المهنية لمنطقة أفريقيا وأوروبا
التنمية
ّ
ق
ولية IB
الد
البكالوريا
في
األوسط
والشر
ّ
ّ
إرشادات ورشات العمل التي تُعَقد بالطلب
ولية IB؟
ما التنمية
المهنية في البكالوريا ّ
الد ّ
ّ
تُ ُّ
المربين وبرامج مدرستكم ،بغض
ولية  IBأدوات
عد ورشات العمل ومصادر التنمية
المهنية التابعة للبكالوريا ّ
ّ
الد ّ
ّ
أساسية جداً لتنمية ُ
ولية IB
النظر عن موقعها في رحلتها نحو االعتماد .مع توفر عدة أنماط لتقديم ورشات العمل ،توفر التنمية
المهنية في البكالوريا ّ
الد ّ
ّ
المدرسية.
المرونة والقدرة على دفع التكاليف وفرص التعاون عبر المجتمعات
ّ

من بوسعه طلب عقد إحدى ورشات العمل؟

َّ
هتمة" أن تطلب عقد ورشات العمل،
بوسع أي مدرسة حالية من مدارس عالم البكالوريا ّ
الد ّ
"م ّ
ولية أو أي مدرسة ُمرشحة أو أي مدرسة ُ
أن مدرستكم سوف تحتاج للوصول إلى قسم
وستتم مراجعة طلبات التقديم على أساس كل حالة على انفرادُ .يرجى مالحظة ّ

" "MySchoolلطلب ورشات العمل ،وذلك ألغراض إعداد الفواتير.

عقد بالطلب؟
ما خيارات التنمية
المهنية التي ُت َ
ّ

لدينا نموذجان:

المدرسة الفردية

الفعالية التدريبية للمدرسة الفردية تُ ِّ
الدولية  IBحسب الطلب ،وهو تدريب م َّ
نظم لتلبية احتياجات المدرسة من التنمية
ّ
قدم تدريب البكالوريا ّ ّ
ُ
ِّ
للمعّلمين والعاملين ،مع التخلص من
ّ
المهنية .وهذه الفعاليات التدريبية تدعم المدارس لتلبية متطلبات االعتماد والتقييم وتوفر بيئة تعاونية ُ
تكاليف السفر أو تقليصها بشكل كبير.

المدارس الم ِّّ
تعددة
ُ

فعاليات المدارس الم ِّ
تعددة هي فعاليات حسب الطلب تتألف من ورشة عمل واحدة أو أكثر تُ َّ
المهنية لمدرسة
نظم لتلبية احتياجات التنمية
ُ ّ
ّ
ِّ
صممة لتناول احتياجات التدريب التي ال ُيمكن
تعددة ُم َّ
الم ّ
واحدة أو أكثر من المدارس التي تقع في نفس المنطقة .وفعاليات المدارس ُ

ولية  IBأو جهات التزويد المعتمدة منها ،وأيضاً لتوفير التعاون وفرص التشبيك
تلبيتها عبر الفعاليات القائمة التي تنظمها البكالوريا ّ
الد ّ
للمربين.
ُ
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أنماط تقديم ورشات العمل التي ُتعَقد بالطلب:
المطلوبة وجهاً لوجه

ورشات العمل التي تُعَقد وجهاً لوجه بالطلب تُقدَّم شخصياً لمدرسة واحدة أو لمجموعة مدارس .وهي تُستضاف في مقر المدرسة أو في
ِّ
َّ
ولية .IB
نسقي البكالوريا ّ
الد ّ
المضيفة" وتُنظم بالتعاون مع ُم ّ
مكان مناسب تختاره المدرسة التي تطلب الورشة أو "المدرسة ُ

المطلوبة على ال نترنت

للمربين من نفس المدرسة أو مجموعة المدارس ورشة عمل حصرية على
ورشات العمل التي تُعَقد على االنترنت بالطلب توفر ُ
االنترنت لطاقمها التدريسي .ورشات العمل التي تُعطى لمجموعة مدارس تسمح بالتفاعل األقرب مع الم ِّّ
سهلين على االنترنت ولذلك فهي
ُ
شخصية أكثر.
تطرح تجربة
ّ

المطلوبة افتراضياً

خصصة أو "صف
ورشات العمل االفتراضية التي تُعَقد بالطلب تسمح للمدارس باالنخراط في تعّلم ُمتزامن عبر واجهة
إلكترونية ُم َّ
ّ
المشاركون مع نفس المحتوى
افتراضي" ،دون الحاجة لحضور التدريب في مرافق المدرسة .وداخل الصف االفتراضي ،ينخرط ُ
وي ِّ
حصلون نفس محصالت التعّلم المتوفر في الفعالية التدريبية التي تُعَقد وجهاً لوجه ،في تنسيق يناسب تقديمها افتراضياً.
ُ ّ

ما ورشات العمل المتوفرة؟

يمكن طلب أي ورشة عمل تُطرح عبر البكالوريا الدولية  IBكورشة عمل لمدرسة منفردة أو كورشة عمل لمدارس م ِّ
أن
ُ ّ
تعددة ،إال ّ
ّ ّ
ُ
بعض ورشات العمل قد تتوفر إما كورشات العمل التي تُطلب وجهاً لوجه/االفتراضية وإما كورشات عمل على االنترنت فقط.

نسية أو
تتوفر ورشات العمل التي تُعَقد بالطلب بأي لغة من اللغات الرسمية الثالث في البكالوريا ّ
ولية ( IBاإلنجليزّية أو الفر ّ
الد ّ
اإلسبانية) لورشات العمل التي تُعَقد على االنترنت أو وجهاً لوجه أو افتراضياً.
ّ
الم َّ
فضلة ،قد
بوسعنا أيضاً طرح الكثير من عناوين ورشات العمل لدينا باللغات األخرى .إذا لم يكن تقديم ورشة العمل ممكناً باللغة ُ

تضطر المدارس إلى االستعانة بخدمات ُمترجم محلي وتغطية نفقاتهُ .يرجى مالحظة ّأنه ُيمكن استعمال لغة واحدة فقط عند تكرار طرح
ورشة العمل الواحدة.
المقدَّمة وقد تظل باللغة اإلنجليزّية.
فيما يتعلق بورشات العمل التي تُطرح بهذه اللغات اإلضافية ،لن تُترجم جميع المواد ُ
يخضع تقديم جميع التدريب لتوفر قائد ورشة العمل أو م ِّّ
سهل النشاطات على االنترنت.
ُ

أي فئة من فئات ورشات العمل يجب أن أختار؟

ولية  IBأدنى إحدى الفئات الثالثة التالية:
تقع جميع ورشات عمل البكالوريا ّ
الد ّ

ولية والتنفيذ .ورشات عمل الفئة  1وورشات العمل التمهيدية تشمل
الفئة  1أو الفئة التمهيدية*  -التركيز على فلسفة البكالوريا ّ
الد ّ
العناوين المطلوبة من أجل االعتماد.
ولية .IB
الفئة  - 2التركيز على طرح البرامج التعليمية األربعة في البكالوريا ّ
الد ّ

الفئة  - 3يوصى بها لجميع المربين ِّ
ولية  IBوقادة المدارس أو صانعي القرار في المدارس في أي مرحلة في
نسقي البكالوريا ّ
الد ّ
وم ّ
ُ
ُ
ُ َ
كمتعّلمين مدى الحياة.
رحلتهم ُ
المتوسطة ،وتطوير البرنامج المهني ،ومُ ِّقدّمة إلى برنامج الدبلوما
* تشمل ورشات العمل التمهيدية لدينا :تطوير برنامج السنوات
ّ
ّ

كيف أطلب ورشة العمل أو الفعالية؟ *
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المهنية عبر بوابتنا الخاصة بالطلبات ،التي ُيمكن الوصول إليها عبر قسم " "My Schoolمن
ُيمكنكم تقديم طلب لعقد ورشة عمل التنمية
ّ
صفحة " ."My IBومن خالل البوابة ،سيكون بوسعكم تقديم طلب لعقد ورشة عمل واحدة أو عدة ورشات عمل ضمن نفس الفعالية

التدريبية.

فصل خطوة بخطوة للمزيد من المساعدة حول عملية طلب ورشات العمل.
الم َّ
يرجى الرجوع إلى دليلنا ُ
* تدرك البكالوريا الدّوليّة  IBالدور الحيوي للجمعيات والفروع المحلية والمنظمات األخرى في خدمة مجتمعاتها المدرسية ،إال أنّها يجب أن تعمل
مباشرة مع المدارس عند تنظيم وتقديم فعاليات المدرسة الفردية وفعاليات المدارس الم ِّ
تعدّدة.
ُ

ما المدة الزمنية التي يجب أن أطلب الورشة أو فعالية التدريب في غضونها سلفاً؟

المهنية في وقت مبكر قدر اإلمكان .لورشات العمل التي تُعَقد وجهاً لوجه بالطلب ،يجب أن
نطلب من المدارس تقديم أي طلبات للتنمية
ّ
تُ ِّ
قدم المدرسة طلباً قبل  12أسبوعاً من تاريخ البدء المرغوب * .لورشات العمل االفتراضية التي تُعَقد بالطلب ،يكون الموعد النهائي
ّ

 8أسابيع.

المحدَّدة زمنياً ُمسبقاً طوال السنة ،في أول يوم أربعاء من كل شهر .يجب
تُقدَّم ورشات العمل المطلوبة على االنترنت أثناء الجلسات ُ
أن تُ ِّ
قدم المدارس طلبها لعقد ورشة عمل على االنترنت قبل  5أسابيع على األقل من تاريخ البدء المرغوب.
ّ
* باإلضافة إلى ذلك ،لقد حددنا بعض البالد التي لديها متطلبات متشددة لتأشيرات السفر أو بها تحديات لوجستية قد تتسبب في تأخير انعقاد الفعالية وجهاً لوجه:
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،الكويت ،موزمبيق ،نيجيريا ،عُمان ،قطر ،روسيا ،المملكة العربية السعودية.

المشاركين الضروري لعقد ورشة العمل؟
كم عدد ُ

تتطلب الفعاليات المطلوبة للمدرسة الفردية وفعاليات المدارس الم ِّ
تعددة سبعة مشاركين على األقل لكل ورشة عمل .لفعاليات المدارس
ُ ّ
الم ِّ
المضيفة لكل ورشة عمل .الحد األقصى ُ 25مشاركاً لكل قائد
ُ ّ
تعددة ،يجب أن يكون هناك مشارك واحد على األقل من المدرسة ُ
ورشة عمل ،وإذا زاد عدد المشاركين عن ذلك ،سوف نقترح إعادة الورشة مرة ثانية أو دعوة قائد آخر ليساعد في تقديم ورشة العمل،

على حسب نمط التقديم المطلوب.

عقد ورشة عملي؟
ست َ
أين ُ
المطلوبة وجهاً لوجه

"المضيفة" .تُقدَّم ورشات العمل
لمتقدمة بالطلب أو المدرسة ُ
تُعَقد جميع ورشات العمل المطلوبة وجهاً لوجه في مقر تختاره المدرسة ا ُ
الخارجية على نفقة المدرسة ،بشرط
عادةً في منشآت المدرسة أو منشآت أخرى داخل المجتمع المدرسيُ .يمكن أيضاً استخدام المواقع
ّ
ّ
ولية  IBعليها.
مالءمتها وموافقة البكالوريا ّ
الد ّ
إضافية يجب أن
في ظل التحديات اللوجستية الكبيرة التي تواجه عملية استضافة ورشة العمل المطلوبة وجهاً لوجه ،هناك مسؤوليات
ّ
تنظر فيها المدرسة قبل تقديم الطلب:
•
•

•
•
•
•

دعم قائد ورشة العمل والممثل الميداني (بما في ذلك أي وثائق داعمة)

الممثلين
المسجَّلين وقادة ورشات العمل و ُ
توفير الطعام طيلة مدة الفعالية (استراحات القهوة ووجبة الغداء لجميع المشاركين ُ
الميدانيين)
ّ
توفير القرطاسية والفتات الفعالية وشارات األسماء والمواد األخرى لورشة العمل
توفير طباعة/تصوير الورق بشكل محدود في الموقع ،لقادة ورشات العمل والممثلين الميدانيين

مكان مالئم به غرف مناسبة الحجم لعقد ورشات العمل
غرفة مناسبة لعقد اجتماع طقم العمل قبل انعقاد الفعالية

المطلوبة افتراضياً
الصفحة 7 / 3
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اإللكترونية .يستطيع المشاركون الوصول إلى الواجهة عن بعد من حواسيبهم
تُقدَّم ورشات العمل المطلوبة افتراضياً عبر واجهة زووم
ّ
الشخصية واالشتراك في الجلسات بغض النظر عن موقعهم.
ّ

المطلوبة على النترنت

يبية غير ُمتزامنة تنقسم إلى مساقات تُستضاف على واجهة
ورشات العمل على االنترنت التي تُعَقد بالطلب هي في األساس دورات تدر ّ
الشخصية للمشاركين .بعض ورشات العمل على االنترنت ،التي تُعَقد بالطلب،
ويمكن الوصول إليها عبر الحواسيب
ّ
تعّلم إلكتروني ُ

إلكترونية لعقد مؤتمرات الفيديو ،ويتم ترتيبها مع م ِّّ
سهلي النشاطات على االنترنت
تشمل أيضاً اتصاالً ُمتزامناً ُيستضاف على واجهة
ّ
ُ
يبية.
أثناء الدورة التدر ّ

سينفذ ورشة عملنا؟
من ُ
قادة ورشات العمل

ة/المقدَّمة وجهاً لوجه على يد ُمرّبين ُمعتمدين لقيادة ورشات العمل عبر شبكة ُمرّبيي البكالوريا
تُقدَّم ورشات العمل المطلوبة االفتر ّ
اضي ُ
ويطلق عليهم اسم قادة ورشات العمل.
ّ
الد ّ
ولية (ُ .)IBEN
ولية ( )IBENمسؤول عن تعيين قادة ورشات العمل ويعود له القرار النهائي فيما يتعلق بتوفير قادة
فريق شبكة ُمربيي البكالوريا ّ
الد ّ
ورشات العمل .يمكن للمدرسة المضيفة أن تُ ِّ
قدم توصياتها بأسماء قادة ورشات العمل للنظر فيها وسوف تحاول شبكة ُمربيي البكالوريا
ّ
ُ
ُ
ولية ( )IBENتنفيذ تلك الطلبات كلما أمكن ذلك ،ولكنها ليست مضمونة* .
ّ
الد ّ

أن األولوية تُعطى لقادة ورشات العمل المتوفرين محليا لجميع الفعاليات التي تُعقَد وجها لوجه.
* يُرجى مالحظة ّ

الميدانيون
الممثلون
ّ

اضية والتي تُعَقد وجهاً لوجه
يبية االفتر ّ
الفعاليات التدر ّ
يبية المطلوبة وجهاً لوجه وبها  5ورشات عمل أو أكثر ،أما في حالة ورشات العمل
سيتم توفير ممثل ميداني للفعاليات التدر ّ
ولية ( )IBENأولئك
عين شبكة ُمربيي البكالوريا ّ
الد ّ
اضية المطلوبة ،فسيتم توفير ممثل ميداني لثالث ورشات عمل بحد أدنى .تُ ِّّ
االفتر ّ
ولية
الممثلين الميدانين آلياً لتقديم الدعم اإلضافي ومراقبة ضمان الجودة .عند تعيين ممثل ميداني إلحدى الفعاليات ،تتكفل البكالوريا ّ
الد ّ

 IBبنفقاته.

سهلو النشاطات على النترنت
ُم ِّّ

م ِّّ
المهنية على االنترنت.
عينهم فريق التنمية
ّ
وي ِّّ
سهلو النشاطات على االنترنت هم ُمرّبون خبراء تم تدريبهم لتقديم التدريب على االنترنت ُ
ُ
ُيستخدم م ِّّ
سهلو النشاطات على االنترنت حصرياً في ورشات العمل المطلوب عقدها على االنترنت.
ُ
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ما الجدول الزمني للتدريب؟

المطلوبة وجهاً لوجه

تتألف ورشات العمل المطلوبة وجهاً لوجه من  15ساعة تدريس على مدار يومين متتاليين .يرجى الرجوع إلى الجدول النموذجي

التالي:

اليوم 2

اليوم 1
08:30

10:00

الجلسة 1

08:30

10:00

الجلسة 6

10:00

10:15

استراحة قهوة

10:00

10:15

استراحة قهوة

10:15

11:45

الجلسة 2

10:15

11:45

الجلسة 7

11:45

12:45

الغداء

11:45

12:45

الغداء

12:45

14:15

الجلسة 3

12:45

14:15

الجلسة 8

14:15

14:30

استراحة قهوة

14:15

14:30

استراحة قهوة

14:30

16:00

الجلسة 4

14:30

16:00

الجلسة 9

16:00

16:15

استراحة قهوة

16:00

16:15

استراحة قهوة

16:15

17:45

الجلسة 5

16:15

17:45

الجلسة 10

المتوسطة/البرنامج المهني" (للمدرسة
تدريبية ليوم واحد لـ "تطوير برنامج السنوات
يوجد جدول زمني ُم َّقلص يتألف من ست ساعات
ّ
ّ
ّ
طول تحت المجهر :تدريب ُمكثَّف ليوم واحد".
الم َّ
الفردية فقط) و"المقال ُ

المطلوبة افتراضياً

إضافية.
اضية المطلوبة من  12ساعة تدريس على مدار يومين متتاليين ،مع مهمة عمل ُمستقل
تتألف ورشات العمل
ّ
الصفية االفتر ّ
ّ

المطلوبة على النترنت

المتزامن أساساً ،بمجموع أربعة مساقات على
تتألف ورشات العمل المطلوبة على االنترنت من مساق واحد أسبوعياً من التعّلم غير ُ
مدار أربعة أسابيع .ي َّ
توقع من المشاركين تخصيص أربع ساعات أسبوعياً على األقل من أجل استكمال نشاطات التعّلم ذات الصلة.
ُ

كيف لي أن أسجل المشاركين؟

إضافية
ولية  IBطلبك .ستتوفر تعليمات
المعيَّن للتواصل معك بمجرد أن تُعالج البكالوريا ّ
ّ
الد ّ
سوف تستلم رابط التسجيل من الشخص ُ
حول كيفية تعديل تفاصيل التسجيل أو إجراء عمليات التبديل في رسالة البريد اإللكتروني التي تؤكد معالجة طلبك.
ّ
نحن نوصي بشدة المدارس والمشاركين المسجلين بأن يتحققوا من صحة جميع التفاصيل قبل الموعد النهائي للتسجيل وهو قبل  22يوماً

من تقديم الورشة .إذا كان هناك حاجة إلجراء التغييرات بعد الموعد النهائي للتسجيلُ ،يرجى إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني إلى
ولية .IB
المعيَّن للتواصل معك من فريق التنمية
المهنية في البكالوريا ّ
الد ّ
ّ
الشخص ُ

ما هي متطلبات الستكمال؟
اضية والتي ُتعَقد وجهاً لوجه بالطلب
ورشات العمل الفتر ّ

لكي يفي المشاركون بمعايير االستكمال ،يجب أن يحضر المشاركون جميع جلسات ورشات العمل ،وفقاً لقوائم تأكيد الحضور التي تُقدَّم

ولية  IBبعد انعقاد الفعالية.
إلى البكالوريا ّ
الد ّ
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المطلوبة على النترنت

ُيشجَّع المشاركون على تسجيل الدخول ثالث مرات على األقل أسبوعياً وتخصيص أربع ساعات أسبوعياً على األقل للتفاعل مع
نشاطات التعّلم .يجب أن يستكمل المشاركون جميع المهمات ذات الصلة ليتأهلوا للحصول على الشهادة.

المهنية في الموقع اإللكتروني
للمزيد من المعلوماتُ ،يرجى االطالع على وثيقة ُمتطلبات االستكمال المتوفرة على صفحات التنمية
ّ
ّ
ولية .IB
للبكالوريا ّ
الد ّ

ما التكاليف؟

ُيرجى الرجوع إلى الجدول التالي لالطالع على مقارنة تكلفة مختلف أنماط التقديم:
الجدول العادي

المطلوبة على النترنت

المطلوبة وجهاً لوجه
€279

المطلوبة افتراضياً
€250

€230

جنية إسترليني

£255

£210

£200

فرانك سويسري

Fr305

يورو

جدول اليوم الواحد
واألسبوع الواحد

المطلوبة وجهاً لوجه
طول تحت
الم َّ
(المقال ُ

Fr270

المطلوبة افتراضياً

المطلوبة وجهاً

طول تحت
الم َّ
(المقال ُ
المجهر الفئة )3

لوجه
( 50-7شخصاً)*

Fr250

المطلوبة وجهاً

المطلوبة افتراضياً
والمطلوبة على

المطلوبة افتراضياً
والمطلوبة على

لوجه
( 50+شخصاً)*

االنترنت فقط)
يورو

النترنت (50-7

النترنت (51+

€139

€119

€89

€69

شخصاً)*
€65

شخصاً)*
€50

جنية إسترليني

£130

£105

£80

£65

£55

£45

فرانك سويسري

Fr150

Fr125

Fr95

Fr75

Fr70

Fr55

(المطلوبة على

المجهر الفئة )3

المتوسطة وتطوير البرنامج المهني فقط
* لورشات عمل تطوير برنامج السنوات
ّ
ّ
المضيفة على مقعد مجاني
ملحوظة :لدعم خدمات الطعام والتكاليف األخرى الخاصة باستضافة فعالية التدريب وجهاً لوجه لعدة مدارس ،سوف تحصل المدرسة ُ

تدريبية واحدة.
مقابل كل فعالية
ّ

ولية  IBلتقديم ورشات العمل المطلوبة وجهاً لوجه:
التكاليف التي تتكفلها البكالوريا ّ
الد ّ
•
•
•
•

تكاليف السفر الدولي لقادة ورشات العمل والممثلين الميدانيين ،بما في ذلك رسوم تأشيرات السفر
إقامة قادة ورشات العمل والممثلين الميدانيين
أتعاب قادة ورشات العمل والممثلين الميدانيين
نفقات قادة ورشات العمل والممثلين الميدانيين خارج ساعات ورشة العمل

ما هي عملية إعداد الفواتير؟
َّ
هتمة التي لديها وصول إلى صفحة " "MySchoolسوف تستلم فاتورة
مدارس عالم البكالوريا ّ
الد ّ
الم ّ
المرشحة والمدارس ُ
ولية والمدارس ُ
يبية التي بها أكثر من جهة لتسديد الفواتير ليس بوسعها الدفع
يبية .الفعاليات التدر ّ
نهائية في غضون أسبوعين من انتهاء الفعالية التدر ّ
ببطاقات االئتمان .يجب تسديد جميع الفواتير في غضون  30يوماً من استالمها.

سياسة اإللغاء
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المستلمة قبل  22يوماً من أول يوم من انعقاد ورشة العمل سوف تسترد كامل المبلغ المدفوع.سوف تستلم المدرسة
طلبات إلغاء التسجيل ُ
ويمكن استخدام ذلك الرصيد في تسديد الفواتير أو رسوم ورشات
أو مجموعة المدارس رصيداً في حسابها مقابل جميع التسجيالتُ ،
ولية .IB
العمل األخرى للبكالوريا ّ
الد ّ
المسؤولية عن جميع التكاليف
إذا ألغت المدرسة أو مجموعة المدارس ورشة العمل بعد تأكيدها ،ستتحمل المدرسة أو مجموعة المدارس
ّ
الفندقية ،بما فيها جميع الضرائب
المتكبَّدة رسوماً تتعلق بالسفر وترتيبات اإلقامة
التي تكبدتها البكالوريا ّ
ّ
الد ّ
ولية .IBوقد تشمل التكاليف ُ
المتكبَّدة على الظروف المحيطة باإللغاء.
المفروضة.سوف ترتكز التكاليف ُ

ولية  IBأن يبذل
ولية  .IBتتوقع البكالوريا ّ
أن الكثير من المشاركين يجب أن ُيسافروا لحضور ورشات عمل البكالوريا ّ
ندرك ّ
الد ّ
الد ّ
الم ِّ
سجلوا لحضورهاُ .يرجى االنتباه إلى ّأنه في حال انعقاد ورشة العمل ،لن يتم
سجلون الجهد المعقول لحضور ورشة العمل التي ّ
ُ ّ

استرداد الرسوم أو تقييد أي رصيد في حسابكم إذا كانت هناك صعوبة في الوصول إلى ورشة العملُ .يشجَّع المشاركون على شراء
بوليصة تأمين للسفر بحيث تحمي المسافر من أي خسائر قد تنجم عن الظروف أو األحداث المفاجئة أو غير المتوقعة.
ولية  IBبحقها في إلغاء ورشة العمل بسبب قلة عدد الملتحقين أو ألي ظروف طارئة .سوف نبذل كل جهد لمنح
تحتفظ البكالوريا ّ
الد ّ
المستبعدة التي قد تضطر فيها البكالوريا
المشاركين إشعار ُمسبق قدر اإلمكان إلعالمهم بأي تغييرات تط أر على التحاقهم .في الحاالت ُ

ولية  IBإلى إلغاء ورشة العمل ،سوف نرد لكم أي رسوم تسجيل مدفوعة بتقييدها لحساب مدرستكم ،بحيث ُيمكن استخدامها في تسديد
ّ
الد ّ
المستخدمة وقت التسجيل.
فواتير البكالوريا ّ
الد ّ
المسدَّدة ببطاقات االئتمان ستُرد إلى البطاقة ُ
ولية  IBأو ورشات العمل األخرى .المبالغ ُ
ولية  IBال تُ ِّّ
عوض نفقات سفر المشاركين.
أن البكالوريا ّ
ُيرجى مالحظة ّ
الد ّ

ماذا يجب علي أن أعرف أيضاً؟
ّ
•

َّ
نطلب أن تكون المدارس م َّ
المهنية قبل
يبية أو المشاركة في فرص التنمية
ّ
حفزة ُومنظمة بما يكفي الستضافة الفعاليات التدر ّ
ُ
التقدم بطلب.
ّ

•

ولية  IBباإلضافة إلى الشروط
المهنية
ُيرجى الحرص على قراءة الشروط واألحكام الخاصة بالتنمية
العالمية في البكالوريا ّ
الد ّ
ّ
ّ
التقدم بطلب.
واألحكام الخاصة بمنطقتكم قبل ّ

ماذا لو كان لدي أسئلة؟

ولية  ،IBفهي تحتوي على
إن كانت لديكم أي أسئلةُ ،يرجى زيارة صفحاتنا الخاصة بالتنمية
المهنية على الموقع اإللكتروني للبكالوريا ّ
الد ّ
ّ
إضافية،
بالتقدم بطلب .إن كانت لديكم أي أسئلة
تكررة والدعم فيما يتعلق
المعلومات عن جميع عروض التنمية
ّ
ّ
ّ
الم ّ
المهنية واألسئلة ُ
ُيرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لالطالع على المعلومات الخاصة بكيفية تقديم االستفسارات.
ّ

الصفحة 7 / 7

© International Baccalaureate Organization 2022

