
 ةيیناثلاا ةيیفيیصلاا ICDL للاا تتاميیخم ررووحم تتنررتنإلاا ىلع ننامألااوو يعامتجالاا للصااووتلاا تتاصنم 
 ةةررشع

 نمEا مادختسCا لوح بابشلا ةيعوتل  صاخلاو ماعلا 5عاطقلا 5ب ةكارشلا رود زربي يونسلا ثدحلا
تنرتنHل



 ننوواعتلاا سسلجمل يلآلاا ببساحلاا ةةددايیقل ةيیلووددلاا ةصخررلاا ةسسؤؤم تتنلعأأ - )2013 وويینوويی 25( ةةددحتملاا ةيیبررعلاا تتااررامإلاا ٬،يبدد
 ييررصحلاا ممئاقلااوو ٬،عيیمجلل ننمآلاا ممااددختسالااوو تتاموولعملااوو تتالاصتالاا ايیجوولوونكت تتاارراهھم يف ةططشانلاا ةئيیهھلاا يهھھھوو – يجيیلخلاا
ـ لاا تتاميیخم ققالططناا ننع - ققااررعلااوو يجيیلخلاا ننوواعتلاا سسلجم للوودد يف ررتوويیبمكلاا ةةددايیقل ةيیلووددلاا ةصخررلاا جمانررب لليیغشت ىلع

ICDL سسكعيیوو ااذذهھھھ .2013 سسططسغأأ 31 ىتحررمتست يتلااوو للبقملاا وويیلوويی علططم يلااووتلاا ىلع ةةررشع ةيیناثلاا ةنسلل ةيیفيیصلاا 
 ٬،ةكرراشملاا ةصاخلااوو ةيیميیلعتلاا تتاسسؤؤملااوو ةيیمووكحلاا تتامظظنملااوو ةيیلووددلاا ةصخررلاا ةسسؤؤم ننيیب ةةدديیططوولااوو ةمهھملاا ةكااررشلاا ثثددحلاا
 للوودد يف ببابشلاا ننيیب ننيیيیتاموولعملاا ننامألااوو يعوولاا ررشن ةةددايیزز يف ءالؤؤهھھھ للك ننيیب ككررتشملاا ففددهھلاا اهھھھززززعيی يتلاا ةكااررشلاا يهھھھوو
   .يجيیلخلاا ننوواعتلاا سسلجم

  ننع ووبرريی ام للصح ؛2001 مماع يف ةيیفيیصلاا تتاميیخملاا ققالططناا ذذنم هھنإإ" :ةيیلووددلاا ةصخررلاا ةسسؤؤم مماع رريیددم ووززع لليیمج للاقوو
 ننيیيیددجوو ننيیلقتسم ننيیملعتم ااووحبصيیل ممهھھھددعاس ييذذلاا ررمألاا ٬،ّيميیلقإلاا ىىووتسملاا ىلع ICDL ـلاا ةةدداهھش ىلع ةةاتفوو بباش 50,000

 ".ممهھسفنأب ةيیمقررلاا ةيیميیلعتلاا ددررااووملاا ننع ننيیثحابوو

 ّيمقررلاا يعوولاا ررشن ةةددايیززب ققلعتيی اميیف ةسسؤؤملاا ةمهھم يف اًسيیئرر ااًءززج يفيیصلاا مميیخملاا للكشيی":ووززع للاق ٬،هھتااذذ ققايیسلاا يفوو
 ةيیعامتجالاا تتاارراهھملاا ثثددحلاا ااذذهھھھ ززززعيی امك ٬،للضفألل ممهھتاارراهھم ىىووتسمب للاقتنالل  مموويیلاا ببابش ززيیفحت ةيیغب ؛ينقتلاا يّنبتلاا للددعموو
 للب ٬،ببسحف ففيیصلاا ااذذهھھھ هھيیفررتلااوو ةةدديیددجلاا تتاارراهھملاا ننم اادًديیززم ننووكرراشملاا ببستكيی ننلوو ٬،ممهھنااررقأأ عم للعافتلاا رربع ةةدديیددجلاا
 تتاعاس ةقططنملاا يفوو مملاعلاا للووح ةةدديیددع ةيیميیدداكأأ تتاسسؤؤم اهھنع يططعت يتلااوو ٬،اهھب ففررتعم ةيیلوودد ةةدداهھش ىلع ننوولصحيیس
 ".ةةددمتعم

 عّقووت ننعً الضف ٬،صصاخلااوو مماعلاا ننيیعاططقلاا ننم تتاسسؤؤم للبِق ننم مماعلاا ااذذهھھھ يفيیصلاا مميیخملاا ممعدديُی ٬،ةقباسلاا ممااووعألاا ررااررغ ىلعوو
 ببذذجت ةةرريیثم تتاعووضووم ججااررددإإ بببسب ننيیحشررملاا لليیجست يف ايًیسايیق اًمقرر اهھليیجست يلآلاا ببساحلاا ةةددايیقل ةيیلووددلاا ةصخررلاا ةسسؤؤم
 ننم ننيیكرراشملاا ننّكميُی ذذفنملاا جهھنملاا ننأأ رركذذلاب رريیددجلاا .تتاموولعملاا ايیجوولوونكت ةيیامحوو ةيیعامتجالاا ططئاسوولاا يف ببابشلاا ممامتهھھھاا
 ةةووالع ٬،ةقثوو ةيیلووؤؤسمب ةعوونتملاا ةيیعامتجالاا ططئاسوولاا عقااووم ممااددختساا ىلع ةةررددقلاا ببناجب ٬،ةيیساسألاا ررتوويیبمكلاا تتاارراهھم بباستكاا
 اهھتططشنأأ للالخ للقنتلاا للئاسوووو تتابجوولاا ةيیفيیصلاا تتاميیخملاا ننمؤؤتوو ٬،تتاميیخملاا ةةاعرر ننم ةيیررصح ايیااددهھھھوو ةيیهھيیفررت ةططشنأأ ىلع
.عيیباسأأ 4 ررمتست يتلاا

 ممااددختسإلاا للووح ةحيیصن 101 ييووحيی ببيیتك ننع ةةررابع يهھھھوو ؛ككررتشم للكل ةميیق ةيیددهھھھ ةنسلاا ههذذهھھھ ICDL للاا تتاميیخم ممددقتوو ااذذهھھھ
 ةيیامح ةنجل"وو ةيیلووددلاا ةصخررلاا ةسسؤؤم ننم للك ننم ةمددقت ببيیتكلاا ٬،يعامتجإلاا للصااووتلاا عقااووموو تتنررتنإلل للووؤؤسملااوو ننمآلاا
 ننيیب ننموو .يبظظووبأأ يف تتاموولعملااوو ةمظظنألل يبظظووبأأ ززكررموو ةةددحتملاا ةيیبررعلاا تتااررامإلاا ةلوودد يف ةيیلخااددلاا ةةررااززوو يف "للفططلاا
 ةقيیددحلاا( هھيیفررتوو ةيیلست ننكامأأوو ٬،)ققررشملاا ككنبوو يس يب سسإإ ششتيیإإ ككنب ( ةلوومم تتاهھج :مماعلاا ااذذهھھھ ىىررخألاا ةيیعااررلاا تتاهھجلاا
 ٬،)سسايی ةةرريیززج يف يئاملاا مملاعلااوو ٬،يبدد مموويیرريینيیفلوودد ننم ننيیفالددلاا ضضووررعوو ٬،ككرراب ااووكأأ ددنال مميیررددوو ٬،يبدد سستنالتأأ يف ةيیئاملاا
 ةكررشوو ٬،ززررذذررب ةكررشوو ٬،ننووناك ةكررشوو ٬،الووكاكووك ةكررشوو ٬،ينططوولاا يبدد تتااررامإلاا ككنبوو ٬،يج ييدد ففررش( ايیااددهھلاا يمددقموو
 ةةددحتملاا( ةعابططلاا ككيیررشوو ٬،)يب يت ييآآ ةعوومجم( يمالعإلاا ككيیررشلل ةفاضإلاب ٬،)ززغنيیوو يس يئاملاا نناارريیططلاا ةكررشوو ٬،ايیكوون
 .)ررشنلااوو ةعابططلل

 -ةيیحووللاا ةةززهھجألااوو ةيیكذذلاا ففتااووهھلاك - للوومحملاا ففتاهھلاا ةةززهھجأأوو ةيیعامتجالاا ططئاسوولاا تتحبصأأ ددقل" ً:الئاق ووززع دديیسلاا ففددررأأوو



 ننيیغلابلاا ىلع ررصتقيی ال اهھمااددختساا ننإإ ذذإإ ٬،ّيجيیلخلاا ننوواعتلاا سسلجم للوودد ةقططنم نناكس ىىددل ةيیموويیلاا ةةايیحلاا ننم ايًیساسأأ ااًءززج
 ففيیررعتلاا تتاارراهھموو تتنررتنإلاا ممااددختساا ءانثأأ ةمالسلاا للعج ام ٬،تتايیتفلااوو ةيیتفلاا ةةززهھجألاا ههذذهھھھ ممددختسيی للب ٬،ببسحف ننيیفررتحملااوو
".ةقططنملاا ههذذهھھھ يف ةحلملاا رروومألاا ننم ةيیمقررلاا

 يميیلقإلاا ققيیسنتلااوو ننوواعتلاب ققلططنت يتلاا ةيیفيیصلاا تتاميیخملاا ةططشنأأ ممعددت ةةدديیددع ةيیميیلعت تتاسسؤؤموو تتائيیهھھھ ننأأ ىلإإ ةةرراشإلاا ررددجت
 ققووفتلااوو ثثاحبألاا ززكررم" ننم للك عم ايیوونس ددقاعتيی ييذذلاا مميیلعتلل يبظظووبأأ سسلجم :اهھنموو ةيیلووددلاا ةصخررلاا ةسسؤؤم ننيیبوو اهھنيیب
 ررابتخإلااوو ببيیررددتلاا تتامددخ ذذيیفنتل ةةددحتملاا ةيیبررعلاا تتااررامإلاا ةعماجوو يبظظووبأأ ةعماجوو ايیلعلاا ةيینقتلاا تتايیلكل عباتلاا "يجوولوونكتلاا
 تتيیووكلاا ةعماجل ةفاضإلاب ٬،ةقرراشلاا ةعماج عم ددقاعت ييذذلااوو ةقرراشلاا ممكاح وومس ننااوويیددوو ٬،يبظظووبأأ ةةررامإإ يف ةةررشتنملاا اهھعررفأأ للخاادد
 ىىددل ةةددمتعملاا ببيیررددتلاا ززكااررم ننم رريیبك ددددع ىلإإ ةفاضإلاب .امهھل ننيیعبات ننيیيیوونس ننيیميیخم نناارريیددت ننيیتللاا سسووباق نناططلسلاا ةعماجوو
 ةةددئافلاا ممعتل ففيیصلاا ةةررتف للالخ ةلقتسم ةيیفيیص تتاميیخم ذذفنت يتلااوو مميیلقإلاا رربع يلآلاا ببساحلاا ةةددايیقل ةيیلووددلاا ةصخررلاا ةسسؤؤم
.ةقططنملاا ءاحنأأ ننم تتايیتفلااوو ببابشلاا ننم ددددع رربكاا

 ىلع لليیجستلاا ىجرريی ؛يلآلاا ببساحلاا ةةددايیقل ةيیلووددلاا ةصخررلاا ةسسؤؤم اهھمظظنت يتلاا ةيیفيیصلاا تتاميیخملاا للووح لليیصافتلاا ننم دٍديیززمل
 ففتاهھلاا ممقررب للاصتالاا ووأأ HYPERLINK "http://www.icdlgcc.org" www.icdlgcc.org       عقووملاا

4540420 4 971+

-ةيیاهھنلاا-

 ةيیغب تتررووطط يتلااوو يلآلاا ببساحلاا تتاارراهھمب ففيیررعتلاب ةيینعملاا تتااررددابملاا ىىددحإإ يهھھھ يلآلاا ببساحلاا ةةددايیقل ةيیلووددلاا ةصخررلاا ننإإ
 تتاقيیبططتوو ةيیصخشلاا يلآلاا ببساحلاا ةةززهھجأأ ممااددختساا يف ةةءافكلاا ىىووتسم عفرروو اهھب مماملإلااوو تتاموولعملاا ايیجوولوونكت تتاارراهھم عفرر
 ننوواعتلاا سسلجمل يلآلاا ببساحلاا ةةددايیقل ةيیلووددلاا ةصخررلاا ةسسؤؤم ددعتوو ااذذهھھھ .ضضررألاا هھجوو ىلع ددااررفألاا للك ىىددل يلآلاا ببساحلاا
 ةسسؤؤملاا ههذذهھھھ ذذفنتوو ٬،ققااررعلااوو يبررعلاا جيیلخلاا للوودد يف اهھھھررشنوو ةيیلووددلاا ةصخررلاا جمااررب ذذيیفنتب ةيینعملاا ةةدديیحوولاا ةهھجلاا يهھھھ يجيیلخلاا
 يهھف اهھقيیقحت ىلإإ ةسسؤؤملاا ىعست يتلاا ةلاسررلاا ننع امأأ .ةقططنملاب ةةددمتعملاا تتاهھجلااوو ةيیميیلعتلاا تتاسسؤؤملاا ىىرربك ننم مٍمعددب اهھلامعأأ
 امب ههررسأب عمتجملااوو للب تتاسسؤؤملااوو ددااررفألاا ننيیكمت اهھنأش ننم يتلااوو تتاموولعملااوو تتالاصتالاا ايیجوولوونكتل ؤؤفكلاا ممااددختسالاا ززيیززعت
www.icdlgcc.org :ةةررايیززب ااوولضفت .ةفاك مملاعلاا ءاجررأأ يف ةةددووجلاا ةيیلاع ددامتعاا جمااررب ننم هھمددقت

:ـب للاصتالاا ىجرريُی ٬،تتاموولعملاا ننم دديیززمل

ييرريیاططف ءاهھب

Genesis ME Consulting ىىددل ةماعلاا تتاقالعلاا رريیددم

00971507497353 :ممقرر للااووج

Bahaa.fatairy@genesis-me.com :ينووررتكلإلاا دديیرربلاا

www.genesis-me.com :ينووررتكلإلاا عقووملاا




