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ما معنى جهة منح المؤهالت؟
ٌ
جهة حاصلة على اعتماد مجلس اعتماد ومنح المؤهالت المهنية
جهة من���ح المؤهالت هي
( .)VETACوتتول���ى ه���ذه الجه���ة ترخي���ص وتقيي���م مؤسس���ات االتدري���ب المعتم���دة لتقديم
مؤهالت مهنية وطنية ومؤهالت معترف بها على الصعيد الوطني ،تمت المصادقة عليها
م���ن الهيئ���ة الوطنية للمؤهالت ( .)NQAكما تتولى جهة منح المؤهالت مراقبة مؤسس���ات
التدري���ب المعتم���دة ،وضمان التزامها بمعايير ضمان الجودة لتس���جيل مؤسس���ات التعليم
والتدري���ب المهني والفني المعتمدة ( ،)QASRالصادرة ع���ن مجلس اعتماد ومنح المؤهالت
المهني���ة ( .)VETACوتقوم جه���ة منح المؤهالت بإدارة عملية تطوي���ر ومنح وإصدار المؤهالت
بن���اء عل���ى المعايي���ر الوطنية المهني���ة ،والتي يطل���ق عليها في دول���ة اإلم���ارات (.)Q+NOSS
ً
وتحظى هذه المؤهالت باالعتراف في جميع أنحاء الدولة.
وق���د اعتمد مجلس اعتماد ومن���ح المؤهالت المهنية ( )VETACمؤسس���تين في دولة اإلمارات
العربية المتحدة للقيام بمهام جهة منح المؤهالت ،هما:
هيئة المعرفة والتنمية البشرية ( ،)KHDAونطاقها دبي.
مرك���ز أبوظبي للتعلي���م والتدريب المهني والفن���ي ( ،)ACTVETونطاقه���ا أبوظبي واإلمارات
الشمالية.

من هي هيئة المعرفة والتنمية البشرية ()KHDA؟
ٌ
جهة حكومية محلية تتولى مسؤولية اإلشراف
هيئة المعرفة والتنمية البشرية ( )KHDAهي
والتنظي���م لقط���اع التعليم والتعلم في دبي وضمان االرتقاء بجودته إلى آفاق مس���تقبلية،
كما تسعى لتقديم الدعم لسكان دبي إلطالق قدراتهم الكامنة منذ الوالدة وطيلة مسيرة
حياته���م ،فالهيئة تعمل لتحقيق األهداف الواردة في خطة دبي االس���تراتيجية  2021وأهداف
األجندة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة .2021
وف���ي ع���ام  ،2014حصلت هيئ���ة المعرفة والتنمي���ة البش���رية ( )KHDAفي دبي عل���ى اعتماد
الهيئة الوطنية للمؤهالت ( )NQAومجلس اعتماد ومنح المؤهالت المهنية ( )VETACلتكون
جهة االعتماد الوحيدة في دبي للتعليم والتدريب المهني والفني .وفي أعقاب ذلك قامت
هيئة المعرفة والتنمية البش���رية بإنش���اء الجهة المانحة للمؤهالت في دبي ( )QADلتتولى
مسؤولية القيام بمهام واختصاصات جهة منح المؤهالت.
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ما هي آلية عمل الجهة المانحة للمؤهالت في دبي ()QAD؟
تعم���ل الجهة المانحة للمؤهالت في دبي ()QADوفق ًا للوائح والنظم المعمول بها في هيئة
المعرف���ة والتنمي���ة البش���رية ( ،)KHDAوتخضع ف���ي اختصاصاتها كجهة مانح���ة للمؤهالت إلى
إش���راف الهيئة الوطنية للمؤه�ل�ات ( )NQAومجلس اعتماد ومنح المؤه�ل�ات المهنية (.)VETAC
وتقوم الجهة المانحة للمؤهالت في دبي ( )QADبمش���اركة المؤسس���ات والش���ركات وقطاع
التعلي���م والتدري���ب المهن���ي والفني في دبي ف���ي أداء عمله���ا .وللقيام بمهامها ف���إن الجهة
المانح���ة للمؤهالت في دبي( )QADتقوم بالتعاون والتنس���يق مع كافة أقس���ام هيئة المعرفة
والتنمية البشرية ،وتعتمد على الخدمات المشتركة التي تقدمها الهيئة لتوفير الدعم والعون
لمتعامليها .وكذلك تعمل الجهة المانحة للمؤهالت في دبي ( )QADبشكل وثيق مع قسم
النظ���م والتصاريح ومجلس ضم���ان الجودة ( )QABف���ي هيئة المعرفة والتنمية البش���رية ،حيث
تحظى بمس���اعدتهم في اتخاذ قرارات صائبة ومس���تقلة ،وتقديم مستويات عالية من التوجيه
واإلرش���اد لالرتق���اء بج���ودة التعلي���م والتدري���ب المهني ،ويش���تمل ذل���ك على مس���اعدة الجهة
المانح���ة للمؤه�ل�ات في اتخ���اذ القرارات المناس���بة تج���اه طلب���ات ترخيص مؤسس���ات التدريب
المعتم���دة لتقدي���م مؤه�ل�ات مهني���ة وطني���ة ومؤه�ل�ات معترف بها عل���ى الصعي���د الوطني،
وتقييم جودة المؤهالت التي تم تطويرها ليتم اعتمادها كمؤهالت وطنية.

هيئة المعرفة
والتنمية البشرية
()KHDA

الجهة المانحة
للمؤهالت في دبي
()QAD

مجلس ضمان الجودة
()QAB

الهيئة الوطنية
للمؤهالت

()NQA

مجلس منح واعتماد
المؤهالت المهنية

()VETAC

االختصاصات كجهة
مانحة ويتم االشراف
عليها من قبل
()VETAC/NQA

قسم النظم
والتصاريح
()RPC

اختصاصات يتم االشراف
عليها من قبل
()KHDA
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من هي الهيئة الوطنية للمؤهالت ()NQA؟
الهيئ���ة الوطني���ة للمؤهالت ( )NQAهي الس���لطة االتحادية الرئيس���ية المس���ؤولة عن
اعتم���اد كافة المؤهالت الوطنية والمؤهالت المعت���رف بها على الصعيد الوطني في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،فقد أصدر صاحب الس���مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة في الثالث والعش���رين من شهر أغسطس لعام  ،2010المرسوم االتحادي
رقم ( )1في ش���أن “إنش���اء وتنظيم الهيئة الوطنية للمؤه�ل�ات ( .“ )NQAومن أبرز أهداف
واختصاصات الهيئة:

•

التنس���يق مع الجهات المعنية إلنشاء وتطبيق منظومة للتعليم والتدريب في
باعتراف دولي.
دولة اإلمارات تحظى
ٍ

•

تطوير وتطبيق منظومة المؤهالت الوطنية ،وهي نظامٌ موحدٌ وفريد يُغطي
كافة المؤهالت في دولة اإلمارات.

•

تيسير فرص األفراد لالنتقال أو التحويل أو مواصلة التعلم بين مسارات التعليم

والتدريب المختلفة.

•

المساهمة في تعزيز جودة التعليم والتدريب المهني في الدولة.

وتُق���دم الهيئة الوطنية للمؤهالت ( )NQAمُخرجات تس���اعد دول���ة اإلمارات على مواكبة
التق���دم العلم���ي والتكنولوج���ي ،وتلبي���ة متطلب���ات التنمي���ة االقتصادي���ة واالجتماعية
للدولة.

6

تعرَّف على الجه المانحة للمؤهالت في دبي ()QAD

من هو مجلس اعتماد ومنح المؤهالت المهنية ()VETAC؟
مجلس اعتماد ومنح المؤهالت المهنية ( )VETACهو الجهة التشغيلية للهيئة الوطنية
للمؤه�ل�ات ( )NQAوالتي تتولى إدارة وتنس���يق التعليم والتدري���ب المهني والفني في
دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة ،وضمان ج���ودة مخرج���ات التعليم والتدري���ب المهني
والفن���ي .ويق���وم المجل���س بوض���ع ومراقب���ة المعايي���ر الالزمة لتطوي���ر وإدارة وتس���جيل
وتقديم المؤهالت والش���هادات المهنية الوطنية ،والتي تم تطويرها في المؤسسات
االقتصادية أو بالنيابة عنها.
ويق���ع على عاتق مجل���س اعتماد ومن���ح المؤهالت المهني���ة ( )VETACمس���ؤولية اعتماد
ومراقب���ة عمليات الجهات المانحة لتس���هيل تقديم مؤهالت التعلي���م التدريب المهني
والفني وإصدار شهاداتها ،وذلك تحت اشراف الهيئة الوطنية للمؤهالت (.)NQA
ويق���دم مجل���س اعتم���اد ومن���ح المؤه�ل�ات المهني���ة ( )VETACكاف���ة المعلوم���ات ع���ن
اختصاص���ات الجه���ات المانحة في اإلم���ارات ،وذلك في نظام تصني���ف الجهات المانحة
المتوفر على الموقع اإللكتروني www.nqa.gov.ae
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ما هي اختصاصات الجهة المانحة للمؤهالت في دبي ()QAD؟
تع���د الجه���ة المانح���ة للمؤهالت في دب���ي ( )QADم���ن الجهات الرائ���دة في تطوي���ر التعليم
والتدري���ب المهن���ي والفني في المنطق���ة ،وهي تعمل مع كافة األط���راف المعنية للحفاظ
عل���ى جودة ونزاه���ة التعلي���م والتدريب المهن���ي والفني ،وتحقي���ق أهداف تطوي���ر المهارات
المهني���ة في دب���ي وكافة أنحاء الدولة .وتش���تمل األطراف المعنية الت���ي تعمل معها على
المتعلمين ،والمؤسس���ات والش���ركات ،ومؤسس���ات التعلي���م والتدريب المهن���ي والفني،
والجه���ات الحكومي���ة .وتم تحدي���د اختصاصات الجه���ة المانحة للمؤهالت ف���ي دبي ()QAD
اس���تناداً إل���ى اللوائ���ح وال ُّنظم المعمول به���ا في هيئة المعرف���ة والتنمية البش���رية ()KHDA
وكذل���ك الهيئ���ة الوطني���ة للمؤه�ل�ات ( )NQAومجل���س من���ح واعتم���اد المؤه�ل�ات المهنية
(.)VETAC
وم���ن هنا ،فإن اختصاصات الجهة المانح���ة للمؤهالت في دبي ( )QADوالمتعلقة بدور هيئة
المعرفة كجهة منظمة لمؤسسات ومؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني في إمارة
دبي ،تشمل:

•
•

تمكين قطاع العمل من تطوير المؤهالت المعترف بها في اإلمارة والتي تناس���ب
احتياجاته.
القي���ام بدور تنظيمي لجه���ات منح المؤهالت الدولية الموج���ودة في دبي ،وإصدار

شهادات اعتراف بالمؤهالت الدولية في اإلمارة.

•

تش���جيع مؤسس���ات التعلي���م والتدري���ب المهن���ي والفن���ي عل���ى تقدي���م مؤهالت

خاضعة للمعايير ويمكن مقارنتها مع المستويات الدولية.

•
•

ضم���ان ج���ودة البرام���ج والمؤه�ل�ات الت���ي تقدمه���ا مؤسس���ات التعلي���م والتدريب
المهني والفني.
ترخي���ص المقيمين والمدققي���ن الداخليي���ن والخارجيين القائمين بمه���ام التقييم

لمؤهالت معترف بها في اإلمارة.

•
•تشجيع وتعزيز الوعي بقيمة التعليم والتدريب المهني والفني.

االعتراف بإنجازات الطلبة لتسهيل توظيفهم والتحاقهم بمستويات تعليمية أعلى.
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وتعمل الجهة المانحة للمؤهالت في دبي ( )QADمع كافة األطراف المعنية على المؤهالت
المهني���ة الوطنية والمؤهالت المعت���رف بها على الصعيد الوطني في المس���تويات من 1
إلى  9ضمن المنظومة الوطني���ة للمؤهالت في دولة اإلمارات (َ ،)QFEmiratesوالتي تطبق
نظ���ام الس���اعات المعتمدة .كم���ا تضمن جودة البرام���ج والدورات التدريبي���ة القصيرة التي ال
تطبق نظام الساعات المعتمدة وال تنضوي تحت هذا التصنيف ،وتوفرها مراكز التدريب في
دبي.

الرؤية

التمي���ز ف���ي المؤه�ل�ات المهني���ة والفني���ة لدع���م التنمي���ة
االقتصادية واالجتماعية في دبي.

ضمان حصول المتعلمين على تعليم وتدريب مهني وفني

الرسالة

يتمي���ز بالج���ودة ويتم تطويره عب���ر المش���اركة المتواصلة مع
جميع األطراف المعنية.

ما الخدمات التي تقدمها الجهة المانحة للمؤهالت في دبي ()QAD؟
تتضم���ن مه���ام واختصاص���ات الجه���ة المانحة للمؤه�ل�ات في دب���ي ( )QADوفق��� ًا لتصنيف
مجلس اعتماد ومنح المؤهالت المهنية ( )VETACللجهات المانحة ،ما يلي:

•

العم���ل بش���كل قانون���ي وأخالق���ي ف���ي عملي���ات التصمي���م والتطوي���ر والتقدي���م

والتقييم والتدقيق الداخلي للمؤهالت.

•

اتب���اع معايي���ر المؤه�ل�ات وإص���دار الش���هادات بم���ا يضمن العدال���ة والمس���اواة في

•

الخدمات المقدمة للمتعلمين.

العم���ل بش���كل متواص���ل وموثوق عل���ى إدارة وتقدي���م المؤهالت عبر مؤسس���ات
التدري���ب المعتم���دة ،وذل���ك لضمان س�ل�امة وصح���ة الش���هادات التي يت���م منحها

وإصدارها عبر كافة األطراف المعنية بعملية الحصول على المؤهالت.
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•

وتقوم الجهة المانحة للمؤهالت في دبي ( )QADبهذه االختصاصات كجهة مانحة

للمؤهالت ،من خالل تقديم مجموعة من الخدمات ،تشمل مايلي:

•

تس���هيل عملي���ة تطوي���ر المؤه�ل�ات الوطنية م���ن قطاع العم���ل اس���تناداً للمعايير
المهني���ة الوطنية ( )NOSSلقطاع معين ،ويطلق على ه���ذه المؤهالت ()Q+NOSS
كما ه���و موضح بالدلي���ل الخاص بهذه المؤه�ل�ات ( )Q+NOSSالص���ادر عن مجلس
اعتماد ومنح المؤهالت المهنية (.)VETAC

•

تأمي���ن اعتم���اد الهيئ���ة الوطني���ة للمؤه�ل�ات ( )NQAللمؤه�ل�ات الوطني���ة ()QN
والمؤه�ل�ات المعت���رف بها على الصعي���د الوطني ( ،)NQAوالتي ت���م تطويرها عبر
لجان وطنية لتطوير المعايير المهنية (.)RNDC
ٍ

•

ترخيص المؤسس���ات كمؤسسات تدريب معتمدة لتقديم مؤهالت مهنية وطنية
ومؤهالت معترف بها على الصعيد الوطني ،ومراقبة مدى التزامها بمعايير ضمان
الجودة لتسجيل مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني المعتمدة (،)QASR
الصادرة عن مجلس اعتماد ومنح المؤهالت المهنية (.)VETAC

•
•اتباع معايير وشروط إصدار الشهادات.

ضمان جودة تقديم وتقييم المؤهالت عبر مؤسسات التدريب المعتمدة.

ما القيمة التي ستُضيفها الجهة المانحة للمؤهالت في دبي ()QAD؟
الجه���ة المانح���ة للمؤه�ل�ات في دبي ( )QADه���ي أدا ٌة إلح���داث تغييرٍ في التعلي���م والتدريب
المهني والفني ،فهي تعمل على تحقيق نموذ ٍج جديد ،يتسم بما يلي:
تعمل مع الحكومة على:

•
•زيادة الثروة البشرية ضمن قطاعات االقتصاد االستراتيجية.

ضمان االتساق والتطابق مع استراتيجية المهارات الوطنية وأهدافها.

تُتيح للخريجين:

•

الحص���ول عل���ى الكفاي���ات الالزم���ة للنج���اح ف���ي وظائفه���م وضم���ان تقدمهم في
مساراتهم المهنية وتعليمهم العالي.

•
•تعزيز قيمتهم في سوق العمل.

الحصول على مؤهالت تحظى باالعتراف على الصعيدين الوطني والدولي.
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تُتيح ألصحاب العمل:

•
•استقطاب موظفين يتمتعون بالمهارات والقدرات التي يحتاجها أصحاب العمل.
•القدرة على توفير برامج تطوير مهني تتمتع باالعتراف وضمان الجودة.
•التأكد من حصول المؤهالت ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني على
المساهمة في تطوير المؤهالت إلمارة دبي.

اعتراف الحكومة واتباعها ألنظمة ضمان الجودة.

وباإلضاف���ة لذل���ك ،تمكن اختصاص���ات الجهة المانح���ة للمؤهالت في دب���ي ( )QADأصحاب
العمل من القيام بتطوير مؤهالت وطنية ومؤهالت معترف بها على الصعيد الوطني.
تُتيح لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني:

•
•االس���تفادة من أفضل الممارسات واالبتكارات في مجال التعليم والتدريب المهني
الحصول على تقييم رسمي لجودة برامجها وخدماتها.

والفني.

•
•تعزيز سمعتها وقدرتها التسويقية.
•الوصول إلى نموذج المؤهالت المعتمدة.
•تأمين التجانس في عناوين المؤهالت وحمايتها.
•االس���تفادة من التدريب في بناء الكفايات ،والذي توف���ره الجهة المانحة للمؤهالت
المساهمة الفاعلة في أجندة المهارات الوطنية.

في دبي (.)QAD

•

االس���تفادة م���ن إرش���ادات الجه���ة المانح���ة للمؤه�ل�ات ف���ي دب���ي ( )QADف���ي إدارة
المؤهالت المعتمدة.
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تعرَّف على الجه المانحة للمؤهالت في دبي ()QAD

ع�ل�اوة عل���ى ذل���ك ،تتي���ح اختصاصات الجه���ة المانح���ة للمؤهالت ف���ي دب���ي ( )QADترخيص
المؤسس���ات كمؤسس���ات تدريب معتم���دة لتقديم مؤهالت وطنية ومؤه�ل�ات معترف بها
على الصعيد الوطني.
تُتيح للمعلمين:

•

االستفادة من التطوير المهني المستمر الذي توفره الجهة المانحة للمؤهالت في
دبي (.)QAD

تُتيح للطلبة:

•
•امتالك الفرصة لتجميع ونقل ساعات االعتماد األكاديمي.
•الحصول على االعتراف لقاء التعلم واإلنجازات السابقة.
•القدرة على تخطيط مساراتهم المهنية.

االستفادة من الحماية المتضمنة في عمليات االعتماد وضمان الجودة.

تُتيح لجهات منح المؤهالت الدولية:

•
•تعزيز قدرتها التنافسية والتسويقية.

االستفادة من االعتراف الوطني بمؤهالتها.

للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع الجهة
المانحة للمؤهالت في دبي ( )QADعلى:
هاتف +971 4 364 0000 :أو )800 KHDA (5432
بريد إلكترونيqualificationsandawards@khda.gov.ae :
موقع إلكترونيwww.khda.gov.ae :
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