اخلطة التدريبية اخلاصة باملوظفني
الفصل التدرييب الثاني (الربع الثالث) من العام 1440 / 1439هـ
من  1440/04/30هـ ()2019/01/05اىل 1440/06/23هـ ()2019/02/28
بداية الرتشيح من يوم االحد 1440/03/10هـ ()2018/11/18إىل يوم اخلميس 1440/04/06هـ ()2018/12/13

المدة

الوقت

البرامج
 المهارات األمنية والدبلوماسية للمنقولين للخارج.
 القانون الدبلوماسي والقنصلي.

 5أيام

 8.30الى 11:30

 االداء والمهام الدبلوماسية في منظمة التعاون االسالمي.
 المفاوضات الثنائية* .
 حقوق اإلنسان في القانون الدولي والشريعة االسالمية.

 5أيام

 12:30الى 3:30

 أمن المعلومات الدبلوماسية.
 مهارات التحرير الدبلوماسي.

 5أيام

 8.30الى 11:30

 5أيام

 12:30الى 3:30

 5أيام

 8.30الى 11:30

 5أيام

 12:30الى 3:30






األداء االقتصادي الثنائي.
التحليل السياسي للعالقات متعددة االطراف.
أنظمة الجنسية وقضاياها.
المعاهدات واالتفاقيات الدولية المتعددة.

 أعداد وصياغة التقارير الدبلوماسية.
 أنظمة التأشيرات وتعليماتها.
 إدارة األزمات الدولية.





اللباقة والمجاملة في العمل الدبلوماسي .
السعوديون في الخارج ــ )الجوانب القانونية(.
مكافحة االتجار بالبشر.
السياسة الخارجية السعودية.























شؤون األجانب (العمالة المنزلية).
قواعد المراسم.
األداء والمهام الدبلوماسية في منظمة االمم المتحدة.
فن التعامل مع االعالم لخدمة العمل الدبلوماسي*.
الحماية الدبلوماسية.
مبادئ القانون الدولي.
نزع أسلحة الدمار الشامل.
جمع المعلومات في العمل الدبلوماسي وتحليلها.
تحليل العالقات االقتصادية المتعددة األطراف..
البيئة والطاقة والتنمية المستدامة* .
األداء والمهام الدبلوماسية في االتحادات والتجمعات اإلقليمية.
العالقات العامة في العمل الدبلوماسي.
األداء السياسي الثنائي.
األداء الثقافي واإلسالمي الثنائي.
الدبلوماسية العامة.
المشكالت الحدودية.
الدبلوماسية االلكترونية.
العالقات واالداء الدبلوماسي مع الدول العربية.
االتحاد النقدي.
التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة *.
األداء االعالمي الثنائي.

يبدأ
االسبوع – 1
1440/4/30
2019/1/6

ينتهي
االسبوع 1 -
1440/5/4
2019/1/10

االسبوع 2 -
1440/5/7
2019/1/13

االسبوع 2 -
1440/5/11
2019/1/17

االسبوع 3 -
1440/5/14
2019/1/20

االسبوع 3 -
1440/5/18
2019/1/24

 5أيام

 8.30الى 11:30

 5أيام

 12:30الى 3:30

االسبوع 4 -
1440/5/21
2019/1/27

االسبوع 4 -
1440/5/25
2019/2/31

 5أيام

 8.30الى 11:30

 5أيام

 12:30الى 3:30

االسبوع 5 -
1440/5/28
2019/2/3

االسبوع 5 -
1440/6/2
2019/2/7

 5أيام

 8.30الى11:30

 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 6 -
1440/6/5
2019/2/10

االسبوع 6 -
1440/6/9
2019/2/14

االسبوع 7 -
1440/6/12
2019/2/17

االسبوع 7 -
1440/6/16
2019/2/21

االسبوع 8 -
1440/6/19
2019/2/24

االسبوع 8 -
1440/6/23
2019/2/28

* خاص بسكرتير أول بوزارة الخارجية.
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