


بالتوقيع على هذا الملف يعتبر التزام لكل ما جاء به 



.للمديرالسفرجوازمنضوئيةنسخةإلىباإلضافةالمؤسسةأوالمركزترخيصمنScanضوئيةصورة•
.المركزبداخلمدربكلملفمننسخصةإلىباإلضافةالمؤسسةاوالمركزلمديرحديثةشخصيةصورة•
.(المراسلةعناوين–التدريبيةالبرامج–األهداف–الرؤية–الرسالة)بالمركزتعريفيملف•
.عامينلمدةصالحةأمريكي$700يعادلبماأيإسترلينيجنية520المؤسساتوالمراكزعضويةرسوم•
.برنامجكلفيفقطواحدةلمرةالتدريبيالبرنامجبدأقبلالمحاورمعالتدريبيةالحقيبةارسال•
.(مرفق)اليوميالحضورنموذجوفقالمقامالتدريبيالبرنامجفيالمشتركينكافةأسماءسجلأرسال•
.البياناتقاعدةفيتوثيقهاليتمتنفيذهاقبلالتدريبيةللبرامجاإلعالناتأرسال•
.الختاميةالصورةمعاإلعتمادإيطارتحتالُمنفذةالتدريبيةللبرامجتوثيقأرسال•
.الصادرةالشهاداتبأجماليعليهاالمتفقالرسومتسديد•
هاداتالشأرقاممعاالستشاراتوللتدريبالبريطانيالبوردمنالشهاداتعلىالمتحصلينأسماءيحويكشفارسال•

.أشهر6كلُنفذتالتيالدورةنوعوالشهادةتاريخيرسلوكمابهمالخاصة
البريطانيالبوردمنفيهاالشهاداتمنحسيتمالتياالعتمادقسمالىالتدريبيةالمناهجارسال•

شروط اعتماد املراكز و اهليئات و املؤسسات التدريبية

. BBTC®الحصول على شهادة كمركز معتمد لمدة عامين لدى البورد البريطاني للتدريب و االستشارات •
ورد البريطاني بالحصول على بطاقة عضوية لمدير المركز او المؤسسة معتمد من بال•
. BBTC®الحصول على خطاب رسمي بالتعين كمركز معتمد لدى  البورد البريطاني للتدريب و االستشارات  •
.بنفس ذات الرسوم المعتمدة في أول اعتماد مدة العضوية سارية لـ عامين وتجدد•
.السابقةشهادة خالل فترة العضوية 100في حالة تم إصدار لمدة عامين مجانًا ُتجدد العضوية  •
.  في أول اعتمادBBTC®شهادة مجانية من البورد البريطاني للتدريب و االستشارات20الحصول على •
الخاص بالبورد البريطاني للتدريب اإللكتروني وقع مالحصول على رقم عضوية خاص بالمؤسسة ويتم رفعه بال•

.إضافة أي معلومات خاصة بالمركز او المؤسسةلـمع إعطاء الصالحية BBTC®و االستشارات 
رد البريطانياصدار و اعتماد الشهادات التدريبية للبرامج الُمنفذة  بعد رفع األشياء المتطلبة و تحققها بأنها تتناسب مع سياسه البو•
. أحقية استعمال شعار البورد البريطاني في كافة المطبوعات الخاصة خالل مده العضوية  بالمركز او المؤسسة التدريبية •
لة عن برسوم إضافية منفص)أي بلد المقدرة على طلب شهادات مصادقة من الخارجية البريطانية و كاتب العدل البريطاني و سفارة•

.حينهاالتفاق به فيو يتم ( قيمة الشهادة 
.تقديم المساعدات اإلدارية  و التدريبية بحسب االحتياج و االتفاق •
فاق عليها يتم االت" وفق المعايير الدولية إلعداد الحقائب التدريبية  برسوم مخفضة " جاهزة " أمكانية طلب حقائب تدريبية متكاملة •

"في حينة 
لب إمكانية طلب ختم خاص بأسم المركز تحت اسم البورد البريطاني ويتم ذلك بمعاملة إدارية منفصلة يتم البت بها في حال ط•

المركز ذلك 

™

المميزات 



األوسمة والجوائز

جوائزوهيامُلدّربون،يقّدمهااليتالتدريبّيةاجلهودحسبتقديريةوأومسةوجوائزشهاداتاالستشاراتوللتدريبالربيطانيالبوردنحمي

 .دّربونامُلجتاهبهاشعرناليتاملسؤوليةمنكنوعاجملاالتشتىيفاملتميزينإلبرازتقديريةوشهادات

 :األومسة واجلوائز وشهادات التقدير املمنوحة

 الوصف  تعطى لـ اجلائزة 

ملساهمة البناءة يتم منح هذه الشهادة ملن ثبت عنه ا املؤسسات التدريبية  -امُلدّربون شهادة تقدير

 .يف رفع جودة صناعة التدريب

 

فلون بتدريب  نح هذه الشهادة للمدربني الذين حيتمت امُلدّربون 100شهادة إجناز 

 .BBTC®متدرب مع 100أول 

فلون بتدريب  متنح هذه الشهادة للمدربني الذين حيت امُلدّربون 500شهادة إجناز 

 .BBTC®متدرب مع 500أول 

فلون بتدريب  متنح هذه الشهادة للمدربني الذين حيت امُلدّربون 1000شهادة إجناز 

 .BBTC®متدرب مع 1000أول 

جائزة التميز  

Go-Excellence 

ير يف شتى لتكريم رواد التنمية والتطومتنح وهي  املؤسسات التدريبية  -امُلدّربون

ن اجملاالت وإبرازهم أمام اجلمهور ملا قدموه م

 .مساهمات مهنية وعملية



للمتدربين؟عليهاشهاداتوأصدرلديكمدوراتيأعتمدكيف:س

اراتاالستشوللتدريبالبريطانيالبوردمنعليهاشهاداتواصدارمجاناالتدريبيةدوراتكماعتماديمكنكم:ج

®BBTCالشاراتبرنامجفيعضويتكماجراءاتاتمامبعدوذلككمدربعليهاتوقيعكمإضافةمعرمزيةبرسوم

.التدريبية

المعتمد؟المحترفالمدربعضويةصالحيةمدةهيما:س

عامينكلتجددالمدربينعضوية:ج

دولي؟أوعالميمدربهوالبريطانيالبوردمنالمعتمدالمحترفالمدربهل:س

هذاوبالعالميةعالقةلهاليسفالعضويةالبريطاني،البوردمنمعتمدمحترفمدربهولديناالمعتمدالمدرب:ج

لىعمختلفةقاراتثالثفيدّربالذيهو:(العالمي)المدربأنعليهالمتعارفمنحيثذاتهالمدربنشاطالىيعود

غتهلغيربلغةالقارةنفسمنمختلفةدولثالثفيدّربالذيهو:الدوليالمدرباما.دولثالثقارةكلوفياالقل

بي؟الخاصةالتدريبيةالمادةحقوقحفظيتمهل:س

قاعدةفي(التدريبيةالمادةُمعد)المدربورقماسمتحتالبريطانيالبوردمرسلةمادةأيحقوقحفظيتم:ج

معتمدةدورةتدريبمدربألييحقوال,فقطاالعتمادألغراضإالمطلقاقبلنامناستخدامهايتمواللدينا،البيانات

.المادةصاحبمنبإذنإالآخرلمدربمسبقالدينا

؟االستشاراتوللتدريبالبريطانيالبورداعتمادجهةهيما:س

حاثأبمنقدموماإنجازاتمنحققماضمنالبريطانيللبورديحق،بريطانيةالوالتشريعاتللقوانينوفقًا:ج

يحقكذلعلىوبناءالمتبعةالمعاييرحسبوإصدارهاواتفاقياته،شهاداتهالعتمادمصدرايكونأنابتكاريةوأعمال

.عالمياالتجاريةالعالماتهذهحقوقمالككونهالشهاداتلهذهمعتمدةكجهةيتصرفأنله



تدريبي؟دبلوممسمىتحتالمادةاعتمادشروطهيما:س

:التاليةاداالعتمشروطاستيفاءمنبدال،"مصغردبلومأوتدريبيدبلوم"مسمىتحتتدريبيبرنامجأيالعتماد:ج

.الشهادةمعالدبلومدرجاتسجلطلبيمكنكمكما(تطبيقيجزءهناكيكونأن-أكثرأوساعة60تكونأن)

؟االستشاراتوللتدريبالبريطانيللبوردااللكترونيالموقععلىالذاتيةالسيرةإضافةيمكنهل:س

سجليفالمتواجداآلليةبحسبالبريطانيالبوردموقعفياإللكترونيللحسابالدخولخاللمنذلكيمكننعم:ج

.الرغبةعنددائمبشكلتحديثهاإمكانيةمع،العضويةبيانات

الشهادات؟علىالمعتمدالمحترفالمدرببرنامجمنمعتمدغيرلمدربتوقيعإضافةيمكنهل:س

االستشاراتوللتدريبالبريطانيالبوردشهاداتعلىالتوقيعلألعضاءفقطيحق:ج

مصغر؟تدريبيماجستيرمسمىتحتالمادةاعتمادشروطهيما:س

روطالشاستيفاءمنفالبد"محددمجالفيمصغرتدريبيماجستير"مسمىتحتتدريبيبرنامجأيالعتماد:ج

بشكلالبرنامجمحاورجميعتضمين-أكثرأوتدريبيةساعة80الدورةساعاتعددتكونأن):التاليةوالمحددات

كلاختباراتمنبنسخةتزويدنا-.ومتكاملةشاملةواحدةدورةخاللمنأومنفصلةدوراتعدةخاللمنإمامتكامل

تباراتاالخيجتازلمالذيالمتدربأما،(بينهمافصلدون)البرنامجبمواضيعكشفمعالشهادةاصدارليتممتدرب

(.فقطتطويريةدورةحضورشهادةعلىفيحصل

؟البريطانيالبوردمنتلفلهاحدثالتياوالمفقودةشهاداتإصدارإعادةيمكنهل:س

االستشاراتوللتدريبالبريطانيالبوردمنإصدارهاإعادةيمكنفقدانهاأوالشهادةفيخطأوجودحالةفي:ج

.األساسيةالرسومبنصف



؟االستشاراتوللتدريبالبريطانيالبوردمنعليهاحصلتالتيشهادتيموثوقيةمنأتأكدكيف:س

اعدةبقمربوطخاصتسلسليرقماالستشاراتوللتدريبالبريطانيالبوردمنتصدرشهادةكلعلىيوجد:ج

الرقمادخالعبرذلكمنالتأكدويمكنك،الُمصدرةالشهادةنوعوالمتدرباسمتحملاإللكترونيةالبيانات

.االستشاراتوللتدريبالبريطانيبالبوردالخاصااللكترونيالموقعفيالتسلسلي

؟(العربيةالدولفيأو)دوليامعتمدةاالستشاراتوللتدريبالبريطانيالبوردشهاداتهل:س

-لندنيفرسميامسجالواستشاراتتدريبيةوتعليميةشركةاالستشاراتوللتدريبالبريطانيالبورديعتبر:ج

نالقوانيلهبلدولكلأكاديمية،وليست(مهنية)تدريباتخاللمنالصادرةشهاداتهوجميعالمتحدة،الملكة

مكنويالمتحدةالمملكة-لندنمنفهياالستشاراتوللتدريبالبريطانيالبوردشهاداتأما.ذلكفيالمتبعة

.بةالرغحالفيتتفقاضافيةبرسومذلكوكلبلدكسفارةوالبريطانيةالخارجيةوالعدلكاتبمنتصديقها

؟االستشاراتوللتدريبالبريطانيللبورداإللكترونيالموقععلىعضويتيبياناتأجدكيف:س

إجراءاتاتمامفوراإللكترونيالموقععلىالبريطانيالبوردمدربيفريقضمنالعضويةبياناتإدراجيتم:ج

:المطلوبةالبياناتوإدخالالتاليالرابطزيارةخاللمنذلكمنالتأكدويمكنكمالعضوية،

https://www.british-board.uk/trainers

http://www.british-board.uk/trainers





