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המחלקה להנדסת מערכות מידע

http://in.bgu.ac.il/engn/ise/shoval :להרשמה

e
Information Systems Engineering

09:30 - 09:00 – התכנסות והרשמה
10:00 - 09:30 – ברכות

11:00 - 10:00 – מושב ראשון
                            יו"ר פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ‘, 

                            בית הספר לניהול וכלכלה, המכללה האקדמית תל-אביב יפו
 Sauder School of Business, University of ,פרופ' יאיר וונד                 
          British Columbia
Classification Principles: Beyond Information modeling                                 

                            פרופ' דב דורי, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, טכניון
                           "ניהול ידע מבוסס מודל – החזון והדרך להגשמתו"

11:30 - 11:00 – הפסקת קפה

13:00 - 11:30 – מושב שני
                            יו"ר פרופ' עודד מימון, המחלקה להנדסת תעשייה,

                                      אוניברסיטת תל-אביב

                            פרופ' ניב אחיטוב, אוניברסיטת תל אביב, המרכז ללימודים                     
                                אקדמיים, אור יהודה 

                           "פרויקט המחקר PRACTIS מי מחסל את הפרטיות – האדם 
                            או הטכנולוגיה?"

                            פרופ' דב תאני, החוג לניהול, אוניברסיטת תל-אביב  
                           "מורכבות בתקשורת"

                            פרופ' מרק לסט, המחלקה להנדסת מערכות מידע,
                                אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

                           "כריית מידע רגיש"

  
14:00 - 13:00 – ארוחת צהריים חגיגית

  
15:30 – 14:00 – מושב שלישי

                           יו"ר פרופ' משה אבן-חיים,  
                           המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

                           פרופ' פיליפ עין-דור, התכנית לניהול מערכות מידע, המכללה  
                               האקדמית תל-אביב יפו

                           ”הסטוריה של דיסציפלינה, מערכות מידע במזרח התיכון 
                           והים התיכון המזרחי“

                           פרופ' מור פלג, החוג למערכות מידע, אוניברסיטת חיפה
New Progress in Medical Decision Support Systems and the
MobiGuide Project 

                           דר' צביקה קופליק, החוג למערכות מידע, אוניברסיטת חיפה
 Early Detection of Pairs of Visitors by Using a Museum Triage

16:15 - 15:30 – פאנל “הנדסת מערכות מידע – לאן?“
                            יו"ר פרופ' ברכה שפירא, המחלקה להנדסת מערכות מידע, 

                                אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

                            משתתפי הפאנל
                            פרופ‘ יאיר וונד, פרופ‘ ניב אחיטוב, פרופ‘ פרץ שובל,

                            פרופ‘ איזי בורוביץ’, פרופ‘ דב תאני, פרופ‘ פיליפ עין-דור
 

16:30 - 16:15 – דברי סיכום
                            פרופ‘ יובל שחר,

                                המחלקה להנדסת מערכות מידע, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


