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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 
 

 כ' אב, תש"פ
 2020אוגוסט  10
 

 לכבוד
 לפארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו" דעים, ביולוגיה,חברי ועדת המשנה להנדסה טכנולוגיה מ

 
 שלום רב,

 
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי כ"ח באלול תש"פ )18.08.2020(

 
 11:00בשעה  ,(18.08.2020תש"פ )ח באלול כ"שלישי שתיערך ביום  הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה

 .באמצעות אפליקציית זום
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. -23.06.2020אישור פרוטוקול מישיבה מיום   .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

מכללה האקדמית לניהוליות במערכות מידע  (B.A)חוגי -על הסמכה להעניק תואר ראשון חד המלצה .3.1
 למל''ג עולה באותו היום מצ"ב(  -10707)מסמך מס'  ;חוות דעת סוקרים -צפת 

   (B.Aראשון חד חוגי ) להעניק תואר( 2023שניה לשלוש שנים )עד ספטמבר זמנית המלצה על הסמכה  .3.2
 מצ"ב(   -10741)מסמך מס'  ;חוו"ד סוקרים –בבריאות הציבור למכללה האקדמית אשקלון 

 -( במדעים להייטק לאוניברסיטת תל אביבB.Scחוגי ) -דוהמלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון  .3.3
  מצ"ב( -10725' )מסמך מס ;חוו"ד סוקרים

למרכז האקדמי רופין  והמידע ( במדעי המחשב(B.Scחד חוגי המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון  .3.4
 מצ"ב( - 10742)מסמך מס' ;חוו"ד סוקרים

עם .( M.Scלהעניק תואר שני  ) 2023 אוגוסטהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד    3.5
 10730מס')מסמך ; חוות דעת סוקרים –בהנדסה ירוקה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון תזה 

 מצ"ב( -
 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: המלצה על אישור פרסום ורישום .4
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תכנית  .4.1

באותו עולה   מצ"ב(-10638; )מסמך מס'  המשך דיון -( בהנדסה אזרחיתB.Scלימודים לתואר ראשון )
 למל''ג היום

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם  .4.2
 עולה באותו היום למל"ג מצ"ב(-10708; )מסמך מס' דו"ח הוועדה -במדעי המחשב( .M.Sc) וללא תזה 

לימודים לתואר  המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית .4.3
 -10709דו"ח הוועדה )מסמך מס'  –( במערכות מידע ומדעי המחשב היישומייםB.Scחוגי )-ראשון, דו

 למל''ג עולה באותו היוםמצ"ב( 
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכון טכנולוגי חולון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם  .4.4

עולה באותו  מצ"ב(-10731; )מסמך מס' דוח הוועדה - ואלקטרוניקה (  בהנדסת חשמל.M.Scתזה )
 היום למל''ג 

 
 

 בברכה,
 

 
 שרי אנגלנדר                      

 מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע והנדסה, האגף האקדמי


