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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 ' סיון תשפ"בז

 2022יוני,  6
 

 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 ט"ו בסיוון תשפ"ב )14.6.2022(

 
בחדר  ,11:00(, בשעה 14.6.2022, שתיערך ביום שלישי ט"ו בסיוון תשפ"ב )ועדת המשנההנכם מוזמנים לישיבת 

 ירושלים. 43, במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי הישיבות רימון, קומה ב'
 

 היום:סדר 
  מידע .1
  סקירה כללית .2
 בחירת מ"מ ליו"ר ועדת המשנה .3
 זמניות/הארכת הסמכות( /קבועות) הסמכות .4

(, למכללה האקדמית אחוה 2025 מתן הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים )עד יוליהמלצה על  .4.1
 מצ"ב(  -035)מסמך מס'  ;חוו"ד סוקרים -( במערכות מידע .B.Scלהעניק תואר ראשון )

 (.M.A)המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר שני ללא תזה  .4.2
 מל"גלעולה באותו היום מצ"ב(  -036)מסמך מס'  ;חוו"ד סוקרים  –בסיעוד 

בקשת האוניברסיטה העברית לשנות את סימול התארים בתכניות לימודים בפקולטה לחקלאות  .4.3
 לן:ולהסמיכה להעניק תארים אלה כמפורט לה

  (.B.Sc.Nutr) למדעי התזונה (.B.Sc)תואר ראשון במדעי התזונה  •
 לביוכימיה, מדעי המזון(.B.Sc) תואר ראשון בביוכימיה, מדעי המזון וביוטכנולוגיה  •

  מל"גלבאותו היום עולה  (מצ"ב -037)מסמך מס'  ;(.B.Sc.Agr) וביוטכנולוגיה
( בריפוי B.Sc.OT( בריפוי בעיסוק ל )..B.O.Tסימול התואר )לשנות את  חיפה אוניברסיטתבקשת  .4.4

 ב(מצ" -א' 11052המשך דיון )מסמך מס'  – בעיסוק ולהסמיכה להעניק תואר זה
המלצה על מתן אישור לאוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח את תכנית הלימודים לתואר שני עם  .4.5

 ועדההודו"ח  - בפיסיקה ((.M.Scשני עם תזה ולהסמיכה להעניק תואר בפיסיקה,  ((.M.Sc תזה
  מל"גלעולה באותו היום מצ"ב(  -038)מסמך מס' 

(, למכללה האקדמית צפת 2025הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים )עד יוני המלצה על מתן  .4.6
עולה  (מצ"ב -039דו"ח הוועדה )מסמך מס'  -ברפואת חירום   B.EMS).(ראשון להעניק תואר 

 מל"גלבאותו היום 
אביב להעניק תואר ראשון -המכללה האקדמית להנדסה בתל -לאפקה המלצה על מתן הסמכה  .4.7

).(B.Sc  עולה   מצ"ב( -040חוו"ד סוקר; )מסמך מס'  –במדעי הנתונים באמצעות איגום קורסים
 מל"גלבאותו היום 

 – בסיעוד (N.S.Mהמלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית צפת להעניק תואר שני ללא תזה ). .4.8
 מצ"ב( -041)מסמך מס'  ;דו"ח הוועדה

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .5
לפתוח תכנית לימודים למכללה האקדמית צפת  והרשמה פרסום אישור אי מתן/מתן על המלצה .5.1

)מסמך מס'  ;דו"ח הוועדה )כולל חוות דעת מיעוט( – ( בפיזיותרפיה M.P.T). תואר שני ללא תזהל
 מצ"ב(   - 042

לפתוח תכנית לימודים לתואר המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן  .5.2
 מל"גלעולה באותו היום מצ"ב(   -043)מסמך מס'  ;דו"ח הוועדה – ( בדימות רפואי Sc.B.ראשון )

לפתוח תכנית סמי שמעון ע"ש אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה  המלצה על מתן .5.3
 מצ"ב( - 044 )מסמך מס' ;דו"ח הוועדה  – ( בהנדסת מכונות .M.Scתואר שני עם תזה )לימודים ל

 עולה באותו היום למל"ג
פתוח אביב ל-המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל .5.4

 -)מסמך מס' ;חוו"ד סוקרים –( בהנדסה רפואית .M.Sc) תואר שני ללא תזהתכנית לימודים ל
 עולה באותו היום למל"ג מצ"ב( 045
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פתוח תכנית לימודים לתואר המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן ל .5.5
עולה באותו היום  מצ"ב( -046 )מסמך מס' ;חוו"ד סוקרים –  ( בהנדסת נתוניםB.Sc.ראשון )

 למל"ג
פתוח תכנית לימודים שערי מדע ומשפט להמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי  .5.6

 חוו"ד סוקרים; )מסמך מס' –בניהול מערכות מידע, אבטחת מידע וסייבר  (.B.A)תואר ראשון ל
 עולה באותו היום למל"ג מצ"ב( -047

 הרכבי ועדות .6
הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי רופין להסמכה להעניק תואר שני עם תזה  מינוי אישור .6.1

(.M.Sc )'מל"גלעולה באותו היום  מצ"ב( -048 במדעי הים )מסמך מס 
הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת להסמכה להעניק תואר ראשון  מינוי אישור .6.2

(.B.Sc'049 ( בהנדסת אנרגית גז ונפט; )מסמך מס - )עולה באותו היום למל"ג מצ"ב 
אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר הרכב ועדה לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר מינוי אישור  .6.3

 עולה באותו היום למל"גמצ"ב(  – 050( בהנדסת חומרים; )מסמך מס' .B.Scראשון )
 

 שונות .7
במדעי  (.M.Optom)לתואר שני  הלימודיםמכללה האקדמית הדסה להסב את תכנית בקשת ה .7.1

 מל"גלם עולה באותו היו מצ"ב( - 051)מסמך מס'  ;הראייה והאופטומטריה לשפה האנגלית
סמי שמעון בדבר יישום המלצות הסוקרים בתכנית ע"ש דיווח המכללה האקדמית להנדסה  .7.2

 ב("מצ - 052)מסמך מס'  ;( בהנדסת תוכנה.M.Scהלימודים לתואר שני ללא תזה )
דיווח המכללה האקדמית כנרת בדבר יישום המלצות הסוקרים בתכנית הלימודים לתואר ראשון  .7.3

(B.Sc.בהנדסת תוכנה );  'ב("מצ - 053)מסמך מס 
לתואר שני  הלימודים תכנית בקשת הקריה האקדמית אונו לשנות את שםמשיכת דיווח אודות  .7.4

תואר שני ללא תזה תכנית לימודים ל"  ל case manager-( ב"ניהול הטיפול M.Aללא תזה ).
.(M.A בסיעוד )Master in Nursing  ב("מצ - א'10980 )מסמך מס' עם התמחות בניהול הטיפול 

 עולה באותו היום למל"ג
 

 

 
 
 

 
 בברכה,

  
 אתי נעים

 מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע, הרפואה וההנדסה
 , מל"גאגף אקדמי

 
 
 

 
 
 


