
 

 

 

 

 األسبوع األول 
 بداية 

 البرنامج

هـ  04/09/1444

 م 26/03/2023

 نهاية 

 البرنامج      

هـ  08/09/1444

 م 30/03/2023

 
 األسبوع الثاني

 بداية 

 البرنامج

هـ  11/09/1444

 م 02/04/2023

 نهاية 

 البرنامج      

هـ  15/09/1444

 م 06/04/2023

 الوقت  البرنامج م  الوقت  البرنامج م

   المهارات األمنية والدبلوماسية للمنقولين للخارج 1

12:30 

 الى 

03:15 

 مهارات العرض واإللقاء الدبلوماسي 1 

12:30 

 الى 

03:15 

 القانون الدبلوماسي والقنصلي  2    األمن السيبراني 2

 منظمات حقوق اإلنسان الحكومية وغير الحكومية  3   إعداد وصياغة التقارير الدبلوماسية 3

  اللباقة والمجاملة في العمل الدبلوماسي 4  السياسية الخارجية السعودية  4

 البرنامج م  البرنامج م

 االستثماراالقتصاد السعودي وأنظمة  5  وتعليماتها  أشيراتأنظمة الت  5

 مبادئ القانون الدولي  6  جمع المعلومات في العمل الدبلوماسي وتحليلها  6

موظفي وموظفات  خاص  ( TVإدارة االزمات الدولية ) 7

 وزارة الخارجية 

 )السفارات والفروع( 

موظفي وموظفات  خاص  ( TV)  قواعد المراسم  7 

وزارة الخارجية  

 ( TV) الدبلوماسية العامة 8  ( TV) العالقات العامة في العمل الدبلوماسي 8 )السفارات والفروع( 
 

 األسبوع الثالث 
 بداية 

 البرنامج

هـ  10/10/1444

 م 30/04/2023

 نهاية 

 البرنامج      

هـ  14/10/1444

 م 04/05/2023

 
 األسبوع الرابع

 بداية 

 البرنامج

هـ  17/10/1444

 م 07/05/2023

 نهاية 

 البرنامج      

هـ  21/10/1444

 م 11/05/2023

 الوقت  البرنامج م  الوقت  لبرنامجا م

 إعداد التقارير القنصلية  1
08:30 

 الى 

11:30 

 األداء االقتصادي الثنائي  1 
08:30 

 الى 

11:30 

 . القانون الدولي اإلنساني 2  العالقات واألداء الدبلوماسي مع الدول العربية 2

 سياسة المملكة تجاه القضايا الدولية المعاصرة  3  المعاهدات واالتفاقيات الدولية الثنائية 3

 العالقات واألداء الدبلوماسي مع الدول األوروبية  4  قواعد المراسم  4

 الوقت  البرنامج م  الوقت  البرنامج م

 العالقات واألداء الدبلوماسي مع الدول األمريكية واوقيانوسيا   5

12:30 

 الى 

03:15 

 األمن السيبراني  5 

12:30 

 الى 

03:30 

 مهارات التحرير الدبلوماسي  6  أنظمة التصاديق وتعليماتها  6

موظفي وموظفات  خاص  ( TVالدبلوماسية الرقمية ) 7

وزارة الخارجية  

 )السفارات والفروع( 

 ( TVالسياسية الخارجية السعودية. ) 7 
وزارة  موظفي وموظفات خاص 

 ( TVتحليل العالقات االقتصادية المتعددة األطراف ) 8  ( TV)التحليل السياسي المتقدم للقضايا الدولية المعاصرة   8 الخارجية )السفارات والفروع( 
 

 

 

    

 التسجيل متاح لـ ) موظفين وموظفات( جميع الجهات. 
 . (سكرتير أول  ) وزارة الخارجية  بموظفي وموظفات  برنامج خاص 

 هـ 1444الخطة التدريبية للعام   

 (رابع)الربع ال  ثانيالفصل التدريبي ال

 م 08/06/2023الموافق  هـ19/11/1444إلى  م26/03/2023 الموافقهـ 04/09/1444 من

 م05/03/2023الموافق  13/08/1444األحد م إلى يوم  05/02/2023هـ الموافق 14/07/1444بداية الترشيح من يوم األحد 
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 األسبوع الخامس
 بداية 

 البرنامج

هـ  24/10/1444

 م 14/05/2023

 نهاية 

 البرنامج      

هـ  28/10/1444

 م 18/05/2023

 
 األسبوع السادس

 بداية 

 البرنامج

هـ  01/11/1444

 م 21/05/2023

 نهاية 

 البرنامج      

هـ  05/11/1444

 م 25/05/2023

 الوقت  البرنامج م  الوقت  البرنامج م

 حقوق االنسان في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية  1
08:30 

 الى 

11:30 

 األداء والمهام الدبلوماسية في منظمة األمم المتحدة  1 
08:30 

 الى 

11:30 

 تسوية النزاعات الدولية  2  العالقات العامة في العمل الدبلوماسي 2

 اللباقة والمجاملة في العمل الدبلوماسي 3  الجزيرة العربية العالقات واألداء الدبلوماسي مع دول  3

 الدراسات المستقبلية  4  أنظمة التأشيرات وتعليماتها.   4

 الوقت  البرنامج م  الوقت  البرنامج م

 المنظمات االقتصادية اإلقليمية والدولية  5

12:30 

 الى 

03:30 

   الدبلوماسية العامة 5 

12:30 

 الى 

03:30 

 التحليل السياسي للعالقات الثنائية  6    التخطيط االستراتيجي في العمل الدبلوماسي 6

موظفي وموظفات  خاص  ( TV) إعداد وصياغة التقارير الدبلوماسية 7

وزارة الخارجية  

 )السفارات والفروع( 

 ( TV) القانون الدبلوماسي والقنصلي 7 
وزارة  موظفي وموظفات خاص 

 ( TVاالمن السيبراني ) 8  (TVمهارات التحرير الدبلوماسي ) 8 )السفارات والفروع( الخارجية 
 

 األسبوع السابع
 بداية 

 البرنامج

 هـ 15/11/1444

 م 04/06/2023 

 نهاية 

 البرنامج      

 هـ 19/11/1444

 م 08/06/2023 

 الوقت  البرنامج م

 التأشيرة السياحية  1
08:30 

 الى 

11:30 

 العالقات العامة في العمل الدبلوماسي 2

 قواعد المراسم  3

 المعاهدات واالتفاقيات الدولية المتعددة  4

 الوقت  البرنامج م

 السياسية الخارجية السعودية  5

12:30 

 الى 

03:30 

 مبادئ القانون الدولي  6

موظفي وموظفات  خاص  ( TV)  فن التعامل مع اإلعالم لخدمة العمل الدبلوماسي 7

وزارة الخارجية  

 ( TVالعالقات واألداء الدبلوماسي مع الدول األمريكية واوقيانوسيا) 8 )السفارات والفروع( 
 

 

    

 

 موظفات( جميع الجهات. والتسجيل متاح لـ ) موظفين  
 . (سكرتير أول  ) وزارة الخارجية  بموظفي وموظفات  برنامج خاص 

 هـ 1444الخطة التدريبية للعام   

 (رابع)الربع ال  ثانيالفصل التدريبي ال

 م 08/06/2023الموافق  هـ19/11/1444إلى  م26/03/2023 الموافقهـ 04/09/1444 من

 م05/03/2023الموافق  13/08/1444األحد م إلى يوم  05/02/2023هـ الموافق 14/07/1444بداية الترشيح من يوم األحد 
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