
ماذا يعني إنجاز مزيد من األشياء؟ بالنسبة إلى 
الطالب والكلية والمسؤولين اإلداريين، يعني 

هذا الُمضّي قُدًما. فاألمر كله يدور حول الجهد 
المبذول واإلنجازات وإحداث تحول ونقلة. 

 Microsoft Office وذلك هو مجال تألق
 :Specialist

بالنسبة إلى الطالب، تعّزز شهادات 	 
MOS األداء األكاديمي، وتجهزهم 

لمتطلبات الوظيفة، وتفتح أمامهم األبواب 
الوظيفية.  للفرص 

أنِجز 
أكثر.

احصل على شهادة معتمدة. لماذا؟ المستقبل بيد 
الطالب الذين ينجزون مزيًدا من األشياء. 

»أدَرَك الطالب بسرعة أنه من خالل حصولهم 
على شهادة MOS أصبحوا أكثر منافسة وحظوا 

بميزة على الطالب اآلخرين. إنني أعلم أنه بعد 
تخرج طالبنا سوف تساعدهم شهادة MOS على 

التقدم وتمنحهم ميزة تنافسية في التقدم لوظيفة 
يرغبون فيها في سوق العمل«. 

بيرناندينو ماالنج، العميد
كلية تدريس تكنولوجيا المعلومات

جامعة باليواج، الفلبين

بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس الذين 	 
سون دورات MOS، فإنهم يستمتعون  يدرِّ

بمجموعة طالبية أكثر انخراًطا. 

بالنسبة إلى المسؤولين اإلداريين الذين 	 
يستثمرون في برنامج MOS لصالح 

كلياتهم، فإنهم يلمسون تحسًنا في معدالت 
االحتفاظ بأعداد الطالب، وتقلًّصا في 

تكاليف الشراء، وتزايد احتمالية تعيين 
طالبهم في مهنة متقدمة؛ وهو ما يعد 

هدية عظيمة وميزة في تصنيفات الكليات. 

لة على موقع  الوظائفة المسجَّ
Indeed.com عند البحث عن 

»Microsoft Office«. إنها إحدى 
أكثر المهارات المطلوبة.

135000 إن شهادة MOS 2016 تمنح طالب ومؤسسات التعليم العالي 
األدوات التي يحتاجونها لتخطيط دوراتهم التدريبية، وتحقيق 

طموحهم، وإدراك قدراتهم الحقيقية. 



أمسك بزمام األمور.

CAP@Certiport.com | www.certiport.com/mos

تحويل األفكار إلى مستندات احترافية

كشف الميول واكتساب معرفة دقيقة باستخدام 
أدوات تحليل فعالة

تعزيز قدرتك على التواصل مع جمهورك

تتبع األصول والمعلومات وإعداد تقارير بها

 
تسهيل التواصل االنسيابي باستخدام أدوات 

البريد اإللكتروني والتقويمات

 
Expert

 ،Word يمكنك تنمية مهاراتك في برنامج
والغوص في قدرات البرنامج

 
Expert

ع كفاءتك في برنامج Excel بإطالق قدرة  وسِّ
Excel الكاملة
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احصل على االعتماد كمتخصص 
في أحد التقنيات المكتبية 

المتميزة من Microsoft أو 
في أيٍّ منها أو فيها جميًعا.

Word
Excel

PowerPoint
Access

Outlook

كمدرسة دراسات عليا 
الثنتين من أكثر التقنيات 
المطلوبة في سوق العمل.

Word Expert
Excel Expert

Word Expert
Excel Expert
PowerPoint

 Outlook أو Access

كنيل درجة دكتوراه في 
Microsoft Office. لكي تصبح 

MOS Master، يجب أن تنال 
شهادات Word Expert و

 PowerPointو Excel Expert
 .Outlook أو Accessو

MOS 2016 امتحانات شهادة

 أنِجز أكثر
»لقد أحببنا برنامج MOS ألنه 

لم يكن يعلِّمنا مهارات التكنولوجيا 
فحسب بل ومهارات عامة ينبغي أن 

يتعلمها الطالب قبل تخرجهم«. 

سويك ِشن لي 
كلية العلوم الحرة

كلية مجتمع جامعة ووَسك، كوريا الجنوبية

 مهارات العالم الحقيقي
»كنا نعلم أن القدرة على تطبيق مهارات 
Microsoft Office في مكان العمل 

أمر ضروري، ووجدنا أن شهادة 
MOS هي الطريقة الصحيحة لمساعدة 

طالبنا على اكتساب هذه المهارات«.

السيدة/ كاي نينج يو 
معلمة توجيه المسار المهني

جامعة تامكانج
تايوان

 أمسك بزمام األمور
بالنسبة إلى الكليات والجامعات، فإن برامج شهادة 

MOS تعّزز:
مزيًدا من األسباب لتسجيل الطالب الجديرين	 
طريقة سهلة التنفيذ شاملة وجديرة بالتكلفة 	 

لمساعدة الطالب على تطوير المهارات التي 
تحتاجها الشركات

نة داخل جميع 	  اإللمام بالمعرفة الرقمية المضمَّ
البرامج والمنهج الدراسي

دورات تدريبية وبرامج أقوى وطالًبا أفضل	 
طريقة لتأهيل الطالب مسبًقا للقبول بأقسام الكليات	 
أحدث تعلم ممكن وعروض دورات 	 

تدريبية المتطورة

تتضمن MOS ثالثة مستويات من الشهادات: Specialist وExpert وMaster. يستطيع الطالب الحصول 
على االعتماد في جميع المستويات الثالثة. ينبغي أن يحاولوا الحصول على أعلى مستوى ممكن. فسوق العمل 

يطلب أولئك الذين يتمتعون بأعلى تعليم ومهارات ويرعاهم.

يستطيع الطالب اإلعالن عن إنجازاتهم رقمًيا باستخدام شارات MOS 2016 عبر اإلنترنت. تحتوي هذه 
الشارات الرقمية على بيانات قابلة للتحقق من صحتها تخبر أصحاب األعمال ولجان القبول بما حققه الطالب 

والسبب وراء أهميتها. بعبارة أخرى، الشارات الرقمية تمنح مصداقية فورية. 


