الخطة التدريبية للعام 1441هـ 2019م
الفصل التدريبي األول (الربع األول)
من 1441/1/2هـ الموافق 1سبتمبر2019/م إلى 1441/2/25هـ الموافق /24أكتوبر2019/م
بداية الترشيح من يوم األحد 1440/10/13هـ الموافق 2019/6/16م إلى يوم الخميس1440/11/22 :هـ الموافق ـ 2019/7/ 25م
البرنامج

• تحليل العالقات االقتصادية المتعددة األطراف.
• الرصد والمتابعة اإلعالمية (موظفات).
• أعداد وصياغة التقارير الدبلوماسية (موظفات)
• *التخطيط االستراتيجي في العمل الدبلوماسي*

• الدبلوماسية العامة.
• العالقات واألداء الدبلوماسي مع الدول اآلسيوية.
• السعوديون في الخارج (الجوانب القنصلية) (موظفات).
• *سياسة المملكة تجاه القضايا الدولية المعاصرة*

5
أيام

5
أيام

• السياسة الخارجية السعودية.
• األداء الثقافي واالسالمي الثنائي.
• العالقات العامة في العمل الدبلوماسي (موظفات)
• منظمات حقوق األنسان الحكومية والغير حكومية (موظفات)
• *األنظمة السياسية المقارنة*

• إعداد وصياغة التقارير الدبلوماسية.
• شؤون االجانب (العمالة االخرى) (موظفات)
• التحليل السياسي للعالقات الثنائية (موظفات)
• *االقتصاد السعودي وأنظمة االستثمار*

0112509390

1441/01/09هـ 1441/01/13هـ
2019/09/08م 2019/09/12م

12:30
إلى
3:30

8:30
إلى
11:30
1441/01/16هـ 1441/01/20هـ
2019/09/15م 2019/09/19م

5
أيام

5
أيام

12:30
إلى
3:30

8:30
إلى
11:30
1441/01/23هـ 1441/01/27هـ
2019/09/22م 2019/09/26م

5
أيام

12:30
إلى
3:30

@KSAPSAIDS

األسبوع الرابع

• قواعد المراسم.
• السعوديون في الخارج ــ )الجوانب القانونية(.
• األداء االعالمي الثنائي.
• الدبلوماسية الرقمية (موظفات)

0112509443

5
أيام

8:30
إلى
11:30

األسبوع الثالث

• اللباقة والمجاملة في العمل الدبلوماسي.
• أنظمة التأشيرات وتعليماتها.
• المعاهدات واالتفاقيات الدولية المتعددة.
• قواعد المراسم (موظفات)

5
أيام

12:30
إلى
3:30

1441/01/02هـ 1441/01/06هـ
2019/09/01م 2019/09/05م

األسبوع الثاني

• األمن السيبراني.
• التعاون القضائي في العمل القنصلي.
• األداء والمهام الدبلوماسية في منظمة التعاون االسالمي.
• مهارات العرض واإللقاء الدبلوماسي (موظفات)

5
أيام

8:30
إلى
11:30

األسبوع األول

•
•
•
•

المهارات األمنية والدبلوماسية للمنقولين للخارج.
مهارات التحرير الدبلوماسي.
أنظمة التصاديق وتعليماتها.
السياسة الخارجية السعودية( .موظفات)

المدة

الوقت

يبدأ

ينتهي

www.ids.gov.sa

الخطة التدريبية للعام 1441هـ 2019م
الفصل التدريبي األول (الربع األول)
من 1441/1/2هـ الموافق 1سبتمبر2019/م إلى 1441/2/25هـ الموافق /24أكتوبر2019/م
بداية الترشيح من يوم األحد 1440/10/13هـ الموافق 2019/6/16م إلى يوم الخميس1440/11/22 :هـ الموافق ـ 2019/7/ 25م
• مهارات العرض واإللقاء الدبلوماسي.
• شؤون األجانب (العمالة المنزلية).
• مهارات التحرير الدبلوماسي (موظفات)

5
أيام

8:30
الى
11:30

• الدبلوماسية الرقمية.
• األداء والمهام الدبلوماسية في منظمة األمم المتحدة.
• شؤون األجانب (العمالة األخرى)( .موظفات)

5
أيام

12:30
الى
3:30

• العالقات واألداء الدبلوماسي مع الدول األمريكية وأوقيانوسيا (موظفات)

• حقوق اإلنسان في القانون الدولي والشريعة االسالمية.
• *إدارة األزمات الدولية*
• المشكالت الحدودية (موظفات).

5
أيام

12:30
الى
3:30

• القانون الدبلوماسي والقنصلي.
• الحماية الدبلوماسية.
• األداء والمهام الدبلوماسية في االتحادات والتجمعات اإلقليمية.
• اللباقة والمجاملة في العمل الدبلوماسي (موظفات)

5
أيام

8:30
الى
11:30

• العالقات العامة في العمل الدبلوماسي.
• األداء السياسي الثنائي.
• التحليل السياسي للعالقات متعددة االطراف.
• *فن التعامل مع اإلعالم في خدمة العمل الدبلوماسي*
• القانون الدولي اإلنساني (موظفات).

5
أيام

5
أيام

• العالقات واألداء الدبلوماسي مع الدول العربية.
• *المفاوضات الثنائية*
• األداء والمهام الدبلوماسية في مجلس التعاون الخليجي.
• مجموعة العشرين ( ( G-20
• الدبلوماسية العامة (موظفات)

1441/02/14هـ 1441/02/18هـ
2019/10/13م 2019/10/17م

8:30
الى
11:30
1441/02/21هـ 1441/02/25هـ
2019/10/20م 2019/10/24م

5
أيام

12:30
الى
3:30

األسبوع الثامن

• الدبلوماسية العامة.
• مبادئ القانون الدولي.
• المشكالت الحدودية.
• تسوية النزاعات الدولية ( موظفات)

12:30
الى
3:30

1441/02/07هـ 1441/02/11هـ
2019/10/06م 2019/10/10م

األسبوع السابع

5
أيام

األسبوع السادس

• جمع المعلومات في العمل الدبلوماسي وتحليلها.
• األحوال المدنية وكتابة العدل للسعوديين في الخارج.
• القانون الدبلوماسي والقنصلي (موظفات)
• األمن السيبراني( .موظفات).

8:30
الى
11:30

1441/01/30هـ 1441/02/04هـ
2019/09/29م 2019/10/03م

األسبوع الخامس

البرنامج

المدة

الوقت

يبدأ

ينتهي

* برنامج خاص سكرتير أول بوزارة الخارجية*

0112509443

0112509390

@KSAPSAIDS

www.ids.gov.sa

