أعتماد شهادة الIC3
)National Skill Standards Board (NSSB
شهادة  IC³هى شهادة الكمبيوتر األولى التي تم االعتراف بها من قبل مجلس  (NSSB).والمجلس المذكور
قد تم تشكيله بواسطة الكونجرس األمريكي عام  .1994ويعمل المجلس على تشييد نظام مستقل
للمعايير القياسية للمهارات ،والتقييم ،وأنظمة الشهادات ،و مقايس معاير الجودة لتعزيز قدرة األفراد على
المنافسة في االقتصاد العالمي.

اتحادCompTIA
رسم ًيا ،أجاز اتحاد  CompTIAشهادة  IC³كالشهادة األساسية لكل شهادات صناعة  ICT .اتحاد  CompTIAهو
اتحاد صناعى يمثل أكثر من  15000شركة كمبيوتر واتصاالت والتى أسست معاير قياسية عالمية تناسب
طبيعة الشركة الموردة للشهادات.

American Council on Education
استحقت شهادة  IC³سمعة مميزة من قبل مجلس  ACEللتعليم الجامعي فى التعليم العام أو ثقافة
الحاسب .ومن ذلك ،بإمكان الطالب إكمال الدراسة في أكثر من  3600جامعة ومعهد في الواليات المتحدة
 ،وغيرها من الهيئات ذات العالقة بالتعليم والتى تكون عضوه فى مجلسACE .

National Infocomm Competency Center
مركز  NICCهو وكالة سنغافورية أوصت بتقييم برامج الشهادات من أجل رأس مال الدولة .وتتيح هذه
المصادقة تميز واعتماد الدورات التدريبية لشهادة  IC³من قبل وكالة تطوير التكنولوجيا بالحكومة
السنغافورية.

Oxford, Cambridge and Royal Society of Arts exam board
تغطى مجموعة)  (Computer Literacy And Information Technology OCR CLAITنطاق واسع من وحدات
المستخدم المتخصص في تكنولوجيا المعلومات بالمستويات الثالث إلطار عمل الشهاداة الوطنية في
المملكة المتحدة.

Qualifications and Curriculum Authority QCA
تم اعتماد شهادة ال IC3من قبل هيئة  (Qualifications and Curriculum Authority QCA).تقدم مجموعة
OCR CLAITطري ًقا سهال ً يمكن للمدارس ،والمعاهد ،والجامعات في المملكة المتحدة من استخدام مناهج
IC³.

تم اعتماد البرنامج من قبل وكالة الغوث الدولية لشؤون العالوات للموظفين.
أستخدام الشهادة
تم اعتماد شهادة ال  IC3كاحد متطلبات القبول للدراسات العليا واستكمال الدراسة بالجامعات والمعاهد باكثر من  150دولة علي مستوي العالم .
الجدول التالي يمثل قسم من الدول في المنطقة حيث تم اعتماد الشهادة على نطاق واسع:
تم اعتماد شهادة ال لتدريب جميع موظفي الدولي على الثقافة الرقمية و من المتوقع ان يتم تدريب اكثر من  93000موظف
على منهج الثقافة الرقمية من سرتيبورت.
اعتماد مدارس المملكة الخاصة معاملها كمراكز اختبارات معتمدة للشهادة الدولية للحاسب واالنترنت
تم اعتماد من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
اعتماد من قبل وزارة الخدمة المدني.
اعتماد وزارة الداخلية في ليبيا شهادة التدريب رجال الشرطة الليبية.
وزارة الصحة قد اعتمدت للثقافة الرقمية
كمنهج لتطوير الموارد البشرية
اعتمدت وزارة التربية الشهادة لتطوير المعلمين في مجال الثقافة الرقمية.
عادلت وزارة التعليم العالي شهادت ال 3كمهارات حاسوب .1
أعتماد القبول للدراسات العليا واستكمال الدراسة بالجامعات والمعاهد.
أعتماد المجلس االعلي للجامعات ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصرية  .كما اعتمدت منظمة أرادو لجامعة
الدول العربية  ،برنامج  IC3للتدريب على تكنولوجيا المعلومات في العديد من الدول العربية (السعودية ،السودان  ،سوريا
واالردن)..
تم اعتماد الشهادة لتدريب جميع القوات المسلحة على الثقافة الرقمية
تم اعتماد الشهادة في منهج الكليات التقنية في دولة االمارات.
تم اعتماد الشهادت من قبل جامعات االمارات كمتطلب جامعي.
تم تدريب موظفي بلدية دبي على ال .3
تم اعتماد الشهادة من قبل وزارة العمل.
تم اعتماد الشهادة من قبل برنامج القوى العاملة االمريكية كمقياس للعاملين في سوق العمل.
هاواي  :في نوفمبر  ، 2005وزارة التربية والتعليم في هاواي ) (HDOEاختارت  IC3كجزء من برنامج الحاسب اآللي على
مستوى الوالية لمحو أمية الحاسوب .
والية اريزونا الشمالية  :جميع طالب الصف  8في المدرسة العليا هولبروك يدرسون  IC3كجزء من متطلبات المدارس
الجديدة لمحو األمية الرقمية.
كاليفورنيا :تستخدم شهادت  IC3لتحديث مهارات االفراد لشغل وظائف جديدة في مشروع الدولة
دايتون  ،أوهايو :جامعة دايتون تبنت شهادة  IC3لطالبها والمجتمع المحلي.
ديترويت  ،ميتشيغان :اعتمدت جامعة واين ستايت  IC3كشرط دخول لجميع الطلبة في العديد من المدارس في الجامعة.
مينوت :جامعة والية مينوت عروضت منهج  IC3كمقرر لطالبها.
والية فرجينيا :مؤسسة جامعة الشرق األدنى (المؤسسة الوطنية للتعليم) يوفر البرنامج الدراسي  IC3للطالب.
ميسيسيبي :وزارة التربية والتعليم في والية مسيسبي تبنت ال  IC3لجميع الطالب.
ألبرتا :جامعة  Mount Royal Universityتقدم دورات  IC3لطالبها والمجتمع المحلي.
اونتاري :منظمة (التميز من خالل الحلقات الدراسية للتعليم) توصي  IC3كمنهج لتطوير قدرات الشباب .
تم اعتماد الشهادة لتدريب جميع القوات المسلحة على الثقافة الرقمية.
جامعة كيوتو تبنت شهادة  IC3لطالبها والمجتمع المحلي.
مدرسة ناكاتوس اعتمدت منهج واختبارات ال  IC3لطالبها.
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