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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 

 ' חשון, תשפ"בה
 2021אוקטובר,  11

 
 לכבוד

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

 שלום רב,
 

 (21.2010.19)ב "פתש חשון ב גי"יום שלישי בסדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים הנדון: 
 

 10:30, בשעה (19.10.2021י"ג בחשון תשפ"ב )שלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 
 , קומה ב', בבניין המועצה.)רימון(  בחדר הישיבות הקטן

 
 סדר היום:

 מידע .1
 מצ"ב – 17.8.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לשנות את שמות התכניות הבאות ולהסמיכה להעניק תארים   .3.1
 מצ"ב( -11170)מסמך מס'  ;חוו"ד סוקר -  אלה

 (.B.Scב" )"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 •
 לתואר שני  ( "מתמטיקה יישומית ומדעי המחשב".M.Scפיצול תכנית הלימודים לתואר השני ) •

(M.Sc. )מדעי המחשב" ותואר שני "ב(M.Sc. )ישומית"ימתמטיקה "ב 
 מידע במערכות (.B.A) בוגר התואר וסימולכנית הת שם את לשנותבקשת המכללה האקדמית צפת   .3.2

)מסמך  ;חוו"ד סוקר - במערכות מידע ולהסמיכה להעניק תואר זה (.B.Sc)במדעים  לבוגר ניהוליות
 מצ"ב( -11171 מס'

בניהול מערכות  (.B.A) בוגרוסימול התואר  כניתהתבקשת המכללה האקדמית נתניה לשנות את שם   .3.3
)מסמך  ;חוו"ד סוקר - במערכות מידע ולהסמיכה להעניק תואר זה( .B.Sc)במדעים  לבוגר  מידע
 מצ"ב(-11172מס' 

במערכות מידע  (.B.A) להעניק תואר ראשון הסמכה זמנית ראשונה/המלצה על מתן הסמכה  .3.4
 ב("מצ-11173מסמך מס' ) ;חוו"ד סוקרים  - ניהוליות למרכז האקדמי פרס

 
 :אישור פרסום והרשמה .4

שני ללא המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תכנית לימודים לתואר  .4.1
  (ב"מצ-11174)מסמך מס'  ;דו"ח הוועדה –במדעי הנתונים  (.M.Sc)תזה 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  .4.2
(B.Sc.)  ב("מצ- 11175 )מסמך מס' ;חוו"ד סוקרים –בפיזיקה חישובית קוונטית  

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת תל אביב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  .4.3
(B.Sc.)  ב("מצ-11176)מסמך מס'  ;חוו"ד סוקרים –במדעי הנתונים  

לפתוח תכנית לימודים לתואר  האקדמית צפתלמכללה המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה  .4.4
  ב("מצ-11177)מסמך מס'  ;דו"ח הוועדה – בריפוי בעיסוק (.B.O.T)ראשון 

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  .4.5
(B.Optom) (ב"מצ -11120 )מסמך מס'  ;המשך דיון - במדעי האופטומטריה  

לפתוח תכנית  מכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעוןהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה ל .4.6
 ב("מצ -11178)מסמך מס'  ;חוו"ד סוקרים -  במדעי המחשב (.B.Sc)לימודים לתואר ראשון 

 
 הרכבי ועדות .5

לפתוח תכנית  ,המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב-לבדיקת בקשת אפקה  יםאישור מינוי סוקר .5.1
עולה באותו היום  מצ"ב( -11139 )מסמך מס' ;( בהנדסה רפואיתM.Sc.) ללא תזה תואר שניבלימודים 

 למל"ג
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 שונות. .6
סמי שמעון בדבר יישום המלצות הסוקרים בתכנית הלימודים להנדסה דיווח המכללה האקדמית  .6.1

 ב("מצ -11179)מסמך מס'  ;תוכנה ( בהנדסת.M.Sc) תזהלתואר שני ללא 
 דיווח המכללה האקדמית כנרת בדבר יישום המלצות הסוקרים בתכנית הלימודים לתואר ראשון .6.2

(B.Sc.בהנדסת ) ב("מצ -11180)מסמך מס'  ;תוכנה 
( .M.Sc)ללא תזה  שנילתואר  פתוח תכנית לימודיםעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ל בקשת .6.3

עולה באותו היום   מצ"ב(-11168הבקשה על ידי המוסד;)מסמך מס'  משיכת -בהנדסת תעשייה וניהול 
 למל"ג

  ;דו"ח ביניים –( ברפואה של אוניברסיטת אריאל .M.Dאודות תכנית הלימודים לתואר )על דיווח  .6.4
 ב("מצ -11181)מסמך מס' 

 
 

 
 
 

 בברכה,
  

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

 אגף אקדמי
 
 


