
 
 

1.3االفصل   
 

 عناصر االمؤهھھھل
 

 غايیة هھھھذاا االفصل   
 

معرفة كافة االعناصر ااألساسيیة للمؤهھھھل ووذذلك في سبيیل فهھم االشهھاددااتت ااألجنبيیة ووتقيیيیمهھا غايیة هھھھذاا االقسم هھھھي  •
وومقاررنتهھا بشكل أأفضل ضمن نظامهھا االوططني.  

 
هھا٬، وونقاررنهھا ضمن نظامنا االوططني تعتبر كوحدةة متكاملة تسمح لنا أأنن نلحظهھا٬، وونقيیّم ةصر مختلفاكل مؤهھھھل يیقدمم عن

ووفقا للهھدفف االذيي سنقومم ألجلهھ وونجعلهھا مفهھومةً على صعيید االخاررجج. ووسوفف نأخذ في االحسبانن بعض االعناصر االتاليیة 
بتقيیيیم االمؤهھھھل. بالتأكيید٬، فإنن أأخذنا فقط لوااحد أأوو ااثنيین من االعناصر٬، سوفف  لن يیكونن كافيیا لفهھم أأوو تسهھيیل فهھم مؤهھھھل 

وططني.يینتمي للنظامم اال  
 

ووااحد من أأهھھھم مصاددرر  –ضمن ملحق االدبلومم وومن االمعلوماتت االموجوددةة " ENIC-NARICكز "ااوواالبداايیة من تجربة مر
ووذذلك في سبيیل وويیمكننا تلخيیص عناصر االمؤهھھھل االتي عليینا أأنن نعرفهھا  - االمعلوماتت حولل االمؤهھھھل وواالنظامم االذيي منح فيیهھ
ططني.فهھمهھا٬، أأوو تقيیيیمهھا٬، أأوو مقاررنتهھا ووفقا لنظامنا االو  

 
االعناصر ااألساسيیة للمؤهھھھل هھھھي:  

. ااالسم  
. االمؤسسة االمانحة  

. ووضعيیة ااالعتمادد ااألكادديیمي االخاصص بالبرنامج  
. ططبيیعة االبرنامج  
. مستوىى االبرنامج  
. مدةة االبرنامج  

االعمل. عبئ   
. متطلباتت االدخولل  

. االحقوقق ااألكادديیميیة (االدخولل إإلى ددررااساتت أأعلى)  
. االنتائج االتعليیميیة  

 
لااسم االمؤهھھھ  

 
 من االمهھم جداا معرفة ااسم االمؤهھھھل ووبدقة كما هھھھو االيیومم على االمستوىى االرسمي ووكما يیشارر إإليیهھ ضمن نظامم االتعليیم االعالي.

وويیحددد وويیعّرفف عناصرهه. ووليیس فكل مؤهھھھل ووضمن نظامم معيین لهھ ااسم خاصص يیميیزهه عن غيیرهه على االمستوىى االوططني 
كالورريیوسس ووغيیر ذذلك. رجمة بما يیعني ماجستيیر ددووليیة٬، ووبذذكر مؤهھھھل ووططني مع ااالسم االعامم لهھ أأوو مع االت افيمن االك

ووكقاعدةة عامة٬، يیجب تأميین ااسم االمؤهھھھل باللغة ااألصليیة وومن ددوونن ترجمة. ووهھھھذاا مهھم عندما نريید تأميین االمعلوماتت 
االمتعلقة بالمؤهھھھالتت االخاصة بأنفسنا وواالممنوحة لنا ضمن أأنظمتنا٬، ووأأيیضا عندما نتلقى معلوماتت حولل االشهھاددااتت 

االحالة قد تتضمن  االمؤهھھھالتت ااألجنبيیة يیعودد إإلى أأنن االترجمة في هھھھذهه أأسماءوواالسبب حولل ووجوبب عدمم ترجمة  بيیة.ااألجن
إإذذاا كانن ٬، ووهھھھذاا االتقيیيیم يیجب أأنن يیتم فقط من خاللل سلطة موثوقة وومعترفف بهھا. ووللمزيید من االوضوحح٬، نوعع من االتقيیيیم



تعليیمي ووذذااتت ططبيیعة مختلفة (بما يیعني شهھاددةة أأكادديیميیة لديینا نظامم يیوجد فيیهھ أأكثر من شهھاددةة ووااحدةة لنفس االمستوىى اال
ذذلك إإلى شهھاددةة ماجستيیر من فإننا ال نستطيیع ترجمة ووووااحدةة مهھنيیة) ووااالثنانن تم ووضعهھما على مستوىى االمرحلة االثانيیة٬، 

االرسمي للشهھاددةة. وواالطريیقة االمثلى لعرضض مؤهھھھالتنا في هھھھذهه االحالة هھھھي:سم ااالددوونن ذذكر   
 

االوططنيیة + (االترجمة االمقترحة بما يیعني شهھاددةة ماجستيیر)ااالسم االرسمي باللغة   
" (ماجستيیر)Laurea Magistrale إإيیطاليیا: "  
" (بكالورريیوسس)Licence : "فرنسا  

(ماجستيیر) 碩士أأوو 碩士学位االصيین:   
" ماجستيیر)Диплом магистра ")Magistrررووسيیا:   

 
فالترجمة االترجمة االحقيیقيیة. ختلف عن ت )غة أأخرىىنسخ كتابة االلغة بأحرفف لاالترجمة االحرفيیة (وويیرجى ااالنتباهه هھھھنا بأنن 

االحرفيیة تشمل ووكما ذذكرنا سابقا إإعاددةة إإنتاجج لفظ أأوو كتابة ااألحرفف ااألبجديیة بأحرفف أأبجديیة أأخرىى أأوو بنظامم كتابي 
كإعاددةة كتابة كلمة مكتوبة باألحرفف االسريیاليیة أأوو االيیابانيیة٬، باألحرفف االالتيینيیة (ووهھھھناكك ططرقق عديیدةة لترجمة آآخر٬، 
). وواالترجمة االحرفيیة تمكن االقرااء االغيیر معتادديین على ااألحرفف االهھجائيیة أأوو االنظامم االكتابي للغة غاتت بشكل حرفياالل

تعريیف االكلماتت أأوو ااالصطالحاتت من تلك االلغة وويیجب االبدء باستخداامم أأنظمة معيیارريیة للترجمة االحرفيیة ااألصليیة من 
حيیثما ووجدتت.  

 
رااء في أأنظمة االتعليیم االعالي٬، ووعليیهھ ال يیمكننا أأنن يیرتكز حكمنا في تقيیيیم االمترجميین ليیسواا خبنقطة هھھھامة أأخرىى هھھھي أأنن 

مؤهھھھل على ترجماتهھم: كل مؤهھھھل لهھ ااسمهھ االمناسب (تماما مثل أأيي شخص). ووااالسم االرسمي مفيید أأيیضا للتأكد ما إإذذاا 
ااالسم االصحيیح باللغة االوططنيیة.كانن يیوجد ووضمن االدبلومم االرسمي   

 
 

ااسم ووووضعيیة االمؤسسة االمانحة  
 

هھھھذهه االمعلوماتت ستذكر ما إإذذاا كانت مؤسسة االتعليیم االعالي  يیجب أأنن تتم معرفة االمؤسسة االتي منحت االمؤهھھھل االوططني:
ررسميیةً ضمن نظامم ووططني عبر االتأكد من ووجوددهھھھا ضمن قاعدةة االمعلوماتت االخاصة بالمؤسساتت االرسميیة. ووأأكثر من 

ني ما إإذذاا كانت جامعة٬، أأوو جامعة علومم تطبيیقيیة٬، أأوو بما يیع ذذلك٬، يیمكننا االحصولل أأيیضا على معلوماتت حولل ووضعيیتهھا
ووفي هھھھذهه االحالة كليیة متعدددةة االفنونن أأوو غيیر ذذلك٬، ووعن ططبيیعة االمؤهھھھل (أأكادديیمي٬، أأوو مهھني٬، أأوو ذذااتت عالقة باألبحاثث). 

يیانن لغة ووفي االحالة االتي يیمكن فيیهھا أأنن يیكونن من االمفيید إإمكانيیة تب أأيیضا٬، سوفف يیتم تبيیانن ااسم االمؤسسة باللغة ااألصليیة.
أأخرىى (عاددةةً االلغة ااإلنجليیزيیة) إإلى جانب ااالسم االرسمي االمستخدمم٬، وومع ذذلك٬، يیجب أأنن نضع في أأذذهھھھاننا أأنن هھھھذهه 
االترجماتت ليیست دداائما ررسميیة ووأأحيیانا تجعل من االصعب عليینا تحديید ووتعريیف االمؤسسة بما يیعني أأنهھ إإذذاا تمت ترجمة 

ميیة. ووباإلضافة إإلى ذذلك٬، فإنن بعض ااالصطالحاتت تستخدمم لمعلوماتت االرسااسم االمؤسسة بشكل مختلف في قاعدةة اا
مثل  أأسماءلمؤسساتت ووتكونن حمالة لعدةة معاني تبعا للسيیاقق االوططني االذيي تعمل ضمنهھ٬، ووعليیهھ٬، فإنن  كأسماء

"'institute' ،٬'polytechnic' ،٬'college'" ،قد يیكونن لهھا عدةة معاني.٬  
 

ساتت االتعليیم االعالي:٬، هھھھناكك عدةة أأنوااعع من مؤس2.1ووكما تعلمنا في االفصل   
 

مؤسساتت ذذااتت االتوجهھ ااألكادديیمي وواالتوجهھ االمهھني: ضم ما يیسمى بالنظامم االمزددووجج٬، لديینا أأنوااعع مختلفة من  •
ووفقا لطبيیعة االدررااساتت االمقدمة (أأكادديیميیة٬، أأوو مهھنيیة٬، أأوو في مجالل ااألبحاثث).االمؤسساتت   

ي االمؤسساتت االخاصة أأوو غيیر االمؤسساتت االغيیر ررسميیة االتي تمنح مؤهھھھالتت ررسميیة: هھھھناكك عدةة أأنظمة ف •
االرسميیة وواالتي منحت االفرصة لتنظيیم براامج معتمدةة أأكادديیميیا أأوو إإصداارر مؤهھھھالتت معترفف بهھا؛ ووهھھھذهه 
االمؤسساتت تنظم عاددةةً أأنوااعع مختلفة من االمقرررااتت٬، ووعليیهھ يیجب لفت ااالنتباهه إإلى االتأكد من حقيیقة أأيي منهھا 

ال يیتضمن ذذلك.يیتضمن ااعتماددااتت أأكادديیميیة ووااعتراافاتت بهھا ووأأيي منهھا   
مؤسساتت ررسميیة تمنح مؤهھھھالتت غيیر ررسميیة: هھھھناكك عدةة أأنظمة من االمؤسساتت االرسميیة وواالمعترفف بهھا٬،  •

تصدرر بعض االمؤهھھھالتت االتي ال تنتمي إإلى االنظامم االتعليیمي االعالي وواالمرجعي في االدوولة٬، ووعليیهھ يیصدرر فقط 
باسمهھا ووباإلنابة عن نفسهھا.  



بشكل ررسمي أليي نظامم لكنهھ معترفف بهھا من قبل االعالي ال تنتمي  االمؤسساتت االدووليیة: بعض مؤسساتت االتعليیم •
جميیع أأوو االكثيیر من االدوولل٬، ووهھھھؤالء يیشملونن على سبيیل االمثالل٬، جامعة ااألمم االمتحدةة أأوو مؤسسة االجامعة 

ااألووررووبيیة.  
): مؤسساتت تعمل في ددوولة لكن مرجعيیتهھا ضمن نظامم تعليیم عالي آآخر TNEاالمؤسساتت االعابرةة للوططنيیة ( •

صودد بذلك هھھھنا االفرووعع االجامعيیة.وواالمق  
تنتمي لنظامم االتعليیم : مؤسساتت مستقلة ووغيیر معترفف بهھا )Diploma Mills( ما يیسمى بمطاحن االدبلومم •

االعالي االوططني وواالتي تّدعي أأنهھ معترفف بهھا ووتمنح إإجاززااتت جامعيیة مع ددررااسة غيیر أأكادديیميیة أأوو ددوونن االمستوىى 
ليیمي االرسمي االمعتمد أأكادديیميیا.وومن ددوونن أأيي ااعتراافف من االجهھازز االتعاالمطلوبب   

 
االمقررر االمعتمد أأكادديیميیا (االبرنامج االدررااسي)  

 
عنصر أأساسي آآخر يیتعلق بالمتطلباتت االنوعيیة لمقررر ددررااسي٬، أأال ووهھھھو ااالعتمادد ااألكادديیمي. ووهھھھذاا يیجب أأنن يیتم على 

فة االمقرررااتت االمنظمة عبر االمستوىى االوططني ووووفقا للقوااعد ووااألنظمة االوططنيیة. وويیجب ااألخذ في االحسبانن أأنهھ ليیست كا
مؤسساتت معترفف بهھا لديیهھا هھھھذهه االخاصيیة٬، أأوو أأنهھ يیمكن لبعض االمؤسساتت االغيیر معترفف بهھا أأنن تنظم مقرررااتت معتمدةة 

على االمقرررااتت االمعتمدةة أأكادديیميیا على االمستوىى االمتخطي للحدوودد٬، ووهھھھذهه  أأكادديیميیا. وومع أأنن هھھھناكك االعديید من ااألمثلة
ااألووررووبيیة راابطة وواال ماررساتت االمعيیارريیة االخاصة باالعتمادد ااألكادديیمي في غالبيیة االدوولل.االتجارربب ليیست بعد جزءاا من االم

٬، هھھھي مصدرر جيیّد للمعلوماتت٬، االتي تقومم بنشر االتجارربب٬، وواالمعلوماتت٬،  )ENQA( االتعليیم االعاليلضمانن االجوددةة في 
٬، لضمانن االجوددةةفي االتعليیم االعالي إإلى االوكاالتت ااألووررووبيیة  )QA(ضمانن االجوددةة وواالمماررساتت االجيیدةة في حقل 

وواالسلطاتت االعامة٬، وومؤسساتت االتعليیم االعالي.  
 

أأيیضا إإلى: وواانظراا  
ضمانن االجوددةة –االطريیقة االبولونيیة .   
)ENQA( االتعليیم االعاليلضمانن االجوددةة في االجمعيیة ااألووررووبيیة .   
)EQARاالتعليیم االعالي (لضمانن االجوددةة في بي ااألوورروواالسجل .   
في االتعليیم االعاليضمانن االجوددةة االشبكة االدووليیة لوكاالتت .   
)ANQAHEفي االتعليیم االعالي (لضمانن االجوددةة االشبكة االعربيیة .   
)APQNألسيیا االباسيیفيیكيیة (االجوددةة شبكة .   

)NEQMAPاالتعليیم في أأسيیا االباسيیفيیكيیة (جوددةة ررصد . شبكة   
 

هھھھلططبيیعة االمؤ  
 

ليیس كل االمقرررااتت االدررااسيیة تسعى ووررااء االغايیة نفسهھا: االبعض يیحّضر االطالبب لألبحاثث ووعليیهھ فهھي ترتكز على 
ووططبيیعة االمؤهھھھل هھھھي عنصر  ددررااساتت ذذااتت ططبيیعة أأكادديیميیة٬، في حيین أأنن مقرررااتت أأخرىى تسعى باتجاهه غايیاتت مهھنيیة.

أأساسي في عمليیة تقيیيیمهھا.  
 

براامج موجهھة  –ناكك مؤسساتت مختلفة تقدمم مقرررااتت من نوعيیاتت مختلفة ضمن االنظامم االمزددووجج للتعليیم االعالي هھھھ
تختلف في ططبيیعتهھا٬، ووعليیهھ أأكادديیميیا أأوو مهھنيیا: في غالبيیة االحاالتت٬، هھھھذهه االمقرررااتت تنتمي للمرحلة االتعليیميیة نفسهھا٬، لكنهھا 

ضمن مرحلة فإنن االمؤهھھھالتت االنهھائيیة ال تتماشى مع بعضهھا االبعض. ددعونا نعتبر أأنن هھھھناكك مقررراا تم حضوررهه 
االشهھاددةة االماجستيیر في جامعة للعلومم االتطبيیقيیة٬، كما تم حضورر نفس االمقررر في جامعة أأكادديیميیة: في غالب االحاالتت٬، 

ااألوولى لن تمنحك االسبل االكافيیة لدخولل برنامج االدكتوررااهه٬، ألنن االطالبب حصلواا على معرفة٬، وومهھاررااتت٬، وومقدررةة في 
حقل ااألبحاثث االعلميیة.  

 
وو معرفة االعناصر ااألساسيیة للمؤهھھھل٬، عليینا بالتأكيید أأنن نأخذ في االحسبانن ططبيیعتهھا االتي تتوقف على وولكي نستطيیع تقيیيیم أأ

شهھاددةة االبكالورريیوسس من جامعة االعلومم عناصر مختلفة٬، مثل ططبيیعة االمؤسسة االمانحة ووططبيیعة االبرنامج االدررااسي: 
شهھاددةة االبكالورريیوسس في االفنونن وواالعلومم ) في هھھھولنداا تمتلك ططبيیعة ووأأهھھھداافف مختلفة عن تلك االخاصة بHBOاالتطبيیقيیة (

االتي تمنحهھا االجامعة االهھولنديیة.  



 
مستوىى االمؤهھھھل  

: ووكنتيیجة للطريیقة االبولونيیة٬، فإنن غالبيیة االدوولل ااألووررووبيیة قد كل نظامم تعليیم عالي مقّسم إإلى مرااحل أأوو مستويیاتت مختلفة
ررئيیسيیة. وومع ذذلك٬، فإنن هھھھناكك تقسيیماتت فرعيیة  مرااحل 3تبنت توززيیعا للدررااساتت في االتعليیم االعالي مقّسمةً إإيیاهھھھا على 

فإنن مدةة االدررااسة٬، وواالنتائج االتعليیميیة٬، وواالغايیة االمحدددةة للدررااساتت االوططنيیة ال تعكس االتصنيیفاتت االبولونيیة. ووأأكثر من ذذلك٬، 
 وولهھذاا االسبب٬، فإنن ذذكر االمستوىى للمؤهھھھل في االمرااحل االمختلفة٬، ال تتطابق دداائما ضمن ااألنظمة االوططنيیة االمختلفة.

لكن بالتأكيید االدررااسي أأوو االمرحلة االدررااسيیة هھھھو مفيید كقاعدةة للمعلوماتت تستخدمم للتقيیيیم االنهھائي للمؤهھھھالتت أأوو االدررااساتت٬، 
ذذلك ليیس االمعيیارر االوحيید لالستخداامم بهھدفف االحصولل على معاددلة سليیمة للدررااساتت االتي تمت. ووباإلضافة إإلى االتقسيیماتت 

وواالتي تستخدمم ضمن أأنظمة خاررجج إإططارر االمؤهھھھل االبولونيیة٬، لديینا مقايیيیس مختلفة لتصنيیف االفرعيیة حولل االطريیقة 
على االمرء أأنن يیذكر حدوودد االمرجعيیة االمستخدمة٬، وولهھذاا االسبب٬،  ):االخ٬، ٬NQFs، ٬EQF، ISCEDاالطريیقة االبولونيیة (

نن مؤهھھھالتت ااألنظمة االمختلفة في حالل أأنهھ تم ذذكر مرحلة يینتمي إإليیهھا االمؤهھھھل. وومع ذذلك٬، يیجب لفت ااالنتباهه هھھھنا إإلى أأ
ليیست متعاددلة فيیما بيینهھا: وواالمستوىى هھھھو عنصر من االتصنيیف االعامم  أأوو االمستوىى٬، وواالموضوعة ضمن نفس االمرحلة

مجردد مفهھومم غيیر ووااضح٬، عبر تقديیم نقطة مرجعيیة محايیدةة للمؤهھھھالتت للمؤهھھھل٬، ووعليیهھ يیمكن أأنن تتم ررؤؤيیتهھ على أأنهھ 
االمختلفة.  

 
:ااألمثلةووهھھھنا ااثنانن من   

هھھھي مؤهھھھل االمرحلة االثانيیة لكنهھا ترتكز " universitario di primo livello في إإيیطاليیا٬، شهھاددةة االماجستيیر " •
هھھھي االشهھاددةة " Laurea Magistrale " على مقررر ذذااتت توجيیهھ مهھني٬، ووفي نفس االنظامم شهھاددةة االماجستيیر

االموااززيیة للمرحلة االثانيیة؛ااألكادديیميیة االرئيیسيیة   
ومم وواالتي يیتم االحصولل عليیهھا بعد االبكالورريیوسس هھھھي على نفس االمستوىى مع شهھاددةة في بريیطانيیا٬، شهھاددةة االدبل •

مؤهھھھالنن مختلفانن ووفقا لطبيیعتهھما وولحقوقهھما ااألكادديیميیة٬، وولألهھھھداافف االتي يیمثالنهھا.االماجستيیر٬، لكنهھما   
 

االمدةة االرسميیة للبرنامج  
مع ونن أأحيیانا مظللة إإذذاا ما تمت قرااءتهھا مدةة االمقررر هھھھي عامل مهھم في عمليیة تقيیيیم االمؤهھھھل٬، إإال أأنن هھھھذهه االمعلومة تك

االمدةة قد تختلف ووفقا على ما إإذذاا كانت ددررااسة االمقررر تحتاجج إإلى االعمل. أأووال٬،  بعض االعناصر ااألخرىى كموضوعع عبئ 
تفرغغ جزئي أأوو إإلى تفرغغ كامل٬، وومن االمفيید جداا أأنن تتم كتابة تلك االمعلومة ضمن االوثائق االمرفقة بالمؤهھھھل.  

دد سنوااتت االمقررر االدررااسي لم يیكونن يیوما االعنصر االوحيید االمفيید في تقيیيیم االمؤهھھھل أأوو لمقاررنة وويیجب مالحظة أأنن عد
يیجب أأنن تتم قرااءةة هھھھذاا االعنصر مع ااألخذ في االحسبانن االعناصر ااألخرىى للمقررر٬، إإلى أأنظمة مختلفة:  ننيینتميیامؤهھھھليین 

من االمؤهھھھل من ددوونن متابعة االمقررر كالنتائج االتعليیميیة. وويیرجى مالحظة أأنهھ يیمكن لألشخاصص أأنن يیحصلواا على نوعع 
يیتم االحصولل على مؤهھھھالتت تركك االمدررسة بعد أأنن يیقومم االبالغونن فقط االجلوسس إإلى ااالمتحانن االمطلوبب االكامل٬، لكن 

متابعة مجموعع االسنوااتت االدررااسيیة.باجتيیازز ااالمتحاناتت بنجاحح من ددوونن   
 

االعمل عبئ  
ساعة االرصيید االجامعي . ففي عالم االتعليیم٬، )credit( جامعيساعة االرصيید االعبئ االعمل يیعبّر عنهھ عاددةةً في كل أأنظمة 

يیرتكز هھھھذاا ااالصطالحح على تدلل على كميیة االعمل االتي تم إإنجاززهھھھا ضمن معايیيیر االحد ااألددنى. ووضمن االرؤؤيیة االضيیقة٬، 
ساعاتت االصف٬، أأوو ساعاتت االتعليیم٬، أأوو ساعاتت االتوااصل٬، أأوو ما شابهھ ذذلك. ووإإذذاا كانت ساعة االرصيید االجامعي تعبّر 
بحق عن عبئ االعمل٬، فإنهھا يیجب أأنن تشمل كافة االنشاططاتت االمتعلقة بالبرنامج االدررااسي٬، متضمنةً ليیس فقط ساعاتت 

بل أأيیضا االدررااساتت االمستقلة٬، ووكتابة ااألبحاثث وومجموعاتت االمناقشة٬، وواالمؤتمرااتت٬، االصف٬، وواالمختبر٬، وواالعمل٬، 
ووأأووررااقق االعمل٬، ووفترااتت االمماررسة وواالتدرريیب٬، ووحتى ااالمتحاناتت.  

االنظامم ااألووررووبي لمرااكمة ظامم ساعة االرصيید االجامعي "كريیديیت" ااألكثر ااستخدااما في ددوولل ااالتحادد ااألووررووبي هھھھو وون
)٬، إإال أأنهھ ليیس االنظامم االوحيید االموجودد في أأووررووبا ووفي بقيیة االعالم: ففي ECTSووتحويیل ساعاتت االرصيید االجامعي (

تعمل ووهھھھي أأخرىى تستخدمم من قبل مؤسساتت فردديیة  ووأأنظمة ظمة ووططنيیة لساعاتت االرصيید االجامعيبعض االدوولل هھھھناكك أأن
ااعتمادداا على عواامل مختلفة بما يیعني فقط ساعاتت االتعليیم أأوو االتوااصل٬، وواالعمل ااإلجمالي للطالبب ووغيیر ذذلك.أأيیضا   

 
متطلباتت االدخولل  



بعا لطبيیعة تختلف سيیاساتت االدخولل إإلى االتعليیم االعالي باختالفف ااألنظمة وويیمكن أأنن تتساووىى تماما ضمن االنظامم االوااحد ت
ا)٬، ووفي إإيیطاليیاالدخولل يیتبع لوجودد شهھاددةة ررسميیة (مؤسسة االتعليیم االعالي االمأخوذذةة بعيین ااالعتبارر: في بعض ااألنظمة٬، 

حاالتت أأخرىى عددد محددد من ساعاتت االرصيید االجامعي مطلوبة لاللتحاقق بمقررر (فرنسا)٬، ووفي ددوولل أأخرىى٬، يیمكن 
بااللتحاقق بمقررر من ددوونن أأيي مؤهھھھل تم االحصولل عليیهھ بشكل االسماحح لالعتراافف بالتعليیم االذيي سبق أأنن يیستخدمم في سبيیل 

ررسمي (بريیطانيیا).  
٬، فإنن ووضعيیة االمساهھھھمة االمطلوبة من قبل أأوو ااالستثناء االمحتمل وومع معرفة االقوااعد ووااألنظمة لاللتحاقق بمقررر

االذيین ال يیحملواا مؤهھھھال ررسميیا٬، هھھھي عنصر أأساسي في عمليیة ااختيیارر االطالبب.لألشخاصص   
لتراابط أأوو تتابع االمؤهھھھالتت:يیمكن للطالب اااللتحاقق بمقررر في مرحلة أأيیضا أأنهھ في بعض ااألنظمة ال توجد قاعدةة  وولنتذكر

لة ااألوولى ووفقا للطريیقة االدكتوررااهه (االمرحلة االثالثة ووفقا للطريیقة االبولونيیة) مع مؤهھھھل مستوىى االبكالورريیوسس (االمرح
يیمكن للطالبب اااللتحاقق بمقرررااتت االدكتوررااهه من  –لباتت محدددةة ووووفقا لمتط –٬، حيیث ). هھھھذهه هھھھي حالة بريیطانيیااالبولونيیة

ددوونن شهھاددةة االماجستيیر بل فقط بشهھاددةة االبكالورريیوسس.  
 

االدخولل إإلى االدررااساتت االعليیا  
شهھاددةة محدددةة تجلب معهھا االحقوقق ااألكادديیميیة٬، وواالتي عاددةةً تسمح بالحصولل على االمزيید من االتعليیم. ووووفقا لطبيیعة 

كافة مقرررااتت االمرحلة ) وواااللتحاقق بأأإإلى (دخولل حق االبددرر عن االمؤسسة٬، سيیسمح االمؤهھھھل االمؤهھھھل وونوعع االدبلومم االصا
) حيیث ال مقرررااتت جج) حيیث فقط بعض االمقرررااتت االمحدددةة وواالمتعلقة بالمرحلة االتاليیة٬، أأوو إإلى (ببأأوو إإلى (االتاليیة٬، 

ددررااسيیة.   
لغايیة٬، وواالطريیقة االتي تجعل من االممكن صرفف االطبيیعة٬، ووااوواالحقوقق ااألكادديیميیة االتي يیوفرهھھھا االمؤهھھھل هھھھي مفيیدةة جداا لفهھم 

االمؤهھھھل ضمن االنظامم االوططني.  
 

معلوماتت حولل االنتائج االتعليیميیة  
. وومع ااألخذ في حامل االمؤهھھھل االممنوححوويیفهھمهھ٬، وويیستطيیع االقيیامم بهھ  ٬،تدلل االنتائج االتعليیميیة على ما يیتوقع أأنن يیعرفهھ

سبيیل فهھم االمؤهھھھل ااألجنبي ألهھھھداافف أأخرىى٬، تعني أأنهھ يیمكن ضمن عمليیة ااالعتراافف أأوو في االحسبانن أأنن االنتائج االتعليیميیة 
االنتائج االتي تم االحصولل عليیهھا وواالكفاءااتت االتي تم ااكتسابهھا٬، عوضا لعمليیة االتقيیيیم أأنن تركز ووبشكل أأكثر مباشرةةً على 

سألل وواالسؤاالل ااألساسي االذيي يیُ قيیاسس قدررةة االبرنامج٬، بما يیعني مدتهھ٬، عبئ االعمل ووغيیر ذذلك. عن ااالعتمادد فقط على 
للمتخرجج٬، ما عادد يیجب أأنن يیكونن "ماذذاا فعلت حتى حصلت على مؤهھھھالتك؟" بل باألحرىى "ماذذاا تستطيیع أأنن تفعل االيیومم٬، 

ووقد حصلت على هھھھذاا االمؤهھھھل؟".  
ووبأيیة حالة٬، ال يیجب لقراارر ااالعتراافف أأنن يیرتكز فقط على االمقيیاسس االكمي٬، كطولل مدةة االدررااسة٬، من ددوونن محاوولة تقيیيیم 

بالطالب. وويیجب عليینا أأنن نالحظ أأنن بعض ااألنظمة االوططنيیة عمدتت حديیثا تائج االتعليیميیة االخاصة نوعيیة االمؤهھھھالتت وواالن
ستحتاجج إإلى االوقت االكافي الستيیعابب هھھھذاا االمفهھومم ضمن مقرررااتهھا إإلى إإططالقق مفهھومم االنتائج االتعليیميیة٬، ووهھھھذاا يیعني أأنهھا 

ووأأثناء عمليیاتت تقيیيیمهھا: ووهھھھذاا بحق يیعد تطورر ثقافي جديید.  
 

(كتابة ٬، قامت مجموعة من خبرااء االطريیقة االبولونيیة بوضع ددليیل عملي حولل االنتائج االتعليیميیة 2011في االعامم 
هھھھذهه االوثيیقة االمنشوررةة مفيیدةة جداا لتطبيیق االنتائج االتعليیميیة ضمن مؤسساتنا.ووااستخداامم االنتائج االتعليیميیة):   

 
 

االمصاددرر     
 

Bologna Process – EHEA website 
 
Diploma Supplement on the European Commission website 
 
Diploma Supplement on the UNESCO website 
 
ECTS – European Commission website 
 



ECTS Users’ Guide - It provides guidelines for implementation of ECTS and it presents 
the ECTS key documents 
 
EAR Manual: http://www.eurorecognition.eu/emanual/ 
 

متوفرةة من ددوونن أأيیة تكلفة)الئحة بمصاددرر االمعلوماتت االدووليیة (     
 

EU Commission: Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education 
Systems 
 
EACEA - Overview of the Higher Education Systems in the Tempus Partner Countries 
 
 
UNESCO - Portal to Recognised Higher Education Institutions 
 
UNESCO - International Bureau of Education (Country Dossiers) 
 
IAU - List of Universities in the World 
 
IAU - Database on higher education systems worldwide 
 
ANABIN Database (DE) 
 
APARNET - The Asia Pacific Academic Recognition (Country Reports)   
 
Alberta International Qualifications Assessment Service (IQAS) - Education Overview 
Guides 
 
CICIC - Country Education Profiles (EN, FR) 
 
CIMEA - Banca dati dei sistemi universitari (IT)  
 
CIMEA - Worldwide database of University Grading Systems 
 
NAFSA - Guide to Education Systems Around the World 
 
Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC) - Countries and regions 
(Study Visits) (SE, EN)  
 
NUFFIC - Country modules (EN, NL) 
 
Organisation de Estados Iberoamericanos (Sistemas Educativos Nacionales) (ES) 

 


