
 

 

 

 

 النشرة اإلعالمية ملركز األمم املتحدة التعليمي إلدارة املياه للمنطقة العربية

 2019 أكتوبر : ثامنالعدد ال
 

 ( من برنامج دبلوما اإلدارة املتكاملة للموارد املائية2019-2018) ةسابعلتخريج الدفعة ا

 (2021-2020ثامنة )وفتح باب القبول للدفعة ال
 

 
 
من برنامج  سابعةالخليج العربي الدفعة ال ليمي التعليمي للمياه للمنطقة العربية بكلية الدراسات العليا بجامعةاملركز اإلق رجخ

 ما أنهى ، بعد2019-2018للعام الدراس ي  للموارد املائية دبلوما األمم املتحدة في اإلدارة املتكاملة
 
 من العاملين في أثني عشر طالبا

مشاريع التخرج التي  مناقشة السودانومصر و  واألمارات وعمان ربية من البحرين والسعودية والكويتمجال املياه في املنطقة الع

املائية على إحدى املشاكل املائية في بلدانهم، وتقديم االمتحان  شملت تطبيقات عملية وترجمة ملبادئ اإلدارة املتكاملة للموارد

 النهائي الشامل.
 

بالتعاون مع جامعة األمم املتحدة والشبكة العاملية  ج دبلوما اإلدارة املتكاملة للموارد املائيةتنفذ جامعة الخليج العرب برنام

املائية،  التخصصات في تنمية وإدارة وتخطيط املوارد وبينيهو برنامج متعدد و بشكل سنوي، ا( كند)للمياه والبيئة والصحة 

واملساهمة في تنمية الفكر اإلداري املتكامل حول كيفية  لة للموارد املائيةيهدف إلى بناء قدرات العاملين في مجال اإلدارة املتكام

 املياه والقضايا املتعلقة بها في املنطقة العربية. معالجة مختلف جوانب موارد

 

 
 

ت العربي من املتخصصين في مجاال  الدبلوما واإلشراف على مشاريع التخرج نخبة من أساتذة جامعة الخليج يشارك في تدريس

األستاذ الدكتور عالء الصادق، األستاذ األستاذ الدكتور وليد زباري، و  املياه والبيئة والعلوم االجتماعية واالقتصادية، وهم

عبدالهادي عبدالوهاب،  والدكتور ، ثامر الداود األستاذ الدكتور ، الخوليالدكتور أحمد األستاذ الدكتور محمد عبيدو، 

 .ة مها الصباغوالدكتورة صباح الجنيد، والدكتور 



  البرنامج التدريبي على تسعة حزم من املواد التدريبية يتم تنفيذها على التوالي ملدة يشتمل
 
، حيث ت

 
 واحدا

 
درس الحزمتين عاما

  بينما والعاشرة في جامعة الخليج العربي،األولى 
 
يتطلب التأهل تى التاسعة بأسلوب التعليم عن بعد، و  درس الحزم من الثانية وحت

حالة واقعية في مجال اإلدارة املتكاملة  دبلوما األمم املتحدة في اإلدارة املتكاملة للموارد املائية إعداد مشروع للتخرج عن لنيل

 هائي الشامل.البرنامج في الحزمة العاشرة والجلوس لالمتحان الن للموارد املائية، يتم تقديمه في نهاية
 

هذا البرنامج التدريبي من  % على األقل، ويمكن للخريجين املتميزين من70للحصول على درجة الدبلوما النجاح بنسبة  شترطي  

إدارة املوارد املائية الذي تقدمه كلية الدراسات العليا بعد استيفاء  % على األقل، االلتحاق ببرنامج ماجستير80الحاصلين على 

 العامة للقبول بالجامعة. املتطلبات

 

 
 

وحتى  2020 فبراير الفترة من  من البرنامج والذي سينفذ خاللثامنة الراغبين في التسجيل للدفعة الالسادة تدعو الجامعة 

 .2020 يناير  شهر  نهاية، للتقدم بالطلبات إلى منسق البرنامج في موعد أقصاه 2021 يناير 

 

 راسلة منسق برنامج إدارة املوارد املائية بالجامعةللمزيد من املعلومات يرجى التفضل بم

 أ.د. وليد خليل الزباري 
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