مواعيد وأسعار الدورات التدريبية

الجمهورية العربية السورية

في

مركز التميز السوري الهندي لتقانة المعلومات بجيله الجديد

E.S.D

وزارة االتصاالت والتقانة

الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة

 أسعار التدريب في حال التسجيل على الدورات متفرقة ضمن المسار الواحد.1
Course Name

Duration

Start

Full Rate
SP

Students
SP

Groups
SP

Certificate

Capstone Certificates Previous knowledge

Track A- Cyber Security
Introduction to Cyber
Forensics

45 days

Tues 4/1/22

400,000

200,000

Certificate in Cyber
Forensics

260,000

-

OS(WIN,LINUX),
basics of networking

Pass both to get:
CCAWT (Certificate
Course in Advanced
Web Technologies)

Knowledge of web,
basics of data
structure.

Track B - Advance Web Technology
Web Programming II

35 days

Sun 21/11/21

360,000

180,000

235,000

Certificate in Web
Programming

DevOps

45 days

Sun 16/1/22

800,000

380,000

500,000

Certificate in DevOps

Track C- Network Security
Network Fundamentals

10 days

Sun 21/11/21

120,000

60,000

75,000

Certificate in Networking
fundamentals.

VM Ware Technologies

15 days

Sun 5/12/21

175,000

90,000

115,000

Certificate in Virtualization

Net Defense and
Countermeasures

45 days

Sun 9/1/22

520,000

265,000

340,000

Certificate in Network
Security

ITIL 4.0

10 days

Sun 6/2/22

115,000

60,000

75,000

Certificate in ITIL4.0

Not Needed
Pass both to get:
CCNS (Certificate
Course in Network
Security)

Network
Fundamentals
Network
fundamentals
Software development
or Network Setup and
planning

Miscellaneous
Cloud Technology

25 days

Sun 27/3/22

225,000

115,000

150,000

Certificate in Cloud
Technology

Not needed

Pre-requisite: Candidates will have to pass a basic English language test. Candidates are expected to have pre-intermediate proficiency in the English language.
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.2أسعار التدريب في حال التسجيل على جميع الدورات ضمن أحد المحاور األساسية
Track Name

Groups rate
SP

Students rate
SP

Full rate
SP

Duration

580,000

450,000

895,000

80 Days

Track B Courses

485,000

370,000

655,000

80 Days

Track C Courses

مالحظات:

 .1أسعار الطالب تطبق على طالب الجامعات العامة والخاصة بما فيهم طلبة الدراسات العليا والماجستير ،وعلى الراغبين من مواليد  1991فما فوق.
 .2أسعار المجموعات تطبق في حال تم تسجيل خمسة أو أكثر من العاملين في نفس الجهة العامة أو الخاصة في نفس الدورة أو المحور.
 .1ال يمكن االستفادة من أكثر من حسم في آن واحد.
 .4تعرف األيام بأنها أيام عمل يستثنى منها العطل الرسمية واإلجازات.
 .5سيخضع المتقدمون إلى امتحان باللغة اإلنكليزية ضمن مقر الهيئة (امتحان تأهيلي لحضور كافة الدورات) ،ويعفى الخاضعون لالمتحان السابق من التقديم إليه في
حال التسجيل على بقية الدورات.
 .6يجب على المتقدمين الذي اجتازوا اختبار اللغة اإلنكليزية بنجاح ،تزويدنا بإشعار تسديد رسوم الدورة التدريبية في حساب الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
رقم ( )111-616627-1116لدى المصرف التجاري السوري.
 .6يجب على العاملين في القطاع العام الحصول على موافقة جهاتهم التي يعملون لديها.
 .7يرجى االلتزام بمواعيد التسجيل.
 .9عدد المقاعد التدريبية لكل دور  21فقط.
 .11تعتبر المعارف السابقة للدورة التدريبية غير ملزمة للمتدرب ،وال يخضع المتدرب ألي امتحان فيها.
 .11يتوفر لدى المركز كافة المراجع العلمية.

2021-2022

2/2

