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 كم يف اكادميية الكمبيوتربمرحبا 

 
جحسٔـةوٕة َبلُالٔةذ بلمسؿدخ بالمسٔكٕد زسؾث جسبغحٓ بلسمٕص فٓ بلشرس    ASKPCبكةدٔمٕد 
بٌرم بلممٕرصبذ بلصةطرد جرةلحسبمع      وؼغ جٕه بٔدٔكمَٔعؼدوة فٓ ٌرب بلكسٕث بن  ،بألَظؾ

بلسررٓ زـسؾٍررة بالكةدٔمٕررد الَف مررسخ فررٓ  Qualificationsبلسدزٔحٕررد َبلمرر ٌلذ بلؼ مٕررد 
بلمىـقد بلؼسجٕد َلكر  مره ٔسغرث فرٓ بلؿظرُف      
ػ ّ شٍةدبذ ػةلمٕد ػحس بلسؼ ٕم بإللٕكسسَوٓ بَ 
ػحررس مسبكررص بلسرردزٔث بلمؼسمرردخ مرره بالكةدٔمٕررد،  

ْ مكررةن فررٓ بْ ؾٕررص ٔمكىرر  بن زرردزض مرره ب
سؿظررر  ػ رررّ زررردزٔث َمرررةدخ ػ مٕرررد   لَقرررر 

ٌردفىة فرٓ بكةدٔمٕرد     .َشٍةدبذ مؼسمدخ ػةلمٕرة 
بلكمحٕررُزس ٌررُ زؿقٕررا ؿمُؾةزرر  بلؼ مٕررد مٍمررة 

فررىؿه مسصظظررُن فررٓ زقىٕررةذ   . كررةن بيسٕررةز  
بلسؼ ٕم بإللٕكسسَوٓ جصحرسبذ مؼسمردخ مره بػرس      
بلػٍرررةذ بلؼةلمٕرررد بلمسصظظرررد فرررٓ مػرررةالذ   

ةذ َبلٍىدظرررد، َمىةٌػىرررة  زكىُلُغٕرررة بلمؼ ُمررر 
َجسبمػىة مؼسمدخ ػ رّ بشرٍس بلمظرةدز بلؼةلمٕرد     

وؿه وؼردكم دَمرة جسقردٔم بفؼر  بلصردمةذ بلسؼ ٕمٕرد فرٓ        . فٓ كةفد بلسصظظةذ بلسقىٕد
كمة بن بالكةدٔمٕد . زصظظةذ بلسقىٕد بلمصس فد وظسب لصحسبزىة بلمسؼددخ فٓ ٌري بلمػةالذ

ن مه بػس  بلمىظمةذ بلمسصظظد لسقردٔم ؾ رُف   زسؼةم  مغ بلؼدٔد مه بلصحسبء بلمؼسمدَ
 ASKPC Academyزؼ ٕمٕد محسكسخ، فقؾ ؾدد ٌدف  َظُف زػد دَمة بلؿ  مغ 

 
ٌررٓ م ظعررد زؼ ٕمٕررد معررػ د جحسٔـةوٕررة   ASKPC Academyبكةدٔمٕررد بلكمحٕررُزس بَ 

َبلُالٔةذ بلمسؿدخ بالمسٔكٕد َلٍة مكةزث َفسَع فٓ بغ رث دَف بلمىـقرد بلؼسجٕرد َزٍردف     
كةدٔمٕد للّ بزةؾد بلفسطد لسبغحٓ بلؿظُف ػ ّ زؼ ٕم مسمٕص َشرٍةدبذ ػةلمٕرد دَن   بال

 E-Learningمغةدزخ جلدٌم بػسمةدب ػ ّ بؾدش زقىٕةذ بلسؼ ٕم بإللٕكسسَوٓ 
 

َوظسب ل مظدبقٕد بلسٓ زسمسغ جٍة جسبمع بالكةدٔمٕد فٕؿسص فسٔرا بألكةدٔمٕرد دَمرة ػ رّ     
شسس  مرغ بلػٍرةذ بلمسصظظرد َبلمؼسمردخ فرٓ مػةلٍرة       بلسؼةَن َبجسبم جسبمع بلسؼةَن بلم

فقررؾ، ممررة ٔػؼرر  بالكةدٔمٕررد مقظرردب لكرر  جةؾررص ػرره بلسمٕررص فررٓ مػررةالذ زكىُلُغٕررة    
كمرة زسؼرةَن بالكةدٔمٕرد مرغ بلؼدٔرد مره بلػةمؼرةذ فرٓ جسٔـةوٕرة          . بلمؼ ُمةذ َبلٍىدظرد 

مرة ٔؼرسف جةظرم     َبلُالٔةذ بلمسؿدخ َبلمىـقد بلؼسجٕد لسقدٔم يدمةذ بلسؼ ٕم بلمعسمس بَ
Continuing Education and Training َبلمؼسمد مه بلُالٔةذ بلمسؿدخ بالمسٔكٕد. 

 
 

 ل مصٔد مه بلمؼ ُمةذ ػه بالكةدٔمٕد َبلسصظظةذ بلمسةؾد، فؼل ؾم  ٌرب بلكسٕث
 

SKPCBOOKLET.pdfpc.com/lessons/A-http://www.ask 
 
 
 
 
 

http://www.ask-pc.com/lessons/ASKPCBOOKLET.pdf
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 االعتمادات وفوائدها للطالب واخلرجيني
 

ػىدمة زحؿص ػه بلدزبظد فرٓ مػرةف زكىُلُغٕرة بلمؼ ُمرةذ بَ بلٍىدظرد بَ بْ مػرةالذ       
بيسِ فةوً مه بالؾسِ ج  بن زحؿص ػه بػسمةدبذ بلكٕةن بلرْ ٔقدم بلصدمةذ بلسؼ ٕمٕرد  
بَ بلشٍةدبذ بلصةطد جٍري بلسصظظرةذ وظرسب لُغرُد بلؼدٔرد مره بالمرةكه َجصةطرد ػ رّ         

بلسرٓ قرد زفقردي     بلممةزظرةذ َقد ٔقغ ػؿٕد ل ؼدٔد مه  بإلوسسور، ال زقدم بلكطٕس ل ـةلث
َلٍرب بلعرحث َؾسطرة مره     E-Learningبلطقد فٓ بلسؼ ٕم ػه جؼد بَ بلسؼ ٕم بإللٕكسسَوٓ 

بالكةدٔمٕد ػ ّ زقدٔم بلفةئدخ ل ـلت َبلصسٔػٕه، فعُف وقدم لكم بلؼدٔد مه بلؿقةئا 
َبٌمٕسٍررة جةلىعررحد ل ـررلت بلعررسٔؼد َبلمؼ ُمررةذ بلمفٕرردخ ػرره بػسمررةدبذ بالكةدٔمٕررد  

َبلصسٔػٕه لكٓ زعةػدكم فٓ بلسؼرسف ػ رّ بٌمٕرد بػسمرةدبذ بلحرسبمع َبٌرم بلػٍرةذ        
 .بلؼةلمٕد َبلمسمُقد بلسٓ زؼسمد ٌري بلحسبمع َبلم ٌلذ بلمسصظظد ؾُف بلؼةلم

 
 

 ةعلمي كمؤسسةاألكادميية 
 

 E-Learningم ظعررد زؼ ٕمٕررد مسصظظررد فررٓ بلسؼ ررٕم بإللٕكسسَوررٓ   ASKPCبكةدٔمٕررد 
ظُبء ػ ّ معسُِ زقىٕةذ بلسؼ رٕم بإللٕكسسَورٓ كسظرمٕم بلحرسبمع بلسؼ ٕمٕرد َزـُٔسٌرة       

ِ  جةظسصدبم بؾدش بلسقىٕةذ فرٓ ٌررب بلمؼرمةز بَ     جرسبمع بلسؼ رٕم بلصةطرد     ػ رّ معرسُ
كمة بن بالكةدٔمٕد زسحغ م ظعرد  . جسكىُلُغٕة بلمؼ ُمةذ فٓ غمٕغ بلمعسُٔةذ بلدزبظٕد

ASKPC Limited ظعد مسصظظد فٓ زكىُلُغٕرة بلمؼ ُمرةذ ػ رّ وـرة  بكحرس      ٌَٓ م 
فٓ زصظظةذ بإلظسشةزبذ بلسقىٕد ل م ظعةذ بلكحٕسخ َبلظغٕسخ َفرٓ بمره بلمؼ ُمرةذ    

َبلم ظعررد معررػ د زظررمٕة فررٓ جسٔـةوٕررة َبلُالٔررةذ بلمسؿرردخ    . َبلُظررةئؾ بلمسؼررددخ
 .لمسؿدخلال بن بلىشةؽ بلسؼ ٕمٓ ٔقغ مسكصي بلسئٕعٓ فٓ بلمم كد ب. بالمسٔكٕد

 
بػةفد للّ كُوٍة م ظعد مؼسسف جٍة فٍٓ بٔؼة زؼم بلؼدٔد مه بلصحرسبء فرٓ بلمػرةالذ    
بلسقىٕررد بلمصس فررد لسقرردٔم بلرردػم بلؼ مررٓ َبالجؿررةش فررٓ بمرره بلمؼ ُمررةذ َبلسؼ ررٕم       

 .بإللٕكسسَوٓ َبلُظةئؾ بلمسؼددخ َزكىُلُغٕة بإلزظةالذ َبلٍىدظد بإللٕكسسَوٕد
 

 
بألكةدٔمٕد معػ د فٓ دلٕ  بلم ظعةذ بلسؼ ٕمٕرد بلحسٔـةوٕرد ٌَرُ    
دلٕ  زظمٓ مؼسسف جً مه بلؿكُمد بلحسٔـةوٕد ََغُد بٔد م ظعرد  
جً ٔؼىٓ بوٍة مؼسرسف جٍرة بَال مره بلؿكُمرد بلحسٔـةوٕرد َمؼسرسف جٍرة        

َٔعسصدم ٌررب  . كةؾد مقدمٓ يدمةذ بلسؼ ٕم فٓ بلمم كد بلمسؿدخ
َبلم ظعرةذ بلؿكُمٕرد بلسظرمٕد ل سؼرسف      بلدلٕ  مه قحر  بلٍٕارةذ  

 .ػ ّ مؼ ُمةذ بلػٍةذ بلمؼسسف جٍة ؾكُمٕة َجشك  زظمٓ كُشبزخ بلصةزغٕد بلحسٔـةوٕد
 

  http://www.ukrlp.co.uk: ل مصٔد مه بلسفةطٕ 
 10030135: زقم بلسسيٕض

 
 
 
 

http://www.ukrlp.co.uk/
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 IEEEمعود موندسي اإلليكرتونيات 

 
بن بٌم مة ٔمٕص بالكةدٔمٕرد ٌرُ بػسمرةدبذ بلحرسبمع َبلشرٍةدبذ بإلؾسسبفٕرد َبلسقىٕرد مره         

َٔؼد مؼٍد . بػس  بلم ظعةذ بلؼةلمٕد َبلمسصظظد فٓ زكىُلُغٕة بلمؼ ُمةذ َبلٍىدظد
جةلُالٔرةذ بلمسؿردخ بالمسٔكٕرد مره بٌرم بلػٍرةذ        IEEEمٍىدظٓ بإللٕكسسَوٕةذ َبلكٍسجةء 

 .ٔمٕد الػسمةد بلحسبمع بلسقىٕد َبلٍىدظٕدبلسٓ زسؼةم  مؼٍة بالكةد
 

 IEEEنبذة عن معهد 
 

 1884زأظط مؼٍد مٍىدظٓ بإللٕكسسَوٕةذ َبلكٍسجةء جةلُالٔةذ بلمسؿردخ بالمسٔكٕرد ػرةم    
َكةن ٔعرمّ غمؼٕرد مٍىدظرٓ بلكٍسجرةء للرّ بن      
بودمع مغ مؼٍد مٍىدظٓ بلسبدُٔ َبلررْ زأظعرر   

 1963َزم بإلودمةظ بلسظمٓ فرٓ بلؼرةم    1912ػةم 
َظمٓ مؼٍد مٍىدظٓ بإللٕكسسَوٕةذ َبلكٍسجرةء بَ  

The Institute of Electrical and Electronics Engineers  َبيسظةزبIEEE . 
 

 ...غسبٌةم جٕ بلؼحقسْ َزػدز بإلشةزخ للّ بن م ظط مؼٍد بإللٕكسسَوٕةذ ٌُ 
 

ٔسؼ ررا جةلسكىُلُغٕررة  بلمسغؼٕررد بلؼةلمٕررد فررٓ مػررةف بلحؿررص بلؼ مررٓ فٕمررة IEEEَٔؼسحررس 
َبلػمؼٕرد كٕرةن   . د ػةلمٕرد مػ رد ػ مٕر   100َبلٍىدظد َبإلزظةالذ ؾٕص ٔظدز بكطرس مره   

 IEEEػ مٓ بكةدٔمٓ مسصظض فٓ بلسؼ ٕم بلسقىٓ ََػرغ بلمؼرةٕٔس بلصةطرد جرً كمرة بن      
ٌٓ بلمسغؼٕد بلؼةلمٕد إلغةشخ بإلجسكةزبذ بلسقىٕد َبلٍىدظٕد بلمصس فد ٌَرٓ بلسرٓ زؼرغ    

 .بلمسؼ ا جةلشحكةذ بللظ كٕد IEEE 802.11بلمؼةٕٔس لٍري بلسقىٕةذ مط  مؼٕةز 
 

مه بلػٍةذ بلمؼسسف جٍة ػةلمٕة فٓ بػسمرةد مىرةٌع بلسقىٕرد َبلٍىدظرد فرٓ       IEEEمؼٍد 
غٍرد بػسمرةد ٌرري بلسصظظرةذ فرٓ بلُالٔرةذ بلمسؿردخ        بلػةمؼةذ ٌَُ بؾد بالػؼرةء فرٓ   

 Accreditation Board forَبلمؼسررسف جٍررة جررةلـحغ مرره قحرر  مػ ررط بإلػسمررةدبذ      
Engineering and Technology ذ َٔمكىرر  مشررةٌدخ مؼ ُمررةIEEE فررٓ ٌرررب بلررسبجؾ: 

 
http://www.abet.org/gov.shtml 

 
: ل مصٔد ػه مؼٍد مٍىدظٓ بإللٕكسسَوٕةذ َبلكٍسجةء جةلُالٔةذ بلمسؿدخ

http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers  
 

 www.ieee.org : ٌَرب ٌُ بلمُقغ بلسئٕعٓ ل مؼٍد
 
 

كمررة بن بلمؼٍررد بٔؼررة غٍررد مؼسررسف جٍررة مرره قحرر  بلمىظمررد بلدَلٕررد ل سؼ ررٕم بلمعررسمس  
 International Association for Continuing Educationجةلُالٔرةذ بلمسؿردخ بالمسٔكٕرد    

and Training  َبيسظةزبIACET     ٓمه بلػٍرةذ بلؼةلمٕرد فر ٌَٓ
ٕم بػسمررةدبذ جررسبمع بلسؼ ررٕم بلمعررسمس بلقظررٕسخ َجررسبمع بلسؼ رر    

ٔمكىر  بلؿظرُف ػ رّ مؼ ُمرةذ     . بإللٕكسسَوٓ بَ بلسؼ ٕم ػه جؼد
  http://www.iacet.org: ػ ّ ٌرب بلسبجؾ IEEEمؼٍد 

 IACET CEU Provider #1255: بلسسيٕض
 

http://www.abet.org/gov.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
http://www.ieee.org/
http://www.ieee.org/
http://www.iacet.org/
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 IACETو  IEEEالمزيد من المعلىماث عن 
 

جةلُالٔةذ بلمسؿدخ بالمسٔكٕد مه بلٍٕاةذ بلؼةلمٕد بلمىظمد بلدَلٕد ل سؼ ٕم بلمعسمس 
َٔمكى   .بلسٓ زؼغ مؼةٕٔس بلسؼ ٕم بلمعسمس ٌَٓ مؼسسف جٍة مه َشبزخ بلسؼ ٕم بالمسٔكٕد

مىظمد بٔؼة بلؿظُف ػ ّ بلمصٔد مه بلمؼ ُمةذ ػه ٌري بلٍٕاد ػه ؿسٔا مكةزث 
بلىظةئؽ لسبغحٓ بلمىسشسخ فٓ بغ ث دَف بلشس  بالَظؾ لسقدٔم بلدػم َ" امديسج"

بلسؼ ٕم فٓ بلُالٔةذ بلمسؿدخ بالمسٔكٕد ٌَٓ ٌٕاد ضقةفٕد 
صٔد ػه ٌرب بالمس زبغغ ٌري بلسَبجؾ ل م. ؾكُمٕد بمسٔكٕد

  :AMIDEASTجةل غد بإلوػ ٕصٔد َبلؼسجٕد ػ ّ مُقغ 
 

http://www.amideast.org/educationusa/other/links2.htm 
http://www.amideast.org/educationusa/arabic/other/links2.htm 

 
ؿظُف ػ ّ مه بلـس  بلمسحؼد ل  Continuing Educationٔؼسحس بلسؼ ٕم بلمعسمس بَ 

زدزٔث مسمٕص َمه مظةدز مُضُقد لذب كةور بلػٍد بلسٓ زقدم ٌرب بلسدزٔث مؼسمدخ مه 
ٌٓ بلػٍد بلُؾٕدخ  IACETفمىظمد . غٍةذ ػةلمٕد َمؼسسف جٍة فٓ ٌرب بلمػةف

لمؼةٕٔس ََػغ ب إلػسمةدجةلُالٔةذ بلمسؿدخ بلمصُلد مه قح  َشبزخ بلسؼ ٕم بالمسٔكٕد 
  CEUبلصةطد جةلسؼ ٕم بلمعسمس بَ 

 
فٍُ مه بلػٍةذ بلمسمُقد ػةلمٕة فٓ مػةالذ بلسقىٕد َبلٍىدظد  IEEEجةلىعحد لمؼٍد 

َبلسٓ ظُف زػد لً وشةؿةذ مسؼددخ َزُبغد معسمس ؾُف 
َٔمكى  بلسؼسف ػ ّ . بلؼةلم َؾسّ فٓ بلشس  بالَظؾ

 :جؼغ ٌري بألوشـد َبالفسع مه ٌري بلسَبجؾ
 

http://www.ewh.ieee.org/reg/8/cms  
 
 

view=ahttp://www.ewh.ieee.org/reg/8/cms/index.php?option=com_content&
rticle&id=18&Itemid=34 

 
بلعؼُدٔد، بلحؿسٔه، مظس، مط   8ظُف زػد بلؼدٔد مه بالفسع فٓ دَف بلمىـقد زقم 

 ...لكطٕسبلكُٔر، بالزدن، بلمغست، قـس، ػمةن، زُوط، بإلمةزبذ َب
 .ؾٕص بن بلمؼٍد لدًٔ بفسع فٓ غمٕغ بلمىةؿا فٓ بلؼةلم مقعمد جةزقةم يةطد

 
 

لسقدٔم يدمةذ  IEEEمٕد فٓ قةئمد بلٍٕاةذ بلمؼسمدخ مه قح  ٔمكى  مشةٌدخ بألكةدٔ
 :بلسؼ ٕم فٓ مػةالذ بلسقىٕد َبلٍىدظد مه ػحس ٌرب بلسبجؾ

 
http://www.ieee.org/education_careers/education/partners/partner_list.html 

 
 
 
 
 
 

http://www.amideast.org/educationusa/other/links2.htm
http://www.amideast.org/educationusa/arabic/other/links2.htm
http://www.ewh.ieee.org/reg/8/cms
http://www.ewh.ieee.org/reg/8/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=34
http://www.ewh.ieee.org/reg/8/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=34
http://www.ieee.org/education_careers/education/partners/partner_list.html
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 فىائد لطلبت وخريجي االكاديميت
 

بن مة ٍٔم بالكةدٔمٕد دَمة ٌُ بلفةئدخ ل ـلت 
فلجد بن ٔؿظ  بلـةلث بَ بلصسٔع ػ ّ . َبلصسٔػٕه

بلؼدٔد مه بلمٕصبذ َبلفُبئد بلسٓ زعٍ  لً بلؼم  
جٍري بلشٍةدبذ فٓ مػةالذ بلسصظض بلمصس فد كمة 

بن بػسسبف بلٍٕاةذ بلمصس فد َبلم ظعةذ جٍري 
فٓ . ػٕهبلم ٌلذ لٍٓ مه بكحس بلفُبئد ل صسٔ

بلُالٔةذ بلمسؿدخ بالمسٔكٕد زؼسحس جسبمع بلسؼ ٕم 
جسبمع بلصبمٕد ل مصسظٕه َبلمؿسسفٕه  CEUsبلمعسمس 

بلؼةم ٕه فٓ مػةالذ مصس فد مط  بلٍىدظد فٕ صمٍم 
بلؿظُف ػ ّ زدزٔث جشك  ظىُِ ل ؿظُف ػ ّ 

ػدد ظةػةذ مؼسمدخ لإلجقةء ػ ّ بوسعةجٍم 
ةلٍم مط  وقةجد ل ػمؼٕةذ َبلىقةجةذ بلمصسظد فٓ مػ

بلمٍىدظٕه َمة للّ ذل  لؼمةن ؾظُلٍم دَمة ػ ّ 
. بؾدش بلمعسػدبذ فٓ مػةالذ ػم ٍم بلمصس فد

َالجد بن زكُن ٌري بلحسبمع بلسدزٔحٕد مؼسمدخ مه غٍةذ مؼسسفث ٌة فٓ مػةف بلسؼ ٕم 
لٍرب فإن بالكةدٔمٕد ؾسٔظد ك  بلؿسص . IACETَمىظمد  IEEEبلمعسمس مط  مؼٍد 

بلؼدٔد مه بلحسبمع بلمؼسمدخ مه بلػٍةذ بلعةجقد ل مصٔد مه بلفةئدخ ل ـلت ػ ّ كسؼ 
 :َبلفُبئد بلسةلٕد مه بٌم مة ٔمٕصوة. َبٔؼة بلصسٔػٕه بلرٔه ٔسغحُن فٓ زـُٔس م ٌلزٍم

 
 IEEE  َIACETبلحسبمع بلسدزٔحٕد َبلشٍةدبذ مؼسمدخ مه  -
 IEEEحةشسخ مه ٔؿظ  ك  ؿةلث ػ ّ شٍةدخ بزمةم بلحسوةمع بلسدزٔحٓ م -
 جؼد بن ٔػسةش بإليسحةزبذ َبلمشسَع بلمـ ُت ل سصسظ جىػةؼ َؾعث بلسصظض  
 ظىُبذ 7لمدخ  IEEEزعػ  بظمةء بلـلت فٓ قةػدخ جٕةوةذ يةطد لدِ مؼٍد  -
 IEEEٔمكه بلسؿقا مه شٍةدخ بلـةلث ػىد ؿسٔا بلسُبط  مغ بالكةدٔمٕد بَ  -
 لػٍد بلؼم  PDFُزخ ٔمكه بزظةف وعصد مه ٌري بلشٍةدخ فٓ ط -
 CEUsك  شٍةدخ زفٕد ػدد ظةػةذ مؼسمدخ ػةلمٕة فٓ مػةف بلسؼ ٕم بلمعسمس  -
 ك  ٌرب جػةوث شٍةدخ مه بألكةدٔمٕد مؼسمدخ مه جسٔـةوٕة -
 
 

 %01ٔسمسؼُن جصظم قدزخ  IEEEكمة بن بػؼةء مؼٍد 
ؾٕص  ASKPCػ ّ غمٕغ بلحسبمع بلسٓ زقدمٍة بكةدٔمٕد 

ٔمكىٍم زقدٔم زقم بلؼؼُٔد ػىد بإللسؿة  جةلحسوةمع 
َٔمكىٍم بٔؼة  .بلسدزٔحٓ ل ؿظُف ػ ّ بلصظم بلمقسز

بيسِ ػىد بغسٕةشٌم لإليسحةزبذ % 10بلؿظُف ػ ّ 
َبلحسوةمع بلسدزٔحٓ فٓ مُػدي بلمؿدد َجٍرب ٔمكىٍم 

زصفٕغ ػ ّ جسبمع بلسدزٔث  %01بلؿظُف ػ ّ 
 .الكةدٔمٕدَبإليسحةزبذ بلسٓ زقدمٍة ب

 
 

 www.askpc.net : ل سؼسف ػ ّ بلحسبمع ٔمكى  مشةٌدخ ٌرب بلسبجؾ
 
 
 

http://www.askpc.net/
http://www.askpc.net/
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 BCSمجعية الكمبيوتر الربيطانية 

The Chartered Institute for IT 

 
مه بٌم بإلػسمةدبذ باليسِ بلسٓ زمٕص بالكةدٔمٕد َجشك  ؾظسْ بٔؼة ٌٓ غمؼٕد 

ؾٕص بن بالكةدٔمٕد مؼسمدخ لسقدٔم . بلكمحُٕزس بلحسٔـةوٕد
يدمةذ بلسؼ ٕم ل حسبمع َبلشٍةدبذ بلمصس فد بلصةطد 

جةلم ٌلذ بلؼ ٕة بلسٓ زـسؾٍة بلػمؼٕد ؾُف بلؼةلم 
 Higher Education Qualificationsَبلسٓ زؼسف جر 

 
 نبذة عن جمعيت الكمبيىحر البريطانيت

 
فٓ بلمم كد بلمسؿدخ ٌَٓ مه بػس  بلٍٕاةذ بلمسصظظد  1957زأظعر بلػمؼٕد ػةم 

َزمط  بالكةدٔمٕد بلمؿسسفُن . فٓ زقىٕد بلمؼ ُمةذ َبإلزظةالذ فٓ بَزَجة َؾُف بلؼةلم
 .دَلد 100فٓ ػؼُ  70000فٓ مػةف زقىٕد بلمؼ ُمةذ ؾُف بلؼةلم لمة ٔقست مه 

 
َبلػمؼٕد ٌٓ بلسٓ زؼغ بلمؼةٕٔس َبإلػسمةدبذ بلصةطد جم ٌلذ زكىُلُغٕة بلمؼ ُمةذ 

ٌَىدظد بلكمحُٕزس فٓ جسٔـةوٕة ٌَٓ ػؼُ فٓ مػ ط بلٍىدظد جحسٔـةوٕة بَ 
Engineering Council بدَبزد / َزأظعر بلػمؼٕد ػ ّ طةؾث بلعمُ بلم كٓ بالمٕس

د بلُؾٕدخ فٓ بَزَجة بلسٓ زمىؽ دزغد يحٕس زكىُلُغٕة َبلػمؼٕد ٌٓ بلػٍ. Kentدَ  
 Chartered ITبلمؼ ُمةذ بلمؼسمد بَ 

Professional  دزغد ٔسـ ث بلؿظُف ػ ٍٕة ٌَٓ
بلؼدٔد مه بإليسحةزبذ َبلمقةجلذ كمة بن بلؿظةلٕه 

ػ ٍٕة ٔمكىٍم بٔؼة يُع بإليسحةزبذ بلصةطد 
مٍىدض "جمػ ط بلٍىدظد ل ؿظُف ػ ّ لقث 

. Chartered Engineerمه جسٔـةوٕة بَ " مؼسمد
َغدٔس جةلركس بن زئٕط مػ ط بدبزخ بكةدٔمٕد 

ASKPC  ؾةط  ػ ّ دزغدChartered IT 
Professional  َبٔؼةChartered Engineer. 

 
 

 www.bcs.org : ل مصٔد ػه غمؼٕد بلكمحُٕزس
 

 BCS Higher Education Qualificationsَزصظظةذ ل مصٔد ػه م ٌلذ 
 

 http://www.bcs.org/server.php?show=nav.5731 : زبغغ ٌرب بلسبجؾ
 

 pc.com/uk-www.ask : بٔؼة ٌرب بلسبجؾ
 

  http://www.engc.org.uk: ل مصٔد ػه مػ ط بلٍىدظد
 

 :ل مصٔد ٔمكى  مسبغؼد بلمػ ط بلطقةفٓ بلحسٔـةوٓ فٓ ج د 
 
-exams-http://www.britishcouncil.org/egypt

professionals.htm-for-qualifications  
 

http://www.bcs.org/
http://www.bcs.org/
http://www.bcs.org/server.php?show=nav.5731
http://www.bcs.org/server.php?show=nav.5731
http://www.ask-pc.com/uk
http://www.ask-pc.com/uk
http://www.engc.org.uk/
http://www.britishcouncil.org/egypt-exams-qualifications-for-professionals.htm
http://www.britishcouncil.org/egypt-exams-qualifications-for-professionals.htm
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 املعود الربيطاني للتعليم والتطوير
 
 

 British Institute for Learningبلمؼٍد بلحسٔـةوٓ ل سؼ ٕم َبلسـُٔس 
and Development  غٍد مسصظظد فٓ بلسؼ ٕم َبلسـُٔس زم ٌُ

زأظٕعٍة َفقة لمسظُم م كٓ مه بلؿكُمد بلحسٔـةوٕد كم ظعد غٕس 
َغمٕغ . ٌةدفد ل سجؽ لدػم بلسؼ ٕم َبلسـُٔس فٓ بلمم كد بلمسؿدخ

بػؼةء بلمؼٍد الجد بن ٔ سصمُب جمؼةٕٔس طةزمد فٓ زقدٔم بلػُدخ فٓ 
وٕد مسمُقد بَ م ظعةذ بلسؼ ٕم َبغ ث بالػؼةء بمة غةمؼةذ جسٔـة

. زؼ ٕمٕد مسصظظد َمؼسسف جٍة فٓ مػةف زصظظٍة مه غٍةذ بيسِ
مه بؾد م ظعٓ مىظمد بلػُدخ بلصةطد  The BILDَٔؼسحس بلمؼٍد 

َقد كةن . TAP Learning Systemجةلسؼ ٕم فٓ جسٔـةوٕة ٌَٓ 
بلسـُٔس ألكةدٔمٕد بلكمحُٕزس بلشسف ل ؿظُف ػ ّ بػسمةد بلمؼٍد بلحسٔـةوٓ ل سؼ ٕم َ

َبلسَبجؾ بلسةلٕد . م سصمد جةػ ّ مؼةٕٔس بلػُدخ فٓ زصظظةذ زقىٕد بلمؼ ُمةذ َبإلزظةالذ
 .زؿُْ بلمصٔد مه بلسفةطٕ  ػه بلمؼٍد بلحسٔـةوٓ ل سؼ ٕم َبلؼدٔد مه بلؿقةئا بلٍةمد

 
 

 www.thebild.org : بلمُقغ بلسئٕعٓ ل مؼٍد
 

 training.com-www.tap: ػه مىظُمد بلػُدخ فٓ بلسؼ ٕمل مصٔد 
 

 :ٔسؼةَن بلمؼٍد بٔؼة مغ غٍةذ ػ مٕد فٓ بالجؿةش بلصةطد جةلسؼ ٕم
http://www.clms.le.ac.uk/research/networks/index.html 

 
 

ٌَرب بإلػسمةد بلمٍم لألكةدٔمٕد ٔؼـٓ بلمظدبقٕد ل شٍةدبذ َبلحسبمع بلسدزٔحٕد بلسٓ 
ؾٕص ٔؿظّ بلـةلث بَ بلصسٔع جشٍةدبذ . لسُبفقٍة مغ بلمؼةٕٔس بلحسٔـةوٕد ASKPCزقدمٍة 

قد مغ مؼةٕٔس َجسبمع زدزٔحٕد مؼسمدخ مه جسٔـةوٕة َمسُبف
بلػُدخ فٓ بلسؼ ٕم َبلسدزٔث َبلمؼسمدخ فٓ بلمم كد 

بلمسؿدخ َجصةطد جسبمع بلسؼ ٕم بإللٕكسسَوٓ َبلسٓ 
زؼسحس بالكةدٔمٕد مه بلػٍةذ بلمسصظظد فٓ زـُٔس 

َؿسؼ ٌرب بلىُع مه بلسؼ ٕم ظُبء فٓ بلمىـقد بلؼسجٕد 
 .بَ فٓ جسٔـةوٕة

 
ٕد َمه كمة بن بلشٍةدبذ بلمؼسمدخ مه بالكةدٔم

بلمؼٍد بلحسٔـةوٓ ل سؼ ٕم َبلسـُٔس زؿظّ جقحُف كحٕس 
لدِ بلشسكةذ َبلم ظعةذ بلؼةلمٕد ممة ٔسٕؽ بلؼدٔد 

فٓ  ASKPCمه بلفسص بمةم يسٔػٓ بكةدٔمٕد 
 .زصظظةذ زقىٕد بلمؼ ُمةذ َبلٍىدظد َبإلزظةالذ

 
 
 
 
 
 

http://www.thebild.org/
http://www.thebild.org/
http://www.tap-training.com/
http://www.clms.le.ac.uk/research/networks/index.html
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 ISSAمنظمة امن املعلومات 
 

مىظمد بمه بلمؼ ُمةذ جةلُالٔةذ بلمسؿدخ بالمسٔكٕد 
Information Systems Security Association  بكحس ٌٓ

مىظمد ػةلمٕد زؼم يحسبء بمه بلمؼ ُمةذ ػ ّ معسُِ 
فٓ  ػؼُب 13000فسػة َ مة ٔصٔد ػه  140بلؼةلم فٓ بكطس مه 

بمه بلمؼ ُمةذ دَلد َبغ ث بػؼةء بلمىظمد ؾةط ُن ػ ّ شٍةدخ يحٕس  70بكطس مه 
ؾٕص بن بلمىظمد مه بلم ظعٕه َبلسػةخ لٍري بلشٍةدخ بلؼةلمٕد  CISSPبلؼةلمٕد 

  ISC2َبلمؼسسف جٍة مه َشبزخ بلدفةع بالمسٔكٕد جةلسؼةَن مغ مىظمد 
 

َمه بلػدٔس جةلركس بن معسشةز بالمه بإللٕكسسَوٓ ل سئٕط بَجةمة جةلحٕر بالجٕغ 
كةن قد زسأض مىظمد بمه بلمؼ ُمةذ بلؼةلمٕد لؼدخ  Howard Schmidtبلحسَفٕعُز 

 .ػىدمة بيسٕس معسشةزب ل سئٕط بالمسٔكٓ جةزب  بَجةمة 2010ظىُبذ آيسٌة ػةم 
 

َزسشسف بكةدٔمٕد بلكمحُٕزس جسػةٔد َزأظٕط مىظمد بمه بلمؼ ُمةذ فسع مظس ؾٕص 
. ذ فٓ مظسمؿمد بلػىدْ زئٕط بالكةدٔمٕد زئةظد مىظمد بمه بلمؼ ُمة/ ٔسُلّ دكسُز

َٔؼسحس فسع بلمىظمد فٓ مظس مه بكطس بلفسَع وشةؿة فٓ مػةف بمه بلمؼ ُمةذ فٓ 
 .بلمىـقد بلؼسجٕد ؾٕص ٔقدم بالجؿةش َبلفؼةلٕةذ بلمصس فد فٓ ٌرب بلمػةف

 
 eg.org-www.issa : ل مصٔد

 
 www.issa.org : بلمُقغ بلسئٕعٓ ل مىظمد

 
 َمه بٌم بلفُبئد بلسٓ زقدمٍة بالكةدٔمٕد جةلسؼةَن مغ مىظمد بمه بلمؼ ُمةذ

 
  ISC2غمٕغ زصظظةذ َشٍةدبذ بمه بلمؼ ُمةذ مؼسمدخ مه مىظمد  -
 بلؼةلمٕد CISSPؾٕص زؼـٓ ظةػةذ مؼسمدخ لشٍةدخ   
 ٔظدز مؼٍة شٍةدخ مه مىظمد بمه بلمؼ ُمةذ غمٕغ بلحسبمع بلصةطد جةالكةدٔمٕد -
 غمٕغ بلـلت بلرٔه ٔػسةشَن بإليسحةزبذ ٔؿظ ُن ػ ّ ػؼُٔد لمدخ ػةم فٓ بلمىظمد -
 ألػؼةء مىظمد بمه بلمؼ ُمةذ% 10زقدم بالكةدٔمٕد بٔؼة يظمة قدزي  -
 بالظسفةدخ مه بلمؿةػسبذ َبالجؿةش بلسٓ زقدمٍة بلمىظمد فٓ مظس -
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  eg.org-www.issa: غةوث مه فؼةلٕةذ مىظمد بمه بلمؼ ُمةذ فٓ مظس، ل مصٔد

 
 
 

http://www.issa-eg.org/
http://www.issa-eg.org/
http://www.issa.org/
http://www.issa.org/
http://www.issa-eg.org/
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 االوروبية للتعليم الدولي الرابطة
 

ٌٓ مىظمد دَلٕد غٕس ٌةدفد ل سجؽ ٌَٓ مه بشٍس 
بلمىظمةذ بلدَلٕد بلسٓ زٍسم جسـُٔس بلسؼ ٕم ػ ّ بلمعسُِ 

بالَزَجٓ َبلؼةلمٓ َزػمغ بػؼةء مه بغ ث بلمىظمةذ 
َبلٍٕاةذ َبلػةمؼةذ بلؼ مٕد َبلحؿطٕد َبٔؼة بالظةزرخ َبلمسصظظُن فٓ بلسؼ ٕم ٌَٓ 

مسٔكٕد َبغ ث بلػٍةذ بلؼ مٕد ََشبزبذ بلسؼ ٕم م ظعد مؼسسف جٍة مه َشبزخ بلسؼ ٕم بال
َزقدم بلمىظمد بلؼدٔد مه بلم زمسبذ بلؼةلمٕد بلمسؼ قد جسـُٔس . فٓ بغ ث دَف بلؼةلم

بلسؼ ٕم َبلحؿص بلؼ مٓ ٌَٓ زٍدف بٔؼة للّ زـُٔس بالػؼةء َبمدبدٌم جك  غدٔد فٓ 
 . مػةالذ بلسؼ ٕم َبالجؿةضر بلمسؼ قد جً

 
 .كُوٍة ػؼُب فٓ بلسبجـد بالَزَجٕد ل سؼ ٕم بلدَلٓ بالكةدٔمٕد فَزسشس

 
 http://www.eaie.org: ل مصٔد

 
 
 
 

 توثيقات الشوادات من اجلوات الرمسية
 

بن بٌم مة ٔمٕص بالكةدٔمٕد ٌُ بػسمةد جسبمػٍة َشٍةدبزٍة مه بػس  بالمةكه بلسٓ زم ذكس 
َلٍرب فإن زُضٕا ٌري بلشٍةدبذ مه بلػٍةذ بلسظمٕد فٓ جؼؼة مىٍة فٕمة ظحا 

جسٔـةوٕة بَ بلُالٔةذ بلمسؿدخ لٍُ بمس مٍم جةلىعحد ل ـلت 
َبلصسٔػٕه َيةطد ػىد ؿ ث ذل  مه قح  بلػٍةذ بلسظمٕد 

 .ل سُضٕا مط  بلعفةزبذ َبلقىظ ٕةذ ََشبزبذ بلصةزغٕد
 

بن بٖن ٔمكه الْ يسٔع ؾةط  ػ ّ شٍةدخ مه بالكةدٔمٕد 
ٔـ ث زُضٕا ٌري بلشٍةدخ مه َشبزخ بلصةزغٕد بالمسٔكٕد َمه 

بلػٍةذ بلسظمٕد باليسِ مط  بلعفةزبذ َبلقىظ ٕةذ مقةج  
ٌَري بلسُضٕقةذ زفٕد بلـةلث فٓ ؾةلد زغحسً . مظسَفةذ يةطد

فٓ زُضٕا ٌري بلشٍةدبذ فٓ ج د بلؼم  بَ ػىد ؿ حٍة مه 
 .غٍةذ زظمٕد فٓ بْ ج د ٔىُِ بلؼم  جً

 
 
 
مكى  ؿ ث ٌري بلسُضٕقةذ محةشسخ مه بالكةدٔمٕد ؾٕص ٔسم بزظةف بالَزب  بلصةطد ج  ٔ

 US Department of Stateللّ غٍةذ زُضٕا زظمٕد مط  َشبزخ بلصةزغٕد بالمسٔكٕد 
ؾٕص ٔسم بلسظدٔا ػ ّ بالَزب  لسظحؽ مقحُلد فٓ بْ دَلد زؼسسف جسظٕدقةذ بلُالٔةذ 

 .ف ػ ّ زُضٕا َشبزخ بلصةزغٕد فٓ ج د  جعٍُلدبلمسؿدخ، فٕمكى  بظسصدبمٍة ل ؿظُ
 
 

 .ل مصٔد مه بلسفةطٕ  ٔسغّ بلسُبط  مغ بالكةدٔمٕد جٍرب بلشأن
 
 

http://www.eaie.org/
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 ما حيصل عليى اخلرجيون
 

زقدم بالكةدٔمٕد ؾقٕحد بلسصسظ لك  ؿةلث ٔسم جىػةؼ بلحسوةمع بلسدزٔحٓ فٓ مُػدي 
بلمؿدد مغ بغسٕةش بإليسحةزبذ بلمقسزخ ظُبء 

بإلوسسور بَ لدِ مسبكص بلسدزٔث بلمؼسمدخ ػ ّ 
َبٔؼة ػىد بزمةم بلمشسَع بلىٍةئٓ ل مةدخ بَ 

 .لحسوةمع بلسدزٔث كك 
 

َزسظ  بلؿقٕحد جةلحسٔد بلعسٔغ بلدَلٓ للّ 
ػىُبن بلـةلث بَ للّ مسكص بلسدزٔث بلمؼسمد 

ص فٓ ؾةف زقدم بلـةلث ػه ؿسٔا مسبك
 .ٔمٕدبإليسحةزبذ َبلسدزٔث بلمؼسمدخ مه بالكةد

 
 :زؿُْ ؾقٕحد بلسصسظ بلؼدٔد مه بالَزب  بلٍةمد للّ غةوث بلشٍةدبذ بلمؼسمدخ

 
 َبلمؼسمدخ ػةلمٕة IEEEشٍةدخ مؼٍد  -
 IEEEجشٍةدخ  IACETبلمىظمد بلدَلٕد ل سؼ ٕم بلمعسمس بػسمةد  -
 مؼسمدخ مه غٍةذ ػدٔدخَمه جسٔـةوٕة طةدزخ شٍةدخ بالكةدٔمٕد  -
 بالكةدٔمٕد ٔؿُْ بلمُبد بلدزبظٕد َبلدزغةذ ظػ  بلدزغةذ بلمُضا مه -
 يـةت لمه ٍٔمً بالمس بَ لػٍد بلؼم  مؼسمد بٔؼة َمُضا -
 ظىُبذ مسسةلٕد 7لمدخ  IEEEزعػٕ  بظم بلصسٔع فٓ قةػدخ  -


