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 كلمة عميد الكلية
 

 

 

 

 

 

 

أحمد هللا سبحانه و تعالى أن تحقق حلم كان يراودنى قبل أن أتولى منصب وكيل الكليه للدراسات العليا و 

و هو أن تهتم  الجامعة و الكلية على وجه الخصوص بوضع استراتيجيات  6002البحوث فى عام 

البحثية لألقسام العلمية لكى تتالقى التخصصات فى الجامعة و الكليات على أهداف بحثية ذات  للمجاالت

أبعاد استراتيجية يكون مردودها ايجابيا  للتعارف العلمى بين أعضاء هيئة التدريس كمستلزم هام لتطوير 

لعلمي العالمى و  تساهم البحث العلمى و كذلك تحويل األفكار البحثيه الى مجاالت بحثية  تواكب التطور ا

 فى حل مشكالت المجتمع المصري المزمنه و كذلك الطارئه.

قطاعات يهتم كل قطاع   2تم تقسيم الجامعه الى   6002وفى  مؤتمر الجامعة للبحث العلمى األول مارس 

ة بمجاالت  بحثية محددة تنبثق منها رسائل الماجستير والدكتوراة ونسبة كبيرة من االبحاث الجاري

باالقسام  و كانت الكلية سباقة لعمل استراتيجية للمجاالت البحثية  باألقسام و تم تحديد موضوعات بحثية 

لكل قسم على مدار الخمس سنوات تم االلتزام بها و كانت النتائج غايه فى االيجابية و النجاح ونتاج ذلك 

للمكافآت على مستوي الجامعة  ان اصبحت الكلية من أكثر الكليات نشرا لألبحاث الدولية و حصدا

لهذه االستراتيجية  هو  ألبرزا وأصبحت احتياجات الكلية للبحث العلمى محددة و معروفة و كان الدور

، و كانت دائما الخطة االستراتيجية للمجاالت البحثية 6002فى عام  CIQAPحصول الكلية على مشروع 

مما إلى حصول الكلية على  قومية للجودة و االعتمادلالقسام مؤشر قوة للكلية فى كل زيارات الهيئة ال

 6000أكتوبر  00االعتماد فى 

يناير  62المحلى ومع بزوغ فجر ثورة  و امتدادا لهذا النجاح الذى ساهم فى حصول الكلية على االعتماد 

قسام  المجيدة الذى ينبىء بإهتمام مصري بالبحث العلمى رأيت أن يتم تحديث هذه الخطة و أن تبذل األ

مجهودا يواكب الحدث وقد تم ذلك بحمد هللا وتوفيقه فى تلخيص المجاالت البحثية الجارية فى الكلية فى 
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هذا الدليل . لذا أود أن أشكر زمالئى الوكالء ورؤساء االقسام واعضاء هيئة التدريس و أبنائي فى مرحلة 

(،و من حسن الطالع أن 6002-6006الدراسات العليا على مجهودهم فى تحديث هذه االستراتيجيه )

يتواكب هذا التحديث مع االنتهاء من اعداد الئحة الدراسات العليا بالكليه بنظام الساعات المعتمدة )دبلوم ، 

 ماجستير ، دكتوراه( .

وفى نهاية هذه الكلمة اود ان نلتزم بمبادئ  واخالقيات البحث العلمى وشرف مهنة الصيدلة التى ننتمى 

ان تكون هذه الخطة نبراسا لنا جميعا تشاركنا شركات الدواء ومراكز البحوث فى تنفيذها لها جميعا و

حالمين فى نهايتها ان نكون فى مصاف الكليات المعتمدة على المستوى االقليمى والعالمى قادرين على 

 حل مشاكل الوطن فى مجال الرعاية الصحية واالكتشافات الدوائية.

 كم ورحمة هللا وبركاته.وفقكم هللا والسالم علي 

أ.د / عبدالناصر بدوى سنجاب   

عميد الكلية 
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 أماني خليفة/ ةالدكتور  ةاألستاذ ةكلمة السيد
 للدراسات العليا والبحوث الكلية وكيل

 
 
 
 
 
 

الراغبين في الحصول على درجات علميـة  العليا الدراسات يسعدنى أن أتوجه بكلمتى هذه إلى طالب
 لدرجــــــــــــة تســــــــــــجيلكم مســــــــــــت ل فــــــــــــى . شــــــــــــمس عــــــــــــين امعــــــــــــةالصــــــــــــيدلة بج مــــــــــــن كليــــــــــــة

األمنيـات  بخـال   إلـيكم أتقـدم أن لـي العليا يطيـب الدراساتمرحلة  فى الكلية تمنح ا التى الدرجات من جديدة
 . وتفوق نجاح من إليه تتطلعون ما لتحقيق بالتوفيق
ــــى وأدعــــوكم  ــــابرة و بالصــــبر للتحل ــــى المث ــــم  تحصــــيل ف ــــة  العل ــــى والمعرف ــــد لكــــم وأتمن  المزي

 رحلـةمال خـالل هـذه لكـم مفيـداا الـدليل هـذا يكـون أن وأتمنـى .والعمليـة العلميـة حيـاتكم فـى والنجـاح التفوق من
 ل . النبي هدفكم الى الوصول سبيل فى

الخبرة العالية فى مختلف التخصصات،  من ذويعضاء هيئة التدريس أ بوجود الصيدلةتتميز كلية 
وقــد بلــد عــدد أبحــاث كليــة الصــيدلة جامعــة عــين شــمس فــي عــام مج ــزة. ضــافة الــى وجــود المعامــل الباإل

.  بحثا على مستوى الجامعة بكليات ا/معاهـدها السـتة عشـر 145ثالثة وثالثون بحثا من اجمالي  2111
 171،111مبلد  2111وبلغت مكافأة النشر الدولي المخصصة من الجامعة للباحثين من الكلية في عام 

نظـام السـاعات ب تـم إعـداد الئحـة دراسـات عليـاخيرة األونة وفى اآلجنية مصري .  492،111من إجمالي 
ــوم  لتشــملالمعتمــدة  ــا المختلفــة )دبل ــةدكتــوراه(  –ماجســتير  –مراحــل الدراســات العلي ــنظم  ألحــدث مواكب ال

اسـة الحاصلين علـى درجتـى الـدبلوم والماجسـتير السـتكمال در  الكلية فرصة لخريجيالالعالمية وذلك التاحة 
بلد عـدد المقيـدين  2111/2112وفي العام الجامعي  مريكية.وروبية واألالدكتوراه فى معظم الجامعات األ 

 طالب. 2طالب و في مرحلة الدكتوراة  27طالب و في مرحلة الماجستير  151في مرحلة الدبلوم 
مـن خـالل البحـث فضـل الطـرق العلميـة أهيـل البـاحثين بأتالكليـة ب ت تمالدراسات العليا وفي مرحلة 

سـواق حوا قادرين على المنافسة فى الحصول على فر  العمل فـى األبوالتطوير والتعليم والتدريب لكى يص
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ت ـدف الـى مواءمـة إسـتراتيجيه بحثيـه  تنفيـذ فيالدراسات العليا  هدافأالمحلية واالقليمية والدولية. وتتبلور 
ت سوق العمـل والمسـتفيد الن ـائي ، مـت التأكيـد علـى باحتياجاربط البحوث االستراتيجية البحثية للجامعة و 

مراكـز البحـوث فـى تنفيـذ المجـاالت البحثيـة ذات األولويـة فـى الجامعات األخرى و التعاون الوثيق مت أهمية 
 البحثية األماكنخطة الدولة عن طريق اإلشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا الذين يعملون فى هذه 

. 
ـــــوتنى ال المناســـــبة وب ـــــذه ـــــر أن يف ـــــل أذك ـــــدير بك ـــــرة الج ـــــود التق ـــــى الكبي ـــــذل ا الت ـــــى مـــــن ب  قبل

 .  الكلية وكالء الكلية السابقين الذين بذلوا الج د في سبيل رفعة شأن هذه األساتذة األفاضل السادة
 اإلداريــــين الســــادة وومعــــاوني م  أعضــــاء هيئــــة التــــدريس للســــادة وتقــــدير تحيــــة كلمــــة تبقــــى ثــــم

ــة ــى بالكلي ــا عل ــائ م نحــوهيم م ــا الدراســات طــالب ألبن ــي ج ــد مــن العلي ــة واألنشــطة الدراســة مجــال ف  الجامعي
 .المختلفة

 .وتفوق نجاح من إليه تتطلعون ما لتحقيق يوفقكم أن القدير العلى اهلل أدعو وختاماا   
 

 أماني خليفة /أ.د
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 رؤية كلية الصيدلة:
معتــرف ب ــا ومركــزاا للتفــوق فــى التعلــيم والبحــث العلمــى وخدمــة أن تكــون الكليــة مؤسســة تعليميــة         
 المجتمت.

 

 رسالة كلية الصيدلة:
 الم نـة بـأخالق يتحلـونعاليـة  كفـاءة ذوي خـريجين تـوفير إلـى شـمس عـين جامعـة –الصـيدلة كليـة ت ـدف 

 البحثيـة كـزوالمرا العمـل سـوق فـي علـي المنافسـة وقـادرين بالمجتمت الصحية الرعاية تحسين في ويساهمون

   . القومية بالثقافة النظريات العالمية دمج سياسة باتباع وذلك المتطورة
 تطوير عملية تخدم والتي والدراسات العليا البكالوريوس لمرحلة والمقررات البرامج تطوير إلي الكلية ت دف كما

 ت دف وكذلك .للمرضي الصحية الرعاية وتحسين جودت ا وتوكيد األدوية وتصميم الجيد الدوائي التصنيت

الكلية  تسعي كما .ومجتمعياا علمياا المتميزةالشخصية  لتكوين للطالب األنشطة المناسبة توفير إلي الكلية
 التوست وتحقيق الذاتي والتعلم بالتعليم لإلرتقاء وبحثياا أكاديمياا متميزين تدريس هيئة أعضاء توفير لضمان

  . المجتمت وخدمة الفكرية واإلس امات ةالجيد والتطبيقية األبحاث العلمية في
 المستفيدين ومت المستمرة مع م العالقة وتنمية بالخريجين اإلتصال روابط زيادة إلي المسئولية تمتد كما

  .الن ائيين
 األهداف االستراتيجية للكلية:

 احتياجات متئم يتال  بما العليا والدراسات البكالوريوس لمرحلتي الدراسية والمقررات البرامج تطوير. 1

 .الدائم التميز ويضمن العمل وسوق المجتمت
شراك م رسالة لتحقيق الالزم والخبراتي األكاديمي بالمستوى التدريس هيئة أعضاء توفير .2  في الكلية وا 

 .والعالمية والقومية المحليه الم نية األنشطة
دخال االجتماعية والمسئولية العلمية الحرية قيم غرس. 3  الطرق الذاتي باستخدام والتعلم لتعليما طرق وا 

 .وخالفه الميداني والتدريب المتطورة التعليمية
  .ذلك لتحقيق المالئم المناخ وتوفير والمقررات للمناهج التقييم طرق تطوير. 4
 تحكم التي واإلرشادات الموثقة والقوانين واألنظمة للسياسات شاملة مناسبة تعليمية تربوية بيئة توفير .5

 .ل ا المساعدة التعليمية وتوفيرالمصادر التعليمية لعالقاتا
 األداء تحقيق جودة كيفية في ومحددة واضحة وأنظمة سياسات بتبني اإلداري الج از أداء تطوير .2

دخال المستمر والتحسين  المحددة بالمعايير ومقارنته األداء قياستحقق كيفية  (guidelines)  أدله أنظمة وا 

 .المسبقة
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 المناسبة األنشطة الدراسة وتوفير فترة خالل واإلداري التعامل العلمي خالل من الطالب رضا تحقيق .7

 .لتكوين الشخصية
 .الكلية رسالة ورؤية تحقق أكاديمية معايير تبنى. 2
 مجال في التعليمية والبرامج المقررات وتطوير الجيدة العلمية والتطبيقية األبحاث في التوست تحقيق. 9

 .للمريض الصحية الرعاية وتحسين وتوكيد جودته الدوائي والتطوير ميم والتصنيتالتص
 .المستفيد الن ائي احتياجات وتلبية مع م المستمرة العالقات وتنمية الخريجين روابط زيادة. 11
 واإلداريين والطالب. التدريس هيئة أعضاء بين البيئة وتنمية المجتمعية بالمشاركة الوعي زيادة. 11
 استمرارية لضمانالتعليمية  والتس يالت والمرافق المباني صيانة استمرارية وضمان الذاتية الموارد تنمية. 12

 .الرسالة تحقيق
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 القيادات األكاديمية بالكلية:
 

 أ.د. عبد الناصر بدوى سنجاب

 عميد الكلية ومشرف على قسم العقاقير

  

 يفةخل محمد أ.د. أمانى إمام

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمى

 

 أ.د. خالد أبو زيد

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 
 

 أ.د. دالل عبد الرحمن أبو العال

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمت وتنميئة البيئة

 

  

 

 أ.د. أميمة سمور

 رئيس قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية
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 ة بدارىأ.د. أسام

 رئيس قسم الصيدلة االكلينيكية
 

 أ.د. أشرف ب ى الدين عبد النعيم

 رئيس قسم األدوية والسموم
 

 أ.د. هالة المسلمى

 رئيس قسم الكيمياء الحيوية

 

 أ.د. محمد مبروك أبو الوفا

 رئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
 

 .د. م ا فاروق عبد الغنىأ

 ليلية الصيدليةرئيس قسم الكيمياء التح
 

 أ.م.د. ناصر سعد محمد

  قائم بعمل رئيس قسم الكيمياء الصيدلية
 

 
 المجاالت البحثية لقسم األدوية و السموم

2112 - 2112  
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 :  الرؤية

 .العالج الدوائي األمثل بأقل تأثيرات سامة
  

 :المجاالت 
 علم السموم البيئى .1
 علم أدوية المخ و األعصاب .2

 بدعالج أمراض الك .3

 األورام السرطانية  .4

 قصور الدورة الدموية عالج حاالت السكر و .5
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 األدوية و السموم القسم

 (1بند)  المجال البحثى
 علم السموم البيئى

 

 بعض السميات البيئية على حيوانات التجاربدراسة دوائية لتأثير  الموضوع

 خطة البحث
مكانيـة الوقايـة بعض السميات البيئيـة و أدراسة تأثير تعتمد على 

 من تأثيرها أو عالج ا 

 هدف البحث
ــة أو الحــد مــن  ــه الوقاي ــأثير أيجــاد عــالج يمكن بعــض الســميات ت

 البيئية

 الخطة التفصيلية
  حيوانات التجارب المعرضة للسم المراد دراستهعالج 

 أخذ عينات دم و أنسجة 

 أجراء بعض التحاليل البيوكيميائية و فح   االنسجة 
من تخصصات اخرى داخل مشاركون 

 قسم الكيمياء الحيوية  و خارج الجامعة

 درجة الماجستير و درجة الدكتوراة و ابحاث و مشاريت علمية النتائج المتوقعة 

 ةمت معايير الجود التطابق

يتفق هذا البحث مت االستراتيجية العامة للجامعة و يندرج تحت 
 علم السموم البيئى :عنوان 

 

 سنوات 5-3 عالتقريبى للموضو  االطار الزمنى

 جنيه مصرى 31111 عاالطار المالى التقريبى للموضو 
 استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البحث   )تحقيق األهداف( مؤشرات النجاح
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 األدوية و السموم القسم

 (2) بند المجال البحثى
 علم أدوية المخ و األعصاب

 

 الموضوع
األمــراض لــبعض المركبــات للحــد مــن ئيــة للتــأثير المحتمــل دراســة دوا

 العصبية والنفسية.

 خطة البحث
الدويــة علــي العمليــات  الســـلوكية بعــض ادراســة تــأثير تعتمــد علــى 

 فى حيوانات التجارب والخلل في وظائف المخ

 هدف البحث
 أمـــراض الج ـــاز العصـــبيأيجـــاد عـــالج يمكنـــه الوقايـــة أو الحـــد مـــن 

 السلوكيةوالتغيرات 

 الخطة التفصيلية

  المخلسموم المعرضة  حيوانات التجاربعالج 

  اجراء بعض التجارب السلوكية 

 أخذ عينات دم و أنسجة 

 أجراء بعض التحاليل البيوكيميائية و فح   االنسجة 
مشاركون من تخصصات اخرى 

 قسم الكيمياء الحيوية  داخل و خارج الجامعة

 النتائج المتوقعة 
درجة الماجستير و درجـة الـدكتوراة و ابحـاث و للحصول على  رسائل

 .مشاريت علمية

 ةمت معايير الجود التطابق
يتفق هذا البحث مت االستراتيجية العامة للجامعة و يندرج تحت 

 علم أدوية المخ و األعصاب :عنوان 
 سنوات 5-3 عاالطار الزمنى التقريبى للموضو 

 جنيه مصرى 31111 عو االطار المالى التقريبى للموض

 استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البحث   )تحقيق األهداف( مؤشرات النجاح
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 األدوية و السموم القسم

 (3بند) المجال البحثى
 عالج أمراض الكبد

 

 الموضوع
لـبعض المركبـات للحـد مـن التليـف دراسة دوائية للتأثير المحتمـل 

 الكبدى 

 حثخطة الب
بعــض االدويــة علــي التليــف الكبــدى و دراســة تــأثير تعتمــد علــى 
 وظائف الكبد 

 هدف البحث
أيجاد عالج يمكنه الوقاية أو الحد من التليـف الكبـدى و تحسـين 

 وظائف الكبد

 الخطة التفصيلية
  المصابة بالتليف الكبدى حيوانات التجاربعالج 

 أخذ عينات دم و أنسجة 

 لبيوكيميائية و فح   االنسجةأجراء بعض التحاليل ا 
مشاركون من تخصصات اخرى داخل و 

 الكيمياء الحيوية خارج الجامعة

 درجة الماجستير و درجة الدكتوراة و ابحاث و مشاريت علمية النتائج المتوقعة 

 ةمت معايير الجود التطابق

يتفق هذا البحث مت االستراتيجية العامة للجامعة و يندرج تحت 
 الج أمراض الكبدع :عنوان 

 

 سنوات 5-3 عاالطار الزمنى التقريبى للموضو 

 جنيه مصرى 31111 عاالطار المالى التقريبى للموضو 

 استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البحث   مؤشرات النجاح)تحقيق األهداف(



 دليل الخطة الخمسية للمجاالت البحثية بكلية الصيدلة - 15 - 
 

 
 

 

 األدوية و السموم القسم

 (4بند) المجال البحثى
 انيةاالورام السرطعالج 

 

 الموضوع
التــاثير المضــاد لــالورام المحتمــل لــبعض المركبــات علــى الخاليــا دراســة 

 السرطانية او حيوانات التجارب  

 خطة البحث
البحث عن بعض مضادات االورام التى يمكن ـا الحـد مـن تكـاثر الخاليـا 

 السرطانية

 هدف البحث
محاولـة ايجـاد  أيجاد عالج يمكنه الحـد مـن تكـاثر الخاليـا السـرطانية و
 عالج مساعد لزيادة الفاعلية و تقليل االعراض الجانبية

 الخطة التفصيلية

 البحث عن مركبات جديدة ذات تاثير مضاد لالورام 

  ــــات المصــــابة ــــا الســــرطانية المزروعــــة او الحيوان عــــالج الخالي
 بالسرطان

 دراسة حركية الدواء و تاثيره الفارماكولوجي 
رى مشاركون من تخصصات اخ

 قسم الكيمياء الحيوية داخل و خارج الجامعة

 درجة الماجستير و درجة الدكتوراة و ابحاث و مشاريت علمية النتائج المتوقعة 

 ةمت معايير الجود التطابق

يتفق هذا البحث مت االستراتيجية العامة للجامعة و يندرج تحت عنوان 
 االورام السرطانيةعالج  :

 

 سنوات 5-3 عى للموضو االطار الزمنى التقريب

 جنيه مصرى 31111 عاالطار المالى التقريبى للموضو 

 استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البحث   مؤشرات النجاح)تحقيق األهداف(
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 األدوية و السموم القسم

 (5بند) المجال البحثى
 قصور الدورة الدموية عالج حاالت السكر و

 

 الموضوع
تاثيرالمحتمل لبعض المركبات في عالج حاالت السكر وقصـور الدراسة 

 الدورة الدموية 

 خطة البحث
البحث عن بعض المركبات التي يمكن ا تحسين مستوي السكر وعـالج 

 حاالت قصور الدورة الدموية

 هدف البحث
ايجاد مركبات يمكن ـا تحسـين جـودة المعيشـة والتقليـل مـن مضـاعفات 

 المرض

 فصيليةالخطة الت

 البحث عن مركبات جديدة خافضة لمستوي السكر في الدم 

 عالج حيوانات التجارب المصابة بمرض السكري 

 اخذ عينات دم 

 دراسة حركية الدواء و تاثيره الفارماكولوجي 

  أجراء بعض التحاليل البيوكيميائية 
مشاركون من تخصصات اخرى 

 قسم الكيمياء الحيوية داخل و خارج الجامعة

 درجة الماجستير و درجة الدكتوراة و ابحاث و مشاريت علمية ائج المتوقعة النت

 ةمت معايير الجود التطابق

يتفق هذا البحث مت االستراتيجية العامة للجامعة و يندرج تحت 
 قصور الدورة الدموية عالج حاالت السكر و :عنوان 

 
 

 سنوات 5-3 عاالطار الزمنى التقريبى للموضو 

 جنيه مصرى 31111 على التقريبى للموضو االطار الما

 استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البحث   مؤشرات النجاح)تحقيق األهداف(
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 المجاالت البحثية لقسم الصيدلة األكلينيكية

2112-2112 

 
 

 :الرؤية
 الرعاية الصحية.مستوى الدواء المناسب للمريض المناسب وزيادة 

 
 :المجاالت

 ة الدواء االكلينيكية.حركي .1

 الصيدلة االكلينيكية .2

 ممارسة الصيدلة .3
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ةاألكلينيكي الصيدلة القسم  

 حركية الدواء األكلينيكية (1المجال البحثي بند رقم )

  حركية الدواء لألدوية الجديدة "دراسة الموضوع 

ي تم هدا المجال فى المقام األول بف م جميت العوامل   البحث خطة
 د تؤثر على النتيجة المرجوة من العالجالتى ق

يعتبر ال دف األساسى للمجال هو ضمان وصول الدواء الصحيح  هدف البحث
للمريض الصحيح فى الوقت المناسب و بالجرعة و السعر 

 المناسبين.

حركية الدواء لألدوية الجديدة قبل حصول ا على موافقة منظمة   الخطة التفصيلية
 الغداء و الدواء.

 فاعالت بين األدوية و األعشاب أو الطعام أو األدوية األخرى.الت 
 .تأثير األمراض على حركية الدواء 
 .متابعة حركية الدواء فى الدم 
  األختالفات الجينية و تأثيرها على فاعلية أدوية السرطان و

 الصرع.
 

من التخصصات األخري من  مشاركون
 داخل و خارج الجامعة

 دوية و السمومالكيمياء الحيوية و األ

 ابحاث منشورة. دكتوراة و رسائل ماجستير و  النتائج المتوقعة
 

 متوافق مت االستراتيجية العامة للجامعة. الموضوع مت معايير الجودة  طابقت

 اإلطار الزمني
 

 سنوات 3-5
 

 جنيه مصري 251،111 االطار المالي التقريبي للموضوع
 اقشة الرسائل و نشر االبحاث.من )تحقيق األهداف( مؤشرات النجاح
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 الصيدلة األكلينيكية القسم

 الصيدلة األكلينيكية (2المجال البحثي بند رقم )

 توى العالجتطوير و تنفيد خدمات الرعاية الصحية من أجل األرتقاء بمس كيفية الموضوع 
 والمريض.

تقييم نتائج و  ضفى ف م أسباب المر  و تطوير دور الصيدلة األكلينيكية البحث خطة
 العالج الدوائى

يتركز هدف هدا المجال فى تطوير و تنفيد خدمات الرعاية الصحية من أجل  هدف البحث 
 األرتقاء بمستوى العالج.

  الخطة التفصيلية

دم لمرضى . تطوير دور الصيدلة األكلينيكية فى تحسين مستوى العالج المق1
 المستشفيات.

 المرض و التعرف على مؤشرات الخطورة و. المساهمة فى ف م أسباب 2
مثل: التوصل الى وسائل أفضل لعالج كل مريض باستخدام األدوية الجديدة  

التغدية الوريدية الكاملة، أدوية القلب و الج از الدورى،  الرعاية الصحية  
 لألطفال و الرضت، المضادات الحيوية، مضادات الصرع، مضادات السرطان.

عالج الدوائى من حيث الفاعلية و اآلثار الجانبية.. تقييم نتائج ال3  
العالج بين  . دراسة تأثير التركيب الجينى كسبب رئيسى فى اختالف نتائج4

 األشخا .
واء )مثل . تأثير المواد الطبيعية )مثل حبة البركة و الموالح( على فاعلية الد5

 مضادات الصرع و السرطان(
 

من التخصصات  مشاركون
 األخري 

 داخل و خارج الجامعة من

 الكيمياء الحيوية و األدوية و السموم

 ابحاث منشورة. دكتوراة و رسائل ماجستير و  النتائج المتوقعة
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الموضوع مت معايير  طابقت
 الجودة 

 متوافق مت االستراتيجية العامة للجامعة.

 اإلطار الزمني
 

 سنوات 3-5
 

االطار المالي التقريبي 
 جنيه مصري 251،111 للموضوع

 مؤشرات النجاح
 )تحقيق األهداف( 

 مناقشة الرسائل و نشر االبحاث.
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 الصيدلة األكلينيكية القسم

 ممارسة الصيدلة (3)المجال البحثي بند رقم 
ل دور الصيدلى و استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة من أج الموضوع 

.تحسين الرعاية الصحية  

 سائل التكنولوجية الحديثةاستخدام الو  البحث خطة

ا المجال فى تطويراستخدام الوسائل التكنولوجية ذيتركز هدف ه هدف البحث
 .الحديثة من أجل تحسين الرعاية الصحية

  الخطة التفصيلية
ى.أ. تنفيد خدمات جديدة ب دف األرتقاء بمستوى األداء الصيدل  

النشرات توعية المرضى عن طريق الكتيبات و ب. توفير سبل أفضل ل
 الطبية.

من التخصصات األخري من  مشاركون
 داخل و خارج الجامعة

 الكيمياء الحيوية و األدوية و السموم

 ابحاث منشورة. دكتوراة و رسائل ماجستير و  النتائج المتوقعة
 

 متوافق مت االستراتيجية العامة للجامعة. الموضوع مت معايير الجودة  طابقت

 اإلطار الزمني
 

 نواتس 3-5
 

 جنيه مصري 251،111 االطار المالي التقريبي للموضوع
 مؤشرات النجاح

 مناقشة الرسائل و نشر االبحاث. )تحقيق األهداف( 
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 المجاالت البحثية لقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية
)2112-2112( 

 

 :الرؤية
 للدواء الجانبية االعراض تقليل و الفاعلية تعظيم بغرض جديدة دوائى ايتاء نظام ابتكار و تطوير

 
 : المجاالت

 الصيدلية التقنيات .1
 النانونية التقنيات .2

 المتقدمة الدوائى االيتاء أنظمة .3
 الدوائى الت ديف .4

 الحيوية الصيدلة .5

 الصيدلية العمليات وتعظيم تطوير .6
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 الصناعية والصيدلة الصيدالنيات القسم

 الصيدلية لتقنياتا (1بند ) ىالمجال البحث

 تعظيم استخدام أنظمة دوائية متقدمة الى المستوى التطبيقى الصناعى موضوعال

 وتوصيف أنظمة دوائية متقدمة الى المستوى التطبيقى الصناعى تحضير البحث خطة

 البحث هدف

 .مبتكرةو هدف البحث هو تحضير انظمة دوائية متقدمة 
ط البحث االكاديمى جادة لربالمحاولة واليتميز هذا المقترح البحثى باالبتكار 

 ،استخداما ألحدث الوسائل التوصيفية ل ذه االنظمة ،بالصناعة الدوائية
مما يؤدى الى فتح قنوات تعاون بين الج ات البحثية مثل كلية الصيدلة 

 .جامعة عين شمس وشركات األدوية

 التفصيلية الخطة

 الدواءبالفارغة والمحملة  األنظمة الدوائية اعداد انواع مختلفة من -1
 ومعدل انطالقه من الجزيئات الدواءدراسة درجة احتواء  -2
 على الحيوانات حيوية دراسات -3

 تخصصات من مشاركون
 الجامعة وخارج داخل أخرى

 ال يئة العامة للطاقة الذرية

 وبحث منشور مستحضر تطبيقىبراءة اختراع ل  المتوقعة النتائج

 الجودة معايير مت التطابق
يتوافق مت خطة البحث المعدة بواسطة جامعة عين شمس  مجال البحث

 فى التقنيات الصيدالنية

االطار الزمنى التقريبى 
 للموضوع

 سنة واحدة

االطار المالى التقريبى 
 للموضوع

 جنية  25111

 تحقيق) النجاح مؤشرات
 (األهداف

   البحث ونشر العملي الجزء استكمال
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صناعيةال والصيدلة الصيدالنيات القسم  

(2بند ) ىالمجال البحث  النانونية التقنيات 

 تحضير جسيمات نانونية  الموضوع

 وتوصيف الجسيمات النانونية الفارغة والمحملة بالدواء تحضير البحث خطة

 زيادة الفاعلية وتقليل السمية الدوائيةاستخدام التكنولوجيا النانونية ل البحث هدف

 التفصيلية الخطة

 والمحملة الفارغة الجسيمات النانونية من مختلفة انواع اعداد .1
 بالدواء

 بالدواء والمحملة الفارغةتوصيف الجسيمات النانونية  .2
الجسيمات  من انطالقه ومعدل الدواء احتواء درجة دراسة .3

 النانونية

 الدراسة الحيوية .4

 أخرى تخصصات من مشاركون
 الجامعة وخارج داخل

التكنولوجيا و للعلوم مصر جامعة  
 King’s college جامعة 

  رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث منشورة المتوقعة النتائج

 الجودة معايير مت التطابق

 عين جامعة بواسطة المعدة البحث خطة مت يتوافق البحث مجال
  ديفوالت النانونية التقنيات) الدوائى التصنيت مجال فى شمس
(الدوائى  

االطار الزمنى التقريبى 
 للموضوع

سنوات 3-5  

االطار المالى التقريبى 
 للموضوع

جنية  141111  

 تحقيق) النجاح مؤشرات
 (األهداف

   ثابحاأل ونشر ائلالرس مناقشة العملي، الجزء استكمال
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 الصناعية والصيدلة الصيدالنيات القسم

 المتقدمة الدوائى االيتاء أنظمة (3بند ) ىالمجال البحث

 قدمة لإليتاء الدوائىتحضير أنظمة مت الموضوع

 تحضير وتوصيف أنظمة مختلفة ومتنوعة ومبتكرة لإليتاء الدوائى البحث خطة

 البحث هدف
التغلب على معوقات توصيل الدواء باستغالل الخصائ  المميزة 

  ألنظمة اإليتاء الدوائى المتقدمة 

 التفصيلية الخطة

تقدمة تحضير صياغات مختلفة من أنظمة اإليتاء الدوائى الم .1
 الغير المحملة بالدواء 

 توصيف هذة الصياغات للمقارنة والمفاضلة بين م .2

 تحضير أنظمة اإليتاء الدوائى المتقدمة المحملة بالدواء  .3

 توصيف أنظمة اإليتاء الدوائى المتقدمة المحملة بالدواء .4

 الدراسة الحيوية .5

 أخرى تخصصات من مشاركون
 الجامعة وخارج داخل

 جامعة المستقبل

 رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث منشورة المتوقعة لنتائجا

 الجودة معايير مت التطابق
مجال البحث يتوافق مت خطة البحث المعدة بواسطة جامعة عين 
مة(شمس فى مجال التصنيت الدوائى )أنظمة االيتاء الدوائى المتقد  

 سنوات 5-3 االطار الزمنى التقريبى للموضوع

 جنيه 91111 ريبى للموضوعاالطار المالى التق

 تحقيق) النجاح مؤشرات
 (األهداف

   ثابحاأل ونشر ائلالرس مناقشة العملي، الجزء استكمال
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الصناعية والصيدلة الصيدالنيات القسم  

 الدوائى الت ديف (4بند ) ىالمجال البحث

 نسيج معين فى الجسم ايصال الدواء إلى عضو أو الموضوع
 توصيف أنظمة صيدلية مختلفة محملة بالدواء تحضير و  البحث خطة

 البحث هدف
توصيل الدواء بتركيز فعال للعضو المراد عالجه دون غيره مما 
 يؤدى إلى زيادة فاعليته، تقليل جرعته وتجنب أثاره الجانبية 

 التفصيلية الخطة

 تحضير صياغات صيدلية مختلفة فارغة .1

 توصيف هذه الصياغات واختيار أفضل م .2

 صياغات محملة بالدواء تحضير .3

 توصيف الصياغات المحملة بالدواء  .4

 الدراسة الحيوية ألفضل الصياغات .5

 داخل أخرى تخصصات من مشاركون
 الجامعة وخارج

 المركز القومى للبحوث 
 الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية )ايبيكو(

  رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث منشورة المتوقعة النتائج

 الجودة معايير مت التطابق
 جامعة بواسطة المعدة البحث خطة مت يتوافق البحث مجال
 (الدوائى الت ديف) الدوائى التصنيت مجال فى شمس عين

 سنوات 5-3 االطار الزمنى التقريبى للموضوع

 جنية 21111 االطار المالى التقريبى للموضوع

   ثابحاأل ونشر ائلالرس مناقشة العملي، الجزء استكمال (األهداف تحقيق) النجاح مؤشرات

 

 

 

 

 

 

الصناعية الصيدلة و الصيدالنيات القسم  
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(5بند ) ىالمجال البحث  الحيوية الصيدلة 

  دراسة حركية الدواء الموضوع

 البحث خطة
ركية الدواء دراسة حل صياغة و تقييم عدة انظمة توصيل دوائى

 فى الجسم

 البحث هدف

 از ال ضمىلج تفادى الدواء ل 
 التغلب على قلة االتاحة الحيوية واالثار الجانبية للدواء 

  ذوبان الدواءتحسين 

 التفصيلية الخطة

 تحضير أشكال صيدلية مختلفة .1
 توصيف االشكال الصيدلية المحضرة .2

دراسية حركية الدواء بعد تحضيره فى أشكال صيدلية  .3
 مختلفه

 التقييم المعملى والحيوى الفضل االشكال .4

 داخل أخرى تخصصات من ونمشارك
 الجامعة وخارج

 صيدلة القاهرة
 ال يئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية

قسم االبحاث والتطوير بشركة المجموعة المصرية للصناعات 
 الدوائية.

عة كلية طب االسنان جام) أقسام الفارماكولوجى والباثولوجى
(عين شمس  

 شركة جلوبال لألدوية
  رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث منشورة المتوقعة النتائج

 الجودة معايير مت التطابق
عة مجال البحث يتوافق مت خطة البحث المعدة بواسطة جام

وية(عين شمس فى التصنيت الدوائى )مجال الصيدلة الحي  

 سنوات 5-3 االطار الزمنى التقريبى للموضوع

 جنية 121111 االطار المالى التقريبى للموضوع

   ثابحاأل ونشر ائلالرس مناقشة العملي، الجزء استكمال (األهداف تحقيق) النجاح اتمؤشر 
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الصناعية الصيدلة و الصيدالنيات القسم  

(2بند ) ىالمجال البحث  الصيدلية العمليات وتعظيم تطوير 

 الموضوع
تقييم إعادة إستخدام الفلتر المستخدم في تعقيم السوائل المحبة 

 للماء

 ثالبح خطة
ميكرون ( ومدى قابليته  1222) تقييم الفلتر المستخدم في التعقيم 

 . ليستخدم أكثر من مرة

 البحث هدف

ال دف هو تقييم إعادة إستخدام الفلتر عدة مرات وبناء 
النتائج سوف تتم التوصية إما بإعادة اإلستخدام أكثر من مرة  على

ة ب دف التوفير أو االبتعاد عن إستخدامه أكثر من مر 
  للخطورة التي ربما تنجم عن تكرار اإلستخدام. تجنباا 

 التفصيلية الخطة

إستخدام الفلتر في فلترة الماء المستخدم في الحقن ثم غسله  -1
 و تجفيفه.

إعادة إستخدام نفس الفلتر مرة أخرى بعد فترات تخزين  -2
 مختلفة.

يتم إختبار كفاءة عملية التعقيم بالفلتر قبل وبعد كل خطوة  -3
 فلترة.

 داخل أخرى تخصصات من مشاركون
 الجامعة وخارج

 . ابيكو لالدوية قسم المستحضرات العقيمة بشركة
 

 .واحد بحث رسالة ماجستيرواحدة + المتوقعة النتائج

 الجودة معايير مت التطابق

مجال البحث يتوافق مت خطة البحث المعدة بواسطة جامعة عين 
تعظيم الصناعات  شمس فى مجال التصنيت الدوائى )تطوير و

 .الصيدالنية(

 سنوات 4-3 االطار الزمنى التقريبى للموضوع
 جنية 20000 االطار المالى التقريبى للموضوع

   البحث ونشر ومناقشة الرسالة العملي الجزء استكمال (األهداف تحقيق) النجاح مؤشرات
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 الخطة البحثية لقسم الكيمياء الحيوية

 

 (121۲- 2112) 
 

 : الرؤية
 توضيح االسس الكيميائية الحيوية لالمراض لتحقيق تشخي  أسرع و متابعة أدق. 

 
 :  المجاالت

 مضاعفات مرض السكري  . اّليات و1
 . السرطان ودالالت األورام2
 . دراسة آليات مرض السمنة3
 وتطبيقات ا العالجية  . دراسة الخاليا الجذعية4
 . األضطرابات ال رمونية5
 التنوعات الجينية وفعالية بعض األدوية في المجتمت المصري . العالقة بين2
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 الكيمياء الحيوية القسم

 اّليات و مضاعفات مرض السكري  (1المجال البحثي بند رقم )

  للمسببات"دراسة بعض الدالالت الكيميائية والبيولوجية الحيوية  الموضوع 
الناتجة من مرض السكري " لمضاعفاتاو   

 اس كال من:قي البحث خطة
 ( درجة المقاومة ل رمون األنسولين1
 ( المضاعفات المؤثرة بالشبكية و العين2
 ( المضاعفات المؤثرة علي الكلي و الكبد3

 ( المضاعفات المؤثرة علي األعصاب و المفاصل4

 ( المضاعفات المؤثرة علي الج از القلبي الوعائي5

 ( دراسة تأثير االلت اب فى مرض السكرى 2
 
 
 
 تقنيات العملية الستخدمة:ال
 (  تقنيات القياس اللونى3( البي سي أر        2             يزال( األ 1
 ( فصل و زراعة الخاليا المفرزة والمستجيبة لالنسولين4
 

 لقد أصبح مرض السكري من األمراض الشائعة هذه األيام. هدف البحث
قاومة ل رمون درجة المتعد مسببات مرض السكري متنوعة ومن أهم ا 

ضاعفات مرض السكري. األنسولين وااللت اب ف ي ل ا أثر م م في زيادة م
تعد مضاعفات مرض السكري من أهم المضاعفات الطويلة المدى. هذا 

المشروع سوف يوضح العملية المعقدة للمضاعفات متضمنين العديد من 
ا عن طريق العوامل والمستقبالت والبروتينات فى المرضى والخاليا. يتم هذ

 الذي يمكن أن يست دف  -التدقيق على استتباع هذه العمليات
 باألدوية المصنعة وكذلك بالمواد الطبيعية.

 أفراد المجموعات التالية:أخذ عينات دم من  سيتم الخطة التفصيلية
 ( المجموعة األولي: تتمثل في مرضى السكري ال يعانون من المضاعفات.1
 .تمثل في مرضى السكري يعانون من المضاعفات( المجموعة الثانية: ت2
 ( المجموعة الثالثة: تتمثل في متطوعين أصحاء.3

كذلك سيتم زراعة الخاليا المفرزة والمستجيبة لالنسولين ودراسة مؤثرات 
 مختلفة علي ا



 دليل الخطة الخمسية للمجاالت البحثية بكلية الصيدلة - 31 - 
 

من التخصصات  مشاركون
األخري من داخل و خارج 

 الجامعة

 والكلي  والكبد.كلية الصيدلة والطب ومعاهد السكر والقلب 

 ابحاث منشورة. 9دكتوراة و 2رسائل ماجستير و  7 النتائج المتوقعة
 

الموضوع مت معايير  طابقت
 الجودة 

 متوافق مت االستراتيجية العامة للجامعة.

 اإلطار الزمني
 

 أربت سنوات
 

االطار المالي التقريبي 
 جنيه مصري 251،111 للموضوع

 مؤشرات النجاح
 هداف()تحقيق األ 

 مناقشة الرسائل و نشر االبحاث.
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 الكيمياء الحيوية القسم

 السرطان و دالالت األورام                       (2المجال البحثي بند رقم )

"دراسة بعض الدالالت الكيميائية و البيولوجية الحيوية لبعض أنواع  الموضوع 
 السرطان "

 

 أ( قياس كال من: البحث خطة
 ( سرطان الكبد وعالقته بفيروس سي1
 ( سرطان البنكرياس وعالقته بمرض السكري2 

 ( سرطانات الدم3

 ب( األسس الجزيئية لتكسير و اصالح الحمض النووي
 ج( موت الخلية المبرمج

 التقنيات العملية الستخدمة: 

               ( البي سي أر2                     ( االليزا1
    ( تقنية اللمعان الكيميائي4         لبلوتينج(  تقنيات ا3

يقوم هذا البحث بدراسة الدالالت الكيميائية والجزيئية الحيوية  هدف البحث
بغرض التنبؤبحدوث نوع معين من السرطان والتنبؤ بتأثيرالسرطان. 
هذا المشروع سوف يوضح العملية المعقدة للموت المبرمج والنخر 

بالجسم،  متضمنين العديد من العوامل  وكيفية إنتشارالسرطان
والمستقبالت والبروتينات كل يمكن أن يستتبت ويقاس. يتم هذا عن 

الذي يمكن أن  -طريق التدقيق على استتباع هذه العمليات
 يست دف باألدوية المصنعة وكذلك بالمواد الطبيعية.

 ة:أفراد المجموعات التاليأخذ عينات دم من  سيتم الخطة التفصيلية
 ( المجموعة األولي: تتمثل في مرضى السرطان الخبيث.1
 ( المجموعة الثانية: تتمثل في مرضى االورام الحميدة.2
 ( المجموعة الثالثة: تتمثل في متطوعين أصحاء.3
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من التخصصات األخري  مشاركون
 من داخل و خارج الجامعة

 كلية الصيدلة و الطب.
 مع د القومي لألورام.

 لسرطان االطفال. 57357مستشفى  

 ابحاث منشورة 2رسائل دكتوراة و  3رسائل ماجستير و 3  النتائج المتوقعة
 

 متوافق مت االستراتيجية العامة للجامعة. الموضوع مت معايير الجودة  طابقت

 التقريبي للموضوع اإلطار الزمني
 

 ثالث سنوات
 

 جنيه مصري 211،111 المالي التقريبي للموضوع االطار
 مناقشة الرسائل و نشر االبحاث.  مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الكيمياء الحيوية القسم
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 دراسة  آليات مرض السمنة ( 3المجال البحثي بند رقم ) 

 الموضوع 

للمسببات  "دراسة  بعض الدالالت الكيميائية والبيولوجية الحيوية 
 لسمنة "الناتجة من مرض ا لمضاعفاتاو 
 

 البحث خطة

 قياس كال من:
 فى مرض السمنة ( درجة المقاومة ل رمون األنسولين1
 دراسة تأثير االلت اب فى مرض السمنة (2

 المضاعفات المؤثرة علي االج زة المختلفة  (3
 

 التقنيات العملية الستخدمة:
(  تقنيات القياس 3( البي سي أر        2             يزال( األ 1

 نىاللو 
 ( فصل و زراعة الخاليا المفرزة والمستجيبة لالنسولين 4
( فصل و زراعة الخاليا الدهنية ودراسة تأثيربعض العوامل 5

والمركبات على االنزيمات المتعددة المتحكمة في عملية تصنيت 
 .الدهون وتخزين ا في الخاليا الدهنية

 هدف البحث

 ه األيام.لقد أصبح مرض السمنة من األمراض الشائعة هذ
تعد مسببات مرض السمنة متنوعة ومن أهم ا عوامل جينية وبيئية، 
كما تشمل آليات مرض السمنة العديد من العوامل والمؤثرات مثل  
درجة المقاومة ل رمون األنسولين وااللت اب ف ي ل ا أثر م م في 

ضاعفات مرض السمنة. هذا وقد تم اكتشاف قدرة النسيج زيادة م
فراز بعض الببتيدات التى ل ا تأثيرات على األنسجة الشحمى على ا

الحية والتى تعرف بمحركات الخاليا الدهنية و تشمل األديبونكتين، 
اسبين وغيرهم. هذا المشروع سوف يوضح العملية ڤالتين، سفاڤيال

المعقدة لمرض السمنة متضمنين العديد من العوامل والمستقبالت 
. يتم هذا عن طريق التدقيق على والبروتينات فى المرضى والخاليا

الذي يمكن أن يست دف باألدوية المصنعة  -استتباع هذه العمليات
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 وكذلك بالمواد الطبيعية.

 الخطة التفصيلية

 أفراد المجموعات التالية:أخذ عينات دم من  سيتم
 ( المجموعة األولي: تتمثل في مرضى السمنة.1
 أصحاء( المجموعة الثانية: تتمثل في متطوعين 2

 كذلك سيتم زراعة  الخاليا الدهنية ودراسة مؤثرات مختلفة علي ا وعلى 
 محركات الخاليا الدهنية المختلفة 

من التخصصات األخري  مشاركون
 من داخل و خارج الجامعة

 ية والسكر والقلب والكلي  والكبد.ذغتلكلية الصيدلة والطب ومعاهد ا

 ابحاث منشورة. 4دكتوراة و رسائل ماجستير ورسالة 3 النتائج المتوقعة

 متوافق مت االستراتيجية العامة للجامعة. الموضوع مت معايير الجودة  طابقت

 التقريبي للموضوع  اإلطار الزمني
 

 أربت سنوات
 

 جنيه مصري 121،111 االطار المالي التقريبي للموضوع
 مؤشرات النجاح

 )تحقيق األهداف( 
 سائل و نشر االبحاث.مناقشة الر 

 الكيمياء الحيوية القسم

 وتطبيقات ا العالجية  دراسة خصائ  الخاليا   الجذعية (4المجال البحثي بند رقم )

 "دراسة فصل و تميز االنواع المختلفة من الخاليا  جذعية "  الموضوع
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 البحث خطة

المخ ، من الحبل السرى و   الجذعية يعتمد على فصل الخاليا 
زراعت ا وتحفيز تميزها الى خاليا كاملة التخص  كالخاليا 

 المنتجة لالنسولين والخاليا العصبية 

 هدف البحث

النجاح فى الوصول الى خاليا كاملة التخص  من الخاليا 
الجذعية ودراسة العوامل الجزيئية المختلفة التي قد تؤثر على 

التخص  مثل الخاليا   الى خاليا كاملة الجذعية   الخاليا  تميز
وتأثير عوامل االنتساخ الجينى فى هذا  المنتجة لالنسولين 

 التخص 

 الخطة التفصيلية

 فصل الخاليا الجذعية من مصادرها المختلفة
 زراعة هذه الخاليا على وسائط مختلفة

 دراسة البروتينات المحددة لنوع كل خلية متخصصة
 خاليا دراسة عامل االنتساخ الجينى المحدد لل

 من التخصصات األخري  مشاركون
 من داخل و خارج الجامعة

 جامعة عين شمس -كلية الطب -مركز أبحاث الخاليا الجذعية

 بحاث منشورة أ4و  رسالة دكتوراه,  رسائل ماجيستير 3  النتائج المتوقعة

 متوافق مت االستراتيجية العامة للجامعة الموضوع مت معايير الجودة  طابقت

 طار الزمني التقريبي للموضوعاإل
 

 سنوات 5 -3
 

 جنيه مصري 211،111 االطار المالي التقريبي للموضوع
 استكمال الجزء العملى و مناقشة الرسائل و نشر األبحاث. مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(

 الكيمياء الحيوية القسم

 األضطرابات ال رمونية  (5المجال البحثي بند رقم )

 ضوعالمو 
دراســـة بعـــض الـــدالالت الكيميائيـــة و البيولوجيـــة و الجزيئيـــة   "

 األضطرابات ال رمونية"لبعض 
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 البحث خطة

 قياس كال من:
 اضطرابات هرمون الغدة الدرقية-
 االضطرابات ال رمونية المصاحبة لسن الياس -
 تكيس المبايض -

 التقنيات العملية الستخدمة:
 (  تقنيات البلوتينج.3  ( البي سي أر. 2يزا.    ل( األ 1
 

 هدف البحث
دراسة األضطرابات ال رمونية المختلفة التي تعد االساس للعديد 

 من االمراض والمضاعفات 

 الخطة التفصيلية

 أفراد المجموعات التالية:أخذ عينات دم من  سيتم
 األضطرابات ال رمونية( المجموعة األولي: تتمثل في مرضى 1
 تتمثل في متطوعين أصحاء. ( المجموعة الثانية:2

 من التخصصات األخري  مشاركون
 من داخل و خارج الجامعة

 كلية الصيدلة و الطب و مع د  السكر والغدد الصماء

 ابحاث منشورة  4و  و دكتوراه  رسائل ماجيستير 3  النتائج المتوقعة

 امعةمتوافق مت االستراتيجية العامة للج الموضوع مت معايير الجودة  طابقت

 اإلطار الزمني التقريبي للموضوع
 

 سنوات  3
 

 جنيه مصري 111،111 االطار المالي التقريبي للموضوع
 استكمال الجزء العملى و مناقشة الرسالة و نشر البحث. مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(
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 الكيمياء الحيوية القسم

 (2المجال البحثي بند رقم )
الجينيـة وفعاليـة بعـض األدويـة فـي المجتمـت العالقة بـين التنوعـات 

 المصري

 الموضوع

ـــة فـــي  ـــة بعـــض األدوي " دراســـة  دور التنوعـــات الجينيـــة فـــي فعالي
بـبعض التنوعـات الجينيـة   هذهودراسة عالقـة المجتمت المصري ، 

 "الدالالت الكيميائية والبيولوجية والجزيئية 

 البحث خطة

 يعتمد على:
مشاركين فى الدراسة لعزل عينات دم من جميت الجمت 

الحمض النووي الجيني من الدم المحيطي وفقا لالجراءات 
وثم التنميط وفقا لتعدد األشكال من الجينات مثل  المتبعة. 

CYP2C19 وABCB1. 
 التقنيات العملية الستخدمة: 

 (  تقنيات البلوتينج.3( البي سي أر.   2( األليزا.    1

 هدف البحث

إلى تحديد األشكال المتعددة المختلفة الحالية  ي دف هذا المشروع
بين المصريين لبعض الجينات التي تؤثر على امتصا  والتمثيل 
الغذائي لالدوية المختلفة )مثل  الكلوبيدوجرل(. وفي الوقت نفسه 
رصد فعالية كلوبيدوجرل مت تلك األشكال المتعددة المختلفة عن 

ألحداث التي وقعت بالقلب طريق قياس النتائج السريرية من خالل ا
 واألوعية الدموية التي تحدث أثناء تناول المرضى للعالج.

 الخطة التفصيلية

 أفراد المجموعات التالية:أخذ عينات دم من  سيتم
( المجموعة األولى تحتوي على المرضى الذين عاشوا الحدث 1

 الشريان التاجي الحادة خالل تعاطي م الكلوبيدوجرل،
ثانية تحتوي على المرضى  الذين  كانوا يتعاطون ( مجموعة ال2

 الكلوبيدوجرل لكن م م  لم يواج وا أي حدث الشريان التاجي الحادة
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 من التخصصات األخري مشاركون 
 من داخل و خارج الجامعة

 كلية الصيدلة و الطب و مع د  السكر والغدد الصماء والقلب

 ابحاث منشورة  3و  دكتوراه رسالة ماجستيرورسالتين   النتائج المتوقعة

 متوافق مت االستراتيجية العامة للجامعة توافق الموضوع مت معايير الجودة 

 اإلطار الزمني التقريبي للموضوع
 

 سنوات  3
 

 جنيه مصري 151،111 اإلطار المالي التقريبي للموضوع
 ائل و نشر االبحاث.استكمال الجزء العملى و مناقشة الرس مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(
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  الخطة البحثية لقسم الكيمياء الصيدلية
 

(2112-2112) 
 

 الرؤية:
لتصميم اكتشاف االدوية من خالل التصميم الجزيئي وتحضير الجزيئات العضويه الصغيرة من خالل ا

 الجزيئي بمساعدة الحاسوب .
  

  المجاالت:
حاسوب وتحضير االدوية ذات التأثير المحتمل المضاد لاللت اب تصميم االدوية  بمساعدة ال .1

   C)الكبدي )
 تصميم وتحضير االدوية المضادة لضغط الدم المرتفت.  .2
 تصميم االدوية بمساعدة الحاسوب  وتحضير عقاقير مضادات اإللت ابات .3

 . تصميم االدوية بمساعدة الحاسوب  وتحضير االدوية الخاصة بعالج ارتفاع سكر الدم .4
 تصميم االدوية بمساعدة الحاسوب  وتحضير المركبات المضادة للسرطان .5

 تصميم وتحضير المركبات ذات تأثيرات البيولوجية المحتملة .  .2
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 الكيمياء الصيدلية القسم

(1بند ) ىمجال البحثال    
دة اكتشاف االدوية من خالل التصميم الجزيئي & بمساع

 الحاسوب

 الموضوع
بمساعدة الحاسوب وتحضير االدوية تصميم االدوية    

(C  المضاده لاللت اب الكبدي ) 

 خطة البحث

تصميم االدوية المطلوبة.  – 1  
تحضير المركبات وتأكيد تركيب ا الجزيئي.  – 2  
.الدوائيةاختبار النشاط البيولوجي للمركبات  - 3  

كبديتصميم وتحضير عقار مصري جديد مضاد لاللت اب ال هدف البحث  

طة التفصيليةالخ  

مثل :   تصميم االدوية باستخدام برمجيات-1  

Accelrys catalyst and cerius and docking 2  

لمركبات التحضير والتنقية وتأكيد التركيب الجزيئي ل - 2
. الدوائية  

       الفيفو اختبار المضادات لاللت اب الكبدي في - 3

 وفي المختبر. 

 مشاركون من تخصصات اخرى
وخارج الجامعة داخل  

صيدله قسم علم االدوية وقسم األحياء المج ريه ، كلية ال -
 ، جامعة عين شمس. 

المركز القومي للبحوث.  -  
وحدة التحليل ، كلية العلوم ، جامعة القاهرة. -  

 النتائج المتوقعة
 الدكتوراه والماجستير.

 المنشورات في المجالت الدولية
ع جديدةوطلب للحصول على براءات اخترا  

بق مت معايير الجودة االتط  

مس مجال البحث يلبي الشروط التي وضعت ا جامعة عين ش
العالجيةفي مجال االدوية   
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اإلطار الزمني التقريبي 
 للموضوع

سنوات 5  

االطار المالي التقريبي 
 للموضوع

والتحليل جنيه مصري للمعدات 211111  
(HPLC,NMR,GC-MS and rotavap) 

 

جاح مؤشرات الن  
 ) تحقيق االهداف(

   استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البحث
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 الكيمياء الصيدلية القسم
(2)مجال البحث بند  اكتشاف االدوية من خالل التصميم الجزيئي & بمساعدة الحاسوب 

 تصميم وتحضير ادوية لعالج ضغط الدم المرتفت. الموضوع

 خطة البحث

. الدوائيةتصميم المركبات  – 1  
تأكيد التركيب الجزيئي للمركبات المحضرة.  – 2  
.الدوائيةاختبار النشاط البيولوجي للمركبات  - 3  

 تصميم وتحضير عقار مصري جديد يقلل ضغط الدم المرتفت . هدف البحث

 الخطة التفصيلية

مثل تصميم االدوية باستخدام برمجيات   - 

Accelrys Catalyst and Cerius  and docking2 

  فو و المختبرفى الفي الدوائيةالتحضير والتنقية وتأكيد التركيب الجزيئي للمركبات -

ختبر البيولوجيالمفرز المضادات لضغط الدم المرتفت في  -  

 

مشاركون من تخصصات 
اخرى داخل وخارج 

 الجامعة

س. ، جامعة عين شمقسم علم االدوية وقسم األحياء المج ريه ، كلية الصيدله  -  
المركز القومي للبحوث.  -  
وحدة التحليل ، كلية العلوم ، جامعة القاهرة. -  

 النتائج المتوقعة
 الدكتوراه والماجستير.

 المنشورات في المجالت الدولية
 وطلب للحصول على براءات اختراع جديدة

دة بق مت معايير الجو االتط عالجيةالجامعة عين شمس في مجال االدوية مجال البحث يلبي الشروط التي وضعت ا    

 اإلطار الزمني التقريبي
 للموضوع

سنوات 5  

 االطار المالي التقريبي
 للموضوع

والتحليل جنيه مصري للمعدات 211111  
 (HPLC,NMR,GC-MS and rotavap) 

 

 مؤشرات النجاح 
 ) تحقيق االهداف(

ث  استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البح  
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 الكيمياء الصيدلية القسم

(3مجال البحث بند )  
اكتشاف االدوية من خالل التصميم الجزيئي & 

 بمساعدة الحاسوب
 تصميم وتحضير للعقاقير المضادة لاللت اب الموضوع

 خطة البحث

. الدوائيةتصميم المركبات  – 1  
. تأكيد التركيب الجزيئي للمركبات المحضرة – 2  
.ةالدوائياط البيولوجي للمركبات اختبار النش - 3  

ابتصميم وتحضير عقار مصري جديد مضاد لاللت  هدف البحث  

 الخطة التفصيلية

تصميم االدوية باستخدام برمجيات -1   

Accelrys Catalyst and Cerius and docking2 

ئي التحضير والتنقية وتأكيد التركيب الجزي - 2
ختبرفى الفيفو و الم الدوائيةللمركبات   

جي المختبر البيولو  فرز مضادات االلت اب في -- 3  

مشاركون من تخصصات اخرى داخل وخارج 
 الجامعة

ة قسم علم االدوية وقسم األحياء المج ريه ، كلي -
 الصيدله ، جامعة عين شمس. 

المركز القومي للبحوث.  -  
وحدة التحليل ، كلية العلوم ، جامعة القاهرة. -  

 النتائج المتوقعة
 الدكتوراه والماجستير.

 المنشورات في المجالت الدولية
 وطلب للحصول على براءات اختراع جديدة

بق مت معايير الجودة االتط  
ين مجال البحث يلبي الشروط التي وضعت ا جامعة ع

العالجيةشمس في مجال االدوية   

سنوات 5 اإلطار الزمني التقريبي للموضوع  

وضوعاالطار المالي التقريبي للم والتحليل جنيه مصري للمعدات 211111   
(HPLC,NMR,GC-MS and rotavap) 

بحث استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر ال مؤشرات النجاح ) تحقيق االهداف(  
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 الكيمياء الصيدلية القسم
(4مجال البحث بند ) وباكتشاف االدوية من خالل التصميم الجزيئي & بمساعدة الحاس   

ة تصميم االدوية بمساعدة الحاسوب  وتحضير االدوية الخاص – الموضوع
 بعالج ارتفاع سكر الدم.

. الدوائيةتصميم المركبات  – 1 خطة البحث  
تأكيد التركيب الجزيئي للمركبات المحضرة.  – 2  
.الدوائيةاختبار النشاط البيولوجي للمركبات  - 3  

د مضاد الرتفاع سكر الدمتصميم وتحضير عقار مصري جدي هدف البحث  

تصميم االدوية باستخدام برمجيات -1 الخطة التفصيلية   

Accelrys Catalyst and Cerius  and docking2 

فى  الدوائية التحضير والتنقية وتأكيد التركيب الجزيئي للمركبات - 2
  الفيفو و المختبر

لوجي و فرز مضادات ارتفاع السكر في الدم في  المختبر البي -- 3  

مشاركون من تخصصات اخرى 
 داخل وخارج الجامعة

،  قسم علم االدوية وقسم األحياء المج ريه ، كلية الصيدله -
 جامعة عين شمس. 

المركز القومي للبحوث.  -  
وحدة التحليل ، كلية العلوم ، جامعة القاهرة. -  

 الدكتوراه والماجستير. النتائج المتوقعة
دوليةالمنشورات في المجالت ال  

 وطلب للحصول على براءات اختراع جديدة

بق مت معايير الجودة االتط ي مجال البحث يلبي الشروط التي وضعت ا جامعة عين شمس ف 
العالجيةمجال االدوية   

وعاإلطار الزمني التقريبي للموض سنوات 5   

عاالطار المالي التقريبي للموضو  والتحليل جنيه مصري للمعدات 211111   
(HPLC,NMR,GC-MS and rotavap) 

( مؤشرات النجاح) تحقيق االهداف  استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البحث   
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 الكيمياء الصيدلية القسم
(5مجال البحث بند )  اكتشاف االدوية من خالل التصميم الجزيئي & بمساعدة الحاسوب 

رطانيةاالدوية المضادة للخاليا الستصميم االدوية بمساعدة الحاسوب  وتحضير  – الموضوع  

. الدوائيةتصميم المركبات  – 1 خطة البحث  
تأكيد التركيب الجزيئي للمركبات المحضرة.  – 2  
.الدوائيةاختبار النشاط البيولوجي للمركبات  - 3  

 تصميم وتحضير عقار مصري جديد مضاد للسرطان هدف البحث
خدام برمجيات تصميم االدوية باست-1 الخطة التفصيلية   

Accelrys Catalyst and Cerius and docking2 

الفيفو و  فى الدوائيةالتحضير والتنقية وتأكيد التركيب الجزيئي للمركبات  - 2
  المختبر 

فرز المضادات السرطان في المختبر البيولوجي  -- 3  

مشاركون من تخصصات 
 اخرى داخل وخارج الجامعة

مس. ألحياء المج ريه ، كلية الصيدله ، جامعة عين شقسم علم االدوية وقسم ا -  
المركز القومي للبحوث.  -  
وحدة التحليل ، كلية العلوم ، جامعة القاهرة. -  

 الدكتوراه والماجستير. النتائج المتوقعة
 المنشورات في المجالت الدولية

 وطلب للحصول على براءات اختراع جديدة

ة بق مت معايير الجوداالتط  البحث يلبي الشروط التي وضعت ا جامعة عين شمس في مجال االدوية مجال 
 العالجية

اإلطار الزمني التقريبي 
 للموضوع

سنوات 5  

االطار المالي التقريبي 
 للموضوع

جنيه مصري للمعدات 211111  
  (HPLC,NMR,GC-MS and rotavap) 

 

 مؤشرات النجاح
 )تحقيق االهداف(

قشة الرسالة و نشر البحث  استكمال الجزء العملي، منا  
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 الكيمياء الصيدلية القسم
(2مجال البحث بند )  اكتشاف االدوية من خالل التصميم الجزيئي & بمساعدة الحاسوب 

اب تصميم االدوية  بمساعدة الحاسوب وتحضير االدوية المضاده لاللت -1 الموضوع
سي.الكبدي      

لدم المرتفت. تصميم وتحضير للعقاقير لعالج ضغط ا -- 2  
  اباتتصميم االدوية بمساعدة الحاسوب  وتحضير عقاقير مضادات اإللت -- 3
رتفاع تصميم االدوية بمساعدة الحاسوب  وتحضير االدوية الخاصة بعالج ا – 4

 سكر الدم. 
 تصميم االدوية بمساعدة الحاسوب  وتحضير المركبات لوقف نشاط -- 5

 الخاليا السرطانية .
. الدوائيةتصميم المركبات  – 1 خطة البحث  

تأكيد التركيب الجزيئي للمركبات المحضرة.  – 2  
.الدوائيةاختبار النشاط البيولوجي للمركبات  - 3  

 تصميم وتحضير عقار مصري جديد ذو تأتير بيولوجي محتمل. هدف البحث
   مثل تصميم االدوية باستخدام برمجيات-1 الخطة التفصيلية

Accelrys Catalyst and Cerius and docking2 

الفيفو و  ىف الدوائيةالتحضير والتنقية وتأكيد التركيب الجزيئي للمركبات  - 2
 المختبر

في المختبر البيولوجي فرز المركبات -- 3  

مشاركون من تخصصات 
اخرى داخل وخارج 

 الجامعة

ن قسم علم االدوية وقسم األحياء المج ريه ، كلية الصيدله ، جامعة عي -
 شمس. 

المركز القومي للبحوث.  -  
وحدة التحليل ، كلية العلوم ، جامعة القاهرة. -  

ماجستير.21دكتوراه و 2 النتائج المتوقعة  
 المنشورات في المجالت الدولية

 وطلب للحصول على براءات اختراع جديدة



 دليل الخطة الخمسية للمجاالت البحثية بكلية الصيدلة - 42 - 
 

 

بق مت معايير الجودة االتط ي شمس ف مجال البحث يلبي الشروط التي وضعت ا جامعة عين 
العالجيةمجال االدوية   

اإلطار الزمني التقريبي 
 للموضوع

سنوات 5  

االطار المالي التقريبي 
 للموضوع

مليون جنيه مصري للمعدات 3  
(HPLC,NMR,GC-MS and rotavap) 

 والتحليل

 مؤشرات النجاح
 )تحقيق األهداف(

 استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البحث  
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  لقسم الميكروبيولوجيا والمناعة الخطة البحثية الخمسية

)2112/2112 (  
 

  :الرؤية 

وتوكيـــد جـــودة  اتمكافحـــة االمـــرض المعديـــة وانتـــاج المـــواد البيوتكنولوجيـــة عاليـــة القيمـــة مـــن الميكروبـــ 
 المستحضرات الصيدلية من الناحية الميكروبيولوجية 

 
   : المجاالت

 معدية االمراض ال -1

 التكنولوجيا الحيوية وال ندسة الوراثية  -2
 الرقابة وتوكيد الجودة للمستحضرات الصيدلية من الناحية الميكروبيولوجية    -3
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 الميكروبيولوجيا والمناعة القســم
(1المجال البحثى بند )  االمراض المعدية   

 آليات العدوى والتفاعل بين العائل والميكروب  الموضوع
  عدوى  مكافحة ال 

 المقاومة الميكروبية لمضادات الميكروبات 

البحث خطة لتصاق يتضمن دراسة اآلليات المختلفة  للعدوى الميكروبية كا 
ات والتى الميكروبات وسميت ا للخاليا وعوامل الشراسة للميكروب

حث تلعب  دوراا هاماا فى احداث المرض وباالضافة فان خطة الب
عائل للغزو الميكروبى .ستتطرق الى كيفية استجابة ال  

ا السيطرة على العدوى الميكروبية وكيفية التغلب علي   هدف البحث  

دراسة العوامل المختلفة التى توثر فى احداث المرض   الخطة التفصيلية
كالتصاق الميكروبات وسميت ا للخاليا واالنزيمات التى 

 تلعب دورا فى احداث العدوى الميكروبية 
 لعائل المختلفة تجاه الغزو الميكروبى دراسة ردود فعل ا 
  البحث عن مواد جديدة  يمكن استخدام ا بفاعلية وامان

 فى عالج الميكروبات الممرضة  

من تخصصات اخرى داخل  مشاركون
 وخارج الجامعة

صةكليات الصيدلة من الجامعات الخا  
شركات االدويةو  المراكز وال يئات البحثية  

من ا  ونشر مقاالت بحثية مستنبطة -رسائل ماجستير ثالثة النتائج المتوقعة  

مت معايير الجودة  التطابق رج تحت يتفق هذا البحث مت االستراتيجية العامة للجامعة و يند 
االمراض المعديةعنوان :    

سنوات  5-3  التقريبى للموضوعالزمنى  االطار  

التقريبى للموضوعطار المالى اال مصرى   مائتان وخمسون ألف جنيه   

حكيم عقد امتحانات فى المقررات النظرية والعلمية ومناقشة وت  مؤشرات النجاح )تحقيق االهداف (
 الرسائل المستخرجة ونشر مقاالت بحثية
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 الميكروبيولوجيا والمناعة القســم
(2المجال البحثى بند )  التكنولوجيا الحيوية وال ندسة الوراثية 

الحيوية باالندماج الجينى تخليق المضادات - الموضوع  
التحويالت الحيوية الميكروبية  -  
قيمةاالنتاج الميكروبى لمركبات بيولوجية وصناعية عالية ال -  

البحث خطة تقنيات  يتركز بروتكول البحث على استخدام التخمرات الصناعية و 
ال ندسة الوراثية من أجل الحصول على مركبات صناعية 

ن :وذلك م ةوبيولوجية عالية الجود  
تخليق المضادات الحيوية باالندماج الجينى باستخدام  -أ

التقنيات الجزيئيةمثل:احداث الطفرات الموج ة وغير الموج ة، 
واالندماج البروتوبالستى،االستبدال الجينى أو قلبه أو ابطال 

فعاليته عن طريق الطفرات وكذلك عن طريق مضاعفة الجينات 
نة و المعلوم مسبقاا ارتباط ا والتعبير المشارك لجينات معي

 بخطوات فريدة في التخليق الحيوي
التحويالت الحيوية الميكروبية باستخدام الميكروبات أو  -ب

منتجات ا لتحويل بعض المركبات منخفضة القيمة ألخرى ذات 
 قيمة عالية.

عالية  اإلنتاج الميكروبي لمركبات بيولوجية و صناعية-ج
واد لحيوية و اإلنزيمات و المالقيمة مثل انتاج المضادات ا

 النشطة سطحياا 
ودة اإلنتاج الميكروبي لمركبات بيولوجية و صناعية عالية الج هدف البحث  

 

ز نظراا النتشار العديد من الكائنات الممرضة و التي تتمي  خطة التفصيليةال
 ائلة بمقاومت ا للمضادات الحيوية، باإلضافة إلى التكلفة ال

 ضادات ميكروبية جديدة فإن هنالك حاجةالمتطلبة لعزل م
ماسة للحصول على هذه المضادات بطريقة اقتصادية أو 
 وسائل أخرى جديدة. و في اآلونة األخيرة، نظراا للمعلومات
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الكثيرة المتاحة و االستخدام ال ائل للمعامالت الجينية 
مجال )ال ندسة الوراثية( فقد أصبح من الممكن استخدام هذا ال

ة. ذه المشكلة الحالية للحصول على مضادات جديدفي حل ه
ر اآلن وحيث أن التخليق الحيوي لمضادات حيوية جديدة يعتب

واحد من أهم الوسائل المستخدمة للحصول على مضادات 
 حيوية جديدة باستخدام كائنات معدلة وراثيا إلنتاج هذه

 المضادات الحيوية. و بناء على ذلك سيتم تطبيق:
الجينية على بعض الكائنات المنتجة  من ج التحورات .1

للمضادات الحيوية بغرض الحصول على مضادات حيوية 
معدلة لم تتواجد من قبل. و سيتم ذلك من خالل تعديل 

الجينات المسئولة عن التخليق الحيوي ل ذه المضادات عن 
طريق التطفير الموجه، اندماج البروتوبالست، استبدال 

عاليت ا عن طريق الطفرات الجينات أو عكس أو إبطال ف
الحاذفة. و كذلك عن طريق التحوالت الحيوية و التعبير 

المشارك لبعض الجينات و المعلوم مسبقاا ارتباط ا بخطوات 
فريدة في التخليق الحيوي. و ب ذه الطريقة يمكن عزل 

مضادات حيوية ذات فعالية جديدة )كفاءة عالية وسمية أقل( 
ألمراض المعدية ذات المقاومة يمكن استخدام ا في عالج ا
 للمضادات الحيوية الحالية.

سيتم البحث عن سالالت ميكروبية من أماكن مختلفة ل ا  .2
 تطبيقات واعدة.

الكائنات المعدلة و/ أو الكائنات األخرى ذات األهمية  .3
الصناعية سيتم تحسين إنتاجيت ا لالرتقاء ب ا لمستويات 

 أعلى

من تخصصات اخرى  مشاركون
وخارج الجامعةداخل   

كليات الصيدلة من الجامعات الخاصة.-  
المراكز وال يئات البحثية. -  
شركات االدوية الوطنية.  -  
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و مقاالت بحثية منشورة  -أربعة رسائل ماجستير النتائج المتوقعة  

مت معايير الجودة  التطابق   تحت  يتفق هذا البحث مت االستراتيجية العامة للجامعة و يندرج 
ان : التكنولوجيا الحيوية وال ندسة الوراثيةعنو   

ع االطار الزمنى التقريبى للموضو  سنوات  3-5   

التقريبى للموضوعاالطار المالى   أربعمائة ألف جنيه 
شة عقد امتحانات فى المقررات العامة و التخصصية وكذلك مناق مؤشرات النجاح )تحقيق االهداف (

قاالت بحثيةوتحكيم الرسائل المستخرجة ونشر م  
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 الميكروبيولوجيا والمناعة القســم
(3المجال البحثى بند ) الرقابة وتوكيد الجودة للمستحضرات الصيدلية من الناحية  

 الميكروبيولوجية 
 الكشف عن و رقابة الملوثات الميكروبية واالندوتوكسين فى الموضوع

 المستحضرات الصيدلية 
البحث خطة ة مختلفة ام وتطوير طرق ميكروبيولوجية وجزيئييتضمن دراسة استخد 

للكشف عن ومنت الملوثات الميكروبية واالندوتوكسين فى 
 المستحضرات الصيدلية واماكن انتاج تلك المستحضرات 

ن فى الكشف عن والتحكم فى  الملوثات الميكروبية واالندوتوكسي هدف البحث
راتالمستحضرات الصيدلية واماكن انتاج تلك المستحض  

خطة التفصيلية ال    دراســة الطــرق التقليديــة والجزيئيــة المختلفــة للكشــف عــن الملوثــات
الميكروبيـــة واالندوتوكســـين فـــى المستحضـــرات الصـــيدلية وامـــاكن 

 انتاج تلك المستحضرات 
  دراســـــة الطـــــرق المختلفـــــة للـــــتحكم ومنـــــت الملوثـــــات الميكروبيـــــة

نتـــاج تلـــك واالندوتوكســـين فـــى المستحضـــرات الصـــيدلية وامـــاكن ا
 المستحضرات 

 . دراسة الطرق المختلفة لتقييم فعالية مضادات الميكروبات 

 من تخصصات اخرى مشاركون
 داخل وخارج الجامعة

كليات الصيدلة من الجامعات الخاصة  -  
المراكز وال يئات البحثية  -  
شركات االدوية الوطنية    -  

النتائجالمتوقعة  
 

 

ت بحثيةونشر مقاال -رسالتى  ماجستير  

مت معايير الجودة التطابق   حت يتفق هذا البحث مت االستراتيجية العامة للجامعة و يندرج ت 
ناحية عنوان : الرقابة وتوكيد الجودة للمستحضرات الصيدلية من ال

 الميكروبيولوجية
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التقريبى  الزمنى االطار
عللموضو   

سنوات  3-5  

االطار المالى التقريبى 
 للموضوع

ن ألف جنيه مصرى  مائة وخمسو  

 مؤشرات النجاح 
 )تحقيق االهداف (

م عقد امتحانات فى المقررات النظرية والعلمية ومناقشة وتحكي 
 الرسائل المستخرجة ونشر مقاالت بحثية
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 خطة البحث لقسم العقاقير 

2112-2112 
 

 الرؤية:
 اكتشاف العقاقير من مصادرها الطبيعية.

 

 المجاالت:
 حديد الصيد البنائية والتأثير الطبى لبعض المكونات الطبيعية للنباتات الطبية.ت .1

 تحديد الصيد البنائية والتأثير الطبى لبعض المكونات الطبيعية  للكائنات البحرية.   .2

 تخليق المنتجات الطبيعية.  .3

 توكيد جودة المنتجات العشبية. .4

 القيمه الغذائية لبعض النباتات الطبية. دراسة  .5
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 العقاقير القسم

(1المجال البحث بند ) الطبيعية اكتشاف العقاقير من المصادر   
 دراسات حيوية وفيتوكميائية على النباتات الطبية الموضوع

البحث خطة ونات يعتمد على تحديد الصيد البنائية والتأثير الطبى لبعض المك  
 الطبيعية فى النباتات الطبية المصرية

ر الحيوى لجزءالفعال او المركب الفعال عن طريق االستعانة بالتأثيتحديد ا هدف البحث
 للمركب

 جمت النباتات الطبية  الخطة التفصيلية
 التعرف على النبات 
 تحضيرالمستخلصات واالجزاء المختلفة باستخدام الطرق الخاصة 
  التعرف على المركبات الفعالة عن طريق االستعانة بالتأثير الحيوى

 و فى الخاليا()فى الحيوانات 
  عزل الجزء الفعال اوالمركب الفعال عن طريق استخدام التقنيات

 الحديثة للكروماتوجرافى
  تحديد التركيب الكميائى للمركبات الفعالة باستخدام الرنين النووى

المغناطيسى ،االشعة تحت الحمراء،االشعة الفوق بنفسجيةو االشعة 
 السينية

 لة عن طريق استخدام تصميم االدوية المودلة الجزيئيةللمركبات الفعا
 بمساعدة الحاسب االلى

  تحضيراشكال صيدلية مناسبة تحتوىعلى مستخلصات،اجزاء اومركبات
 مستقلة     

مشاركون من تخصصات 
 اخرى داخل وخارج الجامعة

    االدويةوالسموم،الكمياءالحيوية،الميكروبيولوجى
 والكمياءالعضوية

 الطب و طب االسنان االقسام االكلينيكية بكليات 
                           

 درجة الماجستير ،درجة الدكتوراة ،االبحاث و المشاريت العلمية النتائج المتوقعة
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مت معايير الجودة تطابقال نوان : يتفق هذا البحث مت االستراتيجية العامة للجامعة و يندرج تحت ع 
 اكتشاف الدواء من المصادر الطبيعية

الزمنى التقريبى  االطار
 للموضوع

سنوات 3-5  

االطار المالى التقريبى 
 للموضوع

جنيه مصرى 21111  

  مؤشرات النجاح
 )تحقيق األهداف(

 استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البحث  
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 العقاقير القسم
(2المجال البحث بند )  اكتشاف العقاقير من المصادرالبحرية 

موضوعال  دراسات حيوية وفيتوكميائية على الكائنات البحرية 
البحث خطة عض المكونات يعتمد على تحديد الصيد البنائية والتأثير الطبى لب 

 فى الكائنات البحرية
ة تحديد الجزءالفعال او المركب الفعال عن طريق  االستعان هدف البحث

 بالتأثير الحيوى للمركب
 ائنات البحريةجمت الك  الخطة التفصيلية

 التعرف على الكائنات البحرية 
  تحضيرالمستخلصات واالجزاء المختلفة باستخدام الطرق

 الخاصة ب ا
  التعرف على المركبات الفعالة عن طريق االستعانة

 بالتأثير الحيوى )فى الحيوانات و فى الخاليا(
  عزل الجزء الفعال والمركب الفعال عن طريق استخدام

 للكروماتوجرافى التقنيات الحديثة
  تحديد التركيب الكميائى للمركبات الفعالة باستخدام

الرنين النووى المغناطيسى ،االشعة تحت 
 الحمراء،االشعة الفوق بنفسجيةو االشعة السينية.

  النمذجة الجزيئيةللمركبات الفعالة عن طريق استخدام
 تصميم االدوية بمساعدة الحاسب االلى .

  على  سبة تحتوىتحضيراشكال صيدلية منا
 مستخلصات،اجزاء اومركبات مستقلة.   

 مشاركون من تخصصات اخر
 داخل وخارج الجامعة

االدويةوالسموم،الكمياءالحيوية،الميكروبيولوجى   
مياءالعضويةيوالك  

 االقسام االكلينيكية بكليات الطب و طب االسنان
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مت معايير الجودة تطابقال رج تحت ق هذا البحث مت االستراتيجية العامة للجامعة و ينديتف 
 عنوان : اكتشاف الدواء من المصادر الطبيعية

االطار المالى التقريبى 
 للموضوع

جني ا 31111تحتاج كل خطة بحث على االقل مبلد   

االطار الزمنى التقريبى 
 للموضوع

سنوات5-3من   

  مؤشرات النجاح
 )تحقيق األهداف(

الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البحث   استكمال  
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 العقاقير القسم
(3مجال البحث  بند )  تصنيت المواد الطبيعية. 

ت المنتجات تخليق الجزيئات الطبيعية و التى يمكن ادخال ا فى تصني الموضوع
 الطبيعية.

البحث خطة لطبيعية.ت ايعتمد على  تطوير استراتيجيات جديدة لتصنيت  المنتجا   
 ايجاد طرق جديدة لتصنيت  المنتجات الطبيعية.  هدف البحث

اقتناء المعلومات التى يمكن تحويل ا الى مشروع على  .1 الخطة التفصيلية
 المستوى العملى و الم ارى.

االستراتيجية التعليمية، ايجاد االفكار الكيميائية،  التوصل  .2
 الى النتائج، اتخاذ القرار و حل المشكالت.

تساب الم ارات المطلوبة لتلخي  و  كتابة و نشر اك .3
 النتائج فى المجالت العلمية.

 تعليم التحويالت العضوية الجديدة. .4

تصنيت المركبات الكيرل و تطبيق ا فى تصنيت المنتجات  .5
 الطبيعية.

تخفيض التصنيت العضوى و زيادة تصنيت المنتجات  .2
 الطبيعية.   

مشاركون من تخصصات اخرى 
ج الجامعةداخل وخار   

  ، اقسام الكيمياء الصيدلية ،  الفارماكولوجى
 الميكروبيولوجى ، الصيدالنيات.

 .شركات االدوية 
 رسائل ماجستير و دكتوراه ،ابحاث و مشاريت.  النتائج المتوقعة

مت معايير الجودة تطابقال حت يتفق هذا البحث مت االستراتيجية العامة للجامعة و يندرج ت 
الدواء من المصادر الطبيعية عنوان : اكتشاف  

وعاالطار المالى التقريبى للموض  كل خطة بحث تحتاج الى ثالثون الف جني ا 
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ــــــــ ــــــــى التقريب  ياالطــــــــار الزمن
 للموضوع

سنوات 3-5  

  مؤشرات النجاح
 )تحقيق األهداف(

لجزء استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البحث   استكمال ا
رسالة و نشر البحث  العملي، مناقشة ال  
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 العقاقير القسم
(4مجال البحث بند )  مراقبة الجودة للمنتجات العشبية 

جات تحليل بعض االشكال الصيدلية التى تحتوى  على مواد عشبية و منت الموضوع
 طبيعية ل ا تأثير بيولوجى مثير 

البحث خطة لى مواد حتوى  عيعتمد على تطوير و تحليل بعض االشكال الصيدلية التى ت  
 عشبية و منتجات طبيعية ل ا تأثير بيولوجى مثير

 التأكد من الفاعلية الدائمة للمستحضرات الصيدلية.   هدف البحث

  تخليق مستحضرات صيدلية جديدة و فعالة و تحتوى على مواد عشبية
 او منتجات طبيعية.

 تجميت النباتات او االشكال الصيدلية. .1 الخطة التفصيلية

 على  الصفات العيانية ل ذه االشكال الصيدلية. التعرف .2

 التعرف على  الصفات المج رية ل ذه االشكال الصيدلية. .3

التعرف على  الثوابت التحليلية ل ذه االشكال الصيدلية )نسبة المواد  .4
 الفعالة، المحتوى المائى ، المحتوى الرمادى(.

 التعرف على  الثوابت الطبيعية ل ذه االشكال الصيدلية. .5

 التقييم البيولوجى ل ذه  االشكال الصيدلية. .2
مشاركون من تخصصات 
 اخرى داخل وخارج الجامعة

  اقسام الفارماكولوجى ، الميكروبيولوجى ، الصيدالنيات ، تكنولوجيا
 الدواء و الكيمياء التحليلية(.

 .شركات االدوية 
 رسائل ماجستير و دكتوراه ،ابحاث و مشاريت.  النتائج المتوقعة

مت معايير الجودة تطابقلا مجال البحث متوافق مت خطط البحث التى اعدت من جامعة عين شمس فى  
 تخص  "اكتشاف االدوية من النواتج الطبيعية"

االطار المالى التقريبى 
 للموضوع

 كل خطة بحث تحتاج الى ثالثون الف جني ا
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وعاالطار الزمنى التقريبى للموض سنوات 3-5   
()تحقيق األهداف مؤشرات النجاح ث  استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البح   
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 العقاقير القسم
(5مجال البحث بند )  دراسة القيمة الغذائية لبعض النباتات الطبية 

 دراسات على القيم الغذائية وتحليل ا الموضوع
البحث خطة نباتات غذائية والتأثير الطبى لبعض اليعتمد على تحديد العناصر ال 

 الطبية
 تحديد العناصر الغذائية والتأثير الحيوى ل ا  هدف البحث

نفيذ المن جية المناسبة لت
 خطة البحث

 تجميت النباتات .1

 التعرف على  النباتات .2

العناصر الغذائية للنباتات عن طريق استخدام التعرف على   .3
 التقنيات الحديثة

 اتمشاركون من تخصص
اخرى داخل وخارج 

 الجامعة

 المع د القومى للبحوث 

 المع د القومى للتغذية 

حجم العمل )عدد رسائل 
 الماجستير والدكتوراه

 المتوقعة(

 أبحاث عامة ل يئة التدريس

 األبحاث والمشاريت العلمية النتائج المتوقعة
مت معايير  تطابقال

 الجودة
دت من جامعة عين مجال البحث متوافق مت خطط البحث التى اع

 شمس فى تخص  "اكتشاف االدوية من النواتج الطبيعية"
 االطار المالى التقريبى

 للموضوع
 كل خطة بحث تحتاج الى ثالثون الف جني ا

 االطار الزمنى التقريبى
 للموضوع

سنوات 3-5  

 مؤشرات النجاح)تحقيق
 األهداف(

  استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة و نشر البحث 
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الصيدلية التحليلية الكيمياء لقسم البحثية الخطة  

  2112-2112 
 
 الرؤية: التحليل الكمي التخصصي عالي الحساسية.

 
 المجاالت : 

  الصيدلية المنتجات وجودة الجيد الدوائي التصنيت -1

  األدوية ثبات دراسة -2

 البيئة تلوث مشكالت -3
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 الكيمياء التحليلية الصيدلية القسم
 التصنيت الدوائي الجيد وجودة المنتجات الصيدلية (1جال البحث بند )الم

دراسة تحليلية على بعض األدوية الجديدة ذات التأثيرات العالجية  الموضوع
 المختلفة

 يعتمد على دراسة تحلل هذه االدوية ثم قياس تركيز نواتج التحلل خطة البحث
هذه األدوية فى المنتجات الصيدلية إيجاد طرق تحليلية جديدة لتعيين  هدف البحث

 فى وجود نواتج التحلل
 دراسة التحلل الحامضى والقلوى والناتج عن تأكسد هذه األدوية - الخطة التفصيلية

 محاولة فصل والتعرف على نواتج التحلل -
 إيجاد طرق لدراسة ثبات األدوية -
 تطبيق هذه الطرق على المسحضرات الصيدلية المتوفرة -

 رسالتى  ماجستير وأبحاث منشورة ائج المتوقعةالنت

 مت معايير الجودة تطابقال
 

يتوافق المجال البحثي مت خطة البحث الموضوعة بواسطة جامعة 
عين شمس في مجال  التصنيت الدوائي الجيد وجودة المنتجات 

 الصيدلية

اإلطار الزمني التقريبي 
 للموضوع

 

 سنوات 3-5

اإلطار المالي التقريبي 
 للموضوع

 

مائة وخمسون ألف جنيه تقريبا باألضافة اج زة التحليل الدقيق مثل 
ج از التحليل الكروماتوجرافى تحت الضغط  –:ج از التحليل الطيفى

ج ازتقديرالكتلة  مت التحليل الكروماتوجرافى تحت الضغط  -العالى
 -العالى

مؤشرات النجاح )تحقق 
 األهداف(

 الرسالة مت نشر األبحاث مناقشة –االنت اء من العمل 
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 الكيمياء التحليلية الصيدلية القسم
 دراسة ثبات األدوية (2مجال البحث بند )

 اختبار تعرض بعض المستحضرات الصيدلية لإلج اد الموضوع
 يعتمد على دراسة تحلل هذه االدوية ثم قياس تركيز نواتج التحلل خطة البحث

 الحامضى والقلوى والناتج عن تأكسد هذه األدوية دراسة التحلل - الخطة التفصيلية
 محاولة فصل والتعرف على نواتج التحلل -
 إيجاد طرق لدراسة ثبات األدوية -
 تطبيق هذه الطرق على المسحضرات الصيدلية المتوفرة -

 رسالتى  ماجستير وأبحاث منشورة النتائج المتوقعة

مت معايير  تطابقال
 الجودة

 

لبحثي مت خطة البحث الموضوعة بواسطة جامعة عين يتوافق المجال ا
 شمس في مجال  التصنيت الدوائي الجيد وجودة المنتجات الصيدلية

اإلطار الزمني التقريبي 
 للموضوع

 

 سنوات 3-5

اإلطار المالي التقريبي 
 للموضوع

 

مائة وخمسون ألف جنيه تقريبا باألضافة اج زة التحليل الدقيق مثل :ج از 
 -ج از التحليل الكروماتوجرافى تحت الضغط العالى –الطيفىالتحليل 

 -ج ازتقديرالكتلة  مت التحليل الكروماتوجرافى تحت الضغط العالى

مؤشرات النجاح )تحقق 
 األهداف(

 مناقشة الرسالة مت نشر األبحاث –االنت اء من العمل 
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 الكيمياء التحليلية الصيدلية القسم
(3المجال البحث بند ) شكالت تلوث البيئةم   

مشكالت تلوث البيئة دراسة  الموضوع  

 هدف البحث 
تطبيق واستحداث طرق تحليلية جديدة لتعيين بعض الملوثات الصناعية 

 والطبيعية في األوساط البيئية المختلفة  

 الخطة التفصيلية 

 مجاالت لفصل نواتج التلوث 
 إيجاد طرق كمية بحساسية  عالية  

 رق لتحليل الملوثات المختلفة في األوساط البيئية المختلفة تطبيق هذه الط

 رسالتى  ماجستير وأبحاث منشورة النتائج المتوقعة

 مت معايير الجودة تطابقال
 

يتوافق المجال البحثي مت خطة البحث الموضوعة بواسطة جامعة عين 
 شمس في مجال مشكالت التلوث البيئي 

اإلطار الزمني التقريبي 
 عللموضو 

 

 سنوات  5 -3

اإلطار المالي التقريبي 
 للموضوع

 

مائة وخمسون ألف جنيه تقريبا باألضافة اج زة التحليل الدقيق مثل :ج از 
 -ج از التحليل الكروماتوجرافى تحت الضغط العالى –التحليل الطيفى

 -ج ازتقديرالكتلة  مت التحليل الكروماتوجرافى تحت الضغط العالى

 مؤشرات النجاح 
 تحقق األهداف()

 مناقشة الرسالة مت نشر األبحاث –االنت اء من العمل 


