
 (SMTمركز سمير أبو طاحون )إجراءات التقدم للمنح التدريبية لدى السادة 

 

 الطلبة األعزاء

والمعلنة على صفحة  (SMT) مركز سمير أبو طاحونيرجى العلم بأنه بإمكانكم اآلن اإلستفادة من مذكرة التفاهم الموقعة مع 

بمجرد إبراز هوية الطالب  لمركزالدورات لدى ا% على جميع 50والحصول على خصم تفضيلي بمقدار  التدريب الرسمية

 .الجامعية

الهندسة الكهربائية لطالب واحد من المتفوقين من كل قسم من أقسام ويرجى العلم أيضا أنه يتوفر منحة تدريبية مجانية بالكامل 

 وبشكل متكرر في كل فصل دراسي وقسم هندسة الحاسوب بواقع منحتين

  فيرجىلإلستفادة من هذه المنحة: 

o  مراجعة رئيس القسم لمعرفة آخر موعد للتقدم لهذه المنحة وآلية التقدم لها واسم الدورة التي يرغب الطالب

يرجى التواصل  ولمزيد من المعلومات (Figure 1)  موجودة أدناه أسماء الدورات المتاحةباإللتحاق بها )

( مع العلم أنه سيتم عمل مفاضلة من قبل رئيس القسم بناء  aothman@smt.jo مع المهندس أحمد العثمان

لمعدل التراكمي وعدد الساعات التي نجح بها الطالب باستثناء المواد اإلستدراكية وإرسال الترشيح على ا

لمنح الطالب الذي تم ترشيحه المنحة التدريبية المجانية التي يريدها )آلية التقدم  المركزلعمادة لكلية لمخاطبة 

قسم أن يقوم بتحديد الفترة التي سيتم مسؤولية الو وعملية المفاضلة لهذه المنح هي شأن داخلي لكل قسم

 .(لهذه المنح فيها إستقبال الطلبات

  /ضابط اإلرتباط  – المركزبمخاطبة  مساعد عميد كلية الهندسة لشؤون اإلتصال بالصناعة والتدريبستقوم العمادة

 خطيا بالترشيحات والتنسيق معهم لمعرفة تاريخ بدء الدورات وإعالم األقسام بها إلعالم الطلبة.  

 

SMT Information Security Training Courses 

 Comptia A+ Computer HW/SW 

 CompTIA Security+ 

 CompTIA Network+ 

 CompTIA Linux+ 

 Certified Network Defender (CND) 

 Certified Ethical Hacker (CEH) 

 CERTIFIED SOC ANALYST (CSA) 

 ISO/IEC 27001 Lead Implementer 

 ISO/IEC 27001 Lead Auditor 

 EC-Council’s Certified Hacking Forensic Investigator (CHFI) 

 EC-Council Certified Incident Handler (ECIH) 

 CPENT training program 

 Licensed Penetration Tester (LPT) 

 Certified Information Security Manager (CISM) 

 Certified Information System Auditor (CISA) 

 Certified in Risc and Information System Control (CRISC) 

 Certified Information System Security Professional (CISSP) 



 

Figure 1: SMT Training Courses with their levels(Fundamental, Core, Intermediate and Core) 

 

 

 بالتوفيق للجميع

 مساعد عميد كلية الهندسة لشؤون اإلتصال بالصناعة والتدريب

 


