
 Microsoft Certified Educator
(MCE) عبارة عن برنامج تطوير مهني 
يسد الفجوة بين مهارات التكنولوجيا 

والتدريس المبتكر. وتوفر شهادات 
االعتماد الجديدة هذه أدوات قوية تساعد 

المعلمين على قيادة دمج تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت األفضل في فئتها 

اسع إلى 
التسحن.

لماذا الحصول على شهادة؟ ألن أفضل
المعلمين هم من ال يتوقفون عن التعلم. 

" يعد برنامج MCE تقييًما موثوًقا ومطلوًبا 
بشدة لكفاءة المعلمين في تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت ويسمح 
للمؤسسات المسؤولة عن برامج إعادة 

تدريب المعلمين بتقييم النتائج المحققة 
 وتحسين التمويل". 

 سفيتالنا أفديفا
 مؤسسة التدريب الوطنية

روسيا

في التدريس داخل الفصل الدراسي. 
ويتم تعيين موارد برنامج MCE وفًقا 

إلطار تصميم التعلم للقرن الحادي 
والعشرين للمعلمين، وتشمل تجربتي 

تعلم إلكتروني مجانيتين من خالل 
Microsoft Education واختبار ممارسة 

GMetrix واختبار شهادة محو األمية 
التكنولوجية للمعلمين (62-193(.

 من الموظفين 
المعتمدين 

أكثر رضا في العمل.
%89 تغلق شهادة MCE فجوة مهارات التكنولوجيا التعليمية 

بين مهارات التكنولوجيا والتدريس المبتكر. 



نظرة عامة على البرنامج

سؤال:

جواب:

ما أفضل طريقة إلثبات 
 نفسك وتوفير التحقق
 من الكفاءات كمعلم؟

 الحصول على
.MCE شهادة

أهداف اختبار 
MCE شهادة

اختبار شهادة MCE عبارة عن اختبار مدته 
60 دقيقة مكون من 40 سؤااًل بطريق 

اختيار اإلجابة تغطي األهداف التالية:

تسهيل تعاون الطالب 	 

تسهيل التواصل بمهارة 	 

تسهيل بناء المعرفة 	 

تسهيل التنظيم الذاتي 	 

تسهيل حل المشكالت واالبتكار 	 
في العالم الحقيقي 

تسهيل استخدام الطالب ألدوات 	 
 )ICT( المعلومات واالتصاالت

استخدام تكنولوجيا المعلومات 	 
واالتصاالت لتكون معلًما فعااًل

تحّكم.

  1-888-222-7890
www.certiport.com/mce
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محواألمية التكنولوجية للمعلمين )62-193(
MCE: اختبار شهادة محو األمية التكنولوجية للمعلمين هو اختبار متوسط المستوى يهدف ألن 

يكون مقياًسا صحيًحا وموثوًقا به للكفاءات وفًقا للقياس باستخدام إطار تصميم التعلم للقرن الحادي 
والعشرين )21CLD(. ويوفر اجتياز اختبار محو األمية التكنولوجية للمعلمين )193-62( أيًضا للمعلمين 

قبل الخدمة أو أثناء الخدمة اعتماًدا لتمييز أنفسهم لدى أصحاب العمل الحاليين والمستقبليين.

من الذي يجب أن يسعى للحصول على شهادة MCE؟
يشمل المرشحون لهذا االختبار األفراد الذين يستعدون ليصبحوا معلمين في الفصول الدراسية، 

والمعلمين الحاليين، وأعضاء هيئة التدريس في كليات تدريب المعلمين أو كليات ما قبل الخدمة، 
واإلداريين التربويين، أو غيرهم من المهنيين الذين يتطلعون إلى توفير التحقق من الكفاءة.

الفوائد الرئيسية
 MCE يستطيع المعلمون الحاصلون على شهادة

إثبات امتالكهم للمهارات الالزمة لتوفير تجارب 
تعليمية ثرية ومخصصة لطالبهم تتضمن مهارات 
القرن الحادي والعشرين الهامة للغاية باستخدام 

أدوات Microsoft. تشمل مزايا تنفيذ برنامج التطوير 
المهني MCE والشهادة في مؤسستك ما يلي: 

التأكد من امتالك أعضاء هيئة التدريس/الموظفين 	 
 Microsoft Education لفهم أساسي ألدوات

التأكد من قدرة أعضاء هيئة التدريس/	 
الموظفين على توضيح كيفية دمج القرن 

الحادي والعشرين في الدروس بنجاح

التأكد من معرفة أعضاء هيئة التدريس/الموظفين 	 
بأدوات Microsoft Education التي يمكنها 

دعم مهارات القرن الحادي والعشرين المحددة

توفير الوصول إلى التطوير المهني الفعال المجاني 	 

توفير التحقق الموثوق من استثمارات 	 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

التحضير للشهادة مجاني
يوفر Microsoft Education للمعلمين األدوات الالزمة 

للتحضير الختبار MCE. ويوفر تصميم التعلم في القرن 
الحادي والعشرين للمعلمين طرًقا واضحة وعملية 
لتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين باستخدام 

التقنيات الرقمية مع طالبهم. ومن خالل مجموعة 
من دروس Office Mix، تعتمد هذه المجموعة على 

منهجية البحث التي توفر عملية تعاونية وقائمة 
على الممارسة لمساعدة المعلمين على تغيير 
كيفية تصميم أنشطة التعلم الثرية لطالبهم. 

 ،Office 365 Teacher Academy في مسار تعلم
سيتعلم المعلمون كيف يصبحوا أكثر ابتكاًرا باستخدام 
األدوات المستندة إلى الخدمة السحابية، بغض النظر 

عن الجهاز الذي يستخدمونه. وسيتعلم المعلمون أيًضا 
 Office 365 كيفية استخدام الميزات األساسية في

 Sway و OneNoteو Microsoft Teams بما في ذلك
 .OneDriveو Office Onlineو Microsoft Formsو

 لالستفادة من هذه الموارد المجانية، تفضل بزيارة:
http://aka.ms/MCEStudyGuide

البدء
سوف يساعد دمج موارد التعلم لشهادة 

MCE واختبار الشهادة في برامج تدريب 
المعلمين أو التطوير المهني المعلمين على 

اكتساب الثقة لالستفادة من التقنيات الجديدة 
لزيادة نتائج تعلم الطالب إلى أقصى حد. 

لشراء ترخيص حرم جامعي لشهادة MCE أو 
لمعرفة المزيد حول كيفية الوصول إلى موارد 

التعلم للتطوير المهني، يرجى االتصال بمدير 
المنطقة في Certiport )في الواليات المتحدة(، 

أو شريك Certiport )خارج الواليات المتحدة( 
.www.certiport.com/mce أو تفضل بزيارتنا على


