
תכנים, מסגרת ותנאי קבלה

קורס בסיס - 312 שעות אקדמיות, במימון מלא של האגף והקרן לחיילים משוחררים
אופציית הרחבה לקורס המלא - 550 שעות אקדמיות סך הכל, בעלות למשתתף 7,200 ₪ 

(ניתן למימון ע"ח הפיקדון)
◆ הלימודים בפיקוח משרד הכלכלה ומתקיימים במכללת סלע בין השעות 16:30 – 9:00

◆ משך הלימודים 5 חודשים (8 חודשים לקורס המלא), 2-3 ימים בשבוע

java מבוא לתכנות בשפת ◆
Android Studio & Android SDK Tools ◆

Android אפליקציות ◆
SQL  מסדי נתונים ושפת ◆

HTML and JavaScript ◆

◆ שימוש ואיטגרציה עם שירותי גוגל
Android Wear ◆

(Play) הכנסת אפליקציות לחנות גוגל ◆
Android Location & Security ◆

◆ פרויקט סיום – פתוח אפליקציה שלמה

בסיום הלימודים מסייעת מכללת סלע לבוגרי הקורס להיקלט לעבודה בתעשיית ההייטק.

תנאי קבלה: 
מעבר מבדקי התאמה • הבנה וקריאה באנגלית • ראיון אישי

sela@sela.co.il  |  *959  |  http://learn.sela.co.il
מכללת סלע רח' ברוך הירש 14-18, בני ברק

מכללת סלע בשיתוף האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון מציעים 
לך מסלול הכשרה מיוחד למקצועות הייטק

תכנות אפליקציות
Android

סלע - בחירת הסטודנטים כבר 26 שנים!
  ★ בוגרי סלע מגיעים הכי גבוה 

     ★ צוות מרצים בעלי הכרה בינלאומית
        ★ תמיכה אישית בכל סטודנט

1-700-700-678



שעות פירוט נושאי הלימוד בקורס הבסיסשם קורס
אקד'

Academic Introduction 
And Overview

סקירת מסלול הלימוד ומתן דגשים לגבי תהליך הלימוד. במהלך הרצאה זו 
4הסטודנטים יקבלו דגשים כיצד ללמוד בצורה האופטימלית במסגרת ההסמכה.

Android Studio & Android 
SDK Tools

הכרות מסודרת עם כלי הפיתוח העדכניים לאפליקציות אנדרואיד, החלופות 
12השונות וכיצד לעבוד עם Android Studio בצורה נכונה.

Introduction To 
Programming Using Java

לימוד יסודות התיכנות בשפת Java. בקורס זה נלמד לכתוב תוכניות מחשב 
.Android 56בסיסיות עבור סמארטפון מסוג

Computer Methodology 
using Java

לימוד פתוח תוכניות מחשב ברמה גבוהה יותר, תוך לימוד מרכיבים נוספים של 
 Object-לימוד של פקדים יותר מתקדמים של מערכת החלונות. מבוא ל .Java שפת

.Oriented Programming
63

Programming Project - 
First Java Application

כתיבת פרויקט תוכנה בסדר גודל של מאות שורות קוד. בפרויקט זה יתרגלו 
הסטודנטים את שלמדו על שפת Java עד לשלב זה, תוך התמודדות עם כתיבת 

מערך תוכנה שלם.
48

Developing Mobile 
Applications with Android

תחילת מעבר מסודר על פיתוח אפליקציות עבור מערכת ההפעלה אנדרואיד, 
 פיתוח מסכים וחלונות. שימוש ברכיבי UI, שימוש ב-APIs של אנדרואיד. 

ניהול ואחסון מידע באפליקציה.
57

Java for Android 
Programmers

לימוד נושאים מתקדמים ב-Java. לאחר שהסטודנטים למדו את יסודות התיכנות 
ב-Java בקורסים הקודמים, קורס זה מוסיף ומרחיב את הידע שלהם על מנת 

.Java-שיוכלו להתמודד עם פתרון בעיות אמיתיות ב
44

Relational Data Bases and 
SQL

בקורס זה ילמדו הסטודנטים על עולם בסיסי הנתונים. הסטודנטים ילמדו הן על הצד 
34התיאורטי של בסיסי הנתונים והן על הצד המעשי של עבודה עם בסיסי נתונים.

HTML and JavaScript
בקורס זה ילמדו הסטודנטים על עולם התיכנות ליצירת אתרי אינטרנט. 

הטכנולוגיה של תיכנות אתרי אינטרנט מורכבת מרבדים רבים ובקורס זה ילמדו 
הסטודנטים את הרובד האוניברסלי של פרויקטים מסוג זה.

34

פירוט נושאי הלימוד בחלק ההרחבה

UI (Styles & Themes) עבודה מתקדמת יותר  בהתאמת הממשקים, ייצוג ממשק משתמש עשיר יותר
9ומותאם על פי אפיון גמיש.

Google Services 
Integration

שימוש בAPI'S הרשמיים של גוגל, גוגל מספקת ספרייה עשירה של ממשקים וכלים כמו 
Google Drive, Google Docs, GCM17 וכו'. ביצוע ממשק מולם ושימוש בהם בתוך האפליקציות.

Basic Facebook/Google 
Authentication Integration

ביצוע זיהוי המשתמש , קבלת פרטים על המשתמש, מתוך פרופילים של 
GMAIL8 ו Facebook יצירת התממשקות עם מנגנוני זיהוי ברשתות חברתיות קיימות.

Advanced Android 
Application Development

לימוד התכונות המתקדמות ב-Android: פעולות ברקע, הודעות בין אפליקציות, שליטה 
27בחומרה ותקשורת. נלמד גם כיצד לנצל נכון את המשאבים המוגבלים של המכשיר.

Android Wear הכרות עם המחשוב הלביש של אנדרואיד, כיצד אפשר לשלב אנדרואיד במוצרים
9נוספים מעבר לטלפון. ביצוע אינטגרציה עם הטלפון.

Google Play Deployment התאמת האפליקציה  ,Google מעבר מאפליקציה מקומית למוצר בחנות האפליקציות של
.Google Play Store  11לדרישות הבסיס של

Android Location & 
Security

לימוד טכנולוגיות האבטחה והמיקום. כיצד משתמשים במיקום מחד ומצד שני 
21שומרים על פרטיותו של הלקוח.

Final project: Build your 
own Android App

 פרויקט הגמר להסמכה. התמודדות עם פרויקט גדול יותר "מקצה לקצה". 
96יצירת אפליקציה מגוונת תוך הכנת הסטודנט לעבודה עצמאית.


