
Summaryشهادة المهارات األساسية

تعتبر شهادة المهارات األساسية من ICDL شهادة على مستوى محو األمية الرقمية. وهي تتألف من أربعة مقررات منفصلة تغطي مجاالت تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت ومهارات المعرفة الرقمية األساسية التي يجب أن تكون لديك بغض النظر عن دورك في المجتمع. هذه المجموعة من المهارات ضرورية في أنها تمكنك من تطوير 

كثر تخصًصا. بدون هذه المهارات سوف تجد ببساطة أنه من الصعب القيام بالمهام اليومية. مهارات ومعارف أ

أساسيات الكمبيوتر - يحدد المفاهيم والمهارات األساسية المتعلقة باستخدام األجهزة، وإنشاء الملفات وإدارتها، والشبكات، وأمن البيانات.  •

أساسيات اإلنترنت - يحدد المفاهيم والمهارات األساسية المتعلقة بتصفح اإلنترنت والبحث الفعال عن المعلومات واالتصاالت عبر اإلنترنت والبريد اإللكتروني.  •

معالجة النصوص - يحدد استخدام تطبيق معالجة النصوص لتحقيق المهام اليومية المرتبطة بإنشاء وتنسيق وإنهاء المستندات النصية.  •

جداول البيانات - يسمح المرشحين لفهم مفهوم جداول البيانات واستخدام جدول البيانات للحصول على مخرجات عمل دقيقة.  •

HOW DO I GET STARTED?
To find out more about this certification, please visit www.icdlarabia.org/certifications
To locate your nearest accredited test centre, please visit  www.icdlarabia.org/find-test-centre
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Summaryشهادة المهارات اإلنتاجية

ُصّممت شهادة المهارات اإلنتاجية من ICDL لتزويد المرشحين بمهارات أعلى من المهارات األساسية. يمكن للمرشحين الذين يسعون للحصول على هذه الشهادة أن 
يجمعوا بين أي ثالثة مقررات من المهارات التطبيقية التي تتناسب مع دورهم الوظيفي، إلى جانب شهادة المهارات األساسية من ICDL. يمكن االختيار من المهارات 
التطبيقية األساسية للتخصص في وظيفة محددة )على سبيل المثال التسويق الرقمي( أو اختيار مقرر أساسي للنمو في أي مكان عمل )على سبيل المثال العروض 

التقديمية(.

التسويق الرقمي - يغطي أساسيات التسويق الرقمي، بما في ذلك التواجد على شبكة اإلنترنت، وتحسين محركات البحث، ووسائل التواصل االجتماعي، واإلعالنات.

األمن الرقمي - يحدد مفاهيم األمن عبر اإلنترنت الضروري لحماية الحياة الرقمية لإلنسان في المنزل والعمل.

التكنولوجيا في التعليم - يحدد االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل تربوي لدعم وتعزيز التعليم والتعلم والتقييم في الصفوف الدراسية.

األمن الرقمي )الجهات العسكرية والشرطة( - يساعد المرشحين على فهم كيفية حماية المعلومات الحساسة والبنية التحتية من الهجمات اإللكترونية.

.)HIS( كثر فعالية وكفاءة وقائم على األدلة استخدام األنظمة المعلوماتية المعنية بالصحة- يؤكد على االستخدام المناسب ألنظمة المعلومات الصحية بشكل أ

العروض التقديمية - تمكن المرشحين من فهم مفهوم العروض التقديمية وإثبات الكفاءة في استخدام برامج العروض التقديمية.

استخدام قواعد البيانات - يؤسس مفهوم قاعدة البيانات والكفاءة في استخدام قاعدة البيانات.

تخطيــط المشــاريع - تمكــن المرشــحين مــن اســتخدام برمجيــات إدارة المشــاريع إلعــداد خطــط المشــاريع ومراقبــة المشــاريع، بمــا فــي ذلــك تخطيــط وإدارة الوقــت والتكاليــف 
والمهــام والمــوارد.

أمن تكنولوجيا المعلومات - يوضح المفاهيم الرئيسية التي تكمن وراء االستخدام اآلمن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحياة اليومية.

التعــاون عبــر اإلنترنــت - يقــدم أدوات تعاونيــة عبــر اإلنترنــت، مثــل التخزيــن، والتطبيقــات اإلنتاجيــة، والتقويمــات، ووســائل التواصــل االجتماعــي، واجتماعــات الويــب، وبيئــات 
التعلــم، وتكنولوجيــا األجهــزة المتنقلــة.

التواصل االجتماعي - يسلط الضوء على المهارات في استخدام موارد وسائل التواصل االجتماعي على نحو فعال في الحياة الشخصية والمهنية.

السالمة على اإلنترنت - يحدد المعرفة المطلوبة الستخدام أجهزة الكمبيوتر بأمان ومجموعة من األجهزة المحمولة وللتعرف على التهديدات عبر اإلنترنت.

البحث عبر اإلنترنت - يمكن المرشحين من التعرف على مصادر المعلومات المختلفة، التقليدية منها أو اإللكترونية، فضالً عن معرفة مزايا تلك المعلومات ومساوئها.

الحوسبة - يحدد المفاهيم والمهارات األساسية المتعلقة باستخدام التفكير الحسابي والترميز إلنشاء برامج كمبيوتر بسيطة.

+

HOW DO I GET STARTED?
To find out more about this certification, please visit www.icdlarabia.org/certifications
To locate your nearest accredited test centre, please visit  www.icdlarabia.org/find-test-centre

جداول البياناتمعالجة النصوصأساسيات اإلنترنتأساسيات الكمبيوتر
أي ثالثة مقررات 

من المهارات 
التطبيقية



 :ICDL  شهادة املهارات التطبيقية من

تستقةة  من يي  تكز  ز  امل اتشهادال جمموعة منتكون شهادات املهارات التطبيقية من 

وايدة منها عةى سد فجوة التعةيم األساسية لألشخاص العامةني يف جماالت خمتةفة )عةى سبي  

ميكن لةمكشحني .(ةالتقدمييض واملثال   التتسويق الكقمي( أو حتتسني أدائهم يف أي دور )مث  العك

اختيار مقكر من مقكرات املهارات التطبيقية أو أخذ جمموعة من مقكرات املهارات التطبيقية 

 .)املتعددة

  

 :تشم  املهارات التالية

 

 

  

 

  

 



 :احلاسبشهادة الربوفايل للرخصة الدولية لقيادة 

 

"شهادة الربوفايل للرخصة الدولية لقيادة احلاسب" املرونة لألفراد أو املؤسسات اختاذ  تتيح

قرارهم حول نوعية وعدد الربامج اليت يرغبون تنفيذها من برامج الرخصة الدولية لقيادة احلاسب 

 الحتياجاتاحلالية والعديدة ضمن فئات املقررات األساسية أو املتقدمة أو التطبيقية، وذلك وفقا 

وبالتالي ستصدر "شهادة الربوفايل للرخصة الدولية لقيادة احلاسب" للمرشح لتبني الفرد الشخصية 

تصدر هذه الشهادة فقط يف حال اجتاز  .(املقررات املتنوعة اليت أجنزها بنجاح من مقرر واحد فأكثر

بها األساسية، أو  املوصيت املرشح مقرر أو أكثر بصيغة ال تستوف مبتطلبات إحدى الشهادا

 (.اإلنتاجية، أو التطبيقية

  

 : اخرت من بني هذه املهارات التطبيقية
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 شهادة الربوفايل األكادميي للتعليم العالي

موصى بها حصرًيا للمؤسسات األكادميية، مصممة للسماح للطالب  ICDL برنامج الشهادة األكادميية من

واالستفادة من الوصول إىل جمموعة شاملة من  ICDL أثناء التسجيل يف التعليم العالي بالتسجيل يف برنامج

، ميكن للمؤسسات األكادميية أن ICDL مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. مع الربنامج األكادميي من

لتتكامل مع الدراسات ذات الصلة وحتدد ما إذا كانت املقررات ذات الصلة ستعترب  ICDL ختتار أي من مقررات

مواد اختيارية أو متطلًبا مسبًقا وفًقا لكل ختصص دراسي. ميكن للطالب من مجيع التخصصات االختيار 

 .مجيعها ، للحصول على شهادة معرتف بها دولًياأو  ICDL للتسجيل يف العديد من مقررات
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 : ICDLبرنامج شهادة املعلم من 

 

والذي يهدف إىل متكني املعلم من استخدام أحدث مهارات   ICDLشهادة املعلم من  رنامجب

الكمبيوتر والتطبيقات الشائعة الضرورية يف التعليم اليوم مبا يف ذلك استخدام التكنولوجيا يف 

 .بيئة رقمية آمنةالفصول الدراسية. هذه الشهادة متكن املعلمني من إنشاء 

مقررات خمتارة: أساسيات  9على املعلمني إكمال   ICDLمن خالل شهادة املعلم من 

الكمبيوتر، أساسيات اإلنرتنت، معاجلة النصوص، جداول البيانات، العروض التقدميية، التعاون عرب 

والطباعة وإدخال اإلنرتنت، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، األمن الرقمي للمعلمني 

 .البيانات
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