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הנכם מוזמנים
ליום עיון חוגי לפרקטיקום – מחזור תשע"ו
החוג לניהול מידע וידע ,אוניברסיטת חיפה
שיתקיים ב 26-ביוני 2027
חדר  ,570קומה  ,5בניין חינוך
בין השעות 00:00-24:20

במהלך היום יציגו הסטודנטים של מחזור תשע"ו את עבודות הגמר בסדר הבא:
0:99-0::9

התכנסות

0::9-0::9

דברי פתיחה :ד"ר דייויד בודוף וד"ר רותי אש

0::9-09:09

מושב א'
אינטראקציה בין הקורס האינטרנטי לסטודנט :מטלות והערכה  -המרכז לחקר
האינטרנט
חנה שירן
כלים ותהליכים לשיפור זרימת המידע הפנים ארגונית ב איגוד האינטרנט הישראלי
נעה ארבל
בניית מאגר לאוריינות דיגיטלית במרכז לחקר האינטרנט
טל אקריף
תהליך הרחבת הויקיפדיה העברית וויקימילון בתחומי ידע שונים באמצעות איתור
הערכים החסרים
אלכסנדרה וולוך-גרנדלבסקי

09:09-00:99

הפסקה

00:99-0:::9

מושב ב'
ארכיון דיגיטלי למורשת יהדות מצרים באוניברסיטת חיפה
רונית מרקו
ארגון וניהול מידע לקבוצות עבודה בחברת אינטל
עביר סירחאן קאדרי
בניית מאגר נתונים בנושא פסטיבלים באירופה לאתר טיוליםRoutePerfect.com.
ולריה חסקין
אפיון מערכת ניטור מידע בGamefly Streaming -
סוהאד זועבי
שימוש בתיאוריות של חשיבה יצירתית להצגת תוצרי מידענות באופן ויזואלי בחברת
חדשנות מעשית
שחר בק
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0:::9-0::09

הפסקת צהריים

0::09-04:09

מושב ג'
בניית ארכיון דיגיטלי במכבי שירותי בריאות
שי האוזמן
ניתוח שוק הביוסימילר ובניית מאגר מידע ביחידת מודיעין תחרותי באגף הרכש
שירותי בריאות כללית
עדי מטס
רישום והכנה לסריקה של סדרת תיקי מ"ו של מועצת המדינה הזמנית בארכיון הכנסת
רתם ברקן
ניהול מידע וידע במרכזי מיצוי זכויות של עיריית ירושלים
יעל לויצקי גרינפלד

04:09-04::9

סיכום וסיום

לתלמידי מחזור תשע"ו – הנוכחות חובה במשך היום כולו.
יום העיון פתוח לשומעים חיצוניים וניתן להזמין את המנחה בארגון ,עמיתים ,חברים ובני משפחה.
המעוניינים להצטרף ליום העיון מתבקשים להירשם מראש ובהקדם האפשרי בכתובת הבאה:
orlyk.nimoy@gmail.com
נשמח לראותכם!
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