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Hydraulic Structures Calibration 

 معايرة المنشاءات الهيدروليكية

ماناةا ل  12بناء علي توصية وكالة الري لعمل المعاارارل لاعا   

وضع فررق العمل المكالام ماب  الال الاماركا  بار ااما  عامال 

لمعاررل المنةآت الهي روليكية باماةارول الاةا رارل امايا   اا  

( منة ه  في أربعة مةموعات بارار  22الفررق ب  راج ع   )

عمل  ياسات لكل منةا ل عالاد ما م عاا  ماب تااررا، الالا ء ا 

الرر  األساسي مب هذا اللر ام  هو ماعااراره هاذه الاماناةاآت 

ومعرفة القيم الصحيحاة لاكاماياة الامايااه الا اي تامار ماب  ا   

المنة ل . ورذكر أن مةرول الة ررل رح وي علي ع   كلير ماب 

 المنةات الهي روليكية.

 سير العمل البحثي بمشروع الري الفيضي بالقاش

)Africa to Asia & back again( 

في  راسة الري الفيضي بالقاش ال ي رقو  بها المرك  شه ت النةاطات 

هذا الةهر مواصلة  العمل الحقلي الم مثل في أ ذ عينات ال ربة لفحص 

ماع )%Soil moisture content_SMC(المح وم الرطوبي لل ربة 

(الاما اماثالاة فاي مصار 1122مقار ة   ائ  ال ةربة الاحاالاياة )تاةارباة 

( مع الا اةاارل السااباقاة )تاةارباة 21المسامات الم روعة  في مسقا )

( باس خ ا  تقنية االس ةعار عب بع  و امام الاماعالاوماات 1121+1122

( مب       ائ  صور اال اماار الصانااعاياة تام GIS+RSالةررافية )

بالارام ةامالاة الاماسااماات  1121مصر المسامات الم روعة في عا 

ف ان وفاي  782بلرم 1122ف ان  وفي عا   011الم روعة في المسقا 

 ف ان. 2711بلرم ةملة المسامات الم روعة في المسقا  1122عا  
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في إطار تلا   الخلرات العلمية في مةا  المياه شاار  عا   ماب  

اللامثيب  بمرك  اللحوث الهار رولكية في اسلول القاهارل لالامايااه 

والذي  مم ه وزارل  الري والموار  المائية الاماصارراة الاماناعاقا   

بمرك  المنارل ال ولي لالامارتامارات باالاقااهارل ا باحاضاور عا    

 مسة الم مةار   مب مائة  وله  ا باروفساور راو ام  سام   

و . ال  النور شاركا  ب قا رام ور اه عالاماياة  تضامانام  الارات 

ومعلومات  يمة عب إ ارل  المياه بالسو ان ا هذا و   كان اللاما  

 مع   عل  لكررم   . بام  هناء الثو  مب ضمب الحضور . 

 

في إطار بر ام  أرلولة الية تحصيل  رسو    مات مياه الري الي إ ارل عمليات الري عق ت اللةنة المكلفة اةا امااعاهاا األو   والاخاا   

بااااكااااياااافاااايااااة تااااناااامااااياااام الاااايااااة واضااااحااااة لاااالاااا ااااحااااصااااياااال بااااقاااااعااااة الااااماااارتااااماااارات بااااالاااامااااركاااا                                                                       

ترأسه بروفسور أبو علي ل بابكر رئيم اللةنة وم رر عا  مرك  اللحوث الهي روليكاياة  ا  اا اج االةا اماال الاماهاا  

المق رح تنفيذها في الف رل المقللة والم علقة ب قييم وتقورم تةربة رسو  الميااه ا مايا  أماب األعضااء عالاد ضارورل 

وةو  الية واضحة وموم ل  لكيفية تحصيل رسو    مات  مياه الري وال ي تساهم بصاورل فاعاالاة فاي زراا ل كافااءل 

 ال حصيل وتحسيب   مة مياه الري وبيئة العمل .

 الدراسات الهيدرولوجية بشمال و جنوب دارفور

  باياب 1122تم بالخرطو  في الثال  و العةارراب ماب شاهار إكا اوبار 

( UKAIDمرك  اللحوث الهي روليكية و وكالة العاون الالاررا اا اي )

( تو يع العق  الخا  بإةراء ال راساات ZOAالممثلة في منممة زوا )

الهي رولوةية للعض األموا  المائية بكل مب والر ي شما  و ةناول 

 ارفور. ته ف ال راسات إلي تحسيب اإل ارل المس  امة للموار  المائية 

و زرا ل الوصو  إلي المايااه باراياة تاحاساياب الاماروف الاماعاياةاياة و 

المة معية و تقليل م ل الن اعات مو  الحصو  علي المياه. باإلضاافاة 

إلي رفع الوعي المائي علي المس وي المحلي برر  مامااراة الاماوار  

ال ليعة و ال  هور اللئيئا و زرا ل اإل  اج ال راعي و بال الي إسا ا اماة 

األمب الرذائي. الة رر بالذكر أن ف رل ال راسة تم   لف رل أربعاة أشاهار 

ت خللها ال رارات المي ا ية علي المس ورات المحلية لةمع الليا اات اات 

 الصلة ال ي تع  ك هم الم   ت للنمازج الهي رولوةية.

 م 9102( اكتوبر 92ـ 91فعاليات إسبوع  القاهرة للمياه ....)
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ضمب بر ام  ال  ررب وبناء الق رات للكا ر اللاحاثاي شاار  

 /بام  علي محم  أمم  الحاج فاي كاورا الا ا رراب الاذي 

 مم ه اكا رمية الهاي للحكم المحلي  باما راناة الهااي با ولاة 

-6ا    الف ارل ماب  NUFFICهولن ا ب مورل مب بر ام  

 رسملر.شه ت ال ورل ال  ررلية ال ي مضرها ممثليب مب  17

 ولة مةاركة واسعة ماو  ةاوا اب الاحاوكاماة واال ارل  26

المرسسية لقضارا المياه اكما تام إةاراء عا   ماب الاعارو  

لنقل وتلا   الخلرات بيب ال و  المخ لفة وشار   .ل :عالاي 

بعر  مو  موكمة المياه بمةرول الة ررل غ م الةوا ب 

 القا و ية واالة ماعية لقضارا الموار  المائية بالسو ان.

 زيارة السيد الوزير لمركز البحوث الهيدروليكية

ضمب ةول ه المي ا ية ال ارات الوزارل المخ لفة  زار بروفيسار/ 

وزرر الري والموار  المائيه مرك  الالاحاوث ياسر عباس محمد 

الهي روليكيه رافاقاه  ا لاهاا وكايال الاوزارل وعا   ماب ما راء 

اال ارات مي  إل قي   لها باكاافاة الاعاامالاياب باالاماركا  وكاان 

باس قلاله الم رر الاعاا  لالاماركا .الاها ف االسااساي ماب الا رااره 

ال واصل مع العامليب وما ااباعاه سايار اال اء ال ةا اه الاماركا  

المخ لفه. و    اللقاء ت رق لع   مب الموضوعات ال ي تاعاوق 

سير اال اء ووع  بحل كافة الصعوبات ال ي تع ر  سير العمال 

مرك اً علي ضرورل تق رم أعلي المس ورات الم لوباه ماب اعا ا  

ال راسات اللحثيه واالس ةارات الفنيه الم علقه بالموار  الماائاياها 

بال عاون مع اال ارات المخ لفه بالاوزارل مةايا ا با ور الاماركا  

 وا ائه الم مي  .

  تهــــــــــــنئة

ل عيينه م رراً عاماً لمرك  أبو عبيدة بابكرأحمد العاملون بالمرك  ر ق مون ب مر ال ها ي لللروفسور/   

 اللحوث الهار روليكية وفق  وا يب الخ مة الم  ية العامة م منييب له ال وفيق في مياته العملية.

 Multi level Water Governanceكورس 

0233481550  /0233481558  /0233485518 

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

0233481553   


