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 :0011בשעה  (,2.202222.) פ"בתש אדר א'ב א"כשלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 

, קומה ב', בבניין המועצה.)רימון(  בחדר הישיבות הקטן  
 

 :סדר היום
 מידע .1

 מצ"ב – 11.1.2022מישיבה מיום אישור פרוטוקול  .2

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

  ברמת גן למכללה האקדמית לישראל , 2024המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים עד פברואר  .3.1

עולה באותו   מצ"ב( -11324)מסמך מס' חוו"ד סוקרים;  - ( במדעי המחשב.B.Scלהעניק תואר ראשון )
  היום למל"ג

להעניק למכללה האקדמית אחוה  2025שנים עד פברואר לשלוש המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה(  .3.2

עולה באותו היום  מצ"ב(-11325; )מסמך מס' דו"ח הוועדה – ( בהפרעות בתקשורת.B.Aתואר ראשון )
 המל"ג

( בריפוי בעיסוק B.Sc.OT( בריפוי בעיסוק ל )..B.OTלשנות את סימול התואר ) חיפה אוניברסיטתבקשת  .3.3
 מצ"ב( -א'11052 )מסמך מס' המשך דיון  - זה תוארולהסמיכה להעניק 

לאוניברסיטת אריאל , 5202, עד לפברואר )ראשונה( לשלוש שנים המלצה על מתן הסמכה זמנית .3.4

דו"ח  - ( בריפוי בעיסוקB.O.Tחוגי )-לימודים לתואר ראשון, חדהבתכנית תואר בשומרון להעניק 
 עולה באותו היום למל"ג מצ"ב( -11323; )מסמך מס' הוועדה

למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה  2024לשנתיים עד פברואר )שנייה( זמנית המלצה על הסמכה  .3.5

עולה  מצ"ב( -61132)מסמך מס' ח הוועדה; "דו – בהנדסת מכונות (.M.Scתואר שני ללא תזה )להעניק 
 באותו היום למל"ג

 (.B.S.N)תכנית לימודים לתואר ראשון  קלהעניאביב יפו  - המלצה על הסמכה למכללה האקדמית תל .3.6
 עולה באותו היום למל"גמצ"ב(  -11327ח הוועדה; )מסמך מס' "דו –בסיעוד 

 אישור פרסום והרשמה: .4

לתכנית  לרשום סטודנטים חדשיםסמי שמעון  להנדסה ע"ש אישור למכללה האקדמיתהמלצה על מתן  .4.1
 מצ"ב(  -11328; )מסמך מס' המלצת הוועדה – לשנה"ל תשפ"גהלימודים לתואר ראשון בארכיטקטורה 

 באותו היום למל"געולה 

פתוח תכנית לימודים המלצה על מתן/אי מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל בשומרון ל .4.2

  מצ"ב( -11358)מסמך מס' חוו"ד סוקרים;  –( בהנדסת מחשבים ותוכנה .B.Scתואר ראשון )ל

במדעי  (.B.Sc)המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה להעניק תואר ראשון  .4.3
 עולה באותו היום למל"ג מצ"ב( -א'11285 )מסמך מס' המשך דיון; - הדימות הרפואי
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המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר  .4.4
 מצ"ב( -11359)מסמך מס' ;  חוו"ד סוקרים - ( במדעי המחשב.M.Scשני ללא תזה )

 

 שונות: .5

חד  B.Sc).(תוכנית לימודים לתואר ראשון פתוח בקשת האוניברסיטה העברית לדיווח אודות משיכת  .5.1
 עולה באותו היום למל"גמצ"ב(  -11350)מסמך מס' ; חוגית בהנדסת חומרים וננו טכנולוגיה

קיים תכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר אוניברסיטה העברית בירושלים ללהמלצה על מתן אישור  .5.2
 עולה באותו היום למל"ג מצ"ב( -11329)מסמך מס' ; בסיעוד (B.S.N.) ראשון

 קיים תכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר ראשוןלאוניברסיטת אריאל להמלצה על מתן אישור  .5.3
(.B.S.N) עולה באותו היום למל"גמצ"ב(  -11349; )מסמך מס' בסיעוד 
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