
                                                                                                                          
 

 
 

  النشأة

كمجمس لألبحاث العممية والتقنية ثم كمعيد ) 1971تم إنشاء معيد األبحاث اليندسية وتقانة المواد في عام 
 (م2012 وأخيرًا تم إدماجو مع معيد أبحاث المواد واإللكترونات في العام 1994ألبحاث التقانة في العام 

  .إستجابة  لحاجة البالد لمبحث العممي في حقول اليندسة وتقانة المواد
  الرسالة

تعزيز دور البحوث التطبيقية المتعددة التخصصات في عموم وىندسة المواد واإللكترونيات والتقنية الموائمة 
إضافة إلى المساىمة في إنشاء وتطوير الشركات الصغيرة التي توفر فرص العمل وتنمية  .والتنمية العمرانية
 .االقتصاد الوطني

  الرؤية

 .برامج بحثية مواكبة تحقق التميز عمى المستوى القومي والعالمي
 هداف المعهدأ 

. إجراء الدراسات الالزمة لمتخطيط والتنمية العمرانية الشاممة لحل قضايا اإلسكان .1
إجراء البحوث والدراسات لمخامات السميموزية المتوفرة محميًا سواء خشبية أو ليفية لتحديد إمكانية  .2

 .إستخداميا لصناعة المب والورق واأللواح المركبة المضغوطة
إجراء البحوث والدراسات عمى الخامات الجيولوجية والكيميائية الواعدة إلنتاج بدائل لممواد الصناعية  .3

 .المستوردة بكميات معتبرة
 .تطوير وابتكار مواد بناء جديدة وخاصة البناء بالتراب وصناعة الفخار والخزف والسيراميك .4

 معهد األبحاث الهندسية وتقانة المواد

 صالح الدين دفع هللا. د:  مدير معهد



تصميم وتطوير وتوطين التقانات الصغيرة والوسيطة لدفع تنمية وزيادة دخول األسر بمناطق شبو  .5
 .الحضر والريفية لممساىمة في التنمية المستدامة

التركيب الكيميائي والتركيب : التوصيف الكامل لممواد بإجراء اإلختبارات الالزمة وفقا لممعايير العالمية .6
 . الدقيق  لمخصائص الميكانيكية  والكيربائية والحرارية

, النحاس,الذىب، الحديد  )أبحاث معالجة الخامات حيث يرتكز عمى الخامات ذات الفائده اإلقتصادية  .7
 .(الخ....الكروم

أبحاث تقود إلى إنتاج معدات وأجيزة النظم اإللكترونية توظف في مجاالت ىندسية وصناعية في مجال  .8
 . االتصاالت والتحكم اآللي

بجانب التدريب والتأىيل – تقديم اإلستشارات الفنية لمقطاعين العام والخاص ولممبدعين والمخترعين .9
 .لمكوادر الوطنية نظريًا وعمميًا في التطبيقات الناضجة والتقنيات الواعدة

النشر والتوعية الجماىيرية بكل الوسائط اإلعالمية المتاحة والتجارب التوضيحية المعممية والحقمية لبمورة  .10
النماذج الرائدة لتطبيقات األبحاث الناضجة وقيام سمنارات وورش عمل ومؤتمرات لعرض نتائج األبحاث 

 .وتبادل الخبرات داخميًا وخارجيًا
المعهد  قسامأ 

  :لممعيد أربعة أقسام فنية قائمة وىي 
                      .قسم عموم المواد .1
 .قسم ىندسة الفمزات والخزفيات .2
    .قسم التقنية الموائمة والتنمية العمرانية .3
 .قسم ىندسة اإللكترونيات واإلتصاالت .4

 مجاالت التخصص 

 عادة تدوير الورق . صناعة المب والورق وا 
 إختبارات المواد السميموزية الفيزيائية والميكانيكية وخاصة األخشاب. 
 صناعة األلواح المركبة والمضغوطة. 
 إنتاج مواد كيميائية لمصناعات من الخامات المحمية. 
  نتاج الطوب وبعض الصناعات – تطوير وتصنيع التقانات الصغيرة والوسيطة لمزراعة والترحيالت وا 

 .الغذائية والعطرية



 صناعة مواد البناء والخزف والسيراميك والفمزات والحراريات عمومًا. 
 دراسات التخطيط العمراني الشامل من المأوى إلى المدينة. 
 أبحاث البناء قميمة التكاليف نسبيًا بإستخدام تقانات التراب وسقوفات الفيروسمنت. 
 إستنباط وسائل بديمة لتصريف ومعالجة الفضالت الصمبة والسائمة. 
 تطوير وترقية التقانات الموروثة عن طريق التصميم الصناعي. 
  أبحاث في مجاالت اإللكترونيات واالتصاالت. 

 

التقانات الناضجة  أهم 

 نتاج ماكينات الطوب المثبتإ.  
 نتاج الطوب المثبت قميل التكمفة الغراض البناءإ.  
 نتاج ألواح خشبية مركبة صديقة لمبيئةإ.  
 نتاج ورق من الياف نباتية محميةإ. 
  تقانات صغيرة أخرى مثل عصارة زيت ىيدروليكية 

 . التقني والخضاض
 

 المشاريع البحثية  أهم 

  صناعة المب والورق وااللواح الخشبية المركبة 
 .والمضغوطة واختباراتيا

 نتاج مواد معدنية كيميائية وخزفية من الخامات إ 
  .المحمية تدخل في مختمف الصناعات

  المدينةىلإدراسات التخطيط العمراني الشامل المأوى  
 .نتاج مواد بناء قميمة التكمفة وصديقة لمبيئةإو
 

 

 

 

  



 جهزة التي يمتمكها المعهدألأهم ا 

 جيزة انتاج المب والورق واالخشاب المركبةأ.  

 جيزة تحميل الكيميائي وتقييم عينات الورق أ 

  .والخشب المنتج

 جيزة استخالص وتحسين الخامات المعدنية المحميةأ.   

  الحاضنات 

 حاضنة تكنولوجيا مواد االطراف الصناعية.  

 حاضنة مواد البناء قميمة التكمفة.  

 

 اإلستشارات الفنية وخدمة المجتمع 

  يقدم المعيد اإلستشارات الفنية في مجال إختصاصو في التخطيط العمراني الشامل ومواد البناء
قتصاديًا وذلك لممؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع اجتماعيًا والممباني المالئمة بيئيًا و

.  المدني واالفراد
  وفي مجال الكيمياء وتقنية السميموز يقوم بتدريب الباحثين، من مختمف جامعات السودان

ومعاىده العممية، عمى صناعات المب والورق واألخشاب المضغوطة كما يقوم بتقديم إستشارات 
 .في ىذه التخصصات لمدولة والجيات المعنية

  تقوم الوحدة اليندسية بتطبيق نتائج البحوث في مجاالت البناء قميل التكمفة، كما تقدم خدمات
في مجاالت الصيانة وعمل التصميمات والتقديرات المالية واستمارات العطاءات لمنتسبي وزارة 

تصاالت والمجتمع عامة، وتشارك في اإلشراف عمى تنفيذ نتائج األبحاث اليندسية إلالعموم وا
 .المختمفة وتقديم الخدمات واإلستشارات الفنية بأسس عممية

 

 

 

 

 

 



  يقوم قسم ىندسة التقنية الموائمة والتنمية العمرانية بعمل تقييم فني الختراعات المبدعين في المجاالت
كذلك يضطمع القسم بعمل التصميمات اليندسية وتصنيع . اليندسية والكيميائية ومساعدتيم عمميا وفنيا

 .تصاالتإلنماذج لبعض األجيزة والمعدات المعممية لمجامعات والمعاىد التابعة لوزارة العموم وا
  أثر أبحاث معيد األبحاث اليندسية وتقانة المواد عمى المجتمع يتمثل في تنفيذ العديد من المشاريع

تم تنفيذ ىذه المشاريع بتخطيط وتحت إشراف . السكنية الحكومية أو إلفراد المجتمع ومؤسساتو المدنية
. باحثيو من الميندسين المعماريين والمدنيين

  تدريب طالب العمم والباحثين في مجاالت تميزه، المب والورق، تكنموجيا االخشاب المضغوطة
. والكيمياء وعموم اإللكترونيات والمواد

 تقديم اإلستشارات العممية والفنية في مجال صناعات المب والورق واألخشاب المضغوطة . 
  تدريب الباحثين السودانيين عمى بعض التقانات الحديثة مثل النانوتكنولوجى والتدريب ونشر الوعي

 .بين الباحثين في مجاالت الممكية الفكرية ونقل التقانة
  أصبح المعيد نموذجا في التمويل الذاتى وذلك بإنتاج التقانات وتسويقيا واإلستفادة من عائداتيا لدعم

 .بنياتو التحتية وتمويل مشاريعو
 

 التعاون والشراكات العممية 

  جامعة الجزيرة لتنفيذ فعاليات من مشروع الكناف- شراكة عممية كمية النسيج. 
 تعاون عممي إلنتاج أخشاب مركبة صديقة لمبيئة مع جامعة ببولندا. 
  جامعة بحري، في مجال صناعة الورق- تعاون عممي مع كمية العموم الصناعية والتطبيقية. 

 

 وسائل اإلتصال 
 

 المركز القومى لمبحوث شارع المك نمر   : الموقع
                   شرق مستشفى جعفر بن عوف لألطفال                

 الخرطوم     11111 2404   :.ب. ص    
المدير  +  249  183  770717  :تمفونات

         770706  183  249  + 
 + 249  183  770701     :فاكس    

 iermt@ncr.gov.sd :لكترونياإلبريد     ال
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