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Computer 

Typing and Data Entry

82 Words Per Minute (WPM)

98% Accuracy

2,000 Keystrokes Per Hour (KPH)

60 Characters Per Minute (CPM)
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Summaryشهادة المهارات اإلنتاجية

ُصّممت شهادة المهارات اإلنتاجية من ICDL لتزويد المرشحين بمهارات أعلى من المهارات األساسية. يمكن للمرشحين الذين يسعون للحصول على هذه الشهادة أن 
يجمعوا بين أي ثالثة مقررات من المهارات التطبيقية التي تتناسب مع دورهم الوظيفي، إلى جانب شهادة المهارات األساسية من ICDL. يمكن االختيار من المهارات 
التطبيقية األساسية للتخصص في وظيفة محددة )على سبيل المثال التسويق الرقمي( أو اختيار مقرر أساسي للنمو في أي مكان عمل )على سبيل المثال العروض 

التقديمية(.

التسويق الرقمي - يغطي أساسيات التسويق الرقمي، بما في ذلك التواجد على شبكة اإلنترنت، وتحسين محركات البحث، ووسائل التواصل االجتماعي، واإلعالنات.

األمن الرقمي - يحدد مفاهيم األمن عبر اإلنترنت الضروري لحماية الحياة الرقمية لإلنسان في المنزل والعمل.

التكنولوجيا في التعليم - يحدد االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل تربوي لدعم وتعزيز التعليم والتعلم والتقييم في الصفوف الدراسية.

األمن الرقمي )الجهات العسكرية والشرطة( - يساعد المرشحين على فهم كيفية حماية المعلومات الحساسة والبنية التحتية من الهجمات اإللكترونية.

.)HIS( كثر فعالية وكفاءة وقائم على األدلة استخدام األنظمة المعلوماتية المعنية بالصحة- يؤكد على االستخدام المناسب ألنظمة المعلومات الصحية بشكل أ

العروض التقديمية - تمكن المرشحين من فهم مفهوم العروض التقديمية وإثبات الكفاءة في استخدام برامج العروض التقديمية.

استخدام قواعد البيانات - يؤسس مفهوم قاعدة البيانات والكفاءة في استخدام قاعدة البيانات.

تخطيــط المشــاريع - تمكــن المرشــحين مــن اســتخدام برمجيــات إدارة المشــاريع إلعــداد خطــط المشــاريع ومراقبــة المشــاريع، بمــا فــي ذلــك تخطيــط وإدارة الوقــت والتكاليــف 
والمهــام والمــوارد.

أمن تكنولوجيا المعلومات - يوضح المفاهيم الرئيسية التي تكمن وراء االستخدام اآلمن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحياة اليومية.

التعــاون عبــر اإلنترنــت - يقــدم أدوات تعاونيــة عبــر اإلنترنــت، مثــل التخزيــن، والتطبيقــات اإلنتاجيــة، والتقويمــات، ووســائل التواصــل االجتماعــي، واجتماعــات الويــب، وبيئــات 
التعلــم، وتكنولوجيــا األجهــزة المتنقلــة.

التواصل االجتماعي - يسلط الضوء على المهارات في استخدام موارد وسائل التواصل االجتماعي على نحو فعال في الحياة الشخصية والمهنية.

السالمة على اإلنترنت - يحدد المعرفة المطلوبة الستخدام أجهزة الكمبيوتر بأمان ومجموعة من األجهزة المحمولة وللتعرف على التهديدات عبر اإلنترنت.

البحث عبر اإلنترنت - يمكن المرشحين من التعرف على مصادر المعلومات المختلفة، التقليدية منها أو اإللكترونية، فضالً عن معرفة مزايا تلك المعلومات ومساوئها.

الحوسبة - يحدد المفاهيم والمهارات األساسية المتعلقة باستخدام التفكير الحسابي والترميز إلنشاء برامج كمبيوتر بسيطة.

+

HOW DO I GET STARTED?
To find out more about this certification, please visit www.icdlarabia.org/certifications
To locate your nearest accredited test centre, please visit  www.icdlarabia.org/find-test-centre

جداول البياناتمعالجة النصوصأساسيات اإلنترنتأساسيات الكمبيوتر
أي ثالثة مقررات 

من المهارات 
التطبيقية


