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 לכבוד
 חברי ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל

 שלום רב,

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ט"ו בסיוון תשע"ח )29.5.2018(

הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי ט"ו בסיוון תשע"ח (29.5.2018), 
בשעה  10:30 בחדר הישיבות גפן קומה א' , במשרדי המועצה להשכלה גבוהה.

סדר היום:

וועדת המשנה  בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנותישיבה משותפת של ועדת המשנה התחומית  .1
 לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל

  -י"ב'( –די )ז' יסו-העל  במסלול( .B.Ed.Tech) ה"טכנולוגי בהוראת בוגראר "לתו ללימודים המתווה
  12.4.2016 מיום ג"מל החלטת

 מידע .2
 .מצ"ב – 24.4.2018אישור פרוטוקול ועדת משנה מישיבתה ביום  .3
 :ת )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(סמכוה .4

 האקדמית המכללה -אפקה של אנרגיה בהנדסת תזה ללא.( M.Sc) שני תואר להעניק הסמכה על המלצה 4.1
עולה באותו היום למל''ג (ב"מצ-' א7548' מס מסמך. )המשך דיון -סוקר דעת חוות -אביב-בתל להנדסה

דו"ח הוועדה  -( בסיעוד של המכללה האקדמית אשקלוןB.S.Nהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) 4.2
 מצ"ב(-9854)מסמך מס' . המשך דיון –המקצועית 

דו"ח  –המעבדה הרפואית של מכללת צפת במדעי (  (B.Scראשוןהמלצה על הסמכה להעניק תואר  4.3
 מצ"ב(-9884)מסמך מס'  הוועדה המקצועית.

חוות  –( ללא תזה במערכות תבוניות של מכללת אפקה M.Scהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) 4.4
 מצ"ב(-9885)מסמך מס'  דעת סוקרים.

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .5
 ראשון לתואר לימודים תכנית לפתוח אונו האקדמית לקריה והרשמה פרסום אישור מתן על המלצה . 5.1

(B.Sc )עולה באותו היום למל"ג מצ"ב(-9886. )מסמך מס' סוקרים דעת חוות -בספורטתרפיה. 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית נתניה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  5.2

(M.Scללא תזה במדעי המחשב )- עולה באותו  מצ"ב(-9857 מס' מסמך) .המשך דיון -חוות דעת סוקרים
 .היום למל"ג

 שונות. .6
המלצה להמשיך ולאפשר לאוניברסיטת תל אביב לקיים תכנית לימודים להכשרה קלינית ברפואה של  6.1

מסמך מס' . )לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נ"ז אקדמיות -ג'ורג'ז תלמידי אוניברסיטת סט.
 מצ"ב(-9888

 ר"המח במסגרת המחשב במדעי.(  B.Sc) ראשון לתואר לימודים תכנית לקיים להמשיך לאפשר המלצה 6.2
יש מוזמנים  – דיון המשך -סוקר דעת חוות -למנהל המכללה של האקדמי למסלול(  גברים/ לנשים)

 מצ"ב(-8078. )מסמך מס' 12:00לשעה 

בברכה,

 מרב אברהמי
האגף האקדמי, ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה 


