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اإلخراج  

 أ / عبد العزيز حممد علي بليله 

 

 االشراف العام 

 أ.م /  أبو عبيدة بابكر أمحد 

 

 برعاية

 ياسر عباس حممد / أ .د

 كلمـــــة العـــــدد

الدراسات التطبيقية  والبحوث العلميةة الةتة  

يعدها المركز ، ويتة  رةراةخةا اةور الةور  

والسمنارات العلميةة والةمةراةمةرات،   ةد ت 

مسارااه رل  طريق التنمية المستدامة  نحةو 

اإلنجاز والتميز ، وه  اةعةتةبةر  رة  رةلةمة   

 قيق  ليت  انفيذه بصورة  رةلةمةيةة وااةحةة 

المعال  ، ف  ظل المواكبة لعال  التكنولوجيا ، 

فخذا  يتضح جلياً اور السمنار العلم  الثان  

الذى نظمه المركز بقارة الشارقة بالةرةرطةو  

والذى امت فيه رروض   6182 يسمبر   81فى 

اوايحية لمجمةورةة مةأل ااورال الةعةلةمةيةة 

والبحوث التطبيقية ، ركست نشاطات المةركةز 

   ، فكانت الرسالة وااةحةة 6182اور العا  

الشمور والرؤية رالةيةة ااهةداا والةتةوافةق 

والتوجيه بقصد انفيذ الك الرطط رةلة  ضرض 

الواقع .لتلب  كل ما هو مطلوب ، وكان ضبرز مةا 

اناوله السمنار ف  ضوراقه البحثية المترصصةة 

إافاقيات مياه النيل وضثره —، ف   مجار القانون

القانون  رةلة  السةو ان، ومةأل الةنةوا ة  

السياسية اناور اآلثار السيةاسةيةة واامةنةيةة 

لسد النخضة ااثيوب  رل  السو ان ، وضاة  

لذلك اناوله لعد  مأل المشرورات البحثية لحل 

العديد مأل المشاكل اامر الذي ارك ضثر إيجاب  

ف  ظل التطور والتحديث  ، رلماً بأن السو ان 

يعدُّ مأل الدور الت  اخت  بأمر المياه وانظيمةخةا 

و راسة كل ما يتعلق بخا مأل مرثةرات بةية ةيةة 

ومنااية وروامل ضارى احيط بخذا المسةتةلةز  

 الحيوي الخا  ...
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم          

 وزارة الموارد الملئية والرش والكهربلء            

 مركز البحوث الهيدروليكية             



 أخبـــــــلر

نظمت وكالة  ااكاةا يلبانانبة  نم كة  

يلبحوث يلهبدرولباب  نودمدني ورش  

عمل حةو  يلظظةا يلملقة ة  نةاةدير  

يلملاامة  لةمويرد يلمائبة  نالةدودي  

نغةةة ل يللقةةة ا عةةةةي يلمقو ةةةا  

ويللحدكا  يلةلي ووياةإ ادير  شة و  

يلةة و ويلمبا،حححبةةت ا ةةلمي يل ببةة  

يلباناني هب وكمةاني الةي يلمةلاكل 

يأل ا ب  يللي ووياإ عمل يلة و حو 

ذلك نغ ل ااة ي  يلدري ةا  يلمةمة  

وعمل يللحةبل يلقةمي يلمظا ب لها 

 ةةةةةقبان لللظةةةةةب وةةةةةةك 

يلمةةةةةةلام  حو و ةةةةةة  

يلمهظةةدد دكةةاي حةةدب  

دكةةةةاي عةةةةسو يلدري ةةةة  

كاللانةةةةب يلةةةةدوديني    

يلغةةة ل مةةة  يلمةةةل و  

يلبانةةاني وحةةدب  وو وكةة  

يلمةةةويرد يلمائبةةة  نةةةل بها 

يلظبةي وغةب  يلظبةةي يللةي 

ولمل مبا، يل ب ي  ويلودكا  ويلمبةا، 

يللوفبةة ح مةةلب ين الةةي    يلم حةةة  

يلحالبةة  مةة  يلمةةل و  

وقلةةب  يلم حةةة  يألولةةي 

ويلةةةلي وقةةةظي نلمةةةي 

يلمقةومةةةةةا  وااةةةةة ي  

يلدري ةةةةا  ووحةبةهةةةةا 

ومةةةة  لةةةةا يل ةةةة و  

ناللوصةةةبا  ووظهب هةةةا 

عةةةةةةي  رل يلوي ةةةةةي 

حمةةلب ين الةةي ل ا هةةا 

نالم لةةة ب  ويلمهظد ةةةب  نةةةال و  

ويلاه نةةةا  لةو ةةةوا عةةةةي مق فةةة  

يللحدكا  ويلمقو ا  يللي كوياهونهةا 

في  دي  عمةها م كدين واود ملاكل 

فةةي ادير  يلمبةةا، وكبهبةة  وصةةولها 

وية ةةةلهاد  مظهةةةا نةةة ور  م ةةةةي 

حووحدث دكاي ع  ي  هة ي يلمةل و  

كلا وموكةإ م  يلحاوم  يلبانانب  يلي 

اانب ماةو  محةةي وكةدلم  لمةد  

 لمث  ظوي . 

(problem tree analysis )     ورشة حتليل املشكالت  .. منظمة جايكا اليابانية 
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ويحد  م  مهام يلم ك  يأل ةا ةبة  

هى وأهبل يلاويدر يلبةلة كة  ونةظةا  

يل دري . ه ي ف د نا  طمي اةامةقة  

يلل ك   كةب  يلهظد    فل   وةدركةبة  

م وذلةك  5/2/1122الةي  5/21م  

لإل لهاد  في يلم حةة  يلةقةمةةةبة  

يلل بب ب  يلم بة  وم  ه ي يلمظ ةق 

 اها يلةمة كة  فةي وةدركةب هة   

يلة ةةمي و نةة كة  مة  يلةلةةامةقةةا  

ويلمقاهد يلقةبا نم لةف و   اوهةا 

يلملقة   نهةظةد ة  يلةمةبةا، فةاةا  

ن نامج يللدركب كلمل ملا  وحةةبةل 

عبظا  يل مةي ونةوعةبة  يلةمةبةا، ة 

 بةا ةا  يلةلة ة كةف ةةةةةة مةقةاكة   

يلمظلآ  ةةة ادير  يلة ةمةي وطة   

اةيللها وغب ها م  يلةبة يمةج يألنة و 

 ه ي عةي  ببل يلم ا . 

 

 -ويل مي ها :

 عم  يلدك   حمد يألمب  .1

 عم  يلد  محمد  .2

  روو نةبل ع ما   .3

 فاطم   امي حد  .4

التجربة العملية لطالب اهلندسة جامعة اجلزيرة 



افلل  يلمهظدد / نس  محمد   دا 

يلدبد وةك  يلةدولة  نةوةير  يلةمةويرد 

يلمائب  ويل و ويلاه نا  ومةدكة  عةام 

وحةةد  وةةظةةهةةبةة  يلدةةدود يلةةورشةة  

يلللاورك  لبة نةامةج ا ةلة يوةبةلةبة  

يللدركب يلهظد يح كأوي ذلةك فةي 

اطار يللقاو  ويللو بةي عةةةي نة ة  

يللدركب يلهظد ي يلمدلة ةبةةةبة  ح 

كا  ذلك في م ةي نوفمب  مة  هة ي 

يلقام ح ن اع  د. كةقة ةوي مةو ةي 

 21 نوشور  نال  طوم ح نحسور عدد 

م  يلم ل ب  ومة  يلةلةهةا  ذي  

 يل ة  . 

وظاولت يلورش  عدد لملإ  وري  عمل 

عةمب  ح وسةمةظةت يلةو ةي يلة يهة  

لةلدركب  ووغ بلها أل الببإ يلملبق ح  

في يلوحد  ح كما وظةاولةت يللة يكة  

نةةبةة  يلةةوحةةد  ومةة كةة  يلةةبةةحةةوث 

يلهاكدرولاب   في مةلةا  يلةلةدركةب 

 يل ومي  . 

ن وفدور ملةار// كةونةب عةبةد  

 دا   م  مة كة  يلةبةحةوث كةا  

 مة  يلةمةقة ةبةبة  عةةةي يألوري  

ويلملاركب  فةي حةةة ة  يلةظة ةا  

يلم  وح  و ة  يلةحةسةور  ح و ةد 

( 01نة ت يلورش  نم  اا  نةغت )

ووصب  ح  نة ةهةا م مةل   فة يغةا  

يللدركب يلهظد ي ح  اف  لم  اةا  

عام  شمةت   ح ع د يلمدللارك ح            

ووولبق ولاري يلوحد   ونل ها و رن  

 يلمالب  نمو ي يلوحد  يةلال وني .

منوفمرب   ورشة اسرتاتيجية التدريب املهين  

ا لساا م ك  يلبحوث يلهبدرولباةبة  

يةالما  يلللاورو لمدك و عمةبةا  

يل و و   إ  يلدبد/ مقلة  مةو ةي 

محمد   الا  وةك  يلمويرد يلةمةائةبة  

ويل و ويلاه نا  نةحةسةور م. حدةب 

يلظبي مو ي وكبل وكةالة  يلة و و 

عدد م  مدري     دام عمةبا  يلة و 

م 1122/ نوفمةبة / 12وكا  ذلك في 

 ن اع  ندوو يلمظلد نالم ك  .

وظاو  يةاةلةمةا   ةبة  يفدي  فةي  

عمةب  يل بان  ويللأهبل في ملة و  

يلل ك   ويلمظا ل ويللي وا وةوةكةقةهةا  

في ملا   م لةه  شةمةل  عةمةا  

يلل هب  م  يألطما  ويلحةلةائة  

وك لك صبان  يلمظلآ   وو كةبةب 

موي ب   نو عل كظا  ا اف  لبظةا  

يلمظلآ  يلةلةدكةد  حو يألعةمةا  

يلمباانباب  مة  صةبةانة  يألنةويي 

وو كبب  نويي ومةوي ةبة  اةدكةد  

حكما وةظةاو  يةاةلةمةا  يلة ة ة  

يلمدل بةب   لقمةبة  يلةلةأهةبةلح  

 م  ن نامج  اعاد  وأهبل يلمة ةارا 

وانلا  كبارو عبور لةملا، نمل و  

يلل ك   نم  يألرنةقة   ةظةوي  

 يل ادم  .

و يم  ه ي يةالمةا  مةي ةكةار  

يلظائب يألو  لةو كة  يلةلة كة  ح 

لإلطمئظا  عةي ية ةلةقةديدي  

يللةاركة  لةةةمةو ةا يللةلةوو 

يلحالي ريف إ  يلدةبةد/ مةقةلة  

مو ي  الا  حبت طاا يلوفد 

يلةة ئةةا ةةي عةةدد مةة    دةةام 

يلمل و  و وأوي هة ، يلة كةار   

 ةةمةة   ةةبةةا ةةا  يةصةةم  

يل ريعي يللي و قلها يلدولة  وةحةت 

شقار ) ةكةاد  يةنةلةا  ويةنةلةااةبة  

لة ادر (. ونم  يل كار    شار يلظائةب 

يألو  لة ب   يلل يكمب  يللي كةلةمةلةي 

نها مهظدد يل وحم كدين عةي  ة ور  

اراا  شبا  يل و يللي وقمل عةةةي 

مةة ي ةةبةة  و ةةبةة  ووةةوةكةةي يلةةمةةبةةا،   

 نالملاركي يل ريعب  يلم وك . 

اإلجتماع التشاوري  حول  آداء التأهيل والصيانة لعمليات الري 

 محلركلت فنية
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ود  يلقامةو  نالم ك  د.نالد امق  

 نب و يل و غادر يلبمد في م ةي 

 

م لةقمل نأحدو 1122دكدمب  

يللامقا  يلدقودك  حوكا  ه ي 

و   احلها  م غ  حس ، امبي 

يلباح ب  ويلقامةب  حبت يامقوي 

عةي طبب  وقامةإ مي امبي 

يلقامةب  نالم ك حكما شا وي لإ 

اهود، يلابب   نم  يلهل   يللي 

 ساها نالم ك  ححبت كا   و  

ناحت نالم ك  م لص في ملا  

نظا يلمقةوما  يللغ يفب  

 وية للقار ع  نقد..

)ندأ    لإ يللوفبق ويلدديد 

 في مدب وإ يلقمةب (.

 احتفاالت الـمــــركز )وداع الدكتــــور خالد بريو (

در  يلقامةو  نالم ك  عةى مديوم   عةمةا  

يل بان  ويلظظاف  يلدورك  يلة ةاصة  نةبةبةئة   

يلم ك  ح و ذلك في ظل يلمحافظ  ويلل وكة  

وفق ن نامج يللأهبل يل و ينلظا نةالةمة كة  

م و يلة ةاب نةال ةبةانة  و 1120في يلقام 

يللأهبل واصحا  يلببئ   لباو  يلم ك   ةبةةة  

حدظ  ود  يلظاظ ك   لةقامةب  ول وير، ح  و 

لبظقا يللمبي نببئ  عمل  صحب  وم  هةظةا 

كأوي يللا  يلل كل لةقامةب  يلة كة  ظةةةوي 

كسقو  ن ما  وي ح  في وةةةك يألعةمةا  

يللمالب  ويلببئب  )ع ما  ح عبد يللةافةي ح 

 حامد و ن ب  يلقامةب ( . 

إصحــــاح بيـــــئة الـمـــــــــركز
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مديسمرب مركز البحوث اهلايدروليكية  

و ةة  ملغةةب ي  ا ةبمبةة  وعالمبةة  

ولةةةةدد يألهمبةةةة  ية ةةةةل يوبلب  

لموردو يلمبا، ويألرل ح نظةا م كة  

يلبحةةةوث يلهاكدرولوكبةةة  نودمدنةةةي 

نالل يك  مي يلمقهد يلقالمي لةمبا، 

نالةةدوكد و يلمقهةةد يلقةةالمى  دير  

يلمبةةةا، نةةةد كمناا ورشةةة  عمةةةل 

ا ةبمب  لو ي يةطةار يلقةام لةلقةاو  

نبةة  دو  حةةول يلظبةةل مةة   اةةل 

يللظمبةة  ويللقةةاو  يلمةةلل /ح كةةا  

ذيلك ن اع  ن وفبد  ندوو يلمظةلد 

لةم ومةةة ي  نةةةالم ك  و نمةةةلارك  

وي ق  م  ناح ب  ونب ي  م لة ب  

فةةي ملةةا  يلمبةةا، ح حبةةت اةةا   

فقالبةةةا  يلورشةةة  لةةةدو  يلحةةةول 

يلل  ي ) مة   و لبونبةا ويلةدودي  

واظوي يلدودي  ( ويلةلي ا ةلم   

لمد  لملة   كةام وةا فبهةا مظا ةل  

يل ةةةساكا  يلملقة ةةة   نةةةأم  يلمبةةةا، 

 ويل ريع            

يلمهظةةدد نةةس  محمةةد  ةةدا  ¨

يلدبد وةك  يلدولة  ومةدك  وحةد  

وظهبةةة  يلةةةددود  ةةةام ن فللةةةا  

فقالبةةا  يلورشةة  ح و مةة  عةةةي 

 ةة ور   بةةام م ةةل هةة ، يلةةور  

يللي ولب  ف ب يللقاو  نب  دو  

يلحةةةةول يلةةةةل  ي ومةةةةدو 

ية ةةلهاد  مةة  مةةويرد يلمبةةا، 

وكبهبةة  ا ةةل ديماوها ن  ك ةة  

 م ةى .

 ما ن وفبدور كا   عباد محمد   ¨

يلمدك  يلقام لةم ك   شار الي    

هةةة ،  يلورشةةة  وقةةةد ن ةةةو   

( ور ة  11مل دم  نا لت عدد )

عةمبةة  هامةة  لإل ةةلهاد  مةة  

اماانبةةة  يلةةةدو   ألرنقةةة  يللةةةي 

ودقي لة  و  نلوصةبا  ودعةا 

يللقةةةاو  ية ةبمةةةي نبةةة  دو  

 يلحول.

د/ آنةةا كا ةةااو  مم ةةة  يلمقهةةد  ¨

يلقالمي لةمبا، نالدوكد  الت    

يلورش  ودلوعب  هديا ن نامةج 

نحةةة ي عةمةةةي  ملةةةد ألرنقةةة  

 ظوي  ةصدير كلةاي عة  فة ب 

يللقةةاو  ويللحةةدكا  ة ةةل ماري  

يألرل ويلمبةةا، ةحةةديث يللظمبةة  

لدو  يلحةول مقةظة  مة  دينةل 

يلورش  صدور ه ي يلالةاي وفةي 

يلبةةوم يل الةةت شةةمةت يلورشةة  

ةكار  لمل و  يل هةد يل ريعةي و 

مل و  يلويح  يل ريعى لةو ةوا 

 عةي نظام يل و نالمل وعب  . 

وعةةةي صةةقبد ملةة ل  نللمةةت  ¨

يلورش  نةبة  ل افب  ولةةت فةي 

لوحةةة   ةةةودينب  مقةةةب   عةةة  

يل  افةةةا  يلملقةةةدد  لةةةةدودي  

ر ملها ف    )  هالبظا  ةة يللانق  

 لوةير  يل  اف  يةوحادك  (.
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ة لاما  مدب   يلقمل يل لةامةي 

في طة كةق يلةمةلة و  يلةبةحة ةي 

) ود ب  يلهةبةسةانةا  فةي حةول 

يل ا (  عد يلم كة  ورشة  عةمةل 

نلامب  لةمل و  ن اع  يلل ط  ح 

م 1122في مظل ف شه  دكدمب  

نمدكظ  كدم و   حسةور نةوعةي 

م  نب ي  ومهظد ب  وم يرعب  م  

نور  نوحبل ويل ا  وطوك  .يلغة ل 

م  يلورش  هو كبهبة  ي  ةلةهةاد  

 م  مبا، يل ا  ن ور  م ةى.

ميلمهظدد نس  مةحةمةد   دةا 

يلدبد وةك  يلدولة  نةوةير  يلةمةويرد 

يلمائب  ويل و ويلاه نا  ومدك  وحد  

وظهب  يلددود نةاطةب يلةلةةةدة  

يةفللاحبة  نةحةسةور  مةبة   مةانة   

حةةاةةومةة  و كةة  كدةةم حومةةمةة ةةل 

يلدهار  يلهةولةظةدكة  نةالدةودي  . 

م كدين اهلمام يلدول  لةمة ةل هة ، 

يلمل وعا  ويل    يللي وةلةقةل 

نهة  يلة ةا  كدةبة  فةي مةلة ي، 

يل ببقي  وذلةك ة ةلةهةاد   هةل 

مظ    يل ا  ويلمظاطق يلةمةلةاور  

مةة  يللةة ي ويلةة ريعةة . وةة ةةةةةةةةت 

يلورش   عدد م  يللةدا  وا فبها 

مظا ل  يألوري  يلقةمب  يلملةديولة  

 نب  يلحسور 

ن وفبدور كا   عباد يلةمةدكة   ¨

يلقةام لةةةمة كة   ةا     هة ، 

يلدري   وقمل عةةةي مةقة فة  

مل وعا  يللظةمةبة  يلةحةالةبة  

ويلمدل بةب  وكبهب  ا لةديمة  

وو ور يلمل وعا  ية ل ادك  و 

يلة هةةا عةةةةةي اندةةا  يلةة ةةا  

حويللي  وا كلا حةهةا ن ةور  

و ظب  و ا ي   نحوث ول كةبةبة  ح 

م مآل نل بةبة ةهةا عةةةي  رل 

يلوي ي في يلمدل بل يلة ة كةب 

كما  شار لةةةبةحةوث يلة ةاصة  

نةالةمةبةا، يلةلةةوفةبة  وكةبةهةبةة  

ي  ل ديما  يلم ةي ويلمظ ه   

 لال يلمدلهبدك  .

ختام فعليات ورشة برنامج تسخري الفيضانات لتحسيـن املعيشة والنظام البيئي

) كسال (م 6102ديسمرب  

 أخبـــــــلر 8



ش ا د.   ي  يلدك  محمد  حمد وةك  يلدول  ود. وانبلا 

ن  د وةك  يلدول  نوةير  يلمويرد يلمائب  ويل و ويلاه نا  

افللا  يلدمظار يلقةمي يل اني يل و نظمإ م ك  يلبحوث 

يلهاكدرولباب  ن عاك  يلدبد/ مقل  مو ى وةك  يلمويرد 

 ور المركز ف  يلمائب  ويل و ويلاه نا  وحت شقار ) 

في  ر  إاراذ القرار م ن اع  1122/دكدمب 21( 

يللار   نال  طوم و   حسور نوعي م  يللها  ذي  

يل ة  ويلمهلمب  نأم  يلبحوث يلقةمب  ويلمبا، نحسور 

طمي يلهظد   ناللامقا  ويلمقاهد يلقةبا حبت  شار 

يلوةك /د.   ي  الى    يللحو   يلاب ى يلح ب ب  في 

يلمللما  يةندانب  ولا عب  يلبحوث يلقةمب  ويلللاري 

يلل ظب  . كما  نها و ظي يلحا   وو  ب لةمدل بل 

نالل  ب  يلقةمي ية ل يوبلي يلدةبا يل و كدها 

في علة  يللظمب  نالبمد. فبما  كد  د. وانبلا ن  د 

نأهمب  يلبحوث يلقةمب  يلل بب ب  يللي وقلب  مدنل 

  ا ي م  مدنم  يلقمةب  يلل ظب  ومحور رئبدي 

ةحديث يللغبب  يل و كما  يلباحت م  ان ية مهاريوإ 

 يلقةمب  ويلمق فب  م  نم  يلدري   يلبح ب  .

 م ـ اخلرطوم 6182ديسمرب  81السمنار العلمي الثاين ملركز البحوث الهيدروليكية 

 أخبـــــــلر 9



ن وفدب /كا   عباد يلمدك  يلقام لةم ك  

وحدث م حبان نالحسور و شاد ناللهد يلمب و  

م   بل يلباح ب  نالم ك  و ا :) ا  يلهدا 

يأل ا ي م  ه ي يلدمظار عاب نلاطا  

م وووفب  يلدعا يلقةمي 1122يلم ك  نم  يلقام 

يلم ةوي في ملا   نحوث يلمبا، 

وا ل ديماوها يلم ةى يلملقة   نأنل   

ية ل اد يل ومي ح يل ريع  ح يل و ح يل ا   ومبا، 

يلل ي(. ه ي و د وا نم  يلدمظار ع ل عدد 

( ور   نح ب  نوي    يلباح ب  نالم ك  9)

نم لةف و   اوها يلقةمب  نغ ل وظوك  يلحسور 

نالدور يلقةمي يلمب و  م   بل يلم ك  ودور، 

في ووطب  يلبحت يلقةمي م ممن نأ  وظه  ه ، 

 يألوري  يلبح ب  عةى  رل يلوي ي. 

في يل لام و ةل يلدمظار عدد م  يلمديو   

 وية لهداري  م   بل يلحسور.

01 

  االوراق العلمية

 نحوث نه  يل ا   .مداعد/  مب   عبديل ادر

 آلار  د يلظهس  م.ناحت/ هظا  يللوم يحمد

 يل  ا في مل و  يلل ك    .ملار/ / نوعببد  نانا 

 ح   يلمداحا  نمل و  يلل ك   ناحت/ ريمي  ويب

 يلممح  يلظه ك  ناحت /يلمقل  عبد يلا كا

 (يللمانبا  مح   شما  نح  )   .ملار// يحمد يدم كانو

 م.ناحت/محمد م  هي

 م.ناحت/ عبديلق ك  – 

  د يلظهس  : 

 اوها با  مبا، يلظبل  

 و ي لار يلدبا ب  –

 نحوث يةطما  ونوعب  يلمبا،  .ملار// كونب  دا   

 ن نامج نظا  يل دري  د/  ن يهام مهارو
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The research project “Harnessing floods to 

enhance livelihoods and ecosystem ser-

vices” is funded by the CGIAR research pro-

gram on Water, Land and Ecosystems (WLE) 

and it is being implemented in the Gash area in 

Sudan by the Hydraulics Research Center (HRC-

Sudan) of the Ministry of Water Resources, Irri-

gation and Electricity over the period Jan. 2015 

to Dec. 2016 in collaboration with its partners, 

Spate Irrigation Network Foundation, MetaMeta 

Research, the Netherlands (leading partner).  

The research project aims to optimize the use 

of floods for agriculture and ecosystem services 

to support livelihoods settings in the Gash River 

basin.  

The major research components are : 

¨ Groundwater management 

¨ Water resources allocations 

¨ Ecosystem services 

¨ Social-issues (gender issues and water man-

agement)  

The closing workshop of the project was con-

ducted during 14th to 16th December 2016 and 

aimed to: 

¨ Present the final findings of the different 

components of the research work to a wide 

range of stakeholders, including: farmers, 

governmental officials, NGOs, etc. 

¨ Share and discuss the findings with the wid-

er spate community in Sudan, e.g., Khor Abu 

Habil, Toker, etc. 

¨ Strengthening the network of the Flood-

based Farming Systems (FBFSs) in Sudan. 

¨ Further discuss and debate opportunities 

and constraints for the implementation of the 

research outputs. 

About (48) participants, in addition to (9) more 

who represent the research team, have attend-

ed the workshop from different organizations 

and institutions involved in the development of 

Gash River Basin. 

Research findings, conclusions and rec-

ommendations 

With reference to the main users of the Gash 

River water resources namely the spate system 

of GAS, the groundwater recharge within Gash 

River basin, the horticulture sector and the 

rangelands further downstream in Gash Die and 

based on the integrated analysis of the research 

areas, the following sets of findings and associ-

ated recommendations have been obtained at 

the end of the workshop. Consequently the im-

pacts on the socio-economic dimension were 

highlighted. The following sections give the de-

tailed information. 

Findings 

Harnessing Floods to Enhance Livelihoods and Ecosystem Services 

in Gash River basin  

Ass. Prof. Amira Abd Alrahim  
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1) Gash Agricultural Scheme   

Findings  

¨ Under current field water management prac-

tice (55% efficiency), a maximum of 8% ex-

pansion is possible, i.e. 90,000 feddan could 

be irrigated.  

¨ Improving field water management up to 

65% efficiency, could lead to 27% expan-

sion, i.e. 104,000 feddan can be irrigated. 

Conclusions  

¨ There is possibility for expansion by about 

8%, or 27%.  

¨ Expansion to 120,000 feddan (commonly re-

ferred value) is not a realistic target. 

Recommendations  

¨ To divide the Mesgha (field) vertically into 

two parts of 500 feddan each to be tested at 

pilots. 

¨ To introduce field channels covering at least 

2/3 of the field length on both sides to be 

tested at pilots. 

2) Horticulture Area  

Findings 

¨ Allocated 90,000 feddans (35,000 in GAS 

and 55,000 outside) – current utilized, 

45,000 feddans (20,000 in GAS, 25,000 out-

side). 

¨ Under best scenario (mesquite control, re-

ducing flow to Gash Die to 8 Mm3, efficiency 

of 80%), a maximum of 61,500 feddans 

could be irrigated – not the 90,000 feddans. 

Conclusions 

¨ There is room to cultivate 16,000 feddans 

m o r e ,  n o t  t h e  c o m p l e t e     

 allocated. 

Recommendations  

¨ To focus on high revenue generation 

through improving water productivity ($/

m3).  

¨ Awareness creation is important: e.g., ex-

change visits to neighboring countries expe-

riencing similar groundwater depletion. 

3) Ecosystem Services Research Theme 

Findings  

Next to agriculture and horticulture, there are 

many more benefit streams that have received 

little attention (forests, grazing land, tourism, 

etc.). 

Conclusions  

Gash is the only major source of water; hence 

investment in one of the benefit streams, with-

out analyzing implications on the others, will not 

lead to optimal use of Gash river flow. 

Recommendations  

IWRM approach is required for developing inter-

ventions that result in equitable, efficient and 

sustainable use of Gash River flow. 
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4) Findings for Gash Die 

¨ Gash Die experiences severe drought condi-

tions due to lack of water harvesting system 

and network, it has not benefited during wet 

seasons.  

¨ Under average Gash River flow, 8 Mm3 

could be channeled to Gash Die without neg-

atively affecting the other benefit streams. 

¨ This amount sufficiently meets domestic and 

livestock water demands as well as regener-

ating drought tolerant and multipurpose 

trees in about 5000 feddans.    

Recommendations  

¨ To rehabilitate the water harvesting system, 

canal network and reservoirs.  

5) Gender and Equity 

For gender inclusive investment in GAS, specific 

major activities were proposed for the localities 

with the Gash River basin. Also, some points 

need to be considered to rebalance the existing 

gender inequality as follows: 

Farming context 

1. Water; Awareness raising and advocacy at 

all levels: policy makers, community lead-

ers and technocrats levels, on the im-

portance of rational use of the available 

resources . 

2. Education is a human capital closely related 

to farm productivity, household income and 

nutritional outcome. It is noticeable educa-

tion level decreased from upstream to 

downstream. 

3. Land is a key productive asset for farmers, 

gender disparities in land holding in the 

Gash area is obvious, men own land and 

women ownership is usually smaller or in-

visible; all lists of farmers consist of male 

names even when women own some e.g. 

Gash Scheme.  

4. Agriculture labor is important source of in-

come for women in some areas where they 

are usually involved in planting and har-

vesting of onions. This source of income is 

only available for some time of the season. 

5. Livestock is important for the livelihoods of 

families. Women mainly own small rumi-

nants.  

6. Agriculture extension is essential for im-

proving the agricultural productivity; in the 

project area the extension service needs to 

be restructured, improved and supported 

to perform the expected roles and advanc-

ing gender. 

Drinking Water 

¨ Formation and capacity building of gender 

sensitive community based drinking water 

committees. 

¨ Awareness raising on the rational use of wa-

ter.  

¨ Ensuring reasonable level of hygiene. 

General recommendations 

¨ The best scenario is to encourage land allo-

cation for women, help them to have their 

land entitlements under their names and 

provide strong gender sensitive extension 

service that builds the capacities of women 

as farmers. 

¨ Support women to better manage their as-

sets both agriculture and livestock. Raise the 

general awareness on the importance of 

participation of men, women, boys and girls 

in all development activities to achieve en-

hanced sustainable livelihoods. 
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ع د  م ن ين نم ك  يلبحوث يلهبةدرولةبةاةبة  نةمةدنةي 

ورش  ح   يلمداحا  يلم روع  نمةلة و  يلةلة كة   

نحسور لهبف م  يلباح ب  م  هبئ  يلبحوث يلة ريعةبة  

واامق  يلل ك   و بادي  م   ملة و  يلةلة كة   وةري  

يل و ودير ن ا  ل  حو  آن  نلائج ول ن  يلحة ة  عةبة  

صور يأل ةمةار يل ةظةاعةبة  لةةةمةدةاحةا  يلةمة روعة  

 نالمل و  .

و لئ  احلدم يلةلةد  حةو  يلةمةدةاحةا  يلةمة ورعة  

نالمل و  نام يلق ووب  يل بهب  ويلللوك  نةبة   هةل 

يل ريع  و  هل يل و ولال مظها مة ةبةاد ومة اةقةبة  

كقلمد عةبها ل صد يلمداح  يلم روع  ولةي  وةلة نة  

حداي يلمداح  يلم روع  ن ور يأل مار لل ف شاهةدين 

محاكدين كاد  يلظم  يلل ةبدو يل و ظل  ائدي نةاصة  

نقد حدوث نةل نمظظوم يل ريعة  ويلة و نةالةمةلة و  

نلبل  لةلغب ي  يلهباةب  في نظةام يلةمةلة و  ولةئة  

وصةت نلائج يللل ن  يألنب   نةظةدةبة  نة ةأ وةلة يو         

% ن علبار    ه ، يلظلبل  مدل ة   مة  صةور ±22 

ملانب   الهد فبها يلباح و  نالم ك  ف   ه ، يلظدةبة  

 ل ل ك ب ين كةما دنةت يللل ن  نةلةاة ير يلةلة ةظةبةف 

 و باو  م دودها ناللأكبد اكلانبا .

دعونا نقمل ونا ر م ل ه ، يلللاري يلمهبد  فةهةي 

ولةئة  كةا    –يلم    م  نم   ائد ي لم  طوكةم 

ذلك يلل ص يل و ك م  ومإ في صةم  يلةلةمةقة  

ك ك  لها نال  أ في ن ب  يل م  )  و   اةمةقة  

 حدكا ا  ن لب  و ه  وفأر( ويألصل )  و   امق  

 حدكا  ا ك لب  وف إ و و ار( فةةمهظدد يل ريعي 

نم  رصد لةمداحا  يلم روع  و لةمةهةظةدد يلة و 

نم  ك لك وكل ك   عةى ر كإ م وا ين عةى  ظاعةاوةإ 

يل اصإ ولا كظلهي يللةد  يلةمةحةلةدم حةلةى يف  

وندنو  ط ا لالت محاكد كاللل ن  يللي ول و يف  

نالمل و  ن ل ي كة ةبة ي مة  يلةوصةو  لةحة ةبة ة  

 يلمداحا  يلم روع  للاو  ح ب   شبإ م ة   .

م  يلظلائج يللي ع  ت كلس  حلا يلقمل يلمسةظةي  

يل و ك وم نإ يلباح و  نالم ك  وفي كل م   ول ور نةإ 

يلم  اا  ف نلبار موي ي يلةلةلة نة  وطة كة ة  يلة صةد 

يألر ي نوي    يلباح ب  نالمة كة  كةةةهةا   ةهةمةت 

نظهور نلائج مل ف  كق ل اةانةب مةظةهةا فةي هة ، 

يللديو  يلم احب  لةل  ك  ونقض مة  صةور يلةمةوي ةي 

 يلم ف   نه ، يل هحا  .

و يلظ ا  يل و دير نلةك يللةد   حاط نالمو ةو  مة  

كل اوينبإ وكانت ف ص  للم   يألفاار ووبةور  نةلةائةج 

يللةد  نلوصبا  ا   وب  لها    و ى يلةظةور  ةلة كة  

يل ائمب  عةى  م  يل و ويل ريع  م  عظا  وش ا  ك بة  

ظةوي كقانونإ عةى م   ظب  ملقا ب  ما نةبة  اةدلةبة  

يلما  يلمظدفي ناألملار يلماقب  م  نة ي   ةظةار وي ةي 

يلمداح  يلم روع  نالغب  نمل و  يلل ك   و   كحمل 

كل يلم وب ب  ناألم  ه ي يلل  ك  لب القوي فبإ وي ةقةهةا 

 يلح ب ي . 

وه ي  د اا   نلائج يلم ارن  لةق و  يل بةهةبة  ونةظةا ي 

م عةةى يلةظةحةو  1122-21-9عةى صور  يأل مار نلاركخ 

يلمو   ناللدو  حبةت نةةةغةت اةمةةة  يلةمةدةاحة  

فدي  نةظةدةبة  271257211يلم روع  نالمل و  حويلي 

 %. 22± ن أ 

 م6182العروة الصيفية أ كتوبر 

 المهندس : توفيق بشير حفظ اهلل            الباحث :رامي قواص
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 نسبة الخطأ بين القمر والمركز

% 
 المكتب المحصول الزراعي المساحة من المكتب المساحة من القمر

 ود البصير ذرة 5262 3603 91
 فول 015 096 33
 أراضي مزروعة 6596 6911 36

  
 الحوش ذرة 025 757 95
 فول 536 996 52
 أراضي مزروعة 9966 9621 96

  
 ود هالل ذرة 5933 5516 56
 فول 9723 5653 1
 أراضي مزروعة 6765 6397 90

  
 النصيح ذرة 3756 3269 55
 فول 9256 9263 53
 أراضي مزروعة 0377 2266 95
          

 الجبل ذرة 6369 6236 55
 فول 9532 236 32
 أراضي مزروعة 0262 2002 90

  
 المشروع ذرة 317,617 662,277  
 فول 929,390 915,531  
 أراضي مزروعة 725,525 9,672,722  

  6182نتائج اقدير المسا ات للعروة الصيفية 

: كو   ندب  يل  أ لةمااوب  1يللال 
  نالظدب  لألري ي يلم روع 

 المحروع البحثي : 
 حسلب المسلحلت بمحروع الجزيرة بواسطة االتملر الصنلعية
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ل د ومحظ فى يلدظوي  يألنب   ونةلةبةلة  لةةةلة ةةةبةا  

يلمظانب  حدوث مواا  م  يللهاا  حبانان ك ب   وكة لةك 

مواا  مدم   م  يلدبةو  ويلةهةبةسةانةا  ح  لةار هة ، 

يلدبو  ويلهبسانا  كةانةت  ةالةبة  عةةةى ي  ةلة ة ير 

ويللظمب  فى مقظا يل كف يلدوديني نل و ةد  د  الةى 

ودمب  يلا ب  م  يلبظى يللحلب  وودةبةبةت فةى يلةظة و  

ويلهل   الى يلمد  ناة اف  ةنلةار يألمة يل ويألونةئة  

يلملقة   نالمبا، )يلاولب ي وية ها   وغبة هةا( فةقةةةى 

 ببل يلم ا    يلح   يلدبو  م  هسب  يلب ان  عةةةى 

مظ     م  وي نا  وش   يلظبةل فةى و كة  يلة ة طةوم 

ومل و  يللهلب  يلقاش  نمل و  يل هد يل ريعى نو ك  

يلل ك    .ونال غا م  يفلار يلدالب  له ، يلدبو  فةمة  

يلملو ي    واو   اهمت فى ن   يلمبا، فى مدةاحةا  

وي ق  م  يألري ى فى نقض يلمان ق يللةى غةمة وةهةا 

يلمبا، و د ك ة  ه ي م  ةريعلها نقد انحدةار يلةمةبةا، . 

وم ا  آن  مدكظ  وظدللى يللي كانت وقانى فى يلدةانةق 

م  يلدبو  يللى كانت وللا   ا ي  كبب   م  يلةمةدكةظة  

ومهدد رئبدى لبقض يلدةاةا  ونة  يلدةاة  حةدكةد 

يألنبض ( و كسان مةظة ة ة    –ويل  كق يل ئبدي )كو لى 

 ركوكت ويلمق وا  نها مظ    م وهق  و ي عةةةى اروةهةا  

مل  فو  مدلوى     يلبح   ويللى ظةت وقانى  2121

م  انل يا يلل ن  وان هال مدلوى يلمةبةا، فةى يألنةار 

يلد حب  ندب  لإلنحدير يللدكد مما  دى الى و ةةةبةص 

يألري ى يل ريعب  يللى كانت وملاة نها يلمظ    م  نسة  

وفويكإ نأنويعها يلم لةه  . عةبةإ فة   ملةاركةي ح ةاد 

يلمبا،  اهمت مداهم  كبب   فةى وةظةمةبة  يلةمةويرد 

يلمائب  يلمو مب  ) يألودك  ويل ب ي (  ووةوفةبة  يلةمةبةا، 

لد با يلحبوي  وال ي  يلغ ا  يلظباوى كما  نها لةقةبةت دوين 

كبب ين فى حماك  يلمد  ويلبظي يلةلةحةلةبة  ويلةمةلةاركةي 

 يل ريعب  فقةى  ببل يلم ا    يلح   

 

 

 

 سد ااروج :

ك ي  د يألعو  نمدكظ  وظدللى عةى نةور يألعةو   حةد 

م ندةقة  1122رويفد نور  نوحبل وا وظهب ، فى يلةقةام 

 2117111مةحق نحهب   ةقة   0اامالب  نةغت مةبو  م 

ومح   وظ ب  لةمبا، لغ ل ووفب  مبا، يلل ي لمدكظة   0م

وظدللى ويل  ى م  حولها وية ل ري  يلدماى ووظةمةبة  

يلغ ا  يلظباوى نالمظ    وهدا آن  هو حماك  يلةمةدكةظة  

م  يلدبو  ويلهبسانا  حبت كواد  ةد وة ينةى وي ةى 

Dyke   عةى طو  يلمدكظ  وذلك لحمةاكة  يلةمةدكةظة  مة

يلدبو  وحماك  ن  يلدا  حدكةد ويلة ة كةق يلة ةومةي 

)كو لى يألنبض ( ه ي ناة اف  لةمداهم  فةى نةةةق 

(حةبةت Biodiversityنو  م  يللوية   يلببئ ويةحبةائةى )

هظالك ملموع  ملظوع  م  يل بور ويألشلار ويلةظةبةاوةا  

وية ل ري  يلدماي وك لك مداهملإ يلابب   فى و ف 

(  وو  بب كمب  كبب   مة  Soil Erosionانل يا يلل ن  )

يألطما  نةف يلدد يل ى كدل دم فى صظةاعة  يلة ةوي 

حبت هظالك  عديد كبب   م  كماك  يل وي يلةمةظةلةلة   

حو  يلدد ه ي ناة اف  لهويئد، ية ل ادك  ويةالماعبة  

(. Multi Purposesيألن ى فهو  دد ملةقةدد يألغة يل )

وك لك مداهملإ فى وحدب  يلةو ةي يل ةحةى وذلةك 

نلوفب  مبا، ن ب  وآمظ  حبت وواد مح   وظ بة  مة فة ة  

 نالدد.

 إعداد / م. أباذر حسن بلة.

 وحدة تنفيذ السدود  -إدارة حصاد املياه 

 تقرير 02

 وظدللى  – د يألعو  



 تقرير

 سد ضركويت 

 Subsurface Dam( )Checkهو  د  وحت   حى )

Dam ك ي فى و ك  يلبح  يألحم  مظ     ركوكت )

م نغ ل حماك  1125يلدباحب  وا وظهب ، فى يلقام 

يلل ن  م  يةنل ا ورفي مظدوي يلمبا، فى يألنار 

يلد حب  ورفي درا  رطون  يلل ن  وةكاد  يل  ق  يل ريعب  

فى يلمظ    حبت  اها ه ي يلدد مداهم  مةحوظ  

فى رفي مظدوي يلمبا، فى يألنار يلد حب  حبت  صب  

مل   و   ل فى يلمظاطق  1مظدوي يلمبا، عةى نقد 

يلملانم  لةدد و اها  كسان فى اعاد  يلغ ا  يلظباوى 

فى يلمظ    وةكاد  يل  ق  يل ريعب  وك لك مداهملإ 

 فى ووفب  مبا، يلل ي .

 

 سد ضبوصالح :

ك ي فى و ك  يل  طوم نمحةب  ش   يلظبل عةى ويدى 

يلحدبب اارى يلقمل نإ يف   وا كلا افللاحإ نظهاك   

ه ي يلقامحيلغ ل م  ه ي يلدد هو يلحماك   م  

يلهبسانا  يللي وللا  مظ    ش   يلظبل وم  يلملو ي 

مظإ يلمداهم  في حماك  يل  ى م  يلدبو  حناة اف  

 لألغ يل يلحباوب  يألن و.

 

   المر و  اإلجتمارى لمشاريع  صا  المياه  :

Social Impact of Water Harvesting  

كب ب  يلا ب  م  دو  يلقالا يل الت   ةي  ووفب  مبا، 

يلل ي ع ب  رئبدب  فى ووفب  يلقب  يلا كا ألا ي  

وي ق  م  يل كف يلدودينى فالما  ملوف  فى مو ا 

يل  كف ف  . وكأحد دو  يلقالا يلظامب  كوياإ يلدودي  

وحدى كبب  فى وح بق  هديا يأللهب  يل ال   ناص  فى 

نهض ندب  يله   و د يلظ ص فى يلح و  عةى مبا، 

% لداانإ  ل لك ف   ووفب  مبا، 25يلل ي يلظ ب    

يلل ي لداا  يلدودي  كقلب  وحدكان عظبمان كوياإ يلدول  

ن وصان لة  ى ذي  يللقديد يلداانى يل ةبل ويلمظلل   

عةى مدافا  ملباعد  ع  نقسها يلبقض ويلظ يعا  

ويلح وي يللى ودظ ا يلمويرد يلمالب  كل ه ، يلقويمل 

ولساف  لللقل م  ووفب  مبا، يلل ي لةداا  وحدكان 

عظبمان كحلا عةى يلدول  نحت كاف  يلدبل للوفب  مبا، 

يلل ي لةمويط  ح ل لك ف   و ظب  ح اد مبا، يألم ار 

وقلب  و بة  للوفب  مبا، يلل ي وو هبف حد  يله   

ويلظ و  وووطب  يل عا  ويل حل وةكاد  يلدنل يلل  ى 

ورفي يلمقانا  ية ل ادك  ع  كاهل يلمويط  يلبدب  

ووح بق يلحد يألدنى م  يل فاهب  يةالماعب  ووح بق 

يللظمب  يل كهب  يلمدلديم  اذي ما ومت ادير  ه ، 

يلملاركي ن  ك   م ةى وحد  ا ل ديمها وووابهها 

 يللوابإ يل حب  .

  د  ركوكت 
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 مقدا ي  يلظاةحب  نالظبل يألنبض 



 تقرير

 مشاريع اوطيأل الر ل بوالية سنار :

عبار   ع  ملموع  م  يلحهائ  وا وظهب هةا فةى يلةقةام 

وذلك ووطئ  للوطب  يلق ي يل حل نمحةب  يلةديلةى  1121

ويلم موم مظ    ابل نظا ويلل و ويلل يرو  و نوع كف حةبةت 

 اهمت ه ، يلملاركي مداهم  كببة   فةى وةوطةبة  

يل حل ووا ولببد مديرد وم ك  صحى فى مظ    يللة و 

 ويلل يرو و صب  ا   كبب  م  يلمويطظب  كقمةو  نال ريع  .

 

مشاريع اوطيأل العائديأل مأل الجنوب بوالية الةنةيةل 

 اابيض )مجمع كاجا(:

هوعبار  ع  ولمقا  م  يلة ة ى يلةلةى وةا انلةا هةا 

لةقائدك  م  يللظوي نمحةب  يللبةب  وا انلةا  حةهةائة  

نال م  كااا ويلحدظاي ويلهبانب  ويألندرين  ووةاةدةبةو  

وطانت ويلاوكك  اهمت ه ، يلملةاركةي فةى وةوطةبة  

 يلقائدك  م  يللظوي مداهم ن كبب  ن . 

 سد ااروج : 

 اها ه ي يلدد مداهم  كبب   فى نةق ف ب عةمةل 

م ل صبد يأل ما/ حبت كواد ا ل ري   ماى نالبحب   

 اهمت ووفب  كمبا  كبب   م  يلدةمةك حةلةى  نةهةا 

 صبحت و در يف  لو ك  شما  ك دفا  ح ك لك صةظةاعة  

كمبظ  ل ظاعة   11يل وي حبت كواد حو  يلدد  ك   م  

يل وي  اهمت ه ، يلاماك  فى ووفب  يل ةوي لةةةبةظةا  

نهض  ق  يل وي و اهمت مداهم  كبب   فةى رفةي 

يلدنل يلل  ى لةقامةب  ه ي ناة اف  للق ك  يلدباحة  

فى يلمظ    حبت  صةبة  هة ي يلدةد مة  يلةمةقةالةا 

يل ئبدب  فى يلمدكظ  و بة  لةداةا  لةلةغة ةبة   و ةا  

 يلق م  ويله يغ حو  يلدد .

مل و   موةع  عةى امبي  011ه ي ناة اف  ألك   م  

و كةةا  يلدةةودي   وةةا وةةظةةهةةبةة هةةا فةةى يلةةهةةلةة   مةة            

نئة  وةا  22حهب  و 261 د و 62م  مظها  1125 – 1121

وأهبةها نمظ    غ ي ناري .نغ ل وةحة ةبةق اةمةةة  مة  

يألهديا ية ل ادك  ويلببئب  ويةالةمةاعةبة   وعةدد مة  

يلددود ويألنار م   ال وةحة ةبةق يلةلةظةمةبة  يلة كةهةبة  

يلمدلديم  ووح بق يل فاهب  يةالماعب  ولةاة  كةبة ةى 

يللحدى يألكب  يل ى كوياإ ه ، يلةمةلةاركةي هةو يةدير  

ويلللغبل حلى نسم  ا لم يركلها ووحة ةبةق يألهةديا 

 يلم او  .
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 صبد يأل ما/ ندد يألعو  

 مقانا  يلمويطظب  فى محةب  ناري  بل وأهبل يألنار

  نقد وأهبل يألنار



Investigation of the location of Al-Selate Pumping Station

Introduction : 

Al-Selate Pumping Station is located on the East-

ern Bank (right bank) of the Blue Nile at about 

37 km upstream the confluence of the Blue Nile 

with the White Nile to supply the irrigation water 

to Al-Selate agriculture scheme (total area of 

about 16700 feddan). The station was com-

menced in 1978 with three pumps (Andritz 

brand) having a total capacity of 3m^3/s. In 

2005 due to engine failures and operation diffi-

culties the three pumps were replaced by four 

new units (Mrgally brand) with total capacity of 4 

m^3/sec. Currently, additional three small units 

are mounted on pontoons to supplement the 

main pumping station which is running with a 

very low capacity. 

Due to operation difficulties presented in: low 

main units efficiencies, annually heavy inlet 

channel siltation and the daily operational prob-

lems associated with the pontoons, a completely 

new pumping station is thought about. Thus, the 

objective of this study is to give a technical ad-

vice on the best location for the new pumping 

station within the vicinity of the old one, taking 

into consideration the operational problems rele-

vant to the hydrology of the rivers, such as: Sil-

tation, water escape, bank erosion, seasonal wa-

ter level fluctuation….etc. 

Study concepts and approach: 

Morphology of the river reach: The horizontal 

changes of the reach during last four decades 

are studied (using NDWI detection method of 

Landsat images) in order to trace any changes in 

the river morphology and also to define the most 

likely morphological changes that might take 

place in the area. The data used herein are for 

almost similar water levels of the low flow peri-

ods of the years: 1973 (prior to the construction 

of the pumping station), 1985, 1995, 2000, 

2014, 2015 and 2016. This is mainly meant to 

withdraw the appropriate conclusions on the 

pumping station and give advice on the neces-

sary measure that may secure the sustainability 

of the pumping station.  In a short term compari-

son (2014-2016) sand bars and a clear shift is 

observed. 

Dr. Ahmed A. I. Kabo  
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Comparison between the boundaries of 

2014, 2015 and 2016. 



Field survey: 

 land and bathymetric surveys within the vicinity 

of the pumping station (24 main cross sections 

in 6 km reach) mainly to define the current 

channel geometry and the hydraulic parameters. 

 

 استحلرية 61

Contour map of the river reach during the 

study period. 

Contour of the river reach within the vicin-

ity of the pumping station 

Hydrological study:  

Flow regime in the reach was studied mainly to help in the specifications of the proposed pumps; 



Bed soil samples:  

As the bed soil is the main component of the 

newly created sandy islands and bars for-

mations, it was quite important to analyze the 

bed soil samples from the reach of the river for 

a reasonably long period to incorporate in the 

morphology of the river within the reach. 

 

Other observation: In addition to the meas-

urable data other observation from the area 

that are assumed to the value for the study 

were taken. 

Main Conclusions: 

The key findings are that: 

¨ the Blue Nile in the reach of the study is a 

reasonably stable meandering river showing 

repeated curvatures with radius of about 

1700 m to 2000m;  

¨ The main channel (thalweg) passes adjacent 

to the right bank from about 2 km up stream 

to about 1.6 km downstream the center line 

(CL) of the (SPS), showing deeper and nar-

rower sections on the downstream side; 

¨ The reach under focus is suitable for pump-

ing stations; 

¨ The reach is sensitive to the changes that 

might occur due to sand across the river on 

the left bank and the sandy island emerging 

at about 1,600 m upstream the center line of 

the existing pumping station; 

¨ River bed and the right bank soils are classi-

fied as loamy sand (60% to 70% sand, 27% 

to 30% silt and 3% to 5% clay).  

 Recommendations: : 

¨ To avoid usual siltation problems related 

to inlet channels, submersible pumps 

mounted on piles erected inside the river 

are recommended.  Preferably at the geo-

graphic location (463894 E and 1715831 

N, UTM Zone 36 N). 

¨ The design water level must not be higher 

than 373.46 m.a.m.s.l which represents 

100 years return. 

¨ Careful attention should be given to the 

sandy island emerging at about 1600m 

upstream the center line. Therefore, fur-

ther investigation of the influencing up 

stream reach may be necessary in order to 

define the most likely morphological 

changes and possible prevention 

measures. 
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Bank formations within the reach: sandy silt (left ) and sand bars (right) 

Bed soil analysis 



مويصة  لدةدة  م ا    د يلظهسُ  مدلةو   يلة مةا  

يو ةمةا  اعةم   ةد   —ويلماا  يف  نلظاو  وةو ةبةت 

يلظهس  ي لبوني يلقظبا وو ي دوللي يلمل و ويلم ةب 

 وف ان لةظ وا يلدبا ب  يللي وم  نهما.

وا وحدكد يلمو ي يلظهائي لدد يلحدود وف ةان لةةةدري ة  

م يلةلةي حةدد   كة ة  مة  2922يألم كاب  في عةام 

مل وعان فبما كلقةق ن  لغم  يلمبا، ويألري ي فةي 12

  لبونبا.

م  امت يلحةاةومة  1121م و  غد ب 1119في  كلون  

مح وةا  1121يأللبونب  نقمةب  مد  لةمو ي في نوفمب  

ح و نقةد 1122مارد م 02يةنلها  م  و مبا يلدد. في 

كوم ويحد م  يةعم  ع  يلمل و  ح وةا مةظة  عة ةد 

مةبار دو ر دو  و دكا عة ةا ي  وةظةافدةبة   2.1 بملإ 

 Salini Costruttoriلةل ك  يةك الب  

م و ي رئبب وةري   لبةونةبةا يلدةانةق 1122 ن كل  1في 

مةب ةكظاوو حل  يأل اد لةدد و د وا انلا  كدار  

لة  ور اظبان الى اظب مي مهب  لةةة ةائة ي  يل ةغةبة   

 لةظ ل يلد كي

مح  عاد مةلةةةب يلةوةري  يأللةبةونةى 1122 ن كل  25في 

 Grand" ودمب  يلدد نة " د يلظهس  يأللبوني يلاةبةبة 

Ethiopian Renaissance Dam )GERD.  حبت كا  فةي

و نقد يةعم  ع  ع ةود  "X يلبديك  ك ةق عةبإ "مل و 

 " Millennium Dam يلمل و   مى نة "  د يأللهب 

مح  عةظت  لبونبا  نةهةا  ةوا وةلة ةا ةا 1122في ماكو 

م   ا  يلدد مي م   حلى كما  دري   مدى وألةبة  

 يلدد عةى دوللي يلم ب 
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 م  بلحث  / عبد العزيز بليلة 

 كتــــلبلت 

http://www.salini-impregilo.com/lavori/in-corso/dighe-impianti-idroelettrici/grand-ethiopian-renaissance-dam-project.html


مح عةظت يلحاوم  يأللبونب  ع  و  بة  1121وفي مارد 

 5151لل مبا مح   وولبد كه نا يلدد ح و ةكادوها مة  

مبلاوي . م  يلملو ي    كاو   و   2111مبلاوي  الى 

 شه ين م  يلبظا . 22مولدك  ااه   لةقمل نقد 

وقارل م   ) يللي و ي عةى م ب يلظه  ( ا امة  هة ي 

يلدد يل و م  يلم كد  نإ  ب ةل م  كةمةبة  يلةمةبةا، 

 يللي وح ل عةبها م  يلظبل. 

نةظةا  عةةةى  -ن ر ةكظاوو ) رئبب وةري   لبونبا يلدانق ( 

   يلدد ل  ك ةل وويف  يلمبا،  -دري   لا كالف عظها 

 لةم ب و  نإ  كسان كظظا يلمبا، ألغ يل يل و. 

كلا وموكل يلدد م  يلدظدي  يلحاومب  و يلةلةبة عةا  

يل اص . وم  يلم  ر    كالمل في كةولةبةو وةمةوة عةام 

م عةى حدب يلببانا  يلمةقةةةظةإ مة  يلةلةانةب 1122

 ي لبونى.

م  نم  يلللبي يل مظي ويللحةبل يلدبا ي كلةسة     

 لبونبا  د اه   كةل شةئ عةةةي  رل يلةوي ةي مة  

انلا ي  و اظا  ووقببد يل    م  والي مو ي يلدةد 

ون ل مويد يلبظا  .كل ه ي ا ى في هدو  يلةبل وفق مةا 

ن   لإ دو  انلبا،  و اندي  م اوا مة   ةبةل دولةلةي 

يلمل و ويلم بحو نلظ    لبونبا  اع  يل ةهة  يلةلةي 

كانت وله  لها مظ  ةم  طوكل .ولحد  يلةحةظ كةانةت 

يلظ وا يلدبا ب  يللي وم  نها يلدودي  وم   غةاكة  

في يللق بةد ويلةلةووة  يلدةبةا ةي يلةدينةةةي وعةدم 

ي  ل  يرحيل و  اد  لبونبا    واو  صةاحةبة  يلةمةو ةف 

يأل وى في مدار يللهاول وف ل  با لها و هةديفةهةا 

نال و  يلظاعم  يللي نلحت  لبونبا في ر مها ويللهةظة  

فبها وفق م ياها يلدبا ي ومدارها يللظمةوو يلة و 

ن   لإ نوي    يل باد  يلدبا   يلويعب  يللي و مة  

ي  واو  يل وو يلدبا ب  وية ةلة ةادكة  يألولةي فةي 

 ف ك با و د كلح ق لها ذي/ يلهدا طا  يل مة   م   ة  

 اذي  ار  عةي نهب يلظهج.

يلو ي يلدبا ي في يلدودي  كانت يلدةمة  يلةبةارة  

فبإ ووو   با ي شدكد عةي يلةمةدةلةوو يلةدينةةةي 

حبت كا  حق و  ك  يلم ب  يل و و ةي يلةبةمد عةةةي 

مهل   ط   صقب  حبت كا  ال يةهةلةمةام مةواةهةان 

وم ك ين عي يلدينل حا اف  الي  غوط ناراب  )يلةقة ةا 

 ويلل ر ( .

 ما دول  م  كانت وقاني م  عدم ا ل  ير  ةبةا ةي 

حبت  حديث يل نبي يلق ني فبها  د  طةاحةت نةحةاةومة  

مبار/ وفي طور انل انا  ادكد  لا والمةل نةقةدحوكةا  

يلو ي يلدبا ي مس  نان ادي نحونقد    انلةي يلةو ةي 

يلدبا ي يلم  و كانت  لبةونةبةا  ةد و ةقةت يلدةد 

ح ب   مالة  لةقبا  ل  كهبد يةعمم ويلدةبةا ة  مة  

وغبب   و وقدكل في يللدو  يل مظي لةدد كمظلا  عةي 

  رل يلوي ي.

يلدول  يأللبونب  كانت في و ي  با ي مدل   وو ةور 

ا ل ادو مهو  اقةها    وح ق طموحهةا يلدةبةا ةي 

وية ل ادو مدلهبد  م  يلدعا يل اراي لهةا حعةةةي 

يأل ل يلدعا يلدبا ي يلغ ني يل و كظظ  لها ن علبارها 

ةه   يلمدل بل و مل يلظهوذ يلدبا ي في مةظة ة ة  

 ذي   همب  ا ل يوبلب  وا ل ادك  كبب  .
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 د يلظهس   و  د يأللهب  ك ي عةى يلظبل يألةر  نو ك  نظي 

شظ و ح نال  ي م  يلحدود يلدودينب  عةةي نةقةد حةويلةي 

مةبار مل  ماقبح و  ةقة   22كةا ووبةغ  قلإ يلل  كظب  11

مب اوط م  يلاه نا ح وم ل    2111يللورنبظا   لظلج حويلي 

م حةبةت ك ةبة   كةبة   ةد 1122   كالمل نظا  يلدد عام 

كه ومائي في يل ار  يألف ك ب  ويلقاش  عالمبان فةي  ةائةمة ن 

 كب  يلددود انلااان لةاه نا  في يلقالاحو كبةغ اروةهةا  يلدةد 

كةا. ند   فةاة   يلدةد  211مل  ووملد نحب وإ حويلي  225

وولى مالب يلةو كةا  يلةمةلةحةد،  2922م و2952نب  عامي 

ة ل م  يألري ي دري   يةماانبا  يأللةبةونةبة  لةةة ريعة  

م  ةامةت 1121يلم وك  وةنلا  يل ا   يلاه ومةائةبة  حوفةي 

يلحاوم  يأللبونب  نقمةب  مد  لةمو يح و وا يةنةلةهةا  مة  

و ةةمةةبةةا يلدةةد 

في نوفمب  عةام 

 م.1122

وفةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  

م  02/0/1122

وا ان ار دوللةي 

يلةةمةة ةةب )م ةة  

ويلدةةودي ( عةة  

يلبد  في وظةهةبة  

يلدةدح وكةةقةلةةبةة  

مبد  يةن ار مة  

يلمبادئ يأل ا ب  يللي نص عةبها  انو  يلملارو يلمةائةبة  

يلدولب  في يألغ يل غب  يلممحب . ون علبار، مة  يةاة ي ي  

يلوياب او اذها م   بل يلدول  يلةلةي وة غةب فةي ا ةامة  

يلمظلآ  يلمائب  وم  نبظها يلددود. وو اي  هةمةبةلةإ الةي 

عمةب  وباد  يلمقةوما  ويلببانا  نب  يلدو  نقسهةا يلةبةقةض 

 نغ ل يفلار يلمحلمة .

له ، يألهمب   امت  لبونبا ناةعم  ع  يلمل و  و وا مظة   

مةبار دو ر م  يللموكل يل يوي أللبونبةا.وهةظةا  2.1ع د  بملإ 

م يللي كانت نب   لبةونةبةا 2911 ند م  يةشار  الي اوها ب  

ويلدودي  نموابها الل مت  لبونبا     و با  و مظلأ  عةةةى 

يلظبل يألةر   و نه  يلدوناط  و نحب   وانا وفي مة ةانةل ذلةك 

الل م يلدودي  ناةوها  مي  لبونباعةى و  با يلحةدود نةبة  

 يلدوللب  وذلك نلظاة  يلدودي  نل   م   ري ي مقبظ .

م كهةت ح و  لةةةدولةلةبة  حة ةو  2911ه ي كقظي اوها ب  

يلدودي  نقدم اعل يل مبا، يلظبل وح و   لبونبا في و  با 

يلحدودح و ن ت يةوها ب  ص يح  يلل بد نسة ور  يةنة ةاري  

يلمدب   و يلح و  عةى مويف   يل  فب   بل يلل و   في 

يل بام نأو م  يلمل وعا  يللي م  شأنها    وة لة  عةةةى 

اندباي يلمبا، نلقدكل واركخ وصولها  و ن  ا  كةمةبةاوةهةا  و 

مظدونها. لا  يلد ي  يل و كلبادر في  ذها  يلة ةانةونةبةبة  

ويلمهلمب  نل و  يلمبا، هل يلحاةومة  يأللةبةونةبة  واةد  

يلمويف   يلمدب   م  يلحاومة  يلدةودينةبة  ةنلةا   ةد 

يلظهس  نلبل  ل لك يةن ار؟ لقل يل و دفقظي لةو ةي هة ي 

يلد ي  هو نص يةوها ب  يلملار البإ آنهانح وهو مبد  يةن ةار 

يلمدبق يل و نص عةبإ  انو  يلملارو يلمائةبة  ويلة ةانةو  

يلدولي يلق في.  نالهقل  عةظت  لبونبا عظد  بةامةهةا نة نلةا  

م وويفق يلدودي   عةى انلا  1122مل و   د يلظهس  في

 د يلظهس  وذلك عظد وو بي اوها ب  حو  اعم  يلمبادئ نب  

 كونبا وم   ويلدودي  ن  وب مل و   د يلظهس ح ويلة و 

وا وو بقإ في يل  طوم في  م  رؤ ا  يلدو  يلة ةمث فةى 

 . 1125عام 

ووسم  يةوها  عل   مبادئ وة م يلدو  نهدها نلأ   ةد 

يلظهس .  كسان هظالك  ة ي  كة ة   نةهةدةإ فةي يألوي ة  

ي كادمب  ويل انونب  ويلدبا   وك لك لدى يلقامة ح مةا هةو 

وألب   د يلظهس  عةى ح و  يلدودي  يلمةائةبة ؟ نةالة ةبةي 

عظدما ن ك  ح و  يلدودي  يلمائب  نقظي ح و إ مة  مةبةا، 

نه  يلظبل و  بما ح و إ م  اك يد يلظبل ي ةر ح ونم لةسةى 

مةةبةار 21.5م    ن بب يلدودي  م  مبا، يلظبل 2959اوها ب  

 مل  ماقب.
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ومقةوم    اوها ب  مبا، يلظبل هي اوها ب  لظائب   و نب  م ة  

ويلدودي  ه ي كقظي  لبونبا لا وا  ط فان فبهاح        يل انةو  

يلدولي كق ي  لبونبا ح و ان وف ان لةمظ ق وا لظةادين لةةةمةبةد  

يل ائل لال دول  مل ى مائي حق يةنلها  يلمظ ف ويلمق و  

م  مبا، ذلك يلمل ى. وه ي يلمبةد  كةقةد  ةمة  يلةمةبةادئ 

يأل ا ب  يللي ن ت عةبها اوها ب  يلملارى يلمائب  يلدولةبة  

 م. 2992في يألغ يل غب  يلممحب  لدظ  

نه ي كلس  لظا اةبان واود ح ا  ملظاةعا   ولهما حق يلدودي  

مح لانبهما حق 2959م  مبا، يلظبل نمواب اوها ب  مبا، يلظبل 

 لبونبا في انلا   د يلظهس   نةمةواةب يلة ةانةو  يلةدولةي 

واوها ب   انو  يلملارو يلمائب  يلملار البها آنهانح ولهض هة ي 

يلظ ي   ند م  وو ب  مبد  مها م  مبادئ يل ةانةو  يلةدولةي 

يلقام ون ه  ناص   انو  يلملارو يلةمةائةبة  يلةدولةبة  فةي 

يألغ يل غب  يلممحب ح وهو عدم يللدبب في   ر ادةبةا 

 و     لبونبا لها حق مل وعب  انلا   د يلظهس  ولا  دو  

ودببب   ر لةدودي  وذلك نظ ص كمب  يلمبا، يلة و اعةلةاد 

عةى ا ل ديمها. ه ي كقظي نالس ور  و ببا يأل  ير يلملو قة  

ويلمظافي ا ي  انلا  يلدد وذلك ناةعلماد عةةةى يلةدري ةا  

 يللي ومت. 

وو   يلدري ا  يللي  ا كت حو  مل و    د يلظهةسة     

هظالك فويئد م  انلا   د يلظهس  ملةمة ةةة  فةي وةظةظةبةا 

اندباي  مبا، يلظبل يألةر  أل  يلغ ل م  يلدد هةو وةولةبةد 

يل ا   يلاه نائب  نلبل  ل لك وظداي مبا، يلظبل ن نلظامح وم  

يفلار يلمهبد   يلدب    عةى يلهبسانا  يللى  ل لة  عةةةى 

يلل   يلدوديني م  يلظبل يألةر  ومامان كمةا  ةبة لة  عةةةى 

يلل   يأللبوني م  يلظبل يألةر  لم ةب يلدةد أل  وة ةةةبةل 

يلهبسا  كحمي ك ب  يلمويطظب  م  كويرث فبةسةا  يلةظةبةل ح 

ولا  م  ناحب   ن ى    مظي يلهبسا  ك ةص مة  مدةاحةا  

يلل وا.  كسان و د  كد يللانب يلهظي  كسان    يلدد  بحلةهةظ 

نال مي وناللالي ف نإ  بلا ةكاد  فل   يلحبةا  وية ةلةهةاد  

م ل  د يل وصب ب و ةد  ةظةار  -م  يلددود في يلدودي 

و د م وو ولا   كسان ه ، يلهائد  ك احبها   ر وهو و ةةةبةل 

ن ون  يلل ن  ومقةوم    يل مي كقمل عةى و  بب يللة نة . 

نلبل  ل لك ك   يلحدكت ع  آلار يلدد م  حبت يةكةلةانةبةا  

ويلدةببا  ولا   رى     و مل و    ك ةو م  هة ، يفلةارح 

وا  يألم  يلمها    نلمفى يلدةببا  ن در يةمةاةا  ونةقةمةل 

ناةكلانبا . وفي يلح ب   ولأل  ح و  يلدودي  يلمائب  عةظةد 

انم   لبونبا نمبادئ يةوها ب  وناص   ويعد يلةمةل  يألو  و 

 ويعد يلللغبلح م من اذي و / لها مل  نحب   يلدد كما ولةا  

 و اديروإ وولغبةإ كبهما ولا  هةظةا كةلةلةةةى يأللة  ويلسة ر 

يلدةبي. ه ي كقظي  نمههوم يلةمة ةالةهة  عةةةى يلدةودي  

يللمدك نه ، يلمبادئ يللي وقد ةمام  د يلظهس   نحبت كلا 

يةوها  عةى  ويعد يلللغبل لةدد واقةها مة مة ح وكة لةك 

يةوها  عةى  ويعد يلمل  يألو  ل  ي  يلدةد و   كةمةأل ا  

ن وها  يلدو  يل مث. كما كلب ي وها  عةى  ويعد يلللغةبةل 

يلدظوو لةددح ويللوصل الى اوها  عةى و وك   ويعد يلمةل  

ويلللغبلح وصو ن الى ادير  ملل ك  لةدد م   ةبةل يلةدو  

يل مث حلى   كلأل  يألم  يلمائي لةدوديني.                               
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ا  كل ما ك د في كلاي   يلحابا فهو  م  عةظةبةا فةمةا 

 عظا يل الق يللبار حا  ما دفقظي للظاو  ه ي يلةمةو ةو  

هو    يل  آ  يلا كا كحلوو عةي كل يلقةوم وكلمةل مةا 

ووصل البإ يألندا  نالبحوث يلقةمب  ومةا لةا كةاةلةلةف 

حلي يف  م     ير ونهاكا وقل  يلباحت مةهةمةا كةانةت 

نب وإ ونةغت عب  كلإ يففا ح فهي ه ، يلدةدةة   ركةد 

    ل ي يلسو  عةي ذك  ود    يلما  في يل  آ  يلاة كةا 

ويلدظ  يلظبوك  ح  ائل   ع  وال في     وفق لملانقة  

 يلدةدة  ناذ    ح

يلما  : ه ي يلدائل يلقلبب يله كد و   يلحبا  يل و اقل 

  مظإ كل شئ حي وكما در ظا فأ  يلما   ائل عدكا 

يلةو  ويل يئح  وهو ك لةف ع  ن ب  يلدويئل نانإ عةظةدمةا 

كلحو  الي صةب و ل ك افلإ لب هو؛ فال ةةج كة ةهةو فةي 

يلما  يلدائل  ون لك ودل بي يأل ةمةا/ يلةقةبة  فةي 

 يلبحب ي  يلمللمد  وه ، رحم  م    .

م  كلاي يلحاوو في وهدب  يل  آ  يلا كا: ) لهظ  مةا   

( م  ح وهي لهظ  ود  عةةى 20ورد  في يل  آ  يلا كا )

يللمي ويلمه د مقا فل و  ما  يلبح  كما و و    ة   مةا ح 

فةي  -وم  ه ، يلم ي  يل مث و ةلةبة  ويلةلةي اةا  

نمقظي يلدائل يلمق وا يل و كل نإ كةل مة   -مقظمها

يةندا  ويلحبوي ح وك وو نإ يلظبا ح اا   لهظ  ما  فةي 

يل  آ  يلا كا  رني م ي  نمقظي يلظ ه   و: ما  يللظا ةلح 

مة ي   2م   غب  مل ة  نسمب ح و 59كما اا   كةم  ما  

 مل ة  نسمب  م  يلسمائ (. 

 نورا مأل الماء منخا: 62ولقد ذكر القرآن الكري  

 الماء المغيض:  -8

 (  ولإ وقالي :22ورد في  ور  هود يألك  )

)َو ِبَل كَا  َْرُل يْنةَِقي َماَ ِ/ َوكَا َ َماُ   َْ ةِِقي َوِغبَض يْلةَمةاُ   

لِةْةةَ ةْوِم  ي ل ِۖ  َو ِبَل ُنةْقةدن َوُ ِسَي يأْلَْمُ  َويْ َلَوْ  َعةَى يْلُلوِدول

 يلظَّالِِمبَ (ح

 وهو يل و ن   في يألرل وغاي فبها. 

 مةاء اارض: -6

يل و نةق مي نةق يألرل 7 وكظل في دور  لانل  حةلةى  

  بام يلداع  ك و  وقالى : 

َماِ  َما ن نَِ َدٍر َفأَْ َاظَّاُ، فِي يأْلَْرلِ(  )َو َنَ ْلَظا ِمَ  يلدَّ

 (.21يلم مظو  يألك  )

كما ورد ذك  يلما  في يلدظ  يلةظةبةوكة  فةي كة ةبة  مة  

يألحادكت يللي ولحدث ع  يل هار  ويلمحافظ  عةي يلما  

وفسل   با يلما  ويلقم  نإ ويلظهي ع  ية ة يا وفةي 

يألدعب  يلمالور  ع  يلظبي صةي   عةبإ و ةا ) يلةهةا 

 ( غدل ن اكاو نالما  ويل ةج ويلب د 
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ا  ول ن  يلملاركي يل ومب  نالدودي  نةظةبةت 

عةى ما هو  ائا نمل و  يلل ك   يألمح اذ    

مقظا يلملاركي وقلمةد عةةةى نةظةام يلة و 

نال يح ح ه ي و  د وق  ت مقظا يلةمةلةاركةي 

يل ريعب  نةالةبةمد لةةةقةدكةد مة  يلةمةلةاكةل 

يلم  دب  و يةديرك  و يلهظب  نلبلة  لسةقةف 

 با ا  يللموكل م  اه ح و غباي يلةويئ  و 

يل وينب  يللي وحاا ادير  يلمبةا، ةة و ظةهةور 

نقض يلملاكل يل ةبةبةقةبة  مة  ةكةاد  فةي 

مقد   يةطما  و انللار يلحلائ  و نةمفةإ 

م  يلملاكل يللي حالت دو  وح بق يلاهةا   

يلم ةون  لإلكها  ناةمديد يلمائي م  اةهة  و 

وح بق يلقديل  في ووةكي يلةمةبةا، نةبة   فة يد 

ش كح  يلمدلهبدك  م  يلم يرعب  م  اهة  

  ن ى.

ا  دكظظا يلحظبف كدعةو الةى    يلةظةاد شة كةا  فةي 

ا ل ديم مورد يلما  كما اا  فةي حدكت يلةمة ة ةهةى 

)ب( " يلظاد ش كا  في لمل : يلما  و يلظار و يلاأل"  و 

ه ي يلمبد    كلظافى مي ودقب   يلمباهة يللةي وةبةظةى 

  ا ان عةى واةه  يل دم  )واةه  يل بان  و يلللغبةل 

و يللاالبف يألن و( لسما  ا لةمة يركة  يلةمةلة و  و 

وللبي يلم يرعب  ة ل ديم   ل كمب  مة  يلةمةبةاهة 

للح بق  كب  عائد ا ل ادو. كما    هة ، يلةلةدةقةبة   

وقلب   مظبان  حد آلبا  يللللةبةي عةةةى ية ةلة ةديم 

يلاف  لةمباهة و يل و حت ية مم عةبإ. و ندب  لابة  

يلملاركي يل ريعب  يلمة وك  نالبمد و وقدد يلمظةلةهةقةبة  

م ير  نمةلة و  يلةلة كة   مة ةمن(  2217111) ما كهو  

ناة اف  لة ةل يلحادث في ادير  مبا، يل و و نالةلةالةي 

صقون  وحدكد كمبا  يلمباهة يلمدلهةا  نوي    كةةل 

مظلهي  عةةى حد،ح ف د درات اديري  يلملاركي عةةةةى 

عةى يلة غةا  )Flat rate(و ببق نظام يلدق   يلمةةوحد 

م  و و  نقض يةاحاا عةى فةئة  دو  يألنة ى مة  

 يلمظلهقب .

 تحقيق
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هذا و يمكأل اصني  ضه  مكونات اكلةفةة مةيةاهة 

 الري رلى النحو التال :

و هة ،  )Direct costs(واالبف يلمل و  يلمباش   ¨

ولمل امبي مظ  فا  ادير  و ولغبةل و صةبةانة  

مظظوم  يلمل و  م  شبا  يل و و شبا  يل ة ا 

و يلمظلآ  يل ائم  عةبها ناة اف  الى  بمة  مةا  

يةهم/ في ر  ما  يلمةا  لةألةصةو  يلة ةانةلة  و 

 يلملح ك  نالمل و .

وهو  بم   )Environmental costs(يللاالبف يلببئب   ¨

ما كل وب عةى ا ل ديم يلمباهة لة و م  آلار نبئب  

و صحب  و االماعب   الب ح و نةبة  مة ةا  لة لةك 

انللار يلحلائ  و يل وي ي يللةي وةلةدةبةب فةي 

 Water Borne(انللار يألم يل يلمظ ول  نالمباهة 

Disease(   كالبةهار با و يلممركا و وةك يلمةلةقةةة ة

ك لك وة يكةا  .)Water Related Disease(نالمباهة 

يةطما  يل و  دى الى  هل نقض يل    نب  يل  ى 

و يلمد  كما هو يلحا  نمل و  يلل ك  .  كسةان فة   

ية ل ديم يلغب  كه  لمباهة يل و  دى الةى وة يكةا 

يلقدكد م  كمبا  يلةمةبةا، ةة نةبةقةض يلةمةظةاطةق 

يلمظ هس  و يلملانم  للباا  يل  ا مما ودبةب 

في احديث يلقدكد م  يفلار يل ةحةبة  و يلةبةبةئةبة  

يلدالب  و يفلار ي  ل ادك  يللةي  د  الةى نة و  

مداحا  مقلب   م  ديئ   يةنلا  ندبةب انةلةلةار 

 يلحلائ  يللي و قب م اوملها.

ولدر يةشار  الى    وحدكد يللاةه  يلةبةبةئةبة  مة   ¨

يل قون  نماا  نلبل  لإلشاا   يلم احب  لل ببةا 

حلا ه ، يأل  ير و ودقب هاح هة ي و  ةد دراةت 

اديري  يلملاركي يل ريعب  في يلما ي نل دكا نقض 

يل دما  يةالماعب  كللببد يلمة يكة  يل ةحةبة  و 

يلمديرد و يلةمةدةاهةمة  فةي ملةاركةي يةمةديد 

يلاه نائي و يلمائي و وةظةظةبةا نة يمةج يلةلةوعةبة   

لل يئ  يلمدلةهةبةدكة ح 

كلقةوكةض و مدةاهةمة  

 مظب  للة ةهةبةف يفلةار 

يلةةبةةبةةئةةبةة  يلدةةالةةبةة  

ة ةلة ةةديم يلةمةةبةا، ةةةح 

كدل  ةي مة  يلةمة ير  

 كما  ندما  االماعب .

وةةاةةالةةبةةف يلةةمةةورد  ¨

)Resource costs(  ، هةة

يللاةه  وبظى عةى يلمههوم يلدائد نةاة ةلة ةديم 

يألم ل لةمباهة نمقظى آن  هل ودل ةدم يلةمةبةاهة 

لة ريع   م يللولبد يلاه نائي؟. كلمل ه ي يل ةظةف 

 واةه  يلم ي ب  و يل صد.

ا  م   ها يأل ئة  يللي كظبغي يةاان  عةبها هةو  ¨

وحدكد م  يل و كدفي يللاةه ؟  و نمقظةى آنة  مةا 

هي يلظدب  م  يللاةه  يللي كةظةبةغةي لةةةمة ير  

)يلمدلهةك( دفقها؟. و لإلاان  عةى ه ، يأل ئةة  

كظبغي يل او  الى يألهةديا يأل ةا ةبة  لة ةبةام 

يلمل و  و وحدكد ش يئ  يلمظلهقةبة ح اذ    فةي 

مقظا يألحبا  و وم يلملاركي يل ريعب  عةةى  نةهةا 

ملقدد  يألغ يل )يل ريع ح ووفب  مةبةا، ةة يللة يح 

 يل عيح ية ل  ير نلوفب  ف ب يلقمال  ... الخ(.
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يللاهد     مقظا ه ، يلمةلةاكةل 

ذي  اروةةبةةاط ولةةبةةق نةةالةةلةةوينةةب  

يلم  دب  يللي كدور  ادلها يلقةام 

حو  فةك ) كبف كدير يلمل و ؟  و 

م  كهقل ماذيح والى م  ولبي هة ،ح 

 ولماذي   ولبي لغب ،؟(.

ومظ  نلأوإ  فةي  وي ة  يلةقة ةد  

يل الت م  يل    يلةمةظة ة م شةهةد 

مل و  يلل ك    يلقدكد م  يلةظةظةا 

يلم  دب  ويل انونب  يللةي كةانةت 

وةحةةاةةا مدةةار يلةدور  يةنةةلةةااةةبةة  

نمههومها يللامل انلدي  ن م  مةأنة  

يلمبا، م   فا يل  ي   وة يمةظةان مةي 

ولهب  يألرل و فةمحةلةهةا  مة ورين 

نالقمةبا  يل ريعب   وصو ن لةةةحة ةاد 

وكبهب  ووةكي يلقائد ن  ك ة  عةادلة  

نب  يللها  يلملل ك  في يلقمةبة  

يةنلااب . ويللي هي يألن ى وغب   

عةى مدو يألةما  ور  ت لم   ة  

وظظب  يلقدكد م  يلهم ةهة  يلة كة  

غبة  فةاة هةا فةي طة كة ة  ادير  

يلمل و  وووةكي يألدوير نةبة  هة ، 

يللها  م  اانب و ظدي  يلةظةظةا 

يلدبا ب  يلةلةي حةاةمةت يلةبةمد 

ويللي ندورها  عمةت عةةةى ندة  

فةدهلها يةكدلواب  عةى يلمل و  

مما كسم  ن ائها عةي يلدة   م  

يللانب يفن .. ناللالي كما  يلة ةو  

   هظا/ وألب   ذو نةا  كةبةبة  نةبة  

يللغب ي  يلم  دب  ويللل كقبة  و 

 و ن ي يةنلااب  في يلمل و  . 

و ك رخ يلمحةةو  لةو ي يل يه      

 ها مح لب  كا  لهما يألل  يلةبةالةغ  

في ودني مدلوى  دي  يلةمةلة و  

هما  فل    باد   نظام يلةلةاة ةبةف 

ويللظوكي نم  يل    يلما ي ح وفل    

روين  مدل دمي يلمبا، يللي وقلبة  

 م .1115يلولبد يلل عي لة ةانةو  

 

(2)بمشروع الجزيرة  على مستوى ألاداء القوانين والتشريعات دراسة : أثر تغير   

 م / باحث :  علي محمد أحمد الحاج ، يكتب حول :

يلقدكد م  يلملاكل ويلم اط  وياهت  و ما ةيلت ووياإ ه ي يلمل و  ح فةبةقةد    كةا  م ةدر يلةدنةل 

يل ئبدي لةدول  كقلمد عةى يلمل و ح  صب  يف  كلال عبئان عةى يلدول  وذلك ل ة  يلقائد يلمادو ولقل 

ذلك كقود الى يلقدكد م  يلملاكل يلملدينة  ويللي وحلا  الى دري   عمب   ووحةبل لةوي ةي مةي يألنة  

في ي علبار كل يلقويمل يلم ل   عةى يلمل و .  و كأوي ه ي يلم ا  ك ومام  لم ا  فةي يلةقةدد )كةونةبةو 

م ( يل و وظاولظا فبإ  يلبقد يلقام لةلوينب يلم  دب  و كبهب  ووةكي يألدوير دينةل يلةمةلة و  نةبة  1122

يللها  يلم لةه  ح وهظا ند   يلسو  عةي نقض يلظ اط ويلمح ا  يلم  دب  يللي كظظ  البها   نةقةبة  

 يللك في ودهور مل و  يلل ك   .

 كتــــلبلت 
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كظظ  نقض مظظ و يل و الةى  

فةةلةة   يلةةلةةاةة ةةبةةف ويلةةلةةظةةوكةةي 

نةة عةةلةةبةةارهةةا يلةةمةةدةةاهةةا 

يأل ا ي في ودهور شبةاة  

يل و و ك دفو  ذلك نةأ   ةو  

ا لغم   شبةاة  يلة و فةي 

وةك يلهل   ووحمبةها  ك   مةمةا 

كةةلةةب حةةبةةت و ةةي  نةةظةةام 

يلل  ك  يلةبةي وةحةت  ةغة  

ية لهم/ يلما ف  كةا  ذو 

نقد  ةبي عةى  ديئها  ح ةانح 

يللي  يل و  اد الى وهالاهةا  

فأصبحت عاا    و ملةةةولة  

ا ئبةان عة  يلة ةبةام نةدورهةا 

ناللال يلمةظةا ةب ح وهةظةا 

وو ف  ةب يلمل و  يلةظةانةض 

أل  يلةةلةةحةةاةةا فةةي يلةةمةةبةةا،   

نةة ةة كةة ةة  اندةةبةةانةةبةة  كةةا  

يلدمهونب  يللي كلغظةى نةهةا 

مهظد ي يل و و ك  ص عةى 

يلحانها يلم يرعةبة  و وة ة ي 

ية ل اد يلدوديني   ةظةال  و 

  محان وفو ن .

ا  ص  يللقبب  كانت مظلةآ   

يلةة و مةة   ةةظةةاطةة  ونةةوينةةا   

ف عب  هةي يلةدكةظةمةو يلة و 

ك وا  عةبإ يلمل و  ح وعظدما 

ةيد ا لهمكها فةي فةلة   مةحةدد  

وهالات و صبحت عمةب   اراةاعةهةا 

لو قها يل ببقي  ة ي مة   ة وي 

يل با  وكل ةب عماان ا قافبان شهةد 

وباط   ولي يللأ   . فساعت كظلبل  

مباش   لة  ةحهائب  ية للان  مة  

يللها  يلم ل  . في يلةو ةت ذيوةإ 

نلد    عمةب  يل ةبةانة  وياةهةلةهةا 

صقونا   ألنها  صبحت ول ةب و ةهة  

م  يلدول  في ظةل  عةلة  يلةبةمد 

ية ل ادو . حبت ودفي يلدول  واةهة   

صبان  وولغبل شةبةاة  يلة و مة   

اك يدي  مببةقةا  يلة ة ة  و ر ةوم 

يلمبا، يللي كلا وح بةها الةى وةير  

يل و ح  فل اذلت يلحاوم  ع  يل بام 

ندورها ندب  لةسغوطا  ية ل ةادكة  

نةةظةةهةةب يلةة ةةدر يلةة و وةة ةةاذ  نةةإ 

يلم يرعو  عةى دفي ر ةوم يلةمةبةا، 

لوةير  يلة و يلةلةي  كةا  عةةةبةهةا  

وح ةبها للغ ي نها صبان  و ولغبل 

مظلآ  يل و نالظبان  ع  يلدول  . و 

هظا انه طت  و  حبا  ع د ملة و  

يلةةلةة كةة   مةةا نةةبةة  حةةاةةومةة  

ملغول  عظإ نأو اعها يلقامة  

و و ي ا ل ادو  م ك  و ما نب  

مويط  لةا كدةلةلةب  و لةا  

كلهها ن ور  مةلةاةامةةة  لةمةا 

عةبإ مة   دوير  وةلةا، هة ، 

يلم حة  فاا  يللا بف ويللظوكي 

نظل  مدموم في ظه  شبا  

يل و . فأصب  كةواةد ملة و   

ووواد شباةا  رو مةقة ةةة  

وملهالا  وعاا   يل بام نأكة ة  

م  ن ف دورها يلمظاط نهةا  ح 

مما  اد ن ةور   نة ى يلةلةي 

وهالك يلمل و  ن ور  عام  اذ 

  فةةائةةد  فةةي  ةةةةةب نةةانةةض 

نالحبوك  و ط يا ملةةةولة   و 

 كدبح  . 

و ظحاو  في يلةقةدد يلة ةادم 

وغ ب  يلمح   يل ةانةبة   فةي 

عم  ودهور يلةمةلة و  وهةي 

روين  مدل ةدمةي يلةمةبةا، و 

 نةةةقةةةادهةةةا ية ةةةلةةة ةةةادكةةة  

    ويةالماعب . كلبي

 صور  اواح  الحالة الراهنة لمنش ات الري

 كتــــلبلت 
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ظه  م  ة  يألم  يلمائي في فل   لةبةدةت نةبةقةبةد  

ناص  نقد و ور يةندا  ووقدد  احلباااوإ وا ل ديماوإ 

لةمبا، حفظلد  دكمان كانت احةلةبةااةا  يةندةا  لةةةمةا  

محدود  في مبا، يلل ي ويل ريع  حولا  مي و ور يلق ة  

واذدكاد احلبااا  يةندا  واكةلةلةاا يلة ةا ة  نةاصة  

يلاه نا  ةيد يةهلمام ناألم  يلمائي ناص  في ظل ةكةاد  

عدد يلداا  وندر  يلمبا، يلق ن  يل الح  لةإلة ةلة ةديم 

يةندةةانةةي فةةي مةةلةةا  يلةة ريعةة  لدةةد يلةةهةةلةةو  

يلغ يئب حونلبل  له ، يلةقةويمةل عةمةةةت يلةدو  عةةةي 

ا لغم  مويردها يلمائب  ويلقمل عةي وظمبلها وحماكلهةا 

 وح ب ان لةلظمب  يلمدلديم .

وهظا/ م  كق ا يألم  يلمائي نةأنةإ: ةدر  يلةدولة  فةي 

يلمحافظ  عةي مويردها يلمائب  يلملوف   وا ةلة ةديمةهةا 

في يلملا   يلم لةه  ويلدقي نال يلدبل لةبحت ع  

م ادر مائب  ادكد  وو وك ها ورفي طا ا  ا ةلة ةمةارهةا 

للأمب  يللوية  نب  يلمويرد يلملاح  ويلة ةةةب يلةمةلة يكةد 

 عةبها.

كدلظد مههوم يألم  يلمائي كةمةهةهةوم مة ةةةق عةةةى 

  اد اوه و هو يلاهاك  ويلسما  عب  يل ما  ويلماا . 

اذ كقظي وةبب  يةحلبااا  يلمائب  يلم لةه  كمان ونوعان مي 

 ما  ا لم ير ه ، يلاهاك  دو  وألبة ي   ةةةبةبة  مة  

نم  حماك  وحد  ا ل ديم يلملا  م  مبا،ح ووة ةوكة  

 دوي  و  البب ه ي ية ل ديمح عمو  عةى وظمب  مويرد 

يلمبا، يلحالب ح لا كأوي نقد ذلك يلبحت ع  مويرد ادكد  

 وي  كانت و ةبدك   و غب  و ةبدك ح وه ي يلمههوم كة نة  

 نب  يألم  يلمائي ونب  ندر  يلمبا، .

 كتــــلبلت 

 م  بلحث  / عبد العزيز بليلة 
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 األمن الملئي وعالتته بلألمن القومي :

هظا/ عم    وك  نب  يألم  يل ومي ويألم  يلمائي حبت 

كمهما كهدا الي حماك  ي ندا  ونةدمةلةإ وودة ةبة  

مويرد يلدول  للةبب  احلباااوإحعظدما ووف  يلدول  يل دما  

لإلندا  و د احلباااوها  م  يلما  كدها يلداا  في 

يةنلا  وناللالي ك ب  يلمللمي ديعمان لإل ل اد يلةوطةظةي 

ولبب مدلهةك ف   وه ي كح ق ي  ل  ير ي المةاعةي 

ويلةة و نةةدور، كةة ةةود نةةحةةو ية ةةلةة ةة ير ية ةةلةة ةةادو 

ويلدبا يحوك ل يللم د عةي يلدول وو ل يلهةلة   الةي 

 يلمد .

 امي ية ل يوبلبو  عةي    عدم املم/  و دول  لةمةا  

ويلغ ي  يلاافبب  كقظي وهدكد يألم  يلة ةومةي و كةمةاة  

وح بق يألم  يلقدا و ألو دول  دو  وةحة ةبةق يألمة  

ية ل ادو و كما  وح بق يألم  ية ل ادو دو  وح بق 

 يألمةة  يلةةغةة يئةةي وع ةةب يألمةة  يلةةغةة يئةةي يلةةمةةبةةا،.

وللح بق يألم  يلمائي كلب يلمحافظة  عةةةى يلةمةويرد 

يلمائب  يلملوف   وا ل ديماوها نةأ ةةةوي  فسةل وعةدم 

وةولها وهدرهةا ووة شةبةد ي ةلة ةديمةهةا فةي يللة ي 

وية ل ديم يلمظ لي ويل و ويل ظةاعة  ويلدةقةي نةاةل 

يلو ائل لةبحت ع  م ادر مائب  ادكد  وو وك ها ورفةي 

طا ا  انلااها وا ل مارها مي يةهلمام نل دكةا يلةدعةا 

لها ورفي يلوعي نةأهةمةبة  دعةمةهةا وحدة  انةلةااةهةا 

وا ل ديمها نب  يلدا   ومل  و يل  ير ويلملقةامةةةبة  

 مقها ويلمدلهبدك  مظها.

 كتــــلبلت 
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ا  م   ها يلملاكل يللي ووياإ يل ريع  نمل و  

يلل ك   يف  هي ود ك  يلقامةب  ا ي  يلل ببق 

مح مما 1115يل اطئ ل انو  مل و  يلل ك   لدظ  

 دو الي  با   مقظا  صو  يلمل و  و عل  ملةب 

اديروإ ع  يل بام ندور، يلمظاط نإ م  و  ب  و وظظبا و 

ملانق  ما كحدث دينل يلمل و  مما  لار فو ي  ارن  

اذ    حد كدل بي    كواإ يلم يرعب  نسب  يلدور  

يل ريعب  كما   كواد ن نامج ةريع  كةل م نإ يلم ير ح 

نلد    نقض يلم يرعب  ك رعو  يلظم  صبهان و كويصةو  

في ةريعلها شلا ين و ه ي يألم  اقل  نوعل كظا  

مهلوح  طو  يلقام مما  دو لهدر يلمبا، م  اه ح و 

 ودني يلمظا بب م  يلله  يألن و. 

يللدك  نال ك     هظالك لمل  فئا : مهظد و يل وح 

يل ريعب  و يلم يرعب : ذي   دوير واامةب  في ادير  مبا، 

يل و. ف ذي فلل  و عل   و مظها فدوا ك ل   ةبان في 

يةكها  ن مديد و ووصبل مبا، يل و في يل ما  و يلماا  

يلمحددك . ه ي و ندمي حدك ان ك ب ين م  يلقام  ك مو  

نالةوم  و يةنها  عةي وةير  يلمويرد يلمائب  و يل و و 

 ندوي يألط يا يألن و: يلمل ا و يلم ير .

ا  يلق   يل و   ي يلمل و  في يلهل ي  يلهائل  

لبب ندبب و يكا يةطما  فحدب و انما ندبب 

يلهو ي يلسارن  في مقظا يلمظاطق يل ريعب  و يلغب  و 

عدم الل يم يلم يرعب  نالدور  يل ريعب .   ناة اف  الي 

يللدني في شبا  يل و يلقةبا ةهمالها نم  يل مد  

 ظوي  يلما ب  م  عدم و هب ح يألم  يل و  دو الي 

نمو يلحلائ  و انللار شل  يلمدابت )و ع  يلل ك   

ح ف   طانت ... (و يلبوب و 22/ – 52يللدكد  يلحبب /

 م ن كمبب   و نبا  يلق  ة . كما كق و يلق    كسان 

الي عدم واود يل انو  يل يد  لةقان ب  ند    يلمبا، 

ل و آ ا يألفدن  لمداحا  نار  يلدور  يل ريعب   و 

 اهدير يلمبا، في يللوير  و يلب ي ب . 

 تقرير

 بقلم/ مهندس/ أحمد حماد محمد

 مدير عمليات ري الجزيرة و املناقل
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عظد دنو  نظام يلحو ب  في يلةمةقةامةم  ويةاة ي ي  

يل  مب  ك دو ذلك الي   ع  يألدي  و هول  يةا ي ي  

مي يلملانق  يلة ب   لةمدلةظةدي  ومةقة فةت  مةاكةظةهةا 

 وغب ها م  يلم يكا يللي وهل دها يللقامم  يلور ب  ...

ولا  كل ةب مظا ه ي ي م  الي دريكة  كةافةبة  نةمةلةا  

يلحا وي كمدل دمب  ولظبل يلاها   في ه ي يلةمةلةا  

كل ةب يألم  يلي شهاد  دولب   و محةب  وودمةى هة ، 

 يللهاد  يل ن   يلدولب  ل باد  يلحا ب يفلي

 )ICDL: The International Computer Driving License ( 

( هةي ICDLيل ن   يلدولب  ل باد  يلحا ةب  يفلةي )

عبار  ع  ن نامج ودركبي في ملا  يلةحةا ةوي ةاةاد  

 يفوي :

 يلمهاهبا يأل ا ب  لل ظب  يلمقةوما   .1

 و  ك  وا لقاد  يلمةها  .2

 Wordن نامج مح ر يلظ وب  .3

  Excelن نامج يللديو  يةلال ونب   .4

 Access ويعد يلببانا   .5

  Power pointيلق ول يلل دكمب   .6

 ا ل ديما  يلب كد يةلال وني ويةنل نت .7

وعظد ي نلها  م  يلب نامج كلا عمل املحا  عمةي ومظة  

 يللهاد  .

 ضهداا الراصة الدولية لقيا ة الحاسب:

وحدد مقاكب  عالمبة  لة ةبةاد مةهةاري  ا ةلة ةديم  ·

يلحا ب يفلي يأل ا ب ح ويلمق ف  نأ ب و ةظةبة  

 يلمقةوما .

ولب  ملا ن لةلأهبل نحبت كلما  يألف يد م  ية هام  ·

 في يلمللمي يلمقةوماوي.

وداعد عةى وهقبل   ع  يل و  يلقامة  ويلملةلةمةي  ·

 ن ه  عام .

ووف  اويةين لةلقةةةا ويلةلةدركةب وصةو ن الةى  عةةةى  ·

  يلمدلوكا  يلل   ب .

 :ICDLبعض مميزات  امل شخا ة 

 يلوعي يللام ناللقامم  يةلال ونب   ·

 ف ب عمل  و ي  و يلل  ي ·

 يلمداهمإ في يلحوكم  يةلال ونب  ·

 كدب يلو ت ويللهد ·

 يلاها   في يألدي  ·

 

ك  مأل الوقت والمجخو  قد يضةيةع نةتةيةجةة ضن 

بعض موظفيك ال يستطيعون انفيذ مةا يةطةلةب 

الشرص  بصورة سةريةعةة  الحاسب منخ  رلى

 واالية مأل اااطاء؟ 

 كتــــلبلت 

ICDL 

  . ابوبكر محمد ربد الر ي 



كانت يللوصبا  يلقةمبة  نةم  عةام 

م ذي   بم  عالبة  فةى دعةا 1122

او اذ يل  ير نحو و وك  يلمويرد يلمائب  

و ا ل ديماوها نالدودي  و ذلك عةبة  

 solution(يلةةمةةلةةاركةةي يلةةبةةحةة ةةبةة  

oriented research(      و  ن يمج نظةا

يل دري  وكما  وة بص  نل   عةام 

 م نالم ك  فى يفوى:1122
 

 المشاريع البحثية:

و ي م ل حا  يلحةو  لملاةةة   .1

يلم ارا نلظوي يلل كة   م ة ا 

يللوي  ن عاد  يلةلة ةمةبةمةا  و 

ولببد  دود و ينب  و و ةمةبةا 

مهبض و ومت يللوصب  ناللةظةهةبة  

 فورين م   بل وكال  شئو  يل ى . 

ودةة ةةبةة  يلةةهةةبةةسةةانةةا  لةة كةةاد    .2

يةنلااب  نحول يلة ةا  و ذلةك 

نالةلةوصةبةا  يلةقةةةمةبة  لةإلدير  

يلملاامة  لةمويرد يلمائةبة  لةاةل 

يلمدل ةدمةبة  )يلةبةدةاوةبة  ح 

ملةة و  يلةة ةةا  يلةة ريعةةى ح 

 يلم يعى(

و ببا صمحب  يل   يلمةمحةى :  .3

 215كو لى يلة ة طةوم نة نة  )

كةا( م  نم  عةمةل يلةمةدة  

يلهاكدرو  يفى و يلظماذ  يل كا ب  

 و نظا  يل  ط يلممحب .

يللظبو  يلمو ةمةى لةمةدةلةوى   .4

فبسا  ه ي يلةقةام )  كة ة  مة  

يلملو   (  بل فل   كافبة  مة  

 مو ا يلهبسا .

انلبار موي ي يل ةمبا  لاةل مة   .5

مح   شما  نح ى يلةلةمةانةبةا  

لمبا، يلل ي و مح   طةةمةبةا  

 يلدةبت يل ريعى.  -مل و  

حداي يلمةدةاحةا  يلةمة روعة   .6

نمل و  يلل ك   نوي    يأل مار 

يل ظاعب  لال م  يلق و  يلللوك  

ح نهةاكة  يلةمةو ةا يلة ريعةى و 

 لةق و  يل بهب .

مقاك ي  مظلا ي  مل و  يل هةد  .7

يل ريعى نحو ادير   مة ةل لةمةبةا، 

 يل ى نالمل و .

يلمحا ب  يلمائب  لةظةهة  يلةظةبةل  .8

ويللةي  ةاعةد  فةي وة ةبةبةا 

يللغب ي  يل مانب  ويلماانبة  فةي 

ا ل ةديم يلةمةبةا، ويةنةلةااةبة  

 نحول يلظبل.

دري ةة  يفلةةار يلةة ةةانةةونةةبةة  و  .9

يلدبا ب  ةوها با  مبا، يلظبل و 

 لدد يلظهس  يأللبونى.

% م  دري   وةألةبة   01اكلما    .10

 د يلظهس  عةى يلهاكدرولةواةي 

و يلمويرد يلمائب  يلم حة  يل انةبة  

يلم حةة  يألولةى فةي   –و كانت 

و و  يل ؤكا حو  آلار  د يلظهس  

 د  اعد  ك بة ين فةى وةحةدكةد 

 مو ف يلدودي  م  يلدد.

رصد ح ك  يةطما  فةي يلةظةبةل   .11

يألةر  و يلظبل يل ئبب  و مل و  

 يلل ك  .

و نةةد   يلةةقةةدكةةد مةة  يلةةبةةحةةوث و 

م و  ةوا 1122يلدري ا  فى عام 

م و 1122كدلم  نقسها نم  عةام 

ولمل: رصد ح ك  يةطما  في يلظبل 

يألةر  و يلظبل يل ئبديح ادير  يلمبا، 

فى حول يل ا  و ح   يلمداحةا  

نمل و  يلةلة كة   7 دري ةا   ةد 

 م وى.

 6102ملخص التقرير السنوش 
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و فى مجةار الةتةدريةب و بةنةاء 

القدرات ا  رةقةد الةعةديةد مةأل 

  6182اانشةةطةةة اةةور رةةا  

 اشمل :

ع د يلورش  يلللاورك  لمل و   .1

يلل ك   و يللةى و ةقةت نة ة  

يل  كق ةعاد  وأهبل عةمةةةبةا  

يل ى نالمل و  و ذلك نةلةمةوكةل 

 م  يلوةير . 

ع د يلدور  يللدركبب  لمهظد ةي  .2

  Tailor Madeعمةبا  يلة ى ) 

) Training  نلمةوكةل مة  يلةقةو

 يلهولظدى

عةة ةةد لةةملةة  دوري  مةةحةةةةةبةة   .3

لملدرنةبة  مة  دينةل و نةار  

 ملدرنا ن( 211يلوةير  ) 

ع د يلورش  ية ةةةبةمةبة  حةو   .4

ا ل مةاري  يألري ةي ويلةمةبةا، 

و  IWMIنحول يلظبل نملاركة  

SIWI . 

ع د يلورش  يل ومب  يل انب  حو   .5

انلبار موي ي ح اد يلمبا، نمدكظ  

يألنبض و ك لك يلدمظار يلقةمى 

يلةة ةةانةةى لةةمةة كةة  يلةةبةةحةةوث 

/   21يلهاكدرولباب  نالة ة طةوم )

 م(. 1122/  21

في ن نامج يللدركةب يلة ةاراةي  .6

شار/ عدد م  يلبةاحة ةبة  فةي 

كةةور ةةا  و ور  عةةمةةل و 

م وم ي  نةار  يلدةودي ح نةةةغ 

عدد يلملاركب  نه ، يلهقالبةا  

 22م )1122نةةةم  يلةةةقةةةام 

 ملار/( .

وا  بو  مداعد ناحت لةدري ة   .7

يلماادلب  نمقةهةد يلةبةوندةاةو 

( مة  مدةاعةدو 1نهولظدي و )

يلباح ب  في ن نامج يلماادلبة  

 نأكادكمب  يلدودي  لةقةوم.

 

 

م  نقض ي ةنلةاةي  فةى يلةلةانةب 

 5يلم  ةدةي هةو انةلةبةار عةدد 

مدةةاعةةد نةةاحةةت اةةدكةةد )وةة ةةظةةبةة  

مقةوما ح مداح  و ا ل اد( و ذلةك 

ناللقاو  مي يةدير  يلقامة  لةةةمةويرد 

يلمالب  و يلبل ك  و يلةقةمةل اةارو 

مدةاعةدو نةاحة ةبة   5في انلبار 

و  ص هظد   مدنب . و وةا عة ةد 

( االما  لةلظ  يلةلة  ةبةا   1عدد ) 

م. كةمةا  1122فى مارد و  بلمب  

شار/ ناح و يلم ك  فةى يلةور  و 

يلم وم ي  يلقةمب  دينل يلدودي  و 

ناراإ ناة اف  الي يلملارك  فةي 

يلةلا  يلهظب  يلم لةه  و عةةي كةل 

 يلمدلوكا .

12 
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 6107التقويم الميالدش 



 إجتملعيلت 

 

 إحتســــــاب

بقلوب ملئها احلزن واالسى تنعي اسرة مركز 
البحوث اهليدروليكية فقيد الوطن 

د. الفاتح سعيد عبداهلادي
م / ديسمرب /الذي ليب نداء ربه ليلة السبت 

بودمدني .....
وننعي فيه دماثة اخللق وحسن املعاشرة ...

نسأل اهلل الكريم أن ينزله منازل الشهداء والصدقني 
وحسن اولئك رفيقًا وان يلهم اله وذويه الصرب اجلميل

“انا هلل وانا اليه راجعون ” 

18 



 ن كج   : نامركود يللبولوابا  ¨

 م : ماادلب  هبدروابولواي 2915 ¨

 الربرات العلمية : 

م  :  هبدروابةواي ومحةل يلمقةوما  يلمائبإ ويلمةبةا، 2911 ¨

يللوفب 7 و با م ك  مقةوما  يلمبا، يللوفب  نالهئب  يل ومةبة  

لةمبا، يل كهب  و عمل نظظا يلمقةوما  يلةلةغة يفةبة  لةةةظةبةل 

 يألةر  / وةير  يل و ويلمويرد يلمائب  .

م : رئبب وحد  يلببانا  ن دا م ك  مةقةةةومةا  2991-2992 ¨

 يلمبا، يللوفب  . ادير   نحاث يلمبا، يللوفب  . 

م : عمل في انلا  يلظماة  يل كا ب  لة  ينةا  2990 -  2991 ¨

 يلمائب  نحول ويدو نبا  ويل ا  .

م : مدك  لمل و  يل صد لةةةمةبةا، يلةلةوفةبة  2992 -م 2992 ¨

 يلملل ك . 

م : مدك  م ك  مقةوما  يلمبا، يللوفب  نة دير  1122م ةة 1112 ¨

 يلمبا، يللوفب  ويلودكا  ) نوةير  يل و ويلمويرد يلمائب  ( 

م : مظدق نمل و  يلةمةويرد يلةمةلةاةامةةة  1122م ةة 1121 ¨

 لةمويرد يلمائب  .

م : عسو له كق يلقمل لدري   ود ب  يلهبسانةا  مة  1125 ¨

  ال وحدب  يلمقبل  ويلظظام يلببئي .

مة م  يلي يأل  : 1122 ¨ عا مدير إ ارة اا واض المائية )إ ارة ال

 للمياه الجوفية والو يان (. 

 : مح  الديأل ض مد الحسأل كبير المخندس 

  خربات ساهمت يف تطوير الري
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