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What is A Level? 
 

A-levels are the traditional qualifications that are offered by 

schools and  colleges for students aged between 16 and 19. 

 

IN United Kingdom 
A Levels are the secondary school leaving qualification offered 

in England, Wales, and Northern Ireland. These are not compulsory, 

unlike GCSEs.  

The A Level (Advanced Level) is a subject-based qualification  

conferred as part of the General Certificate of Education, as well as 

a school leaving qualification offered by the educational bodies in the 

United Kingdom and the educational authorities of British Crown  

dependencies to students completing secondary or pre-university 

education.  

Short for Advanced Level, A-levels come after GCSEs. They  

usually focus on academic subjects, compared to vocational  

qualifications like BTECs and NVQs, which are more practical. 

There are more than 40 different A-level subjects on offer – some will 

be subjects that you studied at GCSE and others may be new. 

A-levels are very highly valued by employers and universities so they 

can open up lots of doors to further study and careers.  

 

 

What is A Level? 



 

 

How do A-levels work? 

 
 
 
 
 
 
 

How do A-levels work? 

Students choose which A-level subjects they want to study when they 

are doing their GCSEs, and admission is usually dependent on your 

GCSE grades. 

You generally need at least five GCSEs (A*-C) to be able to take  

A-level subjects. Sometimes you also need a B or above at GCSE in 

the subject you want to take at A-level. But this varies depending on 

what is your future career will be..  
 

You usually study three or more A-levels over two years and they are  

assessed by a series of exams.  

Obtaining A Level or equivalent qualifications is generally required for 

university entrance. 

A Levels are generally worked towards over two years and split into 

two parts, with one part studied in each year.  

At Cambridge Sudan , A Level is open for all students with GCSEs 

(A*-C) or equivalent  



 

 

ails 

• CIE is a part of the Cambridge Assessment Group (UCLES) and a 

not-for-profit organisation. 

• Cambridge International AS and A Levels are taken by over 175 

000 students in more than 125 countries every year. 

There are 350 000 entries for Cambridge International A Level annu-

ally and growing. 

* The CIE is internationally recognized by universities around the 

world including all UK universities and over 450 US universities in-

cluding Harvard, Yale, MIT and Stanford. 

* At Cambridge Sudan (CITC) , there are packages of subject combi-

nations for students keen to pursue a career in Law, Accounting, 

Medical Science and Engineering. These combinations will provide 

students with a balanced  

mixture of subjects to meet the entry requirements at university level. 

Our counsellors and staff will assist students in choosing the best 

subjects to  

prepare them for their university studies. 

• The number of A-Levels you take depends on a number of things. 

For UK universities, students need a minimum of two A Level passes. 

At CITC , students need to choose a minimum of 3 A Level subjects 

and maximum of 4 subjects. 

 

What is CIE ? 



 

 

Course Details: 

 
 
 
 
 
 

Fact Details 

Duration and Intakes 2  years of  4 semesters 
 
September  / For May-June Exams 
April / For Oct-Nov. Exams 
 

Entry Requirements IGSCE or equivalent 5 credits including 
English and Mathematics/Science Subject 
pre-requisites apply 

No. of Subjects A minimum of 3 or a maximum of 4 A 
Level subjects 

Subjects Offered Mathematics  
Chemistry  
Physics  
Biology  
Economics  
English Literature  
Business 

Examination Sessions May / June  
October / November 

Assessment Style 100% external examinations in 2 phases: 
Advanced Subsidiary Level (AS Level) 
and A2 Level 

Awarding Body University of Cambridge International  
Examinations (CIE) 



 

 

 

Results  

• Results for May/June sessions are issued in August 

• Results for October/November sessions are issued in January 

Fees and Resit 
 

• Fees are paid according to the number of subjects a candidate  

enters. 

• Students unsatisfied with any of their individual units must re-sit the 
entire level.   

enters. 

More Information and support materials 

 

CIE has its own website which gives access to a very wide range of sup-

port materials. You can download for free the syllabuses and past papers 

from the CIE website. CIE offers curriculum support materials specifically 

designed for students on the Cambridge Students website:  

http://www.cambridgestudents.org.uk 

Intake  , Semesters and Exams 

Intake First 

semester 

  
Second 

semester 

3rd 

semester 

4
th 

semester 

  
Exam 

September 

2017 

Oct 2017    To 

March 2018 

April 2018    To 

Oct. 2018 Nov. 2018   

To April  2019 

May 2019   To 

October  2019 

October/ 

Nov 2019 

April 

2018 

May 2018   To 

October 2018 

Nov. 2018    To 

May  2019 June. 2019   

To Nov.   

2019 

Dec. 2019   To 

May   2020 

May/ 

June 2020 



 

 

Here are some top benefits A Levels deliver. 

 

1. They are the UK’s gold standard for university entry 

If it’s your ambition to go to university in the UK, then you can do no 

better than to take A Levels first. Although UK universities do accept 

other university entrance qualifications, the admissions system is 

geared towards A Levels. This means that those who have them may 

experience a smoother application process. And, while many  

international students find that they have to take foundation courses 

before starting university, those who sit A Levels can go straight onto 

their degree. 

 

2. They help prepare you for university in the UK 

One of the reasons many students are doing A Levels in England  

before university is that they are one of the best ways to prepare. 

Having been designed as university entrance exams, A Levels are a 

great introduction to the study habits required by UK universities.  

 

3. They are the best route into top universities 

For students with an excellent record who hope to study at one of the 

UK’s top universities – Oxford, Cambridge or other institutions – A 

Levels are the best route. They are often the preferred entry qualifica-

tion for many top universities. International students who take A Lev-

els demonstrate their commitment to securing a place. 
 

 

benefits of A Levels  



 

 

benefits of A Levels  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. They are widely recognised internationally 

The A Level standard may have originated in the UK, but it’s also 

widely recognised by prestigious institutions around the world. It is a 

great choice if you want to choose from the widest possible range of 

options later on. Many other qualifications have to be topped up, but A 

Levels generally let you skip that stage and progress smoothly. 

 

5. They allow you to specialise 

While many other university entrance qualifications focus on a broad 

education, A Levels allow students to hone in on a few subjects that 

relate to the course they hope to study at university. Colleges offering 

A Levels for international students often focus on subjects such as 

Business, Mathematics and Sciences as well as core Humanities sub-

jects such as English and History. 

 

6. They help improve your English skills 

Students who have studied for A Levels in England before starting 

their degree programme often find they have one key advantage – 

superior English language skills. A Levels not only prepare students 

for university, but also allow them to take advantage of the more nur-

turing environment at international colleges.  

 

 



 

 

benefits of A Levels  

 
 
 
 
 
 
 

7. Employers love A Levels 

While A Levels are important for helping you gain admission to univer-

sity, they also offer some great advantages later on. A Levels – and 

their grade levels – are widely recognised by employers around the 

world. A strong sets of results, combined with your degree, can help 

you stand out from other candidates.  

 

Given these benefits, it’s not surprising that A Levels for international 

students are becoming increasingly popular. As one of the best ways 

to make the transition from school to university, they are an ideal way 

to prepare yourself for a successful future.   

 

EVALUATION Sudan School Certificate (SSC) 

Acceptable at 50% or better in lieu of GCSE on a subject for subject 

basis (except English language). GRADING SYSTEM A 100–80% B 

79–70 C 69–60 D 59–50 49 and below is a fail . The percentage is 

calculated from the four compulsory subjects plus the three highest 

optional subjects. 



 

 

CITC Guarantee 

 

 

 

 

 

Cambridge International Sudan mission is more than preparation and  

exam sitting, but goes beyond that to assist you in finding a suitable 

University to  study around the world . 

If you wish to attend British universities after you pass the A Level 

exam Cambridge Sudan  undertake all actions needed for your study 

arrangements in a British universities : 

Our services (after exam) 

• acceptance from a British university. 

• Our services include complete visa papers of the United King-

dom and fill out forms and facilitate the payment of visa fees 

and to schedule a personal interview at the British embassy if 

required and other ways up to get a British visa.  

• We are also  working to increase the chance of getting these 

visas even if  visa rejected in a  professional way . we will deal 

with all the procedures and applications to the British Embassy . 

• Take all actions necessary for obtaining the visa ( you have to 

provide the necessary documents such as bank statement to 

prove possession of enough money to cover the costs of study-

ing in Britain) please see the cost on the next page. 

• Follow-up stages until you arrive to the university buildings in 

Britain 



 

 

 

                                                                                                                          
 
. 

 
 
 
 
  

Moreover …and with special arrangement  between Cambridge 

Sudan and Bank of Khartoum you can finance your study from 

Bank of Khartoum 

 

 

 

 
 

Benefits Study in a British college or university 

The study in Britain  deliver a great interest in the world where Britain 

is one of the most important countries selected for postgraduate stud-

ies for international students . Britain is the second option for interna-

tional students after the US, Britain, with the reception of nearly 

330,000 students from around the world in the academic year 

2008/2009. And exceed the nationalities of Saudi students Nations to 

include all parts of the world, and Britain still seeking to receive more 

international students. 

The study and living cost  in Britain 

Studying and living in Britain based on type of study and the number 

of years of study .housing costs and living on the place of residence 

the city of London is the highest among the cities of Britain 

Scholastic costs  in Britain ranging from the 5000 to the 12,000 British 

pounds  a year.  

CITC Guarantee 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمان كامبردج العالمية السودان
 

 

 تكاليف الدراسه و المعيشه في بريطانيا

تكاليف الدراسه والمعيشه في بريطانيا تعتمد على الشهاده الدراسيه وعدد سنوات الدراسه 

والمعهد تعتمد تكاليف السكن والمعيشه على مكان السكن وتعتبر مدينه لندن االعلى بين مدن 

.بريطانيا واما تكاليف دراسه اللغه االنجليزيه ليست باهضة مقارنه بالدول االخرى  

 التكاليف الدراسيه في بريطانيا

الف جنيه استرليني  12االف إلى ـ  7تتراوح التكاليف الدراسيه في بريطانيا ما بين الـ 

 ) ً حيث تختلف التكاليف الدراسيه باختالف الشهاده الدراسيه وعدد سنين الدراسه . سنويا

 والجامعة

التاشيرة البريطانية/فيزا بريطانيا   

وذلك ألن لدينا ) التاشيرة البريطانيه(بامكاننا مساعدتكم في الحصول على فيزا بريطانيا 

الخبره الواسعه في مجال استخراج القبوالت الجامعيه للخارج وتسهيل وتسريع واكمال 

استخراج التاشيرات للطالب الذين يرغبون بالدراسه في بريطانيا وهذا ساعد في تطوير 

.عالقاتنا مع السفارة البريطانيه  



 

 

 

 

 الخدمات التي نقدمها

تتضمن خدماتنا اكمال اوراق الفيزا للمملكه المتحده وملئ االستمارات وتسهيل طرق دفع 

رسوم الفيزا وتحديد موعد المقابله الشخصيه في السفاره البريطانيه  وغيرها لغايه الحصول 

ونعمل ايضا على زياده فرصه الحصول على هذه التاشيرات وحتى . على الفيزا البريطانيه

التاشيره المرفوضه سابقا بخطوات احترافيه نتبعها في التعامل مع كافه االجراءات 

والطلبات للسفاره البريطانيه ، وبما اننا مؤسسة عالميه تشجع الدراسه في الخارج، فنحن 

.نقوم بتقديم حلول متكاملة  للطالب   

 الدراسه في بريطانيا و القبول الجامعي البريطانيا

الدراسه في بريطانيا والسعي نحو تحصيل القبول الجامعي البريطاني يلقى اهتماما كبيرا في 

العالم حيث تعد بريطانيا احد اهم البلدان المختاره للدراسات العليا للطالب الدوليين من جميع 

وتتميز بريطانيا . انحاء العالم حيت تعود عراقه واصاله المملكه المتحده لمئات السنين

بمعاهدها ذات المستوى الرفيع والعريق والتي تنتشر في انحاءها والتي تقدم افضليات 

.للطالب الدوليين تميزها عن الدول االخرى المتحدثه باللغه االنجليزيه  

 ايجابيات الدراسه في بريطانيا

تعد بريطانيا الخيار الثاني للطالب الدوليين بعد امريكا، اذ قامت بريطانيا باستقبال ما يقرب 

طالب من انحاء العالم في السنه  330,000

وتتعد جنسيات طالب . 2008/2009الدراسيه 

وما زالت , المملكه المتحده لتشمل جميع انحاء العالم

  بريطانيا تسعى الستقبال المزيد من الطالب الدوليين

 

 ضمان كامبردج العالمية السودان



 

 

ونظرا لهذه الفوائد، فإنه ليس من المستغرب أن أعداد الطالب الدوليين تزداد كل عام 

باعتبارها واحدة من أفضل الطرق لالنتقال من المدرسة إلى الجامعة، فهي وسيلة مثالية 

 .لتحضير نفسك لمستقبل ناجح

بل يتعدى  A Levelكامبردج العالمية السودان التكتفى بتحضيرك وجلوسك المتحان 
 .ذلك بمساعدتك فى إيجاد فرصة مناسبة لك للدراسة حول العالم 

  A Levelفى حال رغبتك فى االلتحاق بالجامعات البريطانية بعد إجتيازك المتحان   
تتعهد كامبردج العالمية السودان  بعمل الترتيبات الالزمة لدراستك بالجامعات البريطانية 

 :وذلك 

عمل القبول من أحدى الجامعات البريطانية*   

القيام بعمل التأشيرة الالزمة بعد تزويدنا بالمسستدات المطوبة من كشف حساب بنكى * 
 الثبات امتالك المال الكافي لتغطية تكاليف الدراسة في بريطانيا

 متابعة المراحل حتى وصولك لمبانى الجامعة فى بريطانيا* 

 

 ضمان كامبردج العالمية السودان

وفق إتفاقية مبرمة بين كامبردج السودان ... وعالوة على ذلك 

 وبنك الخرطوم يمكنك تمويل دراستك من بنك الخرطوم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Levelفوائد الحصول على ال 
 

 

 يتم االعتراف على نطاق واسع على الصعيد الدولي. 4

هو معيار بريطانى قد نشأ في المملكة المتحدة، ولكن هو أيضا معترف  A Levelمعيار  

بل هو خيار كبير . به على نطاق واسع من قبل المؤسسات المرموقة في جميع أنحاء العالم

 . إذا كنت ترغب في اختيار نطاق أوسع من الخيارات في وقت الحق

 انها تسمح لك لتتخصص . 5

وبينما تركز العديد من مؤهالت القبول في الجامعات األخرى على ثقافة واسعة، ومستويات 

تسمح للطالب لشحذ عدد قليل من الموضوعات التي تتصل بطبيعة الحال  للدراسة في 

للطالب الدوليين حول   A Levelغالبا ما تركز الكليات التي تقدم مستويات . الجامعة

موضوعات مثل األعمال والرياضيات والعلوم، وكذلك موضوعات العلوم اإلنسانية مثل 

 .اللغة اإلنجليزية 

 أنها تساعد على تحسين مهاراتك في اللغة اإلنجليزية. 6

 -قبل البدء في الجامعة تجد لديهم ميزة واحدة رئيسية    A Levelالطالب الذين درسوا 

ومستويات لم تعد فقط الطالب لدخول الجامعة، ولكن . مهارات عالية في اللغة اإلنجليزية

 .أيضا السماح لهم لالستفادة من بيئة مواتية أكثر في الكليات الدولية

 أصحاب العمل أحب المستويات. 7

مهمة لمساعدتك في الحصول على القبول في الجامعة،   A Levelفي حين أن مستويات 

إال أنها يتم االعتراف على نطاق واسع . كما أنها توفر بعض المزايا العظيمة في وقت الحق

من قبل أرباب العمل في جميع أنحاء العالم يمكن أن تساعدك على الوقوف فى مقدمة 

 .المرشحين اآلخرين



 

 

 

  A Levelفيما يلي بعض فوائد 

 فهي معيار الذهب في المملكة المتحدة لاللتحاق بالجامعة. 1

اذا كان طموحك للذهاب إلى الجامعة في المملكة المتحدة، ال  يمكنك أن تفعل أفضل من أن 

على الرغم من أن الجامعات البريطانية ال نقبل مؤهالت القبول في . أوال   Level Aتأخذ 

في حين أن العديد    A Levelالجامعات األخرى، ويستهدف نظام القبول الحاصلين على 

من الطالب الدوليين تجد أنها يجب أن تأخذ دورات تدريبية قبل البدء فى الجامعة، أولئك  

 .يمكنهم الذهاب مباشرة إلى الجامعة   A Levelالحاصلين على 

 

 أنها تساعد على إعدادك للجامعة في المملكة المتحدة. 2

قبل  A Level واحدة من األسباب الكثيرة أن الطالب فى بريطانيا يقومون بالحصول على 

 الجامعة هو أنها واحدة من أفضل الطرق لالستعداد للقبول الجامعى  بعد أن صممت

المتحانات القبول في الجامعات، وبمستويات متقدمة جدا للعادات الدراسية المطلوبة من قبل 

 .الجامعات في المملكة المتحدة

 

 وهي أفضل طريق إلى أفضل الجامعات. 3

تشكل سجال ممتازا للطالب الذين يأملون في الدراسة في واحدة من أكبر الجامعات في 

هى   A Levelمستويات  -أكسفورد، كامبردج أو المؤسسات األخرى  -المملكة المتحدة 

أنها غالبا ما تكون مؤهالت القبول المفضلة . أفضل طريق

ثبت أن الطالب الدوليين الذين . للعديد من الجامعات الكبرى

قد أمنوا مقاعد لهم فى الجامعات   Level Aحصلوا على  

 .البريطانية وحول العالم 

 A Levelفوائد الحصول على ال 



 

 

 

 النتائج: 

يونيو في أغسطس/ تصدر نتائج إمتحانات مايو   

نوفمبر في يناير/ تصدر نتائج إمتجانات أكتوبر   

 الرسوم وإعادة االمتحان

.تدفع الرسوم وفقا لعدد المواد التى يجلس لها الطالب  

أو فى أي من وحداتها  A Levelالطالب الذين يكونوا غير راضين عن نتائجهم فى مواد 

 .الفردية يجب إعادة الجلوس على مستوى كامل

 المزيد من المواد اإلعالمية والدعم

CIE    لديها موقع الويب الخاص بها والذي يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة جدا من

    CIEيمكنك تحميل مجانا مناهج وأوراق  االمتحانات الماضية من موقع  . مواد الدعم

 :حيث يقدم مواد داعمة للمناهج مصممة خصيصا للطالب على موقع كامبريدج الطالب

 

http://www.cambridgestudents.org.uk 

االمتحان -السمسترات  -القبول   

 السمستر االول القبول
 السمستر الثانى

السمستر 
 االمتحان السمستر الرابع

 سبتمبر

2017 

 2017من أكتوبر

 2018إلى مارس 

 2018من أبريل 

 2018من نوفمبر  2018إلى أكتوبر 

 2019إلى أبريل 

 2019من مايو 

 2019إلى  أكتوبر 

 /إمتحانات أكتوبر 

 2019نوفمبر 

 أبريل
2018 

 2018من مايو 
2018إلى أكتوبر   

2018من نوفمبر   

2019إلى مايو  2019من يونيو    

2019إلى نوفمبر   

2019من ديسمبر   

2020مايو  إلى  

/إمتحانات مايو  

2020يونيو   



 

 

 تفاصيل الدراسة
 
 
 
 
 
 

لتفاصيلا الموضوع  

 المدة
 

 القبول والتسجيل

سمسترات 4سنتان مقسومة على   
 

لدورة إمتحانات أكتوبر نوفمبر  -قبول شهر سبتمبر   
 قبول شهر أبريل لدورة إمتحانات مايو يونيو 

أو الشهادة السودانية أو ما يعادلها     متطلبات القبول IGSCE  5شهادة متضمنة 
 مواد من ضمنها اللغة االنجليزية والرياضيات والعلوم  

 A Level مواد بحد أقصى من مواد 4ثالثة مواد بحد أدنى و   عدد المواد الدراسية

  الرياضيات المواد المتاحة
 الكيمياء
 الفيزياء
 االحياء
 االقتصاد
  االدب االنجليزى
 إدارة االعمال
 

 دورة إمتحانات أكتوبر نوفمبر مواعيد االمتحانات
 دورة إمتحانات مايو يونيو 

  %100متحان على مرحلتين  طريقة االمتحان
 : Advanced Subsidiary Level (AS Level) and 

A2 Level 

الجهة المانحة 
 للشهادة

جامعة كامبردج  -االمحانات الدولية    (CIE) 



 

 

CIE هى جزء من مجموعة جامعة كامبردج ا)UCLES (وهى منظمة ال تهدف للربح. 

طالب في  175000من قبل أكثر من   Level  Aو ASتؤخذ برامج كامبردج الدولية 

 .بلدا حول العالم في كل عام 125أكثر من 

 .تسجيل فى برامج جامعة كامبريدج الدولية والعدد متنامى سنويا  350000هناك أكثر من 

CIE   معترف بها دوليا من قبل الجامعات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك جميع

جامعة فى الواليات المتحدة بما في ذلك  450الجامعات في المملكة المتحدة وأكثر من 

 .جامعة هارفارد وييل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد

لدينا المستشارين .  هنالك خليط من المواد لتلبية متطلبات القبول على المستوى الجامعي

 .والموظفين لمساعدة الطالب في اختيار أفضل المواد إلعدادهم للدراسات الجامعية

للجامعات فى المملكة . التت ستختاره على عدد من األمور A Levelيعتمد عدد مواد  

المتحدة، يحتاج الطالب إلى ما ال يقل عن مادتين للمرور  ، يحتاج الطالب الختيار ما ال 

 .مواد  4مواد من مستوى وبحد أقصى  3يقل عن 

كامبردج العالمية السودان التكتفى بتحضيرك وجلوسك المتحان  بل يتعدى ذلك بمساعدتك 

 .فى إيجاد فرصة مناسبة لك للدراسة حول العالم 

  A Levelفى حال رغبتك فى االلتحاق بالجامعات البريطانية بعد إجتيازك المتحان   

 .تتعهد كامبردج العالمية السودان  بعمل الترتيبات الالزمة لدراستك بالجامعات البريطانية 

 الحصول على مؤهالت معتمدة من أصحاب العمل والجامعات في جميع أنحاء العالم

من المؤهالت المعترف بها عالمياً وهي أساسية  (A-Levels)تعد المستويات المتقدمة 

وعادة ما يدرس . لاللتحاق بالعديد من الجامعات والحصول على فرص للتدريب االحترافي

 :عاماً، وتساعدك على 18و 16الطالب هذه المستويات بين عمر 

 االلتحاق بإحدى الكليات أو الجامعات في بلدك أو الخارج

 العمل في المهنة التي تفضلها في المستقبل

 .التعرف أكثر على المواد التي تفضلها

   CIEما هى جامعة كامبردج لالمتحانات الدولية 



 

 

 ؟A Levelكيف يعمل ال 

يختار الطالب المواد التى يرغب في دراستها  والقبول يعتمد عادة على درجات الشهادة 

 .الثانوية العامة الخاصة بك

لتكون قادرا على  فى شهادة الثانوية العامة    (A * -C)تحتاج عادة ماال يقل عن خمسة 

أو أعلى في الشهادة الثانوية    Bو أحيانا تحتاج أيضا إلى   A Levelاختيار المواد فى  

ولكن هذا يختلف اعتمادا على ما   A Levelالعامة في الموضوع الذي تريد أن تأخذ  فى  

 .هو سوف يكون مستقبلك المهني 

وذلك على مدى عامين     A Levelوعادة ما تختار دراسة ثالثة مواد أو أكثر من مواد  

وهو الزمن المقرر من قبل جامعة كامبردج لالمتحانات الدولية وينقسم إلى قسمين، مع جزء 

ذلك يؤهلك الحصول على  المؤهالت المطلوبة عموما لاللتحاق . واحد يدرس في كل عام

 .بالجامعة

في كامبردج السودان ، يخضع الطالب لبرامج مكثفة تؤهلهم للجلوس المتحانات جامعة 

A Levelكامبرج   وتزويد الطالب بمنهج متوازن يؤها هذه المجموعات على ممارسة  

. مهنة في القانون، المحاسبة، العلوم الطبية والهندسية  

أو الشهادةالثانوية   IGCSEيمكن التسجيل في كامبردج السودان لجميع الطالب مع شهادة 

  أو ما يعادلها السودانية 

 )SSC(الشهادة السودانية ) معادلة ( تقييم 

 ). ما عدا اللغة اإلنجليزية(على المواد ألساسية  GCSE٪ أو أكثر بدال من 50مقبول على 

 A 100-80 -   B 79-70  - C 69-60  -  D 59-50  -  49  وأقل  يعنى سقوط .

 .يتم احتساب نسبة من أربع مواد إجبارية باإلضافة إلى أعلى المواد االختيارية الثالثة

 ؟A Levelكيف يعمل ال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ A Levelما هو ال 
 

 

 ؟ A Levelما هو ال 

هي المؤهالت التقليدية التي يتم تقديمها من قبل المدارس والكليات   A Levelمؤهالت 

 .19و  16للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 في المملكة المتحدة

A Level    هو المؤهل بعد ترك المدرسة الثانوية  وهو المؤهل االساسى فى كل من

 .وهى ليست إلزامية، على عكس شهادة الثانوية العامة. انكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية

A Level  )هو مؤهل يعتمد على المواد االكاديمية و يمنح كجزء من ) المستوى المتقدم

الشهادة العامة للتعليم، فضال عن تأهيل ترك المدرسة التي تقدمها الهيئات التعليمية في 

 .المملكة المتحدة والسلطات التعليمية لولي العهد البريطاني

.يقدم للطالب بعد استكمال التعليم الثانوي أو ما قبل الجامعي  

وهو عادة ما يركز على . باختصار للمستوى المتقدم، فهو يأتي بعد شهادة الثانوية العامة

والمؤهالت المهنية    BTECsالمواد األكاديمية، مقارنة بالمؤهالت المهنية مثل  

 .والتي هي أكثر عملية  NVQالوطنية،

مادة وعلى مستوىات مختلفة حيث تكون بعض المواد  قد درست في  40هناك أكثر من 

GCSE  والبعض اآلخر قد تكون جديدة. 

تقديرا عاليا جدا من    A Levelوتقدر قيمة 

قبل أرباب العمل والجامعات حتى يتمكنوا من 

فتح الكثير من األبواب لمزيد من الدراسة 

 .والمهن
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