
الفئات املستهدفة باملشاركة
املنتجــات  مبجــاالت  املهتمــن  الباحثــن   ●

. لطبيعيــة ا
● طالب الدراسات العليا وطالب اجلامعات.

● الهيئة السودانية للمواصفات واملقاييس.

● املسئولن وصناع القرار.
وتطويــر  بحــوث  مبجــال  املهتمــة  الشــركات   ●

الطبيعيــة. املنتجــات 
● مصدري النباتات الطبية والعطرية.

● مصانــع األدويــة، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة، 

وزارة الصحة.
● منظمات املجتمع املدني ذات الصلة باملجال.

شروط االشتراك
املختــار  احملــور  صلــب  يف  البحــث  يكــون  أن   ●

املؤمتــر. أهــداف  مــع  ويتماشــى 
● االلتــزام بالشــروط واللوائــح املتعــارف عليهــا يف 

مجــال البحــث العلمــي.
● أن ال يكــون البحــث قــد مت نشــره مــن قبــل أو مت 

تقدميــه يف مؤمتــر.
قبــل  مــن  العلمــي  للتحكيــم  البحــث  يخضــع   ●

العلميــة. اللجنــة 
ــذة مختصــرة عــن  ● يرســل ملخــص املشــاركة ونب

ــة. الســيرة العلمي
ــة كحــد  ــون امللخــص بحجــم )300 ( كلم ● أن يك

أقصــى.
● بعــد قبــول امللخــص يرســل البحــث كامــاًل باللغــة 

العربيــة أو االجنليزيــة وامللخــص باللغتــن.
 )WORD( يرســل البحــث علــى هيئــة ملــف ●

االلكترونــي. بالبريــد 

خــط  بنــوع  العربيــة  باللغــة  البحــوث   ●

.)14( بحجــم   .)Traditional Arabic(
 Times( البحــوث باللغــة االجنليزيــة بنــوع خــط ●

New Roman( بحجــم )14(
أقصــى  كحــد   )10( البحــث  صفحــات  عــدد   ●

واملالحــق. واجلــداول  األشــكال  شــامال 
.)Harvard( تكتب املراجع بنظام هارفارد ●

● لغة املؤمتر اللغة العربية واالجنليزية. 

نوع املشاركة
ــر مــن الوســائل  ــن املشــاركة بواحــدة أو أكث ● ميك

ــة. التالي
● ورقة علمية كاملة.

● ملصق لبحث علمي.

● معرض له عالقة مبحاور املؤمتر.

الســودان  خــارج  مــن  األوراق  ملقدمــي  ميكــن   ●

أوراقهــم  تقــدمي  أوراقهــم،  قبــول  مت  والذيــن 
إســفيريا. أو  حضوريــا 

مواعيد مهمة 
آخر موعد الستالم امللخصات 

2022 /10/ 2)األوراق وامللصقات(

2022 /11/ 1آخر موعد الستالم البحث كامل

2022 /15/10موعد إفادة املشاركن بقبول األوراق

ملحوظات مهمة:
● سوف يتم طباعة امللخصات يف كتيب.

عــدد  يف  تنشــر  ســوف  الكاملــة  األوراق   ●

خــاص مــن مجلــة البحــوث علــى موقــع املركــز 
املجلــة. لشــروط  وتخضــع  اإللكترونــي 

 https://ncr.gov.sd :املوقع الرسمي للمركز
مراسالت املؤمتر: 

mapsc2022@gmail.com :البريد اإللكتروني للمؤمتر
اللجنة العلمية: 249991973023+ / 249126889517+

المؤتمر العلمي الحادي عشر للمركز القومي للبحوث

11th Scientific Conference of NCR

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المركز القومي للبحوث

المؤتمر العلمي الحادي عشر
تحت شعار:

النباتات الطبية والعطرية مجاالت واعدة من أجل التنمية 
المستدامة وتوطين صناعة الدواء

12-14 ديسمبر 2022 م
قاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-الخرطوم، السودان -



مقدمة
تنظيــم  علــى  للبحــوث  القومــي  املركــز  درج 
مــن  العديــد  ملناقشــة  دوريــه  علميــه  مؤمتــرات 
االقتصــاد  ودعــم  بالتنميــة  املرتبطــة  القضايــا 
وذلــك حتقيقــا للــدور املنــوط بــه خلدمــة املجتمــع 
وتطبيــق  العلميــة  األبحــاث  تنفيــذ  خــالل  مــن 
عقــد  والتطويــر.  االبتــكار  ودعــم  مخرجاتهــا 
املركــز القومــي للبحــوث منــذ العــام1993 عشــرة 
إقليميــه  مبشــاركات  حظيــت  علميــه  مؤمتــرات 
خمســمائة  مــن  أكثــر  تقــدمي  مت  حيــث  ودوليــه 
ورقــه علميــه ذات مخرجــات متميــزة تهــدف إلــى 
منــو االقتصــاد ورفاهيــة املجتمعــات. اجتــه العالــم 
الــى دعــم املنظومــة الدوائيــة بتوفيــر املــواد اخلــام 
لألدويــة مــن خــالل إجــراء البحــوث العلميــة فــى 
ــة والتوســع فــى  ــة والعطري ــات الطبي مجــال النبات
ــه  ــة أحلديث ــا باســتخدام األســاليب العلمي زراعته
وزيــادة القيمــة املضافــة. يعــد الســودان مــن الــدول 
ميتــاز  ملــا  والعطريــة  الطبيــة  بالنباتــات  الغنيــة 
بــه مــن تنــوع بيئــي إضافــة إلــى توفــر املعرفــة 
التقليديــة الثــرة واألبحــاث العلميــة املتميــزة ممــا 
ميكنــه مــن توطــن صناعــة األدويــة ودعــم الدخــل 

القومــي.

أهداف املؤمتر
● التعريــف بالثــروة الطبيعيــة النباتيــة واألهميــة 

االقتصاديــة للتنــوع األحيائــي.
● التعــرف علــى املســتجدات العلميــة والعمليــة يف 

مجــال النباتــات الطبيــة والعطريــة.
ريــادة  و  واالبتــكارات  االســتثمارات  تشــجيع   ●

النباتــات  وتصنيــع  إنتــاج  مجــال  يف  األعمــال 
. والعطريــة  الطبيــة 

والتشــريعات  السياســات  علــى  التعــرف   ●

والقوانــن املنظمــة للتــداول يف مجــال النباتــات 
والعطريــة. الطبيــة 

املرتبطــة  احملليــة  املعــارف  تطويــر  و  تنميــة   ●

باســتخدام و تــداول النباتــات الطبيــة والعطريــة.
● تعزيــز وبنــاء الشــراكات الداخليــة واخلارجيــة 

يف مجــال النباتــات الطبيــة والعطريــة والتنميــة 
املســتدامة.

محاور املؤمتر
احملور األول: التعريف بالتنوع األحيائي:

ــة /  ــة/ الغابي ــة البري ــة والعطري ــات الطبي ● النبات

املائيــة.
● االستخدامات الشعبية.

● مناذج تطبيقية.

● النباتات الطبية والعطرية املستزرعة.

احملــور الثانــي: املســتجدات العامليــة واحملليــة يف 
ــة: ــة و العطري ــات الطبي مجــال النبات

الكائنــات  ضــد  فعاليــة  لهــا  التــي  النباتــات   ●

املمرضــة. الدقيقــة 
Covid 19 النباتات التي لها فعالية ضد ●

● أبحاث التقانات احليوية.

● مضادات األكسدة.

● األنشطة األحيائية للنباتات.

● مدخــالت اإلنتــاج الزراعــي )مبيــدات، أســمدة، 

محفــزات منــو(.
املكمــالت  )التجميــل،  العمليــة  التطبيقــات   ●

الغذائيــة(.

احملــور الثالــث: تشــجيع االســتثمار واالبتــكار يف 
مجــال إنتــاج وتصنيــع النباتــات الطبيــة والعطريــة:
الطبيــة  للنباتــات  القيمــة  سلســلة  تطويــر   ●

. يــة لعطر ا و
واملنظفــات  التجميــل  مســتحضرات  إنتــاج   ●

العطريــة. الزيــوت  مــن  واملعقمــات 
 .(R مجــاالت البحــث والتطويــر ونقــل التقانــة ●

& D)
● التسويق والتصدير.

● حاضنات تقنية )تكنولوجية(.

والتــــــشريعات  الســـياســـــات  الـــــــرابع:  الــــــمحور 
واإلســـــتراتيجيات:

املنظمــة  والتشــريعات  والقوانــن  السياســات   ●

النباتــات الطبيــة والعطريــة يف الســودان )إدارة 
العشــابن(. االســتثمار،  التمويــل،  الصيدلــة، 
● النظم والقوانن املنظمة للتجارب السريرية.

● حقوق امللكية الفكرية.

● التجارب الناجحة يف الدول الشبيهة.

● ضبط اجلودة والتقييس والسالمة.

النباتــات  احملــور اخلامــس: املعــارف احملليــة يف 
والعطريــة: الطبيــة 

● االستخدامات املنزلية للنباتات.

● العشابن واخلارطة اإللكترونية.

.)ABS(  توثيق وحماية املعارف احمللية ●

احملور السادس:  بناء الشراكات:
املعاهــد  )اجلامعــات،  العامليــة  الشــراكات   ●

ICGEB البحثيــة( 
ICCBS ●

● الشــراكات الوطنيــة يف مجــال النباتــات الطبيــة 

والعطريــة.

احملور السابع: التصنيع الدوائي:
● أسس التصنيع الدوائي.

● األشكال الصيدالنية املختلفة.

● توطن صناعة الدواء يف السودان.

للتصنيــع  الالزمــة  التحتيــة  والبنيــة  األجهــزة   ●

الدوائــي.
ــة يف مجــال  ● جتــارب مؤسســات ســودانية وعاملي

اإلنتــاج والتصنيــع الدوائــي مــن مصــدر نباتــي.


