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فــي قاعات التدريب

الخطــة التدريبية
للــدورات الُمنعقدة
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اإلعتمادات الدولية

حول
جلوماكس

جلوماكس للتدريب اإلفتراضي
“حلول مبتكرة، تطوير مستمر”

تأسست جلوماكس للتدريب واالستشارات عام 2003 ومنذ نشأتها 
وهي تقدم خدماتها على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

نجحنا حتى اليوم في تقديم دورات تدريبية في جميع أنحاء الشرق 
األوسط وأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وأفريقيا، ونواصل النمو عاًما 
بعد عام بفضل النجاح الذي حققناه والمعرفة الدقيقة باحتياجات 

عمالئنا.

ا 
ً

وفق تدريبية  برامج  بتقديم  شغوفون  لجلوماكس  المؤسسون 
ا من رؤيتهم نحو 

ً
ألعلى المعايير التعليمية و المهنية، وذلك انطالق

تنظيم دورات تدريبية تتماشى مع المستويات والمعاييرالعالمية. 
معتمدة  واستشارات  تدريب  مؤسسة  بكونها  جلوماكس  وتفخر 

ا لمعايير اآليزو 2015:9001 واآليزو 2017:29993.
ً

وفق

ندوات معتمدة من 
IIBA

NASBA

جلوماكس هي مركز خدمات 
تعليمية معتمد من المعهد 
 .)E200 االعتماد:  )رقم   )IIBA( األعمال  لتحليل  الدولي 
المقدمة من جلوماكس في  التدريبية  الدورات  تقييم  تم 
المحددة  للشروط  استيفاءها  وتقرر  األعمال  تحليل  مجال 
الُمشارك  وُيمنح  األعمال.  لتحليل  الدولي  المعهد  من 
في أي دورة تدريبية معتمدة من المعهد الدولي لتحليل 
األعمال، ساعات تطوير مهني يمكن استخدامها في طلب 
أو وحدات تطوير مستمر يمكن استخدامها في  االعتماد 

طلب إعادة االعتماد.

تدريب  مركز  هي  جلوماكس 
الوطني  االتحاد  لدى  ُمسجل 
راعي  بصفتها   )NASBA( األمريكي  القانونيين  للمحاسبين 
الوطني  السجل  في  المستمر  المهني  التعليم  لبرامج 
الخاص برعاة التعليم المهنى المستمر. ويمتلك المجلس 
أجل  من  الفردية  الدورات  قبول  في  النهائية  السلطة 
لمزيد  المستمر.  المهني  التعليم  اعتماد  علي  الحصول 
من المعلومات عن االتحاد الوطني للمحاسبين القانونيين 
www.nasba. اإللكتروني  الموقع  زيارة  يرجى  األميركي، 

org

هي  جلوماكس  من  المقدمة  التدريبية  الدورات  جميع 
دورات مؤهلة بصفة أساسية للحصول على اعتماد التعليم 

المهني المستمر.

المعهد األمريكي للموارد 
)HRCI( البشرية

 NEBOSH ندوة
المعتمدة

ندوات معتمدة من 
ستة سيجما

بكونها  جلوماكس  فخر 
المعهد  من  معتمًدا  ا 

ً
مركز

البشرية  للموارد  األمريكي 
مجال  عالمًيا في  معروفة  اعتماد  وهو مؤسسة   ،)HRCI(
تقديم  بإمكاننا  صار  الشراكة،  وبهذه  البشرية.  الموارد 
ا في مجال الموارد البشرية، 

ً
دورات تدريبية معتمدة مسبق

والتي تؤهل المتدرب للحصول على شهادة االعتماد في 
المركز  البشرية، ويتضح ذلك من خالل ختم  الموارد  مجال 

المعتمد في مخطط الدورة التدريبية.

النشاط  جودة  على  البشرية  للموارد  األمريكي  المعهد  من  ا 
ً

تصديق الختم  هذا  استخدام  يعني  ال 
الخاصة  البشرية  للموارد  األمريكي  المعهد  لمعايير  النشاط  هذا  استيفاء  إلى  يشير  وإنما  المقدم، 

بالموافقة المبدئية على تقديم الساعات المعتمدة من أجل إعادة االعتماد.

جلوماكس  شركة  تفخر 
معتمًدا  ا 

ً
مركز بكونها 

الوطني  المجلس  من 
 )NEBOSH( البريطاني المتحانات السالمة والصحة المهنية
معتمد  كمركز  فنحن   .1461 رقم  الدولية،المركز  العامة 
الشهادة  الى  المؤدية  التدريبية  الدورات  تقديم  بامكاننا 

المهنية العامة الدولية فى الصحة والسالمة.

ا 
ً

مركز جلوماكس  عد 
ُ
ت

معتمًدا من المجلس الخاص 
السداسى  الحيود  بشهادة 
على  للحصول  الرسمية  المعايير  وهي   ،)Six Sigma(
حصلت  سيغما(.  )معايير  السداسى  الحيود  نظام  اعتماد 
لمدى  صارمة  مراجعة  بعد  االعتماد  على  جلوماكس 
تدريبات  في  للمشاركين  نضمن  وعليه،  للمعايير.  امتثالها 
شهادة الحيود السداسى التي تقدمها جلوماكس التعرف 
الكفاءة  من  األدنى  والحد   

ً
كامال المعرفي  المنهج  على 

الالزمة لمعايير سيغما وتطبيقها.

R.E.P. ID: 2759

معهد القيادة واإلدارة 
)ILM(

معهد إدارة المشاريع 
)PMI(®

معهد إدارة األصول 
)IAM(

مركز  هو  جلوماكس 
لدى معهد  تدريب معتمد 
 )ILM( واإلدارة  القيادة 
 

ً
مجموعة ويقدم   )#002398A للمركز  التعريفي  )الرقم 

من الدورات التدريبية المعتمدة بالكامل من معهد اإلدارة 
يقدمها  التي  المهنية  المؤهالت  إلى  باإلضافة  والقيادة 
المعهد. يتطلب من المشاركين الراغبين في الحصول على 
القيادة واإلدارة أو شهادات  شهادات معتمدة من معهد 
تأهيلية من المعهد ذاته )إلى جانب شهادة إتمام التدريب 
من  االنتهاء  بعد  التقييم  من  نوع  إتمام  جلوماكس(  من 
االنتهاء  أو  واإلدارة  القيادة  تدريب معتمد من معهد  أي 

من أي مؤهالت مهنية يقدمها معهد القيادة واإلدارة.

بكونها  جلوماكس  تفخر 
تعليمية  خدمات  مركز 
إدارة  معهد  من  معتمد 
وحدات  منح  االعتماد  هذا  بموجب  لها  ويحق  المشاريع، 
تطوير مهني معترف بها للمشاركين في أي من الدورات 
وتعادل  المشاريع،  إدارة  معهد  من  المعتمدة  التدريبية 
معتمدة  تدريب  ساعة  الواحدة  المهني  التطوير  وحدة 

واحدة.

“شعار )REP( )PMI( )PMP( هم عالمة مسجلة لصالح معهد إدارة المشاريع.”

بصفتها  جلوماكس  تقدم 
من  معتمد  تدريب  مركز 
األصول  إدارة  معهد 
متطلبات  على  قائمة  تدريبية  دورات  فيه   

ً
وعضوا  )IAM(

في  عليه  منصوص  هو  ما  مع  تتماشى  محددة  تدريبية 
النسخة الحالية من إطار الكفاءة لدى معهد إدارة األصول 
 .55000 األيزو  معايير  متطلبات  وإتمام  الثاني(  )اإلصدار 
وقد استوفت جلوماكس جميع الشروط الالزمة العتمادها 

كمركز تدريب معتمد.
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المحتويات

  التخصصات التدريبية

04 دارة  القيادة و الإ

09 تنمية المرأة 

10 اتيجي  س�ت اتيجية و التخطيط الإ س�ت الإ

11 إدارة إجراءات العمل 

12 إدارة المخاطر 

13 الجودة و التدقيق 

13 كات  حوكمة ال�ش

14 عالم و العالقات العامة  الإ

14 خدمة العمالء 

15 المبيعات و التسويق 

15 ية  إدارة الموارد الب�ش

16 التعّلم و التطوير 

17 إدارة المكاتب و السكرتارية 

17 إدارة و تحليل البيانات 

18 إدارة المشاريع 

19 إدارة العقود 

20 المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات 

21 يات و اللوجستيات و إدارة سلسلة التوريد  المش�ت

22 الهندسة الكهربائية 

23 الهندسة الميكانيكية 

24 هندسة الصيانة 

24 الهندسة المدنية و التشييد 

25 الصحة و السالمة و البيئة 

25 تحليل الأسباب الجذرية 

26 إدارة القطاع العام و الشؤون العامة 

26 ن  ستثمار و التأم�ي الخدمات المرصفية و الإ

27 ي 
التخطيط و التطوير العمرا�ن

27 إدارة قطاع الرعاية الصحية 
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  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي03 - 07 يناير 2021تطوير المهارات اإلشرافية و مبادئ القيادة

4,950$دبي10 - 14 يناير 2021اإلبداع و التميز في القيادة و اإلبتكار

5,950$لندن11 - 15 يناير 2021إتقان إدارة و قيادة فريق العمل

11,900$لندن11 - 22 يناير 2021برنامج في إدارة األعمال وفق أحدث المستجدات العالمية

4,950$دبي24 - 28 يناير 2021برنامج الثورة الصناعية الرابعة

5,950$لندن08 - 12 فبراير 2021القيادة اإلبداعية في بناء عالقات العمل

11,900$لندن08 - 19 فبراير 2021التخطيط اإلستراتيجي اإلبداعي و القيادة

5,950$لندن15 - 19 فبراير 2021برنامج أوكسفورد للقيادة

5,950$لندن15 - 19 فبراير 2021اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي

4,950$دبي21 - 25 فبراير 2021مهارات التواصل المتقدمة للمرأة العاملة

4,950$دبي21 - 25 فبراير 2021إعادة هندسة العمليات

4,950$دبي28 فبراير - 04 مارس 2021القيادة بالذكاء العاطفي

4,950$دبي28 فبراير - 04 مارس 2021مهارات التفاوض لدى المرأة في العمل

4,950$دبي07 - 11 مارس 2021مهارات اإلبداع في بيئة األعمال

القيادة و اإلدارة
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http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%89%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84


القيادة و اإلدارة

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي07 - 11 مارس 2021استراتيجيات اختيار ورسم االهداف

5,950$لندن08 - 12 مارس 2021التواصل بفاعلية للمرأة العاملة

تحديد األولويات وإدارة الوقت والسيطرة على ضغوط 
العمل

4,950$دبي14 - 18 مارس 2021

4,950$دبي21 - 25 مارس 2021الفاعلية الشخصية ومهارات التأثير

4,950$دبي28 مارس - 01 أبريل 2021مهارات التخطيط و التنظيم للمديرين الجدد

4,950$دبي28 مارس - 01 أبريل 2021برنامج تطوير المدير من المستوى المتوسط

4,950$دبي04 - 08 أبريل 2021وضع األهداف وقياس مؤشرات األداء

4,950$دبي16 - 20 مايو 2021قيادة المرأة الفعالة

5,950$لندن17 - 21 مايو 2021إتقان إدارة و قيادة فريق العمل

5,950$لندن17 - 21 مايو 2021اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي

11,900$لندن17 - 28 مايو 2021القائد اإلستراتيجي

4,950$دبي23 - 27 مايو 2021المهارات المتقدمة في التأثير القيادي وتطوير المؤسسات

5,950$لندن24 - 28 مايو 2021قيادة الفرق عالية األداء

5,950$لندن24 - 28 مايو 2021التفاوض وإدارة الخالفات داخل المؤسسات

4,950$دبي30 مايو - 03 يونيو 2021تحقيق التميز اإلشرافي

4,950$دبي06 - 10 يونيو 2021مهارات بناء فرق العمل

4,950$دبي13 - 17 يونيو 2021تطوير أساليب العمل و تحسين إجراءاته

5,950$باريس14 - 18 يونيو 2021برنامج أوكسفورد للقيادة

4,950$دبي20 - 24 يونيو 2021القيادة بالذكاء العاطفي

5,950$كواال لمبور21 - 25 يونيو 2021قيادة التغيير و اإلبداع و التطوير التنظيمي

05 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%89
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A


القيادة و اإلدارة

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي27 يونيو - 01 يوليو 2021الذكاء اإلجتماعي و قوة التأثير اإليجابي في العمل

4,950$دبي27 يونيو - 01 يوليو 2021استراتيجيات اختيار ورسم االهداف

5,950$ماربيا28 يونيو - 02 يوليو 2021القيادة اإلبداعية في بناء عالقات العمل

11,900$ماربيا28 يونيو - 09 يوليو 2021التخطيط اإلستراتيجي اإلبداعي و القيادة

4,950$دبي04 - 08 يوليو 2021األدوات الفعالة لصناعة الصف الثاني من القادة

)Corporate Governance( 4,950$دبي04 - 08 يوليو 2021حوكمة الشركات

5,950$ماربيا05 - 09 يوليو 2021اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي

5,950$فيينا12 - 16 يوليو 2021الذكاء العاطفي لنجاح مقر العمل

5,950$ماربيا12 - 16 يوليو 2021قيادة الفرق عالية األداء

4,950$دبي01 - 05 أغسطس 2021التفاوض وإدارة الخالفات داخل المؤسسات

4,950$دبي08 - 12 أغسطس 2021مهارات التفاوض لدى المرأة في العمل

بناء واستخدام مؤشرات األداء الرئيسية )KPI( من أجل الريادة 
المؤسسية

4,950$دبي22 - 26 أغسطس 2021

4,950$دبي29 أغسطس - 02 سبتمبر 2021معايير الحماية و التحكم و السيطرة

5,950$لندن30 أغسطس - 03 سبتمبر 2021قيادة التغيير و اإلبداع و التطوير التنظيمي

5,950$أمستردام06 - 10 سبتمبر 2021برنامج أوكسفورد للقيادة

القواعد الدولية و اإلستراتيجيات الحديثة لتطبيق معايير إدارة 
الجودة الشاملة

4,950$دبي12 - 16 سبتمبر 2021

4,950$دبي26 - 30 سبتمبر 2021إدارة المهام و األولويات

4,950$دبي26 - 30 سبتمبر 2021المهارات المتقدمة في التأثير القيادي وتطوير المؤسسات

4,950$دبي03 - 07 أكتوبر 2021تطوير المهارات اإلشرافية و مبادئ القيادة

5,950$برشلونة04 - 08 أكتوبر 2021اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي

06 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-br-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-corporate-governance
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-corporate-governance
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-kpi-br-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-kpi-br-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-kpi-br-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%89%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A


القيادة و اإلدارة

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

5,950$لندن04 - 08 أكتوبر 2021الجودة اإلدارية الشاملة في إدارة األعمال

11,900$برشلونة04 - 15 أكتوبر 2021القائد اإلستراتيجي

4,950$دبي10 - 14 أكتوبر 2021القيادة بالذكاء العاطفي

5,950$برشلونة11 - 15 أكتوبر 2021قيادة الفرق عالية األداء

5,950$برشلونة11 - 15 أكتوبر 2021التفاوض وإدارة الخالفات داخل المؤسسات

4,950$دبي17 - 21 أكتوبر 2021اإلدارة و القيادة لتحقيق و إستدامة السعادة المؤسسية

4,950$دبي17 - 21 أكتوبر 2021استراتيجيات اختيار ورسم االهداف

)Corporate Governance( 4,950$دبي17 - 21 أكتوبر 2021حوكمة الشركات

5,950$لندن18 - 22 أكتوبر 2021التفكير اإلستراتيجي و تخطيط األعمال

4,950$دبي24 - 28 أكتوبر 2021البرنامج الكامل لريادة المرأة

4,950$دبي24 - 28 أكتوبر 2021اإلبداع و التميز في القيادة و اإلبتكار

5,950$براغ25 - 29 أكتوبر 2021القيادة اإلبداعية في بناء عالقات العمل

5,950$لندن25 - 29 أكتوبر 2021إتقان إدارة و قيادة فريق العمل

11,900$براغ25 أكتوبر - 05 نوفمبر 2021التخطيط اإلستراتيجي اإلبداعي و القيادة

11,900$لندن25 أكتوبر - 05 نوفمبر 2021برنامج في إدارة األعمال وفق أحدث المستجدات العالمية

4,950$دبي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021مهارات التواصل والقيادة

5,950$براغ01 - 05 نوفمبر 2021اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي

5,950$لندن01 - 05 نوفمبر 2021التفكير اإلستراتيجي و تخطيط األعمال

11,900$براغ01 - 12 نوفمبر 2021القائد اإلستراتيجي

4,950$دبي07 - 11 نوفمبر 2021اإلدارة والتحفيز من أجل تحقيق التميز

07 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-corporate-governance
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-corporate-governance
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2


القيادة و اإلدارة

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي07 - 11 نوفمبر 2021برنامج في إدارة األعمال: المرأة في القيادة

5,950$براغ08 - 12 نوفمبر 2021التفاوض وإدارة الخالفات داخل المؤسسات

4,950$دبي14 - 18 نوفمبر 2021الذكاء اإلجتماعي و قوة التأثير اإليجابي في العمل

تحديد األولويات وإدارة الوقت والسيطرة على ضغوط 
العمل

4,950$دبي14 - 18 نوفمبر 2021

4,950$أبوظبي14 - 18 نوفمبر 2021قيادة المرأة الفعالة

9,900$دبي14 - 25 نوفمبر 2021تنمية كفاءات السكرتارية واإلداريين

5,950$اسطنبول15 - 19 نوفمبر 2021الذكاء العاطفي لنجاح مقر العمل

5,950$لندن15 - 19 نوفمبر 2021قيادة التغيير و اإلبداع و التطوير التنظيمي

5,950$كواال لمبور15 - 19 نوفمبر 2021برنامج أوكسفورد للقيادة

4,950$المنامة21 - 25 نوفمبر 2021تمكين النساء من النجاح في العمل

4,950$دبي21 - 25 نوفمبر 2021إدارة المعرفة و دورها في التنمية المستدامة

4,950$دبي21 - 25 نوفمبر 2021الفاعلية الشخصية ومهارات التأثير

5,950$لندن22 - 26 نوفمبر 2021القيادة اإلبداعية في بناء عالقات العمل

11,900$لندن22 نوفمبر - 03 ديسمبر 2021التخطيط اإلستراتيجي اإلبداعي و القيادة

4,950$دبي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021مهارات بناء فرق العمل

5,950$لندن29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2021اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي

11,900$لندن29 نوفمبر - 10 ديسمبر 2021القائد اإلستراتيجي

4,950$دبي05 - 09 ديسمبر 2021القائد المؤثر: بناء العالقات وقيادة المؤسسات

5,950$لندن06 - 10 ديسمبر 2021التفاوض وإدارة الخالفات داخل المؤسسات

4,950$دبي12 - 16 ديسمبر 2021القيادة بالذكاء العاطفي

08 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-br-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-br-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A


القيادة و اإلدارة

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي12 - 16 ديسمبر 2021تحقيق التميز اإلشرافي

4,950$دبي19 - 23 ديسمبر 2021استراتيجيات اختيار ورسم االهداف

4,950$دبي26 - 30 ديسمبر 2021األدوات الفعالة لصناعة الصف الثاني من القادة

تنمية المرأة

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي21 - 25 فبراير 2021مهارات التواصل المتقدمة للمرأة العاملة

4,950$دبي28 فبراير - 04 مارس 2021مهارات التفاوض لدى المرأة في العمل

5,950$لندن08 - 12 مارس 2021التواصل بفاعلية للمرأة العاملة

4,950$دبي16 - 20 مايو 2021قيادة المرأة الفعالة

4,950$دبي08 - 12 أغسطس 2021مهارات التفاوض لدى المرأة في العمل

4,950$دبي05 - 09 سبتمبر 2021أساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال للمرأة القيادية

4,950$دبي24 - 28 أكتوبر 2021البرنامج الكامل لريادة المرأة

4,950$دبي07 - 11 نوفمبر 2021برنامج في إدارة األعمال: المرأة في القيادة

4,950$أبوظبي14 - 18 نوفمبر 2021قيادة المرأة الفعالة

4,950$المنامة21 - 25 نوفمبر 2021تمكين النساء من النجاح في العمل

09 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%89
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84


اإلستراتيجية و التخطيط اإلستراتيجي

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

11,900$لندن11 - 22 يناير 2021برنامج في إدارة األعمال وفق أحدث المستجدات العالمية

11,900$لندن08 - 19 فبراير 2021التخطيط اإلستراتيجي اإلبداعي و القيادة

5,950$لندن15 - 19 فبراير 2021اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي

4,950$دبي07 - 11 مارس 2021استراتيجيات اختيار ورسم االهداف

5,950$لندن17 - 21 مايو 2021اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي

11,900$لندن17 - 28 مايو 2021القائد اإلستراتيجي

4,950$دبي27 يونيو - 01 يوليو 2021استراتيجيات اختيار ورسم االهداف

11,900$ماربيا28 يونيو - 09 يوليو 2021التخطيط اإلستراتيجي اإلبداعي و القيادة

5,950$ماربيا05 - 09 يوليو 2021اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي

4,950$دبي01 - 05 أغسطس 2021إستراتيجيات صنع و دعم القرار

5,950$برشلونة04 - 08 أكتوبر 2021اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي

11,900$برشلونة04 - 15 أكتوبر 2021القائد اإلستراتيجي

4,950$دبي17 - 21 أكتوبر 2021استراتيجيات اختيار ورسم االهداف

5,950$لندن18 - 22 أكتوبر 2021التفكير اإلستراتيجي و تخطيط األعمال

10 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84


اإلستراتيجية و التخطيط اإلستراتيجي

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

11,900$براغ25 أكتوبر - 05 نوفمبر 2021التخطيط اإلستراتيجي اإلبداعي و القيادة

11,900$لندن25 أكتوبر - 05 نوفمبر 2021برنامج في إدارة األعمال وفق أحدث المستجدات العالمية

5,950$براغ01 - 05 نوفمبر 2021اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي

5,950$لندن01 - 05 نوفمبر 2021التفكير اإلستراتيجي و تخطيط األعمال

11,900$براغ01 - 12 نوفمبر 2021القائد اإلستراتيجي

11,900$لندن22 نوفمبر - 03 ديسمبر 2021التخطيط اإلستراتيجي اإلبداعي و القيادة

5,950$لندن29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2021اإلدارة والقيادة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي

11,900$لندن29 نوفمبر - 10 ديسمبر 2021القائد اإلستراتيجي

4,950$دبي19 - 23 ديسمبر 2021استراتيجيات اختيار ورسم االهداف

إدارة إجراءات العمل

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي21 - 25 فبراير 2021إعادة هندسة العمليات

4,950$دبي13 - 17 يونيو 2021تطوير أساليب العمل و تحسين إجراءاته

11 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87


إدارة المخاطر

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي07 - 11 فبراير 2021إدارة المخاطر المالية

4,950$دبي07 - 11 مارس 2021إدارة مخاطر المشروع واالمتثال

4,950$دبي06 - 10 يونيو 2021التأمينات االجتماعية وإدارة المخاطر

4,950$دبي20 - 24 يونيو 2021التحليل المالي والتنبؤ ووضع النماذج

5,950$لندن28 يونيو - 02 يوليو 2021إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية واإلمتثال

4,950$دبي11 - 15 يوليو 2021إدارة مخاطر المشروع واالمتثال

4,950$دبي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021التحليل المالي والتنبؤ ووضع النماذج

4,950$دبي12 - 16 ديسمبر 2021إدارة مخاطر المشروع واالمتثال

4,950$دبي12 - 16 ديسمبر 2021التأمينات االجتماعية وإدارة المخاطر

4,950$دبي19 - 23 ديسمبر 2021إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية واإلمتثال

12 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4-%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4-%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84


الجودة و التدقيق

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي29 أغسطس - 02 سبتمبر 2021معايير الحماية و التحكم و السيطرة

القواعد الدولية و اإلستراتيجيات الحديثة لتطبيق معايير إدارة 
الجودة الشاملة

4,950$دبي12 - 16 سبتمبر 2021

حوكمة الشركات

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

)Corporate Governance( 4,950$دبي04 - 08 يوليو 2021حوكمة الشركات

)Corporate Governance( 4,950$دبي17 - 21 أكتوبر 2021حوكمة الشركات

13 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-corporate-governance
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-corporate-governance
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-corporate-governance
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-corporate-governance


اإلعالم و العالقات العامة

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي05 - 09 سبتمبر 2021أساسيات إتيكيت وبروتوكول األعمال للمرأة القيادية

خدمة العمالء

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي10 - 14 يناير 2021تحقيق التميز في خدمة العمالء

4,950$دبي11 - 15 يوليو 2021تحقيق التميز في خدمة العمالء

14 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1


  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

إعداد دراسات الجدوى اإلقتصادية و تطبيقاتها بإستخدام 
COMFAR III برنامج

4,950$دبي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021

المبيعات و التسويق

إدارة الموارد البشرية

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي20 - 24 يونيو 2021الرقابة و التدقيق على األداء الوظيفي

4,950$دبي04 - 08 يوليو 2021التميز و اإلبداع في التطوير اإلداري و تنمية الموارد البشرية

تطوير القوى العاملة و إدارة المواهب و إعداد خطط 
التعاقب الوظيفي

4,950$دبي01 - 05 أغسطس 2021

مدخل الجدارات إلدارة الموارد البشرية في المؤسسات 
المعاصرة

4,950$دبي15 - 19 أغسطس 2021

15 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9


إدارة الموارد البشرية

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$المنامة19 - 23 سبتمبر 2021المهارات المتقدمة لإلختيار والمقابلة والتوظيف

4,950$دبي07 - 11 نوفمبر 2021مهارات التميز في التحفيز و تعزيز الوالء الوظيفي

4,950$دبي14 - 18 نوفمبر 2021المهارات المتقدمة لإلختيار والمقابلة والتوظيف

4,950$دبي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021الرقابة و التدقيق على األداء الوظيفي

)TOT( 4,950$دبي05 - 09 ديسمبر 2021المهارات المتقدمة في تدريب المدربين

تطوير القوى العاملة و إدارة المواهب و إعداد خطط 
التعاقب الوظيفي

4,950$دبي26 - 30 ديسمبر 2021

م و التطوير
ّ
التعل

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

)TOT( 4,950$دبي05 - 09 ديسمبر 2021المهارات المتقدمة في تدريب المدربين

16 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-tot
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-tot
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-tot
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-tot


إدارة المكاتب و السكرتارية

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج
المنظومة المتكاملة إلدارة المكاتب و مهارات السكرتارية 

التنفيذية
4,950$دبي31 يناير - 04 فبراير 2021

4,950$دبي27 يونيو - 01 يوليو 2021االدارة المتقدمة للمكاتب والسكرتارية واالداريين

4,950$دبي14 - 18 نوفمبر 2021تنمية مهارات السكرتارية و إدارة المكاتب

9,900$دبي14 - 25 نوفمبر 2021تنمية كفاءات السكرتارية واإلداريين

المنظومة المتكاملة إلدارة المكاتب و مهارات السكرتارية 
التنفيذية

4,950$دبي21 - 25 نوفمبر 2021

4,950$دبي19 - 23 ديسمبر 2021االدارة المتقدمة للمكاتب والسكرتارية واالداريين

إدارة و تحليل البيانات

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج
التحليل االحصائى للبيانات المالية الغراض اتخاذ القرارات 

SPSS بإستخدام برنامج
4,950$دبي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021

17 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-spss
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-spss
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-spss


إدارة المشاريع

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي07 - 11 مارس 2021إدارة مخاطر المشروع واالمتثال

4,950$دبي14 - 18 مارس 2021تخطيط وجدولة ومراقبة المشاريع

4,950$دبي28 مارس - 01 أبريل 2021مهارات التفاوض الفعال مع اإلستشاريين و المقاولين

4,950$دبي16 - 20 مايو 2021صنع القرار في المشروعات

اإلعداد الختبار أخصائى إدارة المشاريع ®PMPإدارة المشاريع 
اإلحترافية

4,950$دبي23 - 27 مايو 2021

4,950$دبي27 يونيو - 01 يوليو 2021تنسيق المشروع وإدارته بفعالية

4,950$دبي11 - 15 يوليو 2021إدارة مخاطر المشروع واالمتثال

5,950$براغ26 - 30 يوليو 2021تخطيط المشروعات وتنظيمها ومراقبتها

4,950$دبي01 - 05 أغسطس 2021إدارة المناقصات والمواصفات والعقود

4,950$دبي01 - 05 أغسطس 2021تخطيط وجدولة ومراقبة المشاريع

5,950$أمستردام23 - 27 أغسطس 2021تخطيط المشروعات وتنظيمها ومراقبتها

4,950$دبي19 - 23 سبتمبر 2021ادارة المشاريع الفنية

4,950$دبي10 - 14 أكتوبر 2021مهارات التفاوض الفعال مع اإلستشاريين و المقاولين

4,950$دبي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021تنسيق المشروع وإدارته بفعالية

18 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D9%8F%D9%86%D9%92%D8%B9%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-pmp-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-pmp-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-pmp-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9


إدارة المشاريع

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي07 - 11 نوفمبر 2021إدارة محافظ المشاريع

4,950$دبي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021تخطيط وجدولة ومراقبة المشاريع

4,950$دبي05 - 09 ديسمبر 2021إدارة المناقصات والمواصفات والعقود

اإلعداد الختبار أخصائى إدارة المشاريع ®PMPإدارة المشاريع 
اإلحترافية

4,950$دبي05 - 09 ديسمبر 2021

5,950$لندن06 - 10 ديسمبر 2021تخطيط المشروعات وتنظيمها ومراقبتها

4,950$دبي12 - 16 ديسمبر 2021إدارة مخاطر المشروع واالمتثال

4,950$دبي26 - 30 ديسمبر 2021ادارة المشاريع الفنية

إدارة العقود

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي21 - 25 مارس 2021اتفاقيات مستوى الخدمة

إدارة تأهيل الموردين ومتابعة أداؤهم و كيفية اإلمتثال 
للعقود

4,950$دبي21 - 25 مارس 2021

4,950$دبي28 مارس - 01 أبريل 2021مهارات التفاوض الفّعال مع اإلستشاريين و المقاولين

4,950$دبي23 - 27 مايو 2021عقـــــــــود المعامالت الدوليـــــــــة

4,950$دبي01 - 05 أغسطس 2021إدارة المناقصات والمواصفات والعقود

19 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-pmp-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-pmp-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-pmp-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF


إدارة العقود

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي29 أغسطس - 02 سبتمبر 2021عقـــــــــود المعامالت الدوليـــــــــة

4,950$دبي10 - 14 أكتوبر 2021مهارات التفاوض الفّعال مع اإلستشاريين و المقاولين

إدارة تأهيل الموردين ومتابعة أداؤهم و كيفية اإلمتثال 
للعقود

4,950$دبي07 - 11 نوفمبر 2021

4,950$دبي05 - 09 ديسمبر 2021إدارة المناقصات والمواصفات والعقود

5,950$أمستردام06 - 10 ديسمبر 2021اتفاقيات مستوى الخدمة

برنامج متخصص في عقود التشييد و البناء و إعداد 
المستندات

4,950$دبي26 - 30 ديسمبر 2021

المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي07 - 11 فبراير 2021إدارة المخاطر المالية

4,950$دبي20 - 24 يونيو 2021التحليل المالي والتنبؤ ووضع النماذج

4,950$دبي27 يونيو - 01 يوليو 2021أساليب المحاسبة واجراءاتها

4,950$دبي04 - 08 يوليو 2021اعداد الموازنات، التنبؤ وعملية التخطيط

4,950$دبي15 - 19 أغسطس 2021مهارات اعداد الموازنات

IPSAS 4,950$دبي05 - 09 سبتمبر 2021التحول للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

20 20الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4-%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-ipsas
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-ipsas


المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021التحليل المالي والتنبؤ ووضع النماذج

إعداد دراسات الجدوى اإلقتصادية و تطبيقاتها بإستخدام 
COMFAR III برنامج

4,950$دبي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021

4,950$دبي14 - 18 نوفمبر 2021أساسيات المالية والمحاسبة

4,950$دبي21 - 25 نوفمبر 2021اعداد الموازنات، التنبؤ وعملية التخطيط

4,950$دبي05 - 09 ديسمبر 2021مهارات اعداد الموازنات

4,950$دبي12 - 16 ديسمبر 2021أساليب المحاسبة واجراءاتها

 المشتريات و اللوجستيات و
إدارة سلسلة التوريد

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي21 - 25 فبراير 2021اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد

إدارة تأهيل الموردين ومتابعة أداؤهم و كيفية اإلمتثال 
للعقود

4,950$دبي21 - 25 مارس 2021

4,950$دبي04 - 08 أبريل 2021إدارة و مراقبة المخزون

4,950$دبي30 مايو - 03 يونيو 2021التميز في ادارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين

4,950$دبي11 - 15 يوليو 2021األساليب الحديثة لعملية الشراء اآلمنة

21 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4-%D9%88-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9


المشتريات و اللوجستيات و إدارة سلسلة التوريد

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي01 - 05 أغسطس 2021إدارة المناقصات والمواصفات والعقود

4,950$دبي10 - 14 أكتوبر 2021االتجاهات الحديثة في الشحن والتأمين وإدارة المطالبات

4,950$دبي17 - 21 أكتوبر 2021اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد

إدارة تأهيل الموردين ومتابعة أداؤهم و كيفية اإلمتثال 
للعقود

4,950$دبي07 - 11 نوفمبر 2021

4,950$دبي05 - 09 ديسمبر 2021إدارة المناقصات والمواصفات والعقود

4,950$دبي05 - 09 ديسمبر 2021إدارة المخازن والمستودعات

4,950$دبي12 - 16 ديسمبر 2021إدارة و مراقبة المخزون

4,950$دبي19 - 23 ديسمبر 2021التميز في ادارة المشتريات والعطاءات واختيار الموردين

الهندسة الكهربائية

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي08 - 12 أغسطس 2021المخططات الكهربائية ودوائر التحكم

4,950$دبي15 - 19 أغسطس 2021الحماية و الوقاية الكهربائية

4,950$دبي19 - 23 سبتمبر 2021المعدات الكهربائية ونظم التحكم

22 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85


الهندسة الكهربائية

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي26 - 30 سبتمبر 2021تصميم وتشغيل المحطات"الفرعية" الكهربية

4,950$دبي03 - 07 أكتوبر 2021اجهزة امدادات الطاقة الغير منقطعةوشواحن البطاريات

4,950$دبي10 - 14 أكتوبر 2021التركيبات والصيانة الكهربائية

4,950$دبي24 - 28 أكتوبر 2021تشغيل وصيانة معدات التوزيع الكهربى

4,950$دبي21 - 25 نوفمبر 2021صيانة المعدات الكهربائية و إكتشاف األعطال و إصالحها

 Hazardous( المعدات الكهربائية فى المناطق الخطرة
)Area

4,950$دبي12 - 16 ديسمبر 2021

مبادىء التشغيل واختيار المحوالت الكهربائية واستكشاف 
األخطاء وإصالحها

4,950$دبي26 - 30 ديسمبر 2021

الهندسة الميكانيكية

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

مهارات تحليل وضع الفشل والتحليل األكثر تأثيرا علي أداء 
FMECA المعدات

4,950$دبي08 - 12 أغسطس 2021

4,950$دبي10 - 14 أكتوبر 2021الهندسة الميكانيكية لغير المهندسين

23 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%89
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-hazardous-area
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-hazardous-area
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-hazardous-area
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-hazardous-area
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%89%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%89%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-br-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-fmeca
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-br-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-fmeca
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-br-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-fmeca
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-br-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-fmeca
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86


هندسة الصيانة

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي21 - 25 مارس 2021اتفاقيات مستوى الخدمة

مهارات تحليل وضع الفشل و التحليل األكثر تأثيرًا على أداء 
FMECA المعدات

4,950$دبي08 - 12 أغسطس 2021

4,950$دبي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021إدارة وتخطيط الصيانة

5,950$أمستردام06 - 10 ديسمبر 2021اتفاقيات مستوى الخدمة

4,950$دبي19 - 23 ديسمبر 2021الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية

الهندسة المدنية و التشييد

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي25 - 29 يوليو 2021اإلتجاهات الحديثة فى التخطيط العمرانى

برنامج متخصص في عقود التشييد و البناء و إعداد 
المستندات

4,950$دبي26 - 30 ديسمبر 2021

24 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-2
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA


الصحة و السالمة و البيئة

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي26 - 30 سبتمبر 2021التمّيز المهني لمشرفي األمن الصناعي والسالمة المهنية

4,950$دبي17 - 21 أكتوبر 2021معيار اإلدارة البيئية آيزو 14001

4,950$دبي14 - 18 نوفمبر 2021األساليب الحديثة في التوازن البيئي و اإلستدامة

4,950$دبي26 - 30 ديسمبر 2021إدارة األنظمة البيئية

تحليل األسباب الجذرية

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

مهارات تحليل وضع الفشل والتحليل األكثر تأثيرا علي أداء 
FMECA المعدات

4,950$دبي08 - 12 أغسطس 2021

25 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%88-14001
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%88-14001
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-br-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-fmeca
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-br-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-fmeca
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-br-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-fmeca


إدارة القطاع العام و الشؤون العامة

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

5,950$لندن28 يونيو - 02 يوليو 2021إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية واإلمتثال

IPSAS 4,950$دبي05 - 09 سبتمبر 2021التحول للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

4,950$دبي19 - 23 ديسمبر 2021إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية واإلمتثال

الخدمات المصرفية و اإلستثمار و التأمين

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي06 - 10 يونيو 2021التأمينات االجتماعية وإدارة المخاطر

4,950$دبي12 - 16 ديسمبر 2021التأمينات االجتماعية وإدارة المخاطر

26 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-ipsas
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-ipsas
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1


  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي25 - 29 يوليو 2021اإلتجاهات الحديثة فى التخطيط العمرانى

التخطيط و التطوير العمراني

  الرسوم  المكان  تاريخ اإلنعقاد إسم البرنامج

4,950$دبي06 - 10 يونيو 2021التأمينات االجتماعية وإدارة المخاطر

4,950$دبي12 - 16 ديسمبر 2021التأمينات االجتماعية وإدارة المخاطر

إدارة قطاع الرعاية الصحية

27 الخطة التدريبية للدورات الُمنعقدة في قاعات التدريب 2021

http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
http://ar.glomacs.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1


جلوماكس للتدريب و اإلستشارات
ص.ب: 74653، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 0700 425 )04( 971+ 
فاكس: 0701 425 )04( 971+

arabic-support@glomacs.com :البريد اإللكتروني
ar.glomacs.com :موقع إلكتروني

تصفح الخطة التدريبية 
 
ً
لتحميل الخطة التدريبية الصادرة مؤخرا

QR يرجى مسح رمز الـــ

إتصل بنا
يمكنك حفظ تفاصيل اإلتصال بــ 

جلوماكس في هاتفك الذكي و ذلك 
QR عبر مسح رمز الـــ

قم بزيارة موقعنا اإللكتروني
لإلطالع على الدورات التدريبية التي تّم 

 يرجى زيارة موقعنا 
ً
تطويرها مؤخرا

QR اإللكتروني و ذلك بمسح رمز الـــ

تواصل معنا عبر حسابنا على 
Linkedin

تصفح صفحتنا على Linkedin و ذلك 
 QR عبر مسح رمز الـــ

©  2020 المواد المنشورة من ِقبل 
جلوماكس و الموضحة هنا محمية بحقوق 

الطبع والنشر

تواصل
معنا

* يرجى تحميل تطبيق قارئ رمز الـــ QR على 
هاتفك الذكي للتمكن من مسح الرموز أعاله

mailto:arabic-support@glomacs.com
http://ar.glomacs.com/
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