دليل اعتماد ُمدرّبني يف البورد الربيطاني

™

المُقدّمة
عزيزي املُدرّب
شكراً لك اختيارك برنامج اعتمادية املُدرّب يف البورد الربيطاني  .تأكّد من متابعة اخلطوات الواردة أدناه بعد أن تنهي ملء هذا الطلب.
ويف أثناء تقدمك يف عملية االعتمادية نعدك بأن:
• جنيب عن كل أسئلتك ،فالرجاء أال ترتدّد يف إرسال أسئلتك إلينا عرب االمييل .
• مراجعة طلبك والتواصل معك عرب االمييل من أجل املتابعة يف الطلب ،أو من أجل إخبارك باألشياء الناقصة يف طلبك فـ تستكملها.
يف حال مت قبول طلبك فسيتم ،بعد فرتة وجيزة (عادة تأخذ بني ثالثة أيام إىل اسبوع) ،إدراج امسك وشارتك التدريبية يف املوقع
املخصص لذلك يف البورد الربيطاني للتدريب و االستشارات .
ستقوم أوالً باإلجابة عن جدول التقويم (سيأتي تباعاً) ،ومن ثم متأل مناذج املعلومات ،وترسل الوثائق الالزمة مع
السرية الذاتية وصورة ملونة .وسيتم تقويم الطلب والتأكد من صحة جمموع النقاط ومن صحة الوثائق املُرسلة من قِبل
اجلهة املختصة .ومن ثم يتم الرد على الطلب بقبوله أو بتقديم استشارة لرفع جمموع النقاط.
نشكر لكم ثقتكم الغالية...
جلنة املنهجية و االعتماد

مالحظات
 .1يف حال حصولك على شهادة اجتياز من البورد الربيطاني للتدريب و االستشارات فريجى اإلشارة إىل ذلك يف بند اخلربة التدريبيّة.
 .2لتقديم طلب العضوية ميكنك االختيار بني طريقتني:
طلب العضوية املباشر :مباشرة عرب مُدرب املُدربني الُمنفذ لربنامج إعداد املدربني .
أو ميكنك ملء النماذج يف هذا الدليل وجتهيز الوثائق الالزمة وترسلها لنا عرب الربيد االلكرتوني.
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ميثاق الشرف التدريبي
الغاية منه

المتط ّلبات القانونية واألخالقية .فهو يرصح بأن األعضاء سيحافظون عىل مستوى عالٍ من
الزتام األعضاء االنضباط الذايت وفق ُ

تقديم خدماهتم بشكل مهين وأخاليق ،وأهنم يقبلون الزتام تقديم خدماهتم بطرائق مفيدة للمجتمع .وٍيلزتم البورد الربيطاين
ميثاق الرشف التدرييب من خالل استالم الشكاوى والتحقق مهنا واختاذ اإلجراءات الالزمة ومهنا إلغاء اعتمادية أي عضو يثبت
عليه انهتاك الميثاق .كما إنه يعرب عن احرتام المهنة والمجتمع الذي نعيش فيه واللذين ينبغي لهما أن ّ
درب عىل
حيفزا ال ُم ّ

المحافظة عىل أعىل المعايري األخالقية الممكنة.

التزام احملرتفني

يوافقٍكلٍمنٍالبوردٍالربيطاينٍوالعاملنيٍفهياٍو إداريهياٍعىلٍالتصارحيٍاآلتيةٍكرشطٍلمنحٍالهشادة والعضوية واالعتماديةٍ،
واستخدامٍالمزياتٍالممنوحةٍلهمٍمنٍالبوردٍالربيطاينٍٍ:

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

لن أنشر أية معلومات كاذبة أو مضللة أو أمسح بأن متر دون طعن بصحتها وأنا أعتقد أن عواقب هامة قد ترتتب على نشرها أو السماح
مبرورها.
لن أقدّم معلومات أو نصائح مهنية أعرف أنها مضللة أو ألن تقدير مدى دقتها خارج عن نطاق اختصاصي.
لن أسعى لالستحصال ،من خالل منصيب أو من خالل معرفة خاصة والستعمالي الشخصي أو للغري ،على أية معلومات ال حيق لي حيازتها.
أن أقوم بواجباتي املهنيّة بأسلوب ال يلحق أي ضرر مبهنة التدريب.
أن أقوم بتعزيز املعايري املهنيّة للتدريب.
أن أختذ اإلجراء الالزم عند معرفيت املؤكدة عملياً بتصرف غري أخالقي بدر عن أحد زمالئي.
لن أسيء تفسري مؤهالتي أو خرباتي أو خربتي بكوني مُدرّباً حمرتفاً و أن أقصر مساهماتي على جمال (جماالت) خرباتي.
أن أحرتم الناحية التجارية اللتزامي جتاه املتدربني و/أو رب عملي و أن أيف بكل االتفاقيات التعاقدية ومُتطلّبات السرية وأن أحافظ
على سرية معلومات املرتتبة على ذلك .
التزم حتويل أية رسائل تردني بشكل خاطئ إىل البورد الربيطاني ليتم العمل على االجابة عنها.
لن أقبل عمالً أشعر بأنّه غري أخالقي أو يستغل موارد أعرف أنها ملك للغري.
أن اسعى باستمرار إىل حتسني مهاراتي املهنيّة.
أن أصون شرف وكرامة املهنة.
أن أحافظ على معايري عالية من أخالقيات السلوك الشخصي.
أن يكون التدريب ألغراض تعليمية وتطويرية حبته دون أي أهداف أخرى ،وحيظر استخدام التدريب بهدف التجمعات والتوجهات
الدينية أو احلزبية أو السياسية أو غريها مما يتعارض مع سياسات الدول املقام فيها التدريب وتعارضه كذلك مع أغراض التدريب
الفعلية.
تعزيز قيمة املعلومات امللقاة على األخرين بدراسات و احباث و براهني .
توزيع التمارين و االجراءات التدريبية للجميع بدون انتقاء متقصد .
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ميثاق الشرف التدريبي
❖ فتح اجملال لوضع اي تعديالت على الربنامج التدرييب سواء من املتدربني او زمالء مهنة او إدارة املراكز املشرتكة يف تنفيذ براجمه .

❖ إدراك املدرب بشكل كلي على أهمية تنمية املهارات املهنية و الثقافية و اخلربات املأخوذة من منهج احلياة العملية و املهنية و استثمارها
يف تطوير وتعديل ذاته .
❖ ميتنع املدرب امتناعاً كلياً من نفي أحد املتدربني لدية خارج املنطقة التدريبية وهذا يعترب انقاصاً يف معايري الكفاءة لدى املدرب .
❖ يلتزم املدرب باألداء التدرييب وفقاً للشارة التدريبية املعطاة له سواء كان حتت أشرف البورد الربيطاني او غرية.
❖ يلتزم املدرب بالتدريب يف جمال ختصصه ( مهين  -أكادميي ) و أي خمالفات عن ذلك يٌعد مسئول عنها مسؤولية كاملة و حيق للبورد
الربيطاني للتدريب و االستشارات ® BBTCاالمتناع من إصدار شهادات ألي برنامج تدرييب خمالف لذلك
❖ يلتزم املدرب برفع تقارير دائماً عن مجيع الربامج اليت تُقدم حتت أشرف البورد الربيطاني للتدريب و االستشارات ®. BBTC

❖ يلتزم املدرب برفع كشف احلضور بكافة البيانات لرباجمه التدريبية املُعلنة بأنها حتت أشراف البورد الربيطاني .
❖ يلتزم املدرب يف حالة رغبته يف أقامه برنامج تدرييب ليس ضمن اختصاصه يف البورد الربيطاني للتدريب و االستشارات ®BBTC
ان يعمل على ارسال عرض فين احلقيبة التدريبية إلدارة البورد ال متام عملية تأكيد اعتمادية الربنامج التدرييب وفق املعايري .
❖ يلتزم املدرب بعدم استغالل اسم البورد الربيطاني للتدريب و االستشارات ® BBCTلـ أغراض شخصية غري قانونية .
❖ أقر و ألتزم مبعرفيت الكاملة باختصاص كل شارة تدريبية وان ال أعمل على تقديم أي برنامج تدرييب خارج عن اختصاصي .
❖ يف حال استجدت بيانات تدريبية و حصول املدرب على رخصة تدريب جملال ما علية رفعها لـ البورد الربيطاني العتمادها له و ادراجها
ضمن سجلة املهين .

❖ يلتزم املدرب برتقيم الشهادات الصادرة عربة و االحتفاظ بنسخة لدية بها كافة البيانات املدرجة بالشهادات ( أسم املتدرب  -الربنامج
التدرييب  -رقم الشهادة  -تاريخ االصدار  -مدة الدورة ) والرفع بشكل دوري ملستجدات الشهادات الصادرة إىل البورد الربيطاني .
❖ يلتزم املدرب ان رغب يف منح شهادات ان يعمل على طلبها بشكل رمسي وتصدر الشهادات للمدرب يف مدة أقصاها  12يوم من حني الطلب.
❖ يلتزم املدرب بسداد رسوم الشهادات املطلوبة بعد استالم اشعار ببدأ املعاملة اخلاصة به يف مدى اقصاها  48ساعة .
أنا  ...................................................................أتعهد التزام قواعد ميثاق الشرف التدرييب أعاله.
( ............................التوقيع)

™

مخطط عملية االعتماد

™

خطوات االعتماد
اخلطوة األوىل:

درب
تقويمٍالم ّ
ُ

يقوم املُدرّب مبلء جدول التقويم وذلك باختيار البنود اليت حيققها واليت تُحدد كفاءاته العلميّة واملهنيّة والتدريبيّة.

اخلطوة الثانية:

طلب االعتمادية.

طلب االعتمادية يقسم إىل عدة أجزاء .يُطلب يف كل منها ملء مناذج معينة حول املعلومات الشخصية والكفاءات العلميّة واملهنيّة
والتدريبيّة .ويُطلب اثبات املعلومات اليت يدخلها املُدرّب من خالل صور عن الشهادات والوثائق اليت تؤكد صحة ادخاالته.

اخلطوة الثالثة:

خطةٍالتع ّلمٍالمستمر

أحد أهم أهداف البورد الربيطاني مع املُدرّبني املُعتمدين هو تعزيز التعلّم املُستمر والتطوّر املهين الدائم والتشجيع عليهما .سيحقق املُدرّب
املُعتمد املعايري من خالل حتديد نقاط القوة والضعف لديه فيما يتعلق يف جماله التدرييب ،ومن خالل حتديد أهدافه املهنيّة ،وإعداد خطة
عمل لتحقيق هذه األهداف.

اخلطوة الرابعة:

دراسة الطلب

بعد أن يكون املدرب قد أرسل طلب االعتمادية والوثائق الداعمة ،ستقوم جلنة االعتماد بدراسة الطلب ومطابقة الوثائق والشهادات
املرسلة من املُدرًب .ويف هذه املرحلة سيتم التواصل مع املدرب (يف حال احلاجة لذلك) أو سيتم إعالم املدرب بقبول طلب اعتماده واالنتقال
إىل املرحلة األخرية يف خطوات االعتمادية.

اخلطوة اخلامسة:

تفعيل العضوية

هنا أنت على بُعد خطوة واحدة فقط من احلصول على العضوية ،يستلزم األمر هنا تسديد رسوم العضوية .

™

تقويم المُدرّب

الخطوة األولى

حينما يتم إغراق صناعة ما بالكثري ممن يُسمّون «املدربني املهين " ،فستحتاج الشركات طالبة التدريب واجلهات األخرى إىل أن تشعر
بالثقة بأن املُدرّب الذي تريد التعامل معه ميتلك املعرفة والقيم واملهارات الالزمة لنجاحها .يساعد البورد الربيطاني على التأكد من أن
املُدرّب قد حقّق املعايري الالزمة لنجاح التطوّر املهين للشركة ،وأنه يستطيع أن يقدّم ما يدعي أنه قادر على تقدميه.
لقد مت استحداث منوذج الكفاءة يف ”البورد الربيطاني “ بعد دراسة عميقة ملهنة التدريب .حيدّد النموذج املسار املهين للمُدرّب ،والكفاءات

العلميّة واملهنيّة الداعمة واليت حيتاج إليها املُدرّبون املُحرتفون من أجل النجاح يف أعماهلم .واحلصول على اعتماديات البورد الربيطاني
ال يتطلّب اجتياز اختبارات حامسة فحسب ،بل يتطلّب تعلّماً مُستمراً على املُدرّب أن يثبته كل عامني.
باختصار تتطلب اعتمادية وعضوية مُدرّب يف البورد الربيطاني اثبات :الكفاءة العلميّة ،والكفاءة املهنيّة ،والكفاءة التدريبيّة .وسيتم
تقييم طلبك بناءً على جمموع النقاط اليت حترزها من اجلدول أدناه ،حيث تستطيع احتساب نقاطك احلالية والنقاط اليت ميكنك
إضافتها إىل رصيدك خالل فرتة وجيزة قبل تقديم طلبك ،وستحصل على الرتبة املتاحة لك بني مُدرّبي البورد الربيطاني .

مت ابتكار نظام الكفاءة ™ PSEلتقييم املنتسب الذي يرغب يف احلصول على عضوية البورد الربيطاني ومن خالل هذا النظام يستطيع
الراغبني يف االنتساب احتساب عدد النقاط األولية « املطلوبة يف شروط العضوية» وأثناء دراسة امللف اخلاص باملنتسب قبل مرحلة
التقييم

النهائية

وهذا

يعترب

أول

اختبار

يتم

تقدمية

ضمن

سلسلة

اختبارات

نظام

™CAT

( تقييم الكفاءة للمدربني  )Competency Assessment for Trainer ™-اجلدير باملالحظة ان هذا االختبار الذي ستخضع
له األن اختبار ابتدائي ولن يتم احلكم النهائي بعضويتك و شارتك التدريبة إال بعد استكمال بقية املتطلبات
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تقويم المُدرّب

الخطوة األولى

™

طلب االعتماد
المعلومات الشخصية :
االسم األول
أسم العائلة
أعلى درجة أكادميية
تاريخ امليالد
فصيله الدم
العنوان
رقم اهلاتف
رقم الواتس اب
الدولة
املدينة
اإلمييل
موقع اإلنرتنت الشخصي
املنصب احلالي

الخطوة الثانية

™

طلب االعتماد

الخطوة الثانية

يف أي بيئات العمل اآلتية كانت أغلب خربتك؟ تستطيع اختيار أكثر من واحدة
اجلامعة  -الكلية) ( .
العمل احلكومي) ( .
العمل الشخصي) ( .
العمل االجتماعي) ( .
أخرى ،يُرجى التحديد:
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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خطة التعلّم المُستمر

الخطوة الثالثة

أحد أهم أهداف البورد الربيطاني مع املُدرّبني املُعتمدين هو تعزيز التعلّم املُستمر والتطوّر املهين الدائم والتشجيع عليهما
سيحقق املُدرّب املُعتمد املعايري من خالل حتديد نقاط القوة والضعف لديه فيما يتعلق يف جماله التدرييب ،ومن خالل
حتديد أهدافه املهنيّة ،وإعداد خطة عمل لتحقيق هذه األهداف .من األمثلة عن أنشطة التعلّم املُستمر :حضور دورة
تدريبية جديدة ،حضور ورشة عمل أو تعلّم عن بعد ،املشاركة بورقة عمل يف مؤمتر تدرييب ،حضور مؤمتر حول التدريب،
احلصول على شارات متقدمة يف التدريب .التدريب كمُدرّب مساعد ،كتابة مقاالت حول التدريب ،املشاركة يف أحباث حول
التدريب ،قراءة كتب حول التدريب ،تصميم دورات تدريبية جديدة.
على كل مُدرّب مُعتمد يف البورد الربيطاني متابعة خطة تعلّم وتطوّر مُستمر ،حيث يتطلب جتديد االعتمادية تقديم ما
يثبت ذلك كل عامني ،ففي كل عامني يفرتض ان حيقق مئيت نقطة على األقل وإليك بعض أنشطة التعلّم والتطوّر املُستمر:
أنشطةٍالتع ّلمٍالرسمية

*النقاط

**أنشطةٍالتع ّلمٍغريٍالرسمية

*النقاط

حضور دورة ختصصية للرخص
التدريبية

40

التدريب كمُدرّب مساعد

20

حضور برنامج الـ APT

30

كتابة مقالة حول فوائد التدريب

5

حضور برنامج الـ CT

50

املشاركة يف أحباث حول التدريب

20

التحصيل على شارة MT

80

حضور مؤمتر حول التدريب

15

احلصول على كوتشينغ متخصص

35

تصميم حقائب تدريبية

20
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خطة التعلّم المُستمر

الخطوة الثالثة

االسم
العنوان
املدينة
الدولة
االمييل
السنة اليت مت اعتمادك فيها
األنشطة املُنفذة

التاريخ

النقاط

مكان تنفيذها

™

دراسة الطلب

الخطوة الرابعة

بعد أن تكون قد أرسلت طلب االعتمادية والوثائق املرفقة إىل االمييل الرمسي اخلاص بالبورد الربيطاني :
info@british-board.uk
ستقوم جلنة االعتماد بدراسة الطلب ومطابقة الوثائق والشهادات املرسلة من قبلك .ويف هذه املرحلة سيتم التواصل معك يف حال احلاجة
لذلك أو سيتم اخبارك بقبول طلبك واالنتقال إىل املرحلة األخرية يف خطوات االعتمادية.

تفعيل العضوية

الخطوة الخامسة

هنا أنت على بُعد خطوة واحدة فقط من احلصول على العضوية  ،يستلزم األمر هنا الوقيع على ميثاق الشرف و تسديد رسوم العضوية
و املقدرة بـ  350جنية إسرتليين او مبا يعادهلا  470دوالر أمريكي ملدة عامني شاملة لرسوم شحن الربيد السريع .

مبارك لك أصحبت األن عضو مدرب معتمد لدى البورد البريطاني

™

مميزات العضوية
 – 1احلصول على اعتماد و مصداقية من أحد أفضل البوردات العاملية املتخصصة يف التدريب .
 – 2احلصول على سجل بيانات العضوية للمدرب صاحلة ملدة عامني من قبل البورد الربيطاني .
- 3حيصل املُدرّب املعتمد على حساب الكرتوني ليدير بياناته الشخصية يف املوقع اإللكرتوني .
 - 4شهادة مدرب «يتم اعطاء الشارة وفق نظام ™  » ISATمعتمد من البورد الربيطاني .
- 5أنزال أسم املدرب والشارة املُتحصل عليها يف املوقع اإللكرتوني اخلاص بالبورد الربيطاني

.www.British-Board.uk
 – 6إمكانية استخراج ختم خاص للمدرب بأمسة وشعار البورد بعد توقيع اتفاقية البورد اخلاصة بذلك .
 - 7دعم فين و إداري متوافق مع حجم أعمالك وبراجمك التدريبية .
 – 8احقية إصدار شهادات البورد الربيطاني للربامج اليت يقوم بتدربيها يف أي دولة بعد املوافقة على حمتوى املادة
التدريبية و تسجيل أمساء املتحصلني على الشهادات بكود خاص يف املوقع مما يعين مرجعية ومصداقية أكرب هلم.
 - 9اعتماد  3حقائب تدريبية من تصميم وإعداد املدرب جماناً .
 - 10إمكانية استخدام شعار البورد الربيطاني يف إعالنات التدريبية .
 - 11إمكانية تصديق الشهادات الصادرة من البورد الربيطاني للتدريب و االستشارات ® BBCTمن كاتب العدل
و اخلارجية الربيطانية و سفارة بلدك برسوم اضافية حتدد الحقاً .

™

الزمالة المهنية :
مينح البورد الربيطاني للتدريب و االستشارات ® BBTCدرجة الزمالة املهنية بقسمني :
-

زمالة مهنية دولية  :للموظفني بشكل عام  ,أصحاب اخلربات  ,أصحاب األعمال املهنية و املشاريع اخلاصة (حتدد تفاصيلها الحقاً ) .

-

زمالة تدريبية :للمدربني للحاصلني على شهادات إعداد مدربني من جهات تدريبية أخرى ويرغبون يف األدراج يف البورد الربيطاني
للتدريب و االستشارات ® BBCTويتم منحة الزمالة بناء على املعايري املطلوبة لذلك رسوم الزمالة التدريبية ـ  300جنية
اسرتليين او مبا تعادهلا  400دوالر أمريكي .

آليه منح الشهادات :
•

أن تكون عضويتك سارية املفعول .

•

ان تكون املادة التدريبية ضمن معايري البورد الربيطاني للتدريب و االستشارات ®. BBTC

•

إرسال سجل أمساء متدربيك بعد انتهاء الدورة  (.مرفق منوذج استمارة تسجيل املشاركني ) .

•

إرسال سجل أمساء الراغبني يف احلصول على الشهادات من البورد الربيطاني للتدريب و االستشارات ® ( BBTCمرفق منوذج طلب
شهادات) .

•

تسديد رسوم بأمجالي الشهادات الصادرة .

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 :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

