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 وصف الدبلوم 

لالهمية البالغة برنامج الدبلوم الخاص في مجال برمجة الحاسوب   Computeachيقدم مركز تعليم الكمبيوتر الدولي 
. و بما ان لغات البرمجة هي طريقة التواصل و التفاهم بين االنسان والحاسوب ، البرمجيات الحاسوب المختلفة و تطبيقاته

البرمجيات المختلفة التي تخدم  رفان هذا الدبلوم يعمل على رفد سوق العمل بالمبرمجين الذين يعملون على فهم و تطوي
 تياجات المؤسسات.حا

 ية المتخصصة التي يغطيها برنامج الدبلوم الخاص في مجال برمجة الحاسوب تتسم بالحداثة و الجودةإن البرامج التدريب
 وثراء المحتوى و التي تم إعدادها و اإلشراف عليها من قبل ذوي الخبرة و االختصاص في هذا المجال.

 أهداف الدبلوم

  تعلم مهارات الحاسوب األساسية و برامجMicrosoft Office .و التعامل معها بإتقان 

  الضرورية لسوق العمل مهارات الحياةتعلم اللغة االنجليزية و 

 أن يصبح الطالب قادرَا على دراسة البيانات الالزمة لبناء النظام وتحليلها 

  تدريب الطلبة على عدة لغات برمج حديثة مثلVB.NET   وJAVA  وC#  . و غيرها من اللغات 

 ة و تعديلهاكتابة البرامج المختلف 

  بناء قواعد بيانات باستخدامSQL Server 

 و متابعة عمل البرنامج اختبار النظام و تحديد المشكالت و العمل على اصالحها  

 الفئات المستهدفة

   في سوق العمل مباشرة. يريدون االنخراط الذينطالب الثانوية العامة 

  برمجة الحاسوب و العمل بوظيفة مبرمجطالب الكليات و الجامعات الذين يريدون تطوير مهاراتهم العملية في مجال 
 .ومحلل نظم

  برمجة الحاسوب لتطوير  االنظمة المستخدمة في مجال عملهمالموظفين الذين يريدون احتراف 

 مؤسستهم. أصحاب المؤسسات الذين يريدون بناء و برمجة أنظمة حاسوبية تخصص 
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Computer Fundamentals-  ICDL. 45 

English Language 25 

Soft Skills 
 CV Writing 
 Presentation Skills 
 Communication Skills 

10 

System Analysis  20 

Programming basics and logic 40 

Database 40 

Java 50 

C++ 50 

VB.NET 80 

C# 80 

 مزايا الدبلوم

  من جامعة عمان العربية و مصدقة من وزارة التعليم العالي الحصول على شهادة الدبلوم 

 الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب و المعتمدة من الهيئة االوروبية لقيادة الحاسوب 

 الحصول على شهادة مزاولة مهنة من وزارة العمل 

 أقساط مريحه 

 التسجيلمتطلبات 

 صورة عن بطاقة األحوال المدنية لألردنين  

 صورة عن جواز السفر لغير األردنيين 

 2 -صور شخصية عدد 
 

 


