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الهيكلية الجديدة لشهادة شرطة دبي تعتمد إدارة أمن المواصالت في 

ICDL لتدريب موظفيها 

 

مهندس الممثلة بمديرها العقيد/  قامت إدارة أمن المواصالت في شرطة دبي –[ 1025مارس، ]االمارات، 

 مؤسسةاون مع كل من وذلك بالتع ICDLالهيكلية والمقررات الجديدة لشهادة باعتماد  محمد أحمد البستكي، 

الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  -" العربية –"أي سي دي أل 

المعهد الوطني للتدريب "و، واالستخدام اآلمن لإلنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر

في إطار حرصها  لكادرها الوظيفيبي، في حكومة د "هيئة المعرفة والتطوير البشري" ـالتابع ل "المهني

ً لتوفير  وتدعيم العمل اإلداري والميدانيعلى تعزيز كفاءتهم  بما يتماشى مع التطور التكنولوجي وسعيا

 أفضل الخدمات للمجتمع.

 

هذا ويتضمن التعاون اعتماد مركز تدريب واختبار داخلي يشرف عليه المعهد الوطني ويقدم عبر كادره 

وتعتبر إدارة أمن المواصالت من الجهات  ية،تمد خدمات التدريب واإلختبار على الشهادة الدولالتدريبي المع

علن عنها بداية العام الماضي، والتي الدولي والتي أ   ICDLالحكومية السباقة لتنفيذ الهيكلية الجديدة لمعيار 

ومات المطلوبة في بيئة العمل، تعكس من خالل مقرراتها الجديدة آخر مهارات اإلتصاالت وتكنولوجيا المعل

بتجربة تعليمية  موظفينوستقام جلسات التدريب ضمن بيئة مشجعة وسط أجواء تفاعلية في سبيل تزويد ال

 .إنجاز اإلختبارات الدولية بنجاحبعد  منحهم الشهاداتمفيدة وممتعة في آن واحد، على أن يتم 

 

في البرنامج التدريبي العربية"  –"أي سي دي أل اون مع : "يسعدنا التعمهندس محمد البستكيالالعقيد/ وقال 

وأفضل الممارسات  تكنولوجيا المعلوماتاإلتصاالت ومهارات  أحدث كتسابالموظيفنا والذي سيمكنهم من 

 هذا البرنامج التدريبيويأتي  ،المهنية بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقميكفاءاتهم  التي من شأنها تعزيز

لتمكينهم من استخدام  موظفيناالجهود الرامية إلى نشر المعرفة الرقمية بين في إطار التزامنا بدعم 

  كما أننا .بما يسهم في رفع كفاءة العملالتكنولوجيا الحديثة بكفاءة عالية 
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ومدهم  موظفيناالحرص على تنمية وتطوير مهارات كافة حريصون كل 

ة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكل سهولة ويسر، حيث أنه لم يعد المتقدم برامج التقنيةبأحدث 

ً يخاف دور تكنولوجيا المعلومات في تسهيل وتيسير التواصل مع المواطنين وتقديم كافة الخدمات  أحدعلى  ا

 ".تكريم الثالثة األوائل منهمب سنقومومن أجل تحفيز المتدربين،  ،لهم

 

إدارة أمن التعاون مع ، عن سعادته بالعربية" -"أي سي دي أل ، مدير عام جميل عزو أعربمن جانبه، 

، مشيداً الموظفين لدى المهارات الرقمية المعاصرةبمستوى  في سبيل االرتقاء المواصالت في شرطة دبي

دفع  بريادة "شرطة دبي" باعتبارها سبّاقة في تبني أحدث التقنيات المتقدمة والنظم المتطورة التي من شأنها

 .دبي على الخارطة العالمية حضورخدمة المجتمع وترسيخ  مسيرة التميز في

 

أبرز الجهات الحكومية في دولة اإلمارات نحرص على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع وأضاف عزو: "

 األمثلوتأهليها بالشكل  لدى الكفاءات البشرية المهارات الرقميةب النهوض سبيل ، فيومنطقة الخليج العربي

 المعرفة."متكامل قائم على مسيرة التحّول نحو اقتصاد لدعم 

 

 -انتهى-

 

  

 


