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 השכלה
 

 אילן.-בלוגיסטיקה ומדעי המחשב, אוניברסיטת בר בהצטיינות תואר ראשון 1995-1999
התואר כולל נושאים בחקר ביצועים, מדיניות מערכות מידע ושפות תכנות 

 .scheme -ו C++ ,JAVA ,Assembler ,Lisp ,prologהכוללות: 
 

 אילן.-עסקים, אוניברסיטת בר-ואר שני במנהלת 1999-2003
מערכות מידע הכולל הנדסת תוכנה, מדיניות מערכות מידע, ארגון בהתמחות 

 בנוסף כלולים נושאים בעקרונות הניהול, השיווק, והמימון.  מידע ומסדי נתונים.
 

 .אילן-בר אוניברסיטת ול במסלול לוגיסטיקה,לניהמחלקה ב תואר שלישי 2008-2014
 שירות דמי לעומת גבוהה איכותרמת "בהנחיית פרופ' קוגן בנושא  העבודה

 ."הלקוחות תבחיר עלעלות הפרת ההתחייבות  השפעת: כיםנמו
 

 דרגת מדריך דוקטור 2014-2017
 

 דרגת מרצה היום-2018
 

 הוראה
 

 לובסקי.אהוראה בקורס סטטיסטיקה למדעי החברה, מכללת יד סינג 2007-2008
 

הוראה בקורס סטטיסטיקה למדעי החברה, כוחות הביטחון, חוג המשולב למדעי  2008-2009
 החברה, אוניברסיטת בר אילן.

 
סטטיסטיקה למדעי החברה, מכינה ללוגיסטיקה, מנהל המכללות, הוראה בקורס  2009-2010

 אוניברסיטת בר אילן.
 

הוראה בקורס סטטיסטיקה למדעי החברה, חוג המשולב למדעי החברה,  2008-2010
 אוניברסיטת בר אילן.

 
 .בחוג המשולב למדעי החברהבקורס סטטיסטיקה למדעי החברה,  הוראה 2018 -2012

 
 אילן.-, אוניברסיטת ברסטטיסטיקה, מחלקה לניהולמבוא לקורס ב הוראה היום -2010

 , תשע"זמועמדת למרצה מצטיינת בשנת תשע"ו  
 

בניהול, יישומי סטטיסטיקה בקורסים:  במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט הוראה  היום -2015
, סמינריון מחקרי בנושא טכנולוגיות מחשב ותוכנות סטטיסטיות, יישומי אופיס

 .הבריאותבמערכת 
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 תמקצועי תעסוקה
 

  ה בחברת "סוליד שווקים" בת"א בעריכת עבודות שונות וניתוח נתונים דעבו 1996
 .Excel-סטטיסטים  ב                   

 
 אילן.-( באוניברסיטת בר Helpdeskעבודת תמיכה במחשבים במס"ר )  1998-1999

 

כלים ב כמומחית -חברה לאבטחת איכות תוכנה  Tescomעבודה בחברת  1999-2001
של    CPSו  CPI השלמת תכנית  Test Director -ו  Winrunnerאוטומטים של 

Mercury . 
  עבודה מגוון מערכות מחשב בסביבות בבדיקות תוכנה של  פרויקטיםניהול

 .WIN 95/98/NTשונות: 
  ( כתיבת מסמכי בדיקותSTP , STD ,STR וביצוע בדיקות  ). 
  העברת קורסי הדרכה לWinrunner  ו- Test Director. 

 תמיכה מקצועית  בWinrunner  ו- Test Director .בפרוייקטים שונים 
 

 . John Bryce, בחברת TestDirector -ו WinRunnerהעברת קורסים של   2001
 

בתוכנת  (CPI)חית מטעם חברת מרקורי מומ –אמדוקס, חברת בילינג בינלאומית  2002-2006
Winrunner ו- Test Director עבודה במגוון פרוייקטים בפיתוח תהליכי בדיקות ,

 (.R&Dאוטומטיים, בעיקר בחטיבת המו"פ של החברה ) 
 

 .50%, בהיקף משרה של אילן-אוניברסיטת בר ,יועצת מחשוב בביה"ס לחינוך  2006-2017
העבודה כוללת ניהול רכש מחשבים מול ספקי האוניברסיטה השונים, טיפול שוטף   

בכל אמצעי המחשוב במחלקה, תמיכה במערכות האקדמיות והמנהליות של סגל 
, נוטס וכו'(, התקנת תוכנות מחשב שונות MFהאוניברסיטה )פריאל, תיק דיגיטלי, 

 וב.בכל נושאי המחשוטיפול  ייעוץלסגל האקדמי והמנהלי, 


