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 ניסיון מקצועי: 
 

 רן. ע"ש מקס שט אלרע יזוג למערכות מידע, המכללה האקדמית עמק חב   מתרגל  ואילך  2022
  ומים למכשירים חכמים.פיתוח ייש :קורסים •

 
 

 . ודהבראבכרמיאל להנדסה  האקדמית , המכללה  המעבד -דריךמ מתרגל ו  ך ואיל 2021
 . )++Cכוון אובייקטים (תכנות מ;   Cשפת למדעי המחשב ו אמבו : קורסים •
 . ים ילבוסרסים והס ודרישות הקליפה חפתוך  הסטודנטים ותרגולהכוונת , חומרי לימודשל ת שבועיה יציר •

 
 

 . ביאליק טת אורמכלל, טכנולוגית-הוד עת ו  ה"טמנה,  תוכ-להנדסאי  מרצה  ך ילוא 2020
 ;  םמבני נתוני ;  )Web Development Full Stack( אפליקציות רשת פיתוח ; avaJתמיקה ותכנות ריגו אל  :םסיקור •

     ; נגליתא;  הידת למ נויוומ מי ; Cשפת ו  שביםתכנות מח;  Pythonושפת  נתוניםה ימדע;  (הגנות והתקפות) ייברס      
 .מבוא למחשבים ; רתיותספ ערכותמ      

 
 

 .)2020(   ציםחברת  ו )  2019(קמטק   ת), חברSQA( תוכנה כות  איות קי בדס מהנד    2021 - 2019
 . וטכנולוגיות  כליםוש מגוון , בשימדולותידע גשל מערכות מ  ותפיבדיקות סו ות עלריאח •
 לשוק.   מוצרהיאת צי אישור  נילפ אישית מהתיומתן חוח,  יתהפמסמכי ם העסקיים וסמכיהתעמקות במ •
 .מחמיריםם וכבימור  "אבינלסטנדרטים ת חת יים נים קפדנלוחות זמו ביעדים ידהמע •
 "ל. טנרים בארץ ובחות ופרלקוחומול ו , ארגוןב יםבדרגים שונמנהלים ר, צעבודה מול מובילי מו •

 
 

 . שיפמן   "שכון מקיף עתי ספר  במסגרת תל"ן, בית רובוטיקה בים ומחש מורה ל    2019 – 2018
 

 . 'ון ברייס הדרכהאקסל למתקדמים, גס ו אופי קרוסופט מי קורסימדריך     2018 – 2017
 

 .אדיו -טופ  חברתמרצה לפיתוח חשיבה תכנותית,     2018 – 2015
 , תמי יתלגוראו פיתוח חשיבה תכנותית - ם""הדרי ויקטפר: וסופט וצה"ל מיקרטעם רסים מקומרצה ב •

 . שביםטרוניקה ומחאלקהדרכת  - "פרויקט "צמרות  ., ליווי בפרויקטי סיום#Cשפת תכנות ב
 ". MIT App Inventor 2שימוש בפלטפורמת " באמצעות, אנדרואידמשחקים להדרכת קורס בניית יתוח ופ •
 ". Wixפורמת " בפלט שימוש באמצעות  םית אתריני ב ת קורסהדרכ ו פיתוח •

 
 

 . טרןש ית עמק יזרעאל ע"ש מקס  מהאקד   קצועי, המכללה מך  חונ    2017 – 2011
 . ומי אופיס שס הכרת המחשב וייקורוכן ב Python ,Java ,SQL –פות בש  תכנותרמות), כל הגלית (: אנ קורסים •

 
 

 : מיתאקד   השכלה
 

 ה. וחהפת סיטה האוניבר  ב,המחשעי במד ראהתעודת הו ימודי ל  2020
 . יפהאוניברסיטת חעם תזה), ( ניהול מידע וידעב M.A.תואר  2018
 . עאלעמק יזרהאקדמית  לההמכל , מידע  ותכמערב   .B.Scתואר   2015

 
 

 : מקצועיים  קורסים
 

 . רשת אורט, ”םלמרצילמיומנויות הוראה    בהמשולקורס  ה“בוגר   2021
 ". QA Expertsלת ", מכל )SQA(  ת תוכנהיקובד יורס ק בוגר   2019
 . Oracle ), חברתJavaוכנה בשפת (פיתוח ת OCAJP מוסמך  2019
 . ) ITCBלת סלע (נציגת למכ  יכות תוכנה,א, הסמכת ISTQB מוסמך  2015

 

 אנגלית ברמה אקדמית)הוראת ולל כ(  .רמה גבוהה -  תאנגלי  שפת אם.   - בריתע  : שפות
 

 .הצעה)ה (כעת בשלב בהמחש-י במדעי תואר שלישמתעתד לקראת לימודי   :  ותהער

mailto:sadeh1402@gmail.com

	שפות:  עברית - שפת אם.  אנגלית - רמה גבוהה. (כולל הוראת אנגלית ברמה אקדמית)

