
      

1 
 

 

 جاهؼت ػبذاللطيف الحوذ الخكٌىلىجيت
 والبحث الؼلوي  كليت الذراساث الؼليا

    إسبىع البحث الؼلوي األول

  ححج شؼار :  " البحث الؼلوي ركيسة الخقذم الوؼرفي وأداة الريادة واإلبذاع والخٌويت "

              (8الوكاى : هجوغ أبذوم القاػت ) –م 4244ديسوبر  42 – 42السهاى : هي 

 برػايت : هذير الجاهؼت
 ( مجمع أبدوم8القاعة ) ––م  42/24/4244اليوم األول : السبت 

 
 
 

 ص 8:22 –ص  8:22 الجلست اإلفخخاحيت

 القرآى الكرين  

 د.ًسار ػيساوي  -كلوت اللجٌت الوٌظوت  

 د. ػبذالوٌؼن ػبذالؼسيس  –كلوت ػويذ الذراساث الؼليا والبحث الؼلوي 

 أ.د .كوال الحاج  –كلوت هذير الجاهؼت 
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 الجلست االولي

 د.هؼاويت حسي الصائن رئيس الجلست : 

 السهي تـــــالجه ذمـــــإسن الوق الٌشــــــــــــــــاط الرقن

 االَشطح وانفؼانُاخ وانًُافز راخ انطاتغ انؼهًٍ   1

 

د. أزًذ ادسَظ عُذ 

 ازًذ

يؼهذ يشوٌ 

 انتكُىنىخٍ 

 ص  9:88– 8:48

أ.د انؼثاط عُذ ازًذ  تىخهاخ انثسث انؼهًٍ وقضاَا انتًُُح 2

 دمحم 

 ص  9: 28- 9: 88 يشكض انسضاساخ 

3 Prevalence of schist soma haematobium 

among schoolchildren in new foci in Merowe 

locality north state Sudan  

 

د.ػثذانغٍُ دمحم 

 ػثذانغٍُ

يؼهذ يشوٌ 

 انتكُىنىخٍ

 ص 9: 48 -  9:28

4  

 اندىدج فٍ يؤعغاخ انتؼهُى انؼانٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػثذانًُؼى زغٍ د. 

 انساج 

 ص18: 88 - 9: 48 انؼهىو االختًاػُح 
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 اإلفطار إسخراحت

 .أشرف كوال الذيي : أرئيس الجلست                                      الجلست الثاًيت            

5 Effects of electric power blackout on steam 

turbines power plants: (A case study of power 

plant in Sudan) 

 

 ص18:58 – 18:38 كهُح انهُذعح أ.زغٍُ ازًذ زغٍُ

6 The Effects of Dietary Supplementation of 

Garlic and Ginger on Broiler Performance, 

Carcass Characteristic, Meat Quality and 

Intestinal Microbial population 

:  18 – 18:58 انؼهىو وانتكُىنىخُا د.خانذ خهُفح 

 ص11

7 How Does Methanol Assist the Hydrogen Transfer 

in Pd-catalyzed Cyclocarbonylation of Allylic 

Alcohols? Insights from a DFT Study 

 ص11:38 – 11:18 انؼهىو وانتكُىنىخُا  د.يؼاوَح زغٍ انصائى 

8 Ki-67 biomarker is helpful in prognosis & 

differentiation of ovarian tumors in Sudanese 

women (IHC & TMA.) 

 ص11:58 – 11:38 انطة وانؼهىو انصسُح  د. زهًٍ اتشاهُى 

 12:58 – 11:58 ػًُذ انًكتثاخ  د.أيُشج ػالءانذٍَ   APAانتىثُق انؼهًٍ تطشَقح  9

 ص

 انختـــــــاو
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 أبدوم( مجمع 7القاعة ) –م   42/24/4244اليوم الثاني : األحد   

 الجلست االولي

 د.أحوذ إدريس سيذ أحوذ  رئيس الجلست : 

 السهي الجهت إسن الوقذم الٌشـــــــــــــاط  الرقن

 ص 8:28 – 8:88 يشكض انسضاساخ د. دمحم فُر انشزًٍ أزًذ ادسَظ تأهُم يىقغ انكشو انغُازٍ 1

 انتغُش فٍ انغطاء انُثاتٍ تًُطقح يسهُح يشوٌ تئعتخذاو 2

 تقُُاخ االعتشؼاس ػٍ تؼذ  

 ص 8:48 – 8:28 كهُح انهُذعح  دمحم شًؼىٌ  . أ

3 Effect of nurses training program to prevent 

Hemodialysis access failure 

 ص 9:88 – 8:48 كهُح انطة د. يُال ػثذانشزًٍ أزًذ

أثش صُغح انًشاسكح فٍ ًَّى انُاتح انًسهٍ  4

 اإلخًانٍ 

 

 ص 9:28 – 9:88 انؼهىو االختًاػُح ػثذانؼضَض د.ػثذانًُؼى

أثش إعتقالنُح يشاخغ انسغاتاخ ػهٍ االداء انًانٍ )دساعح  5

 دَىاٌ انًشاخؼح انقىيٍ ( –يُذاَُح 

 ص 9:48 – 9:28 انؼهىو االختًاػُح  أ.تغًاخ ػهٍ انسغٍ

6 Study homogenization results for partial 

differential equations using two-scale 

convergence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د.تاج انغش صالذ 

 

 ص18:88 – 9:48 انؼهىو وانتكُىنىخُا 



      

5 
 

 

 

 إسخراحت اإلفطار

 د.آدم يىسف هصطفي : رئيس الجلست                                  الجلست الثاًيت                     

 ص18:58 – 18:38 كهُح انهُذعح أ.يانك كثىػ  إػادج تذوَش خشَذ انُخُم انً يُتح خشثٍ 7

 

 ص11:18 – 18:58 كهُح انطة  د. َادَح ازًذ دمحم  اإلسشاد األكادًٍَ  8

9 EVALUATION OF  E-COMMERCE IN 

SUDAN 

 ص11:38 – 11:18 انؼهىو وانتكُىنىخُا أ.ػائشح ػثذهللا 

دافؼُح االَداص األكادًًَ نذٌ طالب انًشزهح انثاَىَح  18

 انًتأثشٍَ تقُاو عذ يشوي

 

 ص11:58 – 11:38 انؼهىو االختًاػُح د.أزًذ دمحم ازًذ تشاسج

11 How to read a scientific paper ص 12:58 – 11:58 كهُح انهُذعح  أ.أزًذ انساج ػثذانقادس 

 انختـــــــاو
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 ( مجمع أبدوم7القاعة ) –م   42/24/4244اليوم الثالث : األثنين  

 الجلست االولي

 د.ًسار ػيساويرئيس الجلست : 

 السهي الجهت إسن الوقذم الٌشـــــــــــــــــــــاط الرقن

1 Frequency of VIRUS RESTRICTION 

GENE VARIANTS and Their 

Association with HIV infection in 

Khartoum STATE-SUDAN 2022 

 

 ص  8:28 – 8:88 انطة وانؼهىو انصسُح رو انُىسٍَ عُذازًذ  . أ

2 Plant Disease Detection Using 

Convolutional Neural Networks with 

PyTorch 

 

 ص  8:48 – 8:28 هُذعح ان أ.أتىتكش ػثذانسًُذ

 يتطهثاخ انُهىض تانغُازح فٍ انىالَح انشًانُح  3

 

 ص  9:88- 8:48 يشكض انسضاساخ د.ػفشاء ػثًاٌ ػثذهللا

دوس اإلتذاع اإلداسٌ فٍ َداذ انًششوػاخ انصغُشج  4

وانًتىعطح تانتطثُق ػهٍ ششكح دواخٍ انُُم 

 2818ويصُغ تغهُف انخضش وانفاكهح خالل انفتشج )

- 2823) 

 

 ص  9:28 – 9:88 انؼهىو االختًاػُح  أ.تقىٌ انغش اتشاهُى 

5 Clinical outcome of patient presented 

with traumatic brain edema after 

conservative treatments 

 ص 9:48 – 28: 9 انطة وانؼهىو انصسُح أ.ػثًاٌ دمحم 

 يُهدُح انثسث انؼهًٍ  6

 

 

 

 ص18:88 – 9:48 انؼهىو اإلختًاػُح  د. ػادل انفكٍ انشُخ 
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 إسخراحت اإلفطار

 : د.ػبذالوٌؼن ػبذالؼسيس رئيس الجلست                   الجلست الثاًيت                                 

7 Synthesis of Porous carbon from metal-

organic frameworks for high 

performance supercapacitors 

 ص 18:58 – 18:38 انؼهىو وانتكُىنىخُا د.عُذازًذ ػثًاٌ

8 Factors Influencing ERP System– An 

application of  DeLone and McLean’s 

Information System Success Model 

 ص11:18 – 18:58 انؼهىو االختًاػُح  د.دمحم ػهٍ دمحم انًازٍ

9 Impact of gender , C-reactive protein 

and body mass index on erythropoietin 

resistance undex in maintenance 

hemodialysis patients  

 11:38 – 11:18 انطة وانؼهىو انصسُح أ. َذٌ ػثذانشزُى 

 أثش َظى انًؼهىياخ اإلداسَح ػهً انشقاتح اإلداسَح 18

 تانتطثُق ػهً 

 )ششكح كهشتاء عذ يشوٌ(

  11:58 – 11:38 انؼهىو االختًاػُح  أ.اتىرس ػثذانهادٌ 

11 Research Tool  

 

  12:58 – 11:58 كهُح انهُذعح  .أششف كًال انذٍَ أ

 1:28 – 1:18 الخىصياث -الجلست الخخاهيت  

  2:28 -  1:28 حىزيغ الشهاداث
 

 

 

 

 


