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ما هي مؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني المعتمدة؟
مؤه���الت التعلي���م والتدري���ب المهني والفن���ي المعتمدة ه���ي مؤهالت التعلي���م والتدريب 

المهن���ي والفن���ي الت���ي تتب���ع نظ���ام الس���اعات المعتم���دة وت���م اعتماده���ا من قب���ل الهيئة 

الوطني���ة للمؤه���الت )NQA( ومعترف بها ف���ي جميع أنحاء دول���ة اإلمارات العربي���ة المتحدة. 

وتش���مل هذه المؤهالت المس���تويات من المس���توى األول حتى المس���توى التاس���ع حسب 

المنظوم���ة الوطني���ة للمؤه���الت )QFEmirates( لدول���ة اإلم���ارات. ويمث���ل كل مس���توى في 

المنظومة الوطنية للمؤهالت مستوى معين من الصعوبة والتعقيد والعمق ويشير ذلك 

للمطل���وب انج���ازه للحصول عل���ى مؤهل معين عند مس���توى محدد. كم���ا تخضع مؤهالت 

التعلي���م والتدري���ب المهن���ي والفن���ي المعتم���دة لمعايي���ر ضمان الج���ودة من قب���ل الهيئة 

الوطنية للمؤهالت )NQA(، ومجلس اعتماد ومنح المؤهالت المهنية )VETAC( وتم مقارنتها 

م���ع معايي���ر عالمية مناس���بة. ويت���م منح ه���ذه المؤهالت ف���ي دبي م���ن قبل هيئ���ة المعرفة 

والتنمي���ة البش���رية )KHDA( م���ن خ���الل الجهة المانح���ة للمؤهالت ف���ي دب���ي )QAD(، وجميع 

ه���ذه المؤه���الت معت���رف بها في دول���ة اإلم���ارات العربية المتحدة م���ن قبل الهيئ���ة الوطنية 

للمؤهالت )NQA(.وهناك نوع���ان من مؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني المعترف 

بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تهدف لتوفير العديد من المسارات للمتعلمين 

الذين لديهم الرغبة في الحصول على مؤهل تعليم وتدريب مهني وفني وهي:

مؤهالت المعرفة والمهارات: وتتكون من مقررات معرفة ومهارات وهي مسار لمن لديهم 

الرغبة في تأهيل أنفس���هم لدخول س���وق العمل، وكذلك لمن لديه���م الرغبة في االلتحاق 

بمس���تويات أعلى م���ن التعليم العالي أو الحصول على معرفة ومه���ارات متقدمة تؤهلهم 

للتطور المهني والوظيفي.

مؤهلالت تطبيقية: وتتكون من مق���ررات تطبيقية مدمجة مع مق���ررات المعرفة والمهارات 

الت���ي ت���م دراس���تها واس���تكمال متطلباتها مس���بقًا. وتعك���س المؤه���الت التطبيقي���ة قدرة 

المتعل���م عل���ى اس���تخدام وتطبيق المه���ارات والمعرفة المكتس���بة لتحقيق مس���توى األداء 

المطلوب في مكان العمل. 

ويه���دف كال النوعي���ن م���ن المؤه���الت إلى س���د احتياجات س���وق العم���ل في دول���ة اإلمارات 

العربي���ة المتح���دة. كما توفر هذه المؤه���الت الفرصة للمتعلمين الختي���ار نوع المؤهل الذي 

يناسبهم للحصول على الفرص الوظيفية والمهنية المالئمة لهم في المستقبل.
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ماهي تصنيفات مؤهالت  التعليم والتدريب المهني والفني المعتمدة؟

هناك ثالثة تصنيفات لمؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني المعتمدة:

مؤهلالت وطنية )NQ(: وهي مؤه���الت يتم اصدارها من قبل مؤسس���ات التعليم والتدريب 

المهن���ي والفن���ي المعتم���دة ويت���م االعت���راف به���ا ضم���ن المنظوم���ة الوطني���ة للمؤهالت 

)QFEmirates(. وتؤك���د ه���ذه المؤه���الت إنجاز الف���رد لمخرجات تعلم مح���ددة لمؤهل ما عند 

مس���توى معي���ن ف���ي المنظوم���ة الوطني���ة للمؤه���الت )QFEmirates(. ويت���م تطوي���ر ه���ذه 

المؤهالت اس���تناداً إلى المعايير المهنية الوطنية )NOSS( والتي يتم وضعها من قبل لجان 

وطنية معتمدة لتطوير المعايير المهنية )RNDC( والتي تتضمن في عضويتها مس���اهمين 

وخب���راء لتمثي���ل القطاعات االقتصادي���ة المختلفة ذات الصلة من كافة اإلم���ارات في الدولة. 

ويت���م تحديد ووض���ع هذه المعايي���ر المهنية م���ن قبل ه���ذه القطاعات االقتصادي���ة كما يتم 

اعتماده���ا من قبل الهيئة الوطنية للمؤهالت )NQA( كمعايير لتقييم األداء، حيث تش���تمل 

عل���ى المهارات والمعرفة والكف���اءات المطلوبة من األفراد لألداء بفاعلية في مكان العمل 

ف���ي دولة اإلم���ارات. ويمكن تقدي���م المؤهالت الوطني���ة )NQ( من قبل مؤسس���ات التعليم 

والتدريب المهني والفني المعتمدة في دولة االمارات.

مؤهلالت معتملدة وطنيلًا )NRQ(: وهي مؤه���الت معتمدة تم تس���كينها ف���ي المنظومة 

الوطني���ة للمؤه���الت )QFEmirates(، وعملي���ة تس���كين المؤه���ل ه���ي العملي���ة الت���ي يتم 

تطبيقه���ا عل���ى المؤهالت الت���ي تم تطويره���ا قبل اص���دار المنظومة الوطني���ة للمؤهالت 

)QFEmirates(، بالرغم من عدم احتوائها على مخرجات تعلم وال تتبع الش���هادات الموجودة 

حاليًا في منظومة المؤهالت، حيث يتم تس���كينها في المنظومة عندما تستوفي المعايير 

المطلوبة للمؤهالت. وتتش���ابه المؤه���الت المعتمدة وطنيًا مع المؤه���الت الوطنية بأنها 

مؤهالت ذات غرض محدد وتم تطويرها اس���تناداً للتش���اور مع المؤسس���ات والشركات لسد 

 )NRQ( احتياجات س���وق العمل ف���ي دولة اإلمارات. ويتم تقديم المؤه���الت المعتمدة وطنيًا

ع���ن طريق مؤسس���ات التعليم والتدريب المهني والفني المعتم���دة في اإلمارة التي قامت 

بتطوير واصدار هذه المؤهالت.
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إن كاف���ة المؤه���الت الوطني���ة )NQ( والمؤه���الت المعتم���دة وطني���ًا )NRQ( الت���ي يت���م 

تقديمها في إمارة دبي تخضع للتقييم والتدقيق الداخلي من قبل مؤسس���ات التعليم 

والتدريب المهني والفن���ي التي تقدمها، كما تخضع للتدقيق الخارجي لضمان الجودة 

م���ن قبل الجه���ة المانح���ة للمؤهالت في دب���ي )QAD(. ويت���م اصدار الش���هادات للطلبة 

بع���د الحصول عل���ى موافقة المدقق الخارجي الذي يتم تعيين���ه من قبل الجهة المانحة 

للمؤه���الت في دبي )QAD(. ويمكن لهذه المؤهالت الحصول على اعتماد دولي أيضًا 

ف���ي ح���ال خضوعها لضمان جودة من قبل كاًل من الجه���ة المانحة للمؤهالت في دبي 

)QAD( وجهة مانحة دولية معتمدة.

مؤهلالت معتملدة دوليًا ومعترف بها داخلل دولة اإلمارات: وه���ي مؤهالت معتمدة 

دولي���ًا في بلد المنش���ًا ويتم االعت���راف بها وطنيًا من خ���الل عملية الموائم���ة، والتي يتم 

خاللها موائمة مؤهل جهة مانحة دولية من دولة أخرى بمس���توى محدد في المنظومة 

 .)QFEmirates( الوطنية للمؤهالت

المؤه���الت المعتم���دة دوليًا التي يتم تقديمها في إمارة دب���ي يتم تقييمها وفق معايير 

التقيي���م للجه���ة المانحة الدولي���ة )IAB( وتخض���ع للتدقيق الداخلي من قبل مؤسس���ات 

التعليم والتدريب المهني والفني التي تقدمها، والتدقيق الخارجي لضمان الجودة من 

 .)QAD( والجه���ة المانحة للمؤهالت في دبي )IAB( قب���ل كاًل من الجهة المانحة الدولية

ويتم اصدار الش���هادات للطلب���ة بعد الحصول على موافقة المدق���ق الخارجي الذي يتم 

تعيين���ه من قب���ل الجهة المانحة الدولية )IAB(، كما يتم اصدار ش���هادة اعتراف بالمؤهل 

م���ن  قبل الجه���ة المانحة للمؤهالت في دبي )QAD(. ويمكن لهذه المؤهالت أن تصبح 

مؤهالت معتمدة وطنيًا )NRQ( عند اس���تيفائها لمعايي���ر ضمان الجودة لكاًل من الهيئة 

.)VETAC( ومجلس اعتماد ومنح المؤهالت المهنية )NQA( الوطنية للمؤهالت
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ما هي مقررات المعرفة والمهارات؟
تركز مق���ررات المعرفة والمه���ارات على المعرف���ة والمهارات األساس���ية المطلوبة ألداء 

مهام وظيفية ومهنية محددة. ومحتوى المقرر يتم تقس���يمه إلى مخرجات تعلم ينبثق 

عنه���ا معايي���ر التقييم. وتح���دد مخرجات التعل���م التعلي���م المطلوب النجاز واس���تكمال 

متطلبات مؤهل معين. ويتم وضع مخرجات التعلم وفق خمسة عناصر وهي، المعرفة 

والمه���ارات، ومظاه���ر الكف���اءة متضمن���ة االس���تقاللية والمس���ؤولية، وال���دور في مجال 

العمل، والتطوير الذاتي. وتوضح معايير التقييم ما يحتاج المتعلمين إلنجازه وتطبيقه 

الستكمال متطلبات مخرجات التعلم. 

ويتم تقييم مقرر المعرفة والمهارات كناجح أو راسب في حالة وجود مخاطر معينة مثل 

الصحة والس���المة او العناية الش���خصية، أو باستخدام النس���بة المئوية، أو درجات أبجدية 

مساوية لذلك. والحد األدنى لمقرر معرفة ومهارات هو ساعة معتمدة واحدة.

ما هي المقررات التطبيقية؟
ترك���ز المقررات التطبيقي���ة على كفاءة المتعلمين في تطبي���ق المعرفة والمهارات ألداء 

مه���ام وظيفي���ة ومهنية محددة. ويتم تقس���يم محتوى المقرر إلى مخرج���ات تعلم عملية 

وتطبيقي���ة مثل »خطط« و »افع���ل« و »أكمل«، وينبثق عن  مخرج���ات التعليم هذه معايير 

التقيي���م التي تم وضعها بالتش���اور مع الش���ركات والمؤسس���ات. ويتم تقيي���م المقررات 

التطبيقة »كفء« أو غير كفء«. والحد األدني للمقرر التطبيقي هو ساعة معتمدة واحدة.

ما هي الساعة المعتمدة؟
يتطلب الحصول على أي مؤهل اس���تكمال العدد المطلوب من الس���اعات المعتمدة 

لهذا المؤهل بنجاح. وحسب المنظومة الوطنية للمؤهالت )QFEmirates( فإن الساعة 

المعتم���دة الواحدة تعادل 15 س���اعة م���ن التعلم، وتتكون س���اعات التعلم في مقررات 

المعرفة والمهارات من 11 س���اعة تعلم نظري و4 س���اعات لتطوي���ر المهارات. بينما في 

المق���ررات التطبيقي���ة يتم منح الس���اعة المعتمدة الواحدة أو 15 س���اعة تعل���م لألداء أو 

التدري���ب في م���كان العمل. ويتضم���ن الوقت المحدد لكل س���اعة معتم���دة متطلبات 

التقيي���م س���واء كان رس���مي أو غي���ر رس���مي به���دف تجمي���ع المعلوم���ات والمراجع���ة 

والمناقشة واتخاذ قرار فيما يخص أداء المتعلم.
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ما هي أنواع مؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني المختلفة؟
اس���تناًد للمنظوم���ة الوطني���ة للمؤه���الت )QFEmirates( هن���اك ثالث���ة انواع م���ن المؤهالت 

حسب حجم التعلم المطلوب الستكمال مخرجات التعلم عند مستوى معين:

مؤهالت أساسلية – هي النوع الرئيس���ي م���ن المؤهالت التي تحصل على اعتراف رس���مي 

في كل مس���توى من مس���تويات المنظومة الوطني���ة للمؤه���الت )QFEmirates( وتعكس 

االنج���ازات النموذجي���ة للمس���توى متضمن���ة الخمس���ة عناص���ر لمخرج���ات التعل���م )المعرفة 

والمه���ارات، ومظاه���ر الكف���اءات(. أمثل���ة له���ذه المؤهالت عند المس���توى 4، ش���هادة 4 في 

األعمال اإلدارية، وعند المستوى 7، درجة البكالوريوس التطبيقي في إدارة األعمال. 

ش���هادات فرعي���ة – هي ش���هادات توف���ر اعتراف رس���مي بانج���ار المتعلمين لع���دد محدود من 

مخرجات التعلم التي تش���تمل على مجموعات مختلفة للخمس���ة عناصر لمخرجات التعلم 

ولكنها أقل من مخرجات التعلم المطلوبة للمؤهل األساسي. 

ش���هادات مس���اندة – هي شهادات توفر اعتراف رس���مي للحد األدنى من التعلم الذي يمكن 

للمتعلمي���ن انج���ازه وفقًا لمنظوم���ة المؤهالت. ويمكن أن تش���مل كل أو بعض الخمس���ة 

عناصر لمخرجات التعلم لكل مستوى. 

تمثل الشهادات الفرعية والشهادات المساندة جزءاً من المؤهل األساسي.
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من  كل  على  للحصول  المطلوبة  المعتمدة  الساعات  عدد  هو  ما 
األنواع المختلفة من مؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني؟

الح���د األدنى من الس���اعات المعتم���دة المتراكمة المطلوبة لكل نوع م���ن أنواع المؤهالت 

تختلف باختالف المستوى في المنظومة الوطنية للمؤهالت )QFEmirates( ونوع المقررات 

الت���ي يتضمنه���ا المقرر كما هو موضح بالجدول رقم 1 والجدول رقم 2. وعلى س���بيل المثال 

المؤهل األساس���ي عند المس���توى 5 يس���مى “دبلوم” ويتطلب إجمالي 80 س���اعة معتمدة 

الس���تكماله كدبلوم معرفة ومهارات بينما يتطلب 90 س���اعة معتمدة الستكماله كدبلوم 

تطبيق���ي. وبالمث���ل ف���إن الش���هادة الفرعي���ة عن���د المس���توى 6 تتطل���ب 60 س���اعة معتمدة 

الس���تكمالها كش���هادة معرفة ومهارات بينما تتطلب 6 س���اعات معتمدة اضافية لتحويلها 

كش���هادة تطبيقي���ة. حيث أن الش���هادة التطبيقية عند المس���توى 6 تتطل���ب على األقل 20 

ساعة معتمدة من المعرفة والمهارات وساعة معتمدة تطبيقية واحدة عند المستوى 6.
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QFEmirates 

level

General Education 

Commission (GEC)

General Education 

(GE) sector

Commission for Academic Accreditation (CAA) 

Higher Education (HE) sector

Vocational Education and Training Awards Council (VETAC)

Vocational Education and Training (VET) sector

Qualification 

title - 

Academic/ 

Institutional1 

HE

CAA Unique 

Credit 

value(s) 

assigned 

to each 

QFEmirates 

level***

M
in

im
um

 c
um

ul
at

iv
e 

cr
ed

it 
va

lu
e

Total nominal 

cumulative 

contact hours

Qualification title - VET

Based on the use of two (2) kinds of interrelated  

VET2 qualifications^^

Qualification title - 

General Education

^Minimum cumulative  

VET credit value# for

Total notional  

VET cumulative hours

K&S

Unique 

credits/ 

level3

Cu
m

ul
at

iv
e

A
pp

lic
at

io
n

Total 

credit 

value of 

KSA

Contact 

Hours 

K&S

A
pp

lic
at

io
n 

ho
ur

s

Total 

KSA 

hours

Level 10 Doctorate 54 or more 204 3,060 No qualification available at this level

Level 9 Master 6 to 12 150 - 156 2,250 – 2,340 Applied Master 10 200 18 218 3,000 270 3,270

Level 8
Postgraduate  

Diploma*
24 144 2,160 Applied Graduate Diploma 30 190 16 206 2,850 240 3,090

Level 7 Bachelor 30 120** 1,800 Applied Bachelor 40 160 14 174 2,400 210 2,610

Level 6 Higher Diploma 30 90 1,350 Advanced Diploma 40 120 12 132 1,800 180 1,980

Level 5
Associate 

Degree
60 60 900 Diploma 20 80 10 90 1,200 150 1,350

Level 4
Secondary School 

Certificate (G 12)^
Certificate 4 20 60 8 68 900 120 1,020

Level 3 TBA Certificate 3 20 40 6 46 600 90 690

Level 2 Certificate 2 10 20 4 24 300 60 360

Level 1 Certificate 1 10 10 3 13 150 45 195

جدول 1: الساعات المعتمدة للمؤهالت األساسية     
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QFEmirates 

level

General Education 

Commission (GEC)

General Education 

(GE) sector

Commission for Academic Accreditation (CAA) 

Higher Education (HE) sector

Vocational Education and Training Awards Council (VETAC)

Vocational Education and Training (VET) sector

Qualification 

title - 

Academic/ 

Institutional1 

HE

CAA Unique 

Credit 

value(s) 

assigned 

to each 

QFEmirates 

level***

M
in

im
um

 c
um

ul
at

iv
e 

cr
ed

it 
va

lu
e

Total nominal 

cumulative 

contact hours

Qualification title - VET

Based on the use of two (2) kinds of interrelated  

VET2 qualifications^^

Qualification title - 

General Education

^Minimum cumulative  

VET credit value# for

Total notional  

VET cumulative hours

K&S

Unique 

credits/ 

level3

Cu
m

ul
at

iv
e

A
pp

lic
at

io
n

Total 

credit 

value of 

KSA

Contact 

Hours 

K&S

A
pp

lic
at

io
n 

ho
ur

s

Total 

KSA 

hours

Level 10 Doctorate 54 or more 204 3,060 No qualification available at this level

Level 9 Master 6 to 12 150 - 156 2,250 – 2,340 Applied Master 10 200 18 218 3,000 270 3,270

Level 8
Postgraduate  

Diploma*
24 144 2,160 Applied Graduate Diploma 30 190 16 206 2,850 240 3,090

Level 7 Bachelor 30 120** 1,800 Applied Bachelor 40 160 14 174 2,400 210 2,610

Level 6 Higher Diploma 30 90 1,350 Advanced Diploma 40 120 12 132 1,800 180 1,980

Level 5
Associate 

Degree
60 60 900 Diploma 20 80 10 90 1,200 150 1,350

Level 4
Secondary School 

Certificate (G 12)^
Certificate 4 20 60 8 68 900 120 1,020

Level 3 TBA Certificate 3 20 40 6 46 600 90 690

Level 2 Certificate 2 10 20 4 24 300 60 360

Level 1 Certificate 1 10 10 3 13 150 45 195

The Notes detailed over the page form an integral part of this Principal Qualifications – Indicative 

Qualifications Credit Matrix and are to be read in conjunction with it

Footnote: 
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ما هي مؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني المعتمدة

QFEmirates

Composite Awards Component Awards

C

K&S

C

A

Total

KSA

U

K&S

U

A

Total U

KSA

C

K&S

C

A

Total

KSA

U

K&S

U

A

Total U

KSA

Level 10

Level 9 100 9 109 14 1 15

Level 8 96 8 104 16 1 17 48 4 52 18 2 20

Level 7 80 7 87 20 1 21 40 3 43 10 2 12

Level 6 60 6 66 20 1 21 30 3 33 10 1 11

Level 5 40 5 45 10 1 11 20 2 22 4 1 5

Level 4 30 4 34 10 1 11 16 2 18 6 1 7

Level 3 20 3 23 10 1 11 10 1 11 5 1 6

Level 2 10 2 12 6 1 7 5 1 6 4 1 5

Level 1 4 1 5 4 1 5 1 1 2 1 1 2

3.  Legend for predominately VET based Component and Composite Awards:

K&S =  Knowledge and skills

A =  Application

KSA =  Knowledge, skills and application

 جدول 2: الساعات المعتمدة للشهادات  المساندة والفرعية    
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ما هي مؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني المعتمدة

QFEmirates

Composite Awards Component Awards

C

K&S

C

A

Total

KSA

U

K&S

U

A

Total U

KSA

C

K&S

C

A

Total

KSA

U

K&S

U

A

Total U

KSA

Level 10

Level 9 100 9 109 14 1 15

Level 8 96 8 104 16 1 17 48 4 52 18 2 20

Level 7 80 7 87 20 1 21 40 3 43 10 2 12

Level 6 60 6 66 20 1 21 30 3 33 10 1 11

Level 5 40 5 45 10 1 11 20 2 22 4 1 5

Level 4 30 4 34 10 1 11 16 2 18 6 1 7

Level 3 20 3 23 10 1 11 10 1 11 5 1 6

Level 2 10 2 12 6 1 7 5 1 6 4 1 5

Level 1 4 1 5 4 1 5 1 1 2 1 1 2

Legend: to Composite and Component Awards Credit Matrix:

1. C = Cumulative and 

U = Unique to the level and are comprised of a recognisable parcel of learning outcomes 

only at the level

2. The Notes on this page and the following pages form an integral part of this Composite 

and Component Awards Credit Matrix and are to be read in conjunction with it.
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ما هي مؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني المعتمدة؟

ما هي مميزات مؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني المعتمدة؟
هناك العديد من المزايا والمميزات لمؤهالت التعليم والتدريب المهني والفني المعتمدة 

وتشمل مايلي:

ضمان جودة المؤهالت من قبل الجهة المانحة	•

•	)AQN( االعتراف بالمؤهالت محليًا من قبل الهيئة الوطنية للمؤهالت

مالئمة المؤهالت وتحقيقها ألهدافها	•

توفر مس���ارات واضحة الستكمال التعليم وااللتحاق بمس���تويات أعلى من التعليم 	•
العالي

تحسين فرص التوظيف	•

تعزي���ز إمكاني���ات االنتق���ال والتحوي���ل محلي���ًا ودولي���ًا بغ���رض اس���تكمال الدراس���ة أو 	•
الحصول على فرص وظيفية

التعليم  مؤهالت  عن  إضافية  معلومات  على  الحصول  يمكن  كيف 
والتدريب المهني والفني المعتمدة 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


