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 إفتتاحــیة

  

  

  

ـــــتســـــعد أســـــرة املركـــــز القـــــومي للبحـــــوث بوضـــــع التَّ  ابـــــع بـــــني أيـــــدي املهتمـــــني نوي الرَّ قريـــــر العلمـــــي السَّ

ياســـــــات ومتخـــــــذي القـــــــرارات دريس باجلامعـــــــات وواضـــــــعي السِّ مـــــــن البـــــــاحثني وأعضـــــــاء هيئـــــــات التَّـــــــ

ـــــــــة وطـــــــــالب الدِّ بالدَّ  ـــــــــراســـــــــات ول ـــــــــة ذات الصِّ ـــــــــة واإلنتاجي ـــــــــا والعـــــــــاملني بالقطاعـــــــــات اخلدمي لة العلي

بنشـــــــاطات وجمـــــــاالت عمـــــــل املركـــــــز بغـــــــرض عكـــــــس نشـــــــاطات املركـــــــز العلميـــــــة واإلداريـــــــة واخلدميـــــــة 

قريـــــر أيضـــــاً استعراضـــــاً لعالقـــــات املركـــــز مـــــع اجلهـــــات ذات وحيتـــــوي هـــــذا التَّ  .م2016خـــــالل عـــــام 

  .شاطات العلمية وخدمة ا�تمعني يف النَّ لة حملياً وعاملياً ومسامهات الباحثالصِّ 

املرتبطـــــــــة  ةطبيقيـــــــــومبـــــــــا أن رســـــــــالة املركـــــــــز تتمثـــــــــل يف املقـــــــــام األول يف إجـــــــــراء البحـــــــــوث العلميـــــــــة التَّ 

تـــــائج  ينفـــــذها منســـــوبو املركـــــز وأهـــــم النَّ نميـــــة، فقـــــد احتـــــوى علـــــى الـــــربامج واملشـــــاريع البحثيـــــة الـــــيتِّ بالتَّ 

شــــــاطات مــــــن نشــــــر علمــــــي يف �ــــــذه النَّ  طم ومــــــا يــــــرتب2016 وصــــــل إليهــــــا خــــــالل عــــــام مت التَّ الــــــيتِّ 

  .دوريات حملية وعاملية حمكمة

تأمـــــل أســـــرة املركـــــز أن جيـــــد قــــــارئ هـــــذا التقريـــــر مـــــن املعلومـــــات مــــــا يـــــدفع مبســـــرية البحـــــث العلمــــــي 

ـــــــد مـــــــن التَّ  ـــــــبـــــــالبالد وأن يكـــــــون فاحتـــــــاً ملزي ـــــــة عـــــــاون والشَّ ـــــــة واألكادميي راكات مـــــــع املؤسســـــــات البحثي

  .اخلاص يف خمتلف أوجه ختصصات معاهد وهيئات املركزع ا والقط

ــــ قريــــر ولكــــل مــــن ســــاهم  قامــــت بإعــــداد هــــذا التَّ قــــدير للجنــــة الــــيتِّ كر والتَّ ختامــــاً، أود أن أتقــــدم بالشُّ

  .يف إخراجه ولكل العاملني باملركز ملا يبذلونه من جهد مقدر يف حتقيق رسالة املركز
  

 وهللا ولي التوفیق،،،،،،،،،،،،،،،

 

                                                                                                                                             
  یخ عبد الغينمقدام الش�� . د.�ٔ     

    املد�ر العام      
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رث اذي أسس على قومي للبحوث، الَّ مركز الْ نشاء الْ إوعشرون عامًا قد خلت على  خمسةٌ 

عدید من فترة على اصدار الْ مركز خالل هذه الْ دأب الْ  .م1991عام قومي للبحوث في الْ مجلس الْ الْ 

تخاطب ي التِّ  قافیةوالثَّ  یةبحثوریات الْ والدَّ ) manuals(الئل والدَّ كتب مطبقات والْ شرات والْ النَّ 

، حیث ال )إلخ... علماءباحثون والْ الْ عامة، مهات، الْ اْأل ، بابشَّ ال، ءشنَّ ال(مجتمع مختلف شرائح الْ 

بانتظام، بید أن  هامستفیدیتطل على رشادیة ثقیفیة واْإل والتَّ  علمیةوعیة الْ اْأل معظم هذه زالت 

وفي ظل  .عصریةمستجدات الْ مع الْ مواكبة لْ او  حدیثتَّ القویم بغرض راسة والتَّ بعضها اآلن قید الدِّ 

من بینها  ،خیرةونة اْأل هناك أوعیة علمیة تمت إضافتها في اْآل هذه حدیث جدید والتَّ دنمیكیة التَّ 

كإضافة نوعیة لما تقوم به ن، وذلك ذي نحن بصدده اْآل الَّ امل للمركز شَّ نوي الالسَّ قریر تَّ الاصدار 

  . بحثیة من تقاریر سنویة خاصة بهابعض المعاهد الْ 

م بهدف 2013عام ذي بدأ اصداره في الْ قومي للبحوث، والِّ ابع للمركز الْ قریر الرَّ هذا هو التَّ إذن 

مجتمع، معنیة بخدمة الْ نشطة الْ اْأل  بما فیها داریةعلمیة واْإل بحثیة والْ نشطة الْ عكس مختلف اْأل 

ضافة هذا باْإل . ابعة لهالتَّ علمیة الْ دارات بحثیة واْإل هیئات الْ معاهد والْ ي یدور رحاها بمختلف الْ التِّ و 

على خرى مؤسسات اْأل مع الْ تالقحات علمیة وثقافیة مشاركات وتعاون و تم من تما البراز 

 دواتقریر أن یمثل أحد اْأل هذا التَّ ناط بمنطلق یومن هذا الْ  .ارجياخلي والخْ عیدین الدَّ الصَّ 

مسار تقویم الْ بهدف وغیرها كر نشطة آنفة الذِّ سبة لجمیع اْأل مركز بالنِّ الْ قیاسیة لتبیان حركة الْ 

   .مستقبلیةالْ  ارؤیاه و ؤسسةمسالة الْ ة على ضوء ر نشودمهداف الْ نطالق نحو تحقیق اْأل واْال 

ي یقوم مور التِّ في كثیر من اْأل  للمركزجیدًا ابقة نبراسًا الث السَّ قاریر الثَّ وللحقیقة كانت التَّ 

باشراقاتها خدمیة داریة والْ بحثیة واْإل حقیقیة لألنشطة الْ ورة الْ الصُّ  اتجلت من خاللهبانفاذها، حیث 

  مقدمـــــة .1
 



   ممم201201201666التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام                                                                                                 القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

 

 

 

8 

ما یطفو تصحیح مع  قوةمتمثلة في نقاط الْ الْ  یجابیاتدفع اْإل ل عيالسَّ ومن ثم  ،اْلمتعاقبة واخفاقاتها

قریر عند مقارنته بما سبق من هذا التَّ مثال، أظهر وعلى سبیل الْ  .عفنقاط الضَّ طح من على السَّ 

ذي شهد عاملة الَّ كوادر الْ من أهمها تدریب الْ تقاریر بأن هناك تقدمًا ملحوظًا في عدة جوانب 

مثل عدد تدنیًا نسبیًا في جوانب أخرى في حین أن هناك خیرة، عوام اْأل تحسنًا متتالیًا خالل اْأل 

نتیجة لتسرب أعداد من  انخفاضًا مستمرًا عامًا بعد عامیسجل أصبح ذي فاعلة الَّ كوادر الْ الْ 

 داءاْأل تذبذبًا واضحًا في جوانب الْ بعض تظهر بینما هذا ، عاملین إلى بالد المهجر في كل عامالْ 

راسة ي تستحق الدِّ والتِّ  علمي للباحثشر الْ كوادر ومتوسط النَّ صعودًا وهبوطًا یذكر منها تأهیل الْ 

منذ أول  لم تبرح مكانهاي التِّ قاط تلك النِّ عادة إلى كالْ دد ال بد أن نشیر وفي هذا الصَّ  .محیصوالتَّ 

عاملین ت الْ قاستحقااو والدَّعم اْلبحثي عمل جامع للمركز وبیئة الْ مبنى الْ تمثلة في الْ موالْ  تقریر

رفع اْلعمل على عاملین و تسرب الْ  لما لها من أهمیة في تقلیلخارجیة مشاركات الْ دریب والْ لتَّ وا

ال شك أن مثل هذه . ا فتحًا مبیناً  لهیض اهللاقیآملین أن  ،وتفرغهم للوظیفة مهنیةقدراتهم الْ 

حث اْلقائمین على اْألمر تموقف و تعین بدرجة كبیرة على فهم الْ سنویًا قریر ي یبرزها التَّ ور التِّ الصُّ 

 نتظام في إصدارمما یؤكد على ضرورة اْال ، مامیر قدمًا إلى اْأل والسَّ  لبیاتتالفي السَّ جد في الْ ب

  .مرجوه منهغراض الْ عمل على تحسین محتواه في كل مره بما یخدم اْأل والْ  هذا التَّقریر

ي نجازات التِّ تائج واْال النَّ و اْلمعلومات كثیر من كثیر والْ قریر الْ عالوة على ما سبق، یضم هذا التَّ 

بناء والْ  االطالع والوقوف عندها ي تستحقوالتِّ في مختلف أبوابه م 2016عام تحققت خالل الْ 

حسینات من عدید من التَّ الْ على عام هذا الْ  ن تقریرلقد تضم ،اریرسابقاتها من تقكشأن و  .علیها

قدیر أن یجد فیه كل قارئ ما علي الْ راجین من اهللا الْ  ،بویبرتیب والتَّ والتَّ كل والشَّ محتوى حیث الْ 

  .  عوامعلى مر اْأل لقیاس حركته  أداةیصبوه منه كیفید وأن یتحقق للمركز ما 

  موفق،،،،واهللا الْ                                                                

  قریرلجنة التَّ                                                                               
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  داریة للمركزاْإل نشطة ساسیة واْأل معلومات اْأل الْ . 2
  

ؤیا والرِّسالةال .1.2    رُّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   داريهیكل اْإل الْ . 2.2

  :قومي للبحوثمركز الْ معمول به حالیًا بالْ داري الْ عامة للهیكل اْإل مالمح الْ یوضح الْ كل أدناه الشَّ 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معرفة للوفاء بحاجات قانة والْ متطورة والتَّ علمي ومنهجیاته الْ بحث الْ ستناد على الْ اْال : ؤياالر� 

  . مةمجتمع وتحقیق مقاصد اْأل الْ 

  : سالةالرِّ 

  ْكونآیاته في الْ متثاًال لدعوة اهللا سبحانه وتعالى للتفكر واكتشاف اعلمي بحث الْ توظیف ال. 

  ْمستویاتعلمي في كافة الْ بحث الْ ترقیة ال. 

  ْداريظام اْإل رتقاء بالنَّ بحثیة واْإل طر الْ حتیة واْأل بنى التَّ تنمیة ال. 

  ْقوميجتماعیة لألمة وحفظ أمنها الْ قتصادیة واْإل نمیة اْإل مساهمة في تحقیق التَّ ال.  

مركز مدیر عام الْ 

  وكیل الْ   نائب المدیر

 علمیةون الْ ؤإدارة الشِّ  قنیونالتَّ 

 داریةمالیة واْإل ون الْ ؤمدیر الشّ  باحثینمساعدو الْ 

 ون المالیةؤإدارة الشِّ  داریةون  اْإل ؤإدارة الشِّ 

 خدماتدارة الْ إ

 جودةطویر والْ إدارة التَّ 

 صحروالتَّ  بیعیةموارد الطَّ ة والْ یئبمعھد أبحاث الْ  وراثیةھندسة الْ حیویة والْ قانة الْ ھیئة التَّ 

عبيب الشَّ عطریة والطِّ بیة والْ باتات الطَّ معھد أبحاث النَّ   حارةمناطق الْ معھد أبحاث طب الْ 

 موادھندسیة وتقانة الْ الْ  بحاثمعھد اْأل  الزلستشعار عن بعد وعلوم الزَّ ھیئة اْإل 

 یرانفضاء والطَّ معھد أبحاث الْ   قانةنقل وتطویر التَّ  ئةھی

 علميعالم الْ معلومات واْال وثیق والْ مركز التَّ 

 جتماعیةون اْال ؤإدارة الشِّ 

  علمي مجلس الْ الْ 

  مجلس اْلمركز  مالیةنفیذیة والْ تَّ اللجنة ال
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  بحثیة وأهدافهاهیئات الْ معاهد والْ الْ . 3.2

ضافة للمجالس قومي للبحوث من تسعة معاهد وهیئات بحثیة متخصصة باْإل مركز الْ یتكون الْ 

بحوث في معنیة بإجراء الْ  هیئاتالْ /عاهدمجل هذه الْ . هیكل أعالهمختلفة كما یوضح الْ دارات الْ واْإل 

مستدامة، بینما بعضها معني نمیة الْ تَّ ي تخدم الطبیقیة التّ بحوث التَّ متنوعة خاصة الْ مجاالتها الْ 

قنیة بتكارات التَّ بحوث واْال منتجة أو توثیق ونشر الْ قانات الْ بنقل وتوطین أو تطویر وتطبیق التَّ 

بحث سهام في توفیر أدبیات الْ متعددة أو اْإل علمي بصوره الْ شر الْ رویج لها من خالل النَّ والتَّ 

تتلخص . عالممعلومات وربطها بما یجري في الْ وتكنولوجیا الْ مكتبات علمي عن طریق تطویر الْ الْ 

  : تيهیئات وأهدافها في اْآل معاهد والْ هذه الْ 

طبیقیة في بحوث التَّ یعنى بإجراء الْ  :صحربیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ بحاث الْ أمعهد  ].1[

بیئة، ارة بالْ الضَّ عي إلیجاد بدائل سلیمة لألنشطة بیئیة، والسَّ ملوثات الْ مجاالت إدارة الْ 

صحر بیعیة واستدامة استغاللها، إضافة لدراسة ظاهرة التَّ موارد الطَّ عمل على تنمیة الْ والْ 

 .البةوسبل مكافحتها ودرء آثارها السَّ 

طبیقیة علمیة والتَّ راسات الْ بحوث والدِّ تقوم بإجراء الْ  :وراثیةهندسة الْ حیویة والْ قانة الْ هیئة التَّ  ].2[

راعیة مجاالت الزِّ نمیة فى الْ وراثیة وربطها بالتَّ هندسة الْ حیویة والْ قانة الْ التَّ باستغالل وسائل 

 .مجالمنوطة بتطویر الْ كوادر الْ بیئیة وغیرها، إضافة لتدریب وتأهیل الْ حیة والْ والصِّ 

 طبیقیة في كافةعلمیة والتَّ بحاث الْ یهدف إلجراء اْأل  :حارةمناطق الْ بحاث طب الْ أمعهد  ].3[

مجتمع جتماعیة متوازنة في الْ وإ بغرض خلق تنمیة اقتصادیة  ةحار مناطق الْ أمراض الْ 

 .يودانالسُّ 

هادفة إلنتاج بحوث الْ یتبنى إجراء الْ  :عبيب الشَّ عطریة والطِّ بیة والْ باتات الطِّ بحاث النَّ أمعهد  ].4[

عطور جمیل والْ بیة ومستحضرات التَّ عقاقیر الطِّ فعالة في صناعة الْ باتات الْ واستغالل النَّ 

في عبي ب الشَّ الطِّ مجاالت علمي في بحث الْ عمل على تطویر الْ غذیة، كما یوصناعة اْأل 

بیة سالیب الطِّ ممارسات واْأل تقویم وترشید الْ عشاب مع داوي باْأل وتطویر سبل التَّ ودان السُّ 

 . حدیثعلم الْ قلیدیة على ضوء الْ التَّ 

 كیمیائیةهندسیة والْ قنیات الْ یقوم بدراسة وتطویر التَّ   :موادهندسیة وتقانة الْ بحاث الْ معهد اْأل  ].5[
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 .حضریةبیئة الْ بشریة وصیانة الْ مستوطنات الْ لیلوز وترقیة الْ موائمة وتقنیة السِّ والْ 

في بحوث وٕاجراء الْ عامة یاسات الْ السِّ  تقوم بوضع :الزلستشعار عن بعد وعلوم الزَّ هیئة اْال  ].6[

وعلوم  جغرافیةمعلومات الْ ستشعار عن بعد ونظم الْ اْال و فضاء علوم وتكنولوجیا الْ  التمجا

نمیة ي تساهم في التَّ فضاء وتطبیقاتها والتّ ضافة إلى نقل وتوطین تقانات الْ الزل، باْإل الزَّ 

 .بیعیةمستدامة للموارد الطَّ الْ 

یران فضاء وهندسة الطَّ توطین وترسیخ علوم الْ یهدف ل: یرانفضاء والطَّ بحاث الْ أمعهد  ].7[

وعي مستشعرات وتطویر أنظمة متكاملة لها، إضافة لنشر الْ فضائیة والْ مركبات الْ والْ 

معهد رائدًا ویمثل ویرجى أن یكون الْ . علومخاصة بهذه الْ مناهج الْ دریب وتطویر الْ والتَّ 

 .ودانبالسُّ  یرانوالطَّ  فضاءالْ قنیة في علوم علمیة والتَّ مرجعیة الْ الْ 

قانة بهدف هیئة بإنفاذ برامج نقل وتطویر التَّ تعنى هذه الْ  :قانةوتطویر التَّ وتوطین هیئة نقل  ].8[

 .ودانعلمي في السُّ بحث الْ قصوى من نتائج الْ ستفادة الْ تحقیق اْال 

بحوث علمي لنتائج الْ شر الْ وثیق والنَّ یقوم بالتَّ  :علميعالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ مركز التَّ  ].9[

ضافة إلى تطویر علمیة وترویج مخرجاتها، باْإل مجالت الْ كتب والْ من خالل استصدار الْ 

 تحقیق في ومساهماته قومي للبحوثالْ  مركزالْ  دور عمل على إبرازمعلوماتیة، والْ خدمات الْ 

  .مجتمععلمیة وغیرها من أوجه خدمة الْ الْ  قافةالثَّ  مستدامة ونشرالْ  نمیةالتَّ 

  حتیةبنى التَّ الْ . 4.2

مبنى متكامل یكفي الستیعاب جمیع أقسام  افتقارال تزال معضلة  :قومي للبحوثمركز الْ مباني الْ 

مبذولة حتى اآلن في مساعي الْ قومي للبحوث قائمة، كما لم تثمر الْ مركز الْ وٕادارات ووحدات الْ 

مقترح بخصوص إنشاء مشروع الْ حصول على أي مصدر تمویلي أو جهة راعیة إلنفاذ الْ الْ 

خرطوم فهى على قلتها مركز بالْ موجودة برئاسة الْ عتیقة الْ مباني الْ أما الْ . متكامل للمركزمجمع الْ الْ 

لف مما جعلها غیر مالئمة لالستخدام وربما قد تضاعفت مشكلتها بتعرض معظمها للتصدع والتَّ 

م إجراء صیانة جزئیة 2016عام وعلى كل حال تمت خالل الْ . هناك خطورة من استعمالها

متبقي جزء الْ دارات بها بینما ینتظر الْ كن استیعاب بعض اْإل مباني حیث أمإلحدى أفضل هذه الْ 

  .   التمام صیانته
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بیعیة موارد الطَّ بیئة والْ تمكن معهد أبحاث الْ  :صحروالتَّ  بیعیةموارد الطَّ بیئة والْ بحاث الْ أمعهد 

مشتل معهد بعد تلف الْ جارب بالْ ولى في إعادة تشیید مشتل التَّ مرحلة اْأل من تنفیذ الْ والتَّصحر 

قسام وعلى مستوى اْأل . حواضدمیة وبناء اْأل جانبیة وعمل الرَّ هیاكل الْ ابق، حیث تم تركیب الْ السَّ 

معمل (بیئي لوث الْ حتیة بمعامل قسم بحوث ودراسات التَّ بنى التَّ تم إكمال صیانة وٕاعادة تأهیل الْ 

كیماویات جهزة والْ ومدها ببعض اْأل  )قیقةحیاء الدَّ بیوكیمیائیة و معمل اْأل كیمیائیة والْ حالیل الْ التَّ 

ي تم شراؤها مزرعة التّ معهد في متابعة إجراءات الْ حل بالْ بحاث النَّ أقسم أیضًا واصل . روریةالضَّ 

لتكون ) كدروالْ  38بقر موقع الْ (مالي قسم الشَّ الْ  -راعيلیت الزِّ قساط من مشروع السِّ اْأل نظام ب

الث قسط الثَّ اني لیتبقى فقط الْ ول والثَّ قسطین اْأل تم دفع الْ . كوادرحل وتدریب الْ بحاث النَّ مركزًا أل

ذي ینبغي أن یتم سداده في أقرب فرصة ممكنة حیث أن والَّ  جنیه 24,950بالغ قدره خیر والْ واْأل 

ساس ي تتوقف في اْأل رض والتَ مزرعة مرتبط بصورة مباشرة بعملیة تسجیل اْأل بدء في تأسیس الْ الْ 

مشروع نظرًا ألهمیته في ترسیخ معهد بهذا الْ وینبع اهتمام الْ . كلي للشراءمبلغ الْ على تكملة سداد الْ 

مثال هداف على سبیل الْ ومن أهم اْأل . بحثیة من عدة جوانبحل الْ حتیة لبرامج النَّ بنى التَّ قواعد الْ 

هدؤ سم بالْ ملكات إلنتاج سالالت نحل سوداني مهجنة تتامیة لتربیة الْ رضیة للدراسات الرَّ تهیئة اْأل 

روف أقلم على الظَّ محلي من حیث التَّ یجابیة للنحل الْ خصائص اْإل حتفاظ بالْ مع اْال ) راسةعدم الشَّ (

الي توفیر قدر كبیر من نتاج، وبالتَّ مراض وجودة اْإل فات واْأل ائدة ومقاومة اْآل مناخیة السَّ بیئیة والْ الْ 

موائم مع بیئة جنبي غیر الْ حل اْأل رود من النَّ الطُّ ي تذهب سنویًا الستیراد آالف عبة التّ عملة الصَّ الْ 

عوام فعل خالل اْأل ودان إضافة لتسببه في إدخال آفات وأمراض خطیرة للنحل كما حدث بالْ السُّ 

   .ماضیةقلیلة الْ الْ 

نموذج عمل في إنشاء الوحدة اْأل معهد، فیما یختص بسیر الْ وعلى صعید آخر من إنجازات الْ 

مالیة لصالح من وزارة الْ %) 30(انیة ة الثَّ یفعالدَّ  تم سدادلقد ) عقدینالْ (حیوي ماد الْ إلنتاج السَّ 

فقط مائتان واحد (ج 251,100وذلك أیضًا بقیمة ) نشائیةأعمال كون اْإل (منفذة ركة الْ الشَّ 

سبة لإلنشاءات عمل تقریبًا بالنِّ إكتمل الْ  .م2016عام خالل الْ ) وخمسون ألف ومائة جنیه سوداني

قادم عام الْ ي ستنتهي خالل الْ هائیة التّ شطیبات النِّ ساسیة للوحدة ولم تتبقى سوى بعض التَّ اْأل 

  . منشأة وتشغیلها بعون اهللاتمهیدًا الستالم الْ 



   ممم201201201666التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام                                                                                                 القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

 

 

 

13 

روریة حتیة الضَّ بنى التَّ هیئة لتحقیق الْ في إطار سعي الْ  :قانةهیئة نقل وتوطین وتطویر التَّ 

نشائیة عمال اْإل م في اتمام ما تبقى من اْأل 2016عام الْ عمل خالل لمباشرة مهامها تواصل الْ 

ملت تشاحیث اضجة، ائم للتقانات النَّ معرض الدَّ متمثل في الْ ولى والْ في مرحلته اْأل  للمشروع

  :تيمذكور على اْآل الْ عام مشروع خالل الْ فعالیات الْ 

  مثبت ین الْ طوبة من الطِّ  11,000صمیم، إنتاج عدد وتشمل التَّ (تشیید غرفتین أعمال

 /عمل سقف فیروسیمنتي /بناءأعمال الْ  /لیةمثبت نصف اْآل وب الْ باستخدام ماكینة إنتاج الطُّ 

  ).الءرضیة والطِّ أعمال اْأل  /ركیبوافذ والتَّ بواب والنَّ تصمیم وتنفیذ اْأل 

  ْمثبت ین الْ طوبة من الطِّ  11,500صمیم، إنتاج عدد وتشمل التَّ (معرض أعمال تشیید سور ال

تنفیذ وتركیب أعمال  /بناءأعمال الْ  /لیةمثبت نصف اْآل وب الْ ستخدام ماكینة إنتاج الطُّ با

، وذلك بتكلفة مالیة بلغت )موادهندسیة وتقانة الْ بحاث الْ بوابة بورشة معهد اْأل حدید للسور والْ الْ 

  .ف جنیه سودانيألْ  201ما یقارب 

  ْقومیة بكة الْ معرض بالشَّ إجراءات ربط مقر الْ بدء في كهربائیة والْ محوالت الْ تشیید غرفة ال

 .للكهرباء

  َّ4عدد (اضجة دائم للتقانات النَّ معرض الْ انیة من الْ مالیة للمرحلة الثَّ قدیرات الْ تصمیم وعمل الت 

   ).بوفیه وحماماتو اضجة قانات النَّ صالة عرض نماذج التَّ و مخزن و  مكاتب

مركز خاص بهذا الْ مبنى الْ بعد اكتمال صیانة الْ  :علميعالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ مركز التَّ 

ساسیة حتى یتمكن مركز یسیر بخطى حثیثه الستكمال بنیاته اْأل منصرم ها هو الْ عام الْ خالل الْ 

لقد تم . هادفعلمي الْ عالم الْ معلوماتیة واْإل وثیق والْ معهوده في خدمات التَّ من أداء واجباته الْ 

نجلیزیة، حیث تم تزویده عربیة واْإل قومي للبحوث باللغتین الْ للمركز الْ  لكترونيموقع اْإل تشغیل الْ 

. متجددة في كل لحظة وحینمعلومات الْ خبار والْ ستمرار في إدراج اْأل ساسیة مع اْال معلومات اْأل بالْ 

 علیمودانیة وشبكة التَّ جامعات السُّ علمي بالْ بحث الْ شتراك في شبكة الْ مركز باْإل هذا مع احتفاظ الْ 

كذلك یستمر مركز . موحدعربي الْ فهرس الْ إضافة لإلشتراك بالْ ) شمس(علميبحث الْ عالي والْ الْ 

خاصة بتحقیق عدة أهداف كما ذكر راعیة والْ بحوث الزِّ مبرمة مع هیئة الْ وثیق في اتفاقیته الْ التَّ 

یثة لدیه من دور حدمعلومات الْ جهود في توسعة وتوفیر مصادر الْ ابق، بینما تستمر الْ بالتقریر السَّ 
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بدء في إعادة بناء مكتبة من ناحیة أخرى، تم الْ . لةمؤسسات ذات الصِّ معارض والْ شر والْ النَّ 

مكتبات وذلك من خالل تنفیذ إحدى خاصة بالْ مركز وفقًا للمواصفات الْ عامة بالْ مكتبة الْ ودان والْ السُّ 

دریب لكوادره أهیل والتَّ مركز في عملیات التَّ كما یستمر الْ . مالیةممولة من وزارة الْ نمیة الْ مشاریع التَّ 

داء قریر مما ساهم في رفع وتجوید اْأل عاملة حیث تم تدریب عدد كبیر منهم خالل عام التَّ الْ 

مستخدم لي الْ ظام اْآل طار تم تحدیث النَّ وفي هذا اْإل . مركزمنوطة بالْ مهام الْ كثیر من الْ وٕانجاز الْ 

  .  مركزعامة بالْ مكتبة الْ ودان والْ موعات مكتبة السُّ لي لمجوثیق اْآل في عملیة التَّ 

  بشریةقوى الْ الْ . 5.2

ركیز مختلفة بالتَّ عاملین بفئاتهم الْ الي أعداد الْ جدول التَّ كما هو معهود في كل تقریر، یلخص الْ 

قومي للمركز الْ ابعة بحثیة التَّ مراكز الْ هیئات والْ معاهد والْ فاعلین بالْ قنیین الْ باحثین والتَّ على فئات الْ 

جدول ال یتطرق لبقیة شارة إلى أن هذا الْ وتجدر اْإل . قریرخالل عام التَّ ) عددها تسعة(للبحوث 

مركز، حیث یساعد محتواه على خرى بالْ وحدات اْأل دارات والْ منضوین تحت اْإل فئات العاملین الْ 

أنشطة بحثیة في كل عام خاصة عاملة وما یتم إنجازه من علمیة الْ كوادر الْ فهم العالقة بین عدد الْ 

  . علميشر الْ فیما یلي النَّ 

مؤسسات بتلك الْ ) خدمة فعلیة(فاعلین كلي للعاملین الْ عدد الْ مذكور أن الْ جدول الْ یتضح من الْ 

مقارنة % 8.0فردًا، وذلك بانخفاض حوالي  545م قد بلغ 2016عام سعة خالل الْ بحثیة التِّ الْ 

). فرداً  610(م 2014عام مقارنة بالْ % 10.7وبانخفاض ) فرداً  592(م 2015عام بأعدادهم في الْ 

كوادر هم یعزى لمغادرة معظم الْ ول واْأل اْأل : متتالي یرجع لسببیننخفاض الْ ونشیر إلى أن ذلكم اْال 

اني بب الثَّ مهجر، أما السَّ إلى دول الْ ) فاعلینمن عدد غیر الْ % 75بمتوسط (قنیة بحثیة والتَّ الْ 

لنیل (إما إلى بعثات دراسیة ) فاعلینمن غیر الْ % 25حوالي (ب عدد مقدر منهم إلى ذها عودفی

وبما أن هذا . بعض في فرص للزماالت العلمیةلتحاق الْ اأو ) كتوراهماجستیر أو الدِّ درجات الْ 

بحث عن حكمة الْ رقام المبینة، تقتضي الْ قصان في تزاید مستمر عامًا بعد عام كما تؤكد اْأل النُّ 

عي السَّ  بالعدم أومستوى الدَّولة  ویاحبذا أن یكون ذلك علىهجرة لمعالجة أسباب الْ ناجعة آلیة 

عام للمؤسسة، داء الْ حفاظ على مستوى اْأل نوي تعویضًا نوعیًا یؤمن الْ فقد السَّ تعویض نسب الْ ل

  .أنابقة بهذا الشَّ قاریر السَّ تأكیدًا لما ذكر في التَّ 
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قومي مركز الْ الْ ) عددها تسعة(عاملین بمعاهد وهیئات الْ جدول یوضح أعداد مختلف فئات 

  .م2016عام للبحوث خالل الْ 

  جھةالْ   رقم

مختصر أسماء (
  )ھیئاتمعاھد والْ الْ 

. م

  باحث

كوادر   بحثیةكوادر الْ الْ 
  تقنیة

ن
یو

ار
إد

+ 
ن

فو
ظ

مو
  

ال
عم

  
مجموع الْ 

لكل معھد 
  وھیئة

خدمة 
غیر 
  فعلیة

خدمة 
 فعلیة
   للعام

باحث   باحث
مساعد

باحث 
  مشارك

 ستاذأ
  باحث

 مجموع
باحثینالْ 

  ƛ  18  24  20  17  5  66  38  8  7  137  19  118البیئة   1

  60  18  78  6  7  23  32  3  3  10  16  10  *حیویةقانة الْ التَّ   2

  ψ  11  20  4  1  3  28  12  5  15  71  10  61طب مناطق حارة  3

  90  8  98  16  8  31  21  5  1  7  8  22  #بیةباتات الطِّ النَّ   4

  Ҳ  13  19  7  1  2  29  31  5  23  101  17  84موادوالْ  ھندسیةالْ   5

  43  4  47  6  4  13  19  1  1  3  14  5  ‡ستشعار اْإل   6

 26  2  28  3  5  3  8  0  1  0  7  9  €فضاء الْ   7

  5  0  5  0  4  0  1  0  0  1  0  0  قانةنقل التَّ ھیئة   8

 58  8  66  5  4  48 6  1  3  2  0  3  §وثیق التَّ   9

  545  86  631  81  50  199  210  20  28   54  108  91  كلي لكل فئـةالعدد الْ 

  -  86  86  2  1  24  57  3 6  8  40  2  خدمة غیر فعلیة 

خالل (خدمة فعلیة 
  )م2016

89  

  

68  46  22 17  153  175  49  79  545  -  545  

ƛ  باحث  2+ إنتداب  –باحث مشارك  1(من الباحثین  15 :صحربیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ بحاث الْ أمعهد

 6+ إجازة من دون مرتب  -باحث مساعد  2+ إجازة من دون مرتب  –مشارك .ب 1+ زمالة علمیة  -مشارك 

تقني إجازة من  3+ باحث إجازة من دون مرتب .م 1) + إجازة من دون مرتب -باحث  3+ باحث بعثة خارجیة 

باحث إجازة من  2+ باحث .أ 1+باحث مساعد 6( 10 :وراثیةهندسة الْ والْ  حیویةانة الْ قالتَّ هیئة * دون مرتب؛ 

إداري إجازة من دون مرتب  1+ تقني إجازة من دون مرتب  6+ باحث بعثة .م 1) + باحث بعثة 1+ دون مرتب 

بحاث أمعهد  #باحث إجازة من دون مرتب؛  4+ باحث بعثة خارجیة  6 :حارةمناطق الْ طب الْ بحاث أمعهد  ψ؛ 

إجازة من ) تقني 1+ أستاذ باحث  1+ باحث مشارك  1+ باحث  4( :عبيب الشَّ عطریة والطِّ والْ  بیةباتات الطِّ النَّ 

+ باحث إجازة من دون مرتب  9 :موادوتقانة الْ  هندسیةبحاث الْ ْأل معهد ا Ҳأستاذ باحث منتدب؛  1+ دون مرتب 

معلومات والْ وثیق مركز التَّ § ؛ )أمومة 1+ من دون مرتب  1(عمال  2) + أمونة 2+ بدون مرتب  4(تقانیون  6

 2 :الزلستشعار عن بعد وعلوم الزَّ هیئة اْإل ‡تقني إجازة من دون مرتب؛  7+ باحث مشارك  1 :علميالْ  عالمواْإل 

باحث إجازة من  1 :یرانفضاء والطَّ بحاث الْ أمعهد € ؛ )بعثة خارجیة(باحث  2) + إجازة من دون مرتب(باحث 

  .تقني بعثة خارجیة 1+ دون مرتب 
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جدول بحثیة بنفس الْ هیئات الْ معاهد والْ بین مختلف الْ ) خدمة فعلیة(فاعلة كوادر الْ وبتأمل حجم الْ 

ابقة موقع عوام السَّ صحر كما حدث في اْأل بیعیة والتَّ موارد الطَّ والْ بیئة بحاث الْ أأعاله، تبوأ معهد 

، یلیه معهد )كادرًا فاعالً  118(كلي للكوادر عدد الْ مركز من حیث الْ بالْ  عهددارة كأكبر مالصَّ 

هندسیة وتقانة بحاث الْ ، ومعهد اْأل )كادراً  90(عبي ب الشَّ عطریة والطِّ بیعیة والْ باتات الطِّ بحاث النَّ أ

فاعلین خالل باحثین الْ سبة لعدد الْ أما بالنِّ . بقیة تنازلیاً ثم الْ ) كادراً  84(الثة مرتبة الثَّ مواد في الْ الْ 

قانة ، ثم هیئة التَّ )باحثاً  66( أوالً  صحربیعیة والتَّ موارد الطَّ والْ  بیئةالْ بحاث أعام، أیضًا نجد معهد الْ 

إلى ) 29(ثالثًا  موادوتقانة الْ  هندسیةبحاث الْ ومعهد اْأل ) 32(وراثیة ثانیًا هندسة الْ حیویة والْ الْ 

أوًال  صحربیعیة والتَّ موارد الطَّ والْ  بیئةالْ بحاث أمعهد قنیین یالحظ آخرهم، لكن بمقارنة عدد التَّ 

 هندسیةبحاث الْ واْأل  عبيب الشَّ عطریة والطِّ والْ  بیةباتات الطِّ النَّ بحاث أ، ثم یلیه معهدي )تقنیاً  38(

مقارنات أعاله كانت مشابهه لما جمیع نتائج الْ . معاهد تنازلیاً ثم بقیة الْ ) لكل 31( موادوتقانة الْ 

معاهد، مما یشیر إلى عدم حدوث تغییرات م من حیث ترتیب الْ 2015عام في الْ  كانت علیه

  .موجودةفي بنیة كوادرها الْ  یةر جوه

فردًا  57باحثًا وباحثة، وبعد خصم  210مركز كلي للباحثین بالْ عدد الْ من ناحیة أخرى، بلغ الْ 

وتأكیدًا . م2016عام عاملة خالل الْ ریحة الْ فردًا یمثلون الشَّ  153تبقى منهم ) خدمة غیر فعلیة(

ابق عام السَّ عن الْ % 12.1قم قد إنخفض بنسبة كوادر، یالحظ أن هذا الرَّ لما سبق عن مجمل الْ 

باحثین مما یدل على أن وتیرة تسرب الْ ) م2014( سبقعام اْأل عن الْ % 7.8ونسبة ) م2015(

بع، یعد هذا بمثابة بالطَّ . هجرة كما أشرناعامًا بعد عام غالبًا بسبب الْ مطرد  زدیادٍ اتسیر في 

ولكن مع تراكم اْلواحد عام نخفاض أثناء الْ ناقوس خطر، حیث أننا لن نشعر بتأثیر مثل هذا اْإل 

داء في اْأل ملموس مفقود نسبة لما سیحدثه من شلل قم الْ مة الرَّ عوام قد نتفاجأ یومًا ما بضخااْأل 

كل أمل الشَّ نتبیان لولمزید من التِّ . مسارفي إتجاه تقویم الْ  یاً مواز  عام ما لم یكن هناك عمالً الْ 

خالل اْلحدود سرب إلى خارج باحثین بسبب التَّ متتالي في أعداد الْ نحدار الْ ذي یوضح اْإل الي الَّ التَّ 

  :خیرةعوام اْأل اْأل 
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  م2016-2013 فترةالْ مركز خالل فاعلین بالْ باحثین الْ 

مركز كافیة أم فاعلة حالیًا بالْ مساعدة الْ كوادر الْ باحثین والْ 

مطروحة بكل بحثیة الْ برامج الْ خطط والْ قائمة والْ بحثیة الْ 

متواجدة نسبة وظیفیة الْ رجات الْ وء على مقارنة نسب أعداد الدَّ 

  :ةیوظیف درجة بحثي بناًء على المهام المنوطة بكل

وظیفیة بحثیة بمختلف درجاتهم الْ كوادر الْ مقارنة نسب الْ : 

. كوضع طبیعي، تلیها درجة أ) %44.4(یظهر أن أكبر نسبة منهم تقع ضمن درجة باحث 

وأخیرًا درجة أستاذ باحث %) 14.4(باحث مشارك . 

في ) م2016-2013(خیرة اْأل  وبإدراج أعداد مختلف هذه الدرجات لألربعة أعوام

  :الیةرسم بیاني كما موضح أدناه، نخلص للحقائق التَّ 

بیاني وجود تدني في سم الْ عاملة، یظهر الرَّ كوادر الْ نحسار الْ 

 اابقة، عدعوام السَّ قریر مقارنة باْأل وظیفیة خالل عام التَّ 

 .شهدت زیادة طفیفة

مذكورة وال رجات الْ باحثین بین مختلف الدَّ ستقامة في معدالت أعداد الْ 

فإذا . كلابقة كما یوضح الشَّ عوام السَّ وظیفي لهذه الشریحة، شأن اْأل 

باحث بیاني بین درجات الْ خط الْ ستقامة الْ ایالحظ ) م2

                            القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

باحثین الْ نحدار في أعداد الْ شكل یوضح اْال 

  

باحثین والْ رف عما إذا كانت أعداد الْ وبغض الطَّ 

بحثیة الْ هیئات الْ معاهد والْ سبة لعدد الْ ال بالنِّ 

وء على مقارنة نسب أعداد الدَّ ة، دعنا نلقي بعض الضَّ هیئ/عهدم

بحثي بناًء على المهام المنوطة بكلعمل الْ ألهمیتها في إنسیاب الْ 

: )درجة باحث فما فوق(باحثون الْ / أوالً 

یظهر أن أكبر نسبة منهم تقع ضمن درجة باحث 

. ثم درجة أ%) 30.1(باحث مساعد 

وبإدراج أعداد مختلف هذه الدرجات لألربعة أعوام%). 11.1(

رسم بیاني كما موضح أدناه، نخلص للحقائق التَّ 

  نحسار الْ اتماشیًا مع ما ورد أعاله عن

وظیفیة خالل عام التَّ باحثین بجمیع درجاتهم الْ أعداد الْ 

شهدت زیادة طفیفةالتِّي باحث ستاذ الْ درجة اْأل 

  ستقامة في معدالت أعداد الْ اال زالت هناك عدم

وظیفي لهذه الشریحة، شأن اْأل توجد وتیرة ثابته للهرم الْ 

2016(حالي قریر الْ تأملنا عام التَّ 
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باحث، مما یشیر إلى أحد ستاذ الْ مشارك مع انفراجه في درجة اْأل 

ستاذ مشارك إلى درجة اْأل ستاذ الْ رقیات من درجة اْأل إما أن هناك إفراط في التَّ 

ولكننا ال نستبعد وجود عامل ثالث . خرىرجات اْأل في ترقیات الدَّ 

مهجر خاصة من هم في درجة أستاذ باحثین إلى بالد الْ 

عالیة في مدفوعة بطموحاتهم الْ باب الْ فعل یمثلون شریحة الشَّ 

عدد حوال البد من تحدید الْ وفي جمیع اْأل . اْلحیاتیة واْلمهنیة

مناط تنفیذها بكل بحثیة الْ برامج الْ علمیة للمركز بأكمله بناًء على الْ 

ي خرى للباحثین والتِّ وظیفیة اْأل رجات الْ مطلوبة من الدَّ سب الْ 

حفاظ على مرسوم ومن ثم الْ وظیفي الْ ن تتدرج بوتیرة معلومة تحافظ على شكل الهرم الْ 

منوال ینبغي أن نلتفت في داخل وعلى ذات الْ . بحثي بوتیرة ثابته كذلك

حیاتیة وضاع الْ جاد لتحسین اْأل عي الْ دولة ككل إلى ضرورة السَّ 

مؤسسات هجرة وٕازالة أسبابها، فالْ عاملة لدینا بما یساعد في تقلیل الْ 

  

  
  م2016-2013وظیفیة خالل مختلف درجاتهم الْ فاعلة ب

مركز باحثین بالْ فاعل من مساعدي الْ عدد الْ الْ  ابق أنجدول السَّ 

هذا . م2015عام مقارنة بعددهم في الْ % 9.2فردًا، وهذا یقل بنسبة 

قص یدل على أن هناك عدد منهم قد ترقى إلى درجة باحث دون أن یحدث تعویض لهم في 

                            القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

مشارك مع انفراجه في درجة اْأل باحث الْ مساعد والْ باحث الْ والْ 

إما أن هناك إفراط في التَّ : إحتمالین

في ترقیات الدَّ باحث أو أن هناك قصورًا الْ 

باحثین إلى بالد الْ ال یقل أهمیة یتمثل في تسرب الْ 

فعل یمثلون شریحة الشَّ مشارك وأستاذ مساعد، وهؤالء بالْ 

اْلحیاتیة واْلمهنیة عاتهممستحیل لتحقیق تطلارتیاد الْ 

علمیة للمركز بأكمله بناًء على الْ خبرات الْ مطلوب من الْ الْ 

سب الْ معهد وهیئة، ومن ثم معرفة النِّ 

ن تتدرج بوتیرة معلومة تحافظ على شكل الهرم الْ ینبغي أ

بحثي بوتیرة ثابته كذلكعمل الْ استدامة الْ 

دولة ككل إلى ضرورة السَّ مؤسساتنا وعلى مستوى الْ 

عاملة لدینا بما یساعد في تقلیل الْ كوادر الْ لجمیع الْ یة عملوالْ 

  . ول یبنیها بنوها وال أحد غیرهموالدُّ 

فاعلة ببحثیة الْ كوادر الْ ة أعداد الْ مقارن

  

جدول السَّ یوضح الْ : باحثینمساعدو الْ / ثانیاً 

فردًا، وهذا یقل بنسبة  89م قد بلغ 2016خالل 

قص یدل على أن هناك عدد منهم قد ترقى إلى درجة باحث دون أن یحدث تعویض لهم في النَّ 
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رجة مقارنة تعتبر ضئیلة جدًا بین أفراد هذه الدَّ بالد سرب إلى خارج الْ التَّ نسبة مقابل، حیث أن الْ 

قص بتعیینات جدیدة بین سباب یبقى من المهم تعویض النَّ كانت اْأل  اً أی. باحثینببقیة درجات الْ 

عام بحثي الْ داء الْ وظیفیة قد تخل باْأل رجات الْ خر تجنبًا لحدوث فجوات في الدَّ حین واْآل الْ 

:  1باحثین قد بلغ باحثین إلى الْ ابق أن معدل نسبة مساعدي الْ قم السَّ كذلك یوضح الرَّ . للمؤسسة

قریبة لمعدل معكوسة و سبة للمركز ككل، وهى نسبة متوسط بالنِّ في الْ ) باحث: باحث . م( 1.7

ابق حول مدى مالئمة هذا ؤال السَّ بقاء على نفس السُّ ، مما یعني اْإل )1.8:  1(م 2015عام الْ 

حقیقي بتعمق أكثر تم حساب وضع الْ ولكن لمعرفة الْ . اهنوقت الرَّ الْ مركز في معدل مع وضع الْ الْ 

ي لم یكتمل قانة التِّ سبة لكل معهد وهیئة على حده، عدى هیئة نقل وتطویر التَّ معدل بالنِّ هذا الْ 

ي تمتلك أفضل معدالت هى معاهد التِّ وصل إلى أن الْ ومن نتاج ذلك تم التَّ . وظیفي بعدبنائها الْ 

، یلیه معهد أبحاث )باحث: باحث .م( 0.9:  1 حدیث اْإلنشاء یرانفضاء والطَّ الْ  معهد أبحاث

علمي عالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ ثم مركز التَّ ) 1:  1(عبي ب الشَّ عطریة والطِّ بیة والْ باتات الطِّ النَّ 

:  1(الزل ستشعار عن بعد وعلوم الزَّ اْال  هیئةمعدالت فكانت من نصیب ، أما أسوأ الْ )2:  1(

حیویة قانة الْ ثم هیئة التَّ ) 3.7:  1(صحر بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ بحاث الْ أ، یلیه معهد )3.8

باحثین قص في كوادر مساعدي الْ لذلك ال بد من سد مثل هذا النَّ ). 3.2:  1(وراثیة هندسة الْ والْ 

فوارق بین مختلف سیساعد في إزالة الْ  خیرة، مماالث معاهد اْأل سبة للثَّ مركز ككل، وخاصة بالنِّ بالْ 

  .عام للمركزمعدل الْ الي تقویم الْ بحثیة وبالتَّ جسام الْ اْأل 

بحث مدربة ضمن فریق الْ قنیة الْ كوادر التَّ كافیة من الْ عداد الْ ال شك أن توفر اْأل : قنیونالتَّ / ثالثاً 

وجه بحثیة في وقتها على الْ الْ مهام عمل وٕانجاز الْ جدل في دفع مسیرة الْ له دور محوري ال یقبل الْ 

بالد بعد شریحة خارج الْ إلى قنیون حالیًا هم ثاني شریحة أصبحوا معرضین للتسرب التَّ . مطلوبالْ 

 175عام فعلي هذا الْ لقد بلغ عددهم الْ . بتعادهتمام بهم وٕازالة أسباب اْال باحثین، مما یستدعي اْال الْ 

، حیث ذهب معظمهم في إجازة )188(م 2015عام عن الْ % 7.0كادرًا، وهو أقل بنسبة حوالي 

باحثین فاعلین إلى عدد الْ قنیین الْ وبحساب مستوى عدد التَّ . من دون مرتب تأكیدًا لما ذكر

سبة للمركز متوسط بالنِّ في الْ ) باحث: تقني ( 0.9:  1وصل لمعدل تراوح بین فاعلین أمكن التَّ الْ 

معدل و یعد هذا الْ . عام السابقوصل إلیه في الْ لما تم التَّ معدل مشابه تقریبًا بصورة عامة، وهذا الْ 
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سبة قریب بالنَّ باحثین، حیث یتوفر واحد تقني لكل باحث بالتَّ أفضل قلیًال من حالة مساعدي الْ 

للمركز عمومًا، لكن دعنا نرى ما إذا كانت حقیقة الوضع داخل كل معهد وهیئة متفقة مع هذه 

علیه، فإن حساب هذه . باحثینسبة لمساعدي الْ كبیرة كما لوحظ بالنِّ النتیجة أم أن هناك مفارقات 

معدالت لكل جسم بحثي على انفراد أوصلت إلى أن أفضل ثالث معاهد قد تمثلت في مركز الْ 

بیة باتات الطِّ ، یلیه معهد أبحاث النَّ )باحث 0.1: تقني  1(علمي عالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ التَّ 

أما ). 0.9:  1(مواد هندسیة وتقانة الْ بحاث الْ ثم معهد اْأل ) 0.7:  1(عبي ب الشَّ عطریة والطِّ والْ 

مناطق ، یلیه معهد أبحاث طب الْ )2.7:  1(یران فضاء والطَّ أسوأها فقد تصدرها معهد أبحاث الْ 

  ). 1.7:  1(صحر بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ ثم معهد أبحاث الْ ) 2.3:  1(حارة الْ 

  )قنیونباحثین والتَّ مساعدو الْ (مساعدة كوادر الْ حدیث عن الْ إشاره عابرة، یتضح عمومًا من الْ وفي 

باحثین أن هناك معهدین تمیزا بإمتالك معدالت أفضل نسبیًا من كل من شریحتي مساعدي الْ 

وثیق ي ومركز التَّ عبب الشَّ عطریة والطِّ بیة والْ باتات الطِّ بحاث النَّ أواء، هما معهد قنیین على السَّ والتَّ 

 كثرصحر فیعد من أبیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ بحاث الْ أعلمي، أما معهد عالم الْ معلومات واْإل والْ 

إذن بمثل ما . معاهدریحتین استنادًا لحجمه وعدد باحثیه مقارنة ببقیة الْ معاهد افتقارًا لهاتین الشَّ الْ 

معاهد قنیین بین الْ سبة لتوزیع التَّ قائمة بالنِّ  معضلةباحثین، ما زالت الْ ذكر عن مساعدي الْ 

سبة ألعداد كبیرة في معدالت تواجدهم بالنِّ فوارق الْ مركز، حیث شاهدنا تلك الْ بحثیة بالْ هیئات الْ والْ 

ماكن لسد فائض منهم في بعض اْأل مكان إعادة توزیع الْ ففي اْإل . باحثین بكل معهد أو هیئةالْ 

عمل وظروف الْ وخبراتهم اْلوظیفیة مجاالت تخصصهم به ما تسمح قص هنا أو هناك بقدر النَّ 

خطط وضع بناًء على الْ بعد دراسة الْ  تقنیین جددعي الستقطاب بكل معهد أو هیئة، أو السَّ 

  .متعددةمركز الْ موضوعه بفروع الْ الْ 

   عاملةكوادر الْ تأهیل وتدریب الْ . 6.2

  أهیلالتَّ . 1.6.2

. م2016عام مركز خالل الْ قنیة بالْ بحثیة والتَّ سبة للكوادر الْ أهیل بالنِّ التَّ الي یبین موقف جدول التَّ الْ 

تأهیل % 36.4+ تأهیل داخلي % 63.6(فردًا  11عام ذین أكملوا تأهیلهم هذا الْ لقد بلغ عدد الَّ 

من ، لكن )فرداً  22(م 2015عام عن الْ % 50.0قم قد انخفض بحوالي وهذا الرَّ ). خارجي
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وضع لمعرفة متأهلین بین عام وآخر، مما یستدعي دراسة الْ ك تذبذبًا في أعداد الْ واضح أن هناالْ 

رجات مركز في مختلف الدَّ جاریة مع احتیاجات الْ نویة الْ أهیل السَّ مدى توافق معدالت التَّ 

  .وظیفیةالْ 

نوع الدرجة   رقم
  العلمیة

العدد   خارجیاً   داخلیاً 
  الدولة  العدد  الجامعة  العدد  الكلي

  0  0  0  -  0  فوق الدكتوراه  1
أكادیمیة السودان للعلوم    5  دكتوراه  2

  وجامعة الخرطوم 

مصر، وسلطنة عمان   3

  ومالیزیا

8  

  3  السنغال    1  جامعة السودان  2  ماجستیر  3

  11    4    7  العدد الكلي

  خارجياخلي والْ دریب الدَّ التَّ . 2.6.2

  :مركزي نفذتها رئاسة الْ دریبیة التِّ نشطة التَّ اْأل / أ

قومي للبحوث في ي نفذتها رئاسة اْلمركز الْ دریبیة التِّ ورات واْلورش التَّ الي یوضح الدَّ اْلجدول التَّ 

علمیة واْلعالقات اْلخارجیة وٕادارة ئون الْ م من خالل أنشطة كل من إدارة الشِّ 2016غضون اْلعام 

منضویة تحته، إضافة لما یقوم مشاركة مع بعض اْلمعاهد واْلهیئات الْ داري أو بالْ طویر اْإل التَّ 

خرى داخل أو خارج مركز من فرص عن طریق عالقاته ببعض اْلمؤسسات اْأل بتوفیرها الْ 

ي منح التِّ نشطة فیما عدى بعض الْ مویل لهذه اْأل تشرف إدارة اْلمركز على إیجاد التَّ . ودانالسُّ 

ول ورات في اْلمقام اْأل هذه الدَّ إستهدفت . مركزتتوفر غالبًا عبر جهات خارجیة لها عالقات مع الْ 

ضافة لبعض منسوبي مؤسسات داریین باْإل قنیین واْإل رفع كفاءة عاملي اْلمركز من اْلباحثین والتَّ 

ي التِّ دریبیة التَّ كلي للدورات بلغ اْلعدد الْ . وراتخرى ممن لهم عالقة بمواضیع هذه الدَّ ولة اْأل الدَّ 

دورات فقط خالل  9مقابل ) قطرنها ثالث دورات خارج الْ م(تدریبیة دورة  23عام أتیحت هذا الْ 

أما عدد اْلمستفیدین من هذه . عن سابقه% 155.6، أي بزیادة بلغت )م2015(منصرم اْلعام الْ 

 123فقط (م 2015مقارنة بـاْلعام % 160.2فردًا، أي بزیادة  320ورات فقد بلغ عددهم الدَّ 

  .اخلیة كما یوضح اْلجدولورات الدَّ بالدَّ %) 98.8(لتحق معظمهم ا، )فرداً 
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قومي للبحوث لمنسوبیه عن طریق إداراته مركز الْ ي أتاحها الْ دریب التِّ جدول یبین فرص التَّ 

  .م2016عام معنیة خالل الْ الْ 

أو إسم (دریب مجال التَّ   رقم

  )الدورة

فترة الْ   منظمة جهة الْ الْ 

  منیةالزَّ 

مشاركون الْ   مستفیدةجهات الْ الْ 

  )العدد(

  ودانداخل السُّ 

  إدارة المشاریع  1

)PMP 
Certification 

Exam 
Preparation(  

إدارة الشؤون العلمیة والعالقات 

 ة بالمركز، نفذتهاالخارجی

 أكادیمیة سوداتل لإلتصاالت

  )سوداكاد(

19 – 

25 

ینایر 

  م2016

معاهد وهیئات 

  )باحثون(المركز 

15  

استراتیجیات  ورشة عمل  2

  دارياإل التطور

  فبرایرخالل   الشرطةأكادیمیة 

  م2016

إدارة التطویر 

  اإلداري بالمركز

3  

الدبلوم المهني في   3

التحلیل والتطویر 

  دارياإل

كادیمیة السودان للعلوم أ

  داریة اإل

14/2-

2/6/ 

  م2016

إدارة التطویر 

  اإلداري بالمركز

1  

ورشة عمل في مجال   4

أخالقیات البحث 

 والمهنیة

Research & 
Professional 
Ethics 

إدارة الشؤون العلمیة والعالقات 

بالتعاون مع  بالمركز الخارجیة

برنامج العودة المؤقتة للخبراء 

الوطنیین التابع لمنظمة الهجرة 

  الدولیة 

14 -

17 

مارس 

  م2016

معاهد وهیئات 

المركز باإلضافة 

ات جامع 8إلى 

مؤسسات ذات و 

صلة في السودان 

  )باحثون(

25  

عمل فى مجال ورشة   5

 بحوث الدكنوراه

An Outline for a 

PhD Research 

Design  

إدارة الشؤون العلمیة والعالقات 

بالتعاون مع  بالمركز الخارجیة

برنامج العودة المؤقتة للخبراء 

الوطنیین التابع لمنظمة الهجرة 

  الدولیة

19 

مارس 

  م2016

معاهد وهیئات 

  )باحثون(المركز 

19 

تنمیة : ورشة عمل  6

المهارات اإلداریة 

 Leadership( والقیادیة

& Management 
Skills Development 

إدارة (المركز القومي للبحوث 

  )التطویر اإلداري

20 - 

22 

مارس 

  م2016

المركز القومي 

الدرجات (للبحوث 

-العلیا لإلداریین

مدراء المعاهد 

19  



   ممم201201201666التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام                                                                                                 القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

 

 

 

23 

Training(  والهیئات(  

مراكز  –التدریب القوميدارة إ  اللغة االنجلیزیة دورة  7

   كامبردج العالمیة للتدریب

1/3-

15/4 /

  م2016

إدارة التطویر 

  اإلداري بالمركز

4  

مجال دورة تدریبیة في   8

  تنمیة المهارات اإلداریة 

إدارة التطویر اإلداري بالمركز 

  القومي للبحوث

3 – 12 

مایو 

  م2016

المركز القومي 

العاملون (للبحوث 

في المجال 

  )اإلداري

25  

 السالمة في ورشةعمل  9

 اإلحیائیة

)Biosafety( :الوضع 

  والتحدیات الحالي

إدارة  -قسم العالقات الخارجیة

الشؤون العلمیة والعالقات 

 العلوم وزارةو  المركزبالخارجیة 

  إفریقیا بجنوب والتكنولوجیا

30-31 

مایو

  م2016

معاهد وهیئات 

المركز ذات الصلة 

 اللجنةو  )باحثون(

 للسالمة القومیة

  حیائیةاإل

30  

ورشة عمل حول التقدیم   10

لمنح التبادل األكادیمي 

لنیل درجة  األلمانیة

 DAAD(الدكتوراه 

PhD Scholarship 

Application(  

هیئة االستشعار عن بعد وعلوم 

إدارة الشؤون العلمیة  -الزالزل

 -بالمركز والعالقات الخارجیة

بحاث البیئة والموارد أمعهد 

  والتصحرالطبیعیة 

30 – 

مایو  31

  م2016

معاهد وهیئات 

  )باحثون(المركز 

42  

 إدارة المشاریع  11

)PMP 
Certification 

Exam 
Preparation(  

إدارة الشؤون العلمیة والعالقات 

 ة بالمركز، نفذتهاالخارجی

 أكادیمیة سوداتل لإلتصاالت

  )سوداكاد(

18 – 

22 

سبتمبر 

  م2016

معاهد وهیئات 

  )باحثون(المركز 

15  

الرخصة الدولیة   12

  للحاسب اآللي

/25/9  كادیمیة السودان للعلوم أ

  م2016

إدارة التطویر 

  اإلداري بالمركز

1  

دورة تدریبیة في إدارة   13

  التدریب

أكادیمیة السودان للعلوم 

  اإلداریة

3 – 13 

أكتوبر 

  م2016

إدارة الشؤون 

العلمیة والعالقات 

الخارجیة وٕادارة 

التطویر اإلداري 

  بالمركز

2  
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 دورة تدریبیة في   14

السكرتاریة اإللكترونیة 

  التنفیذیة

 إدارة التطویر اإلداري بالمركز

بالتعاون مع مركز التوثیق 

  والمعلومات واإلعالم العلمي

23 – 

26 

أكتوبر

  م2016

المركز القومي 

سكرتاریا (للبحوث 

  )المدراء وٕاداریون

20  

ورشة عمل حول اإلدارة   15

للبحوث التنفیذیة 

السریریة وآثارها 

 األخالقیة

Operational 
Management of 
Clinical Research 
and its ethical 
implications 

إدارة  –قسم العالقات الخارجیة 

الشؤون العلمیة والعالقات 

الخارجیة بالمركز بالتعاون مع 

  الجامعة الوطنیة

1 – 3 

نوفمبر 

  م2016

معاهد وهیئات 

المركز ذات الصلة 

 الجامعةو  )باحثون(

 وزارةو  الوطنیة

 وجهات الصحة

في  صلة ذات

  السودان

37  

دورة تدریبیة حول إعداد   16

  القیادات العلیا

 9 – 7  إدارة التطویر اإلداري بالمركز

نوفمبر 

  م2016

المركز القومي 

باحثون (للبحوث 

وتقنیون یشغلون 

وظائف اداریة 

  )واداریون

18  

ورشة عمل حول   17

  استراتیجیات التدریب

 أكادیمیة سوداتل لإلتصاالت

  )سوداكاد(

خالل 

  م2016

إدارة التطویر 

  اإلداري بالمركز

1  

ورشة عمل حول   18

داري في االصالح اإل

  السودان

صالح المجلس االعلي لإل

  الموقع مجلس الوزراء -االداري

خالل 

  م2016

إدارة التطویر 

  اإلداري بالمركز

1  

 دورة تدریبیة في  19

  األرشفة اإللكترونیة

مركز التوثیق والمعلومات 

، بالتعاون مع واإلعالم العلمي

الموقع  .إدارة التطویر اإلداري

  .مركز التوثیق

21 -

25/8 /

  م2016

اإلداریین بجمیع 

إدارات المركز 

  .ومعاهده وهیئاته

18  

دورة تدریبیة عن برنامج   20

  الكوها ودسبیس

وحدة التدریب بمركز التوثیق 

والمعلومات بالتعاون مع إدارة 

الموقع مركز التوثیق . المركز

  والمعلومات

10 -17 

أغسطس 

  .م2016

بعض منسوبي 

المركز القومي 

للبحوث بینهم مركز 

  جهات أخرى+التوثیق

20  
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  316  ذین شاركوا في دورات داخلیةعدد الَّ   

  ودانخارج السُّ 

21  Science and 
Technology 
parks: provisions 
for innovative 
wealth creation 

الشبكة البینیة اإلسالمیة حول 

 –حدائق العلوم والتكنولوجیا 

-INSTP -موقع التنفیذ إیران

IDB-COMSTECH  

26  - 

28 

سبتمبر 

  م2016

معهد أبحاث طب 

المناطق الحارة 

  )باحث(

1  

22  Science and 
Technology 
Parks: rovision 
for Innovation 
WealthCreation  

الشبكة البینیة اإلسالمیة حول 

 –حدائق العلوم والتكنولوجیا 

-INSTP -موقع التنفیذ إیران

IDB-COMSTECH 

26 -28 

سبتمبر 

  .م2016

معهد األبحاث 

الهندسیة وتقانة 

 )باحث(المواد 

1 

ورشة عمل نقل   23

وتسویق التقانة في 

الدول األعضاء بمنظمة 

التعاون 

 Technology(اإلسالمي

Transfer and 
Commercialization of 
in OIC Member State 
– The Role of 

Techmart.  

الشبكة البینیة اإلسالمیة حول 

 –حدائق العلوم والتكنولوجیا 

  موقع التنفیذ إیران

Inter-Islamic Network 
on Science and 

Technology Parks  
(INSTP) 

12 – 

16 

دیسمبر 

  م2016

إدارة الشؤون 

العلمیة والعالقات 

الخارجیة بالمركز 

بحاث البیئة أومعهد 

والموارد الطبیعیة 

 والتصحر

2  

  4  ذین شاركوا في دورات خارجیةعدد الَّ   

  320  خارجیةاخلیة والْ ورات الدَّ كلي للمستفیدین من الدَّ عدد الْ الْ 

  

اْلفرص صعدة في سبیل توفیر ن هناك مجهودات حثیثة تبذل على مختلف اْأل ما سبق یدل على أ

. دارات باْلمركزي تحتاجها جمیع اْلمعاهد واْلهیئات واْإل خاصة في اْلمجاالت اْلعامة التِّ  یةدریبالتَّ 

خاصة بها یمكن تصنیفها لوائح الْ مؤسسة وٕاكمال الْ دریبیة لكل الْ حتیاجات التَّ ومن خالل حصر اْال 

دد و بهذا الصَّ . ولویات اْلمطلوبةدرج في إنفاذها بحسب اْأل الزمة والتَّ وبرمجتها ورصد میزانیاتها الْ 

دریب اْلمركز ستعكف الحقًا على مراجعة وتنقیح بعض لوائح التَّ بدریب تَّ النشیر إلى أن لجنة 

  .مركزعبر مجلس الْ  ي تم وضعها تمهیدًا إلجازتهاالتِّ 
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  م2016قومي للبحوث لمنسوبیه خالل مركز الْ ي نفذها الْ دریبیة التِّ ورات التَّ بعض فعالیات الدَّ 

  

  :دریبیة باْلمعاهد واْلهیئات اْلبحثیةنشطة التَّ اْأل / ب

في دریب اْلمهمة قوم به اْلمركز من مجهودات مقدرة لتوفیر اْلعدید من فرص التَّ یبجانب ما 

إداراته اْلمذكوره آنفًا أو عن طریق عالقاته لمنسوبیه سواء كانت من خالل اْلمجاالت اْلعامة 

ي تتوفر سنویًا بواسطة اْلمعاهد دریبیة التِّ نشطة التَّ اْلخارجیة، هناك أیضًا كم هائل من اْأل 

دریب اْلقومي أو بتمویل ذاتي بواسطة اْلمتدربین في واْلهیئات اْلبحثیة إما بتمویل من إدارة التَّ 

فرص الي یبین حجم الْ جدول التَّ الْ . منح داخلیة أو خارجیة معظم األحیان إضافة لما تتاح من

، خالل ْلمعاهد واْلهیئات اْلبحثیة باْلمركزعاملة عن طریق مختلف اللكوادر الْ ي توفرت دریبیة التِّ التَّ 

  .م2016عام الْ 
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مركز بحثیة بالْ هیئات الْ معاهد والْ ي استفاد منها بعض منسوبي الْ دریب التِّ جدول یبین فرص التَّ 

  .م2016خالل داخلیًا وخارجیًا 

أو (دریب مجال التَّ   رقم

  )ورةسم الدَّ ا

فترة الْ   منظمةجهة الْ الْ 

  منیةالزَّ 

مشاركون الْ   مستفیدةجهات الْ الْ 

  )عددالْ (

  ودانداخل السُّ 

األحیاء الجزیئیة   1

والمعلوماتیة الحیویة 

  وتطبیقاتها

األحیاء الجزیئیة معمل 

والموارد بحاث البیئة أبمعهد 

  الطبیعیة والتصحر

13 -20 

 أبریل

  م2016

معهد أبحاث البیئة 

والموارد الطبیعیة 

باحث من . (والتصحر

 يقسم المراع

  )واألشجار الرعویة

1  

  األحیاء الجزیئیة  2

والمعلوماتیة الحیویة 

  وتطبیقاتها

األحیاء الجزیئیة معمل 

بحاث البیئة والموارد أبمعهد 

  الطبیعیة والتصحر

27 -31 

  دیسمبر

  م2016

معهد أبحاث البیئة 

والموارد الطبیعیة 

تقني من . (والتصحر

  )قسم اإلنتاج الحیواني

1  

ورشة العمل التدریبیة   3

عن الطرق الحدیثة 

النتاج وحفظ منتجات 

 النحل غیر العسل

 .تربیة الملكاتوطرق 

مركز قطر الوطني 

ث بحاأبالمشاركة مع قسم 

النحل بمعهد البیئة والموارد 

 الطبیعیة والتصحر

9-11 

یونیو 

  .م2016

معهد أبحاث البیئة 

والموارد الطبیعیة 

قسم بحوث (والتصحر 

كلیة الزراعة و ) النحل

الخرطوم،  جامعة

وزارات الزراعة 

االتحادیة والوالئیة 

  .ووزارة الثروة الحیوانیة

  باحث 3

+  

  تقني 2

البرنامج التدریبى حول   4

  الرعویة وتغیر المناخ

الرعویة بالتعاون مع الجمعیة 

مركز دراسات تغییر المناخ 

بجامعة دار السالم وجامعة 

السودان للعلوم والتكنولوجیا 

فندق . والعلف يوٕادارة المراع

  .2األحالم الخرطوم 

19 -21 

یولیو 

  م2016

بحاث البیئة أمعهد 

والموارد الطبیعیة 

باحث من . (والتصحر

 يقسم المراع

  )واألشجار الرعویة

1  

  1بحاث البیئة أمعهد  28- 27العمرانیة،  والتنمیة البیئة وزارة البیئیة الوطنیة التدابیر  5
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 التربة تلوث من للحد

  .والهواء والماء

  

دیسمبر   .السودان/الخرطوم

  م2016

والموارد الطبیعیة 

قسم . (والتصحر

 )التلوث البیئي

دورة تدریبیة في   6

تصمیم وتفریغ وتحلیل 

  االستبیانات

 خالل  سودارفوكس للتدریب

  م2016

لبیئة بحاث اأمعهد 

والموارد الطبیعیة 

قسم ( والتصحر

الدراسات االقتصادیة 

  )تماعیةجواال

1  

7  Bioinformatics 
course 

National University 

 

فبرایر  6-25

  م2016

هیئة التقانة الحیویة 

 والهندسة الوراثیة

1 

 

8  Microbiome and 
omics -Multi

Analysis 
Approaches  

كلیة  ،جامعة الخرطوم

  العلوم، قسم النبات،الخرطوم

16 – 18 

فبرایر 

  م2016

هیئة التقانة الحیویة 

 والهندسة الوراثیة

3 

الدورة التدریبیة الثالثة   9

حول التقانة الحیویة 

 المیكروبیة

قسم التقانة الحیویة 

هیئة التقانة  –المیكروبیة 

  الحیویة والهندسة الوراثیة

19 -26 

مایو 

  م2016

هیئة التقانة الحیویة 

 والهندسة الوراثیة

1 

دورة تدریبیة في تنمیة   10

  مهارات القیادة

 14- 13  اكادیمیة السودان للعلوم 

  م2016یونیو

هیئة التقانة الحیویة 

 والهندسة الوراثیة

2 

دورة تدریبیة في تنمیة   11

  القیادةمهارات 

  أكادیمیة السودان للعلوم 

  

14 – 15 

  م2016یونیو

هیئة التقانة الحیویة 

 والهندسة الوراثیة

1 

12  Training course on 
“quality Assurance 
and control 
Advanced”  

 .مركز الرؤیة السابعة

  السودان-الخرطوم

13 -14 

  م2016یولیو

هیئة التقانة الحیویة 

 والهندسة الوراثیة

1 

تربیة القطن باستعمال   13

OIC-(ة التقنیات الجزیئی

Cotton Training   

Program( 

كلیة  –جامعة الخرطوم 

  الزراعة

 

كتوبر أ 4-5

  م2016

هیئة التقانة الحیویة 

 والهندسة الوراثیة

1 

دورة عبر شبكة   14

مقدمة : اإلنترنت حول

عن المعلوماتیة 

مركز المعلوماتیة الحیویة 

كلیة العلوم وبیولوجیا النظم، 

 -جامعة الخرطوم –

6 – 9 

أكتوبر 

  م2016

هیئة التقانة الحیویة 

 والهندسة الوراثیة

1 
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 الحیویة

H3ABioNet 
Introduction to 
Bioinformatics 
online course 

 السودان -الخرطوم

 Pan Africaو
Bioinformatic 

Network 
(H3ABioNet)  

15  Advanced 
Immunology 
Course 

 -معهد األمراض المتوطنة

  جامعة الخرطوم

7-17 

  م2016نوفمبر

هیئة التقانة الحیویة 

 والهندسة الوراثیة

1 

ورشة السیاسة القومیة   16

للمخاطر الحیویة 

مناقشة ورقة ): (للمعامل(

السیاسة القومیة للمخاطر 

).                  للمعامل(الحیویة 

الوكالة األلمانیة للتعاون 

الشراكة مع المعمل ب يالدول

، فندق للصحة العامة يالقوم

   السالم روتانا

23 -25 

نوفمبر 

    م2016

بحاث طب أمعهد 

المناطق الحارة 

  )باحث(

1  

ورشة عمل فى   17

 اإلحصاء الحیوى

SPSS 

الجمعیة  -مركز المقدام

 السودانیة للباحثین

2-6 

  أغسطس

  م 2016

النباتات بحاث أمعهد 

والطب  الطبیة والعطریة

  الشعبي

1  

ورشة عمل عن   18

برنامج االداء 

للهندسة  كادیمىاأل

  )(ABETوالتكنولوجیا 

 فریقیا العلمیةأجامعة 

  

11/2/

  م2016

بحاث معهد األ

  الهندسیة وتقانة المواد

2 

 الصحة والسالمة المهنیة  19

    (ISO 18001)  

 /31/7- 30  مركز الرؤیة السابعة للتدریب

  م2016

معهد األبحاث 

  الهندسیة وتقانة المواد

1 

دارة المعامل إنظام   20

(ISO 17025 ) 

 /8/8-7  ة للتدریبعمركز الرؤیة الساب

  م2016

بحاث معهد األ

  الهندسیة وتقانة المواد

1 

21  English 

Communication 

Skills  

-18/10  المركز الثقافي البریطاني

24/11/

  م2016

معهد األبحاث 

 الهندسیة وتقانة المواد

4  

تنمیة مهارات الكتابة   22

  الصحفیة

مركز التوثیق و المعلومات 

واالعالم العلمى، المركز 

  القومى للبحوث

20 -

24/11/ 

  م2016

بحاث معهد األ

 الهندسیة وتقانة المواد

1  

  11بحاث معهد األ- 13معهد األبحاث الهندسیة تصمیم الدوائر   23
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اإللكترونیة المطبوعة 

(Printed Circuit 

Board - PCB).  

بالتعاون مع وتقانة المواد 

  مركز دعم وتطویر المشاریع

27/12/

  م2016

 الهندسیة وتقانة المواد

24  
نموذج دعم اتخاذ 

  القرار

  

الشبكة البینیة االسالمیة حول 

  علوم وتكنولوجیا الفضاء

)Inter – Islamic Network 
on Space Sciences and 
Technology-ISNET(  

25-

29/4/201

6  

ستشعار عن هیئة األ

بعد وعلوم الزالزل 

  )باحث(

1  

دورة تدریبیه عن   25

تحلیل المواجات 

  االصطناعیه

هیئة - قسم الزالزل 

االستشعار عن بعد وعلوم 

  الزالزل

24/7-

  م3/8/2016

ستشعار عن هیئة األ

بعد وعلوم الزالزل 

  )تقني+ باحث(

8  

26  
عن التخریط عبر 

  الویب

  

سالمیة حول الشبكة البینیة األ

  علوم وتكنولوجیا الفضاء

)Inter – Islamic Network 
on Space Sciences and 
Technology-ISNET(  

1-5/8/ 

  م2016

ستشعار عن هیئة األ

بعد وعلوم الزالزل 

  )باحث(

1  

تحلیل المعلومات   27

  الزلزالیة

  

هیئة - قسم الزالزل 

االستشعار عن بعد وعلوم 

 الزالزل

28/11-

2/12/

  .م2016

ستشعار عن هیئة األ

بعد وعلوم الزالزل 

  )تقني+ باحث(

5  

 يدورة تدریبیة ف  28

تصمیم المواقع 

html,css   

معهد أبحاث الفضاء  

قسم البرمجیات  -والطیران 

  التطبیقیة 

14 /7/-

    م7/8/2016

معهد أبحاث الفضاء 

باحثون ( والطیران

باحثین وتقنیین .وم

ومتعاونین ومتدربین 

  )من خارج المعهد

6  

لغة  يدورة تدریبیة ف   29

Python 

معهد أبحاث الفضاء  

قسم البرمجیات  –والطیران 

  التطبیقیة 

1/8/- 

1/9 /

  م2016

معهد أبحاث الفضاء 

باحثون ( والطیران

باحثین وتقنیین .وم

ومتدربین من خارج 

   )المعهد

9  

دورة في توظیف   30

  تقنیات اإلعالم الجدید

 4-2  .بیت الخبرة األفریقي

  م2016فبرایر

-قسم اإلعالم العلمي

مركز التوثیق والمعلومات

7  
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  .واإلعالم العلمي

دورة في التقدیم   31

  اإلذاعي

المركز القومي لإلنتاج 

  اإلعالمي

مایو 

  م2016

قسم اإلعالم العلمي 

مركز التوثیق  -

واإلعالم  والمعلومات

  .العلمي

5  

ورشة تدریبیة بعنوان   32

قواعد وصف وٕاتاحة 

  )RDA(المصدر 

الجمعیة السودانیة للمكتبات 

الموقع قاعة . والمعلومات

  .جامعة الزعیم األزهري

16 

أغسطس 

  .م2016

مركز  -قسم التوثیق 

 التوثیق والمعلومات

  .واإلعالم العلمي

15  

دورة تدریبیة في   33

  التزوید اإللكتروني

الجمعیة السودانیة للمكتبات 

الموقع قاعة . والمعلومات

  .األزهريجامعة الزعیم 

24 -25 

أغسطس 

  .م2016

مركز  -قسم التوثیق 

 التوثیق والمعلومات

  .واإلعالم العلمي

5  

دورة في صحافة   34

  اإلنترنت

المركز القومي لإلنتاج 

  اإلعالمي 

نوفمبر 

  م2016

-قسم اإلعالم العلمي

مركز التوثیق والمعلومات

  .واإلعالم العلمي

1  

  107 ذین شاركوا في دورات داخلیةعدد الَّ   

  ودانخارج السُّ 

35  
International 

Agricultural Arab 

Forum 

 أبوظبي

  

15 -19 

فبرایر 

  م2016

معهد أبحاث البیئة 

والموارد الطبیعیة 

قسم . (والتصحر

 )التلوث البیئي

1 

36  Training in 
Applying 
IWRM Tools for 
Drought Risk 
Management 

  نیروبي 

 

20 -24 

یونیو 

  م2016

بحاث البیئة أمعهد 

والموارد الطبیعیة 

قسم . (والتصحر

 )التلوث البیئي

1 

37  Management of 
Resources 

Multi-disciplinary 
Perspectives from 
Along the Nile 

  القاهرة 

  

10 -12 

نوفمبر 

  م2016

معهد أبحاث البیئة 

والموارد الطبیعیة 

قسم . (والتصحر

 )التلوث البیئي

1  

38  Long Term Chinese Academy of 9-26/10/  1بحاث البیئة أمعهد 
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Ecosystem 

Monitoring   

Sciences 

  

والموارد الطبیعیة  2016

باحث . (والتصحر

قسم مشارك من 

الموارد الطبیعیة 

  )والتنوع االحیائي

ورشة عمل تدریبیة   39

  عن التنوع النباتي 

عقدت بمدینة بكین في 

الصین تحت رعایة أكادیمیة 

  الصین للعلوم

9 – 26 

أكتوبر 

  .م2016

+ بحاث البیئة أمعهد 

معهد أبحاث النباتات 

  .الطبیة

باحثین  4

من  2(

كل 

)معهد  

40  Climate Change 

and Green Low-

Carbon 

Development. 

Beijing, China 

 

  

خالل 

  م2016

بحاث البیئة أمعهد 

والموارد الطبیعیة 

قسم . (والتصحر

 )التلوث البیئي

2  

41  A Training Course 

on Grain Storage 

Technology (GST) 

Henan University of 

Technology/ China 

خالل 

  م2016

معهد أبحاث البیئة 

والموارد الطبیعیة 

قسم الدراسات (والتصحر

)االقتصادیة واالجتماعیة

1  

42  Application of 
Nuclear  Radiation 
in the Fields of 
Agriculture, 
Medicine, and 
Non-Destructive 
Testing, and 
Nuclear 
Regulatory 
Practices 

 23- 18  الباكستان 

 بریلأ

  م2016

هیئة التقانة الحیویة 

 والهندسة الوراثیة

1 

43  Introduction to 
Laboratory 
Management 
and Equipment 
Operations 

 15- 11 كینیا 

  م2016یولیو

هیئة التقانة الحیویة 

 والهندسة الوراثیة

1 

الورشة العربیة السابعة   44

والتنوع  للتقانة الحیویة

 2-1  ردن األ –عمان 

غسطس أ

هیئة التقانة الحیویة 

 والهندسة الوراثیة

3 
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  م2016  الحیوي للنباتات

45  Training on 
“Applications of 
Biotechnology and 
its Regulations“ 

  الهند –نیودلهى 

  

 –نوفمبر  28

دیسمبر  16

  م2016

هیئة التقانة الحیویة 

 والهندسة الوراثیة

1 

46  Malaria and vector 
born diseases in 
humanitarian crisis 

The Mentor 
inattentive, UK, 

Dubai, UAE  

18-22 

April 2016 

معهد أبحاث طب 

  )باحث(المناطق الحارة 

1  

47  Certilicate  Course 
in Advanced 
Telecom 
Transmission 
Technoligist 
(FTTH AND 
GPON) 

برنامج التعاون الفني 

  واالقتصادي الهندي

  الهند،  –بنغالور 

19/9-

12/11/ 

  م2016

معهد األبحاث 

 الهندسیة وتقانة المواد

1 

48  Total Quality 
Management and 
ISO 
9001:2015/14001/
22000/27000 and 
Six Sigma (TQM).  

الفني  برنامج التعاون

  واالقتصادي الهندي

  الهند  –حیدر أباد 

14/11/

2016-

06/1/

  م2017

معهد األبحاث 

 الهندسیة وتقانة المواد

1  

تدریب عن التخریط   49

  عبر الویب

المركز الجهوى لدول شمال 

  تونس  –أفریقیا 

10 -14/5/ 

  م2016

هیئة االستشعار عن بعد 

  )باحث(وعلوم الزالزل 

1  

دوره تنمیة قدرات   50

المراكز الوطنیه وتحلیل 

  الموجات ابتدائي

منظمة حظر التجارب النوویه 

مركز البیانات الزلزالیة  -

  .فیینا، النمسا –الدولي

/30/6 -

10/7/ 

  م2016

هیئة االستشعار عن 

بعد وعلوم الزالزل 

  )باحث(

1  

رصد النویدات   51

  وتحلیلها

منظمة حظر التجارب 

  النوویه

8 – 22/9 /

  م2016

منظمة حظر التجارب 

  )باحث(فیینا  -النوویة

1  

رصد النویدات   52

  وتحلیلها

منظمة حظر التجارب 

  النوویه

10 -22 

  م 102016/

منظمة حظر التجارب 

  )باحث(فیینا  -النوویة

1  

دوره تنمیة قدرات   53

المراكز الوطنیه 

  وتحلیل الموجات متقدم

منظمة حظر التجارب النوویه 

الزلزالیة مركز البیانات -

  فیینا، النمسا –الدولي

7/11-

2/12/ 

  م2016

هیئة االستشعار عن 

بعد وعلوم الزالزل 

  )باحث(

1  

54  

  

  

دورة في فهرسة المواد 

  

الموقع . الفهرس العربي الموحد

  

دیسمبر  6

مركز  -التوثیق قسم 

 التوثیق والمعلومات

1  
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المطبوعة وفق قواعد 

  21وام ومعیار مارك 

، مكتبة الملك عبدالعزیز

  . السعودیة/ الریاض

  واإلعالم العلمي  م2016

-قسم الطب الشعبي

معهد أبحاث النباتات 

الطبیه والعطریة 

  والطب الشعبي

2  

ورشة اإلنتقال إلى   55

  الویب الداللي

الموقع . الفهرس العربي الموحد

، مكتبة الملك عبدالعزیز

  . السعودیة/ الریاض

دیسمبر  7

  م2016

مركز  -التوثیق قسم 

 التوثیق والمعلومات

 .واإلعالم العلمي

2  

ورشة مشروع رؤوس   56

الموضوعات العربیة 

  اإللكترونیة

الموقع . الفهرس العربي الموحد

، مكتبة الملك عبدالعزیز

  . السعودیة/ الریاض

دیسمبر  8

  م2016

مركز  -قسم التوثیق 

 التوثیق والمعلومات

 .واإلعالم العلمي

2  

  32  ذین شاركوا في دورات خارجیةعدد الَّ   

  139  كلي للذین شاركوا في دورات داخلیة وخارجیةعدد الْ الْ 

  

هیئات اْلبحثیة ي توفرت للمعاهد والْ دریبیة التِّ بالنظر للجدول أعاله، لقد بلغ اْلعدد اْلكلي للفرص التَّ 

من جملة % 60.7تعادل (فرصة داخلیة  34فرصة، منها  56حالي قریر الْ خالل عام التَّ 

عن عدد %) 13.8حوالي (قم یقل قلیًال ویتضح بأن هذا الرَّ %). 39.3(خارجیة  22و ) الفرص

، مع )خارجیة% 23.1+ داخلیة % 76.9: فرصة 65(م 2015ي توفرت في اْلعام اْلفرص التِّ 

ظر إلى أما بالنَّ . عام مقارنه بسابقهخارجیة قد إرتفعت نسبیًا هذا الْ فرص الْ مالحظة أن نسبة الْ 

ورات من مختلف اْلمعاهد واْلهیئات اْلبحثیة، نجد أن عددهم ین إلتحقوا بهذه الدَّ عدد اْلمتدربین الَّذ

، وهذا باْلمثل )تدریب خارجي% 23.0+ تدریب داخلي % 77.0(فردًا  139هذا اْلعام قد بلغ 

بحوالي ) خارجیاً % 35.2+داخلیاً % 64.8: فرداً  247(م 2015عام یقل عن عددهم في الْ 

أي . عام مقارنة بسابقه، ولكن یالحظ بأن عدد اْلمتدربین خارجیًا قد إنخفض نسبیًا هذا الْ 43.7%

عام إال أن عدد اْلمستفیدین منها قد إنخفض أنه رغم إرتفاع عدد اْلفرص اْلمتاحة خارجیًا هذا الْ 



   ممم201201201666التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام                                                                                                 القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

 

 

 

35 

سباب اْأل  دراسةتوجب ابق لربما النخفاض عدد اْلممثلین بكل فرصة، مما یسمقارنة باْلعام السَّ 

  .   في اْلمرات اْلقادمةما أمكن عي لزیادة أعداد اْلمشاركین بمثل هذه اْلفرص أو غیرها والسَّ 

دریبیة ورات التَّ سبة للمعاهد واْلهیئات اْلبحثیة نجد أن أكبر فرص في الدَّ عند مقارنة اْلوضع بالنِّ 

بیعیة موارد الطَّ بیئة والْ بحاث الْ أمعهد كل من موضحة كانت من نصیب الْ ) داخلیة وخارجیة(

ستشعار عن بعد هیئة اْال  ا، تلیه)لكل% 23.2(وراثیة هندسة الْ حیویة والْ قانة الْ هیئة التَّ و صحر والتَّ 

بحاث علمي ومعهد اْأل عالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ ، ثم كل من مركز التَّ %)16.1(الزل وعلوم الزَّ 

موضحة ورات الْ متدربین بالدَّ سبة لمجموع عدد الْ أما بالنِّ ). لكل% 14.3(مواد قانة الْ هندسیة وتَّ الْ 

من مجموع عدد % 27.3قائمة حیث بلغ نصیبه معلومات الْ وثیق والْ أعاله فقد تصدر مركز التَّ 

ستشعار هیئة اْال و  ،%)15.8(مواد هندسیة وتقانة الْ بحاث الْ معهد اْأل ورات، یلیه متدربین بتلك الدَّ الْ 

، %)13.7(صحر بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ بحاث الْ أمعهد ، و %)14.4(الزل وعلوم الزَّ عن بعد 

وضع یختلف نوعًا ما عما كان علیه وهذا الْ . %)12.9( وراثیةهندسة الْ حیویة والْ قانة الْ ثم هیئة التَّ 

فرص هذه الْ هیئات، مما یشیر إلى أن إتاحة مثل معاهد والْ م من حیث ترتیب الْ 2015عام في الْ 

  .قویممراجعة والتَّ دریبیة ال تستند على برامج محددة وثابته كمًا ونوعًا وهو وضع یستوجب الْ التَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دریب بالمعاهدجانب من أنشطة التَّ 
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   :دریبیة باْلمركز وفروعه اْلبحثیة اْلمختلفةنشطة التَّ مجمل اْأل / ج

مركز، سواء أن كانت قد تحققت عن طریق دریبیة بالْ نشطة التَّ كلي لْأل مجموع الْ عمومًا إذا تأملنا الْ 

متعدده، یالحظ أن هناك إرتفاعًا بحثیة الْ هیئات الْ معاهد والْ مذكوره أعاله أو من خالل الْ إداراته الْ 

فرص الي یتبین أن عدد الْ جدول التَّ ومن خالل الْ . ابقةعوام السَّ جانب مقارنة باْأل نسبیًا في هذا الْ 

 81( م2015عام في الْ  همقارنة بـ )فرصة 79(انخفض انخفاضًا طفیفًا عام قد دریبیة هذا الْ التَّ 

مستفیدین من رتفع عدد الْ امقابل لكن في الْ . عن سابقه %2.5 بنقصان مقداره، أي )فرصة

فردًا مقارنة  459م لیصل جملتهم 2016عام مذكوره إرتفاعًا مقدرًا في الْ دریبیة الْ فرص التَّ مجمل الْ 

یالحظ من علیه، . سابقهب مقارنة% 20.5م، أي بزیادة مقدارها 2015عام فردًا في الْ  381بـ 

) فعالیة 23(مركز ي نفذها الْ دریبیة التِّ فعالیات التَّ مذكور إلى أنه رغم قلة عدد الْ جدول الْ خالل الْ 

فرص مستفیدین من تلك الْ أن عدد الْ ، إال )56(بحثیة هیئات الْ مقارنة مع ما توفرت للمعاهد والْ بالْ 

جماعي في دریب الْ خیرة بأكثر من الضعف، مما یشیر إلى أهمیة التَّ حالة اْأل یفوق عددهم في الْ 

وعلى . هج في تدریب منسوبیهمركز على هذا النَّ كوادر حیث اعتمد الْ استیعاب أعداد مقدرة من الْ 

متاحة وأعداد دریبیة الْ فرص التَّ في أعداد الْ  هشارة إلى أن هناك زیادة مطردعموم، تجدر اْإل الْ 

أدى إلى فیف طراجع ت ما حدث منباستثناء  ،خیرةربعة أعوام اْأل مستفیدین منها خالل اْأل الْ 

طبع هذه میزة وبالْ . أدناه كما یوضح الشكل المرفقخیر، عام اْأل خالل الْ بیاني خط الْ انحراف الْ 

مطلوبة للتدریب بصفة معدالت الْ مدروسة للحفاظ على الْ قیقة وفق خطط متابعة الدَّ تستدعي الْ 

  .متنامیة عامًا بعد عاممركز الْ مستدامة بناًء على إحتیاجات الْ 

قومي للبحوث بجمیع مركز الْ دریب التي أتیحت لمنسوبي الْ جدول یلخص مجمل فرص التَّ 

  .م2016عام متعددة خالل الْ إداراته ومعاهده وهیئاته الْ 

  متدربینعدد الْ   فرصعدد الْ   منظمةجهات الْ أهم الْ   الرقم

  320  23  قومي للبحوثمركز الْ معنیة برئاسة الْ دارات الْ اْإل   أ

ابعة للمركز بحثیة التَّ هیئات الْ معاهد والْ مراكز والْ الْ   ب

  قومي للبحوثالْ 

56  139  

  594  79  جملةالْ 
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ربعة أعوام كوادر خالل اْأل لمختلف الْ  التِّي اتیحتدریبیة فرص التَّ عام في حجم الْ االتجاه الْ 

  بالمركز) م2016-2013(خیرة اْأل 

  داریةنشطة اْإل اْأل . 7.2

  مركزمتعلقة بالْ قررات الْ الْ . 1.7.2

بینما كان عدد هذه م، 2016عام قرارًا إداریًا خالل الْ  75 قومي للبحوثالْ  مركزأصدرت إدارة الْ 

معظم . عن سابقه% 37أي بانخفاض وصل لحوالي ، م2015عام قرارًا خالل الْ  119قرارات الْ 

 من جملة قرارات هذا العام، إنحصرت في% 39، أي حوالي )قراراً  29(ي صدرت قرارات التِّ الْ 

أي (وظیفیة، حیث كانت أكبر نسبة منها باحثین بمختلف درجاتهم الْ باحثین والْ ترفیع مساعدي الْ 

، تلتها %)38مثلت حوالي (ستاذ باحث مساعد رقیات إلى درجة ألصالح التَّ ) قرار 29من الـ 

، وأخیرًا %)21(رقیات إلى درجة باحث ، ثم التَّ %)31(رقیات إلى درجة أستاذ باحث مشارك التَّ 

تجاه في إذن یتحتم علینا مراجعة ما إذا كان هذا اْال %). 10(باحث ستاذ الْ رقیات إلى درجة اْأل التَّ 

وظیفي هرم الْ ت أعاله صائبًا أم ال، وذلك للحفاظ على الْ رجارقیات بین مختلف الدَّ مستوى التَّ 

رقیات مرتبطة بهذه التَّ قرارات الْ عموم، نشیر إلى أن الْ وعلى الْ . باحثینسبة لشریحة الْ مطلوب بالنِّ الْ 
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، إال أنها قد قفزت )قراراً  32(م 2015عام عدد مقارنة بها في الْ وبرغم إنخفاضها في الْ ) قراراً  29(

عام ، وذلك بالمقارنة على بقیة قرارات هذا الْ %) 39بحوالي (عام من ناحیة نسبیة لتتفوق هذا الْ 

قرارات انیة بعد الْ مرتبة الثَّ حیث كانت قد احتلت الْ %) 27(م 2015مع ما كانت علیه في العام 

 داریةبحثیة واْإل جوانب الْ مركز في مختلف الْ ي تنظم حركة الْ التِّ لجان خاصة بتشكیل الْ الْ 

  .جتماعیةواْال 

لجان تشكیل الْ بمتعلقة قرارات الْ باحثین، جاءت الْ انیة بعد موضوع ترقیات الْ مرتبة الثَّ في الْ أما 

عام من جملة قرارات الْ % 32ي مثلت ، والتِّ )قراراً  24(بحثي داري والْ عمل اْإل لدعم الْ  مختلفةالْ 

أهیل عیینات والتَّ رقیات والتَّ قرارات عنیت بتشكیل لجان التَّ من هذه الْ % 29حوالي . م2016

لوائح ومراجعاتها وٕاعداد وابط والْ خاصة بوضع الضَّ فنیة الْ لجان الْ دریب، تلتها قرارات تشكیل الْ والتَّ 

، إضافة لقرارات تشكیل لجان إداریة متنوعة خاصة باستحقاقات عاملین %)25مثلت (قاریر التَّ 

حوالي (ادرة قرارات الصَّ بقیة الْ  .%)25(لخ إ..ومحاسبات عاملین ومشتروات وحصر ممتلكات 

  . إنحصرت في تشكیل لجان تسییر لورش عمل ومشاریع ولجان متابعات%) 21

بتعیین أو إعفاء رؤساء أقسام متعلقة لجان الْ الْ قرارات تشكیل  الثة جاءتمرتبة الثَّ بعدها وفي الْ 

. م2016ادرة للعام قرارات الصَّ من جملة الْ % 21ووحدات ومحطات ومزارع، حیث بلغت حوالي 

حوافز مكافآت والْ داري مثل منح الْ عمل اْإل متعلقة بتنظیم الْ الْ ) قرارات 6(خرى قرارات اْأل أما الْ 

  .ةادر كلي للقرارات الصَّ عدد الْ من الْ % 8داریة وما شاكلها فكانت بنسبة كلیفات اْإل والتَّ 

  أخرىإداریة  أنشطة  .2.7.2

ابعة له دارات التَّ مراكز واْإل هیئات والْ معاهد والْ لمدراء الْ مركز على عقد إجتماعات دوریة درج الْ 

فاكر مناقشة والتَّ ارئة والْ الطَّ  قضایاعمل ومعالجة بعض الْ خطط ومتابعة وتقییم سیر الْ إلجازة الْ 

ت لمجلس إجتماعا ثالثهذا وقد تم عقد . مؤسسةلة بأنشطة الْ مستجدات ذات الصِّ حول بعض الْ 

 إجتماعانكما ُعقد أیضًا  .مركزداریة بالْ مواضیع اْإل م تناولت بعض الْ 2016عام مدراء خالل الْ الْ 

ي توجت لوائح، والتِّ مركز بخصوص إجازة بعض الْ داریة لمجلس الْ واْإل  نفیذیةعام للجنة التَّ الْ  هذا

  .خصوصمركز بنفس الْ لمجلس الْ  واحد باجتماعأیضًا 
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  علمیةنجازات الْ بحثیة واْإل نشطة الْ اْأل . 3

  

  بحثیةبرامج الْ الْ . 1.3

قومي للبحوث مركز الْ ي یتبناها الْ التِّ و اعمة للبحوث، خدمیة الدَّ بحثیة أو الْ برامج الْ فیما یلي أهم الْ 

  .مختلفةفي عدة مجاالت من خالل معاهده وهیئاته الْ 

  صحربیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ مجاالت الْ . 1.1.3

  حیویةمبیدات الْ سمدة والْ أبحاث اْأل. 

  حدیثةقانات الْ متصحرة عبر تطبیق التَّ مناطق الْ حیواني في الْ نتاج الْ تنمیة اْإل. 

  ْجافةمناطق الْ حیوان في الْ استخدام أعالف غیر تقلیدیة في تغذیة ال. 

  ُّجافةراضي الْ ضج مالئمة لْأل تربیة محاصیل مقاومة للجفاف وسریعة الن. 

  حراويحف الصَّ ومراقبة الزَّ متابعة. 

  ودیةالصُّ - ملحیةراضي الْ استصالح اْأل. 

  ْربةجاتروفا علي خصائص التُّ دراسة اثر زراعة ال. 

  حیوانیةباتیة والْ مخلفات النَّ عضویة من الْ سمدة الْ اْأل واستخدام إنتاج. 

  ْجافةدراسة وتطویر نظم ري موائمة للمناطق ال . 

  ْحیويوقود الْ حلوة إلنتاج الْ رة الْ جاتروفا والذُّ زراعة ال. 

  ْجافةمناطق الْ عویة بالْ موارد الرَّ دراسات تقییم وتنمیة ال. 

  َّمكیةمثل للموارد السَّ ستغالل اْأل حیائي واْإل نوع اْإل الت. 

  َّمستدامةقنیة للزراعة الْ حزم التَّ محاصیل ضمن الْ حل في تلقیح الْ استخدام الن. 

 ودانالسُّ  عسل فيبیئیة وحیاتیة لنحل الْ  اتدراس. 

  ْعسل وٕایجاد بدائل ومكمالت غذائیةبیعیة لنحل الْ مراعي الطَّ رصد ال. 

  ْحلمحلیة كمصادر غذائیة تعویضیة لطوائف النَّ مواد الْ تقییم واستخدام بعض ال. 

  َّبدیلب الْ حل في الطِّ استخدام منتجات الن . 
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  ِّمتصحرةمناطق الْ جتماعیة في الْ قتصادیة واْال راسات اْال الد. 

  ْمخلفاتإدارة وتدویر ال. 

  ُّكیمیائیةمخلفات الْ ملوثة بالْ راضي الْ محافظة علیها ومعالجة اْأل ربة والْ إستصالح الت. 

  ْرب وطرق معالجتهامحتملة لتلوث میاه الشُّ مصادر الْ ال. 

  وراثیةهندسة الْ حیویة والْ قانة الْ مجاالت التَّ . 2.1.3

  َّحمامیةئبة الْ عرف على موسمات حیویة لمرض الذِّ الت )Systemic Lupus 

Erythematosus.( 

  ْوماتویدي مفاصل الرُّ صابة بمرض التهاب الْ جینیة في اْال عوامل الْ دراسة دور بعض ال

(Rheumatoid arthritis)  ْودانیینمرضى السُّ في ال . 

  ودانحیویة للسرطان في السُّ مسببات الْ جزیئیة والْ لیات الْ دراسة اْآل.   

  ْغیر متمیزةخالیا الْ محاصیل باستخدام الْ تحسین وتطویر ال. 

  ْانویة من بعض مركبات الثَّ بغرض استخالص الْ نسجة من خالل زراعة اْأل كالس انتاج ال

 .عطریةبیة والْ باتات الطِّ النَّ 

  قتصادیةجدوى اْال باتات ذات الْ قیق لبعض النَّ كثار الدَّ اْإل. 

  َّقیمة غابیة ذات الْ بستانیة والْ شجار الْ بعض اْأل  وراثي وتحسین وٕاكثارركیب الْ نوع والتَّ تقییم الت

 .ودانبیئیة في السُّ والْ  قتصادیةاْال 

  َّحقلیة وتحسینها وٕاكثارها باستعمال تقنیات نتاجیة للمحاصیل الْ جزیئي واْإل نوع الْ دراسة الت

  .حیویةقانه الْ التَّ 

  قتصادیة باستخدام تقنیة محاصیل اْال بیئیة من بعض الْ جهادات الْ استنباط أصناف مقاومة لْال

 .طفراتجزیئیة لتحدید الْ معلمات الْ مطفر واستخدام الْ كالس الْ ستزراع من الْ إعادة اْال 

  نتاجیة وزیادة اْال  ةباتیالنَّ  ةوراثیمصادر الْ محافظة على الْ مجال الْ  يقدرات فوتعزیز الْ تنمیة

 .فریقیاأفى دول شرق و وسط   عیشراعیة وتحسین سبل الْ الزِّ 

 مركبات ناعیة والْ الصِّ  نزیماتاْال انتاج (قتصادي عائد اْال ذات الْ  میكروباتتخدام وٕانتاج الْ إس

 ). یضیةاْأل 



   ممم201201201666التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام                                                                                                 القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

 

 

 

41 

  ْعالف من مصادر وراثیة سودانیة یثانول واْأل وكحول اْإل ) خبازخمیرة الْ (خمائر إنتاج ال

 .ناعيمستوى الصِّ واستخدامها على الْ 

 حیویة من نباتات عائلة فعالیة الْ الْ انوي ذات یض الثَّ نتاج مواد اْأل إ عداد و إCombretaceae 

 .كیمیائيحلیل الْ والتَّ  باتیةنسجة النَّ باستخدام تقنیات زراعة اْأل 

  ْمخمر قلیدي الْ وداني التَّ غذاء السُّ حیویة لها ما بین الْ الْ  ةنشطبولیفینول واْأل مقارنة مركبات ال

 .غیر مخمروالْ 

  راكوراق وسیقان نبات اْأل أحیویة بین لیتها الْ اوفعیة و انیض الثَّ مقارنة مركبات اْأل.  

  عطریةیدالنیة والْ بیة والصَّ مجاالت الطِّ الْ . 3.1.3

  ُّمالیةوالیه الشَّ اقل للمالریا بالْ بعوض النَّ عقیمة في مكافحة الْ كور الْ استخدام تقنیة الذ.  

 یل مشاریع النِّ  ىفي قراقل مالریا للبعوض النَّ معدي من طفیل الْ طور الْ انتشار الْ  ىتحدید مد
  .ةراعیبیض الزِّ اْأل 

  سل، مالریا ولشمانیا(وبائیة مراض الْ تشخیص ورصد اْأل(. 

  والیتى (ي جزیئشخیص الْ حیویة بالتَّ ل للمضادات الْ معرفة وتحدید مقاومة بكتیریا السُّ مشروع

 ).یلجزیرة ونهر النِّ الْ 

  زرقیل اْأل موالید بوالیة النِّ والْ مهات اْأل  ىثیرها علأمشیمة و تصابة بمالریا الْ اْإل. 

  كلینیكیةهمیة اْإل فیروسات ذات اْأل وراثي لبعض الْ ركیب الْ نتشار والتَّ دراسة معدل اْإل.  

  ودانكالزار بالسُّ اقل لمرض الْ حشویة للفیلوبوتومس النَّ لشمانیا الْ ما بعد الْ  ىمرض ىعدو. 

 ستخدام تقنیة ا)LAMP (حیواننسان والْ اْإل  يربانوسوما فكشف عن أمراض التِّ الْ  يف. 

  َّجزیرةبیض والْ یل األْ لبلهارسیا في والیتي النِّ لمسبب فیل الْ قواقع والطُّ الْ  فيجیني نوع الْ الت. 

  َّودانالسُّ  يبالزمودیوم فیفاكس ف يالنتشار طفیل يجیننوع الْ مشروع وبائیة الت.  

  ِّربانسوماإكتشاف نباتات طبیة وعطریة فعالة لعالج مرض الت.  

  َّمراضمسببة لْأل میكروبات الْ فعالة ضد الْ باتات الْ استخدام الن. 

  َّفیلیاتي لها فاعلیة ضد الطُّ باتات التَّ الن. 

  طانیةر خالیا السَّ مناعة والْ ثیر على جهاز الْ ألها ت يباتات التِّ النَّ دراسة.  

  َّودانیةبیة السُّ باتات الطِّ عزل مضادات أكسدة طبیعیة من الن.  
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  ودانمتوطنة في السُّ مراض الْ نزیمات التي لها عالقة باْأل دراسة تثبیط نشاط اْإل. 

  َّكبدیرقان وأمراض الْ كسبرة ضد الْ حا والْ دراسة أثر نباتي الس.  

  َّكسدةمختلفة كمضادات لْأل مغ الْ دراسة أنواع الص.  

  خافضة للكلسترولدراسة نباتات.  

  َّممیتة لنصف حیوانات جرعة الْ مختلفة وتحدید الْ الْ بیة بأنواعها باتات الطِّ دراسة سمیة الن

  .LD50جربة  التَّ 

  ِّوائیةیاغة الدَّ مشروع الص. 

  َّحمربحر اْأل منطقة الْ  يعطریة فبیة والْ باتات الطِّ أطلس الن.  

  ْودانستعمال في السُّ ائعة اْال باتي الشَّ صل النَّ ذات اْأل  عصبیةالْ /عقلیةمؤثرات الْ دراسة ال.  

  انيجزء الثَّ الْ  – ودانیةالسُّ  بیةلنباتات الطِّ مشروحة لبیبلوغرافیا.  

 عبي كمعاون صحيمعالج الشَّ تنمیة مقدرات الْ   مشروع. 

  ْبیة باتات الطِّ حصاد على إنتاج وجودة النَّ فالحیة ومعامالت ما بعد الْ معامالت الْ دراسة أثر ال

  .عطریةوالْ 

  ْبیةوراثیة للنباتات الطِّ موارد الْ مشروع صیانة ال. 

  عطریة في ست والیات مختلفةبیة والْ الطِّ  اتباتنَّ النقل تقانة إنتاج. 

  مستزرعة تحت ظروف بریة والْ الْ  عطریةبیة والْ باتات الطِّ النَّ  واستئناس إنتاج وٕاكثاردراسة

 .مناختغییر الْ 

  خرطومالْ (عطریة بیة والْ عضوي للنباتات الطِّ نتاج الْ مشروع اْال .( 

 راعیةفات الزِّ في مكافحة اْآل حرجل الْ ت نبا استخدام مستخلص . 

  وائیةیاغة الدَّ خاص بالصِّ راعي الْ نتاج الزِّ اْال مشروع.  

  قنیةهندسیة والتَّ مجاالت الْ الْ . 4.1.3

  ْناعةستخدامها في الصِّ المحلیة إلنتاج مواد كیمیائیة خامات الْ استغالل ال. 

  ُّهایدرولیكیةوالْ صف هایدرولیكیة مثبت النِّ وب الْ إنتاج ماكینات الط. 

  َّكانموائمة للمرأة وترقیة خدمات السُّ قانات الْ إنتاج وتشجیع الت.  
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 صناعة أخشاب مركبة ومواد الصقة ذات أصول طبیعیة. 

  ْبیعیةلیاف الطَّ جریة واْأل خامات الشَّ ورق من بعض الْ صناعة ال. 

  ْودانیةمعادن السُّ دعم استكشاف واستغالل خامات ال. 

  ْخزفیاتفلزات والْ مجال الْ بحوث في إجراء ال. 

  تصاالتلكترونات واْإل تطویر استخدام تقانات اْإل. 

  دمصاص لمواد محلیة مختلفةمقارنة سعة اْال.  

 كهرومغناطیسیةموجات الْ تصمیم نظام مراقبة ومتابعة فعالة عن بعد باستخدام الْ  مشروع.  

  ْفایاتدارة النِّ إنتاج مؤشر لقیاس إ مؤشرات و تكامل ال.  

  الزلستشعار عن بعد والزَّ مجاالت اْال . 5.1.3

  ودان ودولة جنوب ماس بین السُّ زاعات في والیات التَّ ستشعار عن بعد للحد من النِّ استخدام اْال

 .ودانالسُّ 

  ِّخرطوموالیة الْ (م 2013فیضانات لعام یول والْ رصد وتقییم آثار الس.(  

  والیاتجغرافیة بالْ معلومات الْ ستشعار عن بعد ونظم الْ توطین تقانة اْال. 

  هواد بمنطقة هایدرولوجیة لوادي الْ منظومة الْ مناخ على الْ رض والْ دراسة آثار تغیرات غطاء اْأل

 .أبودلیق

  ْمراعيمشروع حرائق الغابات وال. 

  َّقضارف حمر والْ بحر اْأل الْ (ستشعار عن بعد مناخي باستخدام تقانات اْال بیئي والْ صد الْ الر

 ).وشمال كردفان

  جیولوجیة وتمعدنات راكیب الْ جیوفیزیاء في دراسة التَّ ستشعار عن بعد والْ استخدام تقانات اْال

 .هب بشمال دارفورالذَّ 

  َّمسببة لزالزل في وسط وغرب السودانكتونیة الْ راكیب التِّ دراسات الت. 

  ْمرحلة  –م خرطو الْ (كبرى ودان الْ علیا لبعض مدن السُّ جیوفیزیائیة للطبقة الْ خواص الْ دراسة ال

 ). أولى

  ْخرطوملزالیة حول والیة الْ مخاطر الزِّ تقییم ال. 
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  ِّهندسیة لمنطقة أمدرمانجیولوجیة الْ راسة الْ الد. 

  یرانفضاء والطَّ مجاالت الْ . 6.1.3

  ْعلیمي كیوبساتصطناعي التَّ قمر اْال ال. 

  ْرتفاعبالون عالي اْال ال. 

  عداد لتصمیم طائرة بدون طیاراْال. 

  مرصد فلكيدراسة إنشاء. 

  ْیرانفضاء والطَّ لكترونى لمعهد أبحاث الْ موقع اْال تطویر ال. 

  قانةمجاالت نقل وتوطین وتطویر التَّ . 7.1.3

  :تيولى على تنفیذ اْآل قانة للمرحلة اْأل اشتملت خطة هیئة نقل وتطویر التَّ 

  ْتشیید مكتب وسور خارجي للموقع(حافة هیئة بالصَّ تأسیس مقر ال.( 

 وظیفیة بدء في تدریبهم وٕاعدادهم للقیام بمهامهم الْ هیئة والْ جدیدة للعمل بالْ  إستیعاب كوادر

 .كملوجه اْأل على الْ 

  ْاضجة وتصمیم قانات النَّ قومي للبحوث لحصر وتسجیل التَّ مركز الْ عمل مع معاهد وهیئات الْ ال

 ).نموذجوحدات اْأل الْ (اضجة قانات النَّ مشروعات تنمویة تطبق فیها هذه التَّ 

 اضجة ونافذة لتسویق منتجات قانات النَّ ائم لنماذج التَّ معرض الدَّ تصمیم لمشروع مبنى الْ  عمل

عي إلیجاد مصادر مشروع مع السَّ مالیة لتنفیذ الْ كالیف الْ نموذج، وتحدید التَّ وحدات اْأل الْ 

  .للتمویل

   عالممكتبات واْإل مجاالت الْ . 8.1.3

  ودانيعلمي السُّ نتاج الْ مشروع ذاكرة اْإل 

 لكترونیةمعلومات اْإل تطویر خدمات الْ  مشروع. 

  قومي للبحوثمركز الْ علمي بالْ عالم الْ مشروع تنمیة وتطویر اْإل. 
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تجارب بحثیة، تحتوي كل منها على مشاریع تتجزأ إلى فعالیات برامج الْ هناك مجموعة من الْ 

بعد مرورها  ، وذلكمجازة بكل معهد وهیئة بحثیةالْ  طخطمعملیة أو حقلیة، تتم إجراؤها حسب الْ 

الزم مویل الْ ونسبة لقلة التَّ  .قومي للبحوثمركز الْ علمي بالْ مجلس الْ هیئة ثم الْ الْ /معهدعلى مجلس الْ 

فترات زمنیة  علىبحثیة بحیث تتم تغطیتها برامج الْ عادًة ما توضع مثل هذه الْ نشطة لهذه اْأل 

خطط حیان تكون مرتبطة ومتزامنة مع الْ أعوم، وهى في معظم اْأل  5إلى  3تستغرق بین 

بعد تصل لنهایاتها وتتوقف قد برامج، هناك مشاریع وفي غضون سیر هذه الْ . ستراتیجیة للدولةاْإل 

ى محتو الْ حسب ببینما تضاف مشاریع جدیدة من عام إلى آخر لتحل محلها تقییم مخرجاتها 

  .كل برنامجمحددة لمنیة الْ فترة الزَّ والْ بحثي الْ 

بند (كما ورد أعاله  اهنرَّ وقت الجاریة في الْ بحثیة الْ مشاریع الْ برامج والْ واستنادًا على قائمة الْ 

متحصلة لبعض لنتائج الْ موجز لي تم تنفیذها و فعالیات التِّ جزء أهم الْ ، یلخص هذا الْ ).1.3

ي برامج التِّ أن الْ  عتباروضع في اْال مع الْ هذا ، م2016عام خالل الْ التي تمت تغطیتها  مشاریعالْ 

ي جهات التِّ ظر عن الْ لها عالقة ببعضها قد ضمت هنا تحت ثمانیة مجاالت محددة بغض النَّ 

فعالیات إلى أن هناك نتائج لبعض الْ  نشیر أیضاً كما . تقوم بتنفیذها، كما سیرد أدناهقامت و 

وغیرها ورش عمل  مشاركة بها في مؤتمرات وعلمیة أو تمت الْ دوریات منتهیة قد تم نشرها بالْ 

شر یمكن الرجوع إلیها بحسب قائمة النَّ  ،عالميالْ محلي و مستویین الْ علمیة على الْ ملتقیات الْ من الْ 

وتكملة معلومات مزید من الْ لْ لحصول على ا، وذلك ل.)7.3بند (قریر واردة ضن هذا التَّ علمي الْ الْ 

علمي آملین أن تتحقق فائدتها للمجتمع الْ  بكل مجالبحوث التي أجریت الْ نتائج سبة لورة بالنِّ الصُّ 

  .كافة

    

  

 بحوثنتائج الْ . 2.3
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  بیعیةعداء الطَّ حیویة واْأل مبیدات الْ الْ سمدة و برنامج اْأل 

  باتأمراض النَّ تعریف ودراسة مسببات:  

تواصل العمل في مساعدة بعض المزارع بالقطاع الخاص من خالل تشخیص بعض اإلصابات 

 .وتعریف المسببات المرضیة للمحاصل

  ودانمسكیت في السُّ حیویة لشجرة الْ عداء الْ دراسات عن اْأل:  

تشكل صبحت أالسودان و مساحة جزاء واسعة من أنتشرت فى إالمسكیت من الشجیرات التى 

هدفت هذه الدراسة إلى . على المشاریع الزراعیة وخاصة مشاریع الزراعة المرویة كبیراً  ضرراً 

والیة الخرطوم  يینتشر فیها المسكیت ف يالمناطق الت يإجراء تجارب ومسوحات میدانیة ف

للتعرف على أنواع الحشرات والمیكروبات التى تصیب أوراق وثمار ) سوبا ،شمبات ،الرواكیب(

كذلك تهدف . یقان وجذور شجیرة المسكیت لإلستفادة منها فى وسائل المكافحة الحیویةوس

هذا باإلضافة لدراسة أثر . والیة الخرطوم يالدراسة إلى معرفة أكثر أنواع المسكیت شیوعًا ف

على نمو بذور شجیرة ) ، القرض، النیمالحرجل(لبعض النباتات  يالمستخلص اإلیثانول

  .المسكیت

تتغذى على شجرة المسكیت  نواع من الحشراتأهذا البحث تم التعرف على تسعة ل من خال

 Anacridium melanorhodonو  ،من ثاقبات البذور Alagarobius prosopis  : وهى

 Agrilus nubeculosus,  Agrilus sp, Steraspis و  ،تتغذى على الثمار يالت

speciosa، Sternocera castanea و, من ثاقبات الساق Ceroplastes africana يالت 

تصیب سیقان وفروع   Sinoxylon senegalensisو , تتغذى على ساق المسكیت من الخارج

داخل سیقان  Cerambycidae وجود بعض یرقات تتبع لعائلة یضاً ألوحظ  .المسكیت المیتة

نواع البق أوراق والثمار غیر الناضجة لوحظ تجمع لنوع من ما بالنسبة لألأ ،المسكیت

نواع الفطریات والبكتریا داخل سیقان أتم العثور على بعض . Homoeocerusیتبع لجنس 

 Steraspisو  Sternocera castaneالمسكیت بعد اصابتها بالحشرات ثاقبة الساق مثل 

   صحربیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ مجاالت الْ . 1.2.3
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speciosa  ن أیمكن  يذالضرر الَّ  نواعها وتقییمأوتحتاج هذه المیكروبات للعزل والتعرف على

 Steraspis speciosaن حشرة ألیها الدراسة إتوصلت  يهم النتائج التأمن . تلحقه بالمسكیت

شهر داخل ساق المسكیت وتتغذى الیرقة خالل هذه الفترة على كل أ 9یعیش طورها الیرقى 

لى إشققه وتحول لونه لى جفاف الساق وتإ يمكونات الساق من لحاء وخشب ونخاع مما یؤد

خراج فضالتها ثم تتوجه الیرقة تستخدمها الیرقة إل يوتظهر به العدید من الثقوب الت ياللون البن

لى شرنقة ثم حشرة كاملة إسفل من الساق المغمور تحت سطح التربة وتتحول لى الجزء األإ

الساق بالقرب من سفل أملم یوجد  18-16الشكل یتراوح قطره مابین  يوتخرج عبر ثقب بیضاو 

المعمل للتعرف على الطریقة والظروف  يتم جمع هذه الحشرة وتمت مراقبتها ف. سطح التربة

شهر وفترة  13 - 11ن دورة حیاتها تستغرق من أالمعمل فوجد  يالبیئیة المالئمة لتربیتها ف

من مدة دورة % 5درجة مئویة وهى تمثل  25یوم تحت درجة حرارة  35حضانة البیض هى 

یوم حتى  30 يكما یستمر طور العذراء حوال% 75 يیاة الحشرة بینما یستغرق الطور الیرقح

  . یوم 30-28یعیش من  يذلى الطور الكامل الَّ إالوصول 

 مناطق الدراسة الثالث يینمو ف يذجریت على المسكیت الَّ أ يتوصلت نتائج المسوحات الت

ن أحیث وجد  .Steraspis speciosa  شرةصابة بحإلى انتشار اإل) الرواكیب، شمبات، سوبا(

 يف% 23.76صابة إقل نسبة أمنطقة سوبا مقارنة ب يتوجد ف% 82.35صابة على نسبة لإلأ

 يف نتشاراً إنواع المسكیت أكثر أن ألى إتم التوصل  یضاً أومن هذه المسوحات . منطقة شمبات

تطرق لها البحث التعرف  يمن التجارب الت Prosopis juliflora.مناطق الدراسة الثالثة هو 

لنباتات الحرجل والقرض والنیم على نمو بذور المسكیت  يیثانولثر المستخلص اإلأعلى 

بین نسبة نمو  ينه الیوجد فرق معنو أظهرت النتائج أو . التربة ياالطباق وف يالموضوعة ف

بین النباتات  يالتربة وأیضًا الیوجد فرق معنو  يف ياالطباق واألخرى الت يالبذور الموضوعة ف

%) 6 ،4، 2، 1، 0.5(ما بین التراكیز المختلفة للمستخلصات  يالثالثة ولكن یوجد فرق معنو 

إلى خفض نمو  يالنباتات الثالثة یؤد يمن المستخلص ف% 6على تركیز أن أوجد  و الشاهد و

 يوصلت نسبة نمو البذور ف طباق واأل يف% 11.7التربة و يف% 14.7لى إبذور المسكیت 

توصل الیها  يومن هذه النتائج الت. يطباق والتربة على التوالاأل يف% 97و % 99لى إلشاهد ا
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مكافحة شجیرة  ين یكون لها دور كبیر فأیمكن  Steraspis speciosaن أالبحث یتضح لنا 

  .المسكیت

  ْفیلیةحیویة للحشائش الطُّ مكافحة الْ ال:  

البكتیریة منفرده أو مع المبیدات الكیمیائیة تجارب األصص لدراسة تأثیر بعض العزالت استمرت 

زرعت ثالث تجارب بشندي وشمبات لمعرفة تأثیر . على تثبیط انبات طفیل البودا في الذرة

بعض العزالت البكتیریة والفطریة على تحفیز أو تثبیط انبات طفیل الهالوك وانعكاسه على 

 .التجارب مستمرة ویتم جمع البیانات بانتظام. اإلنتاجیة

  ِّمستدامةراعة الْ مشروع الز : 

مواصلة لما سبق بخصوص تنفیذ فعالیات هذا المشروع، أجریت تجارب معملیة تم من خاللها 

كما أجریت مسوحات میدانیة شملت . تقییم عزالت بكتیریة وفطریة على بعض اآلفات الحشریة

جنوب الخرطوم والتي تحتوي على " ألتي"مزرعة قرطبة لإلنتاج الزراعي والحیواني بمنطقة 

لقد أمكن من خالل هذه المسوحات التعرف على العدید . حصول بصل مصابةأشجار مانجو وم

مصابة للمعمل عزلت منها ) نبات وتربة(من اآلفات الحشریة المنتشرة كما جلبت عینات 

َفت بعضها ومن ثم أخضعت لدراسات معملیة في إطار  مسببات أمراض بكتیریة وفطریة، ُعرِّ

إلى ذلك االستمرار في عملیات المسح الخاصة بدراسة  أضف. أهداف مشروع الزراعة المستدامة

الحیویة حیث تم رصد العدید من المفترسات وتعریفها ویتركز  االبق الدقیقي وأعدائهآفة إیكولوجیا 

  .البحث اآلن حول معرفة مدى وجود طفیلیات محلیة على اآلفة

بدمج بعض الحزم التقنیة، أما بالنسبة لتجارب الزراعة المستدامة على مستوى الحقل والخاصة 

تمت المواصلة في تقییم فعالیة استخدام لقاح الرایزوبیم السائل كسماد بإضافة ستة أنواع من 

كذلك تم اختبار فعالیة عدد من العزالت . على محصولین) بولیمر(المواد الكیمیائیة المثبتة 

نباتات الطماطم وفول  المختاره من البكتریا المذیبة للصور غیر الذائبة من الفسفور على

من ناحیة أخرى تم تكرار تجارب الباذنجان والبامیة وزهرة الشمس بهدف تقییم أسمدة . الصویا

عضویة ومستخلصات نباتیة كبدائل لألسمدة والمبیدات الكیماویة، باإلضافة لدراسة دور النحل 

  .نتاج زهرة الشمسإفي 



   ممم201201201666التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام                                                                                                 القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

 

 

 

49 

  میاهعضویة والْ مخصبات الْ ربة والْ دراسات التُّ 

  ودیةالصُّ  –ملحیة راضي الْ مشروع استصالح اْأل:  

عقب تحللها  من مخلفات الموزبالتربة حقلیة وتقدیر المادة الجافة المتبقیة التجربة الإجراء  بعد

بالحقل، تم االنتهاء من تحلیل التربة وجاري العمل في التحلیل االحصائي لنتائج التحلیل 

 .المعملي

  حیوانیةباتیة والْ مخلفات النَّ عضویة من الْ سمدة الْ مشروع إنتاج اْأل:  

هدفت إحدى الفعالیات الخاصة بهذا المشروع إلى  - :عضویة كعالج للتربةسمدة الْ اْأل  /أوالً 

السعي لمعالجة األراضي الملحیة واألراضي الملوثة بالمعادن الثقیلة عن طریق استخدام األسمدة 

تمت دراسة إمكانیــة إستخدام األسمدة العضویة في معالجة األراضي المالحة . العضویة

أظهرت النتائج األولیة للبحث أن . الرصاص واألراضي الملوثة بالمعادن الثقیلة خاصًة عنصر

المنتجة من المخلفات الزراعیة یساهم فى تقلیل تركیز ) compost(إستخدام األسمدة العضویة 

األمالح، مما یؤكد على أهمیة تطبیق التوصیات في األراضي المتأثرة والغیر مستصلحة، كما 

   .األراضي الملوثة بعنصر الرصاصتشیر النتائج إلى اسهام األسمدة العضویة في معالجة 

بعد تجهیز أسمدة عضویة من  -:نتاج سماد عضويإجاتروفا في ستفاده من مخلفات الْ اْإل  /ثانیاً 

المخلفات الحیوانیة المخلوطة بمن تخمیر أمباز الجاتروفا  انتاجهإتم  تيالمخلفات الجاتروفا 

، 2، 1، 0(ربعة مستویات أالجاتروفا بتم تسمید أشجار كما ذكر في التقریر السابق،  والنباتیة

هكتار من السماد / طن 3ن أضافة أأظهرت النتائج . تلك األسمدةمن ) طن للهكتار 3و

 . نتاجیة البذورإ و  يمواصفات النمو الخضر  يلى أكبر زیادة فإالشجار الجاتروفا أدت  يالعضو 

من المخلفات الزراعیة ) tea compost(سمدة عضویة سائلة أنتاج إخرى تم أوفي دراسة 

 فمثًال،. واستخدمت في انتاج بعض الخضر، حیث أظهرت أداًء جیدًا من خالل القراءات األولیة

بدرجة ملحوظة یتوقع أن تكون زیادة إنتاجیة محصول الفلفلیة ت بعض األسمدة السائلة إلى أد

لة كتقانات بدیلة یمكن أن النتائج معنویة عند نهایة التجربة، مما یبشر بالحصول على أسمدة فعا

 سالمة المحافظة على وبالتاليالمشاریع الزراعیة  تقلل من استهالك األسمدة الكیماویة في

  .اتبقیاتهي من األضرار الجانبیة الناجمة عن هذه الكیماویات ومراضاأل
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  أداء األسمدة السائلة في إنتاج محصول الفلفلیة

  

  ربةجاتروفا علي خصائص التُّ زراعة الْ ثر أدراسة مشروع:  

جاري العمل في تنفیذ تم إجراء تحلیل أولي للتربة التي زرعت بالجاتروفا بمنطقة الرواكیب ، و 

 :التجربة الحقلیة التالیة كما یلي

بحاث أتم جمع أوراق الجاتروفا من محطة  - :جاتروفاولى للتربة وأوراق الْ حلیل اْأل التَّ / أ

یة األوراق المتساقطة فى العام من الشجرة الواحدة ومن ثم تم تحلیل موتحدید كالرواكیب 

منطقة (جمعت عینات التربة من ثالث مواقع مخصصة لزراعة الجاتروفا . خصائها الكیمیائیة

تحلیل التربة لتحدید  يجارى العمل ف). برق الشیخ طه بشرق النیلأالرواكیب، سوبا ومنطقة 

  .ولیةخصائصها األ

 يالعمل إلجراء تجارب حقلیة ف يجار  -:متبقیةجافة الْ مادة الْ حقلیة لتقدیر الْ جارب الْ التَّ  /ب

المواقع الثالث لحساب كمیة المادة الجافة المتبقیة وأخذ عینات تربة من الموقعین المتبقیین 

  .لتقدیر خواصها بعد تحلل أوراق الجاتروفا) برقأسوبا و (

عینة من نبات الجاتروفا وسیتم  18تم دفن  -:متحررةعناصر الْ ر الْ معملیة لتقدیجارب الْ التَّ / ج

  .خذ القراءات شهریاً أ

  .لم یبدأ العمل بعد - :ربة بعد نهایة كل سنةتحلیل التُّ / د

  َّمتصحرةمناطق الْ ي في الْ تبطین قنوات الر:  

بهدف انتاج لقد تم االنتهاء من تصمیم وتصنیع فرمة من المواد المحلیة في العام المنصرم 

م 2016جربت هذه الفرمة خالل العام . وحدات خرصانیة لتبطین قنوات الري في المناطق الجافة

حیث نجحت في انتاج وحدات خرسانیة جاهزة وسلیمة مطابقة للمواصفات المطلوبة إلى حد 

 للحصولإنفاذها الحقًا  رجىتحتاج لبعض التعدیالت واإلضافات الطفیفة التي ی هاكبیر، ولكن
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تسجیل الفرمة كنموذج صناعي وبراءة اختراع جدیدة الفراغ من اآلن تم  .على كفاءة تشغیل جیدة

 .للمركز

  َّكلفةتصمیم وتقییم منظومة ري قلیلة الت:  

بالتقریر السابق لقد تم االنتهاء من تصمیم وتحدید خصائص نوعین من  ورداستنادًا على ما 

األراضي الزراعیة في المعمل، والتي سیتم استخدامها في ري  )مواسیر وقلل(المنقطات الطینیة 

محلیة تكنولوجیا توظیف  ها من خاللترشیدو الحفاظ على الموارد المائیة بهدف المناطق الجافة ب

بدأ العمل في تقییم المنقطات على مستوى الحقل، حیث تم تنفیذ تجربة حقلیة في . قلیلة التكلفة

حصول الذرة الشامیة في مزرعة محطة أبحاث الرواكیب وتم ریها م بزراعة م2016شهر أكتوبر 

المواسیر والقلل والري بالحیاض ، وذلك لتحدید كفاءة الري بالمنقطات مقارنة : بثالثة طرق هى

تم جمع معلومات عن مواصفات النمو . مع الري بالحیاض المستخدم في زراعة الذرة الشامیة

 .مستمرة إلى حین موعد الحصاد مازالت التجربة الخضري للمحصول و

  جافةراضي الْ محاصیل في اْأل إنتاج وتربیة الْ 

  ُّةحلو ره الْ محصول الذُّ لمحلیة وراثیة الْ رز الْ تقییم بعض الط:  

) جامعة السودان –كلیة الدراسات الزراعیة (شمبات  كل من يأجریت ف يمواصلًة للتجارب الت

مزرعة كلیة ( والدویم) الملحیة والصودیة يراضمحطة بحوث سوبا الستصالح األ(وسوبا 

بخصوص تقییم بعض الطرز الوراثیة  )جامعة بخت الرضا –الزراعة والموارد الطبیعیة 

تم حساب االنتاجیة  ،القصب والسكر واالیثانول ةمن حیث انتاجیلمحصول الذرة الحلوة 

مرحلة التحلیل  يالنتائج اآلن ف .المختارهلبذور طرز الذرة  يومكوناتها والتحلیل الكیمیائ

للعلف لیتم بعدها تصنیف الطرز المختلفة  يالتحلیل الكیمیائ يوسوف یبدأ العمل ف يحصائاإل

  .على حسب انتاجیتها من االیثانول والعلف والبذور إلى ثنائیة وثالثیة الغرض

 14وعددها   SSRبخصوص البیانات التي تم الحصول علیها عن طریق التتابع المتكرر البسیط

 Poly morphicمنها وضح أنها متعددة األشكال %) 93( 13واسمًا، أظهرت النتائج أن 

 0.13تراوح عدم التشابه الوراثي بین الطرز ما بین . Polymorphic %)90(ألیًال  22منتجة 

اعتمادًا على القرابة والتشابه الوراثي بین  Dendrogram، كذلك عند تشكل ال 1.14إلى 
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مكونًا ثالث مجموعات أظهرت من خالله العشرون طرازًا نوعًا من التباین على الرغم من  الطرز

عمومًا اتضح من خالل هذه الدراسة أن هنالك تباینًا وراثیًا . أن بعضها ینتمي لنفس المنطقة

، لذا SSRومظهریًا واضحًا وذلك من خالل النتائج المورفلوجیة ونتائج التتابع المتكرر البسیط 

  .ان الجمع بین الواسمات المورفلوجیة والجزیئیه مهم جدًا لحفظ المادة الوراثیة للذرة السكریةف

  ُّواكیبحالة منطقة الرَّ (جافة بیئات الْ ي الْ جاتروفا فمن نبات الْ  ةوراثیرز الْ تقییم بعض الط(: 

 -:بالنسبة للزراعة تم اآلتي

  فرع، عدد /وراقاألفرع، عدد األقراءات لكل من طول النبات، سمك الساق، عدد  6اخذت

 .نبات/وراقألا

  األرضة وتم رشها بمبید الـ حشرة تعرضت النباتات لإلصابة ببعض الفطریات وTill Noor 

ًا مصدر  شكلللفطریات ومبید الكلومایت لألرضة، كما تمت ازالة النباتات المصابة حتى ال ت

 .صابةلإل جدیداً 

 حیث أخذتم2016فبرایر يوتم الحصاد ف م2015دیسمبر  - نوفمبر يفالمحصول  زهرأ ، 

 .قراءات بدایة اإلزهار وتسجیل اإلنتاجیة

  للبذور ونسبة الزیت يالعمل للتجهیز للتحلیل الكیمیائ يجار. 

) الموز(ألمباز بذور الجاتروفا وبعض المخلفات النباتیة  يأجرى التحلیل الكیمیائ: التسمید

لتحدید مكوناتها، ومن ثم تم خلطها مع بعضها  )بقارزرق الدواجن وروث األ(والحیوانیة 

ید مواصفاته ومقارنتها دلتح يتم تحلیل السماد العضو . يالبعض النتاج سماد عضو 

جمعت البیانات عن . المنتج يشجار الجاتروفا بالسماد العضو أتم تسمید . بالمقاییس العالمیة

تم حصاد بذور . شجارلألشجار لتحدید أثر التسمید على نمو األ يصفات النمو الخضر 

  .شجار في فبرایر وجاري جمع البیانات على البذوراأل
  

  )مراعيعالف والْ اْأل (جافة راضي الْ حیواني في اْأل نتاج الْ اْإل 

  ْیهدف هذا  :جافةراضي الْ حیوان في اْأل استخدام مواد علفیة غیر تقلیدیة في تغذیة ال

المشروع إلى إیجاد بدائل لألعالف التقلیدیة المستخدمة في تغذیة الحیوانات خاصة 

. لتجربتها في الحیوان ولي لبعض األعالف المختارة تمهیداً تم التحلیل األ. المجترات والدواجن
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كیب یقوم القسم بالتعاون مع قسم الغابات والمراعي برصد النباتات التي تنمو في منطقة الروا

 .للحیوان وٕاجراء التحالیل المعملیة األولیة لها ومن ثم تجربتها لمعرفة مدى مالئمتها كغذاء

  ْجافةمناطق الْ عویة بالْ موارد الرَّ مشروع ال:  

تم : الرعویة اتنباتالفعالیة أثر إستخدام األسمدة الحیویة والكیمیائیة على خصائص نمو وٕانتاجیة 

مع تطبیق عدد سبعة معامالت لألسمدة  يالكالیتوریا بالبیت المحمتنفیذ تجربة بزراعة بذور 

تم ). يالیوریا ، سوبر فوسفات الثالث(والكیمیائیة ) مثبتة للنیتروجین ، مذیبة للفسفور(الحیویة 

والثانیة والثالثة للكالیتوریا  يتم تجمیع بیانات القطع األول .تطبیق العملیات الفالحیة المختلفة

ربة لكسر كمون بذور الكالیتوریا بإستخدام جتم تنفیذ تكما . بیاناتلل يحصائل اإلالتحلی يجار و 

 .نبات البغیلتنفیذ تجربة بزراعة بذور  يجار  .عدد تسعة معامالت

 واكیببمنطقة الرَّ بیعیة مراعي الطَّ واستعادة الْ تحسین خصائص  يف يعو لرَّ ا مسورثر الْ أ: 

ثیر أبمنطقة الرواكیب من خالل تقییم ت يالمرعى الطبیعالهدف الرئیس لهذه الدراسة هو تحسین 

خذ بیانات ثالث أتم . الكمیة والنوعیة يعلى خصائص الغطاء النباتي المفتوح والمحم يالرع

معاملة الحمایة من أكدت النتائج ما ذكر في التقریر السابق من أن . مواسم للخصائص المختلفة

حیث زادت  ،غطاء الرعويالمختلفة للخصائص العلى بدرجة معنویة یجابي إتاثیر لها الرعي 

 يونسبة الغطاء النبات) land cover(رضیة ونسبة التغطیة األ يالكثافة النباتیة والتردد النبات

وظهور نباتات عشبیة وشتول تقلص نسبة التربة الجرداء باإلضافة لوالتركیبة النباتیة والهشیم 

الدراسة مستمرة . المحمیة مقارنة بمناطق الرعي الحر بالمنطقةألشجار وشجیرات رعویة جدیدة 

لتحقیق األهداف الرامیة لمعرفة اإلمكانیة الرعویة للمنطقة من خالل حصر جمیع أنواع النباتات 

وقد تأكد أن للمسورات الرعویة دور مهم . الكامنة بها وتطبیق الوسائل الكفیلة بازدهارها من جدید

مكن أن تعین بدرجة جیدة في استعادة أنواع النباتات المندثرة في هذه المرحلة من البحث، وی

شجار الرعویة السائدة بمنطقة المتاح من األ يتم تجمیع بیانات العلف الشجر  .بمنطقة الدراسة

. Acacia ehrenbergianaوالسلم ,   Maerua crassifoliaشجار السرح أالرواكیب وهى 

الهامة للمنطقة المحمیة  تم إستخالص المعاییر النباتیة .للبیانات يحصائن التحلیل اإلاآل يیجر 

، نسبة التربة يم كالكثافة النباتیة، التردد، الغطاء النبات2015الحر لموسم  يومناطق الرع
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تم  .للبیانات يحصائن المعالجة والتحلیل اإلاآل يیجر . ، الحمولة الرعویةيالجرداء، اإلنتاج العلف

م لتجمیع أهم البیانات الحقلیة 2016الل شهر أغسطس للعام خ يتنفیذ خمسة أیام عمل حقل

تم تنفیذ عدد  .الحر يوضمن مناطق الرع يداخل المسور الرعو  يالكمیة والنوعیة للغطاء الرعو 

تهدد إستمراریة بعض النباتات الرعویة  يفات التثالث زیارات میدانیة لرصد وحصر أهم اآل

  .المستساغة

  حیوينوع الْ والتَّ بیعیة موارد الطَّ الْ 

 جافةمناطق الْ الْ  يف يحیائنوع اْإل جاتروفا على التَّ ثیر إستزراع نبات الْ أدراسة ت:  

مواصلة لفعالیات العام الماضي تم تطبیق الموسم الثاني للتجربة  -:ربةدراسة حیوانات التُّ  /أوالً 

هما الرواكیب وشمال  نبات الجاتروفا بإضافة مسحوق أوراق النیم وروث األبقار لنوعین من

سبق إضافة هذه المعامالت تحلیل  .حیوانات التربةعلى تنوع كردفان، بهدف دراسة تأثیرها 

 .عینات التربة ومواصلة أخذ العینات دوریًا الستخالص حیوانات التربة وتصنیفها

هدفت هذه الفعالیة لدراسة أثر  -:باتاتجاتروفا على تنوع النَّ دراسة تأثیر استزراع نبات الْ  /ثانیاً 

قبل وبعد زراعة الجاتروفا مع رصد األثر  يالنبات يشجار الجاتروفا على التنوع الحیو أإستزراع 

هما كردفان (تم زراعة مصدرین وراثیین  .يالطبیع يللجاتروفا على الغطاء النبات يالبیئ

الفالحیة مثل إضافة مبید وسماد ألشجار الجاتروفا بمنطقة الدراسة تحت المعامالت ) والرواكیب

داخل وخارج نطاق المساحة ) يوالشجر  يالعشب( يتم جمع البیانات الدوریة للتنوع النبات. يعضو 

أكتوبر، ، مایو، یونیو، یولیو، أغسطس، سبتمبر(أشهر سبعة التاجیة لشجرة الجاتروفا خالل 

الوراثیین ألشجار الجاتروفا تجمیع بیانات أهم المعاییر الشجریة للمصدرین  يجار  .)نوفمبر

لدراسة أثر زراعة وبالنسبة . اإلرتفاع والمساحة التاجیة والدبال يبمنطقة الدراسة المتمثلة ف

عینة خارج  36عینة تحت تاج الجتروفا و  108 جمعتللتربة،  يالمخزون البذر  ىالجاتروفا عل

وذلك لكل من ) سم 10 - 5، سم  5 - 0(لجاتروفا لعمقین للتربة هما لنطاق المساحة التاجیة 

 يتمت معالجة عینات التربة إلستخالص المخزون البذر . لمصدرین الوراثیین كردفان والرواكیبا

 یاً نبات اً نوع 19 والتي تمثلكما تم رصد وتعریف األنواع المستخلصة من التربة . والمیت يالح
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 ,Tiliaceae, Amaranthaceae, Aizoaceae :لعدد سبعة عوائل هى يتنتم

Molluginaceae, Aizoaceae, Cucurbitaceae and Poaceae   .  

  َّمكیةمثل للموارد السَّ ستغالل اْأل حیائي واْال نوع اْإل الت:  

الشجرة (سماك المستزرعة المعادن الثقیلة في لحوم بعض األعدد من دراسة  تمت -:والً أ

النیل أو من ) المركزيالسوق الموردة و سوق (من األسواق المحلیة المستجلبة والتجاریة ) والسلیت

نسان عند تناوله صحة اإل ىتقدیر مؤشرات الخطر عل، ومن ثم )كوستي و الفتیحاب(بیض األ

هناك نمط لتراكم المعادن الثقیلة بشكل عام في مختلف أنواع األسماك في  ظهر. سماكهذه األ

كما أظهرت النتائج أن  .العظام > الكبد> العضالت > عینات األنسجة المختلفة الخیاشیم 

القیاسي لمنظمة  ىسواق المحلیة أعلى من المستو سماك األأتراكیز الرصاص والكادمیوم في 

والمستوى القیاسي للمواصفات والمقایس  FAO/WHOحة العالمیة الغذاء العالمیة ومنظمة الص

  .السودانیة

 يسماك البلطألعلیقة اصیبعات ) العبكر(ضافة صمغ النحل إثر لقیاس أدراسة أجریت  -:ثانیاً 

النتائج  أدرجت. يضافة للحالة العامة الصیبعات البلطإعلى النمو بقیاس خمسة مؤشرات للنمو 

  .دراسات النحل كما سیأتيضمن مخرجات برنامج 

والیة الخرطوم  داخلبیض النیل األ بنهرالعوامل البیئیة  ثیرأجریت دراسة بهدف تقییم تأ -:ثالثاً 

) الكاس: ( سماك النیلیة التجاریةنواع من األأجراء الدراسة على ثالثة إتم . سماكنتاج األإعلى 

Hydeocyon forskalii  الدبس(و (Labeo niloticus و )العجل( Lates niloticus ،

نتائج الوضحت أ. سماكباستخدام مؤشرات القیاسات الحیویة لتقدیر الحالة الفسیولوجیة لأل وذلك

 .سماك الثالث التي تمت دراستها تتمتع بحالة فسیولوجیة جیدة ومعدالت نموء عالیةنواع األأن أ

  جافةراضي الْ جتماعیة في اْأل قتصادیة واْإل راسات اْإل الدِّ 

  ْدراسة (متصحرة راضي الْ اْأل  يجاتروفا فجتماعیة إلستزراع نبات الْ قتصادیة واْال جدوى اْال ال

  :)واكیبمنطقة الرَّ حالة 

طرز وراثیة من  5بعد جمع التكالیف لمرحلة زراعة نبات الجاتروفا في المشتل حیث تم زراعة 

نبات الجاتروفا، أظهرت نتائح االستبانة األولیة لمرحلة المشتل زیادة الدخل وتوفیر فرص عمل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
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 إضافة لنتائج التقریر السابق ال زال الجمع الدوري مستمر. إضافیة لألهالي بمنطقة الرواكیب

 .لتكالیف االنتاج واالنتاجیة للبیانات االقتصادیة لمرحلة زراعة الجاتروفا في الحقل

  ْواكیبالرَّ  دراسة حالة منطقة(ستهالك خل واْال فقر عن طریق الدَّ تقییم مؤشرات ال:(  

الهدف الرئیس لهذه الدراسة هو تقییم وتحدید مؤشرات الفقر عن طریق دراسة مصادر الدخل 

تم تصمیم االستبانة الخاصة بالدراسة وملئها والبدء في . الرواكیب واطنین بمنطقةواالستهالك للم

 .تفریغها لیتم تحلیلها إحصائیًا بعد االنتهاء

  جافةراضي الْ لیفة في اْأل حیوانات اْأل قتصادي لتنوع الْ ثر اْإل اْأل : 

الدراسة إلى تقییم أثر تنوع الحیوانات األلیفة على الحالة اإلقتصادیة للمواطنین باألراضي  تهدف

وتقییم األثر البیئي للتصحر على تنوعها، وأثر مساهمة التنوع اإلحیائي للحیوانات األلیفة  الجافة

ع البحث تم إكمال جمع اإلستبانات الخاصة بمشرو .  على رفاهیة المواطنین في األراضي الجافة

 .وتفریغها وما زالت النتائج قید التحلیل اإلحصائي

  ْيجر ستزراع الشَّ عبیة في اْإل مشاركة الشَّ ال:  

في المجتمعات  يإبراز أهمیة دور المشاركة الشعبیة في اإلستزراع الشجر الدراسة إلى  تهدف

 .الدوریةللمستهدفین وحالیًا الدراسة في مرحلة المتابعة شتلة  800تم توزیع . الریفیة

  ْنموذجمجتمع مع اْأل مختلطة لتحقیق شراكة الْ أنموذج للزراعة ال:  

یسهم هذا األنموذج في تقدیم فهم وتصور لطبیعة المشاكل في المناطق المعنیة بالتنمیة وذلك 

المشاركة الحقیقیة  يتؤد. من خالل إدراك المواطنین لحجم مشكالتهم وموارد المنطقة وٕامكاناتها

تم حتى اآلن إكتمال التسویر وتوصیل أنابیب . تعلیم المواطنین عن طریق الممارسة ىوالفاعلة إل

  .شتلة 160الري وزراعة 

  حلدراسات أبحاث النَّ 

 راعیةمحاصیل الزِّ حل كملقح لبعض الْ ثر استخدام النَّ أ : 

لقد تمخضت التجارب الخاصة باستخدام النحل في تلقیح بعض المحاصیل ضمن مشروع 

م والتي تنفذ بمنطقة شمبات في 2016و 2015خالل العامین الزراعة المستدامة بالمعهد 

لقد تمت المشاركة خالل العام المنصرم بخالیا . الحصول على نتائج مشجعة لمواصلة البحث
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لشمس وأخذت القراءات الالزمة والنتائج قید التحلیل لتقییم التجربة نحل العسل في تجربة زهرة ا

وفي اطار استخدام النحل في تلقیح مختلف المحاصیل . وتحدید الفعالیات القادمة حسب الخطة

والنباتات بصورة عامة تم تقییم فعالیة استخدام النحل كملقح لنبات بذرة الخلة في مشروع زراعي 

استخدام النحل كملقح لزیادة  ىت النتائج األولیة مشجعة جدًا حیث أدبمنطقة سوبا غرب وظهر 

بینما كانت الزیادة بالنسبة لوزن البذور أكثر من % 67انتاجیة البذور للنبات الواحد بنسبة 

 %.11 .4البروتیني للبذور فقد بلغ  ىالضعف أما الزیادة بالنسبة للمحتو 

 ودانعسل في السُّ بیئیة وحیاتیة لنحل الْ  اتدراس:  

مصادر دراسة ) 1( قبل عدة أعوام من خالل فعالیات مختلفة اشتملت علىالمشروع بدأ هذا 

دراسة التركیبة و ) 3(وأمراضها  هافاتآوحصر وتعریف ومتابعة  )2( لنحلالمراعي الطبیعیة ل

التنوع  ىالتعرف علو تصنیف السالالت المحلیة بهدف العسل السوداني  الجینیة والعشائریة لنحل

وفي هذا الصدد هناك بحوث مستمرة عن مصادر التغذیة النباتیة من . بالقطر الحیوي للنحل

خالل فحص ودراسة حبوب اللقاح المجمعة بواسطة النحل، والتي ستساعد في رسم خارطة 

وحتى اآلن تم . للنباتات الجاذبة للنحل والخروج بأطلس قومي یدفع بمهنة النحالة في السودان

نوعًا من األشجار والنباتات التي تمثل مصادر رئیسة إلنتاج  35تعریف أكثر من حصر و 

جامعة الخرطوم العسل بعدد من الوالیات تم تدوینها في مخطوطة قید الطباعة والنشر بدار 

 . نشرلل

  َّودان وسبل مكافحتهاحل في السُّ دراسة آفات وأمراض الن:  

نوعًا من آفات  33من خالل الدراسات المتواصلة في هذا الجانب تم حتى اآلن حصر وتعریف 

وأمراض النحل المعروفة، بعضها وافدة من خارج القطر مع النحل المستورد خالل العقد األخیر 

هذا یؤكد على ضرورة تبني انتاج محلي لملكات بمواصفات جیدة تفي . كما أشرنا من قبل

وفي هذا الصدد هناك خطة . زایدة في مجال تربیة النحل وانتاج العسل بالبالدبالحاجة المت

للتعاون مع مركز نایف ألبحاث النحل التابع لمركز قطر الوطني یهدف إلنشاء محطة النتخاب 

وفي . وتحسین الساللة السودانیة بهدف تربیتها ونشرها بین النحالین في مناطق السودان المختلفة

أت دراسات أولیة لتقییم بعض الوسائل والتقانات التي یمكن أن تشكل حزمة ذات اإلطار بد
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سلیمة في إدارة المناحل خاصة فیما یتعلق بنوع الخالیا وٕادخال تقنیات للعزل الحراري وتجمیع 

 .بعض منتجات الخلیة

  َّبدیلب الْ حل في الطِّ استخدام منتجات الن:  

على مكونات سم النحل اضافة الستخدامه في عالج  تم إجراء بعض التحالیل الكیمیائیة للتعرف

   . اللیشمانیا الجلدیة بالمعمل، وذلك كمرحلة أولیة للبحث في هذا الجانب

  َّسماكحل كعلیقة لْأل أثر إضافة صمغ الن:  

على  يسماك البلطألعلیقة اصیبعات ) العبكر(ضافة صمغ النحل إثر لقیاس أدراسة أجریت 

هم النتائج أ. يضافة للحالة العامة الصیبعات البلطإالنمو بقیاس خمسة مؤشرات للنمو 

ضافة صمغ النحل إزیادة معنویة عند  يالمستخلصة من الدراسة هى زیادة نسبة التحویل الغذائ

أیضًا أوضحت الدراسة وجود زیادات في مؤشرات النمو األخرى عند استخدام . %2.5بتركیز 

باضافة  یةوصبناًء علیه تمت الت. توي على صمغ النحل كما توضح األشكال المرفقةعالئق تح

 .بعیات سمكة البلطي المستزرعیولى الصالمراحل األ يالعبكر كمحفذ للنمو ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .وزنیادة في الْ متوسط الزِّ / غذائي، یسارحویل الْ نسبة التَّ / یمین: أشكال توضح
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  .یوميیادة الْ معدل الزِّ / محدد، یسارمو الْ معدل النُّ / یمین: أشكال توضح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .یوميیادة الْ معدل الزِّ / سبي، یسارنمو النِّ معدل الْ / یمین: أشكال توضح
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 : حيرف الصِّ رب ومیاه الصَّ مسیة في تطهیر میاه الشُّ 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على إمكانیة استخدام الطاقة الشمسیة في تعقیم میاه الشرب ومیاه 

الصرف الصحي، وكذلك تقییم أثرها على بعض الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة واالحیائیة للمیاه 

النتائج لوحظ أن تم تطویر لوحة للطاقة وعند عرض . المعالجة قبل وبعد تعرضها ألشعة الشمس

   23.5,52ᵒ, 65ᵒ 73ᵒ لوحة الطاقة الشمسیة المطورة لها القدرة على رفع درجة حرارة الماء إلى

وفیما یتعلق بالخصائص الفیزیائیة . على التوالي ،)ساعات

. یاه بعد المعالجة، لعینة المBOD ، العكارة pH ،ECللمیاه، لوحظ أنه لم یحدث أي تغییر في 

من ناحیة أخرى وجد أن ارتفاع درجة حرارة المیاه تتسبب في الحد من العدد الكلي للبكتریا 

باإلضافة إلى ذلك، تم تقلیل ظهور الطفیلیات البشریة والحیوانیة في 

اقة الشمسیة الحراریة یستخلص من النتائج المتحصل علیها أن لوحة الط

  .المطورة یمكن استخدامها كجهاز لتطهیر میاه الشرب وخاصة في المناطق الریفیة

    

Rising of water temperature 
during solar heating 
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                            القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

  بیئيلوث الْ دراسات التَّ 

  َّمسیة في تطهیر میاه الشُّ اقة الشَّ مشروع إستخدام الط

هدفت هذه الدراسة للتعرف على إمكانیة استخدام الطاقة الشمسیة في تعقیم میاه الشرب ومیاه 

الصرف الصحي، وكذلك تقییم أثرها على بعض الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة واالحیائیة للمیاه 

المعالجة قبل وبعد تعرضها ألشعة الشمس

لوحة الطاقة الشمسیة المطورة لها القدرة على رفع درجة حرارة الماء إلى

ساعات 5 و 3 ،1 ،0( بعد معاملتها لمدة

للمیاه، لوحظ أنه لم یحدث أي تغییر في 

من ناحیة أخرى وجد أن ارتفاع درجة حرارة المیاه تتسبب في الحد من العدد الكلي للبكتریا 

باإلضافة إلى ذلك، تم تقلیل ظهور الطفیلیات البشریة والحیوانیة في . وبكتریا القولون في الماء

یستخلص من النتائج المتحصل علیها أن لوحة الط. المیاه بعد المعالجة

المطورة یمكن استخدامها كجهاز لتطهیر میاه الشرب وخاصة في المناطق الریفیة

  

Solar thermal Plate 
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  ْقیلةللمعادن الثَّ  میكروبیةالْ حیویة معالجة الْ مشروع ال:  

السابقة، تم في هذه الفعالیه إجراء االختبارات التعریفیة لثالث عزالت وفقًا لنتائج الدراسات 

لها المقدره على ) أي البكتریا(والتي ) المنزلي والصناعي( بكتیریه من میاه الصرف الصحي

النمو والتكاثر في میاه الصرف الصحي الملوثة بعنصري الرصاص والكادمیوم بتراكیز تصل 

ا تم عزل وتعریف عدد أربع عزالت بكتیریه من میاه الصرف كم. جزء من الملیون 600 ىإل

  ).الخرطوم – مدبغه النیل األبیض( الصحي التي تحتوي على تراكیز عالیة من عنصر الكروم

 حافطةالْ  موادوالْ  كیمائیةالْ  للمبیدات كبدیل جاما شعةأ مشروع إستخدام:  

لدراسة أثر التشعیع القامي على  كیلوقراي 5 تم تشعیع عینات الذره الرفیعة بجرعات تصل إلى

النمو الفطري، معدل اإلنبات، (ذوبانیة البروتین والخواص الوظیفیة للبروتین والقدرة التخزینیة 

أوضحت النتائج أن تشعیع الحبوب على مستوى . لحبوب الذرة الرفیعة) األحماض الدهنیه الحره

معنوي في معدل نمو الفطریات وتقلیل  كیلوقراى قد أدى إلى انخفاض 0.5 جرعة أعلى من

من ناحیة أخرى، أثرت أشعة قاما بجرعة أعلى . األحماض الدهنیة الحرة ومعدل اإلنبات للحبوب

ًا على ذوبانیة البروتین وبعض الخصائص الوظیفیة لبروتین الذرة تأثیرًا سالبكیلوقراي  2من 

وبجرعات  نواع من التوابلمي على أأضف إلى ذلك، تم تطبیق معاملة التشعیع القا. الرفیعة

كیلوقراي وذلك بغرض دراسة إمكانیة أشعة قاما في تقلیل الحمل المیكروبي في  15تصل إلى 

خلصت هذه الدراسة . التوابل وتحدید الجرعة المالئمة التي تؤدي إلى تحقیق الهدف من الدراسة

یدات الكیمیائیة كمعاملة لما بعد إلى أن أشعة جاما یمكن استخدامها كطریقة بدیلة وفعالة للمب

الحصاد إلزالة الملوثات االحیائیة مثل األمراض الفطریة وتحسین القیمة الغذائیة وخواص الجوده 

 .للمنتجات الزراعیة
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متحصلة ألهم مشروعین في مجال زراعة تائج الْ عمل والنَّ عن سیر الْ 

  :عطریةبیة والْ باتات الطِّ انویة من بعض النَّ مركبات الثَّ 

العدید من المركبات الثانویة التي تدخل في العدید من الصناعات الدوائیة 

ستخالص هذه المركبات نسجة إلویتم استخدام تقنیة زراعة األ

فیما یلي تقریرًا موجزًا  .نتاج الكالس من األجزاء التي تتركز فیها هذه المركبات

 .اتي الحزا والجاتوفا في هذا الجانب

الحزا شجیرة طبیة تنتمي إلى عائلة الموالح وهى من النباتات الخشبیة 

إلنزیم  هم فوائدهأومن  ،مراضألعدد من ا جعالفي وله عدة استعماالت طبیة 

جزاء من أتم فصل . ذي یزید من تقدم مرض الزهایمر

خضعت المستخلصات المختلفة حیث  منه، مستخلصات نباتیة

للحد من تطور  (AchE)األستایل كولین استریز ختبارات قیاس فعالیة تثبیط انزیم 

نسجة نتاج كمیات كبیرة من الكالس عن طریق تقنیة زراعة األ

 .وتم استخالص المركبات الثانویة الموجودة في الكالس بعد تجفیفة وطحنة

  
  نابیبكالس داخل اْأل نتاج الْ 

  وراثیةهندسة الْ 

                            القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

 

  

 نسجةاْأل  ةبرنامج زراع

عن سیر الْ جزء تقریرًا موجزًا یضم هذا الْ 

 :نسجة، كما یلياْأل 

 مركبات الثَّ كالس بغرض استخالص الْ نتاج الْ إ

العدید من المركبات الثانویة التي تدخل في العدید من الصناعات الدوائیة  ىیحتوي النبات عل

ویتم استخدام تقنیة زراعة األ .وصناعات مستحضرات التجمیل

نتاج الكالس من األجزاء التي تتركز فیها هذه المركباتإعن طریق تقنیة 

اتي الحزا والجاتوفا في هذا الجانبعن استخدام نب

 الحزا شجیرة طبیة تنتمي إلى عائلة الموالح وهى من النباتات الخشبیة نبات  -:نبات الحزا

وله عدة استعماالت طبیة المعمرة 

ذي یزید من تقدم مرض الزهایمرالَّ  (AchE)أستایل كولین إستریز 

مستخلصات نباتیةثم جهزت النبات وتجفیفه 

ختبارات قیاس فعالیة تثبیط انزیم للنبات إل

نتاج كمیات كبیرة من الكالس عن طریق تقنیة زراعة األإتم كما  .مرض الزهایمر

وتم استخالص المركبات الثانویة الموجودة في الكالس بعد تجفیفة وطحنة ،النباتیة

  
نتاج الْ إ

هندسة الْ حیویة والْ قانة الْ مجاالت التَّ . 2.2.3
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  جاتروفاالْ نبات )Jatropha curcas(:-  شجیرة أو شجرة صغیرة تتبع لعائلةالجاتروفا 

Euphorbiaceae  وأحیانًا عند توفر الظروف البیئیة  ،متر 5 – 3لى إرتفاعها إصل وی

بعض العقاقیر واألدویة لعالج كثیر من ینتج منها  .متر 10 - 8المالئمة یصل إلى 

الجاتروفا بطبیعتها طاردة  .األمراض الجلدیة وعالج الروماتیزم وكثیر من أمراض األسنان

السابقة عن ائج نتلمواصلة ل. للحشرات، لذلك تزرع حول الحقول لتقلیل اإلصابة الحشریة

لكل من الكالس  ةإستخالص المواد الفعالم 2016عام بحاث نبات الجاتروفا تم خالل الْ أ

اإلیثر (وراق النبات بواسطة مذیبین أالناتج من السویقات تحت الفلقیه والفلقات وبذور و 

أسفر الفحص الكیمیائي . وذلك بطریقة اإلستخالص المستمر )البترولي والمیثانول

وراق والكالس عن وجود العدید من المركبات األیضیه الثانویه مثل أللمستخلصات البذور وا

أثبتت . القلویدات والفالفونویدات والتانینات والفینوالت والصابونینات والتربینات واإلستیرویدات

نواع مختلفة ألمستخلصات فعالیة مضادة لألكسدة وفعالیة ضد ختبارات المعملیة أن لهذه ااإل

 Candidaمن الفطریات مثل أنواع و   Bacillus subilusو E. coli من البكتریا مثل

albicans   وAsprgllus fwmigates . 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نابیبداخل اْأل جاتروفا نبات الْ إجاتروفا         صورة توضح كالس من نبات الْ نتاج الْ إ    
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  فطریاتبكتریا والْ جاتروفا ضد الْ صورة توضح فعالیة مستخلصات نبات الْ 

  

  قتصادیةجدوى اْال باتات ذات الْ قیق لبعض النَّ كثار الدَّ مشروع اْإل:  

نسجة النباتیة ویمكن تطبیقه على النباتات ذات هم تطبیقات زراعة األأكثار الدقیق من یعتبر اإل

من  Pelargonium graveolensعطر نبات الْ . قتصادیة العالیةهمیة القومیة والجدوى اإلاأل

بكمیات  هنتاجنسجة إلوسیتم توطینه باستخدام تقنیة زراعة األ مستجلبة من الخارجباتات الْ النَّ 

 .هزراعتن تجود فیها أفي األماكن التي یمكن  هاعتر ف البیئیة وز و الظر  ىكبیرة ومن ثم أقلمتة عل

من  العدید يله زیت عطري جمیل الرائحة یدخل فو نبات العطر من النباتات العطریة 

 لطریقة المثلى للتعقیم السطحيتم في هذا البحث التوصل ل .مستحضرات التجمیل الصناعات و

، كما تم نابیبمالح المالئمة لنمو النبات داخل األایجاد الوسط الغذائي المحتوي على األو 

اختبار منظمات النمو مفردة وتأثیرها و  نابیبألجزاء النباتیة المناسبة للزراعة داخل األااختیار 

  .نابیب ومازال البحث مستمر في هذا السیاقألنمو وتطور النبات داخل ا ىعل
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  نابیبعطر داخل اْأل صورة توضح تأسیس نبات الْ 

 :يبیئقتصادي والْ عائد اْإل بستانیة ذات الْ غابیة والْ الْ  رلألشجا

للصمغ  ةوالجوده العالی ةلعشائر أشجار الهشاب ذات اإلنتاجی

، حیث تم جمع عینات من أشجار الهشاب من غابات تقع ضمن 

غابة الحمیرة –غابة أم كریدم : بالسودان، بشمال كردفان والتي  تشمل

غابة دفن تارا غانم، بمعدل عشرون عینة  –غابة ُأم هبیال 

شجار ألدراسة التباین الوراثي  بین  يالعینات، و العمل جار 

وما زال العمل مستمرًا إلختبار معلمات .   ISSRباستخدام  تقنیة 

خرى أمناطق  ةكما یهدف المشروع لدراس.  عشائركبر للتباین  بین ال

إمتداد  ىعلى إمتداد حزام الصمغ العربي علتنتشر فیها أشجار الهشاب 

                            القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

  

صورة توضح تأسیس نبات الْ 

  

 جزیئیةحیاء الْ برنامج اْأل 

  َّلألشجا يوراثباین الْ مشروع تقییم الت

لعشائر أشجار الهشاب ذات اإلنتاجی يیتم دراسة لتقییم التباین الوراث

، حیث تم جمع عینات من أشجار الهشاب من غابات تقع ضمن ةمن غابات مختلف يالعرب

بالسودان، بشمال كردفان والتي  تشملنطاق حزام الصمغ العربي 

غابة ُأم هبیال  -غابة الدموكیة  –غابة بوتي  -

  .لكل منطقة

العینات، و العمل جار  هتم عزل الحمض النووي لهذ

باستخدام  تقنیة  ةالمختلفالهشاب للمناطق 

كبر للتباین  بین الأخرى لتغطیة أوراثیة 

تنتشر فیها أشجار الهشاب  يلتغطیة المناطق الت

  .القطر
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  م كریدم محلیة غرب باراأغابة  -تم جمع عینه منها للدراسه  يشجار التاْأل  ىحدإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غابة الدموكیة - ةجمع عینه منها للدراس ي تمشجار التاْأل  ىحدإ
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هشاب بعد طرزًا وراثیًا من أشجار الْ  22ووي لعدد حمض النَّ صورة توضح تباین حزم الْ 

  حیث أظهرت نسب تباین عالیة بینها ISSR اختبارها بتقنیة

  

  َّحلوةرة الْ الذُّ  -حیویةقانه الْ التَّ  خدامحقلیة باستنتاجیة للمحاصیل الْ جزیئي واْإل نوع الْ الت:  

بین هیئة التقانة الحیویة والهندسة الوراثیة ومعهد أبحاث البیئة والموارد العلمي في إطار التعاون 

تقییم بعض الطرز الوراثیة المحلیة لمحصول الذرة الحلوة من "الطبیعیة والتصحر؛ ضمن مشروع 

المادة (  DNAتم اإلنتهاء من عزل الحمض النووي. "حیث إنتاجیة القصب والسكر واإلیثانول

 يالجزیئ ىالمستو  ىكما تمت دراستها عل .ت الذرة الحلوة موضوع الدراسةمن نباتا) الوراثیة

  .لمعرفة التباین الوراثي  PCRبجهاز البلمرة التسلسلي ISSRبإستخدام  تقنیة 
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  ةحلو وراثیة للذرة الْ رز الْ قرابة بین الطُّ مخطط الْ 

  

طرز وراثي من الذرة الحلوة، بإستخدام ثالث  27یوضح نسبة التباین الوراثي بعدد  التاليالجدول 

 841البادئ  ىأعط لقد%. 100 ىإل% 80تراوحت درجة التباین بین  ،)ISSR( بادئات بتقنیة

  .وهذا یعكس الدرجة العالیة للتباین الوراثي بین الطرز الوراثیة ،%100نسبة تباین 

  

  .حلوةرة الْ من الذُّ  اً وراثی اً طرز  27لعدد  يوراثباین الْ جدول یوضح نسبة التَّ 

Primer 
name 

Sequence 
(5’-3’) 

Total 
number 
of bands 

Number of 
polymorphic 

bands 

Number of 
monomorphic 

bands 

Percentage of 
monomorphic 

 bands 

Percentage of 
polymorphic 

bands 

807 (AG)8  T 6 5 1 13% 83% 

841 (GA)8YC 6 6 0 0 100% 

858 (TG)8RT 5 4 1 20% 80% 

Total  17 15 2   

 Tree Diagram for 27  Variables

Unweighted pair-group average

1-Pearson r

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Linkage Distance

19
25
22
21
20
24
23
18
17
16
15
11
7
4

27
26
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 باتیةوراثیة النَّ مصادر الْ بحاث حفظ وتطویر الْ أ:  

 ــكل ما یتعلق  ب ةلدراس ةالتجارب المعملی يو جار )  يللموسم الثان(تم تنفیذ التجارب الحقلیه 

السودان (دول  ةتم الحصول علیها من بنوك البذور ألربع يوالت  همدخل من الذره  الرفیع 100

  ).وكینیا ویوغندا ومدغشقر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فیعهحقلیه للذره الرَّ جربه الْ صوره توضح التَّ 

  

وذلك في خریف  ةشمبات التجریبی ةصناف من زهرة الشمس في مزرعأ ةربعأ ةكما تمت زراع

ول بعد حص ةت بصوره نهائیاخد القراءأمكررات وتم  بخمس ةتكرار التجرب وتم ،م2016 عام

وراق وسمك الساق ت تتمثل في طول النبات وعدد األاالقراء .النضج الفسیولوجي ىالنبات عل

تم وزن . الفدان ومن ثم الهكتار ةانتاجی ىالقرص ووزن بذور القرص كامله للحصول عل ةومساح

الفروقات  ةومعرف ةحلیل البیانات بصوره نهائیلكل صنف والعمل جاري لت ةلف حبواأل ةحب ئةالم

المقبله  ةصناف فسوف یكون في المرحلالتباین الوراثي لهذه األ ةمعرف امأ .صنافبین األ ةالحقلی

  .ةالوراثی ةوالهندس ةالحیوی ةالتقان ةبهیئ ةحیاء الجزیئیبمعمل األ
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  مسحقلیة لزهرة الشَّ جربة الْ صورة توضح التَّ 

  

  معلمات مطفر واستخدام الْ كالس الْ بیئیة باستخدام الْ جهادات الْ استنباط محاصیل مقاومة لْال

  :فراتجزیئیة لتحدید الطَّ الْ 

هدفت  م2015/2016في الموسم الشتوي للعام  الخرطوم بحري/ شمباتبأجریت دراسة حقلیة 

القمح تحت ظروف اإلجهاد الفیزیائي على مقاییس نمو تسعة أصناف من  التطفیر لدراسة أثر

، وزرعت )جراي65و 45، 25(القمح لجرعات متدرجة من أشعة جاما  عرضت بذور. المائي

أظهرت النتائج وجود فروقات معنویة في مقاییس النمو بین األصناف  .تحت ظروف التعطیش

في  ،واليعلى الت ،أكبر عدد من السنابل "أرقین" و "تقانة"، "كندور"، "بوهین"صناف أنتجت األو 

صناف بوهین، تتبعه األ من الخلف وأعلى قیمة لطول النباتحین حقق الصنف تقانة أكبر عدد 

صناف لم توجد فروقات بین األ .يعلى التوال ،خلیفة ونبتةو  النیلینو  ٕامامو  أرقین و ، كندورهدبیر 
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الصنف أقصرها في  علیه في الصنف تقانة و تم الحصولأطول الجذور و وراق، في عدد األ

. لمعظم مقاییس النمو) التعطیش(أظهرت النتائج فروقات معنویة بین معامالت الري . كندور

  .حققت األصناف غیر المطفرة أفضل النتائج في طول النبات وعدد الخلف

بالتداخل مع الري كل  يجرا 25في تجربة التداخل بین العوامل أظهرت النتائج تفوق الجرعة 

في التداخل بین  هاعلی م الحصولطول للنبات، أقل قیم لمقاییس النمو ت نتاج أعلىایام في أ 10

 . یوم 21جرعات اإلشعاع والري كل 

كثار الدقیق للنباتات المستزرعة من الكالس للصنف خلیفة تم التوصل لبروتوكول لإل كذلك

  .نابیب وتقسیتها داخل البیت البالستیكيوتجذیرها داخل األ

  حیویةكیمیاء الْ برنامج الْ 

  كیمیائيحلیل الْ نسجة والتَّ انوي باستخدام زراعة اْأل یض الثَّ إعداد وانتاج مواد اْأل: 

یض الثانوي ذات الفعالیة الحیویة من نباتات عائلة    إعداد وانتاج مواد األیدرس هذا المشروع 

Combretaceae وضحت أ .نسجة النباتیة والتحلیل الكیمیائيباستخدام تقنیات زراعة األ

الهبیل ( Combretaceaeن مستخلصات البذور واللحاء لمختارات من نباتات عائلة أالنتائج 

  ≥99.9%ةبیط طفیلي المالریا بنسبثت ىتعمل عل) وهبیل الجبل والصباغ والشاف والصهب

  .µg/ml  10وذلك عند تركیز ≥92.4%وطفیلیي مرض النوم بنسبه 

 

  

  

  

  

  

  

  

  هبیلشجرة الْ  بذور                                 هبیل شجرة الْ        
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فعالیة  Combretaceae مختارات من نباتات عائلةبذور 

-088.∓20.96من IC50 و % 89-81حیویة كمضاد لألكسدة تراوحت بین 

. DPPH 

طبیعة مركبات البولیفینول في مستخلص االیثایل اسیتیت ألوراق نبات 

الغبیش عن طریق جهاز الفصل اللوني الرقیق باستخدام نوع كاشف المنتجات الطبیعیة 

Natural product reagent NPR ( نوع البولیفینوالت الفعالة  ىلإانتماء هذه المركبات

  .%85ظهرت فعالیة بنسبة 

DPPH radical scavenging activity of ethyl acetate fraction of 
senegalensis leaves  

48.88
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                            القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

  

  

بذور من  أظهر مستخلص اإلیثایل أسیتیت

حیویة كمضاد لألكسدة تراوحت بین 

90.63∓0.185µg /ml  باستعمالDPPH

طبیعة مركبات البولیفینول في مستخلص االیثایل اسیتیت ألوراق نبات كما أوضح تحلیل ودراسة 

الغبیش عن طریق جهاز الفصل اللوني الرقیق باستخدام نوع كاشف المنتجات الطبیعیة 

)Natural product reagent NPR

ظهرت فعالیة بنسبة أكسدة، و أكمضادت 

  

 
 

  

 

  

  

  

  

DPPH radical scavenging activity of ethyl acetate fraction of G. 
leaves

80.2 81.66 85

25 50 100
Concentration micro g/ml
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 Natural productreagent)بیعیةمنتجات الطَّ قیق باستخدام كاشف الْ لوني الرَّ فصل الْ الْ 

NPR)  غبیشیثایل اسیتیت ألوراق نبات الْ في مستخلص اْال  

  

  

  

  بنفسجیةشعة فوق الْ عكسیة مرتبطة مع كاشف اْال عالي الْ غط الْ كروماتوجرافیا السائل تحت الضَّ 
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  Combretaceae حصول علیها من  نباتات عائلةي تم الْ 

قلیدي وداني التَّ غذاء السُّ حیویة لها ما بین الْ نشطة الْ 

وراق من أ لمستخلص اإلیثایل أسیتیت نتائج السابقة في هذا المشروع فعالیة حیویة

مستخلصات الكول أكثر لى أن جمیع إوكما أشارت أیضًا 

ن كل أمواصلة الدراسة في هذا المشروع أظهرت . أوراق الكاسیا

  .أي سمیة كما یشیر الشكل أدناه ىمستخلصات الكاسیا والكول ال تحتوي عل

                            القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حصول علیها من  نباتات عائلةي تم الْ كیمیائیة التِّ مركبات الْ بعض الْ 

  

  ْنشطة الْ بولیفینول واْأل مقارنة مركبات ال

 :غیر مخمرمخمر والْ الْ 

نتائج السابقة في هذا المشروع فعالیة حیویةالأظهرت 

وكما أشارت أیضًا . كمضاد لألكسدة الكاسیا والكول

أوراق الكاسیامن  للسكري فعالیة كمضاد

مستخلصات الكاسیا والكول ال تحتوي عل
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  كولكاسیا والْ میة لمستخلصات الْ شكل یوضح درجة السُّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كولالْ                          كاسیا وراق نبات الْ أ                      

  

43.3262
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  خمیركاسیا قبل وبعد التَّ قیقة لنبات الْ الفصل الكروماتوجرافي للطبقة الرَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في ) B(كول و الْ ) A(داء لمستخلص ایثایل اسیتیت للكاسیا ائل عالي اْأل كروماتوجرافیا السَّ 

280nm  
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  .لى ظهور عدد من المركبات البولیفینولیة الجدیدةإأن عملیة التخمیر أدت 

  جدیدةبولیفینولیة الْ المركبات الْ 

 : راكوراق وسیقان نبات اْأل أحیویة بین انویة وفعالیتها الْ 

وجود النتائج وضحت حیث أالكلي للمواد الفینولیة  ىدراسة المحتو 

1153.5 GAE 641.8 وراق وفي األ GAE  في السیقان

، (DPPH)كسده المستخلصات كمضادات لألوقد انعكس هذا في فعالیة 

%89 . 

  

  أوراق وسیقان نبات األراك

 

                            القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

أن عملیة التخمیر أدت  أظهرت النتائج أیضاً 

  

  

  

  

  

  

  

المركبات الْ 

  

  انویة وفعالیتها الْ یض الثَّ مقارنة مركبات اْأل

دراسة المحتو  هذا المشروع في واصل

GAE 1153.5 بتركیز Polyphenols مركبات ال

وقد انعكس هذا في فعالیة . راكمن نبات األ

– 89% 69 والسیقان 91% – 77 وراق األ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أوراق وسیقان نبات األراك
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ك ار ألنبات ا من) وراق والسیقاناأل(المضادات المیكروبیة لمختلف المستخلصات  أوضح اختبار

  .نسانلممرضة لإلاوالفطریات  نواع البكتریاأعلى مختلف  ن لها تاثیر فعال جداً أ

  

  

  

  

  

  

  

Antimicrobial activity of stems and leaves extracts of Salvadorapersica  

  

 میكروبیةحیویة الْ قانة الْ برنامج التَّ 

  ْمستوى واستخدامها على الْ ) عالفیثانول واْأل خباز وكحول اْإل خمیرة الْ (خمائر إستنباط ال

  :يناعالصِّ 

خمیرة معزولة من مصادر تواصل العمل البحثي في إطار هذا المشروع بعد نجاحه في إنتاج 

محلیة، وذلك سعیًا الظروف البیئیة ال تحتمرتفع ى اإلنتاج وبمستو  ىلها القدرة عل  وراثیة سودانیة

. محلیاً  هالتصنیعنتیجة  إقتصادي كبیر وتحقیق عائدتوطین صناعة الخمائر في السودان نحو 

لست من العزالت الواعدة ذات القدرة  16s RNAبإستخدام تقنیة  يالتعریف الجزیئ إجراءتم 

 مدینة األبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیةو ذلك بالتعاون مع  ،العالیة على رفع العجین

  :مهوریة مصر العربیة و كانت النتائج كاآلتىجب

1. Saccharomycescerevisiae  isolate YJM1383  

2. Candida tropicalis isolate ypy06  

3. Candida tropicalis strain CNRMA7.204 isolate ISHAM-ITS_ID 

MITS1121  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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4. Pichiakudriavzevii isolate 24  

5. Tilletiaayresii strain CBS 482.91  

6. Nakaseomycesdelphensis strain WM 318 isolate ISHAM-ITS_ID 

MITS2984  

یة قنتم وضع البرتوكول الخاص بتستخالص الخمائر، أستخدم كمصدر ال قد بما أن الموالص

كنانة (ولكن نسبة إلختالف تركیبة الموالص بإختالف مصنع السكر  الموالص من الشوائب

یجري العمل اآلن على جمیع أنواع الموالص لوضع برتوكول لكل ) وحلفا الجدیدة وسنار والجنید

  .نوع على حده

  

   
  موالصخمیرة بعد إستخالصها من الْ خالیا الْ       وائب واسب والشَّ موالص خالي من الرَّ 

    نقیة بعد التَّ              

  

ضافات الخاصة بالكیماویات المناسبة للوسط إلالعمل حالیًا لوضع برتوكول ا يیجر أیضًا 

كل من درجة  يدراسة مدى الصالحیة لعزالت الخمیرة لمدة ستة أشهر فأظهرت نتائج . يالغذائ

 يعلى حیویتها الكاملة فمحافظة خالیا الخمیرة ) درجة مئویة 4(الثالجة  يحرارة الغرفة و ف

  .درجة حرارة الغرفة يمئویة بینما تناقصت حیویتها بعد شهرین ف 4درجة حرارة 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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  الجةغرفة و الثَّ خمیرة فى كل من درجة حرارة الْ كل یوضح حیویة خالیا الْ الشَّ 

  

سالالت خمائر جدیدة وذات كفاءة عالیة إلنتاج الكحول وصلت  8تم عزل  من ناحیة أخرى،

أظهرت ، حیث  SUD3للعینة الواعدة  يو الكیمیائ يالتحلیل المیكروبُأجري  .(v/v)% 8 ىلإ

كما  خلو العینة من المیكروبات وبعض العناصر الكیمیائیة باإلضافة للمواد العضویةنتائجه 

  .التالیةواألشكال توضح الجداول 

  

  SUD3خمیرة میكروبي لعینة الْ حلیل الْ جدول یوضح التَّ 

SUD. 3 

Microbiology 
COFALEC Microbiology Type of strain tested 

Not Detected 6-10*1010 Total count (CFU/g ) 

" < 1000 CFU/g  Coli forms  

" < 100 CFU/g  E.coli 

" Absence of Salmonella in a sample of 
25g  

Salmonella  

" < 100 CFU/g  Listeria  

monocytogenes 

" <  10 CFU/g  Staphylococcus aurous  
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  SUD3خمیرة كیمیائى لعینة الْ حلیل الْ جدول یوضح التَّ 

SUD3. (%) Standard count (%) Component 

1.2 – 3 0.6 – 2.5 Potassium 

0.7 < 1 Sodium 

0.1 – 0.018 0.02 – 0.15 Calcium 

0.02 – 0.18 0.03 – 0.25 Magnesium 

0.001 – 0.09 0.001 – 0.1 Iron 

  

  

 

  SUD3خمیرة لعینة الْ  يعضو حلیل الْ شكل یوضح التَّ 

  

  ْيقتصادعائد اْال میكروبات ذات الْ مشروع ال : 

نزیمات من مصادر میكروبیة تطبق على المستوى إنتاج إالهدف الرئیس لهذا المشروع هو 

من جمع العینات لبعض تم اإلنتهاء . صدیقه للبیئةتكون الصناعي كبدیل للمواد الكیمیائیة و 

كما . الجمع للفعالیات األخرى يوجار ) األنفیرتیزو  ياألمیلیز البكتیر و  يالبروتیز القلو (الفعالیات 

 .نتاج المركبات األیضیة الثانویةإ يتم قیاس فعالیة بعض العزالت ف

  .16sRNAبإستخدام تقنیة  يالقلو  زللعزالت المنتجة ألنزیم البروتی يالتعریف الجزیئ أیضاً  تم
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 ،میلیزساللة بكتیریة منتجة إنزیم األ 147 ىنها تحتوي علأعینة تربة ووجد  30تم اختبار 

ن العمل مستمر في أكما . لتعریفها يمنها معدالت إنتاج عالیة لإلنزیم والعمل جار  11سجلت 

  .مرحلة ضبط الظروف المثلى إلنتاج انزیم االمیلیز

  .invertaseتم عزل ودراسة حركیة انزیم 

  

  
  يقلو وتیز الْ ر بمنتجة إلنزیم الْ بكتیریا الْ كل یوضح الْ الشَّ 

  

  
  قلويبروتیز الْ منتجة إلنزیم الْ عزالت الْ متسلسل لبعض الْ بلمرة الْ كل یوضح نتیجة تفاعل الْ الشَّ 
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 ةتثبیطی ةعینة بكتریا ذات فعالی 32 ىفیما یختص بفعالیة إنتاج البكتریوسین تم الحصول عل

ولي باالختبارات أوتم عمل تعریف . عزلت من بعض البذور النباتیه ةلبعض البكتریا الممرض

  .ن عمل استخالص وتنقیة للبكتریوسینللعزالت ویجري اآل ةوالفسیولوجی ةالمورفولوجی

  

 
  S.aureusبكتیریة ضد بكتیریا عزالت الْ حدى الْ ثبیطیة إلفعالیة التَّ الْ 

  

  بیةحیویة الطِّ قانة الْ برنامج التَّ 

تحسین في مجملها إلى بقسم التقانة الحیویة الطبیة ضمن هذا البرنامج تهدف البحوث الجاریة 

األمراض ذات الطبیعة الوراثیة و بعض أمراض المناعة والسرطان ل یةتشخیصوسائل وتطویر 

  :متواصل ابهزال العمل ی الو تشمل المشاریع التالیة و التي  .واألمراض المعدیة في السودان

 التعرف على موسمات حیویة لمرض الذئبة الحمامیةSystemic Lupus 

Erythematosus.   

 صابة بمرض التهاب المفاصل الروماتویدي دراسة دور بعض العوامل الجینیة في اإل

(Rheumatoid arthritis) المرضى السودانیین في.  

  السوداندراسة اآللیات الجزیئیة والمسببات الحیویة للسرطان في. 
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یدالنیة كما بیة والصَّ مجاالت الطِّ عمل بها في الْ مشروع بحثي واعد یسیر الْ  30هناك أكثر من 

مشاریع یتم هذه الْ .). 1.3بند (باب مجازة عند بدایة هذا الْ بحثیة الْ مشاریع الْ موضح بقائمة الْ 

حارة ومعهد مناطق الْ مجازة بكل من معهد أبحاث طب الْ بحثیة الْ برامج الْ خالل الْ تنفیذها من 

مشاریع لم فعالیات بهذه الْ عدید من الْ هناك الْ . عبيب الشَّ عطریة والطِّ بیة والْ باتات الطِّ أبحاث النَّ 

ي ظهرت لها مشاریع التِّ الیة ملخصات لبعض فعالیات الْ قاط التَّ تكتمل نتائجها بعد، لذلك تمثل النِّ 

  .م2016عام نتائج ملحوظة خالل الْ 
   

  حارةمناطق الْ امج طب الْ نبر 

  ُّمالیةوالیه الشَّ اقل للمالریا بالْ بعوض النَّ عقیمة في مكافحة الْ كور الْ استخدام تقنیة الذ:  

 إجراء خمس تملقد . ال یزال هذا المشروع مستمرًا وتتم عملیات اإلطالق والمتابعة والتقییم

طلق خاللها أ م،2016دیسمبر  ىلإطالق في المنطقة التجریبیه خالل الفترة من ینایر إعملیات 

في نفس الوقت  ةذكر من الطبیع 58منها مع  409تم اصطیاد ومن ثم  .ذكر عقیم 52,900

% 19.3ونسبه مئویة  4.2:  1مقارنة بنسبة  %87.6، ونسبة مئویة 0.14:  1معطیة نسبة 

في العام الماضي، مما یدل علي تناقص كبیر في أعداد الذكور الحقلیة وزیادة في أعداد الذكور 

تعتبر النسبة المئویة للذكور العقیمة في الحقل من أقوي مؤشرات نجاح التجربة خاصة  .العقیمة

ى أن هناك تناقص ملحوظ وتشیر إلتعتبر مبشرة النتائج هذه . %68.3وأن هذه الزیادة قد بلغت 

 .طالق البعوض العقیمإي تتم فیه عملیات ذالَّ  قطاعفي ال هالبعوض الموجودیرقات في عدد 

 2016م والتي ظهرت في دیسمبر 2015إنعدمت الیرقات تمامًا من هذا القطاع منذ شهر یولیو 

الیرقات طوال  أما في القطاعات األخرى التي لم یتم فیها اإلطالق فقد تواجدت. كانت مسببة

التأثیر على كثافة یرقات البعوض في الحقل أیضًا یعتبر من أقوي مؤشرات نجاح . العام

تشیید معمل إنتاج البعوض في شركة شواهق الهندسیة  وفي جانب آخر، لقد بدأت. التجربة

2متر 2400 تبلغمساحة  ىبسوبا عل
  .م2017في نهایة عام  لتشییدامل تكن یأمن المتوقع  ،

  

  عطریةیدالنیة والْ بیة والصَّ مجاالت الطِّ الْ . 3.2.3
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مناطق موجودة في بعوض الْ الْ  كثافة یرقات ىعقیمة علكور الْ طالق الذُّ إثیر أتشكل یوضح 

  عقیمةكور الْ طالق الذُّ إي لم یتم فیها قطاعات التِّ طالق مقارنة بالْ في قطاع اْإل  غرفه/والدالتَّ 

  

  َّودانالسُّ  يبالزمودیوم فیفاكس ف يالنتشار طفیل يجیننوع الْ مشروع وبائیة الت : 

 في السودان) فیفاكس(مرض المالریا  ةوبائی ىنتشار ومدإ ةمعرفالهدف من هذا المشروع هو 

ووضع  ةالجینات الوراثی ةباستعمال تقنیفي العالج، وذلك  ةلمستخدمایر قالعقا ةتحدید كفاءو 

 هللطفیل ومقارنت يتحدید التنوع الجینة و لطفیل الفیفاكس في مناطق الدراس ةوبائی ةجینی ةخارط

التصنیف الطفیلي م وت السودان يعینات من عشرة والیات فالتم جمع لقد . خرىبالوالیات األ

  .للبالزمودیوم فیفاكس والبالزمودیوم فالسیبرم

  زرقیل اْأل موالید بوالیة النِّ مهات والْ مشیمة و تأثیرها على اْأل صابة بمالریا الْ اْإل:  

مهات والموالید وجمع زرق وجمع عینات الدم المطلوبة من األالنیل األتم عمل زیارة حقلیة لوالیة 

نسجة المشیمة أتمت دراسة لقد . المشیمة ودم الحبل السري بعد الوالدة عینات من أنسجة

  .باستخدام تقنیات مناعیة حدیثة
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  َّجزیرةبیض والْ یل اْأل لبلهارسیا في والیتي النِّ لمسبب فیل الْ قواقع والطُّ الْ  فيجیني نوع الْ الت:  

من  ، وذلكدارة البرنامج القومي لمكافحة البلهارسیاإتم اختیار ثالث مناطق على حسب تقاریر 

تم جمع عینات من القواقع . صابة بالمرض وكثافة وجود القواقع بنوعیهاحیث زیادة نسبة اإل

 وجود أظهرت النتیجة ، حیثبالمجهر التشریحي تفحصو ) و بیومفالریا بولینس(بنوعیها 

وهذه داللة على وجود  .على التوالي %18.5 و %31.4 صابة الطبیعیة في نوعي القواقعاإل

 البرنامج القومي لمكافحة البلهارسیاوحسب تقاریر  .مرض البلهارسیا البولیة والمعویة بالمنطقة

بناًء . في مناطق الدراسة% 10م فان نسبة اإلصابة بمرض البلهارسیا أعلى من 2015للعام 

دارة على هذه المعلومات تم إجراء مسوحات وبائیة بوالیة النیل األبیض، وذلك بالتنسیق مع إ

  -دارة مكافحة الناقل إ وزارة الصحة و - والیة النیل األبیض -البرنامج القومي لمكافحة البلهارسیا

ة تم جمع عینات من القواقع العائل الوسیط من مناطق الدراسبالوالیة، حیث  صحة البیئة

تم اجراء تحقیقات معملیة أولیة ، و و تربیتها في المعمل )بیض و الجزیرةالنیل األ( بالوالیتین

تم جمع بیانات عن الموقع  .وائیة للتحقق من التنوع الجیني في القواقعشباستخدام بادئات ع

وعقد مذكرات للتعاون مع وزارات الصحة بمناطق  تینوالیال الدراسة فيالجغرافي لمناطق 

 .دراسةال

  عبيب الشَّ عطریة والطِّ بیة والْ باتات الطِّ امج النَّ نبر 

  مراضاْأل  فعالة ضدالْ باتات نَّ الدراسة : 

المركبات النباتیة في عالج مختلف في التجارب الخاصة بتقییم فعالیة مستمرًا العمل ما زال 

  .بعدنتهي فعالیاتها تاألمراض المتوطنة في السودان، وهناك فعالیات بحثیة لم 

 التي لها عالقة باألمراض المتوطنة مشروع الدراسة الكیموحیویة لتثبیط االنزیمات : 

وبالتالي اإلنزیمات  نشاط تثبیط على تعمل مواد نباتیة الحصول علىهذا المشروع  یستهدف

نباتات الفعالیة البحث متواصل في دراسة . یمكن تطویرها لعالج األمراض المتوطنة في السودان

  ."well spectrophotometer-96"تقنیة  بإستخدام تثبیط األنزیماتعلى 
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  بیةحیویة الطِّ كیمیاء الْ نزیمات بقسم الْ دراسة تثبیط نشاط اْإل 

  

  َّودانیةبیة السُّ باتات الطِّ عزل مضادات أكسدة طبیعیة من بعض الن: 

تقوم بتدمیر  يتقوم بتثبیط عمل الشقوق الحرة الت يتعتبر مضادات األكسدة من أهم العوامل الت

، إلى موتها يالبروتینات و الدهون واألحماض النوویة وتؤد يمكونات الخلیة الحیة المتمثلة ف

 الزهایمرو  اإللتهاباتو  الیرقاني و السكر  يتتمثل ف يحدوث العدید من األمراض الت ومن ثم

وذلك كمضادات لألكسدة وجود نتائج جیدة  أظهرت دراسة خمس نباتات. السرطانات وغیرهاو 

 ironو  DPPHمثل الطرق عدة  يبإستخدام اإلختبارات الكیمیائیة واإلحیائیة المتمثلة ف

chelating ظهرت كما أ فعالیة أعلى ، كما تم عزل بعض المركبات من نباتین آخرین أظهرا

تثبیط عمل  يفعالیة عالیة ف نتائج دراسة مضادات األكسدة للمركبات المعزولة منهما معملیاً 

  .ور الحرةذالج
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 DPPH، وطریقة )أعلى( Iron chelatingكسدة بإستخدام طریقة تجربة دراسة مضادات اْأل 

  )أسفل(

  

  َّعطریةبیة والْ باتات الطِّ مشروع نقل تقانة انتاج الن : 

 لقد جرب. یستهدف هذا المشروع توطین محصول الخلة الطبي بست والیات في السودان

 القضارف والیة و) مشروع الحامداب(الوالیة الشمالیة  -  حتى اآلنبثالث والیات المحصول 

تم عمل یوم حقل بالخرطوم بحري في الیوم الختامي لورشة ربط منتج النباتات . والیة الخرطومو 

العام المنصرم، وتم حصاد الخلة المزروعة مع اتنین من المزارعین  يالعالمي فالطبیة بالسوق 
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combine harvester (كما أجریت تجارب . بمشروع سوبا الزراعي

اإلنتاج الخریفي وبدء إنتاج الموسم الشتوي للخلة البلدیة بوالیة القضارف مع إتنین من المزارعین 

الزراعة بالوالیة، حیث بدأ إنتاج بذور معتمدة مع مزارع للخلة المداد  

 : عطریةبیة و الْ عضوي للنباتات الطِّ 

سمدة من النباتات الطبیة والعطریة وٕانتاج النباتات یهدف هذا المشروع إلنتاج بدائل للمبیدات واأل

تم إجراء تجارب  .كنباتات صادر نتاج العضوي ورفع قیمتها

كما ُأجریت أیضًا تجارب  .ثر المخصبات العضویة على نبات الخلة البلدیة

 تجمع .نتاجیة من ناحیة الكم والنوعیةعالیة اإلصناف 

إضافة  حقلیةالتجارب ، وأجریت لها بعض المنطقة جغرافیة مختلفة

بصورة  المهم يقتصاداالنتاج هذا النبات إ حتى یمكن ةزالت الدراسة مستمر 

  يوائصنیع الدَّ لمشروع التَّ نمكة إنتاج نبات السَّ 

                            القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

combine harvester(باستعمال الحصادة 

اإلنتاج الخریفي وبدء إنتاج الموسم الشتوي للخلة البلدیة بوالیة القضارف مع إتنین من المزارعین 

الزراعة بالوالیة، حیث بدأ إنتاج بذور معتمدة مع مزارع للخلة المداد  بالتعاون مع وزارة 

  .المزارعین في الموسم الشتوي القادم

  عضوي للنباتات الطِّ نتاج الْ مشروع اْإل

یهدف هذا المشروع إلنتاج بدائل للمبیدات واأل

نتاج العضوي ورفع قیمتهاوالعطریة باستخدام تقانات اإلالطبیة 

ثر المخصبات العضویة على نبات الخلة البلدیةأحقلیة لدراسة 

   .في هذا اإلطار معملیة

  َّنمكةمشروع تربیة نبات الس :  

صناف أختیار یهدف التربیة نبات السنمكة 

منطقة جغرافیة مختلفة 18عینات النبات من 

زالت الدراسة مستمر  ال .تحالیل كیمیائیةل

  .تجاریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إنتاج نبات السَّ 
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  ِّوائیة للنباتاتیاغة الدَّ مشروع الص : 

على ما ذكر في التقریر السابق بخصوص دراسة كیمیاء بعض النباتات إلكمال استنادًا 

 نبات الصبارأیضًا استجلب  لقد .الطبیة، تواصل العمل في نباتات أخرى ونوقرافات النباتاتم

. زراعته بالمزرعة التجریبیة بصورة ناجحةوتمت عالج مرض الصدفیة  يف المستخدم شعبیاً 

صیاغة عقد اقتسام  ، حیث تم بهذا الخصوصفئران التجارب باستخدامالتجارب المعملیة  أتبد

، ویتم بالمزرعة التجریبیة نبات البردية وزراع تم استجالب كذلك .منفعة بین العشاب والمعهد

. التجارب المعملیة على فئران التجارب تبدأ. في الزراعة )GAP(دة استخدام الحزم التقنیة الجی

والشطة والسنمكة والخلة البلدیة وحشیشة اللیمون  مثل الریحانقید الدراسة هنالك نباتات أخرى 

والشمر والقضیم والكركدي والكسبره والسیلیوم والمحریب والخردل والبابونج والریحان اللیموني 

 .نقا ومحلب الصبیانوحب الرشاد والموری

  ِّودانیةبیة السُّ مشروع بیبلوغرافیا مشروحة للنباتات الط:  

بعد تدریب المعنیین مادة بیبلیوغرافیة تواصل العمل في هذا المشروع لتكملة ما تم جمعه من 

استكمال جمع األوراق العلمیة واألطروحات تم  .المستخدمبرنامج على إدخال المعلومات حسب ال

  .لبیانات في القاعدة البیانیةلدخال بدأ اإلو  النباتات الطبیةفي مجال 

  ْفقراالْ دلیل (عبین كمعاونین صحیین الشَّ  عالجینممشروع بناء قدرات ال( : 

مدربین التدریب دلیل دلیل المعالج الدیني و إعداد استنادًا على ما ذكر بالتقریر السابق بخصوص 

تمت طباعة لقد  .المشروعا تقدم ملحوظ في هذ تم من ، نوجز في هذه المساحة مادلیل الفقرا و 

نسخة من دلیل المعالج الدیني في التوعیة بمسببات ومخاطر األمراض النفسیة  1000واستالم 

نسخة من دلیل تدریب مدربین في التوعیة بمسببات  500تمت طباعة واستالم ، كما في السودان

الدالئل إلحدى  اتدمسو أیضًا هناك تقدم في عمل  .ومخاطر األمراض النفسیة في السودان

لدلیل الحجامة السلیمة  لثانیةلمسودة ااتم تقییم ومراجعة كذلك . رشادیة للمعالجین الشعبیینإلا

 ىولأدورة تدریبیة أضف إلى ذلك، لقد أقیمت  .قیام سمنار دلیل الحجامه السلیمة اآلمنةو  اآلمنة

خیرة ضافة التعدیالت والمقترحات للمسودة الثانیة واألإ مراجعة و تتم اآلن . للمعالجین بالحجامة

تقییم المسودة  تمكما  .من دلیل الحجامة السلیمة اآلمنة بهدف طباعة الدلیل بصورته النهائیة
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مراجعة واضافة التعدیالت  ، حیث تجرى اآلنستخدام اآلمن لألعشابالثانیة لدلیل اإل

تم وفي هذا الصدد،  .نهائیة هبصور  تهبهدف طباع دلیل لهذایرة خوالمقترحات للمسودة الثانیة واأل

بالتعاون مع جمعیة القرآن  مدربین في مجال التثقیف الصحي لألمهات لتدریب یةقیام دورة تدریب

  .بوالیة الخرطوم میدانیة  للمعالجین الشعبیینالمسوحات عمل قلیل من التم  .الكریم

  ْعطریةبیة و الْ للنباتات الطِّ وراثیة موارد الْ مشروع صیانة ال : 

 كما. بتقییم القدرة التخزینیة لبعض سالالت الكركديالبحث أستهل ما زال هذا المشروع بكرًا وقد 

  .انبات بعض بذور النباتات الطبیة ىدراسات عل بدأت

  ْراعیةفات الزِّ حرجل في مكافحة اْآل استخدام مستخلص نبات ال: 

تم تحضیر  .مكافحة بعض مسببات أمراض النبات الفطریةتم تقییم مستخلصات الحرجل في 

مستخلصات الحرجل بعدة طرق وتحضیر معلقات الفطر من البیئات النقیة وتحدید المادة الفعالة 

عرفة المواد الفعالة في تثبیط بعض المسببات المرضیة للنبات ملالبحث  یجري .في تثبیط الفطر

مستخلصات الحرجل في ت ستخدماُ  .یةطبیعمبیدات  وأنتاج مركبات بغرض الوصول إلى إ

  .اً جاریزال العمل بذور المحاصیل حیث ال نبات إالسطحي للبذور في اختبارات  التعقیم

  َّعصبيالْ جهاز ي لها تأثیر على الْ بیة التِّ باتات الطِّ دراسة الن: 

جراء إعن طریق و ذلك  ،العصبي بتأثیره على الجهاز نبات ُعرف شعبیاً  25تم تحدید عدد 

تم  .عشاب و كذلك عن طریق المسح المكتبيمع عدد من المعالجین باأل المقابالت الشخصیة

  .جمع النباتات المستهدفة من أماكن تواجدها الطبیعیة

  

  

  

 لمواد محلیةدمصاص ستفادة من خواص اْال رب باْال تنقیة ومعالجة میاه الشُّ  مشروع  - 

 :دمصاص لمواد محلیة مختلفةمقارنة سعة اْال 

تم تحلیل الرمل و قشر الفول السوداني لتحدید قدرتها على ادمصاص الكالسیوم والمغنیسیوم  

الفرن طوال  يیونات وتركت فتم غسل كمیة كبیرة من الرمل بالماء منزوع األ. وكاتیونات الحدید

  قنیةهندسیة والتَّ مجاالت الْ الْ . 4.2.3
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تم . 60و 40و 20درجة مئویة، ثم تمت غربلتهما بعد ذلك باستخدام غرابیل  110في  اللیل

تمت تعبئة األعمدة . Fe(NO3)3 وMgSO4 و CaCL2تحضیر محلول موالري من كل من 

مل من كل من المحالیل المذكورة أعاله  80الكروماتوغرافیة بثالثین غرامًا من الرمل و تم سكب 

 يتم اجراء نفس الخطوات بالنسبة لقشر الفول السودان .ود ثم جمعهاوتمریرها من خالل كل عم

وتم عرض  ثم حساب النسبة المئویة إلمتزاز كل كاتیون باستخدام مطیاف االمتصاص الذري

  :النتائج في الجداول التالیة

Ca and Mg for sand 

Salt used Ion 
determined 

% Adsorbed 
20 mesh 40 mesh 60 mesh 

MgSo4 Mg 62,34% 70,25% 62,34% 
MgSo4 Mg 62,44% 70,26% 62,44% 
Cacl2 Cl 75,49% 79,95% 75,97% 
Cacl2 Cl 75,49% 79,34% 75,21% 

 

Fe for Sand (Fe (NO3)3 

Sieves(mesh) Percentage adsorption (%) 
20 79,35 
20 79,34 
40 80,5 
40 80,7 
60 82,89 
60 82,48 

 

Peanut Testa 

Sieves (mesh) Percentage adsorption (%) 
Ca Mg Fe 

20 73,65 71,89 36,15 
20 73,48 71,94 36,25 
40 76,42 70,26 41,08 
40 76,32 70,25 41,27 
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خلصت الدراسة بأن للرمل و قشر الفول السوداني قدرة ممتازة على ادمصاص أیونات المعادن 

أظهرت الدراسة تناسبًا طردیًا بین حجم الشبكة المستخدمة كما . Fe2و +Mg2و +Ca2مثل 

هذا یدل على أنه . في غربلة الرمال والفول السوداني وبین قوة االدمصاص ألیونات المعادن

یمكن االستفادة من القدرة الممتازة لكل من الرمل والفول السوداني تیستا على االدمصاص 

  .لمعالجة المیاه

 كهرومغناطیسیةموجات الْ بة ومتابعة فعالة عن بعد باستخدام الْ تصمیم نظام مراق مشروع: 

في  هتم تقدیم مقترحات علمیة لنیل درجة الدكتوراحیث المشروع هذا العمل البحثي مستمر في 

 .إعداد عدد من األوراق العلمیة لنشر بعض نتائج الدراسةكما یجري . متعلقة بالمشروع فعالیات

عمل تصمیم أولي لبعض أجزاء النظام، في قطاع المستقبل تم تحدید تم في إطار العمل البحثي 

ولي لهذا المرشح ببناء نموذج ریاضي ومن ثم اختباره أتصمیم ثم  )IF Filter(خصائص 

تصمیم عدد من الدوائر اإللكترونیة المكونة  كما تم أیضاً . (ADS)حد البرامج المشبهة أبواسطة 

في  .MATLAB SIMULINKاختبارها ببرنامج مشبهة التالیة بإستخدام  ىلمركب الترددات وجر 

لك التكنولوجیا المناسبة ساسیة المكونة للمرسل وكذقطاع المرسل تم تحدید مواصفات الوحدة األ

ختبارات بواسطة ن في طور االمیم ابتدائي واآلصوتم عمل ت ،)Power Transistor( للتطبیق

  .(ADS)برنامج بإستخدام  البرامج المشبهة

  راعیةمخلفات الزِّ ستفادة من بعض الْ إنتاج ألیاف طبیعیة للصناعة باْال:  

یهدف هذا المشروع لدراسة وتحلیل إمكانیة االستفادة من بعض المخلفات الزراعیة في إنتاج 

وبناًء على ما ذكر في . ألیاف تصلح لمختلف الصناعات المحلیة مثل الورق واألخشاب وخالفها

قشرة الفول وقش القمح وقشرة (مخلفات زراعیة التقریر السابق من جمع لبعض عینات من 

تم اآلن تحلیل هذه العینات وتحدید خصائصها الفیزیوكیمیائیة كما یوضح الجدول  ، لقد)الموز

  .التالي، والعمل مستمر في بقیة فعالیات المشروع
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Sample 

Properties 
M.C Ash % Hot 

water 
Cold 
water 

Ex. By 
ethanol+
hexane 

Ex. By 
Hot 

water 

Cellulose 
% 

Lignin 

Banana peel 8.19 10.2 30.73 1.11 11.16 30.189 49.29 17.11 

Peanunts Husk   8.26 9.54 13.26 12.54 1.00 4.66 47.53 25.51 

Wheat straw 9.05 3.66 7. 75 9.72 0.48 4.21 48.68 42.46 

  

  محلیة وأستخدامها كعامل محفز باتات الْ نثراكینون من بعض النَّ استخالص مركبات اْال

   :ورقإلنتاج لب الْ 

األنقسـنا بوالیـة النیـل (نبـات الكـول ونبـات السـوریب  اشـتملت علـىتم جمـع عینـات نباتیـة سـودانیة 

مــن أجــل بحــث وتطــویر طــرق مثلــى الســتخالص ) والیــة النیــل األبــیض(ونبــات السمســم ) األزرق

مركبات االنثراكینون واستخدامها كعامل مساعد طبیعي في عملیات إنتـاج لـب الـورق بـأعلى نـاتج 

مـن مصـنع سـكر ) البقـاس(مصـاص قصـب السـكر كـذلك تـم جمـع . برقم كابا بقدر مقبولممكن و 

بعد إزالة اللب في الحالة الجافـة ثـم غربلتـه  اً وتم تجفیفه هوائی) والیة النیل األبیض(النیل األبیض 

ات یبتــم اختیــار خمســة مــذ ،فــي هــذه الدراســة اً ایضــ .مــن التــراب والغبــار بواســطة غربــال قیاســي

ـــياال(عضـــویة  ـــدایكلورومیثان واألیثـــر البترول ـــل اســـیتیت والكلوروفـــورم وال ـــانول واإلیثای لغـــرض ) یث

تمت عملیـة االسـتخالص . م اختیار هذه المذیبات على أساس تدرج القطبیةاالستخالص، حیث ت

  .جهاز التجفیف الدوار وجففت العینات باستخدام ،كسلیتو الس الكاملة في جهاز

الصــودا والصــودا مــع ختلفــة وبظــروف طــبخ محــددة وهــي طریقــة عنــد طــبخ البقــاس بــثالث طــرق م

مــع االنثراكینــون المســتخلص مــن النباتــات أعطــت إنتاجیــة ترواحــت  االنثراكینــون وطریقــة الصــودا

للصــودا والصـــودا مـــع % 8.27و% 15.56ورقـــم كابــا تـــرواح بـــین % 53.68و% 49.84بــین 

بــات الكــول أفضــل نتــائج ظهــرت فــي أعطــت مستخلصــات الجــذور لن .علــى التــوالي ،االنثراكینــون

% 16.01مـــع رقـــم كابـــا تـــرواح بـــین % 61.36و% 49.5اإلنتاجیـــة العالیـــة التـــي ترواحـــت بـــین

% 37.57بینمـــا أعطـــت مستخلصـــات الســـوق لنبـــات الكـــول إنتاجیـــة ترواحـــت بـــین %. 28.02و

وتراوحــت إنتاجیــة مستخلصــات % 63.27 و% 15.58بــین  تمــع رقــم كابــا ترواحــ% 55.44و
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 %.30.57و% 17.89ورقــــــم كابــــــا بــــــین % 57.22و% 33.58ق لــــــنفس النبــــــات بــــــین األورا

مع رقـم % 51.53و% 45.23مستخلصات السوق لنبات السوریب أعطت إنتاجیة ترواحت بین 

ــــا تــــرواح بــــین  ــــنفس النبــــات إنتاجیــــة . 18.51و 9.39كاب بینمــــا أعطــــت مستخلصــــات األوراق ل

ـــــــم كابـــــــا تـــــــروا% 51.89و% 41.52ترواحـــــــت بـــــــین  أمـــــــا . 29.54و 11.73ح بـــــــین مـــــــع رق

% 50.05و% 49.92مستخلصــات الجــذور لنبــات الســوریب فقــد أعطــت إنتاجیــة تراوحــت بــین 

ــــرواح بــــین  ــــم كابــــا ت ــــات السمســــم بكــــل  .22.54و 17.46ورق اســــتخدام مستخلصــــات جــــذور نب

مــع رقــم كابــا % 50.54و% 43.47المــذیبات المــذكورة أعــاله قــد أعطــت إنتاجیــة ترواحــت بــین 

تم التوصل ألفضل النتائج باستخدام مستخلصات االیثر البترولـي . 27.52و 19.37 ترواح بین

  .و الدایكلورومیثان

عند مقارنة مستخلصات الجذور للنباتات موضوع الدراسة لوحظ أن مستخلصات الجذور لنبات 

الكول خاصة باستخدام مستخلصات االیثانول واالیثایل اسیتیت والكلوروفورم قد أعطت أفضل 

بینما مستخلصات السوق لنبات السوریب  ،نتائج مقارنة مع االنباتات األخرى موضوع الدراسةال

یثانول واالیثر البترولي والكلوروفورم قد أعطت أفضل النتائج مقارنة مع االنباتات باستخدام اإل

نجد أن أفضل النتائج قد تم الحصول علیها عند استخدام مستخلصات جذور  اً عموم .األخرى

نبات الكول بواسطة جمیع المذیبات العضویة المستخدمة في الدراسة، عدا مستخلصات االیثر 

مع  اً ویأتي ذلك متناسب ،رقم الكابا یقلبینما كما أظهرت النتائج أن إنتاجیة اللب تزید . البترولي

  .یبات المستخدمة في الدراسةتدرج قطبیة المذ

  ْفایاتدارة النِّ إنتاج مؤشر لقیاس إ مؤشرات و تكامل ال:  

إلدارة النفایات الصلبة بتعیین مؤشرات  ج إتخاذ القرارذهدفت هذه الدراسة إلى تقدیم مفهوم نمو 

أدت إلى عدم نظافة المدینة وأثر سلبًا على البیئة وصحة  يأداء لتقدیر المالحظات الرئیسة الت

تم اختیار ستة وسبعین مؤشر أداء من البحوث السابقة لقیاس نظام إدارة النفایات . المواطن

تم توزیع أربعة وخمسین . تم إستخدام استبیان لمعرفة درجة أهمیة مؤشرات األداءحیث الصلبة، 

دارات والجمعیات ذات الصلة، ضباط الصحة إلاء امدر : ستهدفت خمس مجموعاتاإستبیان 

التحلیل  ظهرأ. نو والمواطن ،عن المرادمون بأقسام العملیات، مدراء المحطات الوسیطة، المسؤول
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مركب ) دلیل(عرفت الدراسة منهاجًا لتطویر معمل . يحصائى واحدًا وثالثین مؤشر أداء رئیساإل

لمعرفة األوزان . بتجمیع مؤشرات األداء الرئیسة) دلیلال(تشكل المعمل  .دارة النفایات الصلبةإل

 Analytical( التحلیلیة يواألولویة لمؤشرات األداء، تم إعتماد عملیة التسلسل الهرم

hierarchy process(  ستخدام ستة باعطاء األولویة لمؤشرات األداء الرئیسة إ لتحدید األوزان و

 يبرنامج حساب عملیة التسلسل الهرم تم استخدام. اءوستین إستمارة تقییم تم توزیعها على الخبر 

   .التحلیلیة لتحدید القیم

: بترتیب األهمیة تيأوضحت نتائج األوزان الشاملة، أعلى عشرة مؤشرات أداء رئیسة وهى كاآل

تطویر وتنفیذ خطة لتأسیس المرادم و  القوانینعلى  نفاق األمثلاإلو  نفاق على خدمات النفایاتاإل

المشاركة و  النظافة العامةو  دارة النفایات الصحیة الخطرةتطویر وتنفیذ خطة إلو  الصحیة

ستعملت بیانات العام ا. شرافتطویر الخدمة المقدمة واالو  تطویر المحطات الوسیطةو المجتمعیة 

تم . لتسویة أرقام البیانات (Benchmark)تم إستخدام المعیار . لتقویم المعامل الفرعیة 2013

إدارة النفایات الصلبة ) دلیل(لتكوین معمل  1إلى  0لمعامل الفرعیة بمقیاس من تجمیع قیم ا

(SWMI) .الجمع : يتنتائج المعامل الفرعیة لمجموعات إدارة النفایات الصلبة السبعة كاآل

، الخطط 0.00 ، المالیة0.035، التخلص النهائى0.00 ، التوعیة0.00 ، البیئة0.042والنقل 

دارة النفایات الصلبة إل يالنهائ) الدلیل(المعمل . 0.00، والمؤسسیة 0.022 داریة والسیاسیةاإل

(SWMI)  یمكن . إدارة النفایات الصلبة ممكن استخدامه لتقییم األداء) دلیل(معمل . 0.099هو

 يى لمتخذنإدارة النفایات الصلبة والمعامل الفرعیة سنویًا حتى یتث) دلیل(تقییم ومقارنة معمل 

لقد شكلت األوزان الشاملة للمؤشرات قاعدة لتحدید . تقییم إتجاه إدارة النفایات الصلبة القرار

تعمل  يبناًء على هذه األوزان، یتم تعیین األهداف ووضع الخطط الت. أولویات القضایا اإلداریة

تحدید مؤشرات  يزیادة ف: يتجراء مزید من الدراسات لآلإیوصى ب. لتحقیق التنمیة المستدامة

قیم و  ٕایجاد طرق معیاریة للقیاسو  داء لكل مجموعة من مجموعات إدارة النفایات الصلبةاأل

  .وتطویر طرق تجمیع مؤشرات األداء Benchmark)(معیاریة للمعیار 
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  حدودي من ریط الْ مراعي فى الشَّ زاعات حول الْ دراسة استراتیجیة للحد من النِّ "مشروع

 ":ودانودان وجنوب السُّ ماس بین دولتي السُّ والیات التَّ 

 ةقابلأمكن من خاللها ملوالیة النیل األزرق میدانیة  هالمشروع زیار  إطار مرحلته الثانیة سجل في

والغابات فى  ةزیر الزراعباإلضافة لمقابلة و  يوالغابات واستخدام األراض يدارات المراعإمدراء 

ى حضراتهم ومن ثم عل يستخدام األراضإ و  يعرض خارطة الغطاء األرضحیث تم یه الوال

تمخضت اللقاءات عن . ةحول مشكلة النزاعات بالوالیه نسبه لخصوصیة المنطق معهمالتفاكر 

دخال التقانات الحدیثة كاالستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة قناعة الجمیع بضرورة إ

تم  .التنمیة المستدامة للموارد الطبیعیة ىلإدارات الزراعیة للوصول اإل ىمستو لتجوید العمل ورفع 

التاحة تكامل المعلومات مع صور األقمار  ينظام معلومات جغراف يدخال معلومات الوالیات فإ

تم البدء بالعمل على خارطة االستخدامات  ."متر 10ذو الدقه  2سنتنل " ةعالیة الدق ةالصناعی

رؤیة متكاملة الدارة  ىبالوالیه والوصول ال القرار يتمثل أهم دعم لمتخذ يالت يضراالمثلى لأل

 .الموارد الطبیعیة

  ِّفیضاناتیول والْ مشروع رصد وتقییم آثار الس : 

نسبة لمخاطر السیول على البیئة عمومًا محلیًا وٕاقلیمیًا یتواصل العمل في هذا المشروع المهم 

وهذه األهداف تم تلخیصها من قبل في بضعة نقاط من . بعون اهللاحتى تتحقق أهدافه المرسومة 

والفیضانات والمناطق ذات القبول تحدید المناطق التي تتعرض بإستمرار لمخاطر السیول  أهمها

على ویتم هذا العمل عن طریق استخدام المرئیات الفضائیة وذلك إعتمادًا . العال للفیضانات

ة لسنوات مختلفة لمنطقة الدراسة كتقنیات حدیثة متمثلة في تفسیر وتحلیل المرئیات الفضائی

) GPS(ونظام تحدید الموقع ) GIS(ونظم المعلومات الجغرافیة ) RS(االستشعار عن بعد 

ذي أكتمل العمل في مدینة كسال وتم تقدیر الفقدان والتدمیر الَّ . باإلضافة إلى المسح المیداني

كما . ذي تم إعداده، وبالتالي حصر المنازل المتضررهیغطي مناطق مختلفة تبعًا للنموذج الَّ 

قامت هیئة االستشعار عن بعد وعلوم الزالزل بإجراء دراسة في والیة الخرطوم للمناطق دائمة 

تم إعداد قواعد البیانات المكانیة من طبوغرافیة األرض من نموذج إرتفاعات . التأثر بالفیضان

  الزلستشعار عن بعد والزَّ مجاالت اْال . 5.2.3
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المائي لمعرفة تغیرات المجاري المائیة من صور أقمار رقمي عالي الدقة مع تحدیث التصریف 

إصطناعیة عالیة الدقة، حیث تم تحدید منطقتي وادي حسیب و وادي سوبا للدراسة التفصیلیة 

ذي تشهده المناطق المتأثره مثل الجریف والهدى ومرابیع الشریف نسبة للضرر السنوي الَّ 

  .هذه المجاري وما یزال العمل مستمراً تم عمل نموذج هیدولیكي لتقدیر سعة . والكریاب

  َّبیئيصد الْ مشروع الر : 

 ةالموارد الطبیعی يف ترتبط بمعدالت التغیر يهم البحوث التأمن  يوالمناخ يیعتبر الرصد البیئ

 ةاتفقت الدول على المحافظ لكلذ .المستدامه للبالد ةهداف التنمیأبدورها تتمحور حولها  يالتو 

وزیادة أحواض الكربون  لتخفیف حدة تدهور المناخ و تقلیل األنبعاث الحرارى للمناطق الجافه 

لف في النظم اإلیكولوجیة من الكربون المخزن فوق األرض أتت يوالت ة،الهشاشه العالی ةذات درج

میز تت .الجذور يف بما في ذلك األشجار الحیة والمیتة والبقایا الخشبیة وتحت األرض متمثالً 

لنوع نظام  تبعاً  ةبدرجات متفاوتة الدق ةأنظمة الرادر بمقدرتها على تقدیر حجم الكتله الخشبی

تم العمل بالمشروع في والیة القضارف  ، حیثتم فیه التقدیر يذالرادار المستخدم والموسم الَّ 

. بیانات الرادار في الغابات الطبیعیة في السودان باستخدام لتقییم الكتلة الحیویة واحتجاز الكربون

الطول، القطر (أهداف المشروع تتمثل فى تحلیل العالقة بین وحدات قیاس األشجار في الغابات 

) بیانات الرادار(والمساحة القاعدیة والتشتت المرتد " DBH"الصدر  ىفي االرتفاع في مستو 

رادار والكتلة من الصور متعددة االستقطاب لل ةرتداد األشعإوأیضًا تحلیل العالقة من قیمة 

كما یهدف إلى تقییم العالقة بین انصهار البیانات من الصور البصریة . الحیویة فوق األرض

سابق لحساب المخزون الخشبي للغابة وتقدیر  ينجاز عمل میدانإتم  .والراداریة والكتلة الحیة

 ةرتباط جیدإ ةالقبمنطقة القضارف كما تم تحلیل نوعین من بیانات الرادار وایجاد ع ةالحی ةالكتل

   .بین الكتلة الحیة والتشتت المرتد ةكما تمت نمذجة العالق
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  ادارخشبیه من صورة الرَّ كتله الْ حجم الْ 

  

رتفاع مستوى سطح إ أثر تغیر المناخ و  يوالیة البحر األحمر للبحث ف ياستمر العمل بالمشروع ف

بالتركیز على بعض البیئات األساسیة مثل المانجروف والشعاب البحر األحمر السوداني 

تحدید أثر تغیر ي تتمثل أهداف المشروع ف. المرجانیة والحشائش البحریة واألسماك والمالحات

 -  الشعاب المرجانیة -  المانجروف(رتفاع مستوى البحر على البیئات األساسیة إ المناخ و 

ة مختارة جنوب سواكن، واستخدام تقنیة االستشعار عن في منطق) المالحات -  الحشائش البحریة

من البیانات التي تم جمعها من العمل المیداني . بعد في تحدید أثر تغیر المناخ على األسماك

الشیخ ابراهیم وجزء من المنطقة الساحلیة تم تصمیم  والخریطة الكنتوریة التي تم انتاجها لجزیرة

)Model (زمني  ىالبیئات الساحلیة في مد ىسطح البحر عل ىع مستو رتفاإثر أیوضح التنبؤء ب

رتفاع إلمعدالت  واألعلى ىدنسنة ویستند التوقع األول والثاني على الحد األ 90و 30بعد 

 ،سنة/ ملم 6.0سنة و / مم2.0مستوى سطح البحر المرصودة خالل القرن الماضي من نحو 

 ىحمر جنوب سواكن وحتل ساحل البحر األك ىومن ثم تم تطبیق هذا النموذج عل .التوالي ىعل

ذي متر والَّ  30رتفاع الرقمي للقمر استر والدقة المكانیة رتریة باستخدام نموذج اإلالحدود األ

رتفاع إب ثراً أالبیئات ت من منطقة الدراسة واكثر% 17ن میاة البحر تغمر الساحل بنسبة أوضح أ

 



   ممم201201201666التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام                                                                                                 القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

 

 

 

100 

، كما الشواطي الرملیةو الشعاب المرجانیة والمنجروف والمالحات  ىسطح البحر ه ىمستو 

 . 2و  1ارتفاع البحر - یوضح الشكل أدناه

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  بحرغیر في وٕارتفاع الْ شكل یوضح التَّ 
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 Landم باستخدارضي في منطقة الدراسة ألالغطاء ا ىثر تغیر المناخ علأتم التحقق من 

Cover Change detection   ن هناك تناقص أوضح أذي والَّ  ،م2013-  1972للسنوات

زیادة المساحات التي  ىضافة الفي مساحات غابات المانجروف وتغیر في كثافة النباتات  باإل

  .شجار المسكیت في منطقة دلتا طوكرأتغطیها 

  ْمراعيغابات والْ مشروع دراسة وتقییم حرائق ال : 

الهدف األساسي للمشروع یتمثل في رصد ومتابعة المناطق التي تتعرض ألخطار حرائق الغابات 

 توفیرتم . والمراعي باستخدام المرئیات الفضائیة وعمل نظام معلومات جغرافي لمنطقة الدراسة

للحرائق بمنطقة الدراسه لكل العام ثالث مرات  لصورا تفسیرو  الصناعیة األقمار صور وتجهیز

م وٕاعداد دلیل نباتي، وجد من دراسات علمیة 2016-2005كل شهر في موسم الحرائق للعام 

مشابهه أنه األمثل لتعیین المناطق المتأثره بالحرائق من صور األقمار الصناعیه، كما تم 

 .اإلنتهاء من أرشیف للحرائق في السودان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  م2016والیة سنار لشهر نوفمبر يمحروقة فوضح خریطة للمناطق الْ یشكل 
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 جغرافیةمعلومات الْ ستشعار عن بعد ونظم الْ توطین تقانات اْإل  مشروع:  

یهدف المشروع إلى نقل التقانات الحدیثة للمؤسسات ذات الصلة خاصة العاملة في مجال إدارة 

لتملیكها القدرات والمهارات الضروریة للتحلیل وبناء النماذج الموارد الطبیعیة والمجال الخدمي 

كما یعمل المشروع على . مثل للموارد ومن ثم توطین التقانةالتطبیقیة للتخطیط واالستخدام األ

تملیك المعلومات المكانیة المتوفرة لدى الهیئة للوالیات ذات الصلة ألجل تحدیثها واالستفادة منها 

 :خالل عام التقریر في اآلتيالمشروع  تلخصت أنشطة. ةفي دفع عجلة التنمی

 بمدینةالمقامة  يلرصد الزالزلامحطة لالهیئة  متابعةفي إطار مشروع توطین التقانات تمت  -

 المحطه وحفظ البیانات على تشغیل من الكوادر 2تدریب حیث تم  ،جامعة كردفان- األبیض

وسیتم تدریب عدد من األساتذه والباحثین یتم أرسالها لقسم الزالزل ومن ثم تحلیلها  يالت

 . ةللمحط ةالمهتمین من مختلف كلیات الجامعة على تحلیل الموجات الزلزالی

م بوالیة 2016نوفمبر  2 –أكتوبر  31فى اطار المشروع  تم إنجاز دورة تدریبیة في الفترة  -

ن یتعرف الدارسوقد . يدارس من مختلف إدارات الغابات والمراع 18النیل األزرق ضمت 

خاللها على مفاهیم وأساسیات اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة كما تعرفوا 

على مفاهیم تقییم حرائق الغابات والمراعي من خالل مؤشرات صحة النبات والتطبیق العملي 

سین وقد تمكن الدار . من خالل برنامج معالج الصور أینفي و كیفیة العمل به نظریًا وعملیاً 

  .من تخریق مناطق محروقة للغابات والمراعي بأستخدام صور األقمار الصناعیة مودیس

جاءت نتائج مخرجات الدورة جیدة جدًا حسب ماذكره المشاركون من خالل استبانة التقییم،  -

باإلشارة لتصمیم الدورة بشكل تخصصي، وبناًء على هذا التقییم فقد حققت الدورة أهدافها 

 . أجلهاالتي وضعت من 
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  تشعار عن وعلوم الزَّالزل بالنِّیل اْألزرق سْال لهیئة ا

  

 : ودانالزل في وسط السُّ 

الهدف الرئیس للمشروع هو تحدید میكانیكیة الزالزل في مناطق وسط السودان، علمًا بأن 

 5.6المنطقه غرب أمدرمان حتى مناطق شرق مدینة األبیض تتمیز بنشاط زلزالي بلغ شدته 

تم التعرف على عدد كبیر من . م، على التوالي1993و 1966

ثرت على بعض المناطق مثل الخرطوم والرهد ي أوالت لكنها بدرجات متفاوته

كثیر  في نظر یعد نادراً كان ) فریقيداخل اللوح األ(وسط السودان 

مكانیة إلى إ اتوصلو ة السابق السنوات العشر يات، لكن ف

 ةهذه المحطات قلیل. نشاء محطات الزالزل بالسودانإن بالزالزل وذلك بعد 

الجهات جنوب وغرب مواقع  يحول الخرطوم مما یفقد كثیر من معرفة سلوك الموجات ف

 لكلذ. تتجاهل تسجیلها ةكثیر من المحطات العالمیأن الشد لذا نجد 

من  ةقریب ةلى جمع المعلومات وتسجیل الهزات بواسطة محطات محلی

حدى هذه إبیض من محطة األ. الشدة والقوه ةلتحلیل الموجات الخفیف

                            القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

  

  

لهیئة ا دریبیةورة التَّ فعالیات إفتتاح الدَّ 

  َّالزل في وسط السُّ دراسات نطاق الز

الهدف الرئیس للمشروع هو تحدید میكانیكیة الزالزل في مناطق وسط السودان، علمًا بأن 

المنطقه غرب أمدرمان حتى مناطق شرق مدینة األبیض تتمیز بنشاط زلزالي بلغ شدته 

1966على مقیاس رختر في عام  5.5و

لكنها بدرجات متفاوتهم 2003الزالزل منذ 

وسط السودان  يظهور هذه الزالزل ف. وربك

ات، لكن فننیاى عهد الثمحتمن علماء الزالزل 

ن بالزالزل وذلك بعد واسط السوداأثر أت

حول الخرطوم مما یفقد كثیر من معرفة سلوك الموجات ف ةكز ر ومت

الشد لذا نجد  فةنها خفیأوبما  .االهتزاز

لى جمع المعلومات وتسجیل الهزات بواسطة محطات محلیع ةقامت هذه الدراس

لتحلیل الموجات الخفیفة جدید المصدر وبرمجیات
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 مراقبة تسجیل الهزات يف يالعمل جار . م2016المحطات قد سجلت عدد من الهزات خالل عام 

حیث یوجد مقر ة، مثل شبكة معلومات منظمة حظر التجارب النووی

وبعد تثبیت بقیة  ةالسنوات القادم ينأمل ف. للهیئة ةالتابع

ماكنها بدقه ومصدر تولیدها إومقدرتنا على تحدید  ةالمعلومات المسجل

نتوقع أن تساهم مخرجات هذا  ).تحدید میكانیكیة الزالزل

توفیر بیانات عن طبیعة الموجات االهتزازیة المؤثرة على البنیات التحتیة والمنشآت 

خسائر لل نظام التخطیط للتنمیة المستدامة تفادیاً  يف وتضمینها

  

  ودانوسط السُّ الزل یوضح تمركز الزَّ 

                            القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

المحطات قد سجلت عدد من الهزات خالل عام 

مثل شبكة معلومات منظمة حظر التجارب النووی ةحطات عالمیمب المسجلة

التابعة معلومات بوحدة المعلومات الزالزلی

المعلومات المسجل يالمحطات زیادة ف

تحدید میكانیكیة الزالزل(فیها  مةالمتحك والعوامل التكتونیه

توفیر بیانات عن طبیعة الموجات االهتزازیة المؤثرة على البنیات التحتیة والمنشآت  يالمشروع ف

وتضمینها الهندسیة في مدن وسط السودان

  .ةوالمادیة البشری

یوضح تمركز الزَّ شكل 
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  ْخرطومالْ (كبرى ودان الْ علیا لبعض مدن السُّ جیوفیزیائیه للطبقة الْ خواص الْ دراسة ال:(  

 يالتتابع الصخر . زرق وعلى رسوبیات طینیه ورملیهبیض واألتقع مدنیة الخرطوم بین النیلین األ

رسوبیات طینیة تلیها طبقة رملیة  یتكون من طبقة ة الخرطوملمدین ةللطبقات التحت سطحی

 100كثر من أیصل سمك الطبقات  .ساسوصخور صمیاء تسمى صخور األ) رسوبیات رملیة(

كانت میاه  قدرة العالیة على تغیر خواصها عندما تتعرض للمیاه سوءاً الهذه الطبقات لها . میر

بقة الرملیة بالمیاه وارتفاعها تعمل عند تشبع الط. الصرف الصحي أوالفیضانات  وأاألمطار 

  .تمیعها وعدم ثباتها عند حدوث الهزات يعلى تخلخل الطبقة العلیا والتي غالبًا ما تتسبب ف

تتولد من موجات ذات  يالت الهدف الرئیس للمشروع هو التعرف على الخصائص الجیوفیزیائیة

التي تؤثر على ثبات الطبقات التحت سطحیة ) الزالزل( ةو طبیعیأ) التفجیرات( ةمصادر صناعی

قوتها داخل  يف ربوتك سرعأ عند حدوث الهزات ربما تتغیر سلوكها بصورة .للمباني والمنشئات

دراسة موجات (یتكون المشروع من ثالث مراحل . ةهذه الطبقات وذلك لتغیر خواصها الفیزیائی

  ).سیة اضافة الى الطبیعة الجیولوجیاخواص هند + دراسة موجات اصطناعیة + ساكنة

بواسطة ) الساكنة(انتهت المرحلة األولى وهى تحلیل المعلومات المسجلة من الموجات الذاتیة 

مواقع من جملة العدد اثنین من أجهزة الرصد قریبة المدى ولمدة تسجیل حوالي ساعة لعدد من 

ل معلومات أولیة ومعالجة البیانات عمل قاعدة بیانات تشم .أربع وثمانین موقعًا تم زیارتها

 2+ باحثین  2(تم تدریب أربع كوادر بالهیئة . وتحلیل الموجات بعدد ثالثة من البرنامج األروبیة

وعدد من خریجي الجامعات على اختیار الموقع لتجربة وتشغیل الجهاز ومعالجة البیانات ) تقنین

على ضوء هذه الدراسة عمل عدد  من المواقع لعمل دراسة . وتحلیل الموجات بالبرنامج أعاله

مخرجات هذه الدراسة یتوقع أن  .بالمواجات االصطناعیة بالتعاون مع هیئة األبحاث الجیولوجیة

اختیار المواقع المناسبة للمنشآت وبالتالي تقلل من احتمالیة تأثر المبنى أو المنشأة  يتساهم ف

إضافة إلى ذلك تتم عملیة رصد للمیاه . بالهزات الخفیفة سواًء كانت هزات طبیعیة أم إصطناعیة

  .الموجودة في الطبقة التحت سطحیة
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. خرطومداخل منطقة الْ  k81علیا لموقع بقه الْ لطَّ ي اجیوفیزیاء فالْ  صخواصوره توضح تغیر الْ 

داخل وعلى طبقة  یهتعباره عن نتائج لتسجیل موجات ذا Site k81Dو Site k81Uموقع 

 Hzشده حول  يف ةموجتكبیر الْ  يغیر فتظهر التَّ . يوالعاله على التَّ أموقع لعلیا لین الْ الطِّ 

0.5.  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

خضر یرمز إلى مثلث اْأل الْ : خرطومجیوفیزیاء في منطقة الْ شكل یوضح مواقع إختبارات الْ 

متقاطع یوضح رصد صفر الْ كل اْأل اتي، أما الشَّ بیعي الذَّ مصدر الطَّ موجات ذات الْ تجارب رصد الْ 

  صطناعيهتزازي اْال مصدر اْال موجات ذات الْ الْ 
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  ِّهندسیة لمنطقة أمدرمانجیولوجیة الْ راسة الْ الد:  

التعرف على الطبیعة الجیولوجیة التحت سطحیة للمنطقة وتحدید الصفات  یهدف المشروع إلى

الهندسیة الصخریة لمنطقة الدراسة، كما یهدف إلى تحدید مناطق التأثیر في بعض األحیاء 

السكنیة والصناعیة بأمدرمان، ومن ثم المساهمة في وضع الحلول عن طریق المسح الجیولوجي 

تم جمع معلومات اآلبار والوقوف على . ض العینات الصخریةاألولي لمنطقة الدراسة وجمع بع

أماكنها للتأكد من صحة المواقع بزیارة حقلیة في العام قبل السابق، فقد كانت كل المعلومات 

رصدت معلومات كل اآلبار المجمعة ببرنامج التحلیل . صحیحة المواقع بمنطقة الدراسة

نات التربة أیضًا في العام قبل الماضي ولكن لم تم جمع بعض العینات الصخریة وعی .للمعالجة

خالل العام المسح الجیوفیزیائى التواصل في العمل وبالتالي لم یتم لم یتم یتم تحلیلها بعد، كما 

  . م نسبة لعدم التمویل2016

  ُّبحث عن ستشعار عن بعد في الْ جیوفیزیائیة وتقانات اْال جیولوجیة والْ رق الْ تطبیق الط

  :هب بشمال دارفورجیولوجیة وتمعدنات الذَّ راكیب الْ التَّ 

توفیر  ىلإهدف یالتي تنفذ في والیة شمال دارفور و  المهمةالمشروعات من المشروع  هذا یعتبر

نتاج خرط جیولوجیة وتركیبیة وخرط لمناطق تركیز معدن الذهب إ بحوث وقاعدة بیانات حدیثة و 

نتاج وسائل استكشاف إ و ) عن بعد شعارجیولوجیة وجیوفیازیائیة واست(بتطبیق طرق مزدوجة 

شبكة االنترنت للمساهمة  ىبیانات االستشعار عن بعد المتوفرة عل ىسریعة ورخیصة تعتمد عل

ناعیة وتحلیلها ودمجها مع طصقمار اإلتم جمع وتحلیل صور األ .في الناتج والدخل القومي

ودراسة التراكیب الجیولوجیة  مجهریاً تكملة تحلیل عینات الصخور ل باإلضافةنتائج العمل الحقلي 

ولیة لمنطقة بالمنطقة وانتاج خارطة توضح مناطق تمعدنات الذهب والخارطة الجیولوجیة األ

  .الدراسة
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  راسةمعدنات بمنطقة الدِّ خرط توضح مناطق التَّ 
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  :األنشطة البحثیة للمعهد في اآلتيتلخصت أهم 

  ودانستشعار عن بعد بالسُّ أقمار اْال: 

وذلك تمهیدًا  1-قام المعهد بتصمیم نموذج لقمر صناعي مكعب أطلق علیه اسم إسراسات. 1

تم  1- بالنسبة إلسراسات. لتصمیم واطالق أقمار صناعیة مكعبة بغرض اإلستشعار عن بعد

. لتحدید المواقع GPSللتصویر ونظام تحدید المواقع  VGA resolution image  استخدام كامیرا

للمحطة األرضیة بمعدل )  GPSالصور وبیانات ال (یقوم القمر الصناعي بارسال بیاناته 

  .الثانیة/بت 4800

  
  

  

  1-لي للقمر إسراساتصورة للنموذج اْأل 

  
  

  یرانفضاء والطَّ مجاالت الْ . 6.2.3
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   1-صور تم التقاطها وٕارسالها بواسطة اسراسات

  

  
  1-إرسالها بواسطة اسراساتبیانات تم 
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لقیاس درجات الحرارة والرطوبة في طبقات ) 1-اسراهاب

من منطقة  1-لقد تم إطالق إسراهاب.  GPSالجو العلیا، حیث تم تزویده بنظام تحدید المواقع

  

  صورة السراهاب لحظة االطالق

     

  :هذا باإلضافة لمواصلة الجهد في المشاریع األخرى

 .أرضیة المقدمة إلنشاء محطات

                            القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

اسراهاب(تم إطالق بالون ذو إرتفاع عالي . 2

الجو العلیا، حیث تم تزویده بنظام تحدید المواقع

  . الخرطوم/ أبوقرون بشرق النیل

  

صورة السراهاب لحظة االطالق

هذا باإلضافة لمواصلة الجهد في المشاریع األخرى

 المقدمة إلنشاء محطات دراسة العروض

 األفــریقیة الفضاء مراجعة سیاسة. 
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قانة حتیة، لقد تركز عمل هیئة نقل وتطویر التَّ بنى التَّ حدیث عنه ضمن بند الْ شارة لما تم الْ باْإل 

عمال عمل شوطًا في اْأل روریة، حیث قطع الْ م في تأسیس بعض بنیاتها الضَّ 2016عام خالل الْ 

حافة وذلك بناًء على اضجة بموقع الصَّ بحثیة النَّ قانات الْ ائم للتَّ معرض الدَّ خاصة بتأسیس مقر الْ الْ 

مشروع، لربما الزم الستكمال الْ مویل الْ لكن في ظل شح التَّ . ابقعام السَّ ذي أعد في الْ صمیم الَّ التَّ 

منشأة قل حتى تستكمل بنیات الْ قادم على اْأل عام الْ منوال خالل الْ عمل على نفس الْ یستمر الْ 

  . هیئةي تعین على بدء إنطالقة أنشطة الْ ساسیة التِّ اْأل 

 

  

  

ي تعنى بتطویر بإجراء بعض اْلبحوث التِّ  اْلعلميمركز الّتوثیق واْلمعلومات واْإلعالم یقوم 

وثیق واْلمكتبات واْإلعالم، لكن یتركز عمل اْلمركز في اْلمقام اْألول على جمع وتوثیق مجاالت التَّ 

ي ینتجها اْلمركز اْلقومي للبحوث وغیرها من اْلمؤسات اْلعلمیة، باْإلضافة اْلمعلومات اْلعلمیة التِّ 

 في توفیر اْلمعلومات اْلعلمیة من مختلف اْلمصادر اْلمحلیة واْلعالمیة واْلعمل على إتاحتها يللسع

ني قنوات محلیة وثیق في عملیة نشر اْلبحوث من خالل تبكذلك، یساهم مركز التَّ . للباحثین

واحي النَّ ونظرًا لمالئمة مجاالت اْلمكتبات واْإلعالم مع . اتج اْلعلمي للباحثینللنشر تستوعب النَّ 

اْلخاص بتوفیر اْلمعلومات . 3.4"قریر اْلخاص بهذا اْلجز مع اْلبند ْلفعل ضم التَّ اْلخدمیة فقد تم با

اْلمساهمة في خدمة "ابع وذلك تحت اْلباب الرَّ " شر اْلعلمياْلمساهمة في النَّ . 4.4"واْلبند  "اْلعلمیة

  .د من إنجازات هذا اْلمركزجوع لهذه اْلبنود لمعرفة اْلمزی، ویمكن الرُّ "اْلمجتمع

  

  

  

  

  نقل وتوطین وتطویر التَّقانةمجاالت . 7.2.3

  عالممكتبات واْإل مجاالت الْ . 8.2.3
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بیعیة من تصمیم وتصنیع موارد الطَّ بیئة والْ مائیة بمعهد أبحاث الْ موارد الْ ربة والْ تمكن قسم التُّ  ☼

ي في محلیة بهدف انتاج وحدات خرصانیة لتبطین قنوات الرَّ مواد الْ فرمة خاصة من الْ 

 .تم تسجیلها كبراءة اختراع قدفرمة وحدات بمواصفات جیدة، و أنتجت الْ . جافةمناطق الْ الْ 

معهد أبحاث  - حیویةسمدة الْ مبیدات واْأل حیوي بقسم الْ سمید الْ ال زالت وحدة التَّ  :سماد العقدین ☼

تنتج ما (عقدین نوي من سماد الْ صحر تحافظ على إنتاجها السَّ بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ الْ 

 بقولیاتالْ  لصالح بعض منتجي) بقولیات سنویاً فدان من الْ  15000لتسمید حوالي  يیكف

 وحدة"تم تقدیم مشروع منتج فقد متزاید على الْ ونظرًا للطلب الْ . خاصعام والْ قطاعین الْ بالْ 

لقد نال . يوطنقتصاد الْ مالیة واْإل للتمویل بواسطة وزارة الْ " يحیو ماد الْ نتاج السَّ إل أنموذج

وحدة، الزم إلنشاء الْ مویل الْ فعل في توفیر التَّ ي شرعت بالْ مالیة والتِّ مقترح اعتماد وزارة الْ الْ 

مرحلة ماد خالل الْ فعلي في إنتاج السَّ وسع الْ نتهاء لیبدأ التَّ ن قد شارفت على اْإل وهي اْآل 

 .مقبلةالْ 

 
 

  

صحر بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ معهد أبحاث الْ  -حلباحث مشارك بقسم النَّ واصل أستاذ  

ملك سعود، عودیة بجامعة الْ وطنیة السَّ بحثیة الْ خطة الْ م لبرنامج الْ 2015ذي انضم في مایو الَّ 

مذكورة بعنوان خطة الْ حل ضمن الْ واصل مشاركته في تنفیذ مشروع أبحاث منتجات النَّ 

"Proteins and Peptides Purification, Structural Characterization and Biological Activity 

Evaluation from Natural Honey) "دراسة استخالص وتنقیة بروتینات وببتیدات من  أي

، )عسل وتوصیفها بغرض تقییم فعالیتها حیویًا كمواد مضادة للمیكروباتمنتجات نحل الْ 

جامعة لینتهي في مایو شاركته لعام إضافي بطلب من الْ وذلك من خالل تمدید فترة م

ین بعد حصوله على حل إلى الصِّ وفي نفس السیاق توجه باحث آخر في مجال النَّ . م2017

 .أشهر تم تمدیدها لفترة إضافیة للمشاركة في مشروع بحثي 6لمدة علمیة  هزیار ب هموافق

   ختراعمنتجة وبراءات اْال قانات الْ التَّ . 3.3

  علمیةماالت الْ جوائز والزَّ الْ . 4.3
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وراثیة على منحة دراسیة مقدمة هندسة الْ والْ حیویة قانة الْ حصل أستاذ باحث مساعد بهیئة التَّ  

مریكیة ألداء دراسة ما فوق متحدة اْأل والیات الْ الْ  - مادیسون -من جامعة ویسكونسین

 . كتوراهالدِّ 

  

  

  

قومي للبحوث مركز الْ تم توقیع إتفاقیة تعاون علمي بین الْ  :إدارة اْلمركز اْلقومي للبحوث #

وقیع مبدئي كما نجح المركز في اجراء ت. م2016راعیة للتعاون في یولیو بحوث الزِّ وهیئة الْ 

بهدف انفاذ مشروع م 2016دیسمبر  26في منظمة جایكا اْلیابانیة  معإلتفاقیة علمیة 

ستشارك في ي مؤسسات التِّ من الْ  .مكافحة اْلحشائش الطُّفیلیة كأحد مشاریع مكافحة اْلفقر

راعیة وجامعة هائي لالتفاقیة وقیع النِّ بعد التَّ برنامج انفاذ هذا الْ  ودان ووزارة السُّ هیئة اْلبحوث الزِّ

 . غاباتراعة والْ قضارف ووزارة الزِّ ي بوالیة الْ راعة والرَّ الزِّ 

ق المبرم العالقة مستمرة بین اْلمركز اْلقومي للبحوث وجامعة أدیس أبابا بأثیوبیا تبعًا لإلتفا #

 .م2013في دیسمبر  بین اْلجانبین

كذلك هناك زیارات متبادلة وأنشطة علمیة یتم تنفیذها بین الحین واآلخر بین اْلمركز اْلقومي  #

على خلفیة  ، وذلكللبحوث و اْلمؤسسات اْلعلمیة التَّابعة لوزارة اْلعلوم بجمهوریة جنوب أفریقیا

مركز حیث كان الْ ) بلدینعلوم في الْ وزارة الْ (بلدین الْ بین م 2015عام منذ الْ اْالتفاق اْلمبرم 

 . تصاالت آنذاكعلوم واْال جزءًا من وزارة الْ 

 ةعربیالْ  ةابطالرَّ یحتفظ اْلمعهد بعضویته في  :صحرهد أبحاث اْلبیئة واْلموارد الطَّبیعیة والتَّ مع #

ي إنضم لها والتِّ  )Arab Association for Environmental Sciences( ةبیئیللعلوم الْ 

أما حدیثًا فقد  .ةعربیعلمى الْ بحث الْ التحاد مجالس الْ  ةابطالرَّ هذه تتبع م، و 2014منذ اْلعام 

ودانیة للنفط ممثلة في م بین كل من اْلمؤسسة السُّ 2016دیسمبر 13تم إبرام عقد بتاریخ 

بیعیة اْلبیئة واْلموارد الطَّ بحاث أحة اْلمهنیة ومعهد المة والصَّ اْإلدارة اْلعامة للبیئة والسَّ 

فط بغرض إیجاد معهد على ضوئه بتنفیذ دراسة فنیة ممولة بمنحة من النَّ صحر یقوم الْ والتَّ 

هذا وقد تم . فط في منطقة هجلیجحلول بیئیة علمیة لمعالجة اْألراضي اْلملوثة بخام النَّ 

  علمیةتفاقیات الْ راكات واْإل اون والشَّ عالتَّ . 5.3
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سیبدأ بمشیئة اهللا خالل ي یة لمباشرة مشروع الدِّراسة والَّذتشكیل لجنة تسییر ولجنة فن

 .م ویستمر لمدة عام كامل من تاریخه2017

نسجة هناك تعاون بحثي بین قسم زراعة اْأل  :قانة اْلحیویة واْلهندسة اْلوراثیةهیئة التَّ  #

بحاث النَّباتات الطِّبیة واْلعطریة في مشروع اْالكثار الدَّقیق أواْلخالیا النَّباتیة باْلهیئة ومعهد 

، جامعة بحري كل من مع بتعاون علمي جزیئیةحیاء الْ قسم اْأل  كما یتمتع .اْلعطرلنبات 

م أجامعة و خرطوم ، جامعة الْ و جزیرة ، جامعة الْ و كنولوجیا، ودان للعلوم والتِّ جامعة السُّ و 

أیضًا یتعاون قسم  .راعیةبحوث الزِّ تعاون بحثي مع هیئة الْ إضافة لسالمیة، درمان اْإل 

جامعة -كلیة الغابات(یویة بالهیئة مع عدد من اْلكلیات اْلعلمیة باْلجامعات الكیمیاء الح

یدلة مركز بذور (، ومع مركز أبحاث اْلغابات )جامعة اْلعلوم والتَّقانة-اْلخرطوم، وكلیة الصَّ

بسوبا، إضافة لتعاونه مع معهد النَّباتات الطِّبیة واْلعطریة والطِّب الشَّعبي ) اْلغابات اْلقومي

یتواصل التَّعاون اْلبحثي بین قسم التَّقانة اْلحیویة الطِّبیة باْلهیئة مع كلیة . اخل اْلمركزبد

جامعة النِّیلین ضمن برنامج التعرف على موسمات حیویة ألمراض اْلمناعة  -  اْلعلوم والتَّقانة

 حیاءیتعاون قسم اْأل  ،خارجيالْ  على اْلمستوى. هذا المرضشخیص تالذَّاتیة تسهم في 

. فاومنظمة الْ مع  هند وحیویة بالْ كنولوجیا الْ وراثیة والتِّ عالمي للهندسة الْ مركز الْ مع الْ  جزیئیةالْ 

حة بلوكسمبورج  -كما یحتفط قسم التَّقانة اْلحیویة الطِّبیة بعالقات تعاون بحثي مع معهد الصَّ

حیث یتم التَّعاون مع هذه  لدراسة وبائیة اْلحصبة و اْلحصبة اْأللمانیة و النِّكاف في السُّودان،

للعینات اْالكلینیكیة واْلكتابة اْلعلمیة لألوراق  اْلمؤسسات في مجاالت اْلفحص اْلمعملي

 .اْلمنشورة

حارة مناطق الْ بین معهد أبحاث طب الْ نسیق تم التَّ : حارةمناطق الْ معهد أبحاث طب الْ  #

 ىوقیع علتم التَّ  ، حیثیلوالیة نهر النِّ  - حةووزارة الصَّ  رنوالئي لمكافحة الدَّ برنامج الْ الْ و 

مجال  يجامعة كسال للتعاون فبرن نسیق مع مركز أبحاث الدَّ تم التَّ أیضًا . مذكرة تفاهم

معمل عمل بالْ للدرن للتعاون في مجال الْ  يمرجعمعمل الْ نسیق مع الْ م التَّ ، كما ترنأبحاث الدَّ 

في وزارة  رنلمكافحة الدَّ  يقومعاون مع البرنامج الْ التَّ ومن خالل . علميالْ  شرنسیق فى النَّ والتَّ 

 .حقليعمل الْ مواطنین أثناء رحالت الْ یتم تثقیف الْ  تحادیةحة اْال الصَّ 
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في  مستمراً هذا اْلمعهد ال یزال  :عبيب الشَّ عطریة والطِّ بیة والْ باتات الطِّ بحاث النَّ أمعهد  #

بعض مشاریع التَّعاون اْلبحثي والتَّدریبي مع عدد من اْلجهات اْلوطنیة، من أهمها مجموعة 

من اْلمشاریع اْلبحثیة في مجال مضادات اْألكسدة واكتشاف اْألدویة بتثبیط اْإلنزیمات 

وم واْلمركز الدَّولي للعل) باْالشتراك مع اْلعدید من اْلجامعات ومراكز اْلبحوث السُّودانیة(

كذلك اْلعالقة مستمرة مع مركز صیانة . اْلكیمیائیة واْإلحیائیة بجامعة كراتشى، دولة باكستان

راعیة راعة بهیئة اْلبحوث الزِّ وعلى صعید . ود مدني -اْلموارد اْلوراثیة النَّباتیة لألغذیة والزِّ

راكة اْلقائمة منذ الشَّ / 1: اْالتفاقیات اْلعالمیة اْلموقعة أیضًا یتواصل اْلعمل في بعضها وهى

ینیة للعلوم بغرض التَّقییم طویل اْلمدى آلثار تغیر اْلمناخ 2012اْلعام  م مع اْألكادیمیة الصِّ

اْلمواصلة في برنامج التَّدریب وتكملة اْلبحوث اْلمستمرة / 2على اْلغطاء النَّباتي والتَّصحر، 

ي بدأ في وذلك من خالل التَّعاون الَّذفي مجال اْالكتشافات الدَّوائیة واْلمشتقات الطِّبیعیة، 

م مع اْلمركز اْلعالمي لألبحاث اْلكیمیائیة واْلحیویة بجامعة كراتشي 2013أغسطس 

م مع رابطة النَّباتات الطِّبیة 2010یستمر اْلمعهد في إتفاقه اْلمبرم منذ اْلعام / 3اْلباكستانیة، 

تحاد مجالس اْلبحث اْلعلمي اْلعربیة للتعاون في واْلعطریة في اْلوطن اْلعربي واْألمانة اْلعامة إل

في مشروع اكتشاف  ةشارككما تتواصل اْلم/ 4مجاالت اْلبحث اْلعلمي والتَّطور التِّكنولوجي، 

دارة بنك إ تأسیس و اْلخاصة بفعالیة من خالل الْ مراض التربانسوما عقاقیر جدیدة أل

أیضا یسعى اْلمعهد حالیًا  .وروبيتحاد اْأل مشروع من اْال الْ  ذاه، ویمول باتیةمستخلصات النَّ الْ 

للوصول إلى شراكة مع اْلیابان لإلستفاده منها في مجال التَّدریب وتكملة بعض اْلبحوث الّتي 

 .تتطلب توفر بعض اْألجهزة اْلمتطورة واْلمواد اْلكیمیائیة اْلمطلوبة

مواد في هندسیة وتقانة الْ الْ بحاث استمر معهد اْأل  :موادهندسیة وتقانة الْ بحاث الْ معهد اْأل  #

وجامعة ) راعةسیج وكلیة الزِّ كلیة هندسة النَّ (جزیرة علمي مع جامعة الْ عاون الْ إتفاقیات التَّ 

 .م2012عام تفاقیات في الْ ، حیث تم توقیع هذه اْال )ناعیةطبیقیة والصِّ علوم التَّ كلیة الْ (بحري 

هیئة ومفوضیة أراضي عاون متصل بین الْ التَّ  :الزلستشعار عن بعد وعلوم الزَّ هیئة اْال  #

عمل متواصل مع كذلك الْ . بیعیة لدارفورموارد الطَّ دارفور في إطار تنفیذ مشروع تخریط الْ 

بعض : هیئة یذكر منهالة بمجال عمل الْ ودانیة ذات الصِّ خدمیة السُّ علمیة والْ مؤسسات الْ الْ 
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عامة هیئة الْ مغتربین، وجامعة نیاال والْ ودان، وجامعة الْ خرطوم، وجامعة السُّ كلیات جامعة الْ 

شاركت . خرطومراعة بوالیة الْ تحادیة و وزارة الزِّ راعة اْال جیولوجیة، و وزارة الزِّ لألبحاث الْ 

لمخاطر  يصدالتَّ "تنفیذ بعض فعالیات لمشروع  يفعن بعد وعلوم الزَّالزل ستشعار ة اْال ئهی

مجلس ون مع الْ اعقلیدي بالتَّ راعي التَّ قطاع الزِّ الْ  يعاة فأمین للمزارعین والرُّ تخدام التَّ سمناخ باالْ 

على مجلس اْأل الْ هیئة و بین الْ تم توقیع مذكرة تفاهم  حیث ، ةحضریالْ  ةرقیوالتَّ  على للبیئةاْأل 

عاون مع إدارة كما یستمر التَّ . مشترك بینهماعاون الْ لتَّ م بغرض تفعیل ا2016خالل للبیئه 

عن  ستشعاریستمر تعاون هیئة اْال . كوارثإطار مشروع رصد مخاطر الْ  يمدني ففاع الْ الدِّ 

ستشعار عن بعد لدول شمال أفریقیا ومنظمة لال يجهو الْ  مركزمع الْ  دولیاً  بعد وعلوم الزَّالزل

سالمیه بینیه اْإل الْ  ةبكمتحدة والشَّ مم الْ بیئة باْأل نمائي وبرنامج الْ برنامج اْإل یفاد، و الْ فاو واْإل الْ 

  .ةلمانیاْأل  EFTASوشركة 

بحاث تعاون مع معهد اْأل عالقات  علىمعهد یحافظ الْ داخلیًا  :یرانفضاء والطَّ بحاث الْ أمعهد  #

فیزیاء بكلیة وقسم الْ  مركزبالْ الزل وعلوم الزَّ ستشعار عن بعد وهیئة اْال مواد وتقانة الْ هندسیة الْ 

ودان وقسم هندسة بجامعة السُّ فضاء ومركز أبحاث الْ یران وقسم الطَّ  خرطومعلوم بجامعة الْ الْ 

سالمیة وكلیة جوي بجامعة أمدرمان اْإل رصاد الْ فلك واْإل وقسم الْ یران بجامعة كرري الطَّ 

جمعیة والْ یران ودان للعلوم والطَّ مستقبل وأكادیمیة السُّ فضاء بجامعة الْ تصاالت وتكنلوجیا الْ اْال 

خرطوم وشركة معراج هندسة بجامعة الْ كیوبسات بكلیة الْ قمر الْ  مشروعو  فلكودانیة لعلوم الْ السُّ 

بعالقات مع مكتب معهد الْ خارجیًا یحتفظ . حربيصنیع الْ فضاء بالتَّ فضاء وقطاع الْ لتقنیات الْ 

فریقي تحاد اْأل في فیینا ومفوضیة اْال ) UNOOSA(خارجي فضاء الْ متحدة لشئون الْ مم الْ اْأل 

)AUC ( َّفضاء بینیة لتقانة الْ ة الْ سالمیبكة اْإل والش)ISNET ( ْفضاء في باكستان ووكالة ال

)(SUPARCO  ْفضاءووكالة الْ كنولوجیا علوم والتِّ ووزارة ال)SANSA ( بجنوب أفریقیا

)DST ( َّقنیة وجامعة شبه جزیرة كیب تاون الت)CPUT ( ومركزScanex  َّطویر للبحث والت

مارات ومعهد كیوتشو باْإل  Global Scanماراتیة وشركة فضاء اْإل بروسیا ووكالة الْ 

Kyutech  َّیابانقني في الْ الت. 
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 -:مشاركاتالْ : أوالً 

  ْعلمیة داخل نشطة الْ جتماعات واْأل عدید من اْال قومي للبحوث في الْ مركز الْ شاركت إدارة ال

فاكر حول عالمیة والتَّ إقلیمیة و عرف بوفود فرصًا طیبة للقاء والتَّ  تأتاحي ، والتِّ ودانوخارج السُّ 

، شارك مثالالْ  على سبیل .علميالْ عاون خاصة في مجاالت التَّ مشتركة مواضیع الْ مختلف الْ 

ملكیة قلیمي لمناقشة إعداد ورقة سیاسات وٕاستراتیجیة الْ منار اْإل عام في السِّ مدیر الْ ید الْ السَّ 

 فترةالْ  لبیضاء خالار الْ مغرب وذلك بمدینة الدَّ بحثیة بدولة الْ مراكز الْ جامعات والْ في الْ فكریة الْ 

مركز لمجلس محافظي الْ  22ورة كما شارك في اجتماعات الدَّ م، 2016مایو  17 - 10

إضافة م، 2016مایو  26 – 23فترة وراثیة خالل الْ هندسة الْ حیویة والْ عالمي للتقانة الْ الْ 

یونیو  12 – 5فترة ول لجامعة هانوفر بألمانیا في الْ علمي اْأل مؤتمر الْ في الْ لمشاركته 

 .مركز في إجتماعات ومحافل خارجیة عدیدةشارك ممثلون من الْ  اً أیض .م2016

  مصلحة منتدیات أصحاب الْ في مركز باحثون من الْ شارك)Stakeholders Forums( 

حول شراكة  م2016 مایو 8خرطوم في الْ ب روتاناالم بفندق السَّ ي نظمتها مؤسسة حجار التِّ 

مناخ مانحة في انجاح تفعیل اتفاق باریس في مؤتمر تغیر الْ جهات الْ خاص والْ قطاع الْ الْ 

)COP21 ( ْمن باحثي معاهد  5شارك عدد و  .م2016أغسطس  3واقع في على أرض ال

تصاالت من معلومات واْال إستخدام تكنولوجیا الْ "قلیمي حول منتدى اْإل الْ مركز في وهیئات الْ 

 ITU Regional Forum on “Use of ICTs for" (مستدامةحول للتنمیة الْ أجل التَّ 

Transition to Smart and Sustainable Development”( َّأكادیمیة ذي نظمته ، وال

دیسمبر  13 – 12/ ولي لإلتصاالتتحاد الدَّ عاون مع اْإل بالتَّ ) سوداكاد(سوداتل لإلتصاالت 

صحر ومن بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ كذلك شارك عدد من باحثي معهد أبحاث الْ . م2016

واؤم مع تغیر ابعة لمشروع التَّ فنیة الرَّ ورشة الْ في الْ خارجیة عالقات الْ علمیة والْ ؤون الْ إدارة الشِّ 

بیعیة موارد الطَّ بیئة والْ وزارة الْ  -بیعیةموارد الطَّ على للبیئة والْ مجلس اْأل الْ  ذي نظمهامناخ الَّ الْ 

أما خارجیًا فقد شارك . م2016نوفمبر  29-27/ بیضموقع مدینة اْأل الْ  - عمرانیةنمیة الْ والتَّ 

  یاراتوالزِّ  خارجیةاخلیة والْ مشاركات الدَّ الْ . 6.3
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 ولاْأل  عالميالْ  مؤتمرالْ  في مركزخارجیة بالْ عالقات الْ علمیة والْ ؤون الْ أحد منسوبي إدارة الشِّ 

ضمن فعالیات  علمیةالْ  مقترحاتالْ  كتابة یومین عن لمدة عمل ورشة تقدیمو  حةالصَّ  في

أیضًا شارك بعض . م2016یونیو  9 – 7فترة مانیا في الْ ألْ  –وذلك بجامعة هانوفر  مؤتمرالْ 

مركز في خارجیة بالْ عالقات الْ علمیة والْ ؤون الْ بحثیة وٕادارة الشُّ هیئات الْ معاهد والْ منسوبي الْ 

سكرتاریة اتفاقیة ذي نظمته الَّ  [Conference of Parties (COP22)]مناخ مؤتمر تغیر الْ 

 United Nations Framework] مناخطاریة بشأن تغیر الْ متحدة اْإل مم الْ اْأل 

Convention on Climate Change (UNCCC)] مغرب مراكش في الْ  بمدینة، وذلك

  .م2016نوفمبر  20-13&  12- 6فترة الْ خالل 

  صحر بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ بحاث الْ أمن معهد  2(شارك وفد مكون من أربعة باحثین +

عن في ورشة عمل تدریبیة ) عبيب الشَّ عطریة والطِّ بیة والْ باتات الطِّ بحاث النَّ أمن معهد  2

ین للعلوم وذلك في ین تحت رعایة أكادیمیة الصَّ باتي عقدت بمدینة بكین في الصِّ نوع النَّ التَّ 

 .م2016أكتوبر  26 – 9الفترة 

  ْبیعیة موراد الطَّ بیئة والْ بحاث الْ أمعهد  –حیائي نوع اْإل بیعیة والتَّ موارد الطَّ شارك قسم ال

تعزیز ودعم لجل نترنت لدراسة مشروع خطة العمل قصیرة اْأل منتدى على اْإل صحر في والتَّ 

فترة وذلك خالل الْ  2020-2011 بیولوجيللتنوع الْ " ستراتیجیةخطة اْال الْ "قدرات لتنفیذ بناء الْ 

 :نترنت على الرابطمنتدى في اْال وللمزید یمكن مراجعة محتوى الْ . م2016فبرایر  17- 8

https://www.cbd.int/mechanisms/capacitybuilding.shtml.  كذلك شارك قسم

غذائي من الْ عالمي للزراعة واْأل مؤتمر الْ معهد بورقة علمیة في الْ مائیة بالْ موارد الْ ربة وٕادارة الْ التُّ 

أكتوبر  18-17فترة بین خرطوم في الْ علمي بالْ بحث الْ عالي والْ علیم الْ حیویة بوزارة التَّ قانة الْ والتَّ 

اني لحصاد ولي الثَّ منتدى الدَّ شارك في الْ جتماعیة قتصادیة واْال راسات اْال قسم الدِّ . م2016

بیئیة جتماعیة والْ قتصادیة واْال جدوى اْال الْ : میاه، وذلك من خالل تقدیم ورقة علمیة بعنوانالْ 

 .ودانمیاه في السُّ لمشاریع حصاد الْ 

 يفبأوراق عمل صحر بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ الْ بحاث أمعهد عدد من منسوبي شارك 

وعلى سبیل . عملمؤتمرات وورش الْ شر بالْ مؤتمرات داخلیة وخارجیة كما توضح قائمة النَّ 

https://www.cbd.int/mechanisms/capacitybuilding.shtml
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ول بیئة اْأل مؤتمر الْ : خارج منهااخل والْ حل في عدة أنشطة بالدَّ بحاث النَّ أمثال شارك قسم الْ 

الث ولي الثَّ مؤتمر الدَّ الْ خرطوم، والْ  م،2016خرطوم خالل مارس جري بالْ حزام الشَّ لتنفیذ الْ 

فترة عودیة في الْ عربیة السَّ مملكة الْ ذي عقد بمدینة جدة بالْ سیویین والَّ حالین اْآل عشر التحاد النَّ 

تحت شعار (عرب حالین الْ ول التحاد النَّ ولي اْأل منتدي الدَّ م ، و في الْ 2016أبریل  24-26

قاهرة، م بمدینة الْ 2016في یولیو ) عربيوطن الْ حل في الْ في تطویر تربیة النَّ مرأة دور الْ 

قلیمیة ورشة اْإل قسم في الْ ضافة لمشاركة جمیع منسوبي الْ عربیة، هذا باْإل جمهوریة مصر الْ 

وطني خرطوم تحت رعایة مركز قطر الْ ي نظمت بالْ التِّ ) موححدیات والطُّ التَّ  - منتجات النحل(

روة حل و وزارة الثَّ علمي في مجال النَّ قثامي للبحث الْ عاون مع جائزة الْ حل بالتَّ لتربیة النَّ 

من ناحیة أخرى شارك قسم . م2016دیسمبر  28 -26فترة تحادیة وذلك في الْ حیوانیة اْال الْ 

علوم عالمي للمرأة في الْ مؤتمر الْ حیویة بتقدیم ورقة علمیة في الْ سمدة الْ مبیدات واْأل الْ 

 Women in Science and Technology for the Developing: بعنوان(كنولوجیا والتِّ 

World-Fifth General Assembly and International Conference ( َّذي عقد ال

قسم في عضویة م، كما شارك بعض أعضاء الْ 2016مایو  19 – 16 فترةالْ  كویت خاللبالْ 

 Sudan and South: بعنوان(ودان وجنوب أفریقیا سُّ مشتركة بین المنظمة للورشة الْ لجنة الْ الْ 

Africaworkshop on Biosafety, Current status, Challenges and Future 

Perspectives ( ِّعلوم م بوزارة الْ 2016مایو  31 – 30فترة ي عقدت خالل الْ والت

 .مركزمهتمین من داخل وخارج الْ علماء والْ تصاالت بحضور لفیف من الْ واْال 

  وراثیة بتقدیم ورقة هندسة الْ حیویة والْ قانة الْ هیئة التَّ / باتیةخالیا النَّ نسجة والْ قسم زراعة اْأل شارك

نظمها  يوالتِّ  حیوينوع الْ باتیة والتَّ حیویة النَّ قانة الْ التَّ علمیة وملصق علمي فى ورشة عمل 

  .م2016أغسطس  2-1فترة بین ردن في الْ عربیة باْأل علمي الْ بحث الْ اتحاد مجالس الْ 

  علمیة داخلیًا وخارجیًا نشطة الْ عدید من اْأل حاره في الْ مناطق الْ بحاث طب الْ أشارك معهد

مؤتمرات كما توضح قائمة مشاركة بأوراق علمیة في بعض الْ م، منها الْ 2016عام خالل الْ 

معهد في مؤتمر خارجي، لقد شارك أحد منسوبي الْ عید الْ مثًال على الصَّ . مرفقةمنشورات الْ الْ 

)2nd AMDI International Biohealth Sciences Conference (27 فترةالْ  بمالیزیا خالل – 

] The 29th Malaysian Analytical Chemistryم، وشارك آخر في مؤتمر 2016ینایر  29
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]Symposium(SKAM29)  َّم2016أغسطس  17 – 15فترة خالل الْ ) مالیزیا(ولة بنفس الد .

 The Regional(حیوانیة وراثیة الْ قلیمي للمصادر الْ مؤتمر اْإل أیضًا شارك باحث واحد في الْ 

Conference for Animal Genetic resources ( ْعاصمة مسقط في سلطنة عمان خالل بال

ذي معدیة الَّ وربیة لألمراض الْ جمعیة اْأل م، وآخر في مؤتمر الْ 2016فبرایر  24 – 23فترة الْ 

أبریل  10 – 6فترة معدیة في أمستردام بهولندا في الْ وربیة لألمراض الْ جمعیة اْأل نظمته الْ 

 The 4th Scientific]ابع لـ علمي الرَّ جتماع الْ م، كما شارك باحث ثالث في كل من اْإل 2016

Meeting, HAT (Human African Trypanosomiasis) platform _EANETT (Eastern 

Africa Network for Trypanosomiasis)]  َّفترةالْ  ذي عقد بمدینة كوناكري في غینیا خاللال 

قاهرة في مصر ي عقدت بالْ عدوى التِّ م، و ورشة عمل مكافحة الْ 2016سبتمبر  22 – 20

 . م2016نوفمبر  15 – 13فترة خالل الْ 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

The 4th Scientific Meeting HAT Platform _EANETT, Conakry, Guniea,  
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منتدى في الْ حارة مناطق الْ بحاث طب الْ أمعهد فقد تمت مشاركة محلي عید الْ على الصَّ أما 

علمي في إطار أنشطته، وذلك عالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ ذي نظمه مركز التَّ علمي الَّ الْ 

رفع ركیز على م، حیث تم التَّ 2016أغسطس  31قومي للبحوث بتاریخ مركز الْ بقاعة الْ 

 شارككذلك . عالجوقایة منھا والْ حارة وكیفیة الْ مناطق الْ في أمراض الْ مواطن وتثقیفھ وعي الْ 

، وفي حةستراتیجیة بوزارة الصَّ بحوث اْال حیة والْ معلومات الصِّ في اجتماعات لجنة  الْ معهد الْ 

كادیمیة معالجات مع اْأل قتصادیة والْ بیئیة واْال ثار الْ اْآل  –كهربائیة لكترونیة والْ فایات اْال ورشة النِّ 

 .ودانیة للعلومالسُّ 

  ورشة  ي تنظیمف يعبب الشَّ عطریة والطِّ بیة والْ باتات الطِّ بحاث النَّ أمعهد  ةشاركمإلى إضافة

فترة من فى الْ  -بفندق كورال "عالميوق الْ عطریة بالسُّ بیة والْ باتات الطِّ ربط منتج النَّ "عمل 

 ةهریالشَّ  یاتمنتدالْ معهد فرصته في م وتقدیم أوراق بها، كذلك نال الْ 2016مارس  22-24

بعنوان  سمنارمعهد حیث قدم الْ علمي عالم الْ واْإل معلومات والْ وثیق مركز التَّ ي نظمها التِّ 

من  ةأوراق علمیة بمشاركة سبع معهدقدم الْ كما " خضرعطریة بترولنا اْأل بیة والْ باتات الطِّ النَّ "

مارس  معهد خاللمخصص لمنتدى الْ یوم الْ في الْ قومى للبحوث مركز الْ باحثین بقاعة الْ الْ 

 يمعهد فالْ شارك خمسة من باحثي دریب، كما ذكر من قبل ضمن فرص التَّ أیضًا  .م2016

عاون مع وحدة للبحوث بالتَّ  يقومالْ مركز خارجیة بالْ عالقات الْ نظمها قسم الْ  يورشة العمل التِّ 

 ، وذلكوطنیةجامعة الْ بحوث بالْ حیویة ومركز الْ یونسكو لألخالقیات الْ الْ  يولیة لكرسبكة الدُّ الشَّ 

 3- 1فترة الْ  ي عقدت فيوالتِّ خالقیة ریریة ونتائجها اْأل نفیذیة للبحوث السَّ دارة التَّ بعنوان اْإل 

كیمیاء خاصة قسم الْ (معهد الْ  مشاركة باحثيكما نشیر ل .وطنیةجامعة الْ م بالْ 2016نوفمبر

فترة حیویة في الْ معلوماتیة الْ معهد في مجال الْ مقامة بالْ دریبیة الْ ورة التَّ في الدَّ ) حیویة وغیرهمالْ 

وثیق علمي بمركز التَّ عالم الْ معهد في ندوة قسم اْإل كذلك شارك الْ  .م14/1/2016-  10/1

بیة باتات الطِّ استغالل النَّ و وربیة وق اْأل عطریة في السُّ بیة والْ باتات الطِّ امكانیات تسویق النَّ عن 

ومن . م2016غسطس أ ، وذلك فيقومي للبحوثمركز الْ بالْ عبي ب الشَّ عطریة وترقیة الطِّ والْ 

باتات في ورشة النَّ ورقة علمیة ى لإإضافة  ملصق علمي) 2(عدد یضًا تقدیم أمشاركات الْ 

یني وداني الصِّ ملتقى السُّ الْ مشاركة في ، والْ خرطومیدلة جامعة الْ عطریة بكلیة الصَّ بیة والْ الطِّ 
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م، 2016سبتمبر  خاللطوم ر خالْ في روتانا الم بفندق السَّ راعي ستثمار الزِّ عاون واْال لتعزیز التَّ 

غذائي صنیع الْ مرأة في التَّ دور الْ و عطریة بیة والْ باتات الطِّ استزراع واستخالص النَّ وندوة 

 هریةفیلیة الزَّ باتات الطُّ ورشة عمل مكافحة النَّ ، و م2016دیسمبر  في ودانالسُّ ب راعيالزِّ 

م، بقاعة وزارة 2016نوفمبر في بالتَّعاون مع اْلمركز ودان للعلوم ذي نظمته أكادیمیة السُّ الَّ 

عدد من باحثین في حضور كما شارك بعض الْ  .خرطومالْ /علميبحث الْ عالي والْ علیم الْ التَّ 

فس علم النَّ  نتدیات علمیة حولإضافة لحضور مجامعات الْ  بعضبعلمیة محاضرات الْ الْ 

لتدشین كتاب  اتمحاضر و ، )م6/9/2016معرفي نویر الْ قاعة التَّ ( معاصرةحدیات الْ والتَّ 

في  ىخر أو ، )خرطومجامعة الْ  - ارقةقاعة الشَّ ( ودانیة دراسة انثروبولوجیة نفسیةخصیة السُّ الشَّ 

 .معرفةحول لمجتمع الْ جامعات ومكتباتها نحو التَّ دور الْ  مجال

دورة تدریبیة عن طرق في صنیف قسم التَّ باحثین من أحد الْ  شاركخارجي عید الْ على الصَّ 

فریقي في مجال یني اْأل عاون الصِّ ورشة عمل عن التَّ  بیئي ومدى للنظام الْ تبع طویل الْ التَّ 

ین للعلوم وذلك خالل یني باكادیمیة الصِّ بات الصِّ بحاث النَّ أا معهد منظمه مواردبیئة والْ الْ 

 مدیر معهد زاردد وفي هذا الصَّ  .كما ذكر آنفاً  بكینمدینة ب م2016كتوبر أ 26-9فترة الْ 

بحاث أمعهد  ةیني ومزرعبات الصِّ بحاث النَّ أعهد معبي ب الشَّ عطریة والطِّ بیة والْ باتات الطِّ النَّ 

یني عاون الصِّ مشاركة في ورشة عمل عن التَّ ین للعلوم والْ بیة باكادیمیة الصِّ باتات الطِّ النَّ 

 26-15فترة یني خالل الْ بات الصِّ ظمها معهد النَّ بیعیة نالطَّ  مواردبیئة والْ فریقي في مجال الْ اْأل 

 بیةت الطِّ باتابحاث النَّ أمعهد كما شارك عدد من منسوبي  .بكینم في مدینة 2016كتوبر أ

- 5 فترةبرتغال في الْ مقام بدولة الْ عطریة والْ بیة والْ ادس للنباتات الطِّ عالمي السَّ مؤتمر الْ في الْ 

عالمي مؤتمر الْ الْ ( برتقالورش في كل من الْ الْ مشاركة في عدد من الْ و  2016یونیو  29

) Coimbraم بمدینة 2016یونیو  1 –مایو  29عطریة، بیة والْ ادس للنباتات الطِّ السَّ 

 .)م2016موحد، نوفمبر عربي الْ فهرس الْ الْ ( عودیةوالسّ 

  فایات مواد في ورشة عمل النِّ هندسیة وتقانة الْ بحاث الْ شارك إثنان من باحثي معهد اْأل

شارك ثالث في ورشة عمل ، و م2016مستقبل في ینایر نظمتها جامعة الْ ي التِّ لكترونیة اْإل 

ي نظمتها وروبي والتِّ ابعة لإلتحاد اْأل التَّ  2020هورایزن  منظمةقدیم للتمویل من طریقة التَّ عن 
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معهد في معرض الْ شارك أیضًا . م2016ینایر  في علميبحث الْ عالي والْ علیم الْ وزارة التَّ 

عاون مع تحادیة بالتَّ ناعة اْإل ذي نظمته وزارة الصِّ الَّ ) ودانصنع في السُّ (ناعیة منتجات الصِّ الْ 

یونیو  17- 3فترة من في الْ ) خرطومالْ  –بري (معارض ناعیة بأرض الْ غرف الصِّ إتحاد الْ 

بحوث معهد مؤتمر الْ ون بالْ باحثحضر أحد الْ خارجي فقد عید الْ أما على الصَّ . م2016

 .م2016برواندا في یونیو  (FARA)فریقیة راعیة اْأل الزِّ 

  علمیة ورئیس جلسة فنیة في لجنة الْ الزل كعضو الْ ستشعار عن بعد وعلوم الزَّ شاركت هیئة اْال

كتوبر أ 20 -18 فترةفي الْ  جیوماتكیة بتونسعلوم الْ قمیة والْ ول للجغرفة الرَّ ولي اْأل مؤتمر الدَّ الْ 

ستشعار عن جهوي لاللمركز الْ ل يعلممجلس الْ داره والْ جتماعات مجلس اْإل ا يف و ،2016

جتماع مجلس اكما شاركت في . دیسمبر 15- 11 خالل قاهرهبعد لدول شمال أفریقیا بالْ 

للفضاء بدولة  يانالثَّ  يعالممؤتمر الْ الْ  يف ةوتقدیم ورقه علمی ةسالمیْإل ا ةبینیالْ  ةداره للشبكاْإل 

تجاهات لإل يعلممؤتمر الْ الْ  يف ةتقدیم ورقضافة ل، باْإل سبتمبر 25- 21خالل  باكستان

عربیة، الْ  جمهوریة مصر- یةسكندر باْأل م 2016مایو 5-2 فترةة في الْ ربلعلوم التُّ  ةمتقدمالْ 

 دیسمبر 15-11 في قاهرهادار بالْ مؤتمر عن تطبیقات نظم الرَّ  يف ةعلمی ةتقدیم ورق وكذلك

 يمسا فوویة بالنِّ جارب النَّ بمنظمة حظر التَّ  47ورة عمل بالدَّ لمجموعة الْ  يفنجتماع الْ اْال  يوف

عربي الْ مؤتمر الْ بتقدیم ورقة علمیة في  مشاركةالْ  تمت ما سبقإلى  ضافةباْإل . م2016سبتمبر

 24- 22فترة عودیة بمدینة جدة في الْ عربیة السَّ مملكة الْ بالْ معدنیة للثروة الْ  ابع عشرالرَّ ولي الدَّ 

میاه في ورشة عمل مركز بحوث الْ  أخرىمشاركة بتقدیم ورقة علمیة والْ م، 2016نوفمبر 

وفي ورشة عمل تقویم مناهج قسم م، 2016نوفمبر  15 -  14 خالل خرطومبجامعة الْ 

وفي ورشة عمل م، 2016نوفمبر  17في  عالمیةفریقیا الْ أكوارث بجامعة بیئة والْ دراسات الْ 

 20-  19 خاللي وزارة الرَّ  - قلیميمیاه اْإل مركز بحوث حصاد الْ ببحوث دریب والْ ولویات التَّ أ

موارد خرطوم قطاع الْ لوالیة الْ ستثماریة خارطة اْال ورشة عمل مناقشة الْ م، و 2016نوفمبر 

خرائط عداد الْ إكعضو لجنة خبراء  -غابات راعة والْ جتماعات وزارة الزِّ إوفي  ،بیعیةالطَّ 

میاه اني لحصاد الْ منتدى الثَّ و تقدیم أوراق علمیة في الْ  ،ودانستثماریة ببعض والیات السُّ اْال 

ورشة عمل  يوف ،مبربتس 27 - 26خرطوم منعقد بالْ جهوي الْ مركز الْ هیئة والْ الْ  ذي نظمتهوالَّ 
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 يستشعار عن بعد فعن دور تقانات اْإل  ةعلمی ةبتقدیم ورق ةعمرانیالْ  ةنمیوالتَّ  ةبیئبوزارة الْ 

لمخاطر  يصداجتماعات مشروع التَّ  يمشاركه فوالْ  م،2016نوفمبر 13 في كوارثدارة الْ إ

  .كما ذكر من قبل مغربمناخ في الْ ومؤتمر تغیر الْ  ة،فنی ةمناخ كعضو لجنالْ 

  معهد في إجتماع لجنة یران وأحد باحثي الْ فضاء والطَّ بحاث الْ أشارك وفد یضم مدیر معهد

متحدة مم الْ في مبنى اْأل  (COPUOS)خارجي لمیة للفضاء الْ متحدة لالستخدامات السِّ مم الْ اْأل 

مم قبل مكتب اْأل  جتماع مننظم اْال . م2016یونیو  17 – 8فترة بمدینة فیینا وذلك في الْ 

ضافة ودان باْإل معهد بتقدیم بیان السُّ خارجي، حیث تشرف مدیر الْ فضاء الْ متحدة لشؤون الْ الْ 

معهد من ناحیة أخرى، شارك مدیر الْ . باحثة بورقة علمیة أیضاً ت شارك، كما  علمیةلورقة 

-23فترة من في الْ  وزاري بمدینة ترینتو بإیطالیامستوى الْ فضاء على الْ مذكور في منتدى الْ الْ 

یطالیة، حیث شارك في فضاء اْإل ى تم تنظیمه من قبل وكالة الْ م والذِّ 2016أكتوبر  24

معلومات في تصاالت وتكنولوجیا الْ وزیر اْال یدة السَّ ذي قدمته ودان الَّ إعداد خطاب السُّ 

متحدة حول مم الْ في ورشة اْأل ملصق علمي معهد بورقة علمیة و شارك مدیر الْ  كذلك. منتدىالْ 

ذي عقد وسط والَّ رق اْأل تربة في الشَّ صحر واْأل تكنولوجیا الفضاء وتطبیقاتها على رصد التَّ 

ورشة بواسطة م، وقد نظمت الْ 2016نوفمبر  9 – 5فترة من بمدینة طهران بإیران في الْ 

فضاء ث الْ بحاأباحثین من معهد هذا وقد شارك أحد الْ . یرانیةفضاء اْإل متحدة ووكالة الْ مم الْ اْأل 

فضائیة لدول شاطات الْ اني للخبراء لوضع مسودة قانون تنظیم النَّ جتماع الثَّ یران في اْال والطَّ 

تم تنظیمه من  يذم والَّ 2016نوفمبر  12 –11فترة قاهرة بمصر في الْ شمال إفریقیا بمدینة الْ 

ورقة الْ  تقدیمن بعد لدول شمال إفریقیا، حیث تم فیه عجهوي لالستشعار مركز الْ قبل الْ 

 .ودانقطریة للسالْ 

فضاء وطني ألسبوع الْ منسق الْ یران الْ فضاء والطَّ یعتبر معهد أبحاث الْ من ناحیة أخرى 

ودان حیث تم اختیاره من قبل جمعیة أسبوع في السُّ  World Space Weekعالمي الْ 

أنشطة وفعالیات یتم عالمي هو أسبوع فضاء الْ أسبوع الْ و . متحدةمم الْ عالمي باْأل فضاء الْ الْ 

خارجي فضاء الْ متحدة لشئون الْ مم الْ عالم بإشراف مكتب اْأل حتفال به في عدة دول حول الْ اْال 

UNOOSA حتفال متحدة أن یجري اْال عامة لألمم الْ أنه حدث سنوي أقرت الجمعیة الْ  ا، كم
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وعي بعلوم ولین من شهر أكتوبر من كل عام بهدف رفع الْ سبوعین اْأل به عالمیًا في اْأل 

قام معهد أبحاث دد وفي هذا الصَّ  .نسانفضاء ودورها في تحسین حیاة اْإل وتكنولوجیا الْ 

) م2016و 2015في (متتالیین لعامین فضاء الْ بإقامة أسبوع ) إسراء(یران فضاء والطَّ الْ 

جامعات لة وعدد من الْ بحثیة ذات الصِّ جهات الْ ، وذلك بمشاركة عدد من الْ ودانبالسُّ 

  .طیرانفضاء والْ باحثین في مجاالت الْ ركة طیبة من بعض الْ وبمشا

 حیث ،م2016 أكتوبر 8 - 2فترة عام في الْ ودان هذا الْ سبوع في السُّ اْأل تم تنظیم فعالیات لقد 

لفعالیات أسبوع  متداداً إ .معارض مصاحبةو على محاضرات وسمنارات  هاشتملت فعالیات

هري للمركز منتدى الشَّ یران في الْ فضاء والطَّ الْ بحاث أفضاء، فقد تمت استضافة معهد الْ 

وقد احتوى . معلوماتوثیق والْ علمي بمركز التَّ عالم الْ ذي ینظمه قسم اْإل قومي للبحوث والَّ الْ 

تم انجازها وذلك بحضور عدد  يمشاریع التِّ حدث عن الْ معهد والتَّ عریف بالْ منتدى على التَّ الْ 

شارك  موماً ع .قومى للبحوثمركز الْ مهتمین من داخل وخارج الْ باحثین والْ الْ و عالمیین من اْإل 

خارجیة كما توضح اخلیة والْ مؤتمرات الدَّ من الْ مقدر یران في عدد فضاء والطَّ معهد أبحاث الْ 

 .عملورش الْ  مؤتمرات وشر بالْ قائمة النَّ 

  علمیة فعالیات الْ الْ علمي في عدد من عالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ فردًا من مركز التَّ  32شارك

ومن  .م، إما في شكل حضور فقط أو تقدیم أوراق علمیة2016عام خارج خالل الْ اخل والْ بالدَّ 

مؤتمر الْ ورقة علمیة من خالل حضور فعالیات مشاركة بها تقدیم ي تمت الْ نشطة التِّ أهم اْأل 

ذي نظمته مدینة أفریقیا والَّ  دریبعلیم والتَّ تصاالت في التَّ معلومات واْال ولي لتقنیات الْ الدَّ 

شارك عدد من منسوبي كما . خرطومم بالْ 2016مارس  14- 12فترة من كنولوجیة في الْ التِّ 

حضور في كل من علمیة وبالْ وراق الْ علمي بعدد من اْأل عالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ مركز التَّ 

علیم تصاالت في التَّ معلومات واْال الْ ولي لتقنیات مؤتمر الدَّ الْ و  عامةول للمكتبات الْ مؤتمر اْأل الْ 

فترة من خرطوم في الْ بالْ  معلوماتودانیة للمكتبات والْ جمعیة السُّ الْ  لذان نظمتهماوالْ  دریبوالتَّ 

وٕامتدت . واليم، على التَّ 2016أكتوبر  1- سبتمبر 29و 2016أغسطس  18- 17

مؤتمر الْ ودان في إلى خارج السُّ  علميعالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ مشاركات منسوبي مركز التَّ 

مؤتمر الْ م، و 2016ینایر  11 – 10بمالیزیا في الفترة  قمیةوسائط الرَّ ولي للحواسیب والْ الدَّ 
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إلى  14عربیة من معلومات بجمهوریة مصر الْ عربي للمكتبات والْ عشرون لإلتحاد الْ ابع والْ السَّ 

عربیة مملكة الْ بالْ  موحدعربي الْ فهرس الْ ابع ألعضاء الْ لقاء السَّ الْ م، وفي 2016نوفمبر  16

 ).م2016دیسمبر  8 – 7(عودیة السُّ 

  َّمركز الْ ب خارجیةعالقات الْ والْ  علمیةؤون الْ داري وٕادارة الشُّ طویر اْإل شاركت كل من إدارة الت

مركز خالل جماعیة لمنسوبي الْ دریبیة الْ ورات التَّ عدید من الدَّ قومي للبحوث في إنفاذ الْ الْ 

دارات في كما شاركت هذه اْإل . دریبعاون مع عدة جهات معنیة بالتَّ م، وذلك بالتَّ 2016

 .ما أسهم في تحقیق مكاسب علمیة للمؤسسةمخارج اخل والْ علمیة بالدَّ محافل الْ عدید من الْ الْ 

  -:یاراتالزِّ : ثانیاً 

م، 2016عام خالل الْ خارجیة جهات الْ عدید من ممثلي الْ قومي للبحوث الْ مركز الْ استقبل الْ  ☺

إضافة ولي بنك الدَّ الْ ممثل و خرطوم بالْ ثیوبیة فارة اْأل مثل السَّ مثال، میذكر منهم على سبیل الْ 

 the UK Department for(متحدة مملكة الْ ولیة بالْ نمیة الدَّ التَّ قسم إلى ممثل 

International Development (DFID) ( ْمما تمخض عنه  ،ولیةهجرة الدَّ ومنظمة ال

 . مشتركةشاطات الْ عدید من النَّ الْ 

دارة إلمعهد زیارة رسمیة لبیعیة برئاسة مدیر الْ موارد الطَّ بیئة والْ بحاث الْ أسجل وفد من معهد  ☺

فاكر مع مدیر حیث تم التَّ م 2016كتوبر أ 29 خرطوم بحري فيبالْ باتات عامة لوقایة النَّ الْ 

معهد في عملیات جانبین، من أهمها مشاركة الْ ي تهم الْ مواضیع التِّ وقایة في عدد من الْ الْ 

فاكر راعي وكذلك التَّ حجر الزِّ بالد ضمن إجراءات الْ واردة من خارج الْ حل الْ فحص طرود النَّ 

في رفع قدرات كوادره باتات نَّ الي یستفید منها وقایة دریب والتِّ معهد في مجال التَّ حول خطط الْ 

  .قومیةفات الْ ي تعمل في مكافحة مختلف أنواع اْآل ودان والتِّ منتشرة بالسُّ الْ 

 19فترة من ندر في الْ الدِّ  حل بإجراء زیارة ومسح میداني لحظیرةقام وفد بحثي في مجال النَّ  ☺

مقابل في الْ  .منطقةمنتشرة بتلك الْ الْ حل فحص خالیا النَّ م وذلك بغرض 2016نوفمبر 27 –

حل بمعهد عرابي صالح عبود زیارة لقسم بحوث النَّ ستاذ أحمد اْأل  بلغاريالْ خبیر سجل الْ 

خاصة دریبیة الْ ات عدیدة منها ما ذكر عن تقدیمه للورشة التَّ مناقشبیئة تمت فیها بحاث الْ أ

 ىوعل .م2016حدیثة في انتاج وحفظ منتجات النحل خالل یونیو قانات الْ باستخدام التَّ 
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ضیوف بحل قسم النَّ  اجتمع) موححدیات والطُّ التَّ  –منتجات النحل (قلیمیة ورشة اْال لْ هامش ا

قومي مركز الْ ساتذة من الْ أعزیز بجدة و ملك عبد الْ حل بجامعة الْ ستاذ النَّ أورشة من ضمنهم الْ 

وطني حمد عبود ومدیر مركز قطر الْ أبلغاري خبیر الْ عربیة والْ للبحوث بجمهوریة مصر الْ 

ركات صحاب الشَّ أعاونیة و جمعیات التَّ رؤساء الْ  قثامي وعدد منیخ فائز الْ حل والشِّ لتربیة النَّ 

مغرب عودیة وقطر ومصر ولیبیا وسلطنة عمان والْ حل بكل من السَّ ال النَّ جي مفعاملة الْ 

دعم و  جهاتالْ  هذهعاون بین التَّ  تأطیرخاصة بتمت عدة مناقشات  جتماعخالل اْال  .ردنواْأل 

  .حلتربیة النَّ  مهنةو تطویر  تنمیةفي ودان السُّ 

م من خارج 2016وار خالل حارة عدد من الزُّ مناطق الْ بحاث طب الْ أإستضاف معهد  ☺

 : ودان كما یليالسُّ 

  ْریة ولیة للطاقة الذَّ وكالة الدَّ شارك ثالثة خبراء من ال)International Atomic Energy 

Agency “IAEA” ( ْعقیمة حشرات الْ في اجتماع خبراء تقنیة ال)ٍSterile Insect 

Technique “SIT” ( ْجتماع بهدف تم تنظیم اْال . م2016مارس  9 - 7فترة خالل ال

مقاول، وذلك في مقر شركة مع الْ ربیة خاص بالتَّ مشروع الْ مبنى الْ مراجعة واستكمال خطة 

م 2016مارس  9خبراء في یوم مجموعة الْ  قىالتّ . ودانخرطوم، السُّ الْ ب) مقاولالْ (شواهیق 

ولیة فني للوكالة الدَّ موظف الْ كما زار الْ . ریةولیة للطاقة الذَّ وكالة الدَّ ج بالْ برامموظف إدارة الْ ب

ما تم استعراض  فيهداف اْأل  تمثلت. م8/9/2016 -  4فترة معهد خالل الْ ریة الْ للطاقة الذَّ 

أستقبل كما . مستقبلیةخطة الْ میداني ومناقشة الْ موقع الْ مشروع، وزیارة الْ في الْ إحرازه من تقدم 

في یوم  نزانيالتَّ  )IFACARA Health Institute(حي معهد ممثل من معهد إیفاكارا الصِّ الْ 

 .م2016یونیو  1

   َّلنج حیوان بجامعة الدَّ اخلي فقد تمت زیارات للمعهد من قبل قسم علم الْ عید الدَّ أما على الص

 8 – 4فترة جزیرة خالل الْ جزیئ بجامعة الْ م، ومن قسم أمراض الدم الْ 2016في أبریل 

بربر / بدريیخ الْ جامعة الشّ  –عالي مریض الْ بیة والتَّ مختبرات الطِّ م، وقسم الْ 2016دیسمبر 

 .م2016دیسمبر  15 – 14فترة في الْ 
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شر الي معدالت النَّ جدول التَّ یلخص الْ  بندفي هذا الْ موضحة علمي الْ شر الْ بناًء على قائمة النَّ 

عام قومي للبحوث وللمركز ككل، خالل الْ مركز الْ سبة لكل معهد وهیئة بحثیة بالْ واحد بالنِّ للباحث الْ 

  . م2016

عدد   بحثیةمجاالت الْ الْ   رقم

باحثین الْ 

  فاعلینالْ 

باحث في /شرمعدل النَّ 

  علمیةمجالت الْ الْ 

  باحث/شرمعدل النَّ 

مؤتمرات وورش (

  )عمل

جملة 

شر النَّ 

مجالت (

 +

  )مؤتمرات

متوسط الْ 

عام الْ 

  للنشر

عدد 

  وراقاْأل 

متوسط 

  شرالنَّ 

عدد 

  وراقاْأل 

متوسط 

  شرالنَّ 

1  

  

بیعیة موارد الطَّ بیئة والْ الْ 

  صحر والتَّ 
51  40  0.8  19  0.4  59  1.2  

2  

  

هندسة حیویة والْ قانة الْ التَّ 

  وراثیةالْ 
22  10  0.5  8  0.4  18  0.8  

3  

  

یدالنیة بیة والصَّ الطِّ 

  عطریة والْ 
32  24  0.8  6  0.2  30  0.9  

  0.3  5  0.1  2  0.2  3  20  موادهندسیة وتقانة الْ الْ   4

5  

  

ستشعار عن بعد اْال 

  الزلوعلوم الزَّ 
15  3  0.2  9  0.6  12  0.8  

  2.4  17  2.0  14  0.4  3  7  یرانفضاء والطَّ الْ   6

 0.0 0 0.0 0  0.0  0 1  قانةنقل وتطویر التَّ   7

8  

  

معلومات وثیق والْ التَّ 

  علميالْ عالم واْإل 
5  1  0.2  7 1.4 8 1.6 

  1.0  149  0.4  65  0.5  84  153  مركزجملة لكل الْ الْ 

  

  

   علميشر الْ النَّ . 7.3
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محكمة بین وریات الْ علمي في الدَّ شر الْ جدول أعاله أن هناك تفاوتًا نسبیًا في معدالت النَّ یوضح الْ 

، مع مالحظة أن هذا )0.8إلى  0.0تراوحت متوسطاتها بین (مختلفة بحثیة الْ مجاالت الْ الْ 

سبي بین فارق النِّ لكن رغم تحسن الْ ). 1.2- 0.0(م 2015عام فاوت قد إنخفض قلیًال عن الْ التَّ 

 0.5بلغ حوالي (محكمة وریات الْ شر بالدَّ عام لمعدالت النَّ متوسط الْ موضحة، إال أن الْ مجاالت الْ الْ 

  ). 0.6(منصرم عام الْ سبة للمركز ككل مقارنة بالْ قد إنخفض قلیًال بالنِّ ) عاملهذا الْ 

علمي بحثیة نجد أن أكبر متوسط للنشر الْ مجاالت الْ مسجلة لمختلف الْ معدالت الْ وبمقارنة الْ 

بیة مجاالت الطِّ صحر والْ بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ محكمة قد تحقق في مجاالت الْ وریات الْ بالدَّ 

ثم مجاالت ) 0.5(وراثیة هندسة الْ حیویة والْ قانة الْ ، تلیها مجاالت التَّ )لكل 0.8(یدالنیة والصَّ 

سبة لمجاالت عام بالنِّ موقف بدرجة ملحوظة هذا الْ إذن لقد تحسن الْ ). 0.4(یران فضاء والطَّ الْ 

بیعیة، في حین تدنى موارد الطَّ بیئة والْ یران وكذلك إلى حٍد ما بالنسبة لمجاالت الْ فضاء والطَّ الْ 

  .الزلد وعلوم الزَّ ستشعار عن بعسبة لمجاالت اْال نسبیًا بالنِّ 

فضاء عمل، یالحظ بأن مجاالت الْ مؤتمرات وورش الْ مشاركة بأوراق علمیة في الْ بخصوص الْ 

خرى بفارق مجاالت اْأل لتتفوق على جمیع الْ ) 2.0(عام یران قد سجلت طفرة كبیرة هذا الْ والطَّ 

معلومات وثیق والْ ت التَّ ، مجاالتأتي بعدها. باحثین بكل معهدعالقة مع عدد الْ ، هذا طبعًا بالْ كبیر

، مع مالحظة )0.6(الزل ستشعار عن بعد وعلوم الزَّ ، ثم مجاالت اْال )1.4(علمي عالم الْ واْإل 

حیویة قانة الْ یدالنیة وكذلك إلى حٍد ما مجاالت التَّ بیة والصَّ سبة للمجاالت الطِّ مشاركة بالنِّ تدني الْ 

  .ابقعام السَّ وراثیة وذلك مقارنة بالْ هندسة الْ والْ 

یالحظ أیضًا ) مؤتمرات+ دوریات (شر سبة لمجمل حصیلة النَّ مجاالت بالنِّ عند ترتیب مختلف الْ 

عالم معلومات واْإل وثیق والْ ، تلیها مجاالت التَّ )2.4(مقدمة طیران في الْ فضاء والْ بروز مجاالت الْ 

راجع هذا مع مالحظة التَّ  ).1.2(صحر بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ ، ثم مجاالت الْ )1.6(علمي الْ 

یدالنیة مقارنة بیة والصَّ مجاالت الطِّ الزل والْ ستشعار عن بعد وعلوم الزَّ سبي لكل من مجاالت اْال النِّ 

  .ماضيعام الْ بالْ 

شر مركز ككل، نجد أن هناك إنخفاضًا طفیفًا في النَّ عام للنشر بالْ متوسط الْ أما إذا تأملنا الْ 

م، 2015عام الْ في  )0.6(ه عام مقارنة بهذا الْ  0.5، حیث بلغ كما أشرنا آنفاً  علمیةوریات الْ بالدَّ 
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). 0.8(مقارنه بسابقه ) 0.4(مؤتمرات شهدت إنخفاضًا كبیرًا علمیة بالْ مشاركات الْ في حین أن الْ 

هذا  1.0لیسجل حوالي ) مؤتمرات+ دوریات (كلي عام للنشر الْ معدل الْ وهكذا فقد إنخفض الْ 

   ).1.4(ابق عام السَّ مقارنة بالْ  %28.6ي بانخفاض بلغ حوالي عام، أالْ 

جوع ستفادة منها بالرّ جدول أعاله لتمكین اْال موضحة بالْ منشورات الْ فیما یلي نورد قائمة بعناوین الْ 

مجاالت شر ومجزأة في مجموعات بناًء على الْ ساسیة، وهى مرتبة بحسب نوعیة النَّ لمصادرها اْأل 

  . مختلفةعلمیة الْ الْ 

  علمیةمجالت الْ شر بالْ النَّ . 1.7.3

  صحربیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ مجاالت الْ 

التركیب الكیمیائي لنبات ). 2016(إدریس، آمال السید وأبوحمید، هند بن عبداهللا بن علي  .1

): أ1(15مجلة الجمعیة السعودیة للعلوم الزراعیة، . .Salvadora persica Lاألراك 

57 – 70.  

إضاءات حول فوائد اآلفات الحشریة وأهمیتها في حیاة ). 2015(ساتي، عبداهللا عبدالرحیم  .2

 .37-28: 9مجلة الزراعة السعودیة، . اإلنسان والبیئة

3. Abdalla, L.M., Hashim, I.M. and Nagi, S.K.A. (2016). Density and 
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reserve, Sudan. Journal of Natural Resources & Environmental 
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  منارات عمل والسَّ مؤتمرات وورش الْ شر بالْ النَّ . 2.7.3
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  كتبالْ . 3.7.3

 يمجتمع فدریبیة لتطویر قدرات تنظیمات الْ حزمة التّ الْ ). 2016(مواهب الطیب  ،أحمد .1

بیئة ومؤسسة ودانیة لحمایة الْ جمعیة السّ الْ  .متجددةاقات الْ بیعیة والطّ موارد الطّ مجال الْ 

 .صفحة 103، ودانمكتب السّ  –لمانیة فریدریش أیبرت اْأل 

دلیل اْألشجار و الّنباتات اْلمنتجة للعسل في ). 2016(ناجي، سهام كامل عبداهللا  .2

  ).حت النشرت - تمت إجازته( ، دار جامعة اْلخرطوم للطباعة والّنشرودانالسّ 

معهد أبحاث اْلبیئة ). الّطبعة الثّانیة( آفات اْلقوارض). 2016( عبدالّرحیم ي، عبداهللاسات .3

 .صفحة 256. واْلموارد الّطبیعیة والّتصحر، اْلمركز اْلقومي للبحوث، اْلخرطوم
  

4. Mirghani, M. (Sept 2016). Radar Signal Coding and Waveform 

Design, (A text Book in English) Lambert Academic Publishing, 

Germany. 

5. Karamalla, Lubna T. and Babiker, A. (2016). Genetic Diversity of 

Biomphalaria pfeifferi Snails in Sudan. LAP Lambert Academic 

Publishing. OmniScriptum GmbH & Co. KG, Deutschland, 

Germany. ISBN: 978-3-330-01902-7. www.lap-publishing.com. 

تم إصدار عدد خمس كتب فقط باْلمركز هذا اْلعام، ویالحظ بأن هذا اْلعدد قد انخفض بحوالي 

  ).كتب 10(م 2015عن مجموع اْلكتب الّتي صدرت في اْلعام % 50

  

  
  
  
  
  
  
  

http://www.lap-publishing.com/
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خدمات بحثیة و الْ برامج الْ رف على الْ والصَّ ) جنیه سوداني(مركز الي یوضح میزانیة الْ جدول التَّ الْ 

  :م2016عام خالل الْ 

 
  جنیه  بیان

  20,099,519.00 %22 عاملینتعویضات الْ   1

  6,500,000.00  %100خدماتلع والْ السِّ   2

  8,400,000.00  بحثیةبرامج الْ الْ   3

  8,700,000.80  نمیةالتَّ   4

  16,826.00  )معتمدةمیزانیة الْ تصدیقات خارج الْ (ممركزة بنود الْ الْ   5

  

%) 22(عاملین واردة بخصوص تعویضات الْ میزانیات الْ جدول أن هناك زیادة في الْ یبین الْ 

 نمیةمشاریع التَّ یادة في میزانیة ، بینما بلغت الزِّ %)25(بحثیة برامج الْ والْ %) 100(خدمات والْ 

مالیة تقوم بتمویل نسبة وزارة الْ ونشیر إلى أن  .ابقعام السَّ مقارنة بالْ حوالي خمسة أضعاف 

من ًا ب مزیدستوجمركز مما تي تجرى بالْ مشاریع التِّ سبة لعدد الْ بالنِّ  بحوثضئیلة جدًا من الْ 

  .عمالدَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  میزانیةالْ . 8.3
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  مجتمعمركز في خدمة الْ مساهمة الْ . 4

  

  فنیةفنیةستشارات الْ ستشارات الْ معملیة واْال معملیة واْال حالیل الْ حالیل الْ التَّ التَّ . . 1.41.4

إجراء تحالیل معملیة وتقدیم تقاریر وٕاستشارات فنیة في مواضیع مختلفة كما  م2016عام شهد الْ 

  : الیةقاط التَّ توضح النِّ 

م في 2016عام صحر خالل الْ بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ ساهمت معامل معهد أبحاث الْ  

بجانب ما  مثًال،ف. فنیة لعدة جهاتستشارات الْ معملیة وتقدیم اْال حالیل الْ إجراء العدید من التَّ 

معهد مختلفة داخل الْ قسام الْ باحثین باْأل معهد في مساعدة الْ مركزي بالْ معمل الْ یقوم به الْ 

معمل أیضًا مساهمة فاعلة في تقدیم تحالیل خرى، یسهم هذا الْ مركز اْأل وبمعاهد وهیئات الْ 

خاصة ومن عامة والْ مؤسسات الْ تي ترد من عدة جهات بالْ عینات الَّ معملیة متقدمة لمختلف الْ 

تخص عام معظمها عینة خالل الْ  505معهد تم تحلیل على مستوى الْ . البفراد والطُّ اْأل 

 ملمعكما قدم الْ . كتوراهماجستیر والدِّ علیا لطالب الْ راسات الْ جاریة وفعالیات الدِّ مشاریع الْ الْ 

تم تحلیلها هذا عینات التي إذن بلغ مجمل الْ . المعهد عینة من خارج 2508تحالیل لعدد 

بحوالي ) عینة 2495(م 2015عام عینة، وبذلك تخطت ما تم تحلیله في الْ  3013عام الْ 

معهد في تقدیم جزیئیة بالْ حیاء الْ دریب ساهم معمل اْأل بجانب دوره في التَّ كذلك،  .20.8%

جامعات، كما بحثیة والْ موسسات الْ علیا وعدد من الْ راسات الْ استشارات فنیة لعدد من طالب الدِّ 

حجر باتات والْ وقایة النَّ  راعة ولوزارة الزِّ ) بكتیریا وفطریات(لیل لعینات میكروبیة اقدم تح

 .راعیةبحوث الزِّ راعي وهیئة الْ الزِّ 

على  .م2016خالل  عدیدة فنیة لجهاتودراسات معهد استشارات من ناحیة أخرى قدم الْ 

، رورابسعین شمال السَّ بمنطقة التِّ ن منتجیالْ حد ألراسة القامة منحل مثال، قدمت دسبیل الْ 

 مواردأیضًا قدم قسم الْ  .مراعي بسوباغابات والْ القامة منحل لكلیة علوم الْ  أخرى دراسةو 

من  فریق بحثيسجل كما  .عامة وخاصةاستشارات فنیة خاصة بإنشاء مزارع سمكیة لجهات 

شمال -فكي هاشممشروع الْ  خرطوم وجنوب الْ - معهد زیارة لكل من مزرعة قرطبة بقریة ألتيالْ 

 جهاتبناًء على طلب هذه الْ ، واليم، على التَّ 2016أبریل  19مارس و  13خرطوم في الْ 



   ممم201201201666التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام                                                                                                 القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

 

 

 

154 

تم علیه، . بصلوالْ  موزوالْ  مانجون ظهور حاالت مرضیة بمحاصیل الْ متي اشتكت والَّ 

  .الزمةرشادات الْ اْإل تقدیم ومن ثم مرضیة مسببات الْ الْ فات و اْآل  وتعریف حاالتتشخیص الْ 

كأعضاء استشاریین  بمواقعهم قومي للبحوثمركز الْ باحثین بالْ ساتذة الْ من اْأل  حتفظ عددی 

ودان یدالنیة ومجلة جامعة السُّ محلیة مثل مجلة أمدرمان الصَّ علمیة الْ مجالت الْ ببعض الْ 

 .بیطریة وغیرهاراعیة والْ كنولوجیا للعلوم الزِّ للعلوم والتِّ 

و تحالیل كیمیائیة  في اجراء مستخلصات نباتیةعطریة بیة والْ باتات الطِّ بحاث النَّ أساهم معهد  

من جامعات كیمیائیة لطلبة دراسات علیا و باحثین في عدد من الْ الْ باتات النَّ مكونات لمختلفة 

 .بیةعلوم الطِّ سالمیة والْ یلین واْال خرطوم و النِّ جامعة الْ بینها 

ماكینات طوب مثبت لصالح  10مواد بتصنیع أكثر من هندسیة وتقانة الْ بحاث الْ قام معهد اْأل  

صف مثبت النِّ وب الْ أفراد ومنظمات، وقدم استشارات بخصوص استخدام ماكینات الطُّ 

واصل مع مجتمع معهد في التَّ قانة شارك الْ وفي إطار نقل التَّ . هیدرولیكیة لمؤسسات مختلفة

قومي مركز الْ ضامن مع الْ اقة، وذلك بالتَّ غذائي والطَّ الْ  منكریاب لتجهیز نموزج اْأل قریة الْ 

. هذا وقد قامت د. بیئةودانیة لحمایة الْ جمعیة السُّ اقة و منظمة فریدریش و الْ ألبحاث الطَّ 

 . هولندیةالْ  (CTA)غذائي لصالح منظمة من الْ یب أحمد بمراجعة دراسة اْأل مواهب الطَّ 

مجلس الزل كجهة علمیة في اجتماعات لجنة الْ وعلوم الزَّ ستشعار عن بعد شاركت هیئة اْال  

هیئة مع تشارك الْ . م2016هیئة لمجابهة خریف عام مدني وتقدیم خطة الْ على للدفاع الْ اْأل 

ور منفذه مع مركز أكساد، ویبرز الدَّ وطنیة للخارطة الْ راعة بتقدیم استشارات للجنة الْ وزارة الزِّ 

الزل في تنفیذ أعمال مشتركة مع صندوق رعایة الزَّ ستشاري للهیئة بتعاونها مع قسم اْإل 

والیة وذلك بغیة الزل في الْ خرطوم وجدول توقعات الزَّ لزالي لوالیة الْ مسح الزِّ الب، شملت الْ الطُّ 

أیضًا قدمت استشارات . إختیار مواقع مناسبة إلنشاءات ذات سعات كبیرة ومباني شاهقة

 .یاقعلى للبیئة في ذات السِّ كوارث وللمجلس اْأل نساني في مجاالت الْ عون اْأل الْ  لمنظمة
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  ولةولةعاملة بالدَّ عاملة بالدَّ كوادر الْ كوادر الْ الب والْ الب والْ تأهیل وتدریب الطُّ تأهیل وتدریب الطُّ . . 2.42.4

  بحوثشراف على الْ دریس واْإل جامعات في التَّ عاون مع الْ التَّ . 1.2.4

قص في وطني في سد النَّ الْ  یؤدون واجبهمقومي للبحوث مركز الْ منسوبي الْ عدید من ما زال الْ 

في علیمیة مؤسسات التَّ بمختلف الْ ) دبلوم وبكالریوس ودراسات علیا( جامعيدریس الْ مجاالت التَّ 

 دریسالتَّ مجاالت في مركز نورد فیما یلي نمازج لبعض مساهمات معاهد وهیئات الْ  علیه،. بالدالْ 

  :بحوثشراف على الْ واْإل 

معهد في تدریس عدد باحثین بالْ یتعاون بعض الْ  :صحربیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ معهد أبحاث الْ 

خامسة نة الْ متكاملة لآلفات، لطالب السَّ دارة الْ اْإل + حیویة مكافحة الْ الْ  :منهاعلمیة مواد الْ من الْ 

مراعي غابات والْ مناحل بكلیة علوم الْ تدریس مادة الْ ، و ودانراعیة جامعة السُّ راسات الزِّ كلیة الدِّ 

خرج لطالب شراف على مشاریع التَّ معهد باْإل كما یقوم عدد من باحثي الْ  .ودانبسوبا، جامعة السُّ 

عیم جامعة الزَّ ب راعةكلیة الزِّ  ،خرطومبجامعة الْ علوم كلیة الْ  ،سالمیةأمدرمان اْإل : بجامعات

  ). مراعيعلوم الْ  /غاباتالْ  /راعیةراسات الزِّ الدِّ  :اتكلی(ودان جامعة السُّ و  ،زهرياْأل 

جامعات بحري  ابق معها السَّ تعاونهیئة بتحتفظ الْ  :وراثیةهندسة الْ حیویة والْ قانة الْ هیئة التَّ 

  .بكالریوسعلمیة لطالب الْ الْ  موادودان في تدریس بعض الْ قانة وجامعة السُّ علوم والتَّ والْ 

بعمل إختبارات لقیاس وراثیة هندسة الْ حیویة والْ قانة الْ میكروبیة بهیئة التَّ حیویة الْ قانة الْ التَّ قام قسم 

ضافة باْإل  ،علیاراسات الْ میكروبات لعدد من طالب الدِّ فعالیة مستخلصات عالجیة ضد بعض الْ 

بكالریوس خرطوم على مستوى الْ جامعات من داخل و خارج والیة الْ إلستقباله عدد من طالب الْ 

طالب  9شراف على قسم باْإل الْ  هذا أعضاءكما یقوم بعض  .یةزیارات علم يعلیا فراسات الْ والدِّ 

تقییم عدد من رسائل  يقسم فعضاء الْ أ ةمشاركه، عالوة على ماجستیر و طالب دكتورا

  . ةعددبجامعات مت هكتوراماجستر والدِّ الْ 

شراف دریس واْإل عاون في التَّ یستمر التَّ  :عبيب الشَّ عطریة والطِّ بیة والْ باتات الطِّ معهد أبحاث النَّ 

 كنلوجیا وجامعةبیة والتِّ علوم الطِّ یدلیة بكل من جامعة الْ معهد وكلیات الصَّ بحثي بین هذا الْ الْ 

علوم یرموك وكلیة الْ بیة وكلیة الْ الطِّ  للعلوم خرطومالْ  وطنیة وكلیةجامعة الْ والْ  للبنات، حفاداْأل 
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سالمیة وجامعة قانة بجامعة أمدرمان اْال والتَّ علوم وكلیة الْ ) خرطومیلین وجامعة الْ بجامعة النِّ (

  .ودان للعلوموأكادیمیة السُّ  وطنيباط الْ الرِّ 

فیلیات قسم الطُّ ( معاویه مختار حسن. ب/ الباحثشارك  :حارةمناطق الْ معهد أبحاث طب الْ 

كیولیكس الْ و نوفلیس اْأل (اقل بعوض النَّ في وضع مقترح دراسة متكاملة عن الْ ) بیةحشرات الطِّ والْ 

قومي زرق الْ یل اْأل معهد النِّ  -ودانفیروسات بها بجمیع والیات السُّ كشف عن الْ والْ ) یدیزواْأل 

تدریس وتدریب طالب برامج باحث في نفس الْ  شارك، كما جزیرةجامعة الْ  ،اریةلألمراض السَّ 

ماجستیر بوالیات خاصة برسالة الْ بحوث الْ جراء الْ إاقل عن كیفیة بیة ومكافحة النَّ حشرات الطِّ الْ 

نوفلیس اْأل (بعوض الْ و لشمانیا مل والْ ذبابة الرَّ و  بلهارسیاقواقع والْ مختلفة عن الْ ودان الْ السُّ 

منقولة فیروسیة الْ حمیات الْ فراء والْ الصَّ  ىحمالْ و نك الضَّ  ىحمو مالریا والْ ) یدیزكیولیكس واْأل الْ و 

طار، وفي ذات اْإل  .جزیرةجامعة الْ ، اریةقومي لألمراض السَّ زرق الْ یل اْأل معهد النِّ  –بواسطتها

جزیئیة حیاء الْ ي تدریس مادة عملي اْأل لمعهد عحیویة بالْ قنیة الْ مناعة والتَّ یعمل منسوبي قسم الْ 

كمیلي بحث التَّ باط، إضافة لعملي تنفیذ الْ بجامعة الرِّ ) طالب ماجستیر 33(جنائیة دلة الْ لمعهد اْأل 

معهد من ناحیة أخرى، شاركت بعض كوادر الْ . حفادجامعة اْأل  - یدلةلعدد من طالب كلیة الصَّ 

باحثین، إضافة للمشاركة في لجان مجلس أساتذة كلیة ستاذة والْ في تحكیم ملفات ترقیة بعض اْأل 

حة علمي بوزارة الصَّ بحث الْ خرطوم بجانب عضویة لجان أخالقیات الْ حة بجامعة الْ الصَّ 

  .تحادیةاْإل 

ابق مع عدة جامعات في هیئة بتعاونها السَّ تحتفظ الْ  :الزلعن بعد وعلوم الزَّ ستشعار هیئة اْال 

ستشعار جغرافیة ومبادئ اْال معلومات الْ تدریس مادة نظم الْ . لةكلیات ذات الصِّ الب بالْ تأهیل الطُّ 

ماجستیر بكلیة مستقبل، و لطالب الْ خرطوم والْ جغرافیا لجامعتي الْ بكالریوس بكلیة الْ لطالب الْ 

شراف على بحوث تخرج ورسائل علمیة في اْإل . ودان وبحريخرطوم والسُّ الْ : جغرافیا بجامعاتلْ ا

ستمرار في اْال . جامعاتجغرافیة لعدد من الْ معلومات الْ ستشعار عن بعد ونظم الْ مجاالت اْال 

مدنیة الْ  –فط النَّ (هندسة بكالریوس ودبلوم الْ الزل لطالب الْ جیوفیزیاء والزَّ جیولوجیا والْ تدریس مواد الْ 

جیولوجیا ومادة كنولوجیا، وتدریس مادة أساسیات الْ ودان للعلوم والتِّ بجامعة السُّ ) مساحةالْ  –

عمل في إضافة لمواصلة الْ . معلومات بجامعة نیاالعلوم وتقانة الْ جیولوجیا بنائیة لطالب كلیة الْ 
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 الزلستشعار عن بعد وعلوم الزَّ علمیة في مجاالت اْال معلومات الْ بیانات والْ إعداد ومعالجة الْ 

  .مختلفةودانیة الْ جامعات السُّ ودان للعلوم والْ علیا بأكادیمیة السُّ راسات الْ لطالب الدِّ 

علوم معهد بتعاون علمي مع كلیة الْ یحتفظ هذا الْ  :موادهندسیة وتقانة الْ بحاث الْ معهد اْأل 

مواد بیعیة من خالل تدریس عدد من الْ الطَّ موارد غابات بكلیة الْ ناعیة وشعبة الْ طبیقیة والصِّ التَّ 

كیمیاء كلیتین بمعامل الْ خشاب إضافة لتدریب طالب الْ علمیة في مجال كیمیاء وتكنولوجیا اْأل الْ 

 .مركبةخشاب الْ ورق واْأل لب والْ والْ 

هذا بحثي بین شراف الْ دریس واْإل یوجد تعاون في التَّ  :علميعالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ مركز التَّ 

یلین وجامعة جامعة النِّ (عالم بعدة جامعات معلومات واْإل مكتبات والْ مركز وكلیات علوم الْ الْ 

  ).سالمیة وجامعة بحريخرطوم وجامعة أمدرمان اْال الْ 

  

  ابعة للمركزعلیا التَّ راسات الْ برامج الدِّ . 2.2.4

دة ودان للعلوم في تبني عالسُّ أكادیمیة فدرالي مع إتحاده الْ قومي للبحوث من خالل مركز الْ الْ  قومی

أسهم في  ، ممابیئةحدیثة والْ قانات الْ حیویة والتَّ علوم الْ علیا تندرج تحت مجلس الْ برامج للدراسات الْ 

قانة والتَّ  علومفي شتى مجاالت الْ ماضیة نوات الْ خالل السَّ الب طُّ المن تخرج أعداد مقدرة 

عام ألكادیمیة خالل الْ للكن مما یؤسف له لم ینضم طالب جدد  .بحثیةالْ  همشاریعمرتبطة بالْ 

ونشیر ). م2015(منصرم عام الْ طالب وطالبة سجلوا فقط خالل الْ  280، مقارنة بعدد م 2016

كادیمیة اْأل  ىذین ما فتئوا یترددون علالب الَّ لم یكن عزوفًا من الطُّ إلى أن عدم إنضمام جدد 

بحث عالي والْ علیم الْ ذي قامت وزارة التَّ والَّ  ،سجیلعن بدء عملیة التُّ  مستفسرین متعددةوبرامجها الْ 

قریبأ لتباشر  حالةالْ  هنتهي هذتیؤمل أن . ودون ذكر أسباب إلى أجل غیر مسمى هعلمي بتعلیقلْ ا

للعیان واضحة نجازات الْ عدید من اْإل بالْ  یحفل هاسجلأن و خاصة  ،قبولالْ كادیمیة إنتظامها في اْأل 

 ععلمیة مالْ كادیمیة و اْأل عتراف عالمي وتوطید لعالقاتها امن مؤسسة هذه الْ إضافة لما حققتها 

الب عدد الطُّ  مهم لقد بلغالْ . عالمعلى مستوى الْ محلیًا و علمیة مؤسسات الْ والْ جامعات مختلف الْ 

منهم دكتوراه % 7حوالي (طالبًا  96فقط  م2016عام خالل الْ علمیة ذین أجیزت درجاتهم الْ الَّ 

عام في الْ  همعن% 36حوالي  وذلك بانخفاض، )بحثمقررات والْ بنظام الْ  - ماجستیر% 93و

  .)طالباً  151(م 2015
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  : تيمركز تحتوي على اْآل مستمرة بالْ الْ ) كمیليبحث التَّ مقررات والْ بالْ (علیا راسات الْ برامج الدِّ 

  مخلفاتالْ ماجستیر تكنولوجیا وٕادارة. 

  َّعسلحل وٕانتاج الْ ماجستیر تربیة الن. 

  مائیةمتكاملة للموارد الْ دارة الْ ماجستیر اْإل. 

  ْمناخماجستیر ال. 

  بیةنثربولوجیا الطِّ ماجستیر اْأل. 

  ْمناعهماجستیر ال. 

  قیقةحیاء الدَّ ماجستیر اْأل. 

  ُّبیةفیلیات الطِّ ماجستیر الط. 

  ْلكتروناتمواد واْال ماجستیر هندسة ال. 

  جغرافیةمعلومات الْ ستشعار عن بعد ونظم الْ ماجستیر اْال. 

  مكتبات وٕاعالم(برنامج دكتوراه، ماجستیر.( 

  إقامة دورات تدریبیة متخصصة. 3.2.4

م في كل 2016عام تي أجریت خالل الْ دریبیة الَّ برامج التَّ نظرة عامة على أنشطة الْ بدء في الْ نلقي ل

 .سبة للمركز ككلوضع بالنِّ تقییم الْ  ومن ثمالي، جدول التَّ معهد وهیئة على حده كما یوضح الْ 

بحثیة هیئات الْ معاهد والْ تي عقدت بمختلف الْ ورات الَّ مذكور لقد استفادت من الدَّ جدول الْ وحسب الْ 

  .قطرعشرین مؤسسة عامة وخاصة بالْ ما یزید على الْ 

قد الزل ستشعار عن بعد وعلوم الزَّ هیئة اْال یالحظ بأن ، جدولموضحة بالْ ورات الْ بتأمل الدَّ و 

متخصصة في الْ ) دورة 7(دریبیة ورات التَّ تنفیذ أكبر عدد من الدَّ دارة بحافظت على موقع الصَّ 

ما تم مقارنة بوذلك ، )دورة 6(م 2015عام الْ في مثل ما حدث عام بخالل هذا الْ  عملهامجاالت 

في صحر بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ أبحاث الْ یلیها معهد . بحثیةالْ  هیئاتمعاهد والْ بقیة الْ في 

عام ابق في الْ معهد على نفس موقعه السَّ ، حیث حافظ هذا الْ دورات 6 بتنفیذ ةانیالثَّ  رتبةمالْ 

لقد . )دورات 3(الثة مرتبة الثَّ في الْ علمي عالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ مركز التَّ  بعده أتى .م2015

  ب والطِّ  عطریة بیة والْ ات الطِّ باتمعهد أبحاث النَّ و  حارة مناطق الْ طب الْ معهد أبحاث  خرج كل من
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قومي للبحوث مركز الْ دریبیة التي نفذت بمختلف معاهد وهیئات الْ ورات التَّ جدول یوضح الدَّ 

  .م2016عام خالل الْ 

عدد   مستفیدةجهات الْ الْ   منظمةجهة الْ الْ   منیةفترة الزَّ الْ   ورةعنوان الدَّ   رقم

  متدربینالْ 

األحیاء الدورة الرابعة عن   1

والمعلوماتیة   الجزیئیة

  الحیویة وتطبیقاتها

27 -31 

  دیسمبر

  م2016

األحیاء الجزیئیة معمل 

بحاث البیئة والموارد أبمعهد 

  الطبیعیة والتصحر

وزارة الزراعة وبعض الجامعات 

والبحوث الزراعیة والمواصفات 

  .السودانیة والطالب

35  

التدریبیة الدورة   2

المتخصصة في النظام 

  العالمي لتحدید المواقع

6 -10 

نوفمبر 

  م2016

قسم التربة وٕادارة الموارد 

المائیة بمعهد أبحاث البیئة 

  .والموارد الطبیعیة والتصحر

-كوادر القسم، جامعة الخرطوم

كلیة الزراعة، جامعة غرب 

كردفان،الهیئة القومیة 

للغابات،الهیئة العربیة 

واإلنماء الزراعي، لالستثمار 

مركز بحوث المیاه والدفاع 

  .المدني

10  

إدارة آفات مخازن   3

  الغالل

01 – 06 

  أكتوبر

  م2016

 - وحدة المبیدات الحیویة 

قسم المبیدات واألسمدة 

معهد أبحاث البیئة الحیویة، 

  والموارد الطبیعیة والتصحر

منسوبي البنك الزراعي 

أمناء المخازن  –السوداني 

  .بمختلف الوالیات

22  

ورشة العمل التدریبیة   4

عن الطرق الحدیثة 

النتاج وحفظ منتجات 

 النحل غیر العسل

 .تربیة الملكاتوطرق 

  

9 - 11 

  یونیو

  م2016 

معهد قسم بحوث النحل ب

أبحاث البیئة والموارد 

بالتعاون  الطبیعیة والتصحر

  . مع مركز قطر الوطني

أبحاث البیئة معهد كوادر 

 والتصحر والموارد الطبیعیة

وطالب الدراسات العلیا 

باكدیمیة السودان للعلوم 

ومنسوبي كلیة الزراعة بجامعة 

الخرطوم ومنسوبي وزارتي 

الزراعة والثروة الحیوانیة 

  .االتحادیة والوالئیة

30  

الدورة التدریبیة   5

المتخصصة في النظام 

  العالمي لتحدید المواقع

15-25 

  م2016مایو 

قسم التربة وٕادارة الموارد 

المائیة بمعهد أبحاث البیئة 

  .والموارد الطبیعیة والتصحر

قسمي التلوث البیئي والنحل 

كلیة -بالمعهد،جامعة الخرطوم

كلیة - العلوم، جامعة السودان

12  
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الغابات والمراعي، شركة شوره 

الهندسیة، شركة جیاد 

  واالستشارات الصناعیة 

األحیاء الدورة الثالثة عن   6

والمعلوماتیة   الجزیئیة

  الحیویة وتطبیقاتها

13 -20 

  أبریل

  م2016

األحیاء الجزیئیة معمل 

بحاث البیئة والموارد أبمعهد 

  الطبیعیة والتصحر

وزارة الزراعة وبعض الجامعات  

  .والطالب

10  

 يالدورة التدریبیة الثالثة ف  7

التقانة الحیویة 

  المیكروبیة 

19 - 26 

  م2016مایو 

التقانة الحیویة قسم 

هیئة التقانة  –المیكروبیة 

  الحیویة والهندسة الوراثیة

  26  أفراد ومؤسسات متعددة

حیاء األ كورس تقانات  8

باكتریا (ة دقیقال

   )وفطریات

18 -28 

دیسمبر 

  م2016

األحیاء الدقیقة بمعهد قسم 

   أبحاث طب المناطق الحارة

طالب ماجستیر األحیاء 

الدقیقة، برنامج طب المناطق 

 الحارة، أكادیمیة السودان للعلوم

30 

  طالب

 تدریب وتدریس في  9

الطفیلیات والحشرات 

 الطبیة الجزیئیة

قسم المناعة والتقنیة الحیویة  ............

بحاث طب المناطق أمعهد ب

 الحارة

 -طالب قسم الطفیلیات الطبیة

  جامعة ام درمان االسالمیة

16 

  طالب

دورة فى تحلیل الموجات   10

االهتزازیه ذات المصدر 

  الصناعى

 3یولیو  23

اغسطس 

  م 2016

هیئة االستشعار عن بعد 

  وعلوم الزالزل

  8  جهات مختلفة

الدورة التدریبیة المتقدمة   11

فى األستشعار عن بعد 

ونظم المعلومات 

  الجغرافیة 

 14الى  10

ینایر 

  م2016

هیئة االستشعار عن بعد 

  الزالزلوعلوم 

تحت (هیئة اإلرصاد الجوي 

مظلة مشروع تقییم مخاطر 

  )الكوارث

10  

الدورة التدریبیة المتقدمة   12

فى األستشعار عن بعد 

ونظم المعلومات 

  الجغرافیة

 21الى  17

ینایر 

  م2016

هیئة االستشعار عن بعد 

  وعلوم الزالزل 

تحت (هیئة اإلرصاد الجوي 

مظلة مشروع تقییم مخاطر 

  )الكوارث

9  

الدورة التدریبیة المتقدمة   13

فى األستشعار عن بعد 

ونظم المعلومات 

 28الى  24

ینایر 

  م2016

هیئة االستشعار عن بعد 

  وعلوم الزالزل

تحت (هیئة اإلرصاد الجوي 

مظلة مشروع تقییم مخاطر 

  )الكوارث

19  
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  الجغرافیة

دورة تدریبیة متقدمة فى   14

نظم المعلومات 

 الجغرافیة 

 7الى  3من 

أبریل 

  م2016

هیئة االستشعار عن بعد 

  وعلوم الزالزل

وزارة الزراعة بوالیة النیل 

 األزرق

10  

دورة تدریبیة متقدمة فى   15

نظم المعلومات 

  الجغرافیة 

 14الى  10

أبریل 

  م2016

هیئة االستشعار عن بعد 

  وعلوم الزالزل 

  10  وزارة الزراعة بوالیة القضارف

الدورة التدریبیة المتقدمة   16

فى األستشعار عن بعد 

ونظم المعلومات 

  الجغرافیة 

الى  7من 

أغسطس  18

  م2016

هیئة االستشعار عن بعد 

  وعلوم الزالزل

  10  وزارة الزراعة والغابات

لغة  يدورة تدریبیة ف   17

Python  

 14/7– 

   م7/8/2016

بحاث الفضاء أمعهد 

  والطیران 

كوادر معهد أبحاث الفضاء 

  والطیران ومتدربین بالمعهد   

9  

تصمیم  يدورة تدریبیة ف  18

  html,cssالمواقع 

 1/8-1/9 

  م2016

بحاث الفضاء أمعهد  

  والطیران

كوادر معهد أبحاث الفضاء  

  والطیران ومتدربین بالمعهد   

6  

دورة تدریبیة في األرشفة   19

  اإللكترونیة

سبتمبر  4-8

  .م2016

وحدة التدریب بمركز التوثیق 

. والمعلومات واإلعالم العلمي

  .الموقع مركز التوثیق

إلداریین بجمیع إدارات المركز 

ومعاهد وهیئات المركز، والعدید 

  .من مؤسسات الدولة

23  

دورة تدریبیة في   20

السكرتایرة التنفیذیة 

  لكترونیةإلا

23-

27/10/

  م 2016

وحدة التدریب بمركز التوثیق 

. والمعلومات واإلعالم العلمي

  .الموقع مركز التوثیق

اإلداریین بجمیع إدارات المركز 

ومعاهد وهیئات المركز، والعدید 

  .من مؤسسات الدولة

37  

مهارات دورة تدریبیة في   21

الصحفیة الكتابة 

بالتطبیق على المركز 

  القومي للبحوث

20-24 

  نوفمبر

    م2016

بمركز . قسم اإلعالم العلمي

التوثیق والمعلومات واإلعالم 

قاعة المركز القومي . العلمي

  .للبحوث

اإلعالمیین بالمركز القومي 

للبحوث وبمؤسسات الدولة 

  .المختلفة

18  

  360    العدد الكلي
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لي كعدد الْ بلغ الْ . معلوماتوثیق والْ عام لیتفوق علیهما مركز التَّ مامیة هذا الْ مواقع اْأل الْ عبي من الشَّ 

علیه، . م2015عام دورة في الْ  17دورة تدریبیة، مقارنة بـــ  21 م عدد2016تنفیذه خالل لما تم 

عام متدرب في الْ  345متدربًا مقارنة بعدد  360 عاممستفیدین من دورات هذا الْ د الْ لقد وصل عد

    .ابقةعوام السَّ اْأل في  وضع أفضل منه، وهو عن سابقه% 4.3حوالي  زیادةم، أي ب2015

  

  

  

  

  

  

  

  

  والتَّصحر بیعیةموارد الطَّ بیئة والْ دریبیة بمعهد أبحاث الْ نشطة التَّ بعض جوانب اْأل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بحاث أبقسم االحیاء الدقیقه، معهد ) باكتریا وفطریات(حیاء الدقیقه فعالیات كورس تقانات اْأل 

  حارةمناطق الْ طب الْ 
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  عامتوفیر فرص للتأهیل وللتدریب الْ . 4.2.4

مجتمع في مجال رفع مركز تجاه الْ الْ  افعهتي دمساهمة الَّ حجم الْ ابق بند السَّ شاهدنا من خالل الْ 

 علمضروب الْ  إجراء دورات تدریبیة منتظمة في شتىعن طریق وذلك  ،ولةبالدَّ عاملین لْ ا قدرات

مركز من یوفرها الْ بند ما ورة یتناول هذا الْ ولتكملة الصُّ . مؤسسةبعمل الْ  لةمعرفة ذات الصِّ والْ 

خریجین في فترات الب والْ قفیرة من الطُّ باستیعاب أعداد  جانبفي هذا الْ یة عدیدة إضاففرص 

دریب یشتمل ذلك على التَّ  .عامشكل غیر منتظم على مدار الْ ب مدىمتفاوتة الْ تدریبیة تأهیلیة و 

خدمة منتسبي الْ رجات واستیعاب بحوث بمختلف الدَّ شراف على طالب الْ مدى واْال قصیر الْ 

مختلف مؤسسة علمیة من  25لما یقارب الــ راسیة وطنیة واستقبال زیارات جماعیة للفصول الدِّ الْ 

هذا  فرصهذه الْ لمستفیدین من لكلي عدد الْ علیه، بلغ الْ . جدول أدناهكما یوضح الْ ودان أرجاء السُّ 

  . %19حوالي ب) فرداً  1436(ابق عام السَّ الْ  عدد یقل عن عدد، وهذا الْ فرداً  1161 عامالْ 

خالل  مركزمتاحة بالْ دریبیة الْ أهیلیة والتَّ فرص التَّ مستفیدین من الْ كلیة لعدد الْ جملة الْ ولمعرفة الْ 

حسب البند ب منتظمةالْ دریبیة التَّ ورات متدربین في الدَّ مجموع عدد الْ ، لقد قمنا بضم م2016

 منتظمة في هذا البنددریب غیر الْ مستفیدین من فرص التَّ الْ عدد إلى مجموع  ) فرداً  309(ابق السَّ 

قد انخفض عنه في ) 1471(قم وضح أن هذا الرَّ  .فرداً  1471حصیلة كانت الْ ف، )فرداً  1161(

متدربین خالل أن مقارنة عدد الْ  كرجدیر بالذِّ الْ  %.17بحوالي  )فرداً  1781(م 2015عام الْ 

  . مراجعةالْ تستحق ، مما بین عام وآخرعدد الْ في أن هناك تذبذبًا واضحًا ببین خیرة عوام اْأل اْأل 

مختلف تي أتیحت بالَّ دریب أهیل والتَّ فرص التَّ ذین استفادوا من عدد الَّ قارنة ممن ناحیة أخرى، 

من جملة % 51حوالي = متدرباً  591(فرص أن أكبر الْ إلى  تبحثیة، أوصلهیئات الْ معاهد والْ الْ 

حیویة قانة الْ ، تلیه هیئة التَّ صحربیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ معهد أبحاث الْ توفرت ب قد) فرصالْ 

علمي عالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ ، ثم مركز التَّ )%35حوالي = متدرباً  404(وراثیة هندسة الْ والْ 

فرص من الْ % 4هیئات فقط حوالي معاهد والْ ، بینما وفرت بقیة الْ )%10حوالي = متدرباً  115(

خیرة تحتاج لمراجعة موقفها، خاصة أن بعضها مثل معاهد اْأل هذه الْ  .عامخالل الْ تي أتیحت الَّ 

مواد هندسیة وتقانة الْ بحاث الْ عبي ومعهد اْأل ب الشَّ عطریة والطِّ والْ  بیةباتات الطِّ معهد أبحاث النَّ 

  .ابقةعوام السَّ خالل اْأل  ددرة في هذا الصَّ دكانت لهم مساهمات مق
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علم بمختلف معاهد ي أتیحت لطالبي الْ دریبیة التِّ أهیلیة والتَّ فرص التَّ جدول یوضح حجم الْ 

  .م2016مركز خالل وهیئات الْ 

  

  رقم

نوع 

  دریبالتَّ 

العدد   هیئة/مستفیدین بكل معهدعدد الْ 

الكلي 

  بكل فئة

  

  ت.م  ت.ن  ط.فز.س  م.هـ  ط.ن  ح.ط  ح.ت  ب.أ  مؤسسة الْ / جامعةاسم الْ 

تدریب   1

قصیر 

 1<(المدى 

– 4 

  )شهور

181  120  0  0  3  0  6  0  0  310 

  

كردفان، : جامعات

، ةسالمیاإل ،)زراعة+هندسة(مالخرطو 

النیلین،  زهرى، السودان،األ، بحري

العلوم والتقانة، أفریقیا العالمیة، جامعة 

  .العلوم الطبیه والتكنولوجیا، خریجون

بحوث لنیل   2

  البكالریوس

2  0  0  0  0  0  2  0  20  24 

  

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، 

جامعة أمدرمان اإلسالمیة، النیلین، 

  .الخرطوم، بحري

دراسات   3

علیا 

ماجستیر (

  )ودكتوراه

9 3  4   0  0  0  0  0  15  31 

  
أكادیمیة السودان للعلوم، : جامعات

  .الزعیم االزهري، سنارالنیلین، 

خدمة   4

  وطنیة

18 21  0  0  32  0  4  0  0  75 

  
- السودان، أكادیمیة الطیران: جامعات

، البیان، النیلین، اإلسالمیة، الخرطوم

  .العلوم والتقانة، وغیرها

زیارات   5

  علمیة

381  260  0  0  0  0  0  0  80  721 

  

 زهرى،األالنیلین، : جامعات

ة، الخرطوم، سنار، السودان، سالمیإلا

العلوم الطبیة، البحر األحمر، الفاشر، 

الدلنج، وادي النیل، بحري، بعض 

مدارس الثانویة واألساس، جامعة 

عبداللطیف الحمد التكنولوجیة، كلیة 

   .النیل الجامعیة

كلي بكل عدد الْ الْ 

  1161  115  0  12  0  35  0  4  404  591  هیئة/معهد
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هیئة التقانة الحیویة والهندسة الوراثیة؛  =ح.تمعهد أبحاث البیئة والموارد الطبیعیة والتصحر؛  =ب.أ :مفتاح

 =م.هـمعهد أبحاث النباتات الطبیة والعطریة والطب الشعبي،  =ط.نمعهد أبحاث طب المناطق الحارة؛  =ح.ط

معهد أبحاث  =ط.فالزالزل؛  هیئة االستشعار عن بعد وعلوم =ز.سمعهد األبحاث الهندسیة وتقانة المواد؛ 

  .مركز التوثیق والمعلومات واالعالم العلمي =ت.مهیئة نقل وتطویر التقانة؛  =ت.نالفضاء والطیران؛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  صحربیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ متنوعة بمعهد أبحاث الْ دریبیة الْ نشطة التَّ اْأل 

  

   مؤسسةثقیفیة خارج الْ رشادیة والتَّ برامج اْإل مشاركة في الْ الْ . 5.2.4

مركز في برامج إرشادیة وتثقیفیة متنوعة عدید من منسوبي الْ یشارك الْ عادة في كل عام كالْ 

عالمیة، مثل تقدیم حلقات إرشادیة وسائط اْإل وباستخدام مختلف الْ  جهاتالْ مع مختلف عاون بالتَّ 

في برامج تستهدف هذه الْ . هادفةالْ  لفزیونیةالتَّ  برامجمشاركة عبر الْ مزارعین أو الْ میدانیة مع الْ 

. مهات وغیرهمسر واْأل حي واْأل ل الصِّ مجاعاملین بالْ حالین والْ والنَّ ة عامزارعین والرُّ شرائح الْ غالب الْ 

وثیق التَّ  شطة مركزقومي للبحوث من خالل أنمركز الْ تي عقدها الْ هریة الَّ منتدیات الشَّ وفي إطار الْ 

جاریة بحوث الْ تنویرًا جیدًا عن الْ  بحثیةهیئات الْ معاهد والْ علمي، قدمت الْ عالم الْ واْإل معلومات والْ 

بیئة أیضًا شارك معهد أبحاث الْ  .عامةللفائدة الْ  لفزیونالتَّ برامج مجاالت من خالل في مختلف الْ 

خرطوم میلة بالْ لرِّ للمزارعین بمنطقة ا خرطوم في تقدیم حلقة إرشادیةراعي بوالیة الْ رشاد الزِّ مع اْإل 

مبیدات في مكافحة آفات فالحیة واستخدام بدائل الْ عملیات الْ عام تناولت تجوید الْ الْ هذا عند بدایة 

  .منطقةي اشتهرت بإنتاجه هذه الْ ذ، والَّ باذنجانالْ محصول خضر خاصة الْ 
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  مؤتمراتعمل والْ منتدیات وورش الْ محاضرات والْ منارات والْ إقامة السَّ . 6.2.4

  :محاضراتمنارات والْ السَّ / أ

عام مركز خالل الْ تي نفذتها بعض معاهد وهیئات الْ نشطة الَّ الي أهم اْأل جدول التَّ یوضح الْ 

% 46بحوالي ) 19بلغت (عام تي نفذت هذا الْ محاضرات الَّ منارات والْ زادت عدد السَّ . م2016

بیئة معهد أبحاث الْ و الزل الزَّ ستشعار عن بعد وعلوم هیئة اْال قدمت . )13(م 2015عام مقارنة بالْ 

معلومات وثیق والْ مركز التَّ لیها ی، )لكل %26.3(نشطة اْأل هذه أكثر صحر بیعیة والتَّ موارد الطَّ والْ 

   .)%21.1( علميعالم الْ واْإل 

  منفذةجهة الْ الْ   اریخالتَّ   مقدمالْ   موضوع عنوان الْ   رقم

معهد أبحاث البیئة والموارد   م1/6/2016  حمد محمد عثمانأموالنا   فقه الصالة 1

  الطبیعیة والتصحر

 -كونأن أود أذي الباحث الَّ   2

  قراءة في مسیرة باحث

م عصام محمد عبد .م.د.أ

المدیر األسبق  /الماجد

  ألكادیمیة السودان للعلوم

 م25/8/2016

  

معهد أبحاث البیئة والموارد 

  الطبیعیة والتصحر

تعریف بمؤسسة  الباحثین   3

 السودانین

 –نور دفع اهللا محمد أ. د

  جامعة السودان

معهد أبحاث البیئة والموارد   م7/9/2016

  الطبیعیة والتصحر

4  The respond of 

researchers to/4 the 

climate change 

challenges 

 Prof. Dr. Andrew 

Lang  الطاقة الحیویة - 

  سترالیاأ

17/10/

  م2016

 

معهد أبحاث البیئة والموارد 

  والتصحرالطبیعیة 

استخدام المستخلصات النباتیة   5

 في مكافحة اآلفات

/ عثمان الحاج نصر. د.أ

قدمت بالمجلس األعلى 

  للبیئة

معهد أبحاث البیئة والموارد  م2016خالل 

  الطبیعیة والتصحر

6 “Parasitic Weeds: 
Importance and 
Management” 

عبدالجبار الطیب  .د.أ

  بابكر

نوفمبر  13

  م2016

  أكادیمیة السودان للعلوم

7 Cancer: Malaria parasite 

might be the solution  

مایو  17  سامیة علي عمر . د

  م2016

بحاث طب أسمنار معهد 

   رهالمناطق الحا

هد أبحاث عبم يقسم الطب الشعب خاللأحد كوادر قسم الطب سمنار بعنوان الحجامه السلیمة  8
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مشارك من  55 هحضر ( اآلمنة

  )داخل وخارج المركز

  

 الشعبي بمعهد أبحاث

قاعة  - النباتات الطبیة

  المركز

  م2016فبرایر

  

  

النباتات الطبیة والعطریة والطب 

  يالشعب

  

سمنار تعریفي عن هیئة   9

  االستشعار عن بعد وعلوم الزالزل

  سالفه بابكر.د

  

  م2016أبریل 

  

هیئة االستشعار عن بعد وعلوم 

  تعریفي لوفد أكساد -الزالزل

سمنار تعریفي عن مشاریع هیئة  10

االستشعار عن بعد وعلوم الزالزل 

  الدور والمساهمة في التنمیة –

  مدراء المشاریع 

  

  

  م2016یونیو 

  

  

هیئة االستشعار عن بعد وعلوم 

لغرض السمنار الشهري  –الزالزل

  العالم المركز

الستشعار عن سمنار عن تقنیة ا  11

  لجغرافیةا ونظم المعلومات بعد

  مهند التجاني.أ

  

نوفمبر 

  م2016

هیئة االستشعار عن بعد وعلوم 

  أسبوع الفضاء العالمي -الزالزل

الستشعار عن سمنار عن تقنیة ا  12

  لجغرافیةا ونظم المعلومات بعد

أماني .أ+ حنان مصباح.أ

  عمادالدین

نوفمبر 

  م2016

هیئة االستشعار عن بعد وعلوم 

  مدارس ثانویه+الزالزل

الستشعار عن تقنیة اسمنار عن  13

   لجغرافیةا ونظم المعلومات بعد

هبةاهللا .أ+ أمنیه عمر.أ

  الطیب

نوفمبر 

  م2016

هیئة االستشعار عن بعد وعلوم 

  مدارس ثانویه+الزالزل

مشروع القمر الصناعي    14

   1-المكعب اسراسات

 2/10/2016  هالة محمد عثمان .أ

  بقاعة الشارقة 

–معهد أبحاث الفضاء والطیران 

  ضمن فعالیات أسبوع الفضاء ا 

15  "  "  11/10/

2016   

  قاعة المركز 

مركز التوثیق  -قسم االعالم  

  والمعلومات 

مشروع  البالون ذو االرتفاع   16

   1-العالي اسراهاب

 2/10/2016  ولید بابكر الصدیق. أ

  بقاعة الشارقة

–معهد أبحاث الفضاء والطیران 

  ضمن فعالیات أسبوع الفضاء 

17  "  "  11/10/

2016   

  قاعة المركز 

مركز  -قسم االعالم العلمي 

التوثیق والمعلومات  واإلعالم 

  المركز القومي للبحوث/ العلمي

نشاطات قسم الفلك وفیزیاء   18

الفضاء بمعهد أبحاث الفضاء 

  والطیران 

/11/10  محمد یحى الرضي .أ

2016   

  قاعة المركز 

مركز  -قسم اإلعالم العلمي 

والمعلومات واإلعالم التوثیق 

  المركز القومي للبحوث/ العلمي

19  
األولى عن : محاضرتین قدمت

  .الكون والثانیة عن األبل

  أنور أحمد عثمان. د

  

  م2016خالل 

  

قسم اإلعالم العلمي بمركز 

  التوثیق والمعلومات
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  :مؤتمراتعمل والْ منتدیات وورش الْ الْ / ب

ورشة عمل خالل ودان للعلوم أكادیمیة السُّ وبرعایة كریمة من قومي للبحوث مركز الْ الْ عقد  

تمهیدًا للدخول في  م استعرضت بها اْألنشطة اْلبحثیة في مجال اْلبودا باْلبالد2016نوفمبر 

وذلك بقاعة وزارة التَّعلیم  یابانیة،مع منظمة جایكا الْ موضوع في هذا الْ إتفاقیة لمشروع مشترك 

قًا في مجال سابتي عكست ما تم مفیدة الَّ وراق الْ عدید من اْأل قدمت الْ . ياْلعالي واْلبحث اْلعلم

تي عمل الَّ كما أطرت لمجاالت الْ بودا، خاصة طفیل الْ ودان بالسُّ ة لمتطفحشائش الْ مكافحة الْ 

من ساتذة باحثین واْأل الْ عدید من ورشة الْ شارك في الْ . مقبلةمرحلة الْ ركیز علیها في الْ ینبغي التَّ 

خرطوم جامعة الْ و صحر بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ معهد أبحاث الْ  على رأسهاجهات الْ ف مختل

 .زهري وغیرهاعیم اْأل وجامعة الزَّ 

علمي سبع منتدیات علمیة عالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ علمي بمركز التَّ عالم الْ نظم قسم اْإل  

حیث استضافت في كل منتدى ) دیسمبربدأت في أبریل وٕانتهت في (م 2016عام خالل الْ 

هیئات معاهد والْ مدراء الْ قدم . علمیةمركز للتعریف بأنشطتها وٕانجازاتها الْ هیئة أو معهد من الْ 

عمًال قیمًا ومفیدًا خالل هذه  بحثیةمشاریع الْ قسام ومنسقي الْ بحثیة وبعض رؤساء اْأل الْ 

بحثیة مؤسسات الْ ساتذة من مختلف الْ واْأل  باحثینعلماء والْ منتدیات التي حضرها لفیف من الْ الْ 

 .مثمرةتي فتحت فرصًا طیبة للنقاشات الْ یقة الَّ عروض الشَّ جامعات، وذلك من خالل الْ والْ 

  

  

  

  

  

  

  

قانة عبي وهیئة التَّ ب الشَّ عطریة والطِّ بیة والْ باتات الطِّ جانب من فعالیات إفتتاح منتدى معهد النَّ 

  وراثیة هندسة الْ حیویة والْ الْ 
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موارد بیئة والْ ذي استضاف فیه معهد أبحاث الْ علمي الَّ عالم الْ خیر لقسم اْإل منتدى اْأل تدشین الْ 

  صحربیعیة والتَّ الطَّ 

 

في " ملكات تربیة الْ و حل حدیثة لجمع وضبط منتجات النَّ قنیات الْ التَّ "أقیمت ورشة تدریبیة عن  

، قام بتنفیذها صحربیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ بحاث الْ أمعهد بم 2016یونیو  8- 7فترة الْ 

  .وطنيالْ  رمدیر مركز قطو للنحل  بلغاريخبیر الْ حمد عبود الْ أبروفسیر الْ 

ط منتج رب"عبى ورشة عمل بعنوان ب الشَّ عطریة والطِّ بیة والْ باتات الطِّ أقام معهد أبحاث النَّ  

علمي بحث الْ عاون مع إتحاد مجالس الْ وذلك بالتَّ " عالميوق الْ بالسُّ  عطریةبیة والْ باتات الطِّ النَّ 

. قومي للبحوثمركز الْ علمي وٕادارة الْ بحث الْ عالي والْ علیم الْ عربیة وبرعایة كریمة من وزیرة التَّ الْ 

م، قدمت فیها 2016مارس  24-22فترة من خرطوم، فى الْ الْ / فندق كورالورشة بأقیمت الْ 

مركز ومن باحثین من داخل الْ علماء والْ علمیة بمشاركة لفیف من الْ وراق الْ عدید من اْأل لْ ا

 .ودانلة من داخل وخارج السُّ مؤسسات ذات الصِّ مختلف الْ 

خالل   2016WSWعالمي فضاء الْ یران في تنظیم أسبوع الْ فضاء والطَّ شارك معهد أبحاث الْ  

م، حیث اشتمل على سمنارات ومحاضرات ومعارض شاركت فیه كل من كلیة 2016أكتوبر 

ودان فضاء بجامعة السُّ یران ومركز أبحاث الْ خرطوم وقسم الطَّ علوم بجامعة الْ هندسة وكلیة الْ الْ 
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ضاء فتصاالت وتكنلوجیا الْ سالمیة وكلیة اْال جوي بجامعة أمدرمان اْإل رصاد الْ فلك واْإل وقسم الْ 

 .یرانودان للعلوم والطَّ مستقبل وأكادیمیة السُّ بجامعة الْ 

حول اني الثَّ قلیمي منتدى اْأل الزل بتنظیم وتقدیم الْ ستشعار عن بعد وعلوم الزَّ قامت هیئة اْال  

 27 – 26فترة ي عقد في الْ ذ، والَّ بیئيوالْ  جتماعيقتصادي واْال میاه وتأثیره اْال حصاد الْ 

جهوي مركز الْ عاون مع الْ منتدى بالتَّ نظم الْ . خرطومبفندق هولیدي فیال بالْ  م2016سبتمبر 

ي مائیة والرَّ موارد الْ بوزارة الْ  میاهلإلستشعار عن بعد لدول شمال أفریقیا وٕادارة حصاد الْ 

بحث واتحاد مجالس الْ  ةمائیموارد الْ ي والْ هیدرولیكیه بوزارة الرَّ بحاث الْ ومعهد اْأل  كهرباءوالْ 

علیم وزیرة التَّ  منتدىالْ  خاطبت. قافةعلوم والثَّ سالمیة للتربیة والْ منظمة اْإل والْ  عربیةعلمي الْ الْ 

قومي للبحوث بروفسیر مقدام مركز الْ سمیة أبو كشوه ومدیر الْ  هعلمي دكتور بحث الْ عالي والْ الْ 

من  ةلالصِّ جهات ذات عالقات وشراكات مع مختلف الْ  ةذي طالب بضروره إقامیخ والَّ الشَّ 

مثل هذه  ةقامإ ةهمیأ ىركیز علستشعار عن بعد والتَّ ْال تقانات نظم ابالد لنقل داخل وخارج الْ 

تي الَّ  ةعلمیمعلومات الْ زود بالْ واصل والتَّ خبرات وجذب فرص التَّ فكار والْ ْأل منتدیات لتبادل االْ 

 21 ةمناقشتقدیم و  ىمنتدوقد تم خالل الْ  .ةجتماعیْال مكونات اجمیع الْ  ةتصب في مصلح

باحثین كد عدد من الْ أتام خفي الْ و  .ودان وخارجهمن داخل السُّ ة مختصورقة علمیة 

في  میاههتمام بقضایا حصاد الْ ْال ضروره ا ىعل ةمعنیجهات الْ مختصین من مختلف الْ والْ 

 .نمیةبالد دفعًا لمسیرة التَّ الْ 

  

  

  

  

  

  

  

  میاهجانب من منتدى حصاد الْ 
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  علمیةعلمیةمعلومات الْ معلومات الْ توفیر الْ توفیر الْ . . 3.43.4

علوم عالمیة في مجاالت الْ محلیة والْ ثقیفیة الْ علمیة والتَّ معلومات الْ توفیر الْ كما هو معهود تقع مهمة 

متخصصة في جهة الْ علمي باعتباره الْ عالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ على عاتق مركز التَّ  مختلفةالْ 

مركز تستفید من ما هناك جهات عدیدة بجانب منسوبي الْ . قومي للبحوثمركز الْ مجال بالْ هذا الْ 

علیا الْ  راساتجامعات والدِّ طالب الْ : مثالالْ یذكر منها على سبیل  تتم توفیرها من معلومات ،

اشئة مهات والنَّ راع واْأل صنیعي وعامة الزُّ نتاجي أو التَّ بحثي أو اْإل حقل الْ عاملون في الْ ساتذة والْ واْأل 

  :وغیرهم، ویتم ذلك بوسائل وقنوات شتى من بینها ما یلي) عشابینالْ (عبیین مطببین الشَّ والْ 

  :ودانيعلمي السُّ نتاج الْ ذاكرة اْإل / أ

قومي مركز الْ ادر عن الْ خص الصَّ ودانیة وباْأل فكري لألمة السُّ نتاج الْ حصر اْإل یتمثل ذلك في 

من وداني اتج السُّ حصر النَّ  وفیما یلي. مركزللبحوث، وٕاتاحته للباحثین من داخل وخارج الْ 

یتركز الجهد ورسائل جامعیة منشورة  )مؤتمراتمجالت والْ بالْ (علمیة دراسات ومطبوعات وأوراق 

ضافة ، هذا باْإل خاصة بهاببلیوجرافیة الْ معلومات الْ فهارس والْ مستخلصات والْ نشر الْ في 

  . قومي للبحوثبحثیة للمركز الْ علمیة والْ تائج الْ تي تعكس النَّ متنوعة الَّ لإلصدارات الْ 

عام جانب خالل الْ علمي في هذا الْ عالم الْ معلومات واْإل وثیق والْ ویتلخص أهم إنجازات مركز التَّ 

 :م في اآلتي2016

  ْمامعمل إلى اْأل یسیر فیه الْ  -:قومي للبحوثمركز الْ سجل أبحاث ال. 

  ْمنتظر ظهور أعداد منها قریباً عمل ومن الْ یسیر فیها الْ  -:ودانیةمستخلصات السُّ مجلة ال. 

  :لكترونیةمعلومات اْإل خدمات الْ / ب

من  علميمجتمع الْ ستفید منها شرائح واسعة من الْ ت حیث ،خدمات باستمراریتم تطویر هذه الْ 

   .مركزداخل وخارج الْ 

  :مركزلْ یة بامركز المكتبة الْ / ج

طورات تنظیمها وتحدیث محتویاتها لمواكبة التَّ  إعادة ألجل التَّأهیل واْلبناءن قید مكتبة اْآل هذه الْ 

  .مكتبیةظم الْ عالمیة في النُّ الْ 
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  :هیئاتمعاهد والْ فرعیة بالْ مكتبات الْ الْ / د

  قومي للبحوث حیث یتم رفدها مركز الْ فرعیة بمعاهد وهیئات الْ مكتبات الْ الْ یتواصل عطاء

ب الطِّ "مكتبة مكتبات، من أهم هذه الْ . خرحین واْآل جدیدة بین الْ حدیثة والْ مطبوعات الْ بالْ 

ب عطریة والطَّ بیة والْ باتات الطِّ بمعهد أبحاث النَّ " بیةنثروبولوجیا الطِّ وداني واْأل عبي السُّ الشَّ 

ضافة لمكتبات تحت باْإل  صحر،بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ مكتبة معهد أبحاث الْ و ، عبي الشَّ 

خدماتها ألعداد مقدرة  مذكورهمكتبات الْ تقدم هذه الْ  .خرىاْأل  هیئاتمعاهد والْ نشاء ببعض الْ اْإل 

 مؤسسةوار من داخل وخارج الْ من الزُّ 
 

  :معلوماتیةلخدمة الْ مركز بالْ  يعلمعالم الْ اْإل وتوظیف  تنمیة وتطویر/ هـ

، وذلك من خالل مستدامةنمیة الْ مركز ومساهماته في تحقیق التَّ إبراز دور الْ مشروع إلى یهدف الْ 

بروتوكوالت ونقلها للمستفیدین باستخدام وسائط تفاقیات والْ واْال  علمیةمخرجات الْ وتوثیق الْ نشر 

م استطاع أن یغطي من 2016عام عالم بأنشطة عدیدة في الْ قام قسم اْإل . إعالمیة متنوعة

ستوى هیئات من دورات تدریبیة وخالفها وكذلك على ممعاهد والْ فعالیات بالْ كثیر من الْ خاللها الْ 

  .مركزمركز منها تنظیم سبع منتدیات شملت كل معاهد وهیئات الْ الْ 

  

  علميعلميشر الْ شر الْ مساهمة في النَّ مساهمة في النَّ الْ الْ . . 4.44.4

عضویة في مركز بحثیة بالْ الْ كوادر الْ بعض جانب في مشاركة مساهمات في هذا الْ تتلخص أهم الْ 

علمیة وراق الْ ْأل ا في تحكیممشاركة الْ ، و خارجاخل والْ علمیة بالدَّ وریات الْ الدَّ  حریر لعدد منات التَّ هیئ

قاریر مطبوعات والتَّ والْ وریات الدَّ ضافة إلصدار بعض هذا باْإل  .علمیةوریات الْ لمختلف الدَّ 

  :مركزالْ لبعض إصدارات حالي موقف الْ الیة تلخص الْ قاط التَّ النِّ و  .ركزمخاصة بالْ الْ 
  

  :علمیةمجالت الْ إصدار الْ / أ

  ْابق في انتظار إزالة عام قبل السَّ تي أعدت منذ الْ مجلة الَّ أعداد الْ مازالت : بحوثمجلة ال

فجوة وتلبیة ور، آملین أن تباشر نشاطها منعًا التساع الْ مجلة حتى ترى النُّ أسباب توقف الْ 

 .همتزایدشر الْ الحتیاجات النَّ 
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  ْول عدد اْأل الْ (حدیثًا تي صدرت مجالت الَّ من الْ : عالمیةبیعیة الْ موارد الطَّ بیئة والْ مجلة ال

قومي مركز الْ صحر بالْ بیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ عن معهد أبحاث الْ ) م2016دیسمبر 

قضایا بحوث حیث تعنى بالْ للبحوث، وهى أكثر تخصصیة في مجاالتها عن مجلة الْ 

 .ولمقام اْأل بیعیة في الْ موارد الطَّ بیئة والْ مرتبطة بالْ مواضیع الْ والْ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عالمیةبیعیة الْ موارد الطَّ بیئة والْ غالف مجلة الْ 

  

  ْرفع مساهمة في  قراء،حدیثة لعامة الْ علوم الْ تبسیط الْ إلى  ةمجلالْ تهدف هذه : علوممجلة ال

ورغم صدور . نمیةالتَّ بتي تدفع الَّ كنولوجیة علمیة والتِّ مستجدات الْ بالْ مجتمع الْ وعي وتنویر الْ 

تي عثرات الَّ إال أن هناك بعض الْ الي للمجلة عدد التَّ واكتمال تجهیز الْ مبتكر بثوب جذاب عدد 

  .مطلوبوجه الْ على الْ  مجلة نشاطهاإزالتها لتباشر الْ أن تتم ، یرجى حالیاً عطلت صدورها 

  ْأملیة علمیة والتَّ الْ  همتنمیة ملكاتتثقیف النشء و إلى مجلة توجه هذه الْ  :غیرباحث الصَّ مجلة ال

لهم في غالب مبسط ومفهوم مفیدة الْ علمیة مقاالت الْ موضوعات والْ من خالل نشر الْ  فكریةوالتَّ 

 .الي كسابقتهاتأخر عددها التَّ متطور وقد حدیث مجلة أصدر منها عدد أیضًا هذه الْ . وجاذب
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  :شراتعلمیة والنَّ جالت الْ قاریر والسِّ التَّ / ب

  َّقومي للبحوث نوي للمركز الْ قریر السَّ التَّ  إعدادتم  :قومي للبحوثنوي للمركز الْ قریر السَّ الت

 . م2016م، وتم إصداره في شهر مارس 2015للعام 

  َّعلمي قریر الْ التَّ  تم إصدار: صحربیعیة والتَّ موارد الطَّ بیئة والْ نوي لمعهد أبحاث الْ التقریر الس

كما  .م2014صحر للعام والتَّ بیعیة موارد الطَّ بیئة والْ عشرون لمعهد أبحاث الْ اني والْ نوي الثَّ السَّ 

 .باعةم وهما قید الطِّ 2016م و2015نویة للعامین قاریر السَّ أعدت التَّ 

 عامة خبار الْ لتحمل بین طیاتها مستجدات اْأل بانتظام شرة شهریًا تصدر هذه النَّ  :نشرة أصداء

تم  .مختلفةوٕاداراته الْ مركز في معاهده وهیئاته لحركة الْ ) جتماعیةقافیة واْال علمیة والثَّ الْ (

أعدد خاصة ) 3(م، بجانب إصدار 2015عام أعداد منها خالل الْ ) 4(إصدار وتوزیع 

 .معلوماتوثیق والْ علمي بمركز التَّ عالم الْ ذي نظمة قسم اْإل هري الَّ علمي الشَّ منتدى الْ بالْ 
 

   :شتراك في عضویة دوریات علمیةاْإل / ج

في هیئة تحریر لمطبوعات ودوریات علمیة محكمة مركز كأعضاء یشترك بعض منسوبي الْ 

  :محلیًا وخارجیًا، منها ما یلي
 

 Sudan Academy of Science Journal: published by Sudan Academy of 

Sciences. 

 Envrironment and Natural Resources International Journal. 
 

  :علمیةوراق الْ مساهمة في تحكیم اْأل الْ / ـد

  :عام نورد ما یليمركز في تحكیم أوراق بها خالل الْ تي ساهمت كوادر الْ مجالت الَّ ومن الْ 
 

 Sudan Academy of Science Journal. 

 Journal of Science and Technology (a journal of Sudan Univ. of Sc. & Tech.) 

 Envrironment and Natural Resources International Journal. 

 International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. 

 World Journal of Science, Technology and Sustainable Development. 

 Journal of Plant Studies. 



   ممم201201201666التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام التقریر السنوي للعام                                                                                                 القومي للبحوث القومي للبحوث القومي للبحوث    المركزالمركزالمركز      

 

 

 

175 

 Proceedings of the National Academy of Science, Biological Sciences 

(NASB). 

 Sudanese Journal of Agricultural Sciences 

 DSP-Based Dispersion Compensation: Survey and Simulation( IEEE 

Transaction). 

 Back Stepping Tracking controller for Wheeled Mobile Robot( IEEE 

Transaction). 

 Design and simulation of automatic takeoff and landing for UAV 

using optic flow sensor( IEEE Transaction). 

 Design of a Positioning and Tracking System for Paratroops Team 

(IEEE Transaction). 

 A Literature Review on 3D Video Compression( IEEE Transaction). 

 Journal of American Earth Science.  

 Journal of African Earth Science. 

  :علمیةالْ  كتبمساهمة في تحكیم الْ الْ / هـ

ودان للعلوم جامعة السُّ . عامحشرات الْ أساسیات علم الْ ). 2016(عوض خلف اهللا طه . د.أ .1

 عثمان الحاج نصر. د.أتحكیم  .كنولوجیاوالتِّ 

  

  :طالبمساهمة في إمتحان الْ الْ / و

الب بمختلف في إمتحان الطُّ قومي للبحوث الْ مركز الْ بباحثین الیة توضح مساهمة الْ قاط التَّ النِّ 

  .سبة لكل معهد وهیئة بحثیة، وذلك بالنِّ بالدعلیمیة في الْ مؤسسات التَّ الْ 

  ::صحرصحربیعیة والتَّ بیعیة والتَّ موارد الطَّ موارد الطَّ بیئة والْ بیئة والْ بحاث الْ بحاث الْ أأمعهد معهد 

أثر ). Salim Suliman Mohamed Elshawe )2016/ اويسالم بن سلمان محمد الشَّ   ..11

فراء في رة الصَّ باتیة على نمو إنتاجیة أعالف الذُّ كثافة النَّ ایتروجین والْ مستویات مختلفة من النَّ 

 Effect of different( عودیةعربیة السَّ مملكة الْ منطقة حائل بالْ  –جافة مناطق شبه الْ الْ 

nitrogen levels and plant population density on fodder maize 
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production in Saudi Arabia (Hail area) .( ،معهد بحوث ودراسات رسالة دكتوراه

  .عثمان الحاج نصر. د.أ –ممتحن خارجي . سالمیة، جامعة أمدرمان اْإل سالميعالم اْإل الْ 

ایتروجیني على نمو سمید النَّ مستویات مختلفة من التَّ  رأث). 2016(ین بخیت دفع اهللا الزَّ   ..22

رسالة دكتوراه، . عودیةالسَّ عربیة مملكة الْ بطاطس في منطقة حائل بالْ وٕانتاجیة محصول الْ 

. د.أ –ممتحن خارجي . سالمیة، جامعة أمدرمان اْإل سالميعالم اْإل معهد بحوث ودراسات الْ 

  .عثمان الحاج نصر

علوم مجلس الْ رسالة ماجستیر، . حیویة للمسكیتمكافحة الْ الْ ). 2016(مودة محمد خضر   ..33

عثمان . د.أ –ي داخلممتحن . ودان للعلومبیئة، أكادیمیة السُّ حدیثة والْ قانات الْ حیویة والتَّ الْ 

  .الحاج نصر

). Ameed Suleiman Hammad Bashoum )2016/ عمید سلیمان حماد بعشوم  ..44

Toxicity of some plant extracts synergized with sesame oil against the 

spiny boll worm Earias insulana . ،كلیة الدراسات الزراعیة، رسالة ماجستیر

  .عثمان الحاج نصر. د.أ –ممتحن خارجي . كنولوجیاودان للعلوم والتِّ السُّ جامعة 

  ::حارهحارهمناطق الْ مناطق الْ معهد أبحاث طب الْ معهد أبحاث طب الْ 

5. Nasir Abdelrafie Hamad Elamin (2012-2016). The role of Methylene 

Tetrahydrofolate Reductase Gene polymorphisms (C677T and 

A1298C) and serum Magnisium in Sudanese Patients with Cardiac 

Syndrome X. Ph.D. Thesis, Alneelain University. External examiner 

- Prof. Atif El-Agib.   

6. Safa Mohamed Hamid (2008-2016). Cytogenetic and Molecular 

Cytogenetics (FISH) Study of patients with Constitutional Changes 

and Microdeletion Syndromes. Ph.D Thesis, Alneelain University. 

External examiner - Prof. Atif El-Agib.   

7. Elsone Alhaj Mohamed Ali Tibin (2014-2016). Evaluation of 

antibacterial activity of the Commercial green tea extract against 

E.coli, salmonella and staphylococcus aureus in sudan. M.Sc Public 
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health, University of Khartoum. External examiner - Prof. Atif El-

Agib.   

8. Abeer Abdelhalem Ibrahim (2015-2016).  Anti-Plasmodium 

falciparum IgG and IgG3 in Sudanese patients with periportal fibrosis 

caused by schistosoma mansoni. M.Sc Dissertation, University of 

Khartoum. External examiner - Prof. Atif El-Agib.   

9. Reem Adil Abdelmuttalib (2015-2016). Seriological and Molecular 

detection of Epstein Barr virus in renal transplant recipients in 

Khartoum state Sudan. M.Sc. Dissertation, University of Khartoum. 

External examiner - Prof. Atif El-Agib. 

10. Fayza Ahmed Rahamtalla (2013-2016). Estimation of telomerase 

levels and teleomere length in Sudanese patients with Hepatocellular 

carcinoma and chronic liver diseases. Ph.D. Thesis, Omdurman 

Islamic University. External examiner - Prof. Atif El-Agib.   

1111..  Mona Abdelrahman Hassan (2013-2016).  Alloimmunization 

among pregnant women: Prevalence and outcome. Ph.D. Thesis, 

Alneelain University. External examiner - Prof. Atif El-Agib.  

  ::موادموادهندسیة وتقانة الْ هندسیة وتقانة الْ بحاث الْ بحاث الْ معهد اْأل معهد اْأل 

12. Mona Arbab Osman Elzain (Oct. 2016). Production of Pulp and 

Paper from Date Palm Rachis. M.Sc. Thesis (Engineering), University 

of Khartoum. External Examiner - Prof. Osman Taha Elzaki. 

1133..  Wael Mohammed Marghani Ahmed (Nov. 2016). Recycling of 

School Books Waste. University of Khartoum. M.Sc. Thesis 

(Engineering), University of Khartoum. External Examiner - Prof. 

Osman Taha Elzaki.  
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  خدمات أخرىخدمات أخرى. . 5.45.4 

قومي للبحوث مركز الْ جهات استقبل الْ مع مختلف الْ مستمر القح الْ وفي سبیل التواصل والتَّ  

مور شاور في اْأل ودان للتفاكر والتَّ وبعض معاهده وهیئاته وفود زائرة من داخل وخارج السُّ 

عام مركز خالل الْ طار تشرف الْ وفي هذا اْإل . مستقبليمشتركة وٕامكانیة فتح قنوات للتعاون الْ الْ 

ذي انتهى بتوقیع الَّ یابانیة من منظمة جایكا الْ وفود وفود من بینها م بزیارة عدد من الْ 2016

 . متطفلةعشاب الْ مركز في مجال مكافحة اْأل إتفاقیة مع الْ 

وب ماكینات الطُّ من عدد وتوزیع تصنیع مواد بهندسیة وتقانة الْ بحاث الْ معهد اْأل  واصل 

 .مستفیدةجهات الْ لمختلف الْ مثبت الْ 

عمالق قمر الْ یران برصد ظاهرة الْ فضاء والطَّ وتقني من معهد أبحاث الْ باحث  15شارك عدد  

  .خضراءاحة الْ بالسَّ 
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  رئیساً   حیم ساتيعبداهللا عبدالرَّ . د.أ  /1

  عضواً   عثمانهادي مها الْ . د  /2

  عضواً   ر كرم اهللالبنى تاج السِّ . أ  /3
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