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 النشأة 

تحت مظلة مجلس األبحاث الطبيِّة الذي كان   1972تّم إنشاء معهد أبحاث طب المناطق الحارة في عام 
آلت تبعية   1991يتبع وقتها إلي المجلس القومي للبحوث. في أعقاب حل المجلس القومي للبحوث في عام 

 .القومي للبحوث  لمركزالمكونة ااهد المعهد للمركز القومي للبحوث وأصبح أحد المع
القومي  يترأس الهيكل اإلدارى التنفيذى للمعهد مدير المعهد الذي يتم تعيينه بواسطة مجلس إدارة المركز

 . مؤهل األكاديمي والخبرة الوظيفيةعلى أساس ال للبحوث 
قبل   عد ترشيحه منيرأس كل قسم رئيس قسم يعين من قبل مدير المركز ب يتكون المعهد من أربعة أقسام

 مدير المعهد.
 هداف المعهدأ 

تنمية   بناءالمناطق الحارة بغرض  االضطالع بمهمة إجراء األبحاث العلمية التطبيقية في كافة أمراض  .1
 . يعية متوازنة في المجتمع السودانقتصادية اجتماإ

ية في مجاالت تشخيص وع .2  . ةق الحار الج ومكافحة أمراض المناطتدريب الكوادر الطبية والصحِّّ
العمل على فتح مجاالت واسعة للتعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمنظمات البحثية العلمية   .3

 داخل وخارج السودان.
تدريب العاملين في المجاالت   يتأهيل وتدريب الباحثين ومساعدي الباحثين بالمعهد والمساعدة ف .4

 . لمية التي تدخل في مجال إختصاصهالبحثية والع
للبحوث وخططه وتقديم   يللبحوث التي تتفق مع سياسات المركز القوم العلمي والعملي لدعمتقديم ا .5

 . اعدة للباحثين في حدود إمكانياتهالمس

  

 ةمعهد أبحاث طب المناطق الحار 

 

 د. مبارك مصطفى عبدالرحمنمدير المعهد: 
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 . يعها والسعي نحو الريادة العلميةختراع وتشج إشاعة روح اإلبداع والكشف واإل .6
 .تخصص المعهد   والقطاع الخاص في مجاالت  ستشارات العلمية للمؤسسات الحكوميةتقديم اإل .7
د في الدوريات المحلية المعه ينشر وتوثيق الحقائق العلمية والنتائج التي تم التوصل إليها من قبل باحث  .8

 .والعالمية
 . السودان خارجالمشاركة في المؤتمرات العلمية داخل و  .9

البحث  لتزام بقيم اإليمان والخير والفضيلة وتأصيلتأكيد أخالقيات البحث العلمي واإلالدعوة إلي  .10
 .لعلمي وربطه بتراث األمة الحضارى ا

 توفير تدريب عملى لطالب الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث داخل وخارج السودان. .11
 المعهد قسامأ 

 
 

يقوم قسم الوبائيات بدراسة أنماط إنتشار األمراض ومسبباتها كما يهتم القسم أيضًا بتقييم وسائل   ▪
 رائداً  لمكافحتها. يلعب القسم دوراً  ةاسة فعاليتها وإيجاد طرق حديثة وفعالتشخيصية جديدة لألمراض ودر 

 في دراسة حساسية الطفيليات لألدوية وتتبع إنتشار المورثات المسببة لمقاومة الطفيليات لألدوية.
إجراء األبحاث المتعلقة بوبائيات األمراض المتوطنة مع التركيز على أمراض المناطق  يقوم القسم ب ▪

 ارة.الح
، بإقامة الدورات التدريبية  ات الحقلية بإستخدام الحاسوب القيام بنشر المعرفة وتنمية مهارة تحليل المعلوم ▪

 . وخصوصًا في مجال اإلحصاء الحيوي  للباحثين من داخل وخارج السودان
 
 

تركيز على  المتعلقة باألوجه المناعية ألمراض المناطق الحارة بال ةالعلمي بإجراء األبحاث  يقوم القسم ▪
 . بتلك األمراض  رد الفعل المناعي لإلنسان لدى اإلصابة

 تتم األبحاث في مجاالت أمراض المالريا، البلهارسيا، الكالزار، عمى األنهار، مرض النوم.  ▪
 
 

يجاد  إو  ة المناطق الحار  ي يختص بدراسة نواقل االمراض ف ة األحيائي ةقسم الناقل والدراسات الطبي  ▪
 ا كما يهتم القسم بوسائل تشخيص األمراض ودراسة فعاليتها. طرق حديثة لمكافحته

 :الوبائيات قسم .1

 

 :ةالحيوي  ةالتقنيقسم المناعة و  .2

 

 : ةقسم الطفيليات والحشرات الطبي .3
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اث  . تشمل األبحالمختلفه وطرق مكافحتها األمراض  يقوم القسم بإجراء األبحاث المتعلقة بنواقل ▪
وغيرها من أمراض المناطق   ، مرض النومنواقل أمراض المالريا، البلهارسيا، الكالزار، عمى األنهار

 . الحاره األخرى 
سم بإجراء األبحاث المتعلقة باألمراض المشتركه بين اإلنسان والحيوان المتوطنة مع التركيز  يقوم الق ▪

   على أمراض المناطق الحاره منها.
 
 

  ة الفيروسات والفطريات( المسبب و  ا)الباكتري يعنى بدراسات تتعلق باألحياء الدقيقه مثل يقوم القسم  ▪
 تلفة وتشخيصها.لألمراض المخ

تسببها وإجراء إختبارات  يودراسة األمراض الت ةالمختلف الباكتريا أنواع على بالتركيزالقسم يقوم  ▪
بالعمل  أيضا كما يقوم القسم  ي،تناسب عالج كل مرض باكتير  يالت ةالحساسيه للمضادات الحيوي 

 ةللجهات المستفيد  وتقديم نتائج تلك البحوث  ةعلى تطوير آليات تشخيص األمراض الباكتيري
 . ةالمختلف ةبالمؤسسات الصحي  وتوطينها

  ة ة األحياء المجهؤيطومياه الشرب بواس ةلألطعمالتلوث يقوم القسم بإجراء البحوث في مجاالت  ▪
 ؤثر على صحة االنسان.التي ت

 بالمعهدالمشاريع البحثية  

 : في الزمن السابق التي قام بتنفيذها المعهد  ةالرائد المشاريع البحثيةبعض 
 . (1987  -1984المعوّية بالسودان )  على بويضات البلهارسيا عة قاماً ثر أشأمشروع دراسة  ▪
 . (1988-1986صحية بمنطقة الجزيرة ) مشروع العناية ال ▪
 .  (1991–  1989بالجزيرة والمناقل ) ثر انتشار البلهارسيا أمشروع  ▪
   (.1992-1991الليشمانيا بالسودان )مشروع أبحاث  ▪
 (.  1994-1993الية الخرطوم ) نتشار البلهارسيا البولية بو إمشروع  ▪
   .(1997-1994ماركي لإلحصاء الحيوي )مشروع المعهد الدن ▪
  .(1997-1995ثر اإلصابة بالبلهارسيا البولية ومستوى الحديد في أطفال المدارس )أمشروع  ▪
 .  (1998-1995ألمراض الطفيلية )مشروع دعم ا  ▪
  .(1997-1993) مرض النوم المقاوم للعقاقير بالسودان  دراسة وبائية طفيل ▪

 : ةقسم األحياء الدقيق .4
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 (. 1993-1992مشروع أبحاث الكالزار باالمبسوم لليشمانيا الحشوية )  ▪
   .(1976-1970)  لمكافحة األمراض المعديه بالسودان لندن –مشروع الخرطوم  ▪
 (. 1984-1981مشروع أبحاث عمى الجور بالسودان ) ▪
 (.1992-1979النيل األزرق الصحي ) مشروع ▪
 (.  1988-1985علي عمال نظافة قنوات الري )مشروع دراسة أثر البلهارسيا  ▪
 . (1989-1986البلهارسيا المعوية ) مشروع دراسة خصائص المناعة ضد  ▪
   .(1997-1996مشروع لقاح الليشمانيا ) ▪

 الخدمات المجتمعيه التي يقدمها المعهد 

 :التدريب
ي المعرفة العلمية  يمثل التدريب المستمر حلقة الوصل بين العلماء والباحثين والتطور المضطرد ف ▪

 .ة الدائمةمما يساعد على وضع ومتابعة سياسة علمية تتميز بالحرك
قبل التخرج حسب لوائح لجنة   ةوالخاص ةالمعهد بتدريب الطالب من الجامعات الحكومي  يقوم  ▪

 التدريب بالمعهد.
المسجلين  و  ةوالخاص ةيقوم المعهد بتدريب الطالب من كليات الدراسات العليا بالجامعات الحكومي ▪

 للدرجات العليا )دبلوم عالي ماجستير دكتوراه( حسب لوائح لجنة التدريب بالمعهد.
    بالتعاون مع برنامج التبادل الطالبي العالمي.  ةيقوم المعهد بتدريب الطالب من كليات الطب العالمي ▪

 الخطط المستقبلية للمعهد 

ات في مختلف مجاالت البحث  ر التطور العمل على تطوير العمل داخل المعهد وجعله مواكبًا آلخ ▪
 قليميًا ودوليًا للبحث والتدريب.ن الخارجي، ليكون المعهد مركزًا إ، وزيادة حجم التعاو العلمي

توسيع أنشطة المعهد لتشمل أبحاث األمراض الطفيلية األخرى وكذلك مختلف مجاالت األبحاث   ▪
 األخرى.  ةالطبي

داخل   يالسودان وفقًا لتوزيعها الجغراف يف ةاض المناطق الحار نتشار أمر إ عداد خرائط وبائية لتوزيع و إ  ▪
 السودان.

   فتح آفاق التمويل العالمي لألبحاث التطبيقية. ▪
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 وسائل اإلتصال 

 المعمل القومي للصحة العامة )معمل أستاك( مبني     موقع:ال
 الخرطوم  -شارع القصر                   

 الخرطوم  1304          :ص. ب.
 +  249  183  781845     فون: تل
 tmri@ncr.gov.sd     لكتروني:اإلبريد ال
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