
خطواتى تقترب من تحقیق الحلم الذى ظللت ارنو الى تحقیقھ طیلة الخمس وعشرون عاما 
الماضیة من عمرى عبر رحلة طویلة من الكفاح

خطواتى تقترب من تحقیق الحلم الذى ظللت ارنو الى تحقیقھ طیلة الخمس وعشرون عاما 
ودول الخلیج الى الماضیة من عمرى عبر رحلة طویلة من الكفاح من امریكا الى اوربا

المملكة العربیة السعودیة  واخیر الى التراب الغالى بلدى الحبیب السودان وما احلى الحلم 
احساس رائع ینتابنى وانا اضم الى صدرى والى -عندما یلتمس طریقھ لیصبح حقیقة

ولطالما اشتاقت یمناى لتعزف (اوراقى ھذا الشعار الخاطب بھ المستثمرین قومیا وعالمیا 
واول الغیث قطرة كما كان یحلو لوالدى رحمة اهللا علیھ (انھا اول حبات المطر ) لك اللحنذ

فى ھذه الحظات المضئیة من عمرى المھنى وانا اضع ھذه -ویا لھا من قطرة) ان یقول
النجمة الرائعة على كتفى فإننى اتوجھ بأكفء الضراعة والشكر هللا عز جل شاكرا لھ ھذا 

اتوجھ بالدعاء وبالتوفیق والسداد الى كل الناس الذین جعلوا ذلك العطاء والمن من ثم 
لن اعدكم بانجاز ولكن  بأذن اهللا الواحد األحدٍ سأجعل األنجازات ھى التى . ممكنا شكرا لكم

الى كل من معالى وزیر العلوم -تحكى لكم وفاء الى ما قدمتموه ومنحى ھذه الثقة الغالیة
محمد جالل مدیرالمركز القومى للبحوث وبروف مقدام والتكنلوجیا عیسى بشرى وبروف 

عبد الغنى نائب مدیرالمركز القومى للبحوث وبروف احمد بابكروكیل مدیرالمركز القومى 
للبحوث وبروف انتصار الریح مدیر معھد ابحاث طب المناطق الحارة وبروف سامیة امین 

راجیا اهللا ان یمنحى القوة -الكارب امین الشئون العلمیة والعالقات الدولیة شكرا لكم
ویشمل عملى بالتوفیق والسداد وأن أكون كفؤا لھا وان یوفقنى فى تطویع وتحویل وقلب  
كل ھذا االبداع والذخیرة القومیة التى یذخر بھا المركز القومى للبحوث من اختراعات 

یة المستدامة الى ثروات قومیة ومالیة تدفع بعجلة التنملخیرة العقول العلمیة السودانیة
ببالدى التى فجرھا عمالقة التنمیة المستدامة السودانیة معالى الرئیس المشیر عمرحسن 
احمد البشیر ومعالى النائب الشیخ الجلیل على عثمان محمد طھ ومعالى الفریق اول عبد 
لرحیم محمد حسین ومعالى الفریق اول بكرى حسن صالح ومعالى الدكتور نافع على نافع 

واهللا اكبر وهللا الحمد والعزة للسودان. المؤتمر الوطنى االوفیاءورجاالت



ودمتم وعاش السودان فى خیر ونعمة ورفاء فى ھذا العھد المبارك

:الى مقام اصحاب المعالى
معالى الرئیس المشیر عمرحسن احمد البشیر ومعالى النائب الشیخ الجلیل على عثمان 

حیم محمد حسین ومعالى الفریق اول بكرى حسن محمد طھ ومعالى الفریق اول عبد لر
صالح ومعالى الدكتور نافع على نافع ورجاالت المؤتمر الوطنى االوفیاء ومعالى وزیر 
العلوم والتكنلوجیا عیسى بشرى وبروف محمد جالل مدیرالمركز القومى للبحوث وبروف 

روكیل مدیرالمركز مقدام عبد الغنى نائب مدیرالمركز القومى للبحوث وبروف احمد بابك
القومى للبحوث وبروف انتصار الریح مدیر معھد ابحاث طب المناطق الحارة وبروف 
سامیة امین الكارب امین الشئون العلمیة والعالقات الدولیة شكرا لكم التاحتكم ھذه الفرصة 

....…معتصم…...مرائعة واتمنى ان اكون فى حسن ظنكال



:نولوجیاوزارة العلوم والتك

بتاریخ 2001/ 12أنشئت وزارة العلوم والتكنولوجیا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
:والذي حدد لھا االختصاصات التالیة11/2/2001

لتخطیط للقیام بأبحاث تطبیقیة مرتبطة بالتنمیة وبلورة برامج ومشروعات بحثیة.
تمویل مشروعات البحوث التطبیقیة.
ستفادة القصوى من نتائج البحث العلمي في تطبیقات التنمیة االشراف على تحقیق اال

.الزراعیة والصناعیة والتجاریة واالقتصادیة والتربویة
وتتكون وزارة العلوم والتكنولوجیا من المراكز وھیئات البحوث والصروح التعلیمیة ھذا

:التالیة

المركز القومي للبحوث
ھیئة الطاقة الذریة السودانیة
ث الطاقة وعلوم األرضمركز بحو
دائرة البحوث االقتصادیة االجتماعیة
اكادیمیة السودان للعلوم
المعمل المركزي

:یمكن إیجاز أھداف الوزارة التي تعبر عن غایاتھا في التالي

 تعبئة قطاعات المجتمع من صناع قرار مستثمرین و مستفیدین من منظومة العلم و
.الجھد العلمي و التقنيالتكنلوجیا لتعظیم أدوارھم في

 دعم التفاعالت بین منظومة العلم و التقانة و اإلنتاج بما یخدم الغایة العامة من دفاع
.و رقي و رفعة إقتصادیة و إستعالء إیماني



 اإلھتمام بتطویر قدرات مراكز و مؤسسات البحث العلمي و التقني و ذلك بتوفیر
ودان وخارجھ و تكملة تجھیزات المختبرات التمویل الالزم وفرص التدریب داخل الس

.و المكتبات و مراكز التوثیق
 تشجیع النشر و اإلعالم العلمي بدعم اإلصدارات العلمیة و البرامج العلمیة

.المسموعة و المرئیة و اإلھتمام بتوعیة الجمھور في مجال العلوم و التكنلوجیا
 الحیویة وعلوم الفضاء و الطاقة المتجددة اإلھتمام بالعلوم و التقنیة الحدیثة كالتقانة

.و علوم الحاسوب
 العمل علي إكتشاف و إستقالل الثروات الطبیعیة الموجودة في البالد مع التركیز علي

.البترول و المعادن
 الحد من ھجرة الخبراء و العاملین و ذلك بوضع السیاسات المناسبة لتحفیزھم و

داخل البالد و إغراء المھاجرین منھم علي تشجیعھم علي اإلستمرار في العمل
.العودة

تشجیع روح اإلبداع و الكشف و اإلختراع.
 إستقطاب الكوادر الفنیة و الخبراء من الخارج خصوصًا من الدول اإلسالمیة و

.العربیة و اإلفریقیة
 تشجیع القطاع الخاص للمشاركة في عملیة تعزیز القدرات العلمیة و التقنیة في

.الدالب
sd.gov.most://http

sd.ncr://http

com.wordpress.bluedean://http

Mutasim/ly.bit://http



:قومى للبحوثالمركز ال

م كبدیل للمجلس القومي للبحوث الذي أنشئ في 1991أنشئ المركز القومي للبحوث عام 
لیعني بأجراء البحث العلمي والتطبیقي من أجل التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 1970عام 

في إطار سیاسة الدولة الھادفة إلى تطویر ودعم البحوث العلمیة والتقنیة في السودان، و 
ذلك بالبحث في المجاالت التي لم تلق حظھا من البحث الكافي مثل النباتات الطبیة و 
العطریة، االستشعار عن بعد و التقانة الحیویة و الھندسة الوراثیة باإلضافة إلى البحوث 

كان . في بدائل الطاقة و أبحاث المباني قلیلة التكلفة و البیئة و غیرھا من أفرع العلوم
لوزارة التعلیم العالي و البحث العلمي حینھا حتى قیام وزارة العلوم و التقانة المركز یتبع 

.فتحولت تبعیتھ إلیھا2001في عام 

The National Centre for Research (NCR) was established
in 1991 to replace the former National Council for
Research established in 1970. NCR was established as a
fully fledged multidisciplinary institution mandated to
conduct scientific applied research for development in
specialized areas not adequately covered by other
research organizations e.g. medicinal and aromatic
plants, remote sensing, biotechnology..etc. NCR was
under the Ministry of Higher Education and Scientific
Research. When the Ministry of Science and Technology
(MOST) operated in 2001 NCR was incorporated with
other bodies under MOST.



احساس رائع وانا اضم الى صدرى والى اوراقى ھذا الشعار الخاطب بھ ینتابنى
انھا اول حبات ) ولطالما اشتاقت یمناى لتعزف ذلك اللحن(المستثمرین قومیا وعالمیا 

- ویا لھا من قطرة) واول الغیث قطرة كما كان یحلو لوالدى رحمة اهللا علیھ ان یقول(المطر 
عمرى المھنى وانا اضع ھذه النجمة الرائعة على كتفى فإننى فى ھذه الحظات المضئیة من 

اتوجھ بأكفء الضراعة والشكر هللا عز جل شاكرا لھ ھذا العطاء والمن من ثم اتوجھ 
بالدعاء وبالتوفیق والسداد الى كل الناس الذین جعلوا ذلك ممكنا شكرا لكم

:المعاھد والھئیات
دیمیة التي تعمل مجتمعة في توفیر مدخالت البحث للمركز القومي ھیاكلھ اإلداریة واألكا

العلمي ووضع وتنفیذ إستراتیجیتھ وبرامجھ ومشاریعھ البحثیة المتعددة وذلك من خالل 
عدد من المعاھد والھیئات والمراكز البحثیة و الخدمیة والتي تمتاز بالتفرد وتعدد 

:التخصصات وتكاملھا وھي
یةمعھد أبحاث البیئة والموارد الطبیع
معھد أبحاث طب المناطق الحارة
معھد أبحاث التقانة
معھد أبحاث النباتات الطبیة والعطریة
ھیئة االستشعار عن بعد
ھیئة التقانة الحیویة والھندسة الوراثیة
مركز التوثیق والمعلومات
ھیئة نقل التقانة واألعالم والنشر العلمي
معھد أبحـاث التصحر
زلمعھد أبحاث الزال
معھد أبحاث الطب الشعبي
معھد أبحاث المواد واإللكترونیات
معھد أبحاث الطاقة



:قانون المركز القومي للبحوث

 أصدر مجلس ثورة اإلنقاذ الوطني قرار 1989مشیا مع األمر الجمھوري الثالث لعام
.1991جمھوریا اعتمد فیھ قانون المركز القومي للبحوث 

و لكنھ أبقي علي كل 1977جلس القومي للبحوث لعام لغي المرسوم قانون الم
.مضمون القانون لتسییر المركز القومي للبحوث

 زحوث اسم و مھام و اختصاصات المركللمركز القومي للب1991یتضمن قانون.

 2004عضو مؤسس لالتحاد الفیدرالي ألكادیمیة السودان للعلوم منذ.

:اھداف المركز

ة و التطبیقیة لتحقیق أغراض التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة إجراء البحوث العلمی
.في إطار سیاسات الدولة

 المساھمة في تطویر البحوث العلمیة و التقنیة في السودان و دعمھا و تنظیم
.مناھجھا و وضع السیاسات المرتبطة بأھداف التنمیة

المساعدة للباحثینتوفیر الدعم للبحوث التي تتفق مع سیاساتھ و خططھ و تقدیم.

العمل علي نقل و توطین التقنیة الموائمة و تطویرھا.

 تأھیل و تدریب الباحثین و الكوادر المساعدة و المساھمة في تدریب العاملین في
.المجاالت البحثیة العلمیة األخرى التي تدخل في مجال اختصاصاتھم



و التكنولوجیةتشجیع النشر العلمي و التوثیق في المجاالت العلمیة.

تقدیم المشورة ألجھزة الدولة و لھیئات القطاع الخاص.

 تشجیع القطاع الخاص علي تبني البحوث التطبیقیة و نتائجھا و تطویر استخدام
.التقنیات في المجاالت الصناعیة و الزراعیة و الخدمیة األخرى

تحقیق الریادة إشاعة روح اإلبداع و الكشف و االختراع و تشجیعھا و السعي ل
.العلمیة

 توثیق عالئق التعاون بین مؤسسات العلم و البحث و الجامعات داخل و خارج
. السودان

 الدعوة إلى تأكید أخالقیات البحث العلمي و التزام قیم األدیان و الخیر و الفضیلة و
.تأصیل البحث العلمي و ربطھ بتراث األمة الحضاري

باحثََا یساعدھم عدد من التقانیین والكوادر 250لي یجري البحوث في المركز حوا
مختبَرا تحوي مختلف األجھزة والمعدات المتقدمة 65المساعدة األخرى، ولھ حوالي 

ویتعاون في أجراء البحوث مع عدد من المؤسسات البحثیة والعلمیة في الداخل  و الخارج 
عة روح اإلبداع والكشف بجانب أجراء البحوث التطبیقیة فان المركز یعمل علي إشا

واالختراع وتشجیعھا كما یعمل علي نشر وترویج المعلومة العلمیة من خالل إصدارتھ 
المتعددة مثل مجلة المستخلصات العلمیة، ومجلة البحوث ومجلة الباحث الصغیر، كما یھتم 

قیة كما أیضا بالمطبوعات العلمیة المختلفة مثل الكتب والدراسات والنشرات العلمیة والوثائ
ینظم المركز دورات تدریبیة في مجال تخصصاتھ المختلفة و أیضا المؤتمرات والندوات 
العلمیة المتخصصة والتي من أھمھا المؤتمر العلمي الذي یعقد كل عامین لیقدم اإلنتاج 



العلمي لكافة الباحثین مع التركیز علي اإلنتاج العلمي واالبتكار واالختراع المتصل بنقل 
.والتقانة من أجل التنمیةوتطویر 

:مجاالت عمل المركز

:بعض مجاالت عمل المركز في البحوث و نقل التقانة

استخدام األسمدة غیر الكیمیائیة مثل بكتریا الرایزوبیم كأسمدة حیویة.
المكافحة الحیویة لآلفات الزراعیة باستخدام بدائل المبیدات مثل مستخلص النیم.
التكلفة وتشمل تقنیة إنتاج واستخدام الطوب المثبت وسقوف تقانات البناء قلیلة

.القبوات
 استنباط عینات من النباتات مقاومة للجفاف ، سریعة النضج ومناسبة لألراضي

.الجافة
صناعة اللب والورق و األلواح المضغوطة من الخامات المحلیة.
أبحاث المأوى و المستوطنات البشریة كمشروع قومي.
 أمراض المناطق الحارة مثل المالریا و البلھارسیا و اللیشمانیاأبحاث.
 استخدام تقنیة االستشعار عن بعد لدراسة الموارد الطبیعیة و التخطیط العمراني و

.التنموي
توثیق و تقویم العالج بالطب الشعبي.
أبحاث النباتات الطبیة و العطریة لتحدید فعالیتھا و سالمتھا.
یق و توفیر المعلوماتعملیات التوث.



:الھیكل االداري للمركز القومي للبحوث

جیا و المركز القومي للبحوث ھو احدى المراكز البحثیة التابعة لوزارة العلوم و التكنولو
:یتكون منوللبحوثمجلس ادارة المركز القومينیتكون الھیكل االداري لھ م

رئیس المجلس.
نائب المدیر، الوكیل و یكون مقررا للمجلس، مدیرو المدیر: أعضاء بحكم مناصبھم ،

.المعاھد و الھیئات و المراقب المالي للمركز القومي للبحوث
عضوان یمثالن الباحثین، عضو یمثل طالب البحوث، عضو یمثل :أعضاء مختارون

الفنیین و آخر یمثل العمال، األمین العام للمجلس القومي للتعلیم العالي، ستة أعضاء 
ثلون جامعات مختلفة، الوكیل األول لوزارة المالیة و االقتصاد، خمسة من وكالء یم

الوزارات المرتبطة بعمل المركز، خمسة أعضاء من الھیئات البحثیة األخرى، ثالث 
.من ذوي اآلھلیة العلمیة، و ثالث یمثلون القطاع الخاص

لمجلس العلميا
مدیرو المعاھد و الھیئات
یةأمین  الشئون العلم
المدیر المالي
مدیر شئون الموظفین
مجلس تنسیق العلوم الحیویة و التقانات الحدیثة و البیئة.
أكادیمیة السودان للعلوم-مجلس تنسیق العلوم الحیویة و التقانات الحدیثة و البیئة.
 أكادیمیة السودان للعلوم ھو اتحاد فیدرالي یضم ھیئآت و مراكز البحوث التابعة

لوم و التكنولوجیا و ھذا االتحاد مفتوح لكل من یرغب االنضمام الیھ من لوزارة الع
و یجئ انشاء ھذه . الھیئىت و المراكز و الوحدات التابعة للوزارات األخرى

لتساھم في في تعضید و 2001االكادیمیة بعد قیام وزارة العلوم و التكنولوجیا في 
و لزیادة و توسیع قاعدة انتاج تقویة مسیرة التأھیل و التدریب و البحث العلمي

.التقانات المرتبطة بقضایا التنمیة



:ینسق المجلس للدراسات العلیا في البرامج البحثیة اآلتیة

البرامج البیوطبیة و الحیویة
برامج التقانات الحدیثة
برامج البیئة

الوكیل یتكون المجلس من مدیر المركز القومي للبحوث كمنسق للمجلس، نائب المدیر و
كما یضم مدیرو الھیئآت و المعاھد البحثیة كأعضاء و یمثل أمین الشئون العلمیة مسجال 

.للمجلس في األكادیمیة

یعتبر المركز القومي للبحوث كلیة باالكادیمیة و یشرف علي مجلس تنسیق العلوم الطبیة و 
.الحیویة و التقانات الحدیثة

:أھداف المجلس

وطین التقنیة الموائمة و تطویرھاالعمل علي نقل و ت.
 تأھیل و تدریب الباحثین و الكوادر المساعدة و المساھمة في تدریب العاملین في

.المجاالت البحثیة العلمیة  األخرى التي تدخل في مجال اختصاصاتھم
تشجیع النشر العلمي و التوثیق في المجاالت العلمیة و التقنیة

:المجاالت

یة العمرانیةالمأوى و التنم
التقنیھ الكیمیائیة و السلیولوز
التقنیة الموائمة



 تقانات الفضاء التي تشمل؛ االستشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافیة، نظم
تحدید المواقع و الفلك و تطبیقاتھا

الزالزل
نظم المكتبات و المعلومات
علوم المواد و االلكترونات

السودان للعلوم للدكتوراه، الماجستیر و الدبلوم العالي البرامج المتاحة في اكادیمیة
:باعتماد التقانات الحدیثة

 تقانات البناء قلیلة التكلفة وتشمل تقنیة إنتاج واستخدام الطوب المثبت وسقوف
القبوات

ابحاث السلیولوز و المواد اللیفیة األخرى
أبحاث و دراسات المأوى و المستوطنات البشریة
 المحلیة للخامات الصناعیة الكیمیائیةالبدائل
التقانات الوسیطة
تقنیة االستشعار عن بعد
تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة
نظم تحدید المواقع
تطبیقات تقانات الفضاء في الموارد الطبیعیة، علوم األرض و الكوارث الطبیعیة
تطبیقات تقانات الفضاء في التخطیط العمراني
تطبیقات تقانات الفضاء في ادارة الموارد المائیة
علوم المكتبات
اعداد القواعد الببلیوغرافیة
شبكات المعلومات و المكتبة االفتراضیة و المكتبة االلكترونیة
برنامج دراسات علوم و مخاطر الزالزل و التنبؤات الزلزالیة



برنامج التراكیب الجیلوجیھ میكانكیة الزالزل
 الدراسات الجیوفیزیائیة البحتھ و التطبیقیةبرنامج
برنامج ابحاث االلیاف و المواد المؤلفة
برنامج معالجة الخامات المعدنیة ذات الفائدة االقتصادیة
برنامج المواد البلیومریھ



:تمر العلمي التاسعالمؤ

العلمیة وعرض نتائج البحوث مواصلة لجھود المركز القومى للبحوث فى تنظیم المؤتمرات 
الھادفة للتنمیة فى شتى مناحیھا، نظم المركز القومى للبحوث مؤتمره التاسع بقاعة 

2009دیسمبر 24-22الصداقة بالخرطوم خالل الفترة 

:تحت عنوان

دور البحث العلمي في  التنمیة الزراعیة

:تحت شعار

نحو نھضة زراعیة لتحقیق التنمیة المستدامة

شارك فى المؤتمر لفیف من العلماء والباحثین واساتذة الجامعات وطالب الدراسات العلیا 
.والمھتمین بأمر البحث العلمى وتطبیقاتھ فى التنمیة الزراعیة

:االعالن عن المؤتمر

2009نوفمبر 5-3عقب االتفاق على موضوع المؤتمر و االتفاق المبدئي على موعده 
ة في تجھیز النداء األول باللغة العربیة و االنجلیزیة و تولت لجنة شرعت اللجنة العلمی

االعالم بطباعة ملصقات النداء األول ووزعتھ على نطاق واسع في الخرطوم و الوالیات اال 
أن عدم توزیع النداء األول باللغة االنجلیزیة بنفس الكثافة و الذي اقتصر على الموقع 

حوث ما قلل من مشاركات األجانب و الناطقین بغیر اللغة الاللكتروني للمركز القومي للب
تم االعالن عن المؤتمر و النداء للمشاركة عبر الصحف . العربیة من المشاركة الفاعلة



الیومیة بتواتر منطقي للتأكد من انتشار االعالن كما تولى أعضاء لجنة االعالم نظام وضع 
ات و مراكز البحث و اعتمد رئیس اللجنة الملصقات في لوحات االعالنات الخاصة بالجامع

العلمیة البرید الاللكتروني للمؤتمر السابق وعبر العناوین المسجلة فیھ و ما أضیف الیھا 
.من عناوین النتشار معقول زاد من انتشار االعالن

وضعت اللجنة العلمیة جدوال زمنیا للتعامل مع الملخصات و األوراق العلمیة و عمل 
رد سھل مھمة االتصال و التحاور مع مؤلفي األوراق وصلت بموجبة تلك أفرادھا بتج

.األعداد الكبیرة من ملخصات األوراق و رغبة الكثیرین في المشاركة في جلساتھ
قبل شھر من موعد انعقاد المؤتمر تقرر و نتیجة لجدول أعمال وزارة العلوم و التكنولوجیا 

مما دفع بمزیدا من 2009دیسمبر 24-22یخ الى و رئاسة الجمھوریة الى تغییر ذلك التار
.األوراق و استفادت منھ اللجنة و كتاب األوراق في تجوید عملھم

:افتتاح المؤتمر

22افتتح السید نائب رئیس الجمھوریة المؤتمر في العاشرة من صباح یوم الثالثاء 
ھیئات وزارة العلوم مبتدءًا بالمعرض المصاحب والذي ضم أجنحة لمعاھد و2009دیسمبر 

ومن ثم انتظمت . رض والتكنولوجیا وبعض الشركات واألفراد مبدیا رضاءه بمحتویات المع
.رجلسات المؤتم

فى افتتاحیة المؤتمر خاطب الدكتور مقدام الشیخ عبد الغني رئیس لجنة التسییر نائب مدیر 
ستوى الرفیع من قیادات المركز الحضور مرحبا بھم معبرًا عن سعادتھ للمشاركة بھذا الم

الدولة والسلك الدبلوماسي ومدیري الجامعات وعشیرة الباحثین والضیوف الكرام، مذكرًا 
بھدف تعظیم 1991أن المركز قد درج على إقامة ھذا النشاط المھم كل عامین منذ العام 

االستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمیة والتطبیقیة
.



المركز االستاذ الدكتور محمد جالل محمد أحمد محییا الحضور ومعددًا بعد ذلك تحدث مدیر 
للمواضیع التي تناولتھا المؤتمرات السابقة وتحدث عن انشاء المركز القومي للبحوث الذي 

ذاكرًا أن المركز ظل یجري أبحاثھ بالرغم من 1991جاء خلفا للمجلس القومي للبحوث في 
ًال بإستغالل أصولھ وممتلكاتھ دعمًا لبرامجھ وخططھ ضعف التمویل، آمًال توفره مستقب

. البحثیة ومطالبًا بالتصدیق بتعیین مساعدى باحثین لتواصل األجیال البحثیة

وزیر العلوم والتكنولوجیا األستاذ دكتور ابراھیم أحمد عمر منبھًا إلى ضرورة / تحدث السید
ات العلمیة التى یشھدھا العالم اآلن ھى االھتمام بالعلم النافع وأشار إلى أن التطور والثور

نتاج التقدم العلمى والتقنى طالبًا أخذ الحیطة من الضرر الذى قد یصیب البشریة من جراء 
ھذا التقدم، ضاربًا المثل بما یحدث اآلن فى قمة كوبنھاجن ، مشیدًا بالعلماء السودانیین 

ور المؤسسات البحثیة والتقنیة بدءًا الذین قدموا المثل فى العلم النافع وخیر مثال لذلك تط
.من المجلس القومي للبحوث ثم المركزالقومي ثم وزارة العلوم والتكنولوجیا

تحدث األستاذ علي عثمان محمد طھ نائب رئیس الجمھوریة ، رئیس اللجنة العلیا للنھضة 
راء الزراعیة وراعى المؤتمر للمؤتمرین مؤكدًا دعم الدولة رئیسًا ونائبا أول ووز

ومساندتھم للبحث العلمى والباحثین في جھودھم لتغییر وجھ السودان في كافة المجاالت 
خاصة الزراعة مذكرا بالمعوقات ومنھا نقص التخطیط وانتھاج مبدأ حسن التوظیف 
واالستغالل للموارد لرفع االنتاج وتحسین االنتاجیة في شتى المجاالت، كما شكر الحشد 

ركة الكبیرة للمرأة وارتیادھا لجمیع المجاالت وتحقیقھا لنجاحات الكبیر ومنوھًا بالمشا
مشھودة، وفي ختام حدیثھ تمنى للمؤتمرین مداوالت ناجحة وتوصیات محددة لیمكن تبنیھا 

.ودعمھا لتسھم في تحقیق التنمیة الزراعیة



:األوراق العلمیة

ملخصا 94رت اللجنة ملخصا ألوراق علمیة اختا130ُقدمت للجنة العلمیة حوالي 
لمالئمتھا لمحاور المؤتمر المختلفة و أخطر كتابھا بقبوال مبدئیا لألوراق ریث ایداع أصول 

لم یودع المؤلفین كل . األوراق العلمیة كاملة لمراجعتھا و تقویمھا و موائمتھا مع المحاور
محكمین لألوراق من األوراق كما أسفر التقویم الثاني و الذي استعانت فیة اللجنة العلمیة ب

من مجموع األوراق التي 56داخل و خارج المركز القومي للبحوث اختیار و اعتماد 
منھم و جھزوا 15ورقة للتقدیم كملصقات علمیة، وافق 20وصلت للتقدیم شفاھة و 

الملصقات العلمیة و عرضوھا في المؤتمر كما طلبت اللجنة من بعض الكتاب للكتابة في 
ورقة تم وضعھا بعنایة داخل جدول 62یھا تلك األوراق فاكتملت الى مواضیع لم تغط

المؤتمر آخذین في االعتبار تشابھ مواضیع األوراق و مؤائمتھا في كل جلسة كما تم اختیار 
.رؤساء و مقررین لتلك الجلسات روعي في اختیارھم التخصص و األھلیة الدارة الجلسات

لجلسات المتوازیة في ثالث قاعات بموقع انعقاد المؤتمر نسبة لتعدد األوراق اعتمد نظام ا
التساعھا للجلسة االفتتاحیة حیث " الدولیة"بقاعة الصداقة، استغلت الكبري فیھم و ھي 

امتألت في صباح یوم الثالثاء بتنوع فرید من الضیوف و العلماء و الباحثین و رجاالت 
ذانا بافتتاح المؤتمر السید علي عثمان السلك الدبلوماسي و الوزراء و الوالة خاطبھم ای

محمد طھ نائب رئیس الجمھوریة، و استمرت في تلك القاعة الجلسات لذلك الیوم فكانت 
الجلسة العامة التي قدم فیھ المركز القومي للبحوث باالشتراك مع ھیئة البحوث الزراعیة 

عة برؤئتھا و سیاساتھا رؤیتھ في دور البحث في التنمیة الزراعیة كما شاركت وزراة الزرا
في مجال الزراعة و خططھا المستقبلیة التي قدمھا ممثل الوزیر السید عبد المجید الطیب و 
من ثم عرض السید عبد الجبار ابراھیم أمین برنامج النھضة الزراعیة خططھم و أین ھم 

.من البرنامج الطموح للنھضة بالزراعة في السودان



ك الیوم مشاركات الھیئة العربیة لالستثمار واالنماء الزراعي، ناولت متبقي الجلسات في ذل
كما تحدث بعض كتاب األوراق عن االرشاد و المعلومات الزراعیة و السیاسات و 

.الموجھات في العمل الزراعي

حفل الیوم الثاني و نصف الیوم الثالث بمجموعة من األوراق العلمیة التي قدمت في قاعتین 
للتقانات الزراعیة و االنتاج و تنوعت مواضیع " االقلیمیة"كبرى فیھم منفصالت كانت ال
ما بین األمن الغذائي و المناخ و التجارب المحلیة و " قاعة أفریقیا"القاعة الصغرى 

.الدولیة في العمل الزراعي



:الملصقات العلمیة

الملصقات العلمیة في بھو قاعة افتتح السید مدیر عام المركز القومي للبحوث جلسة 
ملصق علمي 16دیسمبر و التي ضمت 23أفریقیا بالطابق الرابع في الیوم الثاني للمؤتمر 

:من األوراق و التي عبرت عن مضمونھا بالصور و المعلومات و كان تفاصیلھا كاآلتي

الرشید أحمد سالم: تقانة انتاج الزیوت العطریة البریة السودانیة

 Control of gully erosion using cut of drain technique at
Showak area- Dr. Hussein Ahmed Seidahmed

حسان الصائم. د-والیة نھر النیل-نموذج محاكاة الدارة تقنیة الري المحوري.

یاسر -والیة نھر النیل-تأثیر طرق الري و اختالف كمیة المیاه على نمو األشجار
.محمد ابراھیم

حسام الدین حسین محمود-دراسة استجابةأشجار الجوافة لالكثار الخضري

 Processing of Gum Arabic Enzymatically- Ishraga Gala
Abdalla

 The processing properties, chemical characteristics and
acceptability of yoghurt made from non-bovine milk- Ibtisam
Elzubeir.



فاطمة عبدالرؤوف أحمد-تقویم أداء الشتول التقلیدیة و النسیجیة لنبات الموز.

 Alternaria leaf spot on cotton under Gezira conditions-
Gamal Elbadri

 Towards organic agriculture by controlling root-
knotnematodes using natural products- Gamal Elbadri

 Hot response of banana, citrus and ornamentals to
Radopholous similis populations- Gamal Elbadri

 Genetic Diversity of borrowing nematodes Rapholous similis-
Gamal Elbadri

 Appropriate procedures for multiple comparisons of means
in statistical analysis- Sirag Osman Omer Mahmoud

جالل الدین محمد خلیفة- تصنیع مشروبات غازیة من العردیب.

جالل الدین محمد خلیفة-تصنیع مشروبات غازیة من التمر.

 Determination of antioxidant flavinoids in Sudanese honey
samples of different regions- Suzan Makawi, Elrasheed
gadkareem- Saad Ayoub



:المعرض المصاحب

افتتح السید نائب رئیس الجمھوریة المعرض المصاحب للمؤتمر في صباح الیوم األول 
وطاف على اجنحتھ بمعیة السید مدیر المركز القومي للبحوث مشیدا بالتقانات التي حواھا 

ن المعرض، جدیرا بالذكر أستمر المعرض طوال أیام المؤتمر و جذب عددا مقدرا م
الضیوف الي اجنحتھ التي اتسمت باشتمالھا علي العدید من التقانات التي جسدتھا االدارات 
المختلفة لوزارة العلوم و التكنولوجیا مثل مدینة أفریقیا التكنولوجیة، مركز البحوث و 
االستشارات الصناعیة و بعض الضیوف مثل جامعة السالم، شركة لینا لالنسجة الحیویة، 

ات مثل شركة برایم، الملكة للنحل، و معاھد و ھیئات المركز القومي و بعض الشرك
.للبحوث المختلفة



:التوصیات

:تبنى برامج ومشاریع قومیة فى المجاالت اآلتیة

انتاج وتصنیع وتسویق النباتات الطبیة والعطریة بھدف االستثمار.

 والمسكیت) الوكالبودا والھ(مكافحة األعشاب صعبة المقاومة.

التوسع فى الذرة الشامیة فى السودان كمحصول واعد

اعادة تأھیل البنى التحتیة فى المناطق المستھدفة بالتنمیة الزراعیة.

 لوضع حلول تطبیقیة لزیادة دعوة الدولة لتبني منھج التعاقد مع مجموعات بحثیة
.جاالنتا

ةالمنفعة المشتركاحثین لتحقیقاشراك القطاع الخاص فى دعم برامج بحثیة للب.

باتى والحیوانى تشجیع البحوث التى تزید وتحسن وتنوع االنتاج الزراعى بشقیھ الن
.نورعایة المستفیدی

توفیر واتاحة المعلومات المناخیة التى یحتاجھا الباحثون باسعار رمزیًة.

لمعارف التقنیة أھمیة ادراج اھتمامات وھموم المزارع في أجندة البحث وتملیكھ ا
.وتطویر مقدراتھ على استخدام التقانات والمبیدات عن طریق االرشاد الزراعي



 التأكید على أن مفھوم التنمیة المستدامة ال یتم إال بالبحث العلمي واستصحاب
المعلومات واالحصاءات لمعرفة ما لدینا والبناء علیھ

 المزارعین في تطویر البحثاالنتفاع بالمعارف المحلیة واالستفادة من خبرة.

 التأكید على استخدام وتوطین التقانات الحیویة والھندسة الوراثیة الصدیقة للبیئة في
.استنباط األصناف المقاومة لآلفات وسریعة النمو وكثیرة االنتاج

عند راعاة االستخدام المرشد للموارد الطبیعیة الستدامتھا وصون ما تدھور منھام
.ةى نشاطات زراعیتبنى تمویل أ

حفظ وصیانة األصول الوراثیة السودانیة والممارسات التقلیدیة غیر الضارة.

 توجیھ المزید من االھتمام بمجاالت الموارد المائیة مع مراعاة معاییر الكفاءة
.وترشید استخدامھا واعتبار البعد البیئ عند تخطیط وتنفیذ المشروعات التنمویة

 من المركز القومى للبحوث وھیئة البحوث الزراعیة وھیئة تكوین لجنة مشتركة
بحوث الثروة الحیوانیة ووزارة الزراعة والغابات وبرنامج النھضة الزراعیة لمتابعة 

.نائب رئیس الجمھوریة/تنفیذ التوصیات أعاله تحت رعایة السید



:االعالم

لصحف و االذاعة و حظي المؤتمر بتغطیة واسعة في و قبل انعقاده اذ حفلت ا
التلفزیون بالتنویھ لھ فكان للجنة االعالم القدح المعلى في ابراز ذلك للمیدیا و عكس 

.مداوالتھ

لقاءات مباشرة مع مدیر عام المركز القومي للبحوث األستاذ الدكتور محمد جالل و 
رئیس لجنة التسییر الدكتور مقدام الشیخ و رئیس اللجنة العلمیة الدكتور عزت 

.میرغني مع االذاعة و التلفزیون القومي

كان ھناك لقاء مباشرا في یوم السبت قبل ثالث ایام في االذاعة الریاضیة تناول عبر 
ساعتین تحاور السید مدیر المركز و رئیس اللجنة العلمیة مع مقدم البرنامج و 

.المستمعین عبر الھاتف مآالت المؤتمر المختلفة و تأثیره المتوقع

بث التلفزیون القومي مقتطفات من الجلسة االفتتاحیة وتقریرا عن المؤتمر في كما 
النشرة االقتصادیة على مدى الثالث أیام استطلع فیھا التلفزیون مدیر المركز و 
رئیس لجنة التسییر و رئیس اللجنة العلمیة و استطالعات لبعض الحضور و صور 

ت الدور المھم للمؤتمر و الحضور لبعض الجلسات مع تقاریر في غایة الجودة عكس
.الكبیر الذي حظي بھ

أصدر العاملین بھیئة نقل التقانة واالعالم والنشر العلمي بالمركز القومي للبحوث 
ثالث نشرات في كل یوم من ایام المؤتمر اشتملت علي تغطیة یومیة لفعالیات 

.المؤتمر نالت االشادة من الجمیع



لضیوف المؤتمر و العاملین علیھ في نادي النفط بشارع اختتم المؤتمر بلقاء جامع 
النیل و تناولوا وجبة غداء وسط جو أسري بھیج تبودلت فیھ المجامالت و الصور 

.التذكاریة

وشكرا لكم

احمد المعتصم محمد احمد
رئیس وحدة االستثمار

والتنمیة والتطویر
المركز القومى للبحوث
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