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 بسم هللا الرمحن الرحمي

  قى التشاوري حولامللت

دارة الأصول الرمقية ىف مؤسسات البحث العلمى  ا 

 م0203 يوليو 31

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي -القاعة الكربى

 ةــــــــفتتاحية اإلــــــــالجلس
 0051 -0099 ةــــــــفتتاحية اإلــــــــالجلس

 ريمــــــرآن الكـــــالق
 كلمة اللجنة المنظمة 

 للبحوثالمركز القومي  رـــــــــــــمدي ة كلم
 وزير التعليم العالى والبحث العلمىكلمـــــة 

 (59:39 – 90:51) البحث العلمي في البيئة الرقمية  الشراكات والتعاون بين مؤسسات ولى: ل ة اــــــــالجلس

 أ.د. أمنة حامد ة0 ـــــرئيس الجلس
 دارفور باضي األر رد الطبيعة وإستخدام مشروع المواة االولي0 ــــــالورق

  سليمان محمدين د. محجوبدم الورقة0 ــــــــــمق
51090 -51090  

 فرص اإلستدامة -مشروع توثيق التراث الثقافي السوداني0 الثانيةة ــــــالورق
  Sudan Memory: Toward Future Sustainability   

 مشروع ذاكرة السودان -مركز الثقافي البريطانيال -   كاثيرين  دم الورقة0ــــــــــمق

15090 -11090  

 الرقمنة والشراكات  األفريقية  في مجال البحث العلمي 0لثةالثاة ــــــالورق
 جامعة الخرطوم -د. رانيا محمد حسن بليلة   دم الورقة0ــــــــــمق

11090 -51059  

59095- 51059 ــامــــــــــــــاش عـــــــــنــق   

 55:99 -59:39 ةــــــــــــــراحـإست
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 (52:99 -55:99) التخطيط للرقمنة  والممارسات القائمة ة: ـــالثانية ــــــــالجلس

 أ. د. طارق الجمري ة0  ـــــرئيس الجلس
 الرقمنة في هيئة البحوث الزراعيةإدارة األصول 0 الرابعة ة ــــــالورق

 د. أماني أحمد إدريس -حالم موسيإد. دم الورقة0 ـــــــــمق
 

99055-51055  

المركز القومي لتطوير القدرات واألبحاث في مجال حصاد المياة  وكرسي  0لخامسةة اــــــالورق
 اليونسكوللمياة

المركز القومي لتطوير القدرات واألبحاث في مجال  - أ. محمد فيصل  –أ. حاتم البدري دم الورقة0 ــــــــــمق
 مياة  ، كرسي اليونسكوللمياةحصاد ال

51055-59055  

 واقع الرقمنة في الهيئة القومية للغابات0 سادسةالة ــــــالورق
 عصمت  حسن عبد هللا د. دم الورقة0 ــــــــــمق

59055- 51055  

 ــامــــــــــــــاش عـــــــــنــق
 

51055-99051  

 (53:99 -52:99) لتحول الرقمي المفهوم واولويات السياساتا ةـــــة الثالثـــــــالجلس
 
 

  ماجدة ابكر د. أ. ة: ـــــرئيس الجلس
 البحوث والدراسات اإلنمائية  في واقع حفظ وتنظيم األوعية المعلوماتية0 لسابعةة اــــــالورق

   د. إبتسام محمد سليماندم الورقة0 ــــــــــمق
99015- 15051  

 البحوث واإلستشارات الصناعية واقع حفظ وتنظيم األوعية المعلوماتية بمركز 0 منةة الثاــــــالورق
 البحوث واإلستشارات الصناعيةمركز  -شكاك  عباس أ..فاطمة   دم الورقة0ـــــــــمق

15051 - 95015  

 وزارة المعادن -واقع الرقمنة في هيئة األبحاث الجيولوجيه0 تاسعةالة ــــــالورق
  عبد هللا رحاب حسينأ. دم الورقة0 ـــــــــمق

95015- 15015  

  ــامــــــــــــــاش عـــــــــنــق
 
 

15015- 99055  

 53:39-53:99 ةــــــــــــــراحـإست
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(3945: -39:53) التوثيق والنشر واالعالم في مجال البحث العلمي ة:ـــــــة الرابعـــــــالجلس  
   عثمان .د. عبدهأ0 ةـــــرئيس الجلس

 لهيئة القومية لإلذاعة والتلقزيون واقع الرقمنة في ا0 عاشرةة الــــــالورق
 الهيئة القومية لإلذاعة والتلقزيون  -م. بدور عبد النور   دم الورقة0ـــــــــمق

15: 51 -15:59 

  0 واقع المكتبة الوطنية في مجال الرقمنةلحادية عشرة اــــــالورق
 المكتبة الوطنية - أ. فاطمة خليل –يس محمد عبد هللا أ.دم الورقة0 ـــــــــمق

55 :59-15:51 

 مشروع توثيق التراث الثقافي السوداني 0 الثانية عشر ةــــــالورق
 د. بدر الدين عمر الحاج موسي    دم الورقة0ــــــــــمق

15:51-15:59 

 حوث لمركز القومي للبلمية0  اتوثيق معارف البحوث الع 0 الثالثة عشرة ــــــالورق
 د. نصر الدين  حسن أحمد دم الورقة0ـــــــــمق

51055-99055  

  55051 -55099 ــامــــــــــــــاش عـــــــــنــق
 (54:39 – 54:51) ـةـــــــة الـخـتــامـيـــــــالــجــلــس

 نب عبد الرحيم عثمانــــــــزي . أ.د. ة: ـــــرئيس الجلس

 55059 -55051 ات ــــــــــــــــتوصيال
 


