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 لهذه الدورة هو إعداد المشاركين فيها نظريا وعمليا ليكونوا                 العام الهدف   
يد  مدربين مقتدرين وعلى كفاية عالية في تحليل الحاجات التدريبية، وتحد              
لمية   األهداف التدريبية، وتصميم الدورات، وتقديمها، وتقييمها، على أسس ع                

  .وبمهارات عالية المستوى شكال ومضمونا            

:  على  في نهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرا        
معرفة نظريات التعلم، وأنماطه ونماذجه المختلفة وأساليبه                  �
تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية          �
صياغة األهداف التدريبية بطريقة صحيحة         �
تصميم البرامج التدريبية بطريقة علمية        �
معرفة متطلبات التدريب ووسائله وأساليبه              �
القيام بمهمة التدريب بمهارة عالية         �
تقييم الدورات التدريبية تقييما صحيحا        �

صالح . م ”.جديد والمحترففاقت هذه الدورة كل توقعاتي، فقد وجدت فيها كل ما يحتاجه المدرب ال  "�
 مهندس طيران وفضاء  –الدين رضوان  

تركي عبد اهللا العجمي مدرب       .”أفضل الدورات التي حضرتها على اإلطالق "�

على تحقيق كل ما ذكر كانت لدي كثير من االستفهامات عن الدورة أهمها أنها لن تكون قادرة  "�
وما أن انتهت الدورة فوجدت أن ما تحقق لي فيها فاق كل ما ذكر  ... عنها من أهداف ومميزات 

 إعالمي وصحفي  –خالد القرني    ”.وتجاوزه حتى أصبح حقيقة وعلى أرض الواقع
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SUCCESS IS A SCIENCE YOU CAN LEARNSUCCESS IS A SCIENCE YOU CAN LEARN

EXCELLENCE IS AN ART YOU CAN MASTEREXCELLENCE IS AN ART YOU CAN MASTER

النجاح علم نجعلك تتعلمه، التفوق فن نجعلك تتقنه          النجاح علم نجعلك تتعلمه، التفوق فن نجعلك تتقنه          
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استمارة تسجيل

Alpha UK (Dubai), PO Box 120385, Dubai, UAE. 

Tel: + (9714) 351 6993 Fax: + (9714) 351 6994, Mobile: +97150 113 2335 (Fatima)

Email: fatima@alphatraining.co.uk web: www.alphatraining.co.uk

كيفية التسجيل؟
. يمكنك التسجيل بالتلفون، أو بالفاكس، أو بالبريد اإللكتروني              

: طريقة الدفع 
  شيك من الشركة أو المؤسسة           
  تحويل مصرفي مباشر         
استنادا إلى طلب شراء أو ترشيح معتمد من الشركة أو               (مؤسستي     /   يرجى إرسال فاتورة إلى شركتي             

ي طلبات للتسجيل غير         يرجى مالحظة أنه يجب دفع األجور كاملة قبل بدء الدورة، حيث ستهمل أ                  ) . المؤسسة    
. مصحوبة بأجور الدورة       

dubai@alphatraining.co.uk  إرسال الطلب مرفقا بالبريد اإللكتروني           
6994 351 4 971+:  أو بالفاكس إلى    

سيتم تأكيد الحجز بالبريد اإللكتروني أو           .أو بالفاكس لتأكيد الحجز         يرجى إرسال صورة للتحويل بالبريد اإللكتروني            
.  الفاكس  

:يرجى الدفع إلى الحساب المصرفي التالي    
 كيه للتدريب واالستشارات        يوألفا   : اسم الحساب    
بنك االتحاد الوطني    :  اسم المصرف   

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة       981ب . ص :  عنوان المصرف  
8001043909: رقم الحساب    

إلغاء التسجيل  
%  10رشيح شخص بديل للدورة، أو يتم خصم            إذا تم إلغاء التسجيل قبل سبعة أيام أو أكثر من بدء الدورة فيمكن ت          

. وإذا لم يحضر المشارك في الدورة فإن األجور لن تسترد             .  من أجور الدورة   
بين أو عددهم، أو توقيت الجلسات، أو          يحق لمؤسسة ألفا، إذا اقتضت الضرورة، تغيير محتوى الدورة، أو المدر                 

  . المدفوعة لهم    وإذا تعذر انعقاد الدورة فسيتم إشعار المشاركين بذلك وإعادة األجور              . مكان انعقاد الدورة    
 P@� ا*@.
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المكان  رسوم الدورة  عدد األيام التاريخ   الدورة  

البريد االلكتروني   

الفاكس  

التلفون  

العنوان 

العمل أو الوظيفة    

اسم الشركة أو المؤسسة        

االسم باللغة اإلنكليزية      

االسم الثالثي  

التاريخ   التوقيع 
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