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وهيي اليهية اليسيؤولية عين ينيشير اليهياراتأطيليقيت "ميؤسيسية اليرخيصية اليدولييية ليقيييادة الياسيب الليي ليليس اليستيعياون اليليييجيي" - 
السياسييية لسيستيخيدام تيكينيوليوجيييا التيصيالت واليعيليوميات والسيستيخيدام المين ليلينيستيرينيت ليليجيميييع ف دول ميجيليس اليستيعياون اليليييجيي

شييهيياداتييهييا الييدولييييية لييهييارات تييكيينييولييوجييييياتحييليية مييخييستييلييفيية وهيييييكييلييييية أكييثيير مييروينيية ومييقييررات إضييافييييية جييديييدة ضييميين واليييعيييراق - اليييييييوم 
التييصييالت والييعييلييومييات السيياسييييية والييوجييهيية لييلييمييسييستييخييدمييي كييكييل. وشييهييد تحييفييل الطييلق اليياص والييذي أقيييييم ف "ميينييستييجييع هيييييلييستييون

 مين جيميييع دول ميجيليس اليستيعياونICDL جيهية وميركيز ميعيستيميد ليليستيدرييب والخيستيبيار عيليى ال 300جيميييرا دبيي" ميشياركية ميثيليي عين 
والعراق.الليجي 

عيليى تيفياصيييل اليلية اليدييدة ليبيراميج ال  ICDLهيذا وهيدف اليفيل إليى إطيلع شيبيكية اليهيات اليعيستيميدة مين قيبيل ميؤسيسية ال 
ICDLواليستيي ييستيوقيع أن ييسيستيفيييد مينيهيا ميا ييزييد عين ميليييون مين وكيييفييية تيطيبيييق اليهيييكيلييية واليقيررات الضيافييية اليدييدة وفيوائيدهيا 



 خيلل الثينيي عيشيرة سينية الياضييية ف مينيطيقية اليليييج،ICDLاليرشيحيي الياليييي وهيؤل ء الياصيليي بياليفيعيل عيليى شيهيادات ال 
.2001 الدولي ف النطقة العربية من قبل منظمة اليوينسكو عام ICDLوهي عمر إطلق معيار ال 

 اليستيغييييير اليدييد تيضيمين دميج ميقيررات تحيالييية وإضيافية ميحيستيوى جيدييد مين خيلل ميقيررات أربيعية جيدييدة ليقيائيمية خيييارات اليرشيحيي
ليضيميان تيغيطييية اليهيارات اليرقيمييية واليعيرفية اليطيليوبية ف اليوقيت اليراهين وف اليسيستيقيبيل اليقيرييب، ميا ييستيييح ليليميرشيحيي وليليميؤسيسيات
تيطيويير اليعيرفية اليرقيمييية ليدييهيم وتيعيزييز اليكيفيا ءة وتيعيميييق اليبيرات بيطيرييقية مينياسيبية ليهيم تيؤمين الطيلع عيليى أتحيدث اليستيكينيوليوجيييا

تيكينيوليوجيييا التيصيالت مييهييارات تيركيييبية والجتياهيات الينياشيئية، كيميا وييستيييح هيييكيل اليبيرينياميج اليدييد ليلفيراد وليليميؤسيسيات تيصيميييم
لتحييستييييياجيياتييهييم الييوظيييييفييييية الينييييية عييبيير إخييستيييييار مييا يييقييررون ميين قييائييميية مييقييررات الييبييرينييامييج الييثييلثيية عييشيير وفييقيياً وميعيارفيهيا واليعيليوميات

الستاتحة.

بإطلق : "ينيدرك أنّ اليميييع ييسيستيخيدم اليستيكينيوليوجيييا لرغيراض عيدة، ليذليك قيمينيا ICDLوقيال جيميييل عيزو، اليديير اليعيام لـيميؤسيسية ال
اليصيييغية واليهيييكيلييية اليدييدتيي كيخيطيوة ميهيمية عيليى صيعيييد ميواكيبية اليستيغيييرات اليستيسيارعية اليستيي ييشيهيدهيا عياليم تيكينيوليوجيييا التيصيالت
واليعيليوميات اليييوم. كيميا سيييميكّينينيا اليبيرينياميج بيحيليستيه اليدثية مين تيقيدي ميقيررات ميبيستيكيرة وتحيدييثية ميا ييستيييح ليليميرشيحيي وليليميؤسيسيات
تيطيويير اليعيرفية اليرقيمييية ليدييهيم وتيعيزييز اليكيفيا ءة وتيعيميييق اليبيرات بيطيرييقية مينياسيبية ليهيم وذليك ليستيسيهيييل تيقيييق هيدفيهيم الينيشيود اليذي

يستبلور ف الستعليم مدى الياة".

* * *

 ( اليهية اليغييير ربيحييية اليقيائيمية عيليىECDL Foundation )اليياسييب اللييي" ليقيييادة الوروبييية اليرخيصية ميؤسيسية "هيذا وقياميت
  ميستيضيمينية أربيعية ميقيررات جيدييدةICDL اليصيييغية اليدييدة ليشيهيادة ال بييإطييلق تحييول الييعييالييم ICDLتيطيويير وتينيظيييم ميعيييار ال 

دقيييقية تيطيويير عيميلييية بييعييدهييي )أسيياسيييييات اليياسييب اللييي، وأسيياسيييييات الينييستييرينييت، وتييخييطيييييط الييشيياريييع، والييستييعيياون عييبيير الينييستييرينييت( 
مين الليي الياسيب ميجيال ف ميارسيي ميستيخيصيصيي ومين ميحيستيرفيي ميسيستيخيدميي عيادييي ومين خيبيرا ء مين ميدخيلتدميجيت وتحيثيييثية 

.العالم أينحا ء جميع

ICDL واليذي ييظيهير ميقيررات ال ليليميرشيح"  هيو"اليليف اليستيعيرييفيي  ICDLوتيعيكيس اليهيييكيلييية اليدييدة ميسيميىً جيدييدا ليشيهيادة ال
الينيجيزة بينيجياح مين قيبيل اليرشيح تحيستيى تيارييخيه، بيا ييسيميح ليليفيرد بيطيرييق تيعيليييميي ميسيستيمير ليييس ليه تيارييخ ينيهيايية أو تدييد زمينيي، وإنيا
ييستيبيع اتحيستييياجيات اليرشيح اليوظيييفييية الينييية، وييسيميح ليه بيالسيستيميرار بيإضيافية ميقيررات أخيرى عيبير اليسينيوات اليقيادمية تحيسيب تيقيدم وتينيوع

واخستلف اتحستياجاته الوظيفية وررغبسته بالسستمرار باكستساب أتحدث مهارات تكنولوجيا لتصالت والعلومات الديثة.

ضييميين ثييلثيية مييسييستييويييات وهييي )السيياسييي والييعييييياري والييبييرا ء(. ويييستييألييف ICDLوتيشيميل اليهيييكيلييية اليدييدة تيصينيييف ميقيررات ال 
الييسييستييوى السيياسييي ميين أربييعيية مييقييررات مييحييددة مييسييبييقيياً. بييييينييمييا يييستييألييف الييسييستييوى الييعييييياري ميين الربييعيية مييقييررات السيياسييييية الييذكييورة
بيالضيافية ليثيلثية ميقيررات ميعييياريية تيخيستيار مين بياقية تيشيميل خيميسية ميقيررات تحيسيب اتحيستييياجيات اليرشيح وميستيطيليبيات وظيييفيستيه اليالييية.
كيميا ييستيأليف ميسيستيوى اليبيرا ء مين ثيلثية مين أصيل أربيعية ميقيررات تيغيطيي ميهيارات ميستيقيدمية ف ميجيال اليستيطيبيييقيات اليكيستيبييية دون شيرط

 اعييستييبييار أي ميين الييقييررات الييثييلثيية عييشيير عييلييى أينّييه وتحييدة قييائييميية بييذاتييهليليميرشيح" "اليليف اليستيعيرييفييأي ميستيطيليبيات ميسيبيقية. كيميا وييستيييح 
بحيث يسستطيع الرشح الصول على شهادة عن مقرر واتحد أو أية تركيبة من أي عدد من القررات وفق اتحستياجاته وررغبسته.

 الديد ف أنّ كل مقرر يثل وتحدة قائمة بذاتها ويكن تعديلهاICDLوأضاف عزو:"وتستجلى إتحدى الزايا العملية لبرينامج ال 
ليستيعيكيس ميزاييا وتيدييثيات وميروينية وتينيوع اليليف اليستيعيرييفيي اليدييد. وكيان أتحيد الهيداف السياسييية مين تيطيويير اليصيييغية اليدييدة هيو
إعيادة تيدييد ميجيميوعية اليهيارات السياسييية اليستيي ييجيب أن ييستيليكيهيا جيميييع الفيراد ف اليستيميع ميهيميا كيان دورهيم ف اليوقيت الياليي
والييسييستييقييبييل الييقييريييب، كييمييا ويييوفيير الييهيييييكييل الييديييد لييلييبييرينييامييج الييروينيية لييستييصييميييييم تييركيييييبيية مييهييارات تييكيينييولييوجيييييا التييصييالت والييعييلييومييات

ومعارفها وفقاً لتحستياجاتهم."

اليبيد ء بينيشياطيات اليستيدريبو ICDLاليليف اليستيعيرييفيي" اليدييد لـيل صيييغية "وييجيري اليعيميل تحيالييياً عيليى اليستيحيول بيصيورة سيليسية إليى 
 لول مييرة ف أوروبيياICDL. ييشيار إليى أينّيه ت إطيلق بيرينياميج ال 2014 يينيايير 1والخيستيبيارات وفيق اليهيييكيلييية اليدييدة اعيستيبيارًا مين 

 ميقيررات7 مين قيبيل مينيظيمية اليييوينيسيكيو، كيبيرينياميج ييستيضيمين 2001 وطُييرح ف وقييت لتحييق ف الييدول الييعييربييييية ف عييام 1997ف عيييييام 
فقط، وقد خضع هذا البرينامج لراجعة طفيفة ينسبياً فقط منذ ذلك الي. 

-اينستهى-


