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רסיטה האוניבבמחלקה לניהול ולכלכלה,  בדרגת פרופסור חבר היא חברת סגל בכיר ניצה גרי
ואחראית לפיתוח ולעדכון  אש תחום חשבונאות, היא משמשת בתפקיד ר2018-הפתוחה. החל מ
, ובין השנים למידה מרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיותשל ה ת הנהלהחבר ניצה. הקורסים בתחום

היא שמשה בתפקיד ראש המחלקה  2009-2012בשנים . המחקר כיהנה כראש מרכז 2012-2018
 -(, מוסמך במדעי הניהול 1983היא בעלת תואר בוגר בחשבונאות וכלכלה )לניהול ולכלכלה. 

ב. ניצה אבי-( מאוניברסיטת תל2003(, וד"ר לניהול טכנולוגיה ומערכות מידע )1993מערכות מידע )
שנות ניסיון  12-(, ולפני שהתמקדה באקדמיה, צברה למעלה מ1989) מוסמכת היא רואת חשבון

באחד ממשרדי ראיית החשבון יועצת בכירה לניהול ולמערכות מידע, , בכלל זה בתפקיד עסקי
 The) המכון הבינלאומי לניהול ידע יישומיחברה בצוות המוביל של  ניצה. (1994-1998) הגדולים

International Institute for Applied Knowledge Management - IIAKM2014-החל מ( ו ,
, (Knowledge Managementלניהול ידע ) השנתי הכנסמשותפת של ה תכניתהראש ועדת היא 

. איטליה, סלובניה ובולגריהפורטוגל, באוניברסיטאות בפולין, שהתקיים , IIAKM -שמארגן ה
( במחלקה 2017-, ו2015, 2013ר אורחת לשלוש תקופות קצרות )בשנים ניצה היתה עמיתת מחק

. ופרופסור אורח California State University, Fullertonלמערכות מידע ומדעי קבלת החלטות, 
בעשור (, במכון למדיניות בריאות, ניהול והערכה. 2019ספטמבר -באוניברסיטת טורונטו )יולי

ושותפה לעיצוב  משרד החינוךשל  מקצוע לכלכלה וחינוך פיננסיהחברה בוועדת האחרון, ניצה 
מחקרה עוסק במגוון היבטים של ערך מידע וידע, וכן באימוץ, תכניות הלימודים בנושאים אלה. 

יישום ושימוש במערכות מידע, כולל: ניהול מערכות מידע; מערכות מידע אסטרטגיות; עסקים 
השבחת ערך וניהול לפי חשבונאות ניהולית, ול ידע; מקוונים; כלכלת מידע; כלכלת קשב; ניה

 ת, שימור סטודנטים והתמדה.ושל מערכות למידה מקוונאפקטיביות אילוצים; 
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