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 שלום רב,
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בכ"ד בתמוז תשע"ז )18.7.2017(

 
בחדר  11:00, בשעה 18.7.2017 ז"תשע בתמוז ד"כהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי 

.בנין ג' ירושלים 43להשכלה גבוהה רח' ז'בוטינסקי  המועצה משרדי', בא, קומה  גפןהישיבות   
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 בהמשך(. יישלח) 20.6.17-ו )מצ"ב( 23.5.17ישיבות אישור פרוטוקול  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

( במדעי .M.Sc) להעניק תואר שני עם תזה  ,2020יולי  שנים, 3-ל( ראשונה) זמנית על הסמכה המלצה .3.1
; דוח הוועדה יפו - מכללה האקדמית תל אביבב )לצד תכנית הלימודים ללא תזה הקיימת(  המחשב

 עולה למל"ג באותו יום מצ"ב(; – 9535)מסמך מס' 
בהנדסת בניין למכללה האקדמית  (.B.Sc) המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי .3.2

 ( עולה למל"ג באותו יוםמצ"ב -8081חוות דעת הסוקרים )מסמך מס'  -להנדסה סמי שמעון
, להעניק תואר 2020ד יולי המלצה על הארכת הסמכה זמנית )הסמכה שנייה( לשלוש שנים, ע .3.3

 דו"ח הוועדה )מסמך -אופטית למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בהנדסה  (.B.Sc)ראשון
 עולה למל"ג באותו יוםמצ"ב(  -8073מס' 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4
לתואר חי, לפתוח תכנית לימודים –המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל  .4.1

עולה למל"ג  מצ"ב(;  – 9536; )מסמך מס' דוח הוועדה -( במדעי המחשב.M.Sc)  שני ללא תזה
 באותו יום

המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר  .4.2
מוזמנים יו"ר הוועדה ונציגי המשך דיון  -דו"ח הוועדה -בהפרעות בתקשורת ( .B.A)ראשון 

 מצ"ב(  -8563)מסמך מס'  המכללה
 שונות. .5

 למשרתי הנדסאי תעודת סמך על אקדמיים לא לימודים בסיס על אקדמיים מלימודים פטור שאלת 5.1
 מיום ג"מל בהחלטת עיון: הדיפלומה קבלת ממועד שנים 6 ל מעל של זמן פרק בחלוף הביטחון כוחות

דיון משותף יחד עם ועדת המשנה  מצ"ב(. – 4953; )מסמך מס' 24.2.2009 ביום שעודכנה כפי 4.4.2006
 ; התחומית למדעי החברה

במדעי המחשב לשפה האנגלית  (.B.Sc)המלצה לאפשר להסב את תכנית הלימודים לתואר ראשון  5.2
 מצ"ב( – 9538 ; )מסמך מס' למרכז האקדמי לב 

בשפה  בהנדסה כימית (.B.Sc) ראשוןהמלצה על הארכת האישור לקיים תכנית לימודים לתואר  5.3
 -8739לאחר שנת הפעלה )מסמך מס' חוות דעת סוקר  -האנגלית לטכניון מכון טכנולוגי לישראל

 מצ"ב(
 אקדמאים הסבת לימודי תכנית לקיים גן ברמת לישראל האקדמית למכללה אישור מתן על המלצה 5.4

 מצ"ב( - 9539  סוקרות )מסמך מס' דעת חוות-בסיעוד ((B.S.N ראשון לתואר
מכללה ב חלקי בזמן במדעי המחשב (.B.Sc) ראשון לתואר הלימודים תכנית לקיים לאפשר המלצה 5.5

 עולה למל"ג באותו יום מצ"ב( – 9540; )מסמך מס' יפו -האקדמית תל אביב
בהנדסת תוכנה במסגרת מח"ר )גברים( למכללה האקדמית  (.B.Sc) ראשוןתכנית לימודים לתואר  5.6

 מצ"ב(  -8065דיווח )מסמך מס'  -להנדסה סמי שמעון
 

 בברכה,

 
 מרב אברהמי

 האגף האקדמי, ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה 


