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 وصف الدبلوم 

نظرَا لالهمية البالغة لبناء مواقع الكترونية سهله و متجانسه و ذات محتوى تفاعلي، فان مركز تعليم الكمبيوتر الدولي 
Computeach   يقدم برنامج الدبلوم الخاص في مجال تصميم و برمجة صفحات االنترنت. الذي سيؤهل الملتحقين

كترونية المتعددة الوسائط و عرضها على متصفحات االنترنت من بالبرنامج على تخطيط و تنفيذ محتويات المواقع االل
  و غيرها. HTML , CSS , Java Scriptخالل تقنيات و لغات برمجة مناسبة مثل 

يركز دبلوم كمبيوتيش لتصميم و برمجة صفحات االنترنت على تجهيز الطالب من خالل تطبيق المواد النظرية في الواقع 
 الطالب كمصمم ويب  محترف.العملي بحيث يعمل 

 أهداف الدبلوم 

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

  الضرورية لسوق العمل. مهارات الحياةتعلم اللغة اإلنجليزية و 

 .معرفة األساسيات النظرية لعلم تصميم المواقع اإللكترونية 

 ة القيام ببناء و تطوير المواقع االلكترونية عل شبكة الويبتعليم الطالب كيفي 

  عرض المحتوى في الصفحات الداخلية أن يتفهم الطالب كيفية 

 الهيكل الرئيسي للموقع و الربط بين أجزاءه عان يتعلم الطالب كيفية اعداد خطة التصميم ووض 

 كيفية تحميل الموقع على شبكة االنترنت 

 الفئات المستهدفة

 الب الثانوية العامة ممن يريدون  االنخراط في سوق العمل مباشرة.ط 

 .طالب الكليات و الجامعات الذين يريدون تطوير مهاراتهم العملية في مجال تصميم و برمجة صفحات االنترنت 

 .الموظفين الذين يريدون احتراف برمجة و تصميم صفحات االنترنت 

  تطوير الموقع االلكتروني الخاص بمؤسستهمأصحاب المؤسسات الذين يريدون برمجة و 
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Computer Fundamentals-  ICDL. 
 

45 

English Language 
 

25 

Soft Skills 
 CV Writing 
 Presentation Skills 
 Communication Skills 

 

10 

Introduction to Web Design 20 

HTML5, CSS3, JavaScript 80 

Adobe Illustrator 60 

Adobe Dreamweaver 40 

Adobe Flash 80 

Adobe Edge Animate 60 

 

 مزايا الدبلوم

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

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

 الحصول على شهادة مزاولة مهنة من وزارة العمل 

 أقساط مريحه 

 متطلبات التسجيل

  صورة عن بطاقة األحوال المدنية لألردنين 

 صورة عن جواز السفر لغير األردنيين 

 2 -صور شخصية عدد 
 


