
 لربيطاني   ني  يف البورد ادّربُمدليل اعتماد 



الُمقّدمة

™

 عزيزي امُلدّرب

. هذا الطلباردة أدناه بعد أن تنهي ملءتأّكد من متابعة اخلطوات الو. البورد الربيطاني شكرًا لك اختيارك برنامج اعتمادية امُلدّرب يف 

 :ويف أثناء تقدمك يف عملية االعتمادية نعدك بأن

 .جنيب عن كل أسئلتك، فالرجاء أال ترتّدد يف إرسال أسئلتك إلينا عرب االمييل• 

 .تستكملهاـ فياء الناقصة يف طلبكمراجعة طلبك والتواصل معك عرب االمييل من أجل املتابعة يف الطلب، أو من أجل إخبارك باألش• 

يف املوقع وشارتك التدريبية دراج امسك ، إ(عادة تأخذ بني ثالثة أيام إىل اسبوع)يف حال مت قبول طلبك فسيتم، بعد فرتة وجيزة 

 .البورد الربيطاني للتدريب و االستشارات املخصص لذلك يف 

 

 لوثائق الالزمة مع، ومن ثم متأل مناذج املعلومات، وترسل ا(سيأتي تباعًا)ستقوم أواًل باإلجابة عن جدول التقويم 

 ثائق امُلرسلة من ِقبلوسيتم تقويم الطلب والتأكد من صحة جمموع النقاط ومن صحة الو. السرية الذاتية وصورة ملونة

 .ومن ثم يتم الرد على الطلب بقبوله أو بتقديم استشارة لرفع جمموع النقاط. اجلهة املختصة

 

 ...نشكر لكم ثقتكم الغالية

 

 االعتماداملنهجية وجلنة

 .ة إىل ذلك يف بند اخلربة التدريبّيةفريجى اإلشارالبورد الربيطاني للتدريب و االستشارات يف حال حصولك على شهادة اجتياز من 1.

 :لتقديم طلب العضوية ميكنك االختيار بني طريقتني2.

 .  عرب ُمدرب امُلدربني اُلمنفذ لربنامج إعداد املدربني مباشرة: طلب العضوية املباشر

 . نيوجتهيز الوثائق الالزمة وترسلها لنا عرب الربيد االلكرتودليل أو ميكنك ملء النماذج يف هذا ال

مالحظات



ميثاق الشرف التدريبي

™

 الغاية منه
منعال ٍمستوىىلعسيحافظوناألعضاءبأنيرصحفهو.واألخالقيةالقانونيةالُمتطّلباتوفقالذايتاالنضباطاألعضاءالزتام

الربيطاينلبوردالزتميٍو.للمجتمعمفيدةبطرائقخدماهتمتقديمالزتاميقبلونوأهنموأخاليق،مهينبشكلخدماهتمتقديم

يثبتضوعأياعتماديةإلغاءومهناالالزمةاإلجراءاتواختاذمهناوالتحققالشكاوىاستالمخاللمنالتدرييبالرشفميثاق

عىلُمدّربالحيّفزاأنلهماينبغيواللذينفيهنعيشالذيوالمجتمعالمهنةاحرتامعنيعربإنهكما.الميثاقانهتاكعليه

.الممكنةاألخالقيةالمعايريأعىلعىلالمحافظة

 التزام احملرتفني
واالعتمادية،ٍوالعضويةإداريهياٍعىلٍالتصارحيٍاآلتيةٍكرشطٍلمنحٍالهشادةوالعاملنيٍفهياٍوالبوردٍالربيطاينٍيوافقٍكلٍمنٍ

:ٍالبوردٍالربيطاينٍواستخدامٍالمزياتٍالممنوحةٍلهمٍمنٍ

على نشرها أو السماح اقب هامة قد ترتتبلن أنشر أية معلومات كاذبة أو مضللة أو أمسح بأن متر دون طعن بصحتها وأنا أعتقد أن عو❖

 .مبرورها

 .ختصاصيلن أقّدم معلومات أو نصائح مهنية أعرف أنها مضللة أو ألن تقدير مدى دقتها خارج عن نطاق ا❖

 .معلومات ال حيق لي حيازتها، على أيةلن أسعى لالستحصال، من خالل منصيب أو من خالل معرفة خاصة والستعمالي الشخصي أو للغري❖

 .أن أقوم بواجباتي املهنّية بأسلوب ال يلحق أي ضرر مبهنة التدريب❖

 .أن أقوم بتعزيز املعايري املهنّية للتدريب❖

 .أن أختذ اإلجراء الالزم عند معرفيت املؤكدة عمليًا بتصرف غري أخالقي بدر عن أحد زمالئي❖

 .خرباتي(جماالت)جمال لن أسيء تفسري مؤهالتي أو خرباتي أو خربتي بكوني ُمدّربًا حمرتفًا و أن أقصر مساهماتي على❖

وأن أحافظ التعاقدية وُمتطّلبات السريةأو رب عملي و أن أيف بكل االتفاقيات/واملتدربني أن أحرتم الناحية التجارية اللتزامي جتاه ❖

 .املرتتبة على ذلك  على سرية معلومات 

 .هاليتم العمل على االجابة عنالبورد الربيطاني التزم حتويل أية رسائل تردني بشكل خاطئ إىل ❖

 .لن أقبل عماًل أشعر بأّنه غري أخالقي أو يستغل موارد أعرف أنها ملك للغري❖

 .أن اسعى باستمرار إىل حتسني مهاراتي املهنّية❖

 .أن أصون شرف وكرامة املهنة❖

 .أن أحافظ على معايري عالية من أخالقيات السلوك الشخصي❖

والتوجهات هدف التجمعاتأن يكون التدريب ألغراض تعليمية وتطويرية حبته دون أي أهداف أخرى، وحيظر استخدام التدريب ب❖

كذلك مع أغراض التدريب تعارضهالدينية أو احلزبية أو السياسية أو غريها مما يتعارض مع سياسات الدول املقام فيها التدريب و

 .الفعلية
.تعزيز قيمة املعلومات امللقاة على األخرين بدراسات و احباث و براهني ❖

.توزيع التمارين و االجراءات التدريبية للجميع بدون انتقاء متقصد ❖

 



ميثاق الشرف التدريبي

™

 

 .ارة املراكز املشرتكة يف تنفيذ براجمه فتح اجملال لوضع اي تعديالت على الربنامج التدرييب سواء من املتدربني او زمالء مهنة او إد❖

ا نهج احلياة العملية و املهنية و استثمارهإدراك املدرب بشكل كلي على أهمية تنمية املهارات املهنية و الثقافية و اخلربات املأخوذة من م❖

 .يف تطوير وتعديل ذاته 

 .نقاصًا يف معايري الكفاءة لدى املدرب ميتنع املدرب امتناعًا كليًا من نفي أحد املتدربني لدية خارج املنطقة  التدريبية وهذا يعترب ا❖

 .لربيطاني او غريةيلتزم املدرب باألداء التدرييب وفقًا للشارة التدريبية املعطاة له سواء كان حتت أشرف البورد ا❖

عد مسئول عنها مسؤولية كاملة و حيق  للبورد و أي خمالفات عن ذلك ٌي( أكادميي -مهين ) يلتزم املدرب بالتدريب يف جمال ختصصه ❖

االمتناع من إصدار شهادات ألي برنامج تدرييب خمالف لذلك  BBTC®الربيطاني للتدريب و االستشارات  

.BBTC®تدريب و االستشارات  يلتزم املدرب برفع تقارير دائمًا عن مجيع الربامج اليت ُتقدم حتت أشرف البورد الربيطاني لل❖

 .لبورد الربيطاني يلتزم املدرب برفع كشف احلضور بكافة البيانات لرباجمه التدريبية امُلعلنة بأنها حتت أشراف ا❖

 BBTC®اني للتدريب و االستشارات  يلتزم املدرب يف حالة رغبته يف أقامه برنامج تدرييب ليس ضمن اختصاصه يف البورد الربيط❖

.لربنامج التدرييب وفق املعايري ان يعمل على ارسال عرض فين احلقيبة التدريبية إلدارة البورد ال متام عملية تأكيد اعتمادية ا

.لـ أغراض شخصية غري قانونية  BBCT®يلتزم املدرب بعدم استغالل اسم البورد الربيطاني للتدريب و االستشارات  ❖

.تدرييب خارج عن اختصاصي أقر و ألتزم مبعرفيت الكاملة باختصاص كل شارة تدريبية وان ال أعمل على تقديم أي برنامج❖

لبورد الربيطاني العتمادها له و ادراجها يف حال استجدت بيانات تدريبية و حصول املدرب على رخصة تدريب جملال ما علية رفعها لـ ا❖

.ضمن سجلة املهين  

الربنامج -أسم املتدرب ) ة بالشهادات يلتزم املدرب برتقيم الشهادات الصادرة عربة و االحتفاظ بنسخة لدية بها كافة البيانات املدرج❖

 .لشهادات الصادرة إىل البورد الربيطاني والرفع بشكل دوري ملستجدات ا( مدة الدورة -تاريخ االصدار -رقم الشهادة -التدرييب 

 .يوم من حني الطلب12رب يف مدة أقصاها يلتزم املدرب ان رغب يف منح شهادات ان يعمل على طلبها بشكل رمسي وتصدر الشهادات للمد❖

.ساعة 48مدى اقصاها يلتزم املدرب بسداد رسوم الشهادات املطلوبة بعد استالم اشعار ببدأ املعاملة اخلاصة به  يف❖

 .ثاق الشرف التدرييب أعالهأتعهد التزام قواعد مي......................... ..........................................أنا 

 
(التوقيع.... )........................



مخطط عملية االعتماد 

™



خطوات االعتماد 

™

تقويمٍالُمدّرب:اخلطوة األوىل

 .املهنّية والتدريبّيةيقوم امُلدّرب مبلء جدول التقويم وذلك باختيار البنود اليت حيققها واليت ُتحدد كفاءاته العلمّية و

.طلب االعتمادية:اخلطوة الثانية

واملهنّيةالعلمّيةوالكفاءاتصيةالشخاملعلوماتحولمعينةمناذجملءمنهاكليفُيطلب.أجزاءعدةإىليقسماالعتماديةطلب

 .ادخاالتهصحةتؤكداليتوالوثائقالشهاداتعنصورخاللمنامُلدّربيدخلهااليتاملعلوماتاثباتوُيطلب.والتدريبّية

خطةٍالتعّلمٍالمستمر:اخلطوة الثالثة

امُلدّربسيحقق.عليهماوالتشجيعلدائمااملهينوالتطّورامُلستمرالتعّلمتعزيزهوامُلعتمدينامُلدّربنيمعالربيطانيالبوردأهدافأهمأحد

خطةوإعداداملهنّية،أهدافهحتديداللخومنالتدرييب،جمالهيفيتعلقفيمالديهوالضعفالقوةنقاطحتديدخاللمناملعايريامُلعتمد

 .األهدافهذهلتحقيقعمل

دراسة الطلب:اخلطوة الرابعة

والشهاداتالوثائقومطابقةبالطلبدراسةاالعتمادجلنةستقومالداعمة،والوثائقاالعتماديةطلبأرسلقداملدربيكونأنبعد

واالنتقالاعتمادهطلببقبولاملدربإعالميتمسأو(لذلكاحلاجةحاليف)املدربمعالتواصلسيتماملرحلةهذهويف.امُلدًربمناملرسلة

 .االعتماديةخطواتيفاألخريةاملرحلةإىل

تفعيل العضوية:اخلطوة اخلامسة

.عضويةالرسومتسديدهنااألمريستلزمالعضوية،علىاحلصولمنفقطواحدةخطوةُبعدعلىأنتهنا



تقويم الُمدّرب

™

الخطوة األولى

تشعرأنإىلاألخرىواجلهاتالتدريبطالبةالشركاتفستحتاج،"املهيناملدربني»ُيسّمونممنبالكثريماصناعةإغراقيتمحينما

أنمنالتأكدعلىالربيطانيالبوردساعدي.لنجاحهاالالزمةواملهاراتوالقيماملعرفةميتلكمعهالتعاملتريدالذيامُلدّرببأنبالثقة

 .تقدميهعلىقادرنهأيدعيمايقّدمأنيستطيعوأنهللشركة،املهينالتطّورلنجاحالالزمةاملعايريحّقققدامُلدّرب

 

والكفاءاتللُمدّرب،املهيناملسارالنموذجدحيّد.التدريبملهنةعميقةدراسةبعد“الربيطانيالبورد”يفالكفاءةمنوذجاستحداثمتلقد

الربيطانيالبورداعتمادياتعلىولواحلص.أعماهلميفالنجاحأجلمنامُلحرتفونامُلدّربونإليهاحيتاجواليتالداعمةواملهنّيةالعلمّية

 .امنيعكليثبتهأنامُلدّربعلىُمستمرًاتعّلمًايتطّلببلفحسب،حامسةاختباراتاجتيازيتطّلبال

 

وسيتم.التدريبّيةوالكفاءةهنّية،املوالكفاءةالعلمّية،الكفاءة:اثباتالربيطانيالبورديفُمدّربوعضويةاعتماديةتتطلبباختصار

ميكنكاليتوالنقاطاحلاليةكنقاطاحتسابتستطيعحيثأدناه،اجلدولمنحترزهااليتالنقاطجمموععلىبناًءطلبكتقييم

.الربيطانيالبوردُمدّربيبنيلكاملتاحةالرتبةعلىوستحصلطلبك،تقديمقبلوجيزةفرتةخاللرصيدكإىلإضافتها

يستطيعالنظامهذاخاللمنوالربيطانيالبوردعضويةعلىاحلصوليفيرغبالذياملنتسبلتقييمPSE™الكفاءةنظامابتكارمت

مرحلةقبلباملنتسباخلاصامللفراسةدوأثناء«العضويةشروطيفاملطلوبة»األوليةالنقاطعدداحتساباالنتسابيفالراغبني

 CAT™نظاماختباراتسلسلةضمنتقدميةيتماختبارأوليعتربوهذاالنهائيةالتقييم

Competency™-للمدربنيالكفاءةتقييم) Assessment for Trainer)تخضعسالذياالختبارهذاانباملالحظةاجلدير

 املتطلباتقيةباستكمالبعدإالالتدريبةشارتكوبعضويتكالنهائياحلكميتمولنابتدائياختباراألنله



تقويم الُمدّرب

™

الخطوة األولى



طلب االعتماد 

™

الثانية الخطوة 

:الشخصيةالمعلومات

 االسم األول 

 أسم العائلة 

 أعلى درجة أكادميية 

 تاريخ امليالد 

 فصيله الدم 

 العنوان

 رقم اهلاتف 

 رقم الواتس اب 

 الدولة 

 املدينة  

 اإلمييل

 الشخصي موقع اإلنرتنت

 املنصب احلالي 



طلب االعتماد 

™

الثانية الخطوة 

 ثر من واحدةتستطيع اختيار أكيف أي بيئات العمل اآلتية كانت أغلب خربتك؟

 )      (.الكلية-اجلامعة 

 )      (.العمل احلكومي

 )      (.العمل الشخصي

 )      (.العمل االجتماعي

 :أخرى، ُيرجى التحديد

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................. 



خطة التعّلم الُمستمر

™

الثالثة الخطوة 

عليهماطّور املهين الدائم والتشجيعمع امُلدّربني امُلعتمدين هو تعزيز التعّلم امُلستمر والتالبورد الربيطاني أحد أهم أهداف 

 يف جماله التدرييب، ومن خاللسيحقق امُلدّرب امُلعتمد املعايري من خالل حتديد نقاط القوة والضعف لديه فيما يتعلق

حضور دورة : لتعّلم امُلستمرمن األمثلة عن أنشطة ا.حتديد أهدافه املهنّية، وإعداد خطة عمل لتحقيق هذه األهداف

درييب، حضور مؤمتر حول التدريب،  بورقة عمل يف مؤمتر تتدريبية جديدة، حضور ورشة عمل أو تعّلم عن بعد، املشاركة

لتدريب، املشاركة يف أحباث حول كُمدّرب مساعد، كتابة مقاالت حول االتدريب. يف التدريبشارات متقدمة احلصول على 

 .دورات تدريبية جديدةالتدريب، قراءة كتب حول التدريب، تصميم

طلب جتديد االعتمادية تقديم ما  متابعة خطة تعّلم وتطّور ُمستمر، حيث يتالبورد الربيطاني على كل ُمدّرب ُمعتمد يف 

 :إليك بعض أنشطة التعّلم والتطّور امُلستمروففي كل عامني يفرتض ان حيقق مئيت  نقطة على األقل ، عامنيذلك كل يثبت

النقاط*ميةأنشطةٍالتعّلمٍغريٍالرس**النقاط*أنشطةٍالتعّلمٍالرسمية

ص  دورة ختصصية للرخحضور

 التدريبية  
 20 التدريب كُمدّرب مساعد 40

 5 لتدريبمقالة حول فوائد اكتابة APT 30برنامج الـ حضور

 20 لتدريباملشاركة يف أحباث حول ا CT 50حضور برنامج الـ 

 15 حضور مؤمتر حول التدريب MT 80على شارة التحصيل

20 تدريبيةحقائبتصميم  35 خصصمتكوتشينغاحلصول على 



خطة التعّلم الُمستمر

™

الثالثة الخطوة 

 االسم 

 العنوان

 املدينة

 الدولة 

 االمييل 

 فيها السنة اليت مت اعتمادك

 مكان تنفيذها  النقاط التاريخ  األنشطة امُلنفذة



دراسة الطلب

™

الرابعة الخطوة 

 :يطاني  إىل االمييل الرمسي اخلاص بالبورد الرببعد أن تكون قد أرسلت طلب االعتمادية والوثائق املرفقة
info@british-board.uk

رحلة سيتم التواصل معك يف حال احلاجة ويف هذه امل. والشهادات املرسلة من قبلكستقوم جلنة االعتماد بدراسة الطلب ومطابقة الوثائق

 .طلبك واالنتقال إىل املرحلة األخرية يف خطوات االعتماديةلذلك أو سيتم اخبارك بقبول

الخامسةالخطوة  تفعيل العضوية 

 العضويةرسومتسديدوالشرفيثاقمعلىالوقيعهنااألمريستلزم،العضويةعلىاحلصولمنفقطواحدةخطوةُبعدعلىأنتهنا

.ريعالسالربيدشحنلرسومشاملةعامنيملدةأمريكيدوالر470يعادهلامبااوإسرتليينجنية350بـاملقدرةو

مبارك لك أصحبت األن عضو مدرب معتمد لدى البورد البريطاني 



.لتدريبايفاملتخصصةالعامليةالبورداتأفضلأحدمنمصداقيةواعتمادعلىاحلصول–1

 .يطانيالربالبوردقبلمنعامنيملدةصاحلةللمدربالعضويةبياناتسجلعلىاحلصول–2

 .إللكرتونيااملوقعيفالشخصيةبياناتهليديرالكرتونيحسابعلىاملعتمدامُلدّربحيصل-3

.الربيطانيالبوردمنمعتمد«ISAT™نظاموفقالشارةاعطاءيتم»مدربشهادة-4

 لربيطانيابالبورداخلاصاإللكرتونياملوقعيفعليهاامُلتحصلوالشارةاملدربأسمأنزال-5

www.British-Board.uk. 

.بذلكاخلاصةبوردالاتفاقيةتوقيعبعدالبوردوشعاربأمسةللمدربخاصختماستخراجإمكانية–6

.التدريبيةوبراجمكأعمالكحجممعمتوافقإداريوفيندعم-7

املادةحمتوىعلىاملوافقةعدبدولةأييفبتدربيهايقوماليتللربامجالربيطانيالبوردشهاداتإصداراحقية–8

.هلمأكربومصداقيةرجعيةميعينممااملوقعيفخاصبكودالشهاداتعلىاملتحصلنيأمساءتسجيلوالتدريبية

.جمانًااملدربوإعدادتصميممنتدريبيةحقائب3اعتماد-9

.التدريبيةإعالناتيفالربيطانيالبوردشعاراستخدامإمكانية-10

 العدلكاتبمنBBCT®تاالستشاراوللتدريبالربيطانيالبوردمنالصادرةالشهاداتتصديقإمكانية-11

.الحقًاحتدداضافيةبرسومبلدكسفارةوالربيطانيةاخلارجيةو

مميزات العضوية 

™

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


 :بقسمنياملهنيةالزمالةدرجةBBTC®االستشاراتوللتدريبالربيطانيالبوردمينح

 .(الحقًاتفاصيلهاحتدد)اخلاصةملشاريعاواملهنيةاألعمالأصحاب,اخلرباتأصحاب,عامبشكلللموظفني:دوليةمهنيةزمالة-

الربيطانيالبورديفاألدراجيفرغبونويأخرىتدريبيةجهاتمنمدربنيإعدادشهاداتعلىللحاصلنيللمدربني:تدريبيةزمالة-

جنية300ـلتدريبيةاالزمالةرسوملذلكاملطلوبةاملعايريعلىبناءالزمالةمنحةويتمBBCT®االستشاراتوللتدريب

.أمريكيدوالر400تعادهلامبااواسرتليين

:الزمالة المهنية 

™

: آليه منح الشهادات 
.املفعولساريةعضويتكتكونأن•

.BBTC®االستشاراتوللتدريبالربيطانيالبوردمعايريضمنالتدريبيةاملادةتكونان•

.(املشاركنيتسجيلاستمارةمنوذجمرفق).الدورةانتهاءبعدمتدربيكأمساءسجلإرسال•

طلبمنوذجمرفق)BBTC®تشاراتاالسوللتدريبالربيطانيالبوردمنالشهاداتعلىاحلصوليفالراغبنيأمساءسجلإرسال•

.(شهادات

.الصادرةالشهاداتبأمجاليرسومتسديد•



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



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

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





