
 
 

2.1االفصل   
 

مؤسساتت تعليیميیة مختلفة  
 

غايیة هھھھذاا االفصل  
 

تحديید ووتعريیف االخصائص االرئيیسيیة لمؤسساتت االتعليیم االعالي ضمن االسيیاقاتت االمختلفة  •
ووتصنيیف تلك االمؤسساتت ضمن أأنظمة االتعليیم االعالي االمختلفة؛  

فهھم ططبيیعة االمؤهھھھل اابتدااًء من االدررااسة وواالتحليیل للمؤسسة االمانحة؛ •  
االتي تصدرر مؤهھھھالتت ررسميیة االمعترفف بهھا االمؤسساتت غيیر لفوااررقق ما بيین ااالعتراافف با •

االتي تصدرر مؤهھھھالتت غيیر ررسميیة؛االمعترفف بهھا وواالمؤسساتت   
فهھم تعريیف االتعليیم االعابر للوططني وواالفرووقاتت بيین االمؤسساتت االعاملة ضمن هھھھذهه االفئة؛ •  
فهھم ظظاهھھھرةة مطاحن االدبلومم؛ •  
ووضعيیة مؤسساتت االتعليیم االعالي.وولتأكد من ططبيیعة وواالحصولل على االمقدررةة لفهھم  •  

 
مقدمة .1  

يیلخص االتوجيیهھاتت وواالمباددئئ االعامة. ووططني بتشريیع في غالبيیة ااألنظمة٬، يیكونن االتعليیم االعالي محكوما 
) reconocido por ley  (في ددوولل أأمريیكا االالتيینيیة على سبيیل االمثالل٬، يیمكن لإلجاززةة االجامعيیة أأنن تكونن

�� )(reconocido por decreto.  معتررفف بهھ٬، ٬، يیقصدد باصططالحح جهھازز لكة االمتحددةةاالممووفي
ططرريیقق أأمرر ملكي٬، أأوو مشررووعع  كانتت عننمؤؤهھھھالتت ممنووحة االمؤؤسسة االتي لدديیهھا االسلططة إلصدداارر 

.االعموومم مجلسسعبرر بررلماني٬، أأوو   
 

االمؤسسة تكونن معترفف بهھا ووبالتفكيیر بالمؤسساتت ووبطبيیعتهھا٬، يیمكننا االقولل حولل تلك االتركيیبة بأنن 
لسلطة إلصداارر مؤهھھھالتت ررسميیة ووصالحة لالستخداامم٬، ضمن نظامهھا االمرجعي.عندما يیكونن لديیهھا اا  

 
ووباإلشاررةة إإلى ذذلك٬، يیجب عليینا أأنن نسألل أأنفسنا ااآلنن بضعة أأسئلة:   

1. هھھھل لدىى كافة االمؤسساتت االمعترفف بهھا نفس االطبيیعة؟   
2. ررسميیة ووصالحة هھھھل أأنن جميیع االمؤهھھھالتت االصاددررةة عن ما يیسمى بالمؤسسة االمعترفف بهھا  

ضمن االنظامم ااألجنبي؟لالستخداامم   
جج. هھھھل لدىى االمؤسساتت غيیر االمعترفف بهھا ااإلمكانيیة إلصداارر مؤهھھھالتت ررسميیة ضمن نظامم مرجعي؟  

دد. هھھھل هھھھناكك ددررجاتت وومستويیاتت مختلفة من ااالعتراافف تصدرر عن االمؤسسة؟  
 

ااألنوااعع االمختلفة لمؤسساتت االتعليیم االعالي ضمن ااألنظمة ااالززددووااجيیة .2  



يیة٬، لديینا أأنوااعع مختلفة من االمؤسساتت ووفقا لطبيیعة االدررااساتت ضمن ما يیسمى باألنظمة ااالززددووااج
ووهھھھنا بعض ااألمثلة: االمقدمة (أأكادديیميیة٬، أأوو مهھنيیة٬، أأوو أأبحاثث).  

1( -أألمانيیا   جامعاتتإإلى  )Hochschulenضمن هھھھذاا االنظامم٬، تقسم مؤسساتت االتعليیم االعالي ( 
ااألبحاثث  ااألوولى تررتكزز على ).Universitäten�  Fachhochschulen ( علوومم تططبيیقيیة

.ووتقددمم ددررااساتت أأكادديیميیة٬، في حيینن أأنن االثانيیة تقددمم برراامج ددررااسيیة ذذااتت ططابع مهھني  
– هھھھولنداا )2  Hogescholenهھھھناكك نوعانن من االمؤسساتت: (كونهھا قريیبة من االنظامم ااأللماني٬،  

HBO(� وواالتي تتميیزز مسالكهھا بططابع مهھني٬، في حيینن أأنن "Universiteiten WO " لدديیهھا
أأكادديیمي. ابعطط  
– افرنس )جج ٬، وولكن من االممكن أأنن أأنوااعع ززددووااجيااإليیعّرفف وويیحددد االنظامم هھھھناكك حاالتت حيیث  

هھھھذاا هھھھو االحالل في فرنسا٬،  مختلفة من االمؤسساتت تصدرر إإجاززااتت جامعيیة ذذااتت االطبيیعة نفسهھا.
 االتي لدديیهھا غايیاتت )GrandesÉcoles( وواالغرروونددأأكوولل) Universitésحيیث االجامعة (

ووبرراامج غيیرر مووحددةة.لفة مختلفة٬، محكوومة منن قبلل سلططاتت مخت  
 

ضمن ااألنظمة االمذكوررةة أأعالهه٬، ووخصوصا في ااألنظمة ااالززددووااجيیة٬، هھھھناكك قوااعد ووططنيیة 
لالعتراافف أأوو االمعاددلة االممكنة للمؤهھھھالتت االممنوحة من قبل مؤسساتت مختلفة. ووعليیهھ٬، يیجب أأنن 

لى تقيیيیم.تأكد من كل حالة تتعلق بقيیمة وومضمونن االمؤهھھھل االغريیب وواالذيي هھھھو بحاجة إإيیكونن هھھھناكك   
 

بهھا وواالتي تصدرر مؤهھھھالتت ررسميیة: "االمعترفف"االمؤسساتت غيیر  1.2  
هھھھناكك االعديید من ااألنظمة االتي أأعطيیت فيیهھا االمؤسساتت االخاصة أأوو غيیر االمعترفف بهھا االفرصة لتنظيیم 

هھھھذهه االمؤسساتت تنظم عاددةةً أأنوااعع مختلفة من  :شهھاددااتت معترفف بهھاأأوو إإصداارر أأكادديیميیا براامج معتمدةة 
ووأأيي منهھا لم يیتم. ووهھھھذهه أأكادديیميیا ليیهھ يیجب إإعطاء ااالنتباهه للتأكد أأيي منهھا قد تم ااعتماددهھھھا االمقرررااتت٬، ووع
بعض ااألمثلة:  

1( في االنظامم االفرنسي٬، هھھھناكك مؤسساتت خاصة تسمح لهھا االسلطاتت االفرنسيیة  فرنسا: 
وولدىى هھھھذهه االمؤسساتت إإمكانيیة ). Diplôme Viséبإصداارر شهھاددااتت ددبلومم مصاددقق عليیهھا (

)٬، ووعليیهھ فهھي غيیر معترفف بهھا من قبل االنظامم االرسمي non-Viséإإصداارر مؤهھھھالتت أأخرىى (
ووهھھھي تقومم بذلك باسم أأوو باإلنابة عن االمؤسسة االخاصة.  

مؤسساتت االخاصة ووضعيیة ااألجهھزةة االبريیطانيیة االمسجلة. ووهھھھذهه تمتلك بعض اال بريیطانيیا: )2
االمؤسساتت ليیست مخولة بإصداارر مؤهھھھالتت ررسميیة خاصة بالنظامم االبريیطاني٬، وولكن مسموحح 
لهھا بتقديیم مؤهھھھالتت باإلنابة عن مؤسساتت بريیطانيیة معترفف بهھا وومعرووفة باألجهھزةة االمعترفف 

إلجاززةة االجامعيیة٬، بل ستصدررهھھھا ووعليیهھ٬، لن تكونن االمؤسسة االخاصة هھھھي من يیصدرر اا بهھا.
وواالتي تصاددقق على مقررر ددررااسي يیجريي االقيیامم بهھ في االمؤسسة االمعترفف بهھا نفسهھا٬، 

االمؤسسة االخاصة وواالتي يینقصهھا ااالعتراافف بهھا. ووإإذذاا قامم االجهھازز االمسجل بإصداارر مؤهھھھل 
على مسؤووليیتهھ االخاصة٬، سوفف لن يیكونن لهھا أأيیة قيیمة ووعليیهھ يیجب أأنن تعتبر مؤهھھھل غيیر 

سوكة من قبل االجامعاتت االبريیطانيیة٬، الحظ ووبالنسبة لسيیاسة منح االترااخيیص االمم ررسمي.
أأنظمة مختلفة عن االنظامم االبريیطاني٬، ووذذلك ضمن كيیف تطبق حتى ااتجاهه االمؤسساتت االعاملة 

في سبيیل بهھدفف إإصداارر إإجاززااتت جامعيیة بريیطانيیة صالحة عن ططريیق االمؤسساتت االخاصة: 
وويیجب لتقديیر للبراامج االتي يینظمهھا االجهھازز االمسجل٬، ااالعتراافف باإلجاززااتت االصاددررةة ضمن اا

االتأكد من االعناصر االمختلفة سيیما تلك االمتعلقة بسهھر على نوعيیة االمقرررااتت االمقدمة بالتراابط 
.لوططنيیة أأوو االتعليیم االعابر للوططنيأأيیضا مع االقوااعد االتي تحكم حاليیا االمؤسساتت االعابرةة ل  

 



 
 

هھھھالتت غيیر ررسميیةاالمؤسساتت االمعترفف بهھا االتي تصدرر مؤ 2.2  
ناقشناهھھھا٬، هھھھناكك االكثيیر من أأنظمة االمؤسساتت االرسميیة وواالمعترفف بهھا٬، االتي  وللتووبعكس االحالة االتي 

ووعليیهھ فهھي تصدرر فقط تصدرر بعض االمؤهھھھالتت االتي ال تنتمي لنظامم االبالدد االمرجعي للتعليیم االعالي٬، 
أأوو أأكادديیميیا نظيیم براامج معتمدةة االفرصة لتتلك االمؤسساتت  اإلنابة عن االمؤسسة نفسهھا. وولدىى باسم أأوو ب

إإصداارر إإجاززااتت معترفف بهھا: هھھھكذاا مؤسساتت عاددةةً تنظم أأنوااعع مختلفة من االمقرررااتت٬، ووعليیهھ يیجب 
ووهھھھنا / ااعتراافف ووأأيي منهھا ليیس لديیهھا ذذلك. ااعتمادد أأكادديیمي للتأكد أأيي منهھا لديیهھا إإعطاء ااالنتباهه االشديید 

بعض ااألمثلة:  
 título'شهھاددةة  ك )Máster(شهھاددةة االماجستيیر بيین ما ضمن هھھھذاا االنظامم٬، هھھھناكك فرقق  إإسبانيیا: )1

oficial' )���� ��� ����� 2008(�  وواالتي تعاددلل االمرحلة االثانيیة من
  شهھاددةةاالطريیقة االبولونيیة٬، ووهھھھي تصدرر فقط عن االجامعاتت االمعترفف بهھا٬، ووشهھاددةة االماجستيیر ك

'título propio' مؤسسة ووااحدةة عن  وواالتي هھھھي مؤهھھھالتت غيیر ررسميیة تصدرر باسم أأوو باإلنابة
في حيین أأنن هھھھذهه ووهھھھي تقدمم عبر جامعاتت معترفف بهھا باإلضافة إإلى مؤسساتت إإسبانيیة خاصة: 

االمؤهھھھالتت ليیست ررسميیة٬، هھھھي مقبولة ضمن سوقق عمل االقطاعع االخاصص.  
تتموضع االثانيیة االتي بالمرحلة االمتعلقة لديینا ضمن هھھھذاا االنظامم نوعيین من االبراامج  االبرااززيیل: )2

" lato sensuبراامج "ووهھھھذاانن االنوعانن معرفانن ب ". graduação-ospعلى مستوىى ددررااسة "
ااعتمادد ووططني (وويیعرفف ااالعتمادد االوططني االسابق ال يیتطلب أأيي  :stricto sensu وو"

 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel االبرااززيیلي باسم
CAPES –Superior .(مج معتمد على االمستوىى ناليیس ببر ووولهھ ططبيیعة مهھنيیة٬، ووعليیهھ٬، فهھ
وواالتي٬،  �"Mestrado "�" Doutorado ٬، في حيین أأنن االثاني يیضم مقرررااتت "االوططني

تتططابقق على االتوواالي مع االمررحلتيینن االددررااسيیتيینن مستوويیاتت االططرريیقة االبوولوونيیة٬،  وولتفررعاتت في
االثانيیة وواالثالثة.  

 
االدبلوممشهھاددااتت ظظاهھھھرةة مطاحن  ووتّدعي أأنهھ معترفف بهھا:االمؤسساتت غيیر االمعترفف بهھا  3.1  

االدبلومم٬، هھھھي شهھاددااتت وومصانع االدبلومم أأوو ما يیعرفف عموما بمطاحن ااإلجاززااتت االجامعيیة أأوو مطاحن 
ساتت مستقلة ضمن ااألنظمة االوططنيیة للتعليیم االعالي االتي تمنح ااإلجاززااتت االجامعيیة٬، عاددةةً خاللل مؤس

فترةة قصيیرةة (من أأسبوعع إإلى بضعة أأشهھر)٬، ووذذلك بعد تسديید مبلغ كبيیر من االمالل وومن ددوونن إإجرااء أأيي 
أأوو ٬، أأوو متابعة لتدرريیب منظم. وواالمصطلحاتت االمشارر بهھا إإلى ااإلجاززااتت غيیر االمعترفف بهھااامتحاناتت 

االمزووررةة. أأما شهھاددةة االدبلومم االمزيیفة ووااإلجاززةة ووشهھاددةة االدبلومم االمزيیفة٬، أأوو االشاذذةة٬، هھھھي ااإلجاززةة وو
ااإلجاززااتت االجامعيیة ووشهھاددااتت االدبلومم حن امطأأوو االمعترفف بهھا٬، فهھي أأكادديیميیا غيیر االمعتمدةة  اتتاالمؤسس

.أأكادديیميیا االزاائفة وواالمخالفة٬، وواالمؤسساتت االمزووررةة وواالمزيیفة٬، وواالمؤسساتت غيیر االمعتمدةة  
مؤسساتت حقيیقيیة االتصنيیفي للمؤسساتت االعاملة في هھھھذاا االمجالل هھھھو ووااسع وومتنوعع٬، وويیمتد من وواالمدىى 

أأكادديیميیا مزيیفة٬، إإلى ووكاالتت تنسخ أأوو تزوّورر االمؤهھھھالتت ااألصليیة٬، ووصوال إإلى االمؤسساتت غيیر االمعتمدةة 
قبل أأيي نظامم.غيیر معترفف بهھا مؤسساتيیا  من االتي تقيیم نشاططاتت تعليیميیة إإال أأنن شهھاددااتهھا   

قامت كل ددوولة باستنباطط قوااعد ووأأنظمة لالعتراافف بالمؤسساتت االتعليیميیة مع بعض ااالستثناءااتت االقليیلة٬، 
وومؤهھھھالتت االحد ااألددنى االمطلوبة وواالتي يیجب أأنن  وولالعتراافف بالمؤهھھھالتت٬، ووعّرفت ووحدددتت خصائص

ليیس لهھا نة٬، وولة معيیوواالمؤهھھھالتت االصاددررةة عن مؤسسة غيیر معترفف بهھا في ددتتمتع بهھا تلك االمؤسساتت. 
االحق باالعتراافف بهھا في ددوولل أأخرىى. ووهھھھذاا ال يیعني أأنن كل تلك االمؤسساتت تسعى لتحقيیق أأغرااضض 

هھ في االكثيیر من االدوولل من االممكن تأسيیس أأجهھزةة خاصة تديیر ااحتيیاليیة. ووعليینا أأنن نبقي في ذذااكرتنا بأن



موحدةة. ووأأخيیراا٬، ووبما أأنن  االخدماتت ضمن مجاالتت االتعليیم٬، ووأأنظمة االتعليیم ال تظهھر للعلن بخصائص
يیرتكز على مقاررباتت ووقواانيین مختلفة٬، أأكادديیميیا ااعتماددهھھھا لالعتراافف بالمؤسساتت أأوو االقوااعد ووااألنظمة 

أأنن تدخل ضمن سيیاقق أأكادديیميیا االمرء أأنن يیفهھم كيیف يیمكن للمؤسساتت االمزيیفة ووغيیر االمعتمدةة يیستطيیع 
بعيید عن االتجانس وواالوضوحح.  

 
فة يیعّرفواا أأنفسهھم على أأنهھم يینتمونن إإلى تلك ااألنظمة االوططنيیة حيیث وواالغالبيیة من االمؤسساتت االمخال

قد أأوو االترخيیص للمؤسساتت ااألكادديیمي أأنظمة منح ااالعتمادد االقيیمة االقانونيیة للمؤهھھھل معدوومة أأوو حيیث 
ااجتمعت لالعتراافف بالوكاالتت االخاصة.   

بب"مطاحن ااالعتمادد"٬،  ٬، ووما يیسمىااألكادديیميیة ووباإلضافة إإلى ذذلك٬، من االمهھم ذذكر مصانع ااالعتماددااتت
تلك االوكاالتت االتي٬، وومن ددوونن أأيي ااعتراافف بهھا٬، أأووكلت إإلى مؤسساتت االتعليیم االعالي منحهھا بما يیعني 

ليیس لالعتمادد ااألكادديیمي أأيیة قيیمة بالنسبة لالعتراافف بالمؤهھھھل٬، لكنهھ يیستخدمم شرعيیة شكليیة أأوو ظظاهھھھريیة: 
"ززخرفة االوااجهھة" عبر مطاحن شهھاددااتت االدبلومم. كنوعع من   

 
ووددعونا هھھھنا ننظر إإلى بعض ااألمثلة:  

أأعلنت هھھھذهه االمؤسسة في مركزهھھھا االرئيیسي في ٬، االواليیاتت االمتحدةة: سستكساجامعة بلفورردد٬،  )1
عن منح إإجاززااتت جامعيیة تعتمد فقط على االتجارربب االمهھنيیة. وويیمكن لل"ططالبب"  سستكساوواليیة 

ت٬، ووعن ططريیق االقيیامم بكافة ااإلجرااءااتت لطلب إإجاززااتهھم عبر االهھاتف أأوو من خاللل ااإلنترن
متلقي االطلباتت االمتمركزيین في االواليیاتت االمتحدةة أأوو في بريیطانيیا. ووهھھھي تسمح أأيیضا بالحصولل 

 "٬،B.Aحزمة متكاملة من االتدرريیب٬، كالل"ئن االذيین يیرغبونن بشرااء سم حقيیقي للزباحعلى 
ووجامعة بلفورردد ليیست معتمدةة أأكادديیميیا من أأيیة ووكالة أأمريیكيیة ". PH.D"٬، وواالل"M.Aوواالل"

تى وولو ااددعى موقعهھا ااإللكترووني بأنهھا مسجلة في االمجلس االعالمي لالعتمادد ررسميیة٬، ح
للجامعاتت ) ووووكالة ااالعتمادد ااألكادديیمي االدووليیة UCOEAااألكادديیمي وواالتعليیم عبر ااإلنترنت (

ووشعارر جامعة بلفورردد هھھھو ال )٬، ووكالهھھھما مصانع ااعتمادد أأكادديیمي.IAAOUعبر ااإلنترنت (
ددررااساتت٬، ال قبولل٬، ال حضورر٬،.  

) فرنسا: هھھھذهه Ècole Supérieure Robert de Sorbon(ررووبيیرتت سربونن دررسة سوبريیورر م )2
ووتعمل في )٬، Université Francophone Robert de Sorbonاالمؤسسة معرووفة أأيیضا باسم (

سساتت االواليیاتت فرنسا ووتّدعي إإصداارر مؤهھھھالتت معترفف بهھا على أأسس االتوااصل مع مؤ
ربونن٬، االجامعة سبأنن ااالسم يیشبهھ ااسم جامعة االاالمتحدةة. ووكما يیمكننا االمالحظة بسهھولة٬، 

وويیقولل االموقع ااإللكترووني لهھذهه االمؤسسة بأنن ااإلجاززااتت تصدرر بطريیقة  االبارريیسيیة االشهھيیرةة.
االجمعيیة ااألمريیكيیة لمأمورريي مكاتب االتسجيیل صالحة من خاللل ااالعتراافف االذيي توفرهه لهھا 

)٬، لكن لم يیتم االعثورر على أأيیة مؤسسة بهھذاا AACRAOؤوولي مكاتب االقبولل االجامعيیة (وومس
.AACRAOااالسم أأوو على أأيیة جمعيیة مسجلة كعضو في   

ما ززاالت هھھھذهه االمؤسسة تعمل ) سويیسراا: Freie und Private Universität Herisau(جج) 
ففي االحقيیقة٬، ووخاللل االثمانيیناتت وواالتسعيیناتت دةة٬، سيیما عبر ااستخداامم االصحافة. وومنذ سنوااتت عديی

كانن هھھھناكك االكثيیر من ااإلعالناتت ووفي عدةة صحف٬، حيیث كانن ااالددعاء بإمكانيیة تخريیج أأيي شخص 
وومن ددوونن أأيیة مشاكل باإلشاررةة إإلى لغة االتعليیم وومن غيیر أأنن يیتركواا مرااكز عملهھم. ووااليیومم هھھھي 

حيیث أأنن هھھھؤالء االذيین سعواا للحصولل على تجارربب علميیة وومهھنيیة ترووني من خاللل موقع إإلكتعمل 
حيیث عاليیة االمستوىى٬، لديیهھم ااإلمكانيیة وواالسبل للحصولل على ااإلجاززةة االجامعيیة ااألكادديیميیة االقيیّمة 

مرتبطيین عن قربب بالتجربة االمهھنيیة وواالنوعيیة لكل  لتقيیيیمياايیكونن االبرنامج االدررااسي وواالمعيیارر 
مرشح.  



 
 

)TNE( ة: االمؤسساتت االعابرةة للوططنيینظامم آآخر ظامم االوططني االعاملة ضمناالنمؤسساتت  4.1  
 

جاذذبةً هھھھي ظظاهھھھرةة معقدةة تطوررتت خاللل االتسعيیناتت٬،  ةإإنن عمليیة تكويین االمؤسساتت االعابرةة للوططنيی
.االوططنيیيین وواالدووليیيیناالتعليیم ااألكادديیمي االعالي النتباهه مقيیّمي   

 
لمجلس ااألووررووبي قسم االتعليیم االعابر للوططني٬، اا/وويیفيید نظامم االمماررساتت االصالحة لمنظمة االيیونسكو

٬، أأوو مجموعة بأنن هھھھذاا االشكل من االتعليیم يیضم كافة أأنوااعع االبراامج االدررااسيیة االخاصة بالتعليیم االعالي
حيیث هھھھناكك ططالبب من من االمقرررااتت االدررااسيیة٬، وواالخدماتت االتدرريیبيیة (بما يیشمل االتعليیم عن بعد) 

لإلجاززةة االجامعيیة. وويینص االنظامم أأيیضا على أأنن هھھھذهه ددوولة غيیر االدوولة االتي تمنح االمؤسسة فيیهھا 
تلك االصفوفف غيیر االدوولة حيیث تقدمم أأوو يیمكن أأنن تقدمم االصفوفف تنتمي للنظامم االتعليیمي لدوولة 
فإنن االتدرريیب االعابر للوططني يیتضمن تخطي حدوودد ااألنظمة باستقالليیة عن أأيي نظامم ووططني. ووعليیهھ٬، 

مل ددااخل ووخاررجج االسيیاقق االرسمي لدوولة محدددةة.االوططنيیة للتعليیم االعالي٬، ككونهھ قاددرراا على االع  
 

ووهھھھناكك عدةة أأنوااعع من االتعليیم االعابر للوططني وويیتوقف ذذلك على نوعع االمستمعيین االموجهھ إإليیهھم ذذااكك 
االتعليیم٬، أأوو على االدوولة حيیث يیتم االعمل٬، أأوو على االنظامم االوططني االمرجع.   

 
ووهھھھنا بعض ااألمثلة:  

تفتح فرعع  Xفي االدوولة Aاالمؤسسةئيیسي): فرعع جامعي (مقر جامعي منفصل عن االمركز االر )1
٬، وواالذيي يیقدمم االبراامج وويیوفر ااإلجاززااتت االجامعيیة للطالبب من كل من Y) في االدوولة A1لهھا (

ووااالعتمادد ااألكادديیمي أأوو ااالعتراافف (االدوولة االثالثة).  Zباإلضافة إإلى االدوولة Yوو Xاالدوولتيین 
يیانا ووعن ططريیق نفس االسلطة ٬، قد يیمتد أأحX(ووببراامجهھا ووإإجاززااتهھا) في االدوولة  Aبمؤسسة 

X ٬، إإلى االفرعع االجامعيA1 .(مع براامجهھ ووإإجاززااتهھ)  ووبما يیعني االتقيیيیم من قبل االدوولة
ووإإجاززااتهھ غيیر  A1(االدوولة االثالثة)٬، فالفرعع االجامعي  ٬Z، أأوو االدوولة االمتلقيیة Yاالمضيیفة 

متعلقة بهھا في معترفٍف بهھا عاددةة٬ً، حتى وولو كانت االمؤسسة ااألمم (االفرعع االرئيیسي) ووااإلجاززااتت اال
. ووهھھھذاا االنوعع من االتعليیم االعابر للوططني Zوو Yتتمتع عاددةةً باعتراافف في االدوولتيین  Xاالدوولة 

يیتناغم مع ذذااكك االخاصص ببعض االمؤسساتت ااألمريیكيیة االمعتمدةة أأكادديیميیا في االواليیاتت االمتحدةة 
فتح فرعع لهھا أأوو أأكثر خاررجج االبالدد.وواالتي ت  

(االمؤسسة االحاصلة على توكيیل):  "Franchised institution " اامتيیاززاالمؤسسة االممنوحة  )2
 Y(االمؤسسة االممنوحة لالمتيیازز) في االدوولة  Bتمنح االمؤسسة  Xفي االدوولة  A االمؤسسة

(االدوولة  Z أأوو/وو Yوو Xاالحق بإعطاء ووتقديیم براامجهھم وومنح إإجاززااتهھم للطالبب من االدوولل
من االمقررر٬، وواالذيي قد بتأميین جزء فقط  B االثالثة). ووفي كثيیر من ااألحواالل٬، تقومم االمؤسسة

بمنح ااالعتراافف عن ططريیق نوعع من تحويیل ساعاتت االرصيید االجامعي  A يیتضمن قيیامم مؤسسة
٬، علما أأنن االمقرررااتت االتدرريیبيیة تقدمم من Aلصالح إإصداارر ااإلجاززةة االجامعيیة٬، من جانب مؤسسة 

نن أأ A يیمكن لمؤسسةططبقا للمعايیيیر االمتفق عليیهھا سابقا. ووفي حاالتت أأخرىى٬،  B قبل االمؤسسة
بإعطاء كامل االمقررر االدررااسي٬، مع ما يیتبع ذذلك من إإصداارر  Bتواافق على االسماحح لمؤسسة 

وودداائما ووفقا  Aااإلجاززااتت االجامعيیة االنهھائيیة االمطابقة لهھ٬، وواالمصاددقق عليیهھا من قبل االمؤسسة 
 ٬B، فإنن االمؤسسة Yاالدوولة تقيیيیم للشرووطط االمحدددةة ضمن ااتفاقيیة منح ااالمتيیازز. ووبما يیعني 

بإجاززااتهھا  Aغيیر معترفف بهھا في هھھھذهه االدوولة٬، حتى وولو ااستطاعت االمؤسسة تكونن غالبا 



) االحصولل على ااالعتراافف. ووضمن هھھھذهه االفئة٬، فإنن هھھھناكك Xاالجامعيیة (االصاددررةة في االدوولة 
مرتبطة عن ططريیق عالقة تمويیل ووتمثيیل مع مؤسساتت متنوعة في عدةة ددوولل أأووررووبيیة 

مؤسساتت أأمريیكيیة أأوو بريیطانيیة ااألصل.  
االدووليیة: هھھھي االمؤسسة االتي تقدمم براامج أأوو إإجاززااتت جامعيیة٬، بما يیسمى بالدووليیة (أأوو  االمؤسسةجج) 

ااألووررووبيیة) مع أأنهھا غيیر منسوبة أليي نظامم تعليیمي ووططني محددد. وواالمؤسسة االدووليیة هھھھي غالبا 
. ووهھھھذهه أأوو ااإلددااررةة/في ااالقتصادد ووبريیطانيیة أأمريیكيیة مدررسة إلددااررةة ااألعمالل تقدمم مقرررااتت 

عاددةةً فرووعع جامعيیة في عددد من االدوولل.االمؤسساتت لديیهھا   
نوعع آآخر من االمؤسسة االدووليیة االتي يیمكن أأنن يیكونن لهھا فرووعع في عدةة ددوولل في االعالم مع رروواابط 
ددةة) ووبطرقق مختلفة٬، مع منظماتت ددووليیة (متخطيیة للحدوودد االقوميیة أأوو ذذااتت جذوورر في ددوولة محد

وو االمهھنيیيین من االدوولل مقرررااتت تستهھدفف حصريیا االطالبب أأ تتشكل من أأووالئك االذيین يینظمونن
االناميیة.  

جامعاتت تتشكل من شركاتت كبيیرةة): هھھھذهه االمقرررااتت االمشتركة االمتعدددةة االجنسيیاتت (دد) االجامعاتت 
تخلق مؤسساتت تعليیم عالي أأوو مقرررااتت ددررااسيیة عاددةةً تتجمع في شركاتت عابرةة للوططنيیة وواالتي 

خاصة بهھا٬، مانحةً إلجاززااتت جامعيیة ال تنتمي أليي نظامم ووططني.  
 

االمعلوماتتمصاددرر   
 

مؤسساتت االتعليیم االعالي االمعترفف بهھا أأوو االمعتمدةة أأكادديیميیا٬، ووعليیهھ٬،  بأسماءتنشر كل ددوولة الئحة 
أأوو مجلس االتعليیم وززااررةة االتربيیة وواالتعليیم٬، كفإنن االجهھة االمسؤوولة عن إإددااررةة نظامم االتعليیم االعالي 

سبيیل االتأكد من االعالي أأوو غيیر ذذلك٬، هھھھي دداائما االمصدرر ااألوولل االذيي يینبغي االتوااصل معهھ في 
ووضعيیة أأيیة مؤسسة.ووهھھھناكك أأيیضا الئحة توفرهھھھا بعض االمؤسساتت لكنهھا تعد مصاددرر من االدررجة 
االثانيیة وويیمكن أأال تتضمن كافة أأسماء االمؤسساتت االمعترفف بهھا أأوو االمعتمدةة أأكادديیميیا في االدوولة. 

تشرفف على فإنهھ من االمقترحح هھھھنا االتشاوورر مع االجهھة االتي ووفي حالة االشك بوضعيیة أأيیة مؤسسة٬، 
قطاعع االتعليیم االعالي٬، سيیما في االحاالتت حيیث ال تتم ااإلشاررةة إإلى االمؤسسة باسمهھا ااألصلي بل من 

نجليیزيیة (وواالتي قد تكونن مضللة أأوو يیمكن أأنن يیكونن لهھا ااسم مختلف ضمن ااإلترجمة االخاللل 
االالئحة االوططنيیة).  

 
• List of Universities of the World provided by the International 

Association of Universities (IAU): 
http://www.iau-aiu.net/content/list-heis 
 

• List of 'Recognised higher education institutions' in the 
ENIC/NARIC countries (click on the country page on the left 
column and select 'Recognised higher education institutions'): 
http://www.enic-naric.net 
 

• BRIDGE Handbook (see Annex 3): 



http://erasmusmundus.it/files/fileusers/BRIDGE%20HANDBOO
K%20WEB.pdf 
 

• 'Country modules' provided by NUFFIC (select the country and 
open the module at the point 'List of Higher Education 
Institutions'): 
http://www.nuffic.nl/en/diploma-recognition/country-modules 
 

• Cimea - against the mills: How to spot and counter diploma 
mills (NARIC Italia):http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=2259 
http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=2259 
 

• List of Non-Accredited Colleges and Universities: 
a. Maine (USA): 

http://www.maine.gov/doe/highered/nonaccredited/list/ind
ex.html 

b. Nigeria (page 7): 
http://www.nuc.edu.ng/nucsite/18th%20August,%202008.
pdf 

 
• Council for Higher Education Accreditation (USA) - Important 

questions about accreditation,  degree mills and accreditation 
mills:  
http://www.chea.org/degreemills/ 
 

 


