החוג לניהול מידע וידע
The Department of Information
and Knowledge Management
הנכם מוזמנים
ליום עיון חוגי לפרקטיקום – מחזור תשע"ח
החוג לניהול מידע וידע ,אוניברסיטת חיפה
שיתקיים ב 3-ביולי 2019
חדר  ,570קומה  ,5בניין חינוך
בין השעות 08:30-15:00

במהלך היום יציגו הסטודנטים של מחזור תשע"ז את עבודות הגמר בסדר הבא:
08:30-09:00

התכנסות

09:00-09:15

דברי פתיחה :ד"ר רותי אש

09:15-10:15

נימו"י בהייטק
פיתוח ויישום מערכת
אוריאל טורגמן (אינטל)
מערכת ניתור ואופרציה לחברות מדיה
הזאר חלבי (אמדוקס)
ניתוח דאטה עירוני
מריה מירוננקו ()Hoodini
אפיון פורטל מידע מקצועי לעובדים בארגון
ענבל נוימן סרולוביץ ()CAST4

10:15-10:30

הפסקה

10:30-12:15

נימו"י באקדמיה
איפיון פורטל המילואים  -הקמת פורטל להנגשת מירב השירותים לסטודנטים ,מימוש זכויות
בלחיצת כפתור .ביצוע מרבית הפעילות דרך הממשק האינטרנטי
רותי קרסו (הטכניון -אגף מחשוב ומערכות מידע)
מערכת  – Bookmeלהזמנת משאבים בטכניון
אורית דדו (הטכניון -אגף מחשוב ומערכות מידע)
ניהול ידע אקדמי באמצעות תוכנות לניהול ציטוטים
נבילה זידאן (הספרייה המרכזית  -הטכניון)
שיווק שירותי הספרייה
לימור צדוק קורן(הספרייה המרכזית  -הטכניון)
סקירת ספרות שיטתית :הסדרת נוהל ותהליכי עבודה ובניית כלי לתרגום חיפושים בין מאגרים
איימי שפירא (הספרייה למדעי הרפואה -הטכניון)
אפיון ,הסבה והתאמת ממשקי לקוחות למערכת ALMA
ירון קלאך (ספריה – אוניברסיטת חיפה)
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אפיון תהליך ההטמעה של תוכנת ניהול משאבי הספרייה עלמא ()Alma
צח בן יוסף (הספרייה המרכזית על שם סוראסקי אונ' ת"א)
12:30-12:50

הפסקת צהריים

12:50-14:10

נימו"י במוסדות חינוך ומרכזי מידע
כלי שיעזור לתת לעמותה מענה אודות קליטת עובדים  ,ביצוע הזמנות מספקים  ,ניהול מלאי  ,קליטת
הזמנות מלקוחות  ,הרשמת ילדים במעונות וצהרונים  ,קליטת בקשות מתנדבים וניהול המידע הקיים
מחמד סועאד (עמותת אלאסאלה)
פיתוח אוסף הספרים בערבית בארגון "אשה לאשה"
עביר תיתי (ארגון אשה לאשה  -מרכז פמיניסטי)
אפיון אתר אינטרנט עבור תחנת רדיו סטודנטים ומיתוג של הרדיו באמצעות תכנון וארגון מושכל של
המידע באתר
ליאת רגב ()SB Campus Radio
הקמה ואפיון מערכת וויקי ארגונית
מאור בן דיין (בית הספר הדמוקרטי "משעולים")

14:10-14:50

נימו"י במחקר
ניתוח רשתות מדיה חברתית של מדינות ערב ,קצירת נתונים,ניתוח תוכן ,ויזואליזציה של מידע
בתכנית לחקר דעת קהל וביטחון לאומי
אלכס קויפמן ()INSS
יצירת תוכנה לחיפוש מאמרים וקטלוגם לפי נושא על ידי שימוש בכלי Text Classification
עומר כרמל ()INSS
בחינה ,אפיון והטמעת מערכת ניהול ידע ארגוני למחקרים
גולן תמיר (מוסד שמואל נאמן)

14:50-15:00

סיכום וסיום

לתלמידי מחזור תשע"ח – 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:
aweber@univ.haifa.ac.il
נשמח לראותכם!
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