
 

 Python Programming (level-1)קורס 

 מועד פתיחה: ראה בעמוד הראשי באתר המכללה

 אודות התוכנית

. High-Level (עצמיםמונחית ) Object Orientedהיא שפת תכנות מסוג  ןפייתו
 חיי המתכנת על חשבון על הלימוד והן על הןמקלה ופשוטה )מאוד!( שפה ה

ביצועי קוד. אין זה אומר שהשפה מוגבלת מבחינת יכולות, אלא שהקוד  מהירות
 ומת צריכת משאבים. עמבחינת ביצועים ל "היעיל ביותר"לא יהיה 

יישומים שונים.  מגווןפייתון מגיעה עם ספריות מרובות התומכות בעבודה עם 
בנוסף, קל מאוד להוסיף ספריות שונות אל תוך השפה. שמה של השפה נגזר 

 כמחווה לקומיקאים מחבורת  מונטי פייתון.

למרות  Windowsולא  Linuxלעבודה עם פייתון יהיה נוח במיוחד לעבוד בסביבת 
 (Debianמערכת לינוקס )במיוחד מבוססי  . Windows -לגם מהדרים  שקיימים

תוכנה שנכתבה בשפת פייתון ניתן להריץ בפשטות על ידי מכיוון ש נוחה יותר
 .Linux -המצויה ב python filenameהפקודה 

 

 מאפייני תוכנית הלימודים

 מקצוענים/  סביבתיים/ מנהלים  קהל:

 יישום/  טכנית/ מנהלית אוריינטציה:

 מתקדמים/  מתחילים שלב:

 רחב / ממוקד רוחב:

 עמוק/  סוקר עומק:

 See Cert הסמכות:

 שעות 40 שעות:

 פעמיים בשבוע בערב מתכונת:

 מטרת התוכנית

התכנות, אשר כה חיוני להתפתחותו של מנהל הרשתות  –למנהלי רשתות לחצות את "קו הפחד" לאפשר  –תוכנית המטרת 
 סף גם ללימודי האקינג.-שפה זו מהווה דרישת .המודרני

 קהל יעד

 מנהלי רשתות, או בעלי עניין בקורסי תקיפה ומודיעין.

 תעודה

 70מהמפגשים, ועמידה במבחן סיום, בציון  80%-קיימת חובת נוכחות ב.  

  לכל הפחות, יזכו  70תיעוד: בוגרי הקורס אשר יעמדו במבחן הסיום בציון

 :בתעודת בוגר קורס  See Securityמטעם מכללת 
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 מתכונת הלימודים

 See Security. הלימודים מתקיימים בקמפוס שבועות 5במשך  ערב מפגשי 8שעות, במתכונת של  40 -משך התכנית כ
 גן. -ברמת

 עלות הלימודים

 ()כולל מע"מ ₪ 5,900סך 
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 הערות

 .פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים 

  ביה"סדמי ההרשמה אינם מוחזרים, אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי. 

 אינם כלולים בשכר הלימוד. ומבחנים חיצוניים כלשהם דמי ההרשמה 

 .ייתכנו שינויים במערך התכנית, במועדי הלימודים והבחינות או בכל נושא אחר. הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים 

  ורוחבם עשויה להשתנות בהתאם לשליטת התלמידים בחומר.רשימת תת הנושאים, עומקם  

 מידע נוסף

  :8787889-052, 6122831-03, אלוירה אליסייב      מידע מינהלי,  security.com-elvira@see. 

  :5222305-054                               ,אבי ויסמן       יועץ אקדמי, security.com -avi@see 

 תוכנית הלימודים

Introduction 
 Installing Python 

 Writing Your First Program 

Python Basic Data Types and Variables 
 Expressions, Statements, Variables 

Python Input/Output 
 Using The Print Function 

 Getting Input From The User 

Making Decisions - if Statements 
 The Relational Operators 

 The Logical Operators 

 Simple if Statement 

 if-else Statement 

 if-elif Statement 

while Loops 
 Introduction To while Loops 

 Using continue 

 Using break 

for Loops 
 Introduction To for Loops 

Iterators 
 Understanding Iterators 

 Iterators And Dictionaries 
 

List Comprehensions 
 Introduction To List Comprehensions 

 Using List Comprehensions With Files 

Functions 
 Defining Functions 

 Calling Functions 

 Functions With Multiple Arguments 

 Recursive Functions 

Exception Handling 
 Try-Except Statements 

 Try-Except-Finally Statements 

Using Data Structures 
 Lists 

 Tuples 

 Dictionaries 

Python Network Programming 
 Networking – Socket 

 Client Socket 

 Server Socket 

 Live Server 
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 לכבוד
 לאבטחת מידע וללוחמת מידע המכללה

 שיא סקיוריטי טכנולוג'יז בע"מ
  03-6122593פקס:  – גן-רמת

 ברמת גן נא לרשום אותי לתוכנית הלימודים

 Python Programming level-1  קורס

 פרטים אישיים:

 .                  שנת לידה                            ת.ז.                          שם פרטי                                          :        שם משפחה

 .                                                                                                                                                        :   כתובת פרטית

 .                                          פקס                                               נייד טל'                                                      :בבית טל'

 .                                                                                                                                                       :       mailכתובת 

 מקום עבודה:

 .                                              תפקיד                                   ' טל                                                     :        שם החברה

 לתשלום )נא סמן בחירתך(:

 400 ₪ -  חובה בכל מקרה(     דמי רישום(                       ₪ ________-  משכר הלימוד( 10%מקדמה )בגובה 

 005,5            בסך שכר לימוד        ₪  

   'ניתן לשלם עד ____תשלומים בהמחאות דחויות(   ₪________ע"ס  _________ _______ מצ"ב שיק מס( 

 בע"מ(שיא סקיוריטי )את ההמחאות יש לרשום לפקודת 

  ( לתשלום שוטף + 3, )מספר ח.פ של החברה( בציון 2)יודפס ע"ג נייר לוגו ( 1. )צ"ב מכתב התחייבות המעסיק, אם הינך ממומן על ידומ
 (ממועד הפתיחה לכל היותר 30

    בתוקף עד:                                                                                        נא לחייב כרטיס אשראי        

 בתשלום אחד 

 תשלומים בקרדיט(. 18_____ תשלומים )עד  -ב 

 תשלומים ללא ריבית -ב_____. 

 .                                לידה של בעל הכרטיס 'תא                             ת.ז.                                        שם בעל הכרטיס 

 .                                                                                                  כתובת  בעל הכרטיס, המעודכנת בחברת האשראי

        .                                                                                             טלפון בעל הכרטיס, המעודכן בחב' כרטיסי האשראי 

 .                                                                                            סניף הבנק בו מנוהל חשבון כרטיס האשראיבנק+שם 

  המכון ודמי ההרשמה אינם מוחזרים, אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידיSee Security. 
 .דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד 
 .יש לוודא כי התשלומים יסתיימו עד למועד סיום הקורס 

 

 .                                         חתימה:                                         תאריך:  
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