وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

الئحة االلتزامات واحلقوق ملرشحي منحة
(استخدام وسائل التواصل االجتماعي واألمن والسالمة على اإلنرتنت)
عزيزي املتدرب
حرصاًًمنًوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات علىًايضاحًكافةًجوانبًالمنحةًمنًحقوقًوالتزاماتًمكفولةًللمتدربينً،
بداية ًمن ًالتسجيل ًوحتى ًالحصول ًعلى ًالشهادةً ً ،وتماشيا ًمع ًرؤية ًالوزارة ًلرفع ًالوعي ًالمجتمعي ًالمعلوماتيً ،تدعم ًالوزارةً

بالتعاون ًمع ًمؤسسة ً ً ICDL Arabiaالحصول ًعلى ًشهادة دولية معتمدة ًحصريا ًفي ًمجال ًاستخدام وسائل
التواصل االجتماعي واألمن والسالمة على اإلنرتنت ًلكافةًفئاتًالمجتمعً ً.

❖

متنح الشهادة من خالل التسجيل ألحد االختيارين التاليني:

اوال :شهادة وسائل التواصل االجتماعي واالمن و السالمة على االنرتنت
ICDL Social Media &Cyber Safety Certificate

وتشمل املقررات التدريبية التالية:
أساسياتًالكمبيوترً
أساسياتًاإلنترنتًًًًًًً ً
البحثًعلىًاإلنترنتًًًًًًًًًً ً

Computer Essentials
ً ًًOnline Essentials
ً Online Search

التواصلًاالجتماعيًًًًًًًًًًًً ً

ً Social Media

السالمةًعلىًاإلنترنتًًًًًًًً ً

ً Cyber Safety

ثانيا :شهادة املهارات اإلنتاجية ICDL Productivity Certificate for Social Media & Cyber Safety

وتشمل املقررات التدريبية التالية:
أساسياتًالكمبيوترً
أساسياتًاإلنترنتًًًًًًً ً

البحثًعلىًاإلنترنتًًًًًًًًًً ً

Computer Essentials
ً ًًOnline Essentials
ً Online Search

التواصلًاالجتماعيًًًًًًًًًًًً ً

ً Social Media

السالمةًعلىًاإلنترنتًًًًًًًً ً

ً Cyber Safety

باإلضافة اىل :
معالـجةًالنصوصًًً
جداولًالبيانات
الئحة إلتزامات وحقوق المتدرب
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❖ يتيح الدعم املقدم املميزات األتية للمتدرب:

 .1سعرًمخفضًلحزمةًالمادةًالعلميةً(خاصًفقطًبالمنحة)
 .2إلغاءًرسومًالرقابةًعلىًاالختباراتً ً

 .3إضافةًعددًً2اختبارًإعادةً-ًRetake Examsً-مجاناً-لكلًمتدربً

❖التزامات وحقوق املتدرب:
ًًأوال :يسمح ملرشح املنحة اختيار أحد املسارين
•

مسارًالتدريبًواالختبارً)ً (Training and Testing

وبهًيتمًحصولًمرشحًالمنحةًعلىًالتدريبًالالزمًمنًقبلًالمركزًللحصولًعلىًالشهادةً،علىًانًيلتزمًالمتدربًبخطهً
التدريبًالموضوعةًعنًطريقًالمركزًوذلكًلضمانًالحصولًعلىًالمهاراتًالالزمةًالجتيازًاالختباراتً ً.
ًًًًًًًًًًمتوسطًعددًالساعاتًالتدريبيةًللسبعةًمساراتًً،62متوسطًعددًالساعاتًالتدريبيةًللخمسةًمساراتًً45
•

مسارًاالختبارًفقطً)(Testing Only

وبه ًيسمح ًلمرشح ًالمنحة ًبأداء ًاالختبار ًفقطً ،وذلك ًكونه ًله ًالقدرة ًعلى ًالتعلم ًالذاتي ًوالمامة ًبالمهارات ًالالزمةً
للحصولًعلىًالشهادةً،علىًانًيتمًاختيارًهذاًالمسارًمنًقبلًطالبًالمنحةًعندًالتسجيلً .

ثانيا :حزمة املادة العلمية  Bundle -والتي حتتوي على اآلتي:
 .1كتابًإلكترونيًًe.Bookيحتويًعلىًالمادةًالعلميةًللمقرراتًالتدريبيةً
 .2عددًً20ساعةًمنًاالختباراتًالتجريبيةًًPrimer Exams

 .3عددًاالختباراتًالالزمةًللحصولًعلىًالشهادةً(بواقعًاختبارًواحدًلكلًمقرر)
 .4نسخةًواحدةًمنًالشهادةًحالًاجتيازًجميعًاالختباراتًالمقررةًبنجاحً .

ُ
ً
حتدد حزمة املادة العلميةًمسبقا عند تسجيل البيانات باملوقع اإللكرتونيًبناءًعلىًاختيارًالشهادةً،كالتاليً :
 .1شهادة املهارات اإلنتاجية ،ICDL Productivity Certificate for Social Media & Cyber Safety
وتكلفةًحزمةًمادتهاًالعلمية.
•

مسارًاالختبارًفقطً:وتكلفةًحزمةًمادتهاًالعلميةًً450جنيهاًمصرياًالًغيرً .

•

مسارًالتدريبًواالختبارً:وتكلفةًحزمةًمادتهاًالعلميةًً750جنيهاًمصرياًالًغير.

 .2شهادة وسائل التواصل االجتماعي واالمن والسالمة على االنرتنت ICDL Social Media &Cyber

ً،Safety Certificateوتكلفةًحزمةًمادتهًالعلمية.
•

مسارًاالختبارًفقطً:وتكلفةًحزمةًمادتهاًالعلميةًً350جنيهاًمصرياًالًغيرً .

•

مسارًالتدريبًواالختبارً:وتكلفةًحزمةًمادتهاًالعلميةًً550جنيهاًمصرياًالًغير.

الئحة إلتزامات وحقوق المتدرب
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ويتاح -اختياريا -ملن سبق حصوهلم على شهادة ICDL Social Media &Cyber Safety Certificate

باملنحة ،حزمة مكملة ملقرري )ً ًWord-Excelوتكلفةًحزمةًمادتهًالعلميةً(ً()200جنيهاًمصرياًالًغيرًفيًحالهً
التدريبًوًاالختبارًوً(ًً100جنيهًمصرياًالًغير)ًفيًحالهًاالختبارً .

ثالثا :تكلفة اختبارات اإلعادة Retake Exams
للمتدربً-عندًالحاجةًالختباراتًإعادةًً-بعد استنفاذ االختبارات األصلية واختباري اإلعادة اجملانيني املمنوحني
من الوزارةً،شراءًاختباراتًإعادةًإضافيةًالستكمالًتأهيلهًللحصولًعلىًالشهادةً،ويتكلفًاختبار اإلعادة الواحد (ً)65
جنيهاًمصرياًالًغيرً.

ً
رابعا :التزامات وحقوق عامة
• يلتزمًالمتدربًبالتأكدًمنًصحةًالبياناتًالخاصةًبهًوالمسجلةًعلىًقاعدةًالبياناتًبالمنحةً،والتيًيصعبًتعديلهاًبمجردً
تخصيصًحزمةًالمادةًالعلميةً،وذلكًتفادياًأليةًأخطاءًعندًإصدارًالشهادة.
• بمجردًإتمامًالتسجيلًعلىًالموقعً،علىًالمتدربًالتواصلًمعًالمركزًالمسجلًعليهً،لتنسيقًااللتحاقًبالدورةًالتدريبيةً .
• يلتزمًالمتدربًبتسليمًالمركزًصورةًشخصيةًمقاسً(ً4سمً×ًً6سم)ً،وصورةًضوئيةًمنًبطاقةًالرقمًالقوميًعندًالحضورً
لتخصيصًحزمةًالمادةًالعلميةً،حيثًيتمًرفعًتلكًالصورًعلىًنظامًاالختباراتًالمميكنًبعدًمسحهاًإلكترونيا.
• الًيجوزًالتحويلًمنًمركزًألخرًبعدًتخصيصًحزمةًالمادةًالعلميةً .
• يلتزمًالمتدربًبالحضورًللمركزًقبلًميعادًاالختبارًالمحددًبمدةًكافيةً(ً15دقيقةًعلىًاألقل)ً.
• يلتزمًالمتدربًإظهارًأثباتًالشخصيةًالخاصًبهًوالمتضمنًرقمهًالقوميًعندًالطلبًمنًقبلًممثلًالوزارةً(مراقبًالجودة)ً
أوًمسئولًاالختباراتًبالمركزًمعًااللتزامًبإحضارًأصلًالرقمًالقوميًلالطالعًعليهًعندًكلًجلسةًاختبارً
• يحقًللممتحنًإعادةًاإلختباراتًبدونًحدًأقصىًلمراتًالرسوب.
• الًيحقًللممتحنًإعادةًاالختبارًالذيًتمًالرسوبًفيهًفيًنفسًاليوم.
ملحوظةً:مراقبًالجودةًهوًمندوبًالوزارةًالمسئولًعنًإدارةًجلسةًاالختباراتًوالرقابةًعلىًالتدريبًوتسليمًالشهادات.
لالستفسارات والشكاوى يرجى التواصل مع وحدة خدمة اجلمهور من خالل البيانات التالية:

ً

رقم اهلاتف

(ً )0235342340

الربيد االلكرتوني

ً icdlcomplaint@mcit.gov.eg

مواعيد عمل خدمة اجلمهور :من االحد إىل اخلميس ،من  9:00ص إىل  3:00م  ،عدا العطالت الرسم
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صفحة  3من 3

