
 
 
 

 2.3الفصل 
 

 معلومات حول النظام الوطني وإجراءات االعتراف
 

 إجراءات االعتراف والممارسات الجیّدة في ذلك
 

في ھذا الفصل، سوف تجدون ملخص منھجي لإلجراءات المقترحة لعملیة تقییم المؤھالت األجنبیة. 
ثلة للعمل في سبیل القیام الموبعد ذلك، سیكون لدیكم الئحة بالخطوات المقترحة التي ستحدد الطریقة 

بتقییم الوثائق الثبوتیة األجنبیة. وھذا الملخص المنھجي سوف یساعدكم على القیام بممارسات جیدة 
في مجال االعتراف بما یتوافق مع الممارسات الجیّدة المعترف بھا دولیا. وعملیا، فإن تسلسل 

 الوقت نفسھ.قد یختلف، أو أن بضعة خطوات قد تؤخذ في الخطوات الملخصة 
 

 الخطوة األولى
 

 ؛تلقّي السلطة المختصة بمنح االعتراف للطلب
 تأكید االستالم؛

 تقدیم المعلومات لصاحب الطلب حول اإلجراءات والمعاییر.
 االنتقال إلى الخطوة الثانیة ⇐

 
 الخطوة الثانیة

 التأكد من أن جمیع المعلومات الضروریة والوثائق المطلوبة قد تم تأمینھا.
ذا كان الجواب ال: اجمعوا مزید من المعلومات من مقدم الطلب أو من مؤسسة التعلیم إ⇐

 العالي
 إلى الخطوة الثالثةاالنتقال وإذا كان نعم، ⇐

 
 الخطوة الثالثة
 

التأكد ما إذا كان مؤھل صاحب الطلب صحیحا، وما إذا كانت الوثائق المقدمة في الحقیقة قد منحت 
ي ھذا یمكن للسلطات المختصة أن تطلب مساعدة المركز الوطني بشكل سلیم لصاحب الطلب. وف

 للمعلومات.
 االعتراف مرفوض.إذا كان الجواب ال: یعني المؤھل مزور: ⇐
 للخطوة الرابعةاالنتقال وإذا كان الجواب نعم، ⇐

 
 
 
 



 
 الخطوة الرابعة

 
ظام التعلیم العالي. معترف بھما ضمن نللمؤھل   ینو البرنامج المانحأالتأكد ما إذا كان المؤسسة و/

وفي حالة التعلیم العابر للحدود الوطنیة، فالتأكد یجب أن یتم لتحدید ما إذا كانت المؤسسة المانحة 
ضمن النظام الخاص بھما و/أو یتطابقان مع المبادئ المنصوص عنھا و/أو البرنامج معترف بھما 

 الوطنیة للیونسكو والمجلس األوروبي.ضمن قانون الممارسات الجیّدة من بند التعلیم العابر للحدود 
 إذا كان الجواب ال: عادةً ال یتم منح االعتراف.⇐
 للخطوة الخامسة.االنتقال وإذا كان الجواب نعم: ⇐

 
 الخطوة الخامسة

 
 تقییم المؤھل األجنبي، مع األخذ في الحسبان:

 السبب الذي من أجلھ تم طلب االعتراف .1
 األنظمة الرسمیة .2

 القوانین الوطنیة .أ
 تفاقیات الدولیة، التعلیمات، التوصیات، الممارسات الجیّدة، وغیر ذلك.اال .ب

 الممارسات السابقة في حاالت شبیھة؛ .3
 .)؛3 –. 1مضمون المؤھل والنتائج التعلمیة، لحدود أن ھذا یكّمل البنود ( .4
)، مؤسسات تعلیم عالي وغیرھا من ENICsمعلومات ونصائح من مصادر أخرى ( .5

 المصادر.
 

 جب أن یسعى لإلجابة على أسئلة مثل:التقییم ی
 

*ھل الفوارق في النتائج التعلمیة كبیرة جدا لدرجة أنھ ال یمكن منح االعتراف للمؤھل األجنبي؟ وإذا 
 فھل من الممكن منح اعتراف بدیل أو اعتراف جزئي؟كان األمر كذلك، 

على المؤھل كبیرة جدا بما * ھل الفوارق في العناصر األساسیة للبرنامج المؤدي إلى الحصول 
یتعلق ببرامج مماثلة في الدولة المضیفة لدرجة أنھ ال یمكن منح االعتراف في ضوء الغرض الذي 

 ألجلھ ُطلب االعتراف؟ وإذا كان األمر كذلك، فھل االعتراف البدیل أو الجزئي ممكن؟
عن برنامج أو مؤسسة  ھل نوعیة البرنامج أو المؤسسة التي فیھا تم منح المؤھل تختلف كثیرا* 

شبیھة في البلد المضیف لدرجة أنھ ال یمكن منح االعتراف الكامل؟ وإذا كان األمر كذلك، فھل 
 االعتراف البدیل أو الجزئي ممكن؟

 
 الخطوة السادسة

 
  (نتائج التقییم).التقییم حول المؤھل األجنبي بیان إصدار  

 ذا اإلعالن أن یتخذ شكل:وعلى أساس القوانین والممارسات الوطنیة، یمكن لھ
 

 والتي عندھا سوف تتخذ القرار؛ ،استشارة من مؤسسة أخرى .1



 
 القرار؛ .2
بیان لصاحب الطلب أو إلى من یھمھ األمر على سبیل المثال رب العمل الحالي أو  .3

 المستقبلي، مؤسسات التعلیم العالي، وغیر ذلك.
 صاحب الطلب. رضاءاف، ): یمنح االعتر2) أو (1إیجابیا من خالل (إذا كان القرار 

ب القرار ویتم إبالغ صاحب الطلب بخیارات اسبأوإذا كان القرار سلبیا: یجب أن یتم إیضاح 
 االستئناف المتوفرة لھ.

 ویمكن لصاحب الطلب:
 أن یقبل القرار، .أ

 أن یستأنف القرار. .ب
 

 الئحة بالمصادر الدولیة للمعلومات (متوفرة من دون مقابل)
 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/documents/11_high_educ_sys_121218_
EN_single.pdf 
(Overview of the Higher Education Systems in the Tempus Partner Countries) 
 
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/tools/conventions_arb_cover.sh
tml 
(Arab states convention) 
 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-
systems/higher-education 
 
http://www.cicic.ca/344/reconnaissance-des-diplomes-etrangers.canada 
(Canadian information centre for international credential) 
 

 الئحة بالمصادر الدولیة للمعلومات (مقابل رسم معین)
 

 قواعد المعلومات الثالث ھذه مدفوعة وتحتوي على معلومات عن عدة أنظمة تعلیمیة حول العالم
 

• http://www.whed-online.com/ 
• https://aei.gov.au/Pages/default.aspx 
• http://ecctis.co.uk/NARIC/ 
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