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في إطار دور المركز في تحفيز العمل البحبحبوبي والب ب بر            

العلمي محليًا وعالميًا،  نظم مركز الححوث الهيدروليبيبيب     

بود مدنى ورش  عمل عن م هجي  وكتاب  الححث البعبلبمبي     

استهدفت الورش  جميع الحاحوين ومساعدي الحاحوبيبن فبي      

م،  البهبدا ااسباسبي           8102( مارس 7ـ  6الفترة من ) 

التعريف بأهمي  إعداد الححوث وااوراق العلمي  بصبورة    

مولى وفق المراحل المعدة لمعبيبيبال البعبمبل البتبيبحبيب بي                 

بمستوي جيد،  د. نادر العاقب  المحاضر بجامبعب  كبولبن         

بمعهد التي لوجيا وإدارة المياه  كلبيب  البعبلبوم البتبيبحبيب بيب                  

بألمانيبا،  ششباد ببدور البمبركبز وإنبجباااتب  البوافبرة فبي                           

مجاالل الححوث التيحي ي  في شتى البمبجباالل البمبتبعبلب ب             

بالجانب االقتصادي واالجتماعي حبيبث  قبدم مبحباضبرة                

قيم  المحتوي اطروحتب  البواسبعب  فبي إعبداد البحبحبوث                  

واالوراق العلمي  ببمب بهبجبيبتب  البمبتبيبامبلب ، مب مبن عبلبى                        

ضرورة إتحاع الخيوال الالام   فيما طالب الم باركبو    

بضرورة التحلي بالصحر وبذل المزيد من الجهود لضما  

االستمراري  الكت اا المزيد من المعرف  العلمي  والعملي  

 المواكح  للتيور والتحديث في هذا المجال. 

استهل برنامج البيبوم ااول ببمبحباضبرال قبيبمب  شبمبلبت                     

الجانب ال ظري والتبي شوجبحبت حضبور وتبفباعبل وسب                  

الم اركين في طرح تجاربهم الساب   لهذا الجبانبب وكبا       

برنامج اليوم التالي استعراض عدد من ااوراق البحبحبوبيب       

التي شعدها الحاحوو  بالمركبز والبتبي تبم تب بويبمبهبا وفبق                   

 الم هجي   إلعداد الححث العلمي . 

     منهجية وكتابة البحث العلمي

نظم مركز الححوث الهيدرولييي  دورة تدريحي  حول               

ال مذج  الهيدرودي ميي  لألنهار و المجاري المائي                 

حيث ي تمل الحرنامج على ت ديم مادة نظري  عن                      

هيدرولييي  اانهار و ال ماذج الحسابي  وجانب تيحي ي       

، هذا و سوا تمتد      Sobekو عملي باستخدام برنامج 

مارس     01مارس وحتى            00فترة التدريب من           

م و ذلك ب اع  التدريب بمركز الححوث                        8102

الهيدرولييي ، بم ارك  الجهال ذال الصل  من             

ممولي إدارة الخزانال وشئو  مياه ال يل                     

وممولي هيئ  ال  ل ال هري إضاف                         

 لمساعدي الحاحوين بالمركز.  

 نمذجة هيدرودينمكية األنهار و المجاري المائية            



 اليوم العالمي للمياه                                                      

مارس من كبل     88ي ام احتفال اليوم العالمي للمياه س ويا في  

عام بوصف  وسيل  لجذب االنتحاه الي شهمي  المياه السيما المياه 

العذب  والدعوة الي اإلدارة البمبوبلبى البمبتبيبامبلب  والبمبسبتبدامب                     

لموارد المياه، ويسل   هذا اليوم العالمي الضوء س بويبا عبلبى       

جانب معين من اان ي  التي من شأنها ش  تحفظ مورد المياه 

العذب  لديمومتها والمحافظ  عليها من شجل ااجيبال الب بادمب ،       

وكا  شعار هذا العام ) اليحيع  اجل المياه ( ليوضح كيفبيب      

التصدي لتحديال ال ر  الحادي والع رين وااضرار الحيئي  التي ترتح  بتغير الم با  نسبحب  لبوجبود البفبيبضبانبال                 

 والجفاا والتلوث المائي في كل انحاء العالم، ويعلم ش  المياه تعتحر اللح   ااساسي  للحياة .

 .Mrفي إطار شن ي  بحوث الري البفبيبضبي قبام السبيبد                   

Malu Muia                     الخحير الف ي للبصب بدوق البدولبي لبلبتب بمبيب

( بزيارة للسودا  استغرقبت مبمبسب  شيبام           (IFADالزراعي  

مبارس، ببغبرض         0فبحبرايبر البى            82وذلك في الفترة مبن    

متاببعب  شن بيب   البمب بروع البذي يب بفبذه مبركبز البحبحبوث                               

الهيدرولييي ، شمل برنامج الزيارة  اجتماع مع فريق العمبل  

استعرض مالل  ما تم تحب بيب ب  مبن إنبجبااال، وفبى البيبوم                   

الواني قام الوفد بزيارة ميداني  لمب بروع  الب باز البزراعبي             

حيث تم عب بد اجبتبمباع مبع مبجبمبوعب  مبمبوبلبي ال بركباء                           

)م روع ال از الزراعبي، مبحبيب  البحبحبوث البزراعبيب ،                  

واارة الزراع  والي  كسال، إدارة المياه البجبوفبيب ، وحبدة        

ترويض ال از، رواب  مستخدمي المياه، م بظبمب  سبودا        

بال ( حيث تداول االجتماع مخرجال الدراس  المتمول  في 

إدارة وحوكم  المياه بال از وملص  ببمبخبرجبال هبادفب              

سوا تساهم في مسيرة سير الدراس  المست حلي  وامتتمبت  

الزيارة لمواقع العمل التيحيب بيب  ببأرض البمب بروع البتبي                

 نفذها فريق العمل الميلف. 

 زيارة ممثل اإليفاد للسودان              

1100221881   1100226882   1100228812                                1200481550       

info@hrc-sudan.sd                                                                                                    www.hrc-sudan.sd 


