Diploma Program in Network Engineering

Computeach Diploma in Network Engineering
وصف الدبلوم
إن الحصول على شهادة دبلوم في هندسة الشبكات هو أفضل بدايه إذ يؤهل دبلوم كمبيوتيش لهندسة وادارة الشبكات
المتدرب ليصبح مسؤوال عن تركيب و بناء شبكات الحاسوب المحليه و الواسعة من خالل العمل الميداني .كما و يؤهل
هذا الدبلوم الطالب ليكون شخصاً مسؤوال عن إدارة الشبكة و قاد اًر على تثبيت البرامج وتحديثها و مراقبة وتطوير الشبكة
من  Hardwareو . Software
كما و تتطرق مواضيع هذا الدبلوم الى حماية و امن الشبكات  .إن البرامج التدريبية المطروحه ضمن هذا الدبلوم تعمل
على تأهيل الدارسين للعمل باحترافية وللوصول إلى درجة عالية من التميز لتحقيق أهداف المؤسسات في هذا المجال.

أهداف الدبلوم


تعلم مهارات الحاسوب األساسية و برامج  Microsoft Officeو التعامل معها بإتقان.



تعلم اللغة االنجليزية و كذلك مهارات الحياة الضرورية لسوق العمل



التعرف على كافة أجزاء الحاسوب و طريقة تركيبها و كيفية التعامل معها و معرفة كيفية تنصيب البرامج المختلفة



التعرف على مختلف أنواع الشبكات ،وأجهزتها و تفاصيلها.



إنشاء شبكة كاملة متكاملة من حيث األجهزة و التنصيب و الحماية.



أن يحصل الطالب على شهادة مزاولة المهنة الخاصة من و ازرة العمل و التي تمكنه من العمل كمدير للشبكات

على أجهزة الحاسوب كانظمة التشغيل و غيرها من البرامج.

الفئات المستهدفة


طالب الثانوية العامة الذين يريدون االنخراط في سوق العمل مباشرة.



طالب الكليات و الجامعات الذين يريدون تطوير مهاراتهم العملية في مجال الشبكات.



الموظفين الذين يريدون احتراف إدارة الشبكات و تحديثها و حمايتها.



أصحاب المؤسسات الذين يريدون بناء شبكة الحاسوب داخل مؤسستهم الخاصة و إدارتها.
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Computer Fundamentals- ICDL.

45

English Language

25

Soft Skills
CV Writing
Presentation Skills
Communication Skills





10

COMPTIA A+

100

CCNA

120

MCSE

120

ميزات الدبلوم
 الحصول على شهادة الدبلوم من جامعة عمان العربية و مصدقة من وزارة التعليم العالي
 الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب و المعتمدة من الهيئة االوروبية لقيادة الحاسوب
 الحصول على شهادة مزاولة مهنة من وزارة العمل
 أقساط مريحه

متطلبات التسجيل
 صورة عن بطاقة األحوال المدنية لألردنين
 صورة عن جواز السفر لغير األردنيين
 صور شخصية عدد2 -

