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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 ז"תשע סיון' כ

 31יוני  31
 לכבוד

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

 שלום רב,
  הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים שלישי כ"ו בסיוון תשע"ז )2.6.02..6(

 
במשרדי  ..:33, בשעה (2.6.31..6כ"ו בסיוון תשע"ז ) שתיערך ביום שלישי, הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה

 .ירושלים 31רח' ז'בוטינסקי ,  קומה ב' ,רימוןבחדר הישיבות , המועצה להשכלה גבוהה
 

 סדר היום:
 .מידע .0
 : הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות .6

 בהפרעות תזה ללא (.M.A) שני תואר להעניק הדסה האקדמית למכללההמלצה על מתן הסמכה  .6.3
 מצ"ב( -1717)מסמך מס'   .דוח הוועדה -בתקשורת

חוגי  ד, להעניק תואר ראשון ח.6.6לשלוש שנים, עד יולי  )שנייה( המלצה על הארכת הסמכה זמנית .6.6
(B.Sc. )1317)מסמך מס'  .חוות דעת סוקרים -למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן בהנדסת תוכנה- 

 מצ"ב( 
תעשיות מים למכללה האקדמית ( בהנדסת .B.Sc)חוגי חד הסמכה להעניק תואר ראשון  המלצה על .6.1

 מצ"ב(  -1.13)מסמך מס'  .חוות דעת סוקרים -כנרת בעמק הירדן
איכות ואמינות בתעשיות ( בהנדסת .B.Sc)חוגי חד  המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון .6.3

 מצ"ב(  -1131)מסמך מס'  .חוות דעת סוקרים -האלקטרוניקה למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
, להעניק תואר שני ללא תזה .6.6לשלוש שנים, עד יולי )שנייה( המלצה על הארכת הסמכה זמנית  .6.7

(M.Sc.)  מסמך מס'  .חוות דעת סוקרים -בהנדסת תוכנה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון(
 מצ"ב(  -1363

 (.M.Sc), להעניק תואר שני ללא תזה .6.6המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד יולי  .6.2
 )מסמך .חוות דעת סוקרים -בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון 

 מצ"ב(  -11.3מס' 
חוגי חד , להעניק תואר ראשון 6.37לשנתיים, עד יולי  )שלישית( המלצה על הארכת הסמכה זמנית .6.1

(B.Sc.בהנדסת ) מסמך  .חוות דעת סוקרים  -הנדסה. עיצוב. אמנות -שנקר חשמל ואלקטרוניקה ל(
 מצ"ב(  -1721מס' 

בפיזיותרפיה לקריה האקדמית ( B.P.T)המלצה על הסמכה )ראשונה( להעניק תואר ראשון חד חוגי  .6.1
 מצ"ב(  - 7127 )מסמך מס' .חוות דעת סוקר -אונו

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .3
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תכנית  .1.3

. )מסמך מס' דו"ח הוועדה -במדעי הרפואה( B.Sc. Medחוגית )-לימודים לתואר ראשון במתכונת חד
 עולה באותו יום לדיון במל"ג()מצ"ב(.-77.1

המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר  .1.6
 .מצ"ב(  -1721)מסמך מס'  .דו"ח הוועדה -בהפרעות בתקשורת ( .B.A)ראשון 

 :שונות .4
 .המשך דיון –המחשב  מדעי בתחום (סטנדרטים) הלימודים לעדכון מתכונתדוח הוועדה העקרונית  .3.3

 מצ"ב(.-.761)מסמך מס' 
הלימודים לתואר  את סימול התואר בתכנית לשנות גן-ברמת לישראל האקדמית המכללה בקשת .3.6

 מצ"ב(.-7732. )מסמך מס' .B.Sc -ל .B.A -מ מידע" מערכות ראשון ב"ניהול
 

 בברכה,
 

 מרב אברהמי
 האגף האקדמי, ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה 


