التجريبية
يتم إجراء التقييم في دورات المجموعة  4من خالل بحث التقييم الداخلي ومشروع التجربة الذي أجراه الطالب خالل الصف الثاني عشر ،في
منطقة تخصه .يتم تقييم كل موضوع من خالل دورتين استقصائيتين ملحوظتين من الخارج في نهاية الصف الثاني عشر.

مادة األحياء
في دورة علم األحياء لبرنامج الدبلوم ،من المأمول أن يكتسب الطالب مجموعة محدودة من الحقائق ،وفي نفس الوقت ،تطوير
فهم واسع وعام لمبادئ الموضوع IB DP - .دليل موضوع لعلم األحياء

هناك أربعة مفاهيم بيولوجية أساسية تعمل طوال الدورة.
• التركيب والوظيفة
• العالمية مقابل التنوع
• التوازن داخل األنظمة
• تطور
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حقوق االنسان
تركز هذه الوحدة على طبيعة وممارسة حقوق اإلنسان .وهذا يشمل تطوير وتطور حقوق اإلنسان ،وكيف يتم التصديق على اتفاقيات حقوق
اإلنسان وإنفاذها والطعن فيها .وينظر في كيفية متابعة الجماعات والمنظمات المختلفة لمناصرةحقوق اإلنسان والدفاع عنها  ،وتحليل
النقاشات المحيطة بحقوق اإلنسان.

التطوير
تبحث هذه الوحدة في كيفية تأثير القوى االقتصادية وسياسات الدولة والشواغل والممارسات المحلية والمنظمات الدولية على التنمية.

السالم والصراع
تركز هذه الوحدة على أنواع مختلفة من الصراع والعنف داخل الدول القومية وفيما بينها؛ وفي التحول والمصالحة وإعادة اإلعمار بعد الصراع.

مستوى أعلى
يدرس طالب  SLو  HLالوحدات األساسية األربع ويضطلعون بنشاط المشاركة .من خالل نهج دراسات الحالة  ،يقوم الطالب ً
أيضا
بفحص وتقييم تحديين سياسيين عالميين ،وهما بطبيعتهما معقدان ومتنازعان ومترابطان.
  IB DPدليل السياسة العالميةسيتم بحث ومناقشة وتقديم اثنين من التحديات السياسية العالمية كدراسات حالة .سيأتي الخياران من هذه الخيارات الستة :البيئة  ،الفقر
 ،الصحة  ،الهوية  ،الحدود أو األمن.
يتم تقييم دورات المجموعة الثالثة من خالل امتحانين في نهاية الصف  ،12وتقييم داخلي يكتمل خالل السنة األخيرة من المدرسة .هذا
مشروع بحثي مستقل مكتوب أو مقدم من إنتاج الطالب في مجال يخصه.

موضوع متعدد التخصصات :المجموعات  3و  /أو 4
النظم والمجتمعات البيئية  SL -فقط
الهدف األساسي من هذه الدورة هو تزويد الطالب بمنظور متماسك للعالقات المتبادلة بين األنظمة البيئية والمجتمعات .واحدة
حتما .
تمكنهم من تبني استجابة شخصية مستنيرة لمجموعة واسعة من القضايا البيئية الملحة التي سيواجهونها ً
  IB DPدليل موضوعات النظم والجمعيات البيئيةالنظم والمجتمعات البيئية هي دورة متعددة التخصصات يمكن اتخاذها إما كمجموعة  :3خيار األفراد والمجتمعات ،أو كمجموعة  :4خيار
العلوم .ومع ذلك ،فهي متاحة فقط كدورة مستوى قياسي ( .)SLيتعلم الطالب حول  8مواضيع ،مدرجة أدناه مع تفاصيل عن بعض المحتوى:

أسس النظم والمجتمعات البيئية
نظم القيم البيئية ،النظم والنماذج ،الطاقة والتوازن ،االستدامة ،البشر والتلوث.

النظم البيئية وعلم البيئة
األنواع والسكان ،المجتمعات والنظم البيئية ،تدفقات الطاقة والمادة ،المناطق األحيائية ،التقسيم والتعاقب ،دراسة النظم البيئية

نظم ومجتمعات إنتاج المياه واألغذية المائية
الوصول إلى المياه العذبة ،أنظمة إنتاج الغذاء المائي ،تلوث المياه.

نظم التربة وأنظمة وجمعيات إنتاج األغذية األرضية
نظم إنتاج األغذية األرضية وخياراتها ،تدهور التربة والمحافظة عليها.
التنوع البيولوجي والحفاظ على األصول والتهديدات والحفاظ على التنوع البيولوجي.

أنظمة ومجتمعات الغالف الجوي
األوزون الستراتوسفيري ،الضباب الدخاني الكيميائي ،ترسب الحمض.

تغير المناخ وإنتاج الطاقة
خيارات وأمن الطاقة ،تغير المناخ  -األسباب واآلثار ،تغير المناخ  -التخفيف والتكيف.

النظم البشرية واستخدام الموارد
ديناميات السكان البشريين ،استخدام الموارد في المجتمع ،النفايات المنزلية الصلبة ،قدرة تحمل السكان البشريين.
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شهادة الثانوية العامة من
أكاديمية قطر السدرة
علم النفس
تكامليا  -ينظر في التفاعل
نهجا
ً
تعتمد دورة  IBفي علم النفس ً
بين التأثيرات البيولوجية والمعرفية واالجتماعية والثقافية على
السلوك البشري .االهتمامات األخالقية التي تثيرها منهجية البحث
النفسي وتطبيقه هي ً
أيضا اعتبارات رئيسة.
الجزء األول :يقوم جوهر المقرر بتعريف الطالب بالتأثيرات األساسية
الثالثة على السلوك البشري :البيولوجية والمعرفية واالجتماعية
والثقافية .يتعلم الطالب ً
أيضا عن طرق البحث لفهم السلوك البشري.

تتضمن المواضيع:
• الدماغ والسلوك
• الهرمونات والفيرمونات والسلوك
• علم الوراثة والسلوك
• التأثيرات المعرفية على السلوك

الفرد والمجموعة:
• التأثيرات الثقافية على السلوك

• طرق البحث النوعي والنوعي.

 HLفقط:
• دور البحث الحيواني في فهم السلوك البشري.
الجزء الثاني :يتم تقديم الخيارات للطالب لتوفير االستمرارية في الدراسات التاريخية والمعاصرة للسلوك البشري .يتعرف الطالب على
المجاالت النامية في علم النفس .الطالب مدعوون للنظر في أربعة خيارات:
		
• علم النفس غير طبيعي

• علم النفس التنموي

		
• علم نفس الصحة

• سيكولوجية العالقات اإلنسانية

الجزء الثالث :يُطلب من طالب الدراسة التجريبية البسيطة التخطيط وإجراء دراسة تجريبية بسيطة وإعداد تقرير عن دراستهم.
يتم تقييم دورات المجموعة  3من خالل المهام البحثية الموجهة للطالب والتي تم االنتهاء منها خالل الصف الثاني عشر ،والتي تسمى
التقييم الداخلي ،ومن خالل جلستي امتحان تحمل عالمة البكالوريا الدولية في نهاية الصف الثاني عشر.

السياسة العالمية
تستكشف دورة السياسة العالمية المفاهيم السياسية األساسية مثل القوة والمساواة واالستدامة والسالم في مجموعة من
السياقات .يسمح للطالب بتطوير فهم لألبعاد المحلية والوطنية والدولية والعالمية للنشاط والعمليات السياسية ،باإلضافة إلى
استكشاف القضايا السياسية التي تؤثر على حياتهم الخاصة .تساعد الدورة الطالب على فهم المفاهيم السياسية المجردة من
خالل إرسائها في أمثلة واقعية ودراسات حالة IB DP- .دليل السياسة العالمية لعام 2017

تتكون الدورة من أربع وحدات إلزامية  ،مشتركة بين كل من  SLو :HL
السلطة والسيادة والعالقات الدولية
فهما لكيفية توزيع السلطة واالعتراف بها والتنازع عليها على مختلف المستويات؛ الدولة القومية والمنظمات
توفر هذه الوحدة للطالب
ً
الدولية والجهات الفاعلة من غير الدول.
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التاريخ
«التاريخ أكثر من دراسة الماضي .إنها عملية تسجيل الماضي وإعادة بنائه وتفسيره من خالل التحقيق في مصادر متنوعة «.
 دليل موضوع  IB DPللتاريختتضمن الدراسة التاريخية كال من اختيار وتفسير البيانات والتقييم النقدي لها ،من خالل المصادر التاريخية األولية وعمل المؤرخين .سوف
ستحسن من محو األمية اللفظي والكتابي وتطور وجهات نظرك
تتعلم المعلومات وإدارة الوقت والتفكير النقدي والمهارات التحليلية.
ّ
المستقلة.
تم تصميم دورة التاريخ في أكاديمية قطر السدرة لتقديم مسح شامل لألحداث الرئيسية في القرن العشرين.
على المستوى القياسي ،سيطور الطالب مهاراتهم التاريخية والبحثية أثناء فحص ثالث دول استبدادية (كل منها من منطقة مختلفة)،
موضوع «الحقوق واالحتجاج» من خالل دراسة حالتين دراسيتين ،جنوب أفريقيا والواليات المتحدة األمريكية ،ودراسة تاريخ الحرب الباردة بين
الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي.

يمكن أن تشمل عناصر الدورة:
• الحقوق واالحتجاج :دراسة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ( )1964-1948دراسة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة
األمريكية ()1964-1955
• الدول االستبدادية :هتلر وألمانيا كاسترو وكوبا ناصر ومصر
• الحرب الباردة :توترات وتنافسات بين الدول العظمى.
• الحرب العالمية الثانية وتأثير األمريكتين على بلدين في األمريكتين .التأثير  /األثر االجتماعي على النساء واألقليات .استخدام األسلحة
النووية ضد اليابان.
• الحقوق المدنية والحركات االجتماعية في األمريكتين بعد عام  1945حقوق الشعوب األصلية في األمريكتين .األمريكيون األفارقة
وحركة الحقوق المدنية .حركة من أصل إسباني .النسوية في األمريكتين.
في المستوى األعلى  ،سيركز الطالب على تاريخ األمريكتين .باإلضافة إلى كل محتوى  ،SLسيدرس الطالب ظهور األمريكتين في الشؤون
ً
تعمقا على الحقوق المدنية وحركات االحتجاجات
العالمية ،والحرب العالمية األولى ،واألمريكتين والحرب العالمية الثانية  ،ويلقون نظرة أكثر
االجتماعية في األمريكتين  .1945-يشمل المستوى األعلى ً
أيضا ظهور األمريكتين في الشؤون العالمية التوسعية األمريكية الحرب اإلسبانية
األمريكية الواليات المتحدة واألمريكتين في العالم األول.
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شهادة الثانوية العامة من
أكاديمية قطر السدرة
تشمل عناصر المهارات اللغوية التي سيتم تقييمها واكتسابها وتطويرها على جميع المستويات المفردات والتراكيب النحوية والتسجيل
والنطق والتجويد.
سيتم اكتساب اللغة من خالل ثالث مهارات وكفاءات رئيسة (كما حددها مجلس أوروبا).
• مهارات التقبل هي القدرة على فهم اللغة المكتوبة والمنطوقة ؛ رسالتها ودالالتها الثقافية والسياقية.
• المهارات اإلنتاجية هي القدرة على الكتابة والتحدث باللغة بفعالية ؛ للكتابة والتحدث بشكل متماسك وكذلك بطريقة مناسبة للسياق
والغرض.
• المهارات التفاعلية هي القدرة على فهم اللغة المكتوبة والمنطوقة واالستجابة لها بفعالية.
يحتوي  IBDPعلى فئتين الكتساب اللغة B :و  .ab inicioاللغة ب هي  1متوفرة باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية .يتم تقديم Ab
 inicioفي دروس اللغة اإلسبانية في  ،QASمقابل رسوم إضافية يدفعها الوالدان  (،بالفرنسية والماندرين ) ،من خالل مزود دورة  IBDPعبر
اإلنترنت .Pamoja
اللغة ب متاحة في  HLأو  .SLيتم دراسة عملين من األدب في  HLفقط .لغة المستوى األولي هو مستوى قياسي فقط.
يتم تقييم دورات اللغة ب عن طريق المقابلة الشفوية وثالثة امتحانات (القراءة والكتابة واالستماع) في نهاية الصف .12

المجموعة :3

األفراد والمجتمعات

إدارة أعمال
إن إدارة األعمال هي نظام صارم وصعب وديناميكي في مجموعة األفراد والمجتمعات .إن دور الشركات ،مختلف عن المنظمات
والجهات الفاعلة األخرى في المجتمع ،هو إنتاج وبيع السلع والخدمات التي تلبي االحتياجات والرغبات البشرية من خالل تنظيم
الموارد .إن تحقيق الربح ،والمجازفة ،والعمل في بيئة تنافسية يميز معظم منظمات األعمال - .دليل موضوع  DPإلدارة األعمال
تم تصميم هذه الدورة لتطوير معرفة الطالب وفهمهم لنظريات إدارة األعمال ،باإلضافة إلى قدرتهم على تطبيق مجموعة من األدوات
والتقنيات .يتعلم الطالب تحليل ومناقشة وتقييم األنشطة التجارية على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

تغطي الدورة
• الخصائص الرئيسة لألعمال  -التنظيم والبيئة
• إدارة الموارد البشرية
• المالية والحسابات
• التسويق  -إدارة العمليات .الروابط بين المواضيع أساسية للدورة.
من خالل استكشاف ستة مفاهيم أساسية (التغيير والثقافة واألخالق والعولمة واالبتكار واالستراتيجية) ،تتيح الدورة للطالب تطوير فهم
شامل لبيئة األعمال المعقدة والديناميكية في الوقت الحاضر .ويرتكز هذا التعلم المفاهيمي بقوة على نظريات وأدوات وتقنيات إدارة األعمال
ويوضع في سياق أمثلة العالم الواقعي ودراسات الحالة.
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المجموعتان  1و :2

معرفة اللغات وآدابها واكتساب اللغة -

اإلنجليزية والعربية واإلسبانية

اللغة أ :الدراسات في اللغة واألدب هي فصل للطالب الذين يجيدون اللغة اإلنجليزية و  /أو العربية كلغة أكاديمية بما فيه الكفاية  ،وليس فقط
عال من الطالقة األكاديمية.
لغة محادثة اجتماعية وعائلية .تطور الدورة قدرة الطالب على القراءة والكتابة واالستماع والتحدث بمستوى ٍ
اللغة أ :تتكون اللغة واألدب من أربعة أجزاء:

ّ
والكتاب والنصوص
القراء
ّ
تُختار عدد من األعمال األدبية واألعمال غير األدبية من مجموعة متنوعة من المصادر ،وتركز دراسة النصوص األدبية واألعمال غير األدبية على
طبيعة اللغة والتواصل وطبيعة األدب ودراسته ،وتشمل هذه الدراسة التحقق واالستقصاء في كيف تعمل النصوص ذاتها إلى جانب سياقات
وتعقيدات اإلنتاج والتلقي .ينصب التركيز على تطوير االستجابات الشخصية والناقدة لتفاصيل ودقائق التواصل.

الزمان والمكان
تُختار عدد من األعمال األدبية واألعمال غير األدبية من مجموعة متنوعة من المصادر التي تعكس مجموعة من المنظورات التاريخية و /أو
الثقافية .ترتكز دراستها على سياقات استخدام اللغة والمجموعة المتنوعة للطرق التي تعكس بها النصوص األدبية وغير األدبية المجتمع
وتُ ّ
شكله بشكل عام .ينصب التركيز على اعتبارات المنظورات الشخصية والثقافية ،وتطوير المنظورات األعم ،والوعي بطرق ارتباط السياق
بالمعنى.

التناص :ربط النصوص
تُختار عدد من األعمال األدبية واألعمال غير األدبية من مجموعة متنوعة من المصادر بطريقة تتيح للطالب الفرصة لتعزيز دراستهم وإجراء
مقارنات مثمرة .ترتكز دراستهم على العالقة بين النصوص مع امكانيات استكشاف المواضيعالمتعددةأو مواطن االهتمام المحورية
أو األعراف العامة أو األنماطأو التقاليد األدبية الت طرحت طوال المساق ز ينصب التركيز على تطوير االستجابة الناقدة المتأصلة في فهم
العالقات المعقدة بين النصوص.

قد تتضمن النصوص اإلنجليزية التي تمت دراستها عناوين مثل:
• قائمة االنتظار :حكاية امرأة عراقية من االغتراب بقلم :دايزي األمير
• البحث عن حدائق أمهاتنا بواسطة أليس ووكر
• مسارات الغبار على طريق زورا نيل هورستون
• هنريك إبسن :بيت الدمى
• آية رواية مصورة لمارجريت أبويت
• أمريكانا من ( HLفقط) Chimamanda Adichie
• جيم كــرو الجديد :سجن جماعي فــي عصر عمى األلــوان
بواسطة ميشيل ألكسندر ( HLفقط)
يتم تقييم دورة اللغة واألدب من خالل مقابلة شفوية  ،واختيار
مهام عمل الدورة المكتوبة  ،وجلستين امتحان في نهاية الصف
الثاني عشر.
اللغة ب :اكتساب اللغة هو فصل للطالب الذين يتعلمون
التحدث والقراءة والكتابة بهذه اللغة األجنبية .إنها ليست مجرد
نسخة أسهل من فئة اللغة واألدب.
منسق البكالوريا الدولية  ،بالتعاون مع المعلمين  ،مسؤول
عن تنسيب الطالب« .إن الدرجة التي يكون فيها الطالب
أكفاء بالفعل في اللغة ودرجــة الكفاءة التي يرغبون في
الحصول عليها بحلول نهاية فترة الدراسة هي أهم العوامل
في تحديد الدورة المناسبة  ...أهم اعتبار هو أن الدورة يجب
أن تكون تجربة تعليمية صعبة للطالب - .دليل موضوعات
IB DP Language B
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شهادة الثانوية العامة من
أكاديمية قطر السدرة
دبلوم أكاديمية قطر السدرة هو مؤهل دبلوم ثانوي أمريكي كامل معتمد من قبل مجلس المدارس الدولية ( )CISوجمعية نيو إنجالند
للمدارس والكليات ( )NEASCفي الواليات المتحدة  ،ووزارة التربية والتعليم في دولة قطر.
تهدف أكاديمية قطر السدرة إلى تقديم مسارات مرنة للتخرج مع دبلوم المدرسة الثانوية هذا .سواء أكان المرشحون كام ً
ال أو جزئي ًا (الدورات)
لطالب دبلوم البكالوريا الدولية هم ً
أيضا مرشحون لدبلوم أكاديمية قطر السدرة .يتم تحديد درجات دبلوم  HSمن خالل التقييم المستمر
للمعلم طوال عامين من كل دورة .تشكل هذه التقييمات األساس لتقديرات وتعليقات تقرير المعلم  ،ويتم تسجيلها في سجل كل طالب
لمدة أربع سنوات للصفوف  .12-9وهذا بدوره  ،مع أو بدون الدرجات المتوقعة في البكالوريا الدولية  ،يمكن أن يشكل األساس لطلبات الجامعة
والكلية .يتم منح دبلوم أكاديمية قطر السدرة في التخرج في نهاية الصف .12

متطلبات التخرج لشهادة الثانوية
العامة أكاديمية قطر السدرة
للتخرج من  ،QASيجب أن يحصل الطالب على
ما مجموعه  24ساعة معتمدة من الصفوف
 ،12-9بما في ذلك على األقل العدد التالي من
االعتمادات في كل مجال مادة:
االئتمان للدورة

سنوات

اللغة اإلنجليزية

4

الرياضيات

4

لغة إضافية

3

العلم

4

الدراسات االجتماعية

3

 PEوالصحة

2

تاريخ قطر

0.25

يجب على الطالب المسلم الحصول على عامين دراسيين من الدراسات اإلسالمية
وحد أدنى إضافي  1.75من المواد االختيارية .يجب على الطالب غير المسلمين
أخذ  3.75كحد أدنى من المواد االختيارية .يمكن أن تؤخذ هذه االختيارية مع دورات
إضافية  ، DPبما في ذلك .ToK
تتطلب وزارة التربية ً
أيضا حضورًا ال يقل عن  %90لكل فصل دراسي.
أكاديمية قطر السدرة هي مدرسة شاملة .نوجه الطالب إلى المسار المناسب
نحو تحقيق إمكاناتهم .تم تفصيل المسارين الرئيسيين أدناه  ،مع وجود ثالث في
التطوير.
المسار  :1دبلوم  QAS HSمع دبلوم البكالوريا الدولية الكامل .يتوافق الطالب
في هذا المسار مع جميع متطلبات  DPالمفصلة في الصفحة السابقة ويحصلون
عليها ويحصلون على كل من دبلوم البكالوريا الدولية ودبلوم .QAS HS
المسار  :2دبلوم  QAS HSمع دورات  DPعلى شهادة نتائج دورات  .IBيحصل
الطالب في هذا المسار على خمسة فصول دراسية كحد أدنى لمدة سنتين من
الصفين  11و  .12وستكون معظم هذه الفصول من برنامج دبلوم البكالوريا
الدولية ؛ نفس الدروس والمناهج والمواد والتقييمات داخل المدرسة مثل طالب
دبلوم البكالوريا الدولية .ثم يختار الطالب إجراء امتحانات في ثالثة إلى ستة من هذه
المواد في نهاية الصف  12ومن ثم الحصول على شهادة نتائج دبلوم البكالوريا
الدولية من البكالوريا الدولية.

فصول المستوى األعلى والمستوى القياسي :ال توجد قواعد حول
الجمع بين اختبارات  SLو  HLللطالب في المسار  .2سيأخذ معظم الطالب
امتحانات المستوى القياسي في المواد التي يختارونها .قد يرغب بعض الطالب في االلتحاق بصف دراسي في المستوى األعلى أم ً
ال في الحصول
على درجة  4أو أعلى ألن بعض الكليات أو الجامعات األمريكية قد تعترف بهذا كمكافئ للسنة األولى .كما هو الحال مع المرشحين لدبلومة
البكالوريا الدولية الكاملة  ،ال يتم تحديد المستوى لكل فصل حتى نهاية الفصل الدراسي األول من الصف الحادي عشر .الوقت األصلي لتجربة
الطبقات قبل اتخاذ قرارات ملزمة.
بناء على نتائج الدرجات التي نقدمها مع
ال تحسب أكاديمية قطر السدرة أو تنشر المعدل التراكمي .تحدد الكليات والجامعات هذه النتائج ً
طلبات الطالب.
المسار  :3يتم تطوير هذا الطريق إلى التخرج كجزء من التزام أكاديمية قطر السدرة بالتعليم الجامع .سيكون الطالب والعائالت قادرين على
العمل مع المدرسة لتطوير مسارات مخصصة للتخرج أو للحصول على شهادة إتمام المدرسة.
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بالنسبة لطالب دبلومة البكالوريا الدولية الكاملة  ،تتم دراسة ثالث مواد على المستوى العالي ( )HLبينما يتم دراسة المواد الثالثة المتبقية
على المستوى القياسي ( .)SLفي البداية  ،يختار الطالب خيارات الموضوع في المحادثة مع المدرسة وأولياء األمور .سيقوم الطالب بدراسة
بعض مواد  HLداخل كل فصل دراسي  ،حيثما كان ذلك متاحً ا  ،خالل الفصل الدراسي األول .وهذا يمنح الطالب والمعلمين الوقت التخاذ قرار
مستنير بشأن الفصول الدراسية التي ستستمر لمدة عامين كاملين في  ،HLوأي الفصول تستمر في  .SLيرجى المالحظة؛ أنه يتم تقديم
بعض المواد فقط في المستوى القياسي.
األجزاء الثالثة األساسية  -مقالة موسعة  ،ونظرية المعرفة واإلبداع  ،والعمل  ،والخدمة  -إلزامية لدورة البرنامج الكاملة وهي أساسية لفلسفة
برنامج الدبلوم .يمكن أن تؤخذ ً
أيضا كمقررات فردية بواسطة طالب دورات الدبلوم.
في نهاية برنامج السنتين  ،يتم تقييم المرشحين داخليًا وخارجيًا بطرق تقيس األداء الفردي مقابل األهداف المعلنة لكل مادة.
يتم جدولة طالب دبلومة البكالوريا الدولية لفصول المواد الستة المختارة ،باإلضافة إلى فصل دراسي مشترك لنظرية المعرفة والمقال
الموسع.
اكتمال  CASخارج الجداول العادية .سيكون هناك عدد من الكتل الدراسية التي سيتعلم خاللها الطالب إدارة وقتهم وتعلمهم.

شروط القبول للحصول على دبلومة البكالوريا الدولية الكاملة
يعد إكمال برنامج  IBالسنوات المتوسطة الكامل بما في ذلك المشروع الشخصي بحد أدنى  40نقطة بما في ذلك الحد األدنى من الدرجة  4في
المشروع الشخصي مؤشرا ً جيدا ً للنجاح المحتمل في  .IBDPلكن أكاديمية قطر السدرة هي مدرسة شاملة ويتم منح جميع الطالب الفرصة
ألخذ مجموعة كاملة من فصول  IBDPفي الفصل الدراسي األول .يتضمن اختيار وجدولة الدورات ً
أيضا توصية المعلم  ،ومقابلة الطالب ،
ومصالح الطالب  ،ومدخالت الوالدين  ،وقيود الجدول الزمني للمدرسة.

اجتياز دبلوم البكالوريا الدولية
يتم تصنيف كل مادة من المواد الستة الرئيسية من مستوى منخفض  1إلى مرتفع  7نقاط  ،مع تراكم النقاط إلنشاء إمكانات تبلغ  .42هناك
ثالث نقاط أخرى متاحة من  EEو  ToKمما يجعل المجموع الكلي  45نقطة .من أجل الحصول على دبلوم البكالوريا الدولية  ،يجب على المرشح
تلبية عدد من المتطلبات  ،بما في ذلك:
• إجمالي  24نقطة ،
• ما ال يقل عن  12نقطة من  3دورات المستوى العالي ()HL
• ما ال يقل عن  9نقاط من  3دورات المستوى القياسي ()SL
• درجة  A-Dفي نظرية المعرفة ( )ToKوالمقال الموسع ()EE
• استكمال متطلبات اإلبداع والنشاط والخدمة ()CAS
يحصل الطالب على شهادة نتائج لدبلوم البكالوريا الدولية يسرد جميع الدورات التي درسها ويحصل على الدرجات النهائية .الطالب الناجحون
في دبلومة البكالوريا الدولية الكاملة يتلقون هذا ً
أيضا كمؤهل منفصل .يمكن للطالب الذين أكملوا بنجاح دورات اللغة العربية أ :اللغة واألدب
الحصول على دبلوم ثنائي اللغة .نتائج جائزة البكالوريا الدولية في يوليو بعد الصف  12والشهادات متاحة في سبتمبر التالي.
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برنامج دبلوم البكالوريا الدولية
ً
مليئا بالتحدي لمدة عامين  ،ويستهدف في المقام األول الطالب الذين
يعد برنامج دبلوم البكالوريا الدولية ( )IBمنهجً ا دراسيًا
عاما .ويؤدي إلى مؤهل معترف به على نطاق واسع من قبل الجامعات الرائدة في العالم .يتخرج
تتراوح أعمارهم بين  16و ً 19
طالب ً IB DP
أيضا مع دبلوم  .QAS High Schoolيحتوي المنهج على ست مجموعات مواد مع نواة تتكون من ثالثة أجزاء
منفصلة ؛ يتم دمج كل دورة أو موضوع مع مجموعة من مناهج التعلم .هذا موضح في الرسم البياني أدناه.

المجاالت الستة هي:
المجموعة

1

المجموعة

3

المجموعة

5

4

اللغة أ -

دراسات في اللغة
واألدب

األفراد والمجتمعات

الرياضيات

دليل دورات برنامج دبلوم أكاديمية قطر السدرة والدبلومة الدولية )(IB

المجموعة

2

المجموعة

4

المجموعة

6

اللغة ب  -اكتساب اللغة

العلوم

الفنون

(أو مجموعة أخرى  3أو  4دورات)

المحتويات
04
06
07
08
12
16
17
18
19
21
23
24

برنامج دبلوم البكالوريا الدولية
شهادة الثانوية العامة من أكاديمية قطر السدرة
المجموعتان  1و :2
معرفة اللغات وآدابها واكتساب اللغة  -اإلنجليزية والعربية واإلسبانية
المجموعة  : 3األفراد والمجتمعات
المجموعة  : 4الــعــلــوم
المجموعة الخامسة  :الرياضيات
المجموعة السادسة  :الـفـنـون

 IBDPعبر اإلنترنت  PAMOJAدورات
دبلوم البكالوريا الدولية
النزاهة األكاديمية
اإلبداع والنشاط والخدمة )(CAS

 IBملف تعريف المتعلم
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2
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أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺴﺪرة
واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )(IB

دﻟﻴﻞ دورات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﺑﻠﻮم
اﻟﺼﻔﺎن  11و 12

