
 

 

 
 

 

 ؟  ICDLالرخصو  الدوليو لقيادة الحاسب    ماىى

 عيٖٞا ىيحاطو ذرٞح اىّٞ٘سن٘ ٍِ ٍعرَذج عاىَٞح شٖادج ٕٜ  ICDL اىحاسة ىقٞادج اىذٗىٞح اىشخظح

 :اى٘حذاخ اىراىٞح ٗذشَو اىحاسة اسرخذاً فٜ األساسٞح اىَفإٌٞ عيٚ اىرعشف

 (IT) اىَعيٍ٘اخ ىرنْ٘ى٘جٞا األساسٞح اىَفإٌٞ .١

  (WINDOWS) اىَيفاخ إداسج فٜ اىحاسثاخ اسرخذاً .٢

  (WORD)اىْظ٘ص ٍعاىجح .٣

  (EXCEL)اإلىنرشّٗٞح اىجذاٗه .٤

  (ACCESS)اىثٞاّاخ ق٘اعذ .٥

  (POWER POINT)اىرقذَٝٞح اىعشٗع ذظٌَٞ .٦

  (INTERNET)ٗاالذظاالخ اىَعيٍ٘اخ .٧

 ؟  ICDLشيادةما ىي  

ٍِ خاله  رٞاصٓ ىالخرثاساخ اىخاطح تسثعح ٍقشساخ ذذسٝثٞحٕٜ شٖادج ٝحظو عيٖٞا اىَرذسب تعذ اج

  ICDL. ٍشامض اخرثاساخ ٍعرَذج ٍِ قثو اىّٞ٘سن٘ خاطح تذٗسج

 ؟ Skill Cardكارت الميارة  ما ىو  

اجرٞاصٕا ضَِ  ٕ٘ ماسخ ٝظذس ٍِ اىّٞ٘سن٘ ٝظف حاىح اىََرحِ ٗتٞاّاذٔ اىخاطح ٗاالخرثاساخ اىرٜ ذٌ

 . ICDL ـ  اىَقشساخ اىخاطح تاى



 ؟مراكز اإلختبارات المعتمدةما ىي  

 ٍِ اىَعرَذج ٗٝر٘افش تٖا اىَ٘اطفاخ ICDL ـٕٜ ٍعاٍو ٝرٌ اعرَادٕا ٍِ قثو اىّٞ٘سن٘ ىرقذٌٝ اخرثاساخ اى

  .اىَعاٍو ذيل خاله ٍِ إال ICDL اخرثاساخ أٛ اعرَاد ٝرٌ ٗال اإلخرثاساخ إلجشاء اىّٞ٘سن٘

 ؟   ICDLيجب الحصول على شيادة    لى

رُ فٖٚ إ.  ICDLٝجة عيٞٔ اىحظ٘ه عيٚ    ٢002-٢002اىجاٍعح اترذاء ٍِ عاً ٙ طاىة ٝذخو ا

عاً سرضاف اىَٖٞا فشقح  وٍطي٘تح االُ ٍِ طالب اىفشقرِٞ االٗىٚ ٗاىصاّٞح تجَٞع ميٞاخ اىجاٍعح ٍٗع م

 جذٝذج.

 قبل التخرج  ؟  ICDLعلى شيادة   ماذا يحدث اذا لم احصل  

-٢002اىجاٍعح االُ عيٚ اُ اٙ طاىة دخو اىجاٍعح اترذاء ٍِ اىعاً اىجاٍعٚ ذْض ى٘ائح جَٞع ميٞاخ 

قثو اىرخشض ٗتاىراىٚ  ىِ ٝحظو اٙ طاىة عيٚ شٖادج    ICDLٝجة عيٞٔ اىحظ٘ه عيٚ شٖادج  ٢002

 .ICDLاىرخشض اال ارا اذٌ اىحظ٘ه عيٚ 

 مع نتيجة اخر العام ؟    ICDL نتيجة ستظيرىل  

ٍجيس  ٗتْاء عيٚ قشاساخ اىَجيس األعيٚ ىيجاٍعاخ ٗ ٢0١0 – ٢002عٚ اىحاىٚ اترذاء ٍِ اىعاً  اىجاٍ

 .  ICDLسرظٖش ّرٞجح اىطاىة ٍٗعٖا ّرٞجح   جاٍعح تْٖا

 ؟   ICDLين يمكننى اختبار  أ

فٚ ٍشمض ذنْ٘ى٘جٞا اىَعيٍ٘اخ تاداسج    ICDLىالخرثاس عيٚ  ٝ٘جذ االُ تاىجاٍعح ٍعَيِٞ ٍشخظِٞ 

اىَعٖذ اىعاىٚ  –اىرشتٞح اىْ٘عٞح  –) اىحاسثاخ  ذشخٞض ٍعاٍو جذٝذج تنيٞاخ اىجاٍعح  ٗجاسٙ االُ

  اىضساعح(   ٗسٞرٌ االعالُ عْٖا تعذ اّرٖاء اىرشخٞض . –اىْٖذسح  –االداب  –ىيرنْ٘ى٘جٞا 

 ؟   ICDLماىى تكلفة اختبارات  

 الخرثاسى ٍجاّٞحارا حظيد عيٚ اىشٖادج ٍِ احذ اىَشامض تاىجاٍعح فسرحظو عيٚ ٍْحح  

 ماىى شروط ىذه المنحة ؟

  طالب اىفشقرِٞ االٗىٚ ٗاىصاّٞحىاىَْحح ٍ٘جٖح 

 ىل المنحة مجانية تماما ؟

 (  اٍرحاّاخ . ٧ٝحظو اىطاىة ٍجاّا عيٚ ماسخ اىَٖاسج ٗمزىل ) 

 (  جْٖٞاخ سسً٘ اعادج االٍرحاُ.٥ارا سسة اىطاىة فٚ اٍرحاُ فسٞذفع ) 

  ٍُشاخ اعادج ( ٧اٍرحاّاخ +  ٧ٍشج ) ١٤ٝسَح ىيطاىة محذ اقظٚ االٍرحا 

 ماذا يحدث اذا استنفذت مرات الرسوب السبعة ؟



 سٞرٌ اىغاء ماسخ اىَٖاسج اىخاص تل  ٗسرضطش ىيحظ٘ه عيٚ اىشٖادج عيٚ ّفقرل اىخاطح  

 ؟عند حصولى على المنحة فما ىو الوقت المتاح لى لالنتياء  من االختبارات  

شٖ٘س فقظ  ىزىل ٝجة عيٚ اىطاىة االّرٖاء  ٣اىحذ االقظٚ ىظالحٞح مشٗخ اىَٖاسج اىراتعح ىيَْحح ٕ٘ 

 اخرثاساخ فٚ ٕزٓ اىَذج . (٧)  ـٍِ  اى

ىل استطيع الحصول علي المنحة المخصصة للطالب من جامعة اخري تكون مثال قربية من  
 محل سكني ؟

س ىيجاٍعاخ االخشٛ ىزىل ٝجة عيٜ مو طاىة اىر٘جٔ ال فاىَْحح ٍخظظح ىطالب اىجاٍعح فقظ ٗىٞ

 ىَشامض االخرثاس فٜ جاٍعرٔ ىسشعح اىحظ٘ه عيٜ اىَْحح

 ىل استطيع الحصول علي الشيادة علي حسابي من مراكز اخري خارج الجامعة ؟

ٓ ّعٌ َٝنِ ىيطالب اىحظ٘ه عيٜ اىشٖادج ٍِ اٛ ٍشامض خاسجٞٔ عيٜ ّفقرٌٖ ٗىنِ ٝجة االّرثآ اىٜ اُ ٕز

 اىَشامض ذنُ٘ ٍشخظح ٍِ اىّٞ٘سن٘ ىالخرثاس حرٜ ذسرطٞع اىحظ٘ه عيٜ اىشٖادج

 ؟ ICDL ىل استطيع الحصول علي شيادة تدريب من اي مركز بدال من شيادة  

ال ٗعيٞل االّرثآ اىٜ عذً االىرفاخ اىٜ اعالّاخ َٕٗٞح عِ ٍشامض غٞش ٍشخظح اٗ ٍشامض ذعطٞل 

ّرشّد  ٍِ اىّٞ٘سن٘ ٗاىرٜ ٝرٌ فٖٞا االٍرحاّاخ عيٜ اإل َعرَذجاى  ICDLشٖاداخ ذذسٝة غٞش شٖادج 

 .تحض٘س ٍْذٗب اىّٞ٘سن٘

 ىل استطيع االختبار بدون تدريب ؟

قٞو االخرثاس تاٛ ٗسٞيح ٝشإا ٗعْذٍا ٝنُ٘ ٍسرعذا الداء   ICDLٝجة عيٜ مو طاىة اىرذسٝة عيٜ 

 االٍرحاُ ٝر٘جٔ ىيحظ٘ه عيٜ اىَْحح .

مطلوبة عند التخرج ف لماذا ال اؤجل الحصول علييا حتي اخر سنة     ICDLاذا كانت شيادة  
 ؟

 ىعذج اسثاب ٕٜٗ : 
 
  اىحظ٘ه عيٖٞا فٜ تذاٝح دساسرل سٞساعذك جذا فٜ دساسرل ٗفٜ اىرعاٍو ٍع اىحاسة ٗاالّرشّد ٗعَو

 احذ   اٙ  االتحاز ٗاىرقاسٝش اىَطي٘تح ٍْل دُٗ اىيج٘ء ىَعاّٗح ٍِ

 ٜاىفشقح اىصاىصح اٗ اىشاتعح ىِ ٝنُ٘ ىل اٗى٘ٝح فٜ اىحظ٘ه عيٜ اىَْحح  ٍع ذأجٞو حظ٘ىل عيٖٞا اى

اىَجاّٞح حٞس االٗى٘ٝح ىيفشقرِٞ االٗىٜ ٗاىصاّٞح ٗستَا ذضطش ىيحظ٘ه عيٖٞا عيٜ ّفقرل تذال ٍِ ٍْحح 

 اىَجاّٞح اإلخرثاس 

  سرظٖش ّرٞجحICDL  فٜ ّرٞجرل اخش اىعاً ٍَا سٞؤشش تاىسية عيٜ ّرٞجرل 

 

 ن ؟متوفرة بجامعة بنيا اآل  ختباراإل ىل منحة  



اس عذد ثجذ عذد ماف ٍِ مشٗخ اىَٖاسٓ تاىجاٍعح ٗٝرٌ اخرُ٘ ٗٝاىَجاّٞح ٍر٘فشٓ اٟاإلخرثاس ّعٌ ٍْحح 

 .مثٞش ٍِ اىطالب االُ 

 ماذا افعل والي اين اتجو اذا رغبت في الحصول علي حقي في المنحة ؟

سج ٞا اىَعيٍ٘اخ تئدار٘جٔ اىٜ ٍشمض ذنْ٘ى٘جفسرعذ ىالخرثاس ارا مْد طاىثا فٜ اىفشقرِٞ االٗىٜ ٗاىصاّٞح ٍٗ

اىجاٍعح ىيحظ٘ه عيٜ ماسخ اىَٖاسج اىخاص تل ٗذسجٞو ّفسل عيٜ االّرشّد شٌ حجض ٍ٘اعٞذ 

  .االٍرحاّاخ

 

 

 

 

 


