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 والبحوث  / وكيل الكلية للدراسات العليا كلمة أ.د

 

ضــوء   في  وذلك  البحـثـيـة  الـمـجــاالت  تـحـديـث  الي  والكلية  الجامعة  اداره  تـسـعـى 

للجامعة   في   2023-2018الخطةاالستراتيجية  وذلك  العلمي  للبحث  الدولة  بخطة  ترتبط  والتي 

لخطة الخمسية للمجاالت البحثية ، و في هذا الصدد قامت الكلية بتحديث ا2030ضوء رؤية مصر  

في    2018-2023 الموجودة  الدوائية  و  الصحية  و  الطبية  المشاكل  االعتبار  في  ألخذ  ذلك  و 

أو   عليها  التغلب  او  لحلها  بحث علمي  الى  تحتاج  والتي  المختلفة  الحكومية   الهيئات  و  الوزارات 

المختلفة، و تسعى اداره  الجامعة   عمل دراسات اكلينيكية و دوائية مناسبة لبعض المشاكل الدوائية

والكلية و جميع اقسامها االكاديمية المختلفة الى توفير البيئة المناسبة و االمكانيات المادية المختلفة  

لتحقيق هذا الهدف والتي من اهمها هو اختيار المجاالت والنقاط البحثية المناسبة والمالئمة ومدى  

ون الرسائل و االبحاث العلمية لها مردود مهم وفعال ومباشر  ارتباطها بمشكالت المجتمع وبذلك تك

 علي تنمية وخدمة المجتمع. 

بهدف   ولذا قامت الكلية بإنشاء لجنة اخالقيات البحث العلمي بمشاركة معظم االقسام العلمية بالكلية

والبيولوجية   االكلينيكية  بالدراسات  المرتبطة  البحثية  المجالت  وتعزيز  وتشجيع  تطوير  وتحفيز 

اجل رفع اسم   العلمية الدولية المتميزة وذلك من  الباحثين على النشر العلمي الدولي في المجالت 

جامعة عين شمس واحتاللها مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية العالمية. وفى هذا اإلطار تتقدم  

ال والهيئة  التدريس  هيئة  اعضاء  لجميع  والتقدير  بالشكر  الكلية  واالداريين  إدارة  والطالب  معاونة 

بكلية الصيدلة جامعة عين شمس علي دعمهم المستمر وتفانيهم في العمل وعلى  والفنين والعمال 

 كل ما يقدموه من عمل من اجل تحقيق هذا اإلنجاز.

 مع خالص تمنياتي بدوام التقدم والنجاح. 

 

 وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث 

 شنب أ. د / خالد محمد أنو ابو
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 2021اصدار  قرار إعتماد 

   2018-2023الخمسية للمجاالت البحثية  طالخطدليل  

 
  ( رقم  جـلسته  فى  الـكلية  مجلـس  األحــــــد   3نظـر  يــوم  المـنـعـقــدة   )

الخطة الخمسية للمجاالت  دليل  بــشـــأن اصدار    2021/    11/    28 الــمـــوافــــق

اصدار  بـ  2023-2018البحثية   شـمـــس  عـيــن  جـامـعـة  الـصـيــدلــة  كلــيـــة 

2021. 

 و بعـد المـناقشــة و اإلطــــــالع

 قــــــــــــــــــــــــــرار

 ( 1مــــــــــــــــــــــادة ) 

إصدار   إعـــتــمــــاد  الـكلـيــة عـلــى  للمجاالت    دليل وافـق مـجـلـس  الخمسية  الخطة 

 .2021كلــيـــة الـصـيــدلــة جـامـعـة عـيــن شـمـــس اصدار بـ 2023-2018البحثية 

 

 ( 2مــــــــــــــــــــــادة ) 

 على جميع الجهات المختصة تعميم هذا القرار .

 عميد الكلية 
 

 

 أمانى أسامة كامل  ا.د./                                                   
  

 *** 
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 اعتماد قرار

 البحثية للمجاالت الخمسية الخطة تحديث
 2023 / 2018  لفترة اخالل 

 

 

 الموافــق األحـــــد  يــوم المنعـقــدة ( 10 ) رقـــم  جلـسـتـه في الكلية مجلس نظر

 لكلية البحثية الخمسية للمجاالت الخطة دليل  واعتماد تحديث  في  2020 / 6 / 28 

 .2023 / 2018 شمس عين جامعة – الصيدلة

 

 واالطالع - المـنـاقـشــةبعـد و

 

 قــــــــــــــــــــــــــرار 

 ( 1 ) مــــادة

 الخمسية الخطة دليل  واعتماد تحديث  علــى الـكلـيــة مـجـلـس وافـق

 .2023 / 2018 شمس عين جامعة – الصيدلة لكلية البحثية للمجاالت

 

 ( 2 ) مــــادة

 .القرار هذا تعميم  المختصة الجهات جميع على

 

 الكلية عميد

 

 الغنى  عبد فاروق مها /د .أ

 
*** 
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 الكلية اإلستراتيجية اهداف  و ورسالة رؤية

 

 -  : رؤية الكلية

الكلية   تدير  التعليم الصيدلي والتصنيع الدوائي وخدمة أن  منظومة ابتكار في قطاع 

 . المجتمع

 

 -رسالة الكلية:

الصيدلة االبتكار    -كلية  تتبنى  وخدمية  وبحثية  تعليمية  مؤسسة  شمس  عين  جامعة 

وتؤهل صيادلة ذوو مهارات مهنية وقيم أخالقية عبر تقديم برامج تعليمية قائمة على  

 المنافسة في سوق العمل والبحث العلمي وخدمة المجتمع.الكفاءة بما يعزز 

 

 -: لكليةلاإلستراتيجية هداف األ

 تنمية قدرات القيادات االكاديمية واالدارية وتطوير اللوائح. (1

العليا   (2 والدراسات  البكالوريوس  لمرحلتي  الدراسية  والمقررات  البرامج  تطوير 

 بما يعزز المنافسة واالبتكارية لسوق العمل.

 يز البنية التحتية وتطوير البحث العلمي ودعم االبتكار والتكنولوجيا. تعز (3

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.  (4

 االبتكار في التدريس والتعلم والتقويم.  (5

 رفع كفاءة الجهاز اإلداري.  (6

 تعزيز الخدمات المجتمعية وتنمية البيئة.  (7

 ا. تطوير وتعزيز خدمات الخرجين ودعمهم مهني  (8

 تطوير نظام الجودة الشاملة وتقيم االداء. (9

 تنمية وتنوع مصادر الموارد المالية والمادية الذاتية للكلية.  (10

 

*** 
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 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية 

 

 

 الرؤية البحثية  ●

 

 التحليل الكمي التخصصي عالي الحساسية. 

 

*** 

 

 

 2023إلى  2018الخطة البحثية للقسم خالل الفترة من  ●

 

ودراستها منفردة او   التصنيع الدوائي الجيد، جودة المنتجات الصيدلية ودراسة ثبات األدوية (1

 . مجتمعة في مخاليط

تحليلية   (2 ودراسات  الغذاء  سالمة  ومجال  الصيدلية،  التجميلية  المستحضرات  دراسة 

 جيوكيميائية وبيوكيميائية. 

 دراسة ملوثات البيئة.  (3
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 الكيمياء التحليلية الصيدلية قسم 
 

 (:  ١المجال البحثي رقم ) ●

 ودراستها منفردة او مجتمعة في مخاليط  التصنيع الدوائي الجيد جودة المنتجات الصيدلية ودراسة ثبات االدوية

 الموضوع ●

المختلفة - العالجية  التأثيرات  ذات  المستحدثة  األدوية  بعض  على  تحليلية  هذه    دراسة  واختبار 

فى مجتمعة  أو  منفردة  فى  االدوية  التحفيزية    مخاليط  الظروف  في  االدوية  هذه  ثبات  واختبار 

السوائل  في  هذا  كل  ودراسة  الدواء  حركية  ودراسة  االيض  نواتج  تحليل  وكذلك  المختلفة، 

 البيولوجية. 

 دراسات تحليلية لبعض المنشطات، ودراسة استخدام تكنولوجيا النانو.  -

 حث خطة الب ●

وجود األدوية المتشابهة والمتداخلة    فىدراسة تكسير وتحلل بعض العقاقير وتعيين المواد النقية   -

 في وجود نواتج التحلل.نواتج التحلل  و المشتركة و في وجود

ونواتج التحلل ونواتج االيض التحلل   منفردة أو مجتمعة فى مخاليط و نواتجدراسة المواد النقية   -

 البيولوجية. في السوائل 

 دراسة حركية الدواء ودراسة االتحاد مع بروتينات الدم.  -

 دراسة فيزيوكيميائية لألدوية.  -

 دراسة نواتج االيض.  -

 هدف البحث  ●

المختلفة - الصيدلية  اإلشكال  العقاقير في  لتعيين بعض  تحليلية جديدة  في    إيجاد واستحداث طرق 

المتشابهة األدوية  و    وجود  التحللوالمتداخلة  نواتج  و  وفى   المشتركة  التحلل  نواتج  في وجود 

 العينات البيولوجية. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 تكسير بعض العقاقير باستخدام األحماض والقلويات واألكسدة. -

 مجاالت لفصل نواتج التحلل.  -

 إيجاد طرق دالة على الثبات.  -

في وجود األدوية المتشابهة  تطبيق هذه الطرق لتحليل المواد النقية واإلشكال الصيدلية المختلفة   -

 . و نواتج التحلل والمتداخلة و المشتركة

في العينات    فى مخاليط و   المواد النقية منفردة أو مجتمعة  تطبيق هذه الطرق لتحليل المواد النقية  -

 البيولوجية. 

 ئية لتفاعالت بعض االدوية مع بعض المركبات. دراسة الخواص الفيز وكيميا -

 النتائج المتوقعة ●

 رسالتي ماجستير ورسالة دكتوراه وأبحاث منشورة.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

اإلستراتيجية - مع  وجودة    متوافق  الجيد  الدوائي  التصنيع  مجال  في  شمس  عين  لجامعة  العامة 

 المنتجات الصيدلية. 

 الفترة الزمنية  ●

 خمس سنوات.  -
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 الميزانية التقديرية  ●

جهاز    150  - توفير  بجانب  تقريباً،  مصري  جنيه  ومائتان    LC/Massألف  مليون  ثمنه  يقدر 

 وخمسون ألف جنيه. 

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 مناقشة الرسالة مع نشر األبحاث.  –االنتهاء من العمل  -
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 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية 
 

 (: 2المجال البحثي رقم ) ●

 دراسة المستحضرات التجميلية الصيدلية ومجال سالمة الغذاء ودراسات تحليلية جيوكيميائية وبيوكيميائية. 

 الموضوع ●

 التجميلية في الظروف التحفيزية المختلفة. اختبار ثبات بعض المستحضرات   -

 دراسة تحليلية في مجال سالمة الغذاء. -

تحليلية   - ودراسات  الغذاء،  سالمة  مجال  في  تحليلية  دراسات  خالل  من  الصناعات  تطوير 

 جيوكيميائية وبيوكيميائية ودراسات لبعض المستحضرات التجميلية.. 

 خطة البحث  ●

المستحضرات   - بعض  وتحلل  تكسير  نواتج دراسة  وجود  في  النقية  المواد  وتعيين  التجميلية 

 التحلل. 

 دراسات تحليلية في مجال سالمة الغذاء ودراسات تحليلية جيوكيميائية وبيوكيميائية.  -

 هدف البحث  ●

جيوكيميائية   - تحليلية  ودراسات  الغذاء  سالمة  مجال  في  جديدة  تحليلية  طرق  واستحداث  إيجاد 

في وجود نواتج التحلل وفي العينات    ةتحضرات التجميليوبيوكيميائية وطرق لتعيين بعض المس

 البيولوجية. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 تكسير بعض المستحضرات التجميلية باستخدام األحماض والقلويات والضوء واألكسدة.  -

 دراسة حركية هذه المواد.  -

 دراسات تحليلية جديدة في مجال سالمة الغذاء ودراسات تحليلية جيوكيميائية وبيوكيميائية.  -

 مجاالت لفصل نواتج التحلل.  -

 إيجاد طرق دالة على الثبات.  -

 تطبيق هذه الطرق لتحليل المواد النقية واألشكال الصيدلية المختلفة في وجود نواتج التحلل. -

 النتائج المتوقعة ●

 رسالة دكتوراة وأبحاث منشورة. رسالتي ماجستير و -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

وجودة   - الجيد  الدوائي  التصنيع  مجال  في  شمس  عين  لجامعة  العامة  اإلستراتيجية  مع  متوافق 

 المنتجات الصيدلية. 

 الفترة الزمنية  ●

 خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

جهاز    150 - توفير  بجانب  تقريباً  مصري  جنيه  ومائتان   LC/Massألف  مليون  ثمنه  يقدر 

 وخمسون ألف جنيه. 

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 مناقشة الرسالة مع نشر األبحاث.  –االنتهاء من العمل  -
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 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية 
 

 (: 3المجال البحثي رقم ) ●

 البيئة دراسة ملوثات 

 الموضوع ●

 دراسة تحليلية على الملوثات البيئية في الماء والهواء والمنتجات الزراعية والحيوانية.  -

 اجراء دراسات وتصميم بدائل طبيعية للمواد الحافظة واأللوان الصناعية.  -

 دراسة أبحاث البالستيك الخاص بالمنتجات الطبية وباستخدام خامات محلية.  -

 خطة البحث  ●

تراكم وتحلل بعض العقاقير وتعيين الملوثات في وجود نواتج التحلل وفى األوساط البيئية  دراسة  -

 المختلفة. 

 هدف البحث  ●

تطبيق واستحداث طرق تحليلية جديدة لتعيين بعض الملوثات الصناعية والطبيعية في األوساط   -

 البيئية المختلفة. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 نواتج التلوث. مجاالت لفصل  -

 إيجاد طرق كمية بحساسية عالية.  -

 تطبيق هذه الطرق لتحليل الملوثات المختلفة في األوساط البيئية المختلفة.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل ماجستير، أبحاث منشورة.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 العامة لجامعة عين شمس في مجال مشكالت التلوث البيئي.  اإلستراتيجيةلخطة متوافق مع  -

 الفترة الزمنية  ●

 خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 ألف جنيه مصري تقريباً.  150 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 .مناقشة الرسالة مع نشر األبحاث –االنتهاء من العمل  -
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 قسم الكيمياء الصيدلية 

 

 

 البحثية الرؤية  ●

 

اكتشاف األدوية من خالل التصميم الجزيئي وتحضير الجزيئات العضوية الصغيرة من خالل التصميم  

 الجزيئي بمساعدة الحاسوب.

 

*** 

 

 

 2023إلى  2018الخطة البحثية للقسم خالل الفترة  ●

 

 تصميم األدوية بمساعدة الحاسوب وتحضير المركبات المضادة للسرطان.  (1

 األدوية المضادة لضغط الدم المرتفع.تصميم وتحضير  (2

 تصميم األدوية بمساعدة الحاسوب وتحضير عقاقير مضادات االلتهابات.  (3

 تصميم وتحضير المركبات ذات تأثيرات البيولوجية المحتملة. (4
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 قسم الكيمياء الصيدلية 
 

 (: 1المجال البحثي رقم ) ●

 الحاسوب وتحضير المركبات المضادة للسرطان تصميم األدوية بمساعدة 

 خطة البحث  ●

 تصميم االدوية المطلوبة.  -

 تشييد المركبات المستهدفة وتأكيد تركيبها الجزيئي.  -

 قياس الفاعلية البيولوجية لهذه المركبات وعدم سميتها.  -

 هدف البحث  ●

 تصميم وتحضير عقار مصري جديد موجه كمضاد للسرطان. -

 المناسبة لتنفيذ خطة البحث المنهجية  ●

 تصميم االدوية باستخدام برمجيات   -

Discovery studio 2.5,C-Docker module, field alignment   

 التحضير والتنقية وتأكيد التركيب الجزيئي للمركبات الدوائية.  -

 البيولوجي.  lnvitro, ln vivoاختبار المضادات الموجهة للسرطان، بمختبر.  -

 الشركاء من تخصصات أخرى داخل وخارج الجامعة  ●

 قسم األدوية والسموم، قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة، جامعة عين شمس.  -

 المركز القومي للبحوث.  -

 وحدة التحليل، كلية العلوم، جامعة القاهرة. -

 النتائج المتوقعة ●

 التقدم بطلب براءات االختراع.  -

 الماجستير والدكتوراه من موضوعات الخطة البحثية. تسجيل ومناقشة رسائل  -

 نشر النتائج في مجاالت علمية متخصصة. -

 االشتراك في المؤتمرات الدولية لتبادل المعلومات.  -

 فتح مجاالت للتعاون مع المراكز البحثية العالمية.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 العامة لجامعة عين شمس في مجال األدوية الدوائية.  متوافق مع اإلستراتيجية -

 الفترة الزمنية  ●

 خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري للمعدات والتحليل. 1250000  -

HPLC,NMR,GC-MS and rotavap Flash Column 

 ولتحليل العينات والكيماويات والزجاجيات. 
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 قسم الكيمياء الصيدلية 
 

 (: 2البحثي رقم )المجال  ●

 تصميم وتحضير األدوية المضادة لضغط الدم المرتفع

 خطة البحث  ●

 تصميم االدوية المطلوبة.  -

 تشييد المركبات المستهدفة وتأكيد تركيبها الجزيئي.  -

 قياس الفاعلية البيولوجية لهذه المركبات وعدم سميتها.  -

 هدف البحث  ●

 المرتفع.تصميم وتحضير عقار مصري جديد مضاد لضغط الدم   -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 تصميم االدوية باستخدام برمجيات.  -

Discovery studio 2.5,C-Docker module, field alignment   

 التحضير والتنقية وتأكيد التركيب الجزيئي للمركبات الدوائيه.   -

 البيولوجي.  Invitro, ln vivoاختبار لضغط الدم المرتفع وفى المختبر   -

 الشركاء تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة  ●

 قسم األدوية والسموم، قسم الميكروبيولوجيا والمناعة، كلية الصيدلة، جامعة عين شمس. -

 المركز القومي للبحوث.  -

 القاهرة.وحدة التحليل، كلية العلوم، جامعة  -

 النتائج المتوقعة ●

 التقدم بطلب براءات االختراع   -

 تسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه من موضوعات الخطة البحثية.  -

 نشر النتائج في مجاالت علمية متخصصة -

 االشتراك في المؤتمرات الدولية لتبادل المعلومات.  -

 العالمية. فتح مجاالت للتعاون مع المراكز البحثية  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس في مجال األدوية الدوائية.  -

 الفترة الزمنية  ●

 خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري للمعدات والتحليل 1250000 -

HPLC,NMR,GC-MS and rotavap Flash Column 

 والكيماويات والزجاجيات. ولتحليل العينات 
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 قسم الكيمياء الصيدلية 
 

 (: 3المجال البحثي رقم ) ●

 تصميم األدوية بمساعدة الحاسوب وتحضير عقاقير مضادات االلتهابات 

 خطة البحث  ●

 تصميم االدوية المطلوبة.  -

 تشييد المركبات المستهدفة وتأكيد تركيبها الجزيئي.  -

 المركبات وعدم سميتها. قياس الفاعلية البيولوجية لهذه  -

 هدف البحث  ●

 تصميم وتحضير عقار مصري جديد مضاد لضغط الدم المرتفع. -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 تصميم االدوية باستخدام برمجيات.  -

Discovery studio 2.5,C-Docker module, field alignment   

 التحضير والتنقية وتأكيد التركيب الجزيئي للمركبات الدوائيه.   -

 البيولوجي.  In vitro, ln vivoاختبار لضغط الدم المرتفع وفى المختبر   -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 والمناعة، كلية الصيدلة، جامعة عين شمس. قسم األدوية والسموم، قسم الميكروبيولوجيا -

 المركز القومي للبحوث.  -

 وحدة التحليل، كلية العلوم، جامعة القاهرة. -

 النتائج المتوقعة ●

 التقدم بطلب براءات االختراع   -

 تسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه من موضوعات الخطة البحثية.  -

 متخصصةنشر النتائج في مجاالت علمية  -

 االشتراك في المؤتمرات الدولية لتبادل المعلومات.  -

 فتح مجاالت للتعاون مع المراكز البحثية العالمية.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس في مجال األدوية الدوائية.  -

 الفترة الزمنية  ●

 خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري للمعدات والتحليل 1250000 -

HPLC,NMR,GC-MS and rotavap Flash Column 

 ولتحليل العينات والكيماويات والزجاجيات. 
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 قسم الكيمياء الصيدلية 
 

 (: 4المجال البحثي رقم ) ●

 تصميم وتحضير المركبات ذات تأثيرات البيولوجية المحتملة

 خطة البحث  ●

 المطلوبة. تصميم االدوية  -

 تشييد المركبات المستهدفة وتأكيد تركيبها الجزيئي.  -

 قياس الفاعلية البيولوجية لهذه المركبات وعدم سميتها.  -

 هدف البحث  ●

 تصميم وتحضير عقار مصري جديد ذو تأثير بيولوجي محتمل. -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 تصميم االدوية باستخدام برمجيات.  -

Discovery studio 2.5,C-Docker module, field alignment 

 التحضير والتنقية وتأكيد التركيب الجزيئي للمركبات الدوائيه. -

 البيولوجي.  Invitro, ln vivoاختبار لضغط الدم المرتفع وفى المختبر  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 قسم األدوية والسموم، قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة، جامعة عين شمس.  -

 المركز القومي للبحوث.  -

 وحدة التحليل، كلية العلوم، جامعة القاهرة. -

 النتائج المتوقعة ●

 التقدم بطلب براءات االختراع   -

 البحثية. تسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه من موضوعات الخطة  -

 نشر النتائج في مجاالت علمية متخصصة -

 االشتراك في المؤتمرات الدولية لتبادل المعلومات.  -

 فتح مجاالت للتعاون مع المراكز البحثية العالمية.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس في مجال األدوية الدوائية.  -

 الزمنية الفترة   ●

 خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري للمعدات والتحليل 1250000 -

HPLC,NMR,GC-MS and rotavap Flash Column 

 ولتحليل العينات والكيماويات والزجاجيات. 
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 قسم األدوية والسموم 

 

 الرؤية البحثية  ●

 

 العالج الدوائي األمثل بأقل تأثيرات سامة. 

 

*** 

 

 

 2023إلى  2018البحثية للقسم خالل الفترة الخطة  ●

 علم السموم البيئي.  (1

 علم أدوية المخ واألعصاب. (2

 عالج أمراض الكبد والجهاز الهضمي. (3

 العالج الكيميائي.  (4

 عالج أمراض الجهاز التناسلي.  (5

 . 19لعالج كوفيد  ةإعادة استخدام أدوية مسجل (6
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 قسم األدوية والسموم 
 

 (: 1المجال البحثي رقم ) ●

 علم السموم البيئي 

 موضوع البحث ●

 دراسة دوائية لتأثير بعض السميات البيئية على حيوانات التجارب. -

 خطة البحث  ●

 تعتمد على دراسة تأثير بعض السميات البيئية وإمكانية الوقاية من تأثيرها أو عالجها.  -

 هدف البحث  ●

 تأثير بعض السميات البيئية. إيجاد عالج يمكنه الوقاية أو الحد من  -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 عالج حيوانات التجارب المعرضة للسم المراد دراسته.  -

 أخذ عينات دم وأنسجة.  -

 أجراء بعض التحاليل البيوكيميائية وفحص األنسجة.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 قسم الكيمياء الحيوية.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل ماجستير ودكتوراه.  -

 أبحاث علمية.  -

 مشاريع علمية. -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس في مجال علم السموم البيئي.  -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 300000 -

 النجاح )تحقيق األهداف( مؤشرات  ●

 استكمال الجزء العملي.  -

 مناقشة الرسالة.  -

 نشر البحث.  -
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 قسم األدوية والسموم 
 

 (: 2المجال البحثي رقم ) ●

 علم أدوية المخ واألعصاب

 موضوع البحث ●

 دراسة دوائية للتأثير المحتمل لبعض المركبات للحد من األمراض العصبية والنفسية.  -

 خطة البحث  ●

في  - المخ  وظائف  في  والخلل  السلوكية  العمليات  على  األدوية  بعض  تأثير  دراسة  على  تعتمد 

 حيوانات التجارب. 

 هدف البحث  ●

 أيجاد عالج يمكنه الوقاية أو الحد من أمراض الجهاز العصبي والتغيرات السلوكية.  -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 لسموم المخ. عالج حيوانات التجارب المعرضة  -

 إجراء بعض التجارب السلوكية.  -

 أخذ عينات دم وأنسجة.  -

 إجراء بعض التحاليل البيوكيميائية وفحص األنسجة.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 قسم الكيمياء الحيوية.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل ماجستير ودكتوراه.  -

 أبحاث علمية.  -

 مشاريع علمية. -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس في مجال علم أدوية المخ واألعصاب. -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 300000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي.  -

 مناقشة الرسالة.  -

 البحث. نشر  -
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 قسم األدوية والسموم 
 

 (: 3المجال البحثي رقم ) ●

 عالج أمراض الكبد والجهاز الهضمي

 موضوع البحث ●

 دراسة دوائية للتأثير المحتمل لبعض المركبات للحد من التليف الكبدي.  -

 خطة البحث  ●

 تعتمد على دراسة تأثير بعض األدوية على التليف الكبدي ووظائف الكبد.  -

 البحث هدف  ●

 أيجاد عالج يمكنه الوقاية أو الحد من على التليف الكبدي وتحسين وظائف الكبد.  -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 عالج حيوانات التجارب المصابة بالتليف الكبدي.  -

 أخذ عينات دم وأنسجة.  -

 إجراء بعض التحاليل البيوكيميائية وفحص األنسجة.  -

 داخل وخارج الجامعةالشركاء من تخصصات أخري من  ●

 قسم الكيمياء الحيوية.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل ماجستير ودكتوراه.  -

 أبحاث علمية.  -

 مشاريع علمية. -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

اإلستراتيجية - مع  والجهاز    متوافق  الكبد  أمراض  عالج  مجال  في  شمس  عين  لجامعة  العامة 

 الهضمي.

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 300000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي.  -

 مناقشة الرسالة.  -

 نشر البحث.  -
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 قسم األدوية والسموم 
 

 (: 4المجال البحثي رقم ) ●

 العالج الكيميائي 

 موضوع البحث ●

حيوانات   - أو  السرطانية  الخاليا  المركبات على  لبعض  المحتمل  لألورام  المضاد  التأثير  دراسة 

 التجارب.

 خطة البحث  ●

 البحث عن بعض مضادات األورام التي يمكنها الحد من تكاثر الخاليا السرطانية.  -

 هدف البحث  ●

يمكنه الحد من تكاثر الخاليا السرطانية ومحاولة إيجاد عالج مساعد لزيادة الفاعلية  إيجاد عالج   -

 وتقليل األعراض الجانبية. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 البحث عن مركبات جديدة ذات تأثير مضاد لألورام.  -

 عالج الخاليا السرطانية المزروعة أو الحيوانات المصابة بالسرطان.  -

 دراسة حركية الدواء وتأثيره الفارماكولوجي.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 قسم الكيمياء الحيوية.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل ماجستير ودكتوراه.  -

 أبحاث علمية.  -

 مشاريع علمية. -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 العامة لجامعة عين شمس في مجال عالج األورام السرطانية.  متوافق مع اإلستراتيجية -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 300000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي.  -

 مناقشة الرسالة.  -

 نشر البحث.  -
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 قسم األدوية والسموم 
 

 (: 5البحثي رقم )المجال  ●

 عالج أمراض الجهاز التناسلي 

 موضوع البحث ●

 دراسة التأثير المحتمل لبعض المركبات في عالج فشل التبويض. -

 خطة البحث  ●

 البحث عن بعض المركبات التي يمكنها تحسين التبويض.  -

 هدف البحث  ●

مثل   - استخدام عالجات  الناتج عن  التبويض  فشل  من  الحد  يمكنه  باإلشعاع إيجاد عالج  العالج 

 والعالج الكيميائي. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 البحث عن مركبات جديدة قادرة على تحسين التبويض.  -

عالج  - أدوية  أو  لإلشعاع  تعرضها  نتيجة  التبويض  بفشل  المصابة  التجارب  حيوانات  عالج 

 السرطان. 

 أخذ عينات دم وأنسجه.  -

 إجراء بعض التحاليل البيوكيميائية.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 قسم الكيمياء الحيوية.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل ماجستير ودكتوراه.  -

 أبحاث علمية.  -

 مشاريع علمية. -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

اإلستراتيجية - مع  وقصور   متوافق  السكر  حاالت  عالج  مجال  في  شمس  عين  لجامعة  العامة 

 الدورة الدموية. 

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 300000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي.  -

 مناقشة الرسالة.  -

 نشر البحث.  -
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 قسم األدوية والسموم 

 (: 6المجال البحثي رقم ) ●

 19إعادة استخدام أدوية مسجلة لعالج كوفيد 

 موضوع البحث ●

 .19دراسة التأثير المحتمل لبعض األدوية المسجلة في عالج كوفيد  -

 خطة البحث  ●

 تعتمد على البحث عن أدوية يمكنها منع دخول فيروس كورونا لخاليا الجسم.  -

 هدف البحث  ●

 . 19إيجاد وسيلة للحماية أو عالج مرض كوفيد  -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 أو عالجه. 19اختبار بعض األدوية المسجلة إلعادة استخدامها بهدف الحماية من مرض كوفيد  -

الكورونا - بفيروس  اإلصابة  من  الحماية  حالة  بهذه    2  -  في  التجارب  حيوانات  معالجة  سيتم 

 .2األدوية ثم تعريضها لإلصابة بفيروس الكورونا 

تحت   - باألدوية  معالجتها  ثم  ومن  لإلصابة  التجارب  حيوانات  تعريض  سيتم  العالج  حالة  في 

 الدراسة. 

 أخذ عينات دم وأنسجة.  -

 أجراء بعض التحاليل البيوكيميائية والجزيئية.  -

 خري من داخل وخارج الجامعةالشركاء من تخصصات أ ●

 قسم الكيمياء الحيوية.  -

 قسم الكيمياء الصيدلية.  -

 قسم الصيدلة اإلكلينيكية.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل ماجستير ودكتوراه.  -

 أبحاث علمية.  -

 مشاريع علمية. -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 العامة لجامعة عين شمس في مواكبة ظروف الوباء.  متوافق مع اإلستراتيجية -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 300000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي.  -

 مناقشة الرسالة.  -

 نشر البحث.  -

 أو الحماية من اإلصابة به. 19 الوصول إلى ادوية لعالج مرض كوفيد -

*** 
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 قسم العقاقير 

 

 الرؤية البحثية  ●

 

 اكتشاف العقاقير من مصادرها الطبيعية. 

 

*** 

 

 

 2023إلى  2018الخطة البحثية للقسم خالل الفترة  ●

 

 تحديد الصيغ البنائية والتأثير الطبي لبعض المكونات الطبيعية للنباتات الطبية.  (1

 البنائية والتأثير الطبي لبعض المكونات الطبيعية للكائنات البحرية. تحديد الصيغ  (2

 تخليق المنتجات الطبيعية.  (3

 توكيد جودة المنتجات العشبية.  (4

 اكتشاف منتجات األيض الثانوية من الفطريات.  (5

 استخدام تقنية النانو في تقديم المنتجات الطبيعية والمستخلصات النباتية.  (6
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 العقاقير قسم 
 

 (: 1المجال البحثي رقم ) ●

 تحديد الصيغ البنائية والتأثير الطبي لبعض المكونات الطبيعية للنباتات الطبية 

 موضوع البحث ●

 دراسات حيوية وفيتوكميائية على النباتات الطبية.  -

 خطة البحث  ●

 النباتات الطبية. يعتمد على تحديد الصيغ البنائية والتأثير الطبي لبعض المكونات الطبيعية في  -

 هدف البحث  ●

 تحديد الجزء الفعال أو المركب الفعال عن طريق االستعانة بالتأثير الحيوي للمركب.  -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 جمع النباتات الطبية.  -

 التعرف على النبات.  -

 تحضير المستخلصات واألجزاء المختلفة باستخدام الطرق الخاصة. -

على   - وفى التعرف  الحيوانات  )في  الحيوي  بالتأثير  االستعانة  طريق  عن  الفعالة  المركبات 

 الخاليا(. 

 عزل الجزء الفعال أو المركب الفعال عن طريق استخدام التقنيات الحديثة للكروماتوجرافى.  -

تحت   - األشعة  المغناطيسي،  النووي  الرنين  باستخدام  الفعالة  للمركبات  الكيميائي  التركيب  تحديد 

 ، األشعة الفوق بنفسجية واألشعة السينية. الحمراء

 المودلة الجزيئية للمركبات الفعالة عن طريق استخدام تصميم األدوية بمساعدة الحاسب اآللي.  -

 تحضير أشكال صيدلية مناسبة تحتوي على مستخلصات، إجزاء أو مركبات مستقلة.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 األدوية والسموم، الكيمياء الحيوية، المكروبيولوجيا والمناعة، الكيمياء الصيدلية. أقسام  -

 األقسام اإلكلينيكية بكليات الطب وطب األسنان.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل درجتي ماجستير ودكتوراه، باإلضافة إلى األبحاث والمشاريع العلمية.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

مع   - من مصادرها متوافق  العقاقير  اكتشاف  مجال  في  لجامعة عين شمس  العامة  اإلستراتيجية 

 الطبيعية. 

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري.200000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة ونشر البحث.  -
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 العقاقير قسم 
 

 (: 2المجال البحثي رقم ) ●

 تحديد الصيغ البنائية والتأثير الطبي لبعض المكونات الطبيعية للكائنات البحرية 

 موضوع البحث ●

 دراسات حيوية وفيتوكميائية على الكائنات البحرية.  -

 خطة البحث  ●

 للكائنات البحرية. يعتمد على تحديد الصيغ البنائية والتأثير الطبي لبعض المكونات الطبيعية   -

 هدف البحث  ●

 تحديد الجزء الفعال أو المركب الفعال عن طريق االستعانة بالتأثير الحيوي للمركب.  -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 جمع الكائنات البحرية.  -

 التعرف على الكائنات البحرية.  -

 تحضير المستخلصات واألجزاء المختلفة باستخدام الطرق الخاصة بها.  -

وفى ال - الحيوانات  )في  الحيوي  بالتأثير  االستعانة  طريق  عن  الفعالة  المركبات  على  تعرف 

 الخاليا(. 

 عزل الجزء الفعال والمركب الفعال عن طريق استخدام التقنيات الحديثة للكروماتوجرافى.  -

المغناطيسي،   - النووي  الرنين  باستخدام  الفعالة  للمركبات  الكيميائي  التركيب  األشعة تحت  تحديد 

 الحمراء، األشعة الفوق بنفسجية واألشعة السينية. 

 النمذجة الجزيئية للمركبات الفعالة عن طريق استخدام تصميم األدوية بمساعدة الحاسب اآللي.  -

 تحضير أشكال صيدلية مناسبة تحتوي على مستخلصات، إجزاء أو مركبات مستقلة.  -

 عةالشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجام ●

 أقسام األدوية والسموم، الكيمياء الحيوية، المكروبيولوجيا والمناعة، الكيمياء الصيدلية.  -

 األقسام اإلكلينيكية بكليات الطب وطب األسنان.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل درجتي ماجستير ودكتوراه، باإلضافة إلى األبحاث والمشاريع العلمية.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

من مصادرها  - العقاقير  اكتشاف  مجال  في  لجامعة عين شمس  العامة  اإلستراتيجية  مع  متوافق 

 الطبيعية. 

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 200000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة ونشر البحث.  -
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 قسم العقاقير 
 

 (: 3المجال البحثي رقم ) ●

 تخليق المنتجات الطبيعية 

 موضوع البحث ●

 تخليق الجزيئات الطبيعية والتي يمكن إدخالها في تصنيع المنتجات الطبيعية.  -

 خطة البحث  ●

 يعتمد على تطوير إستراتيجيات جديدة لتصنيع المنتجات الطبيعية.  -

 هدف البحث  ●

 المنتجات الطبيعية. إيجاد طرق جديدة لتصنيع  -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 اقتناء المعلومات التي يمكن تحويلها إلى مشروع على المستوى العملي والمهارى.  -

وحل  - القرار  اتخاذ  النتائج،  الى  التوصل  الكيميائية،  األفكار  إيجاد  التعليمية،  اإلستراتيجية 

 المشكالت. 

 وكتابة ونشر النتائج في المجالت العلمية.  اكتساب المهارات المطلوبة لتلخيص  -

 تعليم التحويالت العضوية الجديدة.  -

 تصنيع المركبات الكيرل وتطبيقها في تصنيع المنتجات الطبيعية.  -

 تخفيض التصنيع العضوي وزيادة تصنيع المنتجات الطبيعية. -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 أقسام الكيمياء الصيدلية، الفارماكولوجي، المكروبيولوجيا والمناعة.  -

 األقسام اإلكلينيكية بكليات الطب وطب األسنان.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل درجتي ماجستير ودكتوراه، وأبحاث ومشاريع.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

اإلستراتيجية - مع  من مصادرها   متوافق  العقاقير  اكتشاف  مجال  في  لجامعة عين شمس  العامة 

 الطبيعية. 

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 200000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة ونشر البحث.  -
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 قسم العقاقير 
 

 (: 4المجال البحثي رقم ) ●

 توكيد جودة المنتجات العشبية 

 موضوع البحث ●

تأثير   - لها  طبيعية  ومنتجات  عشبية  مواد  على  تحتوي  التي  الصيدلية  األشكال  بعض  تحليل 

 . فعالبيولوجي 

 خطة البحث  ●

ومنتجات   - عشبية  مواد  على  تحتوى  التي  الصيدلية  األشكال  بعض  وتحليل  تطوير  على  يعتمد 

 . فعالطبيعية لها تأثير بيولوجي 

 هدف البحث  ●

 التأكد من الفاعلية الدائمة للمستحضرات الصيدلية.  -

 تخليق مستحضرات صيدلية جديدة وفعالة وتحتوي على مواد عشبية أو منتجات طبيعية.  -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 تجميع النباتات أو االشكال الصيدلية.  -

 التعرف على الصفات العينية لهذه األشكال الصيدلية.  -

 التعرف على الصفات المجهرية لهذه األشكال الصيدلية.  -

المائ - المحتوى  الفعالة،  المواد  )نسبة  الصيدلية  األشكال  لهذه  التحليلية  الثوابت  على  ي،  التعرف 

 المحتوى الرمادي(. 

 التعرف على الثوابت الطبيعية لهذه األشكال الصيدلية.  -

 التقييم البيولوجي لهذه األشكال الصيدلية.  -

 تري.ي ممواستخدام تقنية الكي -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

الميكروبيولوجيا - الفارماكولوجي،  الكيمياء    أقسام  الصناعية،  والصيدلة  الصيدالنيات  والمناعة، 

 التحليلية، تكنولوجيا الدواء  

 شركات األدوية. -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل درجتي ماجستير ودكتوراه، أبحاث ومشاريع.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

اإلستراتيجية  - مع  النواتج   متوافق  من  العقاقير  اكتشاف  مجال  في  شمس  عين  لجامعة  العامة 

 الطبيعية 

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 200000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة ونشر البحث.  -
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 قسم العقاقير 
 

 (: 5البحثي رقم )المجال  ●

 اكتشاف منتجات األيض الثانوية من الفطريات 

 موضوع البحث ●

للمنتجات األيض الثانوية من الفطريات التكافلية المصاحبة   دراسات كيميائية وكروماتوجرافية -

 للنباتات أو الكائنات البحرية. 

 خطة البحث  ●

تقنيات   - باستخدام  لها  البنائية  الصيغ  وتحديد  الثانوية  األيض  مركبات  وتنقية  فصل 

 الكروماتوجرافى وتحاليل الطيف المختلفة وتقييمها حيويا. 

 هدف البحث  ●

 عضوية طبيعية جديدة ذات تأثير حيوي قوى من الفطريات المصاحبة. اكتشاف مركبات  -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 نباتات طبية(.  -جمع الكائنات المستضيفة للفطريات )كائنات بحرية -

 تعريف الكائنات وتصنيفها.  -

 عزل الفطريات المصاحبة عن طريق زراعتها على وسط حيوي مناسب.  -

 ى الوصول الى فطريات نقية )مستعمرة من فطر واحد(. تنقية الفطريات حت -

 تخمير الفطريات المعزولة على وسط صلب مكون من األرز. -

 تحضير خالصة من الفطر المخمر بعد انتهاء عملية التخمير. -

 التقييم الحيوي للخالصات.  -

الكروماتوجرافى   - تقنيات  باستخدام  الخالصات  من  الثانوية  األيض  مركبات  وتنقية  فصل 

 مختلفة. ال

المثال   - سبيل  المختلفة على  الطيف  وسائل  باستخدام  المعزولة  للمركبات  الكيميائية  البنية  تحديد 

 الرنين النووي المغناطيسي. 

 التقييم الحيوي للمركبات المفصولة بعد تعريفها كيميائيا..  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 الميكروبيولوجيا والمناعة، قسم األدوية والسموم. قسم  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل درجتي ماجستير ودكتوراه، أبحاث ومشاريع.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

اإلستراتيجية - مع  من مصادرها   متوافق  العقاقير  اكتشاف  مجال  في  لجامعة عين شمس  العامة 

 الطبيعية. 

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 200000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة ونشر البحث.  -
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 قسم العقاقير 
 

 (: 6البحثي رقم )المجال  ●

 استخدام تقنية النانو في تقديم المنتجات الطبيعية والمستخلصات النباتية 

 موضوع البحث ●

 دراسات كيميائية وبيولوجية للمنتجات الطبيعية والمستخلصات النباتية المقدمة بتكنولوجيا النانو.  -

 خطة البحث  ●

 والمستخلصات النباتية وتقييمها حيويا. توليف وتوصيف الناقالت النانوية للمنتجات الطبيعية  -

 هدف البحث  ●

الطبيعية   - المنتجات  تقديم  في  المستخدمة  النانوية  للناقالت  جديدة  حيوية  انشطة  اكتشاف 

 والمستخلصات النباتية واكتشاف ناقالت نانوية من مواد طبيعية لبعض األعضاء المستهدفة. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 المستخلصات النباتية، االجزاء أو المركبات الطبيعية النقية. تحضير  -

توليف ناقالت النانو المحملة بالمنتجات الطبيعية ويعتمد االختيار بين أنواع مختلفة من الناقالت   -

المستهدفة وبالتالي   المقصود واألعضاء  النانوية والبوليمرات والتوتر السطحي على االستخدام 

 حجم الجسيمات. 

الناقالت النانوية عن طريق تشتت الضوء الديناميكي، قياس المسعر التفاضلي للمسح  توصيف   -

التفاضلي، حيود مسحوق األشعة السينية، جهاز "فورييه" لتحويل طيف األشعة تحت الحمراء،  

 ( (. TEM(، المجهر اإللكتروني االنتقاليSEMالمجهر اإللكتروني الماسح )

 تقييم النشاط الحيوي.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة، قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل درجتي ماجستير ودكتوراه، باإلضافة إلى أبحاث منشورة. -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

اإلستراتيجية - مع  من مصادرها   متوافق  العقاقير  اكتشاف  مجال  في  لجامعة عين شمس  العامة 

 الطبيعية. 

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 200000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي، مناقشة الرسالة ونشر البحث.  -
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 والصيدلة الصناعية قسم الصيدالنيات  

 

 الرؤية البحثية  ●

 تعتبر أنظمة اإليتاء الدوائي تقنيات مصممة بغرض التهديف الدوائي أو االنطالق المحكم للـمــواد العالجية 

استراتيجيات   التي اكتشفت مع  تلك  األدوية حتى  العديد من  فإن  المجال،  والتشخيصية. مع كل األبحاث في هذا 

البيولوجيا الجزيئية المتقدمة أو تلك التي من أصل طبيعي، لديها آثار جانبية غير مقبولة تحد من تصميم العالج  

 ة، المعدية والمناعية . األمثل لمشاكل صحية خطيرة مثل السرطان، واألمراض التنكسي

 إن تحسين طرق االيتاء الحالية أو تصميم آليات جديدة بإمكانه تعزيز استخدام األدوية الحالية. إن الناتج

الحقيقي من هذه البحوث متعددة التخصصات لن يكون ذا فائدة حقيقية على الرعاية الصحية ما لم يتم االنتهاء  

 ية مع الصناعة. منه من قبل الخدمات والشراكات الحيو

 وأخيرا وليس آخرا فإن استخدام النمذجة الرياضية، وتحليل النظم، وتقنيات النمذجة الجزيئية لنموذج 

التي ستمكن من فهم  المستوى الجزيئي  الجزيئات، يمكن أن يساعد في دراسات الصياغة على  تقليد سلوك  أو 

الدوائي   أنظمة جديدة لإليتاء  العقار، وتطوير  إيتاء  المستحضرات  آلية  بالغة لصناعة  أهمية  ذات  التي ستكون 

 الصيدالنية. 

 

*** 

 

 

 2023إلى  2018الخطة البحثية للقسم خالل الفترة  ●

 التقنيات الصيدلية: حل المشاكل والتصميم التجريبي.  (1

 أنظمة اإليتاء الدوائي المتقدمة: للجزيئات الصغيرة أو الكبيرة )من أصل كيميائي أو طبيعي(.   (2

 االنظمة الدوائية النباتية المصدر. (3

 العالج بالجينات.  (4

التهديف الدوائي ألعضاء محددة )على سبيل المثال الرئة، المخ(، ألنسجة محددة )على سبيل المثال   (5

أو   العدوي(  السرطان،  المثال  سبيل  )على  محددة  أمراض  ذات  لهياكل  األعصاب(،  العضالت، 

 هياكل داخل الخاليا )النواة، الميتوكندريا(. 

 الهندسة الطبية الحيوية ونماذج األغشية.  (6

 النيات الحاسوبية. الصيد (7
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 قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية 
 

 (: 1المجال البحثي رقم ) ●

 . تهدف الي حل المشكالت التي تواجه الصناعات الدوائية:  التقنيات الصيدلية

 

 خطة البحث  ●

 تعظيم العمليات الصيدلية المستخدمة في التطبيقات الصناعية. -

 هدف البحث  ●

البحثي باالبتكار والمحاولة الجادة لربط البحث األكاديمي بالصناعة الدوائية،  يتميز هذا المقترح   -

مستخدما وسائل مختلفة لتصنيع األقراص مثل التحبيب المنصهر او تمدد الحجم بدون استخدام  

 اي مذيبات عضوية مما يؤدى الى فتح قنوات تعاون بين الجهات البحثية وشركات األدوية. 

 تنفيذ خطة البحث المنهجية المناسبة ل ●

التحبيب   - تقنية  او  االنصهار  تقنية  او  المتمددة  الدوائية  االنظمة  باستخدام  األقراص  تحضير 

 المنصهر.

 توصيف األقراص المحضرة. -

 اختبار األقراص الناجحة داخل الجسم الحي.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

الدولية للصناعات الدوائية )ايبيكو( أو اي شركاء اخرين  شركات أدوية مثل الشركة المصرية  -

 مؤسسات بحثية(.  –شركات صناعية  –)جامعات خاصة 

 النتائج المتوقعة ●

 التوصل إلى تحضيرات قابلة للتطبيق وتسجيلها كبراءات اختراع. -

 ورقات بحثية.  ٣رسائل ماجيستير و ٣ -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

مع   - التقنيات  متوافق  مجال  في  المحددة  مجال  في  شمس  عين  لجامعة  العامة  اإلستراتيجية 

 الصيدلية. 

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 100000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 االنتهاء من العمل المعملي، مناقشة رسالة أو نشر ورقة بحثية. -
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 قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية 
 

 (: 2المجال البحثي رقم ) ●

أنظمة االيتاء الدوائي المتقدمة: تحضير أنظمة لإليتاء الدوائي سواء المتعارف عليها او التي تحقق االنطالق  

 المحكوم للعقاقير علي اختالف طبيعتها و مصدرها

 خطة البحث  ●

 تحضير وتوصيف أنظمة مختلفة ومتنوعة ومبتكرة لإليتاء الدوائي.  -

 دراسة استخدام تكنولوجيا النانو.   -

 هدف البحث  ●

الدوائي   - اإليتاء  ألنظمة  المميزة  الخصائص  باستغالل  الدواء  توصيل  معوقات  على  التغلب 

 المتقدمة 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 تحضير صياغات مختلفة من أنظمة اإليتاء الدوائي المتقدمة الغير المحملة بالدواء.  -

 الصياغات للمقارنة والمفاضلة بينهم. توصيف هذه  -

 تحضير أنظمة اإليتاء الدوائي المتقدمة المحملة بالدواء.  -

 توصيف أنظمة اإليتاء الدوائي المتقدمة المحملة بالدواء.  -

 الدراسة الحيوية.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

جامعة األهرام   -جامعة هليوبوليس    -الجامعة االمريكية  -جامعة المستقبل    -جامعة مصر الدولية -

الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية أو   -شركة استرا زينيكا    -الجامعة البريطانية    -الكندية  

 مؤسسات بحثية(.  –شركات صناعية  –اي شركاء اخرين )جامعات خاصة 

 ةالنتائج المتوقع ●

 ( رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه وأبحاث منشورة.15 -11)عدد  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

اإلستراتيجية - مع  اإليتاء    متوافق  )أنظمة  الدوائي  التصنيع  مجال  في  لجامعة عين شمس  العامة 

 الدوائي المتقدمة(. 

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 400000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 االنتهاء من العمل المعملي، مناقشة رسالة أو نشر ورقة بحثية. -
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 قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية 
 

 (: 3المجال البحثي رقم ) ●

 االنظمة الدوائية النباتية المصدر، بهدف تعظيم الثبات، االتاحة الحيوية، والخصائص العالجية 

 

 خطة البحث  ●

 تحضير وتوصيف أنظمة إيتاء دوائية متقدمة للعقارات النباتية المصدر. -

 هدف البحث  ●

المصاعب التي تواجه إيتاء العقارات النباتية المصدر عن طريق استخدام نظم إيتاء  التغلب على   -

 أو تقنيات تحضير متقدمة.

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 تحضير أنظمة إيتاء دوائية متقدمة للعقارات النباتية المصدر. -

 توصيف هذه األنظمة.  -

 الدراسات الحيوية.   -

 داخل وخارج الجامعة الشركاء من تخصصات أخري من ●

جامعة المستقبل، جامعة مصر الدولية، الجامعة البريطانية، جامعة هليوبوليس، جامعة األزهر،  -

خاصة   )جامعات  اخرين  شركاء  اي  أو  الدوائية  الرقابة  هيئة  األمريكية،  شركات   –الجامعة 

 مؤسسات بحثية(.  –صناعية 

 النتائج المتوقعة ●

 بحثية. رسائل بحثية وورقات  10 -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

النباتية   - الدوائية  االنظمة  توصيل  لجامعة عين شمس في مجال  العامة  اإلستراتيجية  متوافق مع 

 المصدر.

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 300000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 المعملي، مناقشة رسالة أو نشر ورقة بحثية.االنتهاء من العمل  -
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 قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية 
 

 (: 4المجال البحثي رقم ) ●

 العالج بالجينات 

 خطة البحث  ●

 داخل الخلية لعالج االمراض الوراثية والسرطان.  دراسة كيفية توصيل حمض النيوكليك -

 هدف البحث  ●

 هدف البحث هو تحضير بلمرات بغرض التوصيل داخل النواة وانظمة دوائية متقدمة ومبتكرة.  -

عالج   - مجال  في  وخاصة  العالمي  العلمي  التقدم  وموائمة  باالبتكار  البحثي  المقترح  هذا  يتميز 

الوراثية   واالمراض  بالخارج  السرطان  المتقدمة  الجامعات  مع  بحثية  قنوات  فتح  الي  ويؤدي 

 توطئة لتطبيقها في مصر.

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 تحضير وتوصيف أنظمة دوائية وبلمرات يمكن تحميلها بالجينات.  -

 دراسة نفاذية هذه البلمرات المحملة بالجينات.  -

 عةالشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجام ●

 الجامعات االجنبية المختلفة في اوروبا وكندا.  -

 النتائج المتوقعة ●

 براءة اختراع أو ابحاث منشورة عالميا.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس في مجال في التقنيات الصيدالنية.  -

 الفترة الزمنية  ●

 من عامين إلى ثالث سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 900000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 االنتهاء من العمل المعملي، مناقشة رسالة أو نشر ورقة بحثية. -
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 قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية 
 

 (: 5المجال البحثي رقم ) ●

 وتعظيم الفوائد العالجية التهديف الدوائي: يهدف إلى الحد من اآلثار الجانبية 

 خطة البحث  ●

)الرئة  - كاملة  أعضاء  تستهدف  ان  على  قادرة  عقاقير  لتقديم  متنوعة  دوائي  إيتاء  أنظمة  إعداد 

والمخ(، أنواع من األنسجة )العضالت، واألعصاب(، هياكل خاصة بأمراض محددة )السرطان 

 والعدوى( أو هياكل داخل الخاليا )النواة(. 

 هدف البحث  ●

المواقع األخرى في الجسم األمر  - الى موقع عمله مع تجنب  الدواء بواسطة تقديمه  زيادة فعالية 

 الذي سيقلل من اآلثار الجانبية ويؤدى الى خفض الجرعة. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 إعداد نظم تقديم أدوية مختلفة قادرة على االستهداف الدوائي. -

 األفضل. توصيف هذه األنظمة الختيار -

 إعداد تركيبات محملة بالدواء.  -

 توصيف هذه المستحضرات. -

 اجراء دراسات في الوسط الحيوي.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

- NODCAR - ( الجامعة األمريكية في القاهرةAUC  ،( أو اي شركاء اخرين )جامعات خاصة

 شركات صناعية، مؤسسات بحثية(. 

 المتوقعةالنتائج  ●

 رسالة بحثية )دكتوراة أو ماجيستير( ومجموعة من الورقات البحثية.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس في مجال تصميم األدوية. -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 400000 -

 النجاح )تحقيق األهداف( مؤشرات  ●

 االنتهاء من العمل الفعلي، الدفاع عن األطروحة و / أو نشر ورقة بحثية.  -
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 قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية 
 

 (: 6المجال البحثي رقم ) ●

 الهندسة الطبية الحيوية ونماذج األغشية 

 خطة البحث  ●

التجديدي، ونماذج األغشية، محاكاة األنسجة، ونقل مجال هذا البحث يشمل بنيات المواد والطب  -

 األدوية عبر الحواجز البيولوجية ومراقبة األدوية.

تطوير الصناعات الدوائية من خالل الدراسات الدوائية والمستحضرات الحيوية ذات الطبيعة    - -

 التدخلية. 

 هدف البحث  ●

 الحواجز البيولوجية. دراسة اختراق وامتصاص األدوية من خالل األغشية /   -

 تطوير مواد جديدة لتغيير وتجديد أنسجة األعضاء.  -

 دراسة امتصاص وتوزيع وأيض وإفراز األدوية. -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 إعداد أنظمة مختلفة لتحميل وتسليم األدوية / أو المواد الحيوية. -

 توصيف هذه األنظمة.  -

 ية أو الحواجز.دراسة تغلغل األدوية عن طريق األغش -

 البيولوجية المشيدة.  -

 دراسة حركية الدواء المحمل على أنظمة تسليم األدوية المختبرة. -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 كل الجامعات ومراكز البحوث.  -

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث علمية.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 العامة لجامعة عين شمس في مجال في الصيدلة الحيوية.  متوافق مع اإلستراتيجية -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 400000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 االنتهاء من العمل المعملي، مناقشة رسالة أو نشر ورقة بحثية. -
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 والصيدلة الصناعية قسم الصيدالنيات  
 

 (: 7المجال البحثي رقم ) ●

 الصيدالنيات الحاسوبية 

 خطة البحث  ●

الجزيئية   - المحاكاة  طريق  عن  الدوائية  والنواقل  العقاقير  من  ناجحة  وأزواج  صياغات  اختيار 

 والنمذجة واإلرساء الجزيئي. 

 استخدام أساليب تعلم الحاسوب مثل:  -

تحليل    / األساسي  المكون  / عمليات  تحليل  الجزئي  األقل  التربيع   / التجمعي  الهرمي  التسلسل 

وتصنيف  تمييز  في  االعتمادية  المتجهات  حساب   / االصطناعية  العصبية  الشبكات   / جاوس 

 الصيغ المختلفة. 

 هدف البحث  ●

العمليات   - معظم  تحويل  خالل  من  المتعددة  واالختبارات  المعملية  الرطبة  التجارب  نفقات  قطع 

 وتركيبات ناقالت العقاقير المختلفة وظروف التحضير إلي محاكاة افتراضية. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 النمذجة الجزيئية لحوامل العقاقير وظروف التحضير. -

 قير على الناقالت المحاكاة. اإلرساء الجزيئي للعقا -

دراسة العوامل المؤثرة على إنتاج أزواج ناجحة من العقاقير وناقالتها باستخدام أساليب تعلم   -

 الحاسوب المتطورة. 

 اختبار التركيبات الناجحة المتوقعة داخل الجسم الحي.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

الرقابة   - خاصة  هيئة  )جامعات  اخرين  شركاء  اي  أو  مؤسسات   –شركات صناعية    –الدوائية 

 بحثية(. 

 النتائج المتوقعة ●

 رسالة بحثية ومجموعة من الورقات البحثية.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 العامة لجامعة عين شمس في مجال في تصميم األدوية. متوافق مع اإلستراتيجية -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 100000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 االنتهاء من العمل المعملي، مناقشة رسالة أو نشر ورقة بحثية. -
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 اإلكلينيكية  ةقسم الصيدل 

 

 

 الرؤية البحثية  ●

 

 الدواء المناسب للمريض المناسب وزيادة مستوى الرعاية الصحية.

 

*** 

 

 

 2023إلى  2018الخطة البحثية للقسم خالل الفترة  ●

 

 االكلينيكية والقياسات الدوائية. حركية الدواء   (1

بمستوى الخدمات    لألرتقاء صيدلة اإلكلينيكيةأجراء التجارب السريريه وتطبيق منظومة ال (2

 .العالجيه المقدمه للمرضى  

لألرتقاء بمستوى الخدمات الصيدليه المقدمه فى    صيدلة اإلكلينيكيةللتطبيق النظم المختلفه  (3

 . مجال الرعايه الصحيه

 اقتصاديات الدواء.  (4

 اليقظة الدوائية.  (5

 . وتطبيقاته فى المجال العالجى علم الوراثة الدوائي (6
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 اإلكلينيكية  ةقسم الصيدل 
 

 (: 1المجال البحثي رقم ) ●

 حركية الدواء اإلكلينيكية والقياسات الدوائية 

 

 موضوع البحث ●

 المستخدمه من خالل المرضى والمتداوله فى األسواق دراسة حركية الدواء لألدوية  -

 خطة البحث  ●

البحثي - وتحديد    ة الخطه  أكتشاف  تؤثرواألسباب  العوامل  تشمل  قد  فى  التي  الدواء  مستوى  على 

األ  وبالتالى  مرضى(  و  )أصحاء  األنسان  العالجيهثجسم  األهداف  و  الجانبيه  لألدويه    ار 

 .المستخدمه لعالج فى مختلف األمراض 

 هدف البحث  ●

للمجال هو   - الهدف األساسي  المسار الحركىيعتبر  التى قد تؤثرعلى  للدواء    التأكد من األسباب 

 . داخل جسم المريض وتظبيط الجرعات الدوائيه للمريض طبقا لنتائج دراسات حركية الدواء

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 .المتداوله باألسواق والتى يتم تعاطيها من خالل األصحاء و المرضىحركية الدواء لألدوية   -

 األدوية األخرى. التفاعالت بين األدوية واألعشاب أو الطعام أودراسة  -

 تأثير األمراض على حركية الدواء. -

 متابعة حركية الدواء في الدم.  -

 . المختلفهدوية األ االختالفات الجينية وتأثيرها على فاعلية   -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 والمراكز البحثية. األقسام الطبية واإلكلينيكية بالمستشفيات والمراكز الطبية والمؤسسات  -

 شركات الصناعات الدوائية والمكمالت الغذائية.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث منشورة. -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 600000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 مناقشة الرسائل ونشر األبحاث..  -
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 اإلكلينيكية  ةقسم الصيدل 
 

 (: 2المجال البحثي رقم ) ●

لألرتقاء بمستوى الخدمات العالجيه المقدمه  صيدلة اإلكلينيكيةأجراء التجارب السريريه وتطبيق منظومة ال

 للمرضى  
 

 موضوع البحث ●

من وأجراء التجارب السريريه  خدمات الرعاية الصحية ل تطبيق النظم الحديثهتطوير وكيفية  -

الخدمات الصيدليه المقدمه للمرضى فيما يخص الصحه العامه للمرضى  أجل االرتقاء بمستوى

 . على جميع المستويات

 خطة البحث  ●

فهم أسباب المرض وتقييم نتائج العالج   فىو التجارب السريريه تطوير دور الصيدلة اإلكلينيكية  -

 .و المشاركه فى التجارب السريريه فى لمختلف العالجيات و األمراض  الدوائي

 هدف البحث  ●

ههدف  ال - المجالمن  االرتقاء هو    البحثى  ذا  أجل  من  الصحية  الرعاية  خدمات  وتنفيذ  تطوير 

 . يهالعالجالخدمات الصيدليه والتى تخص األدويه بمستوى 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

دور - خدمات  تطوير  تحسين  و  تحديث  خالل  من  اإلكلينيكية  الصيدلى  داخل    الصيدلة  المقدمه 

بها   المنوط  و  الصحيه  مستوىالمنظومه  من   تحسين  سواء  للمرضى  المقدمه  الصحيه  الرعايه 

المستويات وفى جميع    مرضىلكل مريض طبقا لحالة ال  عالج  خالل  تقديم أفضل   على جميع 

 . أماكن الرعايه الصحيه

المساهمة في فهم أسباب المرض والتعرف على مؤشرات الخطورة والتوصل إلى وسائل أفضل  -

  و أجراء التجارب السريريه فى المجاالت المختلفه   لعالج كل مريض باستخدام األدوية الجديدة

 مثل:

 التغذية الوريدية الكاملة.  (1

 القلب والجهاز الدوري. مراض أ (2

 الرعاية الصحية لألطفال والرضع. (3

 األمراض المعديه وسريعة األنتشارواألوبئه. (4

 السرطان.  (5

 الجراحة.  (6

 امراض الكلي.  (7

 امراض الباطنة.  (8

 النفسى أمراض الجهاز العصبى و  (9
 

 تقييم نتائج العالج الدوائي من حيث الفاعلية واآلثــار الجانبية. -

 دراسة تأثير التركيب الجيني كسبب رئيسي في اختالف نتائج العالج بين األشخاص.  -

الصرع  - مضادات  )مثل  الدواء  فاعلية  على  والموالح(  البركة  حبة  )مثل  الطبيعية  المواد  تأثير 

 والسرطان(. 

-  
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 تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعةالشركاء من  ●

 قسم الكيمياء الحيوية  -

والمؤسسات   - الخاصة،  والعيادات  الطبية  والمراكز  بالمستشفيات  واإلكلينيكية  الطبية  األقسام 

 والمراكز البحثية. 

 شركات الصناعات الدوائية والمكمالت الغذائية.  -

 النتائج المتوقعة ●

 منشورة.رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 500000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

دوليا و  ونشر األبحاث)أن وجد(  وتحقيق أكتشافات جديده فى المجال الصيدلى مناقشة الرسائل -

 . محليا

 

 

*** 
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 اإلكلينيكية  ةقسم الصيدل 
 

 (: 3المجال البحثي رقم ) ●

لألرتقاء بمستوى الخدمات الصيدليه المقدمه فى مجال الرعايه    صيدلة اإلكلينيكيةللتطبيق النظم المختلفه 

 ة. الصحي

 موضوع البحث ●

 واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل تحسين الرعاية الصحية. دور الصيدلي  -

 خطة البحث  ●

 استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة  -

 هدف البحث  ●

تحسين  - أجل  من  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  استخدام  تطوير  في  المجال  هذا  هدف  يتركز 

 الرعاية الصحية. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 تنفيذ خدمات جديدة بهدف االرتقاء بمستوى األداء الصيدلي.  -

 توفير سبل أفضل لتوعية المرضى عن طريق الكتيبات والنشرات الطبية.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

وجميع   - الخاصة،  والعيادات  الطبية  والمراكز  بالمستشفيات  واإلكلينيكية  الطبية  األماكن األقسام 

 المنوط بها تقديم الرعاية الصحية، والصيدليات العامة والخاصة.

 شركات الصناعات الدوائية والمكمالت الغذائية.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث منشورة. -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 العامة لجامعة عين شمس.  متوافق مع اإلستراتيجية -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري 400000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 مناقشة الرسائل ونشر األبحاث.  -
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 اإلكلينيكية  ةقسم الصيدل 
 

 (: 4المجال البحثي رقم ) ●

 اقتصاديات الدواء 

 موضوع البحث ●

توفير المعلومات واألدلة التي تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة لتخصيص الموارد المتوفرة   -

 وتحسين المخرجات الصحية للمرضى باستخدام المعايير والطرق العلمية.. 

 خطة البحث  ●

 استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.  -

 هدف البحث  ●

والمخاطر   - التكاليف  ومقارنة  وقياس  أو تحديد  الصيدلية،  والخدمات  البرامج  من  والفوائد 

للموارد   بالنسبة  الصحية  المخرجات  أفضل  ينتج  الذي  المناسب  البديل  وتحديد  العالجات 

 المستثمرة أو المصروفة.

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

ادخال   - أو  الخدمة  استحداث  في  المستهلكة  الموارد  بقيمة  عنها  )معبرا  التكلفة  العالج  مقارنة 

الجديد( واآلثار أو المخرجات )معبرا عنها اما بالقيمة النقدية، أو بالفاعلية أو مدى تحسن جودة  

 الحياة للمرضى( للخدمة المستحدثة أو العالج الجديد. 

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

الطبية   - والمراكز  بالمستشفيات  واإلكلينيكية  الطبية  المركزية  األقسام  الدواء  اقتصاديات  ومركز 

 للشؤون الصيدلية. 

 شركات الصناعات الدوائية والمكمالت الغذائية.  - -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث منشورة. -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 سنوات. من ثالث إلى خمس   -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري 250000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 مناقشة الرسائل ونشر األبحاث.  -
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 اإلكلينيكية  ةقسم الصيدل 
 

 (: 5المجال البحثي رقم ) ●

 اليقظة الدوائية 

 موضوع البحث ●

لألدوية، وتجنب المشاكل المرتبطة  تتعلق بفحص الدواء، ومراقبة العالج، ومنع اآلثار الجانبية   -

 بها بعد دخولها إلى األسواق. 

 خطة البحث  ●

 استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.  -

 هدف البحث  ●

أو  - الصيدلية،  والخدمات  البرامج  من  والفوائد  والمخاطر  التكاليف  ومقارنة  وقياس  تحديد 

أفضل   ينتج  الذي  المناسب  البديل  وتحديد  للموارد  العالجات  بالنسبة  الصحية  المخرجات 

 المستثمرة أو المصروفة.

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

معلومات   - مراكز  من  الصادرة  للمعلومات  السريع  التعميم  إمكانية  تتيح  مبكرة  إجراءات  اتخاذ 

 األدوية في العالم. 

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

اليقظة  األقسام   - ومركز  الخاصة،  والعيادات  الطبية  والمراكز  بالمستشفيات  واإلكلينيكية  الطبية 

 الدوائية باإلدارة المركزية للشؤون الصيدلية وبالمستشفيات وبشركات الصناعات الدوائية. 

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث منشورة. -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري 350000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 مناقشة الرسائل ونشر األبحاث.  -
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 اإلكلينيكية  ةصيدل قسم ال
 

 (: 6المجال البحثي رقم ) ●

 وتطبيقاته فى المجال العالجى   الدوائيعلم الوراثة  ●

 موضوع البحث ●

التنوع   - تأثير  مع  ربط    الوراثيتعامل  خالل  من  المرضي  في  لألدوية  االستجابة    التعبيرعلى 

 .سميتهالدواء أو   فعاليةمع  المفرد  النوكليوتيد أشكال تعددأو  الجيني

 خطة البحث  ●

 الحديثة. استخدام الوسائل التكنولوجية  -

 هدف البحث  ●

 تطوير وتنمية الوسائل النسبية للوصول بالعالج الدوائي إلى درجة الكمال والفعالية القصوى.  -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 دراسة العالقِة بين العوامِل الوراثيِة وطبيعِة االستجابَة لألدوية. -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 قسم الكيمياء الحيوية.  -

المركزية  - التحاليل  ومعامل  الطبية  والمراكز  بالمستشفيات  واإلكلينيكية  الطبية  األقسام 

 بالمستشفيات والمؤسسات والمراكز البحثية. 

 شركات الصناعات الدوائية والمكمالت الغذائية.  -

 النتائج المتوقعة ●

 رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث منشورة. -

 معايير الجودة التوافق مع  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري 500000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 مناقشة الرسائل ونشر األبحاث.  -
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 قسم الكيمياء الحيوية 

 

 الرؤية البحثية  ●

 

 األسس الكيميائية الحيوية لألمراض لتحقيق تشخيص أسرع ومتابعة أدق توضيح 

 

*** 

 

 

 2023إلى  2018الخطة البحثية للقسم خالل الفترة  ●

 

 علم األورام: بيولوجيا السرطان وعالمات الورم والمضاعفات ذات الصلة.  (1

 دراسة آليات مرض السمنة، واالمراض المصاحبة لها.  (2

 الجذعية وتطبيقاتها العالجية. دراسة الخاليا   (3

 االضطرابات الهرمونية.  (4

تعدد األشكال الجينية ودورها في التنبؤ بكل من خطر اإلصابة بأمراض مختلقه وفعالية   (5

 بعض األدوية في المجتمع المصري.

 أمراض الكبد.  (6

 مراض المناعة الذاتية واألمراض االلتهابية.  (7

 الية. . أبحاث قبل السريرية والترجمية أو االنتق (8

 العالج المناعي للسرطان واألورام المناعية.  (9

 إعادة استخدام األدوية )مع او بدون وجود تركيبه جديده( باستخدام تقنية النانو.  (10

 المؤشرات الحيوية الجزيئية )التشخيصية أو اإِلنذارية( والجزيئات الصغيرة.  (11

 فة. التحقيق واستهداف اليات علم االعصاب وأمراض الجهز العصبي المختل (12

 دراسة اّليات ومضاعفات الشيخوخة والمشاكل المتعلقة بالعمر. (13

 دراسة تطور الخلية بيتا واآلليات الجزيئية التي تحكم وظيفتها. (14
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 قسم الكيمياء الحيوية 
 

 

 

 (: 1المجال البحثي رقم ) ●

 علم األورام: بيولوجيا السرطان وعالمات الورم والمضاعفات ذات الصلة 

 

 موضوع البحث ●

 دراسة بعض الدالالت الكيميائية الحيوية والبيولوجية لبعض أنواع السرطان وآلياته وانتقاله.  -

 دراسة الدور الحاسم نقص التَّأَْكسُجِ في السرطان وتطور األورام. -

 لتحقيق في الوذمة اللمفية وهجرة الخاليا السرطانية.  -

ان القولون والمستقيم المرتبط  دراسة دور الكائنات الحية الدقيقة )الميكروبات( في مرض سرط -

 بالسكري. 

 خطة البحث  ●

 أ( قياس بعض دالالت كال من: 

 سرطان الكبد وبفيروس الكبدي سي.  (1

 سرطان البنكرياس وبمرض السكري.  (2

 سرطان الثدي.  (3

 سرطانات الدم  (4

 الورم األرومي الدبقي متعدد األشكال   (5

 سرطان الجلد.  (6

 سرطان المبيض والرحم.  (7

 كالميوغلوبين ومستقبالت اإلريثروبويتين. تطور الورم  (8

المسار الوعائي اللمفي األوعية الدموية اللمفاوية المتورط الوذمة اللمفية وهجرة الخاليا   (9

 السرطانية. 

 سرطان القولون والمستقيم المرتبط باالضطرابات األيضية مثل داء السكري.  (10

 السرطانات. ب( موت الخلية المبرمج في مختلف انواع 

 ج( التنظيم الالجيني ألنواع مختلفة من السرطان. 

 د( تعديالت ما بعد الترجمة ألنواع مختلفة من السرطان.

 التقنيات العملية المستخدمة:  -

 االليزا.  (1

 البي سي أر.  (2

 تقنيات نقل الحمض النووي للنشاف )البلوتينج(.  (3

 منقوص األكسجين.  تسلسل الحمض النووي الريبوزي (4

 . 9كريسبر / كاس  (5

 االستنساخ.  (6

 نموذج الماوس، الطعوم المغايرة.  (7

 التنفس عالية الدقة.  (8

9) FACS .الكيمياء النسيجية المناعية ، الكيمياء الخلوية المناعية ، 

 زرع الخاليا، زرع الخاليا األولي.  (10
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 النهج القائمة على رقاقة وفحوصات المراسل. (11

 هدف البحث  ●

والعالقة  دراسة   - السرطان  تطور مرض  واسس  بيولوجيا  لألورام،  الحيوية  الكيميائية  الدالالت 

بين انواع السرطان المختلفة وبعض االمراض، باإلضافة الي التحقيق في المضاعفات المرتبطة  

 بالسرطان كالوذمة اللمفية. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 المجموعات التالية: أخذ عينات دم من أفـراد  -

 المجموعة األولي: تتمثل في مرضى األورام الخبيثة.  (1

 المجموعة الثانية: تتمثل في مرضى األورام الحميدة.  (2

 المجموعة الثالثة: تتمثل في متطوعين أصحاء.  (3

 دراسة الخاليا وفصل االعضاء المصابة بالمرض من حيوانات التجارب. -

 الجيني لألنسجة السرطانية ضد األنسجة الطبيعية. مقارنه التعبير الجيني وعلم الوراثة ا -

 دور الميوغلوبين ومستقبالت اإلريثروبويتين في تطور الورم. -

توضيح األدوار الجديدة لعوامل النسخ في تنظيم نمو ووظيفة األوعية اللمفاوية، دور العالمات   -

 ة اللمفية. الوعائية اللمفية الوعائية المشاركة في هجرة الخاليا السرطانية والوذم

 دور الكائنات الحية الدقيقة في اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم المرتبط بالسكري.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 كلية الصيدلة وكلية الطب.  -

 المعهد القومي لألورام.  -

 لسرطان االطفال.   57357مستشفى  -

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث منشورة.  7دكتوراه،  3رسائل ماجستير،  4 -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 ثالثة سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري 400000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي ومناقشة الرسائل ونشر االبحاث  -
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 قسم الكيمياء الحيوية 

 (: 2المجال البحثي رقم ) ●

 دراسة آليات مرض السمنة واالمراض المصاحبة لها. 

 موضوع البحث ●

دراسة بعض الدالالت الكيميائية الحيوية والبيولوجية للمسببات والمضاعفات الناتجة من مرض   -

 السمنة. 

 خطة البحث  ●

 أ( قياس كال من:

 األنسولين في مرض السمنة. ( المقاومة لهرمون 1

 ( أثر اإللتهاب في مرض السمنة. 2

 ( الدالالت الكيميائية لشيخوخة الخاليا. 3

 .التقنيات العملية المستخدمةب( 

 األليزا.  (1

 البي سي أر.  (2

 تقنيات نقل الحمض النووي للنشاف )البلوتينج(.  (3

 فصل وزراعة الخاليا المفرزة والمستجيبة لألنسولين. (4

 وزراعة الخاليا الدهنية. فصل  (5

 هدف البحث  ●

العوامل  - من  العديد  متضمنًا  السمنة  لمرض  المعقدة  العملية  يوضح  سوف  المشروع  هذا 

 والمستقبالت والبروتينات في المرضى والخاليا. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 سيتم أخذ عينات دم من أفـراد المجموعات التالية:  -

 األولي: تتمثل في مرضى السمنة. ( المجموعة 1

 المجموعة الثانية: تتمثل في متطوعين أصحاء.   (1

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 كلية الصيدلة وكلية الطب.  -

 والكلي والكبد.  والتغذيةمعاهد التغذية والسكر  -

 النتائج المتوقعة ●

 منشورة. أبحاث   4رسائل ماجستير، رسالة دكتوراه،  3 -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 أربعة سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري 200000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي ومناقشة الرسائل ونشر األبحاث  -
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 قسم الكيمياء الحيوية 

 (: 3المجال البحثي رقم ) ●

 دراسة خصائص الخاليا الجذعية وتطبيقاتها العالجية. 

 موضوع البحث ●

دراسة فصل الخاليا الجذعية من مصادر مختلفة وتمييز هذه الخاليا الى خاليا الجسم المختلفة   -

 وكذلك امكاناتها العالجية، هي وافرازاتها في نماذج االمراض المختلفة. 

 خطة البحث  ●

الدهني،   - والنسيج  السري  الحبل  مثل  المختلفة  المصادر  من  الجذعية  الخاليا  فصل  على  يعتمد 

والخاليا   لألنسولين  المنتجة  كالخاليا  التخصص  كاملة  خاليا  الى  تميزها  وتحفيز  زراعتها 

لهذه   العالجية  االمكانات  دراسة  الي  باإلضافة  هذا  الخاليا.  من  اخري  انواع  بجانب  العصبية 

ا نماذج  الخاليا  في  الخاليا  هذه  من  المشتقة  الخلية  خارج  حويصالت  او  المعزولة  لجذعية 

مرض  او  الزهايمر  مرض  مثل  العصبية  التنكسيه  االمراض  ذلك  في  بما  المختلفة  االمراض 

 باركنسون وامراض الكبد والتهاب المفاصل العظمي ونماذج مرض السكري وغيرها.

 هدف البحث  ●

الى خاليا   - الوصول  االنتساخ  النجاح في  الجذعية ودراسة عوامل  الخاليا  التخصص من  كاملة 

وكذلك   التخصص،  كاملة  خاليا  الى  الجذعية  الخاليا  تميز  على  تؤثر  قد  التي  المختلفة  الجينى 

 دراسة االمكانات العالجية المفيدة للخاليا الجذعية في االمراض المختلفة. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 الخاليا الجذعية من مصادرها المختلفة. فصل  -

 زراعة هذه الخاليا على وسائط مختلفة.  -

 دراسة البروتينات المحددة لنوع كل خلية متخصصة. -

 دراسة عامل االنتساخ الجيني المحدد لمصير الخاليا.  -

 التحقق من التأثير العالجي لتلك الخاليا الجذعية ومفرزاتها.  -

 وخارج الجامعة الشركاء من تخصصات أخري من داخل ●

 مركز أبحاث الخاليا الجذعية، كلية الطب جامعة عين شمس. -

 قسم األدوية والسموم كليه الصيدلة جامعه عين شمس. -

 جامعه االزهر وجامعات أخري. -

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث منشورة.   3رسائل ماجستير، رسالة دكتوراه،  2 -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس. متوافق مع  -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري 400000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي ومناقشة الرسائل ونشر االبحاث  -
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 (: 4المجال البحثي رقم ) ●

 االضطرابات الهرمونية 

 موضوع البحث ●

 دراسة بعض الدالالت الكيميائية الحيوية والبيولوجية لبعض االضطرابات الهرمونية.  -

 خطة البحث  ●

 قياس كال من: 

 مقاومة األنسولين.  (1

 االضطرابات الهرمونية المصاحبة لمتالزمة المبيض المتعدد التكيسات.  (2

 اضطرابات هرمون الغدة الدرقية.  (3

المختلفة   (4 للعالجات  الوقائي  واآلثر  التناسلية  الغدد  على  االشعاعي  التأثير  دراسة 

 والعالجات الطبيعية. 

 التقنيات العملية المستخدمة: 

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

 هدف البحث  ●

 األساس للعديد من األمراض والمضاعفات.دراسة االضطرابات الهرمونية المختلفة التي تعد   -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 يتم أخذ عينات دم من أفراد المجموعات التالية:  للدراسة اإلكلينيكية

 المجموعة األولي: مرضى االضطرابات الهرمونية.  -

 المجموعة الثانية: متطوعين أصحاء.  -

 للدراسة التجريبية: 

 تتمثل في جرذان معرضة لإلشعاع.المجموعة األولى:  -

 المجموعة الثانية: تتمثل في جرذان معرضة لإلشعاع بعد مضادات األكسدة.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 كلية الصيدلة وكلية الطب.  -

 معاهد السكر والغدد الصماء، التغذية، والكلى والكبد.  -

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث منشورة. 4ماجستير ورسالة دكتوراه، رسائل  2 -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 أربعة سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 100000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 األبحاث. استكمال الجزء العملي ومناقشة الرسائل ونشر  -
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 قسم الكيمياء الحيوية 

 (: 5المجال البحثي رقم ) ●

 تعدد األشكال الجينية ودورها في التنبؤ بكل من خطر اإلصابة

 بأمراض مختلقه وفعالية بعض األدوية في المجتمع المصري

 موضوع البحث ●

المصري،   - المجتمع  في  األدوية  بعض  فعالية  في  الجينية  التنوعات  دور  ودراسة عالقة  دراسة 

 هده التنوعات الجينية ببعض الدالالت الكيميائية الحيوية. 

 خطة البحث  ●

 يعتمد على: 

 جمع عينات دم لعزل الحمض النووي الجيني، ثم تحديد تعدد األشكال الجينة.  (1

 التقنيات العملية المستخدمة: 

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

 هدف البحث  ●

يهدف هذا المشروع إلى تحديد دور تعدد األشكال الجينية الحالية بين المصريين التي تؤثر على  -

  آليات االمراض المختلفة، وفي الوقت ذاته رصد فعالية األدوية مع تلك األشكال الجينية المتعددة

 المختلفة. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

يتم فصل الحمض النووي من مرضى األمراض المختلفة وتحديد الشكل الجينى وارتباطه بهذه   -

 األمراض. 

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 كلية الصيدلة وكلية الطب.  -

 والكبد. معاهد السكر والغدد الصماء، التغذية، والكلى  -

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث منشورة.   2رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه،   -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 ثالثة سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 300000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 الجزء العملي ومناقشة الرسائل ونشر األبحاث. استكمال  -
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 قسم الكيمياء الحيوية 

 (: 6المجال البحثي رقم ) ●

 أمراض الكبد 

 موضوع البحث ●

في   - الذاتي  وااللتهام  المبرمج  الخلية  بموت  الجينات وعالقته  لبعض  الجيني  التعدد  دور  دراسة 

فيروس سي ودراسة عالقة   الوبائي  الكبد  التهاب  الدالالت عالج  الجينية ببعض  التنوعات  هذه 

 الكيميائية الحيوية والبيولوجية الجزيئية وبآليات أمراض الكبد المختلفة. 

 خطة البحث  ●

 يعتمد على: 

 جمع عينات دم لعزل الحمض النووي الجيني ثم تحديد تعدد األشكال الجينية.  (1

 التقنيات العملية المستخدمة: 

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

 هدف البحث  ●

يهدف هذا المشروع إلى دراسة دور التعدد الجيني لبعض الجينات على التمثيل الغذائي لألدوية   -

 المختلفة ودالالت موت الخلية المبرمج ودالالت االلتهام الذاتي في الشعب المصري. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث   ●

او  - للعالج سواء مصابون  بفيروس سي ويخضعون  دم من مرضى مصابون  أخذ عينات  سيتم 

غير مصابون بداء البلهارسيات ممن تعين عليهم العالج باالنترفيرون والريبافارين ليتم تقسيمهم  

 )وفقًا للنتائج العالجية( إلى مستجيب وغير مستجيب. 

 تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة الشركاء من ●

 كلية الصيدلة وكلية الطب.  -

 معاهد الكبد.  -

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث منشورة. 3رسائل ماجستير ورسالة دكتوراه،  2 -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 ثالثة سنوات.  -

 التقديرية الميزانية  ●

 جنيه مصري. 150000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي ومناقشة الرسائل ونشر األبحاث.  -
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 قسم الكيمياء الحيوية 

 (: 7المجال البحثي رقم ) ●

 دراسة آليات أمراض المناعة الذاتية واألمراض االلتهابية 

 موضوع البحث ●

الدالالت   - بعض  الذاتية  دراسة  المناعة  ألمراض  المسببة  والبيولوجية  الحيوية  الكيميائية 

 واألمراض االلتهابية. 

 خطة البحث  ●

 يعتمد على: 

والجينية التي قد تجعل بعض االفراد أكثر عرضة لإلصابة ببعض أمراض  البيوكيميائية (1

المتعلقة   التقرحي واألمراض  القولون  الريثي والتهاب  المفاصل  التهاب  )مثل  الفئة  هذه 

 بالشيخوخة(. 

 التقنيات العملية المستخدمة: 

 األليزا.  (1

 البي سي أر.  (2

 تقنيات البلوتينج. (3

 هدف البحث  ●

االليات المسببة ألمراض المناعة الذاتية واالمراض االلتهابية والتي تبدو ان  محاولة استيضاح   -

 تشمل العديد من العوامل، المستقبالت والبروتينات. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث   ●

 سيتم أخذ عينات دم وأنسجة من أفراد المجموعات التالية:  -

 الذاتية واألمراض االلتهابية. المجموعة األولي: تتمثل في أمراض المناعة  (1

 المجموعة الثانية: تتمثل في متطوعين أصحاء.  (2

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 كلية الصيدلة وكلية الطب.  -

 المعاهد الطبية المتخصصة. -

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث منشورة.   4رسائل ماجستير، رسالة دكتوراه،  3 -

 الجودة التوافق مع معايير  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 أربعة سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 120000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي ومناقشة الرسائل ونشر األبحاث.  -
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 قسم الكيمياء الحيوية 

 (: 8المجال البحثي رقم ) ●

 أبحاث قبل السريرية والترجمية أو االنتقالية 

 موضوع البحث ●

تحديد األنشطة المختبرية إلنزيمات المشيمة والبروتينات الناقلة باستخدام دواء معترف بها وقيد  -

التطوير الستخدام جديد. جوانب البحث الترجمة المختلفة لألهداف الدوائية المحتملة أو العوامل  

 عفات. الوقائية لألمراض المضا

 خطة البحث  ●

 تحديد وتوصيف:  -

 أنشطة امتصاص األنسجة المشيمية وناقالت التدفق.  (1

 . PRAمركبات نقل السلفونيل المشاركة في التحول األحيائي لـ   (2

النوكليوتيد (3 أشكال  تعدد  وأنشطة    آثار  تعبير  على  الجنينية  المشيمية  بالجينات  المفردة 

 الجينات المشفرة للناقالت المحددة واإلنزيمات األيضية. 

 األهداف الدوائية المحتملة أو العوامل الوقائية من المرض / المضاعفات.  (4

 هدف البحث  ●

 PRAتحديد األنشطة المختبرية لناقالت االمتصاص والتدفق المشاركة في التحلل البيولوجي لـ   -

والمترجمة في األغشية القاعدية والقيمة ألنسجة األرومة الغاذية من المشيمة التي تم الحصول 

 عليها من الحمل الصحي الكامل غير المعقد. 

إنزيمات   - المختبرية من  البيولوجي لألدوية والتي  المش  SULTتحديد األنشطة  التحول  اركة في 

تم تحضيرها عن طريق تجزئة المشيمة دون الخلوية التي تم الحصول عليها من الحمل الصحي  

 الكامل غير المصحوب بمضاعفات. 

وأنشطة   - تعبير  على  الجنينية  المشيمية  بالجينات  المفردة  النوكليوتيد  أشكال  تعدد  آثار  تحديد 

لناقل المشفرة  التدفق    OATP1B1االمتصاص    الجينات   SULTوإنزيمات    MRP2وناقل 

 .. PRAالمسؤولة عن التخلص من 

 تحديد وفحص كفاءة األدوية و/ أو العوامل الوقائية المحتملة لمختلف األمراض / المضاعفات.  -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 الكامل.الدراسات المختبرية باستخدام المشيمة للحمل الصحي  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 قسم الصيدلة االكلينيكية، قسم األدوية والسموم كليه الصيدلة جامعه عين شمس. -

 قسم امراض النساء والوالدة كلية الطب جامعة عين شمس.  -

لألورام،   - القومي  المعهد  للبحوث،  القومي  المعهد  المختلفة،  البحثية  القومي المراكز  المعهد 

 لألبحاث اإلشعاعية والتكنولوجيا وغيرها من المراكز.

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث منشورة. 2رسائل ماجستير ورسالة دكتوراه،  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 التقديرية الميزانية  ●
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 جنيه مصري. 150000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي ومناقشة الرسائل ونشر األبحاث.  -
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 قسم الكيمياء الحيوية 

 (: 9المجال البحثي رقم ) ●

 العالج المناعي للسرطان واالورام المناعية 

 موضوع البحث ●

لمكافحه   - للنظام  الطبيعية  القدرة  وتحسين  السرطان  لعالج  المناعة  لجهاز  االصطناعي  التحفيز 

 السرطان. 

 خطة البحث  ●

 تحديد وتوصيف:  -

 السمات المميزة للسرطان وااللتهاب.  (1

 العالج المناعي المجمع.  (2

 هدف البحث  ●

 استهداف نقاط تفتيش الخاليا التائية.  -

العالجات الموجهة مثل مثبطات التيروزين كيناز، العوامل ثنائيه الوظيفة، المعدالت الالجينيه    -

بالخاليا   العالج  اللقاحات،  ترانسفيراز(،  ميثيل  او  الهيستون  أسيتايليزات  دي،  مثبطات  )مثل 

 التائية بالتبني، الجسيمات النانوية والفيروسات القاتلة لألورام.

 تنفيذ خطة البحث المنهجية المناسبة ل ●

 المختبرية وبالجسم الحيوي.  -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 كليه الصيدلة، كليه الطب جامعه عين شمس. -

 كليه العلوم جامعه طنطا.  -

 معهد القومي لألورام جامعه القاهرة.  -

 لسرطان األطفال.   57357مستشفى  -

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث منشورة. 4ورسالة دكتوراه، رسائل ماجستير  3 -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 ثالث سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 350000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي ومناقشة الرسائل ونشر األبحاث.  -
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 قسم الكيمياء الحيوية 

 (: 10المجال البحثي رقم ) ●

 إعادة استخدام األدوية )مع او بدون وجود تركيبه جديده( باستخدام تقنية النانو. 

 موضوع البحث ●

تحديد األنشطة المختلفة )سواء المختبرية أو بالجسم الحيوي( لعقار معروف لعالج مرض معين  -

 الموضوعات الساخنة. الستخدامه في عالج بعض امراض 

 خطة البحث  ●

 تحديد وتوصيف:  -

 انشطه البوليفينول.  (1

 االليات الجزيئية الجديدة للعقاقير المعروفة.  (2

 األدوية المسحوبة بسبب التأثيرات الضارة والتركيبات الجديدة المصنعة بتقنيه النانو.  (3

 هدف البحث  ●

 إعادة استخدام األدوية في المركبات الالجينيه لعالج السرطان. -

العالج   - آثار  لتعزيز  التي تمكن من تطوير استراتيجيه عالجيه واعده  الذاتي  فهم عمليه االلتهام 

 الكيميائي وتحسين النتائج السريرية في عالج السرطان.

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 المختبرية ودراسات داخل الجسم الحي باستخدام خطوط الخاليا والنماذج الحيوانية. الدراسات   -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 كليه الصيدلة، كليه الطب جامعه عين شمس. -

 كليه العلوم جامعه اإلسكندرية.  -

 الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.  -

 القاهرة.كليه الصيدلة جامعه   -

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث منشورة. 4رسائل ماجستير ورسالة دكتوراه،  3 -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 ثالث سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 350000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 الجزء العملي ومناقشة الرسائل ونشر األبحاث. استكمال  -
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 قسم الكيمياء الحيوية 

 (: 11المجال البحثي رقم ) ●

 المؤشرات الحيوية الجزيئية )التشخيصية أو اإِلنذارية( والجزيئات الصغيرة 

 موضوع البحث ●

تقاس في العينات البيولوجية كالمؤشرات الحيوية التي تعتمد على الحمض النووي مثل الطفرات   -

والبروتينات   والببتيدات  الكمي،  الجيني  التعبير  وتحليل  للجينات  المتعددة  األشكال  أو  الجينية 

ميكرو األخرى  الصغيرة  والجزيئات  الدهون  ميكرو -ومستقلبات  أو  إيه  أن  آر  )ميكرو  أو  رنا 

 ض نووي ريبوزي(.حم

 خطة البحث  ●

 تحديد وتوصيف:  -

 أنشطة الجزيئات الصغيرة.  (1

 الجيل القادم من المؤشرات الحيوية.  (2

 التحليل الكمي في العينات السريرية  (3

 هدف البحث  ●

 تحديد وتوصيف:  -

 أو دورة الخلية أو التمثيل الغذائي.   أنشطة الجزيئات الصغيرة فيما يتعلق باالستماتة (1

 الجيل القادم من المؤشرات الحيوية فيما يتعلق بمختلف األمراض أو السرطان.  (2

الكمي في العينات السريرية، مع أو بدون معالجة العينة، باستخدام أحدث األجهزة   (3 التحليل 

 ..UPLC / MS / MSمثل 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

خالل الجسم الحيوي والدراسات المختبرية باستخدام عينات األورام السريرية أو خطوط  من  -

 الخاليا ثالثية األبعاد داخل السيليكون. 

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 كليه الصيدلة، كليه الطب جامعه عين شمس. -

 المعهد القومي لألورام، جامعة القاهرة.  -

 . 57357مستشفى  -

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث منشورة.   4رسائل ماجستير، رسالة دكتوراه،  3 -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 ثالث سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 300000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 العملي ومناقشة الرسائل ونشر األبحاث. استكمال الجزء  -
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 قسم الكيمياء الحيوية 

 (: 12المجال البحثي رقم ) ●

 التحقيق واستهداف اليات علم االعصاب وامراض الجهز العصبي المختلفة 

 موضوع البحث ●

دراسة اآلليات المسببة وتحديد األنشطة المختبرية و / أو بالجسم الحيوي لدواء معترف به للعديد   -

 من األمراض العصبية التنكسية. 

 خطة البحث  ●

 تحديد وتوصيف:  -

 أنشطة البوليفينول والمواد الكيميائية النباتية وغيرها. (1

 اآلليات الجزيئية الجديدة لمركبات جديدة.  (2

 المعروفة المختلفة. األدوية  (3

 سحب األدوية بسبب التأثيرات الضارة والتركيبات الجديدة مثل التشكيل النانو.  (4

 هدف البحث  ●

 أدوية مختلفة لالضطرابات التنكسية العصبية.  -

المعالجة   - لتعزيز  واعدة  عالجية  استراتيجية  تطوير  من  يمّكن  المتعددة  الخلوية  اآلليات  فهم 

 السريرية. وتحسين النتائج 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

الدراسات السريرية والحيوية والمختبرية باستخدام العينات السريرية وخطوط الخاليا والنماذج   -

 الحيوانية. 

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 كلية الصيدلة، جامعة عين شمس. -

 اإلسكندرية. كلية العلوم جامعة  -

 الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.  -

 كلية الصيدلة، جامعة القاهرة. -

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث منشورة. 3رسائل ماجستير ورسالة دكتوراه،  3 -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 ثالث سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 350000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي ومناقشة الرسائل ونشر األبحاث.  -
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 قسم الكيمياء الحيوية 

 (: 13المجال البحثي رقم ) ●

 دراسة اّليات ومضاعفات الشيخوخة والمشاكل المتعلقة بالعمر

 موضوع البحث ●

بعض   - من  دراسة  الناتجة  والمضاعفات  للمسببات  والبيولوجية  الحيوية  الكيميائية  الدالالت 

 الشيخوخة واآلليات المسببة لها 

 خطة البحث  ●

 قياس كال من:  -

 .الشيخوخة (1

 آليات موت الخاليا.  (2

 التهاب المفاصل.  (3

 وظيفة خاليا البيتا.  (4

 .أمراض الكبد (5

 أمراض الكلي.  (6

 اعتالل الشبكية.  (7

 المستخدمة: التقنيات العملية  -

 ( البي سي أر. 2األليزا               (1

 هدف البحث  ●

العوامل  - من  العديد  تتضمن  والتي  والمضاعفات  للمرض  المسببة  المعقدة  العملية  توضيح 

 والمستقبالت والبروتينات. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

السريرية وخطوط الخاليا والنماذج  الدراسات السريرية والحيوية والمختبرية باستخدام العينات   -

 الحيوانية. 

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 كلية الصيدلة، كلية الطب.  -

 معاهد السكر والتغذية والكلي والكبد.  -

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث منشورة.   5رسالة دكتوراه،  2رسائل ماجستير،  3 -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -

 الفترة الزمنية  ●

 أربعة سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 35000 -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

 استكمال الجزء العملي ومناقشة الرسائل ونشر األبحاث.  -
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 قسم الكيمياء الحيوية 

 (: 14المجال البحثي رقم ) ●

 الخلية بيتا واآلليات الجزيئية التي تحكم وظيفتها.دراسة تطور 

 موضوع البحث ●

 التحليل الوظيفي لهدف جزيئي محدد متعلق بتطوير او بوظيفه الخلية بيتا.  -

 خطة البحث  ●

انشاء نماذج باستخدام الفئران )عن طريق الضربة القاضية( او استخدام خطوط الخاليا بيتا او   -

تمايزها وتحولها الي الخاليا بيتا( وبلي ذلك تحقيق شامل في النمط  الخاليا الجذعية )في سياق  

والتحول   التمايز  التأثير على عمليه  واكتشاف  بيتا  الخاليا  في خطوط  او  الفئران  في  الظاهري 

 للخاليا الجذعية الي الخاليا بيتا. 

 هدف البحث  ●

 اكتشاف اآلليات الجزيئية الجديدة التي تحكم وظيفة الخلية بيتا. -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

 نماذج الفئران:  -

 KOتوليد نموذج   ▪

 تقييم تحمل الجلوكوز وافراز االنسولين في الفئران    ▪

وعالمات   ▪ بيتا  الخلية  كتله  وقياس  لألنسولين  المناعي  التألق  تحليل  اجراء 

 محدده اخري لوظيفة الخلية بيتا. 

  GSISفراز االنسولينعزل جزر النغرهانس وفحص الجلوكوز المحفز إل  ▪

او   ▪ المحتملة  المصب  ألهداف  الغربية  واللطخة  الكمي  ار  سي  البي  تحليل 

 الدالالت الجزبئبه التي يمكن ان تحدد النمط الظاهري. 

بنفس   ▪ متبوعا  الجزيئي  الهدف  عن  التعبير  خالل  من  االنقاذ  تجارب  اجراء 

 التحقيقات الموضحة أعاله. 

 خطوط الخاليا بيتا:  -

 في خطوط الخاليا بيتا.  GSISاجراء فحص  ▪

او  ▪ المحتملة  المصب  ألهداف  الغربية  واللطخة  الكمي  ار  سي  البي  تحليل 

 الدالالت الجزبئبه التي يمكن ان تحدد النمط الظاهري. 

 نماذج الخاليا الجذعية:  -

 في الخاليا في مراحل مختاره من بروتوكول التمايز. KOعمل  ▪

 GSISتقييم وظائف الخاليا بيتا الناتجة عن طريق اختبار  ▪

فحص تعبير الدالالت األساسية لوظيفه الخلية بيتا بواسطه تحليل البي سي أر  ▪

 والنشاف الغربي و تقنيات الفحص المجهري البؤري 

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 وخارجية. جامعات ومؤسسات بحثية داخلية  -

 النتائج المتوقعة ●

 أبحاث منشورة.   2رسائل ماجستير، رسالة دكتوراه،   -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس.  -
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 الفترة الزمنية  ●

 من ثالث إلى خمس سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 جنيه مصري. 2000000 -

 األهداف( مؤشرات النجاح )تحقيق   ●

 استكمال الجزء العملي ومناقشة الرسائل ونشر األبحاث.  -

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 كلية الصيدلة جامعة عين شمس  2023: 2018الخطة الخمسية للمجاالت البحثية 

 

66 

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة 

 

 

 الرؤية البحثية  ●

 

الحداثة واالبتكار في مكافحة األمراض المعدية وانتاج المواد البيوتكنولوجية عالية القيمة من  

الميكروبات وتوكيد جودة المستحضرات الصيدلية من الناحية الميكروبيولوجية والمناعة  

 الجزيئية. 

 

*** 

 

 

 2023إلى  2018الخطة البحثية للقسم خالل الفترة مجاالت  ●

 

 المعدية. األمراض  (1

 التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية والمعلوماتية األحيائية. (2

 الرقابة وتوكيد الجودة للمستحضرات الصيدلية من الناحية الميكروبيولوجية.  (3

 المناعة الجزيئية.  (4
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 كروبيولوجيا والمناعة يقسم الم

 (: 1المجال البحثي رقم ) ●

 األمراض المعدية 

 موضوع البحث ●

 آليات العدوى والتفاعل بين العائل والميكروب. -

 مكافحة العدوى.  -

 المقاومة الميكروبية لمضادات الميكروبات.  -

 خطة البحث  ●

للخاليا   - وسميتها  الميكروبات  كالتصاق  الميكروبية  للعدوى  المختلفة  اآلليات  دراسة  يتضمن 

في أ  للميكروبات والتي تلعب دوراً هاماً  الشراسة  حداث المرض وباإلضافة فأن خطة  وعوامل 

 البحث ستتطرق الى كيفية استجابة العائل للغزو الميكروبي.

 هدف البحث  ●

 السيطرة على العدوى الميكروبية وكيفية التغلب عليها.  -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

الميكروبات   - كالتصاق  المرض  أحداث  في  توثر  التي  المختلفة  العوامل  للخاليا  دراسة  وسميتها 

 واإلنزيمات التي تلعب دورا في إحداث العدوى الميكروبية. 

 دراسة ردود فعل العائل المختلفة تجاه الغزو الميكروبي  -

 البحث عن مواد جديدة يمكن استخدامها بفاعلية وأمان في عالج الميكروبات الممرضة. -

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 الصيدلة من الجامعات الخاصة. كليات  -

 المراكز والهيئات البحثية.  -

 شركات االدوية. -

 النتائج المتوقعة ●

 نشر مقاالت بحثية مستنبطة منها.و -دكتوراه   /رسائل ماجستير 4 -

 متطلبات لتحقيق خطة البحث  ●

 دراسة المقررات العامة والتخصصية )طلبة الماجستير(. -

 امتحان شامل )طلبة الدكتوراة(.  -

 نقاط بحث تنفذ طبقًا للبرتوكوالت المقترحة.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 . فى مجال مكافحة العدوى الميكروبية متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالثة إلى خمسة سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 مليون ونصف المليون جنيه مصري.  -

 )تحقيق األهداف( مؤشرات النجاح   ●

عقد امتحانات في المقررات العامة والتخصصية لطلبة الماجستير، واجتياز االمتحان الشامل   -

 لطلبة الدكتوراة، ومناقشة وتحكيم الرسائل المستخرجة ونشر مقاالت بحثية. 

 

  



 كلية الصيدلة جامعة عين شمس  2023: 2018الخطة الخمسية للمجاالت البحثية 

 

68 

 كروبيولوجيا والمناعة يقسم الم

 (: 2المجال البحثي رقم ) ●

 والهندسة الوراثية والمعلوماتية األحيائيةالتكنولوجيا الحيوية 

 موضوع البحث ●

 تخليق المضادات الحيوية باالندماج الجيني.  -

 التحويالت الحيوية الميكروبية ودراسة استخدام تكنولوجيا الناتو.  -

 االنتاج الميكروبي لمركبات بيولوجية وصناعية عالية القيمة. -

 المعلوماتية األحيائية.  -

تصلح  - التي  الثانوية  النواتج  من  جديده  منتجات  بإنتاج  المضافة  القيمة  لتعظيم  دراسات  اجراء 

من ال  واالستفادة  األكسدة(  لمضادات  )كمصادر  وغذائية  اقتصادية  قيمه  ذات  منتجات  نتاج 

 المخلفات العضوية.

 انتاج اللقاحات وآكالت البكتيريا من الفيروسات.  -

 ة الميكروبات.انتاج االجسام النانوية بواسط -

 خطة البحث  ●

أجل  - من  الوراثية  الهندسة  وتقنيات  الصناعية  التخمرات  استخدام  البحث على  بروتكول  يتركز 

 الحصول على مركبات صناعية وبيولوجية عالية الجودة من خالل:

 دراسة المعلوماتية األحيائية الخاصة بالجينوم والبروتيوم.  -1

تخليق المضادات الحيوية باالندماج الجيني باستخدام التقنيات الجزيئية مثل: احداث    -ب  

الجيني أو قلبه   البروتوبالستى، االستبدال  الموجهة، واالندماج  الموجهة وغير  الطفرات 

والتعبير   الجينات  مضاعفة  طريق  عن  وكذلك  الطفرات  طريق  عن  فعاليته  ابطال  أو 

 لمعلوم مسبقاً ارتباطها بخطوات فريدة في التخليق الحيوي. المشارك لجينات معينة وا 

بعض   -ج   لتحويل  منتجاتها  أو  الميكروبات  باستخدام  الميكروبية  الحيوية  التحويالت 

 المركبات منخفضة القيمة ألخرى ذات قيمة عالية. 

المضادات    -د   انتاج  القيمة مثل  بيولوجية وصناعية عالية  لمركبات  الميكروبي  اإلنتاج 

 لحيوية واإلنزيمات والمواد النشطة سطحياً. ا

 انتاح اللقاحات وآكالت البكتيريا من الفيروسات.  -ه 

 انتاج االجسام النانوية بواسطة الميكروبات.  -و 

 هدف البحث  ●

 اإلنتاج الميكروبي لمركبات بيولوجية وصناعية عالية الجودة. -

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

النتشار العديد من الكائنات الممرضة والتي تتميز بمقاومتها للمضادات الحيوية، باإلضافة  نظراً  

للحصول  ماسة  حاجة  هنالك  فإن  جديدة  ميكروبية  مضادات  لعزل  المتطلبة  الهائلة  التكلفة  إلى 

نظراً   األخيرة،  اآلونة  وفي  جديدة،  أخرى  وسائل  أو  اقتصادية  بطريقة  المضادات  هذه  على 

فقد أصبح   للمعلومات الوراثية(  )الهندسة  الجينية  للمعامالت  الهائل  المتاحة واالستخدام  الكثيرة 

جديدة.   للحصول على مضادات  الحالية  المشكلة  هذه  حل  في  المجال  هذا  استخدام  الممكن  من 

وحيث أن التخليق الحيوي لمضادات حيوية جديدة يعتبر اآلن واحد من أهم الوسائل المستخدمة  

على   المضادات  للحصول  هذه  إلنتاج  وراثيا  معدلة  كائنات  باستخدام  جديدة  حيوية  مضادات 

 الحيوية. 
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 وبناء على ذلك سيتم تطبيق: 

الجينية على بعض الكائنات المنتجة للمضادات الحيوية بغرض الحصول على    منهج التحورات (1

المسئولة عن  الجينات  تعديل  من خالل  ذلك  وسيتم  قبل.  من  تتواجد  لم  معدلة  حيوية  مضادات 

استبدال   البروتوبالست،  اندماج  الموجه،  التطفير  طريق  عن  المضادات  لهذه  الحيوي  التخليق 

التحوالت  الجينات أو عكس أو إبطال فع الحاذفة. وكذلك عن طريق  اليتها عن طريق الطفرات 

الحيوية والتعبير المشارك لبعض الجينات والمعلوم مسبقاً ارتباطها بخطوات فريدة في التخليق  

الحيوي. وبهذه الطريقة يمكن عزل مضادات حيوية ذات فعالية جديدة )كفاءة عالية وسمية أقل(  

 ض المعدية ذات المقاومة للمضادات الحيوية الحالية. يمكن استخدامها في عالج األمرا

 سيتم البحث عن سالالت ميكروبية من أماكن مختلفة لها تطبيقات واعدة.  (2

الكائنات المعدلة و / أو الكائنات األخرى ذات األهمية الصناعية سيتم تحسين إنتاجيتها لالرتقاء   (3

 بها لمستويات أعلى. 

 اللقاحات وآكالت البكتيريا من الفيروسات.  انتاح (4

 انتاج االجسام النانوية بواسطة الميكروبات. (5

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 كليات الصيدلة من الجامعات الخاصة.  -

 المراكز والهيئات البحثية.  -

 شركات االدوية الوطنية.  -

 النتائج المتوقعة ●

 نشر مقاالت بحثية منشورة بحثية مستنبطة منهما  - دكتوراه  /رسائل ماجستير  5 -

 متطلبات لتحقيق خطة البحث  ●

 دراسة المقررات العامة والتخصصية )طلبة الماجستير(. -

 امتحان شامل )طلبة الدكتوراة(.  -

 نقاط بحث تنفذ طبقًا للبرتوكوالت المقترحة.  -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 . مكافحة العدوى الميكروبيةمتوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس، في  -

 

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالثة إلى خمسة سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 أربعة مليون جنيه مصري.  -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

الماجستير، واجتياز االمتحان الشامل  عقد امتحانات في المقررات العامة والتخصصية لطلبة  -

 لطلبة الدكتوراه، ومناقشة وتحكيم الرسائل المستخرجة ونشر مقاالت بحثية. 
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 كروبيولوجيا والمناعة يقسم الم

 (: 3المجال البحثي رقم ) ●

 الرقابة وتوكيد الجودة للمستحضرات الصيدلية من الناحية الميكروبيولوجية 

 موضوع البحث ●

 الكشف عن ورقابة الملوثات الميكروبية واالندوتوكسين في المستحضرات الصيدلية.  -

 خطة البحث  ●

ميكروبيولوجية  - طرق  وتطوير  استخدام  دراسة  ومنع    يتضمن  عن  للكشف  مختلفة  وجزيئية 

 الملوثات الميكروبية واالندوتوكسين في المستحضرات الصيدلية مع إنتاج تلك المستحضرات. 

 هدف البحث  ●

الصيدلية   - المستحضرات  في  واالندوتوكسين  الميكروبية  الملوثات  في  والتحكم  عن  الكشف 

 وأماكن إنتاج تلك المستحضرات. 

 البحث  المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة ●

دراسة الطرق التقليدية والجزيئية المختلفة للكشف عن الملوثات الميكروبية واالندوتوكسين في  (1

 المستحضرات الصيدلية وأماكن إنتاج تلك المستحضرات. 

فى (2 واالندوتوكسين  الميكروبية  الملوثات  ومنع  للتحكم  المختلفة  الطرق  المستحضرات    دراسة 

 الصيدلية وأماكن إنتاج تلك المستحضرات. 

 دراسة الطرق المختلفة لتقييم فعالية مضادات الميكروبات.  (3

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 كليات الصيدلة من الجامعات الخاصة.  -

 المراكز والهيئات البحثية.  -

 شركات االدوية الوطنية.  -

 النتائج المتوقعة ●

 نشر مقاالت بحثية منشورة بحثية مستنبطة منهما.  و - دكتوراه  /رسائل ماجستير  3 -

 متطلبات لتحقيق خطة البحث  ●

 دراسة المقررات العامة والتخصصية )طلبة الماجستير(. -

 امتحان شامل )طلبة الدكتوراة(.  -

 نقاط بحث تنفذ طبقًا للبرتوكوالت المقترحة.  - -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 . مكافحة العدوى الميكروبيةمتوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس، في مجال  -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالثة إلى خمسة سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 مليون ونصف المليون جنيه مصري.  -

 مؤشرات النجاح )تحقيق األهداف(  ●

عقد امتحانات في المقررات العامة والتخصصية لطلبة الماجستير، واجتياز االمتحان الشامل   -

 ، ومناقشة وتحكيم الرسائل المستخرجة ونشر مقاالت بحثية.  لطلبة الدكتوراه
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 كروبيولوجيا والمناعة يقسم الم

 

 (: 4المجال البحثي رقم ) ●

 المناعة الجزيئية 

 موضوع البحث ●

في  دراسة   - وغيرها  والعالجيات  والمرضية  الوظيفية  للتغيرات  المصاحبة  المناعية  االستجابة 

 االنسان وحيوانات التجارب. 

 خطة البحث  ●

المصاحبة   - فيها  المؤثرة  والعوامل  المناعية  والجزيئية  الخلوية  التغيرات  وتقييم  الكشف  يتضمن 

 االنسان وحيوانات التجارب.للحالة الوظيفية والمرضية والعالجيات وغيرها في 

 هدف البحث  ●

العالجيات   - وتأثير  فيها  التحكم  وكيفية  المناعي  بالجهاز  المرتبطة  األمراض  ميكانيكية  معرفة 

 المستخدمة. 

 المنهجية المناسبة لتنفيذ خطة البحث  ●

السيتوكينات - مستوى  ارتباطها    تحديد  ومدى  الخلوية  والتغيرات  األخرى  المناعية  والجزيئات 

بالحالة الوظيفية والمرضية واستخدام عالجيات مختلفة وذلك في عينات اكلينيكية و / أو مزارع  

 خلوية و / أو حيوانات تجارب.

 الشركاء من تخصصات أخري من داخل وخارج الجامعة ●

 . القطاع الطبي كليات -

 ز الرعاية الطبية. المستشفيات و مراك -

 المراكز والهيئات البحثية.  -

 

 النتائج المتوقعة ●

 نشر مقاالت بحثية منشورة بحثية مستنبطة منهما و -دكتوراه  /رسائل ماجستير 3 -

 متطلبات لتحقيق خطة البحث  ●

 دراسة المقررات العامة والتخصصية )طلبة الماجستير(. -

 امتحان شامل )طلبة الدكتوراة(.  -

 تنفذ طبقًا للبرتوكوالت المقترحة. نقاط بحث   - -

 التوافق مع معايير الجودة  ●

 . مكافحة العدوى الميكروبية، في مجال  متوافق مع اإلستراتيجية العامة لجامعة عين شمس -

 الفترة الزمنية  ●

 من ثالثة إلى خمسة سنوات.  -

 الميزانية التقديرية  ●

 مليون ونصف المليون جنيه مصري.  -

 األهداف( مؤشرات النجاح )تحقيق   ●

عقد امتحانات في المقررات العامة والتخصصية لطلبة الماجستير، واجتياز االمتحان الشامل   -

 لطلبة الدكتوراه، ومناقشة وتحكيم الرسائل المستخرجة ونشر مقاالت بحثية. 
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 فريق إعداد ومراجعة 

 2023/  2018تحديث الخطة الخمسية للمجاالت البحثية

 

 رعــايـــة تــحـــت 

 مها فاروق عبد الغنى أ.د / 

 عميد كلية الصيدلة 

 

 أشــــراف عـــــــام

 خالد محمد انور أبو شنب أ.د / 

 وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث 

 

 روال ميالد لبيب ا.م / 

 مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة 

 

   ميريام فريد عيادا.م / 

 الجودة بكلية الصيدلة نائب مدير وحدة ضمان 

 

 أمين الكلية

   محمد ممدوحأ / 

 

 :رؤساء األقسام العلمية بالكلية
 

 أ.د / لبني عبد العزيز حسين: رئيس مجلس قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية 

 أ.م / رباح أحمد طه  :رئيس مجلس قسم الكيمياء الصيدلية )قائم بالعمل(

 / إبتهال الدمرداش زكي  أ.د :رئيس مجلس قسم األدوية والسموم

 شيروت حامد األحمدي أ.د / :رئيس مجلس قسم العقاقير

 أ.م / رانيا محمد حافظ حتحوت  :رئيس مجلس قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية )قائم بالعمل(

 نجوي علي محمد علي صبرى  أ.د / :رئيس مجلس قسم الصيدلة اإلكلينيكية

 نادية حمدى الحفنى  أ.د / :رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية

 
 جمع المادة واالتصاالت: 

 مدير مكتب عميد الكلية                   أ / حسن فتحي محمد

 التصحيح اإلمالئي: 

 رئيس قسم الدراسات العليا والتدريب              أ / ناصر فتحي مصطفي 

 سكرتارية مكتب عميد الكلية                أ / شيماء امين النوبي 

 التصميم و التنسيق: 

 رئيس قسم المكتب اإلعالمي للكلية                أ / مفيد جرجس فهيم  

 

*** 
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 2021إصدار  2018-2023 الخمسية للمجاالت البحثية الخطط
 
 

 تــحـــت رعــايـــة 
 أماني أسامة كامل /  األستاذ الدكتور

 الصيدلة عميد كلية 
 

 عـــــــام  شــــراف إ
 خالد محمد أنور أبو شنب /   األستاذ الدكتور

 وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث 
 و

 ميريام فريد عياد  أ.د / 
 وحدة ضمان الجودة بالكلية لالمدير التنفيذى 

 
   نوران محمد شريف اللبوديأ.م.د / 

 الجودة بالكليةوحدة ضمان لنائب المدير التنفيذى 
 

 ا/ محمد ممدوح 
 امين الكلية 

 
 

                                                       االعداد:  شارك في 

نشطة العلمية واأل  رئيس معيار البحث العلمي  ا.م.د/ دعاء أحمد مختار الشربيني    

واألنشطة العلمية  عضو معيار البحث العلمي د/ شيريهان جالل عبد الحميد    

 وحدة ضمان الجودة  ا/ دعاء عبد الراضي 

 -:الصحفي والفني التنسيق و التحرير

ورئيس قسم   كبير أخصائيين بدرجة مدير عام  مفيد جرجس فهيم  / أ
 المكتب اإلعالمي

 
 *** 

 


