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 على قرص مدمج  بوينت باور شرائح -“ صنع القرار” لدورة المادة التدريبية �
“ صانع القرار اآللي” نسخة من برنامج �
 وضع اسمك في قائمة االستشاريين المعتمدين على اإلنترنيت�
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" عملية التحليل الهرمي" على نظرية رياضية حديثة هي ة القرار مبنيلصنع ة وفعالةمتطورتقدم هذه الدورة الفريدة طريقة 
Analytic Hierarchy Process (AHP)   التي اكتشفها البروفيسور توماس ساعاتي أستاذ الرياضيات في جامعة

. في الواليات المتحدة األمريكية وألف عنها أكثر من ثالثين كتابابتسبرغ

استخدمنا عملية : "يقول الدكتور ساعاتي . في جميع شؤون الحياة وعلى أعلى المستوياتالهرميتستعمل نظرية التحليل 
وتوقعنا نتائج المباراة . الرئاسية في الواليات المتحدةالتحليل الهيكلي واستطعنا أن نتوقع، بنجاح كبير، نتيجة االنتخابات 

 بالنسبة للدوالر حيث كان الدوالر يساوي الياباني، قيمة الين 1986وتوقعنا، عام . الرياضية والفائز في مباراة الشطرنج
وقد حدث هذا فعال بعد فترة فأصبح سعر .  للدوالر الواحدين 139، وكان توقعنا أن سعر الين سيرتفع إلى نحو ين 240

إن عملية : " تقريرا تقول فيه IBM إمكتبت شركة آي بي  وقد ". للدوالر، وبقي كذلك لعدة سنواتين 140الين هو 
... هي أداة ذات قدرة غير عادية لصناعة القرارالهرميالتحليل 

AHP is an extraordinary powerful decision-making tool. It brings structure to decision 
making, yet it’s flexible…."
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IBM إمشركة آي بي  �

زيروكس شركة �
الجيش األمريكي �
. للبترولشيل شركة �
 جامعة تكساس�
 جامعة الملك عبد العزيز في السعودية �
 للطائراتبوينغ شركة �
)ناسا( وكالة الفضاء األمريكية �
 إدارة الجمارك في كندا�
ABN Amro أي بي إن أمرو بنك � Bank

.الشركات الكبرى والجامعات والمؤسسات في جميع أنحاء العالمومئات 

"التحليل الهرمي" نظرية التي تقوم عليها عملية �
كيفية استخدام التحليل الهرمي في حل المشكالت واتخاذ القرارات   �
باستعمال الكومبيوتر" القرار اآللي"كيفية استخدام برنامج  �

.الدولة، وصانعي القرارهذه الدورة للمدربين والخبراء واالستشاريين، وكبار الموظفين ورجال 
. معك إلى قاعة التدريبLaptop النقال الكوبيوترينصح بجلب : مالحظة
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Tel: 04 - 351 6993, Mobile: 050 113 2335 (Fatima)

في ثالثة أيام 
ستتعلم أفضل طريقة علمية �

لصنع القرار

ستحصل، مجانا، على �
برنامج كومبيوتر لصنع 

القرار

ستحصل على مادة تدريبية �
شرائح (لدورة صنع القرار 

CD على بوينت باور

ستحصل على شهادة معتمدة �
من بريطانيا 



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          

Alpha UK (Dubai), PO Box 120385, Dubai, UAE. Tel: 04 - 351 6993, Mobile: 050 113 2335 (Fatima)

Fax: 04 - 351 6994, Email: sales@alphatraining.co.uk

استمارة تسجيل
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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       

sales@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    يوألفا   : اسم الحساب    
بنك االتحاد الوطني    :  اسم المصرف   

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

 التسجيل إالغاء 
%  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    
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 دو7ر32500صنع القرار للقادة

المكان  رسوم الدورة  عدد األيام التاريخ   الدورة  

:  في الدورة التالية  )تسجيلنا (أرجو تسجيلي

البريد االلكتروني   

الفاكس  

التلفون  

العنوان 

العمل أو الوظيفة    

اسم الشركة أو المؤسسة        

االسم باللغة اإلنكليزية      

االسم الثالثي  

التاريخ   التوقيع 


