
 
 
 

1.3الفصل   
 

 (NRC)الوطني  مركز االعتراف یةھیكل
 

 :الھدف من ھذا الفصل
 
 حول أھمیة وجود مركز اعتراف وطني الوعيمستوى رفع  •
 .ھذا الغرضتحرك مفصلة باتجاه خطة ووضع تطویر مركز المعلومات الوطني  •
 .تحسین تبادل المعلومات على المستوى الوطني واإلقلیمي والدولي •
 

 :السیاق
باإلض���افة إل���ى عولم���ة التعل���یم الع���الي ھ���ي ، مي والمھن���يالتنق���ل األك���ادیي الوق���ت الحاض���ر، ف���

المؤسس���ات ك���ل م���ن الزی���ادة ف���ي ع���ن طری���ق التعل���یم الع���الي ف���ي ع والتن���و .عالمی���ة مواض���یع
الجدی���دة تكنولوجی���ات ف���ي الر التط���وھا باإلض���افة إل���ى التغی���رات ال���ذي أح���دثالخاص���ة، التعلیمی���ة 

 .الخب�����رات وتقی�����یم الم�����ؤھالت األجنبی�����ةالتس�����اؤل ح�����ول ی�����ؤدي إل�����ى ق�����د وال�����تعلم ع�����ن بع�����د، 
 .تقی����یم نوعی����ة ك����ل م����ن المؤسس����ات والب����رامج التعلیمی����ةوی����رتبط ھ����ذا التقی����یم بش����كل وثی����ق ب

 
ً العتراف الجیّدة لالسیاسات والممارسات وفي ھذا السیاق العالمي، تكتسي   .ھمیةمن األ طابعا ملفتا

 وھي تشمل: اقیات إقلیمیة في مجال االعتراف بالمؤھالت،الیونسكو مبادرة من ست اتفویتبع 
 
التعلیم العالي وإجازات  ،دبلوماتالو ،شھاداتوالالدراسات، باالعتراف حول االتفاقیة اإلقلیمیة  •

 )1974تموز  19 مكسیكو فيمدینة في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي (
التعلیم العالي وإجازات  ،دبلوماتالو ،شھاداتوال، الدراساتباالعتراف حول االتفاقیة الدولیة  •

دیسمبر  17نیس في مدینة (في الدول العربیة واألوروبیة المطلة على البحر األبیض المتوسط 
1976( 

التعلیم العالي في الدول العربیة وإجازات  ،دبلوماتالو ،دراساتالاالعتراف بحول تفاقیة اال •
 .)1978دیسمبر كانون االول  1399/22محرم من شھر  22 باریس، یوممدینة (

والمؤھالت األكادیمیة واإلجازات، الشھادات، والدراسات، باالعتراف حول االتفاقیة اإلقلیمیة  •
 )؛1981دیسمبر   5في التعلیم العالي في الدول األفریقیة (أروشا، األخرى 

التعلیم العالي في آسیا ت وإجازا ،دبلوماتالو ،دراساتالاالعتراف بحول االتفاقیة اإلقلیمیة  •
 .)1983دیسمبر  16بانكوك، مدینة والمحیط الھادئ (

التعلیم العالي في الخاصة باالعتراف بالمؤھالت حول الیونسكو و المجلس األوروبياتفاقیة  •
 .)1997أبریل  11لشبونة، مدینة اإلقلیم األوروبي (

 
وق��د  .ف��ي بع��ض االتفاقی��ات ةواض��حال��وطني عت��راف اللتظھ��ر أھمی��ة وج��ود مرك��ز معلوم��ات و

تنفی���ذ مرك���ز ع���ن أھمی���ة حاس���مة كم���ا أن عل���ى بع���ض االتفاقی���ات عب���ر المص���ادقة التطبی���ق ب���رھن 



 
 .كبی��������������رة مس��������������اعدةمكث��������������ف واس��������������تخدام ق��������������د ب��������������ین ع��������������ن االعت��������������راف 

لتس���ھیل وتحس���ین ال���وطني العت���راف لوالواق���ع أن الھ���دف الرئیس���ي م���ن تنفی���ذ مرك���ز معلوم���ات 
ة عل����ى تب����ادل المعلوم����ات بش����أن االعت����راف ب����المؤھالت الق����درة عل����ى الحرك����ة، وزی����ادة الق����در

 .األجنبیة وضمان الجودة
 

 الوطني العترافمعلومات لأنشطة مركز مھام و .1
 :ھي التالیة مركز معلومات االعتراف الوطنيالقیام بھا عبر المھام التي یجب و        

 
 ،لمؤھالتح، حول اومعلنة بوضو زمنیة معقولةخالل فترة ، توفیر معلومات كافیة وموثوقة •

مؤسسات التعلیم العالي، لالمؤھالت ولألفراد حملت ونظم التعلیم، وإجراءات االعتراف 
 الذین قد یتم تحدیدھم؛اآلخرین الشأن صحاب ألو

االعتراف بالمؤھالت على أساس تقییمھم حول أو قرار رسمي  ،المشورة وأ ،توفیر المعلومات •
على كافة المراكز الوطنیة توضیح وینبغي  .القائمةمن خالل تطبیق المعاییر واإلجراءات 

 .المعاییر على أساس المبادئ التوجیھیة
 القیام بدور  ؛ما یتعلق باالعترافحول حقوقھم بتوفیر المعلومات لحاملي الشھادات األجنبیة  •

االعتراف بمؤھالت التعلیم العالي، حول على المستوى الوطني  مصدر المعلومات الرئیسي
 التي تتیح الوصول إلى التعلیم العالي؛المؤھالت ة إلى باإلضاف

وغیرھا من الجھات  ھا،شبكاتمؤسسات التعلیم العالي، و ،أخرىمعلومات التعاون مع مراكز  •
 وطني؛السیاق ضمن الالفاعلة ذات الصلة 

أنظمة التعلیم العالي على المستوى الوطني وحسب االقتضاء، بتطویر سیاسات والمساھمة،  •
 ، والمجاالت ذات الصلة؛مجال االعترافیمي في واإلقل

نظام التعلیم حول المشاركة في إعداد و / أو توزیع المنشورات والمواد اإلعالمیة األخرى  •
والدراسات االستقصائیة، والدراسات المقارنة  ،والمساھمة في المنشوراتبالمركز الخاص 

 منظمات الدولیة األخرى؛یونسكو والواألنشطة البحثیة األخرى التي قامت بھا ال
: نظم التعلیم، وأطر المؤھالت، والمؤھالت األجنبیة حول جمع وتحدیث المعلومات بانتظام  •

عتراف بالمؤھالت وضمان االحول مؤھالت البلد المضیف، والتشریعات مع وقابلیتھا للمقارنة 
المعتمدة ة، والمقیّمالمؤسسات متطلبات الدخول إلى المعترف بھا رسمیا و / أو الجودة، 
 أكادیمیا؛

في البلدان الواقعة في مناطق أخرى من العالم تعمل في المعنیة تطویر التعاون مع المنظمات  •
 ؛مجال االعتراف

 .نظام التعلیم الوطنيحول المعلومات بصورة منتظمة جمع وتحدیث  •
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 خبرة الموظفین .1.2
 

مؤھالت الخارجیة، وذلك التقییم أن یكونوا على درایة بموظفي مركز المعلومات الوطني على یجب 
 :االعتراف، بما في ذلكالخاصة بجراءات اإلمنھجیة والشیا مع أفضل الممارسات الدولیة في اتم
 
 .األجنبیة والمحلیة أنظمة التعلیم وأطر المؤھالت إجراء البحوث في مجاالت •
 ة للمؤھل؛نحامالتحدید وضعیة المؤسسة  •
یمنحھا حقوق األكادیمیة والمھنیة التي في الحسبان الاألخذ الممنوح عبر  تحدید قیمة المؤھل •

 تم فیھ الحصول على المؤھل؛ في البلد الذي ھحاملالمؤھل ل
كبیر  وتبریر أي فرقالمحلي نظام التعلیم ضمن تحدید أنسب مقارنة للمؤھالت الخارجیة  •

 .حاصل
 یب ضمان الجودة؛فھم مبادئ وأسال •
 في عملیة تقییم المؤھالت.استخدام نتائج ضمان الجودة  •
 

 التوظیفمتطلبات . 2.2
 

وعدد المؤسسات،  ،مراعاة: حجم البلدمن الموظفین مع  يكافبالعدد الالمركز یتم تزوید یجب أن 
اعتراف، وشدة تدفق الحصول على طلبات عدد وعدد الطالب المحلیین واألجانب، ومتوسط 

بلد الونظام التعلیم العالي في  ،اإلطار القانوني واإلداريضمن مركز للمحدد والموقع ال ،معلوماتال
 .معینال
 
 :یجب على موظفي مركز المعلومات الوطني تلبیة المتطلبات األساسیة التالیةو
 
 ؛التعلیم العالي أو ما یعادلھ مؤھل •
 ؛العترافاإلطار القانوني الوطني والدولي لاإللمام والدرایة ب •
 مھارات تحلیلیة؛ •
 القدرة على تقدیم المعلومات المعقدة بطریقة واضحة وشفافة؛ •
 ؛وبلغة واحدة على األقل من اللغات األجنبیة األخرىاللغة اإلنجلیزیة عملیة بمعرفة  •
 .ومھارات استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت معرفة استخدام الكمبیوتر  •
 
 
 
 
 
 



 
 

 :لتوثیقا   .3.2
 

الحصول على الوثائق اإللكترونیة والمطبوعة، بما في لدى كل مركز إمكانیة لمتوقع أن یكون ومن ا
 :ذلك

 
 على نظم التعلیم األجنبیة؛تعمل  اجعمر •
 ؛مركزیعمل فیھ العلى نظام التعلیم في البلد الذي تعمل  اجعمر •
 ؛((باللغة الوطنیة واألجنبیةوأنظمة التعلیم الوطنیة تشریعات  •
 اف بالمؤھالت وضمان الجودة؛مجال االعترالمتعلقة باألنظمة التشریعات و •
 مة؛الئحة بالبرامج والمؤسسات المعترف بھا رسمیا و/أو معتمدة أكادیمیا ومقیّ  •
 إلطار المؤھالت؛نظام التعلیم الوطني، وعند االقتضاء، لوصف  •
 المؤھالت األجنبیة؛لالعتراف بوطنیة الجراءات اإلمعاییر والوصف  •
 ؛والوطنیة الدولیةالمؤسساتیة كتالوجات  •
 .وغیرھا من الوثائق ذات الصلة ،واالتفاقات الثنائیة والمتعددة األطراف ،اتفاقیات االعتراف •
 

 معدات تقنیة  4.2
 

 :من أجل القیام بما یلي المناسبة لدى كل مركز األجھزة والمعدات البرمجیةومن المتوقع أن یكون 
 
 ؛وصیانتھ د اإللكترونيالبریاستمراریة عمل الحفاظ على  •
 اإلنترنت؛الحصول على خدمات  •
 ؛إن أمكن بلغات متعددةونشر المعلومات على شبكة اإلنترنت،  •
 .التقییمات السابقة التي نفذھا المركزخاصة بالحفاظ على قاعدة بیانات  •
 
 ؟الوطني مركز االعترافیعمل كیف . 3

 
ال لدى المركز ما أن یكون فھذا یفترض ، طلب شھریا 500 أن المركز قد تلقّىال وإذا أخذنا مث

 )والموظفین اإلداریینالوثائق الثبوتیة،  مومقیّ ، (رئیس قسم، ویقل عن سبعة موظفین بدوام كامل
 

 :توزیع الموظفین على النحو التاليویمكن ل
 (شخص واحد مسؤول عن الجوانب السیاسیة واالستراتیجیة (رئیس قسم •
 البرید وإدارة  السرشخص واحد مسؤول عن أمانة  •
معلومات (الھاتف والبرید اللحصول على ات اشخص واحد مسؤول عن اإلجابة على طلب •

 ) اإللكتروني
 .أربعة مقیّمین للوثائق الثبوتیة •
 



 
التي یتم الطلبات المھام الموكلة للمركز وعدد ضمن السیاق الوطني، ھذا التوزیع وینبغي تكییف 

 .تقییمھا
 

 م الوطنيمات حول نظام التعلیمعلوالمقترح للشكل ال .4
 
 نظام التعلیم؛والوصف ل ةاألساس القانونی •
 ؛والمعتمدة أكادیمیاالتعلیم العالي المعترف بھا وبرامج مؤسسات لوائح ب •
لموقع على تحدید الرابط لوصف اإلطار الوطني مع ما وجد، حیثما كان ذلك مناسبا وإذا  •

 ؛اإلنترنت
شبكة اإللكترونیة على مع المواقع األكادیمي االعتماد وطني للتقییم والوصف عام للنظام  •

 .لجھات المختصةلاالنترنت 
لالعتراف األكادیمي للمؤھالت الخارجیة من حیث اإلطار القانوني  ةالوطنی اتإلجراءوصف ل •

 الوطني لالعتراف
 ؛للقیام بالمھمة واحتمال التأخیرمنھجیة التقییم؛ الوقت الالزم لوصف  •
 ؛الستئنافحقوق وإمكانیات ا •
 ؛أن یوفرھا مقدم الطلبالمعلومات التي یجب المتعلقة بمتطلبات ال •
 متطلبات وطنیة حول التصدیق على المؤھالت األجنبیة؛ •
 ؛)تتقییم و / أو ترجمة الوثائق التربویة (إن وجدعلى رسوم  •
 .بالترجمةمتطلبات المحتملة فیما یتعلق  •


