
"NB " აკადემია გთავაზობთ კომპიუტერული ინჟინერიის (IT)   და ქსელის ადმინისტრირების 

შემსწავლელი კურსებს სტაჟირებით. 

კურსი განკუთვნილია მათთვის ვისაც სურს დამოუკიდებლად გადაჭრან კომპიუტერული 

პრობლემები: (რემონტი, აწყობა, დიაგნოსტიკა, მონაცემების გაძლიერება), დამოუკიდებლად 

დააინსტალირონ და ოპტიმიზაცია გაუკეთონ კომპიუტერის პროგრამულ უზრუნველყოფას.  

პირველი ნაწილი:-კომპიუტერის არქიტექტურა 

 კომპიუტერის აგებულება, მახასიათებლები, სტანდარტები. ტექნიკის დაშლა- აწყობა, 

დიაგნოსტიკა, ტესტირება, შეკეთება.  HDD-ს დაყოფა, დაფორმატება, განულება, BAD -

ბლოკები; 

 ოპერაციული სისტემა -WINDOWS  XP-ის ბაზაზე -xp; sp2; sp3 - ინსტალაცია;  WINDOWS-7; 

WINDOWS-8.1; WINDOWS-10; LINUX; ინსტალაცია. - WINDOWS-ის შესწავლა, კლონირება, 

ბექაფი და აღდგენა. 

 -Run,  რეესტრი,  სერვისები, პროცესები, ოპტიმიზაცია, დეფრაგმენტაცია. 

დამატებითი საშუალებები 

 ანტივირუსები, ფაირვოლები და დაცვითი სისტემები. 

 იუზერები, პრივილეგიები, შეზღუდვები დაპაროლება, ინფორმაციის დაცვა. 

 დაზიანებული და დაკარგული ინფორმაციის აღდგენა 

 

მეორე ნაწილი-კომპიუტერის არქიტექტურა 

 ქსელის დაგეგმვა; ქსელის აგება და მონტაჟი; ქსელის მონტაჟის სტანდარტები და 

წესები 

 სამონტაჟე ინსტრუმენტები და მათი გამოყენება; ქსელური ტოპოლოგიები 

 ქსელის პროგრამული კონფიგურაცია; ქსელური აპარატურა, მათი გამოყენება და 

მონტაჟი 

 ქსელის პროგრამულად გამართვა და მისამართების დანიშვნა; უკაბელო ქსელი (Wi-Fi) 

 Wi-Fi კონფიგურაცია და მონტაჟი; მარშუტიზატორების კონფიგურაცია და მონტაჟი 

 DNS-კლიენტის კონფიგურაცია; ინფორმაციის დაცვა ქსელში; ქსელში სამუშაო 

პროგრამების გამოყენება 

 

 სრული კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელი შეძლებს: 

დამოუკიდებლად გაერკვეს კომპიუტერის არქიტექტურაში,  ჩამოაყალიბოს სასურველი 

კომპიუტერის კონფიგურაცია და მოახდინოს ახალი კომპიუტერის აწყობა . ჩაატაროს 

კომპიუტერული ტექნიკის ტესტირება, მოახდინოს დიაგნოსტიკა და  გაარემონტოს 

დაზიანებულ მოწყობილობები. მოახდინოს ოპერაციული სისტემების ინსტალაცია, 

დრაივერების მოძიება და მათი ინსტალაცია. განახორციელოს გარე მოწყობილობების 

(პრინტერი, ფაქსი და სხ) მიერთება. აღმოფხვრას პროგრამული უზრუნველყოფის 

დაზიანებისგან (ვირუსებისაგან და სხ.) გამოწვეული ავარიული სიტუაციები. დაგეგმოს და 

გაიყვანოს ლოკალური ქსელი. 

 

კურსის დასრულების შემდეგ ტესტირების საფუზველზე გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი 

 



კურსის ხანგრძლივობაა 2 თვე. მეცადინეობა მიმდინარეობს კვირაში 3-ჯერ. 

 

"NB " აკადემია  გთავაზობთ სტაჟირებას მაღალი დონის კომპიუტერულ სერვის ცენტრში.  

სტაჟირების დროს კურსდამთავრებული ადგილზე გაეცნობა კომპიუტერებისა და 

ნოუთბუქების დიაგნოსტიკას და მათ შეკეთებასა.  

სტაჟირების დროს შესწავლილი იქნება ისეთი საკითხები როგორიცაა: 

კომპიუტერის სრული დიაგნოსტიკა; შეკეთება; ნაწილის შეცვლა; მონაცემების გაძლიერება; 

რადიატორების გაწმენდა; გადაცხელებისგან დაცვა; ნოუთბუქზე ეკრანის შეცვლა, 

ვიდეოკარტის შეკეთება , პროგრამული გამართვა, ვირუსებისგან გაწმენდა, დაკარგული 

ინფორმაციის აღდგენა და სხვა მრავალი დეტალი.  

წარმატებულ კურსდამთავრებულებს ექნებათ რეალური დასაქმების შანსი აღნიშნულ 

კომპანიაში!!! 

 

სტაჟირების ხანგრძლივობაა: 1 თვე.  

 

მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბასქ.1/5. ეროვნული ბანკის 

გვერდით. 

ტელეფონები: 272-87-87; 214-66-43; 593 73 70 43 

ელ .ფასტა: info@nbacademy.ge 

ვებ-გვერდი: www.nbacademy.ge 

Skype: nbcenter.ge 


