
حول دبلوم االمن السیبراني والقرصنة األخالقیة 
المطلوبة  المھارات  إلى اكتساب  الذین یتطلعون  للمتدربین  الدبلوم مناسب  یعد ھذا 
 block chain  والمعرفة المتخصصة في جمیع جوانب األمن السیبراني بما في ذلك

.(IOT)  وإدارة المخاطر و والبیانات الضخمة و انترنت األشیاء
یوفر برنامج األمن السیبراني التدریب الساسیات األمن السیبراني. 

سیركز البرنامج على المعلومات واإلجراءات األمنیة والعملیات المستخدمة في 
جمیع أنواع األعمال والبیئات الحكومیة وغیر الربحیة. 

یشمل البرنامج التدریب على أساسیات األمان وأساسیات الشبكات والدفاع وإدارة 
والبرمجة  والمراقبة  والتسجیل  النظام  وإدارة  التشفیر  ومفاھیم  والوصول  الھویة 

وأمن الویب وإدارة المشاریع والتھدیدات ونقاط الضعف.
المتصل  عالمنا  تطور  مع  السیبراني  األمن  مجال  في  الخبرة  إلى  الحاجة  ستزداد 
لحمایة  جدیدة  طرق  وتنفیذ  المعلومات  أمن  مخاطر  توقع  على  القدرة  واكتساب 

الشبكات ومنع الھجمات اإللكترونیة من أنواع مختلفة.

ھدف البرنامج:
• دراسة أنظمة وشبكات الكمبیوتر وتقییم المخاطر لتحدید كیفیة تحسین السیاسات 

والبروتوكوالت األمنیة.
• بعد االنتھاء من الدبلوم ، یجب أن یكتسب الطالب وعیًا متزایًدا بالمخاطر التي 

تشكلھا الجھات الخبیثة على اإلنترنت.
وشبكات  أنظمة  لحمایة  جدیدة  طرق  وتنفیذ  المعلومات  أمن  مخاطر  توقع   •

الكمبیوتر في المنظمات.
• التعامل مع اتصاالت الكمبیوتر عبر أنظمة تشغیل متعددة.

• االستجابة للتنبیھات األمنیة وكشف وإصالح العیوب في أنظمة الكمبیوتر والشبكات.
• االستفادة من التقنیات ألداء أو منع الھجمات اإللكترونیة بمختلف أنواعھا.
• غرس المعرفة المطلوبة التي تضمن فھم المفاھیم الھامة لألمن السیبراني.

• یساعد على حمایة البیانات واألنظمة المتصلة باإلنترنت.
• تعرف على أحدث مفاھیم أمن الشبكات وأسالیب وتقنیات القرصنة المتطورة

• اكتساب معرفة علمیة واسعة حیث یكتسب خریجي ھذه التخصصات لمحة عن 
والریاضیات،  والفیزیاء،  الروبوتات،  وعلم  الشبكات،  أنظمة  مثل  عدة  مواضیع 

والتفاضل، والتكامل.
• الوقوف أمام فرص العمل في كبرى الشركات العالمیة التي یعتمد مجال عملھا على 

التكنولوجیا مثل شركة مایكروسوفت، وشركة أوراكل، وشركة فیسبوك.
• اختراع تطبیقات تُسھِّل حیاتنا العلمیة.

About Ethical Hacking Course
This diploma is suitable for trainees looking to gain the requisite 
skills and specialist knowledge in all aspects of cybersecurity 
including the blockchain, risk management, big data, and the 
Internet of Things (IoT). The cybersecurity program provides 
training in cybersecurity fundamentals. Program firm provides 
information related to housework and private operations in all types 
of business and governmental and non-governmental environments.
The program includes training in security fundamentals, network 
fundamentals, defense, network management, network sharing, 
translation and recording, translation, design and management of 
projects, pickups and points, gaining the ability to anticipate 
information security risks and implement new methods of protecting 
networks and preventing cyber-attacks of all kinds.

Objectives:
• Study computer information systems and networks to determine 
how to    improve security and protocols.
• After completing the diploma, students should gain a heightened 
awareness of the dangers posed by malicious actors on the internet.
• Expected information exhibition, information, and its devices, new 
systems for information networks in organizations.
•  Handle computer communications across multiple systems.
• Utilizing technologies to perform or prevent cyber-attacks of all kinds. 
• Inculcating the required knowledge that ensures an 
understanding of the important concepts of cybersecurity.
• Helps protect data and systems connected to the Internet.
• Learn the latest network security concepts and advanced 
hacking methods and techniques
• Acquiring broad scientific knowledge as graduates of these 
disciplines gain a glimpse into several topics such as network 
systems, robotics, physics, mathematics, calculus, and integration.
• Standing in front of job opportunities in major international 
companies whose field of work depends on technology, such as 
Microsoft, Oracle, and Facebook.
• Invention of applications that facilitate our scientific life.

دبـلـوم األمـن الـسيبـرانـي والــقــرصـنـة األخـالقية
Cyber Security and Ethical Hacking Diploma

الجھة المستھدفة للمشاركة بالدبلوم
طالب  و  والجامعات  العامة  الثانویة  كطالب  المختلفة  الفئات  یستھدف 

وخریجي ھندسة وأمن الشبكات والموظفین والمھتمین في ھذا المجال

مدة البرنامج:
بواقع ۳۰۰ ساعة تدریبیة.

رسوم البرنامج:
۱۳۰۰ دینار اردني باالضافة الى امكانیة التقسیط على مدة الدبلوم

تاریخ االنعقاد:
حزیران ۲۰۲۱ 

الوثائق المطلوبة:
۱. صورة شخصیة

۲. صورة عن ھویة االحوال المدنیة او جواز السفر
۳. صورة عن اخر مؤھل علمي

Target:
High school and university students, network engineering and 
security graduates, employees, and those interested in this field.

Program Duration: 
(300) hours long running over nine month

Fees:
1300 JDs, this fee can be paid by installments.

Date: 
June 2021 

Required documents:
1. A copy of your passport or ID card
2. A passport size picture
3. A copy of the last acquired college / university Certificate.
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Fundamentals of Cybersecurity أساسیات األمن السیبراني

Network Security أمن الشبكات

Database Security أمن قاعدة البیانات

Server Security أمن الخادم الرئیسي

Web Application Security أمن تطبیقات الشبكة الحاسوبیة

Information Security Compliance االمتثال ألمن المعلومات

Mobile Application Penetration Testing اختبارات اختراق لتطبیقات الھواتف
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