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Promotion Policy from IBMYP to IBDP at ASAD
 Subject Groups
Students should complete the following fixed subject groups:









Language A
o Arabic
OR
o English
Language B
o Arabic
OR
o English
OR
o French
Mathematics
Humanities
o History
OR
o Commerce
OR
o Geography
OR
o Psychology
Sciences

Students should complete one of the following subject groups:




Design
Arts
o Visual Arts
Physical and Health Education

Grades


As a prerequisite, students should achieve a pass grade in the subjects they plan to pursue in the
Diploma Programme.
o For SL, students should achieve at least a 4/7.
o For HL, students should achieve at least a 5/7.

Personal Project
Students should complete all requirements of the personal project and achieve a grade of not less than
4/7.

Action in Service
Students should complete at least 50 hours of service action individually or in groups and submit record
of action.
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سياسة االنتقال من الصف العاشر إلى الصف الحادي عشر
المواد









اللغة أ
 oاللغة العربية
أو
 oاللغة اإلنجليزية
اللغة ب
 oاللغة العربية
أو
اللغة اإلنجليزية
أو
 oاللغة الفرنسية
الرياضيات
اإلنسانيات
 oالتاريخ
أو
 oالتجارة
أو
 oالجغرافيا
أو
 oعلم النفس
العلوم

كما يجب على الطالب إتمام واحد من المواد التالية بنجاح:



التصميم
 oتصميم الكمبيوتر
الفنون
 oالفنون التشكيلية

العالمات
يشترط على الطلبة اجتيازالمواد التي يريدون أن يلتحقوا بها في برنامجا الدبلوما.
 في المستوى العادي :يجب أن يحقق الطالب درجة ال تقل عن .7/4
 في المستوى األعلى :يجب أن يحقق الطالب درجة ال تقل عن .7/5

المشروع الشخصي
يجب على الطالب إكمال جميع متطلبات المشروع الشخصي وتحقيق درجة ال تقل عن .7/4

العمل في الخدمة
يجب على الطالب إكمال  50ساعة على األقل من عمل الخدمة بشكل فردي أو في مجموعات وتقديم سجل العمل.
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