
الرمقية األمية  حملو   IC3 هشادة 

يمت دجم التكنولوجيا يف لك جانب من جوانب حياتنا تقريًبا. ونستخدم التكنولوجيا لك يوم، من اهلواتف 
احملمولة واألجهزة الخشصية إىل األنمظة األكرث قوة اليت ُتشغل املركبات احلديثة والرشاكت الكبرية. 

وتلعب التكنولوجيا دوًرا حامًسا يف سعادتنا وجناحنا، سواء كنا جنري ببساطة حتديث احلالة عىل وسائل 
التواصل االجمتايع أو ندير البىن التحتية املعقدة لتكنولوجيا املعلومات.

متثل هشادة IC3 حملو األمية الرمقية وثيقة اعمتاد مصممة لتظل ذات صلة يف عامل التكنولوجيا دامئ التطور. 
ومع الرتكزي عىل العنارص األكرث أمهية اليت تقود التكنولوجيا يف الوقت احلارض، يقدم املعيار العاملي 5 

)GS5( لهشادة IC3 حاًل شاماًل لتعمل كيفية حتقيق النجاح يف أي بيئة تتطلب استخدام أجهزة المكبيوتر أو 
األجهزة أو اإلنرتنت. وأفضل ما يف األمر، نظًرا ألن املعيار العاملي 5 لهشادة IC3 يتضمن مفاهمي ومهارات 
تنطبق عىل أي مدرسة أو مسار مهين تقريًبا، فهو يعد احلل املثايل ألي طالب أو باحث عن معل يتطلع إىل 

تعزيز مهاراته الرمقية أو إثباهتا.

عىل غرار املعايري السابقة هيلع، يتحقق املعيار العاملي 5 لهشادة IC3 من قدرة املرحش عىل استخدام بعض 
أحدث التقنيات وأكرثها هشرة يف العامل بشلك فعال، ويتكون من ثالثة اختبارات فردية:

مع هشادة IC3 حملو األمية الرمقية، يستطيع الطالب والباحثون عن معل تعمل املهارات اليت حيتاجوهنا اآلن 
بيمنا حيصلون عىل وثائق االعمتاد ملستقبلهم. ومن املدرسة إىل العمل إىل مسايع احلياة، من املمكن أن 

تساعدك هشادة IC3 عىل حتقيق مطوحاتك.

مل يعد الوصول إىل اإلنرتنت عايل 
الرسعة ومهارات اإلنرتنت أموًرا 
رضورية للبحث عن وظائف يف 
الوقت احلايل والتقدم بطلبات 

لشغلها واحلصول علهيا حفسب، 
لكهنا أيًضا رضورية لالستفادة 
من التطورات التعلميية واملدنية 

وتطورات الرعاية الصحية املزتايدة 
اليت حيفزها النطاق العريض. 

عىل سبيل املثال، أصبحنا جُنري 
عدًدا مزتايًدا من األنشطة : مثل 

حضور دروس اللكية ومراقبة 
احلاالت الطبية املزمنة وجتديد 
رخصة القيادة وتتبع واجبات 

طفلك املدرسية : عرب اإلنرتنت 
بشلك معتاد. 

املصدر: وزارة التجارة األمريكية

املهارات اليت حتتاجها اآلن. وثائق االعمتاد ملستقبلك.

عامة نظرة 
املعيار العاملي 5 

حقق مطوحاتك

التطبيقات الرئيسيةالعيش عىل اإلنرتنتأساسيات احلوسبة 

يغيط الفهم 
التأسييس للحوسبة.

يغيط مهارات العمل يف 
بيئة اإلنرتنت أو الشبكة.

يغيط تطبيقات معاجلة جداول البيانات والعرض 
التقدميي الشائعة واملزيات املشرتكة مجليع التطبيقات.
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يمت دجم التكنولوجيا يف لك جانب من جوانب حياتنا تقريًبا. ونستخدم التكنولوجيا لك يوم، من اهلواتف احملمولة واألجهزة الخشصية إىل األنمظة 
األكرث قوة اليت ُتشغل املركبات احلديثة والرشاكت الكبرية. وتلعب التكنولوجيا دوًرا حامًسا يف سعادتنا وجناحنا، سواء كنا جنري ببساطة حتديث 

احلالة عىل وسائل التواصل االجمتايع أو ندير البىن التحتية املعقدة لتكنولوجيا املعلومات.

 .IC3 اعرف املزيد حول هشادة 
تفضل بزيارة www.certiport.com/IC3 أو اتصل اليوم عىل رمق  888-999-9830

الفوائد للطالبالفوائد لملعملني

صنع القرار الناجت عن البيانات من خالل إعداد التقارير إلظهار إمكال متطلبات 
المتويل بنجاح.

صنع القرار الناجت عن البيانات من خالل إعداد التقارير إلظهار إمكال متطلبات 
المتويل بنجاح.

حفص حمايد من خالل امتحانات الهشادة اليت مت التحقق مهنا من عن طريق 
االختبارات النفسية. 

وثائق اعمتاد محمولة حتظى بالتقدير يف لك ماكن وميكن الوصول إلهيا من خالل 
هشادات وشارات رمقية عىل اإلنرتنت مضادة لالحتيال.

تزود الطالب باألدوات ووثائق االعمتاد املعرتف هبا يف املجال ألغراض التوظيف.قابلية نقل ومالءمة عاملية مكعيار عاملي معرتف به يف حمو األمية الرمقية.

حل جاهز أكرث فعالية بالقياس إىل التلكفة وأكرث كفاءة من حيث الوقت من مجتيع 
تقيمي لتلبية املتطلبات التعلميية الوطنية أو احمللية.

جناح رسيع ومنحىن تعمل أقرص يف املجاالت اليت تتضمن أجهزة 
المكبيوتر واإلنرتنت.

أساس قوي من املهارات ملتابعة التعلمي العايل باالستناد إلهيا.أداة تطوير احرتافية تعزز ثقة املعمل لدجم أحدث التقنيات يف الفصل الدرايس.

تستفيد االمتحانات من أحدث تقنيات االختبار، مبا يف ذلك دجم لك من االختبار املستند إىل األداء واالختبار 
املستند إىل املعرفة.

منوذج من األسئلة

يستخدم ستة وتسعون باملائة 
من األمريكيني العاملني تقنيات 
االتصاالت اجلديدة جكزء من 

حياهتم اليومية، بيمنا يستخدم 
اثنان وستون باملائة من األمريكيني 

العاملني اإلنرتنت جكزء أسايس من 
وظائفهم.
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