مركز انفيتا للتدريب
تكنولوجيا المعلومات
أنا مخترف اعمال معتمد ™ CBP
برنامح تكنولوجيا المعلومات تم تطويره من ذالل نذبٌ من المخترفين فً
مجال صناعٌ التكنولوجيا .انى يزودّ رجال األعمال بالمفاهيم التفنيٌ و تجعلوم
قادرين علٍ مواكبٌ التطور السريع فً هذا المجال الواسع.
هذا البرنامح يغطً جميع أساسيات الكمبيوتر والتكنولوجيا مثل تطبيقات
البرمجياتَ الشبكاتَ تقنيات اإلنترنتَالتجارة اإللكترونيٌ وسالمٌ وأمن
الخواسيب.
يطور هذا البرنامح الموارات التقنيٌ و كيفيٌ استذدام التكنولوجيا واالستفادة
منوا فً عصرنا هذا.

المتطلبات:

وصف البرنامح:
برنامج سلوكيات األعمال ™ CBPيغطي المواضيع التالية:
 مقدمٌ فً الخاسوب األلً
 هندسٌ الخاسوب األلً
 خلول التذزين علٍ الخاسوب
 التطبيقات و البرمجيات
 أساسيات الشبكات
 مقدمٌ فً الخاسوب األلً
 هندسٌ الخاسوب األلً
 خلول التذزين علٍ الخاسوب
 التطبيقات و البرمجيات
 أساسيات الشبكات

اهداف البرنامح:
في نواية دراسة هذا البرنامح بنجاح سوف تكون قادرا على:







تصميم بناء المعلومات
خلول لتذزين البيانات فً المعلومات
ضروريات استعمال شبكات المعلومات
تدابير سالمٌ المعلومات
اعتبارات صخٌ وسالمٌ جواز المعلومات

يتطلب هذا البرنامح استيفاء المتطلبات التالية:
 يجب أن يكون المرشد ملتزم بالسعً لتخقيق التميز.
 أن يكون المرشد قد أتم أو قد يكون فً طور االنتواء من مدرسٌ ثانويٌ
أو دبلوم الثانويٌ أوالمعايير التعليميٌ المماثلٌ.

االختبار الدولي:

هذا التدريب يساعدك على االستعداد لالختبار الدولي في شوادة
مخترف تكنولوجيا المعلومات.
 يجب علٍ المتدرب اجتياز االمتخان بنسبٌ ال تقل عن .%07
يتعين عليك اجراء االختبار لوذه الدورة في غضون ستة أسابيع من
الخصول على المواد المستخدمة في الدورة ،خيث يتم تخديث
االمتخانات بانتظام وفقا لإلصدارات الخالية.
يتوفر دورات تدربيبة مماثلة و شوادات معتمدة دوليا" في التالي :
CBP ™ التسويق
CBP ™ ادارة المشاريع
CBP ™ السياخٌ و الضيافٌ
CBP ™ ادارة األعمال

مدة البرنامح:

مدة هذه الدورة  61ساعة .لكنوا قد تختلف استنادا" الى متطلباتكم.

الجوات المعتمدة:

الجموور المستودف:

تستودف هذه الدورة كل المونيين الذين يطمخون الى التميز في
صناعة التكنولوجيا
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