The IB Diploma is a rigorous and demanding academic study and requires
academic competence in a wide range of disciplines. Equally important and
essential for a successful completion of the diploma are key qualities such as selfdiscipline, organisational skills, time management and high motivation. Students
wishing to enrol for the IBDP are reminded that the subjects studied at IB consist of
series of internal and external assessments along with critical deadlines in each
of the six and core subjects. Successful students demonstrate considerable
initiative, study skills, personal interest and time management.
Acceptance for Diploma studies:




A minimum of 8 subjects at IGCSEs, with A* to C to include
Mathematics, English and 6 subjects including the ones you intend to
study for the Diploma.
A minimum of 8 MYP subjects at grade 7 to 4 subjects, to include
Mathematics and English
and 6 subjects including the ones you intend to study for the Diploma.

External candidates:
1. A minimum of 8 subjects Saudi Secondary School-leaving certificate: A* C.
2. Competence in English language: 475-500 on the paper TOEFL or 152-173
on the computer- based TOEFL, or 4.5-5.0 on the IELTS; or a pass in KFA
Entrance Test in English.
3. A pass in KFA internal Tests in: English language and Mathematics.

Choice of Subjects:




To support their choice of subjects, prospective students should
checkout subject combinations and university entry requirements for their
intended courses. More information should also be obtained from the IB
Diploma Coordinator, IB teachers and older IB students.
Find out more from the KFA website: www.thekfa.org.uk and the
International Baccalaureate’s at: www.ibo.org

The Academy is committed to equal opportunity and will provide all interested
students with guidance and support in the decision-making process.

Scholarship:
In recognition of academic achievements, we offer some
scholarships each year. Eligibility criteria include leadership
qualities, academic performance, commitment to set expectations
and financial needs.

أكاديمية الملك فهد
برنامج الدبلوما الدولية  :متطلبات القبول
ً
يعد برنامج الدبلوما يف البكالوريا الدولية برنامجا يتسم بالتكامل؛ ويتطلب من الذين يدرسونه الجهد المتواصل والكفاءة
البنامج الواسعة والمتنوعة .كما أن هناك صفات أساسية وضورية يجب أن يتحىل بها
األكاديمية يف جميع اختصاصات ر
الذات ،المهارات التنظيمية ،إدارة الوقت
ه االنضباط
ي
الطالب من أجل النجاح يف برنامج الدبلوما الدولية .تلك الصفات ي
الت يتم اختيارها تتضمن
و الحافز للنجاح .نود
ر
تذكب الطالب الر ر
اغبي بالتسجيل يف برنامج الدبلوما الدولية بأن المواد ي
سلسلة من التقييمات الداخلية والخارجية باالضافة إىل المواعيد النهائية المهمة يف كل من المواد الستة والمواد
ً
ً
كببا من المبادرة الذاتية والمهارات الدراسية و إدارة والوقت.
األساسيةُ .يظهر الطالب
المؤهلي قدرا ر
ر
متطلبات االلتحاق ب ربنامج الدبلوما:



اإلنجلبية و  6مواد أخرى
كحد أدت ،مستوى * Aإىل  . Cمن ضمنها مادة الرياضيات واللغة
 8مواد IGCSE
ر
ٍ
الت يرغب الطالب يف دراستها يف الدبلوما.
تتضمن المواد ي
كحد أدت ،مستوى  7إىل  .4من ضمنها مادة الرياضيات واللغة
 8مواد من برنامج السنوات المتوسطة MYP
ٍ
الت يرغب الطالب يف دراستها يف الدبلوما.
ر
اإلنجلبية و  6مواد أخرى تتضمن المواد ي

الطالب المتقدمي من خارج المدرسة:
 .1ما ال يقل عن  8مواد ،شهادة ثانوية من المملكة السعودية A* :إىل . C
اإلنجلبية بكفاءة 455-474 :يف اختبار  TOEFLالتحريري أو  171-142يف اختبار TOEFL
 .2تحدث اللغة
ر
اإلنجلبية.
وت ،أو  4.5- 4.4يف اختبار  IELTSأو اجتياز اختبار الدخول ألكاديمية الملك فهد للغة
ر
اإللكب ي
اإلنجلبية والرياضيات.
مادت اللغة
الداخىل ألكاديمية الملك فهد يف
 .1اجتياز االختبار
ر
ي
ي
اختيار المواد:




يجب عىل الطالب المتقدم لدراسة الدبلوما الدولية التحقق من مزي ج المواد ومتطلبات قبول الجامعة
معلم
لالختصاص المطلوب .للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع منسق برنامج الدبلوما الدولية،
ي
ً
األكب سنا.
الدبلوما الدولية وطالب برنامج الدبلوما ر
يمكنك إيجاد المزيد من المعلومات عىل موقع األكاديمية www.thekfa.org.uk :وموقع البكالوريا الدولية:
www.ibo.org

المتقدمي.
توفب التوجيهات والدعم المطلوب معتمدين عىل مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطالب
تحرص األكاديمية عىل ر
ر
المنح الدراسية:
ً
معايب األهلية صفات القيادة واألداء
تقديرا إلنجازات الطالب األكاديمية ،نقدم بعض المنح الدراسية كل عام .وتشمل
ر
األكاديم والحاجة المادية.
ي

