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بروامج الدراسات العليا في العالقات الدولية
يؼُىٌ انى
انًدتًغ انذبهىيبصً وانًهٍٍٍُ فً يدبل انتؼبوٌ انذونً انًقًٍٍٍ فً اصببٍَب

ديىاميكية التعاون  ،التضارب والمفاوضات في العالقات الدولية
والدبلىماسية

وهج عملي لقرن حادي وعشريه معىلم
تقذو خبيؼت انفىَضى انؼبشش بشَبيح دساصبث ػهٍب ببنهـت االَدهٍزٌت نذبهىيبصًٍ انًدتًغ انذونً انزي ٌؼٍش فً
اصببٍَب وببصهىة واطبس ػًهً ويشٌ خذا.
انهذف انشئٍضً نهبشَبيح هى تزوٌذ انًشبسكٍٍ بُهح َظشي وػًهً نهقضبٌب انذونٍت راث انصهت ببنًهٍُت
انًُضًت ػهى انضبحت انذونٍت وانذبهىيبصٍت.
ٌقىو بتذسٌش انذوساث اصبتزة  ،يهٍُىٌ ودبهىيبصٍىٌ ،يٍ دول يختهفت ٌشبطشوٌ بخبشاتهى وَهدهى انؼًهً
فً انقضبٌب انذونٍت ببنهـت االَدهٍزٌت  ،انفشَضٍت  ،انؼشبٍت واالصببٍَت.
ٌتى تقذٌى انبشَبيح اػتببسا يٍ شهش شببط  2102نفتشاث يٍ  9 ، 6، 4شهىس فً وصظ يذسٌذ فً يشكز
انذساصبث انؼهٍب ندبيؼت انفىَضى انؼبشش ال صببٍى(انحكٍى)
Centro de Postgrado Universidad Alfonso X el Sabio

)(Calle Comandante Franco 10Bis, Madrid 28016 – Metro Principe Pio
يٍ انًًكٍ اٌضب تكًهت انبشَبيح وسفذِ ببشَبيح يهًُ واكبدًًٌ نًذة اصبىع او اصبىػٍٍ فً يؤصضبث تؼهًٍٍت
اوسوبٍت فً هىالَذا  ،فشَضب  ،انًبٍَب  ،نىكضًبىسؽ  ،بهدٍكب اضبفت انى انىالٌبث انًتحذة االيشٌكٍت يٍ خالل سحالث
يهٍُت يُظًت نًؤصضبث تؼهًٍٍت فً ٍَىٌىسك وواشُطٍ.
أػضبء هٍئت انتذسٌش يشكهت يٍ دبهىيبصٍٍٍ بخبشة واصؼت وأصبتزة يختصٍٍٍ ببالضبفت انى يىظفٍٍ حكىيت
وػضكشٌٍٍ وصٍبصٍٍٍ راث خبشة .

كم انشكشػبئذ نالتفبقٍبث االكبدًٌٍت انًىقؼت بٍٍ كم يٍ يؤصضت بٍشج  ،خبيؼت انفىَضى انؼبشش وخبيؼت االيى
انًتحذة نهضالو ويشكز حقىق االَضبٌ  ،حٍث ٌكىٌ االصبتزة يٍ خبيؼت انضالو يٍ ضًٍ انًحبضشٌٍ فً
انبشَبيح وٌكىٌ انذبهىو يذػى ًيب اٌضب يٍ يشكز حقىق االَضبٌ وخبيؼت انضالو.
http://www.hrc.upeace.org/

صٍكىٌ انبشَبيح اال كبدًًٌ يتىفشا ػهى يىقغ اندبيؼت إػتببسا يٍ تبسٌخ  1أكتىبش 1111
www.uax.es
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