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3 2

عن جلوبال نوليدج

حقائق سريعة

لماذا جلوبال نوليدج؟مؤسسة في المجتمع التكنولوجي

 تُعد جلوبال نوليدج من الرواد العالميين في مجال 

المعلومات  تكنولوجيا  مهارات  على  التدريب 

مراكزنا  خالل  من  التدريب  نقدم  ونحن  واألعمال، 

التدريبية ومنشآتنا الخاصة وعبر اإلنترنت بما يتيح 

التي  والكيفية  والمكان  الموعد  اختيار  لعمالئنا 

التدريب  برامج  تلقي  في  خاللها  من  يرغبون 

وخدمات التعلم.

عمليات  تحسني  عىل  لدينا  األسايس  التدريب  يركز 

وتشتمل  التغيري،  وإدارة  القيادة  وتطوير  األعامل 

الربامج التدريبية لدينا الخاصة بتكنولوجيا املعلومات 

و  واألمن  التشغيل  ونظم  والربمجة  الشبكات  عىل 

املهاتفة، كام تضم برامجنا التدريبية الخاصة مبهارات 

وتحليل  األفراد  إدارة  و  املرشوعات  إدارة  األعامل 

تتجاوز  التي  التدريبية  برامجنا  تضم  كام  األعامل، 

والشهادات  التدريب  تدريبي  برنامج   ٣٠٠٠

التأسيسية والتخصصية.

نظرًا لما تتمتع به جلوبال نوليدج بخبرتها التدريبية 

التي تزيد عن ٢٠ عاًما، فإنها تمتلك ثروة من المعرفة 

التدريب  شركات  في  النظير  منقطعة  والمهارات 

التدريب  مصادر  من  والعديد  األخرى،  المهني 

التقنية  المعتمدة من مصنعي  التدريبية  والحقائب 

باإلضافة الى القيمة الحقيقية المتمثلة في متدربين 

دقيقة.  دولية  معايير  وفق  اختيارهم  تم  محترفين 

واستشارات  دعم  أفضل  تقديم  على  نركز  ونحن 

للعمالء في صناعتنا بما يضع عمالئنا في أعلى قائمة 

األعمال.

جلوبال  على  تعتمد  التي  الشركات  آالف  هناك 

نوليدج في تحديد المهارات التي يحتاجونها لدعم 

التكنولوجيات والنظم التي يستخدمونها، كما يعتمد 

المهنيون الفرديون علينا كذلك لنحافظ على بقائهم 

يحتاجونها  التي  المهارات  يخص  فيما  المقدمة  في 

في المستقبل.

قمنا بالتدريب في

أكثر من 100 دولة

نسبة ارضاء 

الطالب

متخصص في

المحتوى

فصول تكنولوجية

فريدة

ورشة تدريبية

في السنة

أكبر شركة تدريب

تكنولوجي في العالم

فروع جلوبال نوليدج حول العالم

مقرات الشركة

كاري، بوالية نورث كارولينا

مقر الشركة ألوروبا، 

الشرق األوسط و أفريقيا

فروع الشركة حول العالم

لندن

تورونتو
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 نبذه عن الدبلوم

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المتدرب بالمهارات 

المجاالت  في  العمل  لممارسة  الالزمة  والمعلومات 

المستوى  على  الشبكات  أنظمة  بإدارة  المرتبطة 

الرابع من نظام المؤهالت المهنية الوطنية.

بنهاية هذا البرنامج يكون المتدرب قادًرا وبكفاءة على 

أداء األعمال التالية:

تجميع الحاسب.  •
تجهيز األنظمة والبرامج.  •

إدارة حسابات المستخدمين.  •
إدارة ملفات األنظمة.  •

تقديم الدعم الفني لألنظمة.  •
اإلشراف على عمليات النسخ االحتياطي للنظام.  •
معرفة المصطلحات التخصصية المرتبطة بإدارة    •

أنظمة شبكات الحاسب.  

الحاسب  أجهزة  كمشغل  الشبكات  أنظمة  إدارة 

الشبكة  خدمات  وإدارة  معلومات  ومسجل 

وتطبيقات أنظمة الشبكات.

سنتان. 

الهدف العام من البرنامج

األهداف التفصيلية للبرنامج

مجاالت العمل

مدة الدراسة

• مدة الدراسة سنتين.

• الدبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

• الدبلوم مصنف على المرتبة السادسة من وزارة الخدمة المدنية.

• يتعلم المتدرب جميع أساسيات واحترافيات الشبكات والحاسب 

  اآللي من صيانة ودعم فني وتركيب الشبكات وبناء الشبكات.

مميزات الدبلوم

مميزات الدراسة في جلوبال نولدج

لقد تم تصميم هذا البرنامج بما يوافق االحتياجات 

التدريبية في سوق العمل المحلية وذلك باالعتماد 

على المعيار المهني الوطني إلداري النظم. ويتضمن 

التدريب في هذا البرنامج على المهارات العامة في 

االتصال  وأساليب  والرياضيات  اإلنجليزية  اللغة 

اإلنساني والتعامل مع اآلخرين، كما يشمل التدريب 

على المهارات األساسية في الحاسب ونظم التشغيل 

إدارة  مجال  في  التخصصية  المهارات  إلى  باإلضافة 

أنظمة الشبكات كتلك المتعلقة ببيئة خادم الشبكة 

وإدارة خدمات الشبكة وتطبيقات أنظمة الشبكات 

وإدارة عميل الشبكة.

المعاهد  في  الشبكات  أنظمة  إدارة  تخصص  وفي 

العامة  اإلدارة  إلشراف  الخاضعة  واألكاديميات 

للتدريب  العامة  المؤسسة  في  األهلي  للتدريب 

ساعة   ١٥٦٠ في  التدريب  يتم  والمهني  التقني 

تدريبية باإلضافة إلى ٤٢٠ ساعة تدريب في سوق 

العمل )التدريب التعاوني(.

الدبلوم في  القسم شهادة  الخريج من هذا  ويمنح 

الشهادة  تعادل  والتي  الشبكات  أنظمة  إدارة 

نفس  في  التقنية  كليات  من  المتوسطة  الجامعية 

المجاالت  في  يعمل  أن  المتوقع  ومن  التخصص، 

أجهزة  كمشغل  الشبكات  أنظمة  بإدارة  المرتبطة 

الحاسب ومسجل معلومات وإدارة خدمات الشبكة 

الشبكة  عميل  وإدارة  الشبكات  أنظمة  وتطبيقات 

وفني مواصفات ومقاييس.
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  توزيع الخطة على األرباع التدريبية

يقدم دبلوم إدارة أنظمة شبكات الحاسب منهجا قويا؛ مكونا من ثمن فصول دراسية بمجموع ٢٦ مقرر وتدريب تعاوني، 

حيث يصل المجموع الكلى لساعات التدريب الى ١٥٦٠ ساعة باإلضافة الى ٤٢٠ مخصصة للتدريب التعاوني. مما يتوافق 

بشكل كبير مع المناهج العالمية المطروحة من قبل الشركات العالمية في مجاالت الشبكات ونظم المعلومات كشركه 

مايكروسوفت وسيسكو. لذلك سيحظى الخريجين بفرص عديده في سوق العمل وأيضا يمكن للخريجين اإللتحاق بالجامعات 

وإكمال الدراسة الجامعية للحصول على شهادة البكالوريوس في مجال هندسة الحاسب األلى.  

الفصل التدريبي االول
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الفصل التدريبي الثاني و الثالث
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الفصل التدريبي الرابع
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الفصل التدريبي الخامس
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الشهادات و كيفية الحجز

+966544735798 • هاتف / واتساب:      
SA.Diploma@globalknowledge.com.sa   :ارسل ايميل •
https://www.globalknowledge.com/en-sa/training/ • زور:  
special-offers/it-diploma-ksa

طريق العروبة، حي الورود، بناية ٣9٣ ، الدور األول، الرياض

الموقع

تواصل معنا

متطلبات التسجيل

١ . شهادة الثانوي األصل.

٢. صورة من الهوية.

٣. صورتان شخصية ٤*٦.

التقنى        للتدريب  العامة  المؤسسة  • شهادة معتمدة من 

و المهني بعد اجتياز االختبار الشامل.

.A+ التدريب والتأهيل للشهادة العالمية في الصيانة •

.N+ التدريب والتأهيل للشهادة العالمية في الصيانة •

الشهادات التى يحصل عليها المتدرب

١ . كاش لمدة سنتان مبلغ قدرة ١٣,٠٠٠ ريال.

٢. كاش لكل سنة مبلغ قدرة 7,٠٠٠ ريال.

٣. كاش لكل ربع مبلغ قدرة ٢,٠٠٠ ريال.

أكثر  أو  أشخاص  ثالث  لكل  خاص  "خصم 

بمقدار  10 % "

طريقة الدفع

مميزات الدراسة في جلوبال نوليدج

تدرك جلوبال نوليدج أن التعلم ليس مجرد حضور 

برامج تدريبية ولكنه أمر حاسم فيما يتعلق بنجاح 

الحاضر  الوقت  في  األعمال  وتتسم  المؤسسات، 

عالية  عاملة  قوى  وتتطلب  والتنافسية  بالسرعة 

المهارة، ولهذا فإن عروض خدماتنا التعلمية مصممة 

لدعم عمالئنا في تحقيق هذه األهداف، كما نقوم 

تناسب  التي  التعليمية  البرامج  بوضع  مًعا 

استراتيجياتهم.

خدمات التعلم

تشارك جلوبال نوليدج رواد التكنولوجيا في العالم 

 Cisco، Microsoft، Avaya، ذلك  في  بما 

تقديم  تضمن  ال  لكي   VMware، Amazon

محتوى تدريبي مصرح به فقط بل من أجل مراعاة 

التزاماتهم الخاصة بالجودة كذلك، باإلضافة إلى أننا 

 VUE، االختبارات،  تقديم خدمات  نعمل مع رواد 

المعرفة  اختبار  من  يمكننا  بما   Prometric

المطلوبة للمشاركين والتحقق منها في برامجنا.

المشاركة من أجل تقوية التدريب

األخرى-منهج  التدريب  شركات  -بخالف  نتبع  نحن 

المعلومات  تكنولوجيا  في  الخدمة  موفر  حيادية 

وهو أحد المكونات الرئيسية في إعداد المتدربين 

للنجاح في التنفيذ.

حيادية موفر الخدمة

األهداف  ذات  التدريبية  برامجنا  بناء  لنا  يسمح 

احتياجات  يلبي  حل  بتخصيص  الفردية  التعليمية 

مؤسستك بسهولة، ونحن لدينا الخبرة والمعرفة التي 

منهج  وضع  من  بدًءا  تحتاجه  ما  لتوفير  تؤهلنا 

لبرنامج تدريبي قياسي وحتى إنشاء برنامج تدريبي 

إدارة  منهجية  ممارسات  أفضل  ل  يُكمِّ مخصص 

المشروعات بمؤسستك.

برامج تدريبية مرنة تالئم احتياجاتك

التدريب والحصول على 

شهادة حضور الدورة 

ICND1 مجانأ.

معتمدة من شركة

                 العالمية

https://www.globalknowledge.com/en-sa/training/special-offers/it-diploma-ksa
https://www.globalknowledge.com/en-sa/training/special-offers/it-diploma-ksa
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