
סטודנט יקר,

ברכות על הצטרפותך למשפחתינו ,

אנו  מאחלים לך תקופת לימודים מאתגרת ומלאת עניין שתוביל אותך למצוינות מקצועית      
ולעיצוב דמותך כאיש היי-טק בכיר בעתיד.

הינך עומד/ת בפני אתגרים רבים ומורכבים: לימודים, שיעורי בית, עבודות הגשה, בחנים,        
מבחנים פנימיים, מבחנים חיצוניים ועוד.

על מנת לעמוד בכל האתגרים האלו חשוב מאוד להתחיל את הלימודים כראוי בכדי למנוע     
יצירת פערים, וכמובן להיות תמיד עם האצבע על הדופק בכל תקופת הלימודים.

בכל  שאלה  או בעיה הנך מוזמן/ת לפנות בהקדם האפשרי וללא היסוס למזכירות המכללה או 
לראש המחלקה.

                 שעות המכינה :

המכינה תתקיים בין 
השעות :

17:30-21:30

דרך צלחה...

יוצאים לדרך...

מצפים יחד אתכם לקורס הכשרה פורה, מעשיר ומאגר,

            בהצלחה !
מכללת סייבר פור יו.

קורס סייבר האקינג וניהול רשתות
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שעות אקדמיות



- קבלת פנים והיערכות. 17:30-17:45

- דברי פתיחה. 17:45-18:00

18:00-18:45- שיעור חלק ראשון - מבוא.

- הפסקה. 18:45-19:00

19:00-20:00- שיעור חלק שני - סייבר.

20:00-20:10- הפסקה.

20:10-21:30- שיעור חלק שלישי - המשך+תרגול.

שעת סיום : 21:30

לוח זמנים מכינה ביומה הראשון : 

מצפים יחד אתכם לקורס הכשרה פורה, מעשיר ומאתגר,

            בהצלחה !
מכללת סייבר פור יו.

קורס סייבר האקינג וניהול רשתות
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    החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את תוכנית הלימודים לפי שיקול דעתה לרבות סגל המרצים ושעות הלימוד.
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17:30-17:40- קבלת פנים והיערכות.

17:40-18:30- שיעור חלק רביעי -התקפות.

- הפסקה. 18:30-18:40

- תרגול -רשתות. 18:40-19:20

- הפסקה. 19:20-19:30

- חזרה למבחן. 19:30-20:00

20:00-21:30- מבחן+ שיחות אישיות.

שעת סיום: 21:30 

לוח זמנים מכינה ביומה השני :

מצפים יחד אתכם לקורס הכשרה פורה, מעשיר ומאתגר,

            בהצלחה !
מכללת סייבר פור יו.

קורס סייבר האקינג וניהול רשתות
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