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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 

 חשון תשפ"ג ד"י
 2022נובמבר,  8

 
 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 כ"א בחשון תשפ"ג )15.11.2022(
 

 11:00בשעה  (,15.11.2022תשפ"ג ) כ"א בחשוןהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה, שתתקיים ביום שלישי 
 בזום.

 
 סדר היום:

 מידע .1
 מצ"ב - 20.9.2022אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

( ב"חקר ביצועים" .M.Scאוניברסיטת תל אביב לשנות את שם התכנית מוסמך עם תזה )בקשת  .3.1
( ב"אופטימיזציה וחקר ביצועים" ולהסמיכה להעניק תואר זה; )מסמך .M.Scלמוסמך עם תזה )

 מצ"ב(  -167מס' 
( ב"הנדסת חשמל ומחשבים" .B.Scבקשת האוניברסיטה העברית לשנות את שם התכנית בוגר ) .3.2

 - 168( ב"הנדסת חשמל ומדעי המחשב", ולהסמיכה להעניק תואר זה; )מסמך מס' .B.Scלבוגר )
 מצ"ב(  

( ב"מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר .B.Scמדעים )בבקשת הטכניון לשנות את שם התכנית בוגר  .3.3
 ; )מסמך מס'להעניק תואר זהו ולהסמיכ מתמטיקה יישומית""ב( .B.Sc)ביצועים "לבוגר במדעים 

 מצ"ב(  - 236
( ב"הנדסת איכות .B.Scמדעים )בבקשת המכללה האקדמית כנרת לשנות את שם התכנית בוגר  .3.4

 ( ב"הנדסת איכות ואמינות בתעשייה".B.Sc) ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה", לבוגר במדעים
 מצ"ב(  -237)מסמך מס'  ולהסמיכה להעניק תואר זה

דו"ח  –( .M.Dהעניק תואר דוקטור ברפואה )ל  המלצה על הסמכה לאוניברסיטת אריאל בשומרון .3.5
 יום למל"גהעולה באותו מצ"ב(  -207הוועדה; )מסמך מס' 

( לאוניברסיטת חיפה להעניק 2025 נובמברהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד  .3.6
יום העולה באותו מצ"ב(  -208חוו"ד סוקרים; )מסמך מס'  - במדעי הנתונים .B.Sc)תואר ראשון )

 למל"ג
3.7.  

מדעי ( ב.B.Sc)דו חוגי מלצה על הסמכה לאוניברסיטת בן גוריון להעניק תואר ראשון ה .א
 חוו"ד סוקרים – הקוגניציה והמוח

( לאוניברסיטת בן גוריון להעניק 2027בר דצמה לחמש שנים )עד יהמלצה על הסמכה זמנית שני .ב
הארכת הסמכה למוסד להעניק י א/  ( במדעי הקוגניציה והמוחB.Sc.חוגי ) חדתואר ראשון 

 -238)מסמך מס' חוו"ד סוקרים  - במדעי הקוגניציה והמוח( B.Sc.) ראשון חד חוגי תואר
 מצ"ב( 

לקריה האקדמית אונו להעניק  (2025בר דצממלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד ה .3.8
  מצ"ב(-239חוו"ד סוקרים; )מסמך מס'  - במדעי המחשב .B.Sc)תואר ראשון )

( למכון הטכנולוגי חולון להעניק 2025המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים )עד נובמבר  .3.9
עולה מצ"ב(  –209דו"ח הוועדה; )מסמך מס'  –( עם וללא תזה במדעי המחשב .M.Scתואר שני )

 באותו היום למל"ג
 - הציבור בבריאות( B.A.המלצה על הסמכה למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון ) .3.10

 מצ"ב( -240; )מסמך מס' חוו"ד סוקרים
 .B.Sc))למכללה האקדמית כנרת להעניק תואר ראשון  2024 ספטמברהמלצה על הסמכה עד  .3.11

ח  "דו  - שהחל לימודיו בשנה"ל תשפ"א בלבד( סטודנטים)עבור מחזור ה בהנדסת אנרגיית גז ונפט
 מצ"ב( -241 )מסמך מס' הוועדה
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 (.M.Sc) עם תזה לתואר שני תכנית הלימודים שם את ולשנות לפצלבקשת אוניברסיטת אריאל  .3.12
          ב"ביולוגיה  (.M.Sc) "ביולוגיה מולקולרית וכימיה ביולוגית" לתואר שני עם תזהב

ולהסמיכה להעניק תארים אלה  ,ב"מדעי הכימיה"  (.M.Sc) מולקולארית" ותואר שני עם תזה
 מצ"ב(    -242)מסמך מס' 

 אישור הרכבי ועדות/סוקרים: .4
אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה לפתוח תכנית לימודים  .4.1

 למל"ג באותו היוםעולה מצ"ב(  -225 מסמך מס') בהנדסה אזרחית .B.Sc))לתואר ראשון 
לפתוח תכנית לימודים  חי –אישור מינוי הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל  .4.2

 למל"ג באותו היוםעולה מצ"ב(  -210מסמך מס' ) דאטה -בביו (.B.Sc) לתואר ראשון
סמך מס' "עוזר רופא" ; )מדים לתואר שני לגיבוש קויים מנחים לתכנית לימו עדכון הרכב הוועדה  .4.3

 (מצ"ב-128
 :שונות .5

ראשון  לקיים תכנית לימודי הסבת אקדמאים לתואר למרכז האקדמי לבהמלצה על מתן אישור  .5.1
(B.S.N.) עולה באותו היום למל"ג;  מצ"ב( –243)מסמך מס'  בסיעוד 

 
 

 

 

 
 

 בברכה,
  

 אתי נעים
 מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע, הרפואה וההנדסה

 אגף אקדמי, מל"ג
 

 


