
ما المقصود بـ Cambridge International AS & A Level؟
هو مؤهٌل يتقدم ما يزيد على 175,000 طالب للحصول عليه في 130 بلًدا حول العالم كل عام. كما أنه 

هم  ن تتراوح أعمارهم بين 16-19 عاًما والذين يحتاجون إلى دراسة متقدمة ُتعدُّ ٌم خصيًصا للطالب ِممَّ مصمَّ
للتعليم العالي.

نضع احتياجات الطالب في صميم مقاربتنا التعليمية. 
حيُث يساعد مسار كامبريدج لدينا في منح الطالب 

حب التعلُّم وهو الشغف الذي سيرافقهم طيلة حياتهم 
في المدرسة، والجامعة، وما بعدها. تدعم مقاربتنا 

المدارس لتنمية الطالب:

الواثقين في التعاطي مع المعلومات واألفكار 	 
الخاصة بهم أو  تلك الخاصة باآلخرين

المسؤولين عن أنفسهم والمستجيبين لآلخرين 	 
والمراعين لهم

المتعمقين والمطورين لقدرتهم على التعلُّم	 
المبتكرين والُمجهَّزين للتعاطي مع التحديات 	 

الجديدة والمستقبلية
المشاركين فكرّيًا واجتماعّيًا والمستعدين 	 

إلحداث فارق.

Cambridge International AS & A Level
دليٌل ألولياء األمور

تعكف كامبريدج الدولية على إعداد الطالب للحياة، وذلك من خالل مساعدتهم في تنمية فضول مستنير وشغف متواصل 
للتعلُّم. إننا جزٌء من جامعة كامبريدج. ونقدم برنامج مسار كامبريدج الذي يمنح الطالب من عمر 5 إلى 19 عاًما مساًرا 
واضًحا لتحقيق النجاح التعليمي. حيُث يمكن للمدارس وضع المنهج الدراسي وفق الكيفية التي تريدها لتعلُّم الطالب، إلى 

جانب عدد كبير من المواد وطرق مرنة لتقديمها. يساعد ذلك الطالب في اكتشاف قدرات جديدة وعالم أوسع ويمنحهم 
المهارات التي يحتاجونها للحياة حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح في المدرسة والحياة الجامعية والحياة العملية.

حقِّقتعلَّم

Cambridge Primary
من عمر ٥ إلى ۱۱ عاًما*

• اللغة اإلنجلیزیة (كلغة أولى وثانیة)

• الریاضیات

• العلوم

• تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

Cambridge Global Perspectives •

Cambridge Lower Secondary
من عمر ۱۱ إلى ۱٤ عاًما*

• اللغة اإلنجلیزیة (كلغة أولى وثانیة)

• الریاضیات

• العلوم

• تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

Cambridge Global Perspectives •

Cambridge Upper Secondary
من عمر ۱٤ إلى ۱٦ عاًما*

طیف واسع من خیارات المواد في:

• شھادة كامبریدج العامة الدولیة للتعلیم الثانوي 
(أكثر من ۷۰ مادة) 

• شھادة كامبریدج للمستوى العادي (أكثر من ٤۰ مادة)

شھادة كامبریدج الدولیة للتعلیم

Cambridge Advanced
من عمر ۱٦ إلى ۱۹ عاًما*

طیف واسع من خیارات المواد في:
• مؤھل كامبریدج الدولي للمستوى المتقدم 

التكمیلي والمتقدم (أكثر من ٥٥ مادة) 
• مؤھل كامبریدج لمرحلة ما قبل الجامعة 

(أكثر من ۲۰ مادة)
دبلومة كامبریدج الدولیة المتقدمة للتعلیم

مؤھل كامبریدج الدولي للمشاریع

اكتشف

مسار واضح لتحقیق النجاح التعلیمي من عمر ٥ إلى ۱۹ عاًما

مؤھل كامبریدج للتطویر المھني للمعلمین وقادة المدارس
*النطاقات العمریة ألغراض االسترشاد فحسب

Cambridge 
Pathway



فوائد للطالب
مؤهل كامبريدج الدولي للمستوى المتقدم )A( هو مقرٌر مدته سنتان بينما تبلغ 

مدة مؤهل كامبريدج الدولي للمستوى المتقدم التكميلي )AS( سنة واحدة. ويمكن 
 )AS( للمدارس أن تختار تقديم مؤهل كامبريدج الدولي للمستوى المتقدم التكميلي

 .)A( كمؤهل مستقل بحد ذاته أو كوسيلة لالنتقال إلى المستوى المتقدم

يمكن للطالب االختيار من بين 55 مادة، مما يعني أن بإمكانهم دراسة 
ون فهًما معمًقا للمواد التي يدرسونها،  ما ستمتعون به ويجيدونه. حيُث ينمُّ

نها  باإلضافة إلى مهارات التعلُّم المستقل والتفكير النقدي - وهي قدرات ُتثمِّ
الجامعات أيما تثمين. 

 )A( والمتقدم )AS( َم مؤهل كامبريدج الدولي للمستوى المتقدم التكميلي ُصمِّ
للطالب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الذين ال تعتبر اإلنجليزية لغتهم 

األولى. ُيجرى التقييم في نهاية دورة التخصص، ويمنح الطالب طيًفا متنوًعا 
من الطرق إلظهار معارفهم ومهاراتهم. 

يستعين آالف الطالب بمؤهل كامبريدج الدولي للمستوى المتقدم التكميلي 
)AS( والمتقدم )A( كل عام، وذلك رغبًة منهم في االلتحاق بالجامعات 

الرائدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، والواليات المتحدة، 
وكندا، ونيوزيلندا. 

توفير الفرص في جميع أنحاء العالم 
تقبل جميع جامعات المملكة المتحدة وما يزيد على 600 جامعة أمريكية مؤهل 
كامبريدج الدولي للمستوى المتقدم )A(، بما في ذلك جامعات هارفارد، ومعهد 

ماساتشوستس للتقنية )MIT(، وستانفورد، وييل. وفي بلدان مثل الواليات 
المتحدة وكندا، يمكن أن تثمر التقديرات الجيدة في مواد مؤهل كامبريدج الدولي 

للمستوى المتقدم )A( عن االلتحاق بدورة دراسية جامعية لمدة عام.

 معرفة المزيد! لمزيد من المعلومات حول برنامج مسار كامبريدج، 
ُيرجى زيارة www.cambridgeinternational.org أو االتصال بالمدرسة.
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كما يمكن للطالب بسهولة معرفة أي الجامعات على مستوى العالم تقبل مؤهالت 
كامبريدج، وذلك من خالل البحث في قاعدة بياناتنا على اإلنترنت على الرابط 

www.cambridgeinternational.org/recognition التالي

مجتمع تعليم عالمي
مع مسار كامبريدج، ينضم الطالب إلى مجتمع عالمي يضم طالب 

من أكثر من 10,000 مدرسة في أكثر من 160 بلًدا. 

حيُث نهدف من خالل تكوين منظور عالمي لدى طالب كامبريدج 
إلى تجهيزهم للنجاح في العالم المعاصر السريع التغيُّر.


