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 لوزارات والجامعات والشركات خدمة ل ICDLنظام تحقق إلكتروني من صحة شهادات 

 

من  في مصرالمزورة تحذر حاملي الشهادات  العربية" –ل أ"أي سي دي 

 والفصل من الوظيفةالمالحقة القانونية 

 
ة عن نشر (، الجهة المسؤولICDL Arabiaالعربية" ) -"أي سي دي أل  كشفت – 1025 يونيو، ،القاهرة

"برناااما الرة ااة الدوليااة لاياااد  الياساا  ا لااي"  ونطبياا مهااارات نكنولوجيااا االن اااالت والمع ومااات 

(ICDL)  الـ  نزوير شهادات ظاهر لناويض  شام ة يم ةعزمها ع ى إطالق  م ر،فيICDL فاي م ار 

ونعزيااز يااة الفكريااة ننهاكااات ياااوق الم كايااد ماان إجااراتات نوعيااة ل انةااا  و نكثيااا الجهااود النوعويااة عباار

اننشاار الشاهادات المزيفاة، قامات المؤسساة  مكافياةنماشياً ما  جهاود . وICDLوموثوقية برناما  م داقية

وماادنهر كافااة الااوزارات والجامعااات والشااركات ماان الاطاااعين العااار والةااا  فااي م اار،  ماا  لبالنوا اا

ر  الناي يانر نرويجهاا و ICDL النعارا ع اى شاهادات الاـبالمع ومات الكافية الني سنمكنهر من  هاا بيعالمازور

"فيسابو"" لششاةا  الارانبين بالي اول  موقا عبر بعض المواق  اإللكنرونياة وال افيات الوهمياة ع اى 

 .ICDL ع ى الشهاد  الدولية دون إنمار براما الندري  واالةنبار المعنمد  من قبل

 

وانةااا  إجااراتات  ااارمة  ضااوابط لوضاا المعنيااة  الم ااريةالساا طات  العربيااة" -"أي سااي دي أل ودعاات 

". ونعماال المؤسسااة ع ااى فيساابو"" االينياليااة ع ااى  اافياتالواإللكنرونيااة أ اايا  المواقاا  رادعااة بياا  

موقا  م  كل من مزودي نطااق اإلننرنات و ICDL شهادات الـ ومنح نسخ مزور  منمناقشة قضية إ دار 

نمااعي فاي م ار، فاي ةطاو  مان جنوا ال اال"فيسبو""، ال ي يعنبر المن ة األكثار شاعبية باين شابكات ال

األوساط االجنماعية  العربية" -"أي سي دي أل وي رت  شأنها إنالق المواق  الوهمية وال فيات المض  ة.

ر   ICDL والطالبية من مةاطر الي ول ع ى شهادات الـ في  مالياة الاانونيةالني نجع هر عرضة ل المزور

   وظيفية. عالو رض االلنياق بالجامعات أو النادر لفر ة عمل أو ط   لغ اسنةدامهايال 

 



 للنشر خبر صحفي

 

 

باادت عاان العااار الماضااي  فااي أع نااالاااد : ""العربيااة- أل دي سااي أيجمياال عاازو، ماادير عااار مؤسسااة "وقااال 

وبالفعال، . ليماياة م اداقية الشاهاد  ICDL النسخ المزور  من شاهادات الاـ ل يد من اننشاراعينا الجاد  سم

 ن امير ناأعاد لااد .الكثيرماازال ع يناا الاياار با هأنا نادر" أن ع يناا ولكن الجبهات كل ع ى كبيرا نادما اياان

نانياات ضاافة إقمناا بكماا  ؛ها اايبب شاهاد رباط اليمكان دامماا  بييا  ل مرشاح الارقر الااومي لنشامل شهاد ال

قمنااا بااإبالف كافااة الااوزارات وأضاااا عاازو: ". "نزويرهااا أو اسننساااةهانمناا   منطااور أمنيااة  ومزايااا جديااد 

مان  رالسبل الالزماة لنمكيانه ووفرنا ICDL والجامعات والهيمات المعنية بمزايا الن مير الجديد لشهادات الـ

ل نياا  ع اى الفاور مان  اية كافاة الشاهادات الناي ساب  الو ول المباشر إلى الموق  اإللكنروني الرسامي 

 . "إ دارها

 

 ICDL  لشهاد الجديد الن ميرب والةا  العار الاطاعين في العمل أ يا و الجامعاتكل من عنرا ياليا ي

 الو ولإن . العربية –الساباة من أي سي دي أل  ICDLشهادات  ن دي  ونط بي الياالت من كثير وفي

أ بح منايا  www.icdlarabia.org/verify عبر االننرنتع ى  ICDLمن  ية شهاد  النيا  نظار إلى

 الشهاد  ع ى ظهري وال ي المهارات بطاقة رقر إدةال طري  عن إماو ل"  جديد ، أر كانت قديمة ،ل جمي  

 الن ميرب ات  شهاد  يامل لكل شة ي كودوهو  (QR)كود التأكيد السريع مسح  طري  عن ببساطة أو

 هأن إال ر،العال أنيات جمي  في بها امعنرف نزال ال بالن مير الادير ICDL شهاد  أن من الرنر ع ى. اليدي 

أي م  " االن ال طري  عن ب ل" الايار اليدي  ن ميرل  إعاد  طباعنها وفاا في نيالرانب هايام يبإمكان 

  .info.egypt@icdlarabia.org اإللكنروني البريد أو 0233024235 عبر "العربية –سي دي أل 

 -انتهى-


