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   , מזכירות מל"גהאקדמי האגף
 י"ב אדר תשע"ח

 2018פברואר  27
 

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

 
 שלום רב,

 
 (2018.36.י"ט באדר תשע"ח )הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים 

 
, רימוןבחדר הישיבות  0011:בשעה  (2018.36.י"ט באדר תשע"ח )הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך 

 במשרדי המועצה להשכלה גבוהה.קומה ב', 
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. –6.2.2018אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות .3

פקה, המכללה האקדמית ללא תזה בהנדסת אנרגיה לא (.M.Sc)המלצה על הסמכה להעניק תואר שני   3.1
 מצ"ב(  -7548חוות דעת סוקרים )מסמך מס'  -אביב-להנדסה בתל

 ועדת בדיקה: אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות .4
לפתוח תכנית לימודים  מרכז האקדמי למשפט ולעסקיםהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה ל   4.1

עולה באותו יום  מצ"ב(  -9785)מסמך מס' חוות דעת סוקרים  -במערכות מידע( .B.Sc)לתואר ראשון 
 למל"ג

 :הרכבי ועדות/סוקרים/ועדות בדיקה .5
אישור הרכב ועדה לבדיקת הארכת ההסמכה לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה  .5.1

(M.D.)  מצ"ב( -9786)מסמך מס' בפקולטה לרפואה בצפת 
  "ב( מצ - 9787)מסמך מס' אישור הרכב ועדה מקצועית רוחבית בתחום מדע הנתונים והמידע  .5.2

 שונות. .6
 במדעי המחשב במסגרת (.B.Sc)ראשון  לתואר לימודיםהמלצה לאפשר להמשיך לקיים תכנית  .6.1

חוות דעת סוקר לקראת תום מחזור  -לנשים /גברים(  למסלול האקדמי של המכללה למנהל)ר "המח
 מצ"ב( -8078המשך דיון )מסמך מס'  –ראשון

בתכנית הלימודים תעשייה  (.M.Sc)בתואר שני ללא תזה  2019המלצה על הכרה זמנית עד יולי  .6.2
אנוש, של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה הזמנית  גורמי והנדסת רובוטיקה-וניהול

 מצ"ב(  -9788  שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש; )מסמך מס'
בהנדסה אזרחית )שינוי סימול תואר(,  (.B.Sc)ראשון תואר ב 2022ינואר  המלצה על הכרה זמנית עד .6.3

של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש )מסמך מס' חדש 
 מצ"ב(  -9789

, דיון בתוכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן בשל תכנון הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב שנתית .6.4
 מצ"ב(-9808)מסמך מס'  סוגיות אקדמיות.

 
 
 

 בברכה,

 
 מרב אברהמי

 האגף האקדמי, ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה 


