
 

ٔٚؾغٍ إيذاداد انًٛبِ فيٙ    
انييضسا ييخ انييًييشٔٚييخ  ٔ ييذ         
ٚييلييهييم َغييجييخ ا٠ؼييًييب  فييٙ       

 يييبييييذ انيييُيييٛيييم ا٢صس           
ٔصاسح انييًييٕاسد انييًييب ييٛييخ         
ٔانكٓشثب  ثزكهيٛيم ييش يض       
انييجييؾييٕس انييٓييٛييذسٔنييٛييكييٛييخ      
ثييذساعييخ  صييبس انغييذ  ييهييٙ        
انًٕاسد انيًيب يٛيخ ٔرؾي يٛيم          
انخضاَبد ثٕاعؽخ  ًَيٕرط  

RIBASIM   أٚعب دساعخ ٔ
 صبس انغذ  هٙ انيًيغيبؽيبد     
انًشٔٚخ ثبنفٛيعيبٌ لانيش٘       
انفٛعٙ( ثبعزخذاو َيًيٕرط    

SOBEK             َييييي يييييى ٔ
انًعهيٕييبد انيغي يشافيٛيخ ل           

GIS       ٍا٢عزيؾيعيبس  ي ٔ )
(  ٔ  يييي٣            RSثييييعييييذ ل     

انذساعزٛيٍ  يهيٗ يؾيبس          
 انُٓبٚبد ا٢ٌ 

ثذأد انؾكٕيخ ا٢صيٛيٕثيٛيخ       
ثجُب  عذ ظخى  هٗ انُٛم 

و 3122اٞصس    ييبو          
رؾيذ أعيى عيذ انيُيٓيعيخ              

 (  لGERDا٢صٕٛثٙ 
ٔيٍ انًلشس أٌ رغز يش    

فزشح ا٠َؾب  عيزيخ أ يٕاو        
َٔصم انعبو نٛجذأ انيًيم    

و  ٚيلي       3128ثُٓبٚخ  بو 
 11:عذ انُٓعخ ؽٕانٗ   

 ى ؽًبل ؽش  انعبصيًيخ   
اٞصييٛييٕثييٛييخ أدٚييظ أثييبثييب          

 يى ييٍ        31ٔ هيٗ ثيعيذ        
انييييؾييييذٔد انغييييٕداَييييٛييييخ        
ا٢صييٛييٕثييٛييخ  أْييذا  انغييذ       
ْيييٙ ريييٕنيييٛيييذ انيييؽيييب يييخ           
انكيٓيشثيب يٛيخ ثيزيٕسثيٛيُيبد             

 70111ثغييعييخ رييٕنييٛييذ           
يييٛييغييبٔاد ٠َييزييبط ؼييب ييخ      
 ٓشٔيب ٛخ رلذس ثيؾيٕانيٙ      

عييييٛيييي ييييبٔاغ      260111
عب خ فيٙ انغيُيخ  انغيعيخ           

 ى 85انزخضُٚٛخ نهغذْٙ
4 

 ُذ إ زًبنّ  ٔرلذس ركهيفيخ    
 6ْزا انًؾشٔع ثؾيٕانيٙ     

يهٛيبس د٢ٔس أ٘ ؽيٕانيٙ          
 يهٛبس ثش إصٕٛثٙ 91

ْزا انغذ عزكٌٕ نّ  يذح     
 صبس  هيٗ دٔل انيًيصيت         
لانغٕداٌ ٔيصش(0 ٔييٍ       
انًزٕ   أَّ عٛ يٛيش َي يبو       
رذفق انُٛيم اٞصس   يهيٛيب          
ٔأٌ رُخفط انفيٛيعيبَيبد     
انيُييٓييشٚييخ ثييٛييُييًييب عييزييضداد      
 ييًييٛييخ انييًييٛييبِ فييٙ فييزييشح         
ا٠َؾغبس ٔ يٍ انيًيزيٕ ي        
اٚعييب أٌ ٚييضٚييذ رييٕنييٛييذ             
انؽب خ انًب ٛخ ييٍ انيُيٓيش         
ٔانغييذٔد فييٙ انغييٕداٌ          

  و2012انعذد األول  ـــ   يبرص   -انُشزة انذورٌت  نًزكش انبحىد انهبٌذرونىكٍت إصذارة ربع طُىٌت  

                                                     وزارة الموارد المائية و الكهرباء

 مركز البحوث الهيدروليكية

و ٔ يبٌ  3125أَلعٗ  بو 
ؽبفٝ ثب٢َغبصاد انيجيؾيضيٛيخ      
ٔا٢داسٚخ نزؾشٚي  ييب يٛيُيخ         
انعًم ثبنًش يض    يم ْيزا          
فٗ اؼبس انيليٛيبدح انيشؽيٛيذح           
ٔانزٗ ْٗ عش انيزيليذو   ٔ          
عب  رني  ثيزيعيبفيش عيٓيٕد            
انجبؽضٍٛ ٔانعبييهيٛيٍ ٔ يهيٗ        
سأعٓى انًذٚش انعبو ثيٕظي    
يعبٚٛش نيزيُيفيٛيز يؾيبسٚيعيٓيى            
انجؾضٛخ ٔانيزيٗ أصيًيشد فيٗ          
انزؽٕس انًهًيٕط نيهيًيش يض        
فييٗ رييهيي  انييفييزييشح  يي٣ل              
انًؾبسٚ  انجؾضٛخ انًزيعيذدح     
 ييييٕسعييييبد انييييزييييذسٚييييت          
ٔانيييٕسػ ٔانغيييًيييُيييبساد        
انًيؾيهيٛيخ      ٔا٢ يهيٛيًيخ                     

و    3126ٔانذٔنٛخ أيب  بو   
فزجذٔ ُْبك ثٕادس اَغيبصاد  
يضًشح فكبَذ انجيذاٚيخ  يٕٚيخ       
أثيييشصْيييب ٔسػ انيييعيييًيييم          
انيييذٔنيييٛيييخ ٔ ا٠ يييهيييٛيييًيييٛيييخ         

  ٔانًؾهٛخ  
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 كلمة العدد 

و/ أبىعبٍذِ بببكز أحًذ                                                                           اإلشزاف انعبو :حظٍ   ححزٌز:  حهبًَ  جبد اهلل  ابزاهٍى     و/ انُىر انطٍب     

  عهى انظىداٌدراطت آثبر طذ انُهضت األثٍىبً  



رعذ رلُيٛيخ َي يى انيًيعيهيٕييبد              
انغ شافٛخ ٔا٠عيزيؾيعيبس  يٍ        
ثييعييذ يييٍ انييزييؽييجييٛييلييبد راد          
ا٠عزيخيذاييبد انيٕاعيعيخ فيٙ            
ؽزٙ انًغب٢د انيعيًيهيٛيخ فيٙ           
إداسح انًيٛيبِ نيزيعيًيم ثيكيفيب ح              

  بنٛخ ٔ ذيبد أفعم  
رًبؽٛب  ي  عيٛيبعيبد انيذٔنيخ         

َٔٓغيٓيب فيٗ إَيفيبر انيجيشاييظ               
ا٠نكزشَٔٛخ  ؽٛش أ ذد ْزِ 
انذٔسح نًُزعخ عيٕاَيت إداسح     
انًٛبِ ٔييشا يجيخ انيفيٛيعيبَيبد           
ٔانييزييُييجيي  ثييٓييب  ٔ  فييٗ ْييزا               
ا٠ؼييبس رييى إَييعييلييبد  ييٕسط           
 هًٗ   بصخ ثبنٓٛئخ انيفيُيٛيخ       
انًؾزش خ انذا ًخ نًٛبِ انيُيٛيم      

ٚيُيبٚيش     33-29ثبنغٕداٌ يٍ 
و ٔرن  ثيزيًيٕٚيم ييٍ          3126

( داسط ٔ         31انٓٛئخ نعذد ل 
 . داسعخ

  يهُذص/حظب انُبى يوىطوى   
يلشس انٓيٛيئيخ أٔظيؼ       يحًذ، 

يبْٛيخ انيٓيٛيئيخ انيزيٗ أَؾيئيذ                
ث شض انيزيعيبٌٔ انيًيؾيزيشك            
ثٍٛ ؽيعيجيٗ ؽيًيبل ٔعيُيٕة              
انٕادٖ فٗ إداسح يٛبِ انيُيٛيم       

ٔ  بل إٌ ْيزِ انيذٔسح ريؤريٗ             
٠عييزييكييًييبل يغييٛييشح انييٓييٛييئييخ        
ني١سرييليب   ثييبٞدا  انييفيُييٗ ٔ            
رييضٔٚييذ يييٓييُييذعييٗ انييٓييٛييئييخ             
ثييبنييًييعييهييٕيييبد ٔانييًييٓييبساد        
اٞعبعيٛيخ ٔفيليب  نيجيشَيبييغيٓيب               
انزٖ أ ذرّ نهزذسٚيت  يؾيٛيذا       
ثييبنييغييٓييذ انييًييجييزٔل يييٍ  ييجييم        
أ عييب  ْييٛييئييخ انييزييذسٚييظ             
ثبنًش ض انزٚيٍ نيٓيى  يجيشاد          
ٔاعييعييخ ٔ يي٣ ييبد دٔنييٛيييخ            
ييزيعييذدح ييي  انييغيٓييبد  راد            
انصييهييخ فييٗ إؼييبس انييزييعييبٌٔ         
ٔانزيجيبدل انيُيفيعيٗ ٔانيزيؤْيٛيم               

((RS-GISثإعزيخيبو َي يبو      
 فٙ إداسح انًٛبِ ٔغٛشِ  

ؽييًييم انييكييٕط يييؾييبظييشاد       
َيي ييشٚييخ ٔرييؽييجييٛييلييبد  ييهييٗ          
إعييزييخييذاو صييٕس اٞ ييًيييبس            
ا٠صؽُب ٛخ ٔرؾهٛم انجٛبَبد 
ٔانًعهٕيبد  فٗ يغبل إداسح   

 انًٛبِ    

بزوفٍظوىر ٌوىَوض عوبوذاهلل           

يًضم انًذٚش انعبو /   قظى اهلل 

نهًش ض أداس فيعيبنيٛيبد انيٛيٕو         

انخزبيٗ يؾٛيذا   ثيبنيؾيعيٕس          

انُٕ ٗ ٔانًؾبس خ انٓبدفخ يٍ ثٍٛ يُٓذعٗ انٓٛئخ انفُيٛيخ انيًيؾيزيش يخ          

فيٛيًيب أثيبٌ ثيبنؾيشػ              -ٔانزٗ ريٕظيؼ سظيب انيذاسعيٛيٍ ييٍ انيذٔسح                   

            ٖ د. خوبنوذ        أْيًيٛيخ انيزيؽيجيٛيق              صب ص ٔأعيبعيٛيبد انيجيشَيبييظ ٔييذ

/ يُغق انكٕسط أيٍ  هٗ ظشٔسح  ٛيبو انيذٔساد انيعيهيًيٛيخ                جًعت 

نٓزا انجشَبيظ انزلُٗ انزٖ  ٕٚفش  ذيخ أفعم نًغزخذيّٛ ثذ يخ  يبنيٛيخ        

نزؾهٛم انًعهٕيبد انغ شافٛخ نزؾذٚذ يٕا   يؾؽبد انشصيذ ٔانيليٛيبط       

 هٗ ؼٕل َٓش انُٛم ٔفٗ انخزبو يُؼ انذاسعٌٕ ؽٓبداد  هًٛيخ  ييٍ       

 جم انًش ض  ٔؽٓبدح أ شٖ يٍ انٓٛئخ  ْزا ٔ  ذ ايٍ ييًيضيهيٕ انيٓيٛيئيخ            

 هٗ فب ذح انكٕسط ٔ ظشٔسح  لذ انيكيٕسط انيًيزيليذو فيٗ انيليشٚيت                   

 انعبعم 
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 انكىرص انعهًً نههٍئت انفٍُت انًشخزكت انذائًت نًٍبِ انٍُم ببنظىداٌ 

أظؾذ انجيبؽيضيخ اييٛيشح ييكيبٖٔ            

ييُييغيق انيزييٛيى انغيٕداَييٗ ثييبَيّ رييى               

أ زٛبس ؽٕض َٓش انلبػ نزؽيجيٛيق    

ْزا انًؾشٔع انجؾضٗ  ٔ يٍ أثيشص     

اَٞؾؽخ انًشريليجيّ ٔسؽيخ انيعيًيم            

انًضي   لذْب ثيًيذٚيُيخ  غي٣ فيٗ             

و 3126يبٕٚ   2-اثشٚم  :3انفزشح 

ٔرن  نهزؾبٔس ي   بفخ انً عغيبد  

انؾكٕيٛخ ٔانيغيٓيبد راد انصيهيخ            

ثزًُٛخ انًٕاسد انًب ٛخ نؾٕض َٓيش  

انلبػ فًٛيب ٚيزيعيهيق ثيخيؽيخ  يًيم                 

انًؾشٔع انيجيؾيضيٗ ٔاَيغي  انغيجيم             

ن٣عزفبدح يٍ ْزا انيًيٕسد انيًيب يٗ        

 انٓبو 

 فٗ أؼبس انجشَبيظ انجؾضٛٗ   

 Water , land andل 

Ecosystems         ٖٔانيييز  )

  ّ 0 ٚييلييٕو        (CGIAR(رييًييٕيينيي

يش ض انجؾٕس انٓيٛيذسٔنيٛيكيٛيخ            

 ل انغييٕداٌ ( انييٗ عييبَييت                  

U N E S C O -I H E  

ل ْٕنُذا (   عيبييعيخ ييكيبنيٗ                   

 METAMETA ل اصٕٛثٛب (  

ل ْٕنُيذا ( ثيبنيًيؾيبس يخ فيٗ                 

انًؾشٔع انيجيؾيضيٗ ل رغيخيٛيش             

انفٛعبَبد ييٍ أعيم ريؾيغيٛيٍ           

انًعٛؾخ ٔانُ بو انجٛئيٙ (   ٔ          
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انز٘ أ ًٛذ فعبنٛبد ٔسؽخ انعًم اٞٔنٛخ نجشَبيظ انًؾيبعيجيخ انيًيب يٛيخ ٔ            
ٚعزًذ  هٙ إعزخذاو َ ى انًيعيهيٕييبد ٔ ا٠عيزيؾيعيبس يٍ ثيعيذ                  

نزؾذٚذ  يًيٛيخ انيًيٛيبِ انيًيغيزيٓيهيكيخ   يجيشإعيزيؾيذاو صيٕس                              
اٞ ًبسا٠صؽُب ٛخ  ثإعزصؾبة  اٜصيبس   يهيٙ انيُي يى             

 ا٠ زصبدٚخ ٔا٠عزًب ٛخ ٔانُ بو ا٠ؽٛب ٙ 
رغش٘ انذساعخ دا م ؽٕض انُيٛيم انؾيش يٙ ثيًيٕا ي             
يخزبسح دا م  انغٕداٌ ليؾيشٔع دال انيضسا يٙ( ٔ            
يصش ليؾشٔع انغ٣و( ٔأصٕٛثٛب ليُؽلخ ربَب ثي٣ط(      

( IWMIَ ى انٕسؽخ انًعٓذ انعبنًٗ ٠داسح انًيٛيبِ ل     
ٔ إعزعبفٓب يش ض انجؾٕس انٓبٚذسٔنكٛخ  ثٕديذَٗ ٔ 

و  انغذٚش ثبنز ش  3126يبسط  22ـ:رن  فٗ انفزشح  
أٌ انذساعخ جيبسح  يٍ يؾيشٔع ريغيشٚيجيٙ ٚيٓيذ  إنيٙ                     
 رؽجٛق َ ى انشٖ انؾذٚضخ ثكفب ح  بنٛخ ٔرلُٛبد يزلذيخ  

 ٣ل انٕسؽخ  ذيذ أٔاس   ًم  ذح عٛيش  يذو انيًيٓيُيذط/          
WIM Bastiaanseen   انًؾبظش ثغبيعخ انزكُهٕعٛب ثٕٓنُذا ٔ

 ييذيييزييٓييب    يصًى انجشَبيظ  ذو ٔس خ  ٍ انجشَبيظ  أيب انٕس خ انزفصٛهٛخ نهجشَيبييظ   
/ ٍ إداساسح انًٛبِ ٔ ٔس خ أ شٖ  ذيٓب ثشٔفٛغش ثٛزش فبٌ دس صا  ريُيبٔنيذ  ي٣نيٓيب            يبسعشٚذ صٔارفٍٛ ثشٔفٛغٛش 

ٔس يخ  َيب يؼ فيٛيٓيب انيًي ؽيشاد انيؾيٛيٕٚيخ                        د  بنذ ثيٛيشٔ        ٔ يٍ انغبَت انغٕداَٙ  فلذ   ذو  يز ٛشاد يصبدس انًٛبِ
٠عزخذاو انجشَبيظ فٗ رؾذٚذ  ًٛخ انًٛبِ انًغزٓهكخ ثٕاعؽخ انًؾبصٛم انضسا ٛخ ٔ رلذٚش ا٠َزبعٛخ ٔ أٚعيب  ييعيشفيخ           

ٔس خ رعشٚفٛخ نًُؽلخ انيذساعيخ ثيبنغيٕداٌ          يؾبسك أثٕ جٛذح ثبثكش   ثشٔفغٕس دا  ا٠داسح ٔ  فب رٓب انعهًٛخ   ًب  ذو  
يُٓذط / ييجيبسك  يٕض ييذٚيش               ليؾشٔع دال انضسا ٙ ( يٍ ؽٛش انًٕ   ٔانًُبؿ ٔانًغزً  انًؾهٗ ثًؾبس خ يٍ   

 انًؾشٔع 
انًذٚش انعبو نهًش ض  ُذ يخبؼجزّ نهٕسؽخ  أ ذ أًْٛخ ْزح انذساعخ انزلُٛيخ انيؾيذٚيضيخ ٔ انيزيٗ              ثشٔفغٛش/ ٚبعش  جبط   

رعُٗ ثب٠سرجبغ ثبنٕا   ا٠ زصبدٖ ٔا٠عزًب ٗ  هٗ اٞسض ثإ زجبس أَٓب رغشثخ عذٚذح رًكيٍ ييزيخيزٖ انيليشاس ييٍ              
يعشفخ إعيزيخيذاييبد انيًيٛيبِ ٔ              
عذٔاْب ٔ اٞصش ا٠ٚغبثٗ  يهيٗ   
انًٕا   انًعُٛخ فًٛب أثبٌ أًْٛخ 
انييًييش ييض فييٗ إ ييزييٛييبسِ نييعييلييذ           
انييٕسػ انييجييؾييضييٛييخ انييًييٓييًييخ ٔ         
يؾبس خ انجبؽيضيٛيٍ فيٗ  يٛيفيٛيخ             
يييييعييييبنييييغييييخ صييييٕساٞ ييييًييييبس      
ا٠صؽُب ٛخ ثغبَت يؾبس زٓى 
فٗ رؾهٛم انجٛيبَيبد ٔانيُيًيزعيخ         
ثٕاعؽخ انكًجٕٛرش ٔفيٗ  يزيبو        
ؽذٚضّ  ذو يغزخشعبد انٕسؽخ 
انزٙ إ ززًذ فعبنٛبرٓب ثًُب بؽخ 
اٞ َؾؽخ انًغزليجيهيٛيخ نيزيكيًيهيخ            
انييذساعييخ  ييًييب رييًييذ انييضٚييبسح         
انًٛذاَٛخ نهًؾبس ٍٛ  نًيؾيشٔع   

  دال انضسا ٗ

  انشزقً ببنًزكش نهٍُم انشزقًورشت انعًم األونٍت نًشزوع دراطت انًحبطبت انًبئٍت 
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َ يييى يش يييض انجؾيييٕس انٓبٚذسٔنٛكٛيييخ ص٣صيييخ       
 37انيٙ     33دٔساد رذسٚجٛخ فٙ انفزشح ييٍ     

و ظييًٍ يييؾشٔع إعييزخذاو        3126فجشاٚييش   
ركُٕنٕعٛب انًعهٕيبد ٔا٠رصب٢د انز ٛيخ ٔ       
انلب ًييخ   هييٙ صييٕس اٞ ًييبس ا٠صييؽُب ٛخ         
نزؾييغٍٛ إَزبعٛييخ انًؾبصييٛم فييٙ ييييؾشٔع           
انغضٚييييييشح  إعييييييزٓذ  انزييييييذسٚت ص٣صييييييخ          
يغًٕ ييييييبد; انًييييييضاس ٍٛٛ  انًشؽييييييذٍٚ        
انييضسا ٍٛٛ  ٔانجييبؽضٍٛ ثييبنًش ض  ٔ رٓييذ          
ْزِ انذٔساد انزذسٚجٛخ إنٙ ثُب  انلذساد فٙ    
يغبل إعيزخذاو رلُٛيبد ا٠عزيؾعبس  يٍ ثعيذ            
ٔا٠رييصب٢د فييٙ إداسح انًؾبصييٛم ٔانًٛييبِ          

 نهضسا خ انًشٔٚخ  
يييذٚش انًييؾشٔع انٕٓنُييذ٘ / سايكييٕ دصعييذ       

يييٍ ؽييش خ إٚهٛييم / ييبل     
َؾيٍ اٌٜ فييٙ انًشؽهييّ     
انضبَٛيييخ ييييٍ انًيييؾشٔع      
ْٔييٙ يشؽهييخ انزذسٚييت     
ٔا٠سؽييييييبد نهًييييييضاسع    
ٔانًشؽييييييييييذ انفُييييييييييٙ     
ٔانجبؽش يؽبنجب  ثزكبييم    
اٞدٔاس ٠َغيييييييييييييييييبػ      
انًؾشٔع  ٔ فيٙ عيٛب        
يزييييييصم  ييييييبو يذٚييييييش      

ٔ       eleafؽيييييييييييش خ
يييييييييذٚش بو انًش ييييييييض    
ثضٚيييبسح نهيييغٛذ/ ٔصٚيييش      
انضسا يييخ ا٠رؾيييبد٘ ٔ      

س ٛييييييظ يغهييييييظ إداسح       
انًؾشٔع ث شض انزُٕٚش  
 ٍ انزغشثخ فٙ ييؾشٔع     
انغضٚييشح ْييزا ٔ  ييذ ٔعييّ      
انييييغٛذ/ انٕصٚييييش ثعًييييم       
يلييزشػ نذساعييخ يزكبيهييخ      
نيي١داسح انًٛييبِ فييٙ أؽييذ         
 أ غبو انش٘ ثبنًؾشٔع  

انًييييضاسع أؽًييييذ  هييييٙ       

انًيغهًٛخ    -يغب ذ /  غى   

   49 ييييييبل ; ل ًٚزهيييييي            

فييذاٌ( إٌ ْييزا انًييؾشٔع     

ٚعييذ َلهييخ  جييٛشح نهًييضاسع يييٍ  يي٣ل رهلُُٛييب          

يعهٕيبد رلُٛخ  ًٛخ  يجش انشعيب م انليصٛشح      

ثبنًٕثبٚم رٕظؼ انُلص أٔ انضٚبدح فٙ  ًٛخ    

انغًبد ٔرٕظيؼ انخهيم ثبنؾليم   ٚعزيجش ْيزا            

 ًم ي عظ ثؽشٚلخ  هًٛخ ٔأرٕ ي  إَزبعٛيخ         

 بنٛخ ْزا انًٕعى   انًضاسع /  جيبط أؽًيذ         

انخيييعش   شٚيييخ انغجٛهٛيييخ ل ًٚزهييي  فذاَٛٛيييٍ           

ثييصم( أَييب يلعييذ ٔن شٔفييٙ انييصؾٛخ ْييزِ            

أؽٕط نٓزح انزغشثيخ انيزٙ رًكُيُٙ ييٍ إداسح            

 ؽلهٙ دا م يُضنٙ  

( داسط ٔ داسعيخ         37رى إَعلبد انذٔسح ا٠ هًٛٛخ انضبَٛخ ٠داسح اٞؽٕاض انًب ٛخ ٔرًُٛخ انًٛبِ انغٕفٛخ ثش بٚخ يُ ًخ ا٠ٚلبد  نعذد ل 
يبسط انًبظٙ ان شض يُٓب إن ب  انعٕ   هٙ أًْٛخ ا٢ؽٕاض انًب ٛخ ثصٕسح يزكبيهخ نؾلٛيٓيب انغيؽيؾيٙ         :2ـ26فٙ انفزشح يٍ 

ٔانغٕفٙ    زن  يعشفخ انلٕاٍَٛ انؾب ًخ نهًٛبِ انغٕفٛخ انعبثشح ٔ ٛفٛخ انًغبًّْ فٙ ٔظ  انغٛبعبد ٔانزؾشٚعبد  هٙ انيًيغيزيٕ٘       
انًؾهٙ ٔا٠ هًٛٗ  رُبٔنذ انذٔسح انيًيفيٓيٕو انؾيبييم نيهيزيذسٚيت                

 ثجعذّٚ انُ ش٘ ٔانعًهٙ
ثبنزش ٛض  هٙ ؽٕض ركض٘ ل ثؤصٛيٕثيٛيب( ٔ يؽيجيشح لانغيٕداٌ(               

 ذساعخ ؽبنخ  أٔصذ انذٔسح ثعشٔسح  لذ عهيغيبد ريذسٚيجيٛيخ          

ؽٕل انًٕاصَخ انًب ٛخ نهًٛبِ انغٕفٛيخ انيًيزيعيهيليخ ل ثيبنغيؾيت                      

انز زٚخ   اٞيٍ انًب ٙ(  ٍ ؼشٚق انًُبصط انشٚبظٛخ يٍ أعيم     

رًُٛخ ٔإداسح انًٕاسد انيغيٕفيٛيخ ٔ ٔظي  انغيٛيُيبسٚيٕ انيُيٓيب يٙ                      

نهزًُٛخ انًغزذايخ  ٔ فٙ انٕٛو انخزبيٙ  يبو انيذاسعيٌٕ ثيضٚيبسح             

ؽلهٛخ نخضاٌ عُبس نيًيعيشفيخ َي يبو انيش٘ ييٍ  ي٣ل ريش يزيٙ                       

انغضٚشح ٔانًُب م ٔ يؾؽخ انزٕنٛذ انكٓشثب ٙ ثبنخضاٌ ؽٛيش ريى     

 رٕصٚ   انؾٓبداد نهذاسعٍٛ ثًٕ   انخضاٌ  

 انذوراث انخذرٌبٍت نبزَبيج اإلحصبالث انذكٍت داخم انحقم

 ورشت اإلدارة انًظخذايت نألحىاض انًبئٍت انًشخزكت  
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ؼبنت ٔؼبنجخ ث شض انضٚبسح انعهًٛخ انًيٕظيٕ يخ     68اعزعب  انًش ض ذد

ٔفق انًُٓظ انزعهًٛٗ نؽ٣ة انصم انغبثي  ٔانيضيبييٍ ييٍ يي عيغيخ انيًيغيذ                    

انعبنًٛخؽٛش  بٌ فٗ إعزلجبنٓى يُٓذط/ أثٕ جٛذح ثبثكش إَبثخ  ٍ انًذٚش انعبو 

     نهًش ض ٔانزٖ  ذو ؽشؽب  يجغؽب   ٍ ْزا انصشػ انعهًٗ انٓبو 

  ٔانضبيٍ  يٍ ي عغخ انًغذ انعبنًٛخ  انفصم انغبث 
 ؼ٣ة عبيعخ انغٕداٌ نهعهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب 

  ؼ٣ة عبيعخ انلعبس 

   رذسٚت ٔؽذح رُفٛز انغذٔد 

ثؽهت يٍ ٔصاسح انزخؽٛػ انعًشاَٗ ٢ٔٚيخ انيغيضٚيشح نيؾيم يؾيكيهيخ                  
انٓذاو انزٖ ٚٓذد ثٛبسح يٛبح انؾشة ٔ صش انعيٛيبفيخ ثيٕدييذَيٗ   يبو            
انًش ض ثغٕنخ يٛذاَٛخ نًعبُٚخ انًؾكهخ ٔٔظ  ؽهٕل عزسٚخ نهًؾكيهيخ   
 هصذ انضٚبسح ثًلزشؽٍٛ اٞٔل  ًيم ؽيم إعيعيبفيٗ أييب انيًيليزيشػ                   
انضبَٗ  ًم دساعخ يزكبيهخ نؾم يؾكهخ انٓذاو فيٗ انيؾيجيظ انيًيزيب يى             

ٔ ذ ٔافلذ ٔصاسح انزخيؽيٛيػ انيعيًيشاَيٗ            –نًذُٚخ ٔديذَٗ ؽ٣  عزسٚب 
  هٙ انًلزشؽٍٛ ؽٛش  بيذ ثزٕفٛش انًٛضاَٛخ انكبفٛخ انؾم ا٠ععبفٙ 

 

و َ ى انًش ض دٔسح  رذسٚجٛخ نخشٚغٙ انُٓذعخ 3126فٙ أٔا ش ؽٓش يبسط 
( ثكبفخ رخصصبرٓى ٔرن  فٙ إؼبس ثشَبيظ انزذسٚت انلٕييٙ انيز٘      ::انذفعخ 

رعذِ ٔؽذح رُفٛز انغذٔد  د/ أيٛشح  جذانشؽٛى  انيًيؾيش   يهيٙ ثيشَيبييظ ْيزِ                 
انذفعخ  أٔظؾذ أٌ انجشَبيظ انًٕظٕع عبس ٔفيق انيًيؽيهيٕة ؽيٛيش ريهيليٙ                   
 ٣نّ انذاسعٍٛ يؾبظشاد  هًٛخ يكضفخ ٞعبعٛبد ا٠داسح انًضهٙ نهًٛيبِ ييٍ     
 جم انجبؽضٍٛ ثبنًش ض ٔ فٙ انٕٛو انخزبيٙ  بو انذاسعٌٕ ثضٚبسح نلُؽشح ثيٛيكيخ      

 نزٕظٛؼ انًفبْٛى انُ شٚخ  

 بو ؼ٣ة عبيعخ انلعبس   هٛخ انعهٕو انضسا ٛخ ٔانجٛئخ ثضٚبسح  نهًش ض ٔ رن  فٙ 

إؼبس سؽهزٓى انعهًٛخ ن٢ٕٚخ انغضٚشح ث يشض سثيػ انيغيٕاَيت انيعيًيهيٛيخ ثيبنيُي يشٚيخ                        

 213ٔيعشفخ انًضٚذ يٍ انعهٕو انضسا ٛخ ي  انغٓبد راد انصهيخ ٔ  يبٌ  يذدْيى             

 ؼ٣ة ٔؼبنجخ  

و  ييبو ؼيي٣ة انذساعييبد انضسا ٛييخ  ييغى انُٓذعييخ ثغبيعييخ           3126ُٚييبٚش  32فييٗ ٚييٕو   

انغٕداٌ نهعهٕو ٔ انزكُٕنٕعٛب ثضٚيبسح  هًٛيخ نهًش يض ٔرني   ث يشض انزعيش   هيٗ                     

 انجشايظ انُٓذعٛخ انًزعهلخ ثبنًٕاسد انًب ٛخ  ٔ اَٞؾؽخ انجؾضٛخ اٞ ش٘ نهًش ض                                   

 سٌبراث طالبٍت 

والٌت  انجشٌزة  –يشكهت هذاو انٍُم األسرق   



ؽ ٙ انًش ض ثُٛم صلخ يُ ًخ ا٠ٚلبد ثإَيعيليبد أٔل      
دٔسح رذسٚيجيٛيخ ثيعيذ ييُيبفغيخ  يٕثيخ يي   يذد ييٍ                          
انغبيعبد ٔ يشا ض انجؾٕس راد انصهيخ ٔ  يبَيذ        
انذٔسح فٗ ُْذعخ انفٛعبَبد ٔ انزيُيجي  ثيٓيب ؽيٛيش            
إَز ًذ انذٔسح ثًؾبظشاد رعشٚفيٛيخ ييكيضيفيخ ييٍ            

ُٚبٚش نًُٓذعٙ انًٕاسد انًيب يٛيخ ييٍ دٔل          26ـ22
داسط ٔ داسعيخ ثيزيًيٕٚيم ييٍ                  33ا٠ٚلبد نيعيذد       

ا٠رييؾييبد اٞٔسثييٙ ظييًييٍ ثييشَييبيييظ انييًييغييب ييذاد            
انًٕعٓخ نذٔل ا٠ٚلبد ل انغٕداٌ ـ أصٕٛثٛب ـ  ُٛيٛيب ـ      
ٕٚغُذا ـ عيُيٕة انغيٕداٌ ـي ثيٕسَيذ٘ ـي يصيش ـ                     

 انصٕيبل ـ عٛجٕرٙ ( 
ثشٔفٛغش / ٚبعش  جبط  انًذٚش انعبو نهًش ض   بل  
إٌ ْيزِ انيذٔسح ريعيزييجيش فيشصييخ عيٛييذح  نيعييشض                       
انيخييجيشاد انيٓييُيذعييٛيخ انيًييزيشا ييًيخ ثيبنغييٕداٌ فييٙ                  
نًغب٢د انًخزهفخ ٔنزُفٛز انيًيؾيشٔ يبد انيجيؾيضيٛيخ              

 انشايٛخ نُٓعخ انًٕاسد انًب ٛخ   
د/ يؾًذ رٕفٛق0 يذٚيش يؾيشٔع ؽيجيكيبد انيشصيذ                
انٓٛذٔنٛكٙ نذٔل ا٠ٚيليبد   يبل ريؤريٙ ْيزِ انيذٔسح                
نزٕؼٛذ عجم انيزيعيبٌٔ فيٙ ييغيبل انيًيٛيبِ ٔريجيبدل                      
انخجشاد ثٍٛ انذٔل انًؾزش خ ٔ ذ َيبل انيذاسعيٌٕ      
 يعهٕيبد عٛذح يٍ  جشا  ْٛئخ انزذسٚت ثبنًش ض   
د/ ٚبعش صبنؼ  انًؾش  انًٛيذاَيٙ نيٓيزِ انيذٔسح             
 بل إٌ انذاسعٍٛ َبنٕا ثبنؾيشػ ٔانيزيؾيهيٛيم  يٛيفيٛيخ               

إد بل انجٛبَبد ٔرؾهٛهٓب   إظبفخ نزعشٚفٓى ثبنزُج  ثبنفٛعبَبد ٔرزيجي  عيشٚيبٌ        
 ااَٞٓبس يٍ يؾؽخ سصذ ٞ ش٘  

ٔفٙ انٕٛو انخزبيٙ  بو انذاسعٌٕ ثضٚبسح يٛذاَٛخ نًش ض انزُجي  ثيبنيفيٛيعيبَيبد          
ثش بعخ انًٕاسد انًب ّٛ ثبنخشؼٕو ٔأ ش٘ نخضاٌ عجم أٔنٛب  ؽٛش رى رٕصٚي   

 انؾٓبداد انعهًٛخ نهًؾبس ٍٛ   

0511843221  -  0511846224ت          -الحي السوداني           -شارع النيل           -ودمدني      

 info@hrs-sudan.sd  6انبزٌذ االنكخزوًَ   -و  2012هٍــــــذرونــٍكب      اإلصذارة االونً نهعبو 

 انذورة انخذرٌبٍت األونً نذول اإلٌقبد  انخبصت بهُذطت انفٍضبَبث وانخُبؤ بهب

 يشبركت انًزكش فً اإلحخفبل بٍىو انًٍبِ انعبنًً  

و انيز٘ َ ًيّ يعٓيذ إداسح انًٛيبِ ٔ انيش٘               3126ييبسط   33ؽبسك انًش يض ثبنؾيعٕس فيٙ ا٠ؽزفيبل ثٛيٕو انًٛيبِ انعيبنًٗ  فيٙ                      

ثغبيعخ انغضٚشح ثبنزعبٌٔ ي  ْٛئخ يٛبِ ٢ٔٚخ انغضٚشحٔ رن   ثلب يخ انيؾٓٛذ ثبنُؾٛيؾٛجخ  د/انزغيبَٙ ثيؾٛش انُيٕس   ًٛيذ انًعٓيذ                    

 بل إٌ انٓذ  اٞعبعٙ يٍ ا٠ؽزفبل نفذ إ٢َزجبِ ًْٞٛخ انًٛبِ ٔانزًُٛخ انًغزذايخ ٔانزٙ  بَذ ؽعبس اٞيى انًزؾيذح ن١ؽزفيبل  ٔ         

ظيًٍ فعبنٛيبد ا٠ؽزفييبل  يذو   د/ أؽًييذ يؾًيذ  دو  انًغزيؾبس انفييُٙ نيٕصاسح انًييٕاسد انًب ٛيخ ٔ انكٓشثيب   يغبظييشح   يٍ عييذ                                  

انُٓعخ ا٢صٕٛثٙ   ٔ  ٣ل انُلبػ  ذو د/ ٚبعش صبنؼ أؽًذ انجبؽيش ثيبنًش ض  يعهٕييبد ْبييخ ٔ صيشح  يٍ انيغذ ٔانيزٙ عيب د                      

 ظًٍ سعبنخ انذ زٕساح انزٙ أعشاْب ثعُٕاٌ ل  صبس انزعشٚخ فٙ انٓعجخ ا٢صٕٛثٛخ ٔا٠ؼًب  فٙ انغٕداٌ( 



  تـعـــــــازي

املفتش اإلداري/ أمحد خري آدم سراج                                                              مهندس املساحة/ آدم أمحد آدم

 

فييٗ إؼييبس انييزييكييبفييم اا٠عييزييًييب ييٗ          

ٔرعضٚضا  نزخهٛذ ر شٖ انيعيًيم أ يذ         

انًش ض إؽزفب٢   شو  ٣نّ يعبؽٛيٙ  

و 3125انييخييذيييخ انييًييذَييٛييخ نييهييعييبو        

 شفبَب  ثذٔسْيى ٔ  دا يٓيى انيغيهيٛيم              

ٔ ييجييشارييٓييى انييٕاعييعييخ ٞ ييضييش يييٍ           

 ييًييغييٛييٍ  ييبيييب  أفييُييٕا ؽييٛييبرييٓييى        

إع٢٣  نيٓيزا انيٕؼيٍ ثيعيؽيب يٓيى                

انًًزذ انٙ يب ثعذ عٍ انيًيعيبػ        

و/أؽًذ ييؾيًيذ  يهيٗ أثيٕ عيٍ                  

ييذٚييش  ييبو انؾييئييٌٕ انيًييبنييٛييخ ٔ           

ا٠داسٚخ  إَبثخ   ٍ انيًيعيبؽيٛيٛيٍ         

 ذو َصب ؼ إسؽيبدٚيخ نيهيعيبييهيٛيٍ           

ثييبنييخييذيييخ أثييشصْييب انييزييهييًييزح                

ٔانزٕاظي  انيزيٗ ريليٕد نيًيكيبسو               

اٞ ٣  نكغت صيليخ ٔؽيت        

انييُييبط  ٔفييٗ انييخييزييبو رييى            

انزكشٚى انيشييضٖ ييٍ  يجيم            

انًذٚش انعبو ٔانعبيهٍٛ فكبٌ 

يُٓى انؾكش ٔانضيُيب  ٔ يهيٗ      

ْبيؼ انزكشٚى رى انزشؽيٛيت   

  حكزٌى انًعبشٍٍٍ

0511843221  -  0511846224ت          -الحي السوداني          -شارع النيل       -ودمدني        

  info@hrs-sudan.sdانبزٌذ االنكخزوًَ   -و  2012هٍــــــذرونــٍكب      اإلصذارة االونً نهعبو  7

فٙ إؼبس َٓظ ٔ عٛبعخ يش يض انجؾيٕس انٓٛذسٔنكٛيخ       
انشايٛخ نهزغٕٚذ ٔ رش ٛيخ اٞدا  ا٠داس٘ ٔ انفيُٙ  ٔ           
 ٣ل ا٠عزًبع انزؾبٔس٘ نهعيبيهٍٛ ثيبنًش ض فليذ ريى          

 إ زٛبس  م يٍ;
ثبؽش د   بنذ عًعخ ثٛشٔ* انفُٙ/  بنذ  جذ انْٕيبة  
يٓييذ٘  *  انكبرييت/  ٕصييش  ييٕض يؾًييذ* انعبيييم/             

  ضًبٌ  جذ اهلل أؽًذ
و   يم  فيٙ يغيبل      3125َغجخ  نزًٛض  دا ٓى فٙ انعبو 

رخصصّ  ْزا ٔ  ذ رى ا٠ زٛبس ٔفيق يعيبٚٛش يعُٛيخ           

رزًبؽييٙ ثييؤؼش ٔ نييٕا ؼ انخذيييخ انعبيييخ  ٔ رييؾغٛعب              

نهعبيهٍٛ ثبنًش ض  بؼجيخ  ٔ  هيق سٔػ انزُيبفظ  فليذ              

سصيييذد رؾفيييٛض ييييبنٙ يزٕاظييي  نهًخزيييبسٍٚ نهعيييبو         

و   هٙ أٌ ٚكٌٕ يجذأ انزُبفظ ٔ انزؾفٛض ْيزا  3125

   دٚذٌ انًش ض  م  بو 

   و2012ححفٍش ريشي نألداء انًخًٍش نهعبو 

بقلوب مليئة باحلشن واألصي راضيًة بقضاء 

اهلل، تننن نننةننني  صنننزث منننز نننش ا ننن ننن نننو                   

اهلايدرو يكية فقيديها با وسارث  ا لذان 

وافتهم امل ية  صز علة مزضية مل متهلهنم  



 

 

 يُٓذط ; نؽٛفخ أؽًذ ععٛذ يؾًذ  ٛش   

 ; عبيعخ انخشؼٕو ثكبنٕسٕٚط يشرجخ انؾش  ُْذعخ يعًبس            2:91

 ; يُؾذ دسعخ يُٓذط أ صب ٗ يٍ انًغهظ انُٓذعٗ           2:98

 إداسح انًؾشٔ بد  –و; يغب ذ يُٓذط 2:91-2:93

 و; يُٓذط  غى إداسح انًؾشٔ بد 3::2:93-2

 و; يُٓذط ثلغى إداسح انًؾشٔ بد ل  غى ا٠ؽشا  ( 5::3-2::2

 و; ثبؽًُٓذط انًعًبس إداسح انًؾشٔ بد ل غى انزصًٛى( 7::5-2::2

  غى انزصًٛى(  -و; يذٚش  غى انًعًبس ل إداسح انًؾشٔ بد7-3118::2

 و; ثبؽًُٓذط انش بعخ ثبنؾئٌٕ انًبنٛخ ٔا٠داسٚخ :3118-311 

 و; َب ت يذٚش ٔؽذح انًزبثعخ نٕصاسح انًٕاسد انًب ٛخ  ٔ انكٓشثب  3122-:311

دساعبد  –رصًٛى يعًبسٖ إَؾب اد رؾؽٛت  -انًغب٢د; انزخؽٛػ انعًشاَٗ
 انؾبعت اٜنٗ  -انغذٖٔ نهًؾشٔ بد

 و        ; أٔل يُٓذعخ رلب ذد نهًعبػ ا٠عجبسٖ ثبنغٕداٌ 3125

دٔسح – ٕسط اٞرٕ بد –انًزعبٌَٕٔ انعشة  - ٕسعبد       ; عبيعخ انغضٚشح 
 رجغٛػ ا٠عشا اد يعٓذ انزؽٕٚش ا٠داسٖ  عبيعخ انخشؼٕو  

 

َيي ييًييذ انييهييغييُييخ ا٠ ييزييصييبدٚييخ        
ٔا٠عييزييًييب ييٛييخ نيي ييشثييٙ أعييٛييب          
ل ا٠عييكييٕا( إعييزييًييبع نييغييُييخ                
انًٕاسد انًب ٛخ نذٔسرٓب انؾبدٚيخ  
 ؾش ثًيذٚيُيخ  يًيبٌ  يبصيًيخ             
انًًهكخ اٞسدَيٛيخ انيٓيبؽيًيٛيخ ٔ            

ييبسط  38ــ   37رن  فٙ انفزشح 
و  رييٓييذ  انييذٔسح إنييٙ          3126

رٕفٛش ا٠ؼبس انشعًٙ نًيُيب ؾيخ    
انزؾذٚبد ٔانعلجبد انزٙ ريٕاعيّ     
انًيُيؽيليخ انيعيشثيٛيخ فيٙ ييغيبل                  
ا٠داسح انييًييزييكييبيييهييخ نييهييًييٕاسد          
انًب ٛخ  ٔانُُٓظ انيًيزيجيعيخ  يهيٙ            
انصعٛذ ا٠ هًٛٙ إظبفخ  يعبنغخ 
ٔ  عيييبٚيييب إييييذاداد انيييًيييٛيييبِ            
ٔانصييش  انصييؾييٙ ٔريي ييٛييش            
انًُبؿ ٔإداسح انًيٕاسد انيًيب يٛيخ        

انًؾزش خ  ٔ انزشاثػ ثٍٛ انًيٛيبِ   
ٔانييؽييب ييخ ٔانيي ييزا  ثييب٠ظييبفييخ         
نييعييًييهييٛييخ إ ييذاد  ييؽييخ اٞيييى             
انًزؾذح نهزيُيًيٛيخ نيًيب ثيعيذ  يبو                

و   ْييزا ٔ ييذ إ ييزييبسد           3126
انييهييغييُييخ وانييًييٛييبِ ٔانييزييُييًييٛييخ                
انًغزذايخ و ؽعبسا  نهذٔسح ؼجليب    
نؾعبسْٛئخ اٞيى انًزؾذح نيهيٛيٕو      

و     3126انعبنًٙ نهًٛبِ نيعيبو       
 ؽبسك فٙ انذٔسح يًضهٕ انذٔل  

ٔفييٙ ا٢عييزييًييبع رييى إَييزييخييبة            

أ عب  انًكزت انزُفٛٛز٘ نهغيُيخ   

انًٕاسد انًب ٛخ ثؤ زٛبس ـ رَٕيظ  

س ييٛييغييب  ٔانييجييؾييشٚييٍ ٔانغييٕداٌ       

َٕاثب  نهش ٛظ ٔ انيعيشا  ييليشسا        

 نهغُخ 

 إجخًبعبث نجُت انًىارد انًبئٍت ببإلطكىا 

 خبزاث طبهًج فً حطىٌز  انزي  

انًهُذص / 
 

طعٍذ يحًذ 
نطٍفت أحًذ 

 يعبٌزة بعط انًُشآث انًبئٍت بًشزوع انزهذ انشراعًحىقٍع عقذ  
و رٕ ٛ  انعلذ انًجشو ثٍٛ انًش ض ٔ ٔؽذح رُفٛز  شض اٞٔث  نزؤْٛم ثُٛيبد انيش٘ اٞعيبعيٛيخ ثيًيؾيشٔع انيشْيذ                   3126يبسط  31رى فٙ 

انضسا ٙ ث شض  ًم يعبٚشح نجعط انًُؾآد ثبنًؾشٔع  ًٚزذ  ًم انًعبٚشح نًذح  بو نزي يؽيٛيخ انيزيصيشٚيفيبد انيذَيٛيب ٔ انيًيزيٕعيؽيخ ٔ                            

انلصٕ٘ نٟثٕاة ٔانٓذاساد  ًب رؾًم انًعبٚشح  نزضجٛذ انش بو نلٛبط انًُبعٛت أيبو ٔ هم انًُؾآد انًعُٛخ ثبنًيعيبٚيشح  ْيزا ٔ  يذ ثيذأ                

 و 3126يبسط  42انعًم فٙ رُفٛز انعلذ يُز 


