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  2010 أيلول/سبتمبر26 

 سبتمبر 6 بتاريخ مذكرة تفاهمل هاتوقيع عن  العراقكردستانإقليم في ) SABIS" (بيسجامعة سا"أعلنت 
 المختصة الرسمية الجهة" مجلس التعاون الخليجيل الكمبيوترقيادة الرخصة الدولية لة مؤسس" مع  2010

 لكمبيوترا لقيادة الدولية الرخصةباإلدارة واإلشراف على عمليات توفير التدريب واإلختبار على برامج 
مجال في  الموقعة لتدعم تعاون الطرفين تفاهمالمذكرة  وتأتي، والعراقمجلس التعاون الخليجي  دولفي 

 للتدريب ا مركزمؤسسةال ستعتمد ،هذه االتفاقيةوبموجب . في العراق يةثقافة المعلوماتالوالوعي تعزيز 
  سيعمل على الشويفات الدولية بإربيل ومدرسةسابيسجامعة واإلختبار على برامج الرخصة الدولية تابع ل

 القيام بدور فاعل في باإلضافة إلى ،جامعةالفي ي التعليمنظام الضمن الرخصة الدولية برامج  تطبيق
  . المجتمع شرائحكافة  بين أوساط الرقميةإلى التوعية نشاطات ترمي 

 في اليونيسكومكتب من دعم ة وبمبادرفي العراق  الكمبيوترلقيادة الدولية الرخصة برنامج  هذا وانطلق
فحسب النظام التعليمي ضمن ليس   المعلوماتينشر الوعيتشمل ل  وتمتد هذه الشراكة المميزة ،العراق

وذوي االحتياجات الباحثين عن عمل النساء والمتقاعدين ومن االجتماعية  الفئات مختلف طاوإنما بين أوس
 معلوماتيةالالثقافة تعزيز الرامية إلى ة ي الحكوم الجهودبما يكمل ،األشخاص المحتاجين مادياًوالخاصة 

على المشاركة  هذا واتفقت جامعة سابيس ومؤسسة الرخصة الدولية. واع معلوماتياعراقي وخلق مجتمع 
 18بين في الفترة إقليم كردستان في سيقام الذي  ،I1رقم كشك ب، "معرض إربيل الدولي"ضمن فعاليات 

  .  المشتركة والمبادرات والبرامجتاقدرالستعراض  الالقادمبر أكتو/تشرين األول 21و

تعتبر هذه الشراكة خطوة هامة لتزويد ": رائد محمود، ممثل مجموعة سابيس في كردستان العراقال وق
بإمكانية الوصول المباشر إلى برامج التدريب واإلختبار العراق إقليم كردستان  ومواطنيجامعة الطالب 
الرخصة بأن المؤكد فمن ،  عالي المستوىعالمياًمعياراً وبصفتها . الكمبيوترولية لقيادة خصة الدالرعلى 

عالوة و. مستقبلهم الوظيفيآفاق توسيع وطالبنا دى لالتنافسية  قدراتالعزيز تتعمل على سوف الدولية 
الخلفيات من مختلف الناس مساعدة مجال في الرخصة الدولية مؤسسة جهود  بشدةنقدر على ذلك، فإننا 

المهارات األساسية اكتساب اإلرتقاء بمستوى معارفهم الرقمية و علىواالجتماعية الثقافية واالقتصادية 
الثقافة الرقمية  لنشر مبادرةال هذه نكون جزءاً من أن يسرنا ،عليهبناءاً و. تكنولوجيا المعلوماتالمتعلقة ب

  ."كردستان العراقليم إلقمن الفوائد المباشرة العديد ستحقق التي 

المؤسسات أبرز مع الشراكات  مثلت ":مؤسسة الرخصة الدوليةعام مدير ، عزوجميل قال من جهته، و
. في المجتمع المعلوماتيةإلى تعزيز الثقافة الرامية ستراتيجيتنا إجزءاً ال يتجزأ من المستوى عالية التعليمية 
مما  ،المتميزينطالب التخريج مجال وتاريخاً عريقاً في  ةمرموقسمعة  "للخدمات التعليميةسابيس "وتمتلك 

في  ات وخبرات عالية كفاء ذويأفراد إعدادوثقافة الرقمية لاز يعزتعلى مستوى شراكتنا معها  ؤكد أهميةي
ولدى الجامعة  ؤكّد سعينا المشترك لإلستفادة من كافة مكامن القوة المتاحة لدينانو. العراقكردستان إقليم 

العراقكردستانإقليم وشعب حكومة  مصلحة فيهبما   سواءعلى حد " .   

  

   



 )SABIS Education System" (سابيس التعليمينظام "جزءاً من راق في الع "سابيسجامعة "تعد و
اإلدارة التعليمية وخدمات منتجات  "سابيس"تقدم و. قارات 4على تتوزع  اًبلد 15ب مدرسة 83يديرالذي 

لمزيد من المعلومات عن برنامج الرخصة الدولية بجامعة سابيس، يرجى  .اصةالعامة والخللجامعات 
   +964 07605101100 /+ 964 07507238442: االتصال باألرقام التالية

المعلوماتية يزود البرنامج معياراً عالمياً لمحو األمية " كمبيوترالرخصة الدولية لقيادة ال"برنامج  ويعتبر
من مجموعة على  هذا البرنامج ويقوم.  وتطبيقاته المختلفةإلستخدام الكمبيوترية  األساسبالمبادئاألفراد 

 كمبيوترالاستخدام ب  المتعلقةللمهارات األساسيةامتالك حامل الرخصة إلثبات  ايير المعتمدة دولياًالمع
المعلومات تكنولوجيا و  التقديميةعروضالوقواعد البيانات والجداول والنصوص ومعالجة إدارة الملفات و
 لغة، 48كثر من أمتاح ب، الالبرنامج  هذايحظىو. شبكة اإلنترنت والبريد اإللكترونيبما فيها  اإلتصاالتو

  . دولة168في أكثر من المنظمات الحكومية والجامعات ووزارات التعليم بإعتماد كافة 

  -انتهى-


