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% فً أعداد 42تعلن عن زٌادة بنسبة  " العربٌة -أل أي سً دي "

 الخلٌج العربً بالبرنامج فً المسجلٌن 

 

(، الجهة المسؤولة ICDL Arabia) "العربٌة -أل أي سً دي أعلنت " - 4102 نوفمبر  05، االمارات

نشر مهارات تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات واالستخدام اآلمن لإلنترنت فً دول مجلس التعاون  عن

برنامج "الرخصة الدولٌة فً % فً أعداد المسجلٌن 46، عن تسجٌلها زٌادة بنسبة الخلٌجً والعراق ومصر

جاري. وٌعزى ذلن إلى ال فً الخلٌج العربً حتى اآلن خالل العام الجدٌد (ICDLلمٌادة الحاسب اآللً" )

 انطلكالجدٌد للبرنامج والذي سبك أن  الهٌكلالدراسٌة الجدٌدة فً الرخصة والمرونة التً ٌتٌحها  الممررات

هذا العام. وبلغت الزٌادة فً أعداد المسجلٌن بالبرنامج من دول مجلس التعاون الخلٌجً نسبة  بداٌةفً 

% ثم مملكة 53% من هذه الزٌادة تلتها لطر بنسبة 64%، حٌث شكلت دولة اإلمارات ما نسبته 46

 %.5% ثم السعودٌة بنسبة 6% تلتها سلطنة ُعمان بنسبة 31البحرٌن بنسبة 

تعلٌمٌة إلى  ممرراتجدٌدة لبرنامج "الرخصة الدولٌة لمٌادة الحاسب اآللً" وإضافة وتضمن الممررات ال

لائمة خٌارات المتمدمٌن للوظائف، تزوٌدهم بالمهارات الرلمٌة التً ٌحتاجها سوق العمل الٌوم. كما توفر 

، ا المعلوماتوأمن تكنولوجٌ  عبر االنترنتالتعلٌمٌة الجدٌدة مثل تخطٌط المشارٌع والتعاون  الممررات

العمل على السواء وتمكنهم من تطوٌر ثمافتهم وكفاءتهم  وأصحاب المرونة الالزمة للمرشحٌن للوظائف 

برنامج "الرخصة  هٌكلٌةووخبرتهم الرلمٌة بالطرٌمة التً تناسبهم. وٌتماشى هذا التحدٌث فً محتوى 

ل التدرٌب والتعلٌم حول العالم وخاصة فً الدولٌة لمٌادة الحاسب اآللً" مع رؤٌة الجهات التنظٌمٌة فً مجا

 المملكة المتحدة والوالٌات المتحدة.

كما تتماشى الممررات الجدٌدة لبرنامج "الرخصة الدولٌة لمٌادة الحاسب اآللً" مع التصمٌم الجدٌد للشهادة 

م للوظٌفة العمل التحمك من مهارات المتمد ألصحابوالذي ٌحتوي على تمنٌات أمنٌة ومزاٌا مفٌدة تتٌح 

البرنامج لد أتموها  ممرراتوتسمح للموظفٌن بتتبع تمدمهم على النحو الذي ٌُمكنهم من معرفة أي من 

، الذي ٌتٌح لحاملً الشهادة مشاهدة ملفهم (QR Code)" الفريدرمز التأكيد "بنجاح. ومن بٌن هذه المزاٌا 

 والمتاح مجاناً على كافة أنواع األجهزة الذكٌة. "الفريدرمز التأكيد " عبر استخدام

 بالهٌكلٌة: "تعزى الزٌادة الكبٌرة فً أعداد المسجلٌن "العربٌة -أل أي سً دي "جمٌل عزو، مدٌر عام ولال 

الجدٌدة لبرنامج "الرخصة الدولٌة لمٌادة الحاسب اآللً" فً دول مجلس التعاون إلى المبادرات االستبالٌة 

التً اتخذتها الحكومات فً هذه الدول لتمكٌن كافة مواطنٌها من اكتساب أحدث مهارات تكنولوجٌا 

منه إلى المرارات التً اتخذها  المعلومات واالتصاالت. أما التمدم المحرز فً دولة اإلمارات فٌعود فً جزء

ممرر  مركز أبوظبً لألنظمة اإللكترونٌة والمعلومات وشرطة أبوظبً لتدرٌب كافة الموظفٌن لدٌهما على

كل من لطر والبحرٌن نظراً ألنظمتهما التعلٌمٌة  وكان التمدم فً. ICDLمن  أمن تكنولوجٌا المعلومات

الواسع لبرنامج شهادة "الرخصة الدولٌة لمٌادة الحاسب  طبٌكالمتطورة، حٌث ٌأتً هذا التمدم كنتٌجة للت
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ن لبل المجلس األعلى للتعلٌم فً لطر وكذلن وزارة التربٌة والتعلٌم فً ممررات م اآللً" المؤلف من سبع 

البحرٌن بهدف تعزٌز لدرات المدرسٌن والكادر اإلداري. وبالمثل، تعزى زٌادة عدد المسجلٌن بالممررات 

برنامج "الرخصة الدولٌة لمٌادة الحاسب اآللً" فً ُعمان إلى االتفالٌة المولعة بٌن وزارة التعلٌم فً الجدٌدة ل

"أمن تكنولوجٌا المعلومات" ضمن برنامج  ممررُعمان وجامعة السلطان لابوس والتً تمضً باعتماد 

 "الرخصة الدولٌة لمٌادة الحاسب اآللً" لتدرٌب المدرسٌن والموظفٌن.

 
 -انتهى-

 

 

 


