
 "SM4Aعيیمجلل يعامتجإلاا ممالعإلاا للئاسوو" جمانررب ةةدداهھش ددمتعت يبدد ةططررش
ةقططنملاا ىىووتسم ىلع جمانرربلاا ىلع ننيیحشررملاا ننم ةعوومجم للووأأ ززجنتوو اهھھھررددااووكل

 عقاوC لوؤسCاو نمBاو ؤفكلا مادختس>ا نم دارف9ا 7كمت ىلإ فدهي اًيلود دمتعم جمانرب
يعامتجKا لصاوتلا

 ممالعإلاا لئاسوو" جمانرب ىلع نيیحشرملاا نم ةعومجم للووأأ ززاجنإإ نع يبدد ةططرش يف بيیرردتلل ةماعلاا ةةررااددإلاا تنلعأأ 

 سلجمل يلآلاا بساحلاا ةةددايیقل ةيیلوودلاا ةصخرلاا ةسسؤم" عم ننوواعتلاب كلذذوو ٬،ايیميیلقإإ "  SM4Aعيیمجلل يعامتجإلاا

 2013 ويیلويی 4 ىتحوو ويینويی 16 خيیررات نم كلذذوو "ينهھملاا ميیلعتلل ينططولاا دهھعملاا" لبق نم ذيیفنتبوو "يجيیلخلاا ننوواعتلاا

 ررددااوك نم 25 اهھمااوق يتلاا ةعومجملاا ههذهھھھربتعتوو .يبدد يف ةيیميیدداكألاا ةنيیدملاا يف ينهھملاا ميیلعتلل ينططولاا دهھعملاا رقمب



.ككررابملاا رطفلاا ديیع دعب اعابت أأدبتس يتلاا تتاعومجملاا نم ةلسلس نمض نم ىلووألاا يبدد ةططرش

 ىلإإ ةيیماارلاا يبدد ةططرش ةلاسرر معديی ثثدحلاا ااذهھھھ ننإإ" : بيیرردتلل ةماعلاا ةةررااددإلاا نم يمسرلاا ثثدحتملاا للاق هھبناج نم

 بباسكإإ ىلع لمعلاا ننإإوو ٬،ينهھملاا ءااددألاا ريیوطتوو ةةءافكلاا تتايیوتسم عفرر ىلع زيیكرتلاا للالخ نم يفيیظظولاا اهھلكيیهھھھ ةيیمنت

 ايیجولونكت ةحاس ىلع رهھظت يتلاا تتاارروطتلاا ةبكااوم نم مهھنيیكمت يف مهھسيی ةمززاللاا ةفرعملااوو تتاارراهھملاا نيیلماعلاا

".تتامولعملاا

 مماادختساب يبدد ةموكح تتاهھيیجوتل انمعدد رراططإإ يف يتأيی ثيیح ؛انل ةبسنلاب ةغلاب ةيیمهھھھأأ جمانربلاا ااذهھل ننإإ" :ففاضأأوو

 اننوك ةةدشب رخفن اننإإ .ةيیكذلاا ةموكحلاا جمانرب قيیقحت وحن ةةدحوم ةيیجيیتاارتسإإ معدد ىلإإ ففدهھت يتلاا ةيیمقرلاا تتاقيیبطتلاا

 وهھھھ تتاادداهھشلاا جمانرب ننأأ نمؤنوو ٬،يجيیلخلاا ننوواعتلاا سلجم للوودد نيیب نم ةشررولاا ههذهھب ككرراشت يتلاا ىلووألاا ةعومجملاا

 نيیصحتوو ةيیامح ءااززإإ ةلماك هھتايیلووؤسم لمحت ىلإإ انمقاطط هھيیجوت للالخ نم ٬،يبدد ةططرش يف انتلاسرر ىلإإ ةةديیج ةفاضإإ

."ينوورتكلالاا ملاعلاا تتالاجم يف صخالابوو ؛عمتجملاا

 تتالاصتالااوو ةيیكذلاا ةةزهھجألاا ىلإإ ديیقملاا ريیغ للوصولاا حبصأأ' " :ةيیلوودلاا ةصخرلاا ةسسؤم مماع ريیدم ٬،ووزع ليیمج للاقوو

 مماادختسالاا للوح يعولاا عفرل انيیعس يف .ىضم تقوو ييأأ نم لهھسأأ هھلمكأب تنرتنإلاا ملاع عم انلافططأأ لبق نم ةحوتفملاا

 عيیمج عم لمعلاا ىلإإ ففدهھت ةةديیدج ةةررددابم انتسسؤم تقلططأأ ٬،ةيیعامتجالاا ممالعالاا لئاسوو عقااوم فلتخمل نمآلااوو للووؤسملاا

 ىىدل ةلماعلاا ىىوقلاا تتاارراهھم ريیوطت .رروهھمجلاا ةماع ىلإإ للوصولل ةقطنملاا يف ميیلعتلااوو ننوناقلاا ذذافنإإ يف ةيینعملاا تتاهھجلاا

 ةكرراشملاا اننكميی ثيیح قيیثوو لكشب اعم لمعلاا ىلإإ قيیرطلاا دهھميی ٬،ةيیعامتجالاا ممالعالاا لئاسوو ععوضوم للوح يبدد ةططرش

".نيیملعملااوو تتاهھمألااوو ءابآلاا نيیب اضيیأأ نكلوو للافططألاا نيیب طقف سيیل سسرراادملاا يف ةظقيیلااوو ةفرعملاا ىىوتسم عفرر يف اعم

 نم ففدهھلاا ننإإ" :ًالئاق ينهھملاا ميیلعتلل ينططولاا دهھعملل ييذيیفنتلاا ريیدملاا ٬،ييدهھملاا يجان رروتكدلاا قلع هھتااذذ ققايیسلاا يفوو

 عقااوم تتايینقت مماادختسال ةيیلمعلاا تتاارراهھملااوو ةفرعملاا بباستكاا نم مهھنيیكمتوو يبدد ةططرشب نيیلماعلاا معدد وهھھھ جمانربلاا

 تتايیوتسم ىلعأأ ىلع ظظافحلاا لبس ريیبك لكشب زززعيی ام ؛مهھلمع ىلع اهھقيیبطتوو تتامولعملاا نمأأوو يعامتجالاا لصااوتلاا

 يف تتااررااددالااوو تتاسسؤملاا يقاب ووذحت نناا ييدهھملاا يجان رروتكدلاا ىنمتوو ٬،يبدد ةططرش اهھب رهھتشت يتلاا ينهھملاا ءااددألاا

 اهھماادختسال ممدختسملاا نكمت يتلاا ةيیعوتلااوو ةفرعملاا نم هھيیف امل اهھيیفظظومل جمانربلاا ددامتعاب يبدد ةططرش ووذح يبدد ةموكح

." ةيیلعاف رثكاا ننوكتل لمعلااوو ةلئاعلاا هھيیامحل للزنملاا يف



 يف ةطشانلاا ةئيیهھلاا - "يجيیلخلاا ننوواعتلاا سلجمل يلآلاا بساحلاا ةةددايیقل ةيیلوودلاا ةصخرلاا ةسسؤم" تنلعأأ تناكوو ااذهھھھ

 للاا جمانرب ليیغشت ىلع ييرصحلاا مئاقلااوو ٬،عيیمجلل نمآلاا مماادختسالااوو تتامولعملااوو تتالاصتالاا ايیجولونكت تتاارراهھم

ICDL فصتنم ةيیلوودلاا "عيیمجلل يعامتجالاا لصااوتلاا" ةةدداهھشل اهھيینبت نع -ققاارعلااوو يجيیلخلاا ننوواعتلاا سلجم للوودد يف 

 تتاارراهھموو ةفرعم بباستكال عمتجملاا تتائف عيیمج نيیكمتوو معدد  ىلإإ ففدهھيی جمانرب وهھھھوو 2013،٬ ررااذذآآ / سسررام رهھش

 دقلوو ااذهھھھ .ةيیسسؤموو ةيیفرعموو ةيیميیلعتوو ةيیعامتجإإ ضضاارغأل يعامتجالاا لصااوتلاا عقااوم مماادختساا ةيیفيیك للوح ةيیلمع

 يف ةقطنملاا يف ةليیوطلاا اهھتربخ ىلعً ااءانب ديیدجلاا جمانربلاا ىىوتحم ريیوطت يف ًالعافً ايیرراشتسااً اارروودد ةسسؤملاا تتذخأأ

 يموكحلاا نيیعاطقلاا تتابلطتم ممدخيیل جمانربلاا ممصوو  .تتالاصتإلااوو تتامولعملاا ايیجولونكت تتاارراهھم رشن للاجم

 عقااوموو لصااوتلاا تتاصنموو يعامتجإلاا ممالعإلاا تتاقيیبطتوو تتااووددأأ ملعتل دداارفألاا تتاجاح تقولاا تتااذذ يفوو يميیلعتلااوو

 دكنيیللااوو+Google  سلب لجوجلااوو Twitter رتيیوتلااوو  YouTube ببويیتويیلااوو Facebook ككوبسيیفلاا لثم تتانوودملاا

  .ةيینهھموو ةيیميیلعتوو ةيیفرعموو ةيیعامتجإإ ضضاارغأل كلذذوو  LinkedInننإإ

 ىىووتسملاا 0/0393/601 ممقرر تتحت Ofqual ننم ددمتعملاا للهھھھؤؤملاا تتابلططتم عم ايیشمت SM4A جمانررب رريیووططت ممت
 تتنررتنالااوو يعامتجإلاا ممالعالاا للئاسوووو تتاصنمل ننمآلاا ممااددختسالاا ممهھف " ىمسمب "ProQual"للااووكووررب ننم يناثلاا
)QCF(". وو "تنرتنإلاا ىلع ننامألاا "يعامتجإلاا ممالعإلاا لئاسوو  :يهھھھوو ةيیسيیئرر تتاادحوو ثثالث ىلإإ جمانربلاا مسقنيی" 
 ةيیفيیك نع نيیحشرملل ةةديیدج تتاارراهھم ةفاضإإ ىلع "يعامتجإلاا ممالعإلاا لئاسوو" ةةدحوو زكرتوو ."تنرتنإلاا ربع ثحبلاا

 ةيیفيیظظوو صصرف قلخوو يلمعلااوو يصخشلاا نيیديیعصلاا ءاارثإل نيیوودتلاا عقااوموو يعامتجالاا لصااوتلاا تتاكبش مماادختساا
 زكرتوو .ننامأأوو ةيیلاعفب يعامتجالاا لصااوتلاا لئاسوو مماادختساب ةقلعتملاا تتاارراهھملااوو ةفرعملاا بباستكاا نع ًالضف ٬،ةيیرراجتوو
 عقااومل للووؤسملااوو نمآلاا مماادختسالاا ريیباادتل مهھتفرعموو نيیحشرملاا تتاارراهھم ءاثرراا ىلع " تنرتنإلاا ىلع ننامألاا " ةةدحوو

 دعاست ةحضااوو ثحب تتامالعتسااوو ميیق عضوو يف "تنرتنإلاا ربع ثحبلاا" ةةدحوو دعاستوو يعامتجالاا لصااوتلاا
 "عيیمجلل يعامتجالاا لصااوتلاا" جمانرب ددامتعاا مت دقوو ااذهھھھ ..اهھنووديیريی يتلاا تتامولعملاا نع ةيیلاعفب ثحبلاا يف نيیحشرملاا

 تتاهھجلل ةمظنم ةئيیهھھھ يهھھھوو " OfQual" لبق نم مظنملاا  "QCF" ةةدمتعملاا ططاقنلااوو تتاادداهھشلاا رراططإإ ريیيیاعم قفوو
.اادنلريیأأ يلامشوو زليیوو ,اارتلجنإإ يف ةحناملاا

 ةسسؤم لبق نم ةةدمتعملاا زكاارملاا ةكبش نم ةةرراتخم تتاهھج للالخ نم "عيیمجلل يعامتجالاا لصااوتلاا" جمانرب ميیدقت متيی,

 تتامظنموو بيیرردت زكاارموو تتاعماجوو سسرراادم نمضتت يتلااوو ٬،جيیلخلاا ةقطنم يف يلآلاا بساحلاا ةةددايیقل ةيیلوودلاا ةصخرلاا

 دكؤيی امب ةيیلوودلاا ةصخرلاا ةسسؤم لبق نم هھيیلع ققدداصموو دمتعم جمانربلاا .ةيیلعافت بيیرردت ةيیجهھنم للالخ نم .ةيیموكح

.ههذيیفنت يف ةيیلوودد ريیيیاعم ننامض ىلع

-ةيیاهھنلاا-




