
 

 الستشارات والتدريب وتكنولوجيا المعلوماتل للبحوث واشركة سيرتي بورت
 

 حول الشركة 
الحجيثة  ةالتكشمهجي تجاالسالهي شخكة فمدطيشية متخررة في  سيرتي بورتل للبحوث واالستشارات والتدريب وتكنولوجيا المعلوماتشخكة إن 
 واالستذاراتتعسل عمى تقجيم خجمات التجريب الستقجم وتطهيخ البخمجيات والحمهل  ت العالسية في فمدطين،ر به  لذخكة سيختي السدود السعتسج، 

ضسن مجسهعة متطهرة  الذهادات الخائجة والسعتسجة دوليا   الحرهل عمىوتعسل عمى تدهيل  ،في مجال تكشهلهجيا السعمهمات لألفخاد والسؤسدات
تطمبها سهق العسل السحمي والجولي مثل يالعالسية، وهي شهادات متسيدة  Certiportمن بخامج إصجار الذهادات التي تجيخها شخكة سيختي بهت 

 Adobe"الذهادة تعادلها عجة جامعات في مداق دراسي مثل مقجمة في الحاسهب"، وشهادات شخكة  IC3شهادة محه األمية الخقسية الجولية 
شهادات معتسجة و  Autodesk، وشهادات شخكة  ESB، وشهادات في ريادة األعسال والذخكات الشاشئةMicrosoftالستشهعة، وشهادات شخكة 

من خالل طاقم  تمك الذهاداتريبية الستخررة السؤهمة الجتياز االختبارات لمحرهل عمى وغيخها، باإلضافة لتقجيم الجورات التجالمغة اإلنجميدية 
 من السجربين السحتخفين والستخررين.

 
 رؤية الشركة 

 نحو مجتمع لديه المهارات والقدرات في مجاالت التكنلوجيا الحديثة موثقة ومعتمدة عالميًا ووفق متطلبات سوق العمل.
 

 المهمة 
في تقجيم الحمهل والبخامج والتطبيقات التي تداهم في دعم األفخاد والذخكات تكهن واحجة من الذخكات الخائجة بهرتل ل سيختيتدعى شخكة 
تدهيل الحرهل عمى شهادات لألفخاد ومخاكد االختبار السعتسجة من خالل دوليا السعتسجة  والتجريب و االختباراتتقجيم االستذارات والسؤسدات، و 

وغيخها، ومداعجة األفخاد في  وأوتهديدك وأبل معتسجة من شخكات التكشهلهجيا والحاسهب العسالقة في العالم أمثال شخكة مايكخوسهفت وأدوبي
شهلهجية والسهارات التك من الخبخات والجولية قجرة الذخكات عمى اإليفاء بستطمبات سهق العسل السحمية وتعديدالحرهل عمى فخصة عسل مالئسة 

 .الحجيثة
 

 األهداف 
 والسؤسدات لألفخادتطهيخ البخمجيات في مجال تكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت  -1
 تكدب الستجربين السهارات والقجرات الجتياز االختبارات السختمفة. في مجاالت التكشهلهجيا تقجيم بخامج تجريبية -2
من خالل السذاركة في  تكشهلهجيا السعمهمات من خالل مشح الذهادات الجولية السعتسجةإحجاث قيسة إضافية واضحة في مجال  -3

 .السدابقات الجولية لكبخى الذخكات التكشهلهجية
 قجرة الحاصمين عمى الذهادات السعتسجة في قطاع التكشهلهجيا من الحرهل عمى فخص عسل بذكل مباشخ وغيخ مباشخ. -4
 دوليا  بسهاصفات تمبي احتياجات السدتفيجين. تهفيخ شهادات بسيدة عالية ومعتسجة -5

 



 

 الدورات التدريبيةأهم  
 . ESBريادة األعسال الجولية  .1
 Microsoft Officeدورة متخررة في بخامج   .2
 .  Adobeالسرسم السحتخف باستخجام بخامج  .3
 السعتسجة عالسيا.  IC3محه األمية الخقسية  .4
 .  Ethical Hackingالهاكخ األخالقي  .5
 .Autodeskبخامج السذاريع االنذائية  .6
 .ESBوفق السشهاج العالسي  ريادة األعسال وتجريب السجربين وادارة األعسال .7

 
 االستشارات: 
 تقجيم خجمات التجريب والتأهيل لألفخاد والسؤسدات والذخكات في بخامج وتطبيقات االتراالت وتكشهلهجيا السعمهمات. -1
 في مجاالت االدارة والسذاريع وريادة األعسال. حميةتقجيم االستذارات لمذخكات الس -2
 والستشهعة وفق احتياجات ومتطمبات الدهق السحمي. في مجاالت االتراالت وتكشهلهجيا السعمهماتاالستذارات تقجيم  -3

 
 

 فائدة الشهادات الدولية 
  دولة عبخ العالم. 148الذهادات معتسجة في أكثخ من 
  هل مشها لمعالسية سشهيا في بخامجالسدابقات السحمية والتأيسكن لمسدتفيجين لجيكم السذاركة في  Microsoft2020، Adobe2020 

لسذاهجة معمهمات حهل السدابقات الجولية  أخخى. محمية ، والسذاركة في أي مدابقات2222والسقخر أن تقام في شهخ أغدطذ  
Microsoft   و مدابقاتAdobe 

 
  ومرخ في اعتساد مشاهج الذخكة في التجريذ واعتساد شهاداتها كسا يتم حاليا التجاول بين قامت عجة جامعات في أوروبا واألردن

بجيال عن مداقات مقجمة في الحاسهب أو ما يعادلها، ومعادلة  IC3 محه األمية الخقسية الجامعات في غدة والزفة عمى اعتساد شهادة
لطالب تمك السداقات االنتداب لسخكدكم لمحرهل عمى الذهادة، باإلضافة  الذهادة بالسادة األكاديسية واعتساد درجتها وبالتالي يسكن

 .لغيخها من الذهادات األخخى 
 .الحرهل عمى الذهادات السعتسجة يديج من الكفاءة األكاديسية لجى السدتفيجين 
  بارزة وذات قيسة إضافية.الحرهل عمى الذهادات يداعج السدتفيجين عمى الحرهل عمى وظائف مشاسبة ويجعل الديخة الحاتية لهم 

 
 
 
 



 

 أهم أعمالنا 
السسهل حكهمة  في التشسية الخيفية الستقجمة االستثسارمهشجس/ة زراعي من جسعية االغاثة الدراعية ضسن مذخوع  21تشفيح تجريب  

هحا السذخوع من أهم  ساعة تجريبية في مجاالت تجريب السجربين، وإدارة السذاريع، وريادة األعسال، حيث يعتبخ 168لهكدسبهرغ لسجة 
  والتي تؤهل الخخيجين مشه لدهق العسل الدراعي.الجسعية السذاريع التي تشفحها 

 اضغط هشالتحسيل التطبيق :  –تشفيح تطبيقات لمههاتف الشقالة مثل تطبيق دكتهرنا  
 ئات الخخيجين مؤهمين لدهق العسل وإلجخاء االختبارات الجولية.عجة دورات تجريبية في الترسيم االحتخافي وتخخيج متشفيح  
 . " محه األمية الخقسية"  IC3تشفيح دورات في الذهادة الجولية في الحاسهب واالنتخنت  
كأول شخص في فمدطين وهه  ESBحرهل السهشجس/ دمحم العفيفي عمى الذهادة الجولية في ريادة األعسال والسذاريع الرغيخة  

  السحاضخ في الكمية الجامعية ومن الستخررين في ريادة األعسال .
 لجى شخكة سيختي بهرت العالسية.مخكد التعميم السدتسخ لتربح مخكد اختبار معتسج –الكمية الجامعية لمعمهم التطبيكية  اعتساد 
 اعتساد شخكة خبخاء التطهيخ لتربح مخكد اختبار معتسج لجى شخكة سيختي بهرت العالسية. 
 ترسيم وتطهيخ العجيج من السهاقع اإللكتخونية لعجة مؤسدات وشخكات. 
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