
 

 

  ICDLال جديدة لبرامجالحلة التطبيق  جامعة الدمام األولى بين الجامعات السعودية في

 جديدة أربعة تتميز بهيكلية مرنة ومقررات  الجديدة   ICDL برامج 
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رخصة الدولية لقيادة الة الجديدة لبرامج استعدادها لتطبيق الهيكلعمادة السنة التحضيرية عن ممثلةً في أعلنت جامعة الدمام 

مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة " يأتي ذلك تزامناً مع إطالق، للطالب والطالباتمع بداية السنة الدراسية القادمة  ICDL الحاسب

هارات األساسية الستخدام تكنولوجيا االتصاالت وهي الجهة المسؤولة عن نشر الم - "الحاسب اآللي لمجلس التعاون الخليجي

في دولة اإلمارات  لبرنامجها الجديد  -والمعلومات واالستخدام اآلمن لإلنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق 

جديدة  حلة مختلفة وهيكلية أكثر مرونة ومقررات إضافيةوالذي كشف عن العربية المتحدة في إمارة دبي األسبوع الماضي، 

 الدولية.  ICDLشهادات ال ضمن 

 واالختبارجهة ومركز معتمد للتدريب  211ممثلين عن وحضره الذي أقيم في "منتجع هيلتون جميرا دبي"  -حفل الشهد حيث 

 وآلية ICDLتفاصيل الحلة الجديدة لبرامج ال الخاصة بعدداً من الفقرات  –والعراق من جميع دول مجلس التعاون الخليجي 

المرشحين الحاليين ما يزيد عن مليون من  اهستفيد منيتوقع أن يالتي و وفوائدهاوالمقررات اإلضافية الجديدة تطبيق الهيكلية 

وهي عمر إطالق معيار ال  ،في منطقة الخليجخالل اإلثني عشرة سنة الماضية  الشهادةعلى  وهو العدد الفعلي للحاصلين

ICDL 3114عام  منظمة اليونسكو قبلي المنطقة العربية من الدولي ف. 

وذكر عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الدمام / د. عبد الباقي بن دمحم التيسان أن تطبيق مثل هذا البرنامج 

ال سيما الجامعة أكبر اهتمام،  ارةإديأتي مواكبةً للتطّورات التقنية في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تشهدها الجامعة وتوليها 

 باكتسابهم المهارات الالزمة للتعامل معوأّن ذلك ينعكس على مخرجات وجودة التعليم لدى طالب وطالبات السنة التحضيرية 

 .ICDLشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب حصولهم على وقياسها من خالل معيار دولي باإلضافة إلى الحاسب اآللي 

عبدالباقي التيسان بأن الشهادة يتم تدريسها كجزء من المتطلبات الدراسية في مهارات الحاسب اآللي والتي ال بد  د.وأضاف 

وأن نسبة من حصلوا على الشهادة خالل العام الماضي  ز اختبارها والحصول على الشهادة،لطالب السنة التحضيرية من اجتيا

 % من إجمالي عدد الطالب والطالبات.56

من التغيير الجديد تضّ  لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق أن   ICDLالؤسسة جميل عزو، المدير العام لـم جانبه ذكرمن 

لضمان تغطية المهارات من خالل أربعة مقررات جديدة لقائمة خيارات المرشحين جديد  امحتودمج مقررات حالية وإضافة 

لمؤسسات تطوير المعرفة الرقمية لديهم لو لهممما يتيح  ،وفي المستقبل القريبالرقمية والمعرفة المطلوبة في الوقت الراهن 

. مستمر ليس له تاريخ نهاية أو تحديد زمنيبشكل م تعلالبما يسمح للفرد و ،مناسبةالطريقة الوتعزيز الكفاءة وتعميق الخبرات ب

الصيغة والهيكلية الجديدتين كخطوة مهمة بإطالق نا ندرك أّن الجميع يستخدم التكنولوجيا ألغراض عدة، لذلك قمبأننا " وقال 

 ."اليوموالمعلومات  االتصاالتعلى صعيد مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم تكنولوجيا 



كل مقرر يمثل وحدة قائمة بذاتها ويمكن تعديلها  الجديد في أنّ  ICDL التتجلى إحدى المزايا العملية لبرنامج  وأضاف عزو:"

 . ”الجديد ICDLسجل ال ومرونة وتنوع  لتعكس مزايا وتحديثات

 -انتهى-


