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ההצלחה שלכם
בראש סדר העדיפויות שלנו

מומחי פתרונות ומערכות מחשוב
Co-op תואר

סקירת תכנית לימודים
בתחום  בקריירה  להמשיך  שרוצים  מיועדת לסטודנטים  מחשוב  ומערכות  רשתות  פתרונות  מומחי  התואר  תוכנית 
טכנולוגיות המידע בכדי לענות על הביקוש בתעשייה לטכנאי מחשבים, מנהלי מערכות ומנהלי רשתות. התוכנית 
מתמקדת בלימוד המיומנויות הדרושות לשירותי תשתיות IT, מערכות הפעלה ממוחשבת ותוכנות ניהול רשת, ניהול 

מרכז נתונים ומחשוב ענן.
באמצעות קורסים מעשיים ואינטנסיביים באופן הדרגתי, הסטודנטים יקבלו תובנות על עקרונות טכנולוגיות מחשוב, 
תיאוריות חומרה ותוכנה, תקשורת רשת, תכנון, יישום, אבטחה, ניהול, תחזוקה ופתרון בעיות של מחשבים ומערכות 

רשת שונות.

Co-op-סקירת תקופת העבודה בתכנית ה
תקופת העבודה בתכנית ה-Co-op היא שלב חיוני בהתפתחות הסטודנטים שלנו. על-ידי העבודה הישירה בחברות 
קנדיות, סטודנטים יזכו ללמוד מיומנויות מעשיות המשלימות את הלמידה האקדמית שלהם. זה יבסס את התיאוריות 
והפרקטיקה שנלמדו בכיתה ובמקביל יעזור להם לפתח את הרשת האישית והמקצועית שלהם, מה שמקנה להם את 

הניסיון בתעשייה שהם צריכים כדי להתחיל את הקריירה שלהם.

 “הענף שלנו לא מכבד מסורת,“
 הוא מכבד רק חדשנות“    | סאטיה נדלה

השכר הממוצע של
 מהנדס מחשבים

 בקולומביה הבריטית הוא 
57,145 דולר קנדי לשנה.”



אפשרויות קריירה:
טכנאי מוקד שירות

למחשבים  תמיכה  טכנאי 
נייחים

מנהל מערכת
מנהל רשת

מהנדס מחשבים
מהנדס רשת

מהנדס מרכז נתונים
אנליסט ענן

Windows ארכיטקט
ארכיטקט פתרונות

אנליסט  מחשוב  אנליסט 
אבטחה

12+

דרישות קבלה
1. תעודת בגרות או תעודה מקבילה; או גיל 81 ומעלה.

2.  כתיבת חיבור קצר של הסטודנטים המסביר מדוע הם מעוניינים בתכנית 
וכיצד התוכנית יכולה לסייע להם לעמוד ביעדים העתידיים שלהם.

3. הרמה המינימלית של בקיאות בשפה האנגלית היא אחת מהבאות:
”C“ אנגלית 21 — ציון סופי מינימלי •

TOEFL PBT — 550; CBT — 213; IBT — 79 •
IELTS — 6.5 •

• בחינות מיון של Corenerstone — בציון מתקדם

השכר הממוצע של
 מהנדס מחשבים

 בקולומביה הבריטית הוא 
57,145 דולר קנדי לשנה.”

משך התכנית 24 חודשים סה”כ

חודשים
12

חודשים

הכשרה 
אקדמית

עבודת 
Co-op

ניתן ללמוד קורסי אנגלית כשפה שניה לפני תחילת התכנית



יעדי למידה
תוכנית זו ממפה ישירות למסלולי ההסמכה לתפקידים מוכרים בתעשייה. בסיום קורס זה, הסטודנט המצליח יוכיח 

באופן מהימן את היכולת:

להבין את

• תורת הרשת ושיטות תקשורת
UNIX ו GNU פקודות •

•  מושגים ועקרונות מרכזיים של ITIL לשיפור פעולות 
IT-ה

ליישם ולהגדיר

• סביבות הדמייה ואיחוד שרתים
• עמידה בתקנים וניהול אבטחת מידע

ADRMS ,ADCS ,ADFS ,ADDS ניהול עם •
 and Windows Server 2012 ,System Center 2012  •

Microsoft System Center 2012

לעצב

•  קמפוס ארגוני — בסגנון המודל ההיררכי תוך שימוש 
בניהול IP, ורשתות ללא גבולות

•  מרכז נתונים מודרני המשתמש במערכות של סיסקו 
ושיטות עבודה מומלצות בתעשייה

לנהל ולתחזק

• שירותי תשתיות ענן פרטיים וציבוריים
• מכשירי LINUX, מערכות קבצים ותקני היררכיה

Active directory do- (•  שירותי ניהול קבוצת עבודה 
)main services

•  חשבונות משתמשים, מחשבים ושירותים עם יחידות 
AD ארגון וארכיטקטורת אתרים



Co-op-תקופת עבודה בתכנית ה
ניסיון בעבודה והדרכה מעשית הם חלק חשוב 

ביותר בתוכניות שלנו

CISCO & ITIL )8 שבועות(
CCNA (Cisco Certified Network Associate)

ITIL Foundation Certification

MICROSOFT )24 שבועות(
MCSA (Microsoft Certified Solutions 

Associate)

MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert

Server Infrastructure)

 Windows 10 תרדגה

יעדי למידה
ניהול רשתות ומערכות  כל קורס בתכנית 
של  חזק  בסיס  לבנות  נועד  מחשוב 
לסטודנטים  בעולם  מבוקשות  מיומנויות 
במהלך   .IT-ה בענף  בקריירה  המעוניינים 
עם  ישירות  יעבדו  הסטודנטים  התוכנית, 
תוכנות  ניידים,  ומכשירים  מחשב  חומרת 
וילמדו   ,Cisco  ,Microsoft  ,Comptia כגון 
וניהול  בעיות  על  דגש  עם   ITIL תקני 

סיכונים.

COMPTIA )20 שבועות(
COMPTIA A+ Essentials

COMPTIA Network +

COMPTIA Linux +

COMPTIA Security +

COMPTIA Cloud +



תכנית לימודים

Comptia A  80 שעות
+A קובע שיטות עבודה מומלצות בפתרון בעיות, 
רשתות ואבטחה במגוון מכשירים כדי להכין את 
הקרקע לקריירות בתחום ה IT. הוא מכסה חומרת 
ניידים,  מכשירים  חומרת  היקפי,  וציוד  מחשב 
ובקישוריות  בחומרה  בעיות  ופתרון  רשתות 

ברשתות.

Comptia Network  80 שעות
ביצרן  תלות  ללא  רשת  הסמכת  היא   Network+
שסומכים עליה ברחבי העולם. הקורס מאמת את הידע 
והמיומנויות החיוניים הדרושים כדי לתכנן, להגדיר, 
ואלחוטית.  קווית  רשת  כל  בבטחה  ולפתור  לנהל 
אנשים מוסמכים של +CompTIA Network הם אנשי 
הן  נתונים  רשתות  העולם.  ברחבי  מבוקשים  מקצוע 

קריטיות עבור עסקים יותר מאי פעם.

קביעת תצורה של שרת Windows מתקדם 
r2 services 2012  80 שעות

והקצאת  תחזוקה  ניהול,  ביישום,  עוסק  זה  קורס 
 Windows Server בסביבת  ותשתיות  שירותים 
של  מתקדמת  תצורה  בעיקר  מכסה  זה  קורס   .2012
שירותים הנחוצים לפריסה, ניהול ותחזוקת תשתית 

.Server 2012 Windows

Comptia Linux  80 שעות
 LPI ידי  על  המופעל   ,Linux את  מציג  זה  קורס 
Linux. היות  וידע של  ומסמיך במיומנויות בסיסיות 
עבור חלק  היא מערכת ההפעלה המרכזית   Linux-ו
+Linux מהווה תעודה  ניכר מתשתיות ה-IT בעולם, 
במיוחד   ,IT-ה בתחום  העובדים  לאנשים  חיונית 
אינטרנט  בפיתוח  קריירה  של  בדרך  הנמצאים  אלה 

ותוכנה.

ניהול שרת Windows 2012 r2  80 שעות

הדרושות  הניהול  במשימות  מתמקד  זה  קורס 
כגון    Windows Server 2012 תשתית  לתחזוקת 
הגדרה ופתרון בעיות בזיהוי שמות, ניהול משתמשים 
 Active Directory Domain באמצעות  וקבוצות 
ותפקידים  קבוצתית  מדיניות   ,)AD DS(  Services

ויכולות חיוניות אחרות.

ענן Comptia  30 שעות

קורס +Cloud B מאמת את הכישורים והמומחיות של 
ותחזוקתם.  ענן  טכנולוגיות  ביישום   IT-ב העוסקים 
אודות   IT-ה בתחום  מקצוע  אנשי  מסמיך   Cloud+
הידע המשתנה ומתקדם כל הזמן שדרוש להם בכדי 

להצליח בסביבת הענן של ימינו.

הגדרת Windows  80 שעות

הידע  את  לסטודנטים  לספק  נועד  זה  קורס 
של  תצורה  והגדרת  להתקנה  הנדרשים  והמיומנויות 
מחשבים נייחים והתקנים של Windows 10 בסביבה 
מיומנויות   .Server  Windows של  ברשת  ארגונית 
אישית  ולהתאים  להתקין  כיצד  למידה  כוללות  אלה 
מערכות הפעלה של Windows 10, יישומים, אבטחה, 

תחזוקה ועדכונים.

תכנון ויישום תשתיות שרתים  80 שעות

וליישם  לתכנן  כיצד  ילמדו  התלמידים  זה  בקורס 
ניהול  כולל   Windows Server 2012 -ב פתרונות 
תשתית  ויישום  תכנון  שרתים,  תשתית  ותחזוקת 

ארגונית זמינה ביותר להדמיה וניהול זהויות.

Comptia Security  80 שעות
+Security הוא קורס שנחשב מהימן בעולם לאימות 
באופן   ,IT מידע  אבטחת  בתחום  ומיומנויות  מידע 
ביצרן. בתור אמת מידה לשיטות  יסודי, ללא תלות 
את  מכסה  זו  תעודה   ,IT מומלצות אבטחת  עבודה 
העקרונות החיוניים לאבטחת רשת וניהול סיכונים — 
לקריירה  בדרך  חשובה  דרך  לאבן  אותה  והופכת 

.IT באבטחת

 התקנה והגדרת תצורה של
Windows Server 2012 R2  80 שעות

והקצאת  תחזוקה  ניהול,  ביישום,  עוסק  זה  קורס 
 Windows Server בסביבת  ותשתיות  שירותים 
ראשוניים  ותצורה  ביישום  מתמקד  זה  קורס   .2012
 Active של שירותי ליבה, כגון רשתות, אחסון, שירותי
מדיניות   ,Directory Domain Services (AD DS)

.Hyper-V -קבוצתית, שירותי קבצים והדפסה ו
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יישום תשתית שרתים מתקדמת  80 שעות

קורס זה מכסה את הידע והמיומנויות הדרושים 
עם  ומאובטחת  זמינה  תשתית  וליישום  לתכנון 
 Active Directory Federation Service על  דגש 
שירותי   ,(PKI) ציבורי  מפתח  תשתית   ,)AD FS(
ניהול זכויות Directory Active (AD RMS) ושילוב 

.System Center עם מוצרי

Co-op-תקופת העבודה בתכנית ה

ניתוב ומיתוג Ccna  80 שעות

דרכם  בתחילת  רשת  למהנדסי  מיועד  זה  קורס 
בסיסי  בידע  שלכם  ההשקעה  את  למקסם  ועוזר 
המעסיק  של  הרשת  ערך  את  ולהגביר  ברשתות 
להתקין,  האפשרות  את  מחזק  גם  זה  ידע  שלך. 
להגדיר, להפעיל ולפתור בעיות ברשתות בינוניות 

ומנותבות וממותגות.

תשתית ITIL 2011  80 שעות

עבודה  לשיטות  הנחיות  של  מערכת  היא   ITIL®
מומלצות שהפכה למסגרת שאומצה ברחבי העולם 
ידי  על   (ITSM) מידע  טכנולוגיית  שירותי  לניהול 
ארגונים ציבוריים ופרטיים רבים. מאז תחילת 1990, 
ותהליכים  בפונקציות  מהתמקדות  התפתחה   ITIL®
החיים  מחזור  בניהול  להתמקדות  ו-2   1 בגרסאות 

המלא של השירות בגירסה הנוכחית.

MSC 
414
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100

ITI 
100*



Microsoft

IBM

Google

ASUS

Oracle

 עבודה במקצוע
IT תשתית

• שירותים מנוהלים
• שירותי מערכת

• שירותי מרכז מידע
• שירותי אבטחה

• שירותי ענן
• שירותי רשת

חברות IT מוכרות

www.ciccc.ca
609 West Hastings Street, Vancouver, BC V6B 4W4
+1 (604) 620-1111 | info@ciccc.ca


