


 

 

 

  בקורס הבסיס פירוט נושאי הלימוד קורס שם
 שעות
 אקד'

Academic Overview 4 סקירת תהליך הלימוד ומתן דגשים כיצד ללמוד בצורה האופטימלית 

Computer Architecture 
והחומרה: איך המחשב עובד? האלגברה מושגי הבסיס בעולם התוכנה 

 מאחורי החישוביות.
26 

Introduction to Programming 
Using C# Language 

. לימוד הכלים הקיימים לכתיבה, Cלימוד יסודות התכנות תוך שימוש בשפת #
 בדיקה והרצה של תוכניות מחשב בגישה מעשית.

45 

Computer Methodology 
Using C# 

תוכניות מחשב ברמה גבוהה יותר, תוך לימוד מרכיבים נוספים לימוד פתוח 
 .Object Oriented-ומבוא ל Cשל שפת #

46 

Programming Project 
מאות שורות קוד, לתרגול הנלמד על   כתיבת פרויקט תוכנה בסדר גודל של

#C .עד לשלב זה 
50 

Introduction to Testing 
 מה מגדירים כיצד?, אותם מגלים כיצד? באגים הם מה. הבדיקות עולם לימוד

 ?זאת עושה אכן שהיא מוודאים כיצד? לעשות צריכה התוכנה
45 

Relational Data Bases and 
SQL 

לימוד עולם בסיסי הנתונים, הן על הצד התיאורטי של בסיסי הנתונים והן על 
 .Cהצד המעשי של עבודה עם בסיסי נתונים מתוך שפת #

34 

Certified Tester Foundation 
Level - ISTQB - Part A 

 חיםונוהמ המונחים עם הכרות' א שלב, CTFL ה מבחני לקראת מסודר לימוד
 .השונים

24 

Test Management 22 תוכנה בדיקות  וניהול לביצוע כלי עם הכרות 

Certified Tester Foundation 
Level - ISTQB - Part B 

 המתקדמים המונחים לימוד' ב שלב, CTFL ה מבחני לקראת מסודר לימוד
 .בהם המעשי השימוש על דגש תוך

28 

Agile 
 משתלבים התוכנה בודקי וכיצד תוכנה לפתוח המודרנית למתודולוגיה מבוא

 .זו אינטגרטיבית בשיטה
9 

Testing Project A 54 .וכתיבתם בדיקות בתכנון הסטודנטים יתנסו בו אישי בדיקות פרויקט 

CTFL exam preparation 
 לקראת והמעשי התיאורטי החומר כל סיכום CTFL  ה מבחן לקראת חזרה

 .המבחן
8 

ISTQB certification exam 
 .ISTQBשל ארגון הגג של הבודקים  בינלאומי הסמכה מבחן

 בוגרי סלע זכאים לגשת למבחן ההסמכה כחלק מתוכנית הלימודים.
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 בקורס המורחב להייטק פירוט נושאי הלימוד קורס שם
 שעות
 אקד'

HTML and JavaScript 
 CSS בעזרת אינטרנט דפי עיצוב, JavaScript DOM-ו HTML לימוד

 .אינטרנט אתר יבנו הסטודנטים זה מודול של בסיומו
43 

Introduction to Unix 
ברמה של משתמש מתוחכם המסוגל לבצע  UNIX-ה במערכת לימוד השימוש

 פעולות מתקדמות
17 

Test Automation Tools 
 הסטודנטים, אוטומטיות תוכנה בדיקות לביצוע ממוחשבים תוכנה כלי שימוש

 לניהול מיקרוסופט מבית מוביל כלי) Team System ב ויתמקצעו יכירו
 (אוטומטיות בדיקות וביצוע בדיקות

26 

TCP/IP Networking 17 .ומשמעויות נפוצים פרוטוקולים ,מבנה ,רשתות 

Communication & 
Presentation Skills in Testing 

 מערכת, התוכנה בבית התוכנה בודק של יומית היום בהתנהלות וטיפול סקירה
 .התוכנה אנשי ועם בצוות הבודקים של העדינה הקשרים

9 

Testing Workshop 
 בהיקף בדיקות וביצע תכנון תהליך בביצוע הסטודנטים יתנסו מעשי בו פרויקט

 וידריך שיכוון בכיר במאמן ותלווה בצוותים תתבצע הפרויקט על העבודה גדול.
 .התהליך בשלבים השונים של
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