أنادٓـنٔــ٘ الضالمــــ٘
ّالصشــــ٘ املَئــــــ٘
شَادٗ األّشا ف ٙالصش٘ ّالضالم٘ املَئ٘
للصياعات العام٘ ّاإلىشاٛات
 -1مكدم٘ :
الشَادٗ املَئ٘ االّىل عل ٙمضتْ ٚالعامل ف ٙزتال الضالم٘
ّالصش٘ املَئ٘ ّاملعتندٗ عل ٙمضتْ ٚالعامل (األّشا )OSHA
ّالت ٙصننت مً ادل اذتفاظ عل ٙالضالم٘ ّالصش٘ املَئ٘
للعاملني ف ٙمجٔع اجملاالت ّتَدف اىل ضناٌ بٔ ٘ٝعنل آمي٘
ّصشٔ٘ لهل العاملني ننا تضاٍه بفعالٔ٘ ف ٙاذتفاظ عل ٙاملْارد
البشزٓ٘ ّبالتالٕ رفع مضتْ ٚادتْدٗ ف ٙشتتلف املؤصضات،
ّقد مت تصنٔه شَادٗ األّشا  OSHA-ف ٙالصش٘ ّالضالم٘
املَئ٘ للصياعات العام٘ ّاإلىشاٛات لتضاعد األفزاد عل ٙتأمني
أرّاح العاملني يف مْاقع العنل ّساٜزَٓه ّفزم عنل األمً
الصياعٕ يف امليشآت ّ ،لتفاد ٚتهزار سذه ارتضاٜز اهلاٜل٘ يف
األرّاحمضتكبال.

& & OCCUPATIONAL SAFETY
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لتأٍٔل املشارنـني لتيفٔذ إدزاٛات األمً الصياعٕ عل ٙناف٘
امليشآت بصف٘ عام٘ ّ ،سال تداّل املْاد ارتطزّٗ ،أثيا ٛالعنل
داخل إدزاٛات األمً الصياعٕ عل ٙناف٘ امليشآت بصف٘ املدتربات
بصف٘ خاص٘.
الشَادٗ املعتندٗ ٍ ٙىعاو ٓكْو بتصنٔنُ ّتيفٔذِ زتنْع٘ مً
ارتربا ٛاألنادمئني ّاالصتشارٓني ّارتربا ٛاملَئني العاملني فٙ

ّنٔفٔ٘تفادَٓاّلكد مت تصنٔه تلو الشَادٗ

األدّات ّاألصالٔب الت ٙميهً اصتددامَا بفاعلٔ٘.
-5أصلْب تيفٔذ الربىامر :
•احملاضزات .

• املياقشات ادتناعٔ٘ .

•التدرٓب باألدا. ٛ

• االختبارات الضزٓع٘.

•ساالت عنلٔ٘.

• ّرشـات العنل.

•متجٔل األدّار.

• أفالو فٔدْٓ تدرٓبٔ٘

زتال الصش٘ ّالضالم٘ املَئ٘ َٓدف إىل التعزف علّ ٙضناٌ
التأند مً أٌ اذتاصل علٍ ٙذِ الشَادٗ لدُٓ اذتد األمجل مً
املَارات ّاملعارف ّالتعلٔه الزمسٕ ّالػري رمسٕ ّارتربات
التدرٓبٔ٘ ّارتربٗ الْظٔفٔ٘ الطزّرٓ٘ للعنل بهفا ٗٛيف زتال
الصش٘ ّالضالم٘ املَئ٘.
 -3مً ٍ ٙادتَ٘ املاحن٘ للشَادٗ ؟
أنادمئ٘ الضالم٘ ّالصش٘ املَئ٘ بأمزٓها
ا ا ا وا   أد ا

ّأصبابَا ّاملياطل األنجز تعزضا للنداطز داخل امليشآت ّخاردَا

الدّلٔ٘ للصش٘ ّالضالم٘ املَئ٘  ،مع الرتنٔش عل ٙاختٔار أفطل

 - 2ما معي ٙشَادٗ معتندٗ :

 -4امليَر املضتددو :
ّترتنش دراص٘ ٍذِ الشَادٗ عل ٙالتعزف عل ٙاملداطز بأىْاعَا

العاملٔ٘ ف ٙزتال الصش٘ ّالضالم٘ املَئ٘ ّاملطبك٘ ّفكا للنعآري

وا ا (OSHA) وا ا   إب
ا  ادة  ارات و ادوات و ا
ا ا ا  وا ث ات

• االصتكصاٛات.
 -6ملً ٍذِ الشَادٗ :
مجٔع املضؤّلني ّالعاملني يف زتاالت الصش٘ ّالضالم٘ املَئ٘
مجل  :مدٓزٖ املصاىع  -مدٓزٖ اإلىتاز  -مدٓز ٚأمً امليشات
 مدٓز ٚاألمً الصياع - ٙمدٓز ٚاملْارد البشزٓ٘ -رؤصاٛأقضاو الصش٘ ّالضالم٘ املَئ٘ التابعني إلدارٗ املْارد البشزٓ٘
 -رؤصا ٛأقضاو األمً ّالضالم٘ ّاملَئ٘

– نبار مَيدصٕ

امليشاٗ  -االصتشارٓني  -ارتربا - ٛاملشزفني  -مضؤّىل صالم٘
ّ صش٘ العاملني

يف ناف٘ امليعنات ّادتَات ّالْسارات

ّالشزنات الصياعٔ٘ ّ ارتدمٔ٘ أّ اإلىتادٔ٘ صْا ٛالفيدقٔ٘
أّ التعلٔنٔ٘ ،أّ الصشٔ٘ ،بالكطاع العاو أّ ارتاص ،ضباط
ّتكئٕ اذتنآ٘ املدىٔ٘ بادتَات اذتهْمٔ٘ مَيدصٕ ّ مشزيف
 HSEالصش٘ ّالضالم٘ ّالبّٔ ،٘ٝادتْدٗ QHSE .
.

الزخصــــ٘ الدّلٔـــــ٘
لكٔـــــادٗ اذتاصـــْب
-1تعريف:
الزخص٘ الدّلٔ٘ لكٔادٗ الهنبْٔتز ٍٕ الربىامر العاملٕ الزاٜد
العتناد مَارات الهنبْٔتز للنضتددو اليَآّْ .ٕٜفز
الربىامر فزص٘ اذتصْل عل ٙالشَادٗ الدّلٔ٘ ملً ٓزغب يف
انتضاب مَارات ّمعزف٘ تهيْلْدٔا املعلْمات ّفكاً للنعآري
الدّلٔ٘.
َّٓدف الربىامر إىل رفع مضتْ ٚاملتكدمني يف مَارات الهنبْٔتز
ّتهيْلْدٔا االتصاالت ّاملعلْمات ّسٓادٗ نفاٛتَه يف اصتدداو
الهنبْٔتز الشدصٕ ّتطبٔكات الهنبْٔتز ّاالرتكاٛ
مبضتكبلَه املَين مً خالل ميشَه شَادٗ معرتف بَا دّلٔاً.
ّددٓز بالذنز أٌ الزخص٘ الدّلٔ٘ لكٔادٗ الهنبْٔتز متاس٘ يف
 146دّل٘ سْل العامل ّمت تزمجتَا إىل  38لػ٘ .فلكد
أصبشت ٍذِ الشَادٗ معٔاراً دّلٔاً تتبياِ اذتهْمات ّامليعنات
الدّلٔ٘ ّزتتنع األعنال الدّلٕ عل ٙسد صْا.ٛ
ّمتتد أصْل رخص٘  icdlإىل أّرّبا ّمتتلهَا ّتيضكَا مؤصض٘
الزخص٘ األّرّبٔ٘ الصتدداو الهنبْٔتز ( ٍّٕ ،)ecdl-f
ميعن٘ غري ٍادف٘ للزبحٓ ،كع مكزٍا يف دبلً بأٓزليداّ .لكد مت
تشهٔل ٍذِ املؤصض٘ لتيضٔل اصتشداخ مفَْو الزخص٘ الدّلٔ٘
لكٔادٗ الهنبْٔتز/الزخص٘ األّرّبٔ٘ الصتدداو الهنبْٔتز
ّ icdl/ecdlالتعاٌّ يف ٍذا الصدد ظنٔع أحنا ٛالعامل مً
خالل شبه٘ مً املزانش املزخص٘ .

INTERNATIONAL COMPUTER
DRIVING LICENCE
ّ .تعترب رخص٘  icdlمبجاب٘ اليضد٘ الدّلٔ٘ مً ecdl
لالصتدداو خارز دّل اإلحتاد األّرّبّٕ ،لهيَا ىضد٘ طبل
األصل مً سٔح امليَر ّستتْ ٚاالختبارات ّصبل االختبار
ّاملزادع٘ ّاالعتناد.
إٌ رخص٘  ٍٕ icdlشَادٗ تهيْلْدٔا املعلْمات الْسٔدٗ اليت
ٓعرتف بَا االحتاد األّرّبٕيف الْقتاذتاضزّ .لكد ّضعت مؤصض٘
 ecdl-fزتنْع٘ مً املعآري ّمكآٔط ادتْدٗ الــيت حتهه
اإلدزاٛات ارتاص٘ مبفَْو ّ icdlتطنً عنلُ بيفط الصْرٗ يف
مجٔع الدّل األعطاٛمً خالل االلتشاومبعآري ادتْدٗ املشرتن٘.
-2مما ٓتهٌْ اختبار الزخص٘ الدّلٔ٘ لكٔادٗ الهنبْٔتز؟
الزخص٘ الدّلٔ٘ لكٔادٗ الهنبْٔتز ٍٕ اختبار للنَارات
العنلٔ٘ ّالهفاٛات ّتتهٌْ مً صبع٘ ّسدات دراصٔ٘ ميفصل٘
تػطٕ ادتاىب العنلٕ ّاليعزٖ للهنبْٔتزّ .للشصْل علٙ
شَادٗ الزخص٘ الدّلٔ٘ لكٔادٗ الهنبْٔتز ،جيب أٌ جيتاس
املتكدو االختبار يف الْسدات الضبع٘ بيذاح .الْسدٗ األّىل ٍٕ
اختبار ىعزٖ للنعزف٘ بالهنبْٔتز بشهل عاو ،أما باقٕ
الْسدات مً  2إىل  7فتتياّل املَارات العنلٔ٘ ننا ٓلٕ:
* الْسدٗاألّىل :املفأٍهاألصاصٔ٘لتهيْلْدٔااملعلْمات
* الْسدٗ الجاىٔ٘ :إدارٗ امللفات ّىعه التشػٔل
* الْسدٗ الجالج٘ :معادت٘ اليصْص
* الْسدٗ الزابع٘:ادتداّل اإللهرتّىٔ٘

* الْسدٗ ارتامض٘ :قْاعد البٔاىات
* الْسدٗ الضادص٘ :العزّض التكدمئ٘
الْسدٗالضابع٘ :أصطتهيْلْدٔااملعلْماتّاالتصاالت
 -3ملً ٍذِ الزخص٘؟
الزخص٘ الدّلٔ٘ لكٔادٗ الهنبْٔتز ٍٕ شَادٗ يف زتال
تهيْلْدٔا املعلْمات متاس٘ دتنٔع املْاطيني الذًٓ حيتادٌْ أّ
ٓزغبٌْ يف االرتكا ٛمبَارات اصتدداو الهنبْٔتز ّفكا
للنعآري الدّلٍّٔ٘ .ذِ الزخص٘ مياصب٘ دتنٔع األشداص يف
مجٔع ختصصات العنل ّباألخص شباب ارتزجيني الذٖ ْٓد أٌ
ٓهٌْ لدُٓ املعزف٘ ّاملَارات ارتاص٘ بتهيْلْدٔا املعلْمات
لتأٍٔلُ لدخْل صْم العنل.
 -4فْاٜد شَادٗ الزخص٘ الدّلٔ٘ لكٔادٗ الهنبْٔتز:
تعْد شَادٗ  icdlبعدد ال سصز لُ مً الفْاٜد عل ٙاألفزاد
ّامليعنات ّاجملتنع بشهل عاو.
 -5ا ملعآري الدّلٔ٘:
شَادٗ ٍٕ icdl/ecdlمعٔارعاملٕمعرتفبُ دّلٔاًالعتنادمَارات
الهنبْٔتزلد ٚاملضتددواليَاّ،ٕٜتتبياٍااذتهْماتّامليعنات
الدّلّٔ٘الشزناتعل ٙسد صْاّ .ٛىعزاً ملضتْ ٚدْدٗ الشَادٗغري
املضبْم ّسٔادٓتَا باإلضاف٘ إىل الفلضف٘ االدتناعٔ٘ الفزٓدٗ
ملؤصض٘  ،ecdlنلَا عْامل دعلت مً رخص٘  icdl/ecdlخٔاراً
سٔادٓاًللشهْماتّامليعناتالدّلٔ٘يف العاملبأصزِ*.

