
2. ما الفرق بين برنامج شهادة ICDL الجديد وا�صدار 5.0؟

4. إذا كنت قد اجتزت اختبارات مقررات االصدار 5.0، هل يمكنني استخدامها الستكمال
متطلبات شهادة ICDL الجديدة؟

تم تطوير برنامج شهادة ICDL الجديد لتزويد المرشحين بمهارات أساسية والزمة لمكان العمل اليوم. 
أهم ما يميز شهادة ICDL الجديدة هو أنها إعادة هيكلة وتحديث لنفس المهارات التي سبق أن

قدمها ICDL Syllabus 5.0، با�ضافة إلى أنها تتضمن مقرر مكرس ل�من السيبراني – هذا وسيكون
كله متوفرا في 3 مقررات بدًال من 7؛ وبالتالي سيقضي على التكرار ويخفض من الوقت والتكلفة على

المرشحون. يحتوي برنامج شهادة ICDL الجديد على المقررات التالية: أساسيات الكمبيوتر وا�نترنت
(جديد -يجمع بين أساسيات الكمبيوتر وأساسيات ا�نترنت) وأساسيات ألتطبيقات المكتبية

(جديد -يجمع بين معالجة النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية) وا¦من السيبراني.

ال، بإمكان المرشحون الذين بدأوا اختباراتهم على ا�صدار 5.0 االستمرار في نفس المسار الى ان
يكملوا جميع المتطلبات المتبقية. تم تطوير الشهادة الجديدة لتستبدل شهادة ICDL االصدار 5.0

كونها تشمل أحدث تقنيات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبالتالي، ال يمكن للمرشح االنتقال
من المنهج 5 إلى برنامج شهادة ICDL الجديد.

  
5. ما محتوى الحزمة االلكترونية لشهادة ICDL الجديدة ؟

تحتوي الحزمة على بطاقة مهارات، 3 اختبارات، 1 كتاب الكتروني و 20 ساعة امتحان تجريبي

6. هل ستبدو الشهادة مختلفة عن شهادة االصدار 5.0؟

نعم، تختلف شهادة ICDL الجديدة عن شهادة ا�صدار 5.0

 3. هل ستظل شهادتي صالحة بعد إطالق برنامج شهادة ICDL الجديد؟

نعم، جميع شهادات ICDL صالحة لمدى الحياة ولذلك ستظل الشهادات القائمة على ا�صدار
الخامس صالحة وتثبت هذه الشهادة أن المرشح قد أظهر مهارات أساسية خاصة في وقت محدد.

1. ما هو برنامج شهادة ICDL الجديد؟

تم تطوير برنامج شهادة ICDL  الجديد لتزويد المرشحين بمهارات أساسية والزمة لمكان العمل
اليوم.  أهم ما يميز شهادة ICDL  الجديدة هو أنها إعادة هيكلة وتحديث لنفس المهارات التي

سبق أن قدمها ICDL Syllabus 5.0، با�ضافة إلى أنها تتضمن مقرر مكرس ل�من السيبراني – هذا
وسيكون كله متوفرا في 3 مقررات بدًال من 7؛ وبالتالي سيقضي على التكرار ويخفض من الوقت

والتكلفة �عداد االفراد للعمل وزيادة ا�نتاجية بما يتناسب مع متطلبات مكان العمل اليوم. 



7. كيف يمكنني التسجيل في برنامج ICDL الجديد؟

سيكون برنامج شهادة ICDL الجديد متوفر¾ اعتباًرا من ١ سبتمبر 2020 في مراكز ICDL المعتمدة
في أنحاء جمهورية مصر.  يمكنك العثور على قائمة المراكز بالضغط على هذا الرابط.

https://icdlarabia.org/Ar/test-centres-near-you 

8. هل برنامج شهادة ICDL الجديد متاح للجميع؟

نعم، بإمكان أي شخص التسجيل في البرنامج.

9. كم ساعة تدريب تستغرق للحصول على شهادة ICDL الجديدة؟
ساعات التدريب ستحدد من خالل المركز المعتمد، يرجى التواصل مع المركز للحصول على مزيد

من المعلومات حول ساعات التدريب.

10. إذا أنهيت متطلبات االصدار 5.0 بعد 1 سبتمبر 2020 ، هل أستطيع الحصول على الشهادة
بالتصميم الجديد؟

ال،  ستحصل على شهادة ا�صدار 5.0 ¦ن الشهادة بالشكل الجديد مصممة لبرنامج ICDL الجديد.

11. لماذا ال يزال المركز يقدم االصدار 5.0؟

 بإمكان المراكز المعتمدة تقديم االصدار 5.0 بعد 1 سبتمبر 2020 ، ولكن يحق للمرشح اختيار البرنامج
الذي يرغب في االلتحاق به.

12. ما هو سعر شهادة ICDL الجديدة؟

لمزيد من المعلومات عن ا¦سعار يرجى بالتواصل مع مراكزنا المعتمدة.

13. أين يمكنني أن أجد قائمة بالمراكز المعتمدة التي تقدم برنامج شهادة ICDL الجديدة؟

للحصول على قائمة المراكز المعتمدة، يرجى زيارة موقعنا
https://icdlarabia.org/Ar/test-centres-near-you 

14. هل تتوفر اختبارات البرنامج الجديد عبر ا�نترنت؟

تتوفر جميع اختبارات برامج ICDL عبر ا�نترنت، يرجى التحقق مما إذا كان مركزك يقدم االختبار
عبر ا�نترنت. في حال لم يتوفر االختبار عبر ا�نترنت، يمكنك إجراء االختبار داخل مركز االختبار.



15. بعد أن قلت عدد ا�ختبارات في االصدار الجديد للشهادة من 7 إختبارات إلى 3 إختبارات
هل يعني ذلك أن المهارات التي سأحصل عليها  أقل من مهارات  ا�صدار الخامس؟

بالعكس تمامÈ ستحصل على نفس المهارات التي كنت تحصل عليها سابقÈ بل ستحصل على
مقرر إضافي جديد في ا¦من السيبراني.


