Ethical Hacking
הכנה למבחן  CEHשל EC-Council
 42מפגשים של  2שעות ,בימי ראשון ורביעי.
ראה תאריך פתיחה בדף הבית באתר

מבוא
תחום תקיפת ( Cyberאו לוחמת מידע או לוחמה קיברנטית או מבחני חדירה)
הינו מן התחומים הטכנולוגיים המרתקים בעולם אבטחת המידע והCyber -
 .Warfareהתחום  -מהחשובים מבין חמשת עולמות אבטחת המידע.

מטרת התכנית
לאפשר לאנשי  ITלהרחיב ידיעותיהם בתחום ההתקפה וכלי ההתקפה.
על המרצים נמנים מובילי ההאקרים בישראל בהובלת יובל נתיב המשמש גם
כמנהל תוכנית  .Hacking Defined Expertsהקורס מיועד להכין את
התלמידים למבחן  CEHשל .EC-Council

מתכונת הלימודים

:3003 – 3002
עשור של בכורה מקצועית
.
קורס  Ethical Hackingמספק
כלים לאנשי אבטחת מידע ,כדי
להתמודד עם מבחן ההסמכה
 CEHשל .EC-Council
"אינך יכול להחשיב עצמך כשוער,
אם אינך יודע כיצד חלוץ פועל".
הקורס עוסק בהכשרה ובהכנת
התלמידים למבחן אשר כולל 051
"שאלות אמריקאיות".
פנה אל היועץ להכוונה.

משך התכנית  24מפגשי ערב ,בימי ראשון ורביעי .הלימודים מתקיימים בקמפוס
.See Security

עלות התכנית :סך  ₪ 400 + ₪ 9,900דמי רישום.

זכאות

לתעודה :קיימת חובת נוכחות ב 70%-מהמפגשים .לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודת השתתפות
של :See Security

"קורס הכנה למבחן "CEH
לכל מידע נוסף או לתיאום ראיון אישי או פגישת יעוץ:
יועץ אקדמי:

אבי ויסמןavi@see-security.com ,054-5222305 :

מידע מינהלי:

אלוירה אליסייבelvira@see-security.com ,052-8787889 ,03-6122831 ,

מבחן CEH
מבחן  CEHמתבסס על  150שאלות "אמריקאיות" .ספר ההכנה כלול במחיר הקורס.

הערות:






ארוחת בוקר קלה כלולה במחיר.
פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים.
דמי ההרשמה אינם מוחזרים ,אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי המכללה.
דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד.
המכללה מביאה לידיעת הנרשמים והתלמידים כי ייתכנו שינויים במערך התכנית,
במועדי הלימודים או בכל נושא אחר .הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים.
עלות מבחן  CEHאינה כלולה במחיר הקורס .כל נרשם נדרש להרשמה עצמית.
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תוכנית הלימודים

1. Module 01: Introduction to Ethical Hacking
2. Module 02: Footprinting and Reconnaissance
3. Module 03: Scanning Networks
4. Module 04: Enumeration
5. Module 05: System Hacking
6. Module 06: Trojans and Backdoors
7. Module 07: Viruses and Worms
8. Module 08: Sniffers
9. Module 09: Social Engineering
10. Module 10: Denial of Service
11. Module 11: Session Hijacking
12. Module 12: Hacking Webservers
13. Module 13: Hacking Web Applications
14. Module 14: SQL Injection
15. Module 15: Hacking Wireless Networks
16. Module 16: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
17. Module 17: Buffer Overflow
18. Module 18 Cryptography
19. Module 19: Penetration Testing
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לכבוד
המכללה לאבטחת מידע וללוחמת מידע
שיא סקיוריטי טכנולוג'יז בע"מ
רמת-גן – פקס03-6122593 :
נא לרשום אותי לתוכנית הלימודים

קורס "על הבוקר"Ethical Hacking for CEH :
פרטים אישיים:
שם פרטי

שם משפחה

שנת לידה ________

ת.ז.

.

כתובת פרטית
טל' נייד

טל' בבית:

.

פקס

כתובת E –mail

.

מקום עבודה:
טל'

שם החברה

.

תפקיד

לתשלום (נא סמן בחירתך):


 - ₪ 400דמי רישום (חובה בכל מקרה))



שכר לימוד בסך ₪ 3,000

 מצ"ב שיק  '1מס' _______________ ליום __________ ע"ס ( ₪ 1,500ניתן לשלם עד  2תשלומים)
מצ"ב שיק  '2מס' _______________ ליום __________ ע"ס ₪ 1,500
(את ההמחאות יש לרשום לפקודת שיא סקיוריטי טכנולוג'י בע"מ)
 מצ"ב מכתב התחייבות המעסיק ,אם הינך ממומן על ידו )1( .יודפס ע"ג נייר לוגו ( )2בציון מספר ח.פ של החברה,
( )3לתשלום שוטף  30 +ממועד הפתיחה לכל היותר)
 נא לחייב כרטיס אשראי


בתשלום אחד



ב 2 -תשלומים ללא ריבית.

שם בעל הכרטיס

בתוקף עד:

ת.ז .בעל הכרטיס

בתוקף עד:

תא' לידה של בעל הכרטיס

כתובת בעל הכרטיס ,המעודכנת בחברת האשראי

.
.

טלפון בעל הכרטיס ,המעודכן בחב' כרטיסי האשראי

.

שם בנק+סניף הבנק בו מנוהל חשבון כרטיס האשראי

.





דמי ההרשמה אינם מוחזרים ,אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי המכון ו.See Security
דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד.
יש לוודא כי התשלומים יסתיימו עד למועד סיום הקורס.
תאריך:

שיא א .סקיוריטי טכנולוג'י בע"מ

חתימה:

ח.פ513431403 :

.

ספק משהב"ט83/168200 :
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