
A & AS levels مؤهالت كامربدج الدولية ملستويات
دليل الجامعات

تُعد مستويات Cambridge International AS & A Levels جواز مرور للنجاح يف التعليم قبل 
الجامعي والدراسة الجامعية والعمل. 

Cambridge يتميز طالبُنا )يف معهد ماستشوستس للتكنولوجيا( ممن حصلوا عىل شهادة 
 International A Levels بُحسن األداء. فهم مؤهلون لدراسة منهجنا بشكل جيد. كام أننا نالحظ 

تحليهم بقدر كبري من الثقة واملعرفة املتعمقة باملواد والقدرة عىل التفكري الجيد والناقد.  
Massachusetts Institute of Technology (MIT) عميد القبول يف Stuart Schmill

ما هي مستويا Cambridge International AS & A Levels؟
 Cambridge International Advanced Subsidiary متثل مستويات 

 Cambridge International برنامًجا دراسًيا مدته عام، أما مستوى (AS Level) 
 Advanced Level (A Level) فعادة يحتاج إىل عامني، ويحدث التقييم يف نهاية 

كل من الربنامجني، ميكن أن تبدأ معظم املواد الدارسية عىل أنها تندرج تحت 
مستوى Cambridge International AS Level ثم يتم متديدها تحت مستوى 

.Cambridge International A Level

إن هذه املناهج هي ذات طابع دويل، إال أنها تراعي إختالف الثقافات املحلية، 
وتم إعدادها لتناسب الطالب يف املدارس الدولية. يناسب محتوى هذه املناهج 

كافة املجتمعات و تراعي األمثلة املستخدمة يف املناهج وأوراق االمتحانات 
الفروقات الثقافية مبستوى يناسب الطالب حول العامل. 

 (Cambridge Assessment International متنح كامربدج لالمتحانات الدولية
 Education) التابعة لجامعة كامربدج هذه املؤهالت منذ عام 1951. 

ملن تكون مستويات Cambridge International AS and A Levels؟

 ُوِضَعت هذه املؤهالت للطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني 16 إىل 19 
 عام وذلك أثناء دراستهم يف املرحلة قبل الجامعية. ويحصل ما يزيد عن
  175000 طالب وطالبة – يف أكرث من 125 دولة سنوًيا عىل مستويات

 Cambridge International AS & A Levels، ويف اململكة املتحدة يتم 
 الحصول عىل هذه املستويات يف األعوام الثاين عرش والثالث عرش من 

 مناهج املرحلة الثانوية.

ملاذا تختار مستويات

Cambridge International AS & A Levels؟ 

تنمية مهارات متميزة  

 يهدف الربنامج الدرايس إىل تنمية معارف الطالب وفهمهم ومهاراتهم 
من خالل: 

التعمق يف املادة الدراسية   	 

تعلُّم العمل باستقاللية 	 

تطبيق املعارف واملفاهيم يف املواقف الجديدة واملعتادة 	 

التعامل مع األنواع املختلفة ملصادر املعلومات تقييمها 	 

مة واملتناغمة 	  التفكري املنطقي وتقديم الُحَجج والتفسريات امُلنظَّ

القدرة عىل العمل والتواصل باللغة اإلنجليزية 	 

املرونة يف اختيار املواد الدراسية 

تتوفر مجموعة كبرية من املواد الدراسية تصل إىل ما يزيد عن 50 مادة 
ومتتلك املدارس الحرية لتقدميها يف أي تشكيلة تريدها، حيث ال توجد مواد 

إجبارية، وللطالب حرية اختيار التخصص أو دراسة مجموعة من املواد 
الدراسية. ويساعد منح الطالب القدرة عىل االختيار يف تحفيزهم طوال فرتة 
 AS Level الدراسة. و عادَة يقوم الطالب بدراسة 4 مواد دراسية يف املستوى

و 3 يف املستوى A Level. وميثل الحصول عىل 3 مستويات A Level الحد 
األدىن للقبول يف الجامعات باململكة املتحدة. 
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مناذج من االعرتاف العاملي باملؤهالت 

 Cambridge International مبستويات Yale University تعرتف جامعة ييل 
A Levels وتأخذها يف االعتبار عند قبول الطالب، ومتنح ساعات معتمدة 

 (credit) للتقديرات A أو B، وقد يستخدم الطالب املقبولون يف مستويات  
A Level النتائج التي يحصلون عليها كبديل الختبارات SAT II عىل أساس 
 (credit) ساعات معتمدة elaY الواحد مقابل اآلخر. وُتعطي جامعة ييل

ملستويات A Levels مبجرد موافقة املرشد األكادميي عليها. 

كام ُترحب جامعة ُأكسفورد University of Oxford بالطالب الحاصلني عىل 
Cambridge International A Levels. وعىل مدار أعوام عديدة اعتربت 

جامعة أكسفورد Cambridge International A Level مؤهاًل مناسًبا للقبول 
يف الجامعة ، ومع أن هذه املؤهالت تزود الطالب باملعارف املالمئة يف املواد 

 الدراسية، إال أن الطبيعة التنافسية العالية للقبول ال تعني أن النجاح يف 
A Levels يؤدي تلقائًيا إىل الحصول عىل القبول بالجامعة. 

 National University of Singapore ترحب جامعة سنغافورة الوطنية
بطلبات القبول من الطالب الحاصلني عىل درجة نجاح جيدة يف 3 مواد عىل 

م العديد من  األقل من مستويات Cambridge International A Levels. وُيقدِّ
الطالب ما يثبت الحصول عىل درجة النجاح الجيد يف 4 أو أكرث من مستويات 

A Levels. كام ُيسَمح بقبول إجاميل التقديرات لكل املواد التي تم الحصول 
عليها يف مرتني عىل أن تفصل بينهام فرتة 12 شهًرا. 

 ترحب جامعة سيدين University of Sydney باملتقدمني الذين حصلوا عىل
3 مواد كاملة عىل األقل من مستوى A Level يف عام درايس واحد، وقد يتطلب 

القبول يف برامجها عالية التنافسية الحصول عىل 4 مواد، بينام ال ُتقبل مواد 
املستوى AS بدالً من مواد A Level. ومع ذلك قد تؤدي النتائج التي يحصل 

عليها املتقدمون املؤهلون يف مواد املستوى AS إىل تحسني قدرتهم التنافسية. 

 نحن نرحب بطلبات القبول من املتقدمني 
الحاصلني عىل مؤهالت كامربدج الدولية، ألن 
دمة مثل  تجربتنا مع مؤهالت كامربدج الُمتقِّ

 Cambridge International AS & A Levels 

 تؤكد أنها راسخة عىل الدوام وموثوق بها وتُِعد 
الطالب بشكل جيد جًدا للتعليم العايل.  

(Newcastle) كبري مديري القبول للبكالوريوس بجامعة نيوكاسل Katherine Hind

قاعدة بيانات االعرتاف مبؤهالت كامربدج

متثل هذه القاعدة دلياًل عرب شبكة املعلومات الدولية يحتوي عىل املؤسسات 
العاملية التي وافقت عىل مؤهالت كامربدج بناًء عىل موافقة رسمية مكتوبة، 

ويتم تحديثها بانتظام ليك تضم كل بيانات االعرتاف التي تسمح للطالب 
الحاصلني عىل مؤهالت كامربدج مبعرفة الجامعات واملؤسسات التي تقبل هذه 

املؤهالت. وهذا الدليل هو أول ما يعتمد عليه الطالب وأولياء األمور واملدارس 
للتأكد من إمكانية نظر الجامعات واملؤسسات يف طلبات القبول امُلقَدمة من 
الطالب الحاصلني عىل مؤهالت كامربدج، بعدها يقوم الطالب بزيارة مواقع 

الجامعات ذاتها للحصول عىل املزيد من املعلومات. 

يزداد حجم قاعدة البيانات عاًما بعد آخر، حيث زاد عدد الزوار امُلميَّزين 
 الذين استخدموا قاعدة البيانات يف عام 2013 بنسبة %36 عن عام 
 2012، وزاد أيًضا عدد الزوار الجدد يف نفس العام بنسبة %22 عن 

عددهم يف عام 2012. 

 وتستقبل قاعدة البيانات أكرث من 45000 زائر ُمميَّز كل عام، وحتى 
اآلن وضعت أكرث من 950 مؤسسة – عىل مستوى العامل – سياساتها الخاصة 

باالعرتاف باملستويات A Levels عىل قاعدة البيانات الخاصة بنا. ميكنكم 
 التفضل بإضافة سياسة االعرتاف  الخاصة بكم عىل املوقع

 www.cambridgeinternational.org/recognitionsearch

 إن وْضع سياسة اعرتافكم مبؤهالتنا عىل قاعدة البيانات الخاصة بنا 
سيضع جامعتكم يف مكانة متيزها عن اآلخرين. 

 www.cambridgeinternational.org.uk/alevel ُيرجى زيارة Cambridge International AS & A Level اعرف أكرث! ملزيد من املعلومات عن مستويات 
info@cambridgeinternational.org أو االتصال بخدمة العمالء عىل 553554 1223(0) 44+ أو إرسال رسالة بريد إلكرتوين إىل

*9427489911*



طرق التقييم – منوذج من الشهادة وبيان النتائج

عالمة مائية 

عدد املناهج التي 
تم دراستها 

التقديرات التي تم الحصول عليها مكتوبة 

 بحروف capital و small. درجات

 capital مكتوبة بحروف A Level 
  small (a) متبوعة بحرف

 AS وُيكتب املستوى 

small a (a) بحرفني

رقم املركز/ رقم املتقدم)ة( هولوجرام  الرقم املسلسل 

توقيع نائب رئيس 
جامعة كامربدج 

تفاصيل بيانات املتقدم)ة( 
مبا يف ذلك رقمه/رقمها 

رقم املنهج 

النسبة املئوية للعالمة 

(PUM) دة املوحَّ

 متثل الشهادة وبيان النتائج دليلني عىل النتائج الرسمية من كامربدج.
كام توجد سامت أخرى غري ُمعلنة لضامن حامية أمن ما تصدره كامربدج من 

وثائق رسمية. 

Cambridge International A Levels الجهات التي تعرتف مبستويات

 تعرتف الجامعات وأصحاب العمل يف العامل بأرسه مبؤهالت كامربدج، 
 وتعرتف مؤسسة خدمات القبول يف الجامعات والكليات

  (UCAS) والجامعات و املؤسسات الربيطانية خارج اململكة املتحدة  مبستويات
 Cambridge International AS & A Levelsويعتربوها معادلة يف املعايري 

والتقدير ملستويات AS و A Levels التي يحصل عليها الطالب داخل اململكة 
Cambridge International املتحدة، ولذلك يعتمد الطالب عىل مستويات 
AS and A Levels  للحصول عىل القبول يف أهم جامعات العامل يف اململكة 
املتحدة وأيرلندا والواليات املتحدة األمريكية واسرتاليا وكندا ونيوزيالندا 

والهند وسنغافورا ومرص واألردن وجنوب أفريقيا وهوالندا وأملانيا وأسبانيا. 

 وقد تؤدي التقديرات الجيدة – التي يحصل عليها الطلبة – يف 
 بالد مثل الواليات املتحدة األمريكية وكندا يف موضوعات مستويات

 Cambridge International A Level التي يتم اختيارها بحرص إىل الحصول 
عىل ما قد يعادل ساعات الدراسة )نقاطها( الالزمة ملدة عام درايس. 

االتصال املبارش بكامربدج لالمتحانات الدولية 

 تسمح كامربدج لالمتحانات الدولية CIE للجامعات واملعاهد بالتأكد من 
نتائج املتقدمني لديهم من خالل شبكة املعلومات الدولية. ولتقديم طلب 

 الحصول عىل هذه النتائج ُيرجى إرسال رسالة بريد إلكرتوين إىل 
recognitions@cambridgeinternational.org

Captions need double-checking
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املنظورات العاملية واألبحاث 

 Global Perspectives تم إضافة مادة املنظورات العاملية واألبحاث 
 Research (GPR) & – وهي مؤهل ريادي قائم عىل املهارات – 

لة ملواد مستويات A Levels الحالية.  كامدة ُمكمِّ

يستخدم مؤهل املنظورات العاملية واألبحاث GPR نهج التداخل بني مواد 
املنهج لتعلم املهارات الالزمة للنجاح يف التعليم العايل ويف العمل، حيث 
يستكشف الطالب – من خالل دراسة قضايا عاملية – منظورات مختلفة 

وغالًبا ما تكون متعارضة وذلك من أجل تنمية قدرتهم عىل التحليل وإعادة 
البناء والتأمل بحيث تنعكس عىل منظوراتهم. ويتكون الربنامج الداريس من 

دورة مهارات يتم تدريسها ملدة عام‘ ويركز العام الثاين عىل تقرير البحث 
(Cambridge Research Report) الذي يستغرق عام كامل. وينمي تقرير 
البحث تطبيق وتطوير املهارات التي يتعلمها الطالب يف دورة املنظورات 

العاملية، ويساعد عىل إعدادهم  لتلبية متطلبات الدراسة الجامعية. للمزيد من

www.cambridgeinternational.org/gp املعلومات ُيرجى زيارة

اإلعداد املتعمق للجامعات 

 تشري نتائج عدد من األبحاث إىل أن منهج كامربدج ُيِعد الطالب بشكل 
 جيد للجامعة. للمزيد من املعلومات ُيرجى زيارة

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ962510.pdf

التقديرات والتقييم

 ُتصِدر كامربدج تقديرات الطالب - وامُلعرتف بها دولًيا – مصحوبة 
 بإرشادات واضحة ترشح معايري اإلنجاز التي قامت عليها، يحتوي تقرير

  Cambridge International A Level عىل مقياس تقدير يرتاوح 
 بني *A )األعىل( و E )األدىن(. واليوجد تقدير *A ملستويات

  Cambridge International AS Levels والتي ترتاوح تقديراتها بني
 A و E. ويتم تقدير درجات الطالب لكل مادة عىل حدا، وال يتم حساب 

 متوسط للدرجات Grade Point Average. كام يتم إصدار شهادات 
 مستقلة لكل سلسلة من االمتحانات، ومُتنح التقديرات فقط للمواد 

التي ينجح فيها الطالب.

النسبة املئوية للعالمة املوحدة 

 Percentage Uniform Mark (PUM) تعترب النسبة املئوية للعالمة املوحدة
عالمة عددية ُتعَطى لبعض البالد باإلضافة إىل التقديرات التي يتم إصدارها 
لكل مادة، وُتعد مؤرًشا عىل أداء املتقدمني يف املناهج التي قاموا بدراستها، 
ويتم حسابها من خالل تقديراتهم يف هذه املناهج، كام أنها تشري إىل جودة 

أدائهم للحصول عىل هذه التقديرات.

AS Level 
grade

PUM 
range

a 80–100

b 70–79

c 60–69

d 50–59

e 40–49

A Level 
grade

PUM 
range

  A* 90–100

A 80–89

B 70–79

C 60–69

D 50–59

E 40–49

التقييم املنظم و التقييم الطويل 

االختيار األول 
مستوى AS( Cambridge International AS Level املستقل( 

يدرس الطالب مستوى Cambridge International AS Level فقط، 
ومُيثِّل محتوى منهج Cambridge International AS Level نصف مستوى 

Cambridge International A Level

االختيار الثاين 

 مستوى (Cambridge International AS Level ميثل AS النصف
 .)A Level األول من مستوى 

 .)A Level امُلتبقي من( Cambridge International A Level مستوى

يدرس الطالب مستوى Cambridge International AS Level يف العام األول، 
.Cambridge International A Level ويف العام الثاين ُيْكملوا مستوى

االختيار الثالث 
Cambridge International A Level مستوى

 يحصل الطالب عىل جميع األوراق الخاصة باملستوى
  Cambridge International A Level ضمن نفس سلسلة االمتحانات، 

وعادة ما يأيت ذلك يف نهاية العام الثاين من الدراسة. 

 (AICE) شهادة كامربدج الدولية املتقدمة يف التعليم

 مُتْنح شهادة تجميعية عند النجاح يف امتحانات مواد تضم ثالث مجموعات 
 ،Cambridge International AS & A Level من املنهج من مستويات 
 وتضم هذه املجموعات الرياضيات والعلوم واللغات والفنون والعلوم 

 اإلنسانية، وُيعادل كل مستوى من مستويات AS Levels ساعة معتمدة 
 واحدة (credit 1)، بينام يعادل مستوى A Level بالكامل ساعتني معتمدتني

 (credits 2). وبدًءا من عام 2017 سيجب عىل الطلبة إمتام 7 ساعات 
معتمدة (credits 7) عىل األقل، مبا يف ذلك مستوى AS يف مادة املنظورات 
العاملية واألبحاث Global Perspectives and Research، كامدة إجبارية. 

 ومتثل الواليات املتحدة األمريكية البلد األسايس التي يحصل فيه الطلبة 
 عىل شهادة كامربدج الدولية املتقدمة يف التعليم (AICE). ملزيد من 

some Arabic needs removing here املعلومات ُيرجى زيارة

 نحن مبهورون بعمق واتساع ما يعرضه 
الطالب والطالبات الحاصلني عىل مؤهالت كامربدج، 

حيث يتسمون باإلستعداد والشغف للتعلم عند 
 وصولهم إىل الجامعة، بغض النظر عن البلدان 

التي يأتون منها.  
Greg Roberts عميد القبول يف جامعة فريجينيا  


