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העצימו את הקריירה שלכם



פיתוח יישומי אינטרנט ומובייל
Co-op תואר

סקירת תכנית לימודים
הראשונות  הפרטיות  המכללות  אחת  היא   Cornerstone International Co unity College of Canada (CICCC( מכללת
בקנדה שמציעה תוכנית כמו פיתוח יישומי אינטרנט ומובייל. פיתוח יישומי אינטרנט ומובייל )WMAD) היא תוכנית 
תואר של 42 חודשים המורכבת מ-21 קורסים אקדמיים ו-21 חודשי התמחות בתשלום. התכנית נועדה להכין את 
הסטודנטים לקריירה כמפתחי אתרים או כמפתחי יישומים למובייל, ענפים הולכים וגדלים שנדרשים על-ידי עסקים 

קטנים ותאגידים גדולים וכל מה שביניהם.

Co-op-סקירת תקופת העבודה בתכנית ה
תקופת העבודה בתכנית ה-Co-op היא שלב חיוני בהתפתחות הסטודנטים שלנו. על-ידי העבודה הישירה בחברות 
קנדיות, סטודנטים יזכו ללמוד מיומנויות מעשיות המשלימות את הלמידה האקדמית שלהם. זה יבסס את התיאוריות 
והפרקטיקה שנלמדו בכיתה ובמקביל יעזור להם לפתח את הרשת האישית והמקצועית שלהם, מה שמקנה להם את 

הניסיון בתעשייה שהם צריכים כדי להתחיל את הקריירה שלהם.

ההצלחה שלכם
בראש סדר העדיפויות שלנו

 “כולם צריכים ללמוד איך לתכנת מחשב,“
 כי זה מלמד אותך איך לחשוב“   | סטיב ג׳ובס

 “ונקובר היא
 המגזר הטכנולוגי

הצומח ביותר בקנדה”



עומס העבודה
זוהי תכנית אינטנסיבית ומעמיקה. הסטודנטים יכולים 
ושיעורי  לקריאה  שעות   3-1 לפחות  להקדיש  לצפות 
על  משלימים  אישיים  לימודים  גם  כמו  יום,  מדי  בית 

בסיס רקע בתחום ותחומי עניין אישיים.

12+

1. תעודת בגרות או תעודה מקבילה; או גיל 18 ומעלה.
2. על המועמדים להפגין בהצלחה רמת מיומנות בשפה 

אנגלית בהתבסס על אחד מהמבחנים הבאים:
TOEFL PBT — 550; CBT — 213; IBT — 79 •

IELTS — 6.5 •
• בחינות מיון של Corenerstone — מתקדם*

 “ונקובר היא
 המגזר הטכנולוגי

הצומח ביותר בקנדה”

- דלויט

משך התכנית 24 חודשים סה”כ

חודשים
12

חודשים

הכשרה 
אקדמית

עבודת 
Co-op

ניתן ללמוד קורסי אנגלית כשפה שניה לפני תחילת התכנית



 מסלול
למידה

מבוא

הסטודנטים יכירו את יסודות המחשוב, 
 Java פתרון בעיות לוגיות ותכנות עם
לפני שהם בוחרים להתמחות בפיתוח 

יישומים באינטרנט או במובייל.

התמחות
סטודנטים שבוחרים להתמחות בפיתוח 

יישומי אינטרנט
ילמדו לבנות, לעצב ולתחזק אתרים 

 ,JavaScript ,CSS3 ,HTML5 באמצעות
.Node.js -ו React.js

מבוא 240 שעות

 מבוא לאלגוריתמים למחשוב,
JAVA תרשימי זרימה ופתרון בעיות

)OOP מבוא ל(

פיתוח אתרים 500 שעות

I פיתוח אתרים
II פיתוח אתרים

React.js ו-JavaScript מודרני
Node.js יסודות



 מסלול
למידה

התמחות

סטודנטים שבוחרים להתמחות 
בפיתוח יישומי מובייל ילמדו לפתח 
יישומים הן למערכות אנדרואיד והן 

.iOS למערכות

מצגת גמר
לאחר שהסטודנטים יסיימו את ההתמחות 
שלהם, הם יגישו הצעה לפרויקט גמר של 

200 שעות וידגימו את כישורי הפיתוח 
שלהם במצגת גמר.

פיתוח יישומי מובייל 500 שעות

פיתוח יישומי אנדרואיד
iOS פיתוח יישומי

Objective-C תכנות ב
Swift תכנות ב

פרויקט גמר 200 שעות



* תקופת CO-OP נסיון בעבודה — 960 שעותתכנית לימודים

קורס
101

מבוא למחשוב  40 שעות

קורס זה הוא מבוא ליסודות החומרה, התוכנה ומערכות הפעלה. הסטודנטים ישתמשו בידע זה כדי להבין 
ולהבחין בין שפות תכנות לפלטפורמות המתאימות להן.

קורס
202

Java )מבוא לתכנות מונחה עצמים(  160 שעות
באמצעות Java, הסטודנטים מתוודעים לתכנות מונחה עצמים )OOP(, הרעיון של ארגון וקיבוץ מידע בתוך 

־‘אובייקטים’ המשמשים להכיל נתונים. הנושאים יכללו מחלקות, אובייקטים, סוגי מידע, רכיבי בנייה, שי
טות, בקרת זרימה, אוספים, הפשטת נתונים, מודולריות, בדיקות, איתור באגים ומושגי תכנות מונחי עצמים 

ייחודיים כגון כימוס )אנקפסולציה(, ירושה ורב-צורתיות )פולימורפיזם(.

קורס
411

פיתוח אתרי אינטרנט 2 120 שעות

של תכנות אתרים באמצעות  יותר  הבנה מעמיקה  ירכשו  2, הסטודנטים  אינטרנט  אתרי  לפיתוח  בהמשך 
כאחד,  וניידים  נייחים  למחשבים  יישומים  עבור  רספונסיבי  בעיצוב  התמקדות  ידי  על   CSS3 ו-   HTML5
כדי להוסיף   JavaScript ו-   jQuery כגון  גם בתשתיות  ישתמשו  באמצעות שאילתות מדיה. הסטודנטים 

פונקציונליות לאתרים שלהם במטרה לשפר את חוויית המשתמש באתרי האינטרנט שלהם.

קורס
102

אלגוריתמים, תרשימי זרימה ופתרון בעיות  60 שעות

הבנת אוצר המילים, הדקדוק והתחביר היא המפתח לפתרון בעיות תכנות. כל שפות התכנות נוצרו סביב 
מערכת עקרונות בסיסית. קורס זה מציג תיאוריה ופרקטיקה של לוגיקה בתכנות ללא שימוש בשפת תכנות 

ספציפית, אלא בתחביר וההיגיון הבסיסיים הנמצאים בכל שפות התכנות.

קורס
410

פיתוח אתרי אינטרנט 1  120 שעות

הסטודנטים ילמדו את העקרונות והשיטות העומדות מאחורי תכנון ופיתוח אתרי אינטרנט יעילים. כבסיס 
 ,HTML יישומי אינטרנט מתקדמים, קורס מעשי זה מספק מבוא לטכנולוגיות אינטרנט הכוללות  למספר 
המשמש   ,JavaScript כגון  מתקדמות  לשפות  גם  מבוא  יספק  זה  קורס   .FTP קבצים  ליהול  ותוכנת   CSS

לכתיבת סקריפטים בצד המשתמש ו- PHP המשמש לכתיבת סקריפטים בצד השרת.

קורס
412

React.js ו Javascript מודרני   140 שעות
מיושם לראשונה בפיד החדשות של פייסבוק לשנת React ,1102 היא ספריית Javascript המשמשת לבניית 
פיתוח  הקורסים  של  המושגים  את  יישמו  בקורס  סטודנטים  זה,  ומעשי  מאתגר  בקורס  משתמש.  ממשקי 
 ,(DOM) Model Object Model ,React וילמדו ליצור יישומים מהירים ומודולריים באמצעות II -ו I אתרים
JSX ,ES6 JavaScript ו- Redux. קורס זה מתמקד בבנייה ופיתוח של יישומי דף יחיד (SPA) סטנדרטיים 

בתעשייה.



קורס
301

קורס
402

קורס
413

קורס
401

פיתוח יישומי אנדרואיד  140 שעות

פתוח  שוק  גם  כמו  ניידים,  ומשחקים  יישומים  ליצירת  עולמית  ברמה  פלטפורמה  מציעה  אנדרואיד 
יחיד התומך  יישום  מודל  בעזרת  ילמד את הסטודנטים לפתח  זה  קורס  מיידית.  (marketplace) להפצה 

בפריסה רחבה במגוון רחב של מכשירים — מטלפונים לטאבלטים ומעבר לכך.

תכנות בשפת Objective-C 40 שעות

Object-C היא שפת תכנות מונחית עצמים. לפני הפיתוח של Swift, שימשה Objective-C כבסיס למערכות 
הפעלה של MacOS ו- iOS במשך למעלה מעשר שנים. כלים רבים ותשתיות iOS קיימות עדיין משתמשים 

בתכנות Objective-C וסטודנטים צפויים לעבוד עם שתי השפות בעת כניסה לתעשייה.

קורס
501

פרוייקט תכנות 200 שעות

קורס זה מעניק לסטודנטים אפשרות לתרגל וליישם את הידע שצברו כדי ליצור יישום אינטרנט אמיתי, 
בסביבת iOS או Android. התלמידים ייצרו הצעה לפרויקט הפיתוח שלהם ויגישו אותה לאישור המדריך 

שלהם. לאחר אישור הפרויקט, הסטודנטים יפתחו וידגימו את הפרויקט שלהם בעזרת מצגת גמר.

יסודות Node.js  120 שעות

Node.js היא סביבת שרת קוד פתוח מרובת פלטפורמות המשמשת לתקשורת מידע בין הלקוח לשרת כולל 
 JavaScript ו-   CSS  ,HTML של  המעמיקהה  בהבנתם  ישתמשו  התלמידים  קבצים.  וניהול  נתונים  איסוף 
חבילות,  וניהול  נתונים  אחסון  עם  בשילוב   ,Node.js של  האסינכרוני  התכנות  במודל  להשתמש  וילמדו 

לבניית יישומי אינטרנט ברשת.

תכנות בשפת Swift  140 שעות

 ,iOS  ,MacOS כולל  יישומי אפל  עבור  וספציפית  ידי  על  אינטואיטיבית שפותחה  היא שפת תכנות   Swift
watchOS ו-tvOS. בקורס זה התלמידים יפתחו הבנה בסיסית בנושאי הליבה של תכנות תוך שימוש בשפת 

.iOS תוך התמקדות בפיתוח יישומים ניידים למערכות Swift

קורס
403

פיתוח יישומי iOS  180 שעות

בקורס זה הסטודנטים יישמו את הבנתם הבסיסית בתכנות הן בשפת Swift והן ב- Objective-C ויישמו את 
הידע שלהם לפיתוח יישומי iOS עובדים.



 “מפתחי יישומי מובייל
משכורת ממוצעת

62,087 דולר קנדי”

בוגר
תואר פיתוח יישומי אינטרנט 

ומובייל

ריקארדו
“כשהתחלתי את הקורס לא 

היה לי שום רקע בפיתוח אתרים והייתי צריך לשפר את 
האנגלית שלי. Cornerstone עזרו לי בכל צעד ושעל 

וסיפקו לי את התמיכה הדרושה כדי להתחיל את הקריירה 
שלי כמפתח. כיום, אני גר בקלגרי עם משפחתי ועובד 

כמפתח אפליקציות למובייל, ובקרוב אהיה
תושב קבע בקנדה. Cornerstone עזרו לי להשיג את 

”!Cornerstone מטרותיי ולהפוך למפתח שאני היום. תודה

www.ciccc.ca
609 West Hastings Street, Vancouver, BC V6B 4W4
+1 (604) 620-1111 | info@ciccc.ca


