ميحرلا نمحرلا هللا مسب
جامعة الخرطوم -كلية الغابات
الكرس ى البحثى للصمغ العربي
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Milestones in the progress of the Research Chair on Gum Arabic
مسيرة الكرس ى البحثى للصمغ العربى
ُ
رقم امللحق
الحدث /املنجز
إجراءآت إدارية
إنشاء الكرس ى البحثى للصمغ العربى
ً
صدور قرار السيد مدير جامعة الخرطوم بتعيين أ.د .حسن عثمان عبدالنور مديرا للكرس ى
البحثي للصمغ العربى
إجتماع مدير الكرس ى بأعضاء هيئة التدريس بكلية الغابات للتبشير بإنشاء الكرس ى وبلورة
مهامه وإختصاصاته
تسمية د .دفع هللا دمحم دفع هللا منسقا ألعمال الكرس ى
إجتماع مدير الكرس ى بأعضاء هيئة التدريس بكلية الغابات وبعض إلاختصاصيين فى
كيمياء وإستخدامات الصمغ العربى
تكليف هيئة البحث العلمى وإلابتكار ملدير ومنسق الكرس ى لتنسيق اعمال املجموعات
البحثية فى الصمغ العربى وألاصماغ الطبيعية أألخري
تخصيص وتأثيث مكتب وفتح حساب بنكى للكرس ى

ب

إلانجازفى إطارمهام وإختصاصات الكرس ى

0

صياغة مسودة إستراتيجية البحث العلمى فى ألاصماغ الطبيعية والراتنجات (-8181
مستمر
)8131
إلاعداد ملشاركة الكرس ى فى مجريات املؤتمرالعالمى للصمغ العربى
مستمر
 8102/00/88تنظيم السمنارألاول للمجموعات البحثية فى الصمغ العربى
سبتمبر/اكتوبر صياغة مسودة مجاالت البحوث فى ألاصماغ الطبيعية والراتنجات فى إطار التعاون بين
الجامعات السودانية وألامريكية
8102
 8102/08/85املشاركة فى سمنار تقويم املجموعات البحثية
مارس-ديسمبر رئأسة فريق العمل الوطنى لصياغة إلاستراتيجية الوطنية للصمغ العربى وألاصماغ
الطبيعية ألاخري ومنتجات الغابات غيرالخشبية
8102
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البناء املؤسس ى للكرس ى
بلورة مهام وإختصاصات الكرس ى
بلورة فرق العمل الداعمة ألعمال اكرس ى
1
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سبتمبر8102-

اكتوبر -8181

ج

تكليف هيئة البحث العلمى وإلابتكار ملدير ومنسق الكرس ى لتنسيق اعمال املجموعات
البحثية فى الصمغ العربى وألاصماغ الطبيعية أألخري-إنتهى هذا التكليف فى  08اكتوبر
8181
تصميم شعارالكرس ى وإعداد موقع للكرس ى بالشبكة العنكبوتية

البحوث ذات الصلة والنشروالترويج
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نوفمبر8107
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8102/5/03
8102/2/00

نشر كتاب" الصمغ العربي فى الغذاء والصحة والصناعة" -تأليف أ.د .دمحم زين على وأ.د.
حسن عثمان عبدالنور -الناشر" :حسن وتاج إلاستشارية"-الطابع :مطبعة جامعة
الخرطوم8107 .
املراجعة النهائية وإلاعداد للطبع :الصمغ العربى :نجم ألالفية الثالثة للغذاء والصحة
والجمال -مداوالت املنتدى العالمى للصمغ العربى -مجلس الصمغ العربى -قاعة الصداقة
الخرطوم 02/07 -سبتمبر .8100ماثل للنشر -مجلس الصمغ العربى
Gum Arabic: Third Millennium Star for Food, Health and Beauty
تدشين كتاب " الصمغ العربى فى الغذاء والصحة والصناعة"
حلقة فى برنامج " السبت أخضر" قناة النيل http://youtu.be/yhjsvPV3uu0
ألازرق-إف إم -إقتصاديات الصمغ العربى-
إستخدامات وتطبيقات الصمغ العربى.
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