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 أنشطة مشروع الري الفيض ي
 )املرحلة الثانية( 

يتواصل العمل في هذا المشروع للعام الرابع على التوالي، وفي هذا اإلطار يتبنى المركز دراسة  ددار  
م  حية  تةم 7102-7102المياه على مستوى الحقل في مشروع القاش الزراعي بوالي  كسال للموسم 

 دجراء بعض التعديالت على مستوى الحقل في أحد المساقي بتفتيش كسال كما يلي: 

 / تقسيم مساح  المسقا بالتساوي   0
 / دنشاء قنا  مسقا 7

وباإلستناد على النتائج اإليجابي  المتحصل عليها العام الماضي، يقوم المةشةروع بةتةكةرار الةتةجةربة  فةي 
 م ( في أثنين من المساقي بالمشروع في كل من تفتيشي كسال ودقين.7102 -7102هذا الموسم )

و قد بدأت التحضيرات في وقت سابق من هذا الموسم إلعداد المساقي التي يتم العمل فةيةهةا، حةية   
تم دجراء أعمال المساح  والتصميم ومن ثم تشييد القنوات المقترح ، من جه  أخرى يقوم فريق العمةل 
بالمشروع بإجراء قياسات كميات مياه الفيضان التي يتم ددخالها لري المساقي دعتبارًا من نهةاية  شةهةر 

 أغسطس. 

 برنامج رصد حركة إلاطماء

م حي  بةدأ فةي شةهةر يةونةيةو وفةق 7102جاري العمل األن في مشروع مراقب  اإلطماء لهذا الموسم  
البرنامج المعد لعدد تسع  محطات تتوزع على النيل الزرق و النيل الرئيسي و مشروع الجةزيةر  حةية  
يتم أخذ العينات بصور  يومي  و يتم تحليلها بمعمل المركز و يتواصل هذا العمل حتى نهاي  سبتمبةر 

 و بعد ذلك يتم دعداد التقرير النهائي.

الورشة التدريبية في مجال إدارة إلاطماء في 
 الخزانات

 م دبرزت إثيوبيا8108أغسطس  6-8

عقد المكتب اإلقليمي للنيل الشرقي بالتعاون مع البنك الدولي في مدين  دبرزت بإثيوبيا في الةفةتةر  مةن 
م ورش  تدريبي  في مجال ددار  اإلطةمةاء فةي الةخةزانةات. تةهةد  الةورشة  لةبةنةاء 7102أغسطس  6-2

القدرات من أجل ددار  مستدام  لمياه النيل الشرقي. تضمنت الورش  عرض تجرب  دول حةوض الةنةيةل 
الشرقي )اثيوبيا، السودان، جنوب السودان ومصر( في ددار  اإلطماء بالخزانات دضةافة  الةي الةتةدريةب 

الذي طوره البنك الدولي للمساهمة  فةي اسةتةدامة  ددار  اإلطةمةاء  RESCON7 على استخدام برنامج 
خةبةيةر مةن دول حةوض  01في الخزانات في مراحل دراس  الجدوى والتصميم والتةشةلةيةل. وقةد شةارك 

منهم من السودان. حي  شارك برو  يونس عبد اهلل ومساعد باح  مةحةمةد عةبةد اهلل  5النيل الشرقي 
 من المركز. و بها قدم برو  يونس تجرب  السودان الثر  في ددار  االطماء في السودان. 

 

 مـعاـيـدة
تتقدم إدارة املركز بالتهنئة الحارة للعاملين بمناسبة عيد 

ألاضحى املبارك، أعاده هللا علينا و عليكم باليمن 

 والبركات

لجنة تحديد أولويات العمل البحثي وبرامج 
 التقرير الختامي -بناء القدرات 

تنفيذًا لمذكر   التفاهم المشتةركة  بةيةن وكةالة  الةري ومةركةز الةبةحةو  الةهةيةدرولةيةكةية  وحسةب الةتةكةلةية   
م والخاص بتكوين لجن  تحديد أولةويةات الةعةمةل 7102مايو  6الصادر من السيد/ وكيل الري بتاريخ 

البحثي وبناء القدرات، تم تكلي  اللةجةنة  بةتةجةهةيةز  مسةود  لةبةرامةج بةحةثةية  وبةرامةج بةنةاء قةدرات. وقةد 
خلصت اللجن  في دجتماعها األخير بمركز البحو  الهيدروليكي  دلى مجموع  من المشاريع والبرامج 
المقترح  التي تساهم في تطوير و معالج  الةمةشةاكةل الةمةتةعةلةقة  بةالةري  الةتةي تشةمةل وتةلةطةي مةعة ةم 
جوانب الري وتساهم في دستقرار و دستدام  اإلمداد المائي، و من المنت ر  عقد ورش  للتشاور حول 

 هذه المواضيع.  



 مصفوفة  تطوير وسائل الاتصال والاعالم باملركز
تماشيًا مع خط  المركز اإلعالمي  بدء فريق  اإلتصال و اإلعالم في دعداد برامج تسعي الى تطوير 
و تحسين مستوي الخدمات التى يقدمها مركةز الةبةحةو  الةهةيةدرولةكةية  دلةي أرقةي مسةتةويةات اإلتصةال 

 والنشر.

وقد كانت خالص  مجهود الفريق مصفوف   برامج تستمر لمد  عام كامل يطمح الفريق الى تنةفةيةذهةا  
و الذهاب بمركز البحو  الهيدروليكيه الي أرقي المستويات اإلعالمي  مما يةعةكةس نشةاطةات الةمةركةز 

 للمحيط الخارجي.  و تم عقد االجتماع الثاني لفريق االتصال.

 إلاجتماع الشهري للباحثين باملركز 
أغسةطةس    05ترأس المدير العام للمركز دجتماع الباحثين الشهري بقاع  المؤتمرات بالمركز بتةاريةخ 

م، تناول خالله سير آداء العمل في المشاريع البحثي  واألعمال اإلستةشةارية  الةمةقةتةره تةنةفةيةذهةا 7102
هذا العام، كما ناقش العمل المنةجةز  مةن قةبةل ددار  الشةئةون الةمةالةية  واإلدارية  خةالل الشةهةر والةذي 
 /يساهم بصور  فعاله في اإلنجاز، كما تناول االجتماع بإيجاز  موق  تنفيذ قرارات ومةوجةهةات السةيةد

 الوزير في دجتماع مجلس  البحو  الخامس الذي انعقد في مطلع هذا العام. 

 لجنة ترقيات الباحثين
عةبةدالةعةزيةز /م أوصت لجن  الترقيات بالمركز بترقي  مسةاعةد الةبةاحة 7102في دجتماعها األول للعام 

بليل  دلى درج  باح  و ذلك دستنادًا على الئح  تعيين و ترفيع البةاحةثةيةن بةالةمةركةز الةقةومةي لةلةبةحةو  
 م.7101لسن  

 علمًا بأن اللجن  تعقد دجتماعاتها بصف  راتب  مرتين في العام للن ر في طلبات المتقدمين للترقي .

 أل  أ  مبروك لعبدالعزيز بليل  مع تمنياتنا بالتقدم له و لجميع األخو  الباحثين بالمركز.

 منتدى حوض النيل _ أثيوبيا  
 Eastern Nileو الةذي نة ةمةه   "Flood Forum"أثيوبيا منتدى بةعةنةوان   –عقد في أديس ابابا 

Technical Regional Office     م. و هةةد  7102اغسةةطةةس  02  –  06خةةالل الةةفةةتةةر  مةةن
الةمةنةتةدى بةجةمةع عةدد مةن الةمةشةاركةيةةن  بةدول حةوض الةنةيةةل الشةرقةي  بةإخةتةصةةاصةات مةخةتةلةفة  مةةن 
األكاديميين وخبراء الموارد المائي  والمديرين وصانعي القرار و ذلك لطره ومناقشة  وحةوار عةدد مةن 
األوراق العلمي  التي لها عالقه بالقضايا الوطني  واإلقليةمةية  الةمةتةعةلةقة  بةالةتةنةبةؤ بةالةفةيةضةانةات وكةيةفةية  
ددارتها والتوعي  واإلنذار المبكر لها ، وعدد من األوراق األخرى وذلك بجانب النماذج الرياضي  التي 

 تساهم في دعم دتخاذ القرار.

 )IWMI(زيارة خبراء املعهد الدولي إلدارة املياه 
وذلك بةلةرض بةحة    .)IWMI( زار مركز البحو  الهيدروليكي  وفد من المعهد الدولي إلدار  المياه 

والةذي  )TAAT(فرص مشارك  المركز في مشروع التقنيات من أجةل الةتةحةول الةزراعةي فةي أفةريةقةيةا 
يموله بنك التنمي  األفريقي وينفذه مكتب غرب أفريةقةيةا لةلةمةعةهةد الةدولةي إلدار  الةمةيةاه وهةيةئة  الةبةحةو  
الزراعي . و قدم بروفسير يونس عبد اهلل عرض تعريفي بالمركز وأنشطته الةمةخةتةلةفة ، كةمةا نةاقةش مةع 

 الخبراء دمكاني  دشراك المركز في البح  الجاري بناءًا على خبرات المركز السابق .

0233481550  /0233481558  /0233485518    1200481550    
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محمد يةاسةر فةي مةنةحة  دراسةية  لةنةيةل درجة   /تم قبول مساعد باح 
 )Hydrology - Water Management(الماجستير في مجال 

 بهولندا لمد  عامين.  )TU Delft(بجامع  

أل  مبروك مقدمًا و نتةمةنةى لةه مةزيةدًا مةن الةنةجةاحةات و مةزيةدًا مةن 
 التحصيل العلمي.

 منحة دراسية

كورس تدريبي في مجاالت املوارد املائية 
 بالصومال

كواحد  من أنشط  و دسهامات المركز في مجال بناء القدرات عةلةي مسةتةوي دقةلةيةم اإليةقةاد و ضةمةن 
مشروع ددار  الموارد المائي  و خط   اإلستثمار  بالصومال الذي يموله بنك الةتةنةمةية  األفةريةقةي تةحةت 

، و بناءًا علي طلب  رئيس فريق المةشةروع، فةقةد أعةد مةركةز  African Water Facilityمكون الةةةةة 
أيةام( فةي مةجةاالت الةمةوارد الةمةائةية   2البحو  الهيدروليك  مقترحةأ لةتةنة ةيةم كةورس تةدريةبةي قصةيةر )

المتمثل  في: تنمي  الموارد المائي ، اإلدار  المتكامل  للموارد المائي ، الخط  المتكامل  لتنةمةية  أحةواض 
األنهار، ددار  الطلب و كفاء  دستخدام المياه، المحاسب  المائي  و تحليةل الةمةيةاه الةعةابةر . هةذا و مةن 

 م. 7102المتوقع أن يتم تنفيذ الكورس خالل شهر دكتوبر 

 خطة تسويق ملركز البحوث الهيدروليكية
قدمت شرك  المدا اإلستشاري  ورق  تضمنت خط  تسويق للةمةركةز الةذي مةن أهةدافة  دجةراء الةبةحةو  
العلمي  التطبيقي  و تقديم اإلستشارات الفني  لتلبي  متطلبات و تطوير قطاع المياه بالسودان، و بةنةاءًا 
على ذلك تم تكوين لجن  ضمت كةبةار الةبةاحةثةيةن بةالةمةركةز لةمةراجة  مةقةتةره شةركة  المةدا اإلسةتةشةارية  
المتعلق بالتسويق لبحو  المياه، و قد رأت اللجن  المكون  من قبل المركز ضرور  التسويق للمشةاريةع 
البحثي  و اإلستشارات الفني  في مجال المياه و أمنت على مدى أهميتها، و بناءًا على ذلك تم وضع 

 بعض التعديالت التي تتم مناقشتها مع مدير الشرك  في األيام القادم .


