
 

 الجديدة الهيكلية يتبنّى أبوظبي في "الشرطية والعلوم المجتمعية الشرطة معهد"
 والشرطة للمجتمع "المعلومات تكنولوجيا أمن" يشمل بما ICDL ل

  

 :2016 اكتوبر، اإلمارات،

 رئيس نائب نهيان آل زايد بن سيف الشيخ سمو للفريق االسمى الرؤية لتحقيق مسيرته ضمن
 وتمكين دعم في مباشر بشكل لتصب واالمكانيات الخدمات كافة تسخير في داخلية وزير الوزراء  مجلس
 .المجتمع أفراد جميع

 "العربية - أل .دي .سي .آي" ومؤّسسة أبوظبي في " الشرطية والعلوم المجتمعية الشرطة معهد " من كل وقع
(ICDL Arabia)، واالستخدام والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا مهارات اعتماد عن المسؤولة الجهة 

 والعلوم جتمعيةالم الشرطة معهد اعتماد تم ومصر، والعراق الخليجي التعاون مجلس دول في لإلنترنت اآلمن
 فيما ICDL ل الجديدة الهيكلية توفرها التي الدولية والبرامج الشهادات كافة على واإلختبار للتدريب الشرطية
 وذلك العاديين، للمستخدمين "المعلومات تكنولوجيا أمن" على التركيز مع الشائعة المكتبية التطبيقات يتعدى

 زيادة. في المساهمة في  الشرطية والعلوم المجتمعية ةالشرط معهد استراتيجية ضمن تندرج خطوة في
 البيانات وحماية اإلنترنت وشبكة اآللي الحاسب استخدام بمهارات واالرتقاء المجتمع شرائح كافة لدى المعرفة
 .الدولية الممارسات أفضل وفق الرقمية،

  

 في واإلختبار التدريب عمليات لبدء االستعدادت كافة " الشرطية والعلوم المجتمعية الشرطة معهد " أتم حيث
 عالميا ً بها والمعترف المصدقة الدولية الشهادات بمنح المعهد يقوم أن المقرر ومن .له التابع المعتمد المركز

 .لديه المسجلين للطلبة الرسمية اإلختبارات في الناجحين للمرشحين

  

 في إاننا " : الشرطية والعلوم المجتمعية الشرطة معهد عام مدير محيروم بن مبارك سعادة صرح جهته من
 الحكيمة لقيادتنا والثاقبة البعيدة الرؤية لمواكبة الدوام على نسعى الشرطية والعلوم المجتمعية الشرطة معهد

 مجلس رئيس نائب زايد بن سيف الشيخ سمو الفريق من المستمرة والتوجيهات الرشيدة االمارات وحكومة
 على الشديد وحرصه الصحيح، الطريق الى ترشدنا منارة الدوام على كانت التيو الداخلية وزير الوزراء
 بكل حرصنا حيث االمارات، لمجتمع االشكال بشتى الدعم زيادة خاللها من يمكننا التي الفرص كافة استغالل

 طقةالمن في والتدريبية العلمية الصروح اهم احد لنشكل بالمعهد عبرها لننتقل طموحة خطة وضع في دقة
 شرائح كافة دعم بهدف للمعهد الجديدة التطويرية الخطة ضمن الدولية، والمعايير الممارسات افضل وفق

 أعلى وفق المتسارع والتطور المتغيرة االحتياجات مع تتوافق برامج على الحصول من وتمكينهم المجتمع
 الحديث العصر لغة تشكل معلوماتوال واالتصاالت التكنولوجيا ان المعلوم من انه حيث الدولية، المعايير
 لنا البد كان وهنا المضمار، هذا في السريعة التطوير حركة لمواكبة يطمح لمن حقيقيا ً تحديا ً اصبحت والتي
 .والتحديات الصعاب معهم ونتجاوز النجاح معهم لنتشارك دائمين شركاء عن الدائم البحث من



 

  

 معهد اعتماد على بالحصول قرارنا يجيء " :قائال ً للمعهد التنفيذي المدير الجنيبي طارق السيد عقب كما
 برامج هيكلية في الكبير التغيير على اطالعنا بعد الشرطية والعلوم المجتمعية الشرطة
 الحالية الهيكلية هذه أن حيث إضافتها، تمت التي والمتعددة الجديدة المستقبلية والبرامج ICDL وشهادات
 عملهم طبيعة يخدم بما يحتاجونها التي المهارات مجموعة وتمليكهم واألفراد للمؤسسات كبيرة مرونة تضمن

 ووفقا لذلك احتاجوا كلما جديدة رقمية مهارات اكتساب في لإلستمرار دائما الفرصة وجود مع وأدوارهم
 ."والتكلفة بالوقت للتحكم المجال يعطي بما اآلنية، الحتياجاتهم

 تكنولوجيا ألمن الدولية الرخصة" شهادة تنفيذ من نهدف الشرطية العلومو المجتمعية الشرطة معهد في أننا
 على والحفاظ اإلنترنت، وشبكة الذكية لألجهزة اآلمن االستخدام ومهارات ونشرمفاهيم دعم إلى "المعلومات

 و االمارات مجتمع لدى اإللكتروني األمن مستويات أعلى تحقيق في والمساهم البيانات وسرية وسالمة أمن
 ".والعشرين الحادي القرن في ملحة حاجة بات الذي

  

 الشرطة معهد " مع التعاون يسعدنا" :"العربية – أل دي سي أي" عام مدير عزو، جميل قال جهته، من
 طيبة، وسمعة تدريبية وخبرات تقنية وتجهيزات طموحة خطط من يملكه بما ،" الشرطية والعلوم المجتمعية

 وبيئة والراقي الحضاري المستوى هذا الى التدريب مستوى بنقل له ريادة من للمعهد الجديد المقر يشكل وما
 برامج وتنفيذ المستويات مختلف على المشترك التعاون لتعميق ونتطلع الدولية، المعايير اعلى وفق تعليمة
 المسؤولو الكفؤ التعامل من المجتمع أفراد لتمكين تهدف ICDL لل الجديدة الهيكلية تطرحها إضافية

 الشرطية والعلوم المجتمعية الشرطة معهد دور بحكم اإلجتماعي التواصل لوسائل واآلمن واألخالقي
 ".الصعيد هذا على الطرفين استراتيجيات وتالقي "العربية - أل .دي .سي .آي" ومؤّسسة و

  

  

 -انتهى-


