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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף
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 2021, יוני 14
 

 
 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"ב בתמוז תשפ"א )22.6.2021(

 
 11:00(, בשעה 22.6.2021בתמוז תשפ"א ) בהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה, שתיערך ביום שלישי י"

 .Zoomבאמצעות 
 

 סדר היום:
 מידע .1
 מצ"ב - 25.5.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

בהנדסת מכונות לעזריאלי, מכללה אקדמית  (.B.Sc)ה להעניק תואר ראשון כהמלצה על מתן הסמ .3.1
 מצ"ב( –11076)מסמך מס'  ;דיווח מוסד -להנדסה 

 (.B.Sc)להעניק תואר ראשון ( 2024לשלוש שנים )יוני  (ראשונה) זמניתהמלצה על מתן הסמכה  .3.2
מצ"ב(  –11062)מסמך מס'  ;סוקרים ת דעתחוו -במערכות מידע למרכז האקדמי למשפט ועסקים

 עולה באותו היום למל"ג
"ניהול מערכות מידע"  וסימול התוארהתכנית  בקשת המכללה האקדמית נתניה לשנות את שם .3.3

(B.Aל )-  "בוגר במדעים במערכות מידע"(B.Sc.)  מסמך מס'  ;תואר זהולהסמיכה להעניק(
 מצ"ב( –11077

 הרכבי ועדות/סוקרים: .4
תכנית  בקשת עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה להמשיך לקייםבדיקת אישור מינוי סוקר ל .4.1

-11063)מסמך מס'  ;מח"רהבהנדסת תעשייה וניהול במסגרת  (.B.Scלתואר ראשון )לימודים ה
 עולה באותו היום למל"גמצ"ב(;

תכנית לימודים בקשת עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה לפתוח לבדיקת  יםאישור מינוי סוקר .4.2
עולה באותו  מצ"ב(-11064)מסמך מס'  ;בהנדסת תעשייה וניהול ( .M.Scללא תזה ) לתואר שני

 היום למל"ג
אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון להסמכה להעניק תואר שני  .4.3

 עולה באותו היום למל"גמצ"ב(  -11065 ( בהנדסה תעשייה וניהול; )מסמך מס'.M.Scללא תזה )
תואר ראשון ימודים להאוניברסיטה העברית לפתוח תוכנית לאישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת  .4.4

(B.Sc.) עולה באותו היום  מצ"ב(-11066)מסמך מס'  ;חוגי בהנדסת חומרים וננו טכנולוגיה חד
 למל"ג

 שונות: .5
( בסיעוד )במסלול M.S.Nלהסב את תכנית הלימודים לתואר שני )מרכז האקדמי לב בקשת ה .5.1

 מצ"ב( –11078 )מסמך מס' ;רפואה פנימית( לשפה האנגלית
בהנדסה אזרחית   (.B.Sc)בקשת אוניברסיטת אריאל לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון .5.2

 מצ"ב( -11079)מסמך מס'  ;במסגרת המח"ר
 
 

 
 

 בברכה,
  

 
 אתי נעים

 הנדסההרפואה וה ,מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע
 אגף אקדמי


