
 :  البكالوريا الّدولّية 
 نظرة تاريخّية

 



 

تهدف البكالوريا الّدولّية إلى تطوير الشباب ذي الذهنية االستعالمية، المطلعين، المتعاطفين مع 

اآلخرين، والذين ُيساعدون على خلق عالم أفضل وأكثر سلماً من خالل التفاهم واالحترام ما بين 

 .الثقافات المتنوعة

 

ولتحقيق هذا الهدف، تعمل المنظمة يداً بيد مع المدارس والحكومات والمنظمات الّدولية لتطوير برامج 

 .تعليم دولي تتسم بالتحّدي وتتمتع بتقييم دقيق جداً 

 

ُتشجع هذه البرامج الطالب في أنحاء العالم ليصبحوا متعلمين نشطين ومتعاطفين مع شعور اآلخرين 

 .ولكي يستمروا في التعلم مدى الحياة مدركين أّن اآلخرين على اختالفاتهم قد يكونون على صواب أيضاً 



 (في ستينيات القرن العشرين)توّجهات التعليم 

 تقّدميّ 

 التحليل الناقد 

 اختيار الطالب

 ُمتجاوز للمواد الّدراسّية

 اختبار مجموعة من المهارات

 النهج البنيوّي 

 يرتكز على الطفل

 تعليم الطفل ككل متكامل

قائم على المعايير

 (اللغات)لغوّي بصرّي وسمعّي -سمعيّ 

 غرف مفتوحة

 وجهات نظر ُمتعّددة

 

 تقليدّي 

 الحفظ

 نفس المحتوى للجميع

 مادة دراسّية منغلقة

 اختبارات معدل الذكاء

 تعليمّي تلقينّي 

 يرتكز على الُمعلِّم

 الذكاء األكاديميّ 

 مرجعّي المعيار

 اختبارات ُتصححها اآلالت

 (اللغات)الترجمة 

 الّصفوف المغلقة

 منظورات وطنّية



 الُمرّبون الرئيسّيون الُمؤثرون

 الصفحة 

 

1859 - 1952 

 

 فيلسوف أمريكي،

 وعالم نفسيّ 

 وُمصلح في مجال التعليم

 

 

 : التبّصر الرئيس

 أهمّية استغالل الفضول الطبيعي لدى الطالب

 
 

 جون ديوي 

 

1883 - 1973  

 

 ُمربي اسكتلندي تقّدميّ 

 كاتب ومؤسس مدرسة سمرِهل

 
 

 :التبّصر الرئيس

 الحرية الشخصّية لألطفال 

 نمو الطالب في بيئة خالية من التقييد  -

 

 آيه إس نيل 

 

1896 - 1980 

 

 عالم نفسّي وفيلسوف سويسري

 
 

 1967 - 1929مدير المكتب الّدولّي للتعليم، 

 

 :التبّصر الرئيس

 ينمو الذكاء األكاديمّي عند األطفال عبر 

 إدراكّية ةدور

 

 جان بياغيه
 

 

 

 إلى اآلن - 1915

 

 عالم نفسّي أمريكي 

 " عملية التعليم"كتاب وُمؤّلف 

() 

  

  

 :التبّصر الرئيس

 بالعمل واالكتشاف الذاتي للمعلومات التعّلم 

 الطالب حاللين أفضل للُمشكالتيجعالن 

 

 

 
 

 

 جيروم برونر



 1975 - 1962بناء أسس البكالوريا الّدولّية 

 الصفحة 

1962 

 تأسست مدرسة أتالتنك كوليج  

 ، "جواز السفر الدولّي للتعليم العاليّ "على " البكالوريا الّدولّية"مؤتمر جمعية المدارس الدولّية لُمعلّمين الدراسات االجتماعّية ُيوصي بإطالق اسم •
 تقرير بوب ليشبعد 

1968 

لت منظمة البكالوريا الّدوليّة    في جنيف ُسجِّ

1970 

 (ألمانيا وفرنسا)بما فيها مدرستان حكوميّتان  -دول  10مدرسة من  12في  خضع الطالب ألول اختبار رسمّي لبرنامج الدبلوما في البكالوريا الّدوليّة  

1970 -  
1980 

 في الكثير من الدول  التفاوض على االعتراف ببرامج البكالوريا الّدولّية  

1975 

 افتتاح المكتب اإلقليمّي ألمريكا الشمالّية مدينة نيويورك  



 أوائل الشخصّيات الُمؤثرة في البكالوريا الّدولّية 

 الصفحة 

 الُمرّوج األول للبكالوريا الّدولّية 

 

 ( 1962)نّظم مؤتمر المدارس ذات العقلّية الّدولّية 

 ألول مرة" البكالوريا الّدولّية"ُذكر مصطلح حيث 

 

 
 

 وضع منهج دراسّي معاصر لمادة التاريخ 

 عزز البحث واالستقصاء الناقدمما  ،لهاواختبار 

 

 ُطبِّق هذا النهج التربوّي على جميع مواد 

 الدبلوما والحقا على مواد برنامج السنوات برنامج 

 وبرنامج السنوات االبتدائّيةالمتوّسطة 

 
 

 روبيرت ليش 
 

 

 محام بلجيكيّ 

 

 أمين الصندوق، جمعية المدارس الّدولّية 

(1957 - 1962) 

  

 رئيس مجلس إدارة مدرسة جنيف الّدولّية

 
(1960 - 1966) 

 

 رئيس نقابة اختبارات المدارس الّدولّية

  

(1965 - 1967) 

 

 رئيس المجلس التأسيسّي 

 (1980 - 1968)الّدولّية للبكالوريا 

 

 

 

 جون خورماختيخ

 كان له دور فعال في تشكيل منظمة 

 (1968)الّدولّية البكالوريا 

 
 

 

 القّوة الُمحّركة وراء تصميم 

 البكالوريا الّدولّية منهج 

 
 

 أول مدير عام 

(1968 - 1977) 

 

 أول عضو فخرّي في المجلس التأسيسّي 

 (1988 - 1983)للمنظمة 

 

 
 

 أليكس بيترسن 

س مدرسة أتالنتك كوليج   مؤسِّ

 (مقاطعة ويلز) 1962عام في 

 

 

 " األعمدة األربعة نحو الخارج"نظرّيته 

 ُمتطلب اإلبداع والعمل والخدمة ألهمت 

 :برنامج الدبلوما في البكالوريا الّدولّية في 

 
 

 اللياقة البدنّية

 رحلة التحدي والمغامرة

 لتطوير االعتماد على الذات مشروع 

 الذاتيّ واالنضباط 

 التعاطف مع شعور اآلخرين من خالل الخدمة

 

 كيرت هان 



 فصاعداً  1975من : تتمة رحلة البكالوريا الّدولّية 

 

، IBأول مؤتمر متداخل الحكومات تعقده البكالوريا الّدولّية : 1976

 الهاي، بيت غاثير

 المؤتمر الدائم للمدراء، : 1977

 قصر األمم، جنيف

 دولة ُممثلة 32 -المؤتمر الدائم للحكومات، لندن : 1978

افتتاح المكاتب اإلقليمّية في بيونس آيريس ولندن : 1982

 وسنغافورا
برنامج الدبلوما في البكالوريا : 1983

 يتوفر باللغة اإلسبانّية IBالدولية 

   

 طرح برنامج السنوات المتوسطة : 1994

 

 طرح برنامج السنوات االبتدائّية: 1997

تضع البكالوريا الّدولّية : 1998 في الصين IBُتتاح البكالوريا الّدولّية : 1997

IB بيان المهمة 

 مالمح المتعلّم IBتضع البكالوريا الّدولّية : 2006      

 IBطرح البرنامج المهنّي في البكالوريا الّدولّية : 2012

، والهاي (2010)في باثسدا  IBافتتاح المراكز العالمّية للبكالوريا الّدولّية 

 (         2012)، وسنغافورا (2011)

سبعينّيات القرن 

 العشرين

ثمانينّيات القرن 

 العشرين

تسعينّيات القرن 

 العشرين

2000   



 

 :أليك بيترسن يؤلف كتاب

  

 (1960إدارة الدراسات التربوّية في جامعة أكسفورد، )

 
فكار التي ُدمجت في منهج البكالوريا الّدولّية 

أ
 :ال

 

وسع بدرجة من التخصص•
أ

 تعليم ا

خالق في العلوم •
أ

 ال

ن يعرفوا عن •
أ

 " جمال الّرياضّيات"اختصاصي  ي الدراسات اإلنسانّية يجب ا

ل الحفظ• ن نراكم المعرفة الموسوعّية والتعّلم من خال
أ

 التحليل الناقد وتعّلم كيف نتعّلم بدًل من ا

 

ع على الدراسات اإلنسانّية والعلوم• ربع مواد ُمتخّصصة، ُتوزَّ
أ

 النتقال من ثالث إلى ا

 تطّور منهج برنامج الدبلوما

 طرح نظرية المعرفة

1967 

 طرح المقال الُمطّول

1974 

 طرح اإلبداع والنشاط والخدمة

1968 

  تطّور فلسفة برنامج الدبلوما في البكالوريا الدولية 

 ومحتواه ونهجه التربوّي وبنيته 

1962 



1980 

مؤتمر جمعية المدارس الّدولّية في مدرسة موشي الّدولّية في 

تنزانيا يوصي بتطوير المساق الدراسّي الذي ُيطرح قبل مناهج 

إلى  11لتلبية احتياجات الطالب من سن  البكالوريا الّدولّية 

 ":احتياجات"عاما مع التركيز على ستة  16

 

 برنامج السنوات المتوسطة

 الصفحة 

  

 عالمّية 

 فكرّية

 شخصّية 

 بدنّية 

 إبداعّية 

 اجتماعّية

1992 

المسؤولية  تتولى البكالوريا الّدولّية 

 رسمّياً عن مؤتمر جمعية المدارس الّدولّية

1994 

تطرح برنامج السنوات  البكالوريا الّدولّية  

 المتوّسطة



 :يرتكز المنهج على ستة محاور ُمتجاوزة للمواد الّدراسّية

 

 من نحن

 أين نحن في الزمان والمكان

 كيف ُنعبِّر عن أنفسنا

 كيف يعمل العالم

م أنفسنا  كيف ُننظِّ

 نتشارك الكوكب

1990 

عاماً ُتناقش  12إلى  3مناقشة فكرة برنامج للطالب من سن 

ألول مرة في مؤتمر المجلس األوروبّي للمدارس الّدولّية 

 الذي ُعقد في روما

1997 

تطرح برنامج السنوات  البكالوريا الّدولّية  

 االبتدائية

1992 

مدرسة فرانكفورت الّدولّية، بقيادة كيفين 

، بدأت مشروع (مدرسة فيينا الّدولّية)بارتلت 

إلى  3منهج المدارس الّدولّية للطالب من سن 

 عاماً  12

 برنامج السنوات االبتدائّية



نتيجة التوجهات العالمّية ويحاول التقريب بين الدراسة 

 األكاديمّية والدراسة المهنّية

 االعتراف بأّن تطوير شهادة مهنّية تابعة للبكالوريا الّدولّية 

ع نطاق /لدعم الدراسات المهنّية الحرفّية المحلّية سُيوسِّ

 الوصول إلى تعليم البكالوريا الّدولّية

 البرنامج المهنّي 

 الصفحة 

 العقد األول من القرن الحادي والعشرين

د الحاجة لتطوير أسلوب تعلّم مهنيّ  البكالوريا الّدولّية   ُتحدِّ

2010 

ب البرنامج المهنّي في المدارس  البكالوريا الّدولّية  ُتجرِّ

 حول العالم

2012 

 تطرح البرنامج المهنيّ  البكالوريا الّدولّية 

ومبادئها التعليمّية في  البرنامج المهنّي يدمج رؤية البكالوريا الّدولّية 

م خصيصاً للطالب الذين يرغبون في االنخراط  برنامج فريد من نوعه ُمصمَّ

 في التعلّم المهنيّ 

يتيح إطاره التعليمّي المرن للمدارس تلبية احتياجات الطالب وخليفتهم 

 وسياقاتهم

 تضع كل مدرسة نسختها الخاصة بها من البرنامج المهنيّ 



 قديماً وحديثاً : بعض إحصائّيات البكالوريا الّدولّية 

 

 مدارس 7

ماً الختبارات  681  ُمتقدِّ

 الدبلومابرنامج 

 طالباً  749نحو 

1971 

المدارس 
 الخاصة

المدارس  100%
 الحكومّية

0% 

 المدارس
 الخاصة
44% 

 المدارس
 الحكومّية
56% 

 مدرسة 3,789

ماً الختبارات  135,849   ُمتقدِّ

 الدبلومابرنامج 

 طالب 1,100,000نحو 

2014 



 الصفحة 


