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טשבט תשע" כ"ח
2019פברואר  03

 לכבוד
 חברי ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, , מדעים, ושלוחות חו"ל

 שלום רב,

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בז' אדר א', תשע"ט )12.2.2019(

הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה, שתיערך ביום שלישי, ז' באדר א' תשע"ט  )12.2.2019(, בשעה 11:00, 
בחדר הישיבות רימון קומה ב', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 43 ירושלים. 

סדר היום:
מידע: .1
מצ"ב. –8.1.2019אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
(: הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות .3

הנדסה. עיצוב.  -בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה לשנקר (.B.Scהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון ) .3.1
 מצ"ב(-10178חוות דעת סוקרים )מסמך מס'  -אומנות 

הנדסה.  -( ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול לשנקר.M.Scעל אי הסמכה להעניק תואר שני )המלצה  .3.2
 12:00נציגי המוסד מוזמנים לשעה  מצ"ב(-10154)מסמך מס'  המשך דיון –עיצוב. אומנות 

חוו"ד  -בריפוי בעיסוק לקריה האקדמית אונו (B.O.T)המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון  .3.3
 מצ"ב(-10179)מסמך מס' סוקרות  

חוו"ד  –בביואינפורמטיקה למרכז האקדמי לב  (.B.Sc)המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון  .3.4
 מצ"ב(-10180)מסמך מס' סוקרים 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4
לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  למרכז למשפט ועסקיםהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .4.1

(B.Sc. )תלוי חוו"ד  -עולה באותו היום למל"גמצ"ב( -10181)מסמך מס'  דו"ח הוועדה - במדעי המחשב
 סגל

לפתוח תכנית לימודים לתואר שני בין  לקריה האקדמית אונוהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .4.2
-א'10137המשך דיון. )מסמך מס'  -דו"ח הוועדה - במדעי הבריאות והשיקום ללא תזה (.M.A)תחומי 

  "ב(.מצ
 :שונות .5

לקיים תכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשון צפת המלצה על מתן אישור למכללה האקדמית  .5.1
B.S.N) ) מצ"ב( -10182)מסמך מס'  בסיעוד

ללא תזה בהנדסת תוכנה של עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה  (.M.Sc)תכנית הלימודים לתואר שני  .5.2
 מצ"ב(-10183)מסמך מס'  דיווח אודות עמידה באבן דרך -ירושלים

 ר"מח במסגרת המחשב במדעי( .B.Sc) ראשון לתואר לימודים תכנית להמשיך ולקיים לאפשר המלצה .5.3
 מצ"ב( 10184 -חוו"ד סוקר )מסמך מס' -הדסה האקדמית למכללה( לנשים)

בברכה,

 מרב אברהמי
האגף האקדמי, ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה


