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

 
 שלום רב,

 
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי י' באב תשפ"א )20.7.2021(

 

בחדר  11:00, בשעה (20.7.2021תשפ"א )באב "א יהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה, שתיערך ביום שלישי 
 ירושלים. 43', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי בקומה  רימוןהישיבות 

 
 :סדר היום

 
 מידע .1

 

 מצ"ב - 22.6.2021ישיבה מיום האישור פרוטוקול  .2
 

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3
 להעניק תואר שני עם תזה , 2024 יוליהסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד מתן המלצה על  .3.1

(M.Sc.)  ב("מצ-11100)מסמך מס' ; ח הוועדה"דו – בניהול טכנולוגיה למכון הטכנולוגי חולון; 
 למל"גבאותו היום עולה 

, להעניק תואר ראשון 2024, עד יולי הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שניםמתן המלצה על  .3.2
).(B.S.N  באותו עולה   ;ב("מצ-11101)מסמך מס' ; דו"ח הוועדה -בסיעוד לקריה האקדמית אונו

 למל"גהיום 
-חד( .B.Sc) ראשוןתואר , להעניק 2022הסמכה זמנית )ראשונה( לשנה, עד יולי מתן המלצה על  .3.3

מסמך מס' , )חוו"ד סוקרים -לאוניברסיטת בן גוריון בנגב חוגי ודו חוגי בקוגניציה ומדעי המוח 
  ;ב("מצ -11111

 תזה ללא והשיקום הבריאות במדעי (.M.A) תחומי ביןהסמכה להעניק תואר שני מתן מלצה על ה .3.4
 למל"ג באותו היוםעולה  ; ב("מצ -11102 מסמך מס')חוו"ד סוקרים  -לקריה האקדמית אונו 

ולהסמיכה להעניק תארים  שמות התכניות הבאותבקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לשנות את  .3.5
  :מצ"ב( -11112)מסמך מס' אלה. 
 ב""מדעי המחש-ל (.B.Sc)"מדעי המחשב ומתמטיקה" -תכנית הלימודים משינוי שם  •

(B.Sc.) 
" מתמטיקה" -ל( .B.Sc)"מתמטיקה ומדעי המחשב" -שינוי שם תכנית הלימודים מ •

(B.Sc.)  
 "מתמטיקה יישומית ומדעי המחשב"( .M.Sc) לתואר השני הלימודים פיצול תכנית •

 מתמטיקה ישומית""ב( .M.Sc)מדעי המחשב" ותואר שני "ב( .M.Sc)לתואר שני 
 

 אישור פרסום והרשמה .4
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר  .4.1

עולה ; ב("מצ-11104)מסמך מס' חוו"ד סוקרים  -בהנדסת תעשיות מים  (.M.Sc)שני ללא תזה 
  באותו היום למל"ג

 

 הרכבי ועדות/סוקרים: .5
תואר ראשון ימודים לתוכנית ללבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית לפתוח  הרכב ועדהאישור  .5.1

B.Sc.)( עולה למל"ג  מצ"ב( -א' 11066)מסמך מס'  ;חד חוגי בהנדסת חומרים וננו טכנולוגיה
 באותו היום
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 שונות: .6
 משותפת פתוח תכנית לימודיםבקשת המכללה האקדמית אשקלון והמכללה האקדמית אחוה ל .6.1

ת;)מסמך מס' והבקשה על ידי המוסד משיכת -קדם רפואה ובמדעי החיים (  .B.Sc) ראשוןלתואר 
 עולה למל"ג באותו היום  מצ"ב(-11110

  The University of UIBE   -( ל 2024המלצה על מתן רישיון זמני ומותנה לשלוש שנים )עד יולי   .6.2
 International Business and Economics " -  מסין, לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון במנהל

עולה באותו היום מוועדת  מצ"ב(; -11103; )מסמך מס' הלימוד בפתח תקווהעסקים, במרכז 
 למל"ג באותו יום המשנה למדעי החברה ובנוסף עולה 

 
 

 

 
 
 
 
 

 בברכה,
  

 אתי נעים
 הנדסההרפואה וה ,מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע

 אגף אקדמי
 


