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 مركز الخوارزمي –خالل حفل استضافته جامعة الكويت 

 

 في المنطقة  هاحلة جديدة لبرامجتطبيق بدء عن تعلن  ICDLمؤسسة ال 

 لفردلللمؤسسة و الوظيفية اآلنية تالحتياجال قا  وف مهاراتالاختيار تركيبة  إمكانية

 

 1014 إبريل 1

مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي لمجلس "أطلقت  اليوم مركز الخوارزمي –معة الكويت باستضافة كريمة من جا

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  األساسية الستخدام مهاراتالوهي الجهة المسؤولة عن نشر  - "التعاون الخليجي

وهيكلية أكثر مرونة  مختلفةحلة اليوم  - والعراق دول مجلس التعاون الخليجيواالستخدام اآلمن لإلنترنت للجميع في 

 األساسية والموجهة للمستخدمينالمعلومات االتصاالت وتكنولوجيا  ها الدولية لمهاراتشهاداتضمن  جديدة ومقررات إضافية

في دولة من  ICDLمركز معتمد للتدريب واإلختبار على ال جهة و 00ركة ممثلين عن مشاحفل اإلطالق الخاص . وشهد ككل

 .الكويت

 ICDLعلى تفاصيل الحلة الجديدة لبرامج ال  ICDLهذا وهدف الحفل إلى إطالع شبكة الجهات المعتمدة من قبل مؤسسة ال 

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

وهي عمر  ،في منطقة الخليجخالل اإلثني عشرة سنة الماضية  ICDLالحاصلين بالفعل على شهادات ال هؤالء الحاليين و

 .1001عام  منظمة اليونسكو قبلي المنطقة العربية من الدولي ف ICDLإطالق معيار ال 



لقائمة خيارات المرشحين من خالل مقررات أربعة جديدة محتوى جديد دمج مقررات حالية وإضافة التغيير الجديد تضمن  

لمؤسسات لمما يتيح للمرشحين و، لضمان تغطية المهارات الرقمية والمعرفة المطلوبة في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب

اإلطالع على أحدث التكنولوجيا تؤمن  تطوير المعرفة الرقمية لديهم وتعزيز الكفاءة وتعميق الخبرات بطريقة مناسبة لهم

 االتصاالت تكنولوجيا مهاراتتركيبة  تصميموللمؤسسات ويتيح هيكل البرنامج الجديد لألفراد ، كما الناشئةواإلتجاهات 

عبر إختيار ما يقررون من قائمة مقررات البرنامج الثالثة عشر  الوظيفية اآلنية الحتياجاتهم ا  وفق ومعارفها المعلوماتو

 .المتاحة

نشكر جامعة الكويت على استضافة هذا الحفل ونؤكد على شراكتنا : " ICDLالؤسسة وقال جميل عزو، المدير العام لـم

 االستراتيجية مع الجامعة ومركز الخوارزمي الذين شكال داعما رئيسا لجهودنا منذ ما يزيد عن عشرة سنوات".

الصيغة والهيكلية الجديدتين كخطوة بإطالق ندرك أّن الجميع يستخدم التكنولوجيا ألغراض عدة، لذلك قمنا وأضاف عزو:" 

 البرنامجاليوم. كما سيمّكننا والمعلومات مهمة على صعيد مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم تكنولوجيا اإلتصاالت 

الكفاءة  لمؤسسات تطوير المعرفة الرقمية لديهم وتعزيزلمما يتيح للمرشحين وبحلته المحدثة من تقديم مقررات مبتكرة وحديثة 

 ".وذلك لتسهيل تحقيق هدفهم المنشود الذي يتبلور في التعليم مدى الحياة وتعميق الخبرات بطريقة مناسبة لهم

. ويتألف الخبراء(و األساسي والمعياري) وهي مستويات ثالثةضمن  ICDLال مقررات وتشمل الهيكلية الجديدة تصنيف 

المذكورة  ساسيةاألقررات مربعة األ المعياري من المستوىلف . بينما يتأاألساسي من أربعة مقررات محددة مسبقا   المستوى

 .الحالية ومتطلبات وظيفتهالمرشح  اتحسب احتياج خمسة مقررات تشملتختار من باقة ثالثة مقررات معيارية باإلضافة ل

دون شرط  التطبيقات المكتبيةمتقدمة في مجال تغطي مهارات الخبراء من ثالثة من أصل أربعة مقررات  مستوىيتألف كما 

بذاته  ه وحدة قائمةعلى أنّ  الثالثة عشرالمقررات اعتبار أي من  للمرشح" تعريفيال ملف" الكما ويتيح . أي متطلبات مسبقة

 بحيث يستطيع المرشح الحصول على شهادة عن مقرر واحد أو أية تركيبة من أي عدد من المقررات وفق احتياجاته ورغبته.

بذاتها ويمكن تعديلها لتعكس  كل مقرر يمثل وحدة قائمة الجديد في أنّ  ICDL التتجلى إحدى المزايا العملية لبرنامج و هذا

إعادة  هو الصيغة الجديدة تطوير من األساسية األهداف أحد كانومرونة وتنوع الملف التعريفي الجديد. و تحديثاتمزايا و

 والمستقبل الحالي الوقت فيمهما كان دورهم  المجتمع في األفراد جميع يمتلكها أن بيج التي األساسية مهاراتال مجموعة تحديد

 ا  وفق ومعارفها المعلوماتو االتصاالت تكنولوجيا مهاراتتركيبة  تصميمل لبرنامج المرونةالجديد لهيكل اليوفر كما و، القريب

 .الحتياجاتهم

نشاطات التدريب بالفعل بدأت و ICDLل ـل الجديد "التعريفي الملف" صيغةعلى التحول بصورة سلسة إلى  عمل حاليا  ويجري ال

ألول مرة في  ICDLال  تم إطالق برنامجيشار إلى أنّه . 1014 يناير 1 في الكويت منذ وفق الهيكلية الجديدةاالختبارات و

 7من قبل منظمة اليونسكو، كبرنامج يتضمن  2001وطُرح في وقت الحق في الدول العربية في عام  1997أوروبا في عام 

 فقط منذ ذلك الحين.  ا  هذا البرنامج لمراجعة طفيفة نسبي، وقد خضع فقط مقررات

 -انتهى-


