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  دبلوم الشؤون الدولية والدبلوماسية

 ألول في المنطقة العربيةالبرنامج الدراسي والتدريبي ا  

  نخبة من المدرسين والخبراء في مجال العلوم السياسية، العالقات الدولية، والدبلوماسية  

  الهدف من برنامج الدبلوم

ًتأهيل كوادر متخصصة أكاديميا ومهنيا، في مجال  ، قـادرة علـى أداء مهامهـا، فـي الشؤون الدوليـة والدبلوماسـيةً

 فـي  وفـق النظريـات العلميـة المعاصـرةظمات الدولية الحكوميـة ومنهـا وغيـر الحكوميـة،والسفارات والمنالوزارات 

 .في العمل الدبلوماسي والقنصلي، وأساليب العمل الحديثة العالقات الدولية والعلوم السياسية

  محتوى برنامج الدبلوم
 

 

 يركز البرنامج علـى المقـررات التـي تغطـي مختلـف جوانـب العمـل الـسياسي والدبلوماسـي، خاصـة مـا يتعلـق منهـا 

 الــسياسة -بنظريــات الــسياسة الخارجيــة، وفــن الدبلوماســية المعاصــرة، علــم الــسياسة المقــارن، الجيــو بوليتــك 

  . الخارجية العامة لألحزاب، وفن التفاوض  والساطة وحل النزاعات

 

ًيولي البرنامج اهتمامـا خاصـا للقـانون الـدولي والمنظمـات الدوليـة، مـع الحـرص علـى المقـررات التـي تغطـي الجوانـب  ً

المختلفـة فـي هــذا المجـال، خاصــة القـانون الــدولي، والمنظمـات الدوليــة، والقـانون الدســتوري والـنظم الــسياسية، 

  .  ت المسلحة، والقانون الدولي الجزائي والمعاهدات الدوليةوقانون فض النزاعا

 

 علم االقتصاد ونظرياته والعوامل المؤثرة فـي -علم اإلدارة العامة : يحرص البرنامج على تغطية مقررات عدة أبرزها

  . صنع القرار الدولي

  

  



 

 ٣

 

يـة اإلعـالم واالتـصال الجمـاهيري فـي العمـل الدبلوماسـي ضـمن أنـشطة المنظمـات الدوليـة، فـإن ً نظرا لتزايد أهم

مهـارات : (البرنامج يغطي مختلف المقررات، التي تـزود الـدارس بالمهـارات االتـصالية واإلعالميـة المناسـبة، وأبرزهـا

 مهـارات التحريـر والكتابـة –) رسميالمتحدث ال( مهارات التواصل مع وسائل اإلعالم- العرض والتقديم -االتصال 

 مهــارات العالقــات العامــة وإدارة االتــصال فــي األزمــات، الدبلوماســية العامــة وإدارة –الدبلوماســية واإلعالميــة 

  ).المراسم والبروتوكول(، باإلضافة إلى مقرر )سمعة الدولة

 
  وغير الحكوميةالعمل في المنظمات الدوليــــــة الحكومية.  

 العمل الدبلوماسي في وزارت الخارجيـــة والمنظمات الدولية.  

 تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال العالقات الدولية والعلوم السياسية.  

  التقديم التلفزيوني الحواري السياسي(العمل في المجال اإلعالمي.( 
 

 
 لدوليــــــة الحكومية وغير الحكومية المنظمات افيالعاملون  مدراءال. 

 والسفارات والقنصليات الخارجية رةالعاملون في وزا. 

  الدبلوماسيالسياسي وبالعمل الراغبون بااللتحاق. 

 رؤساء وأعضاء األحزاب السياسية .  

 في المجال السياسيومهاراتهم  في تطوير معارفهم ونأعضاء البرلمانات الراغب. 

 المجال السياسي واإلدارات العليااصب قيادية في غبون في شغل منالرا. 
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  أكاديمية لندن الدوليةيمنح الخريج شهادة صادرة عن. 

 

 

  سنة دراسية ) المعتمد(تستمر الدراسة في الدبلوم 

 

 مبادئ العلوم السياسية  .١

 قانون دولي عام  .٢

 تكتالت االقتصادية منظمات دولية وال .٣

 القانون الدبلوماسي والقنصلي .٤

 العالقات الدولية  .٥

 القانون الدستوري والنظم السياسية .٦

  فن الدبلوماسية المعاصرة  .٧

 )األمريكية  –األوربية  –بية العر( نظرية األحزاب  .٨

  زمن السلم والنزاعات المسلحة  – اإلنسانحقوق  .٩

 تسوية النزاعات الدولية   .١٠

 وحل النزاع ، والوساطة، فن التفاوض .١١

                  العوامل المؤثرة في صنع القرار الدولي .١٢

 نظرية األمن الدولي  .١٣

  مراسم وبروتوكول وقواعد السلوك الراقي .١٤

 قانون دولي جزائي  .١٥

  المعاهدات الدولية   .١٦

  العالقات العربية اإلقليمية والدولية  .١٧

   يالداخلاالستخبارات واألمن  .١٨

 بحار أنهار، فضاء، وبيئة/النطاق الدولي  .١٩

      السياسيةالجغرافية  .٢٠

 المنظمات األهلية والمجتمع المدني  .٢١

 .) صدام الحضارات_اإلرهاب_االتجار باألشخاص(قضايا دولية معاصرة  .٢٢

  محاكاة مجلس األمن وقضايا عملية  .٢٣



 

 ٥

 ) معالجة وثائقية(ون دولية شؤ .٢٤

 : 

  بحقيبة دراسية الطالب تزويد. 

 بل دكاترة مختصينمن ق اإلشراف والمتابعة مرس. 

 أكاديمية لندن الدولية رسوم الشهادة الصادرة عن. 

  
  

  

  

  والتواصلللتسجيل 
  

 وكیل البرنامج في الشرق األوسط
info@sia-sy.net 
gd@ipra-ar.org 
Tel:+963933233022 Fax:+963116117020 
London International Academy Ltd. Registered Office: 12 Southgate Street, Launceston, Cornwall PL15 9DP, United Kingdom. 
Registered in England & Wales No. 7280391 






 
  
  
  
  


