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

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

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

 .األساسية للتخصص واملحددة في معايير االعتماد الخاص

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

  :عليهم األسس االتية

وان يكووون * املجوواا املعرفووي املطلوووبعلووا األقوول فووي  بحثووين *ومصوون ه مجوو ت علميووة محومووة ومتخصصووةأن يكووون قوود فيوور فووي  .أ

 فوووي أحوودهما. أو أن يكوووون قووود ألوو  كتوووابين محوموووين 
ر
 رساسوووا

ر
ويعاموول الوتووواب املحووووم كبحووو   املجوواا املعرفوووي املطلووووب*فوووي باحثووا

مسوووووتله مووووون رسووووواسل الووووودبلو  العوووووا ي او املاجسووووووتير او وفوووووي جميوووووع االحوووووواا اليوووووورط ان تكوووووون االبحوووووا  او الوتووووووب غيووووور واحووووود.  

 .*الدكتوراه

 أو أكتووور مووون مجووواالت املعرفوووة التوووي حوووددتها معوووايير االعتمووواد  .ب
ر
أن يكوووون مو ووووع رسوووالة الووودكتوراه التوووي يحملهوووا قووود غطوووت واحووودا

.الخاص للتخصص شريطة أن يتم توفير فسخة من رسالة الدكتوراه لغرض اط ع لجان االعتماد عليها

 مون موواد املجواا املعرفوي *و/ اواملاجسوتير  *و/أوأن يكون قد دَرس في مرحلة الدبلو  العا ي  .ج
ر
ال تقول  *املطلووب الودكتوراه عوددا

 .معتمدةساعات  (9)عن 

 :* (2املادة )

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

 (:3املادة )  

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

 (:4املادة )

 .يبت مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العا ي في أي مو وع لم تغطيه األسس املذكورة أع ه 

 (: 5املادة )

 .تعارض معهاتلغي هذه األسس أية نصوص أو قرارات سابقة ت

 (:6املادة )

.من تاريخ إقرارها األسسه العمل بهذ 
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