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أ.د/ يوسف بن يعقوب الدخيل

مدير مركز الدراسات المائية السابق

الرياض - إطالق أول مشروع وطني متكامل لتسميد النخيل لتحسين نوعية المنتج من التمور

اليــــــوم - الدكتور يوسف الدخيل يشرح لفريق البحث فكرة المشروع

األحساء نيوز- ورشة عمل عن تسميد النخيل بجامعة الملك فيصل

الرياض - جامعة الملك فيصل تنظم الندوة األوىل ألبحاث مركز الدراسات المائية

شركاء النجاح

http://www.alriyadh.com/542753
https://www.alyaum.com/articles/764863/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://www.alyaum.com/articles/764863/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://www.alyaum.com/articles/764863/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://www.hasanews.com/7359.html
https://www.hasanews.com/7359.html
https://www.hasanews.com/7359.html
http://www.alriyadh.com/342431
http://www.alriyadh.com/342431
http://www.alriyadh.com/342431


أ.د/ أحمد بن عبداللطيف النعيم

مدير مركز الدراسات المائية السابق

اشراقة الجامعة - النــدوة الثالثة لـمركــز الــدراسات المائية تنعقد وســط اهتمـام بالغ بالثروة المائية

  بالمملكة وسبل المحافظة عليها عىل المدى البعيد

الجامعة - مركــز الــدراسات المــائية بـجامعة الملك فيصـل يشـارك بتميــز في مؤتمـر الموارد المائية

 والبيئة الجافة بالرياض

الجامعة -وكيـــل الجامــعة للـــدراسات الـــــعليا والبحث العــــلمي يدشــــن اليوم المفتوح للبحث العلمي

 لمركز الدراسات المائية

شركاء النجاح

https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/KfuNews/DispForm.aspx?ID=1710
https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/KfuNews/DispForm.aspx?ID=1710
https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/KfuNews/DispForm.aspx?ID=1710
https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/kfunews/dispform.aspx?id=1691


مدير مركز الدراسات المائية السابق

د / يوسف بن عبدالعزيز الملحم

 الجامعة -وفد من مركز الدراسات المائية يطلع عىل التجربة البحثية للمركز الدولي

للزراعة الملحية بمدينة دبي

الجامعة -مــركز الدراسات المائيــة يشارك فــي فعاليـــات المنتــدى السعودي للمياه

والطاقة بجدة

اليــــــوم - مركز الدراسات المائية يشارك في لجنة قومية بهدف تطوير استراتيجية لتوفير

احتياجات المملكة من القمح في ظل شح لموارد المائية بالتعاون مع جامعة الملك فهد

  للبترول والمعادن

شركاء النجاح

https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/kfuNews/DispForm.aspx?ID=2559
https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/KfuNews/DispForm.aspx?ID=2290
https://www.alyaum.com/articles/950085


أ.د/ محمد بن رفدان الهجهوج

مدير مركز الدراسات المائية السابق

الجامعة - مركز الدراسات المائية بجامعة الملك فيصل يقيم ورشة بحيرة األصفر بين الحاضر

والمستقبل

  الرياض- المستقبل السياحي ل«بحيرة األصفر» في ورشة بجامعة الملك فيصل

الجامعة - جامعة الملك فيصل تشارك في فعاليات المنتدى االقتصاد لصفري بيشة في

جامعة بيشة

الجامعة - مشاركة مركز الدراسات المائية بورقة علمية في المؤتمر العالمي  األوربي للهندسة

 الزراعية المنعقد بمدينٌة فاجنجن بدولة هولندا

الجامعة - مشاركة مركز دراسات المائية في الورشة الدولية لمكافحة التصحر والطرق المبتكرة

 في إدارة المناطق الجافة

الجامعة - مشاركة مركز الدراسات المائية يشارك في المؤتمرالدولي للموارد المائية والبيئة 

الجافة في دورته الثامنة بجامعة الملك سعود بالرياض

الوطن أون الين - مياه مزارع األحساء تفوق االحتياجات الفعلية   

 وكالة األنباء السعودية- بحيرة األصفر بين الحاضر والمستقبل ورشة بجامعة الملك فيصل

شركاء النجاح

https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/kfuMainNews/DispForm.aspx?ID=1035
https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/kfuMainNews/DispForm.aspx?ID=1035
https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/kfuMainNews/DispForm.aspx?ID=1035
http://www.alriyadh.com/1145253
https://www.kfu.edu.sa/ar/centers/palms/Lists/kfunews/dispform.aspx?id=8
https://www.kfu.edu.sa/ar/centers/palms/Lists/kfunews/dispform.aspx?id=8
https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/WaterStudies/Lists/kfuNews/DispForm.aspx?ID=16
https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/WaterStudies/Lists/kfuNews/DispForm.aspx?ID=16
https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/WaterStudies/Lists/kfuNews/DispForm.aspx?ID=16
https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/WaterStudies/Lists/kfuNews/DispForm.aspx?ID=16
https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/WaterStudies/Lists/kfuNews/DispForm.aspx?ID=16
https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/WaterStudies/Lists/kfuNews/DispForm.aspx?ID=10
https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/WaterStudies/Lists/kfuNews/DispForm.aspx?ID=10
https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/WaterStudies/Lists/kfuNews/DispForm.aspx?ID=10
https://www.kfu.edu.sa/AR/CENTERS/WATERSTUDIES/Lists/kfuNews/DispForm.aspx?ID=20
https://www.kfu.edu.sa/AR/CENTERS/WATERSTUDIES/Lists/kfuNews/DispForm.aspx?ID=20
https://www.kfu.edu.sa/AR/CENTERS/WATERSTUDIES/Lists/kfuNews/DispForm.aspx?ID=20
https://www.alwatan.com.sa/article/367412
https://www.spa.gov.sa/1488598


د/ عبدهللا بن سليمان الجغيمان

مدير مركز الدراسات المائية السابق 

ياألحساء اليوم - مركز الدراسات المائية في جامعة الملك فيصل يقدم افضل ورقة علمية

في تونس خالل ،(Springer بالمؤتمر الثاني للمجلة العربية للعلوم الجيولوجية (إحدى مجالت

الفترة من 25-28 نوفمبر 2019م

الجامعة - وفد من مركز الدراسات المائية بزيارة المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي

شركاء النجاح

https://www.hasatoday.com/279063
https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/WaterStudies/Lists/KfuNews/DispForm.aspx?ID=27


مركز الدراسات
المائية

عودة إلى الصفحة الرئيسية

https://www.kfu.edu.sa/ar/Centers/WaterStudies

