
 A & AS levelsمؤهالت كامبردج الدولية  لمستويات 
 

 دليل الجامعات

 جواز المرور لسنوات من النجاح  A & AS levelsتعتبر مؤهالت كامبردج لمستويات 

 خالل التعليم الجامعي و من ثّم الحياة العملية

 A & ASبماذا تتتتمتيتز متؤهتالت كتامتبتردج لتمتستتتويتات 
levels   المتقدمة 

 تطوير مهارات فريدة
 

تهدف هذه المؤهالت إلى تنمية مستوى المعرفة و المهارر  لادى الا اال  ما  
 خالل:

  ة المخترر في المواد الدراسيالتعّمق 
 تعلُّم العمل برستقاللية 
  ت بيق المعرفة والمفرهيم ب ريقة عملية 
 التعرمل مع أنواع مختلفة م  مصردرالمعلومرت وتقييمهر 
  مة والمدروسة المنرقشرت العلميةالتفكير المن قي وتقديم  الُمنظَّ
  القدر  على الدراسة والتواصل برللغة اإلنجليزية 

 المتقدمة؟  A & AS levelsما هي مؤهالت كامبردج لمستويات 
هي مؤهالت قرئمة على عدد م  المواد الدراسية المحدد  والمصّممة للدراساة 

 خالل السنتي  النهرئيتي  م  التعليم المدرسي م  المرحلة الثرنوية.
 

 ؟ (A level) مرذا يتضم  المستوى المتقدم
 : م  سبعة وحدات تتم دراستهار عالاى مارحالاتايا   يتكّو  كل مستوى متقدم

 أرباعاة حايات تادر  AS Level  المرحلة األولى : دراسة إضرفية متقدمة
  AS Level وحدات وعند إتمرمهر تمنح شهرد 

 

تقوم بدراسة المجموعة الثرناياة الاماكاوناة ما   :  A2 Level المرحلة الثرنية
 A Level السربق إلى مستوى AS ثالثة وحدات والتي سترتقي بمستوى

 

تخول هذه المستويرت ال ال  للتقدم للدراسة في الجرمعرت العرلمية و تعاتابار  
هذه الدراسة ال ريق األسرع واألضم  للقبول في التاخاصاصارت الاجارماعاياة 

 المختلفة.
صممت المنرهج ب ربع دولي، إّّل أنهر تراعي اإلختالفرت الماحالاياة فاي نافا  
الوقت، لذلك تم وضعهر خصيًصر لتنرس  ال ال  ال رمحيا  لالادراساة عالاى 

 مستوى دولي.
 

وينرس  محتوى هذه المنرهج مجموعة ماتاناوعاة وكابايار  ما  الامادار  ماع 
مراعر  اّلبتعرد ع  التحيز الثقرفي، حيت تانارسا  األماثالاة الاماساتاخادماة فاي 
المنرهج وأوراق العمل أية حسرسيرت ثقرفية وتماثال أفضال ماثارل لالاماحاتاوى 
الدراسي المصمم للمستوى الدولي. تمنح هيئة كرمبردج للمؤهالت الدولية هذه 

 .١٥٩١الشهردات منذ عرم 

 المرونة في اختيار المواد الدراسية
 

عا اي تامارد .  ٩٥تتوفر مجموعة كبير  م  المواد الدراسية والتي تزياد عا  
برامج كرمبردج الحرية للمدار  لتقديم المواد برلشكل المنارسا  لاكال مادرساة 
حيت ّل توجد مواد إجبررية ولل ال  حرية اختيرر التخصص بمواد معيناة أو 

 دراسة مجموعة متنوعة م  المواد. 
إ  منح ال ال  حق اإلختيرر يشكل عرمل تشجيع وتاحافاياز لاهام  اوال فاتار  

وثاالثاة ماواد  ASالدراسة. يقوم ال ال  عرد  بإختيرر أربعة مواد لاماساتاوى 
الحد األدنى للقبول في جرمعرت المملكة المتاحاد  هاو .  إ   A levelلمستوى 

 . A levelثالثة مواد م  مستوى

 المتقدمة؟   A & AS levelsطالب مستويات 
 

 عرم ١٥إلى  ١١ُوِضَعت هذه المؤهالت لل ال  الذي  تتراوح أعمررهم بي  
وذلك أثانارد دراساتاهام فاي الامارحالاة قابال الاجارماعاياة. وياحاصال مار يازياد 

دولة سنوًير عالاى مساتاويارت  ١٢٩ رل  و رلبة م  أكثر م   ١٠٩٫٥٥٥ع 
وفي المملكة المتحد  ياتام الاحاصاول  المتقدمة   A & AS levelsكرمبردج  

 على هذه المستويرت في العرم الثرني عشر والثرلت عشر م  المرحلة الثرنوية.

 المتقدمة ASو   Aمجموعة المواد الدراسية لمستويرت كرمبردج 

 اللغة اإلنجليزية الريرضيرت  العلوم

 اللغرت العلوم اإلنسرنية التكنولوجير

 العلوم اإلجتمرعية الفنو  الدراسرت العرمة

يتميز  البنر في معهد مرسرتشوست  للتكنولاوجايار ماما  حصالاو عالاى   ”
الاماتاقادماة باحاسا  األداد. فاهام  ASو  Aشهرد  كرمبردج لمساتاويارت 

مؤهلو  لدراسة منهجنر بشكل جيد كمر نالحظ تحليهم بقدر كبير ما  الاثاقاة 
 ”والمعرفة المتعمقة برلمواد والقدر  على التفكير الجيد والنرقد 

 
 ستيوارت شميل، عميد القبول في جرمعة مرسرتشوست  للتكنولوجير



 
 

 جديد المواد
 Global Perspectivesمادة النظريات العالمية واألبحاث 

 

المتاقادم  Aتمت إضرفة المرد  لتكو  مكملة للمجموعة الحرلية لمواد مستوى 
م  كرمبردج. تعتمد المرد  مقرربة منرسبة لمنرهج التعليم الماخاتالافاة وتاركاز 
على تعليم ال ال  المهررات الالزمة للنجرح في ساناوات الاتاعالايام الاعارلاي 
وّلحقرً في مجرّلت العمل. يكاتاشاف الا اال  ما  خاالل الامارد  ماخاتالاف 
وجهرت النظر حول قضرير عرلمية والتي غرلبرً مر تكو  متعررضة وذلك م  
أجل تنمية قدرتهم على التحليل وٕاعرد  النظر بحيت تنعاكا  عالاى  ارياقاة 
تفكيرهم فيمر بعد.  ويتكو  البرنرمج الدارساي ما  دور  تاقاوم عالاى بانارد 

يعمل ال لباة عالاى  المهررات يتم تدريسهر في العرم األول، وفي العرم الثرني
إعداد تقرير لبحت عملي ت بيقي يسرعد على إعادادهام لاتالاباياة ماتا الابارت 

 الدراسة الجرمعية.
 

 للمزيد م  المعلومرت ُيرجى زيرر 
www.cie.org.uk/gpr 

 
 

 اإلعداد المتعمق للجامعات
 تشير نترئج عدد م  األبحرت إلى أ  منهج كرمبردج ُيِعد ال ال  بشكل

 ممترز للدراسة الجرمعية.
 

 للمزيد م  المعلومرت ُيرجى زيرر 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ962510.pdf 

 
 
 

 التقديرات والتقييم
ُتصِدر كرمبردج تقديرات ال ال  الُمعترف بهر دولًير مصحاوباة باإرشاردات 

 واضحة تشرح المعريير التي تقوم عليهر هذه التقديرات.
وهي األعلاى  *Aالمتقدم على درجرت تتراوح بي   Aيحتوي تقريرمستوى 

وهي األعالاى  Aبي   ASوهي األدنى. بينمر تتراوح درجرت مستوى  Eو 
 وهي اّلدنى.  Eو 

ويتم تقدير درجرت ال ال  لكل مرد  على حد ، وّل تعتمد  ارياقاة حسار  
متوس  الدرجرت. يحصل ال ال  على شهردات مستقلة لاكال سالاسالاة ما  

 اّلمتحرنرت، وُتمنح التقديرات فق  للمواد التي ينجح فيهر ال ال .
 
 
 

 AICEشهادة كامبردج الدولية المتقدمة في التعليم 
هي شهرد  مركبة تمنح عند الحصول على تقديرات ناجارح فاي إماتاحارنارت 

م  ثالثة فروع مختلفة للمواد )الريرضيرت،    A & AS levelsمستويرت 
 ASالعلوم، اللغرت، الفنو  والعلوم اإلنسرنية) وتعردل كل مرد  م  مستوى 

قاياد   A)  بينمر تاعاردل كال مارد  ما  مساتاوى creditقيد سرعة واحد  )
 سرعتي . 

سيكو  إلزاميرً على ال لبة الاحاصاول عالاى  ٢٥١٠يذكر أنه بدداً م   عرم 
) تشمل مرد  النظاريارت الاعارلاماياة واّلباحارت creditsسبعة قيود سرعية )

كمرد  إجبررية. وتمثل الاوّليارت الاماتاحاد  األمارياكاياة الابالاد   ASمستوى 
 .AICEاألسرسي الذي يحصل فيه ال لبة على شهرد  

 
 

  www.cie.org.uk/aiceلمزيد م  المعلومرت ُيرجى زيرر : 

 
 

 التقييم المرحلي والتدريجي
 

 اإلختيار األول

فق  حيت يتكو  منهج الدراسة لهذا  ASيدر  ال ال  المواد لمستوى 
 .Aالمستوى نصف المنهج المقرر لمستوى 

 
 

 اإلختيار الثاني

في السنة األولى و يكملو  في السنة  ASيدر  ال ال  المواد لمستوى 
 .Aالثرنية المواد المتممة لمستوى 

 
 
 

 اإلختيار الثالث

يدر  ال ال  كرفة المواد دفعة واحد  ويتقدمو  لدور  إختبررات موحد  
 وذلك عرد  بنهرية العرم الثرني م  الدراسة.

 مستقل)( AS levelمستوى  -كرمبردج الدولي 

 )A)الجزد األول م  مستوى   AS levelمستوى  -كرمبردج الدولي 

 )A)الجزد المتمم لمستوى   A levelمستوى  -كرمبردج الدولي 

  A levelمستوى  -كرمبردج الدولي 

 

بعمق وإتسرع مر يعرضه ال لبة الحرصالايا  عالاى   نح  مبهورو  ”
مؤهالت كرمبردج، حيت يتسمو  برإلستعداد فور وصاولاهام إلاى 

 “الجرمعة، بغض النظر م  أي بلد ينضمو  إلينر
جريج روبرت عميد القبول في جرمعة فيرجينير، الوّليرت المتحد  

 األمريكية



 
 الشهادة وبيان النتائج

 

تمثل الشهرد  وبير  النترئج برلشكل الموضح أعاله أدلة رساماياة عالاى الاناتارئاج 
الصردر  م  كرمبردج. كمر توجد سمرت أخرى غير ُمعلنة لضمر  حامارياة مار 

 تصدره كرمبردج م  وثرئق رسمية.
 

 اإلتصال المباشر بكامبردج لإلمتحانات الدولية
 

يمك  للجرمعرت والمعرهد التأكاد ما  هايائاة اإلخاتاباررات الادولاياة باكارماباردج 
واإلستعالم ع  نترئج المتقدمي  لديهر م  خاالل شاباكاة الاماعالاومارت الادولاياة. 
ولتقديم  ل  الحصول على هذه النترئج ُيرجى إرسرل رسرلة بارياد إلاكاتاروناي 

 إلى:
recognitions@cie.org.uk 

 
  A & AS levelsالجهات التي تعترف بمستويات 

 من كامبردج
 
 

تعترف معظم الجرمعرت والشركرت الرائاد  فاي الاعارلام باأساره باماؤهاالت 
كرمبردج، وتعترف )مؤسسة خادمارت الاقاباول فاي الاجارماعارت والاكالايارت 

 A & AS   والمؤسسرت البري رنية خررج المملكة الماتاحاد ) باماساتاويارت
levels     الدولية ويعتبروهر معردلة في المعرييار لانافا  الاماؤهاالت الاتاي

 يحصل عليهر ال ال  داخل المملكة المتحد .
 
 

الادولاياة لضامار    A & AS levelsولذلك يعتمد ال ال  على مستويرت 
جرمعرت العرلم على سبيل المثرل وليا  الاحاصار: الامامالاكاة  القبول في أهم

المتحد  وأيرلندا والوّليرت المتحد  األمريكية وأسترالير وكندا وناياوزياالنادا 
والهند وسنغرفور  ومصر واألرد  وجاناو  أفارياقايار وهاوّلنادا وألامارنايار 

 وأسبرنير.
 
 

وقد تؤدي التقديرات الممترز  التي يحصل عالاياهار الا الاباة فاي باالد ماثال 
الوّليرت المتحد  األمريكية وكندا إلى معردلة بعض المواد التي تام الاتافاوق 

) وذلك creditsفيهر لمر يوازي عرمرً دراسيرً م  حيت عدد قيود السرعرت )
 بمر يتنرس  مع مجرّلت الدراسة.



 
 نماذج من اإلعتراف العالمي بالمؤهالت

 
 )YALE Universityجرمعة يرل )

الدولية م  كرمبردج وتاأخاذهار فاي اإلعاتابارر  A levelتعترف بمستويرت 
 Aعند قبول ال ال ، و قد تعتمد الجرمعة تقديرات ال لبة الحرئزيا  عالاى 

 A) برلجرمعة.  وتعتبر نترئاج مساتاوى creditsمقربل سرعرت قيد ) Bأو 
level  بديلة ع  إختبررات مواد الـSAT  األميركية. و يتم هاذا اإلعاتامارد

 بمجرد قبول ال رل  أو ال رلبة م  قبل المرشد األكرديمي برلجرمعة.
 

 )University of Oxfordجرمعة أوكسفورد )
الدولية  A levelُترح  جرمعة أُكسفورد برل لبة الحرصلي  على مستويرت 

م  كرمبردج وذلك على مدار أعوام عديد  حيت اعتبرت جرمعة أكسافاورد 
مؤهالت كرمبردج منرسبة للقبول في الجرمعاة ، وماع أ  هاذه الاماؤهاالت 
تزود ال ال  برلمعرفة الالزمة أكرديميرً، إّل أ  ال بيعة التنارفساياة الاعارلاياة 

 للقبول في جرمعة أوكسفورد تحدد مصير ال لبرت في نهرية األمر.
 

 National University ofجرمعة سنغرفور  الو نية  )
Singapore( 

 A levelُترح  الجرمعة ب لبرت القبول لل لبة الحرصلي  على مستويارت 
الدولية م  كرمبردج بحد أدنى وقدره درجة جيد في ثالت ماواد أو أرباعاة 
مواد بحس  مجرل التخصص. ويسمح بقباول إجامارلاي الاتاقاديارات لاكارفاة 
المواد التي تم الحصول عليهر على أ  تفصل بينهر فتر  ّل تاتاجاروز الساناة 

 الواحد . 
 

 )University of Sidneyجرمعة سيدني  )
 A levelُترح  الجرمعة ب لبرت القبول لل لبة الحرصلي  على مستويارت 

الدولية م  كرمبردج بحد أدنى وقدره درجة جيد في ثاالت ماواد فاي عارم 
دراسي واحد. و قد تت ل  بعض التخصصرت أربعة مواد، بينمار ّل تاقابال 

ولاكاناهار قاد  A levelكبديلة ع  مواد مستوى  AS levelمواد المستوى 
 تسرعد في كس  نقر  أفضلية إضرفية.

 
 قاعدة بيانات إعتماد مؤهالت كامبردج

 
تمثل هذه القرعد  الموجود  على شبكة اإلناتارنات دلاياالً ياحاتاوي عالاى قارئاماة 
برلمؤسسرت التعليمية العرلمية التي وافقت وإعتمدت مؤهالت كرمبردج المتقدماة 

 بنرًد على موافقة رسمية مكتوبة.
 

يتم تحديت قرئمة المؤسسرت التعليمية  بإنتظرم لكي تكو  أدا  مسارعاد  لالا الاباة 
حيت تضم كرفة البيرنرت التي يحترجهر  لبة كرمبردج لماعارفاة وجاهاة الاتاعالايام 

 العرلي المنرسبة لهم. 
 

دليل الجرمعرت هو أول مر يعتمد عليه ال ال  وأوليرد األمور والمدار  للتأكاد 
م  إمكرنية نظرالجرمعرت والمؤسسرت في  لبرت القبول الُمقَدماة ما  الا اال  
الحرصلي  على مؤهالت كرمبردج، بعدهر يقوم ال ال  بزيرر  مواقع الجرمعرت 

 ذاتهر للحصول على المزيد م  المعلومرت.

يزداد حجم قاعدة البيانات عاًما بعد آخر، حيث ازداد عدد 
 ٪٥٤الزائرين للموقع بنسبة 

 
تستقبل قرعد  البيرنرت أكثر م  خمسو  ألف زائر سنويرً، وحتاى ان  وضاعات 

مؤسسة عرلمية سيرسرتهر الخرصة على قرعد  البايارنارت الاخارصاة  ٥٩٥أكثر م  
 بنر.

 لمزيد م  المعلومرت الرجرد زيرر  الموقع:
www.cie.org.uk/recognitionsearch 

نح  نرح  ب لبرت القبول م  المتاقادمايا  الاحارصالايا   "
الادولاياة، أل  تاجارباتانار ماع  على ماؤهاالت كارماباردج

مؤهالت كرمبردج الُمتقِّدمة تؤكد أنهر راساخاة عالاى الادوام 
 وموثوق بهر وُتِعد ال ال  بشكل جيد جًدا للتعليم العرلي.

 
 كرثري  هيند مدير  القبول لبرامج البكرلوريو  بجرمعة نيوكرسل 


