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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 
 

 "ב כסלו תש"פי
 2019דצמבר  10

 
 

 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"ט בכסלו, תש"פ )17.12.2019(

 
 11:00(, בשעה 2019.12.17) "פ תש כסלוב טי"שלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 

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

 סדר היום:

 :מידע .1

 מצ"ב. –12.11.2019מישיבה מיום  פרוטוקולאישור  .2

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .3

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תכנית לימודים   .3.1

עולה באותו יום  ;מצ"ב( -10471חוות דעת סוקרות )מסמך מס'  -בסיעוד( .M.A)לתואר שני ללא תזה 
 למל"ג

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

במדעי המחשב של המכללה האקדמית ( .M.Sc)המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה  .4.1
 ;מצ"ב( -10472חוות דעת סוקרים )מסמך מס'  -הדסה

המכללה  -אפקהשל וניהול  בהנדסה( .M.Sc)המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה  .4.2
 ;(מצ"ב -10473חוות דעת סוקרים )מסמך מס'  -האקדמית להנדסה בתל אביב

 

 הרכבי ועדות .5

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי לב להסמכתו להעניק תואר בתכנית לימודים  .5.1

 -10474באמצעות איגום קורסים )מסמך מס'  מתמטיקה-בפיסיקה (.B.Sc)חוגי -לתואר ראשון חד
 עולה באותו יום למל"ג ;מצ"ב(

לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להסמיכה להעניק  סוקריםמינוי אישור  .5.2

 עולה באותו יום למל"ג ;מצ"ב( -10475)מסמך מס'  בהנדסה ירוקה עם תזה( .M.Sc)תואר שני 

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח תכנית אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת  .5.3

עולה באותו  ;מצ"ב(-10476)מסמך מס' ( בארכיטקטורה .B.Arch)חד חוגי לימודים לתואר ראשון 
 יום למל"ג

 שונות. .6

( .M.Sc)ולתואר שני ( .B.Scת לתואר ראשון )ולשינוי שם התכני האקדמי לב רכזהמבקשת  .6.1
מסמך מס' ) אופטיקה-הנדסת אלקטרו/לפיסיקה יישומית אופטיקה-מפיסיקה/הנדסת אלקטרו

 ;מצ"ב( -10477
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במדעי המחשב במסגרת   (.B.Scתכנית לימודים לתואר ראשון )לקיים להמשיך והמלצה לאפשר  .6.2
 ;מצ"ב( -10478מסמך מס' ) המח"ר )לנשים /גברים(  למסלול האקדמי של המכללה למנהל

 
 
 

 
 בברכה,

 
 אברהמימרב 

 האגף האקדמי, ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה 
 


