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العربية"  –بين "جامعة القاهرة" و"أي سي دي أل بروتوكول تعاون 

  10111يقدم منحة ل

 

 033 لألوساط الطالبيةالمقدمة  ة األولىقيمة المنح ألف دوالر 

 توعد بالمزيد  ICDLومؤسسة 

 
 

 ICDLالعربية" ) -وقعت "جامعة القاهرة" ومؤسسسسسسسسسسسسسسة "   سسسسسسس         – 0115مارس، االمارات، 

Arabia( " الذراع اإلقليم  لـسسسسسسس "مؤسسة الرروة ا وروبية لقيا ة اللاس  ا ل ،)ECDL  بروتوكو ،)

  متالؤجهو  الرامية إلى لل  عما  الرقمية بين  وسسسسساط الطلبة  المهارات غرسلعلى م ى ثالث سسسسس وات تعاون 

  بقيمةف  "جامعة القاهرة"  للطلبةتق يم م ح  ويتملور التعاون المشسسسسسستر  لو  .المهارات مع سسسسسسسول العم 

للوسسو  على او المعلومات لتك ولوجيا ا سسساسسسية اكتسسسا  المهاراتمن  همتمكي ل لف  والر  مريك   033

  .(ICDLشها ة "الرروة ال ولية لقيا ة اللاس  ا ل " )

 

ق يم واتفق الطرفان على  ية الم حت ت ريب ل  آالف  03  لوالل ال كالوريوس والليسسسسسسسسسا س طا بة الب من طل

  من ذو عشسسسسرات من الطال للم ح مجا ية  فضسسسسال  عن توفيرال راسسسسسات العليا سسسسس ويا ،  من طلبة 2000و

رئيس بروتوكو  التعاون ك  من ال كتور جابر  وسسسسسسار، ووقع  ."جامعة القاهرة" ف االلتياجات الراوسسسسسسة 

العربية"، بلضسسور ال كتور جما  عب  ال اوسسر  -جمي  عزو، م ير عام "   سسس        "جامعة القاهرة"، و

 وع   من الشرويات من قب  الطرفين.  ائ  رئيس الجامعة لشؤون ر مة المجتمع وت مية البيئة

 

كز امرالما  عتالاسسسسسسسستكما  اإلجراطات المطلوبة ب "جامعة القاهرة"سسسسسسسستقوم وبموج  بروتوكو  التعاون، 

لتسسسستوع  طلبة من كافة الكليات  ICDLللت ري  واالرتبار على الـسسسسسسسسس  ةكز معتم اكمر التابعة لها ةيالت ريب

مطابقة معايير  ف  سسسسسسبي  ضسسسسسمانالعربية"،  -وتأهي  م ّربين معتم ين وم َّربين من قب  "   سسسسسس        

هذا . بتك ولوجيا المعلومات واالتواالتبأفض  المهارات المتعلقة  المت ربينتزوي  الجو ة العالمية المعتم ة ل
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 اعمة من جهات  وروبية ورليجية لضسسسمان  إضسسسافية تأمين م حبالعربية"  -وسسسسوف تلتزم "   سسسس        

 تلقيق التطلعات المشتركة.

 

    المعلوماتلوعتعزيز امسسسساع  "جامعة القاهرة" ل التعاون ف   عم بروتوكو و ّك  ال كتور  وسسسار  همية 

الت   ية"العرب -مع "   س        متي ة شراكة استراتيجية  بتأسيس معربا  عن سعا ته، بين  وساط الطلبة 

  الق رات الرقمية.تعزيز  عم مسيرة التلو  الرقم  إقليميا  عبر  تقوم ب ور هام ورئيس  ف 

 

 تطبيق الهيكلية الج ي ة لـل المرتارة ا ولىامعة القاهرة" لتكون الجهة "يشسسسرف ا ارتيار "جو ضسسساف  وسسسار  

ICDL ت تك ولوجيا االتوسساال مهاراتتوفر الكفاطة والمرو ة والجو ة المطلوبة لالرتقاط بالت  ف  موسسر، و

 ."ل ى الطلبة والرريجين وتأهيلهم بفعالية ل رو   سوال العم  المللية واإلقليمية والمعلومات

 

كلة الهيبأّن التعاون الج ي  يكتسسس   همية راوسسة كو ه ركيزة  سسساسسسية لتطبيق  جمي  عزو  وضسسحمن جهته، 

، الفتا  إلى  ّن ة"جامعة القاهر" مث  عريقةمؤسسة تعليمية  مور من رال   و  مرة ف  ICDLلـسسسسس  الج ي ة

  الهيكلية رال متطلبات سسسول العم  اليوم ترطت الق رة على اسسستر ام البرامم المكتبية المعروفة فعلي ا ومن 

 ماتأمن تك ولوجيا المعلوك ل يثة ومطلوبة من الجهات التوظيفية  الج ي ة للبر امم تجهيز الطلبة بمهارات

ستر ام ا  ظمة المعلوماتية المع ية بالولة التعاون عبر اإل تر تو ترطيط المشاريعو ستر ام و وا سائ  وا

 التواو  االجتماع ."

 

  شسسسسريةب ف  تأهي  كوا رتق يم ال عم الالزم إل جاح  ه اف الشسسسسراكة الج ي ة ب  لتزم من جا ب اارتتم عزو  "و

  و تطلع إلى ال رو  ف ب اط مجتمع معرف  قائم على االبتكار.تجسسسسسسسسي  التطلعات الطمولة ف  قا رة على 

أل ث بالموسسسسر  لرف  المجتمع الطالب  لجامعات المرموقة  برز ا مثيلة معمبا رات  شسسسسراكات مثمرة لت فيذ

الت  تمكن ا جيا  الج ي ة من تلقيق بوسسمة إيجابية تر م مسسسيرة  التق ية و فضسس  المهارات الرقمية المعارف

 الت مية الشاملة."

 

مكو ة من ثالثة مستويات ه  "ا ساس " و"المعيار "  ICDLويج ر الذكر بأّن الهيكلية الج ي ة لـ 

و"الربراط". ويتألف "المستوى ا ساس " من  ربعة مقررات تشتم  على " ساسيات الكمبيوتر" و" ساسيات 

اال تر ت" و"معالجة ال ووص" و"ج او  البيا ات"، بي ما يتكون "المستوى المعيار " من المقررات ا ربعة 

تشتم  على  مقررات ستثالثة مقررات معيارية يتم ارتيارها من ضمن باقة من  ا ساسية إلى جا  
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"العروض التق يمية" و"قواع  البيا ات" و"ترطيط المشاريع" و" من تك ولوجيا المعلومات" و"التعاون عبر 

ك  مرشح. ل لس  االلتياجات والمتطلبات الوظيفية اإل تر ت" واستر ام ا  ظمة المعلوماتية المع ية بالولة"

 ما "مستوى الربراط" فيضم ثالثة من  و   ربعة مقررات تغط  مهارات متق مة ف  مجا  التطبيقات المكتبية 

  ون شرط    متطلبات مسبقة. 

 

 -انتهى-


