
 
 
 

 בדיקת תוכנה  QAסילבוס קורס 
 יונסי קובימרצה: 

 
 אודות הקורס

 במוצרים חיינו את מלוות תוכנות שבו בעידן, טק ההי בעולם ונדרש משמעותי תחום הוא הבדיקות תחום
 לא מתקלות וסובל נבדק שלא מוצר. הלקוח בדרישות ולעמידה המוצר לאיכות רבה חשיבות קיימת, רבים
 מקצוע .מצפים אנו להם, איכות של גבוהים ובסטנדרטים תחרותי כך כל בעולם מעמד להחזיק יוכל

 התכנים .ל"ובחו בארץ טק ההי בתעשיית תעסוקה של מגוונות הזדמנויות ומאפשר מרתק הוא הבדיקות
 להשתלב לתלמידים לאפשר מטרה מתוך התעשייה לצרכי ביחס ביותר מהמעודכנים הם הקורס של

 .זאת לעשות יבחרו אם הבדיקות בתעשיית בהצלחה

 

 ת הקורסמטר
 .טק ההי בעולם בסיסיים ומושגים בדיקה מתודולוגיות עם היכרות .1
 .השרת בצד נתונים לבדיקות SQL בשפת שימוש .2
 .בדיקות לניהול חדשים כלים עם היכרות .3
 .Mobile ובבדיקות  Web בבדיקות התמחות .4
 .QA-ה בתחום עבודה הזדמנויות ויצירת עבודה לראיונות הכנה .5
 

 למי מיועד הקורס

 בו למצוא ואף התחום את להכיר, הבדיקות עולם לתוך להיכנס שמעוניינים רקע לחסרי מיועד הקורס
 .ידניים כבודקים תעסוקה

 
 

 דרישות הקורס

 לקופסא. מחוץ וחשיבה בסיסית אנגלית רמת נדרשת. רקע לחסרי מתאים הקורס

 ואישיות קבוצתיות ובמשימות רבים בתרגולים מלווה הקורס

 
 יש חבילת אופיס בסיסית.עליו יש להגיע לשיעורים עם מחשב נייד 

והגשת פרוייקט  מהמפגשים 80% של לנוכחות בכפוף, אקסטרא מטעם תעודה תוענק הקורס לבוגרי
 .מסכם

 
 

 המרצה אודות

 מטעם נט בדוט פיתוח קורס בוגר (, וכלכלה לוגיסטיקה) אילן בר' באונ ראשון תואר בוגר  ,יונסי קובי
 למעלה מרצה .מייקרוסופט של הדרכה ומוסמך נס מכללת מטעם SAP בבדיקות מאסטר, הפתוחה' האונ

 QA מחלקות של וליווי בהקמה עשיר ניסיון בעל. ובאקדמיה במכללות תוכנה בדיקות בתחום שנה 14-מ
 .ל"ובחו בארץ גופים למספר הבדיקות בתחום ויועץ הזנק בחברות



 
 
 

 פירוט תכני הקורס )סילבוס(

 ?לצמוח אפשר לאן? התחום התפתח איך, הבדיקות עולם עם היכרות .1
 הבדיקות מעולם ומושגים מתודולוגיות .2
 בתהליך הבדיקות והשתלבות תוכנה מוצר חיי מחזור .3
 המערכת מנתח מול ועבודה פערים מציאת, זרימה ותרשימי איפיון ניתוח .4
 (STP) בדיקות תכנון וכתיבת דרישות עץ חילוץ .5
 (STD) הבדיקות עיצוב, תעשה ואל עשה כללי, בדיקה תרחישי כתיבת .6
 (STR) ממצאים וסיכום תקלות לדיווח כלים, באג מדווחים כיצד .7
 הדפדפן והתנהגות Web בדיקות על לדעת שצריך מה וכלHtml  שפת לימוד .8
 ?במובייל הדגשים מהם? זאת עושים איך, יישומית פרקטיקה Mobile בדיקות .9

 ?תנאים ובאילו לבצע כדאי מתי, בפרוייקט אוטומציה בדיקות של שילוב .10
 סיכון מבוססי בבדיקות ושימוש בדיקות תיעדוף .11
 ומדומה רבודה מציאות, חכם בית, רובוטיקה, IOT בעידן תוכנה בבדיקות עתידיות ומגמות טרנדים .12
 '.וכד
 .תוכנה לבודקי עבודה ראיונות של וסימולציה LinkedIn-ב הזדמנויות איתור, עבודה מציאת סדנת .13

 
 
 

 לו"ז הקורס

 שעות יום תאריך מפגש
 21:00 - 18:00 ג 12/03/2019 1
 21:00 - 18:00 ג 19/03/2019 2
 21:00 - 18:00 ג 26/03/2019 3
 21:00 - 18:00 ג 02/04/2019 4
 21:00 - 18:00 ג 09/04/2019 5
 21:00 - 18:00 ג 16/04/2019 6
 21:00 - 18:00 ג 30/04/2019 7
 21:00 - 18:00 ג 07/05/2019 8
 21:00 - 18:00 ג 14/05/2019 9

 21:00 - 18:00 ג 21/05/2019 10
 21:00 - 18:00 ג 28/05/2019 11
 21:00 - 18:00 ג 04/06/2019 12
 21:00 - 18:00 ג 11/06/2019 13

 
 18.06.19-דחיית שיעור מטעם אקסטרא יתקיים בהשלמה במקרה של ביטול/ שיעור 

 

 

 


