IB’s Terms

Theory of Knowledge (ToK)
ToK is a course designed to encourage each student
to reflect on the nature of knowledge through
critical analysis.
Creativity, Action and Service (CAS)
CAS extends students beyond their comfort
zone and provides a counterbalance to academic
scholarship.
Extended Essay
Providing a practical preparation for the
undergraduate research, this is a self-directed piece
of research, culminating in an in-depth 4,000 word
essay on a student’s topic of interest.

IB’s Mission

The International Baccalaureate Organization (IBO)
aims to develop inquiring, knowledgeable and
caring young people who help to create a better
and more peaceful world through intercultural
understanding and respect.
To this end the IBO works with schools, governments
and international organizations to develop
challenging programs of international education
and rigorous assessment. These programs
encourage students across the world to become
active, compassionate and lifelong learners who
understand that other people, with their differences,
can also be right.

Ras Al Khaimah Academy
A Centre of Excellence at the heart of the community

مركز تعلم متميز يف قلب املجتمع

رسالة البكالوريا الدولية
 املعرفة،) لتطوير البحثIB( تهدف منظمة البكالوريا الدولية
ورعاية الشباب الذين يساعدون يف خلق عامل أفضل وأكرث سالما
. من خالل التفاهم واالحرتام بني الثقافات
: رشوط البكالوريا الدولية
)ToK( نظرية املعرفة
 هي دورة تهدف إىل تشجيع كل طالب عىل التفكري يف طبيعةToK
.املعرفة من خالل التحليل النقدي
)CAS(  العمل والخدمة،اإلبداع
 هي دورة يؤديها الطالب يف أوقات فراغهم « استثامر وقت الفراغCAS
.لديهم ألداء الدورة» وتتيح لهم فرصة للمنح الدراسية األكادميية

،لتحقيق هذه الغاية تعمل منظمة البكالوريا الدولية مع املدارس
الحكومات واملنظامت الدولية لتطوير برامج تحدي متمثلة يف
 هذه الربامج تشجع الطالب يف.التعليم الدويل والتقييم الدقيق
جميع أنحاء العامل ليصبحوا أنشط و أرحم و من الباحثني عن
،  رغم إختالفهم معهم، يفهمون اآلخرين،التعلم مدى الحياة
. ألنهم من املمكن ان يكونوا عىل حق

مقال ممتد
 تبلغ، وهذا توجيه ذايت للبحث،توفري اإلعداد العميل للبحوث الجامعية
. كلمة حول موضوع من اهتامم الطالب4000 ذروته يف مقال من
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IB’s Diploma Programme

The IB programme offers a quality two-year
curriculum that provides a broad general education
while allowing specialised study areas corresponding
to the individual’s particular interests and plans for
the future.
Students study six subjects chosen from the six
subject groups, of which three must be at Higher
Level and three at Standard Level.

Groups and Subjects Offered
Group 1
English A1

A1 اللغة اإلنجليزية
Group 2
Arabic, French, Spanish

 الفرنسية، اللغة العربية
واألسبانية
Group 3

Business & Management,
Geography, History, ITGS

، جغرافيا،إدارة أعامل
تاريخ وتكنولوجيا
املعلومات
Group 4

Biology, Chemistry,
Physics

الفيزياء، الكيمياء،األحياء
Group 5
برنامج دبلوم البكالوريا الدولية
يقدم برنامج البكالوريا الدولية منهج درايس متميز ملدة عامني حيث
 مع السامح ملجاالت الدراسة املتخصصة، يوفر تعليم عام واسع
.املتشابهة مع مصالح وخطط الفرد للمستقبل
 حيث، يدرس الطالب ست مواد مختارة من ست مجموعات للمواد
يجب أن يكون ثالثة عىل مستوى عايل وثالثة
.عىل مستوى متوسط

Maths - Higher Level,
Standard Level, Maths
Studies

 مستوى-الرياضيات
 دراسة، متوسط،عايل
الرياضيات
Group 6
Visual Arts

الفنون املرئية

RAK Academy was
accredited by the IBO
in 2005 as an
IB World School

تم اعتامد أكادميية رأس الخيمة من
2005 قبل منظمة البكالوريا الدولية يف عام
باعتبارها مدرسة دولية معتمدة
For more information on the
International Baccalaureate Programme,
please visit: www.ibo.org

