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"أي سي دي إل" ترفض تجديد اعتماد المراكز غير المطابقة لمعايير
الجودة العالمية للشهادة
إلزام المراكز بتوفٌر مدربٌن مؤهلٌن ومعتمدٌن ومحتوى معتمد وبرمجٌات أصلٌة
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كشفت "أي سً دي إل  -العربٌة" ( ،)ICDL Arabiaالجهة المحلٌة المسؤولة عنن تشنيٌل وإدار برننام
" أي سً دي إل" ( )ICDLونشر مهارات تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات واالستخدام اآلمن لإلنترنت،
عزمها على عدم تجدٌد اعتماد مراكز التدرٌب واالختبار التً ال تمتثل امتثناال تامنا لمعناٌٌر الجنود العالمٌنة
للبرنام  .واتخذت المؤسسة مؤخرا قرارا ٌقضً بتطبٌق إجراءات رسمٌة بهذا الخصوص تسري على كافة
المراكز المعتمد دون استثناء وذلك عقب إجراء مراجعة شاملة ألداء الشبكة الواسنعة منن المراكنز المعتمند
منننن قبلهنننا والبنننالد عنننددها  614مركنننزا لبختبنننار والتننندرٌب علنننى برننننام " أي سنننً دي إل" (.)ICDL
وأظهرت النتائ عندم مطابقنة عندد منن المراكنز المعتمند  ،وبناألخص بعنر المراكنز الخاصنة ،لمواصنفات
الجود العالمٌة والمعاٌٌر الدولٌة للبرنام .
هذا واحتلت مصر مؤخرا المرتبنة الثانٌنة عالمٌنا منن حٌن عندد المسنجلٌن فنً البرننام بعند انكلتنرا ،حٌن
انتقلت أواخر شهر سبتمبر الماضً من المرتبة الخامسة إلى الثانٌة متخطٌة كب من إٌطالٌا وإٌرلنندا وبولنندا
دفعة واحد  ،األمر الذي ٌثبت أن رفع جود تقدٌم بنرام التندرٌب واتختبنار علنى البرننام إنمنا ٌصنب فنً
مصلحة زٌاد ثقة المؤسسنات واألفنراد علنى حند سنواء فنً فائند البرننام لهنم وإقبنالهم علنى التسنجٌل فٌن ،
وٌثبت أن الخطط التً تضنعها المؤسسنة والتيٌٌنرات التنً تجرٌهنا إنمنا هنً لصنالي المرشنحٌن ومؤسسناتهم
والمراكز المعتمد .
وقننال جمٌننل عننزو ،منندٌر عننام مؤسسننة "أي سننً دي إل  -العربٌننة"" :ال تقتصننر مسننؤولٌاتنا علننى حماٌننة
المصداقٌة العالٌة والسمعة الدولٌة لشهادتنا فحسب ،وإنما نعتبر أنفسننا مسنؤولٌن أمنام الحكومنة والمؤسسنات
وأفراد المجتمع فً حصنولهم علنى خندمات تندرٌب واختبنار عالمٌنة المسنتوى تضنمن تعزٌنز مهناراتهم ذات
الصلة بتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ،وذلك منن خنبل رصند ومراقبنة أداء المراكنز المعتمند منن قبلننا
بصور دورٌة للتأ ّكد من مستوى التدرٌب وسبمة االختبار ومدى مطابقتها لمعاٌٌر الجود العالمٌة".
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وأضاف عزو" :أظهرت النتائ األخٌر قصورا واضحا فً أداء بعر المراكز المعتمد من قبلننا ،وهنو منا
دفعنا إلى اتخاذ خطوات جدٌّة لتصحٌي مكامن النقص ،تماشٌا مع سعٌنا الحثٌ للحفاظ على المكانة المتمٌز
التً تتمتع بها الشهاد  .ونعمل حالٌا على تطبٌق متطلبنات نوعٌنة منن شنأنها تحسنٌن مسنتوى جنود عملٌنات
التدرٌب واالختبار واستبعاد كافنة المراكنز التنً ال تسنتوف المعناٌٌر الدولٌنة .ونندرك جٌندا طبٌعنة التحندٌات
االقتصادٌة واللوجستٌة التً تواج قطاع التدرٌب فً الوقت الراهن ،إالّ ّ
أن علٌننا أن نضنع فنً االعتبنار أن
مهارات تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات ركٌز أساسنٌة لندفع عجلنة النمنو االقتصنادي وإحندى األولوٌنات
الوطنٌة".
وتماشٌا منع هنذا الجهنود قامنت "أي سنً دي إل  -العربٌنة" بمضناعفة عندد مراقبنً ضنمان الجنود  ،وإلنزام
المراكننز المعتمنند بتأهٌننل المنندربٌن واسننتخدام مننواد التنندرٌب المعتمنند وتبنّننً أفضننل الممارسننات التدرٌبٌننة
المعتمنند  ،وهننو مننا سٌسننهم بنندورا فننً الحنند مننن مع ندّالت الفشننل فننً االختبننارات وبالتننالً تخفننٌر الوقننت
والتكالٌف التً تت ّكبدها الحكومة وأرباب العمل والمرشحٌن للحصول على الشهاد .
وأضاف عزوٌ" :شهد قطاع تكنولوجٌا المعلومات تحوالت متسارعة فً الوقت الذي تتزاٌد فٌن الحاجنة إلنى
التطورات الحاصنلة.
المهارات المتخصصة ضمن بٌئات العمل ،وهو ما ٌحتّم على الجمٌع الٌوم مواكبة هذا
ّ
ونلتزم من جانبنا بالبقاء على إطنبع علنى أحند االتجاهنات العالمٌنة المتعلقنة بنالتعلٌم والتندرٌب فنً مجنال
تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات وتعزٌز قدر المراكز المعتمد من قبلنا على مواجهنة التحندٌات المحتملنة
من خبل تقدٌم برنام " أي سً دي إل" الذي ٌرقى إلى أعلى المستوٌات العالمٌة".
هذا وأعادت "أي سً دي إل  -العربٌة" تصمٌم شهادتها وعززتها بتقنٌات متطور ومزاٌا أمنٌة جدٌد تمنع
تزوٌرها أو استنساخها .وأكدت المؤسسة إلتزامها بتعقب كافة قضاٌا التزوٌر ،حٌ تعمل حالٌا على التنسٌق
عن كثب مع كافة الجهات المعنٌة لمبحقنة كنل منن ٌقنوم برصندار أو منني أو بٌنع أو حمنل نسنن منزور منن
شهاد " أي سً دي إل" ومقاضاتهم قانونٌا.

-انتهى-

