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 ICDLو والنقل البحري األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياتحالف بين 

 

 العربية الدول جامعةتحت مظلة  الرقميةالمهارات أحدث لنشر  اتفاقية

 

 
 

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل "مقر في خالل حفل تكريم  أقيم  – 2015 ،أغسطس 4، مصر

درعا تكريميا من قبل األكاديمية إسماعيل عبد الغفار رئيس  األستاذ الدكتورتسلم  سكندرية،" في االالبحري

 ECDLمن  وتقدير كعربون شكر العربية"-مؤسسة "أي سي دي إل مدير عام جميل عزو  األستاذ

Foundation   جهود األكاديمية القائمة محليا وإقليميا في تطوير ونشر مهارات ل إيرلندا -ومقرها دبلن

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على المستويين األكاديمي والمهني. كما تم خالل الحفل توقيع اتفاق 

جهود وقدرات الطرفين المحلية واإلقليمية في  جمعإلى  يهدف بين الطرفين مدته ثالثة سنوات استراتيجي

 لتكنولوجيا والمتقدمة األساسية نشر المهاراتعلى سويا لعمل وامجال تطوير ونشر المهارات الرقمية 

تحت مظلة جامعة الدول  محليا وإقليميا في سوق العمل الحاليمن األفراد والمعلومات المطلوبة  اإلتصاالت

التابعة الجهة المختصة  قبل منالجديدة  ICDLلمصادقة على شهادة على اليا حاحيث يتم العمل  العربية

  لجامعة.ل

 

جميع لوتوفير الشهادة الجديدة"  ICDL"شهادة األكاديمية كمركز إختبارات على  اعتماديشمل االتفاق هذا و

. حيث لدوليةالشهادة امعايير ووفق قواعد وشروط ولمشاريع األكاديمية الخارجية األكاديمية وكوادر طلبة 



عنها ساعات  ا للتخرج من طلبة األكاديمية ويعطىمطلبالجديدة"  ICDL"شهادة  الحصول على سيصبح

باإلضافة ألي ثالثة باألربع مقررات مطلبا لجميع الطلبة، المستوى األساسي للشهادة  . وسيكون معتمدة

مراقبة جلسات  كما سيتعاون الطرفان على .بتبعا لتخصص الطالمن المقررات المعيارية  إختيارية مقررات

عبر فريق مشترك من الطرفين من اإلسكندرية محافظة المؤسسة في قبل اإلختبار في المراكز المعتمدة من 

 مراقبي الجودة الميدانيين.

 

اليوم  ICDL:" يسعدنا التحالف مع مؤسسة إسماعيل عبد الغفار رئيس األكاديمية األستاذ الدكتوروقال 

بمباركة ودعم من جامعة الدول العربية، حيث تبني هذه الخطوة على أهدافنا وخططنا القائمة في مجال 

تطوير مهارات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات للطلبة الدارسين وهؤالء العاملين في مجاالت العلوم 

ولوجيا المتوفرة لتحقيق تميزهم في هذا والتكنولوجيا والنقل البحري، وتمكينهم من استغالل أحدث أدوات التكن

بكفاءات فاعلة ومتطورة ومعاصرة، إننا اليوم نؤطر لشراكة استراتيجية طويلة األمد على الحقل ورفد القطاع 

سنة في مجال مهارات  18الصعيدين األكاديمي والمهني بالتعاون مع مؤسسة دولية عريقة لها باع طويل منذ 

 علومات لألفراد محليا وإقليميا ودوليا"تكنولوجيا االتصاالت والم

 

بحكم خبرة المؤسسة في تطوير مناهج في تكنولوجيا  تطوير مقررات متخصصة واتفق الطرفان على

االتصاالت والمعلومات وامتالكها أفضل الممارسات على هذا الصعيد وإطالقها للهيكلية والمحتوى الجديد 

ي مجال اختصاصها المرموقتين لألكاديمية وخدمتها للمنطقة ف والمتطور للشهادة، وبحكم السمعة والخبرة

تطوير مقرر خاص باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وسيتم البدء أوال بيمية الممتدة، وعالقاتها اإلقل

  ICDLفي مجال تخصص النقل والعلوم والتكنولوجيا البحرية واعتماده دوليا كأحد المقررات الدولية لشهادة 

لمقررات الشهادة ليتواءم مع معايير مواد التدريب واالختبار  وير محتوىتط على الطرفان يتعاونكما س

لتسهيل اعتماد الشهادة ومواد التدريب واالختبار من مؤسسات التعليم العالي  المناهج الجامعية من ومتطلبات

تأمين منح من جهات مؤسسة جهودها لوستبذل ال .تعليم عالي أخرى بحكم عالقات األكاديمية بهذه المؤسسات

مناهج التطوير  باإلضافة لدعم  التكلفة على األكاديمية وطلبتها وكوادرها لتغطية جزء منخليجية وأوروبية 

 خاصة باألكاديمية.المشتركة وال

 

إيماناً من المؤسسة بمكانة األكاديمية : "العربية"-مؤسسة "أي سي دي إل مدير عام جميل عزو  األستاذوقال 

تطبيق الشهادة الدولية ل ودوليا يشرفنا التعاون وبشكل استثنائي معها اقليميالمرموقة تعليميا ومهنيا محليا وإ

لطلبة وكوادر ومشاريع األكاديمية، باإلضافة إلى  أسوة بالجامعات الحكومية المصريةبالهيكلية الجديدة 

االستفادة من قدرات وخبرات األكاديمية للعمل سويا على تطوير شهادات متخصصة تعتمد دوليا ويتم التعاون 

ونتطلع  العلوم والتكنولوجيا والنقل البحريالمشترك على نشر االستفادة منها للجهات المستفيدة في قطاع 

 ."ى هذا الصعيد قريبا بإذن هللالنتائج مميزة عل

  



نشأت فكرة إقامة األكاديمية كمعهد إقليمي للنقل  :األكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

بصدور قرار  1970مارس عام  11البحري في اجتماعات لجنة المواصالت بجامعة الدول العربية في 

بدورته الثالثة والخمسين بالموافقة على إنشاء مركز إقليمي  2631/1970رقم مجلس جامعة الدول العربية 

للتدريب على أعمال النقل البحري، وقد نص القرار على تكليف جمهورية مصر العربية نيابة عن الدول 

العربية بطلب معونة فنية من المنظمات المتخصصة لألمم المتحدة في مجال النقل البحري. وفى نهاية عام 

أوفدت األمم المتحدة لجنة مشتركة من منظماتها المعنية لدراسة مدى احتياج المنطقة لهذا المشروع  1971

وقد أوصت بضرورة إنشاء معهد تدريب بحرى إقليمي وتوفير المعونة الالزمة له ووافق البرنامج اإلنمائي 

الدول العربية المشتركة بمبلغ  مليون دوالر على أن تساهم 3.2( على إعتماد مبلغ UNDPلألمم المتحدة )

مليون جنيها مصريا على مدار خمس سنوات كما أوصت أيضا اللجنة بعد زيارة العديد من دول  8.25

المنطقة باختيار مدينة اإلسكندرية ذات المكانة الحضارية العريقة كمقر لهذا المشروع الهام من منطلق تميز 

وتم توقيع اتفاقية انشاء االكاديمية من  الكوادر المؤهلة.بية ووفرة موقعها الجغرافي الذى يتوسط المنطقة العر

كمنظمة في نطاق جامعة الدول  1974كافة الدول العربية االعضاء بجامعة الدول العربية في شهر نوفمبر 

 العربية.

 

الذراع اإلقليمي لمؤسسة "الرخصة  ICDL Arabiaتمثل مؤسسة  العربية":-مؤسسة "أي سي دي إل 

األوروبية لقيادة الحاسب اآللي" وهي مؤسسة دولية غير ربحية تقوم بإدارة عمليات توفير برامج الرخصة 

الدولية للوعي المعلوماتي في مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى تعزيز الوعي المعلوماتي واالرتقاء بمهارات 

ي واإلنترنت لدى كافة قطاعات المجتمع في العالم. تم تأسيس مؤسسة "أي التعامل مع تطبيقات الحاسب اآلل

والمساعدة في دعم تأمين  New ICDLسي دي إل العربية" في مصر بهدف اإلشراف على تنفيذ برنامج 

تمويل لمشاريع تنموية تركز على نشر المهارات الرقمية والوعي باألمن المعلوماتي، وتعمل المؤسسة على 

بالهيكلية والمقررات الجديدة في مصر بالتعاون مع جهات منتقاة تكون أكاديمية  New ICDLادة إطالق شه

وتعليمية مرموقة وذات سمعة محترمة، بحيث تعتمد المؤسسة هذه الجهات ضمن فئة مميزة عن باقي الجهات 

 ". ICDLأكاديمية “المعتمدة من قبل المؤسسة تحت مسَمى 

 


