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 ألحكام املادة )
ً
( من البند )أ( من قانون هيئة اعتماد  7أسس اعتماد أعضاء هيئة التدريس في تخصصات برامج البكالوريوس، وذلك استنادا

 .9/3/2016( تاريخ 103/10/2016املعّدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم ) 2007( لسنة 20مؤسسات التعليم العالي رقم )

 (: 1المادة )

مع مراعاة شروط االعتماد الخاص لكل تخصص، وألغراض احتساب الطاقة االستيعابية للتخصص من الطلبة وفق معيار أعضاء هيئة  

 :التدريس يجب األخذ بما يلي

عرفة األساسية يحتسب عضو هيئة التدريس الذي يطابق تخصصه في وثيقة معادلة شهادة الدكتوراه التي يحملها مع أي من مجاالت امل  .1

 .للتخصص واملحددة في معايير االعتماد الخاص

من مجموع أعضاء هيئة التدريس من حملة درجه الدكتوراه املعادلة شهاداتهم ممن تنطبق عليهم   (%25)يجوز أن يحتسب ما ال يزيد عن  .2

  :األسس االتية

 * املجةةاا املعرفةةي املطلةةوبعلةةا األقةةل فةةي  بحثةةين *ومصةةن ه أن يكون قد نشر في مجالت علمية محكمة ومتخصصةةة . أ 
 
وان يكةةون باحثةةا

 فةةةي أحةةدهما. أو أن يكةةةون قةةد ألةةة  كتةةابين محكمةةةين 
 
وفةةةي ويعامةةةل الكتةةاب املحكةةةم كبحةة  واحةةةد.   املجةةاا املعرفةةةي املطلةةوب*فةةةي رئيسةةا

 .*املاجستير او الدكتوراه جميع االحواا يشترط ان تكون االبحاث او الكتب غير مستله من رسائل الدبلوم العالي او 

 أو أكتةةر مةةن مجةةاالت املعرفةةة التةةي حةةددتها معةةايير االعتمةةاد الخةةاص  .ب
 
أن يكون موضوع رسالة الدكتوراه التةةي يحملهةةا قةةد غطةة  واحةةدا

 .للتخصص شريطة أن يتم توفير نسخة من رسالة الدكتوراه لغرض اطالع لجان االعتماد عليها

 مةةن مةةواد املجةةاا املعرفةةي *و/ اواملاجسةةتير  *و/أوأن يكون قد دَرس فةةي مرحلةةة الةةدبلوم العةةالي  .ج
 
ال تقةةل عةةن  *املطلةةوب الةةدكتوراه عةةددا

 .معتمدة ساعات  (9)

 : * (2املادة )

 .ان يكون املجاا املعرفي املطلوب من ضمن املجاالت املعرفية التي حددتها معايير االعتماد الخاص للتخصص 

 (:3املادة )  

 .ُيمنح املتقدم مجالين معرفيين من املجاالت املعرفية حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص املعني

 (: 4املادة )

 .الي في أي موضوع لم تغطيه األسس املذكورة أعاله يبت مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم الع 

 (: 5املادة )

 .تلغي هذه األسس أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها

 (: 6املادة )

 .من تاريخ إقرارها األسسه يعمل بهذ 

 . 19/7/2017تاريخ  (  2017/26/247) رقم  الهيئة*تم التعديل بناء علا قرار مجلس 


