بالتوقيع على هذا الملف يعتبر التزام لكل ما جاء به

™

شروط اعتماد املراكز و اهليئات و املؤسسات التدريبية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

صورة ضوئية  Scanمن ترخيص المركز أو المؤسسة باإلضافة إلى نسخة ضوئية من جواز السفر للمدير.
صورة شخصية حديثة لمدير المركز او المؤسسة باإلضافة إلى نسخصة من ملف كل مدرب بداخل المركز .
ملف تعريفي بالمركز ( الرسالة – الرؤية – األهداف – البرامج التدريبية – عناوين المراسلة ) .
رسوم عضوية المراكز و المؤسسات  520جنية إسترليني أي بما يعادل  $700أمريكي صالحة لمدة عامين .
ارسال الحقيبة التدريبية مع المحاور قبل بدأ البرنامج التدريبي لمرة واحدة فقط في كل برنامج.
أرسال سجل أسماء كافة المشتركين في البرنامج التدريبي المقام وفق نموذج الحضور اليومي( مرفق) .
أرسال اإلعالنات للبرامج التدريبية قبل تنفيذها ليتم توثيقها في قاعدة البيانات .
أرسال توثيق للبرامج التدريبية المُنفذة تحت إيطار اإلعتماد مع الصورة الختامية .
تسديد الرسوم المتفق عليها بأجمالي الشهادات الصادرة .
ارسال كشف يحوي أسماء المتحصلين على الشهادات من البورد البريطاني للتدريب و االستشارات مع أرقام الشهادات
الخاصة بهم وكما يرسل تاريخ الشهادة و نوع الدورة التي نُفذت كل  6أشهر .
ارسال المناهج التدريبية الى قسم االعتماد التي سيتم منح الشهادات فيها من البورد البريطاني

المميزات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الحصول على شهادة كمركز معتمد لمدة عامين لدى البورد البريطاني للتدريب و االستشارات ®BBTC .
الحصول على بطاقة عضوية لمدير المركز او المؤسسة معتمد من بالبورد البريطاني
الحصول على خطاب رسمي بالتعين كمركز معتمد لدى البورد البريطاني للتدريب و االستشارات ®BBTC .
مدة العضوية سارية لـ عامين وتجدد بنفس ذات الرسوم المعتمدة في أول اعتماد .
تُجدد العضوية مجاناً لمدة عامين في حالة تم إصدار  100شهادة خالل فترة العضوية السابقة.
الحصول على  20شهادة مجانية من البورد البريطاني للتدريب و االستشارات ® BBTCفي أول اعتماد.
الحصول على رقم عضوية خاص بالمؤسسة ويتم رفعه بالموقع اإللكتروني الخاص بالبورد البريطاني للتدريب
و االستشارات ® BBTCمع إعطاء الصالحية لـ إضافة أي معلومات خاصة بالمركز او المؤسسة.
اصدار و اعتماد الشهادات التدريبية للبرامج المُنفذة بعد رفع األشياء المتطلبة و تحققها بأنها تتناسب مع سياسه البورد البريطاني
أحقية استعمال شعار البورد البريطاني في كافة المطبوعات الخاصة خالل مده العضوية بالمركز او المؤسسة التدريبية .
المقدرة على طلب شهادات مصادقة من الخارجية البريطانية و كاتب العدل البريطاني و سفارة أي بلد (برسوم إضافية منفصلة عن
قيمة الشهادة ) و يتم االتفاق به في حينه.
تقديم المساعدات اإلدارية و التدريبية بحسب االحتياج و االتفاق .
أمكانية طلب حقائب تدريبية متكاملة " جاهزة " وفق المعايير الدولية إلعداد الحقائب التدريبية برسوم مخفضة " يتم االتفاق عليها
في حينة "
إمكانية طلب ختم خاص بأسم المركز تحت اسم البورد البريطاني ويتم ذلك بمعاملة إدارية منفصلة يتم البت بها في حال طلب
المركز ذلك

األوسمة والجوائز

مينح البورد الربيطاني للتدريب و االستشارات شهادات وجوائز وأومسة تقديرية حسب اجلهود التدريبيّة اليت يقدّمها املُدرّبون ،وهي جوائز
وشهادات تقديرية إلبراز املتميزين يف شتى اجملاالت كنوع من املسؤولية اليت نشعر بها جتاه املُدرّبون .

األومسة واجلوائز وشهادات التقدير املمنوحة:
اجلائزة

تعطى لـ

الوصف

شهادة تقدير

املُدرّبون  -املؤسسات التدريبية

يتم منح هذه الشهادة ملن ثبت عنه املساهمة البناءة
يف رفع جودة صناعة التدريب.

شهادة إجناز 100

املُدرّبون

متنح هذه الشهادة للمدربني الذين حيتفلون بتدريب
أول 100متدرب مع ®BBTC.

شهادة إجناز 500

املُدرّبون

متنح هذه الشهادة للمدربني الذين حيتفلون بتدريب
أول 500متدرب مع ®BBTC.

شهادة إجناز 1000

املُدرّبون

متنح هذه الشهادة للمدربني الذين حيتفلون بتدريب
أول 1000متدرب مع ®BBTC.

جائزة التميز
Go-Excellence

املُدرّبون  -املؤسسات التدريبية

وهي متنح لتكريم رواد التنمية والتطوير يف شتى
اجملاالت وإبرازهم أمام اجلمهور ملا قدموه من
مساهمات مهنية وعملية.

س :كيف أعتمد دوراتي لديكم وأصدر شهادات عليها للمتدربين؟
ج :يمكنكم اعتماد دوراتكم التدريبية مجانا واصدار شهادات عليها من البورد البريطاني للتدريب و االستشارات

®BBTCبرسوم رمزية مع إضافة توقيعكم عليها كمدرب وذلك بعد اتمام اجراءات عضويتكم في برنامج الشارات
التدريبية .
س :ما هي مدة صالحية عضوية المدرب المحترف المعتمد؟
ج :عضوية المدربين تجدد كل عامين
س :هل المدرب المحترف المعتمد من البورد البريطاني هو مدرب عالمي أو دولي؟
ج :المدرب المعتمد لدينا هو مدرب محترف معتمد من البورد البريطاني ،فالعضوية ليس لها عالقة بالعالمية و هذا
يعود الى نشاط المدرب ذاته حيث من المتعارف عليه أن المدرب (العالمي) :هو الذي درّب في ثالث قارات مختلفة على
االقل وفي كل قارة ثالث دول .اما المدرب الدولي :هو الذي درّب في ثالث دول مختلفة من نفس القارة بلغة غير لغته
س :هل يتم حفظ حقوق المادة التدريبية الخاصة بي؟
ج :يتم حفظ حقوق أي مادة مرسلة البورد البريطاني تحت اسم ورقم المدرب(مُعد المادة التدريبية) في قاعدة
البيانات لدينا ،وال يتم استخدامها من قبلنا مطلقا إال ألغراض االعتماد فقط ,وال يحق ألي مدرب تدريب دورة معتمدة
لدينا مسبقا لمدرب آخر إال بإذن من صاحب المادة.
س :ما هي جهة اعتماد البورد البريطاني للتدريب و االستشارات ؟
ج  :وفقاً للقوانين والتشريعات البريطانية  ،يحق للبورد البريطاني ضمن ما حقق من إنجازات وما قدم من أبحاث
وأعمال ابتكارية أن يكون مصدرا العتماد شهاداته واتفاقياته ،وإصدارها حسب المعايير المتبعة وبناء على ذلك يحق
له أن يتصرف كجهة معتمدة لهذه الشهادات كونه مالك حقوق هذه العالمات التجارية عالميا .

س :ما هي شروط اعتماد المادة تحت مسمى دبلوم تدريبي؟
ج :العتماد أي برنامج تدريبي تحت مسمى "دبلوم تدريبي أو دبلوم مصغر" ،ال بد من استيفاء شروط االعتماد التالية:
(أن تكون  60ساعة أو أكثر  -أن يكون هناك جزء تطبيقي ) كما يمكنكم طلب سجل درجات الدبلوم مع الشهادة .
س:

هل يمكن إضافة السيرة الذاتية على الموقع االلكتروني للبورد البريطاني للتدريب و االستشارات ؟

ج :نعم يمكن ذلك من خالل الدخول للحساب اإللكتروني في موقع البورد البريطاني بحسب اآللية المتواجد في سجل
بيانات العضوية  ،مع إمكانية تحديثها بشكل دائم عند الرغبة.
س :هل يمكن إضافة توقيع لمدرب غير معتمد من برنامج المدرب المحترف المعتمد على الشهادات؟
ج :يحق فقط لألعضاء التوقيع على شهادات البورد البريطاني للتدريب و االستشارات
س :ما هي شروط اعتماد المادة تحت مسمى ماجستير تدريبي مصغر؟
ج  :العتماد أي برنامج تدريبي تحت مسمى "ماجستير تدريبي مصغر في مجال محدد" فالبد من استيفاء الشروط
والمحددات التالية  ( :أن تكون عدد ساعات الدورة  80ساعة تدريبية أو أكثر -تضمين جميع محاور البرنامج بشكل
متكامل إما من خالل عدة دورات منفصلة أو من خالل دورة واحدة شاملة ومتكاملة -.تزويدنا بنسخة من اختبارات كل

متدرب ليتم اصدار الشهادة مع كشف بمواضيع البرنامج (دون فصل بينهما) ،أما المتدرب الذي لم يجتاز االختبارات
فيحصل على شهادة حضور دورة تطويرية فقط).
س :هل يمكن إعادة إصدار شهادات المفقودة او التي حدث لها تلف من البورد البريطاني ؟
ج :في حالة وجود خطأ في الشهادة أو فقدانها يمكن إعادة إصدارها من البورد البريطاني للتدريب و االستشارات
بنصف الرسوم األساسية.

س :كيف أتأكد من موثوقية شهادتي التي حصلت عليها من البورد البريطاني للتدريب و االستشارات ؟
ج :يوجد على كل شهادة تصدر من البورد البريطاني للتدريب و االستشارات رقم تسلسلي خاص مربوط بقاعدة
البيانات اإللكترونية تحمل اسم المتدرب و نوع الشهادة المُصدرة  ،ويمكنك التأكد من ذلك عبر ادخال الرقم
التسلسلي في الموقع االلكتروني الخاص بالبورد البريطاني للتدريب و االستشارات .
س :هل شهادات البورد البريطاني للتدريب و االستشارات معتمدة دوليا (أو في الدول العربية)؟

ج :يعتبر البورد البريطاني للتدريب و االستشارات شركة تعليمية و تدريبية واستشارات مسجال رسميا في لندن -
الملكة المتحدة ،وجميع شهاداته الصادرة من خالل تدريبات (مهنية ) وليست أكاديمية ،ولكل بلد له القوانين
المتبعة في ذلك .أما شهادات البورد البريطاني للتدريب و االستشارات فهي من لندن  -المملكة المتحدة ويمكن
تصديقها من كاتب العدل و الخارجية البريطانية و سفارة بلدك وكل ذلك برسوم اضافية تتفق في حال الرغبة .
س  :كيف أجد بيانات عضويتي على الموقع اإللكتروني للبورد البريطاني للتدريب و االستشارات ؟
ج :يتم إدراج بيانات العضوية ضمن فريق مدربي البورد البريطاني على الموقع اإللكتروني فور اتمام إجراءات

العضوية ،ويمكنكم التأكد من ذلك من خالل زيارة الرابط التالي وإدخال البيانات المطلوبة :
https://www.british-board.uk/trainers

