6102-6102
خطة مشاريع البحث العلمي

هيئة البحث العلمي والابتكار

اسم
المشروع

هدف المشروع

.1

صناعة
التقاوى

توطين صناعة التقاوى
المالئمة للظروف
البئية بالسودان

.2

حصاد
المياه

 تقليل نسبة المياه
المفقودة
 تحقيق االمن
المائى

.3

صناعة
االغدية

تفعيل ودعم صناعة
الخبز المخلوط

الصناعات
.4
الكيميائية

 االستخدام االمثل
للكيماويات
 التوعية االرشادية
 وضع قوانين لمنع
االستخدام الضار
للمواد الكيمائية

أقتصاديات
التروة
.5
الحيوانية

 اجراء مسح حيوانى
رفع وعى منتجى
الثروة الجيوانية
بأقتصادياتها
 االستفادة من
االتفاقيات متعددة
االطراف فى
مجاالت االستثمار
عبر الشراكات الدكية
مع القطاع العام
والخاص فى المجال
التجارى

تعظيم المتنوج
الجيوانى والسمكى

.6

المتنوج
الجيوانى
والسمكى

االنشطة المعتمدة
 اعالن الباحثين
 استالم البحوث
فرز البحوث
 اعالن الفائزين
تمويل البحوث
متابعة رصد
التنائج
 اعالن الباحثين
 استالم البحوث
فرز البحوث
 اعالن الفائزين
تمويل البحوث
متابعة رصد
التنائج
 اعالن الباحثين
 استالم البحوث
فرز البحوث
 اعالن الفائزين
تمويل البحوث
متابعة رصد
التنائج
 اعالن الباحثين
 استالم البحوث
فرز البحوث
 اعالن الفائزين
تمويل البحوث
متابعة رصد
التنائج

مؤشرات القياس

الوضع
الحالى

توزيع االنشطة حسب السنوات
النتائج المستهدفة

2017

تمويل 4مشاريع
كبيرة عن صناعة
التقاوى

 3مشاريع
صغيرة فى
التقاوى

 انشاء حاضنتين
لصناعة التقاوى
تمويل 4مشاريع
كبيرة عن صناعة
التقاوى

4مشريع بحثية

تمويل 4مشاريع
كبيرة عن حصاد
المياه

 5مشاريع
صغيرة فى
حصاد المياه

 انشاء مشروعين
نموزجيين فى حصاد
المياه
تمويل 4مشاريع
كبيرة عن حصاد
المياه

4مشريع بحثية

تمويل 4مشاريع
كبيرة عن خلط
القمح مع الذرة
تطوير صناعة
االغذية

 5مشاريع
كبيرة فى
االغذية و
العيش
المخلوط

توزيع العيش
المخلوط على
مستوى المحلى
تطوير الصناعات
الغذائية المرتبطة
بالناتج المحلى
تمويل 4مشاريع

انشاء حاضنة
العيش المخلوط

 3مشاريع
صغيرة فى
المواد
الكيميائية

 انشاء حاضنتين
لصناعة الكيميائيات
تمويل 6مشاريع

تمويل 6مشاريع
كبيرة فى المواد
الكيميائية

4مشريع بحثية

 اعالن الباحثين
 استالم البحوث
فرز البحوث
 اعالن الفائزين
تمويل البحوث
متابعة رصد
التنائج

تمويل 10مشاريع
كبيرة فى
أقتصاديات التروة
الحيوانية

 5مشاريع
صغيرة فى
أقتصاديات
التروة
الحيوانية

 انشاء حاضنتين
لصناعة الكيميائيات
تمويل 10مشاريع

4مشريع بحثية

 الموارد الطبيعية
 الثروة السمكية
 اخصاب الماشية
 اللحوم وااللبان
تسويق وتوزيع
االلبان

تمويل 10مشاريع
كبيرة فى تعظيم
المتنوج الجيوانى
والسمكى

 5مشاريع
صغيرة فى
تعظيم المتنوج
الجيوانى
والسمكى

 انشاء 3حاضنات
البحاث االسماك
 انشاء 3حاضنات
البحاث اللحوم
وااللبان
تمويل 10مشاريع
كبيرة

 5مشاريع
بحثية

2018

4مشريع تقنية

4مشريع تقنية

انشاء حاضنة
الصناعات
الغذائية المرتبطة
بالناتج المحلى

4مشريع تقنية

4مشريع تقنية

 5مشاريع بحثية

2019

انشاء حاضنة

انشاء مشروع
نموزجي فى
حصاد المياه

انشاء حاضنة
الصناعات
الغذائية المرتبطة
بالناتج المحلى

انشاء حاضنة

انشاء حاضنة

انشاء 3حاضنة

توزيع التكلفة حسب السنوات
2020

انشاء حاضنة

انشاء مشروع
نموزجي فى
حصاد المياه

انشاء حاضنة
الصناعات
الغذائية المرتبطة
بالناتج المحلى

انشاء حاضنة

انشاء حاضنة

انشاء 3حاضنة

2017

1M

1M

5M

1M

10M

5M

2018

1M

1M

5M

1M

10M

5M

2019

5M

5M

5M

5M

5M

5M

التكلفة الكلية
2020

5M

5M

5M

5M

5M

5M

نمويل
حكومى

10M

10M

10M

10M

20M

15M

من مصادر
اخرى

2M

2M

10M

2M

10M

5M

2

 اصالح النظم
الصحية
 اجراء البحوث
والمسوحات الطبية
الصحية
والبيولوجية
تخطيط نظم الطاقة
الكهربية
مصادر الطاقة
المتجددة
تحسين وسائل
النقل والتوزيع

تمويل 10مشاريع
كبيرة فى صناعة
االدوية

 5مشاريع
صغيرة فى
صناعة
االدوية

تمويل 10مشاريع
كبيرة فى الشبكة
الذكية

 5مشاريع
صغيرة فى
الشبكة الذكية

عدد البحوث
 المبلغ اللكى
للتمويل
عدد المشاريع
الناجحة

300مشروع
تحت التحكيم

.7

صناعة
االدوية

تطوير صناعة االدوية

.8

الشبكة
الذكية

مد الشبكة القومية
للكهرباء لكل الواليات

.9

تمويل
المشاريع
البحثية

تفقيل البحث العلمى
فى الجامعات و تشجيع
البحث العلمى
المشترك

 اعالن الباحثين
 استالم البحوث
فرز البحوث
 اعالن الفائزين
تمويل البحوث
متابعة رصد
التنائج

بحوث
االصالح
 .11المؤسسى
فى
السودان

 المساهمة فى
االصالح
المؤسسى فى
السودان
 اصالح الخدمة
المدنية
 الحوكمة والشفافية
 تدريب قيادات
الخدمة المدنية

 فتح باب التقديم
 استالم الطلبات
 تجكيم الطلبات
 اعالن الفائزين
 تمويل المراكز
 متابعة ورصد
النتائج

عدد البحوث
 المبلغ اللكى
للتمويل
عدد المشاريع
الناجحة

 زيادة االنتاج
وتبنى نظم توطين
التقانة والتقانة
الصناعية
 زيادة الصادرات
واحالل الواردات

 فتح باب التقديم
 استالم الطلبات
 تجكيم الطلبات
 اعالن الفائزين
 تمويل المراكز
 متابعة ورصد
النتائج

عدد المراكز
 المبلغ اللكى
للتمويل

.11

مراكز
التميز

50مشروع
تحت التحكيم

 5مراكز

 انشاء 3حاضنات
صناعة االدوية
تمويل 10مشاريع
كبيرة

 5مشاريع
بحثية

 5مشاريع بحثية

 انشاء 3حاضنات
الشبكة الذكية
تمويل 10مشاريع
كبيرة

 5مشاريع
بحثية

 5مشاريع بحثية

 الموارد الطبيعية
 الثروة السمكية
 اخصاب الماشية
 اللحوم وااللبان
تسويق وتوزيع
االلبان
 التعدين
والبتروكيماويات
ومصادر الطاقة
تطوير صناعة
االدوية
تطوير الممارسات
الحضارية للشخصية
السودانية
تمويل 1200مشاريع
كبيرة
 االصالح
المؤسسى فى
السودان
 اصالح الخدمة
المدنية
 الحوكمة والشفافية
تدريب قيادات
الخدمة المدنية
تمويل 80مشاريع
كبيرة
عدد االوراق
المنشورة
عدد براءات
االختراع
تحسن ترتيب
الجامعات عالميا
واقليميا
تحسن نسبة المنتوج
المحلى وتعظيم
العائدات من المراكز
تمويل 20مراكز
كبيرة

300مشروع

20مشروع

مراكز5

300مشروع

20مشروع

 5مراكز

انشاء 1حاضنة

انشاء 1حاضنة

300مشروع

20مشروع

مراكز5

انشاء 2حاضنة

انشاء 2حاضنة

300مشروع

20مشروع

مراكز5

5M

15M

30M

10M

10M

5M

15M

40M

5M

10M

3M

5M

5M

5M

15M

2M

5M

60M

5M

30M

10M

30M

100M

20M

30M

5M

10M

80M

5M

35M

3

الكراسى
.12
البحثية

الباحثين
.13
الشباب

الملكية
.14
الفكرية

البنية
.15
التحتية

 تفعيل وتعظيم دور
العلماء فى المجتمع
العلمى البحثى
 زيادة المنتوج
العلمى البحثى ذو
الجودة العالية
 االستفادة من
االتفاقيات متعددة
االطراف فى
مجاالت االستثمار
عبر الشراكات
الدكية مع القطاع
العام والخاص

 تفعيل وتعظيم دور
العلماء الشباب فى
المجتمع العلمى
البحثى
 زيادة عدد حاملى
الدراسات فوق
الدكتوراه
 رعاية المبدعين
والمتميزيين
 االستفادة من
االتفاقيات متعددة
االطراف فى
مجاالت االستثمار
عبر الشراكات
الذكية مع القطاع
العام والخاص
 التدريب والتأهيل
 العمل على تشجيع
مفهوم الملكية
الفكرية
 العمل على التنسيق
مع مسجل الملكية
الفكرية لتفعيل
مفهوم التحكيم الفنى
بجوار الوصفى
 عمل قاعدة بيانات
 التسويق لمخرجات
البحث العلمى
 انشاء بنوك للجينات
و المصادر الحيوية
 انشاء مركز الصمغ
العربى
 انشاء السجل الوطنى
للبيانات البحثية
 انشاء خدمات
االلكترونية

 فتح باب التقديم
 استالم الطلبات
 تجكيم الطلبات
 اعالن الفائزين
 تمويل الكراسى
 متابعة ورصد
النتائج

عدد الكراسى
 المبلغ اللكى
للتمويل

 فتح باب التقديم
 استالم الطلبات
 تحكيم الطلبات
 اعالن الفائزين
 تمويل الشباب
 متابعة ورصد
النتائج

عدد الشباب
المستفيد
عدد حاملى
الدراسات فوق
الدكتوراه
 المبلغ اللكى
للتمويل

 مؤتمر التسويق
للمنتجات العلمية
 دورات تدريبية
 تصميم قاعدة
البيانات
 لجان مشتركة بين
وارة العدل
ووزارة التعليم
العالى

 عدد دوارت
المكية الفكرية
 عدد الحقوق التى
تم حفظها فى
قاعدة البيانات
 عدد مؤتمرات
وملتقيات التسويق

 تكوين لجان لعمل
خطة للمشاريع
المختلفة
 االتصال بالجهات
ذات الصلة

-

-

-

 انشاء
السجل
الوطنى
عدد مشاريع البنى
للبيانات
التحتية المنفذة
البحثية
 انشاء خدمات
االلكترونية

عدد االوراق
المنشورة فى مجالت
ذات معدل انتشار
عالى
عدد براءات
االختراع المنشورة
عالميا
تحسن ترتيب
الجامعات عالميا
واقليميا
تحسن نسبة المنتوج
المحلى وتعظيم
العائدات من
الجامعات
تمويل 20كراسى
بحثية
عدد االوراق
المنشورة فى مجالت
ذات معدل انتشار
عالى
زيادة عدد حاملى
الدراسات فوق
الدكتوراه
تحسن ترتيب
الجامعات عالميا
واقليميا
زيادة معدالت
االبتكار فى
الجامعات
تمويل 80مشاريع
شباب

كراسى5

20
شاب

زيادة معدالت تسويق
االبتكار فى
الجامعات
زيادة عدد براءات
االختراع
زيادة الوعى بالملكية
الفكرية
معرفة كيفية كتابة
براءات االختراع

 التدريب
والتأهيل

تسهيل تسيير اعمال
البحث العلمى
بواسطة تطوير البنى
التحتية
تمويل 6مشاريع
كبيرة

 انشاء السجل
الوطنى
للبيانات
البحثية
انشاء خدمات
االلكترونية

 5كراسى

20
شاب

 العمل على
تشجيع مفهوم
الملكية الفكرية

 انشاء مركز
الصمغ العربى

كراسى5

20
شاب

 العمل على
التنسيق مع
مسجل الملكية
الفكرية لتفعيل
مفهوم التحكيم
الفنى بجوار
الوصفى
 عمل قاعدة
بيانات

 انشاء بنوك
للجينات و
المصادر
الحيوية

كراسى5

20
شاب

التسويق
لمخرجات البحث
العلمى

 انشاء بنوك
للجينات و
المصادر
الحيوية

5M

5M

1M

20M

8M

5M

3M

20M

10M

5M

3M

20M

15M

5M

1M

20M

15M

15M

5M

60M

23M

5M

3M

20M

4

اخالقيات
 .16البحث
العلمى

ارساء قواعد اخالقيات
البحث العلمى

تكوين لجنة للخروح
بمقترح

المجالت
.17
العلمية

انشاء عدد من
المجالت ذات الكفاءة
العالية

تكوين لجنة للخروح
بمقترح
البدء فى انشاء
منصة لهده المجالت

االشتراكات
فى
.18
العضويات
العالمية

االشتراك فى قواعد
البيانات العالمية
المهمة مثل السفير
االشتراك فى
المنظمات العالمية مثل
COMSTECH,
COMSTATS, ITS,
etc
االستفادة من االتفاقيات
متعددة االطراف فى
مجاالت االستثمار
عبر الشراكات الدكية
مع القطاع العام
والخاص

متابعة ومخاطبة
المنظمات العالمية
ذات الصلة
رصد النشاطات
التى تقوم بها هذه
المنظمات وتقييم
مدى اهميتها
للسودان

 النظر الى طلبات
براءات الذمة
 تقليل الدعاوى
الخاصة
بالسرقات العلمية
 تقليل نسب
االننحال وسط
الباحثين

تم عمل ورشة
الخالقيات
البحث العلمى

انشاء لجنة دائمة
الخالقيات البحث
العلمى
االشتراك فى قواعد
بيانات عالمية لكشف
االنتحال

االنتهاء من
تكوين اللجنة

عدد المجالت
معامل التاثير

تم تقييم كل
المجالت
الموجوذة
ومكامن الخلل
فى كل منها

انشاء مجالس االدارة
و الهيئات العلمية
تمويل 4مجالت كبيرة

اكتمال نظام
المجالت

عدد العضويات
العالمية
عدد المشاركات
العالمية

-

متابعة ومخاطبة
المنظمات العالمية ذات
الصلة

االشتراك فى
المنظمات

االشتراك فى
قواعد بيانات
عالمية لكشف
االنتحال

ارساء ثقافة
االخالقيات وسط
الباحثين

متابعة طلبات
براءات الذمة

1M

تطوير نظام
المجالت
استقبال االوراق
العلمية

استقبال االوراق
العلمية
زيادة  2الى 4

التحسين المستمر
فى اخراج
المجالت
متابعة تحسين
معامل التاثير

10M

رصد النشاطات
التى تقوم بها هذه
المنظمات
وارسال الوفود
كل حسب
التخصص

رصد النشاطات
التى تقوم بها هذه
المنظمات
وارسال الوفود
كل حسب
التخصص

تقييم مدى اهميتها
للسودان

20M

1M

10M

20M

1M

15M

20M

1M

15M

20M

4M

50M

80M

-

-

-

5

