
 

 

 4.2الفصل 

 فاالعترا إلجراءات مفیدة أدوات

 ةمقدم

 على ینقادر واكونھي أن ی ینممقیّ وظیفة ال من مھم وجزء ،يتطبیقث بحیعتبرالوثائق الثبوتیة  تقییم
 على لحصولا طلباتباإلضافة إلى االستجابة ل معین، تقییمب للقیام المطلوبة المعلومات عن البحث

للحصول  ممقیّ یسعى ال قد التي المعلوماتو .نفس المجال في الزمالء قبل منالموجھة  المعلومات
 حول تأكید على للحصول أو التعلیم، نظامتتعلق ب أسئلةحول  الحاالت معظم فيعلیھا سوف تكون 

 ألن ولكن الجمیع، متناول في المعلومات من كبیر قدر ھناكو .مؤسسة أووثائق ثبوتیة  وضعیة
 علیھا اعفیكون قد  أو/  و دقیقة غیر بسرعة معلوماتفتصبح ال ستمرار،با تتغیر التعلیمیة النظم
 المعلومات كانت إذاما  حكمی كیفو معلومات،یعرف أین یبحث عن ال نأل یحتاج ممقیّ وال .الزمن
 .المستقبل في الستخدامھا المعلومات لتخزین وسیلةلدیھ  یكون وأن ،ةموثوق

 ؟لدینا متوفرةال للمعلومات الرئیسیة المصادر ھي ما
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 یمك�ن والت�ي التعلیمی�ة، ال�نظمح�ول  المرجعیة والكتب الكتیبات ةرونشمصادر المعلومات الم وتشمل
 أھ��مح�ول  الحق��ائقیس�رد وال��ذي  م�ثال الھ��اتفال�دلیل بش��كل كت�اب كت��اب ككبی�ر  حج��م م�نتتن�وع  أن

 لتعل��یمل الع��المي دلیلال�� للجامع��ات، ليال��دوالكتی��ب ( الع��الم أنح��اء جمی��ع يف�� الع��الي التعل��یم مؤسس��ات
المزی�د م�ن  م�ع بل�د،بال الخاص�ة المنش�وراتإلى ) الجامعات حول لكومنولثالكتاب السنوي ل العالي،

، اس�ترالیاالصورة العامة للتعل�یم ف�ي دول�ة (كمنشورات  المعني البلد نظامالتفصیلیة حول  معلوماتال
 التعل��یم بح��وث ف��ي األمریكی��ة عوالمش��اری ،األلم��اني" Ausländische Hochschulsysteme"و

 تقی�یم مج�ال ف�يالمعیاری�ة  المراج�عوع�دد آخ�ر غیرھ�ا  المنش�ورات ھ�ذه ك�ل وتعتبر .)PIER الدولي
 ،ك�ل تل�ك المنش�ورات إل�ى باإلض�افة .مراجع مكتبة أي فيمتوفرة  تكون أن ویجب ،الوثائق الثبوتیة

 اتفاقی��اتو وال��دولي، ال��وطني الترب��وي لتش��ریعوا ،)والداخلی��ة الخارجی��ة( الجامع��ات كتیب��ات ھن��اك
الوثائق الثبوتیة ھي  تقییم مجال في المنشورة المعلوماتوالئحة  .األجنبیة اللغة وقوامیس االعتراف،

باإلضافة  األحیان معظم في ةمقیّ الم بلدانال ،المعیاریة األلقاب إلى وباإلضافة ،تنتھي التقریبا الئحة 
 .مكتب������ةال������ذي یمك������ن أن تك������ون علی������ھ ال تس������اعاال م������دى ددس������تحإل������ى التموی������ل المت������وفر 

 ف�ياألخی�رة  العش�ر الس�نواتالمنشورة خالل  للمعلومات مصدر أھم شكومن دون أدنى  أصبح ماو
 كتالوج�اتال الع�ودة ال�ى ن�ایمكن ،ي فق�طث�وانخ�الل  ف�يف .نترن�تاإل ھ�و ،الوث�ائق الثبوتی�ة تقی�یم مجال



 

 مغ��ادرة إل��ى ض��طرم��ن دون أن نو ذل��ك، إل��ى وم��ا لیمی��ة،التع ال��نظم أوص��اف وق��راءة یة،اتالمؤسس��
 ةال�ذي یع�اني م�ن ش�راھ المج�ال، ھ�ذاف�ي  ث�ورةس�ببت  الواق�ع فيو رائعة أداة يھ االنترنت .مكاتبنا
 أن ھ��و واح��د .أیض��ا اإلنترن��ت عل��ى المآخ��ذ بع��ض ھن��اكو .المعلوم��اتب األم��ر یتعل��ق عن��دما عالی��ة

 ھ�و اإلنترن�ت أن ھ�و واآلخ�ر واض�حة، دائم�ا لیس�ت وماتالمعلاالعتماد على  فإن وبالتالي المصدر
 الص�ادرةبالوث�ائق الثبوتی�ة یتعل�ق  سؤال لدیك كان إذا .الراھن لوقتل صالحو للمعلومات دجیّ  مصدر
الش�بكة  بر ع اعلیھ العثورتستطیع  لن أنكاحتمال كبیر ب ھناكف ذلك، ومع 2004كمثل العام  مؤخرا

 الفعلی�ة مكتب�ةال مح�ل ح�لی اإلنترن�ت جع�لتح�ول دون  الت�ي س�باباأل م�ن واح�د ھ�و ھ�ذا .العنكبوتیة
 .الزمن من فترة مدى على تمتد ھا التيمنشوراتب
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 وبالتالي وتبادلھا، المعلومات على الحصول إمكانیة على تعتمد مھنة ھو الدولي الدبلوماالعتراف ب
 شبكاتأھم ال أوروبا، فيف .المجال ھذا في النشطة الشبكات من العدید ھناك أنمن غیر المفاجئ  فإنھ

 األوروبي االتحاد في األكادیمي العترافل الوطنیةالمعلومات  مراكز ھي المعلومات لتبادل
)NARIC( األوروبیة المنطقة في المعلومات لمراكز األوروبیة شبكةالو األوروبیة، المفوضیة شبكة 
)ENIC( الیونسكو / أوروبا مجلس شبكة/EPESC ) اإللكتروني الموقع NARIC-ENIC (. شبكة 

 مع لتعاملل (EAIE) الدولي للتعلیم األوروبیة للجمعیة المھني القسم ھي األوروبیة المنطقة في أخرى
الوثائق  يممقیّ ل المھني القسمو قبولال ضباط باسم والمعروفة ،المتعلقة بتقییم الوثائق الثبوتیة المسائل
 والدورات العمل ورش تنظیم عن األول المقام في المسؤولة ھي ACE شبكةو .(ACE) الثبوتیة

 في للمعلومات جید مصدر وھي ،EAIE السنوي المؤتمر فيالوثائق الثبوتیة  تقییم مجالالمتعلقة ب
 المنظماتالخاصة ب المھنیة لفروعل أیضا ویمكن األوروبیة، الشبكات إلى باإلضافة .أیضا مجالال

 تستخدم أن (AACRAO)القبول والتسجیل الجامعي  ضباطل األمریكیة رابطةوال NAFSA األمریكیة
 لدیھا AACRAOو القبول؛بشبكة تقییم الوثائق الثبوتیة و NAFSAلل المھني القسمویعرف  .مواردك

 التي المطبوعات من سلسلةو (IES) . الدولیةة التعلیمی الخدماتو باسم تعرف منفصلة دولیة وحدة
 سمعة لھا المنظمات وھذه ،ACCRAOو NAFSA من مشترك جھد ھو) أعاله ظران (PIER نشرتھا
 .الدولي االعتراف مجال في الدولي الصعید على المعلومات وتبادل التعاون من األمد طویلة

 
 التقییم من نوع على تعتمد سوف بالطبع تھاطور التي والشبكةالعالقات ف الوطني، الصعید وعلى

 وزارة من جزءا مكتبكن لم یك إذا ولكن ،)ھماالك أو المھني، أو األكادیمي االعتراف(الذي تقوم بھ 
 ومصدر األساسیة كعالقات من ةواحد كونت ربما الوزارة ھذه فإن بالفعل، والتعلیم التربیة

 .معلوماتك نظامضمن  للمعلومات

http://www.enic-naric.net/


 

 والسلطات التعلیمیة، المؤسسات في والزمالء أخرى، وزاراتربما تتمثل ب إضافیة إمكانیاتو
 فياألجنبي  والتمثیل الجودة، وضماناألكادیمي  االعتماد عن المسؤولین ذلك في بما المختصة،

وفقا  ،وقد تطول الالئحة ،الخ الخ العمالة، تبادل عن وممثلین ،)والقنصلیات السفارات( بلدكم
 األفراد من شبكة ناءب في الجھد استثمارأن تقوم ب جیدة فكرةل نھاإو .معلوماتلحاجتكم المحددة من ال

 بوصفھا ولكن ،ھاتوفر أن یمكن التي مةالقیّ  للمساعدة فقط ولیس ،التواصل معھا یمكنك والمنظمات
 .أیضا المھني لإلثراء مصدرا

 منشورةال غیر الموارد  -3

تم  قد كونی ال أو كونی قد التي المعلومات مصادر من العدید إلى تشیر منشورةال غیر الموارد
 متاحة لتكون البیانات، قاعدةفي  أو رشیفاأل في مكتبك في تخزینھا تم االحق كنول ،ھانشر

یضّمنھا مقدمو الطلبات  ما غالباھي المعلومات التي  ه ھذو .األمر لزم إذا المستقبل، في لالستخدام
 راتاستفسا علىأجوبة  السابقة، التقییمات ،ذات العالقة مھنةال أو البرنامجب الصلة ذات اتھمملف في

 ،)البحث من ساعات األحیان بعض في مثلی يذوال( التعلیمي كنظامالمتعلقة ب جوانبال بعض حول
 .معلوماتال من بثمن تقدر ال كمیة على تحتوي قد والتي

 قد التي المعلومات من نوع أليموضوع في الخدمة  أرشفة نظاملدیك  یكون أن جدا المفید منو
، وتخزین التقییمات مرتین ثاحباأل بنفس القیام لتجنبمن الطرق  طریقة ھذهو .ھا مجدداتحتاج

 السابقة بطریقة منظمة باإلضافة إلى تجنب خطر القیام بتقییم نفس األوراق الثبوتیة بطرق مختلفة.

 

 المختلفة HED. مصادر المعلومات حول أنظمة ال4

 الشبكات الدولیة 1.4
- (EU): National Academic Recognition Information Centre (NARIC) (www.enic-naric.net) 
- UNESCO: CEPES/Council of Europe: European National Information Centres (ENIC): 
ditto 
- European Association of International Education (EAIE): (www.eaie.org) + Admissions 
Officers’ and Credential Evaluators’ professional section (ACE) 
(http://www.eaie.org/ACE/) 
- American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers (AACRAO):   
  (www.aacrao.org) + International Educational Services (IES):  (http://ies.aacrao.org/) 
 

 مصادر اإلنترنت 2.4
• http://www.nuffic.nl/en/diploma-recognition/country-modules: 

Descriptions of the educational systems of more than 40 countries, prepared by 
Nuffic’s International Recognition Department 

• http://www.eurorecognition.eu/Manual/EAR_manual_v_1.0.pdf 

http://www.eaie.org/ACE/
http://www.nuffic.nl/en/diploma-recognition/country-modules
http://www.eurorecognition.eu/Manual/EAR_manual_v_1.0.pdf


 

European Area of Recognition Manual, with “practical guidelines for fair 
recognition of qualifications”.  

• http://www.iau-aiu.net/content/he-systems and http://www.iau-aiu.net/content/list-
heis: Higher Education Systems of the International Association of Universities, 
including short description of educational system of a limited number of countries 
and lists of institutions 

• http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php: The Information 
Network on Education in Europe 

• http://cimea.it/maclaude.aspx: CIMEA Mac-Laude. Database of University 
grading systems. 

• http://anabin.kmk.org/ 
(InformationssystemzürAnerkennungausändischerBildungsabschlüsse(in 
German only) 

• http://www.wes.org/wes_tools/: World Education Services, with lots of country 
information such as thumbnail descriptions (WES Profiles) and links per country 
to internet resources (WES Education Links) 

• http://theconnection.ece.org/: an initiative of Educational Credential Evaluators, 
Inc. An online community for professionals in credential evaluation, providing a 
forum to share information and resources. 

• http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php: Eurypedia - The 
European Encyclopedia on National Education Systems. The site covers 38 
European education systems within the 33 countries participating in the EU's 
Lifelong Learning Programme (all 27 EU Member States as well as Croatia, 
Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland and Turkey). 

• http://www.aparnet.org/country_reports.htm: APARNET country reports (2007, 
2005 & 2003). Information about HED sistems of APARNET countries (Australia; 
People’s Republic of China; Holy See; India; Lao People’s Democratic Republic; 
Mongolia; Nepal ; The Philippines; Republic of Korea; Sri Lanka). 

• http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-
higher-education-institutions: UNESCO Portal to Recognized Higher Education 
Institutions. On-line information on higher education institutions recognized or 
otherwise sanctioned by competent authorities in participating countries (44 
countries). 

• http://www.ibe.unesco.org/Countries/WDE/2006/index.html: UNESCO - WORLD 
DATA ON EDUCATION (Sixth edition, 2006/07) Profiles of 161 education 
systems. 

• http://www.ibe.unesco.org/en/worldwide.html: UNESCO - Country Dossiers. 195 
Member States and 8 Associate Members of UNESCO. 

• http://www.qualificationsrecognition.ie/qualification-recognition-service-
database.html: NQAI - International Qualifications DatabaseInformation about the 
education system of a specific country, as well as the evaluation of these 
qualifications in Ireland. 

• http://www.classbase.com/Countries/: ClassBase. Country database on 
ecducational systems. 

• http://www.oei.es/quipu/: Organisation de EstadosIberoamericanos. 
SistemasEducativosNacionales (only in Spanish). 

http://www.iau-aiu.net/content/he-systems
http://www.iau-aiu.net/content/list-heis
http://www.iau-aiu.net/content/list-heis
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://cimea.it/maclaude.aspx
http://anabin.kmk.org/
http://www.wes.org/wes_tools/
http://theconnection.ece.org/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php
http://www.aparnet.org/country_reports.htm
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions
http://www.ibe.unesco.org/Countries/WDE/2006/index.html
http://www.ibe.unesco.org/en/worldwide.html
http://www.qualificationsrecognition.ie/qualification-recognition-service-database.html
http://www.qualificationsrecognition.ie/qualification-recognition-service-database.html
http://www.classbase.com/Countries/
http://www.oei.es/quipu/


 

• http://cicic.ca/736/The-Academic-Credential-Assessment-Community-Tool-
Box.canada: CICIC Academic Credential Assessment Community Tool Box. A 
list of tools being used in the assessment of academic credentials. 

 

http://cicic.ca/736/The-Academic-Credential-Assessment-Community-Tool-Box.canada
http://cicic.ca/736/The-Academic-Credential-Assessment-Community-Tool-Box.canada

