اخلطة التدريبية اخلاصة باملوظفني
الفصل التدرييب الثاني (الربع الرابع) من العام 1440 / 1439هـ
من 1440/7/3هـ املوافق 2019/3/10م اىل 1440/8/27هـ املوافق 2019/5/2م
بداية الرتشيح من يوم األحد1440/5/7 :هـ ) )2019/1/13إىل يوم اخلميس1440 /6/9 :هـ ()2019/2/14
املدة

الوقت

يبدأ

ينتهي

 المهارات األمنية والدبلوماسية للمنقولين للخارج.
 السياسة الخارجية السعودية.

 5أيام

 8.30الى 11:30

 تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في العمل الدبلوماسي والقنصلي*.

 5أيام

 12:30الى 3:30

االسبوع – 1
1440/7/3
2019/3/10

االسبوع 1 -
1440/7/7
2019/3/14

 اللباقة والمجاملة في العمل الدبلوماسي.

 5أيام

 8.30الى 11:30

االسبوع 2 -
1440/7/10
2019/3/17

االسبوع 2 -
1440/7/14
2019/1/21

 5أيام

 12:30الى 3:30

البرامج













العالقات واالداء الدبلوماسي مع الدول االفريقية.
المفاوضات المتعددة ألطراف*.
الدبلوماسية االلكترونية.
القانون الدولي اإلنساني.
المشكالت الحدودية.
سياسة المملكة تجاه القضايا الدولية المعاصرة*.
مهارات التحرير الدبلوماسي.
السعوديون في الخارج (الجوانب القنصلية)
التحليل السياسي للعالقات الثنائية.
العالقات العامة في العمل الدبلوماسي.
األداء والمهام الدبلوماسية في مجلس التعاون الخليجي.

 5أيام

 8.30الى 11:30

 5أيام

 12:30الى 3:30

االسبوع 3 -
1440/7/17
2019/3/24

االسبوع 3 -
1440/7/21
2019/3/28

 5أيام

 8.30الى 11:30

 5أيام

 12:30الى 3:30

االسبوع 4 -
1440/7/24
2019/3/31

االسبوع 4 -
1440/7/28
2019/4/4

 االداء والمهام الدبلوماسية في جامعة الدول العربية.
 منظمات حقوق اإلنسان الحكومية والغير حكومية.

 5أيام

 8.30الى 11:30

 الدبلوماسية العامة.
 االقتصاد السعودي وأنظمة االستثمار*.
 المعاهدات واالتفاقيات الدولية الثنائية.

 5أيام

 12:30الى 3:30

 االداء والمهام الدبلوماسية في المنظمات الدولية المتخصصة.
 تسوية النزاعات الدولية.

 5أيام

 8.30الى 11:30






قواعد المراسم.
العالقات واالداء الدبلوماسي مع دول الجزيرة العربية.
العالقات واألداء الدبلوماسي مع الدول األوربية.
سياسة المملكة االقتصادية والمساعدات الخارجية*.

 شؤون االجانب (العمالة األخرى).








أعداد وصياغة التقارير الدبلوماسية.
العالقات واالداء الدبلوماسي مع الدول األمريكية واوقيانوسيا.
أمن المعلومات الدبلوماسية.
العالقات واالداء الدبلوماسي مع الدول االسيوية.
مهارات العرض وااللقاء الدبلوماسي.
المنظمات االقتصادية اإلقليمية والدولية.
التحليل السياسي للعالقات متعددة األطراف.

االسبوع 5 -
1440/8/2
2019/4/7

االسبوع 6 -
1440/8/9
2019/4/14

 5أيام

 12:30الى 3:30

 5أيام

 8.30الى 11:30

 5أيام

 12:30الى 3:30

 5أيام

 8.30الى 11:30

 5أيام

 12:30الى 3:30

االسبوع 5 -
1440/8/6
2019/4/11

االسبوع 6 -
1440/8/13
2019/4/18

االسبوع 7 -
1440/8/16
2019/4/21

االسبوع 7 -
1440/8/20
2019/4/25

االسبوع 8 -
1440/8/23
2019/4/28

االسبوع 8 -
1440/8/27
2019/5/2

* خاص بسكرتير أول بوزارة الخارجية.
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