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الشروط واألحكام الخاصة �التنم�ة المهنّ�ة 
 التي ُتعَقد حسب الطلب

 

 الشروط واألحكام العالمّ�ة الخاصة �التنم�ة المهنّ�ة التي ُتعَقد حسب الطلب 
 

 .IBتنطبق هذه الشروط واألحكام على جم�ع أنواع ورشات العمل التي ُتعَقد حسب الطلب عبر مناطق ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

 
 من بوسعه تقد�م طلب؟ 

حة أو أي مدرسة "ُمهتّمة" أن تطلب عقد ورشات  العمل، وستتم بوسع أي مدرسة حال�ة من مدارس عالم ال�كالور�ا الّدولّ�ة أو أي مدرسة ُمرشَّ
" لطلب  MySchoolمراجعة طل�ات التقد�م على أساس �ل حالة على انفراد. ُیرجى مالحظة أّن مدرستكم سوف تحتاج للوصول إلى قسم " 

التي تدعم   IBومجموعات مدارس ال�كالور�ا الّدولّ�ة  IBبوسع جمع�ات ال�كالور�ا الّدولّ�ة ورشات العمل، وذلك ألغراض إعداد الفواتیر.  
حة أو المدارس الُمهتّمة أن تطلب أ�ضًا عقد ورشات العمل.  المدارس الُمرشَّ

 

 نماذج التنم�ة المهنّ�ة 
 

 المدرسة الفرد�ة
 

التي ُتعَقد حسب الطلب وتتألف من ورشة عمل واحدة أو أكثر وُتنظَّم لتلب�ة احت�اجات التنم�ة المهنّ�ة لمدرسة   IBفعال�ات تدر�ب ال�كالور�ا الّدولّ�ة  
 واحدة. وتدعم هذه الفعال�ات التدر�بّ�ة المدارس لتلب�ة متطل�ات االعتماد والتقی�م وتوفر بیئة تعاون�ة للُمعلِّمین والعاملین. 

 
دة  المدارس الُمتعدِّ

 
الّدولّ�ة  فعال�ات   ال�كالور�ا  المهنّ�ة   IBتدر�ب  التنم�ة  لتلب�ة احت�اجات  ُتعَقد حسب الطلب وتتألف من ورشة عمل واحدة أو أكثر وُتنظَّم  التي 

دة ُمصمَّمة لتناول احت�اجات التدر�ب التي ال �ُ  مكن تلبیتها  لمدرستین أو أكثر من المدارس التي تقع �القرب من �عضها. وفعال�ات المدارس الُمتعدِّ
 أو جهات التزو�د المعتمدة منها، وأ�ضًا لتوفیر التعاون وفرص التشب�ك للُمر�ین.  IBة التي تنظمها ال�كالور�ا الّدولّ�ة عبر الفعال�ات القائم
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 نماذج الطرح 

 وجهًا لوجه 
 

 المواعید النهائّ�ة لطل�ات التقد�م والموافقات  
 

م المدارس طل�ًا الستضافة ورشة عمل التي ُتعَقد وجهًا لوجه عبر بوا�ة  أسبوعًا على األقل من  12قبل  Requestor Portal�جب أن ُتقدِّ
م �عد ذلك التار�خ ستتعرض للتأخیر وقد ال ُیواَفق علیها.  تار�خ البدء المرغوب لورشة العمل. وجم�ع الطل�ات التي ُتقدَّ

 
 العمل جداول ورشات 

 
 ساعة تدر�بّ�ة على مدار أ�ام متتال�ة.   15التي ُتعَقد وجهًا لوجه من  IBتتألف جم�ع ورشات عمل ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

دة الخاصة  الشروط واألحكامُیرجى الرجوع إلى   �جداول ورشات العمل التي ُتعَقد وجهًا لوجه.الخاصة �منطقتك لالطالع على المعلومات الُمحدَّ

 

 ُمتطل�ات الُمشار�ین  
 

دة التي ُتعَقد وجهًا لوجه تسجیل س�عة مشار�ین على األقل لكل ورشة  تتطلب الفعال�ات التدر�بّ�ة للمدرسة الفرد�ة وللمدارس الُمتعدِّ
  .عمل

ُمشار�ًا لكل قائد ورشة عمل، و�ذا زاد عدد المشار�ین عن ذلك، قد نقترح إعادة الورشة مرة ثان�ة أو دعوة قائد آخر ل�ساعد    25الحد األقصى  
 الخاصة �منطقتك للحصول على المز�د من المعلومات. الشروط واألحكامفي تقد�م ورشة العمل. ُیرجى الرجوع إلى 

 
 إصدار الشهادات 

 
م إلى  لكي �في المشار�ون �معاییر االستكمال، �جب أن �حضر المشار�ون جم�ع جلسات ورشات العمل، وفقًا لقوائم تأكید الحضور التي ُتقدَّ

 �عد انعقاد الفعال�ة. IBال�كالور�ا الّدولّ�ة 

 
 على االنترنت  

 
جهًا لوجه، �اإلضافة  إّن تقد�م الفعالّ�ات التدر�بّ�ة عبر االنترنت �منح الُمرّ�ین الفرصة لتجر�ة نفس نتائج التعّلم الخاصة بورشات العمل التي ُتعَقد و 

 إلى المرونة التي تمنحها حیث ال �ضطر الُمشار�ون فیها للغ�اب عن المدرسة.
 

َقد على االنترنت �الطلب ُتوفِّر للُمر�ِّین فعال�ة تدر�بّ�ة حصرّ�ة لمدرستهم. وورشات العمل هذه التي ُتعطى للمدرسة إّن ورشات العمل التي ُتع
لین على االنترنت ولذلك فهي تطرح تجر�ة شخصّ�ة أكثر.   الواحدة تسمح �التفاعل األقرب مع الُمسهِّ
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 والموافقات المواعید النهائّ�ة لطل�ات التقد�م 

 
دة زمن�ًا ُمس�قًا طوال السنة، وُتعَقد في أول یوم أر�عاء من �ل م ورشات العمل المطلو�ة على االنترنت أثناء الجلسات الُمحدَّ  شهر. ُتقدَّ

 
م المدارس طلبها لعقد ورشة عمل على االنترنت عبر بوا�ة   على األقل من تار�خ البدء  خمسة أساب�ع  قبل    Requestor Portal�جب أن ُتقدِّ

 المرغوب. 

 
 جداول ورشات العمل 

 

ل ورشة   العمل على االنترنت للمشار�ین اإلرشادات سوف ینخرط المشار�ون في تعل�م ُمسهَّل وغیر ُمتزامن على مدار أر�عة أساب�ع. سُیوفِّر ُمسهِّ
لسنوات  الخاصة �ك�ف�ة االنخراط والمشار�ة والزمن الضروري الستكمال نشاطات التعّلم الُمتنّوعة. ُیرجى مالحظة أّن ورشة عمل "تطو�ر برنامج ا

 المتوّسطة" ُتطرح على مدار أسبوع واحد.

 

 ُمتطل�ات الُمشار�ین  

 
ُمشار�ًا �حد أقصى لكل ورشة عمل. إذا   25ُمشار�ین على األقل و  7نترنت التي ُتعَقد حسب الطلب تسجیل  تتطلب ورشات العمل على اال
 مقعدًا، �جب طلب ورشة عمل جدیدة.  25كانت هناك حاجة ألكثر من 

 
ُمشار�ًا �حد أقصى لكل مرة یتكرر فیها طرح   50" تسمح �حضور  تطو�ر برنامج السنوات المتوّسطةُیرجى مالحظة أّن ورشة العمل التحضیرّ�ة "

 الورشة.

 
 إصدار الشهادات 

 
ع الُمشار�ون على تخص�ص أر�ع ساعات أسبوع�ًا على األقل للتفاعل مع نشاطات التعّلم و�جب علیهم استكمال جم�ع المهمات ذات  ُ�شجَّ

 الصلة لیتأهلوا للحصول على الشهادة.
 

 . هناللمز�د من المعلومات، تفضلوا بز�ارة صفحة معاییر استكمال التنم�ة المهنّ�ة على االنترنت 

 
  افتراض�اً 

 
 المواعید النهائّ�ة لطل�ات التقد�م والموافقات  

 
م مدارس عالم ال�كالور�ا الّدولّ�ة الُمعَتَمَدة طلبها لعقد ورشة العمل االفتراض�ة عبر بوا�ة   أساب�ع    �ةثمانقبل    Requestor Portal�جب أن ُتقدِّ

 على األقل من تار�خ البدء المرغوب لورشة العمل.

 

https://ibo.org/professional-development/workshop-delivery-options/workshops-at-scheduled-events/online-workshops/completion-requirements
https://ibo.org/professional-development/workshop-delivery-options/workshops-at-scheduled-events/online-workshops/completion-requirements
https://ibo.org/professional-development/workshop-delivery-options/workshops-at-scheduled-events/online-workshops/completion-requirements
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م �عد ذلك التار�خ ستتعرض للتأخیر وقد ال ُیوافَ   ق علیها.وجم�ع الطل�ات التي ُتقدَّ
 

 جداول ورشات العمل 
 

جلسات ُمدة الواحدة منها ساعة واحدة من التعل�م غیر الُمتزامن على مدار یومین    6االفتراضّ�ة من    IBتتألف ورشات عمل ال�كالور�ا الّدولّ�ة  
 . ُیرجى مالحظة الشروط التال�ة:2والیوم  1متتالیین على أن ُتستكمل مهمة العمل الُمستقل بین الیوم 

حیث جدولة ورشة العمل �شرط الوفاء �عدد ساعات �جب أن �كون الیومان ُمتتالیین، مع إتاحة �عض المرونة لقادة الورشة من  ·
 التعل�م اإلج�ارّ�ة وأهداف ورشة العمل.

 برنامج زووم هو الواجهة الوحیدة المسموح بها لعقد اللقاءات عبر االنترنت من أجل طرح الفعالّ�ة التدر�بّ�ة االفتراضّ�ة التي ُتعَقد ·
 العمل استخدام واجهة أخرى في المدرسة. حسب الطلب. ال �حق للمدارس أن تطلب من قادة ورشات 

وال قائد ورشة  IB�جب أن ُتوفِّر دعم تكنولوج�ا المعلومات لُمشار�یها أثناء انعقاد ورشة العمل. لن �كون بوسع ال�كالور�ا الّدولّ�ة  ·
 العمل توفیر دعم تكنولوج�ا المعلومات. 

لین إلى اتصال انترنت ُ�عَتَمُد عل�ه و�لى  · �التقدم �طلب لطرح ورشة العمل افتراض�ًا، تلتزم المدرسة �ضمان وصول ُمشار�یها الُمسجَّ
دعم تكنولوج�ا المعلومات أثناء انعقاد الفعالّ�ة التدر�بّ�ة. لن تتم إعادة طرح التدر�ب ولن ُتسَتَرد الرسوم �سبب أي مشكالت تتعلق 

 ج�ا المعلومات تواجها المدرسة أو الُمشار�ون. بتكنولو 

 

 ُمتطل�ات الُمشار�ین  

 
 ُمشار�ًا �حد أقصى لكل ورشة عمل.  25ُمشار�ین على األقل و 7تتطلب ورشات العمل االفتراضّ�ة التي ُتعَقد حسب الطلب تسجیل 

 مقعدًا، �جب طلب ورشة عمل جدیدة. 25إذا �انت هناك حاجة ألكثر من 
 

 إصدار الشهادات 

 
م إلى  لكي �في المشار�ون �معاییر االستكمال، �جب أن �حضر المشار�ون جم�ع جلسات ورشات العمل، وفقًا لقوائم تأكید الحضور التي ُتقدَّ

 �عد انعقاد الفعال�ة. IBال�كالور�ا الّدولّ�ة 

 
 المز�ج (األمیر�تان فقط) 

 

لة مع ال�كالور�ا الّدولّ�ة   حة أو الُمهتمَّة الُمسجَّ "، MySchoolولدیها وصول إلى "  IBمدارس عالم ال�كالور�ا الّدولّ�ة الُمعَتَمَدة، والمدارس الُمرشَّ
 . IBُ�مكنها أن تطلب ورشات عمل التنم�ة المهنّ�ة المز�ج التي تطرحها ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
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 النهائّ�ة لطل�ات التقد�م والموافقات المواعید 
 

م المدارس طل�ًا الستضافة ورشة العمل المز�ج عبر بوا�ة  أسبوعًا على األقل من تار�خ البدء   12قبل  Requestor Portal�جب أن ُتقدِّ
م �عد ذلك التار�خ ستتعرض للتأخیر وقد ال ُیواَفق عل  یها.المرغوب لورشة العمل. وجم�ع الطل�ات التي ُتقدَّ

 
 جداول ورشات العمل 

. �جب استكمال هذه المهمة  مهمة تعّلم ُمستقل إضافّ�ة، مع یومین متتالیینتدر�س على مدار ساعة  12تتألف ورشات العمل المز�ج من 
   وتقد�مها في غضون س�عة أ�ام من اختتام العنصر الذي ُطِرَح وجهًا لوجه من ورشة العمل.

 

دة الخاصة �جداول ورشات العمل المز�ج. الشروط واألحكامُیرجى الرجوع إلى   الخاصة �منطقتك لالطالع على المعلومات الُمحدَّ

 

 ُمتطل�ات الُمشار�ین 
 

دة تسجیل س�عة مشار�ین على األقل لكل ورشة عمل.تتطلب فعال�ات التدر�ب المز�ج للمدرسة الفرد�ة وللمدارس    الُمتعدِّ
 

ُمشار�ًا لكل قائد ورشة عمل، و�ذا زاد عدد المشار�ین عن ذلك، قد نقترح إعادة الورشة مرة ثان�ة أو دعوة قائد آخر ل�ساعد    25الحد األقصى  
 للحصول على المز�د من المعلومات.في تقد�م ورشة العمل. ُیرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام الخاصة �منطقتك 

 
 إصدار الشهادات 

 
أكید  لكي �في المشار�ون �معاییر االستكمال، �جب أن �حضر المشار�ون جم�ع جلسات ورشات العمل، وتقد�م مهمة التعّلم المستقل وفقًا لقوائم ت 

م إلى ال�كالور�ا الّدولّ�ة   �عد انعقاد الفعال�ة، واستكمال مهمة العمل المستقل في غضون س�عة أ�ام من اختتام العنصر الذي   IBالحضور التي ُتقدَّ
 ُ�طَرح وجهًا لوجه من ورشة العمل. 
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 IBالس�اسات العامة لفعالّ�ات ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
 

 ما هي عمل�ة إعداد الفواتیر؟

حة والمدارس الُمهتّمة التي لدیها وصول إلى صفحة "مدارس عالم ال�كالور�ا الّدولّ�ة والمدارس  " سوف تستلم فاتورة نهائ�ة  MySchoolالُمرشَّ
 یومًا من استالمها.  30وفقًا للخطوط الزمنّ�ة التال�ة. �جب تسدید جم�ع الفواتیر في غضون 

سوف ُترَسل فاتورة نهائّ�ة لجهات التسدید الُمتعددة �عد  سوف ُترَسل فاتورة نهائّ�ة لجهات التسدید الفردّ�ة �عد مرور الموعد النهائي للتسجیل.
   مرور أسبوعین على اختتام الفعالّ�ة التدر�بّ�ة. التسدید ب�طاقات االئتمان غیر مسموح �ه.

 

 س�اسة اإللغاء 
 

سوف تستلم المدرسة أو  یومًا من أول یوم من انعقاد ورشة العمل سوف تسترد �امل المبلغ المدفوع.  22طل�ات إلغاء التسجیل الُمستلمة قبل  
مجموعة المدارس رصیدًا في حسابها مقابل جم�ع التسجیالت، وُ�مكن استخدام ذلك الرصید في تسدید الفواتیر أو رسوم ورشات العمل األخرى  

 .  IBالور�ا الّدولّ�ة لل�ك
 

إذا ألغت المدرسة أو مجموعة المدارس ورشة العمل �عد تأكیدها، ستتحمل المدرسة أو مجموعة المدارس المسؤولّ�ة عن جم�ع التكال�ف التي  
الفنادق، �ما فیها جم�ع الضرائب قد تشمل التكال�ف الُمتكبَّدة رسومًا تتعلق �ما یلي: السفر واإلقامة في  .IBتكبدتها منظمة ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

   أي تكال�ف إضافّ�ة ُمتكبَّدة سوف ترتكز على الظروف المح�طة �عمل�ة اإللغاء. المفروضة.
 

لون    IB. تتوقع ال�كالور�ا الّدولّ�ة  IBندرك أّن الكثیر من المشار�ین �جب أن ُ�سافروا لحضور ورشات عمل ال�كالور�ا الّدولّ�ة   أن یبذل الُمسجِّ
سوم أو تقیید الجهد المعقول لحضور ورشة العمل التي سّجلوا لحضورها. ُیرجى االنت�اه إلى أّنه في حال انعقاد ورشة العمل، لن یتم استرداد الر 

ع المشار�ون على شراء بول�صة تأمین للسفر �حیث تحمي  أي رصید في حسا�كم إذا �انت هناك صعو�ة في الوصول إلى ورشة العمل. ُ�شجَّ
 المسافر من أي خسائر قد تنجم عن الظروف أو األحداث المفاجئة أو غیر المتوقعة.

 
شة العمل �سبب قلة عدد الملتحقین أو ألي ظروف طارئة. سوف نبذل أقصى جهدنا لمنح  �حقها في إلغاء ور   IBتحتفظ ال�كالور�ا الّدولّ�ة  

الّدولّ�ة  المشار�ین إشعار ُمسبق قدر اإلمكان إلعالمهم �أي تغییرات تطرأ على التحاقهم. في الحاالت الُمست�عدة التي قد تضطر فیها ال�كالور�ا 
IB    تسجیل مدفوعة بتقییدها لحساب مدرستكم، �حیث ُ�مكن استخدامها في تسدید فواتیر ال�كالور�ا إلى إلغاء ورشة العمل، سوف نرد لكم أي رسوم

دة ب�طاقات االئتمان سُترد إلى ال�طاقة الُمستخدمة وقت التسجیل. IBالّدولّ�ة   أو ورشات العمل األخرى. الم�الغ الُمسدَّ
 

 ت سفر المشار�ین.ال ُتعوِّض نفقا IBُیرجى مالحظة أّن ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
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 ال�صريّ -س�اسة التسجیل السمعيّ 
 

. وقد ُ�طلب من أي شخص �خالف هذه IBُ�منع منعًا �اتًا التسجیل الصوتي و/أو �الفیدیو في الفعال�ات التدر�بّ�ة التي تطرحها ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
 الس�اسة المغادرة بدون استرداد رسوم الُمشار�ة. 

 
فعال�اتها األخرى تصو�رًا فوتوغراف�ًا أو رقم�ًا أو �الفیدیو. و�غض النظر   أح�انًا تصو�ر مؤتمراتها أو ورشات عملها أو  IBتطلب ال�كالور�ا الّدولّ�ة  

 عن طر�قة التسجیل التي تختارها، سوف تستخدمها فقط ألغراض أعمالها المشروعة فحسب. 
 

 و التسجیل.وحضورها، �قبل المشار�ون �أّنهم قد �ظهرون أثناء التصو�ر أ IB�التسجیل في إحدى فعال�ات ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
 

مي الفعال�ة الذین س�كون  في حال معرفة المشارك �ظهور صورته واستخدامها �طر�قة ال تعج�ه، �جب عل�ه التواصل �شكل رسمي مع ُمنظِّ
 . IBبوسعهم االتصال مع اإلدارة ذات العالقة داخل ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

 
 س�اسة السالمة 

 
وال مدیروها وال موظفوها وال و�الؤها، المسؤول�ة عن سالمة المشار�ین ومرافقیهم أو ممتلكاتهم أثناء    ،IBال تتحمل منظمة ال�كالور�ا الّدولّ�ة  

والعودة منه ُ�عدُّ من مسؤول�ة   IBأو أي رحالت تتعلق بها. السفر إلى مكان انعقاد فعال�ات ال�كالور�ا الّدولّ�ة    IBفعال�ات ال�كالور�ا الّدولّ�ة  
 المشار�ین �مفردهم. 

 
الصحّ�ة   �المخاطر  المتعلقة  المعلومات  �الحصول على  المشار�ون  ُینَصح  الحفاظ على ممتلكاتهم.  المشار�ون مسؤولون عن سالمتهم وعن 

 اسب.واألمنّ�ة المحتملة التي قد یتعرضون لها هم ومرافقوهم في ورشات العمل وشراء التأمین المن 
 

 تتمة الخصوصّ�ة 
 

ل   IBتلتزم ال�كالور�ا الّدولّ�ة  د شخصیتك ("الب�انات الشخصّ�ة") عندما ُتسجِّ �حما�ة خصوصّ�ة ب�اناتك الشخصّ�ة والمعلومات التي ُ�مكن أن ُتحدِّ
�شرح هذا اإلقرار طر�قة جمع ب�اناتك    .IB�ما یتماشى مع س�اسة الخصوصّ�ة في ال�كالور�ا الّدولّ�ة    IBفي إحدى فعال�ات ال�كالور�ا الّدولّ�ة  

ل في إحدى فعال�ات ال�كالور�ا الّدولّ�ة   . IBالشخصّ�ة و��ف�ة استخدامها ونقلها والكشف عنها عندما ُتسجِّ
 

عبر خدمة برمج�ات إدارة الفعال�ات المتوفرة على موقعنا اإللكترونّي أو عبر الرا�ط الم�اشر الذي ُیرَسل    IBیتم التسجیل لفعال�ة ال�كالور�ا الّدولّ�ة  
 .IBإل�ك �جزء من رسالة البر�د اإللكترونّي التي تستلمها من ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

 
�استخدام خدمة التسجیل، أنت توافق على تقد�م   التسجیل.  لذلك، نحن نجمع الب�انات الشخصّ�ة منك عندما ُتوفِّر تلك المعلومات طوعًا لخدمة

 . IBالب�انات الشخصّ�ة الكاملة والدق�قة لل�كالور�ا الّدولّ�ة 
 

التي تسجل فیها، ولكنها قد تشمل، على سبیل المثال ال    IBالب�انات الشخصّ�ة التي نجمعها ونعالجها تعتمد على نوع فعال�ة ال�كالور�ا الّدولّ�ة  
اسمك وعنوانك وعنوان بر�دك اإللكترونّي وأرقام هواتفك ومعلومات جواز سفرك أو المعلومات الطبّ�ة أو المعلومات األخرى ف�ما یتعلق  الحصر،  

الّدولّ�ة   ال�كالور�ا  فعال�ة  إلى  الوصول  تتطلب مراعاة من أجل  التي  الظروف األخرى  أو  لخدمات    IB�اإلعاقات  استخدامك  والمعلومات عن 
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المعلومات المال�ة، مثل التفاصیل   IBفي �عض الحاالت، قد تجمع ال�كالور�ا الّدولّ�ة    المراسالت التي تستلمها من خدمة التسجیل.التسجیل و 
 البنك�ة ومعلومات �طاقة االئتمان �اإلضافة إلى معلومات السفر (�ما فیها معلومات االتصال �أحد أقر�ائك في حاالت الطوارئ).

 
 خصّ�ة وُتعاَلج من أجل األغراض التال�ة: ُتجَمع ب�اناتك الش

 
 التي اخترتها وتحصیل أي دفعات مال�ة ُمستحقة، IBلتسجیلك في فعال�ة/فعال�ات ال�كالور�ا الّدولّ�ة  •
 التي سجلت فیها، IBلتزو�دك �المعلومات المتعلقة �فعال�ة/فعال�ات ال�كالور�ا الّدولّ�ة  •
 إلجراء استطالعات الرأي حول الفعال�ة التي سجلت فیها أو حول خدمات التسجیل،  •
لمواض�ع األخرى التي  أو ا  IBألغراض الترو�ج والتسو�ق للتواصل معك �خصوص الفعال�ات األخرى التي تنظمها ال�كالور�ا الّدولّ�ة   •

 أّنها قد تهمك، IBتعتقد ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
 .IBللمهمات واألغراض األخرى الُمتعلقة �العمل والمتوافقة مع التسجیل في إحدى فعال�ات ال�كالور�ا الّدولّ�ة  •

 
م من قبل طرف ثالث وهي متكاملة مع الخدمات األخرى المتعلقة �العمل الت  مها شر�ات أخرى لل�كالور�ا الّدولّ�ة  خدمة التسجیل ُتقدَّ  IBي ُتقدِّ

إلى  (مثل خدمات إدارة العالقات مع الز�ائن، وخدمات حجز السفر�ات، وخدمات معالجة المدفوعات). ووفقًا لذلك، قد ُتنَقل ب�اناتك الشخصّ�ة  
 مهمات. جهات تزو�د الخدمات الخارجّ�ة المذ�ورة وُتعالجها أكثر ف�ما یتعلق بتأدیتها لتلك ال

 

 بتقد�م طلب لعقد ورشة عمل التنم�ة المهنّ�ة، أنت توافق على ما یلي:

 

 IBشروط وأحكام الموقع اإللكترونّي لل�كالور�ا الّدولّ�ة على  .1

 IBس�اسة الخصوصّ�ة في ال�كالور�ا الّدولّ�ة على  .2

 أّنك بلغت سن الرشد في بلد إقامتك،  .3

ا فیها على سبیل  لب�اناتك الشخصّ�ة واستخدامها لها ونقلها والكشف عنها، �م  IBأّنك تفهم وتوافق على معالجة ال�كالور�ا الّدولّ�ة   .4
المثال ال الحصر، أي ب�انات شخصّ�ة حساسة (كما ُتعرفها القوانین في بلد إقامتك) �ما هي موصوفة في س�اسة الخصوصّ�ة  

وتتمة الخصوصّ�ة الخاصة �الُمشار�ة في الفعال�ات، �ما في ذلك نقل ب�اناتك الشخصّ�ة إلى األطراف   IBفي ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
 و البالد األخرى. الثالثة و/أ

 
 الشروط واألحكام اإلقل�مّ�ة 

 
 ُیرجى استخدام الرا�ط التالي لالطالع على الشروط واألحكام الخاصة �منطقتك:  

 
 األمر�كتان 

 
  أفر�ق�ا وأورو�ا والشرق األوسط

 
 آس�ا والمح�ط الهادي

 

https://www.ibo.org/terms-and-conditions/%E2%80%8E
https://www.ibo.org/terms-and-conditions/%E2%80%8E
https://www.ibo.org/terms-and-conditions/%E2%80%8E
https://www.ibo.org/terms-and-conditions/privacy-policy/%E2%80%8E
https://www.ibo.org/terms-and-conditions/privacy-policy/%E2%80%8E
https://www.ibo.org/terms-and-conditions/privacy-policy/%E2%80%8E
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 الشروط واألحكام الخاصة بورشات العمل التي ُتعَقد حسب الطلب لمنطقة األمر�كتین 

 
 جدول ورشات العمل 

 
 وجهًا لوجه  

  .یومین ونصف متتال�ةمن التعل�م طیلة  خمس عشرة ساعةتتألف ورشات العمل التي ُتعَقد وجهًا لوجه حسب الطلب من 
 

 المز�ج
�جب   .مهمة تعّلم ُمستقل إضافّ�ة، مع یومین متتالیینتدر�س على مدار ساعة  12تتألف ورشات العمل المز�ج التي ُتعَقد حسب الطلب من 

یرجى الرجوع إلى   ).2استكمال هذه المهمة وتقد�مها في غضون س�عة أ�ام من اختتام العنصر الذي ُطِرَح وجهًا لوجه من ورشة العمل (الیوم 
 النموذجي التالي. الجدول

 
 1الیوم 
8:00-8:30  

 
   التسجیل

   ) 1بدء ورشة العمل (الجلسة   8:30-10:00
 استراحة    10:00-10:15
   ) 2استئناف التدر�ب (الجلسة   10:15-11:45
 الغداء    11:45-12:45
   ) 3استئناف التدر�ب (الجلسة   12:45-2:15
 استراحة    2:15-2:30
2:30-4:00  

 
   2الیوم 

   ) 4استئناف التدر�ب (الجلسة 

   ) 5استئناف التدر�ب (الجلسة   8:30-10:00
 استراحة    10:00-10:15
   ) 6استئناف التدر�ب (الجلسة   10:15-11:45
 الغداء    11:45-12:45
   ) 7استئناف التدر�ب (الجلسة   12:45-2:15
 استراحة    2:15-2:30
2:30-4:00  

 
 * 3الیوم 

   ) 8استئناف التدر�ب (الجلسة 

   ) 9استئناف التدر�ب (الجلسة   8:30-10:00
 استراحة    10:00-10:15
   )10اختتام التدر�ب (الجلسة   10:15-11:45

 

 3* إذا �انت ورشة العمل المز�ج ُتطرح على مدار یومین، ُیهمل الیوم 
فقط) لورشات العمل التمهیدّ�ة "تطو�ر برنامج السنوات المتوّسطة"    1هناك جدول أقصر یتألف من ست ساعات من التعل�م وجهًا لوجه (الیوم  ملحوظة:

 و"تطو�ر البرنامج المهنّي" (للمدرسة الفرد�ة فقط).
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للحصول على المعلومات عن جداول عمل األنماط األخرى لطرح ورشات  IBُیرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام العالمّ�ة في ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
  العمل (على االنترنت حسب الطلب واالفتراضّ�ة حسب الطلب).

 

  طبق ذلك):التكال�ف اإلضافّ�ة التي تتكفلها الجهة التي تطلب ورشات العمل (حینما ین
  تكال�ف المواصالت لقادة ورشات العمل والُممثلین المیدانیین بین المدرسة الُمض�فة والفندق ·
  تكال�ف توفیر األطعمة للمشار�ین وقادة ورشات العمل والُممثل المیدانيّ  ·
   القرطاس�ة والمواد األخرى الضرور�ة لورشة العمل ·
   الموقع، لقادة ورشات العمل والممثلین المیدانیینط�اعة/تصو�ر الورق �شكل محدود في  ·

 :IBالتكال�ف التي تتكفلها ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
  تكال�ف السفر جّوًا لقادة ورشات العمل والُممثلین المیدانیین ·
  تكال�ف المواصالت لقادة ورشات العمل والُممثلین المیدانیین بین المطار والفندق ·
  العمل والُممثلین المیدانیینإقامة قادة ورشات  ·
   أتعاب قادة ورشات العمل والُممثلین المیدانیین ·
   نفقات الطعام والشراب لقادة ورشات العمل والُممثلین المیدانیین خارج ساعات ورشة العمل ·

 

 التسجیل

 
. �مجرد الموافقة على ورشة العمل، سوف ُیرَسل  CVENTُتعاَلج عمل�ات التسجیل لفعال�ات التنم�ة المهنّ�ة حسب الطلب عبر نظام التسجیل 

دة ُ�مكنهم من خالله الوصول إلى النظام وتسجیل الُمعلِّمین ل قي الفعال�ات في المدرسة الفرد�ة أو المدارس الُمتعدِّ ق �أي  اللتحارا�ط إلى ُمنسِّ
 ورشات عمل ذات صلة. سوف ُترَسل رسالة بر�د إلكترونّي آل�ًا إلى ُمنسقي الفعال�ات �مجرد الموافقة على عمل�ة التسجیل. 

 
قبل تار�خ بدء ورشة العمل یومًا  15تلتزم ورشات العمل التي ُتعَقد وجهًا لوجه حسب الطلب (یومان ونصف) �موعد نهائي للتسجیل مدته 

قبل  یومًا  22المز�ج (یومان وجهًا لوجه + عنصر التعّلم عن �عد) التي ُتعَقد حسب الطلب تلتزم �موعد نهائي للتسجیل مدته وورشات العمل 
  تار�خ بدء ورشة العمل.

 
  25على األقل لكل ورشة عمل. الحد األقصى  س�عة مشار�ینتتطلب ورشات العمل المز�ج وتلك التي ُتعَقد وجهًا لوجه حسب الطلب تسجیل 

إعادة الورشة مرة ثان�ة أو  IBسوف تقترح ال�كالور�ا الّدولّ�ة ُمشار�ًا �حتاج للتدر�ب،  25ُمشار�ًا لكل قائد ورشة عمل. في حال وجود أكثر من 
 دعوة قائد آخر ل�ساعد في تقد�م ورشة العمل.  

 
ل فیها س�عة مشار�ین �حد أدنى  ي للتسجیل سوف ُتلغى وسیتم التواصل مع المدارس لمناقشة �حلول الموعد النهائ ورشات العمل التي ال ُ�سجَّ

 الخ�ارات البدیلة. 
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 س�اسة التوظ�ف 

 
مة وجهًا لوجه على ید ُمرّ�ین (قادة ورشات العمل) ُمعت  م ورشات العمل المطلو�ة �مز�ج وورشات العمل االفتراضّ�ة وتلك الُمقدَّ مدین من  ُتقدَّ

  ) لطرح ورشات العمل.IBENالّدولّ�ة (ش�كة ُمرّ�یي ال�كالور�ا 
 

لو النشاطات على االنترنت) ُمعتمدین من ش�كة التنم�ة المهنّ�ة ع م ورشات العمل المطلو�ة عبر االنترنت على ید ُمرّ�ین (ُمسهِّ لى االنترنت  ُتقدَّ
  لطرح ورشات العمل.

  
 في تلك الطل�ات، إال أّنه ال ُ�مكن ضمان تلبیتها.   IBقد تطلب إحدى المدارس قائد ورشة عمل �عینه، وسوف تنظر ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

 

 الُممثل المیدانّي للفعال�ات

 
اضّ�ة بها ثالث ورشات عمل أو  إذا �انت الفعال�ة المز�ج التي ُتطرح وجهًا لوجه بها خمس ورشات عمل أو أكثر، أو إذا �انت الفعال�ة االفتر 

) الُممثل المیداني آل�ًا ومهمته تقد�م الدعم اإلضافي ومراق�ة  IBENن ش�كة ُمر�یي ال�كالور�ا الّدولّ�ة (ُتعیِّ  أكثر، سیتم توفیر ُممثل میدانّي.
   .بنفقاته IBضمان الجودة. عند تعیین ُممثل میداني إلحدى الفعال�ات، تتكفل ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

 

 مسؤول�ات المدارس (حینما ینطبق ذلك) 

 
ق للفعال�ة  ·  تعیین ُمنسِّ
دة)  ·  تسجیل المشار�ین وتقد�م الدعم في تسجیل المدارس المشار�ة (في حالة فعال�ات المدارس الُمتعدِّ
 خاصة �اإلقامة الفندقّ�ة لقادة ورشات العمل والُممثلین المیدانیین  التوص�ات تقد�م ال ·
  ضمان معرفة المشار�ین �خ�ارات النقل والمواصالت ور�ن المر��ات قبل بدء ورشة العمل ·
   وقادة ورشات العمل IBضمان احتواء �ل غرفة من غرف ورشات العمل على التجهیزات التي طلبتها ال�كالور�ا الّدولّ�ة  ·
  یر شارات األسماء لقادة ورشات العمل والمشار�ینتحض ·
  تحضیر أوراق تسجیل الحضور الیومّي للتحقق من حضور المشار�ین ·
 توفیر الالفتات التي ترشد إلى موقع الفعال�ة  ·
 توفیر ط�اعة/تصو�ر الورق �شكل محدود في الموقع، لقادة ورشات العمل والُممثلین المیدانیین   ·
 مكان مالئم �ه غرف مناس�ة الحجم لعقد ورشات العمل  ·
دة التي بها خمس ورشات عمل أو أكثر)  ·  غرفة مناس�ة لعقد اجتماع طاقم العمل قبل انعقاد الفعال�ة (فقط لفعال�ات المدارس الُمتعدِّ
 تشج�ع المشار�ین على استكمال استطالعات الرأي عقب انتهاء الفعال�ة  ·
 یومًا من استالمها  30تسدید م�الغ الفواتیر في غضون  ·

 
ب  ِ� ة ئكئعئفت  ئإلعئ�ئذئ

د إذا �انت مدرستك أو مقاطعتك تحتاج ألي متطل�ات تعاقدّ�ة. أي عقود تحتاج للتوق�ع من أحد ُممثلي ال�كالور�ا    قبل تقد�م طل�كم، حدِّ
م لل�كالور�ا الّدولّ�ة IBالّدولّ�ة  مي الخدمات، �جب أن ُتقدَّ أساب�ع قبل خمسة  IB، وأي طل�ات مرت�طة �شهادات التأمین و/أو طل�ات تسجیل ُمقدِّ

 على األقل من تار�خ البدء الُمخطط له.
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�أي تغییرات على جدول عمل ورشة العمل من شأنها  IB�جب مراعاة أي قیود تعاقدّ�ة تتعلق �طول یوم العمل فورًا. ال تقبل ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
دق�قة) في  15دق�قة (مع استراحتین ُمدة الواحدة منها  90من طرح عشرة جلسات تعل�مّ�ة ُمدة الواحدة منها  IBأن تمنع ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

دق�قة) أثناء  15دق�قة (مع استراحتین ُمدة الواحدة منها  90الفعال�ة التي ُمدتها یومان ونصف، أو ثمان جلسات تعل�مّ�ة ُمدة الواحدة منها 
 الفعالّ�ة المز�ج/التي ُمدتها یومان. 

 
 

 (حینما ینطبق ذلك) IBمسؤول�ات ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

 
 الدعم من عضو فر�ق طرح التنم�ة المهنّ�ة طیلة عمل�ة التخط�ط وعن �عد أثناء انعقاد الفعال�ات   ·
ل نشاطات على االنترنت وُممثل میداني (عند الضرورة)   ·  تعیین قائد مؤهل لورشة العمل وُمسهِّ
 ترتیب سفر و�قامة قائد ورشة العمل والُممثل المیداني   ·
   CVENTل�ة التسجیل لورشة العمل عبر نظام إدارة عم ·
 التسو�ة المال�ة وتوز�ع شهادات استكمال التدر�ب عند اختتام الفعال�ة  ·

 

 معلومات إضافّ�ة: 
 

 .IB Answersإن �نتم تودون التحّدث مع أحد أعضاء فر�ق طرح التنم�ة المهنّ�ة، یرجى إرسال أي تساؤالت عبر خدمة 
 
 
  عالمّ�ة)شروط واألحكام اللعودة إلى ال(ا
 
 

  

mailto:support@ibo.org
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 العمل التي ُتعَقد حسب الطلب لمنطقة أفر�ق�ا وأورو�ا والشرق األوسط الشروط واألحكام الخاصة بورشات 
 

 جدول ورشات العمل 

 وجهًا لوجه 

  تتألف ورشات العمل التي ُتعَقد وجهًا لوجه حسب الطلب من خمس عشرة ساعة من التعل�م طیلة یومین متتالیین. وأي تعدیالت ُ�طلب إدخالها
 الموافقة الخط�ة من فر�ق طرح التنم�ة المهنّ�ة في منطقة أفر�ق�ا وأورو�ا والشرق األوسط. على الجدول تتطلب الحصول على  

   2الیوم    1الیوم 
 6الجلسة  10:00 08:30 1الجلسة  10:00 08:30
 استراحة قهوة  10:15 10:00 استراحة قهوة  10:15 10:00
 7الجلسة  11:45 10:15 2الجلسة  11:45 10:15
 الغداء  12:45 11:45 الغداء  12:45 11:45
 8الجلسة  14:15 12:45 3الجلسة  14:15 12:45
 استراحة قهوة  14:30 14:15 استراحة قهوة  14:30 14:15
 9الجلسة  16:00 14:30 4الجلسة  16:00 14:30
 استراحة قهوة  16:15 16:00 استراحة قهوة  16:15 16:00
 10الجلسة  17:45 16:15 5الجلسة  17:45 16:15

 

رد�ة یوجد جدول زمني ُمقلَّص یتألف من ست ساعات تدر�بّ�ة لیوم واحد لـ "تطو�ر برنامج السنوات المتوّسطة/البرنامج المهنّي" (للمدرسة الف
ل تحت المجهر: تدر�ب ُمكثَّف لیوم واحد".  فقط) و"المقال الُمطوَّ

للحصول على المعلومات عن جداول عمل األنماط األخرى لطرح   IBُیرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام العالمّ�ة في ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
 ورشات العمل.

 
 
 التكال�ف اإلضافّ�ة (حیثما ینطبق): 

د (أو میناء تكال�ف المواصالت المحل�ة لقادة ورشات العمل والُممثلین المیدانیین، �ما فیها  • النقل والمواصالت من و�لى المطار الُمحدَّ
 الدخول) وجم�ع الرحالت الضرور�ة بین المدرسة الُمض�فة والفندق

لین، وقادة ورشات العمل والُممثلین   تكال�ف الطعام والشراب أثناء الفعال�ة • (استراحات القهوة والغداء لجم�ع المشار�ین الُمسجَّ
 والمواد األخرى الضرورّ�ة لعقد ورشة العمل والقرطاسّ�ة  المیدانیین)

 ط�اعة/تصو�ر الورق �شكل محدود في الموقع، لقادة ورشات العمل والُممثلین المیدانیین  •
 

 :IBالتكال�ف التي تتكفلها ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
 سفر تكال�ف السفر الدولي لقادة ورشات العمل والُممثلین المیدانیین، �ما في ذلك رسوم تأشیرات ال •
 إقامة قادة ورشات العمل والُممثلین المیدانیین   •
 أتعاب قادة ورشات العمل والُممثلین المیدانیین  •
 نفقات قادة ورشات العمل والُممثلین المیدانیین خارج ساعات ورشة العمل  •
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 التسجیل

. �مجرد الموافقة على ورشة العمل، سوف ُیرَسل  CVENTُتعاَلج عمل�ات التسجیل لفعال�ات التنم�ة المهنّ�ة حسب الطلب عبر نظام التسجیل 
قي الفعال�ات في المدرسة ُ�مكنهم من خالله الوصول إلى النظام وتسجیل الُمعلِّمین لاللتحاق �أي ورشات عمل ذات صلة.  سوف را�ط إلى ُمنسِّ

 رَسل رسالة بر�د إلكترونّي آل�ًا إلى الُمنسقین �مجرد الموافقة على عمل�ة التسجیل.تُ 

 قبل تار�خ بدء ورشة العمل.یومًا   22تلتزم جم�ع ورشات عمل التنم�ة المهنّ�ة التي ُتعَقد حسب الطلب �موعد نهائي للتسجیل مدته 

دة، �جب أن س�عة مشار�ین دة تتطلب فعال�ات المدرسة الفرد�ة وفعال�ات المدارس الُمتعدِّ  على األقل لكل ورشة عمل. لفعال�ات المدارس الُمتعدِّ
 ُمشار�ًا لكل قائد ورشة عمل. 25�كون هناك مشارك واحد على األقل من المدرسة الُمض�فة لكل ورشة عمل. الحد األقصى 

إعادة الورشة مرة ثان�ة أو دعوة  IBسوف تقترح ال�كالور�ا الّدولّ�ة ُمشار�ًا في ورشات العمل التي ُتعَقد وجهًا لوجه،  25في حال وجود أكثر من 
 قائد آخر ل�ساعد في تقد�م ورشة العمل.

ورشات العمل التي ال ُ�سجل فیها س�عة مشار�ین �حد أدنى �حلول الموعد النهائي للتسجیل سوف ُتلغى وسیتم التواصل مع المدارس لمناقشة 
 الخ�ارات البدیلة. 

 �ف س�اسة التوظ

م جم�ع فعال�ات التنم�ة المهنّ�ة على ید ُمرّ�ین ُمعتمدین لق�ادة ورشات العمل من ِقَبل ش�كة ُمرّ�ي ال�كالور�ا الّدولّ�ة ( ) أو ش�كة IBENُتقدَّ
لي النشاطات على االنترنت، في حالة  التنم�ة المهنّ�ة على االنترنت. ورشات العمل المطلوب  وُ�طلق علیهم اسم قادة ورشات العمل أو ُمسهِّ

   عقدها عبر االنترنت.
  

ل النشاطات على االنترنت، ُنشیر إلى تلك الورشات �مصطلح " " أي "تم توفیر قادة  staffed�مجرد تعیین أحد قادة ورشات العمل أو ُمسهِّ
  ورشات العمل".

  
لي ا IBإّن ال�كالور�ا الّدولّ�ة  لنشاطات على االنترنت، و�عود لها القرار النهائّي ف�ما یتعلق �جم�ع  مسؤولة عن تعیین قادة ورشات العمل وُمسهِّ

م توص�اتها لتنظر فیها ال�كالور�ا الّدولّ�ة  قرارات التعیین. تنفیذ تلك الطل�ات �لما  IB، وسوف تحاول ال�كالور�ا الّدولّ�ة IBُ�مكن للمدرسة أن ُتقدِّ
 أمكن ذلك، ولكن الوفاء بها ل�س مضمونًا. * 

 
 جى مالحظة أّن األولو�ة ُتعطى لقادة ورشات العمل المتوفر�ن محل�ًا لجم�ع الفعال�ات التي ُتعَقد وجهًا لوجه. * ُیر 

 الُممثل المیدانّي للفعال�ات التدر�بّ�ة االفتراضّ�ة وتلك التي ُتعَقد وجهًا لوجه  

ورشات عمل أو أكثر، أما في حالة ورشات العمل االفتراضّ�ة   5سیتم توفیر ممثل میداني للفعال�ات التدر�بّ�ة المطلو�ة وجهًا لوجه و�ها 
 المطلو�ة، فسیتم توفیر ُممثل میداني لثالث ورشات عمل �حد أدنى.

) الُممثل المیداني آل�ًا ومهمته تقد�م الدعم اإلضافي ومراق�ة ضمان الجودة. عند تعیین ُممثل IBENُتعیِّن ش�كة ُمر�یي ال�كالور�ا الّدولّ�ة (
  بنفقاته. IBي إلحدى الفعال�ات، تتكفل ال�كالور�ا الّدولّ�ة میدان 
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 مسؤول�ات المدارس (حینما ینطبق ذلك) 

ق للفعال�ة •  تعیین ُمنسِّ
دة) •  تسجیل المشار�ین وتقد�م الدعم في تسجیل المدارس المشار�ة (في حالة فعال�ات المدارس الُمتعدِّ
 دعم قائد ورشة العمل والممثل المیداني *  •
 توص�ات �الفنادق إلقامة قادة ورشات العمل والممثلین المیدانیین  •
 توفیر الطعام طیلة مدة الفعال�ة  •
 توفیر القرطاس�ة والفتات الفعال�ة وشارات األسماء والمواد األخرى لورشة العمل •
 توفیر ط�اعة/تصو�ر الورق �شكل محدود في الموقع، لقادة ورشات العمل والممثلین المیدانیین  •
 مالئم �ه غرف مناس�ة الحجم لعقد ورشات العمل  مكان •
 قد اجتماع طقم العمل قبل انعقاد الفعال�ةعغرفة مناس�ة ل •
 تشج�ع المشار�ین على استكمال استطالعات الرأي عقب انتهاء الفعال�ة •

 * تشمل المساعدة في الحصول على أي تأشیرات سفر ضرور�ة مثل رسائل الدعم أو الوثائق األخرى 

 (حینما ینطبق ذلك) IBال�كالور�ا الّدولّ�ة  مسؤول�ات

 الدعم من عضو فر�ق التنم�ة المهنّ�ة طیلة عمل�ة التخط�ط وعن �عد أثناء انعقاد الفعال�ات  •
ل نشاطات على االنترنت وُممثل میداني (عند الضرورة)  •  تعیین قائد مؤهل لورشة العمل وُمسهِّ
 والُممثل المیداني ترتیب سفر و�قامة قائد ورشة العمل   •
 CVENTإدارة عمل�ة التسجیل لورشة العمل عبر نظام  •
 التسو�ة المال�ة وتوز�ع شهادات الحاضر�ن عند استكمال الفعال�ة •

 معلومات إضافّ�ة: 

 
 .IB Answersإن �نتم تودون التحدث مع أحد أعضاء فر�ق تقد�م التنم�ة المهنّ�ة، یرجى إرسال أي تساؤالت عبر خدمة 

 
 
 عالمّ�ة)شروط واألحكام اللعودة إلى ال(ا
 

 التي ُتعَقد حسب الطلب لمنطقة آس�ا والمح�ط الهاديالشروط واألحكام الخاصة بورشات العمل 

 
 جدول ورشات العمل 

 
لبرنامج لن  ُتطرح ورشات العمل االفتراضّ�ة أو تلك التي ُتعَقد وجهًا لوجه عادة لمدة یومین متتالیین دون التعامل مع الطالب (أي أّن ُمعلِّمي ا

فعال�ات التنم�ة المهنّ�ة). ُ�مكن أن تطلب المدارس طرح ورشة عمل وجهًا لوجه للمدرسة الفرد�ة �كونوا على تواصل مع الطالب في أ�ام حضور  
أ�ام متتال�ة إذا شعروا أّن ذلك س�كون أكثر فائدة. �اإلضافة إلى ذلك، ُ�مكن اآلن طرح ورشات العمل وجهًا لوجه �ورشات عمل   3على مدار  

 بت).في الوقت اإلضافي (مثًال، على مدار یومي س

mailto:support@ibo.org
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العملالطب�عي  الجدول  یتألف   مع    10من    لورشة  األقل)  على  یومین  مدار  (على  ونصف  ساعة  منها  الواحدة  ُمدة  استراحات    3جلسات 

الظهر ( �عد  استراحة ص�احّ�ة واستراحتین  یوم، وفترة  الیوم في   30-15للقهوة/الشاي في �ل  یبدأ  الغداء (ساعة).  لكل منها) ووج�ة   دقیق 
ل أوقات البدء واالنتهاء في حدود 17:45و�نتهي في الساعة    8:30الساعة   . �التفاوض والت�احث مع قادة ورشات العمل، ُ�مكن للمدرسة أن ُتعدِّ

 ساعة من الزمن ال أكثر. 
 

   2الیوم    1الیوم 
 6الجلسة  10:00 08:30 1الجلسة  10:00 08:30
 استراحة قهوة  10:15 10:00 استراحة قهوة  10:15 10:00
 7الجلسة  11:45 10:15 2الجلسة  11:45 10:15
 الغداء  12:45 11:45 الغداء  12:45 11:45
 8الجلسة  14:15 12:45 3الجلسة  14:15 12:45
 استراحة قهوة  14:30 14:15 استراحة قهوة  14:30 14:15
 9الجلسة  16:00 14:30 4الجلسة  16:00 14:30
 استراحة قهوة  16:15 16:00 استراحة قهوة  16:15 16:00
 10الجلسة  17:45 16:15 5الجلسة  17:45 16:15

 

یوجد جدول زمني ُمقلَّص یتألف من ست ساعات تدر�بّ�ة لیوم واحد لـ "تطو�ر برنامج السنوات المتوّسطة/البرنامج المهنّي" 
ل تحت المجهر:   تدر�ب ُمكثَّف لیوم واحد".(للمدرسة الفرد�ة فقط) و"المقال الُمطوَّ

للحصول على المعلومات عن جداول عمل األنماط األخرى لطرح   IBُیرجى الرجوع إلى الشروط واألحكام العالمّ�ة في ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
 ورشات العمل.

 
 

 تغییر التار�خ 
 

التار�خ فقط إذا تم تأكید ورشة العمل وَحَجَز قائد ورشة العمل رحلة السفر إلى ورشة العمل التي ُتعَقد وجهًا لوجه، عندئذ تستط�ع المدرسة تغییر  
تغییر تار�خ  �عد موافقة قائد ورشة العمل على التار�خ الجدید. سوف تتحمل المدرسة الُمض�فة المسؤول�ة عن سداد أي مبلغ جزائي ُ�فَرض مقابل  

رًا تذ�رة الطیران الخاصة �قائد ورشة العمل. إن �انت هناك حاجة لقائد إضافي لورشة العمل، سوف ُ�عتبر ذلك طل�ًا جدیدًا وسوف یتطلب إشعا 
 أسبوعًا على األقل قبل تار�خ البدء المرغوب.  12ُمدته 

 

 التسجیل
 

. �مجرد الموافقة على ورشة العمل، سوف ُیرَسل  CVENTُتعاَلج عمل�ات التسجیل لفعال�ات التنم�ة المهنّ�ة حسب الطلب عبر نظام التسجیل 
قي الفعال�ات في المدرسة ُ�مكنهم من خالله الوصول إلى النظام وتسجیل الُمعلِّمین لاللتحاق �أي ورشات عمل ذات صلة.  سوف را�ط إلى ُمنسِّ

 رَسل رسالة بر�د إلكترونّي آل�ًا إلى الُمنسقین �مجرد الموافقة على عمل�ة التسجیل.تُ 

 قبل تار�خ بدء ورشة العمل.یومًا   22تلتزم جم�ع ورشات عمل التنم�ة المهنّ�ة التي ُتعَقد حسب الطلب �موعد نهائي للتسجیل مدته 
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دة، �جب أن س�عة مشار�ین  دة  تتطلب فعال�ات المدرسة الفرد�ة وفعال�ات المدارس الُمتعدِّ  على األقل لكل ورشة عمل. لفعال�ات المدارس الُمتعدِّ
النس�ة الُمخّصصة لعدد المشار�ین وقائد  لن تتخطى ورشة العمل �كون هناك مشارك واحد على األقل من المدرسة الُمض�فة لكل ورشة عمل. 

ُمشار�ًا في ورشات العمل التي ُتعَقد وجهًا لوجه، سوف    25وجود أكثر من   في حال).  25:    1مشار�ًا (  25وهي قائد واحد لكل    ورشة العمل 
إعادة الورشة مرة ثان�ة أو دعوة قائد آخر ل�ساعد في تقد�م ورشة العمل. ورشات العمل التي ال ُ�سجل فیها س�عة   IBتقترح ال�كالور�ا الّدولّ�ة  

 غى وسیتم التواصل مع المدارس لمناقشة الخ�ارات البدیلة.مشار�ین �حد أدنى �حلول الموعد النهائي للتسجیل سوف ُتل

 

 مسؤول�ات المدرسة الُمض�فة  

ق للفعال�ة •  تعیین ُمنسِّ
دة) •  تسجیل المشار�ین وتقد�م الدعم في تسجیل المدارس المشار�ة (في حالة فعال�ات المدارس الُمتعدِّ
 *  دعم قائد ورشة العمل والُممثل المیداني •
 ورشات العمل والُممثلین المیدانیین إقامة قادة  •
 توفیر الطعام طیلة مدة الفعال�ة (كاستراحات القهوة/الشاي ووج�ة الغداء للُمشار�ین وقادة ورشات العمل) •
 توفیر القرطاس�ة والفتات الفعال�ة وشارات األسماء والمواد األخرى لورشة العمل •
 دة ورشات العمل والممثلین المیدانیین توفیر ط�اعة/تصو�ر الورق �شكل محدود في الموقع، لقا •
 مكان مالئم �ه غرف مناس�ة الحجم لعقد ورشات العمل  •
 قد اجتماع طقم العمل قبل انعقاد الفعال�ةعغرفة مناس�ة ل •
 تشج�ع المشار�ین على استكمال استطالعات الرأي عقب انتهاء الفعال�ة •

 ضرور�ة مثل رسائل الدعم أو الوثائق األخرى �شمل المساعدة في الحصول على أي تأشیرات سفر  *

 

 IBمسؤول�ات ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

 الدعم من عضو فر�ق التنم�ة المهنّ�ة طیلة عمل�ة التخط�ط وعن �عد أثناء انعقاد الفعال�ات  •
ل نشاطات على االنترنت وُممثل میداني (عند الضرورة)  •  تعیین قائد مؤهل لورشة العمل وُمسهِّ
 CVENTإدارة عمل�ة التسجیل لورشة العمل عبر نظام  •
 التسو�ة المال�ة وتوز�ع شهادات الحاضر�ن عند استكمال الفعال�ة •

 إصدار الشهادات 
 

الُمشار�ون جم�ع جلسات   العمل. �جب أن �حضر  للمدارس فور استكمال ورشة  فاتورة رسمّ�ة  ُتتاح شهادة الحضور، وُتَصدر  من ثم سوف 
 . IBورشات العمل من أجل الحصول على شهادة من ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

 

 ضمان الجودة
 

ي عمل�ة شاملة تعتمد على ب�انات شاملة ُتحلَّل �عنا�ة وُتجَمع من  وهلضمان الجودة  یتّم ضمان جودة ورشات عملنا من خالل إطار دقیق  
 الُمشار�ین وقادة ورشات العمل. سوف ُیرَسل استطالع آراء على االنترنت إلى الُمشار�ین الستكماله �عد ورشة العمل. 
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 تعیین قائد ورش العمل 
 

م جم�ع فعال�ات التنم�ة المهنّ�ة على ید ُمرّ�ین  ) أو ش�كة IBENُمعتمدین لق�ادة ورشات العمل من ِقَبل ش�كة ُمرّ�ي ال�كالور�ا الّدولّ�ة (ُتقدَّ
لو النشاطات على االنترنت في حالة ورشات العمل التي ُ�طلب   التنم�ة المهنّ�ة على االنترنت. وُ�عَرفون �اسم قادة ورشات العمل، أو ُمسهِّ

  عقدها افتراض�ًا.
  

لي النشاطات على االنترنت، و�عود لها القرار النهائّي ف�ما یتعلق �جم�ع   IBة إّن ال�كالور�ا الّدول�ّ  مسؤولة عن تعیین قادة ورشات العمل وُمسهِّ
م توص�اتها لتنظر فیها ال�كالور�ا الّدولّ�ة  قرارات التعیین. تنفیذ تلك الطل�ات �لما  IB، وسوف تحاول ال�كالور�ا الّدولّ�ة IBُ�مكن للمدرسة أن ُتقدِّ

 أمكن ذلك، ولكن الوفاء بها ل�س مضمونًا. * 
 

 لتي ُتعَقد وجهًا لوجه. * ُیرجى مالحظة أّن األولو�ة ُتعطى لقادة ورشات العمل المتوفر�ن محل�ًا لجم�ع الفعال�ات ا 

 الُممثل المیدانّي للفعال�ات التدر�بّ�ة االفتراضّ�ة وتلك التي ُتعَقد وجهًا لوجه  

ورشات عمل أو أكثر، أما في حالة ورشات العمل االفتراضّ�ة   5سیتم توفیر ممثل میداني للفعال�ات التدر�بّ�ة المطلو�ة وجهًا لوجه و�ها 
 ُممثل میداني لثالث ورشات عمل �حد أدنى.المطلو�ة، فسیتم توفیر 

) الُممثل المیداني آل�ًا ومهمته تقد�م الدعم اإلضافي ومراق�ة ضمان الجودة. عند تعیین ُممثل IBENُتعیِّن ش�كة ُمر�یي ال�كالور�ا الّدولّ�ة (
  بنفقاته. IBمیداني إلحدى الفعال�ات، تتكفل ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

 نفقات قائد ورشات العمل  
 

ائد ورشة العمل تذ�رة سفره جّوًا من خالل شر�ة إدارة  توافق المدرسة الُمض�فة على دفع أتعاب یومّ�ة لقائد/قادة ورشات العمل. سوف �حجز ق
. و�شمل ذلك حجز أرخص التذاكر المتوفرة التي توفر مسار سفر معقول في ظل الظروف  IBالسفر�ات التي تعمل لمصلحة ال�كالور�ا الّدولّ�ة  

دوالر أمر�كّي (السفر المحلّي)،   600ل القارات) أو مبلغ  دوالر أمر�كّي (السفر بین القارات وداخ  1500الُمح�طة. إذا تخطت تذ�رة الطیران مبلغ  
فاتورة    IBللحصول على موافقة خطّ�ة من المدرسة. سوف ُترِسل ال�كالور�ا الّدولّ�ة    IBسوف �سعى فر�ق التنم�ة المهنّ�ة في ال�كالور�ا الّدولّ�ة  

 إلى المدرسة �ق�مة تكلفة األتعاب والسفر جّوًا.
 

إلى قائد ورشة العمل: الوج�ات والسكن ومواد ورشة العمل    م�اشرةتوافق المدرسة على تسدید النفقات التال�ة التي یتكبدها قائد/قادة ورشات العمل  
 الُمعاملة مكتب السفر�ات  ) وتاكسي المطار (إذا لم یتولَّ IBوس�ارة األجرة والفیزا (إذا لم یتولَّ الُمعاملة مكتب السفر�ات التا�ع �ال�كالور�ا الّدولّ�ة  

) وتكلفة مكالمة واحدة إلى موطنه لطمأنة أهله �سالمة وصوله والوصول إلى االنترنت وأي نفقات عرضّ�ة معقولة  IBالتا�ع �ال�كالور�ا الّدولّ�ة  
ت �النفقات. �جب تسدید نفقات أخرى. �جب تسدید النفقات م�اشرة إلى قائد/قادة ورشات العمل فور استكمال ورشة العمل وفور تقد�م إ�صاال

ي أن تضع  قادة ورشات العمل �الكامل. وتكون المدارس مسؤولة عن تلب�ة الشروط الضر�بّ�ة الُمتَّ�عة التي قد تؤدِّي إلى تقلیل هذا المبلغ و�ن�غ
 موازنتها وفقًا لذلك. 

 
نجوم على األقل)،    3تخدم فندقًا على درجة األعمال (تكون المدارس مسؤولة عن حجز السكن لقادة ورشات العمل وتسدید نفقته، �حیث تس

 وتكون الغرفة عاد�ة و�ها اتصال انترنت و�فطار یومي.
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 19النفقات الُمتعلقة �جائحة �ورونا 
 

في حال فرض اإلغالق الشامل أو القیود األخرى في بلد/وال�ة المدرسة الُمض�فة أو بلد/وال�ة قائد ورشة العمل، تكون المدارس الُمض�فة 
، على سبیل المثال ال الحصر، حجر قادة ورشات العمل و/أو االخت�ارات التي تطلبها 19مسؤولة عن أي نفقات ُمتعلقة �جائحة �ورونا 

لمحلّ�ة/الحكومّ�ة/الوطنّ�ة/المدرسّ�ة، �اإلضافة إلى أي تكال�ف تنتج عن إلغاء رحالت الطیران �سبب اإلرشادات  اإلرشادات ا
د. و�نطبق ذلك أ�ضًا على المدارس الُمض�فة التي ترغب في تبدیل ور  شة  المحلّ�ة/الحكومّ�ة/الوطنّ�ة/المدرسّ�ة المفروضة على أساس ُمتجدِّ

د عقدها وجه  ًا لوجه �حیث ُتطَرُح افتراض�ًا. العمل المؤ�َّ
 

م إلیها �استخدام نموذج طلب سداد التكال�ف. �ستط�ع قادة ورشات العمل أو   19بتكال�ف اخت�ار �ورونا  IBقد تتكفل ال�كالور�ا الّدولّ�ة  التي ُتقدَّ
 دفوعات. قبل انعقاد ورشة العمل لطلب رد الم IBالمدرسة الُمض�فة االتصال مع ال�كالور�ا الّدولّ�ة 

 
 

 IBالسفر إلى ومن إحدى فعال�ات ال�كالور�ا الّدولّ�ة 
 

تّ�ة في حال وقوع حالة طوارئ أثناء ورشة العمل في فعال�اتنا التدر�بّ�ة التي ُتعَقد وجهًا لوجه، تكون مدرستك مسؤولة عن أي تجهیزات لوجس
عك على النظر في شراء تأمین للسفر ُ�غطي تلك  وتكال�ف قد تنشأ وذلك من أجل ضمان وصولك إلى وطنك   �السالمة. ولتلك األس�اب، ُنشجِّ

 االحتماالت. 

 
 أي أسئلة

 
ُ�مكنكم أ�ضًا   .IB Answersإن �نتم تودون التحدث مع أحد أعضاء فر�ق تقد�م التنم�ة المهنّ�ة، یرجى إرسال أي تساؤالت عبر خدمة 

للتساؤالت الخاصة بورشات عمل المدرسة الفرد�ة وورشات   inschool.ap@ibo.org-pd مراسلتنا �البر�د اإللكتروني م�اشرة على عنوان
دة.  عمل المدارس الُمتعدِّ

 
 
 عالمّ�ة)شروط واألحكام الالإلى لعودة (ا
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