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)QFEmirates( تعرَّف على المنظومة الوطنية للمؤهالت

ما هي المنظومة الوطنية للمؤهالت )QFEmirates(؟
باس���م  المتح���دة  العربي���ة  اإلم���ارات  دول���ة  ف���ي  للمؤه���ات  الوطني���ة  المنظوم���ة  تُع���رَف 

)QFEmirates(، وهي وس���يلٌة لتسهيل عملية تصنيف المؤهات، تم وضعها لتكون الكيان 

الوحي���د والمرج���ع األساس���ي الذي يتم م���ن خاله مقارنة كاف���ة المؤهات في دول���ة اإلمارات 

محلي���ًا ودولي���ًا. وتق���وم ه���ذه المنظومة عل���ى نهٍج يعتم���د »مخرج���ات التعل���م«، مما يعني 

بأن���ه يتم منح المؤهل للش���خص بمجرد إتمام���ه قدراً محدداً من أحد مج���االت التعلم ونجاحه 

ف���ي التقييم المرافق ل���ه. وتتألف المنظوم���ة الوطنية للمؤهات )QFEmirates( من عش���رة 

مس���تويات م���ع المؤهات المرتبطة بها ومس���مياتها، وتمتد هذه المؤهات من الش���هادة 1 

إل���ى درجة الدكتوراه. وتغطي هذه المنظومة التعليم العالي، والتعليم العام، عاوًة على 

التعلي���م والتدريب المهني.،  كم���ا تعترف المنظومة بالتعلم المكتَس���ب عن طريق الخبرة 

العملي���ة والحياتي���ة واألعمال التطوعية وغيرها من األنش���طة الرس���مية والغير الرس���مية.ما 

معنى جهة منح المؤهات؟

ما هي أبرز مزايا  المنظومة الوطنية للمؤهالت )QFEmirates(؟
ت���م وض���ع المنظوم���ة الوطني���ة للمؤه���ات )QFEmirates( لاعت���راف بكاف���ة أن���واع التعلم، 

وللقيام تحديداً بما يلي:

توفير إطارٍ مرجعي يمكن من خاله توصيف كافة المؤهات والمقارنة فيما بينها.	•

مواءم���ة كاف���ة المؤهات التي يت���م تقديمها في دولة اإلم���ارات، بما فيها مؤهات 	•
قطاع���ات التعلي���م الع���ام والتعليم والتدري���ب المهني والفن���ي والتعليم العالي، 
بحيث يمكن االعتراف بمس���تويات اإلنجاز المختلفة في التعليم، من أبسطها حتى 

أكثرها تعقيداً.

•	.)RPL( إتاحة إدراج االعتراف بالتعلم والخبرات المسابقة

تحديد مخرجات التعلم المطلوبة للمؤهات الجديدة.	•

توفير مرجع لمقارنة مؤهات الدولة ببغيرها من المؤهات المحلية والدولية.	•

تطوي���ر ط���رق وأس���اليب لتس���هيل ودع���م عملي���ة الموائم���ة والتكام���ل بي���ن جودة 	•
مخرجات التعليم والتدريب والتنمية االقتصادية واالجتماعية.
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ما هي بنية المنظومة الوطنية للمؤهالت )QFEmirates(؟
تس���تند المنظومة الوطنية للمؤه���ات )QFEmirates( إلى ثاثة محاور أساس���ية وهي: عدد 

المس���تويات، ونط���اق مخرج���ات التعلم في كل مس���توى، ومكونات المؤه���ل )من تصنيف 

ومسميات ووصف(. ويُعبِّر كل مستوى في المنظومة عن درجة صعوبة المؤهل، بدءاً من 

أبس���طها وهو المس���توى األول، وانتهاًء بأصعبها وهو المستوى العاش���ر الذي يعادل درجة 

الدكت���وراه. ويخض���ع كل مؤهل من المؤهات )س���واًء ت���م تطويره داخل اإلم���ارات لتقديمه 

داخ���ل الدولة، أو تم تطويره خارج الدولة( للمقارنة بمس���توى معين في المنظومة الوطنية 

.)QFEmirates( للمؤهات

للمؤه���ات  الوطني���ة  للمنظوم���ة  العام���ة  البني���ة  التال���ي  التوضيح���ي  الش���كل  ويبي���ن 

)QFEmirates(، حي���ث لكل مؤهل في مس���توى معين مس���مى ثابت، يوض���ح درجة صعوبة 

المؤهل بغض النظر عن القطاع الذي تم تقديمه به.
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مسميات المؤهالت األساسية في المنظومة الوطنية للمؤهالت

LEVEL
Generic 

Nomenclature

Principal Qualification titles used in the QFEmirates
Lifelong 
learning

Vocational 
Education and 
Training (VET)

Higher Education 
(HE)

General 
Education (G 

12 - GE)

R
ec

og
n

it
io

n
 o

f 
pr

io
r 

le
ar

n
in

g 
(R

P
L)

10 Doctoral Degree __ Doctoral __

9 Master Degree Applied Master Master __

8 Graduate Diploma
Applied Graduate 

Diploma
Postgraduate 

Diploma
__

7 Bachelor Degree Applied Bachelor Bachelor __

6 Diploma* Advanced Diploma Higher Diploma __

5
Diploma* / 

Associate Degree
Diploma Associate Degree __

4 Certificate* Certificate 4 __
Scondary School 
Certificate (G 12)

3 Certificate* Certificate 3 __ TBA

2 Certificate* Certificate 2 __ __

1 Certificate* Certificate 1 __ __

Authority to determine 
qualification requirements

Vocational 
Education and 

Training Awards 
Commission 

(VETAC)

Commission 
for Academic 
Accreditation 

(CAA)

General 
Education 

Commission 
(GEC), Ministry 
of Education 

(MOE)
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والتدريب  التعليم  مؤهالت  وإصدار  لتحديد  سلطة  يمتلك  من 
المهني والفني؟

تقع المس���ؤولية الكاملة على الهيئة الوطنية للمؤهات )NQA( في وضع السياس���ات 

وإدارة وضمان جودة وتكامل المؤهات التي يتم تقديمها تحت إشرافها. ويعد مجلس 

اعتماد ومنح المؤهات المهنية )VETAC( الجهة التش���غيلية للهيئة الوطنية للمؤهات 

)NQA( الت���ي تتولى إدارة وتنس���يق قط���اع التعليم والتدريب المهن���ي والفني في دولة 

اإلم���ارات، وضمان ج���ودة مخرجاته. ويش���تمل دور المجلس على وض���ع ومراقبة المعايير 

الازمة لتطوير وإدارة وتس���جيل وتقديم المؤه���ات المهنية الوطنية والمصادقة عليها 

ومنحها، والتي تم تطويرها في القطاع أو بالنيابة عنه.

ما هي أنواع مؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني المعتمدة 
والهيئة   )VETAC( المهنية  المؤهالت  ومنح  اعتماد  مجلس  من 

الوطنية للمؤهالت )NQA(؟
تعت���رف المنظوم���ة الوطني���ة للمؤه���ات )QFEmirates( بثاث���ة أن���واع م���ن المؤهات، 

تعتمد بش���كل أساس���ي على حج���م التعلم المطل���وب وتغطية مخرج���ات التعلم عند 

مستوى معين، وتشمل هذه األنواع ما يلي:

مؤه�الت أساس�ية:  ه���ي النوع الرئيس���ي م���ن المؤه���ات الت���ي تحصل عل���ى اعتراف 

 ،)QFEmirates( رس���مي في كل مستوى من مستويات المنظومة الوطنية للمؤهات

وتعك���س اإلنج���ازات النموذجية للمس���توى، بما في ذل���ك المحاور الخمس���ة لمخرجات 

التعلم )المعارف والمهارات، ومظاهر الكفاءة(، .حيث توفر اعترافًا رس���ميًا عند مس���توى 

معي���ن للطلب���ة الذين يحقق���ون مخرجات تعل���م مترابطة تغطي كافة مح���اور المعارف 

والمه���ارات والفهم ومظاهر الكفاءة. ومن أمثلة على هذه المؤهات، الش���هادة 4 في 

إدارة األعم���ال عن���د المس���توى 4،  درج���ة البكالوري���وس التطبيقي ف���ي إدارة األعمال عند 

المستوى 7. 
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ش�هادات فرعية: هي ش���هادات توفر اعترافًا رس���ميًا بإنج���از الطلبة لمجموع���ة مترابطة من 

مخرجات التعلم، تش���تمل على مجموعات مختلفة من المحاور الخمسة لمخرجات التعلم، 

ولكنها أقل من مخرجات التعلم المطلوبة للمؤهل األساسي. 

ش�هادات مس�اندة: هي ش���هاداٌت توفر اعترافًا رس���ميًا بالحد األدنى من التعلم الذي يمكن 

للمتعلمي���ن إنج���ازه وفقًا لمنظوم���ة المؤهات. ويمكن أن تش���مل كافة أو بع���ض المحاور 

الخمسة لمخرجات التعلم في كل مستوى. 

وتمثل الشهادات الفرعية والشهادات المساندة جزءاً من المؤهل األساسي.

ما هي عناصر توصيف المستوى؟
عناصر توصيف المس���توى هي مجموع���ٌة من مخرجات التعلم التي تحدد المس���تويات في 

منظومة مؤهات. وتم وضع عناصر توصيف المستويى لمنظومة المؤهات المكونة من 

عش���رة مس���تويات في دولة اإلمارات، وقد تم توزيع عناصر التوصيف هذه على خمسة محاور، 

مما ينتج عنه شبكة مكونة من 50 مجموعة من عناصر توصيف المستوى. وتشمل المحاور 

الخمسة محوراً للمعارف ومحوراً للمهارات وثاثة محاور لوصف مظاهر الكفاءة )االستقالية 

ل عناصر توصيف المس���توى األساس  والمس���ؤولية، والدور العملي، وتطوير الذات(. وتُش���كِّ

.)QFEmirates( الذي تقوم عليه المنظومة الوطنية للمؤهات

ما هي مخرجات التعلم؟
تعك���س المح���اور الخمس���ة لمخرج���ات التعلم اإلنج���از المطل���وب عند مس���توى معين لكل 

مؤهل من المؤهات، وهذه المحاور موضحة بالشكل التالي:

Xالمستوى

المحور  5المحور  4المحور  3المحور  2المحور  1

المهاراتمعارف
/ األداء

االستقالية 
والمسؤولية

الدور 
العملي

تطوير
  الذات

جوانب الكفاءة
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ما هو معيار التقييم؟
يح���دد معي���ار التقييم م���ا المطلوب م���ن المتعلم تقديمه إلظه���ار قدرته على  إانج���از التعلم 

المطلوب في مخرجات التعلم. ويوجد في العادة معياران أو ثاثة معايير تقييم لكل ُمخرج 

م���ن مخرجات التعلم. وال يمك���ن منح المؤهل حتى يقوم المتعلم بإنجاز واس���تكمال كافة 

معايير التقييم بنجاح. وال تحدد معايير التقييم فيما إذا كان على المتعلم الخضوع المتحان 

أم ال، فهذا األمر عائٌد للجهة المسؤولة عن إصدار المؤهل.

ما هي الساعة المعتمدة؟
الس���اعة المعتمدة هي التي تعطي قيمة للمؤهل، وتحدد الم���دة الزمنية الازمة للمتعلم 

)المتوس���ط( ليس���تكمل بنج���اح مؤه���ًا م���ا أو مق���رراً م���ا ضم���ن المؤه���ل. وال تح���دد الس���اعة 

المعتم���دة م���دة التدريس فقط، بل تش���تمل على التدري���س والتعلم الذاتي وم���دة التقييم. 

وبالنسبة لمؤهات التعليم والتدريب المهني تشمل الساعة المعتمدة أيضًا مدة التدريب 

العملي. وبحس���ب المنظوم���ة الوطنية للمؤه���ات )QFEmirates( فإن الس���اعة المعتمدة 

الواحدة تعادل 15 ساعة من التعلم.
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كيف يمكن الحصول على معلوماٍت إضافية عن المنظومة الوطنية 
للمؤهالت )QFEmirates( في دبي؟

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

 ،)QFEmirates( وللحصول على النس���خة الكاملة من دليل المنظوم���ة الوطنية للمؤهات

http://www.nqa.gov.ae/En/MediaCenter/Pages/Publication.aspx :يرجى زيارة الرابط


