
 

 

 

 

 النشأة 

بحاث النباتات الطبية والعطرية بواسطة المجلس أسم وحدة أتحت  م1972تم إنشاء المعهد في عام 

وتوسعت  م1983في عام  ى أن أصبحت معهدا  إل القومي للبحوث، ثم تطورت هذه الوحدة تدريجيا  

يقية عالية الجودة للتنمية المساهمة في التنمية المستدامة بتقديم نتائج بحوث علمية تطب مهامه لتشمل

واإلستغالل األمثل للنباتات الطبية والعطرية وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة ومستحضرات 

لسياسة االعتماد على الذات وتوثيق  شكال صيدالنية قائمة علي النباتات الطبية والعطرية تحقيقا  أو

  ي.وتنميية الموروث السوداني في التداوي باالعشاب والطب الشعب

 هداف المعهدأ 

توطين إجراء التجارب العلمية على النباتات الطبية بغرض إستنباط أدوية تحقيقا لسياسة  .1

 صناعة الدواء.

إجراء األبحاث الزراعية للنباتات الطبية السودانية وتطويرها وأقلمة بعض النباتات الطبية  .2

 .العالمية

علم فائدتها وأخضعت للتجربة اإلكلينيكية تضمين الممارسات والعالجات التقليدية التي برهن ال .3

 العلمية في البرامج الصحية الشاملة للبالد

استخالص مكسبات الطعم والرائحة واللون من النباتات التي تنمو في السودان لإلستفادة منها  .4

 .في صناعة األغذية والمستحضرات الطبية التجميلية

 .تشجيع صناعة العطور من النباتات .5

 .لخبرات السودانية في مجال التداوي باإلعشابجمع وتوثيق ا .6

 .إنشاء معشبة ومتحف النباتات الطبية والعطرية تضم كل االعشاب المستعملة في التداوي .7

 الجمع والمحافظة على الموارد الوراثية السودانية المهددة باالنقراض .8

 .مجاالتهتنظيم وتنشيط وتطوير البحث العلمي في الطب الشعبي في السودان في كافة . .9

توجيه البحث العلمي في الطب الشعبي بغرض تقويم وترشيد الممارسات واألساليب الطبية  .10

 .التقليدية على ضوء العلم الحديث

ربط أبحاث الطب الشعبي بالسياسة الصحية العامة للبالد ومتطلباتها الصحية والحضارية . .11

  .واالجتماعية

راه والدبلوم العالي وتدريب طالب اإلشراف على دراسات طالب الماجستير والدكتو .12

 .الجامعات على مختلف تخصصات دراسات النباتات الطبية والعطرية

 .تقوية الروابط العلمية مع رصفاء المعهد في المنظمات المحلية واإلقليمية والعالمية .13

 المعهد قسامأ 

 معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية والطب الشعبي
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 .امعرضها من خالل أهداف تلك األقسيشتمل المعهد على سبع أقسام والتي سوف يتم 

  

 .جمع وتوثيق النباتات الطبية واالعشاب بالسودان والتعرف علي المكونات الكيميائية لها  .1

تحليل النباتات الطبية والعطرية السودانية لمعرفة المكونات الفعّالة فيها وإستخالصها وتنقية   .2

 تلك المواد والتعرف على تركيبها الكيميائي.

ات فعالة كدواء أو مورد للتصنيع الدوائي لإلنتاج ئية كمكوناعزل ومعرفة التراكيب الكيم .3

 النهائي.

نشاء دستور األدوية إلرافات ووضع مقاييس النباتات الطبية السودانية كنواة عداد المنوجإ .4

 العشبية السودانية. 

 .دراسة وتصنيف وتوثيق النباتات الطبية والعطرية السودانية حسب المناطق الجغرافية .5

 ات الطبية والعطرية السودانية والنباتات السامةطالس النباتأعداد إ  .6

 

  

 .حياء الدقيقةألو المادة الفعالة للنباتات علي اأثار الخالصة آمعرفة  .1

في االنسان والحيوان والتعرف  ةلألمراض المختلف ةوالطفيليات المسبب ةحياء الدقيقألعزل ا .2

 يها.لع

األحياء الدقيقة مثل البكتريا أو الفيروسات أو معرفة أثر الخالصة أو المادة الفعالة النقية على   .3

الطفيليات وذلك بإجراء التجارب على مستنبتات في الزجاج أو داخل حيوانات معملية مصابة 

 .بالعدوى الجرثومية

 للمضادات الحيويه واألثر المضاد للميكروبات المختلفه في ةعمل اختبارات الحساسي .4

 .صل نباتيأكبات من المستخلصات النباتية المختلفة والمر

 ة.دراسة خواص النباتات الطبية السودانية ومستخلصاتها في تنشيط وتثبيط جهاز المناع  .5

ثر المستخلصات النباتية والمادة الفعالة النقية علي الخاليا السرطانية والخاليا السليمة أدراسة  .6

 .معمليا  

 

 .ثار الجانبيةآلتحديد اكد من سالمة الدواء العشبي وأجراء الدراسات السمية  للتإ .1

 ثرأللمستخلصات المائية والكحولية للنباتات الطبية والعطرية لمعرفة  الحيويةإجراء الدراسات  .2

خالصات النباتات أو المواد الفعالة في صورتها الخام أو النقية على حيوانات التجارب وعلى 

الطب  يء استعمالها فنسجة المعزولة من الحيوانات بغرض التأكد من فعاليتها على ضوألا

وتجري هذه التجارب متوازية مع خطوات فصل  ،ومعرفة صفاتها الفارماكولوجية الشعبي

 المواد الفعالة من هذه النباتات. 

جراء الدراسة السمية إثار الجانبية لمستخلصات النباتات، أو المواد الفعالة وذلك بآلدراسة ا .3

 % من الحيوانات تحت الدراسة50 ـلمميتة لللتأكد من سالمة الدواء مع تحديد الجرعة ا

(50LD.) 

 
  

 لكيمياء والتصنيف:قسم ا .1

 

 والطفيليات: ةحياء الدقيقألقسم ا .2

 

 قسم االدوية والسموم: .3

 

 قسم التقانة الزراعية: .4

 



 قلمة النباتات ذات القيمةأحماية النباتات المهددة باالنقراض باالستزراع واالكثار و .1

  .االفتصادية

االستفادة الكاملة من الثروة النباتية التي تزخر بها أقاليم السودان المختلفة وتنويع مصادر  .2

وذلك إلجراء  لي النباتات الدستورية ذات األهمية االقتصاديةالدخل الزراعي بالتركيز ع

 .الحزم التقنية المثلي إلنتاج النباتات ىلإالبحوث الزراعيه للوصول 

حصر النباتات الطبية السودانية المهددة باالنقراض وفق دراسات عملية. وحفظ األصول  .3

ور معتمدة نتاج بذإو، الوراثيةالوراثية للنباتات الطبية والعطرية السودانية وعمل البصمة 

عن الجمع  ستزراع النباتات الطبية والعطرية بدال  إوأيضا تشجيع  ،واعتماد البذور الجيدة

 البرى.

رفع الوعي بين المنتجين والمصدرين والمستثمرين والجهات صاحبة القرار وذلك عن طريق  .4

ة وتطوير االستثمار في  إنتاج الحمالت اإلرشادية وأيام الحقل والسمنارات والمنتديات، وتنمي

النباتات الطبية والعطرية في السودان. ورفع مستوى الصادر من نباتات الصادر التقليدية مثل 

 الكركديه والسنمكة.

 

 

مراض المتوطنة وفق مسارات الكيمياء الحيوية ألدوية جديدة من النباتات لعالج اأكتشاف أ .1

 .والطبية

ات الطبية السودانية والتي يمكن تطويرها لعالج األمراض دوية جديدة من النباتأكتشاف أ .2

 السودان وذلك عبر ثالث مسارات وهي: يالمتوطنة ف

 كسدة جديدة من مستخلصات النباتات الطبية السودانية.أكتشاف مضادات أ 

 مراض بواسطة مستخلصات ألمراض عبر تثبيط االنزيمات ذات العالقة باألمعالجة ا

 دانية.النباتات الطبية السو

 رتباط بين المركبات النقية المفصولة من ألاستخدام الكيمياء الحاسوبية لحساب طاقة ا

 الطبية والمصنعة وبين االنزيمات الختيار بادئيات جديدة الدوية.    النباتات

 
 

 ة.ط الجودبجراء تجارب ضإوضع المستخلصات النباتية في الشكل الصيدالني المناسب مع  .1

  .تية في الشكل الصيدالني المناسبلنباوضع المستخلصات ا .2

 جراء تجارب ضبط الجودة على االشكال الصيدالنية. إ .3

 

 

ربط البحث العلمي بالطب التقليدي بالسياسة الصحية للبالد مع ترقية الموروث الثقافي  .1

 .الصحي

توجيه البحث العلمي في الطب الشعبي بغرض تقويم وترشيد الممارسات واألساليب الطبية  .2

 .تقليدية على ضوء العلم الحديث، وتطوير النافع واالستفادة منه والتخلص من الضارال

العمل على تضمين الممارسات والعالجات التقليدية التي برهن العلم فائدتها وأخضعت  .3

 للتجربة اإلكلينيكية العلمية في البرامج الصحية الشاملة للبالد. 

 :قسم الكيمياء الحيوية .5

 الطبية:

 

 :قسم الصياغة الدوائية .6

 الطبية:

 

 ي:قسم الطب الشعب .7

 الطبية:

 



في مجال الصحة عامة ومجاالت تخصصاتهم  تنمية قدرات المعالجين الشعبيين وتدريبهم .4

 المختلفة. 

 مجاالت عمل المعهد:  

 واألمراض المتوطنة كتشاف نباتات لها فعالية ضد األحياء الدقيقة وضد السرطانأ. 

 قائمة علي النباتات الطبية والعطرية ومستحضرات تجميل كتشاف مكمالت غذائيةأ.  

 كتشاف مبيدات ومحفزات نمؤ من أصل نباتيأ. 

 الدراسات الفارماكولوجية ودراسات المأمونية.  

 نتاج النباتات الطبية والعطريةإنتاج ونقل تقانات إ. 

  صيانة الموارد الوراثية النباتية وتحسين استغالل التنوع الحيوي وصيانة المعارف

 .التقليدية المرتبطة بها

  والعطرية نتاج العضوي للنباتات الطبيةإلاتنمية وتطبيق. 

 الخدمات التي يقدمها المعهد 

 )التدريب  )طويل وقصير المدي 

 الدراسات العليا وبحوث التخرج شراف العلمي علي طلبةألا. 

 ة ذات الصلة بعمل صصتخوالمشاركة في اللجان القومية الم االستشارات الفنية والعلمية

 .المعهد

  النباتات الطبية والعطرية نتاجإالعون الفني ومدخالت. 

 نتاج النباتات الطبية والعطرية.إاسات الجدوى الفنية لإلستثمار في مجال عداد درإ 

 في بعض قواعد البيانات  مجال الطب الشعيي والتداوي باالعشاب البحث في تقديم خدمات

 .العالمية وقواعد البيانات بالمعهد

 مكتبة متخصصة في مجال الطب الشعبي والنباتات الطبية. 

 باتات الطبية والعطريةمعشبة متخصصة في مجال الن. 

 استيعاب طالب الخدمة الوطنية.  

 العاملين والممارسين تدريب تحويلي ورفع قدرات . 

 الطب النفسي الشعبي. 

 )الجراحة وطب العظام الشعبي )البصارة. 

 الثقيف الصحي لالمهات في الممارسات الصحية التقليدية.  

  دورهم ومكانتهم  –عهم الجغرافي توزي –حصرهم  –أبحاث المطببين الشعبيين )تعدادهم

 .االجتماعية

 الوصفات العالجية المستخدمة في الطقوس والمناسبات االجتماعية المختلفة. 

 مسح وجمع ووصف العالجات العشبية الشعبية. 

 وصف وتحليل المجموعات التي تستخدم العالج الشعبي. 

  بسط المعلوماتيه في الطب الشعبي السوداني.  

 لطب الشعبيبيبليوغرافيا ا. 

 قاعدة بيانات الوصفات العالجية الشعبية. 

 موسوعة العالجات الشعبية السودانية. 



 متحف الممارسات الصحية الشعبية السودانية. 

 ـتقنية ال (HTS )ينول اال -لدراسة تثبيط نشاطات انزيمات الجاليكوجين فوسفوليريز

 االستيل كولين استيريز.-البيتا الكتيز -ردكتيز

 الكيمياء الحاسوبية في تصميم االدويةمة برامج تقديم خد 

  اربعة طرق لدراسة مضادات االكسدة DPPH, IRON CHELATING, ABTS, 

SUEROXIDE ANION.   

 كورساتام البية لنيل درجتي الدبلوم العالي و الماجستير بنظطبرنامج االنثروبولوجيا ال. 

 ية.تقديم االستشارات العلمية لمسجل عام الملكية الفكر 

 البرامج والمشاريع البحثية  

 ئيعزل ومعرفة التراكيب الكيميائية كمكونات فعالة كدواء أو مورد للتصنيع الدوا. 

 دوية صيدالنية من نباتات طبية سودانيةأكتشاف وتصنيع إ. 

 إكتشاف مضادات بكتيرية ومضادات فطريات كأدوية من أصل نباتي. 

  نباتيإكتشاف مضاضات التهابات كادوية من أصل. 

 إكتشاف مضادات مالريا كادوية من أصل نباتي. 

 راضاألم استخدام النباتات الطبية في القضاء على الطفيليات والعوائل الوسيطة وناقالت. 

 دراسة النباتات الطبية في تنشيط وتثبيط الجهاز المناعي والخاليا السرطانية. 

 إكتشاف مضادات فيروسية كادوية من أصل نباتي. 

 ثار النباتات الطبية والعطرية.أقلمة واك 

 كتشاف منتجات صناعية ذات قيمة مضافة قائمة على الزيوت الطبيعية.إ 

 ي.نتاج العضوي للنباتات الطبية والعطرية وربط المنتج المحلي بالسوق العالمإلا 

 .بعض  معرفة أثر مستخلصات النباتات أوالمواد الفعالة في صورتها الخام النقية على

لى عيتها عزولة من الحيوانات أو على الحيوانات نفسها بغرض التأكد من فعالاألنسجة الم

 . ضوء إستعمالها في الطب الشعبي ومعرفة صفاتها الفارماكولوجية

 ا ونيتهتصنيع وإنتاج مستحضرات صيدالنية من نباتات طبية سودانية مستهدفة اثبتت  مأم

 وفعاليتها الحيوية.

 .دوية ألتور ايس النباتات الطبية السودانية كنواة إلنشاء دسإعداد المنوغرافات ووضع مقاي

 .العشبية السودانية

 .مشروع بيلوغرافيا النباتات الطبية والعطرية 

 نتاج العضوي للنباتات الطبية والعطريةإلبيبلوغرافيا ا. 

 لممارسات الطب الشعبي بوالية الخرطوم التمويل المسح الشامل.  

 والعطرية السودانية والنباتات السامة إعداد اطلس النباتات الطبية. 

 

 التقانات الناضجة:



Mapricina Effervescent granules 

  تمت صياغة وتصنيع حبيبات فوارة يستخدم كملين

 نبات السنمكةمن مستخلص 

Senna alexanderina 

 

Mapritenax Syrup 

صياغة وتصنيع مستخلص نبات    تمت

Grewiatenax شكل شراب  يف القضيم 

Syrup  يستخدم كمكمل غذائي Grewia 
 

 

 

Mapricine Ointment 

 تمت صياغة وتصنيع مستخلص نبات الشطةCapsicum annum L يف 

ستخدم لتسكين االم التهاب المفاصل ي apricine Ointmentشكل مرهم 

 ي.لمرضى السكر ياالم العضالت وااللم العصبوالروماتويدى، 

Maprillin Effervescent 

granules 

  تمت صياغة وتصنيع حبيبات فوارة

 من مستخلص

تستخدم لتفتيت  Ammi visnagaنبات الخلة البلدية     

 .الكلى يحصاو

MAPTRI solution-RHEU 

  نبات النعناعتمت صياغة محلول يحتوي على زيت مستخلص من MenthaPiperita 

 .لعالج الرطوبة يستخدم

Eucalypti tincture-MAPTRI 

 نبات الكافوريحتوي على زيت مستخلص من  تمت صياغة تنكشرEucalyptus 

Tereticornis ستخدم كمطهر خفيف للرئة ويحفز افرازات الشعب الهوائيةي. 

Maptribucal 



  نبات الكافور تمت صياغة محلول يحتوي مستخلص منEucalyptus 

Tereticornisيستخدم كمطهر للتجويف الفموي. 

MAPTRI Tea 

  البابونج على مجموعة من النباتات:تمت صياغة  شاي يحتوي 

Matricariachamomilla-  النعناعMenthaPiperita-  الشمرFoeniculum 

vulgare-  الكزبرةFructuscoriandri طفالألا عندستخدم لعالج المغص ي. 

 صول نباتيةأمن  ستزراع واالستخالص والتصنيع الدوائيإلحاضنة ا 

تجاه جديد أنتاج اقتصادي ضخم وإلل نباتية هو نواة صوأمشروع حاضنة التصنيع الدوائي من 

يسهم في دعم االقتصاد الوطني ويفتح أفاق جديدة لتوفير سلعة الدواء في شكل علمي وعملي 

رباح بالدخول في أللى فتح قنوات جديدة لسوق الصادرات وتعظيم اإضافة إلوبأسعار زهيدة، با

عداد كبيرة من الخريجين ألى استيعاب إ مجال التصنيع الزراعي الدوائي. تهدف الحاضنة

ن أوالمزراعين والخبراء والمصانع والقطاع الخاص للدخول في هذه المنظومة التي من شأنها 

في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير فرص العمل واالستثمار في القطاعين  يضا  أتسهم 

 الزراعي والصناعي.

بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي م 2016بدأ العمل في مشروع الحاضنة في العام 

نتاجها وطلب إمكانات أالدراسات المختلفة الخاصة بالنباتات المستهدفة في المعهد وكتمال إبعد 

نتاج ومواصفات النباتات المستخدمة كعقار وتحديد إالسوق عليها كمرحلة تمهيدية لوضع معايير 

ختيار نباتي السنمكة والخلة. كما تم الحصول على تمويل إة تم وفي هذه المرحل ،فاعليتها الدوائية

جهزة ومعامل أمن وزارة المالية تحت بند التنمية إلنشاء وحدة مصغرة للتصنيع الدوائي شاملة 

كبر من أشكال الصيدالنية على مستوى ألاالستخالص وضبط الجودة والبحث والتطوير إلنتاج ا

 قطاع الخاص المنتجة لألدوية مثل شركة سيتي فارم.خالل بناء الشراكات مع شركات ال

 اإلصدارات: 

 اصدر المعهد عددا  كبيرا  من المنشورات واألوراق العلمية 

 ءمجالت قومية وعالمية وذلك في شتى يالمحكمة ف

 المجاالت البحثية. 

 

 وسائل اإلتصال 

 السودان.-الخرطوم -شارع المك نمر   الموقع:

 11111الخرطوم 

  2404    .:ص.ب

 ( 00249-183)   784882    : تلفون

 ( 00249-183)  773771     :فاكس

 Maptri@ncr.gov.sd   لكتروني:إلالبريدا
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