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 حمتىَاث التصىر املقرتح

 الصفحة العنـوان م
 1      تمهيد 
 2      توصيف موجز لوحدة االختبارات الدولية 

 3 مبررات إنشاء وحدة االختبارات الدولية 
 3      القدرة التشغيلية 
 4 برامج وحدة االختبارات الدولية  
 5  شهادة كامبريدجظرة عامة على برنامجن- تعريف موجز  
 5  شهادة كامبريدجمستويات البرنامج 
 6 مزايا شهادة كامبريدج  
 6 اعتماد شهادة كامبريدج 
 7 البرنامج التدريبي األساسي 
 8 البرنامج التدريبي المتقدم 
 9 النظرة المستقبلية 

 
 

 

 

 

 



 متهُـد
 لذا ، البشرية والمهنيةصبحت ركيزة أساسية في التنميةتقنية المعلومات، أ إلى أن ةع التنمية الحديثائشير وق     ت

حيث ملحًا، تمتلك الكفاءة في ىذا التخصص أمراً التي كوادر ال وإعداد ،أصبحت دراسة علوم الحاسب اآللي
، األعمالكافة وتقنياتو الحديثة في إنجاز ه شتى مناحي الحياة، واتجو العالم إلى استخداماآللي الحاسب اقتحم 

جامعة المجمعة، منطلقة من حرصها الدائم كان من الطبيعي أن تعمل  خاصة مع دخول عصر الحكومات اإللكترونية
في إطار وتخصصات الحاسب اآللي، في تلبية حاجات سوق العمل على دعم عجلة التطور وخدمة المجتمع إلى 

حكومية أو خاصة، حرصها على تزويد سوق العمل بما يحتاجو من كفاءات مدربة ومؤىلة لتمكين الجهات المختلفة 
 . بكفاءة وفاعليةاء والنميةمن الدخول إلى سوق التنافس

لذا قامت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، تنفيذاً لرسالتها وخطتها اإلستراتيجية، بإعداد مشروع إلنشاء 
وحدة لالختبارات الدولية بالجامعة، يدّرب على مجموعة من االختبارات الدولية أىمها في مجال الحاسب اآللي، 

والتي يحتاجها أفراد المجتمع المحلي من طالب وموظفين، لتنمية الجوانب العملية والمهارية في التخصصات 
 .المطلوبة

 تحسينالفاعلة في  شاركةموتتطلع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر من وحدة االختبارات الدولية إلى ال
والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، على برامج  البالطعملية تدريب تسهيل األداء الوظيفي، من خالل 

تمكن الحاصلين عليها من االستفادة الحاسب اآللي، ىذه البرامج التي تم اعتمادىا من قبل وزارة الخدمة المدنية، 
  المتدربينتزويدوكذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك ب.منها في الترقية والحصول على المفاضلة

 شهادة كامبريدج الدولية األساسية لمهارات تقنية"بالمهارات الالزمة إلتقان العمل مع الحاسب اآللي، عبر دورتي 
 ".كامبريدج المتقدمة لمهارات تقنية المعلومات شهادة"  و"المعلومات

وحرصاً من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في تقديم ىذه الوحدة بشكل متكامل يتوازى مع تطلعات إدارة 
. يقدم ىذا التصور المتكامل عن وحدة االختبارات الدوليةعمادة بالعمل الن فريق إفالجامعة 

 

 واهلل ولي التوفيق،،،
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 :تىصُف مىجز عن وحدة االختباراث الدولُت.          1
 :       تعرَف وحدة االختباراث الدولُت1. 1

 وذلك للتدريب على متطلبات "(CIE)ىيئة االمتحانات الدولية في جامعة كامبردج "              وحدة معتمدة من 

 ىيئة "ومنح شهادات معتمدة من قبل " (IT skills)كامبريدج الدولية لتقنية المعلومات "              شهادة 

 .  للملتحقين بالبرنامج"               االمتحانات الدولية في جامعة كامبريدج

 

 :      أهداف وحدة االختباراث الدولُت1. 2

 . تحقيق رسالة الجامعة في خدمة أفراد المجتمع بما يتناسب واحتياجاتهم المهنية والحياتية  1. 2. 1

  تحقيق رسالة الجامعة في بناء عالقات تشاركية وتعاونية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات  1. 2. 2

 .  المجتمعية واألىلية، تحقق مخرجات تدريبية نوعية مميزة            

     تأىيل الخريجين للحصول على شهادات دولية، ومنحهم شهادات معتمدة في تخصصات مهنية تلبي 1. 2. 3

 .              احتياجات  سوق العمل المحلي

 . فرص الترقي الوظيفيالقطاعات الحكومية واألىلية، مما يتيح لهم    تطوير قدرات ومهارات الموظفين في 1. 2. 4

 .   رفع إنتاجية الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتعزيز الكفاءة المهنية لديهم1. 2. 5
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 :    مربراث إنشاء وحدة االختباراث الدولُت1. 3
  الحاجة المستمرة والملحة لبرامج الحاسب اآللي، في األعمال الحكومية والخاصة، وحاجة سوق العمل  1. 3. 1

             ومتطلبات التوظيف لمثل ىذه البرامج المعتمدة

   زيادة الوعي الثقافي في المجتمع، وشعور أفرداه بالحاجة إلى اكتساب المزيد من المعلومات والمهارات  1. 3. 2

 .            في مجال الحاسب اآللي

   حرص القطاعات الحكومية واألىلية على تطوير مهارات منسوبيها، في مهارات الحاسب اآللي لالرتقاء 1. 3. 3

 .            بكفاءاتهم

 من قطاعات حكومية متعددة في المملكة العربية السعودية، ومنها وزارة التعليم العالي   اعتماد الشهادة   1. 3. 4

  للتدريب التقني والمهني وكذلك تم اعتماد الشهادة من قبل  المؤسسة العامة             ووزارة التربية والتعليم و

 لمن اجتاز  "المعلومات األساسية لمهارات تقنية شهادة كامبريدج الدولية" المدنية، بمسمى وزارة الخدمة             

بنجاح    لمن اجتاز"كامبريدج المتقدمة لمهارات تقنية المعلومات شهادة"بنجاح أربع وحدات تدريبية، و             

 .سبع وحدات تدريبية             

 .  وجود وحدة معتمدة لالختبارات والتدريب في الجامعة1. 3. 5
 
 
 :   القدرة االستُعابُت لعدد املتدربني املتىقع يف السنت األوىل1. 4

       انطالقاً من التزايد المضطرد في أعداد السكان في محافظة المجمعة والمحافظات القريبة منها، وباإلضافة    

 متدرب    (30.000)       إلى اإلقبال المتزايد على عدد المختبرين لبرنامج شهادة كامبريدج والذي بلغ حوالي

       خالل الثالث سنوات الماضية في المملكة، فإن من المتوقع أن تصل القدرة االستيعابية للوحدة في السنة 

 .متدرب ومتدربة، مع توقع الزيادة في األعوام التالية (300)       األولى، ما يزيد على 
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 :     الربامج التٍ تقدمها وحدة االختباراث الدولُت1. 5

 
 : التدريب1. 5 .2

المؤىلة الجتياز اختبارات شهادة كامبريدج الدولية على المواد التدريبية  ("IT skills)شهادة كامبريدج "تشتمل 
المستوى  و(ICT Starters )المستوي األساسي:يين اثنين، وىماالمعتمدة، حيث يشمل التدريب مستو

 .( IT advanced )المتقدم 

 : االختبارات1. 5. 2

دقيقة لكل امتحان، وبمعدل  (45)بعد االنتهاء من الدورات التدريبية يقوم المتدرب بإجراء سبعة اختبارات وبواقع 
ساعات، تحتسب آلياً فور البدء بو، وذلك لتقييم قدرات المتدرب في مهارات تقنية المعلومات، واالختبارات  (6)

 IT)شهادة كامبريدج "متوفرة على مدار العام، وفي حالة اجتياز المتدرب لكافة االختبارات يحصل على شهادة 

skills")ويمكن ألي فرد التقدم لالختبارات دون الحاجة للدورات التدريبية ، . 
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 " ملهاراث تقنُت املعلىماثةشهادة كامربَدج الدويلب"تعرَف مىجز .       2

" IT Skills" 
 

 :نظرة عامت علً الربنامج     2. 1

  يعتبر ىذا البرنامج من أكثر البرمجيات التي تهتم  (أوفيس)وفقاً لبرمجيات المكتب                  

    المستوى األساسي  وىي متوفرة على مستويين، . تقنية المعلومات المطلوبة بمهارات            

   في مجال  ويعتبر ىذا البرنامج طريقة سريعة وفعالة الكتساب مهارات،والمستوى المتقدم            

المباشر في رفع  البرنامج ويتلخص ىدف .خبرة المتقدم حيث تعتمد على تقنية المعلومات            

 .(office)بالمكت الحاسب اآللي األساسية وخدماتبرمجيات  استخدام القدرة على مستوى           

 

: مستىَاث الربنامج    2. 2

  المستوي األساسي:ترتقي شهادة كامبريدج الدولية في مهارات تقنية المعلومات إلى مستويين          

(          ICT Starters)المستوى المتقدم  و( IT advanced )، تم تصميم المستوى األساسي   فقد

الذين يرغبون في تنمية مهاراتهم العملية في   والموظفين والمتدربين بالدرجة األولى للطالب          

المعلومات مثل استخدام برامج معالجة الكلمات وإدارة الملفات واتصاالت اإلنترنت   تقنية        

المتدرب شهادة كامبريدج األساسية عندما يجتاز بنجاح أربع اختبارات تشمل أربع مواد    يمنح        

المتقدمة عندما يجتاز المتدرب سبعة اختبارات تشمل   تدريبية و يحصل على شهادة كامبريدج         

 .جميع المواد التدريبية الممثلة للبرنامج         
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 (":IT skills)شهادة كامربَدج "مزاَا       2. 3

 
 بشهادة "تعترف العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية : االعتراف الدولي   2. 3 .4

 ، كما أنها تمثل جواز    ( دولة150)حيث أن الشهادة معتمدة في ، "(IT skills )ج        كامبريد
 .         سفر تعليمي يلقى قبوالً في عالم األعمال

 . لكترونياً إ االختباراتيتم تصحيح : المصداقية  2.  3. 2
 . إما باللغة اإلنجليزية أو العربيةلالختباراتللمتدرب خيار التقدم : ثنائية اللغة   2. 3. 3
.  وذلك على شاشة المتدرب،تظهر النتائج فوراً عقب االنتهاء من االمتحان: التقييمسرعة   2. 3. 4
 .ة في أي وقت وفي أي من المراكز المعتمدامتحانللمتدربين خيار التقدم لكل : المرونة   2. 3. 5
  .هالمتدرب ومتطلباتمستوى تتكيف أنواع الشهادة حسب :  المستوياتتدرج  2. 3. 6
  "(CIE)  الدوليةجكامبريدىيئة امتحانات "تصدر الشهادة من قبل : االعتراف بالشهادة   2. 3. 7

 جامعة كامبريدج وذلك   باإلضافة إلى شعار  المجمعةشعار جامعةالشهادة تحمل سو             
  .             العتماد الجامعة كمركز لالختبارات

 
 : اعتماد الشهادة   2. 4

 
 في العديد من المؤسسات "شهادة كامبريدج الدولية في مهارات تقنيو المعلومات"نظراً ألىمية 

المهنية والهيئات العربية والدولية التي كانت قد قامت بدعم ىذا الشهادة و منها المجمع العربي 
اعتماد الشهادة في العديد من الجهات الحكومية والتعليمية في عدد من وتم . للمحاسبين القانونيين

اعتماد الشهادة في المملكة العربية السعودية من و. العربية مثل األردن ودول الخليج العربي الدول
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكذلك من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وقبل 

 . المدنية ليتم بالتالي اعتمادىا في باقي قطاعات الدولة الحكومية والخاصةقبل وزارة الخدمة
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( ICT Starters   األساسٍياملستى)كامربَدج الدولُت        الربنامج التدرَبٍ ل2. 5

 

  

 

 
 
 

 
 

 (ICT Starters  المستوي األساسي)كامبريدج الدولية البرنامج التدريبي ل

وزارة الخدمة المدنية  جامعة المجمعة، ومعتمدة لدى مصدقة من تمنح الشهادة مصدقة من جامعة كامبردج و االعتمادجهة 
  شهور3وىي تعادل دورة إدخال بيانات لمدة 

 ( ، معالج النصوص ، الجداول الحسابية(النوافذ)المقدمة ، نظام التشغيل ) :ي وهتاختبارا أربعيلزم اجتياز للحصول على الشهادة 

 . الطالب والطالبات المستجدين، والطالب والطالبات على أبواب التخرج من كافة التخصصات- لمن ىذه الدورة 
الضيافة، االتصاالت، البنوك، / اإلدارة، السياحة : لعاملين و العامالت في المهن أو المجاالت التاليةا- 

 .المكتبات/التدريب/القطاع الحكومي، القطاع العسكري، التسويق، التعليم
. غير ذلك من المجاالتوالباحثين عن عمل، - 

 بالدورة لاللتحاقال توجد متطلبات سابقة المتطلب السابق 

. الجامعة باعتبارىا مركز اختبارات معتمد من كامبريدجيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من - مميزات الدورة 
.  بنجاحاختبارات  األربعة اجتيازبعدعالمياً يحصل المتدرب على شهادة معترف بها - 
. يتم توفير كتب الدورة مجاناً من قبل األكاديمية- 
. (صباحية ومسائية) فترات للمتدربينمواعيد مناسبة - 

أىداف الدورة 
 

:  يتوقع من المتدرب بعد الدورة أن يكون قادراً على
 .المكتب سطح عمل بيئة داخل بفعالية والعمل لجهاز الحاسـوب األساسية معرفة المكونات- 
 .مستند معالج النصوص وتنسيق و إنشاء واألدلة الملفات معالجة- 
. الرياضية المسائل وحل والمخططات البيانات جدول المتقدمة لتطبيق السمات استخدام- 

 المفاىيم األساسية لتقنية المعلومات 1محتويات الدورة 

نظام التشغيل و إدارة الملفات  2
برنامج معالجة النصوص  3
الجداول اإللكترونية  4
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 ( IT  advanced  املستىٌ املتقدم)كامربَدج الدولُت      الربنامج التدرَبٍ ل2. 6

 

 
 

 ( IT  advanced  المستوي المتقدم)كامبريدج الدولية ل البرنامج التدريبي

وزارة الخدمة المدنية  الجامعة ومعتمدة لدى مصدقة من تمنح الشهادة مصدقة من جامعة كامبردج جهة االعتماد 
  شهور6وىي تعادل دورة إدخال بيانات لمدة 

يلزم اجتياز  سبعة اختبارات 

الضيافة، االتصاالت، البنوك، القطاع الحكومي، / اإلدارة، السياحة : للعاملين في المهن أو المجاالت التاليةلمن ىذه الدورة 
. المكتبات، الطالب، الباحثين عن عمل، غير ذلك من المجاالت/التدريب/القطاع العسكري، التسويق، التعليم

 بالدورة لاللتحاقال توجد متطلبات سابقة المتطلب السابق 

. الجامعةيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من - مميزات الدورة 
مجال استخدام مهارات الحاسب اآللي معترف فيها دوليا بعد   يحصل المتدرب على شهادة رائدة عالمياً في- 

.  االختبارات بنجاح مع تصنيفو على المرتبة الخامسة لدى وزارة الخدمة المدنيةاجتياز
. يتم توفير كتب الدورة مجاناً من قبل األكاديمية- 
.  فترات صباحية ومسائيةتدربينمواعيد مناسبة للم- 

أىداف الدورة 

 

 :يتوقع من المتدرب بعد الدورة أن يكون قادراً على
 .لتقنية لمعلومات األساسية و المفاىيم لجهاز الحاسوب األساسية معرفة المكونات- 
 جدول مستند معالج النصوص واستخدام وتنسيق المكتب و إنشاء سطح عمل بيئة داخل بفعالية العمل- 

 .البيانات
 الويب و البريد على أساسية مهام و تنفـيذ التقديمية العروض بيانات وإعداد قاعدة وتخطيط تصميم- 

. اإللكتروني

 المفاىيم األساسية لتقنية المعلومات و إدارة الملفات 1محتويات الدورة 
نظام التشغيل و إدارة الملفات  2
برنامج معالجة النصوص  3
الجداول اإللكترونية  4
العروض التقديمية  5
 accessبرنامج قواعد البيانات  6

االنترنت و االوت لوك  7
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 :النظرة املستقبلُت لىحدة االختباراث الدولُت.      3
         سعياً لمواكبة التنمية اإلدارية التي تفرضها متطلبات التوظيف والكفاءة للترقية الوظيفية، وتلبية 

الحتياجات السوق، تعتزم وحدة االختبارات الدولية تقديم مجموعة من الشهادات الدولية، التي 
 :تمكن الحاصلين عليها من التميز والكفاءة المهنية والوظيفية، ومن ىذه الشهادات

 

 مجاالت البرنامج البرنامج باللغة اإلنجليزية البرنامج باللغة العربية
 Cambridge for    برامج  كامبريدج للمدرسين والمدربين

Teachers: 
تدريب المدرسين والمدربين على برامج 

 الحاسب اآللي

 Cambridge for      برامج كامبريدج إلدارة األعمال
Management: 

Management
Project Management 

 

 شهادات تدريب في المجال اإلداري
 وإدارة المشاريع

 

 مجاالت البرنامج البرنامج باللغة اإلنجليزية البرنامج باللغة العربية

 :برامج اللغة اإلنجليزية
 التوفيل

 
TOEFL 

شهادة متطلب للقبول في الجامعات 
 األجنبية

  التويك
TOEIC 

شهادة خاصة بالدراسات التخصصية 
 والمعامالت اليومية لكل تخصص
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