


ريطانية البورد البريطاني للتدريب و االستشارات مسجل رسميًا لدى الحكومة الب
10473336و بيت الشركات البريطانية برقم 

انيةالبريطالخارجيةوزارةوالبريطانيالعدلكاتبمنعليهمصادقوالتسجيل



ه المهني البورد البريطاني للتدريب و االستشارات صادق طبيعة عمله واختصاص
ة من سفارة جمهورية الصين الشعبية بعد تصديقها م كاتب العدل و الخارجي

البريطانية 



ه المهني البورد البريطاني للتدريب و االستشارات صادق طبيعة عمله واختصاص
جية من سفارة المملكة العربية السعودية بعد تصديقها م كاتب العدل و الخار

البريطانية و الغرفة التجارية العربية في لندن 



ة في سجل المملكرسميًا مسجلالبورد البريطاني للتدريب و االستشارات 
 (UKRLP)المتحدة لمقدمي التعلم، كموفر تعلم معتمد من المملكة المتحدة

من هو سجل حكومي لمقدمي التعلم المعتمد في المملكة المتحدة، ويستخدمو
قبل وكاالت اإلدارات الحكومية مثل مجلس التعلم والمهارات، خدمة تقديم 

.HESA, HEFCE and UCASمثل المشورة للوظائف

UKRLPرقم تسجيل البورد البريطاني في هيئة  
UKPRN: 10062939
www.ukrlp.co.uk



فيرسميًا مسجلالبورد البريطاني للتدريب و االستشارات 
CPD Training Provider 

رقم تسجيل البورد البريطاني في الهيئة 
CPD- NO : 776775



متحدة هيئة المملكة الرسميًا مسجلالبورد البريطاني للتدريب و االستشارات 
UKTE UK TRAINING EXAMINATIONلجودة التدريب 

رقم تسجيل البورد البريطاني في الهيئة 
UKTEN: 120CA10

UK TRAINING EXAMINATION



اء تم تسجيل البورد البريطاني للتدريب و االستشارات ضمن شبكة شرك

5070492: شركة مايكروسفت برقم 



انات بقائمة بيبتسجيلةيتمتع البورد البريطاني للتدريب و االستشارات 
المنظمات الغير الحكومية التابعة لألمم المتحدة 

United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO)



عليم تسجيل البورد البريطاني للتدريب و االستشارات لدى وكالة إحصاءات الت
المعلومات و هي وكالة رسمية لجمع و تحليل ونشر 3441برقم ( هيسا)العالي 

عن التعليم العالي في المملكة المتحدة و أنشئت باالتفاق بين اإلدارات 
في الحكومية ذات الصلة و مجالس تمويل التعليم العالي و الجامعات و الكليات

1993عام 



يم الدولي تم تسجيل البورد البريطاني للتدريب و االستشارات في الرابطة األوروبية للتعل
وهي .تعزيز وتسهيل عولمة التعليم العالمي في أوروبا وغيرها من مناطق العالموتختص ب

دوليتهدف لتحقيق الحاجات المهنية والتعليمية لألفراد الناشطين في مجال التعليم ال



رات لدى تسجيل قسم الدراسات الخاص بـ البورد البريطاني للتدريب و االستشا
وزارة الثقافة اليمنية 

البورد البريطاني للتدريب و االستشارات و االستشارات 



رات لدى تسجيل قسم الدراسات الخاص بـ البورد البريطاني للتدريب و االستشا
وزارة الثقافة اليمنية 

البورد البريطاني للتدريب و االستشارات و االستشارات 



يمنية تسجيل البورد البريطاني للتدريب و االستشارات في الغرفة التجارية ال

تحت أسم البورد البريطاني للتدريب و التأهيل 



و تسجيل أسم و شعار و منهجية  البورد البريطاني للتدريب و االستشارات
ة قطاع المصنفات و الملكية الفكري–الدراسات لدى وزارة الثقافة اليمنية 



دى وزارة تسجيل البورد البريطاني للتدريب و التأهيل كمركز تدريبي و تعليمي ل
التعليم الفني و التدريب المهني في الجمهورية اليمنية 

(2017/73)برقم 



احل خطاب مكتب التعليم الفني  و التدريب المهني في محافظة حضرموت الس

في الجمهورية اليمنية لجواز تعميد الشهادات الصادرة بداخل المحافظة 



فتوح البورد البريطاني للتدريب و االستشارات مسجل لدى منصة التعليم الم
العالمية للتعليم عبر االنترنت وتقديم الخدمات للمجتمع بشكل أسهل

لزيارة المنصة الخاصة للبورد البريطاني للتدريب و االستشارات 
www.openlearning.com/britishboard



م المفتوح تم تسجيل البورد البريطاني للتدريب و االستشارات لدى منصة التعلي
يم و أوروبا وتم اطالق هذه المنصة من قبل المفوضية األوربية لتحسين التعل

التعلم 
















