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���    ،1  -B��-�  2014 - للقادة قطر أكاديمية "من كل دخلت) "QLA(، التـي  التعليميـة  المؤسسة 

 لقيـادة  الدولية الرخصة مؤسسة"و  القطرية، المسلحة القوات مع بالتعاون" طرق مؤسسة "أسستها

 



                                          

 

 

 

 مؤسـسة  مظلة تحت المنضوية الجهة ،)ICDL GCC ("الخليجي التعاون لمجلس اآللي الحاسب

ICDL Arabia   �� االسـتخدام  تعزيـز و والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا مهارات بنشروا����

 برنـامج  لتطبيق إستراتيجية شراكة إتّفاقية في والعراق، العربي خليجال منطقة في لإلنترنت اآلمن

 والكـوادر  الطلبة تزويد إلى الخطوة هذه وتهدف. لألكاديمية الدراسي المنهاج ضمن  ICDLالـ

 واإلتصاالت، المعلومات تكنولوجيا إستخدام في المستوى عالمية والمهارات باإلمكانات التدريسية

 والتقنيـات  اإلتجاهـات  آخـر  على وإطالعهم الرقمي العالم في التنافسية تهمقدرا تعزيز وبالتالي

   .هذا يومنا في السيبرانية والتهديدات

  

 التدريبيـة  والدورات المحاضرات بتنظيم" للقادة قطر أكاديمية "ستقوم الجديدة، الشراكة وبموجب

 سـتتمكّن  كمـا . تمـدين المع والخبـراء  األساتذة من نخبة إشراف تحت الصلة ذات واإلختبارات

 للطلبـة  يتيح الذي ICDL الـ لبرنامج مرونةً واألكثر الجديد الهيكل من اإلستفادة من األكاديمية

 إلـى  المقررات هذه وتستند. الخاصة ومتطلّباتهم احتياجاتهم وفق وتعديلها المقررات دمج إمكانية

 األساسـي  هي مختلفة مستويات ثثال ضمن الرقمية والكفاءات المهارات تنمية في متقدمة معايير

   .والخبراء والمعياري

  

 الحاسـب  إلستخدام األساسية بالمهارات تُعنى مقررات أربعة يضم األساسي المستوى أن ويذكر

 ثالثـة  إلـى  إضـافةً  المـذكورة  األربعة المقررات على فيحتوي المعياري، المستوى أما. اآللي

 يهـدف  وأخيراً،. الوظيفية أو اليومية بالمهام المتعلّقة المهارات تحسين إلى تهدف أخرى مقررات

 على إستخداماً األكثر التطبيقات من أربعة في المتقدمة بالمهارات الطلبة تزويد إلى خبراء مستوى

 البرنامج في المتوفرة عشر الثالثة المقررات من عدد أي إختيار للطلبة يمكن كما. اآللي الحاسب

   .بهم الخاص" التعريفي فالمل "إستكمال أجل من

  

 أعـضاء  تدريب إن": "للقادة قطر أكاديمية "في األعمال دعم مدير المنصوري، يوسف السيد وقال

 أحـدث  تـسخير  مـن  سيمكّنهم واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا مهارات على التدريسية الهيئة

 إعـداد  شـأنه  من بما وفعالية، تفاعلية أكثر وجعلها التعليمية التجربة لتحسين التكنولوجية الحلول



                                          

 

 

 

 فـي  والمهنية الحياتية المجاالت جميع مع والتعامل العلمي تحصيلهم لمتابعة أفضل بشكل الطلبة

 والـدورات  المحاضـرات  تنظـيم  علـى  الجديد ICDL الـ برنامج تطبيق وسينطوي. المستقبل

 على النجاح لتحقيق الالزمة الثقة ومنحهم الطلبة لتمكين الصلة ذات واإلختبارات العملية التدريبية

 البرنامج هذا في المشاركة إلى التدريسية والكوادر الطلبة جميع ندعو السبب ولهذا. األصعدة كافة

  ."ICDL الـ مع الجديدة اإلستراتيجية بشراكتنا ونرحب

 قطـر  أكاديميـة  "مع بالتعاون نتشرف: "ICDL الـ مؤسسة عام مدير عزو، جميل قال وبدوره،

 المؤسـسات  فـي  الرقميـة  الكفـاءة  مستوى رفع إلى تهدف التي الهامة المبادرة هذه في" ةللقاد

 من  ذلك  تحقيق على ونحرص. اآللي الحاسب بتطبيقات إلماماً أكثر الحاضر جيل وجعل األكاديمية

 التركيـز  مـع  واإلتصاالت، المعلومات تكنولوجيا إستخدام في مهاراتهم تنمية على العمل خالل

 المستوى على والمنافسة النجاح تحقيق على لمساعدتهم األولوية ذات المجاالت على خاص بشكل

 إلـى  الـدؤوب  سعينا في قوياً داعماً ستشكّل األكاديمية مع الجديدة شراكتنا أن شك وال. العالمي

   ." ورسالتها ICDL الـ أهداف تحقيق

  
  -إنتهى-

 


