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البرامج العامة    

التدريب الداخلي    

التدريب حسب الطلب     

شهادات التدريب   

تدريب المدربين  

أدوات االختبار والتقييم   

تحليل االحتياجات التدريبية      

 سنة في التدريب واالستشارات20خبرة �

 برنامج تدريبي    300أكثر من �

 مدرب عربي وأجنبي200أكثر من �

أكبر مؤسسة لتدريب المدربين في الشرق األوسط�

 في الجودة 9001:2008 على شهادة األيزو حاصلة�

�Alpha Training    عالمة تجارية مسجلة في بريطانيا

برامج تدريبية باللغتين العربية واإلنكليزية    �

تطوير وإنتاج عدد من األنظمة الحديثة المساندة    �

الوكيل الحصري لألكاديمية البريطانية في الشرق األوسط  �

الذي يشمل معايير علمية   IQSTتعتمد نظام الجودة المتكامل في التدريب�
متكاملة

للمدربين •

للدورات التدريبية  •

للمؤسسات والمراكز التدريبية  •

ارد رسالة ألفا هي خدمة األفراد والمؤسسات في مجال التدريب وتطوير المو
البشرية، عن طريق تقديم أفضل البرامج التدريبية واالستشارية بأفضل      
لجودة الوسائل واألساليب، لتمكينهم من الوصول إلى أعلى مستويات األداء وا

في حياتهم وأعمالهم وتحقيق ما يطمحون إليه من نجاح وتفوق   

Alpha UK is ISO 9001:2008 Registered. 

Certificate No.: M 8490

الءمتها أحد العناصر الهامة في التدريب الناجح هو جودة المواد التدريبية وم  
 برنامج تدريبي مصممة للتدريب وجها     200لدى ألفا أكثر من . للمتدربين 

- Instructorلوجه  led Training (ILT) 1000، أي ما يعادل أكثر من  
من هذه البرامج متوفرة باللغة العربية إضافة إلى اللغة  % 50. ساعة تدريبية   

اإلنكليزية  

TNAS Smart Exam™ ADM DMAICPASATSS

الخدمات التدريبيةتاريخ طويل وخبرة عريقة

 البرامج التدريبية مكتبة كاملة من

 في الجودة9001:2008شهادة األيزو 

رسالة ألفا

 Onlineقامت ألفا بتطوير نظام حديث لحفظ الوثائق إلكترونيا على اإلنترنيت     

Document Management System (DMS حيث يسهل الوصول إي وثيقة 
في أي وقت وفي أي مكان في العالم

سين خدمة المتعاملين   يتميز النظام بمئات من المزايا التي تساعد على زيادة اإلنتاجية وتح      
 الكتشاف R&Dالتزمت ألفا منذ تأسيسها ببرامج مكثفة للبحوث والتطوير  

حلول جديدة وتحسين منتجاتها وخدماتها، حيث القناعة بأن االستثمار      
في البحوث والتطوير هو أحد استراتيجيات النجاح األساسية 

ونتيجة لنشاط البحوث والتطوير استطاعت ألفا تطوير عدد من األنظمة   
من هذه .  الفريدة والنماذج الفعالة المساندة لعملية التدريب واالستشارات

: األنظمة
TNASنظام تحديد االحتياجات التدريبية على اإلنترنيت      �

™Smart Examنظام االختبارات على اإلنترنيت  �

 لصناعة القرار للقادة باستخدام نظرية التحليل الهرمي   ADMنموذج  �
 DMAIC Mentorنظام التدريب على ستة سيغما �

ATSSنظام الجدولة اآللية للبرامج التدريبية  �

نظام التقييم الشخصي  �

إمكانات قوية في البحوث والتطوير

HRDA Middle East sitehttp://www.hrda-me.com

HRD Academy websitehttp://hrda.co.uk

PAS Centre websitehttp://www.pascentre.com

Alpha DMS websitehttp://www.alphadocs.info

Alpha Exams websitehttp://www.alphaexams.com

Alpha TNAS websitehttp://www.alpha-tnas.com

Alpha websitehttp://www.alphatraining.co.uk
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نظام متطور إلدارة الوثائق

مواقع اإلنترنيت
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 برنامج   300تقدم مؤسسة ألفا للتدريب خدماتها في التدريب في أكثر من 
، تودورة تدريبية في مجاالت اإلدارة والقيادة وتطوير األفراد والمؤسسا   
لموارد والجودة، وخدمة العمالء،  وقياس األداء، والتسويق والبيع، وتطوير ا  

.  الستشاريين البشرية، وإدارة المشاريع، والمالية والمحاسبة، وإعداد المدربين وا 
 لتقييم أداء  واستبانات  كما أن كثيرا من هذه البرامج التدريبية معززة بمقاييس  

.  األفراد والمؤسسات

يمكننا تصميم وتطوير برامج ودورات تدريبية حسب الطلب، وتقديمها في     
كما ننصح المؤسسات ونشجعها على اتباع نظام      . الزمان والمكان المطلوبين

.  وذلك لتحقيق أكبر عائد من االستثمار في التدريب ISO 10015األيزو 

ة،  نرجو االتصال وإخبارنا عن احتياجاتكم من البرامج والدورات التدريبي     
. وسيسرنا تقديم العروض التي تلبي متطلباتكم   

      ��ا���ر�� ا��ا$

PASنظام التقييم الشخصي   

اختيار وتطوير مجموعة من أفضل المقاييس     ب قامت شركة ألفا للتدريب
لسلوك، واالختبارات وأدوات التقييم للتعرف على أنماط التعلم، والشخصية، وا

عددا   تغطي مقاييس باس . PAS لإلنسان، وهو نظام التقييم    واألداءوالتفكير، 
 ومجاالته، ودائرة الذكاء، هوظروف  بيئة التعليم  :  منهامن المجاالت الحيوية،

 السلوك، وأبعادوأنماط التعلم، وأنماط الشخصية، وأنماط أعضاء الفريق،  
. وغير ذلك ، ومقياس الثقة بالنفس،  وقياس الجدارة للمديرين والقادة 

 ا��'��&   أدوات  

ؤسسة فيمكن إذا لم يكن هناك العدد الكافي من المتدربين لعقد الدورة داخليا للم 
.  أن يلتحقوا في برامجنا العامة المجدولة

 بجميع وتعقد في قاعات مجهزةالدورات العامة التي نقدمها شاملة وعميقة 
.  وهي مفتوحة لألفراد والمجموعات،  في فنادق راقيةالخدمات الالزمة

يقدم هذه الدورات مدربون محترفون تم اختيارهم بعناية حسب شروط   
قسم كبير من هؤالء المدربين تم إعدادهم وتدريبهم   . ومواصفات عالية المستوى

ر الموارد في برنامج تدربين المدربين حسب معايير األكاديمية البريطانية لتطوي     
 الذي طورته األكاديمية البريطانية لتطوير     TCMالبشرية ونموذج الجدارة 

.الموارد البشرية

أو يرجى زيارة موقع ألفا لإلطالع على جدول البرامج التدريبية العامة،  
.االتصال بنا إلرسال المعلومات المطلوبة  

ا���ا�( ا�)��	  

إذا أردت أن تكون مدربا محترفا على درجة عالية من المعرفة النظرية  
غير هذه والعملية واألداء في مجال التدريب فإنك ال تحتاج إلى أي دورة أخرى  

! الدورة

 في صممت هذه الدورة للمدربين الجدد والمحترفين على حد سواء، والعاملين
ؤسسات مجال التربية والتعليم، ومديري تطوير الموارد البشرية، ومسؤولي الم 

الهدف . دريبالتربوية والتعليمية، واالستشاريين، وكل من له اهتمام بالتعلم والت   
مدربين  األساس لهذه الدورة هو إعداد المشاركين فيها نظريا وعمليا ليصبحوا     

األهداف مقتدرين يتمتعون بكفاية عالية في تحليل الحاجات التدريبية، وتحديد       
هارات التدريبية، وتصميم الدورات، وتقديمها، وتقييمها، على أسس علمية وبم  

. عالية المستوى شكال ومضمونا 
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ام نظام   يمكنك التعرف على االحتياجات التدريبية بطريقة دقيقة وسريعة باستخد   
.   الذي طورته ألفا للتدريبTNASتقييم االحتياجات التدريبية     

 لألفراد والمجموعات بإشراف، أو من دون   NASيمكن استخدام نظام 
كما يمكن تعديل النظام ليتناسب مع حاجات األفراد أو   .  إشراف، المسؤول

. المؤسسة من المهارات واالحتياجات التدريبية  

TNAS"'��& ا-,���+�ت ا���ر���	     

د البشرية تم تصميم البرنامج حسب معايير األكاديمية البريطانية لتطوير الموار     
  Training Competency Model TCMونموذج الجدارة التدريبية   

 Trainer Assessmentيتم تقييم المتدربين حسب نموذج تقييم المدرب     
Model (TAM)

تي ينتج عن نموذج التقييم مخطط يبين أداء المدرب موضحا فيه الجوانب ال      
) الشكل(تحتاج إلى تحسين في األداء   

"�ر�� ا�
�ر���    �)���� ��*��(  رامج إذا أردت أن تكون مدربا أو استشاريا مؤهال فيمكنك اختيار أي من الب 
: التأهيلية التالية 

TTP  برنامج تدريب المدربين ■

ADMبرنامج صنع القرار للقادة   ■

PASبرامج نظام التقييم الشخصي  ■

) الحزام األخضر والحزام األسود(برامج ستة سيغما ■

    	��ا���ا�( ا��/ه�



TNAS      ترنيت بطريقة   من ألفا للتدريب نظام متطور لتقييم االحتياجات التدريبية على اإلن
يساعدك نظام  . فعالة وبسيطة للحصول على أكبر مردود اقتصادي من البرامج التدريبية

TNAS   ديك   على التعرف على احتياجات األفراد والمؤسسات من التدريب ويضع بين ي
. هامخططا يبين ما هي البرامج التدريبية المطلوبة وما مقدار الحاجة إلي   

: مستخدمو نظام تيناس   
المدربون �
مديرو الموارد البشرية�
مديرو التدريب�
المراكز والمؤسسات التدريبية �
المؤسسات الخاصةوالشركات �
الدوائر الحكوميةوالمؤسسات العامة �

(TNAS)*5�م "'��& ا-,���+�ت ا���ر���	 3�2 ا1*��*�0          

 لك وضع أسئلة اختبار أو امتحان  يتيح نظام مرن وفعال 
أو تقييم، وإجراء االختبار على اإلنترنيت من قبل الفئة     

)  الخ... طالب، متدربين، مرشحين ( المستهدفة 

:يمكن استعمال النظام من قبل
المعاهد والمراكز التدريبية �
المؤسسات التعليمية�
الدوائر الحكومية�
إدارات الموارد البشرية في المؤسسات�
اختبارات التوظيف �

*5�م ا-$���رات 3�2 ا1*��*�0

قام قسم البحوث والتطوير في مؤسسة ألفا بدراسة وبحث  
تطوير   بمستفيضين لعشرات النماذج للجدارة اإلدارية

 20يتألف النموذج من  . نموذج جديد للجدارة اإلدارية
:جدارة موزعة على أربع مجموعات هي 

اإلدارة اإلستراتيجية  �
إدارة األفراد�
) الوظائف(إدارة المهمات �
إدارة الذات�

 Competencyكذلك تم تطوير وبناء قاموس للجدارة  

Dictionary  جدارة إدارية 500 يحتوي على أكثر من  .

 بتطوير مقياس لهذه   PASكما قام قسم التقييم الشخصي 
 فقرة120 الذي يتألف من MCP هو مقياس  الجدارات


:ذج +��� ���7ارة ا1دار�	*

 القرار لحد اآلن، لصناعة أفضل طريقة علمية تم اكتشافها 
 ال يكاد يوجد جانب     .)AHP ( هي طريقة التحليل الهرمي

من جوانب األعمال ال تطبق فيها هذه الطريقة، ابتداء من   
حل المشكالت الفردية وانتهاء بقضايا االستراتيجيات     

العامة للمؤسسات الحكومية وخطط المؤسسات الدولية، 
مرورا بالتطبيقات المختلفة في القطاعات التجارية    

.  والصناعية واالجتماعية والصحية وغيرها    

صانع القرار  “هو  )سوفتوير(قامت ألفا بتطوير برنامج  
يجعل استعمال طريقة التحليل الهرمي ” AutoDMاآللي 

سهلة ميسورة ألي شخص، وبالتالي يمكن حل أعقد   
”  صانع القرار  “لبرنامج . القرارات بطريقة سهلة وسريعة

يتم  ( .ميزات كثيرة أهمها سهولة االستخدام والتطبيق
). تزويد كل مشارك بنسخة من هذا البرنامج
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 جدة–تركي عبد اهللا العجمي مدرب . “ الدورات التي حضرتها على اإلطالقأفضل“■

الخاص، والعمل الدورة تعتبر بحق ذات نفع كبير في الحياة الخاصة، واألسرة، والعمل  “■
  .”المستوىلقد خرجت منها بفائدة عظيمة، وأتمنى أن تكون الدورات القادمة بهذا    . الحكومي

 دولة اإلمارات العربية -وزارة األوقاف ، سعيد مرزوق

.  م “ .جديد والمحترففاقت هذه الدورة كل توقعاتي، فقد وجدت فيها كل ما يحتاجه المدرب ال   "■
) دورة تدريب المدربين (جدة – ، مهندس طيران عثمان صالح الدين 

دورة هذه اللتحاق بنتقدم إلى شركة ألفا بوافر الشكر والتقدير على إتاحة الفرصة لنا لال "■
إنني على ثقة من أن هذا   … المتميزة، والتي أحسست شخصيا بمدى الفائدة التي تحققت لنا منها  

جمال عبيد  . “لألفرادالموضوع حيوي جدا، وسيكون له دور كبير في استثمار القدرات الذاتية 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة-، مدير عام صندوق الزواج البح

وقد كان  . يطانية للتدريبلقد سعدت بالحضور واالشتراك في الدورة التي أقامتها شركة ألفا البر"■
حسن . “قة الخليجللدورة األثر الفعال في نفسي، وأوصي بإقامة مثل هذه الدورات في منط 

 اإلمارات العربية المتحدة-، وكيل دائرة الموانئ البحرية القمزيموسى 

، لم أكن أعيرها اهتماما من قبل، ألني لم أكن أتصور أنها    واسعةهذه الدورة فتحت أمامي آفاقا “■
لقد وجدت لهذه الدورة أثرا كبيرا في تغيير سلوكي، وأثرا كبيرا  . بهذا القدر من األهمية والتأثير 

لقد كانت . ها عصيةفي نظرتي لآلخرين، وعونا كبيرا في حل كثير من المشاكل التي كنت أرا   
 - أبها  - أحمد علي، محاضر بجامعة اإلمام    عبد اهللا.”فرصة ثمينة بكل ما تعنيه هذه الكلمة  

السعودية
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Alpha UK Training
 كيه للتدريب    يو ألفا 
، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 120385: ب. ص

 6993 351 (04) 971 +:  هاتف
6994 351 (04) 971 +:  فاكس

dubai@alphatraining.co.uk: بريد إلكتروني
www.alphatraining.co.uk: موقع اإلنترنيت
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