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 Networking Academyالحصول على صفة 

 ؟ Cisco Networking Academyلماذا يجب أن تصبح مؤسستي حاملة لصفة  .1س
 –فإنك تجعل مؤسستك مواكبة إلحدى الكيانات الرائدة في مجال تقنية المعلومات في التقنيات األكثر أهمية ، Cisco Networking Academyعندما تدخل في شراكة مع ج.

Networking (و )الشبكاتProgrammable Infrastructure (و )البنية األساسية القابلة للبرمجةCybersecurity (.)أنت مدعوم بواسطة شركة عالمية رائدة  األمن اإللكتروني
صوالً ذاتية التعلّم أو شخصية، مدعومة لغة، ف  27دولة، وبعدة لغات تصل إلى  180دورة تدريبية، في أكثر من  31 –في المجال التقني تقّدم أكبر وأطول برنامج تعليمي من نوعه 

 . NetAcad.comبمنصة تعليمية قوية، 
 

وهي  – Ciscoتمثل جزًءا من المسؤولية االجتماعية لشركة  Networking Academyوبينما تتطلع العديد من المؤسسات إلى تحقيق الربح عن طريق بيع منهجها الدراسي، فإن  
التعليمي لتقنية المعلومات ومنصة التعليم التي تستضيف الدورات  مؤسسة تحمل على عاتقها مهمة التأثير إيجابيًا على حياة األفراد والمجتمع وكوكب األرض. من خالل توفير نظامنا 

 على حل المشكالت محليًا وعالميًا.  التدريبية والموارد وبرامج التأسيس المهني للطالب وتوفيق الوظائف مجانًا، نُمكّن كل األشخاص من خالل اإلمكانيات المهنية، والقدرة 
 

  ونحن جاهزون للتوسّع نظًرا الزدياد الحاجة إلى محترفي تقنية المعلومات بشكل هائل. -- مليون طالب على مستوى العالم  15بتعليم أكثر من  في العشرين عاًما الماضية فأكثر، قمنا
 الذي يعيشون فيه.   فإنك تقّدم مساًرا مهنيًا مثيًرا للمعلمين لديك ومستقبالً هادفًا لطالبك والمجتمع، Cisco Networking Academyعندما تدخل في شراكة مع 

 

 ؟ Cisco Networking Academyما الذي يستلزمه الحصول على صفة . 2س
وهناك خطوات أقل إذا   .Cisco Networking Academyالتدريبية، فهناك ست خطوات عامة يستلزمها الحصول على صفة  Careerإذا اخترت أحد المناهج الدراسية لدورات  ج.

   التدريبية. Exploreاخترت تقديم دورات 
 

 التدريبية هي:   Careerالخطوات الخاصة بأحد المناهج الدراسية لدورات 
 ار دورتك أو دوراتك التدريبية التي تساهم في مسارك التعليمي اختي .1
 الحصول على دعم أو اتفاقية من مؤسستك لتقديم الدورات التدريبية واالنضمام إلى البرنامج  .2
 Cisco Networking Academyالتقّدم بطلب الحصول على صفة  .3

 في حال اعتمادك في البرنامج، عندئذ سينطبق ما يلي. 
 الترتيب لتدريب المعلّمين لديك على محتوى الدورة التدريبية، إذا كان ذلك قابالً للتطبيق للدورة التدريبية الُمختارة .4
 الحصول على معّدات المعامل والفصول الدراسية، إذا كان ذلك قابالً للتطبيق للدورة التدريبية الُمختارة.  .5
 والبدء في تشغيلها!  Networking Academyإنشاء دورتك التدريبية األولى في  .6

 
راجع  التدريبية، والتي تعتبر في األساس دورات تدريبية تمهيدية، فإن الحصول على المعّدات وتدريب المعلّمين ليس أمًرا ضروريًا. Exploreإذا اخترت أحد المناهج الدراسية لدورات 

 التدريبية.   Exploreأو  Careerالتدريبية التي تندرج ضمن مسارات دورات  لتحديد الدورات 1الجدول 
 

 مجانيًا؟  Cisco Networking Academyهل يكون االنضمام إلى  .3س
مجاني، إال أنك، حسب الدورة أو الدورات التدريبية الُمختارة، قد تحتاج إلى شراء معدات وقد تحتاج إلى الحصول على   Cisco Networking Academyرغم أن االنضمام إلى  ج.

ى أساس رسم لكل حدث بينما توفر مراكز دعم األكاديميات خدمات عل( ASCsلبدء العمل واستمراره. توفر بعض مراكز دعم األكاديميات )( ASCالدعم من مركز دعم أكاديميات )
(ASCs ).األخرى رسوًما سنوية لقائمة عامة بالخدمات   

 

 ؟ Cisco Networking Academyما المستندات التي أحتاج إليها للتقدم إلى برنامج  .4س
 هي: Cisco Networking Academyالمستندات القانونية التي تشكّل اتفاقيتك لالنضمام إلى ج. 

 تم توقيع هذا المستند إلكترونيًا.  وهي االتفاقية الشاملة التي تشير إلى "دليل العضوية" و"البنود" و"الشروط". Cisco Networking Academyاتفاقية . 1
 بما في ذلك األدوار والمسؤوليات. Networking Academyبرنامج  Cisco Networking Academyدليل عضوية . يفّصل 2
 جوانب الملكية والترخيص والتعويض والشروط العامة األخرى. Cisco Networking Academyالخاصة باستخدام مواقع وخدمات  الشروط واألحكام. تغطي 3
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 التدريبية؟  Networking Academyما هي مؤهالت المعلّمين المطلوبة لتدريس دورات  .5س
تتطلب الدورات التدريبية الواردة أدناه االعتماد أو تدريب المعلّمين لضمان جودة نتائج  تتباين مؤهالت التدريس المطلوبة من المعلّمين حسب الدورة أو الدورات التدريبية المختارة. ج.

المجانية عبر اإلنترنت للحصول على معلومات مفيدة في إعداد الدورات التدريبية واستخدام منصة  Academy Orientationكما نُوصي بإكمال الدورة التدريبية  التعلّم لطالبك.
 لمعدات مفّصلةً حسب الدورة التدريبية. للحصول على مزيد من المعلومات حول متطلبات التدريب وا  1الجدول راجع  . NetAcad.comالتعليم، 

 
 الدورات التدريبية التي تستلزم تدريب المعلّمين 

• CCNA  

• CCNP Enterprise 

• DevNet Associate 

• CyberOps Associate 

 أمان الشبكة •

 األجهزة

 التدريبية؟  Networking Academyما هي المعدات المطلوبة لتدريس دورات  .6س
التدريبية حسب الدورة أو الدورات التدريبية الُمختارة. يتم توفير المعدات بخصم كبير ألجل استخدامها في   Networking Academyتتباين المعدات المطلوبة لتدريس دورات  ج.

للحصول على إرشادات الحد  1الجدول راجع   اإلنترنت.لتسليم عبر التدريبية معدات نظًرا للطابع التمهيدي للدروس وأسلوب ا Exploreال تتطلب العديد من دورات  فصلك الدراسي.
 األدنى من المعدات المفّصلة حسب الدورة التدريبية.  

 

 كيف أطلب معدات المعامل؟ .7س
للعثور على موّزع بالقرب منك. إضافةً    أداة البحث عن الشركاءاستخدم  لتسعير المعدات واستيفاء الطلبات. Ciscoاتصل بشريك محلي من اختيارك يحمل صفة موّزع تابع لشركة  ج.

حيث يمكنهم تقديم خيارات معدات مستعارة أو  مساعدتك في اختيار أفضل طريقة لتأمين المعدات الالزمة لموقعك. يمكنه إذ( ASCكّر في العمل مع مركز دعم أكاديميات )إلى ذلك، ف
 معدات ُمستخدمة.  

 

 هل توجد أي خصومات لشراء المعدات؟ .8س
أداة  استخدم . Ciscoعند شرائها من خالل شريك يحمل صفة موّزع تابع لشركة  Networking Academyالالزمة لدورات ومعامل  Ciscoنعم، تتوفر خصومات لمعدات  ج.

 بالقرب منك. Ciscoى شريك يحمل صفة موّزع تابع لشركة للعثور عل  البحث عن الشركاء
 

 ؟Ciscoمن  Packet Tracerما المقصود ببرنامج محاكي الشبكات  .9س
هي  Networking Academy. Packet Tracerلطالب  Ciscoهو أداة محاكاة قوية وتمرين معملي افتراضي للشبكات طورتهما  Ciscoمن  Packet Tracerبرنامج ج. 

ب على إنشاء شبكات بسيطة ومعقدة عب ر مجموعة متنوعة من األجهزة أثناء تطوير طريقة تفاعلية لممارسة مهارات الشبكات، وإنترنت األشياء، واألمن السيبراني. يمكن للطالب التدرُّ
هو برنامج متعدد االستخدامات. كما يمكن استخدامه في المحاضرات  Packet Tracerمهارات االستكشاف واستكشاف األخطاء وإصالحها من خالل طرح أسئلة "ماذا إذا". برنامج 

 والتمارين المعملية واأللعاب والواجبات المنزلية والتقييمات والمسابقات والتعلُّم عن بُعد. 
 

عدات المادية ما تزال من أفضل الممارسات، فقد أصبح دعم التعلُّم  األجهزة المادية في الفصل الدراسي. وعلى الرغم من أن التجربة العملية باستخدام الم Packet Tracerيكمل برنامج 
كخيار عند عدم توفر معدات مادية. توفر أنشطة  Packet Tracerالوضع المادي لبرنامج  Networking Academyلدعم التعلُّم عن بُعد، توفر  عن بُعد ضروريًا على نحو متزايد.

أو ممارسة المهارات باستخدام معدات التمارين  Packet Tracerة المحددة خياًرا إما لممارسة المهارات باستخدام الوضع المادي لبرنامج التمارين المعملية في الدورات التدريبي
 المعملية المادية. يدعم كال الخيارين الطالب في تطوير المهارات الحساسة.

 
وهو متاح لالستخدام فقط في بيئة تدريب غير   التدريبية وهو متاح للتنزيل مجانًا. Networking Academyدورات في عدد من  Packet Tracerيُستخدم برنامج محاكي الشبكات 

 التدريبية.   Cisco Networking Academyإال لتدريب الطالب الُمسّجلين في دورات  Packet Tracerكما ال يجوز استخدام برنامج محاكي الشبكات  تجارية وغير إنتاجية.

 

 مصفوفة الدورة التدريبية، والتدريب، والمعدات  – 1الجدول 

التدريب  عنوان الدورة التدريبية
 المطلوب 

 المعدات المطلوبة 

 التدريبية  EXPLOREدورة 

Introduction to Cybersecurity ال يوجد  ال 

Introduction to IoT برنامج محاكاة الشبكات  الPacket Tracer  المجاني منCisco 

https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
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Get Connected ال يوجد  ال 

Introduction to Packet Tracer برنامج محاكاة الشبكات  الPacket Tracer  المجاني منCisco   

NDG Linux Unhatched ال يوجد  ال 

Entrepreneurship ال يوجد  ال 

CAREER – NETWORKING 

Networking Essentials 

 ( 2.0و 1.0)اإلصداران 

ليست هناك حاجة  أو أجهزة تبديل. Ciscoال يلزم وجود موّجه  التمارين المعملية والمعدات: اختياري
كأداة  Packet Tracerيتم استخدام أحدث إصدار من برنامج  إلى معدات صنع الكابالت.

يمكن للتمارين المعملية الخاصة ، Packet Tracerباإلضافة إلى برنامج  للتمرين األساسي.
بالتدريب االستفادة من القُدرات الموجودة ضمن أحد أجهزة الكمبيوتر المحمول/كمبيوتر سطح 

المكتب الخاص بالطالب والموّجه المنزلي الالسلكي العام. )قد يختلف مثال المعدات من بلد  
 إلى آخر(:

 المتطلبات الخاصة بالمعدات 

 Windows 10كمبيوتر شخصي واحد يعمل بنظام التشغيل  •

 واحدة USB dongleالسلكية أو وصلة ( NICبطاقة واجهة شبكة ) •

 هاتف ذكي أو جهاز لوحي كجهاز ُمضيف  •

 واحد  Ethernetكابل  •

 موّجه منزلي السلكي واحد •

CCNA  فصل دراسي مخصص باتصال إنترنت موثوق به باإلضافة إلى المعدات المطلوبة )المثال   نعم
 أدناه قد يختلف حسب البلد(: 

مالحظة: يكون   WPA2موّجه السلكي )بعالمة تجارية عامة( مزّود بدعم ×  1 •
,  Switching, Routing - 2الموّجه الالسلكي مطلوبًا للدورة التدريبية رقم 
and Wireless Essentials )SRWE( 

• 2 x  جهازCatalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN  
Base Image 

• 2 x  موّجه الخدمات المتكاملةCisco ISR 4221 )2GE, 2NIM, 8G 
FLASH, 4G DRAM,IPB ) راجع المالحظة أعاله المتعلقة بصورةIOS-

XE. 

  MS× )اختياري( جهاز كمبيوتر شخصي يعمل كخادم تطبيقات )خادم  1 •
Windows  أو إصدارWindows 7  )أو إصدار أحدث 

 MS× أجهزة كمبيوتر شخصي مكتبية تعمل كعمالء )باإلصدار  3 •
Windows 7  )أو إصدار أحدث 

 الالسلكية ألجهزة الكمبيوتر الشخصي العميلة LANمهايئات شبكة  •

• Cisco Packet Tracer  مجاني 

ألجهزة الكمبيوتر الشخصي   Tera Termلمصدر  SSHبرنامج عميل  •
 المعملية

• Oracle VirtualBox ، .آخر إصدار 

• Wireshark  أو اإلصدارات األحدث  2.5اإلصدار 

 Telnetمفتوح المصدر: للخدمات والبروتوكوالت المختلفة مثل برنامج خادم  •
 وما إلى ذلك.   TFTPو FTPو  DHCPو HTTPو SSHو

CCNP Enterprise: Core Networking 
 CCNP Enterprise: Advancedو

Routing 

 تتطلب الدورتان نفس المعدات )يمكن أن يختلف المثال من بلد آلخر(: نعم

 (3الكمية ) SECبترخيص  Cisco ISR 4221 SECحزمة  •

 التسلسلية ثنائية المنافذ WANبطاقة واجهة  •

 أقدام  10ذكر إلى التسلسل الذكي،   DTEبمنفذ ، V .35كابل  •

 أقدام   10أنثى إلى التسلسل الذكي،   DCEبمنفذ ، V .35كابل  •

• Catalyst 2960 24 10/100 + 2 100BT LAN Base Image   

• Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP 
Services 
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CAREER – CYBERSECURITY 

فصل دراسي مخصص باتصال إنترنت موثوق به باإلضافة إلى المعدات المطلوبة )المثال   نعم أمان الشبكة
 أدناه قد يختلف حسب البلد(:  

 حزمة المعمل: 

 بترخيص األمن  Cisco ISR 4221 SECحزمة  3 •

  Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFPجهاز  2 •
LAN Base 

،  FirePOWER، 8GEبخدمات  Cisco ASA 5506-X 1)اختياري(  •
AC، 3DES/AES 

 كبالت وحدة التحكم •

 كبالت إيثرنت مصنَّفة •

 

 برامج الكمبيوتر الشخصي للطالب: 

أو  8.0اإلصدار  Ciscoمن  Packet Tracerبرنامج محاكي الشبكات  
 إصدار أحدث

 Wiresharkأحدث إصدار ثابت من  

ألجهزة الكمبيوتر  Tera Termأو  PuTTyمثل ، SSHبرنامج عميل  
 الشخصية المعملية.

 Oracle VirtualBox 

 محطة العمل األمنية لألجهزة الظاهرية 

o قابل للتنزيل من الدورة التدريبية 

o  جيجابايت من  15جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1تتطلب
 مساحة القرص 

CyberOps Associate تستخدم الدورة جهازين افتراضيين  نعم(VM.)  وتتطلب جميع التمارين المعملية جهاًزا افتراضيًا

متطلبات أجهزة الكمبيوتر  واحًدا. وتتطلب جميع التمارين المعملية جهاًزا افتراضيًا واحًدا.

 الشخصي الخاصة بالتمارين المعملية والطالب:

جيجابايت من  8بت مع توفّر ما ال يقل عن  64كمبيوتر مضيف يستخدم معالج  •

جيجابايت من مساحة القرص الحرة   45و( RAMالوصول العشوائي )ذاكرة 

  64)راجع الرابط لتحديد ما إذا كان الكمبيوتر المضيف يحتوي على معالج 

https://www.computerhope.com/issues/ch001121.ht بت:

m) 

  Oracleأحدث إصدار من  •

-http://www.oracle.com/technetwork/server VirtualBox:

albox/downloads/index.htmltorage/virtus 

 متطلبات الجهاز االفتراضي

 

 

https://www.computerhope.com/issues/ch001121.htm
https://www.computerhope.com/issues/ch001121.htm
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html
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القائمة على السحابة بدالً من شراء المكونات + NDG NETLABبدالً من ذلك، تتوفر تقنية  
المادية للكمبيوتر. يختار المعلم من بين عدة خيارات للرسوم لكل طالب بناًء على طول الفترة 

تغطي الرسوم جميع   الزمنية المطلوبة إلكمال التمارين المعملية بالدرس، والمفّصلة أدناه.
 ضمن الدورة التدريبية.   37مارين المعملية لعمليات األمن اإللكتروني البالغ عددها الت
 

 دوالر أمريكي للوصول لمدة شهر  11.95 •

 أشهر  3دوالر أمريكي للوصول لمدة  29.95 •

 أشهر  6دوالر أمريكي لمدة  39.95 •

 باإلنترنت اتصال بكمبيوتر شخصي أو جهاز محمول واتصال  ال األمان السحابي 

IoT Security فصل دراسي مخصص باتصال إنترنت موثوق به باإلضافة إلى المعدات المطلوبة )المثال   اختياري
 أدناه قد يختلف حسب البلد(:  

 التدريبية؛ باإلضافة إلى Connecting Thingsقائمة معدات دورة  •

  USB to TTLأو  TDI Breakout Basic Breakout 3.3VFكبل   •
Serial 3.3V 

CAREER – PROGRAMMABLE INFRASTRUCTURE / INFRASTRUCTURE AUTOMATION 

DevNet Associate كمبيوتر شخصي معملي خاص بالطالب. ال تتطلب هذه الدورة التدريبية أي معدات بخالف  نعم 

 ِحزمة المعدات األساسية:  

 الحد األدنى من متطلبات النظام  -أجهزة الكمبيوتر الشخصي  •
o CPU  :وحدة المعالجة المركزيةIntel Pentium 4 ،  بسرعة

 جيجاهرتز أو ما يعادلها مع دعم المحاكاة الظاهرية 2.53
o  أنظمة التشغيل، مثلMicrosoft Windows وLinux وMac 

OS 
o  :جيجابايت  8ذاكرة الوصول العشوائي 
o  :جيجابايت من مساحة القرص الفارغة 10سعة التخزين 
o  :768×  1024دقة العرض 
o  خطوط اللغة التي تدعم ترميزUnicode ( إذا تم العرض بلغات

 أخرى غير اللغة اإلنجليزية(  
o لتشغيل(أحدث برامج تشغيل بطاقة الفيديو وتحديثات نظام ا 

 اتصال اإلنترنت ألجهزة الكمبيوتر الشخصية للدراسة والتمرين المعملي  •
 

 برنامج الكمبيوتر الشخصي للطالب

• Oracle VM VirtualBox Manager ( 6.1اإلصدار )أو إصدار أحدث 

• DEVASC VM ()قابل للتنزيل من الدورة التدريبية 

• CSR1000K VM ( يتم التنزيل والتوزيع من قبل )المعلّم 

Cisco Packet Tracer  أوPacket Tracer Network Automation Edition 
 DEVASC VMُمثبّت مسبقًا على 

  Emerging Technologiesورشة عمل 
Workshop (ETW(: REST APIs 

 Webex Teams باستخدام

 اختياري

 

فصل دراسي مخصص باتصال إنترنت موثوق به باإلضافة إلى المعدات المطلوبة )المثال  
 أدناه قد يختلف حسب البلد(:  

 كمبيوتر شخصي •

 الحرة   DevNet Sandboxاتصال إنترنت للوصول إلى وحدات  •

Emerging Technologies Workshop 
)ETW(قابلية البرمجة الموّجهة من النموذج : 

 اختياري

 

فصل دراسي مخصص باتصال إنترنت موثوق به باإلضافة إلى المعدات المطلوبة )المثال  
 أدناه قد يختلف حسب البلد(:  

 كمبيوتر شخصي •

 الحرة   DevNet Sandboxاتصال إنترنت للوصول إلى وحدات  •

 باإلضافة إلى ذلك، استخدم أحد الخيارات أدناه:  

https://www.sparkfun.com/products/9873
https://www.sparkfun.com/products/9873
https://www.sparkfun.com/products/12977
https://www.sparkfun.com/products/12977
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 ( Cisco ISR4kمكونات كمبيوتر مادية حقيقية )موجهات  -
 Ciscoماكينة ظاهرية مزوّدة بموجه برامج من  -
- DevNet Sandbox عن بُعد 

 

CAREER - PROGRAMMABLE INFRASTRUCTURE / INTERNET OF THINGS (IoT) 

IoT Fundamentals: Connecting 
Things 

فصل دراسي مخصص باتصال إنترنت موثوق به باإلضافة إلى المعدات المطلوبة )المثال   اختياري
 أدناه قد يختلف حسب البلد(:  

   +SparkFun Raspberry Pi 3Bمجموعة أدوات بدء التشغيل  •

 SparkFunمجموعة إصالح  •

 بوصة 2.2جهاز استشعار مرن مقاس  •

• SPDT 5V Relay 

 )NPN )BC337 –ترانزستور  •

 N41481 –إشارة الصمام الثنائي الصغيرة  •

• Raspberry Pi 3  طرازB+  

 أمبير كحد أدنى  2بطاقة  )Micro USB )PSUمهايئ طاقة  •

 كحد أدنى   10جيجابايت كحد أدنى ومن الفئة  8بسعة  Micro SDبطاقة  •

   USB Micro SDقارئ بطاقة  •

• SparkFun Redboard ( أو لوحة أخرى متوافقة معArduino Uno ) 

 لوحة توصيل دوائر بدون لحام  •

 أوم   330× ُمقاوم  5 •

 كيلو أوم   10× ُمقاوم  5 •

 بضوء أحمر   LED× مصباح  5 •

 بضوء أخضر  LED× مصباح  5 •

 بضوء أزرق  LED× مصباح  5 •

 بأضواء أحمر/أخضر/أزرق( ) LED× مصباح  1 •

 × موتور مؤازر   1 •

 كيلو أوم  10× جهاز قياس فرق الجهد  1 •

 × زر ضغط  1 •

   TMP36× مستشعر درجة حرارة  1 •

 كيلو أوم   10× خلية ضوئية  1 •

 كيلو أوم  10× مستشعر مرن  1 •

 فولت   5× مرّحل  1 •

   BC337× ترانزستور  1 •

   1N4148× صمام ثنائي  1 •

 × أسالك توصيل معزز من ذكر إلى ذكر  30 •

 × أسالك توصيل معزز من ذكر إلى أنثى   10 •

 × أسالك توصيل معزز من أنثى إلى أنثى  10 •

IoT Fundamentals: Big Data  &
Analytics 

فصل دراسي مخصص باتصال إنترنت موثوق به باإلضافة إلى المعدات المطلوبة )المثال   اختياري
 أدناه قد يختلف حسب البلد(:  

 التدريبية؛ باإلضافة إلى Connecting Thingsقائمة معدات دورة  •

 v2وحدة  Raspberry Piكاميرا 

 CAREER - DIGITAL ESSENTIALS 

IT Essentials فصل دراسي مخصص باتصال إنترنت موثوق به باإلضافة إلى المعدات المطلوبة )المثال   ال
 أدناه قد يختلف حسب البلد(:  

 Ciscoالمجاني من  Packet Tracerبرنامج محاكاة الشبكات  •

دة بإمداد طاقة بقدرة  1 •  واط 300حافظة كمبيوتر شخصي مزوَّ

 AGPأو  PCIeأو  PCIلوحة أم واحدة متوافقة مع  1 •

جيجاهرتز أو أسرع مع   1بسرعة ، AMDأو  Intelوحدة معالجة مركزية  1 •
 SSE2و NXو PAEدعم لـ 

 مشتت حراري ومروحة تبريد لوحدة المعالجة المركزية 1 •

بت( أو بسعة   32جيجابايت )اإلصدار  2بسعة ( RAMذاكرة وصول عشوائي ) •
 1ابايت أو جيج 1× سعة  2بت( )يُوصى باستخدام  64جيجابايت )اإلصدار  4

https://www.sparkfun.com/products/14644
https://www.sparkfun.com/products/14556
https://www.sparkfun.com/products/14556
https://www.sparkfun.com/products/14556
https://www.sparkfun.com/products/10264
https://www.sparkfun.com/products/100
https://www.sparkfun.com/products/13689
https://www.sparkfun.com/products/13689
https://www.sparkfun.com/products/8588
https://www.sparkfun.com/products/8588
https://www.sparkfun.com/products/14028
https://www.sparkfun.com/products/14028
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تتطلب بعض التمارين المعملية إزالة تثبيت وحدة ذاكرة  جيجابايت. 2× سعة 
واحدة أو محاكاة وحدة نمطية معيبة ألغراض  ( RAMوصول عشوائي )

 استكشاف األخطاء وإصالحها. 

 80جيجابايت كحد أدنى؛ يوصى بسعة أكبر من  60محرك قرص ثابت بسعة  •
النظام إجراء عملية تثبيت كامل لنظام التشغيل  يجب أن يدعم  جيجابايت.

Windows .وقسمين من الحجم نفسه 

• 1 DVD-ROM ( أو )كحد أدنيDVDR  أوBD/BDR 

 Ethernetبطاقة  1 •

جهاز رسومات  . AGPمستحسن( أو ) PCIeأو  PCIبطاقة فيديو  1 •
DirectX 9  د ببرنامج تشغيل  .WDDMمزوَّ

 األقراص المضغوطة )تختلف الكميات( كبالت لتوصيل محرك األقراص الثابتة/ •

 ماوس 1 •

 لوحة مفاتيح 1 •

 ( أو بدقة أعلى768×  1024بدقة ) Super VGAشاشة فيديو واحدة  1 •

اتصال إنترنت لعمليات البحث عبر اإلنترنت وتنزيالت برنامج التشغيل أو  1 •
 استخدام تلك الخاصة بالمعلّم. 

نزيالت برنامج التشغيل أو اتصال إنترنت لعمليات البحث عبر اإلنترنت وت 1 •
 استخدام تلك الخاصة بالمعلّمين. 

 لمشاركات الفصل الدراسي  WPA2موجه السلكي مزود بدعم  1 •

 لمشاركات الفصل الدراسي  WPA2موجه السلكي مزّود بدعم  1 •

محمولة متنوعة لنقل الملفات بين أجهزة الكمبيوتر في   USBمحركات أقراص  •
 التمارين المعملية 

ح أجهزة الكمبيوتر الشخصي المعملية مثل مفكات براغي، ونظارات أدوات إصال •
 أمان، ومصابيح يدوية، وقماش خاٍل من الوبر، وما إلى ذلك. 

 

Cybersecurity Essentials برنامج محاكاة الشبكات  الPacket Tracer  المجاني منCisco 

NDG Linux Essentials ال يوجد  ال 

PCAP: Programming Essentials in 
Python 

 ال يوجد  ال

IoT Fundamentals Hackathon 
Playbook 

فصل دراسي مخصص باتصال إنترنت موثوق به باإلضافة إلى المعدات المطلوبة )المثال   ال
 أدناه قد يختلف حسب البلد(:  

 التدريبية  Connecting Thingsقائمة معدات دورة  •

 التدريبية  Big Data & Analyticsقائمة معدات دورة  •
 

 عروض تكميلية
 

NDG Linux I & II ال يوجد  ال 

JavaScript Essentials 1 )JSE( ال يوجد  ال 

CLA: Programming Essentials in C ال يوجد  ال 

CLP: Advanced Programming in C ال يوجد  ال 

CPA: Programming Essentials in 
C++ 

 ال يوجد  ال

CPP: Advanced Programming in 
C++ 

 ال يوجد  ال
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 المنهج الدراسي 

 التدريبية؟  Careerو  Exploreدورات ما هي . 10س
الدورات التدريبية التمهيدية التي تُعرض الطالب للمفاهيم األساسية  Exploreتتضمن فئة  الدورات التدريبية حسب الفئات.  Networking Academyتُنظم محفظة التعلّم في ج. 

التي تطور المهارات التقنية المبكرة الالزمة للحصول على وظائف تقنية المعلومات لمستوى المبتدئين. ضمن دورات تدريبية أكثر تقدًما  Careerتتضمن فئة  وعادةً ال تتطلب معدات.
( Programmingو Infrastructure Automationو IoTبما في ذلك ) Programmable Infrastructureو Networkingهناك تخصصات مثل ، Careerفئة 

للتعّرف على قائمة بالدورات  1الجدول راجع  التعلّم عبر المحفظة. Complimentaryو Digital Essentialsستكمل الدورتان التدريبيتان إضافةً إلى ذلك، ت .Cybersecurityو
 التدريبية، وفئتها، ومتطلبات المعّدات وتدريب المعلّمين لها.  

 

 تتوازى مع الحصول على شهادة؟ ما هي الدورات التدريبية التي  .11س
 Careerوهذا هو السبب توازي العديد من دوراتنا التدريبية من فئة ، Networking Academyيعد التحقق من صحة تعلّم طالب بامتحان للحصول على شهادة هو األساس في  ج.

 Cisco Certified Networkingو )Cisco Certified Networking Associate )CCNAتتضمن الشهادات المعتمدة لدينا  مع الشهادات المعترف بها في هذا المجال.
Professional )CCNP( Enterprise ، دورات التدريبية والشهادات.للتعّرف على تفاصيل ال  2الجدول باإلضافة إلى شهادات قيّمة أخرى. راجع 

 

 مصفوفة الدورات التدريبية والشهادات  – 2الجدول 

 الشهادة / الحصول على شهادة  الدورة التدريبية 

CAREER – NETWORKING 

CCNA   شهادةCCNA   

CCNP Enterprise  شهادةCCNP Enterprise 

CAREER – CYBERSECURITY 

CyberOps Associate CyberOps Associate  المعتمدة منCisco 

 )Cloud Security Knowledge )CCSKشهادة  األمان السحابي 

CAREER – INFRASTRUCTURE AUTOMATION 

DevNet Associate DevNet Associate مدة من المعتCisco 

CAREER - DIGITAL ESSENTIALS 

IT Essentials + شهادةCompTIA A 

Linux Essentials  شهادةLinux Essentials Professional Development )PDC( 

PCAP: Programming Essentials in Python  شهادةLevel Python Programmer Certification-PCEP: Certified Entry 
d Associate in Python Programming CertificationPCAP: Certifie 

 عروض تكميلية

NDG Linux I & II 1: Linux Administrator-LPIC  

JavaScript Essentials 1 )JSE( JSE –  شهادةLevel JavaScript Programmer-Certified Entry 

CLA: Programming Essentials in C CLA: C Programming Language Certified Associate Certification 

CLP: Advanced Programming in C CLP: C Certified Professional Programmer Certification 

++CPA: Programming Essentials in C CPA: C++ Certified Associate Programmer Certification 

++CPP: Advanced Programming in C C++ Certified Professional Programmer Certification –CPP  

 
 
 

 التدريبية؟  Networking Academyكيف يتم تصميم دورات  .12س
استخدام العديد من معايير التعليم العالمية األمر كله يتعلق بتطبيق علم التعلّم أثناء  فعّالة للغاية. Networking Academyإن طريقة تصميمنا لدوراتنا التدريبية هي ما تجعل ج. 

 تتضمن تجربة التعلّم الديناميكية والرقمية والتفاعلية لدينا ما يلي:   (.Common Cartridgeو QTIو( LTIوقابلية التشغيل البيني ألدوات التعلّم ) IMSوالمحلية )
 

 لطالبمصممة خصيًصا لمشاركة ا

 تسمح األنشطة المفتوحة واإلبداعية للطالب باالستكشاف والتجربة والمحاولة والفشل وإعادة المحاولة وفي نهاية المطاف ترسيخ تعلّمهم. االستكشاف الحر:  •
 

الطالب ومساعدتهم على التحقق من استيعابهم على طول  : توفر مقاطع فيديو الوفيرة واالختبارات الوفيرة واألنشطة التفاعلية أخرى فرًصا إلشراك األنشطة التفاعلية •
 الطريق.

 

على المضي قدًما   بالنسبة للطالب الذين يؤدون بشكل أفضل بالتوجيه المباشر، فإننا نُدرج األنشطة التوجيهية ومحددة النطاق والمقيدة التي تساعد الطالبالممارسة الموجهة:  •
 بطريقة تعمل بشكل أفضل بالنسبة لهم. 

 
 
 

https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna-cert
https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna-cert
https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna-cert
https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccnp
https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccnp
https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccnp
https://learningnetwork.cisco.com/s/cyberops-associate
https://learningnetwork.cisco.com/s/cyberops-associate
https://ccsk.cloudsecurityalliance.org/en
https://ccsk.cloudsecurityalliance.org/en
https://ccsk.cloudsecurityalliance.org/en
https://learningnetwork.cisco.com/s/devnet-associate
https://learningnetwork.cisco.com/s/devnet-associate
https://certification.comptia.org/certifications/a
https://certification.comptia.org/certifications/a
https://certification.comptia.org/certifications/a
https://www.lpi.org/our-certifications/linux-essentials-overview/
https://www.lpi.org/our-certifications/linux-essentials-overview/
https://www.lpi.org/our-certifications/linux-essentials-overview/
https://pythoninstitute.org/certification/pcep-certification-entry-level/
https://pythoninstitute.org/certification/pcep-certification-entry-level/
https://pythoninstitute.org/certification/pcep-certification-entry-level/
https://pythoninstitute.org/certification/pcap-certification-associate/
https://www.lpi.org/our-certifications/lpic-1-overview/
https://javascriptinstitute.com/jse-certification
https://javascriptinstitute.com/jse-certification
https://cppinstitute.org/cla-c-programming-language-certified-associate
https://cppinstitute.org/clp-c-certified-professional-programmer
https://cppinstitute.org/cpa-c-certified-associate-programmer-certification
https://cppinstitute.org/cpp-c-certified-professional-programmer
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كرار. يتم تقديم تقارير بدمجها في العملية التعليمية، توفر تقييماتنا مالحظات فورية. باإلضافة إلى إمكانية إعادة التشغيل، يمكن للطالب التعلم من خالل الت تقييمات التعلم: •
 ية للمساعدة في سد فجوات التعلم. مفّصلة حول مهارات الطالب األقوى )واألضعف( عالوةً على تقديم توصيات حول موضوعات الدورة التدريب

 

 Packetتساعد الطالب على التعلّم بأفضل وتيرة ومستوى مهارة لديهم باستخدام مجموعة من الميزات مثل أداة المحاكاة القوية لدينا، ): ZPDمنطقة التطور الوسطى ( •
Tracer  منCisco ،التعليمات( وتعيين التوقيت الصحيح وتقييم الدرجات  دة )أو التصميم المستهدف عبروالتقييمات التي تتم في الوقت الفعلي وعبر اإلنترنت والمسان

   وتقديم المالحظات.
 

 ومتحّمسين. بتعيين هدف وإبقاء الخيارات مفتوحة للحل، يبقى الطالب متفاعلين  : تعمل دوراتنا التدريبية على دمج عناصر ألعاب تشعل شرارة اإلبداع واالهتمام.األلعاب •
 

لحلول مع  يطبق الطالب نهًجا تعاونيًا وإبداعيًا لحل المشكالت والذي يتضمن فهم احتياجات المستخدمين وطرح الحلول لتقديم نموذج أولي واختبار ا تصميم األفكار:  •
 المستخدمين المعنيين. 

 

الب االنضمام إلى فصل دراسي ظاهري واحد إلجراء محادثة في الوقت الفعلي، ومشاركة يمكن للمعلّمين والط، Cisco Webex: باستخدام تقنية التعاون التعلم االجتماعي •
 الموارد، واإلدراج على السبورة البيضاء، وأكثر من ذلك. 

 

مع تجنُّب االختيارات التي قد  منهجنا شامل ثقافيًا ويختار بعناية دراسات الحالة والصور والرسومات التي تصور مجموعة واسعة من الخلفيات واألعراق، متنوع ثقافيًا:  •
 تعّزز الصور النمطية المضللة في الوقت نفسه.

 

 
 مصمم ليناسب الجاهزية المهنية

باستمرار مثل : يتم إبقاء الدورات التدريبية متماشيةً بشكل مستمر مع أحدث التطورات التعليمية وكذلك موضوعات تقنية المعلومات المتطورة المنهج الدراسي الُمحدث •
Networking وProgrammable Infrastructure وCybersecurity .وغيرها الكثير  

 

 التدريبية شارات رقمية تتحقق من مهارات الطالب. Networking Academyتوفر الكثير من دورات الشارات الرقمية:  •
 

مع الشهادات الُمعترف بها في المجال، فهي مصممة بحيث يمكن للطالب   Networking Academy تتوافق الكثير من الدورات التدريبية لبرنامج المحاذاة مع الشهادة: •
 االستعداد لخوض اختبارات الشهادات والحصول على بيانات اعتماد قيّمة في المجال. 

 
 تصميم مرن 

فصوالً دراسية بالحضور الشخصي أو عبر اإلنترنت، بأسلوب التقّدم الذاتي أو  ، NetAcad.comتتيح منصة التعليم القائمة على السحابة، التقديم المرن للفصول الدراسية: •
   المختلط.

 

ل يمكن للمعلمين االستفادة من الدورات التدريبية كما هي أو يمكنهم تخصيص الدورات التدريبية لتلبية االحتياجات التعليمية لطالبهم بشك محتوى الدورة التدريبية المرن: •
   .أفضل

 

إلرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى   2.0اإلصدار ) WCAG 2.0يتم دمج ميزات إمكانية الوصول الشاملة في الدورات التدريبية التي تتماشى مع إمكانية الوصول:  •
 من قانون إعادة التأهيل.   508العالمية والمادة  الويبالويب( لشبكة 

 
 

 ما المقصود بشارة رقمية وما هي الدورات التدريبية التي تتضمنها؟ . 13س
  تقييم النهائي للدورة التدريبية.ة نجاح في التتحقق الشارات الرقمية من مهارات الطالب ويتم اكتسابها عند إكمال الطالب لمعايير إحرازها بنجاح. عادةً ما يعني هذا الحصول على درجج. 

أفضل ما في األمر  لتعزيز العالمة التجارية المهنية. –الوسائط االجتماعية وتوقيع البريد اإللكتروني والسيرة الذاتية وموقع الويب  –يمكن للطالب عرض شارات رقمية على أي منصة 
 المتوفرة حاليًا. الشارات الرقميةأن الشارة الرقمية مجانية. اطّلع على قائمة 

 

 هل يمكن للمعلّمين تعديل الدورات التدريبية؟  .14س
يمكن للمعلّمين إعادة ترتيب الفصول، وإضافة المحتوى أو األنشطة الخاصة بهم، وتضمين مواد الدورة التدريبية   لتكون مرنة. Networking Academyتصميم دورات نعم، يتم ج. 

  رة التدريبية ذات صلة بطالبهم ومؤسستهم التعليمية.من السهل على المعلّمين إضفاء الطابع الشخصي على الدورات التدريبية بطريقة تجعل الدو في برامج الشهادات أو الدرجات.

 NetAcad.comمنصة التعليم، 

 التدريبية؟  Networking Academyكيف يتم تقديم دورات  .15س
األساسية  Ciscoاستناًدا إلى مبادئ  .NetAcad.comالسحابة المخصصة، يتم تقديم جميع الدورات التدريبية وموارد التدريس والتقييمات عبر منصة التعليم لدينا القائمة على ج. 

وهي تعتبر مورًدا قويًا للمعلّمين، تساعدهم على  عالميًا مع االلتزام باللوائح المحلية المنظّمة للخصوصية. NetAcad.comالخاصة بأفضل ممارسات البرامج واالنفتاح، تتوسّع منصة 
 : NetAcad.comتقّدم منصة  إدارة الدروس والتفاعالت مع الطالب وتخصيصها.

 

https://www.credly.com/organizations/cisco/collections/netacad/badge_templates
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: يجب أال تفرض البرامج طرق تدريس المعلمين، لذا فإن منصة التعليم لدينا تمنحك الحرية في التدريس وجًها لوجه، أو عبر اإلنترنت،  التقديم المرن للدورات التدريبية •
 أو باستخدام أساليب تقديم تعليمية مختلطة. 

 

 قة وموحدة عبر منصة التعليم بأكملها تتيح للمعلّمين التركيز على تدريسهم وتحّرر الطالب للتركيز على تعلّمهم. : تجربة بديهية ومتسسهولة االستخدام •
 

األمان الشامل عبر حزمة التقنيات الكاملة الخاصة بمنصة  NetAcad.comللمساعدة في حماية المعلومات الحساسة، توفر منصة  خصوصية البيانات وحمايتها: •
 التعليم. 

 

بالتوسع بمعدل   NetAcad.com: لدعم الوصول والنمو في جميع أنحاء العالم في ظل تقديم تجربة مستخدم من الطراز العالمي، تقوم منصة بلية التوسع عالميًاقا •
 إنتاجية وسرعة عاليين.

 

مصممة ومنشأة بحيث يمكننا تقديم  NetAcad.comتكون متطلبات التعلم دائًما متغيرة وفي حراك مستمر مع العروض الجديدة، لذا فإن منصة  تسارع الميزات: •
  ميزات جديدة وتحسينات المنصة على نحو سريع.

 

 القديم لديك.( LMSحتى مع نظام إدارة التعلّم ) -للعمل بسالسة مصممة  NetAcad.com: تختلف كل مؤسسة تعليمية عن األخرى، لذا فإن منصة النشر المرن  •
 

 موارد المحاضر

 ما هي الموارد المتاحة للمعلّمين؟ .16س
ت وحل  دعًما وموارد شاملة للمعلّمين. تسّهل مجتمعاتنا الرقمية إجراء المحادثات مع الزمالء وتبادل األفكار المشتركة وتحقيق أفضل الممارسا Networking Academyتوفّر  ج.

  المعلّمين عند الحاجة.لمساعدة ( ITCsومراكز تدريب المعلّمين )( ASCsالمشكالت بشكل تعاوني. كما تتوفر مراكز دعم األكاديميات )

 
  Networkingوفيما يلي عينة مما تقّدمه  ساعدتهم على أن يصبحوا معلمين أفضل. Networking Academy% من المعلّمين أن 93.1صرح في دراسة استقصائية حديثة، 

Academy ، :من خالل مساعدة المعلّمين على تقديم تعليم استثنائي لطالبهم 
 

 الُمستخدمة في الفصول الدراسية. Ciscoمعدات خصومات لشراء  •

 للتعّرف على الدورات التدريبية التي تستلزم تدريب المعلّمين. 1الجدول راجع  إذا لزم األمر لدورات تدريبية محددة.( ITCsاعتماد المعلّم من خالل مراكز مدّربي المعلّمين ) •

المجانية للمعلمين عبر اإلنترنت بتعليمات مفّصلة إلعداد الدورات التدريبية واستخدامها على منصة التعليم،   Academy Orientationالدورة التدريبية  •
NetAcad.com. 

 . NetAcad.comتحقيق وصول الفصول الدراسية واألنشطة العملية والتقييمات والعروض التقديمية التعليمية والمقاييس إلى منصة التعليم  •

غش  التي توفر تقييمات موثوقة وصالحة وعادلة، مع مرونة لتغيير التقييمات من خالل مجموعة من األسئلة المحتملة. ونعم بالفعل، إنه يحد من التقييم الديناميكي تقنية •
 الطالب.

 وبرامج المحاكاة القوية. ، Cisco Packet Tracerالوصول إلى أحدث إصدار من برنامج محاكي الشبكات  •

 . Ciscoُمقّدم من مكتب الدعم العالمي من الدعم ال •

 باإلضافة إلى الوصول إلى تسجيالت التدريب السابقة ( IPDالتدريب الظاهري الربع سنوي المجاني للتطوير االحترافي للمعلمين ) •

 قسائم مخفضة الختبار الشهادة للطالب المؤهلين.  •

 برامج ربع سنوية لإلقرار بأهلية المعلّمين. •

 . Cybersecurityسنوي لالعتراف بشهادة برنامج  •

 الوصول إلى مجموعة أدوات التسويق للمساعدة في الترويج لعروض الدورات التدريبية.  •

 . يتوقف التعلّم أبًدا ال بـ يمكنك دعم التدريس والتعلم عن بُعد، بما في ذلك الموارد الخاصة  •

 الشركاء 

 ما المقصود بمركز دعم األكاديميات؟ .17س
بمثابة مراكز القادة في ( ASCsلدينا. تُعد مراكز دعم األكاديميات ) Networking Academyهو شريك يقّدم خدمات قيّمة للكثير من مؤسسات ( ASCمركز دعم األكاديمية )ج. 

 فيما يلي:  ( ASCمجتمعها حيث توفر اإلرشاد والتوجيه والدعم المستمر. استناًدا إلى خبرته، قد يساعد مركز دعم األكاديميات )
 

 منح المساعدة للعثور على فرص التمويل  •

 العثور على مكان الحصول على المعدات لمنطقتك، بما في ذلك خيارات التأجير أو االستعارة •

 إعداد معدات الفصول الدراسية •

https://www.netacad.com/learning-never-stops
https://www.netacad.com/learning-never-stops
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 دعم اإللحاق مثل إنشاء دورتك التدريبية األولى وبدئها •

 NetAcad.comاستخدام منصة التعليم،  •

 توفير تدريب المعلّمين واعتمادهم  •

 توفير الدعم األساسي  •

 إنشاء مقاييس نجاح رئيسية  •

 دفع مشاركة الطالب وتنمية قدراتهم •

 المساعدة في إضفاء الطابع المحلي على االتصاالت •

 المساعدة التسويقية بالترويج لدورتك )دوراتك( التدريبية الجديدة  •

 مات واألدواتالعثور على الخدمات والمعلو •

 
ال تفرض رسوًما مقابل خدماتها، بينما تقّدم مراكز أخرى الخدمات على أساس ( ASCsفبعض مراكز دعم األكاديميات ) (.ASCتتباين األسعار والخدمات في مركز دعم األكاديميات )

 رسم لكل حدث أو تعرض رسم اشتراك سنوي لقائمة عامة بالخدمات.
 

للخدمات ( ASCفمن الممكن أن يكون الحصول على مساعدة ودعم مركز دعم أكاديميات )(، ASCتدريبية ال تقتضي التنسيق مع مركز دعم أكاديميات )حتى إذا اخترت دورات 
 يلبي احتياجاتك بشكل أفضل.  ( ASCللعثور على مركز دعم األكاديميات ) ( ASCتحديد موقع مركز دعم األكاديميات )أداة استخدم  المذكورة أعاله أمًرا بالغ األهمية.

 

 هل يجب علّي التنسيق مع مركز دعم أكاديميات؟. 18س
فيما يعرف أيًضا باسم  (، ASCالتعليمية الدعم من مركز دعم أكاديميات )أن تتلقى مؤسستك  Networking Academyنظًرا للطبيعة التقنية لبعض الدورات التدريبية، قد تشترط ج. 

إلى تعزيز نجاح مؤسستك التعليمية في تقديم دورة تدريبية عالية الجودة ( ASCسيؤدي الحصول على الدعم من مركز دعم أكاديميات ) (.ASCالتنسيق مع مركز دعم أكاديميات )
 هي:  ( ASCوالدورات التدريبية وورش العمل التي تشترط التنسيق مع مركز دعم األكاديميات ) لمطاف.وتحسين نتائج تعلّم طالبك في نهاية ا

• IT Essentials 

• IoT Fundamentals Series: Connecting Things, Big Data & Analytics, Hackathon Playbook 

• IoT Security 

• Emerging Technology Workshops 

• DevNet Associate 

• CCNA 

• CyberOps Associate 

 أمان الشبكة •

• CCNP Enterprise 

 
  17ولكن، للحصول على دعم بشأن الخدمات المدرجة في السؤال رقم (، ASCدورات تدريبية ال تشترط التنسيق مع مركز دعم أكاديميات ) Networking Academyكما تقّدم 

 ياجاتك بالشكل األمثل. يلبي احت( ASCوتعزيز نجاح مؤسستك التعليمية في تقديم الدورة التدريبية، نُوصي بشدة باختيار مركز دعم أكاديميات )
 

 ما هو مركز مدّربي المعلّمين؟. 19س
 ما يلي: ( ITCsتقّدم مراكز تدريب المعلّمين ). Networking Academyتدريبًا أوليًا ومستمًرا لمعلّمي ( ITCsتوفر مراكز تدريب المعلّمين )ج. 
 

 Networking Academyفصول تدريب واعتماد المعلّمين لدورات تدريبية محددة في  •

 فرص التطوير المهني للمعلّمين  •

 لمدة تصل إلى سنة بعد إنهاء التدريب بنجاح  Networking Academyالدعم التقني للمعلّم في  •

 
قد تجد مركز دعم  يبية بالتحديثات الهامة.أيًضا التدريب والدعم في معسكر إعداد للدورات التدر( ITCsعالوةً على التدريب والتطوير المهني، قد توفر مراكز تدريب المعلّمين )

يلبي احتياجاتك ( ITCمين )للعثور على مركز تدريب معلّ  (ITCأداة تحديد موقع مركز تدريب المعلّمين )استخدم  (.ITCيقدم أيًضا خدمات كمركز تدريب معلّمين )( ASCأكاديميات )
 بالشكل األفضل. 

 موارد الطالب 

 جسر المواهب(؟) Talent Bridgeما هو . 20س
برنامج توظيف يربط أصحاب العمل المتوفرة لديهم فرص   Ciscoجسر المواهب في أكاديمية الشبكات( من ) Networking Academy Talent Bridgeيُعد برنامج التوظيف ج. 

رص عمل من مستوى المبتدئين للطالب. حيث الحاليين والسابقين. ونعمل بنشاط مع مسؤولي التوظيف لمطابقة ف Networking Academyتوظيف من جميع أنحاء العالم بطالب 

https://www.netacad.com/netacad_academy_search?academy_type=asc
https://www.netacad.com/netacad_academy_search?academy_type=itc
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باستخدام مطابقة مستنيرة قائمة على  يعمل "محّرك المطابقة" على ربط جهات التوظيف بالمرشحين المؤهلين من برنامجنا استناًدا إلى متطلبات المهارات المحددة من صاحب العمل
  البيانات.

 
مساعدة قيّمة بدًءا من نصائح المسارات الوظيفية والفعاليات الظاهرية والشبكات وصوالً إلى الحصول على فرص لبناء  Networking Academyباإلضافة إلى ذلك، نقدم لطالب 

 الخبرة. 
 

  ما هي الموارد التي تقدمها للطالب؟ .21س

حيث نساعد الطالب على بدء وظائف  --ويتمثل الهدف النهائي في الحصول على وظيفة هادفة  للطالب. Networking Academyيُعد توفير منهج تقني مجرد البداية لما تقّدمه  ج.
 تقنية المعلومات وبدء األعمال التجارية وحل المشكالت محليًا وعالميًا. وللقيام بهذا نقّدم ما يلي:  

 

 التدريبية Networking Academyالمستخدم في العديد من دورات ، Ciscoمن  Packet Tracerالوصول المجاني إلى أحدث إصدار من برنامج المحاكاة القوي،  •

 أي الطالب الحاصلين على درجة نجاح من مستوى محدد –قسائم مخفضة الختبار الشهادة للطالب المؤهلين  •

 الدورات التدريبية وورش العمل التي تُنمي مهارات حل المشكالت وريادة األعمال والتفكير النقدي  •

 Facebookالمجتمع العالمي من خالل دعم  •

 كتساب آداب مكان العمل ندوات عبر اإلنترنت تساعد الطالب "التقنيين" على تطوير مهارات العمل مثل تحسين المستوى ككاتب أو محاور أو عضو في فريق، أو أهمية ا •

 رة الذاتيةالخبرات العملية المقدمة طوال العام لمساعدة الطالب في تطوير مهارات إنشاء السي •

 الشارات الرقمية للتحقق من صحة التعلّم  •

 مسار الدورة التدريبية التفاعلي للمساعدة على تحديد الدورة التدريبية التي يتعين عليهم المشاركة بها وبأي ترتيب  •

 Stack Overflowو GitHubو Cisco DevNetالمشاركة في العديد من مجتمعات الممارسة الخاصة بتطوير البرامج المحترفين، مثل  •

 جسر المواهب( الذي يجمع بين الطالب المؤهلين وأصحاب العمل المتوفرة لديهم فرص التوظيف) Talent Bridge"محّرك المطابقة" في برنامج  •

 
انضم   ونحن جاهزون للتوسّع نظًرا الزدياد الحاجة إلى محترفي تقنية المعلومات بشكل هائل. -- مليون طالب على مستوى العالم 15عاًما الماضية فأكثر، قمنا بتعليم أكثر من  23في 

 إلينا! 
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