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 ' תמוז תשע"טה
 2019יולי  08

 
 לכבוד

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

 שלום רב,
 

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בי"ג בתמוז, תשע"ט )16.7.2019(
 11:00(, בשעה 9.2017.16) טתשע" תמוזבי"ג שלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 

, קומה ב', בבניין המועצה.)רימון(  בחדר הישיבות הקטן  
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. –18.6.2019 אישור פרוטוקול מישיבה מיום .2
 לימודים/המלצות ועדת בדיקה:אישור פרסום של תכניות  .3

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  .3.1
(M.Sc. ) מצ"ב( –10353)מסמך מס'  .דוח הוועדה המקצועית –הנדסת תקשורת מחשבים בללא תזה 

אונו לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  תהאקדמי קריההמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה ל .3.2
(B.S.N ) עולה באותו יום למל"ג מצ"ב( -10354 )מסמך מס'  .דו"ח הוועדה -בסיעוד 

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:  .4

)מסמך  .אוניברסיטת אריאל בשומרוןל( בסיעוד B.S.N) ראשון תואר סמכה להעניק המלצה על ה .4.1
 מצ"ב( -10355 מס'

 –10356)מסמך מס'  ( בתזונה למרכז האקדמי פרס.B.Scלהעניק תואר ראשון )המלצה על הסמכה  .4.2
 עולה באותו יום למל"ג. מצ"ב(

 הרכבי ועדות .5
( .M.Scלתואר שני ) לימודים לפתוח תכניתמכון הטכנולוגי חולון אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת ה .5.1

 למל"געולה באותו יום  מצ"ב( -10357 עם תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה )מסמך מס'
( B.Scאישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תכנית לתואר ראשון ) .5.2

 עולה באותו יום למל"ג מצ"ב( -10358 )מסמך מס' .בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב לפתוח תכנית  .5.3

עולה באותו יום  מצ"ב( -10359 )מסמך מס' .בהנדסת הספק ואנרגיה עם תזה (Sc.M.לתואר שני )
 למל"ג

 שונות. .6
( ברפואה בשפה M.Dלקיים תכנית לימודים מתוקצבת ארבע שנתית )בקשת אוניברסיטת בן גוריון  .6.1

 עולה באותו יום למל"גמצ"ב(  –10360)מסמך מס'  .האנגלית לסטודנטים ישראליים

. אישור שינויי שם וסימולי תואר לתכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג .6.2
 עולה באותו יום למל"ג מצ"ב(-10361)מסמך מס' 

  בברכה,

 

 מרב אברהמי
 ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה 

 יהאגף האקדמ


