البرنامج
التدريبي

الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر – المستوي القياسي (المعياري)

لغة البرنامج

اللغة العربية  ،اللغة اإلنجليزية

مدة
البرنامج

عدد الساعات  60ساعة مقسمة علي  20محاضرة
األيام  :األحد  ،الثالثاء  ،الخميس
الوقت  5:00 :مساء إلي  8:00مساء (بواقع  3ساعات)
المكان  :جامعة قطر – قاعة ابن خلدون

تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي:

محتويات البرنامج

يحتوي هذا البرنامج علي سبعة محاور مختلفة تغطي المهارات
وتمكنك هذه المحاور من
االساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،
ِّ
تطوير مهاراتك في مجاالت المعرفة ذات الصلة في حياتك اليومية أو
مجال العمل.
أساسيات الكمبيوتر  -المعارف والمهارات األساسية المتعلقة
باستخدام الكمبيوتر واألجهزة.

أساسيات اإلنترنت  -لمعارف والمهارات التي تدعم استخدام شبكة
اإلنترنت لتحديد واسترجاع المعلومات ،االتصال عبراإلنترنت ،والبريد
اإللكتروني.
معالجة النصوص  -لمهارات من أجل التعامل مع النصوص ضمن
تطبيقات معالجة النصوص ،من أجل إنشاء وتنسيق وإنهاء مختلف أنواع
المستندات النصية ،مثل الرسائل والسير الذاتية وغيرها.
جداول البيانات  -لمهارات من أجل إنشاء ،تنسيق ،مراجعة وتصحيح
جداول البيانات ،استعمال المعادالت الحسابية والوظائف ،باإلضافة إلى
إنشاء الرسومات البيانية والجداول.
العروض التقديمية  -المهارات من أجل إنشاء عروض تقديمية معيارية
محترفة .القيام بمهام مثل إنشاء ،تنسيق ،تعديل وإعداد العروض
التقديمية باستخدام تنسيقات مختلفة للعرض والطباعة.
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التعاون عبر االنترنت -يرسي هذا المقرر المبادىء
والمهارات المتعلقة بإعداد واستخدام أدوات التعاون عبر اإلنترنت
كالتخزين ،والتطبيقات اإلنتاجية ،ورزنامات التقويم ،ووسائل
التواصل اإلجتماعي ،واللقاءات عبر الشبكة ،وبيئات التعلم
وأجهزة التكنولوجيا المتنقلة.

.

أمن تكنولوجيا المعلومات  -يرسي هذا المقرر المفاهيم
الرئيسية الكامنة وراء االستخدام اآلمن لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في الحياة اليومية واستخدام التقنيات والتطبيقات ذات
الصلة للحفاظ على شبكة انترنت آمنة،واستخدام االنترنت بسالم
وأمان ،وإدارة البيانات والمعلومات بشكل مناسب

المادة التدريبية  /التكنولوجيا المستخدمة
• .مايكروسوفت ويندوز  10و برامج أوفيس 2016
• معامل جامعة قطر للتدريب وعقد االمتحانات
• كتب التدريبات المطبوعة ونماذج تدريبات االمتحانات
االلكترونية

 2200لاير قطري للمتدرب الواحد  ،وتشمل االتي
خصم  %15للدفع عبر االنترنت

رسوم البرنامج
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• رسوم التدريب والكتب
• امتحان مجاني لكل محور ( 7محاور )
• الوصول لالمتحانات التجريبية
• شهادة  ICDLعند اجتياز السبعة محاور.
ملحوظة -:
المشارك يحصل علي امتحان مجاني واحد لكل محور
ولكن اذا احتاج المشارك إلعادة امتحان يجب عليه دفع
مبلغ  70لاير قطري لكل امتحان معاد

