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' טבת תש"פט, מזכירות מל"גהאקדמי האגף
2020ינואר  06

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

 שלום רב,

 (14.1.2020) פתש"שלישי י"ז בטבת שתתקיים ביום  ועדת המשנהסדר יום לישיבת הנדון: 

הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה, שתיערך ביום שלישי י"ז בטבת תש"פ )14.1.2020(, בשעה 11:00, בחדר 
הישיבות רימון קומה ב', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 43 ירושלים. 

סדר היום:

מידע: .1

מצ"ב. 17.12.2020יבה מיום אישור פרוטוקול מיש .2

(:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות .3

( .M.Sc, להעניק תואר שני ללא תזה )2022המלצה על הסמכה זמנית )שניה(  לשנתיים, עד ינואר  .3.1
בתכנית להנדסה תעשייה וניהול, במסלולים רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש, לאוניברסיטת אריאל 

 עולה באותו היום למל"ג ;מצ"ב( -10513בשומרון )מסמך מס' 
( .B.Sc, להעניק תואר ראשון )2022הסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים, עד ינואר /המלצה על הסמכה .3.2

)מסמך מס'  ;חוות דעת סוקרים-בהנדסת מכונות לעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים 
 עולה באותו היום למל"ג  ;מצ"ב( -10514

המכללה  -( בהנדסה וניהול של אפקה.M.Scלהעניק תואר שני ללא תזה )המלצה על הסמכה  .3.3
 מצ"ב( -א'10473)מסמך מס'   ;המשך דיון –חוות דעת סוקרים  -האקדמית להנדסה בתל אביב

 הרכבי ועדות .4
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  .4.1

 עולה באותו היום למל"ג ;מצ"ב( -10515( בריפוי בעיסוק )מסמך מס' .B.O.Tחוגי )-חד
 שונות .5

החלטת מל"ג מיום  –מתווה קווים מנחים לתכניות הלימודים בתחום מערכות מידע  דיון בנושא .5.1
 מצ"ב(-10522; )מסמך מס' 14.6.11

-ב (.M.Sc) עם וללא תזה שניתואר ו( .B.Sc)התכניות לתואר ראשון בקשת שנקר לשינוי שם  .5.2
( .B.Sc./M.Sc) -ל  Polymer and Plastics Engineering  -"הנדסת פלסטיקה ופולימרים"

עולה  מצ"ב( -10516)מסמך מס' ; Polymer Materials Engineering -פולימריםחומרים בהנדסת 
 באותו היום למל"ג

 case-החולהללא תזה ב"ניהול  M.A)בקשת הקריה האקדמית אונו לשנות את התואר מוסמך ) .5.3
manager  למוסמך ללא תזה ב"ניהול הטיפול -case manager   'עולה  מצ"ב(-10517"; )מסמך מס

 .באותו היום למל"ג
( בוגר בסטטיסטיקה ומדע הנתונים B.Aבקשת האוניברסיטה העברית לשנות את סימול התואר ) .5.4

-10523; )מסמך מס' (Statistics and data science) ומדע הנתונים ( בוגר בסטטיסטיקהB.Scל )
 מצ"ב(

בברכה,

 מרב אברהמי
האגף האקדמי, תחום מדעי הטבע והנדסה בכירה בממונה 


