
ا�سئلة الشائعة

2. هل شهادة ال ICDL أو الشهادات ا�خرى المعادلة لها حسب قرار المجلس االعلى
 للجامعات تعادل شهادة الُمعلم من ICDL المعلن عنها مؤخرا؟

4. كيف يمكنني التسجيل في برنامج شهادة المعلم من ICDL؟

 3. ما هي رسوم شهادة المعلم من ICDL؟

توصي وزارة التربية والتعليم الراغبين في العمل لديها كُمعلمين اعتبار� من عام 2019 أن يحصلوا
 على شهادة الُمعلم من ICDL فهناك مهارات أخرى تم اضافتها على برنامج شهادة المعلم 

 ICDL من

يمكنك التسجيل في برنامج شهادة المعلم من ICDL بسهولة وسيبدأ التسجيل ابتداءا
من 2019/05/01 وسيعلن عن المراكز المعتمدة المشاركة من خالل موقعنا الرسمي

http://facebook.com/icdlarabia ورابط https://icdlarabia.org/Ar/teacher-certificate 
وعليك أن تقوم بالتسجيل شخصًيا في هذه المراكز المعتمدة

5. أنا ال أمتلك أي خلفية في الكمبيوتر وال أجد الوقت الكافي للدراسة. هل سيكون من
الصعب الحصول على شهادة المعلم من ICDL؟

لن يكون هناك أي صعوبة في حصولك على الشهادة حيث ستتلقى التدريب الالزم على المقررات
المطلوبة من خالل المراكز المعتمدة وسيكون هناك اختبارات تمهيدية تساعدك الجتياز االختبارات

الرسمية لتحصل على هذه الشهادة المعترف بها دوليا

تكون رسوم المواد واالختبارات لبرنامج شهادة المعلم من ICDL وفق¬ لفئتان مختلفتان:

أالسعار المدونه أعاله ال تشمل رسوم التدريب وإعادة االختبارات، ويمكن االستفسار عنها من المركزالمعتمد عند التسجيل

من؟

فئة ا³شخاص الغير حاصلين على شهادة ال ICDL أو ما يعادلها 
طبقا لقرار المجلس االعلى للجامعات

600 جنيه مصري

500 جنيه مصري فئة االشخاص الحاصلين مسبقا على شهادة ال ICDL أو ما يعادلها 
طبقا لقرار المجلس االعلى للجامعات

275 جنيه مصري فئة الموظفين العاملين في الوزارة

التكلفة ا¡جمالية 
للمرشحين@

1. ما هي أهداف برنامج شهادة المعلم من ICDL؟

يهدف برنامج شهادة المعلم من ICDL الى تمكين المعلم من استخدام أحدث مهارات الكمبيوتر
والتطبيقات الشائعة الضرورية في التعليم اليوم بما في ذلك توظيف التكنولوجيا في الفصول 
الدراسية وانشاء بيئة رقمية آمنة. هذا البرنامج طور بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم تماشيا مع

 رؤيتها لبناء المهارات والكفائات الرقمية والتكنولوجية للعاملين فيها ليطور من قدرات الطالب
 والمجتمع المصري



ا�سئلة الشائعة

نعم ، إذا كنت قد حصلت على شهادة ICDL أو شهادات أخرى معادلة لها حسب المجلس االعلى
للجامعات والتي يمكن التحقق منها، يمكنك الحصول على شهادة المعلم ICDL عن طريق دفع

الرسوم المخفضة 500 جنيه مصري واجتياز االختبارات ا³ربعة فقط للمهارات الجديدة

@ المشاركة عبر اÁنترنت
@ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

@ ا³من الرقمي للمعلمين 
@ الطباعة وإدخال البيانات

6. أنا حاصل على شهادة ICDL ا¡صدار الخامس أو احدى الشهادات المعادلة لها طبقا لقرار
،ICDL المجلس ا�على للجامعات المصري وأرغب في الحصول على شهادة الُمعلم من

هل ستحتسب لي الشهادة التي أكملتها بنجاح؟

ننصحك باكمال الشهادة التي بدأت بها وستعتبر من فئة االشخاص الحاصلين مسبقا على شهادة
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعليه يمكنك التسجيل في برنامج المعلم من ICDL الكمال

 متطلبات الشهادة وهي إكمال 4 مقررات بنجاح.

7. سجلت في شهادة ICDL  ا¡صدار الخامس ولم أكملها بعد. هل يمكنني إلغاء بطاقة
 المهارات والتسجيل في شهادة الُمعلم من ICDL؟

9. أنا ُمعلم أعمل لدى الوزارة وحاصل على شهادة ICDL أو احدى الشهادات، هل علي أن
أحصل على شهادة الُمعلم من ICDL؟

حاليا ال، انت ليس مطلوب منك ذلك، لكننا نوصي بأن يكون لديك أحدث مهارات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والتي يتم تغطيتها في شهادة الُمعلم ICDL والتي يمكنك الحصول
عليها عند اجتيازك ا³ربع مقررات الجديدة فقط. الشهادة متاحة لك بسعر مخفض 275 جنيه

مصري ويمكنك التسجيل في أي مركز معتمد.

8. أنا أسعى لوظيفة معلم مع وزارة التربية والتعليم وحاصل على احدى الشهادات في
ICDL تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، هل علي أن أحصل على شهادة المعلم من

وكيف التسجيل بهذا البرنامج؟

توصي وزارة التربية والتعليم الراغبين في العمل لديها كُمعلمين أن يحصلوا على شهادة الُمعلم
من ICDL وستحتسب لك شهادتك من حيث الرسوم بعد التحقق منها ولكن ما زال عليك أن

تمتحن با³ربع مقررات الجديدة والمخصصة للمعلمين. يبداء التسجيل في البرنامج عبر التواصل
والتسجيل مباشرة مع أحدى مراكز ICDL  المعتمدة وبالظهور شخصيا. سيتم اÁعالن عن قائمة
https://icdlarabia.org/Ar/teacher-certificate 2019/05/01 المراكز المعتمدة المشاركة بتاريخ
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12. ما الجديد في هذه الشهادة أو ما هي المقررات التي تشملها؟

تحتوي هذه الشهادة الجديدة على  9 مقررات توفر المهارات التي على جميع الُمعلمين اكتسابها
 ليصبحوا فعالين في الفصول الدراسية. لذا فيجب أن يتم اجتياز جميع المقررات بنجاح للحصول 

ICDL على شهادة الُمعلم من

يجب اجتياز جميع المقررات من أجل الحصول على شهادة المعلم ICDL، ومع ذلك، إذا كنت
قد حصلت على شهادة ICDL أو شهادات أخرى معادلة لها حسب المجلس االعلى للجامعات
والتي يمكن التحقق منها، فعليك فقط إكمال االختبارات ا³ربعة اÁضافية وسوف تحصل على

شهادة تحتوي على أسامي المقررات الجديدة.

@ أساسيات الكمبيوتر
@ أساسيات اÁنترنت
@ معالجة النصوص

@ جداول البيانات
@ العروض التقديمية

@ المشاركة عبر اÁنترنت
@ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

@ ا³من الرقمي للمعلمين 
@ الطباعة وإدخال البيانات

@ المشاركة عبر اÁنترنت
@ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

@ ا³من الرقمي للمعلمين 
@ الطباعة وإدخال البيانات

.ICDL 10. لقد قمت بالفعل بالتسجيل عبر ا¡نترنت للحصول على شهادة الُمعلم من

11. كيف يمكنني التسجيل عبر ا¡نترنت؟

ليس هنالك طرق للتسجيل في البرنامج عبر االنترنت بعد فاحذر من المواقع المزيفة وحسابات
 ال Facebook التي تدعي تسجيلك. فان التسجيل لم يبدأ بعد وبامكانك التواصل والتسجيل مباشرة 

مع أحدى مراكز  ICDL المعتمدة وبالظهور شخصيا. سيتم اÁعالن عن قائمة المراكز المعتمدة
 المشاركة بتاريخ  2019/05/01

ليس هناك طرق للتسجيل في البرنامج عبر االنترنت بعد فعليك الظهور شخصيا الحدى مراكز
ICDL المعتمدة المشاركة في البرنامج

https://icdlarabia.org/Ar/teacher-certificate
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أالسعار المدونه أعاله ال تشمل رسوم التدريب وإعادة االختبارات، ويمكن االستفسار عنها من المركزالمعتمد عند التسجيل
@@ بإمكان موظفي وزارة التربية والتعليم الحاليين الحصول على شهادة المعلم ICDL من خالل التسجيل في احدى مراكز التدريب التابعة

 لوزارة التربية والتعليم. يرجى االتصال بوزارة التربية والتعليم مباشرة لتحصل على قائمة المراكز.

من؟

فئة ا³شخاص الغير حاصلين على شهادة ال ICDL أو ما يعادلها 
طبقا لقرار المجلس االعلى للجامعات

600 جنيه مصري

500 جنيه مصري فئة االشخاص الحاصلين مسبقا على شهادة ال ICDL أو ما يعادلها 
طبقا لقرار المجلس االعلى للجامعات

275 جنيه مصري** فئة الموظفين العاملين في الوزارة

التكلفة ا¡جمالية 
للمرشحين@

13. هل هذه الشهادة مجانية؟
ICDL ليست مجانية و ستكون رسوم المواد واالختبارات لبرنامج شهادة المعلم من

وفق¬ لفئتان مختلفتان:

14. هل هذا هو السعر ا¡جمالي لهذه الشهادة؟

16. أنا طالب، هل يمكنني الحصول على شهادة الُمعلم من ICDL في جامعتي؟

15. أنا محامي، هل يمكنني التقديم؟

االسعار المدونه أعاله ال تشمل  الضريبة ورسوم التدريب ورسوم إعادة االختبارات، وباالمكان
 االستفسار عنها مع المركزالمعتمد مباشرة عند التسجيل

 ICDL ان كان في جامعتك مركز معتمد من ICDL بامكانك التسجيل في شهادة الُمعلم من
 https://icdlarabia.org/Ar/teacher-certificate  وبامكانك التحقق من ذلك عبر موقعنا الرسمي

بامكانك التسجيل في برنامج شهادة ICDL المناسبة لمهنتك عبر أي مركز ICDL معتمد

 17. كيف ستبدو الشهادة؟

ستبدو الشهادة مطابقة لشكل شهادة ICDL الحالية وستتضمن شعار وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفني وأيضا ميزات ا³مان التي ستمكن الوزارة من التحقق من صحة الشهادة على

 موقع ICDL الرسمي

 18. كم ستستغرق استالم الشهادة بعد االنتهاء من جميع متطلباتها؟

يستغرق استالم شهادة ال ICDL عادًة مدة أسبوعين من تاريخ اكمال متطلباتها، ولتسريع تزويد
 الوزارة باسماء المؤهلين بشهادة المعلم من ICDL ستزود المؤسسة الوزارة بنظام عبر اÁنترنت

ICDL يمكنها التحقق من اسماء ا³شخاص الذين بالفعل حصلوا على شهادة الُمعلم من 
وأن شهادتهم قيد المعالجة

info.egypt@icdlarabia.org إذا لم يتم تغطية أسئلتك هنا، فال تتردد في إرسال جميع استفساراتك على


