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 الدراسات العليا
 

لطلبييية  هليييوريس هيييي التعلييي م-جامعييية األميييم المتحيييدة تنخييي كسيييوم 
سيي تم . التعيياو  ميي  شيي كائااومميي  و يتاييا   آشييياالدراسييات العل ييا تم

يادم إلا تيوه   هايم سيل م  (MSc) إ  اا م  ام  ماجدت   هي العلو 
 .لجم   جوا ب إدارة الموارد المتكاملة

علا البح  هي مجا ت محددة، وه يا لينظم  س ت كم م ام  الدكتورا و
 .تدريب المان   لم  إضاه ة ايضا إلا م ا باإلضاف . ةمحدد
ف يييدة ميي   وعاييا لبيي ام  التييدريس هييي الت ك ييم علييا البعييد الم ييمة ال

مييي ام  التبيييادا اليييدولي للطييي   و، محاايييا ييييتم التيييي ضيييايا لالعيييالمي ل
س تم إدراج جوا ب و ،والمعلم   والمتدرم   هي وكا ت األمم المتحدة

 .لتعل م المدم ا م 
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 المهمة

هلوريس هي ايساا  م    ا -مامة جامعة األمم المتحدة
 هيالتدريس والتدريب المت دموتنم ة ال درات و    المع هة والبحو 
ا ستخدا  المدتدا  وايدارة المتكاملة  مجاا هي ملحة مدائل ةل

لألمم  أهم ة كات هيالت مة والنفايات التي اوللموارد الب ئ ة والما
. ضاا ه اا،   س ما البلدا  النام ة وا  ت ال ةالمتحدة والدوا األع

تعميم  هي المتمالةتماش ا م  المامة العامة لجامعة لألمم المتحدة 
 علا مالعملهلوريس -جامعة األمم المتحدة ست و التنم ة المدتدامة، 

است ات ج ات ايدارة المتكاملة ل ستخدا  المدتدا   تعميموض 
التغ   العالمي  أل ارلت مة والنفايات  ظ ا  اوالماا وللموارد الب ئ ة 

 .األخضرما قتصاد  وصلتهإدارة الموارد  علا

 الرؤية
 

 هيييييلعييييب دور الصييييدارة ل هلييييوريس-تاييييدم جامعيييية األمييييم المتحييييدة
إلدارة المديتدامة ليالمبادرات التي ت ج  اتباع  اي  مبنيا عليا الصيلة 

 . للموارد الب ئ ة مال الم ا  والت مة والنفايات
 ةييوا محا يية مؤسدييةدا ييل منظوميية ا مييم المتحييدة، ممااميية  وسييتكو ،

 تنديي   وجاييةدول ييا كمحييور رئ دييي  ماييا يعتيي م وأ إدارة المييوارد 
تعمز است ات ج ات ايدارة المتكاملة لمعالجية اةت اجيات البليدا   هك ية

-جامعية األميم المتحيدة وتطمي . الخصيو  وجه علاالنام ة والناشئة 
كيي   الدراسييات العل ييا كوا الكفييااات العال يية  اجتييذا  هيييهلييوريس 

وتيدريب قيادة المدييت بل هيي هييذ  المجيا ت عي  ك ييي  مفياه م مبتكيي ة 
المع هة الموجه والمتعل  ممنط ية مع نية ، هضي  عي  المناج يات  لن ل

 .الماني التعل متعل م الدراسات العل ا ولوالنا  المناسبة 

 

 

 مجاالت البحث

البح  علا قائمة المواض   المذكورة هي النظيا  سوم تدتند مجا ت 
هلوريس، والذا تبنا  مجلس جامعة األميم المتحيدة ، -األساسي للجامعة

 :وهي

 النظم وتحل ل التده ؛ •
 إدارة استخدا  الت مة واألرض؛ •
 إدارة ومعالجة النفايات؛ •
 مخمو  وتده ات الم ا ؛ ج د •
  وع ة وكم ة الموارد؛ •
المناخ، الديمغ اه ية، اسيتخدا  األراضيي، )    العالمي ت   م التغ •

 ؛(ا جتماعي -اا قتصاد

منظيور تكياملي وعيالمي  لتح  ي هليوريس -تادم جامعة األمم المتحيدة
ماييل )مييوارد المت امطيية للالنظ  مييإدارة المييوارد، ميي يتعليي  ه مييا ة   ييي

تعلي  متامعية هيذا أيضيا   ه ميا ي وسي تم. علا  حيو شيامل( الم ا  والت مة
. األ ضي  ما قتصياد وصيلتهإدارة الميوارد  علياالتغ ي  العيالمي  مأ ار
و  ييي  مييي  جامعيييات أ ييي   ومعاهيييد  م يييكل المعايييدعييياو  يتسيييوم و

البحييوث ومعاهييد جامعيية األمييم المتحييدة التييي تعمييل هييي مجييا ت كات 
 .صلة
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  (UNU)جامعة األمم المتحدة 

وهيي مماامية  ،هي الّذراع األكاديمّي لألمم المتحدة جامعة األمم المتحدة
 وضيي هيدهاا هييو .األكيياديمي والعيالماألمييم المتحييدة  منظوميةميي    صلة 

ب يياا الب يي ية، مالحلييوا المدييتدامة للم يياكل العالم يية الملحيية المتعل يية 
التدريس والبحوث التطب   ية والتعلي م وهدهاا هو  .  ورهاهاا وتطورها

ة       ايييي علييييا  طييييام عييييالمي ميييي   يييي ا  لللل  ُمْشللللي   ومتعييييدد التََّوج 
 .إلااأل تصاصات  

 تامعيية ةمدييت ل كا ئية ٣٧٩١هييي عييا  " جامعيية األمييم المتحيدة"تأسدي  
 للبحييو  معاييدا   ٣١لجامعيية ا تضييمو. جمع يية العاميية لألمييم المتحييدةلل

 .مختلف أ حاا العالم هي ملدا ٣١هي  وم ام  والتدريب

، التيي تضيم وةيدة  المتحدة األمم جامع  مريز  ظا  الجامعة  يتب 
هييي كوك ييو وم اكييم الخييدمات ايدارييية هييي مييو  وكوا لمبييور  م يي 

 . و  ويورك وماريس

  unu.edu:مميد م  المعلوماتل

 

 
  فلوريس-المتحدة االمم جامعة

 
إلدارة المتكاملية لتيده ات الميواد لي جامعية األميم المتحيدة معاد إ  اا تم

هيي درسيد   ٢١٣٢هي عيا  ( هلوريس-جامعة األمم المتحدة) والموارد
 .مألما  ا

 عميل ورشيتي ميا ي ا م ةلية اي  ياا ه ا رئ دي  ا هناك ةيد  وكا 
هييي  ٢١٣١ ييوهمب  /هييي ت يي ي  الاييا ي  ع ييدتانطييام ال لتحديييد دول تيي  

هيييي مييياموتو،  ٢١٣٣أكتيييوم  /درسيييد  مألما  يييا، وهيييي ت ييي ي  األوا
المجيييا ت البحا ييية،  تحدييييد هيييذ  العميييل ورش  ييي ا وتيييم. موزامب ييي 

-جامعية األمييم المتحييدة ميي    ياك الييد وا لبي ام  الدراسيية الم يت كة و
 هلوريس وجامعة درسد  للتكنولوج ا

 (Technische Universität Dresden, TUD) . 

تييوأ   معاييدحييديات إ  يياا تهيي   و مناق يية تييمإلييا كليي ،  ضيياهةيومييا
ومواضي   البحي  , هلوريس هي موزامب ي -لمعاد جامعة األمم المتحدة

 . والتدريس الخاصة مه

العميل  األوليا الخاصية متحدييد النطيام،  ورشيةمعد وق  قصي   مي  و
هليوريس -تم التوق   علا مذك ة تفاهم م أ  إ  اا جامعة األمم المتحدة

ميي   جامعيية األمييم المتحييدة وجامعيية درسييد  للتكنولوج ييا، واليييوزارة 
 بنياوت. وو ية ساكدو  ا الح ة( BMBF)ا تحادية للتعل م والبحوث 

-جامعيية األمييم المتحييدةلمجلييس جامعيية ا مييم المتحييدة النظييا  األساسييي 
ديدييمب  /هلييوريس  يي ا دورتييه الدييامعة والخمديي   هييي كييا و  األوا

  علييا اتفيييام  يييوقالت تييم ٢١٣٣ يييوهمب  /هييي ت ييي ي  الاييا يو. ٢١٣١
 وزارة الدولة للتعل م العالي والبحيوث والفنيو و، BMBFتمويل م   

، مميا أد  (UNU)وجامعة األمم المتحيدة  (SMWK)هي ساكدو ي 
 .٢١٣٢هلوريس هي عا  -إلا إ  اا جامعة األمم المتحدة
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لإلدارة المتكاملة  فلوريس-جامعة األمم المتحدةمعهد 
 لتدفقات المواد والموارد

  (UNU)جامعة األمم المتحدة 

وهيي مماامية  ،هي الّذراع األكاديمّي لألمم المتحدة جامعة األمم المتحدة
 وضيي هيدهاا هييو .األكيياديمي والعيالماألمييم المتحييدة  منظوميةميي    صلة 

ب يياا الب يي ية، مالحلييوا المدييتدامة للم يياكل العالم يية الملحيية المتعل يية 
التدريس والبحوث التطب   ية والتعلي م وهدهاا هو  .  ورهاهاا وتطورها

ة       ايييي علييييا  طييييام عييييالمي ميييي   يييي ا  لللل  ُمْشللللي   ومتعييييدد التََّوج 
 .إلااأل تصاصات  

 تامعيية ةمدييت ل كا ئية ٣٧٩١هييي عييا  " جامعيية األمييم المتحيدة"تأسدي  
 للبحييو  معاييدا   ٣١لجامعيية ا تضييمو. جمع يية العاميية لألمييم المتحييدةلل

 .مختلف أ حاا العالم هي ملدا ٣١هي  وم ام  والتدريب

، التيي تضيم وةيدة  المتحدة األمم جامع  مريز  ظا  الجامعة  يتب 
هييي كوك ييو وم اكييم الخييدمات ايدارييية هييي مييو  وكوا لمبييور  م يي 

 . و  ويورك وماريس

  unu.edu:مميد م  المعلوماتل

 

 
  فلوريس-المتحدة االمم جامعة

 
إلدارة المتكاملية لتيده ات الميواد لي جامعية األميم المتحيدة معاد إ  اا تم

هيي درسيد   ٢١٣٢هي عيا  ( هلوريس-جامعة األمم المتحدة) والموارد
 .مألما  ا

 عميل ورشيتي ميا ي ا م ةلية اي  ياا ه ا رئ دي  ا هناك ةيد  وكا 
هييي  ٢١٣١ ييوهمب  /هييي ت يي ي  الاييا ي  ع ييدتانطييام ال لتحديييد دول تيي  

هيييي مييياموتو،  ٢١٣٣أكتيييوم  /درسيييد  مألما  يييا، وهيييي ت ييي ي  األوا
المجيييا ت البحا ييية،  تحدييييد هيييذ  العميييل ورش  ييي ا وتيييم. موزامب ييي 

-جامعية األمييم المتحييدة ميي    ياك الييد وا لبي ام  الدراسيية الم يت كة و
 هلوريس وجامعة درسد  للتكنولوج ا

 (Technische Universität Dresden, TUD) . 

تييوأ   معاييدحييديات إ  يياا تهيي   و مناق يية تييمإلييا كليي ،  ضيياهةيومييا
ومواضي   البحي  , هلوريس هي موزامب ي -لمعاد جامعة األمم المتحدة

 . والتدريس الخاصة مه

العميل  األوليا الخاصية متحدييد النطيام،  ورشيةمعد وق  قصي   مي  و
هليوريس -تم التوق   علا مذك ة تفاهم م أ  إ  اا جامعة األمم المتحدة

ميي   جامعيية األمييم المتحييدة وجامعيية درسييد  للتكنولوج ييا، واليييوزارة 
 بنياوت. وو ية ساكدو  ا الح ة( BMBF)ا تحادية للتعل م والبحوث 

-جامعيية األمييم المتحييدةلمجلييس جامعيية ا مييم المتحييدة النظييا  األساسييي 
ديدييمب  /هلييوريس  يي ا دورتييه الدييامعة والخمديي   هييي كييا و  األوا

  علييا اتفيييام  يييوقالت تييم ٢١٣٣ يييوهمب  /هييي ت ييي ي  الاييا يو. ٢١٣١
 وزارة الدولة للتعل م العالي والبحيوث والفنيو و، BMBFتمويل م   

، مميا أد  (UNU)وجامعة األمم المتحيدة  (SMWK)هي ساكدو ي 
 .٢١٣٢هلوريس هي عا  -إلا إ  اا جامعة األمم المتحدة
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 المهمة

هلوريس هي ايساا  م    ا -مامة جامعة األمم المتحدة
 هيالتدريس والتدريب المت دموتنم ة ال درات و    المع هة والبحو 
ا ستخدا  المدتدا  وايدارة المتكاملة  مجاا هي ملحة مدائل ةل

لألمم  أهم ة كات هيالت مة والنفايات التي اوللموارد الب ئ ة والما
. ضاا ه اا،   س ما البلدا  النام ة وا  ت ال ةالمتحدة والدوا األع

تعميم  هي المتمالةتماش ا م  المامة العامة لجامعة لألمم المتحدة 
 علا مالعملهلوريس -جامعة األمم المتحدة ست و التنم ة المدتدامة، 

است ات ج ات ايدارة المتكاملة ل ستخدا  المدتدا   تعميموض 
التغ   العالمي  أل ارلت مة والنفايات  ظ ا  اوالماا وللموارد الب ئ ة 

 .األخضرما قتصاد  وصلتهإدارة الموارد  علا

 الرؤية
 

 هيييييلعييييب دور الصييييدارة ل هلييييوريس-تاييييدم جامعيييية األمييييم المتحييييدة
إلدارة المديتدامة ليالمبادرات التي ت ج  اتباع  اي  مبنيا عليا الصيلة 

 . للموارد الب ئ ة مال الم ا  والت مة والنفايات
 ةييوا محا يية مؤسدييةدا ييل منظوميية ا مييم المتحييدة، ممااميية  وسييتكو ،

 تنديي   وجاييةدول ييا كمحييور رئ دييي  ماييا يعتيي م وأ إدارة المييوارد 
تعمز است ات ج ات ايدارة المتكاملة لمعالجية اةت اجيات البليدا   هك ية

-جامعية األميم المتحيدة وتطمي . الخصيو  وجه علاالنام ة والناشئة 
كيي   الدراسييات العل ييا كوا الكفييااات العال يية  اجتييذا  هيييهلييوريس 

وتيدريب قيادة المدييت بل هيي هييذ  المجيا ت عي  ك ييي  مفياه م مبتكيي ة 
المع هة الموجه والمتعل  ممنط ية مع نية ، هضي  عي  المناج يات  لن ل

 .الماني التعل متعل م الدراسات العل ا ولوالنا  المناسبة 

 

 

 مجاالت البحث

البح  علا قائمة المواض   المذكورة هي النظيا  سوم تدتند مجا ت 
هلوريس، والذا تبنا  مجلس جامعة األميم المتحيدة ، -األساسي للجامعة

 :وهي

 النظم وتحل ل التده ؛ •
 إدارة استخدا  الت مة واألرض؛ •
 إدارة ومعالجة النفايات؛ •
 مخمو  وتده ات الم ا ؛ ج د •
  وع ة وكم ة الموارد؛ •
المناخ، الديمغ اه ية، اسيتخدا  األراضيي، )    العالمي ت   م التغ •

 ؛(ا جتماعي -اا قتصاد
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البحييوث ومعاهييد جامعيية األمييم المتحييدة التييي تعمييل هييي مجييا ت كات 
 .صلة

  (UNU)جامعة األمم المتحدة 

وهيي مماامية  ،هي الّذراع األكاديمّي لألمم المتحدة جامعة األمم المتحدة
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ة       ايييي علييييا  طييييام عييييالمي ميييي   يييي ا  لللل  ُمْشللللي   ومتعييييدد التََّوج 
 .إلااأل تصاصات  

 تامعيية ةمدييت ل كا ئية ٣٧٩١هييي عييا  " جامعيية األمييم المتحيدة"تأسدي  
 للبحييو  معاييدا   ٣١لجامعيية ا تضييمو. جمع يية العاميية لألمييم المتحييدةلل

 .مختلف أ حاا العالم هي ملدا ٣١هي  وم ام  والتدريب

، التيي تضيم وةيدة  المتحدة األمم جامع  مريز  ظا  الجامعة  يتب 
هييي كوك ييو وم اكييم الخييدمات ايدارييية هييي مييو  وكوا لمبييور  م يي 

 . و  ويورك وماريس
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