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 من صندوق تنمیة
الموارد البشریة

ھدف

مزايا الشهادة

للمتدرب خيار التقدم ل�ختبارات 
باللغتين العربية أو ا�نجليزية 

يتم تصحيح ا�ختبارات إلكترونيا 
دون أي تدخل بشـري 

تظهر النتائج فورا 
 عقب ا�نتهاء من ا�ختبار 

يمكن للمتدرب اختيار المكان
والزمان لعقد ا�ختبار في أحد

مقرات ا�ختبار المعتمدة

 معترف بها محليا ودوليا وتحمل 
شعار هيئة المؤهالت ا�سكتلندية

 و شعار المؤسسـة العـامة 
للتدريب التقني والمهني

صندوق تنمية الموارد البشرية يعوض
 تكاليف التدريب وا�ختبارات 

�ي مواطن حصل على الشهادة

االعتراف بالشهادة مستردة التكاليف

السرعةثنائية اللغة

المرونة المصداقية

عنـد اجـتيـاز الـمتـدرب أربعـة
اختبارات بنجاح يمنح شهادة   
مـهـارات  تـقنيـة المعلومـات 

ا¬ساسية 

عنـد اجـتيـاز الـمتـدرب سبـعـة
 اختبارات بنجاح  يمنح شهادة 

 مهارات تقنية المعلومات

 مستويات الشهادة

المستوى 
المتقدم

المستوى 
ا¬ساسي 

 تتألف شهادة مهارات تقنية المعلومات           من 
 مستويين: أساسي ومتقدم . وقد تم تصميم برنامج

 الشهادة بحيث يضمن تغطية المعلومات والمهارات
 ا¬ساسية في تقنية المعلومات التي يحتاجها الطالب

 والموظفون عادة لتنمية مهاراتهم العلمية والعملية
    في تقنية المعلومات
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وحــــدات
الـبرنامـج 
  التدريبية

استخدام الحاسب ا�لي
 وإدارة الملفات 
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 استخدام ا¬نترنت
وا�تصاالت ا�لكترونية

 مقدمة إلى تقنية
 المعلومات 

6

 العروض
 التقديمية

 معالجة النصوص

7

 قواعد البيانات

الجداول ا�لكترونية

100%

 و يمكن للـهيئة إعتماد الـشهـادات ذات الطابـع المحلـي 
 و تأهيلها لنيل االعتراف الدولي.

و الشركة الوطنية لتقنيـات التدريــب و التعليـم شريـك
 محلي لـ            كما أنهـا وكيل معتمد لتقديم و تسويـق 

كل المؤهالت الخاصة بـ            في المملكة.
SQA

SQA

تعتبر هـيئـة المؤهــالت ا¬سكـتـلنديــة            جـهـة رائــدة
عــالــميــا فـي مجـــال التعـليـم والـتــدريـــب و تســاعــد 
المتقدمين على تحديد طموحاتهم المحتملة وتحقيقها

مـن خـالل تـزويـدهـم بمنـظومـة متكاملـة مـن المـؤهـالت 
 التعليمية والخدمات المرتبطة بها، التي تتميز بالجـودة 

 العالية وتحظى باالعتراف الدولي.

كما تتـميـز              بالمرونـة العاليـة والقـدرة علـى الوفـاء
بمتطلبـات مـختلـف الـقطـاعـات؛ مـا يعنـي أنـهـا تـتـمـتــع 
بـاحتـرافـيـة عـاليـة لـتلبـي الحـاجـات المتـغيـرة لمـختلـف 
الدول وكافة بيئات العمل. فهـي توفـر مسـارات تعليميـة 
تقود إلـى التوظيـف، كمـا تـطور مـهـارات القـوى العـاملـة 
 و تـزود المتقدميـن للجامعـات بمـؤهـالت مـتطورة تساعد

في إستخدام التقنية �غراض الدراسة.  
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هيئة المؤهالت ا¬سكتلندية TETECالشركة الوطنية لتقنيات التدريب والتعليم

ابرز ما تقدمه الشركة في مجال تقييم مخرجات التدريب

وضع معايير الجودة
في التدريب والتعليم 

أنظمة  اختبار
آلية تتسم بالدقة 

في التقييم 

 اعتماد المناهج التي
تستوفي هذه المعايير

تعد الشركة الوطنية لتقنيات التدريب والتعليم من أوائل
الشركات الوطنية المتخصصـة في بنـاء وتقديـم المؤهـالت 
الدولية وضمان جـودة مـخرجـات الـتـدريـب والـتعليـم و قـد 

 صممت شهادة مهارات تقنية المعلومات        و وضعت 
معاييـرها بالـتعاون مـع هـيئـة المؤهالت ا¬سكتلندية.   

 
وتختص الشركة بتقديم خدمات رائـدة وعاليـة الـجودة فـي
مجـال ا�ختبارات والـتقييـم مـن خـالل شراكـات مـع مـزودي 

 خدمات التدريب و التعليم المتميزين عبر العالم ، وقد 
جعلت الشركة ضمـن أهـدافهـا ا¬سـاسيـة أن تكـون أفضـل

مـزود لخدمـات تقييم مخرجات التدريب والتعليم فـي 
 المملـكة عن طـريـق دعم الطاقات وتعزيز الشراكات 

وتشـجيع االبتكار، والحـفاظ على أعلى معايير الجودة في
التدريب والتعليم .

و

الشركة بالتالي هي

جهة تحمل رسالة وطنية تتعلق بنشر الثقافة الرقمية   
 بين أفراد المجتمع وضمان جودة مخرجات التدريب 

والتعليم  .

 جهة تضمن حصول المستحق فقط على الشهادة
 وذلك من خالل منظومة القياس واالختبار التي 

تستخدمها الشركة بمعزل عـن أي تدخـل للعنصـر
البشـري فـي قيـاس مستوى أداء المتقدم ل�ختبار . 

اعتمـدت المؤسسـة العـامــة للتدريـب التقنـي والمـهنـي
برنامج شهادة مهارات تقنية المعـلومـات كــأول شهـادة 

وطنيـة احتـرافيـة في مجـال أساسيـات تقنيـة المعلومـات. 

إعتماد الشهادة

علمـا بـأن الشهـادة معتمـدة دوليـا مـن هـيئـة الـمؤهـالت
االسكتلندية  وهي جهة عالميـة مرمـوقـة وتعـد مـن أكبـر 

  الهيئات الدولية المانحة للشهادات. 

كما اعتمدت الشهادة من صندوق تنمية المـوارد البشريـة
"هدف"، كشهادة احترافية و تمـت الموافـقـة علـى دعمهـا 
ضمن برنامـج دعـم الـشـهـادات االحـتـرافـيـة فـي صـنـدوق 
 المـوارد البشريـة وعليـه فقـد بـات مـن المتـاح ¬ي مـواطــن 
سعودي موظفا كان أو غيـر موظـف الحصـول على تعويـض

نقدي يصل إلى 2500 ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية 
 عند حصوله علـى شهادة مهـارات تقنيـة المعلومـات. 
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