
 

الرخصة الدولية لقيادة الحاسب 

 (ICDLاآللي )

لقد أصبحت الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً معٌاراً       
دولٌاً قٌاسٌاً لمهارات استخدام الحاسب اآللً حٌث تم إصدار 

أكثر من ملٌونٌن شهادة على نطاق العالم . واآلن تتاح الفرصة 
للحصول على شهادة معتمدة للمتدربٌن على هذه الرخصة 

وموثقة ومعترف بها محلٌا وعالمٌاً فً مجال تعلم مهارات 
 الحاسب اآللً .

 
* جدٌر بالذكر أن شهادة الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً 

ICDL  لدٌها منهج دراسً موحد باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة
مستوى ٌضمن قدرة حاملها على استخدام الحاسب وتطبٌقاته بال

المطلوب إلدارة األعمال ، وحٌث أن البرنامج ال ٌفترض توفٌر 
خبرة مسبقة بالحاسب ، إال أنه ٌتم تدرٌب المتدربٌن تدرٌجٌاً 

على مهارات الحاسب اآللً والتً أصبحت من متطلبات معظم 
 قطاعات العمل فً الوقت الراهن.

 
لً * من ناحٌة أخرى تؤكد الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآل

ICDL  ألصحاب العمل أن المتقدم للعمل على معرفة تامة
باستخدام شبكة اإلنترنت ، والبرٌد اإللكترونً ومعالجة الكلمات 

 ، باستخدام البرمجٌات المتعارف علٌها .
 

تتمثل فً  ICDL* شهادة الرخصة الدولٌة لقٌادة الحساب اآللً 



معرفة سبعة اختبارات األول نظري ٌتم بموجبه تقٌٌم مدى 
المتقدم لالختبار بالمبادئ األساسٌة للحاسب اآللً ومجال تقنٌة 
المعلومات أما الستة اختبارات األخرى فهً عملٌة لتقٌٌم كفاءة 

المتقدم فً استخدام الحاسب اآللً الشخصً ومدى معرفته 
 لتطبٌقات برمجٌات الحاسب المتعارف علٌها 

 
(  ICDLاآللي )حقائق حول الرخصة الدولية لقيادة الحاسب 

: 
 

* اعتمدت المؤسسة العامة للتعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً 
الرخصة الدولٌة لقٌادة الحساب اآللً بحٌث تعتبر شهادة 

ICDL  1003003مكافئة لدورة ستة أشهر برقم اعتماد 
مكافئة لدورة ثالثة أشهر برقم اعتماد  ICDL Startوشهادة 

1003003 
 له قٌاس مهارات الحاسب اآللً .* معٌار عالمً ٌتم من خال

 متدرب حول العالم . 3.0.0.000* أكثر من 
* تطبق برامج الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً فً أكثر 

 دولة . 00من 
 * معترف بها من قبل جمعٌات الحاسب اآللً الرائدة عالمٌاً .

* معترف بها من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات 
 الرائدة .

ؤكد المعرفة األساسٌة فً مجال تقنٌة المعلومات والمهارات * ت
المعاصرة عبر سبعة مقررات تم وضعها بواسطة خبرات 

 مختصٌن .
* مدخل إلجراء الدراسات المتقدمة فً مجال تقنٌة المعلومات 



 والتطور المهنً . 
 

 (ICDLما هي أهداف الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )
 

 وعً ونشر المعلوماتٌة .* زٌادة نسبة ال
 * القضاء على األمٌة الحاسوبٌة .

* رفع مستوى المعرفة بتقنٌة المعلومات وإتقان مهارات 
 استخدام الحاسب اآللً وتطبٌقاته .

* توحٌد أسس قٌاس المعارف المعلوماتٌة والمهارات الحاسوبٌة 
. 

* تزوٌد المتدربٌن بالمؤهالت األساسٌة الالزمة لعصر 
 ت .المعلوما

* تحدد الحد األدنى المقبول لمهارات الموظف فً استخدام 
 الحاسب اآللً .

 * االرتفاع باإلنتاجٌة العامة للموظفٌن .
* تحقق أعلى عائد ممكن من االستثمار فً مجال تقنٌتً 

 المعلومات واالتصاالت . 
 

 ما هي المميزات والفوائد التي تعود على المتدرب؟
 

الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً لكً  لقد صممت برامج الرخصة
تساعد األفراد على إنجاز أعمالهم سواء فً مواقع العمل أو فً 

منازلهم ، كما أنها تؤكد ألصحاب العمل بأن الشخص المتقدم 
للعمل ٌحمل شهادة معترف بها وأنه مؤهل ألداء المهام 

المطلوبة . أما بالنسبة لألشخاص المقبلٌن حدٌثاً على استخدام 



لحاسب اآللً ، فإن برامج الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب ا
اآللً توفر لهم قاعدة صلبه من المهارات األساسٌة التً تعٌنهم 

 على استخدام مهارات الحاسب اآللً بكفاءة وثقة كاملتٌن .
 

 ما هي المميزات والفوائد التي تعود على أصحاب العمل ؟
 

ت الحاسب اآللً ال شك أن أٌة جهة ترغب فً تحسٌن مهارا
 لدى العاملٌن

لدٌها ، ومن ثم تطمئن إلى أن ما تستثمره سٌعود بالنفع والفائدة 
علٌها ، وفً هذا اإلطار ، تلعب برامج الرخصة الدولٌة لقٌادة 

الحاسب اآللً دوراً أساسٌاً فً تأهٌل ورفع كفاءة العالمٌن 
 سواء القائمٌن أو المرتقبٌن فً الجهة المعٌنة .

 
د برامج الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً معٌاراً * تساع

عالمٌاً لقٌاس مهارات الحاسب اآللً لدى الموظفٌن ، ٌتم 
 السعودٌة . ICDLاإلشراف علٌه مباشرة من 

* تساعد برامج الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً على 
القضاء على األمٌة الحاسوبٌة لدى الموظفٌن وتؤكد جاهزٌتهم 

 ء أعمالهم تقنٌاً .ألدا
* الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً أحد الخطوات المهمة 
فً تٌسٌر استخدام الحكومة اإللكترونٌة والتجارة اإللكترونٌة 

 واألعمال اإللكترونٌة .
* تساعد برامج الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً على تقلٌل 

 .المصارٌف التً تنفق لدعم المجاالت التقنٌة 
* تساعد برامج الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً على تقلٌل 



الزمن الضائع بسبب نقص المعرفة وتطبٌق أسالٌب العمل غٌر 
 الفعالة فً مجال تقنٌة المعلومات .

 
ما هي الوحدات التدريبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب 

 (؟  ICDLاآللي )
 

قٌادة الحاسب اآللً لقد صمم مقرر برنامج الرخصة الدولٌة ل
بحٌث ٌغطً المفاهٌم األساسٌة الستخدام الحاسب اآللً 

والتطبٌقات العملٌة فً مواقع العمل وقطاعات المجتمع األخرى 
 ، وٌنقسم إلى سبعة وحدات تدرٌبٌة كالتالً :

 
 .المفاهيم األساسية لتقنية المعلومات :1
 التكوٌن األساسً للحاسب اآللً .• 
اسٌة الستخدام الحاسب اآللً مثل تخزٌن المفاهٌم األس• 

 المعلومات والذاكرة .
 استخدامات أنظمة تقنٌة المعلومات فً الحٌاة الٌومٌة .• 
 شبكات للحاسب اآللً .• 
 
 .استخدام الحاسب اآللي وحفظ الملفات :2
 الوظائف األساسٌة للحاسب اآللً ونظام التشغٌل .• 
 طح المكتب .القدرة على استخدام ممٌزات بٌئة س• 
 إدارة وتنظٌم الملفات .• 
استخدام ممٌزات البحث وأدوات التحرٌر البسٌطة وإدارة • 

 مرافق الطباعة .
 



 ( : Word Processing.معالج النصوص ) 3
المعرفة الشاملة بكٌفٌة معالجة النصوص على جهاز الحاسب • 

 اآللً .
وإنهاء القدرة على أداء الوظائف األساسٌة إلنشاء وتحرٌر • 

 وثائق لتصبح جاهزة للنشر .
القدرة على أداء الوظائف المتقدمة لمعالج النصوص كإنشاء • 

الجداول المعممة ، واستخدام الصور داخل الوثٌقة وأدوات 
 الدمج اإللكترونً .

 
 ( : Excel.جدول البيانات )4
 اإللمام باستخدامات الحاسب الجداول اإللكترونٌة .• 
الوظائف األساسٌة إلنشاء وتطوٌر وتنسٌق  القدرة على أداء• 

 الجداول اإللكترونٌة .
القدرة على إنجاز العملٌات الحسابٌة والمنطقٌة باستخدام • 

 وظائف ومعادالت أساسٌة .
القدرة على أداء الوظائف المتقدمة للجداول اإللكترونٌة • 

 كاستقدام الملفات وإنشاء الرسومات البٌانٌة .
 
 ( : Accessت ).قواعد البيانا5
المعرفة الشاملة بكٌفٌة استخدام قواعد البٌانات على جهاز • 

 الحاسب اآللً .
 ٌنقسم هذا المنهج إلى قسمٌن أساسٌٌن :• 
 كٌفٌة تصمٌم وتخطٌط قاعدة بٌانات بسٌطة .• 
كٌفٌة تحصٌل المعلومات من قاعدة بٌانات أكثر تعقٌداً وذلك • 

 بطرق مختلفة .



 تقارٌر .إنشاء وتعدٌل ال• 
 
 ( : Power Point.العروض التقديمية ) 6
 القدرة على استخدام أدوات العرض .• 
 إنشاء وتحٌر وتجهٌز العرض للتوزٌع أو المشاهدة .• 
القدرة على إنشاء عدة عروض مختلفة تالئم اختالف الموقف • 

 وطبٌعة الجمهور المستهدف .
الرسوم البٌانٌة القٌام بالعملٌات األساسٌة باستخدام الصور و• 

 والمؤثرات األخرى .
 
 
 ( : Internet and E-mail.المعلومات واالتصاالت ) 7
قسم المعلومات من هذا المنهج ٌتعلق بأسالٌب البحث عن • 

المعلومات على شبكة اإلنترنت باستخدام أداة لتصفح الشبكة 
ومحركات البحث المتوفرة . القسم أٌضاً ٌناقش طباعة صفحات 

 وتقارٌر البحث .الشبكة 
قسم المعلومات من هذا المنهج ٌتعلق بالبرٌد اإللكترونً فهو • 

ٌناقش كٌفٌة إرسال الرسائل اإللكترونٌة وإلحاق الوثائق 
والملفات بها ، كما ٌناقش المنهج كٌفٌة تنظٌم ملفات الرسائل 

 داخل برنامج البرٌد اإللكترونً . 
 

لية لقيادة الحاسب أين يتم الحصول على شهادة الرخصة الدو
 اآللي ؟

 
ٌمكن إجراء االختبارات الخاصة ببرامج الرخصة الدولٌة لقٌادة 



الحاسب اآللً فقط فً مراكز االختبارات المعتمدة ، كما ٌتم 
مراجعة ومعاٌنة مراكز االختبارات بشكل منظم وبصورة 

حاسمة للتأكد من تقٌدها بمعاٌٌر الجودة المطلوبة من شركة 
ICDL ٌة .السعود 

 
ما هي آلية الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة 

 الحاسب اآللي :
 

للحصول على شهادة الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً 
المعتمدة ٌجب على المتدرب اجتٌاز جمٌع االختبارات السبعة 

بنجاح وذلك فً مدة ال تتجاوز ثالث سنوات ، بعد ذلك تستبدل 
آللً الدولٌة بشهادة الرخصة الدولٌة بطاقة مهارات الحاسب ا

 لقٌادة الحاسب اآللً المعتمدة والموثقة .
 
 .بطاقة مهارات الحاسب اآللي :1

فور تسجٌل المتدرب للحصول على شهادة الرخصة الدولٌة 
لقٌادة الحاسب اآللً فإنه ٌحصل على بطاقة المهارات 

ات الحاسوبٌة والتً ٌسجل فٌها اجتٌازه لكل وحدة من الوحد
السبع ، وذلك باعتماد وتوقٌع مركز االختبارات الذي أدى فٌه 

اختبار كل وحدة واجتازها بنجاح ، وعلى ذلك فإن هذه البطاقة 
 تعطً مؤشراً واضحاً لدى اجتٌاز المتدرب للوحدات السبع .

 
 .اجتياز االختبارات :2

لٌس من الضروري أن ٌلتزم المتدرب بترتٌب معٌن الختبارات 
التدرٌبٌة السبع ، حٌث بإمكانة اختٌار أي وحدة من الوحدات 



تلك الوحدات للتدرٌب علٌها والتقدم لالختبار فٌها وعند نجاحه 
فً اجتاز هذه الوحدة ٌتقدم لالختبار فً وحدة أخرى حتى 

ٌجتاز جمٌع االختبارات ، كما ٌمكن للمتدرب أن ٌتقدم إلجراء 
قاً لمعرفته االختبارات فً جمٌع الوحدات دفعة واحدة وف

 ومهاراته .
 
 .آلية االختبارات :3

ٌتم أداء االختبارات فً المعاهد والمراكز المعتمدة ، وتوفر 
ICDL  السعودٌة اختبارات إلكترونٌة تفاعلٌة باللغتٌن العربٌة

واإلنكلٌزٌة مستضافة فً معامل االختبارات ، تقٌس بصدق 
وهً نفسها  ICDLمدى استٌعاب المتدرب لمنهج الـ 

االختبارات التً تستخدم فً العدٌد من الدول األوروبٌة ، علما 
 ICDLبأن جمٌع االختبارات ٌتم اإلشراف علٌها من قبل 

دقٌقة ٌنجح  .5السعودٌة مباشرة ، ومدة االختبار لكل وحدة 
% من 00فٌه المتدرب عند حصول على حد أدنى نسبته 

المفاهٌم  الدرجة الكلٌة وذلك لجمٌع الوحدات باستثناء وحدة
األساسٌة لتقنٌة المعلومات فٌكون النجاح فٌها بالحصول على 

اختبارات  5% من الدرجة الكلٌة كحد أدنى وعند اجتٌاز 00
، أما إذا ICDL Startبنجاح ٌحصل المتدرب على شهادة الـ 

اجتاز كل االختبارات السبعة فإنه ٌحصل على شهادة الـ 
ICDL  

 
ما مدى سير وتقدم الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 

(ICDL ) 
تلقى برامج الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً دعماً كبٌراً 



من قبل أعداد متزاٌدة من الحكومات والمنظمات والشركات 
الكبرى والمؤسسات الرائدة على نطاق العالم مثل االتحاد 

حقق متطلباتهم واحتٌاجاتهم األوروبً والٌونسكو نظراً ألنها ت
حٌث أنها تعتبر من المؤهالت العالمٌة التً تستند إلى مهارات 

 محددة ذات صلة بالعمل وقابلة للقٌاس .
 

فٌما ٌلً بعض الجهات الحكومٌة فً العالم العربً التً تطبق 
 برامج الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً :

العامة للتعلٌم الفنً المملكة العربٌة السعودٌة : المؤسسة 
 والتدرٌب المهنً .

جمهورٌة مصر العربٌة : وزارة التربٌة والتعلٌم ، وزارة 
التعلٌم العالً ، وزارة اإلعالم وتقنٌة االتصاالت ، والحكومة 

 اإللكترونٌة .
المملكة األردنٌة الهاشمٌة : وزارة التربٌة والتعلٌم ، وزارة 

تقنٌة االتصاالت ، والحكومٌة التعلٌم العالً ، وزارة اإلعالم و
 اإللكترونٌة .

 دولة الكوٌت : وزارة التربٌة والتعلٌم .
 الجمهورٌة العربٌة السورٌة : وزارة التربٌة والتعلٌم .

 سلطنة عمان : وزارة االقتصاد والتخطٌط .
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