
نك أن تكون مدربا    معتمدة من مؤسسة هيرمان الدولية في لندن وألفا البريطانية، أي يمك               HBDIشهادة    �
واستشاريا في مقياس هيرمان        

  المادة التدريبية كاملة باللغتين العربية واإلنكليزية على قرص مدمج                �
HBDISurvey نسخة من برنامج      �
 وضع اسمك في قائمة المدربين المعتمدين على اإلنترنيت        �
)  دوالر  600قيمتها تعادل     (خمسة استبيانات مجانية         �
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أفراد  : ؟ كيف تفهم عقليتك وعقلية اآلخرينقصوى تفكيرية كيف يمكنك استخدام أنماط التفكير للحصول على طاقة    
ة، لماذا تفعل ما تفعله، ويفعل اآلخرون ما يفعلونه؟ كيف تفهم اإلنتاجي   … العائلة، األصدقاء، زمالء العمل، الزبائن     

. د الرؤية ز، ومواصفات العمل، واإلبداع، التفكير اإلبداعي من منظور جديد متعد ي والتحف
ت، وكيف يمكنك تطوير نموذج جديد فعال؟ كيف تتعرف على المبادئ األساسية لتطوير الموارد البشرية في المؤسسا    

ستتعرف في دورة بوصلة التفكير على مقياس هرمان    . كل هذه األسئلة وغيرها تجيب عنها هذه الدورة الفريدة   
(HBDI) Hermann Brain Dominance Instrument   ،وهو من أفضل أدوات التشخيص وأكثرها مرونة

. ى سلوكهوالذي يمكن بوساطته التعرف على طريقة التفكير لإلنسان، وبالتالي عل        
 60 عاما، وتم التحقق من صحته وفاعليته، وتناولته بالبحث أكثر من      15تقييم هرمان هو ثمرة لبحوث استغرقت  

ز العاملين،    يحفت، ويستعمل نموذج هرمان لمساعدة األفراد والمؤسسات على زيادة اإلنتاجية    . أطروحة دكتوراه
تشمل الدورة تطبيق مقياس .  والتفكير اإلبداعي والتعرف الدقيق على مواصفات العمل، واستعدادات العاملين، واإلبداع،     

.  للمشارك أن يتعرف على تفكيره بطريقة علمية    يتيحهرمان لكل مشارك وتقديم تقرير شخصي له، مما    

تحسين التفاهم والتخاطب        �
تحسين فاعلية عمل الفريق      �
حل المشكالت والخالفات       �
زيادة مالئمة العمل لقدرات الشخص         �
إثارة القدرات اإلبداعية واالبتكار     �
استعمال القدرات العقلية بأفضل ما يمكن          �
تحويل الخالفات بين األفراد إلى قوة إبداعية       �
فهم أنماط اإلدارة المختلفة وتأثير ذلك          �
فهم اآلخرين، زمالء العمل، رؤساء العمل، والموظفين                �
فهم العالقات بين أفراد الفريق وتطوير الفريق       �
طبيعة اإلبداع ومصادره، وكيفية تطويره        �

) ، وهرمان   ماكلين   ، سبيري   ( التعرف على نماذج عمل الدماغ         �
التعرف على كيفية استعمال مقياس هرمان للبوصلة الدماغية                 �
تفسير مقياس هرمان وفهم محتوياته ومفرداته            �
عرفة الذات، حل الخالفات في       تطبيقات مقياس هرمان لألفراد والمؤسسات في مجاالت تطوير الشخصية، م                     �

ت العليا، التخاطب واالتصال، البيع            األسرة وفي العمل، اإلبداع، التوظيف، اإلشراف، عمل الفريق، اإلدارا               
. والتسويق، اإلبداع واالبتكار      

، البحرية األمريكية،       موتوروال   ،  إنتيل، كيكي   سيبا ،  تي أند تي، كوكاكوال، أي      كوديير  ، بونت  ، دو  شيل ،  إم آي بي 
تستخدم هذه التكنولوجيا في        .  ، وغيرهم  ناتويست   ، بنك كاليفورنيا الفدرالي، بنك       فولفو   ، زيروكس  جامعة جورجيا،       

أستراليا، نيوزيلندا، تركيا        الواليات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، المكسيك، األرجنتين،                     
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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
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Alpha UK (Dubai), PO Box 120385, Dubai, UAE

Tel: + (9714) 351 6993 Fax: + (9714) 351 6994

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

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    

 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    
..�2ا �12 
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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 


