
 

 

  1.2الفصل

 

 األكادیمي عترافاال

 
 

 األكادیمي االعتراف. 1

 ،اإلجازات أو الشھادات وأ ،الدراسة فتراتب لالعتراف یستخدم مصطلح ھو األكادیمي االعتراف
 .أكادیمي لقب الستخدام أو الدراسة مواصلة أو بدء في یرغب الذي لشخصبالنسبة ل

 األكادیمي االعتراف ألغراض جنبیةالثبوتیة األ وراقواألالشھادات  تقییم إجراء یتم البلدان، معظم في
 اتي، ومؤسس ،وطني :متعددة مستویات على اموجود كونی قد يذوال معین، قانوني إطار ضمن
 المؤھالتذین ینبغي أن یقیّموا الاألشخاص (الشھادات واألوراق الثبوتیة  مومقیّ ویحتاج  .ودولي

 الجوانبب درایة على واكونی أن إلى) مختلفة مؤسساتو سیاق وضمن مختلفة ألغراض األجنبیة
 تؤثر قد قة بّ والمطالمحددة  قیودال أوكانت المتطلبات  إذا ما لمعرفة فیھا،یعملون  التي للبیئة القانونیة

 م.ھعمل على

أیضا  یمكنو .للتعلیم الوطني النظام حكمی الذي التشریع من نوعیوجد عادةً  الوطني، الصعید وعلى
 الخارجیة مؤھالتال على الحاصلین الطالب قبول ینظم الذيفي الموضع  یكون أن الوطني علتشریل

ویمكن لألمر نفسھ  .األجنبیة بالمؤھالت لالعتراف معاییر یضع أن أو العالي التعلیم مؤسساتضمن 
تكون قد  أن أیضا یمكن ذلك، إلى باإلضافة التي، العالي التعلیم مؤسساتعند  صحیحا یكونأن 
لإلجازات  المتبادل القبول شملقد ی يذالو األجنبیة المؤسسات مع التبادل برنامج من نوعاست أس

 .ةیالدراس فتراتال أوالجامعیة 

 من الدول بین بالمؤھالت المتبادل األكادیمي االعترافوتعزیز  تشجیع تمفقد  الدولي، الصعید وعلى
 طریق عن :طرق عدةمن خالل  ونسكوالی ومنظمة األوروبي، واالتحاد يوروباأل مجلسال قبل

 خالل من متزاید وبشكل الثنائیة، االتفاقات تشجیع خالل منو األطراف، المتعددة الدولیة االتفاقیات
 وضعتفي معظمھا  ھاأن ،منھا القدیمة معسیما  ،الدولیة االتفاقیات مع المشكلةو .عملیات المتابعة دعم
 .تشابھا أقل أو أكثر عةالموقّ  الدول في التعلیمیة النظم فیھ تكانیوم  ،الستینات وأوائلالخمسینات  في
 فيبقدر ما كان مأموال، وذلك  ةً عملیلیست  االتفاقیات ھذهتبین أن  ،األخیرة 20-15 السنوات فيو



 

حول عملیة  المواقفو .عةالموقّ  لبلدانل متزایدال عددالو العالي التعلیم نظمةأل المتزاید التنوع ضوء
 أقل أو أكثر یكونإلى احتمال أن  أجنبي برنامج توقعمسألة  عن دبتعفھي ت أیضا، غیرتت االعتراف

قد أدت و ."مبدء االختالف والتنوع احترام مع القبول" موقف إلىوصوال  المحلي،مطابقة للبرنامج 
 ةاتفاقیإلى  االعترافعملیة  فيالمستخدم  والنھج الدولي التعلیم مجال في المختلفة التغیرات تلك

 المؤھالت لتقییم جراءاتاإلو معاییرال بشأن التوصیة"إلى  الحق، وقت فيو االعترافلمنح  لشبونة
 سبق التي القبولعملیة  من إیجابیا موقفا) LRCلمنح االعتراف ( لشبونةاتفاقیة  تتبنوقد  ."األجنبیة
 یجب التي ختالفاتاالالفوارق وب واالعتراف عادلة،ال االعترافعملیة  مبدأ على شددھي تو .ذكرھا
 إلى وما والغرض، ،ایةبدال مستوىو ،المدة طولو المحتوى، في كبیرة اختالفاتتم رصد  إذا إالتقبّلھا 

 المتبعة واإلجراءات المستخدمة المعاییر شفافیةو .المضیف البلد على االثبات عبء وضع تم وقد .ذلك
 ،التعلیمي نظامحول ال المناسبة ماتالمعلو توفیر ھو المطلوبو .لالتفاقیة الفقري العمود ھي

 عقد دبلوماسي مؤتمر خالل لشبونة اتفاقیةوقد تم تبنّي  .طرف كل قبل من والمؤسسات والمؤھالت
 میمكنكو .عةالموقّ  الدول من العدید قبل منعلیھا  ةدقاصالم بالفعل تم وقد ،1997 أبریل في لشبونة في

 االلكتروني الموقع علىوذلك  لشبونة اتفاقیة على وصادقت وقعت التي الدولالئحة ب على العثور
 .يوروباأل لمجلسل

 
 تلقائيعملیة اعتراف  ھناك توجد ال 1.1

 أو األوروبي االتحاد دول داخل بالمؤھالت التلقائي االعتراف من نوعا ھناك بأن شائع اعتقاد یوجد
 أصحابیضطر  عندما المشاكل من العدید یخلق الخطأ ھذا: بولونیا عملیة في المشاركة البلدان بین

 .األكادیمیة االعتراف إجراءات مواجھةإلى  العالي التعلیم مؤسسات أو المؤھالت
وعلیھ، فقد  :األكادیمیة المؤھالتب األوروبي االتحادواسع على مستوى  تلقائي اعتراف ھناك لیس

دولة  في بھا ترفمعشھادات أكادیمیة  على للحصول وطنیة إجراءاتعبر  للذھاباألشخاص  یحتاج
 .األوروبي االتحاد دولأخرى من 

فیھا ولدیھا الحریة في  التعلیم نظم عن مسؤولة األوروبي االتحاد دول من الفردیة الحكومات تظلو
 تم التي األكادیمیة بالمؤھالت االعتراف عدماالعتراف أو  ذلك في بما ،بھا الخاصة القواعدتطبیق 

 .الخارج في علیھا الحصول
 العملیة ھذه في المشاركة الدول بین التلقائياالعتراف  إجراءات توجد ال ،أیضا بولونیا عملیة ضمنو

فیھا  العالي التعلیم ومجتمع دولة كل قبل من طوعي قرار يھ بولونیا عملیة في المشاركة: الدولیة
إلى  بولونیا یةعمل تھدف الو .العالي لتعلیمعلیھا ضمن المجال األوروبي ل دیشدتم الت مبادئبتبنّي 
 ھو والقصد .ھمینبالتواصل إلقامة االتصال فیما  أدوات لتوفیر وإنما الوطنیة التعلیمیة النظم مواءمة
یقوم  األوروبي العالي التعلیمفي حین أن مجال  الوطنیة والجامعات ةنظماأل تنوعبالحفاظ على  السماح



 

عملیة االعتراف  لتسھیللى تطبیق آلیات باإلضافة إ العالي، التعلیم أنظمة بین الشفافیةبتحسین 
عملیات  أي ھناك لیست ،وعلیھ .المؤسسات بین والتبادل والتنقل، ،األكادیمیة والمؤھالتبالشھادات، 

 .بالكامل مختلف شيء: االعترافعملیة  لتسھّ  التي األدوات لدینا ولكن تلقائي اعتراف
 

 
 األكادیمي االعتراف شبكة 2.1

 تشجیعتقوم ب األوروبي االتحاد ومفوضیة الیونسكو ومنظمةاألوروبي  مجلسلوا ،الثمانینات منذ
 من واحدة ھيالمحصول علیھا  الشبكاتو .األكادیمي االعتراف مجال في دولیة شبكات تطویر
 ،مھمتھا األساسیة في ةلعاوفومنخرطة،  ،جدا نشطة ألنھا الدولي االعتراف مجال في النجاح قصص
 العترافل الوطنیةالمعلومات  مراكز شبكة تأسیس تموقد  .المعلومات لوتبادتأمین  ھي والتي

 NARICs مسؤولیةو. 1984 عامال في األوروبي االتحاد قبل من NARICs باسم والمعروفة ،األكادیمي
المختلفة  األنشطة من العدید إجراءوذلك عبر نقل توال األكادیمي االعترافعملیة  تسھیل يھ الرئیسیة

 المعلومات توفیر األنشطة ھذه وتشمل .الدبلومب واالعتراف العالي لتعلیمالدولي ل مجالالوالمتعلقة ب
 عمل مجموعات في والمشاركة األجنبیة،الثبوتیة والشھادات  وراقاأل تقییمحول  توصیاتال وتقدیم
 ةنشر ھو المشترك التشاور على مثال .االعترافالمرتبطة بمنح  المشاكل ومناقشة المعلومات لتبادل
تقوم من خاللھ  والذي ،"األوروبي االتحاد في العالي التعلیم مؤھالتب األكادیمي االعتراف" ةداخلی
 األعضاء الدول لجمیع العالي التعلیم) إلى قبولال(بھدف  المؤھالت جمیع بتقییم األعضاء الدول

 .األخرى
 لتقییمل ةالوطنی كزمراال: لغرضتعمالن لنفس ا تانإضافی ناشبكت ھناك كانت 1994 عام حتى

التابع  ،)NIB( لمعلوماتل الوطني تبمكالو ؛يوروباأل مجلسال رعایة تحت ،(NEIC) والمعلومات
 مشترك مؤتمرخالل  ینتالشبك اتینھ دمج تموقد  .لیونسكوفي ا العالي التعلیمدائرة  ،)CEPESلسیبس (

 الشبكة اسم علیھا أطلقة إلى شبكة واحد 1994حزیران من العام  یونیوخالل شھر  بودابست في
 الیونسكو، ومنظمة يوروباأل لمجلسا يتشبك حجم ألنو .)ENIC( المعلومات لمراكز األوروبیة

 .صغیرة عمل مجموعاتضمن  غالبایتم العمل  جدا، كبیر المشتركة الشبكة ھذهباإلضافة إلى 
 أنشطة فيھما إنما وبسبب انخراط مختلفة، منظمات قبل من  ENICو NARIC يتشبك دعمیتم و

 كبیر، حد إلى الشبكتین ربط تم قدف الوطنیة، المنظماتمن نفس  عادةً والعاملین فیھما  جدامتشابھة 
 .مشترك سنوي اجتماع املھوبات 

البیان  قراءة یرجى ، ENIC وشبكة NARIC لمكتب األساسیة المھام عن عامة لمحةوللحصول على 
 .ھناإیجادھا  یمكن التي اتوالخدم األنشطةحول ENIC -NARIC  المشترك

http://www.enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=ena&d=legal
http://www.enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=ena&d=legal


 

من  55عن  المعلومات علىممتازة للحصول  أداة ھو ENIC -NARIC  مشتركاإللكتروني ال موقعفال
 الموقع علىو .المنضمة NARIC- ENIC ببلداناألنظمة مرتبطة  تلكو ،مختلفةالتعلیم العالي ال ةنظمأ

 :حول المعلومات تحمیلب مركز كلیقوم  حیث لبلدل موحدة صفحاتیوجد  ھناكاإللكتروني 

 )NARIC- ENICت (شبك لمعلوماتل ةالوطنی مراكزلا •
 )يالعال التعلیم وزارة أي(للتعلیم  الوطنیة الھیئات •
 التعلیم نظام •
 جامعي تعلیمال •
 العالي التعلیم في الجودة ضمان •
 الثانوي بعد الجامعي غیر التعلیم •
 بھا المعترفالعالي  التعلیم مؤسسات •
 تبالمؤھال العترافا وإجراءات سیاسات  •
  المؤھالت إطار •
 دبلومال ملحق علوماتم •

 
 االعترافلمنح لشبونة  اتفاقیة .2

 
لمنح  لشبونة اتفاقیةب" درایة على یكونأن  ،مؤھل تقییم إلى حتاجألي شخص ی الضروري من

 :وثائقھاوب ")LRC( االعتراف

 ةاألوروبیضمن المنطقة  العالي التعلیمبما یخص  بالمؤھالت االعترافحول  تفاقیةالا - 
 الشرح الخاصة بھا مذكرةو األجنبیة المؤھالت تقییم وإجراءاتحول منھجیة  توصیةال - 
 الخاصة بھا الشرح مذكرةو األجنبیة بالمؤھالت العترافل المؤھالت أطرحول استخدام  توصیةال - 
 
 التفاصیل مستوىیكمن في  األساسي والفرق جدا، بھاشتم وھ" توصیةالو" االتفاقیة من كل محتوىو

اتفاقیة لشبونة لمنح االعتراف  إطارضمن  اتتوصیمن ال كلوقد تم تبنّي  .البنود بعض تناقش التي
)LRC( الجوانب وتوضیح عیتوس ھو منھا والغرض التنفیذ، حیز اقیةاالتفدخول  من سنوات عدة بعد 

منھا  توصیة كلو .نفسھا االتفاقیة في ذكرھا سبقالتي  االعترافلعملیة  الجیدة للممارسات المختلفة
 .الجیدة الممارسات تطبیقل ملموسةال اإلرشادات من مزیدال تقدم

 
 وانتقال األكادیمي االعتراف وتحسین ھیلتس ھو االعترافلمنح  لشبونة تفاقیةال األساسي الھدفو

لتلك شفافة و موحدة معاییرباإلضافة إلى  االعتراف،لعملیة واضحة  إجراءات يتبنّ عبر  الطالب
 التحادل تشریعات وجود بسبب أیضا االتفاقیة فيفقط  صغیردور  المھني االعترافیلعب ) .العملیة

http://www.enic-naric.net/
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/165.htm
http://www.enic-naric.net/documents/FINAL_REVISED_Recomm__for_Rec_Foreign_Qualif_29%2006%2010_(PUBLISHED).pdf
http://www.enic-naric.net/documents/DGIIEDUHE_2012_14_Rev09_FINAL_-_LRC_Supplementary_Text_on_the_Use_of_QFs_ENGLISH.pdf
http://www.enic-naric.net/documents/DGIIEDUHE_2013_15_Rev_01_FINAL_-_Explanatory_memorandum_on_LRC_Supplementary_Text_on_the_Use_of_QFs_ENGLISH.pdf


 

 محل تحلوھذه التشریعات . )  EC/36/2005 يتوجیھقرار  – الجانب ھذاتتعلق ب األوروبي
 القرن من األخیر العقدوخالل  .أوروبا في األكادیمي االعتراف تغطي التيو السابقة االتفاقیات
 في المعقدة االعتراف قضایا معالجةاسبة لطرح وأو من كافیةتعتبر  القدیمة االتفاقیاتتعد  لم ،العشرین

اتفاقیة لشبونة لمنح االعتراف  تعكسوقد  .تنوعاأكثر  والمؤھالت التعلیمیة النظمزمن أصبحت فیھ 
)LRC( كما الوقت، ذلكخالل  أوروبا في واألكادیمي المھني االعترافعملیتي  في الحاصل التطور 

للعام  بولونیا إعالن في ةذروال بلغقد و ،المھني العترافاحول  األوروبیة التوجیھاتھو واضح في 
كانت  والتي األفراد، حركة حریة من تحد التي العقباتتخفیف  كانالضمني لذلك  والھدف. 1999

 .أجنبیةثبوتیة وشھادات  أوراق لتقییموغیر مبرر  صارما نھجا شملت
 
 الدیھ وبالتالي األعضاء، الدول بین اتفاقھي  ،عنوانھا یشیر كماو االعتراف،لمنح لشبونة  اتفاقیةو

تكون فیھا  التيالدول  في أنھ عنيبید أنھا ت مؤسسات، بین اتفاقا لیستفھي  .القانونیةالوضعیة 
 تمإال إذا  ،االتفاقیةاإللتزام ب على تجبر أن المؤسسات تلكال یمكن ل ،مستقلةً  العالي التعلیم مؤسسات
 الدول تضمال  التيو( أوروبا منطقة في الدول على االتفاقیة وتنطبق .الوطنیة التشریعات في تضمینھا

 المتحدة، والوالیات وروسیا واسرائیل ونیوزیلندا استرالیاتضم أیضا دول  بل فحسب، األوروبیة
 التدابیر اتخاذب"والتي وعلى ھذا األساس التزمت  االتفاقیة، على دقتاص التيو (كندا،باإلضافة إلى 

دولة  في تعمل كنت إذا كأن یعني ھذاو ."]أراضیھم[ علىتلك االتفاقیة  أحكام تنفیذ لضمان الالزمة
 قانونامن اإللزامي  حتىو ،منك المتوقع من یكون قدف االعتراف،لمنح لشبونة  اتفاقیة على دقتاص

 یتم لم أو تمسواء كان قد  االتفاقیة، لمواد وفقا باالعتراف یتعلق فیماالترتیبات  إجراءأن تقوم ب ،علیك
 خارج أو االتفاقیة على دقاتص لمدولة  في تعمل كنت إذاو .بلدك في الوطنیة التشریعاتضمن  ھادمج

 ،"التوصیة"مضمون  وصاوخص ،امحتویاتھبینة من  على كونت أنجدا  المفیدفمن  ،إطار سلطتھا
والوثائق  ؤھالتللم الدولي تقییمعملیة ال في الممارسات ألفضل معقولة توجیھیة مبادئ یضع الذي

 الثبوتیة.
 

 )LRCتفاقیة لشبونة لمنح االعتراف (ال األساسیة المبادئ 1.2

لمنح لشبونة  تفاقیةال ساساأل تشكل االعترافبشأن  العادلة ممارسةتتعلق بال ھامة مبادئ عدة
 عند وسیتم .المھم منھا علىھنا  نظرة سنلقيو ."التوصیة"أكثر في  تھاناقشوقد تم أیضا م االعتراف،
 :صیلالتفبعض  في التوجیھیة والمبادئ المبادئ ھذه شرحالضرورة 

)I( مؤھالتھم تقییم األجنبیة المؤھالت حامليحق  من. 

)II(  مراجعتھاتتم ووموثوقة،  ومتماسكة،ومنتظمة،  ،شفافة معاییرالو جراءاتاإل تكون أن یجب 
 .دوري بشكل
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)III( ملزمة  االعتراف سلطةتكون  ،ال یمكن منح نوع معین من االعتراف تقدم بھ الطالب دماعن
 عبء عكس مفھومأن : ةجینتال في الطعن في ھحقب الطلب مقدم وإبالغ سباباأل تبریرب

حّولھا إلى  مما ،األوراق الثبوتیة والشھادات تقییمعملیة  في جدیدا مفھوما كان اإلثبات
ھادات الوثائق والش تقییم أسباب عن عفادتو شرحأن ت تقییمال لسلطةواضحة  مسؤولیة
 .معینة بطریقة

)IV(  التعلیمیة العملیة نتائج على أكثر التقییم یركز أن یجب )موثقة عن  والمھارات المعرفة أي
 على لوحصال خاللھ من تم الذي البرنامج أي( نفسھا العملیة على ھمن) المؤھلطریق 
 أشكال أن يھ العالي التعلیم عتنوالتي قد یكون سببھا  المحتملة المشاكل من واحدة): المؤھل

 تم التيعات الرصید الدراسي اس وكذلك للحدود، العابرعن بعد و التعلیم مثل للتعلیم بدیلة
ویركز مناصرو  .بھا االعتراف یتم لن الخارج في الدراسة برامجضمن  علیھا الحصول

 على اقادر كونی أن أویعلم  أن خریجعلى ال ذاما( نتائجال مقارنة على أكثر لشبونة اتفاقیة
 .النتیجة تلك إلى المؤديالتركیز على المسار  من) علف

)V(  مرنة، بطریقة المحتملة االختالفات إلى النظر وینبغي األجنبیة بالمؤھالت االعتراف ینبغي 
 االعتراف عدم أو جزئياعتراف  إلى ؤديت أن ینبغيفقط ھي التي  جوھریةال ختالفاتواال
 ،إغناؤھا إیضا یمكن بل ،معینةحدود  فيو فقط مقبولة لیست االختالفات  أن فكرة: بتاتا

 .لشبونة اتفاقیة علیھا تقوم التي الرئیسیة المبادئ من واحدة ھيف

)VI( أخذ  وینبغي االعتراف لتمسیُ على أساسھ  الذي المؤھل على تقییمال ركزی أن ینبغي
 على" جدي تأثیر"المستویات  ھذهل كونی عندما فقط االعتباربعین  للتعلیم السابقة المستویات

 على كونی أن یجب االعتراف تركیز أن أخرى مرة األساسي المبدأ ھذا یؤكد: تقییمال نتائج
 االقتضاء، عند فقط التقییم في دورا للتعلیم السابقة المستویات تلعب أن یجبو .النتیجة

تم على  الذيالمؤھل  مباشرة یسبق الذي المستوى على یقتصر أنما أمكن  قدروعلى "
 ".العترافاأساسھ طلب 

)VII(  أخرى أشكال في النظر یجبف الكامل، االعتراف منح یمكن الكان  إذا ھأن المستحسن من 
 .المشروط أو/  و جزئي،كاالعتراف ال االعتراف، منبدیلة 

)VIII( التقییمب لمقارنةوا واإلجراءاتالنھج  فياالستمراریة  تعزیزبھدف  التقییم معاییر وضعت وقد 
 .للتعلیم وطنیةال ألنظمةل وفقا تختلف سوف القرارات أنتم إدراك  ذلك معو .النھائي

 
 ستكونالتفاقیة لشبونة  وفقا أجریت التي التقییمات كل أن نتوقع أن الواقعي غیر من بالطبع یكونوقد 

وھناك  .مختلفة سیاقاتألن المقیّمین یعملون ضمن  نتائجال في اختالف دائما ھناك سیكون .متطابقة



 

 .اإلمكان قدر الخالفات ھذه من الحد ھونة والتفاقیة لشبو مھم ھدف
 

 الذین، ن،والالجئ یحملھا التي المؤھالتب االعترافلمنح  اتاإلجراء من نوعیتم وضع  أن ویجب 
 .الالزمة الوثائق تقدیم على ینقادر واكونی ال قد الخاصة، مظروفھ بسبب

 مختلفة خطوات: عملیة االعتراف 2.2

ضمن  الجیدة الممارسات بشأن التوجیھیة المبادئ من العدید توفر اءاتجراإلو معاییرحول ال التوصیة
 :یلي فیماوالتي نعرض ألھمھا  اإلجراءات،

 
 تطبیق: 1 الخطوة

 
 تقییم في المستخدمة والمعاییر اإلجراءاتحول  موحدة معلوماتأن تنشر  االعتراف سلطة على یجب

 .األجنبیة المؤھالت
 المستخدمة التقییم معاییرعن  ھمقدم وإبالغ الطلب، استالمب أن تقر االعتراف سلطة على یجبو

 .لدراسة الطلب الالزم الوقتوحجم 
 وفقا ،الكام الملف كان إذا ماوتأكد  زمنيضمن الترتیب ال ملفأطلب ال الطلب، استالم بعدو

 .إضافیة وثائق طلبأ ،مكتمل غیركان  إذاو .كلمتطلبات
 

 التحقق: 2 الخطوة
أصلیة  الوثائق كانت إذا ما تحدیدعلى  اإلمكان بقدرمقتصرا  كونی أن یجب لوثائقا صحة من التحقق

تحّمل  التي اإلجراءات تجنبب ینصح والتحقق، ترجمةال من كلوبالنسبة ل .الطلب لمقدم بحق وأصدرت
 .ذلك غیر أو ةمالیسواء كانت  ،أعباء ال داعي لھا الطلب مقدم

 مع التعامل عندو مصدقة، صور مع الحاالت معظم فيستتعامل  االعتراف سلطة أن من الرغم علىو
 .األصلیةالنسخ  طلبیتم  أن یمكن صحتھا، في مشكوكثبوتیة وشھادات  أوراق

 
 والمعاییر التقییم إجراءات: 3 الخطوة

ھي ذاتھا  أقل أو أكثرظلت  جنبیةالثبوتیة والشھادات األ وراقاأل لتقییم المستخدمة المعاییرأن  شك بال
 لشبونة اتفاقیة وثائقضمن  المذكورة والمعاییر رسمیة، مھنةالشھادات والوثائق  تقییم أصبح أن منذ

 لم أنھا إال لسنوات، ستخدمظلت ت المعاییر نفس أنومع  .جدیدة لیست بالتأكید ھي االعترافلمنح 
 .التطبیقووحدة  فیةشفا تعزیز ھو االتفاقیة ھذهوأحد األھداف الھامة ل ،ةالطریق نفسب بالضرورةتطبق 

 یعكس النھج وھذا .تماما ةجدیدال المعاییر ھذه الستخدام نھجا تفاقیةاال قترحت ذلك، إلى باإلضافة



 

والتي تعطي  ككل، التفاقیةالمحددة ل الرسائل من واحدةیمثل  يذالو االعترافمسألة  من الموقف
 مثل ينبأج برنامج عناصر في رالنظ عند المثال، سبیل علىو .االختالفمبدء  احترام مع القبول

 لیسعلیھ،  اإلجابة یحاول أن مالمقیّ الذي یجب على  والسؤال ،مدة البرنامج طول أو المحتوىعنصر 
 أنلدرجة  كبیر الفرقھل "ھو  ولكن ،الفروقات بعض ھناك دائما سیكون ألنھ ،"فرق؟ ھناك ھل"

أن یكون  توقع عنالتي ھي بعیدة  مارسةمنوع من ال تعزز االتفاقیةف " ممكن؟ غیر الكامل االعتراف
 نظرن أنوھي تسألنا  .ممقیّ ال بلد في مماثلال برنامجمع ال ةً طابقم أقل أو أكثر جنبياأل تعلیميال برنامجال
في  ذلك كان سواء ،ھفاھدأ لتحقیق جیدةال فرصةال لدیھ أجنبیة مؤھالتالذي یحمل  الفرد كان إذا ما
وجود بعض  منبالرغم  علیھا، الحصول تم التي المؤھالتس على أسا الدراسة،في  أو لعملا

 .الفاتتخاال
 

 تقییم عند اتخاذھا ینبغي التي الخطوات عن عامة لمحة واإلجراءات معاییرحول ال التوصیةوتوفر 
 الموصى إلجراءاتل المرفق التخطیطيوضمن الرسم  النصضمن  أجنبیة،ثبوتیة وشھادات  أوراق

 .الخطوات األكثر أھمیةً  بمراجعةھنا  سنقومو .األجنبیة المؤھالت لتقییم بھا
 
 :االعتبار بعین التالیة العناصرأخذ  ینبغي التقییم،ب فعال القیام قبلو

)I( أكادیمي لقب استخدامب إذن محدد، عالي تعلیم برنامجضمن  قبولال: التقییم من لغرضا، 
 .الخ المھني، التسجیل

 
 .النتیجة على تأثیر أیضاویمكن أن یكون لھ  .التركیزنوع من  كتقییم یعطي الغرضوتحدید  معرفة

 على دك،بل في كمدرس رسمیة شھادة على لحصولا الخارج فيالمدربین  ینالمعلمأحد  أراد إذاو
لو كان  مما جوھریة أكثر تكونربما  االختالفات بعضتعتقد أن  كأن مكنمن الم المثال، سبیل

یمكن لالختالف أن یكون أقل  حیث ،التعلیم مجال في الدراسات من المزید متابعة یرید شخصال
 .أھمیةً 

 
)II( المؤسسة وضع  

 ،)بعد عن والتعلم للحدود العابر(لم إیصال التع وأسالیب والبرامج التعلیمیة المؤسسات لتنوع ونظرا
قد حاز على االعتراف أو االعتماد  البرنامج أو المؤسسةأن  من أوالأن یتأكد  ملمقیّ على ا ینبغي

تلك  تكانوسواء ) االقتضاء حسب) البلد، ذلك فيمعیاریة  ممارساتل وفقااألكادیمي ضمن البلد األم 
باإلضافة إلى  المعلومات ھذه توفیر أنب بوضوحنة وتحدد اتفاقیة لشبو .خاصة أو عامة مؤسسةال

تم فیھ منح  الذي البلد في المختصة السلطات مسؤولیة من ھو مجاوالبرالمؤسسات  تقییم أسالیب
 .المؤھل
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)III( التقییم عملیة فياالستمراریة  لضمان ،لنفس المؤھل المحتملة السابقة التقییمات. 

الوثائق والشھادات  نفس تقییم لتجنبعملیات التقییم وذلك  لدینا طریقة ما ألرشفة یكون أن المھم من
 إال إذا أمكننا بالطبع تبریر االختالف في التقییم. مختلفتین، بطریقتین البلد نفس من

)IV( قد التيو االعترافب الصلة ذات االتفاقیات وأ المعاھدات، وأ الدولیة، أو الوطنیة القوانین 
 المفعول ساریة تكون

 تبعاو .معینة مؤھالتب التلقائي االعتراف بشأن األطراف متعددة أو ثنائیة اتفاقات ھالدی البلدان بعض
اتفاقیة لشبونة لمنح االعتراف  ندرجوت .اضروری حتى لیس التقییم أن یعنيربما  وھذا االتفاق، لبنود

أن  ممقیّ ى العل وینبغي الحال، بطبیعة ،الدولیة االتفاقیات وأ المعاھدات، وأ ،القوانین فئةأیضا ضمن 
 .التفاقیةدولة موقّعة ل فيقد تم منحھ  مؤھلكان ال إذایحدد ما 

 
 تعریف "بأنھ الوثائق الثبوتیة والشھادات  تقییمعملیة  ھدفتحدد  واإلجراءات معاییرال بشأن التوصیةو

 مع ،الخارجي مؤھللل مماثلة األكثر ھو الذيحیث تم فیھ طلب االعتراف  البلد نظامضمن  المؤھل
 االعتبار في األخذ ومع ،"االعترافالذي تم ألجلھ طلب الحصول على  الغرض االعتبار بعین األخذ

تعریف  يھالتالیة  مالمقیّ  خطوةوعلیھ ف .بھا لخاصا نظامضمن ال األجنبيالمؤھل " وظیفةموقع و"
الوثائق والشھادات  مقارنة سیتمالخاص بھ، حیث  نظاموتحدید الوثائق الثبوتیة والشھادات ضمن ال

 أي ھناك كان إذا ما لتحدید ذلك وبعد التقییم، من الغرض االعتبار بعین األخذ مع ،بیة بھاناألج
 بالطبع مواجھتھا یمكن التي واالختالف الشبھ أوجھ . االعتراف لمنع الكفایة فیھ بما كبیرة اختالفات

 البالد في التعلیمي النظام دائما یكونس المرجعي هإطارو .ممقیّ فیھ ال یعملالذي  لبلدل تبعا تختلف سوف
 .آخرضمن نظام  فرقا یشكل ال قدمعین  نظامضمن  فرقا یشكل وما ھا،فی عملالتي ی

 ... في ھمنجد قد ختالفات؟اال ھذه نجد قدما حیثو
 

(V) مالمقیّ وفي بلد  أجنبي بلد فيالمؤھل  غرض. 
 

 التعلیم من أنواع إلى لالنضمام والتحضیر العالي، التعلیم في للقبول عام إعداد الغرض یكون قد
 كنت إذاو .معینة مھنة في القبول أو العلیا، الدراسات في للقبولو ،ثابحاألنحو  اتوجھ أكثر العالي

 األم، البلد في للقبول تؤھل الوتلك الشھادة  العالي، التعلیم في للقبول األجنبیة الثانویة شھادةال یمتق
 الثانیةالمرحلة  مؤھل/  الماجستیرشھادة  تقیم كنت إذا .جوھري فرق ھأنعلى  یذكر أنلھذا  یمكنو

 ھجامنھ في أطروحةؤھل لحامل الم كان اذا ماعلیك أن تتأكد  ربماو دكتوراه،ضمن مرحلة ال للقبول
 .البحثیة األنشطة في والكفاءات المھارات لدیھ الشخص كان إذاما  التحقق أجل من يدراسلا
 

(VI) المقیموفي بلد  جنبياأل بلدال فيللمؤھل  الرسمیة حقوقال. 
 مھنیة، ممارسةأبعد، أو في  تعلیمفي مراحل  القبول في الحق معین مؤھلیمنح  قد البلدان، بعض في
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 البلد فيمطبقة  الحقوق نفس تكان إذا ما تحدیدب مالمقیّ ویجب أن یقوم  .معینلقب  استخدامفي  وأ
 .المضیف

)VIIمالمقیّ في بلد و أجنبي بلد في لبرنامجل یةالتعلم نتائج) ال. 
 

التي ینبغي أن یمتلكھا  المھارات ھي ما أو/  و ،ھیعرف أن شخصالذي على ال المفترض ھو ما
ھل : العالي التعلیموشھادات  وثائق حالة فيو األجنبي؟ التعلیمي البرنامج من نتھاءاال عند شخصال

ھل ینبغي  متقدم؟ مستوى على البحوث إجراءحول  أو البحث مھاراتحول  مقدمة البرنامج یوفر
 عند مھنة ممارسةمتمكنین من  ھموھل  وحلھا؟ المشاكل تحلیل على ین قادر وایكون أن لخریجینل

 یةالتعلم نتائجال أن مالحظة یرجى ؟الأو مطلوبة إضافیة عملیةأن تجارب  أو البرنامج، من االنتھاء
 وصف متزاید بشكلو شائعا أصبحولقد  .الحاالت من كثیر في معروفة لیست ديافراإل برنامجلل

 سوف الحاالت، من كثیر في ولكن بوضوح، محددةوال یةالتعلم نتائجال باستخدام التعلیمیة البرامج
 .البرنامج وظیفة أو غرض حیث منأوال  یةالتعلم نتائجالتعامل مع ال نیمالمقیّ على  كونی
 

(VIII) مالمقیّ في بلد و جنبياأل بلدال في البرنامج وبنیة محتوى. 
 

 األجنبي البرنامج لھو البرنامج؟ بناءیتم  وكیف تقییمھا، یتم التي للمناھج الرئیسیة العناصر ھي ما
ھل أن الطالب یتخصصون منذ البدایة؟ وھل  أو التخصص، من محدودة میةك مع النطاق واسعة

 أكثر التركیزأن  أو ثابحاأل نحو موجھ البرنامج لھ العملیة؟من التجربة  مدة أو مطلوبة طروحةاأل
 یمكن الالوثائق والشھادات  مینمقیّ  أن نتذكر أن المھم من فإنھ المحتوى، مناقشة عندو تطبیقھا؟على 

اختصاصیین في الموضوع، ومتمكنین من تحلیل ودراسة كافة االختالفات بین البرامج  اوكونی أن
 الحاالت معظم في ،دعت الضرورة إذاو التفاصیل، من النوع ھذاو التعلیمیة المحلیة واألجنبیة.

 .بالتفصیل البرنامج محتوى فحص ھایمكن يتالو) الوزارات أو الجامعات) المختصة للسلطات متروك
 .خبراتنا نطاقضمن  األجنبي برنامجال محتوى حول العامة المالحظات توفیر ھي نامھمتف
 

(IX) مالمقیّ في بلد و جنبياأل بلدال في البرنامج دراسةوعبئ  مدة. 
 

 أوراق تقییم عند االعتبار بعین تؤخذ المعاییر أھم من واحدة یزال، ال وربما البرنامج طول كان
 قابلة تكون أن یمكن ال سنوات 3 دائم البكالوریوس درجة أن نفترض أن السھل فمن .أجنبیة اعتماد

 للمقارنة قابلة سنوات 4 دائم البكالوریوس درجتین أن أو سنوات، 4 دائم البكالوریوس لدرجة للمقارنة
 الطریق ھذا مثل اتخاذ من فلتن أن لنا سمحت ال لشبونة اعتراف اتفاقیة ولكن طولھا بسبب ببساطة
 تقییم إسناد بعدم بشدة ینصح فإنھ الكمیة، المعاییر قیمة تعترف االتفاقیة أن من لرغما على. السھل
 مثل االعتبار، بعین النوعیة المعاییر تأخذ أن أیضا المقیم على یجب .وحدھا الكمیة المعاییر على

 عند میةالك في الفرق تعوض ال قد أو قد النوعیة المعاییر ھذه .عام بشكل البرنامج نوعیة أو الغرض
 تختلف متساویة لمدة برنامجین بأن االستنتاج یبرر أن أیضا ویمكن الطول، مختلفة برامج مع التعامل



 

 على للتوصیة التفسیریة المذكرة كمعیار، العام للفرز النطاق الواسع االستخدام بسبب .كبیر حد إلى
المذكرة  وحيت .المدة اتقوفر مع للتعامل ةتوجیھی كوسیلة واإلجراءات من الممكن أن تعتبر معاییرال
 في العالي، التعلیم برامج معظم حالة في جوھریة تعتبر أن یمكن أكثر أو واحدة سنة من فرقا أن"

 من أكثر أو سنتین مدة تكون أن ینبغي الوصول مؤھالت إلى تؤدي برامج طول في الفرق أن حین
 . "كبیر اعتبار أجل

 X) (بلد المقیم وفي أجنبي بلد في البرنامج نوعیة. 

 لتكون االعتماد مقیم ویحتاج سھلة، مھمة لیست الجودة أساس على التعلیمیة البرامج مقارنات إجراء
 الصعب نوعیة .االستنتاجات استخالص أجل من) عدمھ أو( الجودة مؤشرات حول جید علم على

 درجتھم برنامج انك لماذا لكم القناع سعیدة تكون تقریبا المتقدمین جمیع وسوف بموضوعیة، تحدید
 المعتمدة، وطني تصنیف ونظام دولیة، وسمعة ممتازة، مرافق مثل الجودة مؤشرات .بلدھم في أعلى

 .بحذر تستخدم أن یجب أخرى، مرة ولكن االنتقائي، القبول سیاسة اعتبار ویمكن
 

(XI) من خالل المؤھل األجنبي و مثیلھ المؤھل في بلد المؤھل. ممثلةال التعلیم مستوى 

 تضمین یتم ولكن لشبونة، االعتراف اتفاقیة في صراحة كبیر فارق الذي المستوى مفھوم یذكر ال
 ھناك تكون قد یتجاھل، أن أحد مصلحة في لیست أنھا كما تجاھلھا، یمكن ال نحن .مرات عدة أھمیتھ

 كمعیار مستوى مع صعوبة .بلداننا في األجنبیة التعلیمیة والبرامج البرامج بین المستوى في اختالفات
 أن علینا یعني وھذا معروفة، غیر البرنامج مستوى على تؤثر التي العوامل من العدید ھناك أن ھي

 التي الطریقة .السابقة الخبرة عن فضال المنطقیة االفتراضات یعتبر أن یمكن ما على استنتاجاتنا نبني
 المھم من .ل المقیم للدولة التعلیمي النظام على بالطبع تعتمد بلد أي في المستوى مفھوم تطبیق سیتم
 .بنا الخاصة النظم سیاق في تبریرھا یمكن بطریقة تطبیقھ كیفیة یقرر أن منا واحد لكل

 
 التقییم نتائج: 4 الخطوة

 في التعلیمي النظام .معین سیاق في مھنتھم ممارسة االعتماد والمقیمون سابق، وقت في ذكر كما
 .وضعھم أو شكل على یؤثر الوطنیة الممارسات أو والتشریعات تھا،تقییما محتوى على یؤثر بالدھم

 :التالیة الخیارات أحد یكون أن یمكن تقییم

)I( في القبول ضابط مثل مختصة سلطة قبل من مصنوعة تكون ما عادة االعتراف، قرار 
 .رسمي قرار اتخاذ سلطة لھم یكون قد الذین مھنیة، ھیئة أو وزارة أو مؤسسة

 



 

)II (مركز قبل من مصنوعة تكون ما عادة أخرى، مؤسسة إلى استشاریة بصفة صدرت یةتوص على 
 ENIC  أو  NARICمثل مكتب وطني،

III) (مصنوعة تكون ما عادة كما رسمیة، صفة دون من الفردي، واالعتماد بشأن التقییمیة عام بیان 
 .وطني مركز قبل من

 اإلجراءات باستخدام األجنبیة العلمیة المؤھالت لتقییم موحدة منھجیة لشبونة اعتراف اتفاقیة عرضت
 موضع ووضعھا أوسع نطاق على مناقشتھا یصبح كما .وموحدة بالشفافیة تتسم التي والمعاییر
 أدى مما االعتراف، مجال في مشتركة قاعدة تشكیل على تقف التي والمبادئ االتفاقیة فإن التطبیق،

 الوقت، غضون في أنھ یعني ال ھذا .المجال ھذا في المھنیین بین والتفاھم للتواصل مشتركة وسیلة إلى
 اتفاقیة من الھدف ھذا ھو وال الطریقة، بنفس أقل أو أكثر في التفویض وثائق جمیع تقییم وسیتم
 في یحدث سوف قیةاالتفا تطبیق في االختالفات أن المقبول وكذلك منھ، مفر ال أمر أنھ .لشبونة
 األكثر النقاط من واحدة .نفسھا التعلیمیة النظم بین االختالفات بسبب وذلك فردیة، وطنیة سیاقات
 قادرة كنت طالما مقبول، ھو األجنبي االعتماد من تقییم أي تقریبا ھو، االعتبار في نأخذ أن أھمیة
 المقیم، أكتاف على ما حد إلى ثقیال عبئا یضع ھذا .معین لتقییم حان قد كنت وكیف لماذا تبریر على

 التي واالفتراضات الذاتیة محملة ولكن دقیقا، علما لیست التي المھنة ھذه مع نتعامل أننا بما وخاصة
 اإلمكان، قدر اطالع على لتكون الجھد من مزید بذل ھي مسؤولیتنا إن .تثبت أن دائما السھل من لیس

 .لقدرتنا ألفضل وإجراءات معاییر وتطبیق

 

 

 خرىاألةاإلقلیمی الیونسكو اتفاقیات 3.2
 
 األخرى العلمیة المؤھالت والدرجات الشھادات، الدراسات،ب االعتراف بشأن اإلقلیمیة االتفاقیة •

 )أفریقیا( ألفریقیةا الدول في العالي التعلیم في
 العربیة الدول في العالي التعلیم شأنواإلجازات الجامعیة ب ودبلومات بدراسات االعتراف اتفاقیة •

 )العربیة الدول(
 والمحیط آسیا في اإلجازات الجامعیة  ودبلومات بدراسات االعتراف بشأن اإلقلیمیة االتفاقیة •

 )الھادئ والمحیط آسیا( الھادئ
 الالتینیة أمریكا في واالجازات الجامعیة ودبلومات بدراسات االعتراف بشأن اإلقلیمیة االتفاقیة •

 )الكاریبي البحر ومنطقة الالتینیة أمریكا( الكاریبي البحر ومنطقة
 الدول في اإجازات الجامعیة ودبلومات شھادات الدراسات، االعتراف بشأن الدولیة االتفاقیة •

 )(منطقة البحر األبیض المتوسط المتوسط األبیض البحر على المطلة واألوروبیة العربیة

http://www.enic-naric.net/
http://www.enic-naric.net/
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/tools/conventions_afr_cover.shtml
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/tools/conventions_afr_cover.shtml
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/tools/conventions_arb_cover.shtml
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/tools/conventions_arb_cover.shtml
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/tools/conventions_apa_cover.shtml
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/tools/conventions_apa_cover.shtml
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/tools/conventions_lac_cover.shtml
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/tools/conventions_lac_cover.shtml
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/tools/conventions_med_cover.shtml
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/tools/conventions_med_cover.shtml


 

 
 EARاالعتراف من األوروبیة المنطقة 4.2

 
 االعتراف لمشروع األوروبیة المنطقة من كجزء تطویره تم: االعتماد لمقیمي أداة ھو  EARدلیل

.(EAR) االعتراف جوانب جمیع على واضحة توجیھیة ومبادئ مشتركة معاییر علىالدلیل  یحتوي 
 أداة مع ENIC / NARIC شبكة شبكات من االعتماد المقیمون توفیر إلى ویھدف األجنبیة بالمؤھالت

 .االعتراف الیومي عملھم في لمساعدتھم عملیة
 

ولكن  ،ENIC /NARICلشبكات اعتماد لمقیمي عنيم األول المقام في ھو الدلیل أن من الرغم على
 مباشر غیر أو مباشر بشكل المعنیین المصلحة أصحاب لجمیع شفافة االعتراف إجراءات یجعل دلیلال

 .السیاسة ضباطو والطالب العالي التعلیم ومؤسسات العتمادا امقیمو: االعتراف في
 

 البلدان جمیع في االعتراف ممارسات بشأن الوضوح من مزید لخلق EAR دلیل یھدف عام بشكل
 األوروبیة البلدان جمیع تمارس بحیث العالي، للتعلیم ةمشترك اعتراف منطقة في واإلسھام األوروبیة،

 ا.علیھ متفقتوجیھات و معاییر إلى استنادا المؤھالت،ب االعتراف في مماثلة منھجیة
 

 
 :أیضا أنظر

   (EAR)االعتراف لمشروع األوروبیة المنطقة
  EARدلیل

 
 مصادر

 
 األوروبي الوطني المعلومات ومراكز (NARIC) المعلومات االعتراف األكادیمیة الوطني المركز -

(ENIC):naric.net/-http://www.enic:  
 
 يممقیّ ل المھني القسمو قبولال ضباط و   www.eaie.org  (EAIE)الدولي للتعلیم األوروبیة الرابطة- 

    /http://www.eaie.org/ACE (ACE) الوثائق الثبوتیة
 
  www.aacrao.org  (AACRAO)القبول والتسجیل الجامعي  ضباطل األمریكیة الرابطة- 
    /http://ies.aacrao.org (IES)الدولیةة التعلیمی الخدماتو

 

http://eurorecognition.eu/manual/
http://eurorecognition.eu/
http://www.eurorecognition.eu/emanual/
http://www.enic-naric.net/
http://www.eaie.org/
http://www.eaie.org/ACE/
http://www.aacrao.org/
http://ies.aacrao.org/

