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ما المقصود بجودة المؤهالت؟
تش���تمل ج���ودة المؤه���الت على اتس���اق مخرجات التعل���م، ومالءمته���ا للغرض منها، وس���د 

احتياجات ومتطلبات س���وق العمل، وتحقيق عائٍد اس���تثماري، والمبادرة بالتطوير المس���تمر، 

والق���درة عل���ى نقل المع���ارف والمهارات وه���ي عمليٌة يُقَصد به���ا تعزيز كف���اءة المتعلمين 

أو تطوي���ر مع���ارف جدي���دة لديه���م. ويت���م قي���اس ج���ودة المؤه���ل بم���دى تأثيره عل���ى تطوير 

المتعلمي���ن وتعزي���ز مهاراته���م الوظيفية وزي���ادة إنتاجيته���م وتطوير مهاراتهم ف���ي االبتكار 

واإلبداع.

كيف تقوم الجهة المانحة للمؤهالت في دبي )QAD( بضمان جودة 
المؤهالت؟

تق���وم الجه���ة المانحة للمؤه���الت في دب���ي )QAD( بضمان ج���ودة المؤه���الت عبر تطبيق 

معايير ضمان جودة مؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني، التي توضح مستوى األداء 

المطلوب من األنظمة والمؤسسات التدريبية في كل مما يلي:

المدخلالت: ترك���ز عل���ى المواءم���ة مع خط���ة دبي االس���تراتيجية، وحس���ن الس���يرة، 	•
واس���تقرار الوض���ع المال���ي، والترتيب���ات، والم���وارد البش���رية والمادي���ة، والمؤه���الت، 

واألنظمة والسياسات.

العمليلات: ترك���ز عل���ى المظاهر التش���غيلية مث���ل اإلدارة، والتوظيف، والتس���جيل، 	•
والتدريس، والتقيي���م، وضمان الجودة الداخلي والخارجي، وااللتزام، ومس���توى رضا 

المتعلمين، والشهادات.

المخرجلات: ترك���ز على فاعلية مؤش���رات القي���اس مثل معدالت نج���اح المتعلمين، 	•
وعمليات المراجعة والتقييم والتطوير المستمر.

التأثير: يركز على مؤش���رات النتائج مثل إنجازات المتعلمين، وتطورهم الوظيفي، 	•
ومستوى رضا الشركات والمؤسسات عنهم.
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وتس���تند القواعد األساس���ية التي تعتمد عليها الجهة المانحة للمؤهالت في دبي 	•

لضمان جودة المؤهالت إلى معايير، تستفيد مما يلي:

•	.)NOSS( تطوير واعتماد المعايير المهنية الوطنية

تطوير واعتماد مؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني.	•

إصدار وتجديد تصاريح مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني.	•

ضمان الجودة الداخلي.	•

ضمان الجودة الخارجي وإصدار الشهادات.	•

وتحظ���ى الجهة المانح���ة للمؤهالت في دب���ي )QAD( بدعم مجلس ضمان ج���ودة التعليم 

والتدريب المهني والفني في دبي )QAB(، والذي يعمل بدوره على تزويد جهة منح المؤهالت 

بإرش���ادات ومعلومات مستقلة من مصادر محلية ودولية مرموقة حول ضمان جودة التعليم 

والتدريب المهني في دبي. ويقوم هذا المجلس بالنظر في كافة الطلبات الجديدة لتقديم 

خدم���ات التعلي���م والتدري���ب المهن���ي والفني، ع���الوًة على طلب���ات التجديد، ويصدر بش���أنها 

التوصيات المناس���بة. كما يق���وم المجلس بالتأكد م���ن تقديم مؤهالت التعلي���م والتدريب 

م بها في بلدها األم. المهني والفني الدولية بالمستويات والمعايير التي تُقدَّ

كيف يتم التأكد من جودة تطوير المعايير المهنية الوطنية؟
 يتم ضمان جودة المعايير المهنية الوطنية عبر االلتزام بالنزاهة والمعايير العالية في:

البح���ث، وفه���م س���وق العم���ل، والتش���اور مع قط���اع األعمال ف���ي توصي���ف المهن 	•
والوظائف، بما يش���تمل عليه ذلك من التعهد بإجراء تحليل وظيفي للتعرف على 

المهام والمسؤوليات األساسية لكل مهنة ووظيفة.

عملي���ة تطوير معايير مهنية وطنية )NOSS(، تش���تمل على إج���راء مقارنات معيارية، 	•
وعق���د ورش عمل تش���اورية، وصياغة المعايي���ر المهنية الوطني���ة )NOSS( والتحقق 
من صحته���ا وتقديمها للموافقة عليها من الجهة المانح���ة، والمصادقة عليها من 

.)VETAC( مجلس اعتماد ومنح المؤهالت المهنية
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كيف يتم التأكد من جودة تطوير المؤهل واعتماده؟
يت���م التأكد من جودة المؤهالت الوطنية والمؤه���الت المعتمدة وطنيًا عبر المحافظة 

عل���ى النزاه���ة والمعايير العالية في عملي���ة تطوير المؤهل. ويش���تمل ذلك على إجراء 

مقارن���ات معياري���ة، وعقد ورش عمل تش���اورية، وصياغ���ة وتطوير المؤه���ل والتحقق من 

صحته وتقديمه للموافقة عليه من الجهة المانحة، والمصادقة عليه من مجلس اعتماد 

.)VETAC( ومنح المؤهالت المهنية

وتتطلب الموافق���ة على المؤهالت الدولية االعتراف بالجهة المانحة الدولية، واالعتراف 

 ،)VETAC( بالمؤه���ل داخل دولة اإلمارات من مجلس اعتماد ومن���ح المؤهالت المهنية

وكذلك موافقة الجهة المانحة على تقديم المؤهل.

التعليم  مؤسسات  على  الموافقة  جودة  من  التأكد  يتم  كيف 
والتدريب المهني والفني وتجديدها؟

يت���م التأكد من ج���ودة الموافقة على مؤسس���ات التعلي���م والتدري���ب المهني والفني 

من خ���الل عملية الموافقة عل���ى تقديم مؤه���الت التعليم والتدري���ب المهني والفني. 

ويتطل���ب ذل���ك اس���تيفاء معايير الجه���ة المانحة للمؤه���الت في دب���ي )QAD( العتماد 

مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني، والتي تشمل:

دراسة جدوى متكاملة وواضحة.	•

رخصة تجارية سارية المفعول أو موافقات الجهات المختصة أو كلتيهما.	•

الم���كان والترتيب���ات المناس���بة لتوفي���ر الدع���م ال���الزم للمؤه���الت التي س���يتم 	•
تقديمها.

هيكل تنظيمي واضح، وسياسات وإجراءات مناسبة.	•

مؤهالت معتمدة محليًا أو دوليًا.	•

مدربون ومقيمون ومدققون معتمدون.	•
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تقري���ر تقييم ذات���ي حول التزام مقدم الطلب بمعايير ضمان الجودة لتس���جيل 	•
.)NQA( والصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهالت )RSAQ( المؤسسات التدريبية

تفاصي���ل كل مؤه���ل م���ن المؤه���الت المعتمدة، بم���ا في ذلك وص���ف المواد 	•
الدراس���ية، ومنه���اج ومحت���وى البرنام���ج، ونم���اذج التقيي���م واالمتحان���ات، وخطة 

التقييم.

تصريح خدمات تعليمية لتقديم مؤهالت تعليم وتدريب مهني وفني معتمدة.	•

التس���جيل ف���ي الهيئ���ة الوطني���ة للمؤه���الت )NQA( كمق���دم تعلي���م وتدريب 	•
مهني وفني معتمد

وينبغ���ي عل���ى كافة مؤسس���ات التعلي���م والتدريب المهن���ي والفني في دب���ي القيام 

بالتجديد السنوي لتصاريح خدماتها التعليمية، ويتوقف تجديد هذه التصاريح على التزام 

مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني بتطبيق كافة معايير ضمان الجودة.

كيف يتم التأكد من ضمان الجودة الداخلي؟
تقوم مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني بدور أساسي في التأكد من جودة 

خدماتها ومؤهالتها عبر إجراءاتها الداخلية لضمان الجودة. وتقع المس���ؤولية الرس���مية 

عل���ى مدي���ر أو رئي���س مؤسس���ة التعلي���م والتدري���ب المهني والفن���ي ف���ي إدارة وتقديم 

المؤهالت، عبر إيجاد وتطوير أنظمة وعمليات وإجراءات تهدف إلى:

االلت���زام الفع���ال بكاف���ة عملي���ات ضمان الج���ودة للجه���ة المانحة للمؤه���الت في دبي 

)QAD(، وإبالغها عند حدوث أية مخالفة لشروط االعتماد.

التأكد من توفير المصادر والموارد الالزمة والمناسبة للمؤهالت.	•

استقطاب المتعلمين بأسلوب نزيه.	•

توفي���ر دخ���ول كام���ل وع���ادل ألدوات التقيي���م، وحفظ س���جالت كامل���ة ودقيقة 	•
لنتائح التقييم.

التأكيد على أن طلب الشهادات آمن ودقيق.	•
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التأكيد على إنجاز كافة العمليات بفاعلية	•

االستجابة بفاعلية لتقارير ضمان الجودة الداخلية والخارجية.	•

النظر في تظلمات المتعلمين.	•

التحقيق في كافة حاالت سوء التصرف المتعلقة بالمتعلمين أو الموظفين.	•

مراقبة كافة جوانب ضمان الجودة المتعلقة بالسالمة والنزاهة للمؤهالت.	•

تعيي���ن مدي���ر ج���ودة داخل���ي )IQM( ليك���ون نقط���ة التواص���ل م���ع الجه���ة المانح���ة 	•
.)QAD( للمؤهالت في دبي

ويعد مدير الجودة الداخلي )IQM( الش���خص المس���ؤول عن عملية مراجعة وتطوير الجودة، 

ويتواص���ل بش���كل مباش���ر مع مدق���ق الج���ودة الخارج���ي )EQV( المعي���ن من الجه���ة المانحة 

للمؤهالت في دبي )QAD(. وينبغي عل مدير الجودة الداخلي )IQM( القيام بما يلي:

التأك���د م���ن أن كافة المؤهالت التي يت���م تقديمها قد حظي���ت بالموافقة، ومن أن 	•
عملية التسجيل دقيقة ويتم تحديثها باستمرار.

التطبي���ق الفاعل والمس���تمر لش���روط وسياس���ات ومتطلب���ات االعتماد م���ن الجهة 	•
.)DAQ( المانحة للمؤهالت في دبي

إب���الغ الموظفي���ن بالدع���م واإلرش���اد ال���ذي يمك���ن أن يقدم���ه لهم حت���ى يمكنهم 	•
استيفاء الشروط والمتطلبات.

التأكد من تطبيق التقييم والتدقيق الداخلي بفاعلية وكفاءة على كافة المؤهالت 	•
التي حصلت على الموافقة.

التأكد من وجود مصادر كافية ومناسبة لتقديم المؤهالت.	•

التأك���د م���ن حص���ول جمي���ع المدربي���ن والمقيمي���ن والمدققي���ن الداخليي���ن عل���ى 	•
التراخي���ص المطلوبة، وامتالكه���م الخبرات المطلوبة في الم���واد والمقررات التي 

يقومون بتدريسها أو تقييمها أو إجراء التدقيق الداخلي عليها.

حف���ظ كافة المعلوم���ات الخاصة بالمؤهالت التي يتم تقديمه���ا، ومواعيد بدايتها 	•
ونهايتها.
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تسجيل المتعلمين في المؤهالت الصحيحة عن طريق التأكد من مسمى ونسخة 	•
المؤهل، وذلك خالل شهر من االلتحاق بالمؤهل.

مراجع���ة عملية التس���جيل بدقة، للتأكد م���ن صحة جميع البيان���ات، واتباع اإلجراءات 	•
الصحيحة عند الحاجة إلجراء تعديالت.

مراجعة تقارير ضمان الجودة، والتأكد من اتخاذ اإلجراءات المناسبة حيالها.	•

كيف يتم التأكد من ضمان الجودة الخارجي؟
تُطبق الجهة المانحة للمؤهالت في دبي )QAD( ضمان الجودة الخارجي بهدف:

التأكد من أن جميع المؤسسات التدريبية تعمل وفق المعايير الوطنية.	•

تحديد وتوفير الدعم الالزم لحماية الشهادات، عند اللزوم.	•

التأكد من تطبيق عمليات وإجراءات صحيحة متوائمة مع مستويات المؤهالت.	•

دعم وتشجيع المؤسسات التدريبية واالعتراف بها لتقديم أفضل الممارسات.	•

تقديم تقرير مفصل عن ممارسات التدقيق والتقييم لكل مؤهل.	•

ويت���م تطبي���ق التدقيق الخارجي لضمان الجودة للتأكد من أن مؤسس���ات التعليم والتدريب 

المهن���ي والفن���ي تعمل وتق���وم بالتقيي���م وفق���ًا للمعايير المناس���بة وفي أج���واء احترافية. 

ويقوم مدقق ضمان الجودة الخارجي بمس���اعدة المؤسسات التدريبية على القيام بعملها 

وفق���ًا للمعايي���ر، ومعالجة جوان���ب الضعف من خالل توفي���ر المعلومات واإلرش���ادات الالزمة. 

كم���ا يتحقق مدقق ضم���ان الجودة الخارج���ي من مدى قيام المؤسس���ة التدريبي���ة بالتطبيق 

الفاعل والمستمر للعمليات واإلجراءات عند تقديم المؤهل وتطبيق ضمان الجودة عليه.

ويتم تدقيق الجودة الخارجي من خالل زيارة نصف س���نوية. ومن األفضل أن تقوم المؤسسة 

التدريبي���ة بتحديد وقت الزيارة ليكون متناس���بًا مع عمليات التقيي���م التي تجري في آخر العام 

الدراسي، ولكن ذلك غير إلزامي.
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ويتم إبالغ المؤسس���ة التدريبية بأس���ماء مدققي الجودة الخارجيين الذين ستتعامل معهم 

خ���الل عملي���ة الموافقة النهائية. ويق���وم مدقق الجودة الخارجي بالتواص���ل مع مدير الجودة 

الداخل���ي في المؤسس���ة التدريبية لالتفاق عل���ى موعد وخطة الزيارة. ويق���وم مدقق الجودة 

الخارجي بالعمل والتنس���يق مع المؤسسة التدريبية لتقييم ومراجعة جودة خطط التقييم، 

وصالحي���ة أدوات التقييم وتناس���ق عملية التقييم. كما يقوم مدق���ق الجودة الخارجي بإعداد 

تقري���ر ع���ن مدى فاعلي���ة العملي���ات وأدوات التقييم. وال يت���م إصدار ش���هادات المؤهل إال بعد 

التأك���د من االلتزام الكام���ل بمعايير ضمان الجودة. وفي حالة وجود أي تحس���ينات مطلوبة 

فيم���ا يخ���ص ضمان الج���ودة، يتم إيقاف إصدار الش���هادات حت���ى تقوم المؤسس���ة التدريبية 

باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح األوضاع، واستيفاء كافة معايير ومتطلبات ضمان الجودة.

ضمان  عمليات  عن  إضافية  معلومات  على  الحصول  يمكن  كيف 
الجودة للجهة المانحة للمؤهالت في دبي )QAD(؟

الجهة  مع  التواصل  يرجى  المعلومات،  من  للمزيد 
المانحة للمؤهالت في دبي )QAD( على:

800 KHDA (5432)  هاتف: 0000 364 4 971+ أو

qualificationsandawards@khda.gov.ae :بريد إلكتروني

www.khda.gov.ae :موقع إلكتروني


