




لقد تعلمنا من هذا اإلزدهار أن نبني دولتنا من خالل التعليم والمعرفة و أن نرعى أجياالً من الرجال والنساء المتعلمين.

المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة

The prosperity that we have witnessed has taught us to build our country with education 
and knowledge and nurture generations of educated men and women.

His Highness Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan
The Founder of the UAE



إن   العملية   التعليمية   وبقدر   ما   حققت   من   مستويات   التأهيل   العلمي   المختلفة،   نراها   اليوم   في   تحد   مستمر   ومتصاعد،  
 يتطلب   العمل   الدؤوب   في   تطوير   المناهج،   ووضع   الخطط   الرامية   إلى   تحقيق   المستوى   المطلوب   في   مواكبة   تسارع  

 التطور   التقني،   واستيعاب   مستجدات   التكنولوجيا   الحديثة . 

صاحب   السمو   الشيخ   خليفة   بن   زايد   آل   نهيان
   رئيس   دولة   اإلمارات   العربية   المتحدة

Despite the educational achievements, the educational process is an ever-growing 
challenge in need of meticulous planning and rigorous efforts of program 
development in order to keep up with modern technology and the fast-paced 
technological advancement.

His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates



تّذكروا دائمًا أنه عندما تسهم األفكار في تطّور عقل اإلنسان فإن ذلك التطّور سيستمر و ال مجال لإلنغالق أو التراجع. 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

Always remember the human mind, once stretched by new ideas, never returns to its 
original state, it keeps growing.

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai



هناك خطة لتطوير التعليم تدعونا للنظر إلى المستقبل بصورة إيجابية، وستكون قدرة األجيال المقبلة على تحمل 
مسؤولية مضاعفة، ألنها مبنية على العلم، والمعرفة، واإللتزام بالعادات والتقاليد.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

Our educational development plans allow us to look forward to an even brighter 
future of generations capable of handling twice the responsibilities as a result of 
being founded on knowledge, learning and adherence to customs and traditions.

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces
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actvet.ac.ae

تخطيط   ورسم   اإلستراتيجيات   والسياسات   الخاصة   بالتعليم   والتدريب   التقني   والمهني .                            

منح   التراخيص   واإلعتمادات   وفقًا   لألنظمة   والمؤهالت   التعليمية   المطبقة .                         

تطوير   االستراتيجيات   والشراكات   ذات   النفع   المتبادل   مع   المؤسسات   والهيئات   التعليمية   العامة  
 والخاصة   ومع   معاهد   التدريب .                                              

تقديم   الدعم   واإلرشاد   للمؤسسات   الحكومية   والخاصة   بأبوظبي   في   مجال   التعليم   والتدريب         
 التقني   والمهني .                                        

وضع شروط ومعايير الرقابة والتراخيص لكافة جهات التعليم والتدريب التقني والمهني.

إعداد نظام ترخيص المدربين العاملين في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني لكافة       
الجهات التدريبية.

إعداد الطاقات البشرية المدربة من الفنيين المتخصصين وتأهيل المتدربين فنيًا ومهنيًا في      
قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

إجراء وتطبيق البحوث التطبيقية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني. 

إنشاء قاعدة بيانات خاصة للتعليم والتدريب التقني والمهني.

عقد المؤتمرات والندوات والدورات المتعلقة بالتعليم والتدريب التقني والمهني.

ABOUT ACTVETأنشطة  المركز  األساسية
The Abu Dhabi Centre for Technical and Vocational Education and 

Training )ACTVET( was established in 2010 by the directive of His Highness 

General Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu 

Dhabi, Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces and 

Chairman of the Executive Council.

ACTVET is committed to establishing policies and standards that effectively 

regulate technical and vocational educational institutions in the emirate 

of Abu Dhabi. ACTVET is also responsible for the licensing of trainers and 

tutors that meet the demands of the local market. 

In 2014, the National Qualifications Authority (NQA) and the Vocational 

Education and Training Awards Council )VETAC( of the UAE have 

authorized Abu Dhabi Centre for Technical and Vocational Education and 

Training (ACTVET) as the first Awarding Body in the United Arab Emirates. 

ACTVET Awarding Body oversees the quality assurance of qualification 

development and delivery processes for Abu Dhabi and the Northern 

Emirates.

ACTVET aims to boost training and educational opportunities for young 

nationals within the qualification framework of the Emirate. ACTVET’s 

ultimate goal is increasing the number of skilled Emirati youths in rewarding 

career paths and foster life-long learning and personal development.

Devise strategies and policies related to technical and vocational education and training.

License vocational and technical institutions in line with applicable laws, regulation and 

accreditation.

Develop strategies and mutually beneficial partnerships with public and private education 

companies and bodies, as well as with training institutes.

Guide and assist Abu Dhabi Government and private institutions on technical and vocational 

education and training.

Lay down the requirements and standards, control and licenses for all the technical and 

vocational education and training institutions.

Prepare a licensing system for the instructors operating in the field of technical and vocational 

education and training to all training entities.

Prepare well-trained human resources of specialized technicians and technically and 

vocationally qualify the trainees in the field of vocational and technical training and education 

according to the labour market requirements.

Conduct and implement applied research in the field of technical and vocational education 

and training in the Emirate.

Establish a database for the technical and vocational education and training in the Emirate.

Organize conferences, seminars and courses related to the technical and vocational 

education and training in coordination with the concerned authorities.

ACTVET‘S CORE ACTIVITIES نبذة عامة عن  المركز
تم إنشاء مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في عام 2010 بمبادرة من 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي.

يقوم المركز بوضع السياسات والمعايير التي تنظم عمل المؤسسات التعليمية المهنية 
والتقنية داخل إمارة أبوظبي. إلى جانب ذلك يقوم المركز بمسؤولية ترخيص المدربين 

والمعلمين لضمان تطابق مؤهالتهم مع متطلبات سوق العمل بدولة اإلمارات. 

تم اعتماد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني كأول جهة مانحة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة من قبل كل من الهيئة الوطنية للمؤهالت ومجلس اعتماد ومنح 
المؤهالت المهنية في عام 2014. تشرف الجهة المانحة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب 

المهني والتقني على ضمان جودة عمليات كل من تطوير المؤهالت وتقديمها إلمارة أبوظبي 
واإلمارات الشمالية.

يسعى المركز إلى تعزيز الفرص التعليمية والتدريبية في القطاع التقني والمهني وإتاحتها 
لجميع الطلبة المواطنين الراغبين باالنضمام لهذا المسار وضمن إطار منظومة المؤهالت 

الوطنية في إمارة أبوظبي. يكمن الهدف األساسي للمركز في زيادة أعداد الشباب المواطنين 
المؤهلين لالنضمام إلى سوق العمل وتوفير فرص عمل مجزية لهم في هذا القطاع وتعزيز 

رغبتهم بالتعلم مدى الحياة والسعي الدائم للتطوير الذاتي.
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المؤسسات التعليمية  التابعة  للمركز
يشرف مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على عدد من المؤسسات التعليمية التي 
تقدم أفضل البرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة وفق المعايير العالمية والتي تهدف إلى إعداد 

الطلبة لشغل مختلف الوظائف المتوفرة في سوق العمل.

ويعمل المركز على تطوير برامج تعليمية جديدة بما يتالءم مع تطور تغيير متطلبات قطاعات العمل 
واالقتصاد المختلفة في دولة اإلمارات.

ACTVET ENTITIES

ACTVET oversees a number of entities that provide accredited 
educational and vocational training programs, in line with the best 
international standards, to prepare students for the labor market. 

ACTVET develops new educational programs in line with the evolution     
of changing work requirements and various sectors of the economy          
in the UAE.

     Institute of Applied Technology (IAT)

     Abu Dhabi Vocational Education and Training Institute (ADVETI) 

)IAT(  معهد التكنولوجيا التطبيقية     

)ADVETI( معهد أبوظبي للتعليم و التدريب المهني     
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UAE Labour Market
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ACTVET ENTITIES ACROSS THE UAE

مؤسسات مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
 في مختلف أنحاء اإلمارات

ACTVET IN THE UAE EDUCATION SYSTEM

النظام التعليمي لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني 



معهد التكنولوجيا التطبيقية
يقدم معهد التكنولوجيا التطبيقية برامج تعليمية في الهندسة والتكنولوجيا بحيث تتواكب مع 
متطلبات التنمية االقتصادية في اإلمارة. و تهدف إلى تنمية الكوادر الوطنية في مجاالت الهندسة  

والرعاية الصحية و التكنولوجيا. 

كما يقوم المعهد بطرح برنامج تعليمي تقني مبني على إحتياجات سوق العمل  باللغة اإلنجليزية 
في المرحلتين الثانوية و الجامعية بفضل ما لديه من مرافق حديثة وخدمات ودعم متميز.

INSTITUTE OF APPLIED TECHNOLOGY
The Institute of Applied Technology provides engineering and 
technology education programs to meet the industrial development 
needs of the Country. It aims to develop national capabilities to work in 
the engineering, healthcare and technology fields.

With state-of-the-art facilities and excellent support services, the Institute 
of Applied Technology offers Career-based Technical Education )CTE(, 
taught through English at the secondary and tertiary levels.  

- ABU DHABI POLYTECHNIC 

- APPLIED TECHNOLOGY HIGH SCHOOLS - ATHS

- FATIMA COLLEGE OF HEALTH SCIENCES - FCHS

-  أبوظبي بوليتكنك
-  ثانويات   التكنولوجيا   التطبيقية

-  كلية   فاطمة   للعلوم   الصحية

point.iat.ac.ae
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يبدأ البرنامج الدراسي في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية من الصف الثامن* وينتهي عند الصف 
الثاني عشر، يحصل الطالب بعدها على شهادة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المعتمدة من 

وزارة التربية والتعليم. يتألف البرنامج الدراسي من شقين أساسيين. الشق األول: “العلوم والمعارف 
الموحدة” وتتضمن مواد الرياضيات، العلوم )الفيزياء والكيمياء(، تقنية المعلومات، اللغة االنجليزية، 
اللغة العربية، والتربية اإلسالمية.  أما الشق الثاني: تكنولوجيا اإلتصال والمعلومات وتتضمن اختيار 

الطالب لتوجه من التوجهات األربعة المتوفرة وهي العلوم الهندسية، والهندسة التطبيقية، وعلوم 
الحاسب، والعلوم الصحية والتكنولوجيا . يختار الطالب إحدى التوجهات التكنولوجية مع بداية الصف 

الحادي عشر.

كما توفر ثانوية التكنولوجيا التطبيقية للطلبة المتفوقين من خالل “برنامج العلوم المتقدمة” 
فرصة لإللتحاق السريع بالدراسات الجامعية ويحصل الطالب في هذا البرنامج على شهادة ال ASP في 

الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، األحياء أو اإلحصاء، باإلضافة إلى شهادة التكنولوجيا التطبيقية.

ثانويات  التكنولوجيا  التطبيقية

المناهج

العلوم الهندسية
الهندسة التطبيقية

علوم الحاسب
العلوم الصحية والتكنولوجيا 

- العلوم والمعارف الموحدة  8 - 12
*يتم االلتحاق بثانويات  التكنولوجيا  التطبيقية في المنطقة الغربية ابتداًء من الصف السادس . 

- تكنولوجيا اإلتصال و المعلومات - الصف 11 - 12

point.iat.ac.ae

Applied Technology High Schools start from grade 8* and lead to a Secondary 
Certificate in Applied Technology accredited by the Ministry of Education. The 
Applied Technology High Schools offer career-cluster based technical education 
where all students study academic core subjects )including Mathematics, 
Science, Information Technology, English, Arabic and Islamic Studies(, and 
choose one of four career clusters offered in grade 11. The career clusters 
include Engineering Science, Applied Engineering, Computer Science, and 
Health Science & Technology. 

The Applied Technology High Schools also provide top rank students a fast track 
to university admission through the “Advanced Science Program”. In addition to 
the Secondary Certificate, this program leads to ASP certificate in Mathematics, 
Physics, Chemistry, Statistics, and Biology.

APPLIED TECHNOLOGY HIGH SCHOOLS

CURRICULUM

- ACADEMICS CORE SUBJECTS - GRADE 8 - 12
* ATHS WESTERN REGION START AT GRADE 6

- CAREER CLUSTERS - GRADE 11-12
Engineering Science

Applied Engineering

Computer Science

Health Science & Technology

ACCREDITING BODIES معتمدة من قبل 
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الدرجات  العلمية

دبلوم في صيانة الطائرات  
دبلوم عالي في صيانة الطائرات  

دبلوم عالي في تكنولوجيا هندسة الطائرات  
دبلوم عالي في إدارة المالحة الجوية  

دبلوم عالي في التكنولوجيا النووية  
الدبلوم العالي في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية  

دبلوم عالي في تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات  
البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية  

البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات  
البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة البترول   

البكالوريوس التطبيقي في هندسة تكنولوجيا التحكم اآللي  
البكالوريوس التطبيقي في هندسة تكنولوجيا أنظمة التحكم الذاتي  

عام :
تدريب عملي  

البرنامج التأسيسي    

- البكالوريوس التطبيقي - 4 سنوات

- الدبلوم العالي - 3 سنوات

- الدبلوم - سنتين

تخصصات  أبوظبي بوليتكنك  الجامعية

توفر أبوظبي  بوليتكنك     نظامًا   دراسيًا   ثنائيًا   يجمع   بين   التعليم   والتدريب   ويغطي   عدة  
 تخصصات   عالية   التقنية   وذلك   سعيًا   لتخريج   مايلزم   من   المهندسين   والتقنيين   لتلبية  

 متطلبات   الموارد   البشرية   والمساهمة   في   تحقيق   الرؤية اإلقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي.  

 أبوظبي بوليتكنك  

Abu Dhabi Polytechnic offers educational-professional training with 
multiple high-tech disciplines to produce technologists and engineers 
to serve the UAE’s industrial manpower needs required to achieve             
Abu Dhabi Economic Vision 2030.

ABU DHABI POLYTECHNIC

adpoly.ac.ae

CURRICULUM

- APPLIED BACHELOR - 4 YEARS 
- HIGHER DIPLOMA - 3 YEARS
- DIPLOMA - 2 YEARS

 Diploma in Aircraft Maintenance

 Higher Diploma in Aircraft Maintenance

 Higher Diploma in Aircraft Engineering Technologies

 Higher Diploma in Air Traffic Management

 Higher Diploma in Nuclear Technology

 Higher Diploma in Electromechanical Engineering 
Technology

 Higher Diploma in Information Security Engineering 
Technology

 Applied Bachelor in Electromechanical  Engineering 
Technology

 Applied Bachelor in Information Security Engineering 
Technology

 Applied Bachelor in Petroleum Engineering Technology

 Applied Bachelor in Autonomous Systems Engineering 
Technology

 Applied Bachelor in Metrology Science Program

GENERAL:
 On-Job Training

 Foundation Program

PROGRAMS

ACCREDITING BODIES معتمدة من قبل
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البرامـج

ماجستير التمريض في أمراض الكلى  

بكالوريوس العلوم في التمريض  

البكالوريوس والدبلوم العالي في الصيدلة  

البكالوريوس والدبلوم العالي في العالج الطبيعي  

البكالوريوس والدبلوم العالي في األشعة والتصوير الطبي  

البكالوريوس والدبلوم العالي في اإلسعاف والطوارئ  

عام 
البرنامج التأسيسي   

-  الصيدلة

-  التمريض

-  العالج الطبيعي

-  األشعة والتصوير الطبي

-  اإلسعاف والطوارئ

الدرجات  العلمية

ACCREDITING BODY معتمدة من قبل

تم تأسيس كلية فاطمة للعلوم الصحية في عام 2006 لتخريج كفاءات عالية في العلوم الصحية و لتكون قادرة 
على تلبية متطلبات قطاع الصحة المتنامي.

و تتعهد كلية فاطمة للعلوم الصحية بتخريج كفاءات على مستوى عالمي  قادر على تلبية متطلبات قطاع الصحة. 
وتلتزم بتوفير عدد من البرامج األكاديمية المختصة بالعلوم الصحية والتي تهدف من خاللها إلى تعليم منتسبي 

البرامج وتدريبهم على أحدث سبل التعليم والتكنولوجيا والخطط الدراسية المعترف بها محلًيا وعالمًيا.

كلية  فاطمة  للعلوم  الصحية
Established in 2006, Fatima College of Health Sciences aims to meet the 
growing need for skilled healthcare professionals in the UAE.

Fatima College of Health Sciences undertakes to graduate students with 
a global level of competencies in order to be capable of meeting the 
requirements of the health sectors.

FCHS is committed to provide a number of health sciences academic 
programs which aim at teaching and training qualifying students through 
the latest methods of education, technology and curriculum which are 
recognized locally and globally.

FATIMA COLLEGE OF HEALTH SCIENCES (FCHS)

fchs.ac.ae

PROGRAMS

PHARMACY

NURSING

PHYSIOTHERAPY

RADIOGRAPHY & MEDICAL IMAGING

EMERGENCY HEALTH AND PARAMEDICINE

 Master of Science in Renal Nursing

 Bachelor of Science in Nursing

 Bachelor and Higher Diploma in Pharmacy

 Bachelor and Higher Diploma in 
Physiotherapy

 Bachelor and Higher Diploma in 
Radiography & Medical Imaging 

 Bachelor and Higher Diploma Emergency 
Health and Paramedicine

GENERAL 

 Foundation Program

 -

 -

 -

 -

 -

DEGREES
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معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني

يوفر معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني نطاقًا واسعًا ومتنوعًا من برامج الدبلوم 
والدبلوم العالي  لتتناسب مع احتياجات سوق العمل الوطني، تشمل إدارة األعمال وتكنولوجيا 

المعلومات، والخدمات اللوجستية، والهندسة والتكنولوجيا الصناعية.

ABU DHABI VOCATIONAL EDUCATION 
& TRAINING INSTITUTE (ADVETI)

ADVETI offers a diverse range of applied Diploma and Higher 
Diploma programs to fit the needs of the national job market, 
including Business, Information Technology, Logistics, Engineering 
and Industrial Technologies. 

- SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS (STS)

- VOCATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT CENTRE (VEDC)

- AL JAZIRAH INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY

- BAYNOUNAH INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY

- AL JAHELI INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY

- SHARJAH INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

- AL REEF INSTITUTE OF LOGISTICS & APPLIED  TECHNOLOGY

-  المدارس الثانوية الفنية

-  مركز التعليم والتطوير المهني

-  معهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا

-  معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا

-  معهد الجاهلي للعلوم والتكنولوجيا

-  معهد الشارقة للعلوم والتكنولوجيا

-  معهد الريف لإلمداد والتكنولوجيا التطبيقية
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المناهج
العلوم والمعارف الموحدة - الصفوف 12-10

المسارات التعليمية - الصفوف 12-11

  -

 -
إدارة األعمال 

صيانة الهندسة 
صيانة الطيران 

اإلنتاج اإلعالمي اإلبداعي 
علوم صحية 

تقدم المدارس الثانوية الفنية برامج تدريبية مهنية ابتداًء من الصف العاشر ولمدة ثالث 
سنوات مع الحصول على شهادة فنية معتمدة من وزارة التربية والتعليم.   وتقوم بإعدادهم 
ليصبحوا فاعلين في تطوير الخطط والبرامج   المهنية   والتكنولوجية   للمؤسسات   التي   تركز  

 على   المشاريع   الفنية   والتكنولوجية   والمهنية .                                                                                                                   

المدارس  الثانوية  الفنية
STS Schools offer a three year program that starts from grade 10 leading to 
a Certificate accredited by the Ministry of Education. STS Schools prepare 
students for the world of work  and enable them to pursue their education 
and work in various industry sectors.

SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS (STS)

sts.ac.ae

CURRICULUM

ACADEMIC CORE – GRADE 10 -12 

CAREER CLUSTERS – GRADE 11 – 12

 -

 -

Business Studies

Engineering Maintenance

Aviation Maintenance

Creative Media Production

Health Sciences

ACCREDITING BODIES معتمدة من قبل 
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مركز التعليم والتطوير المهني
يلتزم مركز التعليم والتطوير المهني بتزويد الطالب المواطنين الراغبين في الدراسة في المجال 
المهني بتعليم وخبرات تتيح لهم أن يلعبوا دورًا فعاالً في مجتمع واقتصاد دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. وتتوافق برامج مركز التعليم والتطوير المهني مع المهنة المطلوبة لسوق العمل ويتم 
تقديم المساعدة الالزمة لجميع الخريجين إليجاد الوظيفة المناسبة بعد التخرج.

يطرح مركز التعليم والتطوير المهني أساليب تعليم بديلة تركز على أساليب التعليم التطبيقي 
)التعليم المستند على الممارسة العملية( وهو مرتبط بشكل وثيق مع برنامج التطوير الشخصي 

الذي يتم تدريب الشباب من خالله على االنضباط الذاتي وأخالقيات العمل ومهارات العمل التي 
تضعهم على الطريق السليم في حياتهم المهنية.

VOCATIONAL EDUCATION DEVELOPMENT 
CENTRE (VEDC)

VEDC is a boarding institute that caters for Emiratis who have an interest 
in vocational studies rather than mainstream academic education, 
enabling them to become citizens who will play an active role in 
contributing to the UAE society and economy. VEDC also provides 
the necessary assistance for all graduates to find suitable jobs after 
graduation.

The industry-based VEDC programs lead to a Certificate of Applied 
Learning. The curriculum focuses on applied learning methods which are 
well integrated with a personal development program that educates 
young men in self-discipline, work ethics, and employability skills.

ACCREDITING BODIES معتمدة من قبل 

vedc.ac.ae
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ACCREDITING BODIES معتمدة من قبل 
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معهدالجزيرة  للعلوم  والتكنولوجيا
الموقع:  أبو ظبي

البرامـج

AL JAZIRAH INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
Location: Abu Dhabi  

PROGRAMS

 Certificate in IT (Networking)
 Diploma in IT )Networking(
 Diploma in IT )Multimedia(

INFORMATION TECHNOLOGY

 Certificate in Accounting L4
 Diploma in Accounting
 Certificate in Project Management L4
 Diploma in Project Management
 Diploma in Human Resource Management

BUSINESS

 Certificate in Environmental, Health and Safety L4
 Diploma in Environmental, Health and Safety

 Certificate in Office Administration L3 (Etihad)
 MoE Certificate in Business Administration L4

 ADVETI Foundation Program
 Continuous Education Program

INDUSTRIAL TECHNOLOGY

CORPORATE TRAINING PROGRAMS

GENERAL:

Al Jazirah Institute was established in early 2007 by the government of the 
Emirate of Abu Dhabi to provide vocational education and training to prepare 
Emiratis for jobs in the growing local economy.

Al Jazirah Institute offers full time courses up to the Diploma level. The programs 
have been designed and developed to meet the requirements of employers. 
Students enrolled in Diploma level courses undertake eight weeks of work 
experience.

Al Jazirah Institute encourages students to make the most of the employment 
opportunities that are available and to gain a valuable qualification which will 
enhance career prospects.

إدارة األعمال :  
شهادة المحاسبة _ المستوى الرابع .   

دبلوم في المحاسبة .   
شهادة إدارة المشاريع _ المستوى الرابع .   

دبلوم في إدارة المشاريع .   
دبلوم في إدارة الموارد البشرية .   

تقنية المعلومات :  
شهادة في تقنية المعلومات _ الشبكات .   
دبلوم في تقنية المعلومات _ الشبكات .   

دبلوم في تقنية المعلومات _ وسائط االعالم .   

التكنولوجيا الصناعية:  
شهادة في البيئة والصحة والسالمة ـ المستوى الرابع.   

دبلوم في البيئة والصحة والسالمة .   

برنامج تدريب الشركات:  
شهادة في إدارة المكاتب _ المستوى الثالث ) طيران اإلتحاد ( .   

شهادة في إدارة األعمال من وزارة التربية والتعليم _ المستوى الرابع .   

عام :  
البرنامج التأسيسي لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني .   

برنامج التعليم المستمر .   

تأسس معهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا في مطلع العام 2007 بقرار صادر من حكومة إمارة أبوظبي 
بهدف توفير التعليم والتدريب المهني للمواطنين اإلماراتيين لتأهيلهم للمساهمة في تطوير االقتصاد 

المحلي.

يطرح معهد الجزيرة برامج تعليمية للحصول على الدبلوم. ولقد تم تصميم وتطوير البرامج الدراسية لتلبية 
احتياجات سوق العمل ويحصل الطالب على تدريب عملي لمدة ثمانية أسابيع.

يشجع معهد الجزيرة الطالب على االستفادة القصوى من فرص العمل المتوفرة والحصول على المؤهالت 
المناسبة التي من شأنها تعزيز مستقبلهم المهني.
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BUSINESS:
 Certificate in Project Management L4
 Diploma in Event Management

CORPORATE TRAINING PROGRAMS:
 Mechanical Maintenance Technician
 Technical Operator Training Program

GENERAL:
 ADVETI Foundation Program

PROGRAMS

Baynounah Educational Complex )BEC( comprises schools and 
further education institutions established to prepare Emiratis to 
perform effectively in the UAE work force.  BEC plans its programs 
to help students develop the maturity and self-confidence required 
in their future professional life and to ensure that they are job-ready 
upon graduation.  

BEC provides a hands-on industry driven approach using the latest 
high-tech equipment in its laboratories and workshops.  Guided by 
industry needs, the courses and training programs meet the needs 
of local labor market and support Emiratization.

BAYNOUNAH EDUCATIONAL COMPLEX
Location: Madinat Zayed, Western Region )Al Garbia(

يضم مجمع بينونة التعليمي )BEC( مدارس ثانوية وبعض مؤسسات 
التعليم العالي التي أنشأت بهدف إعداد الطلبة المواطنين ألداء فّعال 

في سوق العمل اإلماراتي. تم تخطيط برامج مجمع بينونة التعليمي 
)BEC( لمساعدة الطالب على تطوير الثقة بالنفس والنضج المطلوب 

لضمان جاهزيتهم لسوق العمل عند تخرجهم.

يوفر مجمع بينونة التعليمي )BEC( التدريب العملي على النهج 
الصناعي الحديث من خالل إستخدام أحدث المعدات ذات التقنية العالية 
في المختبرات وورش العمل وذلك حسب ما تقتضيه متطلبات الصناعة 

المحلية, حيث تلبي الدورات والبرامج التدريبية احتياجات سوق العمل 
المحلي وتدعم التوطين.

مجّمع  بينونة  التعليمي
الموقع: مدينة زايد،  المنطقة الغربية

ACCREDITING BODIES معتمدة من قبل 

    
األعمال

شهادة في إدارة المشاريع _ المستوى الرابع.  
دبلوم في إدارة الفعاليات .  

برنامج تدريب موظفي الشركات:

فني صيانة ميكانيكي .  
برنامج تدريب المشغلين الفنيين .  

عام :

البرنامج التأسيسي لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني .  

البرامج
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معهد  الجاهلي  للعلوم  والتكنولوجيا
الموقع:  العين

تأسس معهد الجاهلي للعلوم والتكنولوجيا في العام 2008 من قبل حكومة أبوظبي لتقديم تعليم 
وتدريب مهني عالي الجودة للمواطنين اإلماراتيين إلعدادهم لاللتحاق بسوق العمل في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

لقد تم تصميم برامج معهد الجاهلي التعليمية بالتشاور مع سوق العمل المحلي مع التركيز الواضح على 
متطلبات سوق العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ترتكز برامج التعليم والتدريب على متطلبات 

أصحاب العمل وتهدف  إلى تزويد الطالب بالمهارات العملية والمهنية الالزمة لضمان حصولهم على 
مؤهالت علمية ذات جودة عالية.

يحصل خريجي معهد الجاهلي على شهادة الدبلوم التي تزودهم بالمعرفة الفنية والمهنية الالزمة للعمل 
بصفة فني ومشرف.

البرامـج
إدارة األعمال  

شهادة في المحاسبة _ المستوى الرابع    
دبلوم في المحاسبة    

دبلوم في إدارة الموارد البشرية   
تقنية المعلومات :  

دبلوم في تقنية المعلومات )شبكات(   
التكنولوجيا الصناعية :  

دبلوم المرحلة األساسية    
شهادة في البيئة والصحة والسالمة _ المستوى الرابع   

دبلوم في البيئة والصحة والسالمة    
شهادة في الهندسة التكنولوجية - الصيانة الميكانيكية    

دبلوم في الهندسة التكنولوجية -الصيانة الميكانيكية   
برامج تدريب الشركات :  

شهادة في إدارة األعمال ) صحة (   
برنامج صيانة التكنولوجيا الميكانيكية    

برنامج تدريب المشغل الفني   
عام :  

البرنامج التأسيسي لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني    
برنامج التعليم المستمر   

AL JAHELI INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
Location: Al Ain

The Al Jaheli Institute of Science and Technology was founded in 2008 by 
the Abu Dhabi Government. The aim of the institute is to provide high quality 
vocational education and training that will train Emiratis to work successfully in 
new industrial sectors in the UAE.

The programs offered at Al Jaheli Institute are defined in partnership with 
industry to meet the needs of the local labor market. The education and training 
delivered by the institute is based on the requirements of employers, and 
enables students to gain practical knowledge and specialized professional skills 
to enter technical and vocational employment as technicians and supervisors 
upon graduation.

PROGRAMS

BUSINESS
 Certificate in Accounting L4
 Diploma in Accounting
 Diploma in Human Resources Management

INFORMATION TECHNOLOGY:
 Diploma in IT )Networking(

INDUSTRIAL TECHNOLOGY:
 Core Stage Diploma
 Certificate in Environmental, Health and Safety L4
 Diploma in Environmental, Health and Safety
 Certificate in Engineering Technology - Mechanical Maintenance
 Diploma in Engineering Technology - Mechanical Maintenance

CORPORATE TRAINING PROGRAMS
 Certificate in Business Administration (SEHA)
 Mechanical Maintenance Technician Program
 Technical Operator Training Program

GENERAL
 ADVETI Foundation Program
 Continuous Education Program ACCREDITING BODIES معتمدة من قبل 
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 معهد الشارقة  للعلوم  والتكنولوجيا 
الموقع: الشارقة

 تأسس معهد الشارقة للعلوم والتكنولوجيا في عام  2003  من قبل حكومة الشارقة، وفي عام 2012 
انظم معهد الشارقة للعلوم والتكنولوجيا لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني في مجال التعليم 

العالي و يتبع في إدارته لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني . ويقدم المعهد شهادات 
معترفة من الهيئة الوطنية للمؤهالت من المستوى األول حتى الرابع في برنامج التعليم المستمر.     

البرامـج

برامج تدريب الشركات :  

صيانة عامة في مجال النفط والغاز   
فني تشغيل في مجال النفط والغاز   

برنامج تدريب المشغل الفني   
عام :  

البرنامج التأسيسي لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني    
برنامج التعليم المستمر   

ACCREDITING BODIES معتمدة من قبل 

SHARJAH INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Location: Sharjah

Sharjah Institute of Science and Technology was established in 2003 under the 
Government of Sharjah. In 2012, Sharjah Institute of Science and Technology 
joined the ADVETI Institutes for Higher Education under the management of 
ACTVET. The Institute offers NQA-approved programs from level one to four on the 
Continuous Education Program.

PROGRAMS

CORPORATE TRAINING PROGRAMS

 General Maintenance for Oil & Gas

 Operations Technician for Oil & Gas

 Technical Operator Training Program

GENERAL

 ADVETI Foundation Program

 Continuous Education Program



تأسس معهد الريف لإلمداد والتكنولوجيا التطبيقية في العام الدراسي 2010-2011 بدياًل 
ألكاديمية اإلمداد واإلدارة . تكمن مهمة وأهداف المعهد في تدريب وإعداد الطالب اإلماراتيين للنجاح 

والتميز الفني والمهني في مجاالت اإلمداد واإلدارة وتخصصات تكنولوجيا الهندسة.

إن الطلب على تدريب برامج اإلمداد وتكنولوجيا الهندسة في جميع المجاالت في ازدياد مستمر في 
جميع أنحاء األمارات. إن فرص العمل لتوظيف خريجي برامج اإلمداد وتكنولوجيا الهندسة في جميع 

المجاالت تتزايد في دولة اإلمارات العربية المتحدة, خاصة في مؤسسات اإلنتاج والصناعات المحلية 
وكذلك في القوات المسلحة.

Al Reef Institute of Logistics and Applied Technology was 
established in 2011 to replace the Logistics Academy. The mission 
of the Institute is to train and qualify UAE students to obtain 
technical and vocational qualifications in Logistics and various 
Engineering disciplines. 

The demand for trained logisticians and Engineering Technicians 
at all levels is steadily increasing across the Emirates, and job 
opportunities are expected to become available in various 
sectors of the local industry, as well as the Armed Forces.

AL REEF INSTITUTE OF LOGISTICS 
AND APPLIED TECHNOLOGY

PROGRAMS

معهد الريف  لإلمداد والتكنولوجيا  التطبيقية 
الموقع:  الشهامة، أبوظبي

Location: Al Shahama, Abu Dhabi  

ACCREDITING BODIES معتمدة من قبل 

البرامـج

   إدارة األعمال :
    شهادة في اإلمداد واإلدارة 
    دبلوم في اإلمداد واإلدارة 

    دبلوم عالي في اإلمداد واإلدارة
التكنولوجيا الصناعية :  

المرحلة األساسية في الهندسة    
شهادة في الهندسة التكنولوجية - الصيانة الميكانيكية    

دبلوم في الهندسة التكنولوجية - الصيانة الميكانيكة   
دبلوم في التقنية الهندسية - الصيانة الكهربائية   

برامج تدريب الشركات :  
فني صيانة كهربائية في مجال النفط والغاز   

صيانة عامة في مجال النفط والغاز    
أجهزة تحكم تقني في مجال النفط والغاز   

فني في الصيانة الميكانيكية    
فني صيانة في مجال النفط والغاز   

عام :  
البرنامج التأسيسي لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني   

BUSINESS
 Certificate in Logistics and Management
 Diploma in Logistics and Management
 Higher Diploma in Logistics and Management

INDUSTRIAL TECHNOLOGY:
 Core Stage Engineering
 Certificate in Engineering Technology - Mechanical Maintenance
 Diploma in Engineering Technology - Mechanical Maintenance
 Diploma in Engineering Technology - Electrical Maintenance

CORPORATE TRAINING PROGRAMS
 Electrical Maintenance for Oil & Gas
 General Maintenance for Oil & Gas
 Instrument Technician for Oil & Gas
 Mechanical Maintenance Technician
 Mechanical Maintenance for Oil & Gas

GENERAL
 ADVETI Foundation Program
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INITIATIVES AND EVENTS
المبادرات والفعاليات



TVET INNOVATION CONFERENCE

االبتكار ليس مجرد مهارة بسيطة، بل هو أسلوب تفكير، ومفهوم يشبه إلى حد كبير مفهوم إدارة الجودة الشاملة، 
ويجب استحضاره والعمل به بشكل دائم بصرف النظر عن طبيعة المهنة أو الظروف المحيطة. فالعمل بمنظور 
االبتكار ال يؤثر فقط على تطوير وتحسين تطبيقات التكنولوجيا فحسب، بل ويمتد تأثيره اإليجابي على التعليم 

والتدريب وإدارة الموارد البشرية وقبول الطالب، وبال شك أن كل ما يندرج ضمن منظومة المؤسسة التعليمية من 
الممكن بل ويجب إعادة النظر فيه وتطويره.

تماشيًا مع االستراتيجية الوطنية الداعية لالبتكار، وفي ظل إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 2015 عامًا لالبتكار، نظم مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني 
فعاليات مؤتمر االبتكار في التعليم التطبيقي 2015، والذي عقد في 25 نوفمبر من عام 2015 في مقر كلية فاطمة 

للعلوم الصحية في أبو ظبي. وقد استقطب الحدث مجموعة من رواد الفكر والخبراء واألكاديميين والمتخصصين 
بمن فيهم معالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي وزيرة دولة للتسامح ونخبة من المتحدثين 

المرموقين من داخل الدولة وأيضًا من جهات دولية مثل فنلندا والواليات المتحدة األمريكية وألمانيا، وفاق عدد حضور 
المؤتمر الـ 400 شخص.   وتم تبادل األفكار ووجهات النظر المتنوعة واألساليب المبتكرة المتعلقة بمستقبل التعليم 

والتدريب التقني والمهني.

كما تفرد المعرض المصاحب للمؤتمر بإبراز أعمال وابتكارات طالب وطالبات إماراتيين حضروا من 11 جهة تعليمية 
مختلفة ليعرضوا مشاريعهم وابتكاراتهم التي أثارت إعجاب زوار المعرض بتنوعها وتميزها إذ ضمت تقنيات جديدة 

مثل: نظام بيئي مستدام، أتمته األجهزة المنزلية لذوي االحتياجات الخاصة عن طريق الموجات الدماغية، كتاب تفاعلي 
يستخدم الواقع المعزز، حلول مبتكرة لمواقف السيارات وأنظمة العزل الصوتي وغيرها.  وقد حظي المعرض باهتمام 
واسع من المؤسسات الحكومية التي تبنت بعض المواهب الطالبية وأبرمت مع المؤسسات التعليمية اتفاقيات رعاية 

لتطوير ودعم الكفاءات اإلماراتية.

مؤتمر االبتكار

actvet.ac.ae

CONFERENCE SUB-THEMES:

1.  INNOVATIONS IN TEACHING AND LEARNING FOR TVET

2.  INNOVATIONS IN TECHNOLOGY TO SUPPORT TVET

3.  INNOVATIONS IN TVET ORGANIZATIONAL SYSTEMS

4.  INNOVATIONS IN PARTNERSHIP MODELS FOR TVET

ألقى المؤتمر الضوء على االبتكارات في مجاالت عدة ضمن منظومة التعليم 
والتدريب التقني والمهني نذكر منها: 

1 0    االبتكار في طرق »التعليم والتعلم« ضمن منظومة التعليم والتدريب التقني 
والمهني 

2 0   االبتكار في تطبيقات التكنولوجيا بهدف دعم التعليم والتدريب التقني 
والمهني

3 0   االبتكار في األنظمة المؤسسية للتعليم والتدريب التقني والمهني

4 0   االبتكار في نماذج الشراكة ضمن قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني

Innovation is a necessity if our economy is to grow and 
diversify within a context and trajectory of sustainable 
development. ACTVET supports teaching, learning and 
applied research programs and initiatives that contribute to 
the human resources innovation capacity of the UAE.

Based on the directives of His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, President of the UAE, to mark ‘2015: 
Year of Innovation’, ACTVET launched TVET Innovation 
Conference to promote Innovation in Applied Learning. 
The inaugural TVET Innovation Conference, which took 
place at Fatima College of Health Sciences )Abu Dhabi(, 
attracted more than 400 attendees including Her Exellency 
Sheikha Lubna bint Khalid bin Sultan Al Qasimi, Minister 
of State for Tolerance, and prominent speakers from the 
UAE, Finland, US and Germany. The conference brought 
together thought leaders, experts, academics, and 
specialists to share their diverse views and innovative 
approaches on the future of Technical and Vocational 
Education and Training in the UAE.

The event also featured a showcase of innovative projects 
by students from eleven different organizations. Amongst 
the projects: a sustainable ecosystems, a brain controlled 
home automation system for people with special needs, an 
interactive augmented reality book, a innovative parking, 
and soundproofing system.  The showcases attracted 
government organisations to sign sponsorship contracts 
with the talented students to further capitalise on their skills 
and innovative approaches. 



UAE TVET WEEK 

أطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أسبوع التعليم التقني، الحدث األبرز في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي يسلط الضوء على إنجازات التعليم والتدريب التقني والمهني 

وهو األول من نوعه في الدولة. 

من خالل التركيز على الفرص الناتجة من التعاون بين قطاعي الصناعة والتعليم والتدريب 
التقني من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا للشباب اإلماراتي. يهدف أسبوع التعليم التقني إلطالع 

الطالب المحتملين حول الفوائد والتطور في مجال التعليم الفني والمهني والتدريب وكذلك 
لتصبح منصة وطنية عالمية لرواد الصناعة والخبراء وصانعي القرار ومقرًا لتبادل األفكار بما يخص 

التعليم الفني واتجاهاته في المستقبل.

تماشيًا مع شعار الفعالية »موائمة قطاع الصناعة مع قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني 
: السبيل إلى اقتصاد أكثر تنوعًا« سيتناول منتدى القادة الذي يعلن انطالقة »أسبوع التعليم 
التقني 2016« العوامل األساسية لتنمية اقتصاد مستدام قائم على توافق مهارات ومؤهالت 

الخريجين مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. 

أسبوع التعليم التقني لإلمارات 

actvet.ac.ae/en/TVETWeek

   -  5-DAY EVENT

   -  TVET LEADERS FORUM WITH WORLD-
RENOWED EXPERTS

   -  9 TVET INSTITUTIONS ACROSS THE UAE

   -  MINI-EXPO, CAMPUS OPEN-DAY, 
   WORKSHOPS AND SEMINARS

5 أيام للحدث 

 TVET قادة المنتدى مع عالم خبراء

9 مؤسسات في مختلف أنحاء اإلمارات 

   ميني اكسبو في المؤسسات التعليمية باليوم 

 المفتوح وورشات عمل وندوات

-

-

-

-

Launched by ACTVET to nationally celebrate the achievements of 
Technical and Vocational Education and Training, TVET Week is the first 
event of its kind in the UAE.

TVET Week aims to inform prospective students about the benefits and 
advances in Technical and Vocational Education and Training )TVET(, as 
well as to become the national platform for industry and government 
leaders, policy-makers, experts and educators to exchange ideas and 
expertise on future trends in the TVET sector.

By focussing on the theme ‘TVET and industry: A Bridge Towards Economic 
Diversification’, TVET Week 2016 addressed the critical factors in 
sustainable economic development linked to the alignment of graduates’ 
skills and qualifications with present and future labor market demand. 
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worldskillsabudhabi2017.com

WORLDSKILLS ABU DHABI 2017
The capital will host thousands of competitors and visitors at WorldSkills 
Abu Dhabi in October 2017 - the first time that the world championships of 
vocational skills will be held in the Middle East. The WorldSkills competition is 
the largest global vocational education and skills excellence event, which 
will bring together the very best practitioners from more than 70 Member 
countries and regions.

Competitors will compete in around 50 skills areas ranging from carpentry to 
mobile robotics, and from floristry to aircraft maintenance. The event, which is 
an integral part of the fulfilment of UAE Vision 2021and Abu Dhabi Economic 
Vision 2030, is expected to attract 1,200 Competitors and thousands of visitors 
from around the world.                                                       

Don’t miss WorldSkills Abu Dhabi 2017 - a global showcase of skills.

فازت إمارة أبوظبي ممثلة في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، باستضافة مسابقة 
المهارات العالمية 2017 والتي ستعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في أكتوبر 2017. 

مسابقة المهارات الدولية هي الحدث األكبر في التعليم المهني و المهارات المتميزة على مستوى 
العالم. وستقوم كل دول األعضاء في مسابقة المهارات العالمية وعددها أكثر من  70 دولة باختيار 

أفضل المواهب للتنافس في مهاراتهم التي يختارونها في مسابقة المهارات العالمية 2017. وسيتم 
التنافس على 50 مهارة تمتد من النجارة، التزيين بالزهور، والروبوتات المتنقلة إلى صيانة الطائرات. 

وستضم المسابقة 1,200 متسابق من أنحاء العالم وعشرات اآلالف من الزوار. مسابقة المهارات العالمية 
أبوظبي 2017 ستكون  منصة عالمية لعرض المهارات ال يجب تفويتها. 

مسابقة المهارات العالمية  أبوظبي 2017

- 50 SKILL COMPETITIONS

- 1,200+ COMPETITORS

- 70+ WORLDSKILLS COUNTRIES AND        
  REGIONS

- THOUSANDS OF VISITORS FROM           
  AROUND THE WORLD

50 مسابقة مهارات 

أكثر من 1,200 متسابق

أكثر من 70 دولة مشاركة 

اآلالف من الزوار من جميع أنحاء العالم 

-

-

-

-
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EMIRATES SKILLS NATIONAL COMPETITION 
In line with Abu Dhabi Economic Vision 2030 and UAE Vision 2021, 
EmiratesSkills aims at raising awareness of career-based technical and 
vocational education among young Emiratis towards the development of 
the national workforce to serve industrial and technological growth in the 
UAE.

Under the patronage of Her Highness Sheikha Fatima Bint 
Mubarak, Chairwoman of the General Women’s Union, Supreme 
Chairwoman of the Family Development Foundation and President of the 
Supreme Council for Motherhood and Childhood, EmiratesSkills promotes 
the annual National Competition. The event celebrates the outstanding 
Emirati talents in more than 30 technical and vocational skills categories 
across 40 competitions. 

يتوافق   دور   مهارات   اإلمارات   مع   رؤية   أبوظبي   االقتصادية 2030  ورؤية   اإلمارات   االقتصادية   2021 من   خالل  
 رفع مستوى الوعي بالمهن التي تستند على التعليم التقني والمهني بين الشباب اإلماراتيين من أجل 

إعداد القوى العاملة الوطنية لخدمة النمو االقتصادي والتكنولوجي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة اإلتحاد النسائي العام، الرئيسة األعلى لمؤسسة 
التنمية األسرية، رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة، تنظم وتروج مهارات اإلمارات المسابقة 

الوطنية سنويًا. تهدف المسابقة الوطنية إلى اإلحتفاء بالمواهب المتميزة للمواطنين في أكثر من 40 
مسابقة عبر 30 فئة من المهارات.

المسابقة الوطنية لمهارات اإلمارات

- 529 COMPETITORS  AGED 16 - 22 YEARS 

- 2 DAYS COMPETITION

- 30 SKILL CATEGORIES

- 40 COMPETITIONS

- 200 VOLUNTEERS

- 40 JUDGING PANELS

- 20,000+ SQM COMPETITION AREA

    

- 529 متسابقا - من الفئة العمرية ما بين 16 و 22 عامًا

- يومان من المنافسة

- 30 مهارة

- 40 مسابقة 

- 200 متطوع

- 40 لجنة تحكيم

- قاعة مسابقات أكبر من  20,000 م2

- معايير قياس رسمية وفق منظمة المهارات العالمية
- OFFICIAL MEASUREMENT STANDARDS    
- OF WORLDSKILLS COMPETITION
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SKILLS4LIFE TECHNOLOGY CAMP
Each year ACTVET promotes Skills4life Technology Camp, which focuses on 
providing students with short courses in more than twenty technical and 
vocational skills during the school break and enhancing their existing skills on 
giving them the chance to discover new ones. 

Skills4life is designed to focus on providing a variety of positive learning 
experiences through recreational activities, field trips, competitions, 
leadership training, meetings with experts and leading industries. 

ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني برنامج مهارات حياتية »مخيم التكنولوجيا« 
كل عام ويركز البرنامج على تزويد الطالب ببرامج قصيرة المدى في أكثر من 20 مهارة مهنية وتقنية 
خالل العطالت المدرسية وذلك بهدف تنمية مهاراتهم الحالية ومنحهم فرصة الكتشاف مهارات أخرى.

تم تصميم برنامج مهارات للحياة للطالب من الصف السادس إلى الثاني عشر ويركز على توفير خبرات 
تعليمية متنوعه من خالل األنشطة الترفيهية، الرحالت الميدانية، المسابقات، التدريب على مهارات 

القيادة، ومقابلة الخبراء والتعرف على الصناعات الرائدة. 

مهارات حياتية “مخيم التكنولوجيا” 

اكتشـف مهـاراتـك ... خطـط لمستقبـلـك
DISCOVER YOUR SKILLS…DESIGN YOUR FUTURE

- 25 CAMPUSES ALL OVER UAE

- 2500 STUDENTS FROM GRADE 6 TO 12

- FULL TIME COURSES IN MORE THAN 20 
DIFFERENT SKILLS

- ENGLISH LANGUAGE INTEGRATED IN EACH COURSE

25 حرم تعليمي في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة

2500 طالب من الصف 12-6

دورات بدوام كامل في أكثر من 20 مهارة مختلفة

اللغة اإلنجليزية متكاملة في كل دورة

-

-

-

-
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YESTOWORK
Under the patronage of His Highness Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, 
Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs of the UAE, ACTVET 
promotes YEStoWork program to reinforce Emirati youths employability in the 
private sector and create opportunities for lifelong learning. 

The program runs each summer and winter during school breaks and 
involves students between 15 and 20 years old, and 10 partners in 300 
different work locations across the UAE. Students participating in YEStoWork 
gain professional experience and specialized training in retail services and 
operations. 

تحت   رعاية   سمو   الشيخ   منصور   بن   زايد   آل   نهيان   نائب   رئيس   مجلس   الوزراء   وزير   شؤون   الرئاسة،   أطلق  
 مركز   أبوظبي   للتعليم   والتدريب   التقني   والمهني برنامج   نعم   للعمل    لتعزيز   مشاركة   الكوادر   الوطنية  

 في القطاع الخاص وخلق فرص للتعلم مدى الحياة.                                                                                                                                                                                                       

يتم إطالق البرنامج خالل العطلة الصيفية والشتوية ويضم طالب مابين 15 إلى 20 سنة و 10 شركاء 
في أكثر من 300 متجرًا في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة.  ويكتسب الطلبة المشاركون في 

المبادرة الخبرة المهنية والتدريب التخصصي في خدمات التجزئة والعمليات.

 نعم   للعمل      

-  1 WEEK TRAINING

-  2 WEEKS WORK PLACEMENT -                                      
   DURING SCHOOL BREAKS

-  10 PARTNERS

-  300+ OUTLETS ALL OVER UAE

طالب وطالبات من الفئة العمرية
 ما بين 15 و 20 سنة

-

-

-  SELECTED STUDENTS AGED 15 - 20 YEARS OLD

أسبوع من التدريب

أسبوعان في مواقع العمل خالل العطل المدرسية

10 شركاء

-

-

-

أكثر من 300 متجرًا في جميع أنحاء -
اإلمارات العربية المتحدة
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مهرجان المرح للصحة واللياقة       
تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام، الرئيسة األعلى 

لمؤسسة التنمية األسرية ورئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة، يجمع مهرجان المرح للصحة 
واللياقة محبي الصحة واللياقة البدنية، مع الخبراء الطبيين، والنوادي الصحية، والمؤسسات المعنية 

بأنماط الحياة الصحية، وخبراء التغذية، والطهاة بهدف نشر الوعي والمعرفة حول مفهوم الصحة 
واللياقة البدنية ضمن جو يسوده المتعة والمرح.

المجتمع اإلماراتي مدعو لالنضمام إلى فعاليات مهرجان المرح للصحة واللياقة واالستمتاع لمدة شهر 
كامل بالعديد من أنشطة  الصحة واللياقة المجانية، والفحوص الطبية ونصائح التغذية، ومسيرة 

المشي وركوب الدراجات، والتوعية الصحية في المدارس ومراكز التسوق واألماكن العامة، إلى جانب 
الحدث الرئيسي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

HEALTH AND FITNESS FUN FESTIVAL
Under the patronage of Her Highness Sheikha Fatima Bint Mubarak, 
Chairwoman of the Family Development Foundation and the Head 
of the General Women’s Union, the Health & Fitness Fun Festival brings 
together health and fitness enthusiasts, medical experts, chefs, fitness clubs, 
organizations and businesses focused on healthy living and nutrition to 
promote health and fitness awareness and knowledge while having fun. 

For a full month the UAE community is invited to participate in a full 
immersion of free fitness and fun activities as well as health and nutrition 
awarness across the UAE in schools, shopping malls, public areas and at 
ADNEC.

 70+ EXHIBITORS

 20,000+ VISITORS

 300 SCHOOLS INVOLVED

 3,000+ HEALTH CHECKUPS PERFORMED 
IN PREVIOUS EDITIONS

 30+ DIFFERENT FITNESS ACTIVITIES

أكثر من 70 عارضا

أكثر من 20,000 زائرًا

300 مدرسة مشاركة

إجراء أكثر من 3,000 فحص طبي في             
السنوات السابقة

أكثر من 30 نشاط مختلف

-

-

-

-

-

       - 

- 

- 

-
 

 -
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FAZAA
Originated from the ‘backbone’ of Emirati culture, Fazaa is an initiative 
for providing help and assistance to others. 

The voluntary program involves high schools students and aims to 
encourage the younger generation to play a significant role in society 
by promoting and preserving local culture and heritage and raising 
community awareness through voluntary work. Fazaa’s volunteers gain 
personal growth and reinforce their sense of social awareness and 
responsibility.

“فزعة”   من   التراث   اإلماراتي   وتعني  المبادرة   لتقديم   العون   والمساعدة  .  “فزعة”   هي   مبادرة   استراتيجية  
 أطلقها   مركز   أبوظبي   للتعليم   والتدريب   التقني   والمهني   بالمشاركة   مع   هيئة   أبوظبي   للثقافة  

 والسياحة.   

هذا البرنامج التطوعي يضم طلبة المدارس الثانوية ويهدف إلى تشجيع جيل الشباب إلى أداء دور 
مهم في المجتمع من خالل الترويج والحفاظ على الثقافة المحلية والتراث، ورفع مستوى وعي المجتمع 

بأهمية التطوع. تسهم مبادرة »فزعة« في تنمية شخصية المتطوعين وتعزيز الوعي االجتماعي لديهم 
وشعورهم بالمسؤولية. 

فزعة 

-  STUDENTS IN SECONDARY AND             -      
   POST-SECONDARY INSTITUTES

-  A MINIMUM OF 30 HOURS/YEAR           
-  VOLUNTARY SERVICE

-  TOTAL OF 120 HOURS FOR THE         - -   
   GRADUATION CERTIFICATE 

الطالب في المعاهد الثانوية وما بعد الثانوية

ما ال يقل عن 30 ساعة / خدمة تطوعية في السنة 

120 ساعة متطلبة للحصول على شهادة التخرج

-

-

-
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HERITAGE4LIFE CAMP

تركز   مبادرة   التراث   للحياة   أو   مخيم   البيت   متوحد   على   الحفاظ   على   ثقافة   دولة   اإلمارات   العربية   المتحدة  
 وتقاليدها   األصيلة،   وخاصة   بين   جيل   الشباب،   وصون   العادات   القديمة   التي   تعد   إحدى   أهم   مقومات  

 الحفاظ   على   الهوية   اإلماراتية   الوطنية .                                                                                                          

مخيم   البيت   متوحد   هو   فرصة   عظيمة   الكتشاف   الحرف   اليدوية   الجديدة،   والتمتع   باألنشطة   اليومية  
 المتعلقة   بالتراث   الثقافي،   التكنولوجيا،   الرياضة   والترفيه،   واكتساب   الخبرة   والتجربة الحياتية والمهنية.  

 مخيم   التراث   للحياة     يعكس   تغييرات   إيجابية   في   سلوك   ومواقف   الطلبة   ويشجعهم   على   أداء   دور   فاعل  
 في   المجتمع   عن   طريق   إحياء   التراث   والحفاظ   على   التقاليد   والقيم   األصيلة .                                                                                                                                                                                

مخيم البيت متوحد
مخيم البيت متوحد

- HERITAGE4LIFE IS ORGANISED DURING AL 
DHAFRA FESTIVAL, WHICH TAKES PLACE    
EACH YEAR IN DECEMBER IN MADINAT     
ZAYED IN THE WESTERN REGION

- HERITAGE4LIFE CAMP HOSTS 4000  
STUDENTS, 15-18 YEARS OLD

- CAMP AREA 3200 SQM 

تقام فعاليات مخيم »البيت متوحد« على هامش   -
مهرجان الظفرة الذي يقام في شهر ديسمبر من 

كل عام في مدينة زايد / المنطقة الغربية

-      يستقبل المخيم سنويًا 4000 طالب وطالبة 
تتراوح أعمارهم ما بين 15 – 18 عامًا

-      تمتد مخيمات »البيت متوحد« على مساحة تفوق 
3200 م2

Heritage4life Camp focuses on rediscovering the authentic traditions and 
the culture of the UAE. The initiative aims at preserving the heritage and 
national identity, especially amongst the young generation. 

Heritage4life is a great chance to discover new hands-on skills, enjoy daily 
activities about cultural heritage, technology, sports and entertainment, 
and gain professional and life experience. 

The Camp activities bring positive changes in the behavior and 
attitude of students and encourage youths to play an active role in the 
community by reviving the Emirati traditions and national values.
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 معهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا
 منطقة المقطع “بين الجسرين”، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة, 

هاتف:  5082700 2 +971 - فاكس:  5082711 2  +971
info.aljazirah@adveti.ac.ae :البريد اإللكتروني

 معهد الجاهلي للعلوم والتكنولوجيا
 العين، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة,   

هاتف: 7157500 3 +971 - فاكس: 7549629  3 +971 
info.aljaheli@adveti.ac.ae  :البريد اإللكتروني

 معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا
الغربية، أبوظبي،  دولة اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 8943001  2 +971 - فاكس: 8849196   2 +971
info.bayounah@adveti.ac.ae  :البريد اإللكتروني

 معهد الريف لإلمداد والتكنولوجيا التطبيقية
صندوق بريد: 78617، مجمع التكنولوجيا، الشهامة،  أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 5039551  2 +971  - فاكس:  5854234  2 +971
info.alreef@adveti.ac.ae :البريد اإللكتروني

معهد الشارقة للعلوم والتكنولوجيا
صندوق بريد: 31100، شارع مليحة، الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 5589999 6 +971 - فاكس: 5589991 6 +971
info.sharjah@adveti.ac.ae :البريد اإللكتروني

 المدرسة الثانوية الفنية
 صندوق بريد: 136466، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 8131567 - 8131517 2 +971 -  فاكس: 8131500  2  +971
info.sts@adveti.ac.ae  :البريد اإللكتروني

 المدرسة الثانوية الفنية - أبو ظبي  - طالب
 صندوق بريد: 95005، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

هاتف: 6951000  2  +971

CONTACT US تواصل معنا

Al Jazirah Institute of Science and Technology
Al Maqta’a Area “Bain Al Jesrain”, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 5082700, Fax: +971 2 5082711
E-mail:  info.aljazirah@adveti.ac.ae 

Al Jaheli Institute of Science and Technology
Al Ain, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 3 7157500, Fax: +971 3 7549629
E-mail: info.aljaheli@adveti.ac.ae

Baynounah Institute of Science and Technology
Al Gharbia, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 8943001, Fax: +971 2 8849196
E-mail: info.bayounah@adveti.ac.ae 

Al Reef Institute of Logistics and Applied Technology
P.O Box: 78617, Technology Park, Al Shahama, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 5039551, Fax: +971 2 5854234
E-mail: info.alreef@adveti.ac.ae

Sharjah Institute of Science & Technology
P.O Box: 31100, Maliah Road, Sharjah, UAE
Tel: +971 6 558 9999, Fax: +971 6 558 9991
E-mail: info.sharjah@adveti.ac.ae 

Secondary Technical Schools
P.O. Box: 136466, Abu Dhabi, UAE
Tel:  +971 2 8131567/8131517, Fax: +971 2 8131500
E-mail: info.sts@adveti.ac.ae  

Secondary Technical Schools – Abu Dhabi Boys Campus
P.O. Box:  95005, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 6951000 

 المدرسة الثانوية الفنية - أبو ظبي  - طالبات
 صندوق بريد: 107110، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

هاتف:  8131555 - 8131666 2 +971 

المدرسة الثانوية الفنية - العين - طالب
 صندوق بريد: 23826، العين، اإلمارات العربية المتحدة  

هاتف: 7043000 3 +971 

المدرسة الثانوية الفنية - العين - طالبات
 صندوق بريد: 85855، العين، اإلمارات العربية المتحدة  

هاتف:7043111 3 +971 

المدرسة الثانوية الفنية - دلما 
صندوق بريد: 50386، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

طالب وطالبات: 8095111 2 +971 

المدرسة الثانوية الفنية - دبي 
صندوق بريد: 92559، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

هاتف:   2122888 4 +971 

المدرسة الثانوية الفنية - الشارقة 
صندوق بريد: 31100، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 5589999 6 +971 

المدرسة الثانوية الفنية - عجمان 
عجمان، اإلمارات العربية المتحدة 

طالب: 7148500 6 +971
طالبات: 7148501 6 +971 

المدرسة الثانوية الفنية - رأس الخيمة - طالب
صندوق بريد: 3372، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: :  2074000 7 +971 

المدرسة الثانوية الفنية - الفجيرة - طالب
صندوق بريد: 7370، الفجيرة، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف:  2056000 9 +971 

 مركز التعليم والتطوير المهني
صندوق بريد: 136466، الشهامة، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة  

هاتف:  5039442 2 +971 - فاكس: 5645988 2 +971
 vedc.admin@adveti.ac.ae :البريد اإللكتروني

Secondary Technical Schools – Abu Dhabi Girls Campus
P.O. Box: 107110, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 8131555/8131666

Secondary Technical Schools – Al Ain Boys Campus
P.O. Box: 23826, Al Ain, UAE
Tel:: +971 3 7043000 

Secondary Technical Schools – Al Ain Girls Campus
P.O. Box: 85855, Al Ain, UAE
Tel: +971 3 7043111

Secondary Technical Schools – Delma Campus
P.O. Box: 50386, Abu Dhabi, UAE
Boys & Girls: +971 2 8095111

Secondary Technical Schools – Dubai Boys Campus 
P.O. Box: 92559, Dubai, UAE
Tel: +971 4 212 2712

Secondary Technical Schools – Sharjah Boys Campus
P.O. Box: 31100, Sharjah, UAE
Tel: +971 6 5589999

Secondary Technical Schools – Ajman Campus 
Ajman, UAE
Boys: +971 6 7148500
Girls: +971 6 7148501

Secondary Technical Schools – Ras Al Khaimah Boys Campus 
P.O. Box: 3372, RAK, UAE
Tel: +971 7 2074000

Secondary Technical Schools – Fujairah Boys Campus
P.O. Box: 7370, Fujairah, UAE
Tel: 09 2056000

Vocational Education Development Centre
P.O. Box: 136466, Al Shahama, Abu Dhabi, UAE,
Tel: +971 2 5039442 , Fax: +971 2 5645988,
E-mail: vedc.admin@adveti.ac.ae
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CONTACT US تواصل معنا

 ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - أبو ظبي - طالبات 
هاتف: 8131666 2 +971

auhg@aths.ac.ae :البريد اإللكتروني

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - أبو ظبي - طالب
هاتف: 6951000 2 +971  - فاكس: 6951191 2 +971

auhb@aths.ac.ae :البريد اإللكتروني

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - العين - طالبات 
هاتف: 7043111 3 +971  - فاكس: 7043131 3 +971

aang@aths.ac.ae :البريد اإللكتروني

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - العين - طالب
 هاتف:  7043000 3 +971 

 aanb@aths.ac.ae :البريد اإللكتروني

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - دبي - طالب
 هاتف:  2122888 4 +971 - فاكس: 2580001 4 +971

dxbb@aths.ac.ae :البريد اإللكتروني

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - الفجيرة - طالب
هاتف: 2056000 9 +971 - فاكس: 2223099 9 +971

fujb@aths.ac.ae :البريد اإللكتروني

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - رأس الخيمة - طالب
 هاتف: 2074000 7 +971 - فاكس: 2462420 7 +971 

rakb@aths.ac.ae  :البريد اإللكتروني

كلية فاطمة للعلوم الصحية - أبوظبي
 صندوق بريد: 3798، بالقرب من مستشفى المفرق، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 هاتف: 5078765 2 +971 - فاكس: 4018243 2 +971 
registrar.office@fchs.ac.ae :البريد اإللكتروني

Applied Technology High School Abu Dhabi – Girls Campus
Tel: +971 2 8131666
E-mail: auhg@aths.ac.ae  

Applied Technology High School Abu Dhabi – Boys Campus 
Tel: +971 2 6951000, Fax: +971 2 6951191
E-mail: auhb@aths.ac.ae

Applied Technology High School Al Ain – Girls Campus
Tel: +971 3 7043111, Fax: +971 3 7043131
E-mail: aang@aths.ac.ae

Applied Technology High School Al Ain – Boys Campus
Tel: +971 3 7043000
E-mail: aanb@aths.ac.ae

Applied Technology High School Dubai – Boys Campus
Tel: +971 4 2122888, Fax: +971 4 2580001
E-mail: dxbb@aths.ac.ae

Applied Technology High School Al Fujairah – Boys Campus
Tel: +971 9 2056000, Fax: +971 9 2223099
E-mail: fujb@aths.ac.ae

Applied Technology High School Ras Al Khaimah – Boys Campus
Tel: +971 7 2074000, Fax: +971 7 2462420
E-mail: rakb@aths.ac.ae

Fatima College of Health Sciences – Abu Dhabi Campus
PO Box. 3798, Near Al Mafraq Hospital, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 5078765, Fax: +971 2 4018243         
Email: registrar.office@fchs.ac.ae

كلية فاطمة للعلوم الصحية - العين
صندوق بريد: 24162، بالقرب من مستشفى توام، العين، اإلمارات العربية المتحدة 

الهاتف: 7035500 3 +971 - فاكس: 7035401 3 +971
registrar.office@fchs.ac.ae :البريد اإللكتروني

كلية فاطمة للعلوم الصحية - عجمان
صندوق بريد: 3798، شارع الشيخ مكتوم بن راشد، عجمان، اإلمارات العربية المتحدة   

الهاتف: 7148560 6 +971
registrar.office@fchs.ac.ae :البريد اإللكتروني

كلية فاطمة للعلوم الصحية - مدينة زايد
 معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا

صندوق بريد: 5788، مدينة زايد، الغربية، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة
الهاتف: 8843001 2 +971 - فاكس: 8849196 2 +971

registrar.office@fchs.ac.ae :البريد اإللكتروني

بوليتكنك أبو ظبي
صندوق بريد: 111499، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

الهاتف: 6951062 2 +971
 applyadpoly@adpoly.ac.ae :البريد اإللكتروني

بوليتكنك العين
صندوق بريد: 66844، العين، اإلمارات العربية المتحدة 

الهاتف: 7996444 3 +971 - فاكس: 7855055 3 +971
adpaa.info@adpoly.ac.ae :البريد اإللكتروني

Fatima College of Health Sciences – Al Ain Campus  
PO Box: 24162, Near Tawam Hospital, Al Ain, UAE
Tel: +971 3 7035500, Fax: +971 3 7035401
E-mail: registrar.office@fchs.ac.ae

Fatima College of Health Sciences – Ajman Campus 
PO Box: 3798, Sheikh Maktoum bin Rashid Raod, Ajman, UAE
Tel: +971 6 7148560
E-mail: registrar.office@fchs.ac.ae

Fatima College of Health Sciences – Madinat Zayed Campus
Baynounah Institute of Science and Technology,
PO Box: 5788, Madinat Zayed, Al Gharbia, UAE
Tel: +971 2 8843001, Fax: +971 2 8849196
E-mail: registrar.office@fchs.ac.ae

Abu Dhabi Polytechnic – Main Campus – Abu Dhabi 
P.O. Box: 111499, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 6951062, Fax: +971 2 6951091
E-mail: applyadpoly@adpoly.ac.ae 

Abu Dhabi Polytechnic – Al Ain Campus
P.O.Box: 66844, Al Ain, UAE
Tel: +971 3 7996444, Fax: +971 3 7855055
E-mail: adpaa.info@adpoly.ac.ae
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صندوق بريد المركز 108800 أبوظبي - اإلمارات العربية المتحدة
ACTVET PO BOX 108800 ABU DHABI - UAE

PHONE +971 (0)2 6132000 I  FAX +971 (0)2 6132111 فاكس هاتف

إذا كان لديك مالحظة أو استفسار الرجاء 
التواصل معنا عبر بريدنا اإللكتروني

 For further feedback or inquiries please contact ACTVET at:
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