
 
 

 
1.1االفصل    

 
خصائص أأنظمة االتعليیم االعالي   

 
االغايیة من هھھھذاا االفصل   

 
وومعرفة أأصولهھا.لمحة عامة لتعريیف مختلف أأنظمة االتعليیم االعالي االمتوفرةة حولل االعالم  •  
مفيیدةة للفصولل ااألخرىى من هھھھذهه االماددةة.وواال االعناصر االعامة لكل نظامم •  
للبحث وواالتبصر.ساسيیة ووتحديید ووتعريیف االمجاالتت تبيیيین لخصائص االنماذذجج ااأل •  

 
االمحتويیاتت             

   
1- ااألصولل االتارريیخيیة ألنظمة االتعليیم   

 
" بشكلل عامم "عدددد منن ااألشخاصص متعاوونيینن أأوو universitasاالالتيینيیة ااألصليیة "بالكلمة يیُقصد 

ووفي االووقتت االذذيي ٬، ووغيیرر ذذلكك." نقابة٬، رراابططةمتحدديینن ضمنن بووتقة ووااحددةة٬، مجتمع٬، شرركة٬، جماعة٬، 
"جمعيیاتت متخصصة للططالبب ووااألساتذذةة مع لقرروونن االووسططى٬، االحيیاةة االمددنيیة وورروواابطط اابررززتت فيیهھ 

أأوو  ٬،ااألحباررااألمررااء٬، أأوو حقووقق قانوونيیة مشترركة غالبا ما تكوونن مضموونة منن خاللل عقوودد يیصددررهھھھا 
ووكسائرر  هھ.االمددنن االتي يیقيیموونن فيیهھا"٬، أأصبح هھھھذذاا ااالصططالحح االعامم مهھيیمنا عليیهھا ووباتتت ُتعررفف ب

٬، كانن تنظظيیمهھمم ذذااتي ووكانوواا يیحددددوواا بأنفسهھمم مؤؤهھھھالتت ااألعضاء االمنتسبيینن إإليیهھمم. أأوو االنقاباتت االرروواابطط
٬، االمؤؤسسة االمانحة للشهھاددةة االتعليیميیة في أأووررووبا االغرربيیة٬، الكلمة االالتيینيیة ااألصليیة قدد كانن يیقصدد بوو

وواانتشررتت حوولل االعالمم. اانططلقتتهھھھناكك سائدداا٬، وومنن االمؤؤسساتت االمررخصة حيیثث كانن هھھھذذاا االنمطط منن   
 

لقد تم تأميین االتعليیم ااألووررووبي االعالي وولمئاتت االسنيین في مدااررسس االكاتدرراائيیاتت االمسيیحيیة وومدااررسس 
 للصفوفف؛ االدررووسس بإعطاء وواالرااهھھھباتت االرهھھھبانن قامم حيیث ٬،)Scholae monasticae(االرهھھھبنة 
 ُعرفف لما  ططالئع ظظهھورر بداايیة على ددليیال كانت أأمكنة عدةة في موجوددةةً  كانت االتي االمرااكز ووتلك
 تحت جامعة أأقدمم تأسيیس تم ووقد. ميیالدديیا االساددسس االقرنن إإلى تارريیخهھا يیعودد وواالتي ٬،بالجامعاتت الحقا
 ٬،بابويي أأمر بوااسطة أأوو اتدرراائيیةاالك االمدررسة خاللل من عاددةةً  يیتم ذذلك ووكانن االالتيینيیة٬، االكنيیسة ررعايیة
 في شاررلل جامعة نابولي٬، في االثاني فدرريیكو جامعة( االملوكك أأيیديي على يیتم االتأسيیس أأخذ ووالحقا
 كولونيیا٬، جامعة( االبلديیة ااتتااإلدداارر بوااسطة أأوو ٬،)بولنداا/كرااكوفف في جاغيیللونيیانن ووجامعة ٬،برااغغ

 تأسست االوسطى٬، االقروونن فترةة خاللل ظظهھرتت االتي االجديیدةة االجامعاتت ووغالبيیة). إإررفوررتت ووجامعة



 هھھھدفهھا موااقع إإلى تتحولل االمدااررسس تلك كانت عندما عاددةةً  يیتم كانن ووهھھھذاا موجوددةة٬، كانت مدااررسس عبر
.االعالي االتعليیم ااألساسي  

 
هھھھي:اابطيیة االمشتركة ذذااتت نوعع من االبنيیة االروواالتي كانت االجامعاتت ااألوولى في أأووررووبا وو  

ربونن)٬، ٬، ووالحقا أأصبحت جزءاا من جامعة االس1150)٬، ووجامعة بارريیس (1088جامعة بولونيیا (
عة ساالمانكا ووجام)٬، 1209)٬، ووجامعة كمبرددجج (1208)٬، ووجامعة بالنسيیا (1167ووجامعة أأكسفورردد (

نابولي فدرريیكو االثاني )٬، ووجامعة 1222ددوواا (ا)٬، ووجامعة ب1220( هھيی)٬، ووجامعة مونبليی1218(
.)1240ننا (ووجامعة سيیِ )٬، 1229)٬، ووجامعة تولوزز (1224(  

 
أأوو االحرةة ووهھھھذهه االفنونن االتعليیم في االجامعاتت يیركز على االمعرفة ااألساسيیة االمناسبة للشخص االحر. وو
)artes liberales،ووهھھھي تشمل االفنونن االثالثث (قوااعد االلغة٬، ووفن االخطابة٬، ووعلم االمنطق)  )٬

في  االموسيیقى٬، ووعلم االحسابب٬، ووعلم االهھندسة٬، ووعلم االفلك). وواالشخص االمتمكنعلومم وواالفنونن ااألرربعة (
هھھھذهه االموااضيیع ااألساسيیة٬، كانن يیعتبر مؤهھھھال لمتابعة تحصيیلهھ االعلمي ضمن االمستويیاتت االعليیا: في علم 

٬، وواالعلومم االطبيیة.(االحقوقق) ٬، ووعلم االقانونناالالهھھھوتت  
 االبكالورريیوسسفإجاززةة . بالروواابط ووتتناغم االمرااحل االمتعدددةة للجامعة مع تلك االخاصة

)baccalaureus (االماجستيیر ووإإجاززةة ٬،ااألوولى االمرحلة إإنهھاء بعد تمنح انسساالليی أأوو 
)magister (كافة في يیبرعع أأوو يیتقن االذيي وواالشخص. االثانيیة االمرحلة إإنهھاء بعد تمنح تراساالم أأوو 

 ووقد. االجامعيیيین وواالُمجاززيین االطالبب تعليیم على ووقاددرر وومتمكن تماما مؤهھھھل يیُعتبر كانن ٬،االحرةة االفنونن
. جامعتهھ غيیر جامعاتت في ووحتى ٬،licentia docendi " تعليیم ررخصة يیُمنح االمعلم ااألستاذذ كانن
 ااأللقابب هھھھذهه ووكل. ددكتورر لقب االشخص يیُمنح ااألططرووحة٬، تقديیم ووبعد االعليیا٬، االكليیاتت في االدررااسة ووبعد

.االسائد االعالي االتعليیم نظامم ضمن االيیومم موجوددةة وواالشهھاددااتت  
 

2- نماذذجج أأنظمة االتعليیم   
 

نماذذجج  3إإلى ااألنظمة إإررجاعع غالبيیة  ن لغيیرهه من ااألنظمة. وومع ذذلك٬، يیمكال يیوجد نظامم تعليیمي مطابق 
أأساسيیة٬، لكل منهھا جذووررهه في االقروونن االوسطى٬، ووجميیعهھا قد خضعت إلصالحاتت جذرريیة خاللل 

٬، ااأللماني )Humboldt modelيي (هھمبولداالنموذذجج االووهھھھذهه االنماذذجج هھھھي االعصر االصناعي االحديیث. 
 االنابليیونياالبريیطاني٬، وواالنموذذجج  )Anglo-Saxon model( سكسوني لوغوواالنموذذجج ااألن

)Napoleonic model( االفرنسي.  
 

ووقد بدأأتت تصنيیفاتت موااضيیع االقروونن االوسطى االقديیمة تأفل ووتتالشى مع إإددخالل ووإإضافة موااضيیع 
جديیدةة للمنهھاجج: خصوصا مجاالتت االعلومم وواالهھندسة٬، باإلضافة أأيیضا إإلى االعلومم ااالجتماعيیة٬، ووااللغاتت 

للعلومم.  ااً وواالجامعة االجديیدةة قامت من بيین ررمادد جامعة االقروونن االوسطى لتكونن مركزاالحديیثة٬، وواالتارريیخ. 
ووقد ااكتملت مرحلة تحولل جامعة االقروونن االوسطى إإلى االجامعة االعصريیة االحديیثة خاللل االقرنن االتاسع 

ووهھھھذاا كلهھ قد تم عندما بدأأتت االنماذذجج االثالثث االمميیزةة تطفو عشر عبر عددد من ااإلصالحاتت االجذرريیة. 
بيیة٬، تركت بصماتهھا نقلهھا إإلى االمناططق االمستعمرةة من قبل االدوولل ااألوورروووواالتي ووبسبب  ٬،على االسطح

فعلى سبيیل االمثالل٬، تم نقل االنظامم االتعليیمي االفرنسي إإلى عدةة أأجزااء من  في مختلف أأررجاء االعالم.
إإفريیقيیا٬، ووتم نقل االنظامم االبريیطاني إإلى أأجزااء من آآسيیا ووإإفريیقيیا باإلضافة إإلى االواليیاتت االمتحدةة 

ن خصائص هھھھذهه االنماذذجج.وورربما يیكونن من االمفيید جداا االحصولل على فكرةة عامة ع ووأأسترااليیا.  
 



)Humboldt model( االنموذذجج االهھمبولديي    
 

االفالسفة أأفكارر عبر  1810وو 1807لقد تم ووضع االقوااعد ااألساسيیة لنموذذجج االجامعة ااأللمانيیة بيین 
ليیتم الحقا توحيید تلك ااألفكارر ووترسيیخهھا٬، وويیعودد إإمانيیويیل كنت٬، ووفريیدرريیك شليینغ٬، وويیوهھھھانن فيیشت٬، 

نن هھھھمبولد.وأأفكارر وويیلهھلم فاالفضل في ذذلك إإلى   
 

لتستلهھم من أأررااء كنت ٬، أأساسا من مفهھومم "االعلومم" ااستنباططهھاووااألفكارر االرئيیسيیة لهھذاا االنموذذجج قد تم 
حولل االدوورر االجديید للتوجهھ االفلسفي وومن خاللل مفهھومم االجامعاتت بما يیتعلق بكونهھا مؤسساتت للتعليیم 

ووكانت  االذيي يیتخطى االحدوودد االضيیقة ألمة ووااحدةة.ووللتدرريیب ااألكادديیمي االذيي يیتفاعل مع االمدىى االثقافي 
ووأأددتت إإلى تبنّي عددد من فكرةة "كيیانن بال حدوودد" هھھھي االتي ررفعت حجم ااالهھھھتمامم االدوولي بشكل ملفت 

.وواالذيي منهھ تمت ااستعاررةة أأهھھھم االعناصر االبنيیويیةاالدوولل ااألووررووبيیة لهھذاا االنموذذجج كخيیاررهھھھم االمفضل   
 

يیعملونن حثيین االمستقليین٬، وواالمعلميین٬، وواالطالبب االذيین ووبرأأيي هھھھمبولد٬، االجامعة هھھھي مجتمع من االبا
االقريیب بيین االجامعاتت وواالدوولة االذيي يیميیز  ااالررتباططإإنهھ ذذااكك  عمل االعلم بذااتهھ.بوحدةة ووحريیة لتطويیر 

بقوةة على أأنن تعيیيین هھھھمبولد ر صيیشرحح لماذذاا أأ ااالررتباططاالرؤؤيیة االهھمبولديیة. ووفي االوااقع٬، فإنن ذذااكك 
لدوولة.ل محفوظظاالمعلميین يیجب أأنن يیكونن حق   

 
 ٬،بأنن تم إإددخالل ووضمن االمؤسسة االوااحدةةوواالخصوصيیة ااألكثر ووضوحا في االنموذذجج ااأللماني كانت 

االتعليیم وواالبحث االعلمي كعمل تحضيیريي يیقصد بهھ االنمو االثقافي للبرجوااززيیة االجديیدةة.  
 

٬، وواالنقاطط االمميیزةة ااألخرىى للنموذذجج ااأللماني هھھھي: ااالستقالليیة االوااضحة٬، ووحريیة ااألبحاثث االمعلنة
وواالتراابط االوثيیق بيین االعلم وواالتعليیم٬، ووتوااززيي االهھدفف مع االحاجة االعمليیة للنفوذذ االسيیاسي.  

 
هھھھي االالهھھھوتت٬، وواالطب٬، وواالقانونن أأوو  كليیاتت تقليیديیة 4ووقد بنيیت منظومة االتعليیم االجامعي ااررتكاززاا على 

ي االحقوقق٬، وواالفلسفة مع ووررشش عمل٬، ووندووااتت٬، وومجامع أأبحاثث (مرااكز أأبحاثث ددااخل االجامعة): ف
مشرووعع هھھھمبولد لعبت هھھھذهه االمجامع ددوورراا ااسترااتيیجيیا حتى أأنهھا باتت نقطة االقوةة لنظامم ااألبحاثث 

ااأللماني.  
 

وومع االتطورر االصناعي للنصف االثاني من االقرنن االتاسع عشر٬، وومع ااززدديیادد االتوسع في عالم ااالقتصادد٬، 
ذذااتت االطابع وواالمضمونن بدأأ تأسيیس االمؤسساتت االتعليیميیة وواالحاجة إإلى االمزيید من تدرريیب االمهھاررااتت٬، 

.)Technische Hochschulenاالتقني (  
 

 االعالي االتعليیم مؤسساتت من نوعع هھھھي) Fachhochschuleووجامعة االعلومم وواالفنونن االتطبيیقيیة (
 االتدرريیب ألنوااعع االمشابهھة االمهھنيیة االمدااررسس ووعن االتقليیديیة االهھندسة مدااررسس عن تثقاانب وواالتي ااأللمانيیة
 االتوجيیهھ أأوو االتطبيیقاتت كثرةة عبر خصوصا االتقليیديیة٬، االجامعاتت من غيیرهھھھا عن تختلف ووهھھھي. ااألخرىى
 في تبنيّیهھ تم ووالحقا أألمانيیا في أأووال ظظهھر االجامعاتت من االنوعع ووهھھھذاا. ااألبحاثث حجم ووتقليیل االعملي
.يینشتاتنخووليی ووسويیسراا االنمسا  

 



اتت االتعليیميیة ووبالنسبة إإلى سبل االحصولل على االتعليیم االعالي ضمن االنظامم االهھمبولديي٬، تختلف االمؤسس
االدخولل إإلى االجامعاتت أأوو االدررااساتت االمهھنيیة : االطالبب يیقررروونن توجهھاتهھم  تبعا لمسألة منح فرصص

االتربويیة خاللل ووجوددهھھھم ضمن االمرحلة االثانويیة ووقبل االذهھھھابب نحو االتعليیم االعالي.  
 

American model)-(Anglo االنموذذجج ااإلنجليیزيي ااألمريیكي  
 

ااألمريیكي على نظامم االقروونن االوسطى بالنسبة لمواادد االدررااسة  يیرتكز ما يیُعرفف بالنظامم ااإلنجليیزيي
.)ةةنس٬، وواالماجستيیر أأوو االماستر٬، وواالدكتورراااسيی(إإجاززةة االبكالورريیوسس أأوو االل  

 
على االتدرريیب بعض لتعليیم ووفي أأووااسط االقرنن االتاسع عشر٬، تم تأسيیس جامعاتت جديیدةة  اانجلتراافي 

وواالتارريیخ. ووقد ااالجتماعيیة٬، ووااللغاتت االحديیثة٬، بعض االعلومم غيیر االمتطوررةة يیومهھا: االهھندسة٬، وواالعلومم 
إإلى مرحلة االدررااسة االجامعيیة ااألوولى أأوو االبكالورريیوسس للتدرريیب ووتعليیم ااألشخاصص االمنتميین  خدمتااستُ 

االطبقاتت االثريیة: هھھھناكك إإذذااً تفضيیل لنقل االمعرفة االتي تركز على ناحيیة أأوو ااثنيین من نوااحي االتدرريیب 
جواانب ااألبحاثث االعلميیة. عوضا عن تقديیم االطالب ووتعريیفهھ على  

 
ومانن تأثيیر كبيیر على هھھھذاا االنموذذجج. فسلسلة محاضرااتهھ في مديینة دداابلن يیوولقد كانن لجونن هھھھنريي ن

أأنهھا باتت تشكل ااألسس للمعتقد االبريیطاني االمميیز بأنن "االفكرةة من االجامعة٬، معّرفة وومبيیّنة" يیُعتقد 
االتعليیم يیجب أأنن يیهھدفف إإلى تخريیج عموميیونن عوضا عن تخريیج متخصصيین محدوودديي ااألفق٬، ووأأنهھ 

أأنن تدرربب االعقولل بطرقق مطبقة يیمكن للموااضيیع غيیر االمهھنيیة في ااختصاصاتت االفنونن وواالعلومم االبحتة 
على ططائفة متنوعة من االوظظائف.  

 
االنموذذجج ااإلنجليیزيي االتأثيیر ااألكبر في االواليیاتت االمتحدةة٬، وولكن أأفكارر االثوررةة االفرنسيیة تركت لقد تركك 

بصماتهھا أأيیضا٬، ووخصوصا مفهھومم االمساووااةة: يیجب أأنن يیكونن االحصولل على االتعليیم االعالي متاحا لكل 
ااتت االطالبب ووفقا لمهھاررااتهھم٬، وواالتدرريیب يیمكن أأنن يیُؤخذ على عدةة مستويیاتت ااعتماددااً على تلك االمهھارر

االفردديیة.  
 

االبنيیة االبريیطانيیة٬، لكن أأنن بنيیة االنظامم ااألمريیكي٬، ووبتقسيیماتت براامج االليیسانس وواالماجستيیر فيیهھ٬، تشبهھ 
في االواليیاتت االمتحدةة٬، ال يیزاالل هھھھناكك حاجة االيیومم إإلى ددررااساتت االبكالورريیوسس لتأميین خلفيیة ووااسعة من 

يیة ليیست عاددةةً جزءاا من براامج االمعرفة٬، سيیما خاللل االعاميین ااألووليین من االتخصص" ااألبحاثث االعلم
االبكالورريیوسس.  

 
حيیث أأنن تلك االمدااررسس  ٬،االمفهھومم ااألمريیكي لمدااررسس االماجستيیر مأخوذذ أأوو مستنبط عن االنظامم االهھمبولديي

ضمن مستوىى أأعلى من مستوىى ددررااسة مبنيیة ووفقا للنموذذجج ااأللماني للجامعاتت: هھھھذهه االمدااررسس قائمة 
ولل على االتعليیم االعالي خصصيین ووااألبحاثث.ووسبل االحصرريیب االمتاالبكالورريیوسس ووهھھھي تحددد فترااتت لتد

عامم٬، حيیث يیدرربب االطالبب على ططائفة ووااسعة من االموااضيیع (االمدررسة لنهھج تتم من خاللل براامج 
.االثانويیة)  

 
)Napoleonic model( االنموذذجج االنابليیوني  

 



 مركزيیا ووهھھھي ٬،)Université Impériale( ااإلمبرااططورريیةاالجامعة  نابليیوننأأسس  1806في االعامم 
 االفرووعع ووتلك. االبالدد في االمتفرقة االمناططق من عددد في موجوددةة فرووعهھاوو االدوولة ططريیق عن محكومة

 من جزء أأصبحت ااألساسس هھھھذاا على وواالكليیاتت: كليیاتت سميیت قد االوااحدةة االجامعة من االالمركزيیة
.دةةووااح مركزيیة سلطة من مباشرةةً  تداارر ٬،ذذكرهه سبق ما أأساسس ووعلى ٬،حيیث للدوولة تابعاال نظامماال  

 
ووإإلى جانب هھھھذاا االنظامم االمرتكز على االجامعة االوااحدةة٬، تم تطويیر مؤسساتت أأخرىى للتعليیم 

فرووعع كليیاتت (االوومع أأنهھ يیوجد فرووقاتت عديیدةة بيین . )grandes écoles( أأكولل ندووغر٬،االعالي
 هھھھنا برووززاا ااألكثر لكن ٬،)the grandesécoles(ووغرووندأأكولل االوااحدةة)  ااإلمبرااططورريیةاالجامعة 
.االمختلفتيین االمؤسستيین هھھھاتيین في تجرىى كونهھا االدررااساتت٬، ططبيیعة  

 
االنموذذجيیيین لهھاتيین االمؤسستيین  يینبالدوورر متعلقأأنن يیكونن سبب هھھھذهه االبنيیة االتنظيیميیة االمزددووجة وويیمكن 

 االمتطلباتت كافة توفر فالكليیاتت: )grandes écolesووغرووندأأكولل ((كليیاتت االجامعة ااإلمبرااططورريیة 
 االتقنيیيین تدرربب )grandes écoles( غرووندأأكولل أأنن حيین في وواالتعليیم٬، لألبحاثث ااألساسيیة

.االدوولة ووإإددااررااتت للجيیش االحكوميیيین وواالموظظفيین االمتخصصيین  
 

–ووقد كانن االقبولل إإلى جامعاتت غرووندأأكولل اانتقائي بامتيیازز  اامتحاناتت االدخولل كانت صاررمة٬،  
وواالمواادد وواالبراامج االدررااسيیة كانت تحددد وواالحضورر كانن إإلزااميیا٬، ووكانن هھھھناكك تشددد في تطبيیق االنظامم٬، 

ضمن معايیيیر ددقيیقة٬، ووكانن لطالبب االماجستيیر حق االوصولل إإلى أأعلى االرتب وواالمناصب في ااإلددااررةة 
–االعامة االمدنيیة وواالعسكريیة  نا.ووااستخداامم مقدررااتت االجامعة مجا   

 
)Bologna' Model'( االنموذذجج االبولوني  

 
بولونيیا وواالحواارر االجارريي بيین نماذذجج االتعليیم االعالي هھھھذهه. وومن خاللل ططريیقة من االضروورريي أأيیضا ذذكر 

االدووليیة٬، تعمد االدوولل االمشارركة إإلى إإصالحح ذذااتي ألنظمة االتعليیم االعالي لديیهھا عبر تقسيیمهھا االطريیقة هھھھذهه 
-االبكالورريیوسس(ددررااسيیة بما يیعني مرااحل  3إإلى  -االماجستيیر ). وواالدوولل في ططريیقهھا لوضع ةةاالدكتورراا

مجالل االتعليیم االعالي في ااالتحادد في االسائد إإططارر االمؤهھھھالتت وواالمتمشي مع إإططارر ووططني للمؤهھھھالتت 
ووتحديید نتائج االتعلم لكل من االمرااحل االثالثة.ااألووررووبي٬،   

 
-19بالتعليیم االعالي للوززررااء ااألووررووبيیيین االمعنيیيین  )(Bergenووكانن مؤتمر بيیرجيین   2005أأيیارر٬،  20

مرااحل (بما  ٬3، وواالذيي يیتضمن في نطاقق االتعليیم االعالي ااألووررووبي قد تبنّى إإططارر االمؤهھھھالتت االسائد
إإمكانيیة االمؤهھھھالتت االمتوسطة)٬، ووتوصيیف عامم لكل مرحلة على أأساسس يیشمل٬، ووضمن االسيیاقق االوططني٬، 

للمرحلتيین ااألوولى ) credits( االجامعياالرصيید سعاتت ووحدوودد مجالل االنتائج االتعلميیة وواالكفاءااتت٬، 
وواالثانيیة:  

االرصيید ساعاتت ااألووررووبي لتحويیل وومرااكمة لنظامم لووفقا  عموما مؤهھھھالتت االمرحلة ااألوولىووتتطلب 
– ECTS ( :180( االجامعي  240 ECTS  ررصيید جامعي ساعة)credit (  

– 90مؤهھھھالتت االمرحلة االثانيیة: تتطلب عموما   120 ECTS  ساعة  ٬60، مع ررصيید جامعيساعة
على ااألقل في االمرحلة االثانيیة ررصيید جامعي  

: ههغيیر محددد٬، لكن ططولل مدةة برنامج االدكتورراا االرصيید االجامعيساعاتت مؤهھھھالتت االمرحلة االثالثة: عددد 
سنوااتت. 3  

 



3- خصائص ااألنظمة االتربويیة   
 

مصطلحاتت قطاعع االتربيیة       
 

٬، ااألصل مأخوذذةة من االقروونن االوسطى وواالكثيیر من ااالصطالحاتت االمستخدمة في عالم االتعليیم هھھھي في
ووهھھھذهه ااالصطالحاتت قد شملت معاني مختلفة ااعتمادداا على االنص االذيي تم ااستخداامهھا فيیهھ وومقاررنةً 

فعلى سبيیل االمثالل٬، لبعض االمؤهھھھالتت أأسماء متشابهھة لكنهھا بالتطورر االتارريیخي االمحددد لكل نظامم. 
تلفة من االتعليیم: كشهھاددةة االبكالورريیا مأخوذذةة من أأنظمة مختلفة ووعليیهھ فهھي تنتمي إإلى مستويیاتت مخ

 ؛)Bachillerato( إإسبانيیا في االثانويیة االبكالورريیا ووشهھاددةة ؛)Baccalauréat(في فرنسا االثانويیة 
 في ااألوولى االجامعيیة ووااإلجاززةة ؛)Baccalaureus Artium( إإفريیقيیا جنوبب في االجامعيیة ووااإلجاززةة

).االعلومم في بكالورريیوسس/  االفنونن في بكالورريیوسس( ددوولل عدةة  
 

ووفي بعض ااألنظمة هھھھناكك مؤهھھھالتت لديیهھا خصائص مختلفة في حيین أأنن لديیهھا أأسماء متشابهھة:  
في االفنونن وواالبكالورريیوسس في االعلومم في ططبيیعتهھا في هھھھولنداا تختلف شهھاددةة االبكالورريیوسس  •

(من ددوونن جزء ووخصائصهھا عن االبكالورريیوسس: ااألوولى تصدرر عن جامعة أأكادديیميیة وواالثانيیة 
) تصدرر عن جامعة علومم تطبيیقيیة (موجهھة مهھنيیا)؛االفنونن وواالعلومم  

 هھھھي االجامعيیة ااإلجاززةة أأنن حيین في ٬،)Lise Diplomasiفي تركيیا االشهھاددةة االثانويیة هھھھي ( •
)Lisans Diplomasi.(  

 
 بلجيیكا٬، في االقديیم االنظامم ضمن االجامعيیة ااإلجاززةة يیعني) Licenciaat(لنتأمل ااالصطالحاتت االتاليیة: 

)Licence (فرنسا٬، في جامعيیة إإجاززةة يیعني )License( االواليیاتت في االمهھنيیة االمؤهھھھالتت يیعني 
االفاتيیكا ددوولة في جامعيیة إإجاززةة يیعني) Licenza( االمتحدةة٬،  االكلماتت نفس ااألنظمة بعض ووفي. �
.االمهھنيیة بالمؤهھھھالتت تتعلق أأخرىى أأنن حيین في أأكادديیميیة٬، مؤهھھھالتت بهھا يیقصد  

 
في نظامم وومن ااألساسي جداا أأنن نعلم ااالسم االرسمي للمؤهھھھل ووإإلى أأيي نظامم تعليیم عالي يیعودد.فكل مؤهھھھل 

محددد لهھ ااسمهھ وواالذيي يیميیزهه على االمستوىى االوططني وويیعّرفف عناصرهه ااألساسيیة. وويیجب توفيیر ااسم 
االمؤهھھھالتت  أأسماءاالمؤهھھھل االغريیب باللغة ااألصليیة٬، وومن ددوونن ترجمة. وواالسبب ووررااء عدمم ترجمة 

ووهھھھذاا االنوعع من االعمل يیجب أأنن تقدمم ألجنبيیة يیعودد إإلى أأنن االترجمة قد تنطويي على تخميین أأوو تقديیر اا
.)ENIC/NARIC centresعليیهھ فقط سلطة كفؤ وومعترفف بهھا (  

 
 االمتحدةة٬، االواليیاتت في االعالي للتعليیم مؤسسة) Hunter Collegeلنتأمل ااالصطالحاتت االتاليیة: (

)Florijn College (نداا٬،هھھھول في وومهھنيیة ثانويیة مدررسة )Taylors College (بعد ما تعليیم 
 االعالي للتعليیم مؤسسة Georgia Institute of Technology)( أأسترااليیا٬، في االثانويیة االمدررسة

-Trans( االسويید٬، في االعالي للتعليیم مؤسسة) Karolinska Institutet( االمتحدةة٬، االواليیاتت في
Institut Informatique (٬،االمغربب في االثانويي االمهھني االتعليیم مدررسة )Bray Park State 

High School (أأسترااليیا٬، في ثانويیة مدررسة )the Oslo Høgskolen (االعالي للتعليیم مؤسسة 
.االنروويیج في  

 
ني مختلفة ووهھھھذاا يیتوقف تأخذ عدةة معاأأنن تلك االمؤسساتت االخاصة بالتعليیم االعالي يیمكن  أأسماءووحتى 

يیكونن لديینا . فالبعض يیقدمم براامج أأكادديیميیة وومهھنيیة٬، ووفي حيین أأنهھ في حاالتت أأخرىى على االنظامم االمرجع



 في تعني Politecnico: مستوىى تعليیم مختلف تماما وويیعطى في مؤسساتت تحمل نفس ااالسم
 للعلومم جامعاتت أأوو للتكنولوجيیا مؤسسة يیعني قد آآخر سيیاقق ووفي لكنهھ أأكادديیميیة٬، جامعة ااإليیطاليیة
.االتطبيیقيیة  

 
ووعليیهھ٬، فمن االمهھم أأنن نعرفف ططبيیعة االمؤهھھھل وواالمؤسسة وومن أأيي نظامم ووططني مرجعي قد أأتت. 

وولى على ااألقل٬، ألنن وومقاررنتهھما بسيیاقق االوططني االخاصص بكل ووااحد منا٬، يیجب أأال يیتم٬، في االمرحلة ااأل
االقوااعد٬، وواالمؤهھھھالتت٬، وواالمؤسساتت االمرتبطة بنظامم معيین يیمكن أأنن تكونن مختلفة عن تلك االمرتبطة 

ما قد يیكونن صالح لالستخداامم ضمن نظامم أأوو مؤسسة٬، قد ال يیكونن صالحا بنظامم آآخر. فمن االممكن أأنن 
لالستخداامم ضمن مؤسسة أأخرىى أأوو نظامم آآخر.  

 
 

لتعدددييااووغيیر  لتعددديياااالنظامم االتعليیمي االرسمي   
 

هھھھناكك نماذذجج مختلفة من تعليیم االمدااررسس االثانويیة في ددوولل مختلفة من االعالم: االتعليیم االتحضيیريي للدررااسة 
ووعلى أأساسس االجامعيیة٬، وواالتعليیم االعامم٬، وواالتعليیم االمهھني أأوو خليیط ما بيین االتعليیم االعامم وواالتعليیم االمهھني. 

متفرددةة أأوو متنوعة.ااألنظمة٬، تقدمم هھھھذهه ااألنوااعع ضمن هھھھيیكليیاتت   
 

أأوو هھھھيیكليیاتت مختلفة وويیتوقف ذذلك على ططبيیعة  أأقنيیةعاددةةً عبر  لتعددديياايیتوفر تعليیم االمدااررسس االثانويیة 
االتعليیم االمقدمم ووعلى هھھھدفف االمؤسسة٬، ووعلى سبيیل االمثالل٬، للتعليیم في سبيیل االحصولل على توظظيیف٬، 

مع نهھايیة االمواادد االدررااسيیة٬، على نوعع محددد من مؤسساتت االتعليیم االعالي ووغيیر ذذلك. وويیجب االحصولل 
يیمكن اامتالكك مؤهھھھل محددد يیختلف عن االصيیغة االتي تصدرر عن مؤسساتت أأخرىى من االمستوىى نفسهھ.  

 
تلك ااألنظمة حيیث االفرووقاتت بيین االمدااررسس االثانويیة تبدوو قليیلة أأوو أأنهھا  لتعدددييااوويیقصد بتعليیم االمدااررسس 

معدوومة ووفي االعاددةة أأنن نفس االمؤهھھھل يیصدرر مع نهھايیة االدررااسة.  
 

ووكمثالل٬، ددعونا نلقي بنظرةة مختصرةة على االنظامم االمدررسي في هھھھولنداا٬، ووبريیطانيیا٬، وواالواليیاتت االمتحدةة 
ااألمريیكيیة:  

1( يیتم تأميین تعليیم االمدااررسس االثانويیة في هھھھولنداا بالتوااززيي عبر قناتيین مختلفتيین. في بداايیة االسنة  
 - VWOاالعلمي االتحضيیريي (سنوااتت من االتعليیم  6ااألوولى من االتعليیم االثانويي٬، يیمكن للطالب أأخذ 

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs(،أأوو االجامعة٬، لدخولل تعدهھھھم وواالتي ٬ 
 HAVO - hoger algemeen( وواالمتوااصل االعامم االعالي االتعليیم من سنوااتت 5

voortgezet onderwijs (من آآخر نوعع ووهھھھناكك. االمهھني االنوعع من عالي تعليیم على للحصولل 
- VMBO( االمتوسط للمستوىى االتحضيیريي االتطبيیقي االتعليیم ططريیق عن وويیقدمم االثانويي٬، االتعليیم  

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (ال وواالتي سنوااتت 4 فترةة ووهھھھي 
 االثانويي بعد ما االتعليیم مرحلة في االدررااسة ضمن فقط وولكن عالي٬، تعليیم على بالحصولل تسمح

)MBO -middelbaar beroepsonderwijs :(االمتوسطة للمرحلة االتطبيیقي االتعليیم.  
 

في بريیطانيیا٬، يیعطى االتعليیم االثانويي على مرحلتيین: في االخمس سنوااتت ااألوولى يیحّضر االطالبب  )2
)٬، ووبعدد سنتيینن إإضافيیتيینن٬، يیمكنن للططالبب أأخذذ GCSE(المتحاناتت االشهھاددةة االعامة للتعليیم االثانويي 

وويیمكنن للشهھاددةة ). A) للمررحلة االمتقددمة (االمعررووفة بالمستووىى GCEاالشهھاددةة االعامة للتعليیمم (اامتحانن 



)٬، أأنن تؤؤخذذ بأيي عدددد منن االمووااضيیع وولكنن معددلل عدددد A) للمررحلة االمتقددمة (GCEاالعامة للتعليیمم (
هھھھي االمؤؤهھھھلل االططبيیعي االمططلووبب لددخوولل االجامعاتت. Aمنن االمستووىى  GCE. وواالل3االمووااضيیع   

 
)٬، لكنهھ high schoolsنويي في مؤسساتت متشابهھة (في االواليیاتت االمتحدةة يیعطى االتعليیم االثا جج)

يیختلفف ووفقا لصعووبة االمووااضيیع االتي يیددررسهھا االططالبب. فالمؤؤهھھھلل االنهھائي االذذيي يیمنح لكلل االططالبب هھھھوو 
يیلبي االحدد ااألددنى ). وولتقيیيیمم ما إإذذاا كانن االططالبب High School Diplomaنفسس االشهھاددةة االثانوويیة (

االتحضيیررااتت االمحددددةة للططالبب منن متططلباتت االقبوولل٬، يیجبب عليینا أأنن نقتفي مسارر االددررااسة االتي تمتت لفهھمم 
ووما إإذذاا كانتت تلبي االحدد ااألددنى منن االشررووطط االمططلووبة.  

 
 
 

- االدخولل إإلى االتعليیم االعالي   
 

) accessااصطالحيین "ددخولل" (عندما نتكلم عن متطلباتت االدخولل إإلى االتعليیم االعالي٬، نستخدمم عاددةةً 
) بشكلل تباددلي. ووااالصططالحانن ال يیمتلكا نفسس االمعنى: فاصططالحح "االددخوولل" admissionوو"قبوولل" (

)access يیقصدد بهھ االمتططلباتت أأوو االشررووطط االمططلووبة للددخوولل االعامم إإلى ددررااساتت االتعليیمم االعالي٬، في (
وواالتي تسمح للططالبب بمتابعة ) يیعني االمتططلباتت االمحددددةة admission"االقبوولل" (حيینن أأنن ااصططالحح 

مقرررر ررسمي في جامعة ووااحددةة.  
 

تختلف سيیاسة االدخولل إإلى االتعليیم االعالي تبعا الختالفف ااألنظمة وويیمكن أأنن يیتساووىى ضمن االنظامم 
ففي بعض ااألنظمة االدخولل  االوااحد ووفقا لطبيیعة مؤسسة االتعليیم االعالي االتي تكونن موضع االدررسس.

 أأوو ٬،)Selectividadا هھھھو االحالل في إإسبانيیا مع اامتحانن (مرهھھھونن بالنجاحح في اامتحانن نهھائي كم
 شهھاددةة مع هھھھولنداا في االحالل هھھھو كما االدررااسة في شهھاددةة على االحصولل خاللل من فقط يیحدثث

)VWO ووكذذلكك ااألمرر٬، ووفي بعضض ااألنظظمة كما هھھھوو االحالل في فنلندداا وواالصيینن٬، فباإلضافة إإلى .(
محدددد للقبوولل في ددررااسة مقررررااتت االتعليیمم االعالي.معددلل االشهھاددةة االنهھائيیة للتعليیمم االثانوويي٬، االمططلووبب   

 
وويیمكن لعددد االسنوااتت االمدررسيیة أأنن يیكونن أأيیضا عامال آآخًر يیؤخذ في االحسبانن للدخولل إإلى االتعليیم 

للدخولل في نظامم االدررااسة عامم من االدررااسة  12االعالي: غالبيیة ااألنظمة االمدررسيیة تتضمن ما مجموعهھ 
سنوااتت٬،  10ستثناءااتت في االعالم فعلى سبيیل االمثالل٬، في االفلبيین في االتعليیم االعالي٬، في حيین أأنن هھھھناكك اا

عامم من االدررااسة في إإيیطاليیا. 13وواالبرااززيیل٬، أأوو ما مجموعهھ  اعامم في ررووسيی 11أأوو   
 

هھھھناكك في كل نظامم حاالتت ددخولل للدررااسة ضمن نظامم االتعليیم االعالي وواالتي قد تعتبر  ال تزاالللكن 
يیانن فإنن هھھھذهه االحاالتت ااالستثنائيیة تأتي من االقرااررااتت وواالحاجاتت ووفي غالب ااألح ااستثناء للقوااعد االمتبعة.

االمحدددةة للسيیاسة االتعليیميیة في االدوولة االمعنيیة (سبل االقيیامم بدررااساتت للبالغيین٬، ااالعتراافف بتعليیم مسبق٬، 
سبل خاصة باألشخاصص ذذوويي االحاجاتت االخاصة٬، ووغيیر ذذلك من حاالتت).  

 
- للتعليیم االعالي يجااززددوودديي ووااالاحاالنظاميین  ااأل   

 
وجد فقط نوعع ووااحد من يیتقسم أأنظمة االتعليیم االعالي إإلى ما يیسمى بالنظامم "ااألحادديي"٬، حيیث عموما 

" حيیث يیوجد أأنوااعع مختلفة أأوو االمزددووجج الززددووااجيااوواالذيي يیقدمم مقرررااتت مختلفة٬، وواالنظامم "االمؤسساتت 



ة٬، أأوو في مجالل ااألبحاثث). ووضمن من مؤسساتت االتعليیم االعالي ووفقا لطبيیعة االدررااسة (أأكادديیميیة٬، أأوو مهھنيی
ضمن نفس االبرنامج االدررااسي٬، كي يیكونن االنظامم ااألحادديي٬، يیمكن ددمج االدررااساتت ااألكادديیميیة وواالمهھنيیة 
لديینا نفس االمؤهھھھالتت االتي تحاكي ددررااسة من ططبيیعة مختلفة.  

 
) لددخوولل High Schoolلنأخذ حالة االواليیاتت االمتحدةة٬، حيیث يیشترطط االحصولل على االشهھاددةة االثانويیة (

جميیع برراامج االتعليیمم االعالي: ووبهھذذهه االحالة٬، سووفف يیكوونن لددىى االططالبب سبلل أأخذذ االمقررررااتت االتي لدديیهھا 
أأهھھھدداافف مختلفة ضمنن نفسس االمؤؤسساتت٬، بما يیعني مقررررااتت شهھاددةة االسنتيینن في االفنوونن وواالعلوومم٬، أأوو تلكك 

عضض ااألنظظمة٬، يیمكنن ببررنامج االبكالوورريیووسس في االفنوونن وواالعلوومم. ووعليیهھ٬، يیمكنن االقوولل أأنهھ في باالخاصة 
أأوو مجاالتت مختلفة على سبيیلل االمثالل أأكادديیمي أأوو لنفسس االمؤؤسساتت أأنن تقددمم برراامج ذذااتت ططبيیعة محددددةة 

مهھني.  
 

 ٬،Fachhochschulenحيیث االتعليیم االعالي يیقدمم عبر مؤسساتت (حالة أأخرىى هھھھي أألمانيیا٬، 
Universität(،شهھاددااتت تشترطط االمختلفة٬، االطبيیعة ذذااتت االمؤهھھھالتت مسألة إإلى باإلضافة وواالتي ٬ 

 Zeugnisder( مقرررااتهھا ألخذ االدخولل من للتمكن االثانويیة للمرحلة مختلفة
Fachhochschulreife وو der Zeugnis Allgemeine Hochschulreife(،حيین في ٬ 

 ٬،)Zeugnis der Fachgebundenen Hochschulreife( ووهھھھي أأخرىى٬، ططريیقة توجد
.ووتدرريیب محدددةة مقرررااتت إإلى فقط بالدخولل تسمح االتي  

 
- مدةة وومرااحل االتعليیم االعالي   

 
يیقسم أأيي  نظامم تعليیم عالي إإلى مرااحل مختلفة: كنتيیجة لطريیقة بولونيیا٬، تبنت غالبيیة االدوولل ااألووررووبيیة 

٬، هھھھناكك تقسيیماتت فرعيیة مرااحل ررئيیسيیة. وومع ذذلك 3توززيیع للدررااسة في االتعليیم االعالي٬، ووقسمتهھا إإلى 
وونتائج االتعلم٬، للدررااساتت االوططنيیة ال تعكس االتصنيیفاتت االبولونيیة. ووأأكثر من ذذلك٬، فإنن مدةة االدررااسة٬، 

وواالهھدفف االمحددد في االمرااحل االمختلفة٬، ال تتطابق دداائما ضمن ااألنظمة االوططنيیة االمتنوعة. وولهھذاا 
يیتعلق بالمؤهھھھالتت أأوو االدررااساتت٬، لكنهھ  فإنن مؤشر مرحلة االدررااسة صالٌح كبيیاناتت لتقيیيیم نهھائياالسبب٬، 

ووبالنسبة لعددد االسنوااتت٬، فحتى للدررااساتت. ليیس االمعيیارر االوحيید لالستخداامم للحصولل على معاددلة سليیمة 
ووال لطولل مرحلة االدررااساتت االمنويي االقيیامم بهھا.االعمل قرااءةة ددقيیقة لحجم مجردد االرقم ال يیمكنهھ إإعطاء   

 
مختلفة لتصنيیف االمؤهھھھالتت مقايیيیس ووباإلضافة إإلى االتقسيیماتت االفرعيیة للطريیقة االبولونيیة٬، لديینا عدةة 

EQF levels)وو  ISCEDمثل ( االتي تستخدمم ضمن أأنظمة تعمل خاررجج سيیاقق االطريیقة االبولونيیةوو  
 

االقديیم شهھاددااتت كانن لدىى االنظامم ووبالنسبة لمقايیيیس االتقسيیم االوططني٬، فلنعودد إإلى االمثالل االفرنسي٬، حيیث 
) Diplôme d'Etudes universitaires générales – DEUGمتوفرةة بعد سنتيین (

 هھھھي االبولونيیة للطريیقة ووفقا ااألوولى االمرحلة أأنن حيین في ٬،)Premierمحددددةة ووططنيیا بالمررحلة ااألوولى (
) مع سنة أأخررىى منن االددررااسة.DEUG( سانساالليی  

 
االشهھاددةة "االطويیلة"٬، أأوو ووأأيیضا لديینا أأنظمة حيیث يیوجد أأوو كانن يیوجد ما يیسمى "االمرحلة االوااحدةة" 

 أأوو) Diploma di Laureaسنوااتت٬، كما هھھھو االحالل مع االشهھاددةة ااإليیطاليیة ( 4,5أأوو  4وومدتهھا 
 من وواالوحيیدةة ااألوولى االمرحلة من ااالنتهھاء عند تمنح كانت وواالتي ٬،)Diplom( ااأللمانيیة االشهھاددةة
).PHD( ةةاالدكتورراا تسبق االتي االجامعيیة االدررااسة  



 
- )credits( االرصيید االجامعيساعاتت أأنظمة سلّم االعالماتت وو   

 
تتبنّى كل ددوولة لنفسهھا نظاما لتقيیيیم مدىى تقدمم االطالبب٬، سوااء كانن في االمرحلة االثانويیة أأوو في مرااحل 

الحتسابب االعمل االمطلوبب للحصولل االكثيیر من االدوولل تبنت أأنظمة فإنن كذلك ااألمر٬، وواالتعليیم االعالي. 
). credits( االرصيید االجامعيساعاتت نةً بذلك نظاما خاصا يیسمى نظامم مكوعلى أأيي مؤهھھھل مناسب٬، 

وولهھذذاا االسببب٬، منن االمهھمم جدداا أأنن نعررفف االتعرريیفف االمحدددد وواالنظظامم االمستخددمم وواالمططّبقق في كلل ددوولة٬، 
االمعتمدد. فعلى سبيیلل  االررصيیدد االجامعيساعاتت مم االعالماتت االمستخددمم أأوو بنظظامم سووااء كانن يیتعلقق بسلّ 

هھھھي ااألعلى٬، في حيینن إإنهھا في هھھھوولندداا منخفضة جدداا. 1في االفلبيینن االعالمة االمثالل٬،   
 

االعالماتت في سبيیل االتأكد ما إإذذاا ووذذلك  ٬،للعالمةالخلفيیة االثقافيیة ما يیسمى بوومن االمفيید جداا أأنن ندرركك 
ما فّكرنا بفرنسا مجددداا٬، فإنن االعالمة  االمحدددةة ضمن نظامم معيین ممكنة أأوو غيیر ممكنة االبلوغغ. ووإإذذاا

بيین تدررجج االعالماتت ضمن ااألنظمة غالبا ما تكونن ناددررةة االبلوغغ٬،ووعليیهھ٬، ووفي مقاررنة وو 20 هھھھياالقصوىى 
كعالمة قصوىى. 18االمختلفة٬، فمن االممكن ااعتبارر عالمة   

 
ماذذاا يیقصد بهھا ضمن االمنظومة االوططنيیة٬، من االمهھم أأنن نعرفف ٬، االرصيید االجامعيعاتت اسووبالنسبة ل

ألنهھا أأحيیانا تمثل فقط عددد ساعاتت االمحاضرااتت٬، في حيین أأنهھ في حاالتت أأخرىى٬، يیتم تقيیيیم اااللتزاامم 
كدوولل االنروويیج٬، وواالفلبيین٬، ووأأسترااليیا٬، ااإلجمالي للطالبب بالنجاحح في اامتحانن ووااحد. ووفي بعض ااألنظمة٬، 

ضمن االسجل االجامعي  االرصيید االجامعيساعاتت سلّم سلّم االعالماتت وواالمستخدمم لمؤشر يیتم ذذكر اال
االخاصص بالطالبب.  

 
ااألووررووبي لتحويیل وومرااكمة نظامم االوواالنظامم االمشتركك االمستخدمم ضمن ددوولل ااالتحادد ااألووررووبي٬، هھھھو 

 ططالبب ووأأددااء االدررااسة محصلة لمقاررنة معيیارر هھھھو ECTSوواالل :)ECTS( االرصيید االجامعيساعاتت 
 ااستكمالل أأجل وومن .معهھ االمتعاوونة ااألووررووبيیة االدوولل ووعبر ااألووررووبي ااالتحادد عبر االعالي االتعليیم
 أأكادديیمي عامم كلوو. االجامعي االرصيید ساعاتت ااألووررووبي ECTSاالل نظامم يیمنح بنجاحح٬، االدررااسة
– 1500 تعاددلل وواالتي ااألووررووبي ECTSاالل نظامم من Credit 60 يیساوويي  ددررااسة ساعة 1800 
 عبر وواالتقدمم االتحويیل لتسهھيیل يیستخدمم ووهھھھو االمؤهھھھل أأوو االمعيیارر نوعع عن االنظر بصرفف االدوولل كافة في

.ااألووررووبي ااالتحادد  
 

ررصيید سلّم عالماتت ووساعاتت ووأأخيیراا٬، هھھھناكك أأيیضا أأنظمة حيیث لدىى كل منطقة٬، أأوو وواليیة٬، أأوو مؤسسة 
خاصص بهھا كما هھھھو االحالل في كنداا ووأأحيیانا في االواليیاتت االمتحدةة. جامعي  

 
في االتعليیم االعالي  االرصيید االجامعيساعاتت ة حولل االتعاوونن في ااستخداامم نظامم أأُنظر أأيیضا إإلى االدررااس

.بيین ااالتحادد ااألووررووبي وواالواليیاتت االمتحدةة  
 

- مصاددرر االمعلوماتت   
 

• European Higher Education Area Website: 
http://www.ehea.info 

 



• '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 

 
• UNESCO - Portal to Recognised Higher Education Institutions: 

http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-
portal-to-recognized-higher-education-institutions 

 
• 'Database on higher education systems worldwide' provided by 

the International Association of Universities (IAU): 
http://www.iau-aiu.net/content/he-systems 

 
• Eurydice Network (information on and analyses of European 

education systems and policies): 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 

 
• Country Dossiers - International Bureau of Education 

(UNESCO): 
http://www.ibe.unesco.org/en/worldwide.html 

 
• 'CIMEA MAGNA CUM LAUDE: A worldwide database of 

University Grading Systems': 
http://cimea.it/maclaude.aspx 

 
• WES Grade Conversion Guide: 

http://www.wes.org/gradeconversionguide/index.asp 
 
 


