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 ,عزيزي الطالب

 
 ، سيكون لدى العديد من الطالب الفرصة لمتابعة دراستهم معنا في أكاديمية رأس الخيمة. IGCSEبينما تعمل على نجاحك في مواد 
هاية الصف الثالث نعلى عكس السنوات السابقة ، س توقع منك إكمال منهج الصفوف العليا لمدة عامين ، مما يضمن تخرجك من المدرسة في ن

هذا الوقت ، سوف تدرس مجموعة من الموضوعات ا مما سيقودك مباشرة إلى عشر. خالل  ها على مسارات أكاديمية مختلفة  لتي تم توزيع
اإلمارات العربية المتحدة أو في الخارج هنا في دولة   .سوق العمل أو إلى الجامعة ، سواء 

 
هالت العلمية الثالث المتوفرة في أكاديمية رأس الخيمة:  تشمل المؤ

 AS-Levels 
 A-Level 
 البكالوريا الدولية  (IB) 

 
 1المسار 

 Levels-AS مواد أربع دراسة عليهم يجب المسار هذا وفي IGCSE  لمواد C  درجات على حصلوا الذين الطالب 1 المسار سيضم
 .11 صف في أخرى واثنتين 11 الصف في مادتين الى مقسمة دراسيتين سنتين خالل

 

 الدرجات الدنيا المطلوبة  المسار
 أو أكثر Cبدرجة  IGCSEمواد  AS-Levels 5 -1المسار 

 
 2المسار 

 خالل Level-A مواد ثالثة دراسة عليهم يجب المسار هذا وفي IGCSE  لمواد C  درجات على حصلوا الذين الطالب 1 المسار سيضم
 .دوليا أو فيها ءسوا الجامعات معظم وتتطلبها المتحدة المملكة في أكبر بشكل معتمدة Levels-A مواد .وتعتبردراسيتين سنتين

 

Pathway  الدرجات الدنيا المطلوبة 
 أو أكثر Cبدرجة  IGCSEمواد  A-Levels 5 -1المسار 

 
 

 3المسار 
 

هالا  هذا يُعد الدولية. البكالوريا سيدرسون بحيث  IGCSE مواد  في B درجات ثالث عن يقل ال ما حققوا الذين الطالب 1 المسار سيضم  مؤ
ا  .العالم في الجامعات فضلأل التقدم عند ميزة سيمنحك والذي ، 11 المرحلة بعد لما جيدا

 

 الدرجات الدنيا المطلوبة  المسار
 IGCSE في كثرأو أ C درجات5  البكالوريا الدولية  -1المسار 

في المواد الدراسية  B درجاتاإلضافة الى  ، 
 التي سيتم دراستها في المستوى العالي

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

هناك عدد من أن تختارههذا الدليل لمساعدتك على اتخاذ قراراتك باإلضافة إلى إعطائك بعض النصائح حول ما يجب  خصيصلقد تم ت  .
 :ألشخاص لمساعدتك

 ولي األمر 
 رائد الفصل 
 مهني  المرشد ال
 أخصائيو المدرسة 
 مدير المدرسة 
 معلمو المواد 
 ادارة المدرسة 

 
هنالك العديد من  ها على نفسك.عند اختيار أحد المواد   ألسألة التي يجب أن تقوم بطرح

 
 هل بإمكاني تحقيق المتطلبات الدنيا للقبول في هذه المادة؟

 
ة من التقدم بعد منهج  اتالمسار هذه في أي منالنتقال يمثل  لكل من المسارات الثالث حد أدنى للقبول و هام  .IGCSEنقطة 
مما قد  Dسيواجه الطالب الذين حصلوا على درجات  ة  أوأقل صعوبة في تحقيق متطلبات المسارات الثالث المتوفرة في أكاديمية رأس الخيم

ها للقبول الجامعي أو للعمل.  يعيق قدرتهم على التخرج من المدرسة أو الحصول على الدرجات التي يحتاجون
 

 أي مواد ينصحني بها المدرسين؟
 

لذلك  كذلك األمر بالنسبة لرائد الفصل قدرتك ومستوى عملك خالل المرحلة الرئيسية الثالثة. بالمعرفة الكاملة المواد الخاصة بك  يمدرّسلدى 
 .قراراتك مع والديك والمدرسينمناقشة الدراسية لك. تأكد من  موادحول أفضل توازن في ال نصائحسيكونون قادرين على تقديم ال

 
 ماالذي سأحتاجه للمهنة التي اخترتها؟

 
ها أفضل نصيحة هتماما ذيلعمل اللمجال اهي تديد المجاالت العامة  يمكن تقديم المتاحة في الكتيب  مواد، وإلقاء نظرة على ال يشكل لك ا

 بة.المناس اتومن ثم اتخاذ القرار بشأناالختيار
 

 ما الذي سأحتاجه لمتابعة دراستي الجامعية؟
 

 
هم من .أيضا تختلف مادة لكل القبول تمتطلبا كذلك ، بها خاصة قبول متطلبات جامعة لكل سيكون  االلتحاق تود التي الجامعة في تفكر أن الم

 . المطلوبة والدرجات الدراسية لموادا ذلك في بما المحتملة قبولال متطلبات عن والبحث بها

 
 
 

 أشياء ممكن أن تقوم بها!
 

 هذا الكتيب بتمعن  اقرأ 
 ه مع ولي األمر  قم بمناقشت
 ة من رائد  الفصل اطلب النصيح
 مهني ومسؤول ا  لمرحلةتحدث مع المدرسين,مرشدنا ال
 ه من رائد الفصل ثم قم بتسلميه األربعاء  أكمل نموذج )الخيارتاالرشادية( الذي استلمت  1112ديسمبر  11للمدرسة قبل يوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 االرشاد الجامعي والمهني في أكاديمية رأس الخيمة

هم نحو الجامعة و في هدفن هاأكاديمية رأس الخيمة إلى مساعدة طالبنا أثناء تخطيطهم لمسار . تعتبر عملية تقديم طلب االلتحاق مابعد
ا أمرا بالجامعة اتعلى حد سواء ، و وفيه مستوى من التحدي مثيرا ا جيدا أيضا. تطلب إعدادا  

ا من ال األداء مواد د الطالب بتوجيهات دقيقة حول اختيار اليزوبت نقوم، (IB,IGCSE) الثالث عشر صفوحتى ال التاسع صفبدءا
 ي.ألكاديم

 االرشاد المهني

 .هتمامات واختبارات للشخصية  يقدم استقصاء عناال
 .مهني  المساعدة في اختيار المواد المناسبة نحو المستقبل ال
  يعرض للطالب كيفية البحث عن وظائف عبراإلنترنت من خالل الكتب والكتالوجات المتوفرة في المبنى المخصص لطالب

 .(sixth form)المراحل العليا 
 .يشجع الطالب على اكتساب خبرة في العمل ومساندتهم في تقديم طلبات القبول الجامعي والمنح الدراسية 

 نصائح حول اختيار الجامعة

 هالت الالزمة لمسار دراستهم المستقبلية والوصول الى الجامعات حول العالم  .يساعد الطالب على معرفة المؤ
  :يعلم الطالب كيفية اختيار التخصص الدراسي والعثور على الجامعة المناسبة. العوامل التالية أيضا تؤخذ بعيناالعتبار 

هائية لتقديم الطلب، متطلبات القبول ، ا اتالموقع ، تصنيفات الجامع  ،استراتيجيات ودورات التقديم.اتلرسوم الدراسية ، المواعيد الن

 يعلّم الطالب كيفية كتابة البيانات الشخصية والمقاالت الجامعية في ورش عمل خاصة. 
  األمور على فهم متطلبات الجامعات المحلية والدولية لطالب برامج   IBو IGCSE (AS) يساعد الطالب وأولياء

 أهداف اختبار الشخصية:

 يعتبر وسيلة تساعد الطالب على فهم المعلوماتاألساسية عن شخصيتهم. .1
 الثانوية الى الدراسة الجامعية. المرحلة تدعم الطالب أثناء انتقالهم من .1
هارات اتخاذ القرار والمواقف االيجابية لدخول سوق العمل. .1  تعمل على تطوير م
 وطموحات واقعية.تشجع الطالب على تبني توقعات  .4
هم على مواجستيطور سمات وسلوكيات عند الطالب  .5 ة التحديات خالل المدرسة ومابعداعد  ة.يالجامع الدراسة ه

التترددوا بالتواصل مع السيد وديع في مكتب طالب الصفوف العليا ) مهن أو اختيار المواد ( 11,11لمزيد من المعلومات حول الجامعات وال
.sixth form 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وديع أبو عزيز
 المرشد الجامعي والهني
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 www.moe.gov.ae  :وزارة التربية والتعليم
 

 االمتحانات الدولية:
 

  www.cambridgeinternational.org             كامبردج الدولية       
Edexcel:   https://qualifications.pearson.com/en/home.html 

IELTS:    www.ielts.org 
TOEFL:    www.ets.org/toefl 

SAT:    www.collegeboard.org 
 

 
  :www.ucas.comUCAS    : الدليل الجامعي

    www.commonapp.orgCommon application:  
    www.bigfuture.collegeboard.org Big Future: 

 www.unistats.direct.gov.ukUnistats:  
 omwww.topuniversities.cTop Universities  

 
  :careers.com-www.coursesCourses/careers  نصائح ودعم حول المهن :

     portal.co.uk-www.careersCareers portal:  
    www.myfuturewise.org.ukFuturewise:  
     www.futuremorph.orgFuture Morph:  
    www.wherestemcantakeyou.co.ukSTEM:  
    www.yourfreecareertest.comCareer test:  

 test-personality-question-www.truity.com/test/300   اختبارات الشخصية:

 
 وأخيرا....

 
 المواد في مجموعات مختلفة وذلك من أجل تشكيل الجدول الدراسي ,كنتيجة لذلك ليست كل التشكيالت متاحة.تم توزيع 

 
  .يمكن أن يكون من أي من المواضيع المعروضة اختيار احتياطي في نموذج الخياريجب على جميع الطالب إجراء 

 
على سبيل المثال ، قد ال  هنالك حاالت ال يتسنى لك القيام بذلكا ، بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان حصولك على الخيارات التي قمت به

ا إذا  هناك عدد طالب كاٍف لذلك. قد تتعارض بعض المواد بالجدول الزمني. سوف نستشيرك دائما تتوفر بعض الدورات الدراسية إذا لم يكن 
مهم أن تضع الكثير من التفكير في اختياركاالحت  .في اختياراتكاألخرىذلك ن تفعل أيجب ياطي كما حدث ذلك. ومع ذلك ، من ال

 
ها النتهاء المتوقع من ، ما لمادة الطالب بدء بمجرد  استثنائية األكثر لحاالت بعض باستثناء الحالت جميع في بعناية. االختيار يرجى لذا ، من

 .أخرى مواد إلى نقل عمليات هناك تكون لن ،
     

 المحتمل منف ، خرمتأ وقت في مهبتسلی قمت إذا .1122 یسمبرد 21 الربعاءا میو لبحلو سةرلمدا مكتب لىإ أله بعد النموذج تسلیم یجب
 .هاترید لتيا راتلخیاا على لكحصو عدم جدا
 
 

همية قصوى لدينا  ، وسوف نبذل قصارى جهدنا الستيعاب اختياراتك ،  األفضل لدعم يرجى االطمئنان إلى أن مستقبلك له أ ها وضمان أن
مهما كانت  .مستقبلك ، 
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 معايير األداء

 كيفية قياس أداء الطالب والتقرير عنه

 (AS level)تنص وزارة التربية والتعليم على عدم قدرة الطالب على التخرج من الصف الثاني عشر دون تحقيق النجاح بأربع مواد 
إل  Eبدرجة  معتمدة  IGCSEاإلضافة الى خمسة مواد  مما يعني بأن الطالب الذين لن يستطيعوا تحقيق ذلك سيضطرون عادة أو أكثر.

 الثاني عشر.صف ال

 

هذهو األدنى  من قبل متطلباتال تعتبر يجب على الطالب أن يتطلعوا إلى الحصول على أفضل الدرجات الممكنة ، بحيث وزارة التربية الحد
 الدولي." نجاحا جيدا على المستوى Cوتعتبر الدرجة "

 

 يتم حيث ، الثاني المسار إما اتباع إلى يتطلعوا أن العالم في الجامعات أعرق من واحدة في والقبول التقدم في الراغبين الطالب على يجب
 الطالب يحقق أن الجامعات معظم تتوقع عامين. لمدة  وذلك الدولية البكالوريا برنامج وهو ، 1 المسار أو Level-A  من وادم ثالثة دراسة
 .الدولية البكالوريا مواد في أكثر أو 4 والدرجة  Level-A مواد في أعلى أو B درجة

 

 عاما( 13درجات المرحلة الثانوية العليا)مابعد 

5المرحلة األساسية    

AS/A-Level درجات 

5المرحلة األساسية   

IB درجات 

 مالحظات مساعدة

  G 1 مبتدأ

 جيد

F 2  

E 3  

D 4  األدنى للوزارةالحد  

 جيد جدا

C 5 الحد األدنى للنجاح دوليا 

B 6  

B 6  

 ممتاز
A 7  

A* 7  

 

 

 

 

 

 



 
 

 2و  1المسار  5المرحلة األساسية 

AS  ,  A-Levels 
 1المسار 

وفي هذا المسار يجب عليهم دراسة  IGCSEلمواد    Cالطالب الذين حصلوا على درجات  1سيضم المسار 
 .13واثنتين أخرى في صف  12لى مادتين في الصف إخالل سنتين دراسيتين مقسمة  AS-Levelsمواد  أربع

 
 2المسار 

وفي هذا المسار يجب عليهم دراسة  IGCSEلمواد    Cالطالب الذين حصلوا على درجات  2سيضم المسار 
معتمدة بشكل أكبر في المملكة المتحدة  A-Levelsخالل سنتين دراسيتين.وتعتبر مواد  A-Levelمواد  ثالثة

 وتتطلبها معظم الجامعات سواء فيها أو دوليا.
 

 مالحظة
  IGCSEمواد   درجات أو أعلى في 5تحقيق  2المسار و  1يتطلب الوصول إلى أي من المسارين 

 

ار
س

م
ال
 

المواد 
 األساسية

المؤهل 
 الدراسي

 A العمود 
 اختر مادة واحدة

 B العمود 
 واحدةاختر مادة 

 C العمود 
 اختر مادة واحدة

  D العمود 
 اختر مادة واحدة

1 
يتوجب عليك 

اختيار مادتين من 
عمودين من 
 األعمدة األربعة

ي(
ار

وز
 ال

هج
لمن

ية)ا
رب

لع
غة ا

 الل
مية

ال
س
ال
ت ا

سا
درا

 ال
قية
ال

لخ
ة أ

ربي
لت

 ا

AS-Level 

 الفيزياء
 

 اللغة االنجليزية
 

 الجغرافيا

 
 ألحياء

 
 علوم الحاسوب

 
 التاريخ

 
 الرياضيات

 
 

 
 

 إدارة ألعمال
 

 الكيمياء
 

 األدب االنجليزي
 
 

 علم النفس
 

 إدارة ألعمال
 

 اللغة الفرنسية
 

2 
توجب عليك ي

اختيار ثالث مواد 
من عامودين من 
 األعمدة األربعة

ي(
ار

وز
 ال

هج
لمن

ية)ا
رب

لع
غة ا

 الل
مية

ال
س
ال
ت ا

سا
درا

 ال
قية
ال

لخ
ة أ

ربي
لت

 ا

A-Level 

 الفيزياء
 

 األدب االنجليزي
 

 الجغرافيا

 
 ألحياء

 
 علوم الحاسوب

 
 التاريخ

 
 الرياضيات

 

 

 
 

 إدارة ألعمال
 

 الكيمياء
 

 األدب االنجليزي
 
 

 علم النفس
 

 إدارة ألعمال
 

 اللغة الفرنسية
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 3المسار  -5المرحلة األساسية 

 البكالوريا الدولية
 3المسار 

 
هالا  هذا يُعد الدولية. البكالوريا سيدرسون بحيث  IGCSE مواد  في B درجات ثالث عن يقل ال ما حققوا الذين الطالب 1 المسار سيضم  مؤ

ا  .العالم في الجامعات فضلأل التقدم عند ميزة سيمنحك والذي ، العليا الدراسية للمرحلة جيدا
 

 مالحظة
  

أو    Bبدرجة مواد، والتي يجب أن تتضمن ثالث  IGCSE في C درجات 5تحقيق  3المسار  يتطلب الوصول إلى
 .كثرأ

 يجب عليك اختيار مادة واحد من كل عامود  

ار
س

م
ال
 

 المواداألساسية
1المجموعة   

 دراسات اللغة
 

1المجموعة  
 اكتساب اللغة

 

1المجموعة   
 ألفراد والمجتمع

 

4المجموعة   
 العلوم

 

5المجموعة   
 الرياضيات

 

1المجموعة   
 الفنون

 

3 

ي(
ار

وز
 ال

هج
لمن

ية)ا
رب

لع
غة ا

 الل
مية

ال
س
ال
ت ا

سا
درا

 ال
قية
ال

لخ
ة أ

ربي
لت

 ا
فة

معر
 ال

رية
نظ

 اللغة االنجليزية 
(HL) 

 
االنجليزيةاللغة   

(SL) 

 
 اللغة العربية

 
 اللغة الفرنسية

 
 اللغة السبانية

(AB) 
 
 

 
 

 علم النفس
 

 الجغرافيا
 

 التاريخ
 

 إدارة ألعمال
 
 

 
 ألحياء

 
 الكيمياء

 
 الفيزياء

 
 علوم الحاسوب

 
 

 
 
 
 
 (HL) الرياضيات
 
 (SL) الرياضيات

 
 

 التربية الفنية
 

التصميم 
 والتكنولوجيا

 
الموسيقيةالتربية   

 
أو أي مادة أخرى 

 من المجموعات
2,3 or 4. 

 
 
 

 الطالب إلعداد صمم والذي ألكاديمي والتوازن التحدي على ينطوي سنتين مدته تعليمي برنامج هو (IB)ةالدولي البكالوريا دبلوم برنامج
هم تتراوح الذين   .هابعدما الحياة وفي الجامعة في للنجاح عاما 11 و 11 بين أعمار

ة. المعايير يلبي الذي التخصصات والمتعدد ينظيمالت وعيال من كل لتطوير فرصا  الشهادة هذه وفروت  على الطالب المنهج يشجعو الصارم
 وتقييم الحترام الضرورية والمواقف ، االنفتاح ، الثقافات لتداخل وعيهم يطوروا وأن ، رحمةالو رعايةالو ستفسارالوا بالمعرفة يتحلوا أن

 .النظر وجهات من ةمجموع

  
هائية المتحانات الطالب.وتشكل مستوى لتقييم والخارجية الداخلية المتحانات من ال المنهج ويستخدم  ها يتم التي الن  في خارجيا تصحيح

هائية الطالب درجة من %21 المواد غالبية هائية الدرجة من %51 الى مايصل داخليا المصححة والتقييمات المتحانات تشكل قد بينما الن  الن
هارات اتقان على الطالب قدرة بحسب الدرجات هذه وتقدر درجة( )أعلى7 الى درجة( أدنى)1 من مادة كل درجة المواد.وتتراوح لبعض  الم

 ذلك: في بما والمتقدمة ألساسية ألكاديمية
هيم المحتوى وفهم معرفة •  والمفا

هارات ، النقدي التفكير •  المستقل روالتفكي والبحث التعلم م
 القياسية الطرائق تطبيق• 
 المعلومات وعرض تحليل• 
 الجدل وبناء تقييم• 
 البداعي المشكالت حل• 
  والدولي الثقافي للتداخل الوعي• 
 
 
 



 
 

 مناقشة مع رائد الفصلال
 كيف تضمن الخيارات األفضل

هم حقاا اتخاذ القرار الصائب حول المو من إجراء تغييرات بمجرد بدء  لن تتمكن. 5 ساسيةالمرحلة األتختار دراستها في سالتي  ادمن الم
 .تريد اختياره، لذا فكر ملياا في ما  الدرسية الدورات

 
هناك حاجة مزيج المواد  يرجىاألخذ بعيناالعتبار المواد الدراسية, ومقدار ونوع الدورات الدراسية و / أو الدراسة المستقلة التي ستكون 

 ..اددراسة نطاق واسع من المو غالباا ويفضلإليها. 
 

هذا الم ادة أي م ال تختر ا ، حيث ال يوجد ضمان بأن  ا معينا قاموا ألن أصدقائك  مادة ال تختر. قوم بتدريسكسي درسلمجرد أنك تحب معلما
هاايختبا ألنك قد  ر  !وليس لهم -يجب عليك اختيار ما هو مناسب لك ,في فصل مختلفتكون ،

 
 

 .كالخاص بك على تحديد ما يناسب رائد الفصلأدناه مع الموضحة  الخطواتسيساعدك اتباع 
 
 

 مستقبلك-األولى خطوةال
 

 
هب إلى الجامعة أو إلى  هل تعتقد أنك ستذ هي أفكارك وخططك للمستقبل؟  هل ستعيش في أكاديمية رأس الخيمةالعمل عندما تغادر  سوقما  ؟ 

هل لديك فكرة عن نوع العمل الذي ترتتوجه إلى سإلمارات العربية المتحدة أو  هاية  ى نفسك الخارج للعمل أو الدراسة؟  ؟ تقوم بفعلهفي الن
مهنة التي ترغب في  ها؟هل لديك فكرة عن ال  اتخاذ

 
ه مما يلي   يساعدك:  قدملئ كلما تستطيع

 

هب  :الى  بعد ان أغادر المدرسة أجد نفسي أذ

  سوق العمل 
االمارات   العربية جامعة في دولة

جامعة دولية   المتحدة  
 

 
 

 ية:مجاالت  التي أريد دراستها من أجل الدرجة العلال
 
 
 
 
 

هي: االلتحاق بها   المتطلبات الجامعية للجامعة التي أود
 
 
 
 
 

هي: ه مباشرة الى سوق العمل  هالت التي تلزمني للتوج  المؤ
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 4مرحلة األساسية المواد  –الخطوة الثانية 

 
اذا كنت قد  مادةكل  سارى يامأل المربعات الموجودة علو  4 المواد التي قمت بدراستها في المرحلة األساسية في  انجازكفكر في مدى 

 السبب.وبرر( 5الى  1قيم ذلك من ! )ذه المادة ، ومدى استمتاعك به درجتك المتوقعة،الهدفالدرجة  ,IGCSEدرستها بمنهج 
 

 قيم المادة من السبب
5الى 1  

الدرجة 
 الدرجة الهدف المتوقعة

درستها هل 
 بمنهج

IGCSE 
 المادة

 *اللغة العربية     
 ألحياء     
االعمال       إدارة
 الكيمياء     
 علوم الحاسوب     
 اللغة االنجليزية     
 ألدب االنجليزي     
 الفرنسية اللغة     
 الجغرافيا     
 التاريخ     
 *التربيةاالسالمية     
 الرياضيات     
 الفيزياء     
 علم النفس     
 

 *مواد الزامية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 AS ,A Level اهجمن

 *اللغة العربية

 (A-Level) اللغة العربية         

 األحياء

 إدارة األعمال

 الكيمياء

 علوم الحاسوب

 اللغة االنجليزية

 األدب االنجليزي

 الفرنسيةاللغة 

 الجغرافيا

 التاريخ

 *الدراسات االسالمية

 الرياضيات

 *التربية األخالقية

 الفيزياء

 علم النفس

 
 فقط 12*مادة الزامية من قبل وزارة التربية والتعليم في الصف 



 
 

 

 اللغة العربية

Exam board and specification number – Cambridge International A Level 9680 

 هذه المادة وما سبب اختيارها؟لمن تناسب 
 اكتساب هو الدراسية الدورة لهذه الرئيسي اللغة.التركيز هذه بتعلم السابقة الخبرة لديهم ومن أولى كلغة العربية باللغة يتحدثون الذين الطالب

هارات وتطوير اللغة  العربية. اللغة مادة التعادل المتحدة لعربيةا المارات دولة في والتعليم التربية وزارة أن المالحظة بها.يرجى المتعلقة الم
 

 مقدمة موجزة:
 

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 
 

 احاالت نطاق يقود اللغة. باستخدام الثقافات واستكشاف العربية اللغة في الكفاءة من عالية درجة إلى الوصول فرصة للطالب  المنهج يوفر
 اللغة أنواع تصفية تمت وقد المجردة. ألفكار ومناقشة الجتماعية والعالقات العمل مجال إلى الطالب اللغة  استخدام فيها يتم التي والمواقف

 والمواقف. الحاالت لهذه الالزمة

 
 : التالية المواضيع خالل من التواصل على وقدرتك فهمك الدراسي المنهج ينمي

 التطبيق 
 الموجهة والكتابة القراءة 
 الرسمية الرسائل 
 الوصف 
 الحوار 
 القصة كتابة 
 التقارير كتابة 
 التلخيص 
 الشعر كتابة 
 العربية النحو قواعد من واسعة مجموعة 

 
 كيف سيتم تقييمي؟-تقييم المادة

 
 المدة موعد المتحان

 )بالدقائق(
هائية يةالمتحان الورقة نوع الورقة المتحانية (%)الدرجة الن  

 1 الورقة امتحان كتابي خارجي 35 105 يونيو
 القراءة والكتابة

 1الورقة  امتحان كتابي خارجي 20 90 يونيو
 المقال

 1الورقة  امتحان كتابي خارجي 35 150 يونيو
 النصوص

 4الورقة  امتحان كتابي خارجي 10 45 يونيو
 النثر

 
 ماذا يمكن أن يقدم لك هذا المنهج؟

 
مهارات بعض تمنحك سوف مادةال هذه فإن ، العربية باللغة والكتابة التحدث على قدرتك تحسين إلى اإلضافة  اللغة لدراسة إليها تحتاج التي ال

 .عام بشكل اللغوية قدراتك تحسين إلى اإلضافة ، الجامعية المرحلة في العربية

 

هذه المادة لللتواص هيم  مدرسال-المادة مسؤول :بشأن   Ibrahem.alqabbani@rakacademy.org القبانيابرا

 

 

mailto:Ibrahem.alqabbani@rakacademy.org


 
 

 ءألحیاعلم 
Exam board and specification number – Edexcel International A Level YBI11 

 لمن تناسب هذه المادة وما سبب اختيارها؟
 

 األحياء علم مادة تتيح  Edexcel يلي لما همفهم تطوير للمتعلمين: 

  ، النظم البيئية و  البيئةتدفق الطاقة. 
 والطب الشرعي مناعةعلماألحياء الدقيقة ، ال 
 التنفس والعضالت والبيئة الداخلية. 
 التناسق,الستجابة وعلم الجينات. 

 

 مقدمة موجزة:
 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 

 
هيم البيولوجية  سيقوم الطالب بدراسة ة من المفا ة متنوع  :ثالث وحدات علىموزعة مجموع

 الطاقة,البيئة,علم األحياء الدقيقة والمناعة

 
 ذلك ويلي .البيئيةا النظم في الطاقة وتدفق ، للنباتات العضوية المركبات تركيبو الضوئي ركيبالت عملية في الطاقة التقاط مع الوحدة هذه تبدأ

ا الطالب يدرس سوف المناخ. تغير إلى الدورة هذه اختالل يؤدي أن يمكن وكيف الكربون دورة دراسة  في تحدث تيال التغييرات أيضا
 وخصائص لتنوع مقدمة مع الوحدة تستمر الطبيعي. نتقاءال عمليةو للطفرات كنتيجة والبعيد القصير المدى على، السكانية المجموعات

 المواد تحلل في الدقيقة الحية الكائنات دور في النظر إلى يؤدي هذا ألمراض. مسبباتل للعدوى المضيف استجابة وكيفية الدقيقة الكائنات
 .يالهالم يالكهربائ الفصلو (PCR) المتسلسل ازريميلوالب تفاعل وتطبيقات وتقنيات العضوية

 
 التنفس,البيئة الداخلية,التناسق,الهندسة الوراثية

هذا الهرمونات. عمل وطريقة الكلى وظائف إلى الشارة مع ، الداخلية البيئة عمل جوانب بعض اسةردب الطالب سيقوم  موضوع إلى يؤدي و
هرة والنباتات الثدييات في التنسيق هاز على ألدوية تأثير ، المز  إلنتاج الجينات تكنولوجيا في الحديثة التقنيات استخدام كيفية ، العصبي الج
 هذا في الدراسة من لمزيد أساسا ، النووي الحمض رقائق تقنية استخدام ذلك في بما ، الجينية ولوجياللتكن الحديثة الجوانب وتقدمألدوية.
 .المجال

 IIمهارات عملية في علم األحياء 

 .المتقدمة الدولية دراسيةال دورةال هذه طوال التجريبية والتقنيات لإلجراءات واسعين وفهم معرفة تطوير الطالب من توقعن
 

 كيف سيتم تقييمي؟-المادةتقييم 
 

 .يةانامتح قاورعلى ثالث أكل متقدم  حصل% سي111امتحان درجته 
 

 
 موعد االمتحان

 

 المدة
 (بالدقائق)

 

 

الدرجة 
 النهائية

(%) 

 نوع الورقة االمتحانية
 

  الورقة االمتحانية

 امتحان كتابي خارجي يونيو ,يناير
 11 درجة

 امتحان كتابي خارجي 40
 11 درجة

 الدقيقة األحياء ,علمالبيئة, الطاقة
 والمناعة

 امتحان كتابي خارجي يونيو
 11 درجة

 امتحان كتابي خارجي 40
 11 درجة

 التنسيق, الداخلية والبيئة التنفس
 الجينات وتكنولوجيا

 امتحان كتابي خارجي يونيو
 51 درجة

 امتحان كتابي خارجي 20
 51 درجة

هارات     علم في عملية م
 II ألحياء

 

 

 ماذا يمكن أن يقدم لك هذا المنهج؟
 

ا ألحياء علم يشكل ا أساسا ا علميا هاراتهم تطوير على طالبلا تساعد والتي ، الوظيفية المسارات لجميع جيدا  وتطبيق العملية التقنيات,التحليلية م
 البيولوجي البحث , البيطري الطب , الطب , النفس علم أو التدريس مجالب هتموني الذين الطالب على يجب األحياء. علم سياق في المعرفة

مهن أو  .المادة هذه اختيار في يفكروا أن العامة الصحية ال
 

 

هذه المادة:   Rebecca.Thorn@rakacademy.orgد.ريبيكا ثورن-مسؤولة المادةللتواصل بشأن 
 

mailto:Rebecca.Thorn@rakacademy.org


 
 

 

 إدارة األعمال

Exam board and specification number – Cambridge International Examinations - 9609 

 

 لمن تناسب هذه المادة وما سبب اختيارها؟
 

 مجال في األشخاص دور تقدير الطالب سيتعلم .الواقع أرض على الشركات عمل كيفية فهمب يهتمون الذين للطالب مناسبة الدورة هذه ستكون
 فكرا يملكون الذين الطالب الدورة هدفستوت المناسبة. التوصيات وتقديم العمل االت تحليل ، العمل بيانات وتفسير حساب ،كيفية ألعمال

 .الشركات عمل كيفية لتعلم ويتحمسون يلتزمون والذين لرياضياتا في معتدل مستوى لديهم ومن ،بداعياإ

 

 مقدمة موجزة:
 خاللهوالمهارات المقدمة  منهجللاألهداف الرئيسية 

 

ا عطيكيل منهجال تصميم تم  التسويق مثل التجارية والوظائف الشركات فيها تعمل التي والبيئة ، ألعمال لمنظمات المختلفة لألشكال فهما
 .والتمويل والعمليات

 
 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 

 :التالية وعاتالموض الستكشاف الفرصة الطالب منحسي

 

 وبيئتها ألعمال 
 المؤسسات في ألشخاص 
 التسويق 
 والمشاريع العمليات إدارة 
 والحسابات التمويل 
 االستراتجية إلدارة 

 
 

 كيف سيتم تقييمي؟-تقييم المادة      
 .يةانامتح قاورعلى ثالث أكل متقدم  حصل% سي111امتحان درجته 

 
 :1الورقة

 دراسة حالة
 ساعة 3

 
 امتحان خارجي

 :1الورقة 

 االستجابة للبيانات
 دقيقة 33ساعة  1

 
 امتحان خارجي

 : 2الورقة 

 أسئلة بإجابات قصيرة
 دقيقة 15ساعة  1

 
 امتحان خارجي

 

 
 ماذا يمكن أن يقدم لك هذا المنهج؟

 

 

ا لمادةا هذه تعد ا إعدادا ا امفيد سيكون  . IB منهج في ألعمال إدارة أو القتصاد أو ألعمال في الدراسية Level A لدورات جيدا  ألي أيضا
 .الخاصة أعماله إدارة أو إنشاء في يرغب طالب

مهتمون الطالب سيستفيد  الجمعيات, المالية الخدمات, السياحةو السفر, المحاسبة, بالتجزئة البيع ذلك في بما الوظائف من واسعة بمجموعة ال
ة وإلدارة الخيرية هارات من العام  .دراستها يتم التي والمواضيع الم

 

 
هذه المادة:   bassel.rayes@rakacademy.org: باسل ريس مدرسال للتواصل بشأن 

 

mailto:bassel.rayes@rakacademy.org


 
 

 الكيمياء

Exam board and specification number – Edexcel International A Level YCH11 

 لمن تناسب هذه المادة وما سبب اختيارها؟
 

هم  Edexcelمادة الكيمياء تتيح  :لما يلي همللمتعلمين تطوير ف
 

 وعلم الطاقة ااالنتروبي الكيميائية الحركية 
 التزان الكيميائي ،األكسدة واالختزال 
 الكيمياء العضوية 
  الكيميائيةالفلزاتاالنتقالية وخواصها 

 

 مقدمة موجزة:
 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 
هيم ال سيقوم الطالب بدراسة ة من المفا ة متنوع  ثالث وحدات: علىموزعة ة كيميائيمجموع

 

 معدالت التفاعل الكيميائي,التوازن الكيميائي,الكيمياء العضوية

 
 مواضيع توضح العضوي. التفاعل آلليات دراستهم توسيعو الكيميائية للحركية كمية دراسة بإجراء الطالب يقومس ، الوحدة هذه في 

 مركبات تغطي الوحدة هذه في العضوية الكيمياء الكيميائي. التغير وكمية اتجاه بكيفية التنبؤ للكيميائيين يمكن كيف والتوازن إلنتروبيا
 .ومشتقاتها الكربوكسيلية واألحماض ، الكربونيل

 

 قالية وكيمياء النتروجين العضويةالمعادن االنت

 
 واستخدام ألكسدة رقم مفهوم ذلك في بما ، 1 الوحدة في ألكسدة دراسة على الكهربائي القطب  كمون دراسة تعتمد ، الوحدة هذه في

ادالت  الكيمياء قسم يركز النتقالية. المعادن ذلك في بما ، األكسدة المتعلقة الكيمياء من المزيد بدراسة الطالب سيقوم النصفية. ألكسدة م
 .والبروتينات األمينية األحماض واألميدات األمينات مثل العضوية النيتروجين مركبات على الوحدة لهذه العضوية

 II الكيمياءمهارات عملية في 

 
هارات يغطي مكتوب عملي امتحان من الوحدة هذه تتكون ها تم التي والتقنيات الم  اإلضافة ، 5 و 4 الوحدات في العملي قسمال أثناء تطوير

 .1 و 1 الوحدات من العضوية الوظيفية والمجموعات والغازات والكاتيونات أليونات اختبارات إلى
 خاللها يحتاج أسئلة هناك تكون قدف ،يهاعلاقتصرم المتحان يكون لن ، ساسيةأ عملية نشطةأ ثمانية على حتويت الوحدة أن من الرغم على

 .جديدة عملية االت على معرفتهم تطبيق إلى الطالب
 

 كيف سيتم تقييمي؟-تقييم المادة     
  يةانامتح قاورعلى ثالث أكل متقدم  حصل% سي111امتحان درجته. 

 

موعد 

 االمتحان

 
 المدة)بالدقائق(

الدرجة 

 (%) النهائية

 

 نوع الورقة االمتحانية
 

 

 الورقة االمتحانية

 امتحان كتابي خارجي 40 105 يونيو ,يناير
 11 درجة

دالت  الكيميائي,التوازن التفاعل م
 العضوية الكيميائي,الكيمياء

 امتحان كتابي خارجي 40 105 يونيو
 11 درجة

المعادن النتقالية وكيمياء النتروجين 
 العضوية

 
 امتحان كتابي خارجي 20 80 يونيو

 51 درجة

هارات  II الكيمياء في عملية م
 

 

 أن يقدم لك هذا المنهج؟ماذا يمكن 
 

ا (Level A2) الكيمياء مادةتوفر ا أساسا ا علميا هاراتهم تطويرب طالبلل سمحت فهي ، الوظيفية المسارات لجميع جيدا  والتقنيات التحليلية م
 اختيار في التفكير الكيميائية الهندسة أو الصيدلة أو الطب مجالب هتموني الذين الطالب على يجب الكيمياء. سياق في المعرفة وتطبيق العملية

 .المادة هذه

 

 
هذه المادة:   Rebecca.Thorn@rakacademy.orgمسؤولة المادة,د.ريبيكا ثورنللتواصل بشأن 
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 علوم الحاسوب
Exam board and specification number – Cambridge 9608 

 لمن تناسب هذه المادة وما سبب اختيارها؟
 

 الكمبيوتر لعلوم ألساسية للمبادئ همفهم تطوير على المتعلمين تشجيع إلى الكمبيوتر لعلوم Level A و  AS  العالمي كامبردج منهج يهدف
 التصاالت تقنيات ، المعلومات تمثيل تشمل موضوعات بدراسة الطالب يقومس السياقات. من مجموعة في الكمبيوتر برامج عمل وكيفية

 .يةقالعال البيانات قواعد ونماذج ، البرمجيات تطوير ، األجهزة ، اإلنترنت

مه خالل الطالب سيقوم هم بتطوير  متقد  باستخدام الحاسوب على المعتمدة الحلول لتطوير المشكالت حل واستخدام بيوساالح تفكير
 تطوير على الطالب (Level A) منهج الحاسوب علوم و(ASالعالمي) كامبردج منهج دراسة ستساعد البرمجة. ولغات خوارزميات

هارات من مجموعة  .والنقدي والمنطقي ، والتحليلي ، إلبداعي التفكير مثل الم

 مقدمة موجزة:
 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 

  والنظرية العملية الموضوعات من متنوعة مجموعة طالبال يدرسس

AS Level A Level 
Topic 1.1: تمثيل المعلومات 
Topic 1.2: تقنيات الصاالت وإلنترنت 
Topic 1.3: ألجهزة  
Topic 1.4: أساسيات الحاسوب 
Topic 1.5: برمجة نظم الحاسوب 
Topic 1.6: األمن, الخصوصية وسالمة البيانات 
Topic 1.7: الخالقيات وحقوق الملكية 
 
Topic 2.1: تصميم الخوارزميات وحل المشكالت 
Topic 2.2: تمثيل البيانات 
Topic 32: تطوير البرمجيات 
 

Topic 3.1: تمثيل البيانات 
Topic 3.2: تقنيات الصاالت وإلنترنت 
Topic 3.3: ألجهزة  
Topic 3.4:برمجة نظم الحاسوب 
Topic 3.5: أمن المعلومات 
Topic 3.6: ة المراقبة والتحكم  أنظم
 
Topic 4.1 التفكير الحاسوبي وحل المشكالت 
Topic 4.2: طرق تصميم الخوارزميات 
Topic 4.3: البرمجة 
Topic 4.4: تطوير البرمجيات 
 

 كيف سيتم تقييمي؟-تقييم المادة     
 

 الدرجة المحتوى

AS Level 
 )السنة األولى(

A Level 
(ثانية)السنة ال  

 %25 %50 دقيقة 33ساعة  1 –أساسيات نظرية  1ورقة ال

 %25 %50  ساعة 2 -حل المشاكل والبرمجة في مهارات األساسية ال 2ورقة ال

 %25  دقيقة 33ساعة  1-نظري متقدم  3 الورقة

 %25  ساعة 2 - حل المشكالت ومهارات البرمجة  3ورقة ال
 

 هذا المنهج؟ماذا يمكن أن يقدم لك 
 
 

 .حاسوبال أوعلوم االصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال في مهنة متابعة أو دراستهم متابعة ينوون الذين طلبةلل مناسبة الدورة هذه

 
 

 
هذه المادة:   emtiyaz.radman@rakacademy.org امتياز رادمان مدرسةال-مسؤلة المادة للتواصل بشأن 
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 اللغة االنجليزية

 Exam board and specification: Cambridge International Examinations 9093 
 

 لمن تناسب هذه المادة وما سبب اختيارها؟
 

مهن التيإلى  طمحونمناسبة للطالب الذين يالمادة هذه  مهتم  الكتابة,الصحافة ,تشمل العلوماالجتماعية  ال إلبداعية وما إلى ذلك وأي شخص 
 :تمكن الطالب من تطويروهي  بتعلم وتقديراللغة
 كيفية صياغة النصوص المختلفة حسب لغتها وأسلوبها تمييزالقدرة على  •
هارات ال •  وجمهور مختلفينألغراض وذلك الخاصة بهم  ات المقنعة والمبدعةخلق الكتابالالزمة لم
االختيار  • هارات البحث   وتشكيل المعلومات من مصادر مختلفةم
 ةصيل دقيقاالقدرة على تحليل ومقارنة النصوص المكتوبة والمنطوقة بتف •

 
 مقدمة موجزة:

 
 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 

 
 شكلال لمتنوعةا للنصوص ناقدة استجابات تقديمل للمرشحين الفرص )Level) AS  يالعالم كامبردج بمنهج االنجليزية اللغة مادة تتيح

 معين. لجمهور الكتابة إنتاجب قدرتهم على مؤكدين ، إلبداعية كتاباتهم بإنتاج المرشحون سيقوم كما .السياقو ألسلوبو
 مع ، للسانياتا دراسة في قوي أساس تطوير على Level (A)  العالمي كامبردج بمنهج االنجليزية لغةال اختاروا الذين الطالب سيعمل 

 .اللغة اكتساب الى االضافة عالمية كلغة اإلنجليزية واللغة المحكية اللغة على التركيز
 

 كيف سيتم تقييمي؟-تقييم المادة     
 

 :على الدولية كامبردج المتحانات المرشحون سيحصل
 

 النصية المقاطع 1: الورقة المدة الدرجة
50% 

 
 موجهة وكتابة تعليق كتابة - أسئلة ثالثة على الورقة تحتوي دقيقة 15و ساعة 1

 الثالث أو الثاني السؤالين وإحدى ألول سؤالين:السؤال على نالمرشحو سيجيب
 الدرجة نفس سؤال لكل

  درجة 51 خارجي امتحان
 و

 1 الورقة
 الكتابة

 الكتابة 1 الورقة المدة

50% 
 

 B و  A  قسمين من يتكون ساعة 1
 )الكتابة B القسم من وواحد التخيلية( )الكتابة A القسم من واحد سؤالين: على المرشحون يجيب

 .محدد( جمهورو لغرض
 الدرجة نفس سؤال لكل

  درجة 51 خارجي امتحان
 

 ماذا يمكن أن يقدم لك هذا المنهج؟
 

مهتمين الطالب سيما ال ، الجامعية جاالتال من للعديد  مناسبا اأساس  المادة هذه تعتبر  اإلنسانية. والعلوم بالفنون ال
 .المادة هذه اختيار في التفكير إلعالم أو التعليم أو الصحافة أو القانون مجالب يفكرون الذين للطالب يمكن 

 
 

 
 

 

 
 

 

هذه المادة:  preetha.anil@rakacademy.orgبريتا أنيل  مدرسةال -مسؤولة المادة للتواصل بشأن 
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 األدب االنجليزي
Exam board and specification number – Cambridge International English Literature 9695 

 لمن تناسب هذه المادة وما سبب اختيارها؟
 :تطوير من المتعلمين العالمي كامبردج منهجب اإلنجليزي ألدب مادة تمكن

  المسرحو والنثر لشعرين للوفهم مفصمعرفة. 

 القدرة على تحليل النصوص المكتوبة بعمق كبير. 

  كيفية صياغة النصوص المختلفة حسب لغتها وأسلوبهاتمييز القدرة على. 

 اآلراء المختلفة حول النصوصاألدبي  فقط (A Levelة) تقدير ومناقشة

 

 استجاباتهم وتشكيل ألدبية النصوص بتحليل ويتمتعون الدراسي الفصل خارج واسع نطاق على يقرؤون الذين للطالب مناسبة لمادةا هذه
 .الدراسية الفصول في التدريس ساعات خارج األسبوع في ساعات 1 إلى 4 بين ما فردية دراسةب قومواي أن الطالب من توقعن الشخصية.

 

 مقدمة موجزة:
 ما الذي سوف أتعلمه؟ -الدراسة مجاالت 

 والمسرح. والنثر الشعر - كبير عمق في ألدب من رئيسية أشكال ثالثة  بدراسة الطالب سيقوم

 الشعر والنثر
 

 يتمس مختلف. قسم من منهما كل ، سؤالين على المرشحون يجيبس النثر. :B والقسم الشعر :A القسم قسمين: على المتحانية الورقة تحتوي
 .صن لك من مقطع على مبنية ومسألة مقال سؤال وضع

 
همفه إظهار المرشحين على يجب ، إلجابات جميع في  ستختبر .ومالئم حضاو شكلب اهذ ايصال عليهم يجب و ؛ مستقلال همورأي لنصل م

 :يلي لما المرشحين فهم  ألسئلة
  

  لشكل والبنية واللغةلاب خيارات الكت  عن طريق المعاني بها  تشكلتالطرق التي. 
 لغة وأسلوب النصوص 
 الستخدام الفعال ألساليب الروائية 
 ككل ألدبي عالقة أجزاء النص بالعمل 
 من الشعر ورواية واحدةصيدة ق 17ما يصل إلى  طالبيدرس الس. 

 المسرح
 ، إلجابات جميع في نص. كل من نصي مقطع على مبنية سألةأو مقال سؤال وضع يتمس مسرحيتين. من سؤالين على نيالمرشح يجيبس

 :يلي لما المرشحين فهم  ألسئلة ستختبر .ومالئم حضاو شكلب اهذ ايصال و مستقلال همورأي نصلل همفهم إظهار المرشحين على يجب
 

  لشكل والبنية واللغةلاب خيارات الكت  عن طريق بها المعاني  تشكلتالطرق التي. 
 لغة وأسلوب النصوص 
 الستخدام الفعال ألساليب الروائية 
 عالقة أجزاء النص بالعمل ككل 
 خصائص النصوص المسرحية 

 

 كيف سيتم تقييمي؟-تقييم المادة     
  يةانامتح قاورعلى ثالث أكل متقدم  حصل% سي111امتحان درجته. 

 

 الورقة االمتحانية نوع األسئلة االمتحانية الدرجة النهائية الوقت)بالدقائق(

: الشعر والنثر1الورقة  امتحان كتابي خارجي 50% 120  
: المسرح4الورقة   امتحان كتابي خارجي 50% 120  

 

 ماذا يمكن أن يقدم لك هذا المنهج؟
مهتمين الطالب سيما ال ، الجامعية مجاالتال من للعديد امناسب اأساس المادة هذه تشكل مهتمين للطالب يمكن إلنسانية. والعلوم بالفنون ال   ال

 المادة. هذه اختيار في التفكير إلعالم أو التعليم أو الصحافة أو القانون مجالب
 

 
 

هذه المادة:   Rosemary.Magee@rakacademy.org روزماري ماغي مدرسةال -مسؤولة المادة للتواصل بشأن 
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 اللغة الفرنسية
Exam board and specification number – Edexcel French 

 لمن تناسب هذه المادة وما سبب اختيارها؟
 

 :المتعلمين على Edexcelتشجع مادة اللغة الفرنسية 
  ، هارات االضافة الى تحقيق قدر أكبر من الطالقة والدقة والثقة في اللغة تحدثا وكتابة  التواصلتحسين م

  هم ة من المواقف ، وفهم كيفية قراءة النصوصكيفية تحسين استخدام ة متنوع دراألخرى ، االمص و للفرنسية في مجموع
 .واستخراج المعلومات ، والشروع في المحادثات والرد على األسئلة شفهيا وكتابيا

 

 مقدمة موجزة:
 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 

 
هات القضايا من مجموعة تتناول التيو اليةالت الموضوعات من محتوى على 1 و 1 الورقتان تعتمد  جوانب عن فضالا  ، االجتماعية واالتجا

 1 الموضوع يتطلب فقط. فرنسا في المجتمع جوانب على يركز 1 الموضوع بالفرنسية. الناطقة والبلدان لفرنسا والفنية السياسية الثقافة من
 .فرعية مواضيع ثالثة إلى موضوع كل قسمين و .الفرنسية باللغة يتحدث مجتمع أو بلد يأ حول معرفتهم توسيع الطالب من
 

 Les changements dans la société française -2الموضوع 
هات االجتماعیة. عن سیاق فرنسا فقط-2الموضوع هذا الموضوع القضایا واالتجا  یغطي 

.● Les changements dans les structures familiales Les changements dans les attitudes envers le mariage, les 

couples et la famille.  
● L’éducation Le système éducatif et les questions estudiantines.  

● Le monde du travail La vie active en France et les attitudes envers le travail; le droit à la grève; l’égalité 

des sexes. 
 

  La culture politique et artistique dans les pays francophones-1الموضوع 
 

هذا الموضوع الثقافة الفنیة )من خالل الموسیقى  1تم تعیین الموضوع  والمهرجانات والتقالید( في سیاق البلدان والمجتمعات الفرنكوفونیة. یغطي 
الم( الل وسائل اإل  .والثقافة السیاسیة والفنیة )من 

● La musique Les changements et les développements; l’impact de la musique sur la culture populaire.  
● Les médias La liberté d’expression; la presse écrite et en ligne; l’impact sur la société et la politique. 

● Les festivals et les traditions Les festivals, fêtes, coutumes et traditions. 
 

 كيف سيتم تقييمي؟-تقييم المادة     
  يةانامتح قاورعلى ثالث أكل متقدم  حصل% سي111امتحان درجته. 

 

 الوقت موعد االمتحان
 )بالدقائق(

الدرجة 
 النهائية

األسئلة االمتحانيةنوع   الورقة االمتحانية 

دقيقة45ساعة و  1 يونيو درجة 14 امتحان كتابي خارجي 40   االستماع ,القراءة والترجمة :1الورقة  

دقيقة45ساعة و  1 يونيو درجة 11 امتحان كتابي خارجي 30  :الترجمة واالجابات الكتابیة على 2الورقة  
 بعض األعمال 

دقيقة  مايو  71 ,امتحان داخلي بتقييم خارجي , 30 30
 درجة 

 :التحدث3الورقة 

 

 ماذا يمكن أن يقدم لك هذا المنهج؟
 
 

 العملية اللغة وكذلك ، األخرى الفرنكوفونية والدول فرنسا وثقافة الفرنسية للغة والفهم المعرفة من متقدم مستوى بتطوير الطالب سيقوم
هاراتالو  الطالب إعداد في Level A و  AS الفرنسية اللغة منهج يساعد سوف .أخرى مجاالت في والستخدام للتحويل القابلة ةيالدراس م

 .بهم الخاص التوظيف ملف دعمو العالي للتعليم

 

 

هذه المادة:   jakeya.khanom@rakacademy.orgجاكيا خانوم  مدرسةالللتواصل بشأن 
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 الجغرافيا
Exam board and Specification number: Cambridge International Education Geography 9696 

 لمن تناسب هذه المادة وما سبب اختيارها؟
 

 ألي شخص درس الجغرافيا  مادةهذه ال  واستمتع بدراستها. IGCSEمناسبة

  الجغرافيا تسمحس( AS  كامبردج ) بعمق. ةالجغرافي الموضوعات من واسعة مجموعة ستكشافبا للطالب 
 هارات القراءة والكتابة والتحليل ،  من مكنت إعداد الطالب بنجاح  تمكن من، وس العمل الجماعيتطوير مجموعة متنوعة من م

 .في الجامعة هذه المادةلدراسة 

 مقدمة موجزة:
 أتعلمه؟ما الذي سوف  -مجاالت الدراسة 

 : الجغرافيا الطبيعية1الورقة 
 الجو ,الطقس ,الصخور والتعرية

 
 على يؤثروا أن للبشر يمكن كيف ، والتضاريس النهر قناة عمليات ، الصرف حوض نظام ، المورفولوجيا وقسم الهيدرولوجيا قسم وسيشمل
هار  و ، اليومية الطاقة كمية في والطقس الجوي الغالف قسم ينظر وسوف النهر. حوض على الفيضانات وآثار أسباب عن حالة ودراسة ألن
هر والطقس ، العالمية الطاقة هرة على وتأثيرالبشر ، والضباب والغيوم ، ألمطار تشكل كيفية مثل الجوية والظوا  الحراري. الحتباس ظا
 .المنحدرات استقرار على البشر يؤثر وكيف المنحدرات عمليات ، التجوية ، التكتونية الصفائح ، في والطقس الصخور قسم ينظر سوف

 : الجغرافيا البشرية2الورقة 
 تعداد السكان,الهجرة والتوزع السكاني

 
 

 وإدارة السكانية الزيادة نتيجة الغذائي النقص وعواقب وأسباب ، الديموغرافي االنتقال ، السكان تغيرتعداد كيفية في السكان قسم ثسيبح
 الهجرة وإدارة والدولية الداخلية الهجرة بين والفوارق السكاني التغير على الهجرة تأثير كيفية في الهجرة قسم سيبحث فيما الطبيعية. الموارد
هات ، فاريأل في السكاني توزعال في التغييرات في السكاني التوزع ديناميكيات قسم سينظر ، وأخيراا  الدولية.  والقضايا الحضرية واالتجا
 .الحضري عمرانال وإدارة الحضري عمرانلل المتغيرة والبنية ، الحضري بالتوسع المتعلقة

 
 كيف سيتم تقييمي؟-تقييم المادة     

 سيحصل كل متقدم على ورقتين امتحانيتين.111 امتحان درجته % 
 

موعد 
 االمتحان

 الوقت
 )بالدقائق(

الدرجة 

%)النهائية
) 

 الورقة االمتحانية نوع االمتحان

 33ساعة  1 يونيو
 دقيقة

: الجغرافيا الطبيعية 1الورقة  امتحان كتابي خارجي 50%
 األساسية

 33ساعة  1 يونيو
 دقيقة

: الجغرافيا البشرية 2الورقة  امتحان كتابي خارجي 50%
 األساسية

 

 ماذا يمكن أن يقدم لك هذا المنهج؟
 

 .والسياحة والتنمية البيئية والدراسات التخطيط ؛ ذلك في بما الوظائف من لمجموعة الفرص من العديد أمامك تفتح أن الجغرافيا لدراسة يمكن
 

            
 

 

 

هذه المادة:  callum.maskill@rakacademy.orgكالوم ماسكل  مدرسالللتواصل بشأن 



 
 

 التاريخ
Exam board and Specification number: Edexcel 8HIO 

 لمن تناسب هذه المادة وما سبب اختيارها؟
  تمكن مادة التاريخEdexcel :المتعلمين من 
 الديمقراطية ألمانيا وجمهورية السوفياتي التحاد, العالم في شيوعية دولة أول معرفة. 

 هارات تحليل المصادر وتفسيرات التاريخ هارات كتابة المقال اإلضافة الى م  .م

 
 مقدمة موجزة:

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 

 

 : من لینین إلى یلتسین1112-1111روسیا ،  -1الورقة 

1225-1212الحكومة الشيوعية في االتحادي السوفياتي  1225-1212والزراعي ، التغير الصناعي    
1225-1212،  شعبالسيطرة على ال 1225-1212التطورات االجتماعية ،    

يفسر سقوط االتحاد السوفياتي؟ الذي ما  1985-1991 
 

ثم ، الزمنية التي ستتم دراستهاالمعرفة والفهم لتحليل وتقييم السمات الرئيسية المتعلقة بالفترات  ايصالسيقوم الطالب بتوضيح وتنظيم و
هيم  همية اتالتغيير,ألسباب والنتائج لإصدار أحكام ثابتة واستكشاف المفا واأل االختالف تحليل وتقييم ، الطرق  .االستمرارية والتشابه 

 بها وذلك وفقا للسياق التاريخي. المختلفة التي تم تفسير جوانب الماضي

 1111-1111: جمهورية ألمانيا الديمقراطية 2الورقة 
 

جمهورية ألمانيا الديمقراطية ،  تأسيس وتوطيد الحكم الشيوعي في 
1949-1161 

 الحياة في ألمانيا الشرقية ، 1125-1141

 تطور الدولةاأللمانية الشرقية ،
1961-1985 

 تزايد ألزمات وانهيار الشيوعية

 
هيم ثابتة أحكام وإصدار ، المدروسة الزمنية بالفترات المتعلقة الرئيسية السمات وتقييم لتحليل والفهم المعرفة وتوصيل وتنظيم عرض  ومفا

همية. واالختالف والتشابه االستمرارية والتغيير والنتائج ألسباب على، االقتضاء حسب ، استكشافية  ، المناسبة دراالمص وتقييم تحليل األ
 .التاريخي سياقها في ،الزمنية للفترة المعاصرة و ألولية

 
 كيف سيتم تقييمي؟-تقييم المادة     

 

االمتحان  الوقت موعد
 )بالدقائق(

الدرجة 
هائية) %(الن  

 الورقة المتحانية نوعاالمتحان

امتحان كتابي خارجي  60 135 مايو/يونيو
درجة 11  

: 1111-1117روسيا ،  موسعة: دراسة 1ورقة ال
 من لينين إلى يلتسين

امتحان كتابي خارجي  40 90 مايو/يونيو
درجة 41  

هورية ألمانيا  -عمقة ت: دراسة م1الورقة  جم
1111-1141الديمقراطية ،   

 

 ماذا يمكن أن يقدم لك هذا المنهج؟

 
هال هذا يوفرو  الوظيفية المسارات لجميع جيدا أساسا التاريخ مادة تشكل هارات لمؤ االت لكتابة الجامعي المستوى على المطلوبة الم  الم

 وعلم والطب والقانون الدولية والعالقات اإلنجليزية اللغة ,بعد فيما دراستها AS التاريخ لطالب يمكن التي المجاالت وتشمل ألكاديمية.
 .النفس

 
 
 
 

هذه المادة:  salma.azam@rakacademy.orgسلمى عزام  مدرسةالللتواصل بشأن 
 

 

mailto:salma.azam@rakacademy.org


 
 

 الرياضيات
Exam board and specification number – Edexcel International A Level WMA02/01 and WME01 

 لمن تناسب هذه المادة وما سبب اختيارها؟
 

 التفكير على قدرتهم بتطوير لهم السماح مع ، الرياضية والعمليات للرياضيات همفهم تطوير من المتعلمين Edexcel  الرياضيات مادة تمكن
هين وبناء المنطقي  مجاالت تكون أن يمكن وكيف الرياضيات في والتقدم التماسك فهم على قادرين الطالب سيكون الرياضية. البرا

 .البعض ببعضها مرتبطة مختلفةال الرياضيات

 مقدمة موجزة:
 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 

 

هيم من متنوعة مجموعة  بدراسة بالطال سيقوم  ؛ وحدات 4 إلى ةمقسم الرياضية المفا

 

C12  الرياضيات األساسية(IAL) 
 

هانال .في )س ، ص( ، علم المثلثات ، التمايز ، التكامل البياني الهندسةتمثيل ،  دوالالجبر وال ،  تتاليات، التسلسالت والم دوال: الجبر والبر
 .ذات الحدين اتواللوغاريتمات والنظريألسيات 

S1  )اإلحصاء( 
 

االت والرتباطواال االحت والمتغيرات العشوائية المنفصلة  نحدارالنماذج الرياضية فياالحتماالت وإلحصاءات والتمثيل وملخص البيانات 
 .والتوزيعات المنفصلة والتوزيع الطبيعي

 

C34 )الرياضيات األساسية( 
 ,التسلسالت والمتتاليات ,تمثيل الهندسة البياني في )س ، ص( ,التحليل العددي للتكامل ,ألسيات واللوغاريتمات ,علم المثلثات ,دوالالجبر وال

 حسابات التفاضل والمتجهات
 

M1 )الميكانيكا( 
 

 مستقيم؛ مجال أو خط في يتحرك جسيم ياتكدينام مستقيم. خط في يتحرك جسيم حركية الميكانيكا. في المتجهات الميكانيكا في رياضية نماذج
 .القوة عزم ؛الجسيمات اتزان

 

 كيف سيتم تقييمي؟-تقييم المادة     
  سيحصل كل متقدم على أربع أوراق امتحانية )يسمح باستخدام اآللة الحاسبة(133امتحان درجته , % 

 

   (AS)   1الورقة    (AS)   2الورقة   (A2)   3الورقة  (A2)   3الورقة 

 امتحان خارجي
 دقيقة 33ساعة و 1

25% 

 امتحان خارجي
 دقيقة 33ساعة و  2

30% 

 امتحان خارجي
 دقيقة 33ساعة و 1

20% 

 امتحان خارجي
 دقيقة 33ساعة و  2

30% 
 

 ماذا يمكن أن يقدم لك هذا المنهج؟
 

 
ا الرياضيات توفر ا أساسا ا رياضيا هاراتهم تطوير طالبلل تسمح بحيث ، الوظيفية المسارات لجميع جيدا  وتطبيق ، العملية والتقنيات ، التحليلية م

هل أو ، A levelبمنهج الرياضيات لمتابعة اجيد اأساس  تشكل أن يمكنو الرياضيات. سياق في المعرفة  الذين الطالب على يجب مستقل. كمؤ
 .المادة هذه دراسة في التفكير والمحاسبة المالية والرياضياتأ ، الطب ، الفضاء بحوث, الهندسة, الرياضيات مجالب يفكرون

 
 

 
 

 

 
 

هذه المادة:   shammi.nair@rakacademy.orgمدرس شامي ناير الللتواصل بشأن 
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 الفيزياء
Exam board and specification number – Edexcel International A Level YPH11 

 لمن تناسب هذه المادة وما سبب اختيارها؟
 

 ل: همفهم تطوير من المتعلمين Edexcel  الفيزياء مادة تمكن

 الميكانيكا 
 لمجاالت الكهربائية والمغناطيسية 
 الجسيمات الفيزياء النووية وفيزياء 
 التحريك الحراري 
 الضمحالل النووي 
 التواتر أو التذبذب 
 علوم الكون الفيزيائي 

 

 مقدمة موجزة:
 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 

 

هيم من متنوعة مجموعة بدراسة الطالب سيقوم   وحدات 1 إلى ةمقسم فيزياءال مفا

 
 والجسيماتالميكانيكا,الحقول 

 
هذا الموضوع الجسيمات يزياءوفالكهربائية والمغناطيسية ، والفيزياء النووية  حقولالمزيد من الميكانيكا والهذا القسم يغطي  . يمكن دراسة 

 .تقنياتاالتصاالت والعرضوباستخدام التطبيقات التي تتعلق بالميكانيكا ، على سبيل المثال النقل والحقول ، 
 

 فيزياء االشعاع,التواتر وعلم الكون الفيزيائي الحراري,التحريك 
 

 هذا دراسة يمكن .الفيزيائي الكون وعلم الفلكية والفيزياء التواتر أو التذبذبات ، النووي ضمحاللاال ، الحرارية الطاقة الموضوع هذا يغطي
 النووية الطاقة محطات مثل ، النووي اإلشعاع ، الفضاء تقنية المثال سبيل على ، الحرارية بالديناميكا ترتبط تطبيقات باستخدام الموضوع
 .الطبية والفيزياء

 
 IIمهارات عملية في الفيزياء 

 
هارات وفهم ومعرفة تطوير الطالب من يتوقع  الوحدات في والتحقيقات العملية الخبرات من مجموعة تنفيذ خالل من ، التجريبية التقنياتو الم
 .دراستها تمت التي

 

 كيف سيتم تقييمي؟-تقييم المادة     
  سيحصل كل طالب على ثالث أوراق امتحانية% 133امتحان درجته 

 

 الوقت موعد االمتحان
 )بالدقائق(

الدرجة 
هائية) %(الن  

  نوع الورقة االمتحانية
 الورقة االمتحانية

 11امتحان كتابي خارجي  40 105 يناير/يوينو
 درجة

 والجسيماتالميكانيكا,الحقول 
 

 11امتحان كتابي خارجي  40 105 يوينو
 درجة

فيزياء االشعاع,التواتر وعلم  التحريك الحراري,
 الكون الفيزيائي

 

  51امتحان كتابي خارجي  20 80 يونيو
 درجة

هارات عملية في الفيزياء   IIم
 

 

 ماذا يمكن أن يقدم لك هذا المنهج؟
 

ا لجميع المسارات المهنية التي تتضمن الرياضيات وخصائص المواد والتقنيات الجديدة. يجب على الطالب  تشكل ا علمياا جيدا الفيزياء أساسا
هذه المادة.أن يفكروا في  الجديدة قنيةالمواد والبحوث الت,الهندسة ,الذين يفكرون في مجال علم الفلك  دراسة 

 

هذه المادة:  Rebecca.Thorn@rakacademy.orgمدرسة ريبيكا ثورن الللتواصل بشأن 
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 علم النفس
Exam board and specification number – AQA Psychology 7181/7182 

 لمن تناسب هذه المادة وما سبب اختيارها؟
 

ا نحن .نسانال عن شيء كلب اسيأس بشكل ويعنى والسلوك. العقل يدرس الذي علمال أنهب النفس علم يعرف  مرة كل في هواة نفس علماء جميعا
 لبعض إجابات على العثور النفس علم يحاولو فعله رد أو ما شخص تصرف بكيفية التنبؤ محاولة أو ما شخص تصرف سبب فهم فيها نحاول

 .علمية أكثر بطريقة فيها التحقيق خالل من ألسئلة هذه

 مقدمة موجزة:
 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 

 
هيم أساليب على يعتمد معقد موضوع يوه العقلي. والسلوك للعمليات منهجية دراسة النفس علم دراسة تعد  التخصصات من عدد من ومفا

هنية العمليات يشرح أو يصف وحيد نهج يوجد ال المختلفة.  ، معقدة حيوانات هي البشرية الكائنات أن حيث ، نفسه تلقاء من والسلوكيات الذ
 العقلية والعمليات السلوك دراسة تتطلب مشتركة. يةوثقاف اجتماعية وبنى ، معرفية وقدرات ، للغاية متطورة أمامية  دماغية فصوص مع

هرة ليس السلوك بأن العتراف مع البحث تقنيات من متنوعة مجموعة واستخدام التخصصات متعدد نهج اتباع  تكيفال على يقوم بل ثابتة ظا
 .هاتواجه التي والتحديات المجتمعات و العالم من كل تغير مع للتغير يتعرضو
 

 كيف سيتم تقييمي؟-تقييم المادة     

 
 .امتحانية أوراق ةثالث على Level A  وطالب امتحانيتين ورقتين على AS  طالب سيحصل ، % 111 درجته متحانا

 

 الورقة االمتحانية نوع االمتحان الدرجة النهائية مدة االمتحان
ساعة  1السنة األولى:

 دقيقة 11
 

 ساعة 1السنة الثانية 

األولى السنة 
51% 

 
السنة الثانية 

11.1% 

 السنة األولى :امتحان خارجي كتابي
 درجة 71 
 

 السنة الثانية :امتحان خارجي كتابي
 درجة 11 

 

هیدیة في علم 2الورقة  : موضوعات تم
 النفس

 :التأثيراالجتماعي1الموضوع 
 : الذاكرة1الموضوع 
 : نظرية التعلق1الموضوع 

 السنة األولى: 
 دقيقة 11ساعة  1
 

 السنة الثانية:
 ساعة 1 

السنة األولى 
51% 

 
السنة الثانية 

11.1% 

 السنة األولى :امتحان خارجي كتابي
 درجة 71 
 

 السنة الثانية :امتحان خارجي كتابي
 درجة 11 

 

 السیاق ضمن: علم النفس 1الورقة 
هج في علم النفس 1الموضوع  : المنا
 : علم النفس المرضي1الموضوع 
 طرق البحث :1الموضوع 

 السنة الثانية:
 ساعة 1

السنة الثانية 
11.1% 

 السنة الثانية :امتحان خارجي كتابي
 درجة 11 

 

 :القضایا والخیارات في علم النفس 3الورقة 
 : قضايا ومناقشات1الموضوع 
 : المعرفة والتنمية1الموضوع 

 : الفصام1الموضوع 
 ائية: العد4الموضوع

 
 المنهج؟ ماذا يمكن أن يقدم لك هذا

 
األشخاصالسلوك البشري. وتنمية ألية وظيفة تتطلب الكثير من التفاعل أو فهم  اعلم النفس مفيديعتبر هارات في علم النفس  يمتلك ذوي الم

مهن الطب والرعاية الصحيةالكثير من الفرص   .فياألعمال وإلدارة والتدريس والبحث والعمل االجتماعي و
 

هذه المادة:   Zakeya.Azam@rakacademy.orgمدرسة زكيا عزام ال-مسؤولة المادةللتواصل بشأن 
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 المسار 1

 برنامج دبلوم البكالوريا الدولية

                                                           

 

 

 األحياء

 إدارة االعمال

 الكيمياء

 علوم الحاسوب

 التكنولوجيا والتصميم

 األدب االنجليزي

 اللغة الفرنسية

 الجغرافيا

 التاريخ

 

 

 

 الفيزياء

 علم النفس

 *الدراسات االسالمية

 الرياضيات

 *التربية األخالقية

ةياللغة االسبان  

 الفنون البصرية

نظرية المعرفة

 فقط 12*مادة تشتطرها وزارة التربية والتعليم في الصف 

 برنامج البكالوريا الدولية**مادة اجبارية في 

 : مالحظة
 ستتوفر الدورة الدراسية للمادة اذا ضمت خمسة طالب على األقل

 
  لالستفسارات الرجاء التواصل مع منسق برنامج دبلوم البكالوريا الدولية

  george.heusner@rakacademy.org-األستاذ جورج هيوسنر 
 

mailto:george.heusner@rakacademy.org


 

 األحياءعلم 
 مقدمة موجزة:

 

هاية ال مصدرا البيولوجيا يجعل الواسع التنوع الحياة. دراسة هو ألحياء علم  العالم فهم ألحياء علماء يحاول كبيرا. وتحديا السحر من له ن

 علم المختلفة. والتقنيات ألساليب من العديد باستخدام المجردة بالعين ترى التي ألكبرا إلى الدقيقة ألحياءا من المستويات جميع على الحي

ا يزال ال ألحياء هم التقدم هذا والعشرين. الحادي القرن في كبير تقدم حدوث المتوقع ومن حديثا علما  على الضغط فيه يتزايد وقت في م

 بعضهم مع والتواصل العلماء عمل بكيفية دراية لىع الطالب يصبح أن يجب ، البرنامج هذا في ألحياء علم دراسة خالل من والبيئة. السكان

 العمل خالل من العملي النهج على سيكون هنا التركيز أن ال ، ألشكال من متنوعة مجموعة يتخذ قد العلمي المنهج أن حين في البعض.

هاراتال وتطوير ، بياناتال وجمع ، التحقيقاتب لقيامل بفرص الطالب بتزويد نوالمعلم  سيقومالعلوم. يميز الذي التجريبي  وتحليل ،ليدويةا م

ها اإلبالغ نتائجهم وتقييم ، أقرانهم مع والتعاون ، النتائج  .عن

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 

 

هداف فإن ، العلوم لطبيعة الشامل الموضوع خالل من  الدراسة تقدير من: الطالب تمكين هي الدولية البكالوريا برنامج في ألحياء مادة أ

 والتقنيات واألساليب المعارف من مجموعة واستخدام وتطبيق اكتساب ؛ والتحدي الفرص تحفيز خالل من عالمي سياق في اإلبداع العلمية

 التعاون وقيمة إلى لحاجةل نقديال وعيال تطوير ؛ العلمية المعلومات تركيبو وتقييم تحليل على القدرة تطوير ؛ والتكنولوجيا العلوم تميز التي

هارات تطوير ؛ العلمية ألنشطة أثناء الفعال والتواصل  وتطبيق تطوير ؛ الحالية التقنيات استخدام ذلك في بما والتحقيقية التجريبية العلمية الم

هارات  العلم الستخدام ألخالقية اآلثار ، عالميين كمواطنين ، تامال وعيال  امتالك ؛ العلوم دراسة في والعشرين الحادي القرن في التصال م

هم تطوير ؛ والتكنولوجيا ها العلمية التخصصات بين لعالقاتا وفهم والتكنولوجيا العلوم وقيود إلمكانيات تقدير  المعرفة مجاالت على وتأثير

 .ألخرى

 تقييم المادة   

 

هداف تحقيق من الطالب تمكين إلى الدراسية دورةال هذه تهدف  التالية: التقييم أ

هيم لحقائقا ل: والفهم المعرفة إظهار .1   العلمية. المعلومات وإيصال ، والتقنيات والمنهجيات ، والمصطلحات والمفا

هيم الحقائق تطبيق: .1   العلمية. المعلومات التواصل وأساليب ، والتقنيات والمنهجيات ، والمصطلحات والمفا

 العلمية. التفسيرات ، والثانوية ألولية البيانات ، والتقنيات المنهجيات ، والتنبؤات البحث أسئلة ، الفرضيات قييم:وت وتحليل صياغة .1 

هارات إظهار .4  ة المناسبة والشخصية والتجريبية البحثية الم  .وأخالقية عميقة تحقيقات إلجراء الالزم

 

 

هذه المادة:   Rebecca.Thorn@rakacademy.org  مدرسة ريبيكا ثورنالللتواصل بشأن 
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 إدارة األعمال

 مقدمة موجزة:
 

هم الطالب معرفة لتطوير ألعمال إدارة مادة تصميم تم  من مجموعة تطبيق على قدرتهم تطوير إلى اإلضافة ، ألعمال إدارة نظرياتل هموف

ها من الطالب يتعلمس والتقنيات. ألدوات  والدولية. والوطنية المحلية المستويات على ألعمال أنشطة وتقييم ومناقشة لتحليلا خالل

 هذه فيها تعمل التي واالقتصادية والثقافية الجتماعية السياقات عن فضالا  ، القطاعات جميع من المنظمات من مجموعة نهجالم يغطي 

 والحسابات والتمويل البشرية الموارد إلدارة التجارية والوظائف ، والبيئة ألعمال لتنظيم سيةالرئي الخصائص أيضا يغطيو المنظمات.

هيم ستة استكشاف خالل من العمليات. وإدارة والتسويق  تسمح ، البتكار(و الستراتيجية ، العولمة ، األخالقيات ، الثقافة ، )التغير أساسية مفا

 .حاليةال والديناميكية المعقدة ألعمال ئةلبي شامل فهم بتطوير للطالب الدورة

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 
 

هداف تتمثل  النقدي التفكير من الطالب تمكين ؛ ألعمال لعالم شاملة رؤية تشجيع في: القياسيو العالي يينالمستو في ألعمال دارةإ مادة أ

همية تعزيز ؛ والتنظيمي الفردي السلوك حول االستراتيجي  من الطالب تمكين ؛ مختلفة ثقافية نظر وجهات من التجارية القضايا استكشاف أ

همية طبيعة تقدير همية الوعي تعزيز ؛ والعالمي اإلقليمي المحلي السياق في التغيير وأ  في واألخالقية االجتماعية البيئية العوامل بأ

همية همفهم وتطوير والمنظمات ألفراد تصرفات  .األعمال بيئة في البتكار أل

 تقييم المادة   

هيم • المنهج محتوى في المحددة والنظريات والتقنيات ألعمال إدارة أدوات • :ل والفهم المعرفة إظهار.1  هذا تدعم التي الستة المفا

 .والقرارات والقضايا الحقيقي العالم في ألعمال مشاكل • الموضوع

هارات المعرفة • وتحليل: تطبيق .1   القضية شرح خالل من العمل قرارات • والخيالية الحقيقية ألعمال مواقف من متنوعة لمجموعة والم

هيم والنظريات والتقنيات ألدوات وتطبيق ، البيانات وتفسير اختيار ، القائمة )القضايا(  .المناسبة والمفا

 .التوصيات صياغة ، العمل قرارات • الناقد التفكير على دليالا  يقدم مما، التجارية مارساتوالم االستراتيجيات • وتقييم: تركيب.1 

هارات من متنوعة مجموعة إظهار .4   واستخدام اختيار • ألعمال مصطلحات باستخدام جيد بشكل مكتوبة مادة إنتاج • أجل: من المناسبة الم

  .والثانوية األولية المصادر من مجموعة من ، التجارية المواد واستخدام اختيار والنوعية. الكمية ألعمال وأساليب وتقنيات أدوات

 

 

هذه المادة:  bassel.rayes@rakacademy.orgمدرس باسل ريس الللتواصل بشأن 
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 علوم الحاسوب
 

 مقدمة موجزة:
 
ا الدولية البكالوريا برنامج في الكمبيوتر علوم مادة تتطلب  هيم فهما  أجهزة عمل كيفية معرفة إلى اإلضافة اسوبيالح للتفكير ألساسية للمفا

ها التيو الدراسية الدورة هذه تعتمد ألخرى. الرقمية األجهزة الكمبيوتر هيمي التفكير يدعم  وتتيح ، المعرفة من واسع نطاق على ، المفا
 ، والمجتمع ، الثقافات مع الكمبيوتر علم فاعلت يةكيف بدراسة الطالب سيقوم المعرفة. من مزيد واكتساب ستكشافوال البتكار فرصة للطالب
 .عليها تنطوي التي ألخالقية والقضايا ، والمجتمعات األفراد يتصرف وكيف

 

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 

 

هداف تتمثل هارات لتطوير وتحديهم الطالب تحفيز شأنه من عالمي سياق في اإلبداع للدراسة فرص توفير :في الدراسية الدورة هذه أ  الم

 من الطالب تمكينو ؛ الكمبيوتر علوم تميز التي والتقنيات األساليب المعارف من مجموعة توفير ؛ الحياة مدى المستقل للتعلم الالزمة

هارات تطبيق في المبادرة إثبات ؛ هاواستخدام هاتطبيق  وقيمة إلى بالحاجة الوعي خلق ؛ المعقدة المشكالت وحل لتحديد نقدي بشكل التفكير م

هارات إلى باإلضافة والنقدي المنطقي التفكير تطوير ؛ المعقدة المشكالت حل في الفعال والتواصل التعاون  وحل والتحليلية التجريبية الم

هارات وتطبيق تطوير ؛ المشكالت  بثقة المعلومات لتوصيل الكمبيوتر علوم دراسة في االصاالت المعلومات وجياتكنول في الطالب م

 إلمكانياتا تقدير تطوير ؛ والتكنولوجيا العلم الستخدام والبيئية االقتصادية االجتماعية األخالقية المعنوية اآلثار الوعي زيادة ؛ وفعالية

 العلمية التخصصات بين اعالقات فهم وتشجيع حاسوبال وعلوم المعلومات تكنولوجيا أنظمة في المستمرة بالتطورات المرتبطة والقيود

 .العلمية قللطر الشاملة والطبيعة

 تقييم المادة   

 

هيم الحقائق :ل والفهم المعرفة .1 : الطالب من سيُتوقع ، الكمبيوتر لعلوم العالي المستوى متابعة بعد  توالتقنيا ألساليب ، الصلة ذات والمفا

هيم الحقائق واستخدام: تطبيق .1 المعلومات. تقديم طرق ، الحاسوب علم مصطلحات ، المناسبة  وتقنيات وأساليب ، الصلة ذات والمفا

 معايير وصياغة: وتقييم وتحليل بناء .1 المعلومات. لتقديم المناسبة التصال وأساليب ، بفعالية لالتصال والمصطلحات ، الصلة ذات التصميم

همة العريضة الخطوط ذلك في بما الحل ومواصفات ، النجاح  إظهار .4 محدد. حل ضمن المناسبة والتقنيات ، الختبار وخطط والتصاميم للم

هارات هارات إلى اإلضافة ، والمثابرة للتعاون الشخصية الم  .محدد منتج تطوير في فعال بشكل المشكالت لحل المناسبة الفنية الم

 

 

 

 

 

هذه  emtiyaz.radman@rakacademy.orgمدرسة امتياز رادمان  الالمادة: للتواصل بشأن 
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 الكيمياء

 مقدمة موجزة:
 
هارات واكتساب ألكاديمية الدراسة بين يجمع تجريبي علم هي الكيمياء   المادية البيئة من كل الكيميائية المبادئ تدعم والتحليلية. العملية الم

 مثل ، العالي التعليم في ألخرى الدراسية الدورات من للعديد أساسياا  شرطاا  الكيمياء تكون ما غالباا  البيولوجية. النظم وجميع فيها نعيش التي
 سواء ، البعض ابعضه تكمل اهأن حيث والعملي النظري العمل من كل بتنفيذ الطالب يقوم أن يجب البيئية. والعلوم البيولوجية والعلوم الطب

هارات من واسعة مجموعة تطوير للطالب الكيمياء دورة تتيح ألوسع. العلمي المجتمع في أو المدرسة في  في التسهيالت وزيادة العملية الم
هارات تطويرب للطالب يسمح كما الرياضيات. استخدام هارات الشخصية الم  القرن في للحياة ةضروري تعد والتي ، المعلومات تكنولوجيا وم
 والعشرين. الواحد

 
 
 
 

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 
 
 
هداف فإن ، العلوم لطبيعة الشامل الموضوع خالل من  الدراسة تقدير من: الطالب تمكين هي الدولية البكالوريا برنامج في ألحياء مادة أ

 والتقنيات واألساليب المعارف من مجموعة واستخدام وتطبيق اكتساب ؛ والتحدي الفرص تحفيز خالل من عالمي سياق في اإلبداع العلمية

 التعاون وقيمة إلى لحاجةل نقديال وعيال تطوير ؛ العلمية المعلومات تركيبو وتقييم تحليل على القدرة تطوير ؛ والتكنولوجيا العلوم تميز التي

هارات تطوير ؛ العلمية ألنشطة أثناء الفعال والتواصل  وتطبيق تطوير ؛ الحالية التقنيات استخدام ذلك في بما والتحقيقية التجريبية العلمية الم

هارات  العلم الستخدام ألخالقية اآلثار ، عالميين كمواطنين ، تامال وعيال  امتالك ؛ العلوم دراسة في والعشرين الحادي القرن في التصال م

هم تطوير ؛ والتكنولوجيا ها العلمية التخصصات بين لعالقاتا وفهم والتكنولوجيا العلوم وقيود إلمكانيات تقدير  المعرفة مجاالت على وتأثير

 .ألخرى

 

 تقييم المادة   

 

هداف تحقيق على قادرين الطالب يكون أن يجب ، مادةال هذه دراسة عند  التالية: التقييم أ

هيم الحقائق : ل والفهم المعرفة إظهار .1  العلمية. المعلومات وإيصال ، والتقنيات المنهجيات ، والمصطلحات والمفا

هيم الحقائق :تطبیق .1  العلمية. المعلومات التواصل وأساليب ، والتقنيات المنهجيات ، والمصطلحات والمفا

 العلمية. التفسيرات ، والثانوية ألولية البيانات ، والتقنيات المنهجيات ، والتنبؤات البحث أسئلة ، الفرضيات :وتقییم وتحلیل صیاغة .1

هارات إظهار .4  .وأخالقية عميقة تحقيقات إلجراء الالزمة المناسبة والشخصية والتجريبية البحثية الم

 

 

 

هذه المادة:للتواصل    Rebecca.Thorn@rakacademy.orgمدرسة ريبيكا ثورن البشأن 
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 التكنولوجيا والتصميم
 

 مقدمة موجزة:
 
هم يمكن دولي تفكير ذوي أشخاص تطوير إلى ةالدولي البكالوريا برنامج في تصميموال تكنولوجياال مادة تهدف  هم  والعالم للتصميم المعزز لف

هر المشكالت وحل الستفسار ويعتبرأفضل. عالم وخلق الكوكب هذا على المشتركة الوصاية تيسير التكنولوجي  استخدام تتطلبو لمادة.ا جو
 أنه على الحل تعريف يمكن .ولالحل وتقييم واختبار ، مجدية حلول تطوير ، المشكالت وتحليل اتاالستفسار هيكلة في منهجية  كأداة التصميم

 .مستقل بشكل الطالب طوره نظام أو منتج أو أولي نموذج أو موذجن

 

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 
 

 :تطوير من الطالب تمكين في المادة من لهدفا يكمن

 مهارات اكتساب عند بالفضول الشعور  العالم في التحقيق خالل من الحياة مدى المستقل والعمل للتعلم الضرورية ال

 .حولهم من التكنولوجي

  هيم استكشاف على القدرة همية ذات والقضايا واألفكار المفا  المتعمق والفهم المعرفة الكتساب والعالمية والمحلية الشخصية أل

 .والتكنولوجيا للتصميم

 هارات تطبيق في مبادرةال  خالل من المعقدة والتكنولوجية االجتماعية المشاكل وحل لتحديد وإبداعي نقدي بشكل التفكير م

 .والمنطقية األخالقية القرارات اتخاذ

 ها والتعبير األفكار فهم على القدرة  مع التعاون خالل من وذلك التصال تقنيات من متنوعة مجموعة باستخدام وإبداع بثقة عن

 .آلخرين

  ة للعمل نزعةتطوير ه  .للمشاكل قنيةالت الحلول بإيجاد وذلك أفعالهم مسؤولية وتحمل ، وصدق بنزا

 تقييم المادة   

ا. أو داخلياا سواء رسمي بشكل التصميمو تكنولوجياال مادة تقييم سيتم  آلثار ويحدد ، والتكنولوجية البيئية السياقات على التقييم يعتمدو خارجيا

هداف تحقيق من الطالب تمكين إلى والتكنولوجيا بالتصميم الخاصة الدراسية الدورة تهدف للتكنولوجيا. االقتصادية واألخالقية الجتماعية  أ

 التالية: التقييم

هيم الحقائق :ل والفهم المعرفة إظهار .1  المعلومات وتقديم التواصل طرق ، والتكنولوجيا التصميم منهجية ، والمصطلحات والمبادئ والمفا

 التكنولوجية.

هيم الحقائق واستخدام: تطبيق .1  المعلومات وتقديم التواصل طرق ، والتكنولوجيا التصميم منهجية ، والمصطلحات والمبادئ والمفا

 التكنولوجية.

 بياناتال ، منتجاتالو تقنياتالو ساليبأل ، خططالو مواصفاتال ، مشاكلال ، المشاريع لخصاتم اتتصميم وتقييم: وتحليل بناء .1 

 .التقنية تفسيراتالو معلوماتال،

هارات والنمذجة ، والتجريب ، المناسبة البحوث عرض .4  .وفعال أخالقي, ,عميق مبتكر تصميم لتنفيذ الالزمة صيةالشخ والم

 

هذه المادة:  gaston.campbell@rakacademy.orgمدرس غاستون كامبل الللتواصل بشأن 
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 األدب االنجليزي

 مقدمة موجزة:
 

 على القدرة وتعزز ألدبي بالنقد المرتبطة التقنيات فهم تطوير على تعمل ألدب في دورة عن عبارة هي : A اللغة الدولية البكالوريا برنامج

 لمجموعة الواسعة والتغطية للنصوص الرسمي التحليل يعتبر والذي ألدبا بين الجمع يتم  :A اللغة منهج في المستقلة. ألدبية ألحكام تشكيل

 جمةالمتر النصوص في أو ألساسية الموضوع لغة في سواء للنصوص الستجابات بها شكلتت التي الطريقة دراسة مع ألدبيات من متنوعة

 .ألخرى الثقافية لمجاالت من

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 

 

هداف  التقنيات فهم وتطوير لألدب الشخصي تذوقال تشجيع :متقدمالو قياسيال مستويينالب ألدب في دورة عن عبارة هي والتي A اللغة منهج أ

 وتطوير لممارسة الفرصة وإتاحة ، الكتابي أو الشفهي التصال في سواء ، التعبير في الطالب قدرات تطوير ألدبي. بالنقد المرتبطة

هارات  لفترات ألدبية ألعمال من مجموعة على الطالب تعريف ؛ واحاالت األساليب من متنوعة مجموعة في والتحدث بالكتابة المرتبطة الم

 على الطالب تعريف ؛ األخرى واللغات الثقافات من ألعمال دراسة خالل من الطالب منظور توسيع ؛ مختلفة وسياقات وأساليب وأنواع

 دقيق تحليل في المشاركة على القدرة تطوير ؛ المختلفة ألعمال بين عالقاتلل وتقدير فهم تطوير إلى يؤدي مما ، ألدب ودراسة مقاربة طرق

هتمام األدب للتمتع الفرصة الطالب منحو المكتوب للنص ومفصل  .الحياة مدى به اال

 تقييم المادة   

 

هداف نجازإ على مباشر كدليل الطالب عملل المنهج بهذا التقييم كوني :A غةللا مادة تقييم  تهدف والتي ، الدبلوم لبرنامج الدراسية لدوراتا أ

هارات النقدي التفكير لتطوير ومتوازن واسع دراسي برنامج يلي: بما الطالب تزويد إلى هارات تنمية ,الذاتية النعكاسية والم  وتطوير حثالب م

هارات هي الثقافات بين تداخلال فهم تطوير ,المستقل التعلم م هالا  تعتبر و  .عالمياا  به معترف الجامعات إلى للدخول مؤ

 .والداخلي الخارجي التقييم في درجاتهم جمع طريق عن القياسي / عاليال األدب مستوى في A اللغة في الطالب نجاح قياس يتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هذه المادة:  elaine.okane@rakacademy.orgمدرسة الين أوكين الللتواصل بشأن 

mailto:elaine.okane@rakacademy.org


 

 الجغرافيا
 

 مقدمة موجزة:
 

 الزمان في الفيزيائية والعمليات والمجتمعات ألفراد بين التفاعالت على ركزيو ، الحقيقي العالم في راسخ ديناميكي موضوع هي الجغرافيا

هات لتحديد وتسعى والمكان  ويعمل، للتغيير ويستجيبون ألشخاص بها يتكيف التي الطريقة يدرس كما التفاعالت. هذه في األنماط االتجا

 بين االختالف التشابه أوجه شرح على ساعدتو الجغرافيا صفت التغيير. بهذا المرتبطة والمحتملة الفعلية إلدارية الستراتيجيات تقييم على

 . مختلفة نظر وجهات ومن المقاييس من متنوعة مجموعة على ، مختلفة أماكن

 

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -دراسة مجاالت ال
 

هداف تتمثل  ألشخاص بين  المتشابكة الديناميكية العالقات فهم تطوير من: الطالب تمكين في والعالي القياسي بالمستويين الجغرافيا مادة أ

 في بما ، الجغرافية القضايا بين الترابط سياق ضمن المعقد تفكيروال نقدي وعي تطوير ؛ مختلفة مستويات على والبيئة والمساحات واألماكن

 المعرفة بين تجمع قوية وفيزيائية بشرية عمليات قبل من معقدةال المشكالت أو الجغرافية القضايا تشكل لكيفية متعمق فهم اكتساب ذلك:

 خالل من التنمية ؛ االستدامة التخطيط إلى الحاجة وتقييم فهم ؛ القضايا هذه حل كيفية حول نظر وجهات تشكيل أجل من المتنوعة الجغرافية

 .مختلفة مستويات في الموارد إدارة

 

 تقييم المادة   

هداف أربعة هناك  :والعالي القياسي بالمستويين الجغرافيا لمادة للتقييم أ

 . ألساسي الموضوع في المستخدمة مجاالتال بين المحدد المحتوى وفهم المعرفة إظهار .1

هيم وتحليل تطبيق ؛ والفهم المعرفة وتحليل تطبيقال .1  في الجغرافية والعمليات النماذج وتفسير تحديد ؛ الجغرافية والنظريات المفا

هيم النظريات تعميم امكانية مدى واثبات ؛ المألوفة غير الخرائطية والمواد والبيانات المعلومات ها والمفا هم  معينة. سياقات في وف

هيم وتقييم دراسة تقييم:الو التركيب .1  هيم استخدام والتصورات. والنظريات الجغرافية المفا  تقييم ؛الحجج وتقديم لصياغة جغرافية وأمثلة مفا

 .الجغرافي الميداني للعمل مناسبة منهجية باستخدام المواد

هارات من متنوعة مجموعة وتطبيق واستخدام اختيار .4  هاراتلل والتطبيق الستخداموا االختيار المناسبة: والتقنيات الم  المحددة الجغرافية م

هارات األساليب في  .المناسبة المصطلحات باستخدام ، جيد بشكل مصوغة كتابية مواضيع وإنتاج الجغرافي البحث لسؤال المناسبة والم
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 التاريخ

 مقدمة موجزة:
 

 شملتو للتاريخ. المنظورات ومتعدد مقارن منهج إلى تستند والتي العالم تاريخ دراسة على الدولية البكالوريا برنامج في تاريخال مادة تنطوي

 والمرونة. البنية بين التوازن وفرتو ، والثقافية االجتماعية واالقتصادية السياسية ذلك في بما ، التاريخ أنواع من متنوعة مجموعة دراسة

همية على المقرر يؤكد هارات وتطوير تاريخيا التفكير على الطالب تشجيع أ  .الواقعية المعرفة اكتساب عن فضال التاريخية الم

 ؟ما الذي سوف أتعلمه -مجاالت الدراسة 

 

هداف تتمثل هتمامو  فهمال تطوير من: الطالب تمكين في التاريخ مادة دراسة أ  نظر وجهات مع التفاعل على الطالب تشجيع ؛ بالماضي ال

هيم المعقدة الطبيعة وتقدير متعددة  من أكثر من التاريخ دراسة خالل من الدولي الفكر تعزيز ؛ والتطورات األحداث والقضايا التاريخية للمفا

 وجهات مختلف وفهم ، والسياق الزمني بالتسلسل الوعي ذلك في بما التاريخي الوعي وتطوير مبدأك التاريخ فهم تطوير ؛ العالم في منطقة

هارات تطوير ؛ التاريخية النظر  من المعاصر والمجتمع ألنفسهم الطالب فهم وزيادة المصادر مع التفاعل ذلك في بما ، ألساسية التاريخية الم

 .الماضي في التفكير تشجيع خالل

 تقييم المادة

هداف أربعة هناك  :البرنامج هذا في التاريخ لمادة للتقييم أ

هيم فهم وإظهار ، الصلة وذات والدقيقة المفصلة التاريخية المعرفة إظهار والفهم: المعرفة .1  المصادر وفهم ، والسياق التاريخية المفا

 ة.التاريخي

 تحليل الى االضافةو تحليلال فعالية لدعم الصلة ذات التاريخية المعرفة واستخدام ، ومتماسكة واضحة حجج صياغة والتحليل: التطبيق .2 

 .المصادر من متنوعة مجموعة وتفسير

هاو تقییم ، متماسكة اتستجابا ءإلنشا لتحلیلوا لةدألا مجد لتقییم:وا ركيبلتا .1 ةرلتاا اثألحدوا لمسائلا حول المختلفة النظر تج  ، يخی

ة لتقییما اهذ تحويل ةرتا لةدكأ درلمصاا استخدام ،استجابة لىإ بفعالی ها على فلتعروا ، يخی  من تلمعلوماا جمع ،محدوديتهاو قیمت

 . صلة ذات متنوعةمصادر

هارات وتطبيق استخدام.4 االت وتطوير تشكيل المناسبة: الم  األساليب في ،التفكير سؤالال تطلباتلم بفعالية تستجيب التيو مركزة م

ة هارات على دلةأل اثبات ، التاريخي لتحققبا للقيام كزةومر ةمناسب أسئلة صياغة ، همتواجه التي والتحديات ، المؤرخين قبل من المستخدم  م

 .المناسبة المصادر واختيار الى ,االشارة والتنظيم البحث
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 الرياضيات

 مقدمة موجزة:
 الدوالالعدد والجبر ،  :في المستويين القياسي والعالييتطلب محتوى الرياضيات من جميع الطالب التفاعل مع الموضوعات الخمسة 

االت ، وحساب التفاضل والتكامل واإلحصاءات والحت هيم الرياضيات تقدموالنمذجة ، الهندسة وعلم المثلثات ،  تشكل التي األساسية المفا

هيمال من نسيجا  الموضوعات وإلى ، هااريختبا قاموا التي  الدراسية الرياضيات  دورة في الموضوعات بين روابط بإنشاء يسمح الذي مفا

 .الدولية البكالوريا دبلوم برنامج ضمن دراستها تتم التي ألخرى

يجب  بحيثمجالي الرياضيات.ب تعلقةالطالب بالرياضيات الالزمة لمجموعة من الدورات التعليمية إلضافية المزويد تب قسمينكال ال قومسي

 العالي.قياسي أو المستوى ال أحد المستويين إماعلى الطالب اختيار 

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 
 

  ت والمقارباتالرياضيات: التحليال

ها. سيقوم الطالب باستكشاف ت هذه الدورة الدراسية طبيقات حقيقية ومجردة لهذه األفكار ، مع التكنولوجيا وبدون الحاجة إلى الخبرة تدرك 

االبتكار بشكل متزايد على فهم عميق للرياضيات  .التحليلية في عالم يعتمد فيه

 الرياضيات:التطبيقات والتفسيرات

 هذا على بالبيانات. غني عالم في المجاالت من متنوعة مجموعة في والتكنولوجيا الرياضيات تلعبه الذي الدورالمتزايد قديربت الطالب سيقوم

مها يتم ما غالبا التي المواضيع استكشاف خالل من  معين سياق ضمن الرياضيات معنى على الطالب سيركز ، النحو  أو كتطبيقات استخدا

 الجامعة قبل ما الرياضيات مادة من جزءا تعتبر التي المواضيع بدراسة الطالب سيقوم ، ثابتة قاعدة الفهم هذا إلعطاء الرياضية. النمذجة في

 .اإلحصاءات والتكامل التفاضل حساب مثل

 تقييم المادة

مهم معرفتهم لتقييم الخارجية لالمتحانات تقدمواي أن الطالب جميع على يجب  على تنطوي التي المتحانية األوراق تؤكدو للمحتوى. وفه

 قصيرة ألسئلة من عدد على إلجابة الطالب من وتتطلب سائلالم حل على القدرة على العالي المستوى أو القايسي المستوى في سواء التحدي

 نشاطين فيها يتناولونس بحيث الثةث  امتحانية ورقة بإكمال  الدراسيتين الدورتين ال في العالي المستوىبال يقومس كما .جاباتال وطويلة

 . التكنولوجيا باستخدام المشكالت لحل موسعين

 التكنولوجيا. استخدام واحدة والتي ال تتطلبامتحانية ورقة  سيحصل كل طالب على المقاربات والتحليلالرياضيات: 

من الطالب أن يكونوا مستخدمين متميزين للتكنولوجيا ضمن أسئلة تتطلب تباستخدام التكنولوجيا وت يسمح اتالرياضيات: التطبيقات والتفسير

ا   .وأن يقرروا ما إذا كان استخدام التكنولوجيا مناسبا
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 الفيزياء

 مقدمة موجزة:
 

هرية التجريبية العلوم أكثر الفيزياء تعتبر ها وذلك جو  بين الشاسعة المسافات إلى الجسيمات أصغر من ، نفسه الكون تفسير إلى تسعى ألن

 يتمو المادة صلب في ساسيةأل هي المالحظات تبقى ، الفيزياء تاريخ عبر لألفكار ستثنائيالاو المثير التطور من الرغم على .المجرات

الحظات هذه فهم لمحاولة النماذج تطوير ها تصبح أن يمكن والتي ، ال الحظات هذه شرح تحاول نظريات بدور  على مساعدتنا جانب إلى.ال

قضية تأثير الفيزياء على المجتمع ، والمعضالت يعزز  مما بيئاتنا تغيير على القدرة الفيزياء دراسة تعطينا ، أفضل بشكل الطبيعي لعالما فهم

واالقتصادية والبيئية لعمل الفيزيائيينألخالقية   .والمعنوية ، وآلثاراالجتماعية

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 
 
هداف فإن ، موالعل لطبيعة الشامل الموضوع خالل من  : من الطالب تمكين هي الدولية البكالوريا برنامج في الفيزياء مادة أ

 المعارف من مجموعة وتطبيق واستخدام اكتساب ؛ الفرص حديتو تحفيز خالل من عالمي سياق ضمن اإلبداع العلمية الدراسة تقدير

 نقديال وعيال تطوير ؛ العلمية المعلومات ركيبوت وتقييم تحليل على القدرة تطوير ؛ والتكنولوجيا العلوم تميز التي والتقنيات األساليب

هارات تطوير ؛ وقيمتها العلمية ةألنشط أثناء الفعال والتواصل التعاون إلى لحاجةل  استخدام ذلك في بما والتحقيقية التجريبية العلمية الم

هارات وتطبيق تطوير ؛ الحالية التقنيات  كمواطنين ، تامال النقدي وعيال امتالك ؛ العلوم دراسة في والعشرين الحادي القرن في لتواصال م

 التخصصات بين لعالقاتا فهم وتطوير والتكنولوجيا العلوم وقيود إمكانيات تقدير ؛ كنولوجياوالت العلم الستخدام ألخالقية آلثارل ، عالميين

ها العلمية  .ألخرى المعرفة مجاالت على وتأثير

 تقييم المادة

هداف تحقيق من الطالب تمكين إلى مادةال هذه تهدف   التالية: التقييم أ

هيم الحقائق :ل والفهم المعرفة إظهار.1  العلمية. المعلومات وإيصال ، والتقنيات المنهجيات ، والمصطلحات والمفا

هيم الحقائق تطبيق: .1   العلمية. المعلومات يصالا وأساليب ، والتقنيات المنهجيات ، والمصطلحات والمفا

 العلمية. التفسيرات ، والثانوية ألولية البيانات ، والتقنيات المنهجيات ، والتنبؤات البحث أسئلة ، الفرضيات وتقييم: وتحليل صياغة .1 

هارات إظهار .4  ة المناسبة والشخصية والتجريبية البحثية الم  .وأخالقية عميقة تحقيقات إلجراء الالزم
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 علم النفس

 مقدمة موجزة:
 ومدى أفضل بشكل البشري السلوك لفهم البحث نتائج تطبيق بكيفية الوعي تطوير إلى الدولية البكالوريا دبلوم لبرنامج النفس علم دورة تهدف

 الثقافية واالجتماعية والمعرفية البيولوجية التأثيرات فهم بدراسة الطالب سيقوم النفسي. الستقصاء في األخالقية الممارسات على المحافظة

 .لنفسيا للتحقیق مختلفة سالیبأ واستخدام فهم الى باالضافة للسلوك. البديلة التفسيرات واستكشاف البشري السلوك على

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 
 
 وتحليل تحديد على القدرة تطوير ؛ والبيئات والسلوك البشرية للتجربة لنقديةوا المنهجية الدراسة تشجيع :ل لدراسيةا الدورة تصميم تم

هيم النظريات ومقارنة  في المستخدمة البيانات وتحليل ووصف جمع من الطالب تمكين والمجتمع. الفرد ونشاط طبيعة حول والحجج والمفا

 قابلة والمنهجيات المحتوى أن إدراك من الطالب تمكين ؛ المصدرية والمواد المعقدة البيانات وتفسير الختبار فرضيات ؛ السلوك دراسات

 ؛ البشري للسلوك أفضل فهم أجل من النفسي البحث تطبيق بكيفية الوعي تطوير ؛ اليقين عدم إمكانية تتطلب ادراسته وأن لنقاشوا للتناقض

 السلوك على الثقافية االجتماعية والمعرفية البيولوجية التأثيرات فهم تطوير ؛ النفسي التحقيق في األخالقية الممارسات على الحفاظ ضمان

 .النفسي البحث من متنوعة أساليب واستخدام وفهم للسلوك البديلة لتفسيراتا فهم تطوير ؛ البشري

 تقييم المادة:

هم الطالب معرفة اختبار إلى التقييمات تهدف هم هيم وف  توضح: التي المختلفة ألنشطة خالل من ألساسية للمفا

هيم مثل النظريات ، البحث أساليب ، لمحتوى:ا ل والفهم المعرفة •   الثقافية االجتماعية والمعرفية البيولوجية ،المستويات ألساسية المفا

 .للتحليل

هيم النفسي البحث استخدام ذلك في بما ، والتحليل التطبيق •   . محدد سؤال على ردا حجة لصياغة النفسية والمفا

 .السلوك في للتحقيق المستخدمة البحث وأساليب ، التجريبية والدراسات ، النفسية النظريات وتقييم توليف •

هارات واستخدام اختيار •  هاراتو المعرفة واكتساب ، النفس لعلم المناسبة الم  وعرضها البيانات وجمع التجريبي للتصميم المطلوبة الم

ها البيانات وتحليل  .وتفسير

 منظمة. استجابة وكتابة مناسب استنتاجي إحصائي اختبار باستخدام البيانات تحليل • 

 .والداخلي الخارجي التقييم في درجاتهم بين الجمع خالل من النفس لعلم العالي المستوى دورة في الطالب نجاح يقاس 
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سبانيةاال اللغة الفرنسية واللغة   

ab initio* 
 

   :  Ab initio-مقدمة موجزة 

هارات الطالب لتزويد الدولية البكالوريا برنامج في المادة هذه تخصيص تم  من لتمكينهم وذلك الثقافات بين للتداخل والوعي الالزمة بالم

 ، الدراسية الفصول حدود تجاوز على المتعلم العملية هذه تشجع بدراستها. يقومون التي باللغة تتحدث التي البيئات في بنجاح التواصل

هارات تطوير خالل من اللغوية الطالب قدرة بتطوير المنهج .سيقومالثقافي التنوع احترام وتعزيز بالعالم الوعي وتوسيع  النتاجية الم

 فقط. القياسي بالمستوى المادة هذه مية.تتوفراليو المواقف من واسعة مجموعة مع والتفاعل الجابة الفرص منحهم خالل من وذلك والتفاعلية

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 
 

هداف تتمثل  : في initio ab اللغة مادة أ

 الثقافات لتداخل الطالب وعي تطوير  

 ها التي اللغة واستخدام فهم من همتمكين  دراسة خالل من تشجعهم والتي متنوعة ألغراض السياقات من مجموعة في درسو

 .ألخرى الثقافات من نظرال وجهات مختلف وتقدير إدراك على الجتماعي التفاعل خالل ومن النصوص

 المعرفة من األخرى المجاالت يتعلق فيما اللغة لدور الطالب وعي تطوير 

 لديهم مألوفةال والثقافات اللغات بين للعالقة الطالب وعي تطوير 

 إضافية لغة استخدام خالل من والترفيه والعمل الدراسة من لمزيد األساسيات الطالب تزويد 

 إضافية لغة معرفة خالل من الفكري والتحفيز اإلبداع ستمتاعالا فرصة لهم توفر. 

 تقييم المادة

 على: قدرتهم حسب الطالب تقييم سيتم ، قياسيال المستوى في (ab initio) للغة الطالب تمامإ بعد

  المحددة بالمواضيع الصلة ذات الثقافات بين المشتركة للعناصر والفهم الوعي إظهار 

 المواقف من متنوعة من مجموعة في وفعال واضح بشكل التواصل 

  بدقة للغة ألساسية صيغال واستخدام فهم

 .مختلفة مواقف كل في مناسبة صيغ واستخدام المفردات من مجموعة واستخدام فهم

 اللغات من لغة ألي initio ab ادرسوي أن باللغة سابق اتصال أي لديهم أو IGCSE  منهج في ادةالم ههذ درسوا الذين للطالب يمكن ال* 

 المتوفرة

 

 



 

  اإلسبانية والفرنسية

 B اللغة 
 

 Bة مقدمة موجزة اللغ

  اللغة تصميم تم اللغة. دراسة خالل من األخرى لثقافاتل همفهم وتعزيز إضافية لغة تطوير أو الكتساب الفرصة للطالب  B اللغة مادةتوفر

B  األداء ذوي القياسي مستوىال طالب يكون أن يجب .بدراستها سيقومون التي اللغة في والخبرة المعرفة من درجة يمتلكون الذين للطالب 

 .دراستها يتم التي B اللغة في األخرى التخصصات في الجامعية وادالم متابعة على قادرين العالي

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -مجاالت الدراسة 
هداف تتمثل  في: B للغة قياسيال المستوى دورة أ

 الطالب لدى الثقافات بين التداخل فهم تطوير. 

 ها التي اللغة واستخدام فهم من الطالب تمكين   .متنوعة ألغراض السياقات من مجموعة في درسو

 والتفاعل النصوص دراسة خالل من ، ألخرى الثقافات من لألشخاص المختلفة النظر وجهات وتقدير إدراك على الطالب تشجيع 

 .الجتماعي

 األخرى المعرفة جاالت في اللغة بدور الطالب وعي تنمية 

 يعرفونها التي والثقافات اللغات بين بالعالقة الطالب وعي تنمية 

 اإلبداع للتمتع الفرصة وإتاحة إضافية لغة استخدام لال من والترفيه والعمل الدراسة من لمزيد ياتساسألب الطالب تزويد 

 .إضافية لغة معرفة خالل من الفكري والتحفيز

  :تقييم المادة

هيم ألساسية م خالل:التهدف التقييمات إلى اختبار قدرة جميع اطالب على فهم واستخدام  اإلضافة إلى المفا  لغة 

هارات إنتاجية وتفاعلية في اللغة ال ضمنها نيومعاها اتتعلم اللغة م خالل التفاعل مع استخدام  .سةودرمإطار اجتماعي وتطوير م

الب تقييم سيتم  على: قدرتهم حسب ال

هار مع ،المواقف من مجموعة في وفعال واضح بشكل التواصل  الثقافات. بين التداخل فهمو اللغوية الكفاءةاظ

 .الثقافية أو / و الشخصية السياقات من لمجموعة المناسبة اللغة استخدام

ها اللغة فهم ة األفكاربدقة من مجموعة عن للتعبير واستخدام  وطالق

ها والمنطوقة المكتوبة النصوص من مجموعة وفهم ومقنعة ومتماسكة واضحة بطريقة الموضوعات من مجموعة حول فكارأل تنظيم  عليها والرد وتحليل

 

هذه المادة:  jakeya.khanom@rakacademy.orgمدرسة جاكيا خانوم  الللتواصل بشأن 
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 الفنون البصرية

 مقدمة موجزة

هم توقعاتهم تحدي على الطالب ةالدولي لبكالورياا دبلوم لبرنامج البصرية الفنون دورة تشجع  دورة عن عبارة وهي والثقافية. إلبداعية وحدود

هارات الطالب يطور حيث ، التفكير على تحث دراسية  ةالتقني الكفاءة تحقيق على يعملون بينما ،حرال والتفكير المشكالت حل في تحليليةال همم

 راطالنخ الطالب من يُتوقع ، مختلفة سياقات وفي مختلفة نظر وجهات من البصرية الفنون ومقارنة استكشاف إلى اإلضافة .فنانينك والثقة

 في يرغبون الذين للطالب الدورة تصميم تم فيها. النقدي والتفكير وتجربتها المعاصرة إلعالم ووسائل الممارسات من واسعة مجموعة في

 .البصرية الفنون خالل من الحياة مدى التمتع إلى يسعون الذين ألولئك وكذلك العالي التعليم في البصرية الفنون دراسة مواصلة

 ما الذي سوف أتعلمه؟ -سة مجاالت الدرا
هداف تتمثل  من: الطالب تمكين في الفنية الموضوعات أ

 الفنون مع الدائم بالتواصل الستمتاع 

 للفن. وناقدين مفكرين ممارسين ويصبحوا بالمعرفة يتحلوا أن 

 للفنون والمتغيرة الديناميكية الطبيعة فهم 

 والثقافات والمكان الزمان عبر الفنون تنوع تقديرو استكشاف  

 وكفاءة بثقة ألفكار عن التعبير  

 هارات تطوير  والثقافية الشخصية بالسياقات متأثرةال الفنية ألعمال خلقل ؛ وتحليلية إدراكية م

 هارات ايطورو أنو اإلعالم البصرية لثقافةل ناعوص نقديين مراقبين يصبحوا أن هيم توصيل أجل من والعمليات والتقنيات الم  المفا

 .األفكار

  تقييم المادة:

 يلي: ما الطالب من يتوقع

ها من يمكن التي المختلفة السياقات تحديد المحدد: للمحتوى والفهم المعرفة إظهار .1   وعرضها. البصرية الفنون إنشاء خالل

هيموال األفكار عن التعبير والفهم: المعرفة وتحليل تطبيق .1   مجموعة من الفنية ألعمال وتحليل ، المرئي التصال خالل من انيوالمع مفا

 المختلفة. السياقات من متنوعة

ها تم التي الفنية ألعمال ومناقشة نقدي تحليل : وتقييم تركيب .1   ، مستنيرة شخصية استجابة وتوضيح وآلخرين أنفسهم قبل من إنشاؤ

 الخاصة. البصرية ممارساتهم في تمت التي الختيارات وتبرير الفن صنع يتطور ولماذا كيف وتقييم

هارات من متنوعة مجموعة وتطبيق واستخدام اختيار -4  هارات وتطبيق استخدام في التقنية الكفاءة إثبات المناسبة: والتقنيات الم  والتقنيات الم

 المتنوعة. الفنية ألعمال من مجموعة وإنتاج والعمليات صيغوال لصوروا والوسائط

 

هذه المادة:  brenda.griffin@rakacademy.orgمدرسة بريندا جريفين الللتواصل بشأن 
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