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“
التقنيات الرقمية في المجتمع، وتمكين أف�اده من  التحول الرقمي :هو توطين 
المها�ات الرقمية األساسية التي تساعد على إدارتها بشكل كفؤ ومبدع ومفيد 
الحياة  مناحي  واإل�تاجية في كافة  والجودة  والكفاءة  الدقة  ��ادة  إلى  �ؤدي 

لتحقيق �نمية مستدامة واقتصاد رقمي شامل.

 قال تعالى
ْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم)  َم اْإلِ َم ِباْلَقَلِم * َعلَّ ِذي َعلَّ (الَّ

وقلم هذا الزمان هو الحاسب
والّتمّكن من مها�ا�ه يند�ج تحت األمر الرباني إق�أ 

د. خالد بك�و
 المؤسس والرئيس التنفيذي
لمؤسسة المها�ات الرقمية

الملكية الفك��ة وحقوق النشر
ولمؤسسة  للمؤلف  مسجلة  وماركة  فك��ة  ملكة  هي  الرقمية  المها�ات  مؤسسة  ب�امج 
المها�ات الرقمية. ُيحظر  االستخدام وإعادة الطبع والنسخ - ولو جزئًيا - وكذلك النشر وال�يع 
- بأي وسيلة كانت- لب�امجDS21 دون موافقة مسبقة، وهذا يعّرض المنتهك إلى المساءلة 
القانونية. ما لم يتم التص��ح بذلك كتا�ًيا أو بموجب ترخيص ساري المفعول تم الحصول عليه 

من مؤسسة المها�ات الرقمية.
للمؤسسات والجامعات  DS21 على نطاق واسع،  برنامج   ترخيص منفصل الستخدام  يتوفر 
وبناء  لتق�يم  يستخدم كأساس  أمً�ا مهمًا وجذابأ حيث  يعد هذا  والحكومات،   والمنظمات 

واعتماد كفاءتها كمؤسسات وكأف�اد في المها�ات الرقمية.

-2023-
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الرسالة
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ارسم مسارك وحدد مهنتك

شركاؤنا
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من نحن؟

مؤسسة المها�ات الرقمية 
هــي مؤسســة علميــة غيــر ربحيــة تعمــل علــى التنميــة الرقميــة 
الرقميــة  المعرفــة  و��ــادة  والحكومــات  والمؤسســات  لألفــ�اد 
ــاء االقتــصاد  إلحــداث  التحــول الرقمــي وتحقيــق نجــاح األعمــال وبن

الرقمي المعرفي الشامل.

 DS21  العمــل علــى دمــج مناهــج
ــي  ــية ف ــادة د�اس و  DBS21 كم
المــدارس والجامعــات، ومســاعدة 
ــالم  ــول الع ــخاص ح ــن األش مال�ي

للحصول على:
للمهــا�ات  الدوليــة  الشــهادة   •
الحــادي  القــ�ن  فــي  الرقميــة 

.DS21 والعش��ن
للمهــا�ات  الدوليــة  الشــهادة   •
القــ�ن  فــي  لألعمــال  الرقميــة 

DBS21. الحادي والعش��ن
• وظيفــة رقميــة جديــدة والترقيــة 

في سلم العمل.

الطموح

تعليميــة  تجربــــة  أفضــــل  بنــاء 
رقميــــة إبداعيــــة متكاملــة تقود 
المجتمــع نحــو الجــودة والدقــة 

والكفاءة واإل�تاجية.

ال�ؤية

ناجــح،  خلــق جيــل منتــج، مميــز، 
مســتعد  اإلبــداع،  للتطــور  قابــل 
الثــورة  مخرجــات  كل  لمجــا�اة 
�بدعــه  ومــا  ال�ابعــة،  الصناعيــة 
ــه  ــي  AI، وتعليم ــا الصناع ذكاؤه
لآللـــــــة، ومــا تحملــــــــه ثـــــــورة 
وجيــلها  الالســلكية  االتصــاالت 
الســادس  6G، ومــا  �بدعــه و�بهــا 

.Intelligent Web الذكي

المهمة

•الجودة والتميز لألحسن عمال.
• ترســيخ وتع��ــز قيــم اإليجا�يــة 

للتقنية في عقول الناشئة.
ــة  ــة رقمي ــاء عالقــات اجتماعي • بن
متقدمــة تخضــع للتفكيــر البشــري 

العقالني.

القيمة
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األهداف

الرسالة
ليــوم  ا لعمــل  ا عــن  حثيــن  لبا ا مســاعدة 
لتــ�ود بالمهــا�ات الرقميــة فــي القــ�ن 21  با
ــز  ــى التمي ــاعدهم عل ــة تس ــا�ات متخصص مه

عن اآلخ��ن

ــى  ــادرة عل ــزة ق ــة متمي ــوادر مهني ــاء ك بن
ــق  ــاج المعرفــة واالندمــاج المهنــي لتحقي إ�ت

التنمية الرقمية في المجتمع.

مســاعدة األفــ�اد والمؤسســات و الحكومات 
الثــورة  تحملــه  لمــا  مســتعد�ن  ليكونــوا 
ــا  ــه ذكاؤه ــا �بدع ــة 4IR وم ــة ال�ابع الصناعي
ــاالت  ــورة االتص ــه ث ــا تقدم ــي AI، وم الصناع
الجيــل  بــه  يتحفنــا  مــا  و   WR الالســلكية 

.6G السادس منها

5 | األهداف و الرسالة

تخطيــط و�نظيــم واعتمــاد وتق�يــم المهــا�ات 
الرقمية وتوطين محتواها التد��بي.

رفــع مســتويات المهــا�ات الرقميــة فــي المجتمــع 
لسد الفجوة الرقمية وإحداث التحول الرقمي.

تمكيــن القــوى العاملــة مــن المهــا�ات الرقميــة 
لبناء اقتصاد رقمي معرفي شامل.

للتحــول  واألفــ�اد  للمؤسســات  االعتمــاد  منــح 
ــات،  ــة واالمتحان الرقمــي. واعتمــاد المناهــج التد���ي

واصدار الشهادات.

مؤسسة المها�ات الرقمية
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 للحكومات للتعليمالمؤسسات لألف�اد

تقديم واعتماد برامج متخصصة لتنمية المهارات الرقمية.

تقييــم واعتمــاد مهــارات العامليــن وتحديــد واســتقطاب األشــخاص ذوي المهــارة 
المناسبة.

تقييــم واعتمــاد المؤسســات واألفــراد والمدربيــن وفــق امتالكهــا للمهــارات 
الرقمية وأهليتها للتحول الرقمي.

تقديــم دراســات تســاعد فــي تخطيــط متطلبــات رأس المــال البشــري للمؤسســات 
للحفاظ على القدرة التنافسية في بيئة رقمية سريعة التغير.

ــة فــي  ــادرات عــن المهــارات الرقمي ــم دراســات حــول سياســات وبرامــج ومب تقدي
القرن 21 ، ونماذج عن تطبيقها في بعض الدول.

تعزيــز  فــي  الراغبيــن  السياســات  وصانعــي  القــرار  لصاحبــي  دراســات  تقديــم 
المهــارات الرقميــة فــي بلدانهــم، ودعــم التنميــة الرقميــة والتحــول الرقمــي وســد 

الفجوة الرقمية.
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مؤسسة المها�ات الرقمية
   عضو في المنظمة األور�ية لتع��ز المها�ات الرقمية

.(All Digital) التابعة لالتحاد األوربي
لتقديم اعتماد  كمؤسسة  قبلها  من  بها   ومعترف 

التد��ب ومنح الشهادات

محتويات إطار الكفاءة الرقمية للمواطنين 
الصادر عن االتحاد األوربي

The Digital Competence Framework for Citizens 

محتويات إطار وكالة األمم المتحدة 
لتقنيات المعلومات واالتصاالت 

Int. Tel. Union’s Digital Skills Framework

أهداف منصة المها�ات واألعمال 
الرقمية التابعة لالتحاد األوربي 

The Digital Skills and Jobs Platform

اطار عمل المها�ات الرقمية في الق�ن 21
الصادر عن مؤسسة المها�ات الرقمية

Digital Skills 21 Framework 

ب�امجنا تدعم وتغطي

ت
دا

ما
عت

اال

المنهاج

Google ,Microsoft & Meta  باالعتماد على ب�امج وتط�يقات أهم الشركات العالمية

المؤسسة �تبع إدا��ًا لوقف العلوم والتكنولوجيا 

7 | االعتمادات

All-digital.org/digital-skills21-institution

 العالمة التجا��ة
 مسجلة في مؤسسة

 العالمات التجا��ة
وب�اءة االخت�اع التركية

 الب�امج مسجلة كب�اءة
 اخت�اع في مؤسسة

 ب�اءات االخت�اع و تسجيل
الماركات التركية

 المؤسسة مسجلة
 في غرفة تجارة
 اسطنبول-تركيا

برقم 087916 2021

 الب�امج مسجلة
 كملكية فك��ة في
 المنظمة العالمية
للملكية الفك��ة

مؤسسة المها�ات الرقمية
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ب�امجنا

قمي المواطن الرَّ
يستـــخدم  الــذي  المـــواطن  هــو 
التقنية بشــكل كفؤ ومبدع ومفـــيد 

و يشارك في أنشطة المجتمع. 
د. خالد بكرو

مؤسسة المها�ات الرقمية



برنامج المهارات الرقمية في القرن الواحد و العشرين
  Digital SKills in the 21ST Century Program -DS21

ما هو برنامج DS21؟
• هــو برنامــج تدريبــي علمــي تفاعلــي يعتبــر 

  من أقوى البرامج وأشملها في العالم.
• يعتبــر أحــد الحلــول العالميــة لســد فجــوة 

   المهارات الرقمية.
• يتوافــق مــع معاييــر وأهــداف خطــة االتحاد 
  األوربــي لتمكيــن كل فئــات المجتمــع ضمن 
  األعمــار ( 14 ســنة حتــى 74 ســنة) مــن 

  المهارات الرقمية.

لمن برنامج DS21 مقدم؟
• للراغبين في:

- امتــالك مهــارات رقميــة حقيقية إلاســتخدام  
   األجهزة والتقنيات بشكل كفؤ ومفيد.

ومشــاركته  الرقمــي  المحتــوى  إدارة   -
   بشكل فعال ومبدع.

- الحصــول علــى وظيفــة أفضــل، أو الترقــي 
   في سلم العمل.

- النجاح والتميز في المسار المهني.
- االنتقــال إلــى عمــل جديــد والتميز في ســاحة 

  المنافسة.
- االســتمتاع بالحيــاة واالســتفادة مــن كل 

   شيء حولنا.
- اإلبداع في التفكير وخلق األشياء.

• للعاملين في: 
-الوظائف اإلدارية المختلفة - الوظائف 

  التعليمية - الوظائف اإلنتاجية - الطالب 
  في كافة المراحل التعليمية.

- كل فئات المجتمع األخرى من أطباء 
  ومهندسين ومهنيين وحرفيين.

- وهي مطلوبة لكل شخص: في العمل           
  أو في المنزل

- ولكل مهنة أكانت يدويةأو آلية.

يتم استخالص المهـارات الرقمـية من مزيج 
التركيبات الثالثة:

• (100من مواد المعرفة الرقمية) 
   األساسيات الرقمية-المعلومات الرقمية

•  (100من األنشطة الرقمية) التدريبات 
    الرقمية -المشاريع الرقمية

•  (100أداة رقمية) البرمجيات الرقمية - 
    القوالب الرقمية.

:DS21 محاور برنامج
•  أساسيات الحوسبة.

•   البحث والتصفح والتخزين السحابي.
•   األدوات اإلنتاجية الرقمية.

•   إنشاء وإدارة المحتوى الرقمي.
•   االتصاالت والتواصل الرقمي.

•   الصيانة واألخالق والخصوصية.
•   اإلبداع والتصميم الرقمي.

•   الترفيه والصحة والتعليم الرقمي

:DS21 مخرجات برنامج
: DS21 سيكون المتدرب بنهاية برنامج

•  يتقن 100 مهارة رقمية.
•  يمتلــك مهــارات التواصــل التــي  تزيــد مــن 
    الثقــة بالنفــس والتواصــل اإليجابــي مــع 

    اآلخرين ،و تكوين عالقات اجتماعية ناجحة.
•  يمتلــك مهــارات التعامــل مــع اآلخريــن 
    التــي تســاهم فــي زيــادة الــود واالحتــرام  
     والمحبة والثقة، وزيادة وتمكين العالقات.

•  يمتلــك مهــارات النجــاح الوظفيــي التــي 
وإدارة  األهــداف  تحديــد  إلــى  تــؤدي     
   أفضــل للمهــام  وتخطيطهــا وإنجازهــا 
    فــي الوقــت المناســب والعمــل بشــكل 
والنقــد. البحــث  وتعزيــز  أخالقــي   

ــك أهــم المهــارات الشــخصية، قــادر  •  يمتل
    علــى التفكيــر المبــدع وحــل المشــكالت 

    قادر على صنع قرار صائب.
•  قادر على استخدام األجهزة والتقنيات 

    الرقمية بشكل كفؤ ومفيد.
•  قــادر علــى إدارة ومشــاركة المحتــوى 

    الرقمي بفعالية وإبداع.
•  قــادر علــى اســتخدام عــدد كبيــر مــن 

    األدوات والبرامج والقوالب الرقمية.
•  يمتلــك مجموعــة كبيــرة مــن المعــارف 
واألدوات  والمفاهيــم  والمعلومــات   
ــادة الدقــة      الالزمــة التــي تــؤدي إلــى زي
    والكفــاءة والجــودة واإلنتاجيــة وتضمــن 

    لك النجاح في الحياة والعمل.

9 |ب�امجنا
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82. Use Common Tools and Delete the Background

81. Crea�ng a YouTube Banne using Brushes and Text 

79. Crea�ng a Facebook Post 

84. Crea�ng a Poster

85. Crea�ng a Profile of a Company 

86. Crea�ng Invita�on Card83. Crea�ng a Facebook Cover Using Basic Adjustments

80. Crea�ng a Twi�er Quote Using Layers, Levels, Curves, and Color

71. Performance Monitoring Tools and Firewall Configura�on 

78. Format Storage Media 
77. Windows and Apps Installa�on

76. Avira App Security Features

75. Encrypt a Hard Drive

74. System and Data Backup 

73. Data Recovery

72. Troubleshoo�ng Windows 11 Errors and Security Features 

63. C
rea�

ng an Acco
unt o

n Socia
l M

edia Netw
orks

 

70. Crea�ng a Blog on Blogger 

69. Crea�ng Page For Facebook and Instagram Explain Digital Skills21 

68. Using Hashtags in Twi�er 

67. M
anaging Pins and Boards on Pinterest 

66. Sharin
g Photos o

n Insta
gram 

65. Crea�
ng your Li

nkedIn Profi
le 

64. C
rea�

ng (A
 Group –Page –Event–Market) o

n M
eta Pla�

orm
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39. (Crea�ng a Presenta�on with a Bulleted List)

46. (Crea�ng a Presenta�on w
ith a Custom

 Slide Show
)

45. (Crea�ng a Presenta�on w
ith Em

bedded and Linked Files)

44. (Crea�ng a Presenta�on w
ith and Anim

a�on)

43. (Crea�ng a Presenta�on w
ith Com

m
ents)

42. (Crea�ng a Presenta�on w
ith Audio & Video Clips Slides)

41. (Crea�ng a Presenta�on w
ith W

ordArt, a Chart, and a Table)

40. (Crea�ng a Presenta�on with Sm
artArt and Shapes)

31. (Crea�ng a Budget)  

38. (Crea�ng Charts and graphs)

37. (Crea�ng Profit Loss Statement with Invoice and Tax Calcula�on)

36. (Mul�ple Worksheets and Workbooks)  

35. (Tables and Financial Func�ons)  

34. (What-If Analysis in Large Worksheets)

33. (Crea�ng a Report )  

32. (Forma�ng the Worksheet )  

23.    (Crea�ng a Flyer)

30.    (Crea�ng Business Plan)

29.    (Crea�ng an Online Form)

28.    (Crea�ng Business Le�er)

27.    (Crea�ng a Newsle�er )  

26.    (Crea�ng a Mul�page Resume)  

25.    (Crea�ng a Le�erhead )  

24.    (Crea�ng a Report)  

15.  M
ap Reading

22.  Quick Wri�ng    21.  Digital Banking Tools  

20.  Printer Management Tools: Printers & Scanners  

19.  PDF Files Edi�ng and Conver�ng  

18.  Managing Mee�ngs Digitally With MS -Teams  

17.  Using Forms to Crea�ng Ques�onnaire, Survey and Quiz
16.  Naviga�onal   

7.
  G

oo
gle
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ng
s

14.  C
usto
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g Chrome and Edge Browsers

13.  P
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ata Compressi
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95. Crea�ng Google (Docum
ents, Spreadsheets, and Presenta�ons) 

100. U
se of Educa�onal Pla�orm

s

99. Video Conferencing 

98. Start or Schedule a Google M
eet Video M

ee�ng 

97. Using Google Health , Fit, Fam
ily Link and Google Keep-Hangouts 

96. W
orking w

ith Google Apps 

87. Make YouTube Intro Video 

94. Crea�ng a Video Tutorial Using Cam
tasia

93. Crea�ng a Video Prom
o�on 

92. Add Logo, Sub�tle to a Video  

91. M
ake a Video Clip W

ith M
usic with Ligh�ng and W

hite Balance 

90. Add Sound Effects to a Video 

89. Crea�ng Engaging Infographic 

88. Add: Video Transi�ons, Audio, Text, Visual Effects to Video
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100 مهارة رقمية

DS21 Module عادية عدد الساعات الرسوم
اليومية عدد الساعات التدريبيةمكثفة يوميًا

(فيزيائي أو اون الين)
عدد الساعات 

الكلية

59 ساعة
24 تدريب تفاعلي
10 ساعة مشاريع

25 ساعة تعلم ذاتي
4 6 ايام

12 يوم
 + يوم 
االمتحان

250$246Standart
Only

66 ساعة
28 تدريب تفاعلي
14 ساعة مشاريع

24 ساعة تعلم ذاتي
4 7 ايام

14 يوم
 + يوم 
االمتحان

350$287PRO
Only

100 ساعة
52 تدريب تفاعلي
24 ساعة مشاريع

24 ساعة تعلم ذاتي
4 14 يوم

26 يوم
 + يوم 
االمتحان

500$5213PRO
whole

مؤسسة المها�ات الرقمية
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قطاع األعمال �بحث عّمن يملك 

المها�ات الرقمية

مؤسسة المها�ات الرقمية

الترقي في سلم العمل

التوسع في العمل التجاري

اإلبداع في التفكير وخلق األشياء

االستمتاع بالحياة واالستفادة من كل شيء 

سد الفجوة الرقمية

االنتقال إلى مجال عمل جديد

الحصول على وظيفة أفضل

التميز في ساحة المنافسة

هنــاك فجــوة كبــرى فــي المهــارات الرقميــة فــي القــرن 21، حيــث تتفتــح المالييــن مــن فــرص العمــل فــي 
أنحــاء العالــم لــذوي المهــارات الرقميــة المتقدمــة، ولكــن هنــاك نقــص فــي األشــخاص المؤهليــن، فالبــد لــنا 
مــن أن نتعلــم مهــارات جديــدة تكفــل لنــا النجــاح فــي العمــل والحيــاة فــي عصــر التحــول الرقمــي المســتمر، 

وبالتالي يجب أن نسعى إلى امتالك هذه المهارات، وبالتالي هي فرصة إلى:

ــاع  ــدارس وقط ــركات والم ــات والش ــة  ألن كل المؤسس ــة متنوع ــارات رقمي ــك مه ــدًا أن أمتل ــم ج ــن المه م
األعمــال تــدرك أن المهــارات الرقميــة ضروريــة للموظفيــن فــي العصــر الرقمــي، وبالتالــي هــي دائمــة البحــث 
عــن الشــخص الــذي يمتلــك المهــارات الرقميــة فــي القــرن 21 ، فمــن المهــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن 

يكون الموظفون الجدد :
• متعددي التخصصات ولديهم مهارات رقمية متنوعة.

• لديهم مهارات ذات قيمة خاصة يستطيعون من خاللها فهم كل شيء حولهم.
• مهارات متخصصة تميزهم عن االخرين

وهي مطلوبة لكل شخص  في العمل أو في المنزل أو لكل مهنة كانت يدوية أو آلية
وجميع الوظائف ستتطلب مهارات رقمية، وأيًا كانت مهنتك فإن الناس

  بناًء على مقدار ما تملك من مهارات رقمية مميزة تستطيع من خاللها التواجد بشكل قوي على االنترنت.

ويبنون انطباًعا عنكسيقّيمون ويحكمون 



مــن الضــروري االجتهــاد لزيــادة المعرفــة
الرقميــة  بالمهــارات  والتســلح  الرقميــة، 
الرقميــة  المهــارات  فامتــالك  الجديــدة، 
الشــخص وكأنــه  تشــعر   21 القــرن  فــي 
بالعــادات  مليًئــا  جديــًدا  بلــًدا  يدخــل 
ــة  ــك الرقمي ــا زادت مهارات ــدة. وكلم الجدي

كان بإمكانك التحدث بها بشكل أفضل.

يضمن لك المستقبل

100أداة رقمية 100مهارة رقمية100
 من البرمجيات

5والقوالب الرقمية
أصناف من المها�ات 

المختلفة

5
 نماذج تعلم

(PORTS) 8 جديدة
 مجاالت علمية

تخصصية

وحدة معرفية13

100
 من األساسيات

والمعلومات الرقمية

100
 من التد��بات

والمشا��ع الرقمية

100
 من مواضيع

المعرفة الرقمية

100
 من األنشطة

الرقمية

صممت لتغطيصممت لتزود
ــدة للقــرن  ــة الجدي ــع المهــارات الرقمي جمي
مــن  تمكنــك  التــي  والعشــرين  الحــادي 
الرقميــة  والتقنيــات  األجهــزة  اســتخدام 
بكفــاءة وبشــكل مفيــد ، وإدارة ومشــاركة 

المحتوى الرقمي بفعالية وإبداع.

ــم ــارات والمفاهي ــارف والمه ــع المع  بجمي
 واألدوات الالزمــة التــي تــؤدي إلــى زيــادة
واإلنتاجــية والجــودة  والكفــاءة   الدقــة 

وتضمن لك النجاح في الحياة والعمل

D البـرنامــج  S 2 1
االقوى و االشمل

واالكـثر فائــدة
لقطاع االعمال

مؤسسة المها�ات الرقمية



مؤسسة المها�ات الرقمية

جيل جديد

مبدعمنتج

 قابلمتميز
للتطوير

ناجح

 الثورة الصناعية
الرابعة

 الجيل السادس
لالتصاالت

 مخرجات الذكاء
االصطناعي

 كن مستعدا لبناء

13 |ب�امجنا

كن مستعدا لتل�ية
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مؤسسة المها�ات الرقمية

الرقميــة  المهــارات  فجــوة 
هــي التفــاوت فــي المهــارات 
الرقميــة واإلمكانــات الماديــة 
التقنيــات  اســتخدام  فــي 
إلــى  والوصــول  الرقميــة 
يختلــف  قــد  المعلومــات, 
النــنا  اآلخريــن  عــن  تعريفنــا 
الرقمــي  التحــول  أن  نــرى 
األفــراد،  يقودهــا  عمليــة 
فالتحــول الرقمــي ليــس فقــط 
التقنيــة  لألجهــزة  تكديــس 
فــي المؤسســات ، مــن غيــر 

تدريب ناجح لألفراد.

د. خالد بكرو
المدير العام لمؤسسة 

المهارات الرقمية 

غنيــة  دوًال  هنــاك  أن  كمــا 
أيضــًا  ماديــًا،  فقيــرًة  وأخــرى 
وأخــرى  غنيــًة  دوًال  هنــاك 
دول  نعــم،  مهاريــًا...  فقيــرة 

االتحاد األوربي منها...

 خط الفقر المهاري
 هــو عــدم امتــالك المجتمــع 
للمهــارات الرقميــة األساســية، 
ــش  ــا تعي ــى أن مجتمعاتن أخش

تحت خط الفقر المهاري



برنامج المهارات الرقمية لألعمال في القرن الحادي و العشرين
  Digital Skills for Business in the 21st Century program - DBS21

15 |ب�امجنا

100 DIGITAL SKILLS 

مؤسسة المها�ات الرقمية

ما هو برنامج DBS21؟
• هــو برنامــج تدريبــي علمــي تفاعلــي يعتبــر 
  مــن أقــوى البرامــج وأشــملها فــي العالــم 

  الموجه لقطاع األعمال.
• يعتبــر أحــد الحلــول العالميــة لزيــادة الجودة 
  والدقــة والكفــاءة واإلنتاجيــة فــي كافــة 

   قطاعات المؤسسات.
• يحتــوي علــى مجموعة مــن أهــم المهارات 
الرقميــة المســتخلصة مــن مواضيــع المعرفة 
الرقمية – األنشطة الرقمية – األدوات الرقمية.

الفئات المستهدفة:
• للراغبين في:

- امتــالك مهــارات رقميــة حقيقيــة فــي  
  قطاع األعمال.

- امتــالك أدوات رقميــة مميــزة للتميــز و 
  إنجاح العمل.

ــويقية  ــة تس ــرات إداري ــى خب ــول عل - الحص
   محاسبية رقمية.

- الحصــول علــى قــوى عاملــة ماهــرة رقميًا.
- الوصــول إلــى مرحلــة االحتــراف و الكفــاءة 

  في بيئات العمل المختلفة.
• للعاملين في: 

- الوظائــف اإلداريــة المختلفــة - الوظائــف 
  التعليمية - الوظائف اإلنتاجية - الطالب   

  في كافة المراحل التعليمية.
- كل فئــات المجتمــع األخــرى مــن أطبــاء و 

  مهندسين ومهنيين وحرفيين.

يهدف برنامج DBS21 إلى:
•  رفد المؤسسات بالخبرات اإلدارية.

ــة لألعمــال فــي  ــادة المهــارات الرقمي •  زي
وإيصالهــا  المختلفــة،  العمــل  بيئــات   

    لمرحلة احترافية.
•  دعم التحول الرقمي للمؤسسات.
•  دعم التطور في اإلدارة الرقمية.

والكفــاءة  والدقــة  الجــودة  زيــادة   •
     واإلنتاجية في كافة قطاعات المؤسسة.

بــكل      بالمؤسســة  العامليــن  تزويــد   •
      األدوات الرقمية الالزمة للنجاح في عملهم

:DBS21 محاور برنامج
•  إدارة موارد المؤسسة
•  إدارة المشاريع رقميا.

•  األمن والحماية الرقمية.
•  التصميم الرقمي

•   إدارة األجهزة الرقمية والشبكات والمواقع 
     االلكترونية.

فــي  والمحاســبية  الماليــة  الشــؤون   •
    الشركات الصغيرة.

•  التسويق الرقمي عبر وسائل التواصل.
•   خدمة العمالء والمبيعات الرقمية

:DBS21 مخرجات برنامج
•  يمتلك 100 مهارة رقمية في مجال األعمال.

•  يمتلك مهارات المبيعات الرقمية.
•  يمتلك مهارات التسويق عبر وسائل التواصل.

•  يمتلك مهارات خدمة العمالء الرقمية.
•  يمتلك مهارت إدارة الموقع االلكتروني.

•  يمتلك مهارات إدارة المشاريع.
•  يمتلك مهارات الشؤون المالية و المحاسبية 

    للمشاريع الصغيرة.
ــل  ــع والشــراء وتحوي ــك مهــارات البي •  يمتل

   األموال عبر االنترنت.
•  يمتلك مهارات برنامج إدارة موارد  المؤسســة.
•   يمتلك مهارات الحماية الرقمية  األساسية.

• يمتلك أهم المهارات اإلدارية الرقمية 
    في بيئات العمل المختلفة.

•   قادر على دعم التحول الرقمي للمؤسسات.
•  قادر على زيادة الجودة والدقة و الكفاءة 
    واإلنتاجية في كافة قطاعات المؤسسة.

•  متمكــن مــن كل األدوات الرقميــة الالزمة 
    للنجاح في العمل.

DBS21 Module عادية عدد الساعات الرسوم
اليومية عدد الساعات التدريبيةمكثفة يوميًا

(فيزيائي أو اون الين)
عدد الساعات 

الكلية

100 ساعة 
52 تدريب تفاعلي
 24 ساعة مشاريع

 24 ساعة تعلم ذاتي
4 14

26 يوم
 + يوم 
االمتحان

1000$5213



ما هو برنامج DTS21 ؟
ــي  ــي علمــي تفاعل • هــو برنامــج تدريب
ــملها  ــج وأش ــوى البرام ــن أق ــر م    يعتب
   فــي العالــم الموجــه لقطــاع التعليــم.
• يعتبــر أحــد الحلــول العالميــة لزيــادة 
   الجــودة والدقــة والكفــاءة واإلنتاجيــة 

   في المؤسسات التعليمية المخلتلفة.
• يحتــوي علــى مجموعــة مــن أهــم 
ــن  ــتخلصة م ــة المس ــارات الرقمي   المه
   مواضيع المعرفة الرقمية األنشطة   

   الرقمية – األدوات الرقمية.

لمن برنامج DTS21 مقدم؟
• المدرســين في المدارس العامة والخاصة.

• الموجهين األكاديميين.
• المدربين.

• أساتذة الجامعات.
• أولياء األمور

يهدف برنامج DTS21 إلى:
• تعزيــز مهــارات المدرســين الرقميــة و 

   أدواتهم وخبراتهم.
• تعزيز مهارات التواصل ومهارات التعامل

  مع اآلخرين، ومهارات النجاح الوظيفي 
  والمهارات الشخصية.

ــي   ــم الرقمــ ــى التعليــ ــال إلــ • االنتقــ
   المباشــر وغيــر المباشر و المختلط.

• تحويل المعلمين إلى قادة في العالم 
   الرقمي.

• االنتقال من نموذج نقل المعلومة و 
التعليــم  النمــوذج  إلــى  المعرفــة    

   الرقمي الموجه.
• تطوير العملية التعليمية لزيادة الجودة 
  والدقــة والكفــاءة واإلنتاجيــة فــي 

  العملية التعليمية.

برنامج مهارات التدريس الرقمي القرن الحادي والعشرين
Digital Teaching Skills in the 21ST Century Program - DTS21
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• تقليل التكاليف الزمنية و المادية.
• االســتفادة ممــا تقدمــه التكنولوجيــا 
  الحديثــة مــن حلــول مميــزة وإبداعيــة 

  في البيئة التعليمية.
و  األدوات  بــكل  المدرســين  دعــم   •
   البرامــج الرقميــة المفيــدة لهــم فــي 

   العملية التعليمية.

:DTS21 محاور برنامج
•  أساسيات في التعليم الرقمي.

•  المهارات الرقمية في عملية التدريس.
•  أدوات داعمة في التعليم الرقمي.

•  منصات التعليم الرقمي.

:DTS21 مخرجات برنامج
• استخدام األجهزة والتقنيات الرقمية  
   بشكل كفؤ ومفيد، وإدارة المحتوى  

   الرقمي بشكل فعال ومبدع.
• االنتقـال مـن نمـوذج نقـل المعلومـة 
ــى النمــوذج  ــدي إل ــة التقلي   والمعرفـ

   التعليم الرقمي الموجه.
• ابتكار حلـول تعليميـة مميـزة و إبداعيـة  

  فـي البيئـة التعليمية.
• اســتخدام األدوات والبرامـــج الرقميـــة 
  المفيدة في صياغة األهداف،تخطيط 
  المناهــج والــدروس و تنفيذهــا، تقييــم 
  النتائــج والمخرجــات، إنجــاز  التقاريــر، و 

  التغذية الراجعة.
• امتــالك مجموعــة مــن المعــارف و 
   المعلومــات والمفاهيــم واألدوات 
   الالزمــة لزيــادة الجودة والدقة و الكفاءة 

   واإلنتاجية.

 DTS21 Module عادية عدد الساعات الرسوم
اليومية عدد الساعاتمكثفة يوميًا

 التدريبية
عدد الساعات 

الكلية

32 ساعة 
24 تدريب تفاعلي
 8 ساعات مشاريع

4 6 ايام
12 يوم
 + يوم 
االمتحان

500$246

مؤسسة المها�ات الرقمية



برنامج القائد الرقمي في القرن 21
Digital Leader in the 21ST Century program - DL21

   
ما هو برنامج DL21 ؟

هــو برنامــج تدريبــي علمــي تفاعلــي 
يعتبــر مــن أقــوى البرامــج وأشــملها 
فــي العالــم لــإلدارة الرقميــة، ويهــدف 

لصناعة قادة في العالم الرقمي

لمن برنامج DL21 مقدم؟
• القيادات في المؤسســات والشــركات.

• رواد األعمال.
• المسؤولين الحكوميين.

يهدف برنامج DL21 إلى:
ســيمكن  الرقميــة  القيــادة  برنامــج 

القائد والمدير الرقمي، من:
•  االنتقــال إلــى البيئــة الرقميــة مــن 
ــول  ــتراتيجيات التح ــة اس ــالل صياغ     خ

    الرقمي للمؤسسة و تنفيذها.
•  إدارة أهــم التطبيقــات الرقميــة فــي 

    عالم األعمال.
•  إدارة المخاطر والهجمات الرقمية.

ــى   ــاء عل ــع القــرار بن ــة صن •  إدارة عملي
    مؤشرات األداء الرقمية.

•  تحليل البيانات الرقمية لتجويد 
   األداء وتحسين جدوى االستثمارات.

•  التخطيط المســتدام لخلــق بيئة  جديدة 
   من التميز واإلبداع والمنافســة للوصول 

   ألفضل النتائج.

 

:DL21 محاور برنامج
ــه،  ــه، مراحل ــي، أهميت ــول الرقم • التح
   مكوناتــه، اســتراتيجياته، مقاييســه، 

   فوائده، تحدياته.
إدارة  أدوات  أهدافهــا،  الرقمنــة،   •

   عمليات األعمال وأتمتتها.
• أهــم األدوات الرقميــة لقيــادة فريــق 

   العمل عن بعد.
• مهارات إدارة المشاريع.

فــي  الصناعــي  الــذكاء  تطبيقــات   •
   األعمال الرقمية.

• قياس النجاح في التسويق عبر 
   وسائل التواصل.

• التحليل التفاعلي للبيانات باستخدام 
   ذكاء األعمال.

• أدوات واستراتيجات الحماية الرقمية.

:DL21 مخرجات برنامج
سيكون القائد الرقمي قادرًا على:

•  قيــادة فريــق العمــل فــي المؤسســة 
    بشكل احترافي.

•  قيــادة عمليــة التحــول الرقمــي فــي 
   بيئات العمل المختلفة.

•  إدارة األجهــزة والتقنيــات الحديثــة 
   بشكل كفؤ ومفيد. 

ــي  ــوى الرقم ــاركة المحت • إدارة ومش
   بشكل فعال ومبدع.

• صناعــة القــرار بشــكل علمــي بنــاء على 
  مؤشرات األداء الرقمية.

لتجويــد  الرقميــة  البيانــات  تحليــل   •
   األداء وتحسين جدوى االستثمارات.
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مؤسسة المها�ات الرقمية

DL21 Module عادية عدد الساعات الرسوم
اليومية عدد الساعاتمكثفة يوميًا

 التدريبية
عدد الساعات 

الكلية

32ساعة 
24 تدريب تفاعلي
 8 ساعات مشاريع

4 6 ايام 12 يوم 1000$246
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 DS21CT ما هو برنامج
ــي  ــي تفاعل ــي علم ــج تدريب ــو برنام ه
يهــدف إلــى اعــداد مدربيــن وخبــراء 

تدريب لبرامج المهارات الرقمية.

لمن برنامج DS21CT مقدم؟
• المدربين في مجال تقنية المعلومات.

الحاســب  علــوم  مــواد  مدرســي   •
   واالتصاالت.

وهندســة  علــوم  أقســام  خريجــي   •
ــادة  ــة ج ــم رغب ــن لديه ــب مم    الحاس

   في التدريب.

:DS21CT أهداف برنامج
لبرامــج  محترفيــن  مدربيــن  صناعــة   •

   المهارات الرقمية.
• توطيــن الخبــرات والمحتــوى التدريبي 

   والجودة في التدريب.
• تحقيــق أهــداف مؤسســة المهــارات 
  الرقمية بالحصول على أفضل تطبيق 

   لبرامجها.
• تمكيــن المدبين من النموذج  التعليمي
.DS21 ببرامــج  الخــاص   PORTS  

• تمكين المدربين من إيصال أصناف 
 5Ts المهــارات الخمســة المرفقــة   

.DS21 التي يتضمنها برامجSkills   
• تمكين المتدربين من عمليات قياس 
   المخرجات التدربية وإجراء االمتحانات.

: DS21CT محاور برنامج
• التدريب االحترافي: و يشمل أنماط 

   التعلم األساسية للمتدربين، خصائص 
   التعلم و التدريب، التخطيط للمناهج، 
    إعداد الحقيبة التدريبية، مهارات التدريب  
  واإللقاء ومهارات التواصل، و التقييم.

DS21 التدريــب االختصاصــي لبرنامــج •
    يشــمل فهــم نمــاذج التدريــب وأطــر  
DS21،و  ببرنامــج  الخاصــة  العمــل     
    تنفيــذ عمليــات التدريــب االفتراضيــة.

قيــادة   و  الرقمــي،  التحــول  محــور   •
التحــول  عمليــة  فــي  المؤسســات    
قيــادة  و  اســتراتيجية  الرقمــي،   

   التحول الرقمي و مراحله.

:DS21CT مخرجات برنامج
في نهاية البرنامج سيكون المدرب 

قادرأ على:
•تحقيق أهداف المؤسسة بالحصول 

DS21 على أفضل تطبيق لبرامج  
 PORTS تطبيق النموذج التعليمي•

  الخاص ببرامج DS21 باحترافية
•تنمية مهاارت المتدربين باألصناف 

  الخمسة للمهارات المتضمنة ضمن 
. DS21 برنامج  

•إنجاز االمتحانات وقياس المخرجات 
.DS21CT لبرامج  

•  تزويد العاملين في مجال التسويق 
    بالمعرفة واألنشطة واألدوات الرقمية

   التــي تــؤدي لزيــادة الجــودة والدقــة 
   والكفاءة واإلنتاجية في العمل.

برنامج المدرب المعتمد لبرامج المهارات الرقمية 
في القرن الواحد والعشرين

DS21 Certified Trainer in the 21ST Century Program-DS21CT    

DS21CT Module عادية عدد الساعات الرسوم
اليومية عدد الساعاتمكثفة يوميًا

 التدريبية
عدد الساعات 

الكلية

26 ساعة 
18 تدريب تفاعلي
 8 ساعات مشاريع

4 5 ايام 10 ايام 300$183

مؤسسة المها�ات الرقمية



ما هو برنامج DSMM21؟
هــو برنامــج تدريبــي علمــي تفاعلــي 
يعتبــر مــن أقــوى البرامــج وأشــملها في 
العالــم للمهــارات الرقميــة للتســويق عبر 
وســائل التواصــل االجتماعــي، ويهــدف 
لتزويــد قطــاع األعمــال  بالخبــراء فــي 

مجال التسويق عبر وسائل التواصل.
لمن برنامج DSMM21مقدم؟

قطــاع  فــي  الريــادة  فــي  الراغبيــن 
التســويق عبر وســائل التواصل االجتماعي.

:DSMM21 أهداف برنامج
• صناعة خبراء في مجال التسويق عبر 

وسائل التواصل االجتماعي
• تزويد العاملين في مجال التسويق 

بالمعرفة واألنشطة واألدوات 
الرقمية التي تؤدي لزيادة الجودة 

والدقة والكفاءة واإلنتاجية في العمل. 
• تصميم استراتيجيات احترافية 

للتسويق وإدارتها.
• تعزيز قدرة فريق التسويق على تقييم 

معرفته ومهاراته وانضباطه 
• تطوير الممارسات المحفزة ذاتيا، 

مما يعمل على تحسين فعالية فريق 
التسويق وكفاءته الشخصية والمهنية

• فهم كل األدوات والتقنيات الرقمية 
الالزمة في مجال التسويق عبر وسائل 

التواصل االجتماعي
• تكامل قسم خدمة التسويق مع 

األقسام األخرى في المؤسسة

:DSMM21 محاور برنامج
ــر  • اســتراتيجيات وأهــداف التســويق عب

   وسائل التواصل االجتماعي.
• أنواع اإلعالنات التجارية. 

• بناء العالمة التجارية.
• بناء الفكــرة االعالنية وإدارتها وتنفيذها.
• بناء خطط التســويق وتنفيذهــا وإدارتها.

ــاء الحمــالت التســويقية ومراقبــة  • بن
   مؤشراتها.

و  المختلفــة  المنصــات  مميــزات   •
    جمهورها وأدواتها.

التســويق عبــر وســائل  إدارة فريــق   •
    التواصل االجتماعي.

:DSMM 21 مخرجات برنامج
في نهاية البرنامج سيكون المتدرب 

قادرًا على:
•  قيــادة فريــق خدمة التســويق بشــكل 
    احترافي لتلبية توقعات إدارة المؤسسة

ــة  ــات الحديث ــزة والتقني •  إدارة األجه
    بشكل كفؤ ومفيد.

•  إدارة ومشاركة المحتوى الرقمي 
    بشكل فعال ومبدع.

•  تصميم وتنفيذ استراتيجات التسويق 
    المختلفــة بشــكل علمــي لتحســين 

    نتائج المبيعات.
•  اختيــار أفضــل المنصــات االجتماعيــة 

   حسب المنتج والجمهور المستهدف
•  تحليل البيانات الرقمية لتجويد األداء 

   وتحسين جدوى االستثمارات.
•  اتقان أهم االستراتيجيات واألدوات 
    الرقمية في عمليات خدمة التسويق   

    عبر وسائل التواصل.
ــكل  ــويقية بش ــالت التس •  إدارة الحم

    احترافي وفعال.
•  تزويد العاملين في مجال التسويق 
    بالمعرفة واألنشطة واألدوات الرقمية

   التــي تــؤدي لزيــادة الجــودة والدقــة 
   والكفاءة واإلنتاجية في العمل.
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برنامــج مهــارات التســويق الرقمي عبر وســائل التواصل االجتماعي 
Digital Social Media Marketing in the 21ST 

Century program -  DSMM21 

DSMM21 Module عادية عدد الساعات الرسوم
اليومية عدد الساعاتمكثفة يوميًا

 التدريبية
عدد الساعات 

الكلية

32 ساعة 
24 تدريب تفاعلي
8 ساعات مشاريع

4 6 ايام
12 يوم
 + يوم 
االمتحان

300$248

مؤسسة المها�ات الرقمية



ما هو برنامج DSS21 ؟
هــو برنامــج تدريبــي علمــي تفاعلــي 
يعتبــر مــن أقــوى البرامــج وأشــملها 
ــي  ــة ف ــارات الرقمي ــم للمه ــي العال ف
قطــاع  لتزويــد  يهــدف  و  المبيعــات، 
المبيعــات. فــي  بالخبــراء  األعمــال  

لمن برنامج DSS21 مقدم؟
• الراغبيــن فــي الريــادة فــي قطــاع 

   المبيعات الرقمية.
المبعيــات  أقســام  فــي  العامليــن   •
   وخدمــة العمــالء والتســويق فــي 

   المؤسسات.

DSS21 أهداف برنامج
• صناعــة خبــراء فــي مجــال المبيعــات   

   الرقمية. 
• تصميم وتنفيذ استراتيجيات المبيعات 

   وتنظيم شرائح السوق
• اســتخدام نمــاذج التنبــؤ المختلفــة 

   لتحسين نتائج المبيعات
ــى  ــات عل ــق المبيع ــدرة فري ــز ق • تعزي
   تقييــم معرفتــه ومهاراتــه وانضباطــه 
المبيعــات عمليــة  فــي  ومرونتــه   
ــا،  ــزة ذاتي ــات المحف ــر الممارس • تطوي
   ممــا يعمــل علــى تحســين فعاليــة 

   فريق المبيعات وكفاءته الشخصية 
   والمهنية

• فهــم كل األدوات والتقنيــات الرقمية 
   الالزمة في إدارة المبيعات.

• تكامل قسم المبيعات مع األقسام 
   األخرى في المؤسسة.

:DSS21 محاور برنامج
ــذ اســتراتيجيات لفريــق  • تصميــم وتنفي

  المبيعات.
• فهم أنماط العمالء.

• بروتوكــوالت التعامل مــع أنواع العمالء.
• ما هو تعريف البيع؟

• اكتشــاف حاجــات العميــل والدوافــع 
  و الحلول.

• بروتكوالت الرد على العمالء.
• الرد على االعتراضات. 

ــاج، وإظهــار  ــق االحتي ــة خل • إدارة عملي
   المميزات، والرد على االعتراضات.

• فن التفاوض.
• متابعة عملية البيع، وما بعد البيع.

• أهم برامج إدارة المبيعات.
•تطبيقــات رقمية في خدمــة المبيعات.

• تطبيقات رقمية في إدارة المهام.

:DSS21 مخرجات برنامج
في نهاية البرنامج سيكون المتدرب 

قادرًا على:
• قيادة فريق المبيعات بشكل احترافي.

• إدارة األجهــزة والتقنيــات الحديثــة 
   بشكل كفؤ ومفيد. 

• إدارة ومشــاركة المحتــوى الرقمــي 
   بشكل فعال ومبدع.

ــي  ــكل علم ــع بش ــات البي • إدارة عملي
   بناء على بيانات السوق.

• تحليل البيانات الرقمية لتجويد األداء 
  وتحسين جدوى االستثمارات.
• تحديد شرائح السوق و الزبائن.

• استخدام االستراتيجية األمثل للمبيعات.
•  اتقان أهم االستراتيجيات واألدوات 

  الرقمية في عمليات البيع.

برنامج المهارات الرقمية للمبيعات في القرن الحادي والعشرين
Digital Sales Skills in the 21ST Century Program-  DSS21
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DSS21 Module عادية عدد الساعات الرسوم
اليومية عدد الساعاتمكثفة يوميًا

 التدريبية
عدد الساعات 

الكلية

32 ساعة 
24 تدريب تفاعلي
 8 ساعات مشاريع

4 6 ايام
12 يوم
 + يوم 
االمتحان

300$2413

مؤسسة المها�ات الرقمية



ما هو برنامج DCSS21 ؟
هــو برنامــج تدريبي علمــي تفاعلي يعتبر 
فــي  وأشــملها  البرامــج  أقــوى  مــن 
العالــم للمهــارات الرقميــة لفريــق خدمــة 
العمــالء، ويهــدف لتزويد قطــاع األعمال  

بالخبراء في مجال خدمة العمالء.

لمن برنامج DCSS21 مقدم؟
الريــادة فــي قطــاع  الراغبيــن فــي   •

   خدمة العمالء الرقمية.
المبعيــات  أقســام  فــي  العامليــن   •
فــي  والتســويق  العمــالء  وخدمــة    

  المؤسسات.

DCSS21 أهداف برنامج
خدمــة  مجــال  فــي  خبــراء  صناعــة   •
تجربــة  وتعزيــز  الرقميــة،  العمــالء   

   العميل.
• تحسين نتائج خطط التسويق.

• تصميــم وتنفيــذ اســتراتيجيات لخدمــة 
  العمالء 

• تعزيــز قــدرة فريــق خدمــة العمــالء 
و  ومهاراتــه  معرفتــه  تقييــم  علــى    

  انضباطه 
• تطويــر الممارســات المحفــزة ذاتيــا، 
  ممــا يعمــل علــى تحســين فعاليــة 
وكفاءتــه  العمــالء  خدمــة  فريــق   

  الشخصية والمهنية
والتقنيــات  األدوات  كل  فهــم   •

   الرقمية الالزمة في خدمة العمالء
• تكامــل قســم خدمــة العمــالء مــع 

   األقسام األخرى في المؤسسة

:DCSS21 محاور برنامج
• مهارات التواصل الفعال.

• فن التفاوض.
• بناء قاعدة العمالء وتنظيمها

• منهجيات فهم أنماط العمالء.
•محددات رضا الزبون وفهم ســلوك العميل.
• بروتوكوالت التعامل مــع أنواع العمالء.

• بروتكوالت الرد على العمالء.
• معالجة الشكاوي. 

• خدمة العمالء والهاتف.
• متابعة عملية البيع، وما بعد البيع.
• تطبيقات رقمية في إدارة المهام.

• تطبيقات إدارة عالقات العمالء.

:DCSS21 مخرجات برنامج
• قيادة فريق خدمة العمالء بشكل 

   احترافــي لتلبيــة توقعــات العميــل 
    بسرعة وكفاءة

• إدارة األجهــزة والتقنيــات الحديثــة 
   بشكل كفؤ ومفيد

• إدارة ومشاركة المحتوى الرقمي 
   بشكل فعال ومبدع

• تصميم وتنفيذ استراتيجات خدمة 
   العمــالء بشــكل علمــي لتحســين 

    تجربة العميل
لتجويــد  الرقميــة  البيانــات  تحليــل   •

   األداء وتحسين جدوى االستثمارات
• اتقان أهم االستراتيجيات واألدوات 
  الرقمية في عمليات خدمة العمالء.
•  تزويد العاملين في مجال التسويق 

واألدوات  واألنشــطة  بالمعرفــة    
    الرقميــة التــي تــؤدي لزيــادة الجودة 
    والدقة والكفاءة واإلنتاجية في العمل.

برنامج المهارات الرقمية لخدمة العمالء في القرن الواحد و العشرين
Digital Customer Services Skills in the 21ST 

Century  program - DCSS21 
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DCSS21 Module عادية عدد الساعات الرسوم
اليومية عدد الساعاتمكثفة يوميًا

 التدريبية
عدد الساعات 

الكلية

32 ساعة 
24 تدريب تفاعلي
 8 ساعات مشاريع

4 6 ايام
12 يوم
 + يوم 
االمتحان

300$2412

ما هو برنامج DSMM21؟
هــو برنامــج تدريبــي علمــي تفاعلــي 
يعتبــر مــن أقــوى البرامــج وأشــملها في 
العالــم للمهــارات الرقميــة للتســويق عبر 
وســائل التواصــل االجتماعــي، ويهــدف 
لتزويــد قطــاع األعمــال  بالخبــراء فــي 

مجال التسويق عبر وسائل التواصل.
لمن برنامج DSMM21مقدم؟

قطــاع  فــي  الريــادة  فــي  الراغبيــن 
التســويق عبر وســائل التواصل االجتماعي.

:DSMM21 أهداف برنامج
• صناعة خبراء في مجال التسويق عبر 

وسائل التواصل االجتماعي
• تزويد العاملين في مجال التسويق 

بالمعرفة واألنشطة واألدوات 
الرقمية التي تؤدي لزيادة الجودة 

والدقة والكفاءة واإلنتاجية في العمل. 
• تصميم استراتيجيات احترافية 

للتسويق وإدارتها.
• تعزيز قدرة فريق التسويق على تقييم 

معرفته ومهاراته وانضباطه 
• تطوير الممارسات المحفزة ذاتيا، 

مما يعمل على تحسين فعالية فريق 
التسويق وكفاءته الشخصية والمهنية

• فهم كل األدوات والتقنيات الرقمية 
الالزمة في مجال التسويق عبر وسائل 

التواصل االجتماعي
• تكامل قسم خدمة التسويق مع 

األقسام األخرى في المؤسسة

:DSMM21 محاور برنامج
ــر  • اســتراتيجيات وأهــداف التســويق عب

   وسائل التواصل االجتماعي.
• أنواع اإلعالنات التجارية. 



شهادا�نا

الشهادة الدولية للمهارات الرقمية في 
DS21 - القرن الواحد و العشرون

الشهادة الدولية للمهارات الرقمية 
لألعمال في القرن الواحد و العشرون

DBS21 
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الشهادة الدولية للمدرب المعتمد لبرامج المهارات
DS21CT الرقمية في القرن الواحد والعشرين 

DL21 الشهادة الدولية للقائد الرقمي في القـرن الواحد و العشرين

مؤسسة المها�ات الرقمية
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الشهادة الدولية للمهارات الرقمية للتعليم
في القـرن الواحد و العشرين 

DTS21 

الشهادة الدولية لمهارات التسويق 
الرقمي عبر وسائل التواصل االجتماعي  
DSMM21 في القرن الواحد و العشرون

مؤسسة المها�ات الرقمية
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 الشهادة الدولية للمهارات الرقمية للمبيعات
في القرن الواحد و العشرون

DSS21

 الشهادة الدولية للمهارات الرقمية لخدمة
 العمالء في القرن الواحد و العشرون

DCSS21

الشهادة الدولية للمهارات الرقمية 
للمبيعات في القرن الحادي والعشرين

DSS21

مؤسسة المها�ات الرقمية



شهادة مشاركة في المبادرة العالمية المهارات الرقمية
 في القران 21 للجميع من مؤسسة المهارت الرقمية 

 شهادة اعتماد مراكز التدريب واالختبار من
مؤسسة المهارات الرقمية
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شهادة اعتماد من 
مؤسسة المهارات 
الرقمية للشركات 

المتحولة رقميًا على 
المستوى المهاري

-االعتماد الفضي
-االعتماد الذهبي
-االعتماد الماسي
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 فلسفتنا
مناهجنا وفلسفتنا التد���ية

تقــدم مؤسســة المهــارات الرقميــة برامجهــا علــى شــكل نظــام تعليمــي رقمي مســتدام (تدريــب وتقييم) مــن أجل:
ــر المهــارات الرقميــة فــي القــرن 21 و إنجــاح التحــول الرقمــي. كمــا أنــه يمكــن: األفــراد والمؤسســات  تطوي
مــن: تقييــم، تطويــر، و اعتمــاد كفاءاتهــم فــي المهــارات الرقميــة القــرن 21 التــي تــؤدي إلــى زيــادة الجــودة، و 

اإلنتاجية و الكفاءة و الدقة في كافة مناحي الحياة العملية و العلمية.

فــي برنامــج DS21 لــن يكتســب المتــدرب فقــط المهــارات الرقميــة، و إنمــا خمســة اصنــاف مــن المهــارات 
 (5T Skills) المختلفة

المهارات الرقمية
• المعرفة الرقمية
• األنشطة الرقمية
• األدوات الرقمية

مهارات النجاح الوظيفي
• العمل بشكل أخالقي

• إدارة االجتماعات
• مهارات البحث

• تخطيط وإدارة االجتماعات 
والفعاليات

• فهم المستندات المالية

مهارات التواصل
• التواصل غير اللفظي

• التواصل الكتابي
• التواصل اللفظي

• مهارات العرض

المهارات الشخصية
• العمل بروح الفريق الواحد

• حل المشكالت
• التفكير الناقد

• اإلبداع
• صناعة القرار

• تخطيط وإدارة حياتك المهنية

مهارات التعامل مع اآلخرين
• تعدد المهام

• التحفيز
• اإلشراف الذاتي

• التعاون

5Ts

الجودةالدقة

االنتاجيةالكفاءة
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 أطر العمل لب�امج المها�ات الرقمية

المعرفة الرقمية

األدوات الرقمية
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برامــج DS21 ليســت برامــج عشــوائية المحتــوى، بــل برامــج احترافيــة مهنيــة اختصاصيــة رقميــة، موضوعــة مــن 
قبل أكاديميين مختصين في المجال المعني، والمجال الرقمي. تعتمد تقسيم البرامج إلى محاور رئيسة:

•المعرفة الرقمية 
المعلومات الرقمية – األساسيات الرقمية

•األنشطة الرقمية
المشاريع الرقمية – التدريبات الرقمية

•األدوات الرقمية 
البرمجيات الرقمية – القوالب الرقمية

 5B (PORTS) نموذج تد��ب جديد

لــم يعــد التدريــب و إيصــال المعلومــة و تزويــد المتــدرب بالمهــارة 
ــة  ــوم بيئ ــات الي ــل ب ــدرب، ب ــدرب و المت ــى الم ــط عل ــد فق يعتم

تدريبية متكاملة أكثر تقدمًا و تطورًا.
 PORTS-5 برامجنــا تقــدم مــن خــالل نمــوذج تعليمــي جديــد

القائم على 5 أركان وهي :

Project-Based Learning  التدريب القائم على المشاريع

Object-Based Learning  التدريب القائم على الهدف

Research-Based Learning  التدريب القائم على البحث

 Team-Based Learning التدريب القائم على الفريق

 Self-Based Learning  التدريب الذاتي

P

O

R

T

S
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 ارسم مسارك وحدد مهنتك

مؤهل

دورة تحضي��ةغير مؤهل

مؤهل

انطلق للحصول على مهنة رقمية

 المهن
 الرقمية
االخرى
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شركاؤنا

أكاديمية المها�ات الرقمية
تركيا (إسطنبول) – تركيا (غازي عنتاب) – الكويت

وقف العلوم والتكنولوجيا 
تركيا-اسطنبول 

31 | شركاؤنا

مؤسسة المها�ات الرقمية




