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Summaryشهادة المهارات االحترافية 

توفر شهادة المهارات االحترافية من ICDL للمرشحين العاملين في عدة مجاالت الحرية  في اختيار أي ثالث مقررات من المقررات المتقدمة التي قد يحتاجون إليها للتفوق في 
دورهم في مكان العمل. وبما أن هذا المستوى هو جزء من شهادة الخبير، فإنه يعد خيار للمرشحين الذين يرغبون في انتقاء مهارات الخبراء التي تناسب مجال عملهم.

معالجة الكلمات المتقدمة - تجهيز المرشحين مع القدرة على استخدام الميزات المتقدمة لتطبيقات معالجة النصوص لتحسين اإلنتاجية وتوفير الوقت.  •

كثر تطورا، وإجراء العمليات الحسابية واإلحصائية المعقدة. جداول البيانات المتقدمة - تمكن المرشحين إلنتاج تقارير أ  •

قواعد البيانات المتقدمة - تساعد المرشحين على زيادة وظائف قاعدة البيانات، من أجل إدارة وتحليل كميات كبيرة من البيانات.  •

كبر على الجماهير. كثر فعالية لها تأثير أ العروض التقديمية المتقدمة - تزود المرشحين بمهارات لتخطيط وتصميم عروض تقديمية أ  •

التسويق الرقمي المتقدم

يحــدد هــذا المقــرر االطــار الدقيــق للتســويق الرقمــي ويضــع مفاهيــم ومهــارات متقدمــة تســاعد المتعلميــن علــى بــدء القيــام بمهــام التســويق الرقمــي. هــو مســتوى متقــدم لمقــرر 
التســويق الرقمــي مــن ICDL، و يقــدم للمرشــحين منظــورا اســتراتيجيا لهــذا النــوع مــن المعرفــة، بينمــا يتــم تجهيــز ذلــك مــع العناصــر التكتيكيــة الضروريــة لبــدء التســويق عبــر 

اإلنترنــت ألي صناعــة.
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