
 
 
 

 3.2الفصل 
 

 الملف والوثائق المطلوبةتكوین 
 

 مقدمة
 

یحدث التواصل في غالب الحاالت بین الجھة التي ، )credentialالوثائق الثبوتیة (في مجال تقییم 
 )credentialوثائقھ الثبوتیة (وبین الشخص الذي یجري تقییم  )credentialالوثائق الثبوتیة (تقیّم 

تلك  توجد عادةً تواصل شخصي بین الجھة المقیّمة والطالب، إال إذا كانعبر استخدام الملف. وال ی
الجھة تعمل في مؤسسة أو وزارة حیث یمكن للمقابلة الشخصیة أن تكون جزءا من عملیة التقییم. 

 وعلیھ، من المھم جدا أن الجھة المقیّمة:
 

لى المتطلبات التي یجب تلبیتھا التي تطلبھا من الطالب باإلضافة إ الوثائقلدیھا فكرة واضحة عن أ)  
 بما یتعلق بالنسخ والترجمات المطلوبة،

 لتلك المتطلبات للطالب المحتمل، امسبق  تتواصل ب)
 تصر على وجوب إكمال الملف قبل عملیة التقییم،ج) 
ئق الحصول على الوثائق المطلوبة من الطالب: تتم المطالبة أحیانا ببعض الوثامن كن أن تتمأمء) 

 الغیر متوفرة ضمن السیاق األجنبي.
 

الملف المكتمل ھو حاجة ضروریة ألنھ یوفر كافة المعلومات الالزمة إلجراء التقییم. ومن خالل 
وضع معاییر محددة تتعلق بنوعیة الوثائق التي سیتم قبولھا (بما یتعلق بالنسخ والترجمات المطلوبة)، 

الضروریة لضمان أن الوثائق معتمدة وموثوقة ألقصى حد ستقوم الجھة المقیّمة باتخاذ اإلجراءات 
 ممكن.

 
 المشمولة ضمن الملف الكامل؟ما ھي العناصر 

 
 غایة الطالب والطلب .1

تم طلب التقییم؛ بما یعني القبول في  أساسھالجھة المقیّمة بحاجة ألن تعرف السبب الذي على 
لخ. وھذه لسماح باستخدام لقب، افي مھنة، ابرنامج تعلیم عالي وضمن مستوى محدد، القبول 

والتي، وارتكازا على من یطلب التقییم، یجب أیضا أن المعلومة یجب أن تتضمنھا رسالة الطلب، 
وعلى سبیل المثال، إذا قامت  تشیر إلى المتطلبات التي ینبغي تلبیتھا وفقا للنظام الوطني للتعلیم.

تقییم مؤھالت وكفاءات طالب ما " أن یقوم بNARIC/ENIC جامعة ما بالطلب من مكتب "
والذي یسعى للحصول على قبول، یجب أن تشیر رسالة الطلب إلى الدبلوم الوطني الذي یؤھل 

واألجانب  المحلیینللقبول باإلضافة إلى متطلبات إضافیة محتملة یجب على كافة الطالب، 
كن أن یكون لھا تأثیر على تعطي المزید من التركیز لعملیة التقییم ویم تلبیتھا. وھذه المعلومات

المضمون باإلضافة إلى الوثائق المطلوبة. والطالب الذي یسعى للحصول على إذن بممارسة 



 
تسجیلھ مھنة محددة على سبیل المثال، سوف یكون مطلوب منھ على األرجح أن یقدم دلیال على 

الشخص یسعى المھني في الوطن األم. وھذا على الغالب قد ال یكون مطلوبا إذا كان نفس 
للحصول على قبول ضمن مرحلة متقدمة من التعلیم. ومع األخذ في الحسبان أن كل نظام لدیھ 

أیضا، إجراءات اعتراف مختلفة تبعا لغایة االعتراف، فمن الضروري جدا اإللمام بھذه الناحیة 
 وذلك من أجل اقتراح أفضل إجراءات اعتراف وتقدیمھا إلى الطالب.

 
 السیرة الذاتیة .2
مكن للسیرة الذاتیة أن تكون مفیدة عند إعادة رسم الخلفیة التعلیمیة للطالب. فھي قد تؤّمن ی

معلومات كمتطلبات القبول إلى مستوى معین من التعلیم في حاالت حیث تم أخذ البرنامج 
منذ فترة طویلة أو في بالد حیث الحصول على المعلومات یكون صعبا.والسیرة الذاتیة الدراسي 

عطي أو تقدم انطباعا عاما عن الطالب ویمكن أن تساعد على تحدید ما إذا كانت أنواع أیضا ت
 الدراسة وتواریخ االنتساب تتبع وتیرةً منطقیةً.

 ،وعلیھالطالب، والمعلومات الموجودة ضمن السیرة الذاتیة قد تمت كتابتھا مباشرةً من قبل 
بلغة تختلف عن لغة األم الخاصة بالطالب وخصوصا في الحالة حیث تكون السیرة الذاتیة مكتوبة 

من الممكن أن المعلومات المدخلة ال تستخدم لغة سلیمة أو أنھا تنم عن (كاللغة اإلنجلیزیة)، 
فإن ھكذا أداة تبقى غیر مفیدة ترجمة مغلوطة للمؤسسة أو للمؤھالت المقدمة. ولھذا السبب، 

 عن المسار الذي تم اعتماده. لتوثیق عمل أكادیمي، ولكن فقط لتعطي معلومات عامة
 
 إثبات ھویة .3

مطلوب عادةً نسخة عن جواز السفر أو أي نوع من أنواع الھویة المقبولة كتأكد إضافي من أن 
، وأن األسماء الموجودة على كافة الوثائق متطابقة (وإذا األسماء ھو الطالب ھو من یدعي أنھ

فیجب ، بالمرأةسم أو االسم الزوجیة الخاص كانت غیر متطابقة، كما قد یكون الحال مع تغییر ا
 تقدیم شرح رسمي بذلك).

 
 كافة الشھادات التي تم الحصول علیھا بعد مرحلة التعلیم األساسي .4

الشھادات التي تم الحصول ومن أجل الحصول على انطباع كامل عن الطالب، من المستحسن أن 
قد تم  )transcripts( تعلیمیةأو سجالت  اتعلیھا خالل المرحلة الثانویة باإلضافة إلى أیة شھاد

منحھا في مرحلة التعلیم العالي، یجب أن تكون كلھا مشمولة ضمن الملف المقدم. وفي بعض 
التعاطي مع طالب یسعى للحصول یتم عندما كما یحدث الحاالت، قد یبدو ھذا غیر ضروري، 
ق أكبر، كلما استطعنا التأكد من دقة وكلما كان عدد الوثائعلى قبول لمرحلة الدكتوراه في التعلیم. 

أننا سنكون متیقنین من أن الصورة العامة تتطابق مع ما یمكن أن ادعاءات الطالب باإلضافة إلى 
 یكون متوقعا من تلك الدولة المعینة.

على شكل  ون معتادینالخاصة. فتصبح مفائدة أخرى للوثیقة المفصلة وھي أنھا تزید خبرتك
التي یمكن أن تتغیر تكرارا. وھذا بالتحدید صحیح عندما یتم التعاطي علیمیة، ومضمون الوثیقة الت

 مع الوثائق التي قلّما تتم رؤیتھا.
 
 
 



 
 الوثائق األصلیة والنسخ المصدقة .5

لیست في موقع یخولھا طلب ضم الوثائق للوثائق الثبوتیة في غالبیة الحاالت، الجھة المقیّمة 
القائم. فیجب أن  المجازفةصل مستحسن بسبب توفر عنصر األصلیة إلى الملف، وال ھذا في األ

نعتمد على نسخ تبق األصل، ولكن یجب دائما طلب أن تكون المستندات الھامة في الملف 
، وشھادات التسجیل "transcripts" ةمییعلتسجالت الالونسخ عن الشھادات، (مصادق علیھا 

). تحّضر النسخ وتوقع من قبل أحد العاملین في موقع ذات صفة رسمیة، والذي الخالمھني 
 ى حقیقة أن النسخة مطابقة لألصل.یصادق عل

 
النسخ المصادق علیھا تخدم فقط كإثبات على أن النسخة صحیحة ومطابقة للمستند  :واروتذكّ 

 دیر بالثقة.األصلي لكن ال یمكن اعتبارھا دلیال على أن المستند األصلي صحیح وج
 

من المستحسن بشكل كبیر أن تتم رؤیة المستندات أو وقبل اتخاذ القرار النھائي حول الطالب، 
الوثائق األصلیة للتأكد من أنھا لم تبدل بأي طریقة من الطرق. وفي العادة یتم ھذا عن طریق 

 جھة صناعة القرار، كالمؤسسة التعلیمیة، أو وزارة، أو رب عمل.
 
 فةلّ عتمدة والمحالترجمة الم .6

في الكثیر من الحاالت، وباإلضافة إلى نسخ عن الوثائق باللغة األصلیة، مطلوب من الطالب 
لوثائق والمستندات األكثر أھمیةً أیضا. وقد یختلف تعریف الترجمة ل عتمدةم تسلیم ترجمة

نھا من دولة إلى أخرى، ولكن المھم في الموضوع، أن ھذه الترجمات قد تم التأكد م عتمدةمال
لجھة مقبولة تعمل في مجال الترجمة في الدولة موضوع التساؤل. وھذا عادةً بشكل رسمي وفقا 

یعني أن الترجمة قد تمت عن طریق مترجمین تمرسوا في عملھم وقد تدربوا بشكل رسمي على 
والذین وفي حاالت عدیدة مخولین قانونیا للمصادقة على حقیقة أن تلك اللغة بشكل محدد، 

لترجمة ھو صحیح ومطابق لمضمون المستند األصلي. وسواء كانت الترجمة مطلوبة مضمون ا
یتوقف ذلك على اللغة التي تمت فیھا كتابة الوثائق التعلیمیة باإلضافة إلى المھارات اللغویة  ،أم ال

 للجھة المقیّمة.
 

ھي مسؤولیة الجھة بما یتعلق بالمستوى التعلیمي للوثائق الثبوتیة أي تفسیر أو تأویل  :واوتذّكر
ولیس للمترجم. فالمترجم ال یعرف االصطالحات التقنیة لیصف المؤھل  ،للوثائق الثبوتیةالمقیّمة 

 بلغة أخرى، وعلیھ، فإن ترجمة اسم الشھادة أو اإلجازة قد یكون مجافیا للحقیقة.
 

درت اسمھا في اللغة األصلیة حیث صومن أجل تقییم شھادة أو إجازة، فمن المھم معرفة 
وبالنسبة إلى نظام التعلیم العالي حیث كان االنتساب: الترجمة مفیدة لجعل مواضیع المؤھل 

، العالمات، "credits" مواضیع، ساعات الرصید الجامعيالمفھومة من خالل لغة معروفة (
 لكن لیس لتقییمھ. وعلى المترجمین أن یتركوا األسماء األصلیة المؤسسة المانحة، الخ)التواریخ، 

باللغة األصلیة ألننا نحتاج أن نعرف االسم المحدد للمؤھل ضمن السیاق الوطني للوثائق الثبوتیة 
أو ال ینبغي أن تتضمنھ أن یحدد ما ینبغي من أجل تقییمھ: مجددا، لیست مسؤولیة المترجم 

 ، بل ترجمة النص وكما یظھر في الوثائق األصلیة.الترجمة
 



 
 على قراءة اللغة األصلیة ینغیر قادر أذھاننا أنھ حتى ولو كنانبقي في  من المھم أن :واتذّكر

طلب دائما ولكن علینا أن ن ،على وثائق مترجمةفقط  للوثائق أو المستندات، یجب أال نركز تقییمنا
 الحصول على الوثائق األصلیة أیضا.

 
 بلوموالئحة المواضیع وأوراق العالمات وملحق الد )transcripts( ةسجالت التعلیمیال .7

الشھادة أو اإلجازة عن محتوى برنامج محدد. والمؤسسات في معظم  نافي حاالت كثیرة، ال تخبر
المقررات المأخوذة، والعالمات التي تم طریقة معیاریة لتوثیق لدیھا متزاید) عدد الدول (

باتت أكثر تنوعا. وھذه المعلومات ضروریة الحصول علیھا، الخ، سیما أن البرامج الدراسیة 
 لعملیة التقییم ویجب أن تكون دائما ضمن الملف.

 
ذن بالحصول على معلومات حول الوثائق والمستندات تصریح موقّع من الطالب یمنح فیھ اإل .8

 الموجودة في الملف
وأو إذا كانت الشھادات الممنوحة في بعض الحاالت، قد نحتاج للتأكد من صحة الوثائق المقدمة، 

وألسباب تتعلق بالخصوصیة، یمكن لھذه المسألة أن تحدث في فعلیا للطالب موضع تساؤل. 
وكجزء من عملیة ملء الطلب، قد یُطلب من  الكثیر من الدول بإذن من الطالب المعني باألمر.

الطالب توقیع تصریح یمنحون فیھ اإلذن بالتأكد من صحة المستندات، عندما تقتضي الحاجة 
 لذلك.

 
 وثائق أخرى .9

، ویجب أن الوثائق الثبوتیةذكرھا أعاله ھي عناصر معیاریة لملف تقییم  معظم األمور التي تم
تكون مطلوبة. ویمكن أیضا أن یتم تلقّي مواد إضافیة كرسائل توصیة من مراجع معنیة وما شابھ 

والالئحة بالطبع یمكن تعدیلھا وفقا للمتطلبات المحددة ذلك، والتي قد نراھا أو ال نراھا مفیدة. 
یمكننا أن نصرف النظر. ماذا عن مة ولھدف التقییم، والتجارب ستبیّن لنا ماذا نحتاج وللجھة المقیّ 

من الوقت یذھب عادةً لعملیة استكمال الملف بأكبر قدر ممكن،  اكبیر اجزءفإن ولسوء الحظ، 
والتي تشمل التواصل مع الطالب أو مع الجھة التي تطلب التقییم لمزید من المعلومات. ویمكن 

عملیة أن تستھلك الكثیر من الوقت، ویمكن أن نرى أننا قد نوفر الكثیر من الوقت على لھذه ال
عوضا عن االنتظار حتى تتم عملیة المدى الطویل لو تأكدنا فور استالمنا ألي ملف من اكتمالھ، 

 تقییم ذلك الملف والقیام بطلب الوثائق المفقودة منھ.
 

 المصادر
 

Diploma Supplement on the European Commission website 
Diploma Supplement on the UNESCO website 
ENIC-NARIC website 
EAR Manual –Chapter 2 

 

http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/tools/codes_diploma.shtml
http://www.enic-naric.net/
http://eurorecognition.eu/emanual/Chapter%202/Default.aspx

