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 0200-0201 الخطة البحثية
 

ء خدمة قضايا المجتمع لذلك اصبح التوجه لالرتقاالبحث العلمي في تحقيق التنمية الشاملة و من أهمية انطالقا

بمنظومة البحث العلمي و التطوير و االبتكار من اهم االهداف التي تسعي اليها االمم للنهوض بمستوي 

وإيماناً من جامعة دمنهور بأهمية البحث العلمى  المتاحة. القدرات العلمية و تحقيق االستثمار االمثل للموارد

علي االرتقاء ليحث  0202-0202للجامعة  الخطة االستراتيجية فقد جاء الهدف األستراتيجى الثالث من

. ومن هذا المنطلق  0222بمنظومة الدراسات العليا و البحث العلمي لدعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 

قائمة  يةمث العلوالبحللدراسات العليا و وبحثية طة استراتيجيةبوضع خ كلية الصيدلة جامعة دمنهور تاهتم

 التى تتعلق بصحة المواطن المصرى وكذلك المشكالتهم أل السعى إلى تطوير وإبتكار حلول باألساس على

ء في مصر و ايضا علي تخريج كوادر بحثية التي تواجه صناعة الدوا المشكالتهم أل تطوير وإبتكار حلول

 قادرة علي التنمية و المنافسة في سوق العمل الداخلي و الخارجي.

 .لخطة البحثيةوضع ااإلطار العام ل
 إدارة الدراسات العليا والبحوث بكلية الصيدلة جامعة دمنهور ورسالة صياغة رؤية 

 يةتحديد القيم الحاكمة للبحث العلمي بالجامعات المصر. 

  وة القمن خالل وتحديد نقاط  بكلية الصيدلة جامعة دمنهورتقييم الوضع الراهن للبحث العلمي

 والضعف والفرص والتهديدات

  ي الت أهم مالمح األهداف واألنشطة الخاصة بالخطة البحثية لكلية الصيدلة جامعة دمنهوروتحديد

 .تحديد مؤشرات األداءذلك وك .البحثيةالبيئة  -األداء البحثي -ترتقي بالبحث العلمي )الباحثين 

  المجالس المختصةاعتماد الخطة من 

 نهج اعداد الخطة االستراتيجية خالل الخمس سنوات القادمة:م
 0202-0201تشكيل لجنة وضع الخطة البحثية  .1

الخاصة بقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الصيدلة جامعة  ةيا و الرسالؤصياغة الر .0

 دمنهور

 قطاع الدراسات العليا والبحوثعلى مستوى  ع الراهن للكليةضتشخيص الو .3

 نقاط القوة و الضعف الداخلية و الخارجية .4

 لالهدافمحاور النهوض بمجال البحث العلمي و الوصول  .2

 0202-0201 المجاالت الرئيسية للخطة البحثيةالمحاور و .6

 خطط البحثية لألقسام العلميةالمستنبطة من ال وضع الخطة التنفيذية .7

قطاع الدراسات العليا للكالً من الخطة األستراتيجية والخطة البحثية  تحديد مؤشرات النجاح .8

 والبحوث
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 لجنة وضع الخطة البحثية

                  كيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوثقائم بعمل و                   / ماجد وصفى حلمى   ا.د .1
 / هدى محمد جمال الدين دعبيس     استاذ متفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية ا.د .2
 وبيولوجيا والمناعة الميكر  أستاذ مساعد                  أبوزهرة جبر  رانيا/ ا.م..د .3
 االدوية والسموم أستاذ مساعد      د محمود عبد الحسيبمحم /ا.م..د .4
         الكيمياء الصيدليةقسم قائم بتسيير أعمال   / محمد محمود العجواني         ا.م..د .5
 استاذ مساعد بقسم الكيمياء الصيدلية      شيماء امام كساب           / ا.م..د .6
 مدرس بقسم الصيدالنيات                            هبة البديوى/   د .7

 وقد أنضم للجنة الحقاً فى أعمال المراجعة:
         الحيويةالكيمياء قسم قائم بتسيير أعمال / مها السيد حسين                  ا.د .8
 قسم الصيدالنيات  بعمل رئيسقائم          هايدى عاطف عباس/ ا.م..د .9

 م العقاقيرقساستاذ مساعد                أميرة البلتاجى/ ا.م..د .11
 

 عايير و ضوابط اعداد الخطة البحثية:م
 

  0232بالكلية بخطة الدولة ورؤية مصر العمل علي ارتباط الخطة البحثية. 

  لك رؤيةذوكر بالكلية بالخطة األستراتيجية لجامعة دمنهوالعمل علي ارتباط الخطة البحثية 

 ورسالة الكلية

 العمل المشترك بين اقسام الكلية المختلفة أو مع الكليات االخري و الجامعات االخري. التعاون و 

 جهات انتاجية مثل مصانع االدوية عمل مشترك معتعاون والال 

 للخطة للتوافق مع متطلبات العصر التطوير المستمر 
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 مراحل وضع الخطة االستراتيجية

 الرؤية و الرسالةصياغة وضع و .1

  الرؤية

  يمياً وإقل ة المختلفة محليايالصيدلالعلوم في كل ما يخص مجاالت  التميز واإلبداع في البحث العلمي

 

  الرسالة

اإلبداع  تشجع الكفاءات العلمية على لبحث العلميخدمة امنظومة متميزة للتطوير المستمر  السعى

 كذلك و بليةحتياجات الوطنية الحالية والمستقطبقاً لألالعلمية التطبيقية  تفعيل البحوث وتساهم فى واالبتكار،

  تنمية المشاركة الفعالة والتعاون مع المؤسسات البحثية فى المجتمع المحلى واإلقليمى والدولى

  :ألهدافا

 .تميز محلياً وإقليمياً بما يحقق ال تطوير المنظومة البحثية .1

 .المختلفةؤسسات البحثية االتعاون والشراكة مع الم .0

 وتعزيزها للرقي بمخرجات البحث العلمي.كلية بال مهارات أعضاء هيئة التدريستطوير  .3

 .الكليةي توفير بيئة بحثية محفزة للباحثين وللعملية البحثية فل ميتطوير البنية التحتية للبحث العل .4

ة طريق تحفيز الباحثين للمشاركعن  الموارد المالية للبحث العلمي إستدامةتحقيق قدر مناسب من  .2

 .الممولة من جهات ومنظمات بحثية محلية وعالميةفى المشروعات البحثية 

 إداري داعم للبحث العلمي يحقق الكفاءة والفاعلية. نظامتطوير  .6

 

  حاكمةالقيم ال
 .اخالقيات البحث العلمي .1

 األمانة العلمية .0

 .الصيدلةالتطوير المستمر في مجاالت البحث العلمي الخاصة ب .3

 .االعمل الجماعي و اهميته .4

 .المصداقية و الشفافية .2

 .الوالء و االنتماء .6

 حماية حقوق الملكية الفكرية .7
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 :سات العليا بالكليةلرؤيا المستقبلية للدراا
تشجيع طالب الدراسات العليا علي اجراء البحوث العلمية التطبيقية في التخصصات الصيدلية  .1

 .المختلفة

 .تشجيع الباحثين علي انتاج ابحاث متميزة و محاولة نشر ابحاث دولية ذات مستوي علمي عالي .0

 .عملية التعليمية و البحثيةال التعليم االلكتروني لخدمةاالستفادة من الخبرات التقنية و  .3

 .رفع القدرة التنافسية للباحثين في المجاالت المختلفة .4

  .المختلفة التطبيقية محاولة تحقيق االستفادة القصوي من براءات االختراع و االبحاث .2

 

 الخاصة بالبحث العلمى بالكلية بيئة الداخلية و الخارجيةلل تحليل الوضع الراهن

 أوال البيئة الداخلية:

 نقاط القوة:

 لنظام الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة. معتمدةوجود الئحة  .1

 وجود برامج دراسات عليا متنوعة. .0

 نشر عدد كبير من االبحاث العلمية بالمجالت الدورية  العالمية. .3

 توافر المعامل الالزمة للبحث العلمي  .4

 حلية.مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الدولية و الم .2

 حصول عدد من اعضاء هيئة التدريس علي براءات اختراع و جوائز علمية. .6

 وجود نظام حوافز مادي و معنوي لالبحاث العلمية المميزة. .7

 داخل األقسام العلميةوجود فرق بحثية  .8

 

 :نقاط الضعف

 قلة مصادر التمويل لالبحاث العلمية. .1

 مية المختلفة وبين كلياتعقسام الوالبحوث المشتركة بين األ قلة تفعيل العمل الجماعي .0

 الجامعة

زيادة االعباء التدريسية ألعضاء هيئة التدريس مما يؤثر علي قدرتهم علي التطور في  .3

 مجال البحث العلمي.  

 عمل لرفع مهارات اعضاء هيئة التدريس.التدريبية ورش الدورات ال قلة عدد .4

 البيانات الخاصة باألبحاث العلمية ضعف قواعد .2

 الباحثين باألبحاث التى تخدم ترقيتهم الوظيقية أكثر من كون األبحاث تطبيقية إهتمام .6
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 ثانيا البيئة الخارجية

 :(نقاط القوةالفرص )

 زيادة اهتمام الدولة بالبحث العلمي. .1

 زيادة الوعي المجتمعي ألهمية البحث العلمي. .0

 STDFمشروعات دائمة لتطوير المنظومة التعليمية و البحثية مثل  وجود .3

 

 :(نقاط الضعفالتهديدات )

اعارة أعضاء هيئة التدريس الي جامعات أخري سواء داخل أو خارج الوطن لتوافر  .1

 فرص عمل مجزية ماديا و عالميا.

 القوة البحثية في بعض االداريات الخاصة بالترقيات. زاستنفا .0

 و ضمان استمرارها. لبحثيةعدم كفاية الموارد المتاحة لتنفيذ الخطة ا .3
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 لدراسات العلياللخطة البحثية وقطاع ا األهداف األستراتيجية
 

 تأهيل برامج الدراسات العليا بالكلية لألعتماد  الهدف األول:

 األنشطة:

تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على المعايير الحاكمة للدراسات العليا والبحوث بالتعاون  .1

 مع وحدة ضمان الجودة

وكذلك مواصفات خريجى الدراسات  (ARS) المعايير األكاديمية لبرامج الدراسات العليا إعتماد .0

 العليا

 )جهات التوظيف – بالالط –أعضاء هيئة التدريس ( طراف ذات الصلةألع آراء االاستط .3

  إعتماد توصيف برامج الدراسات العليا المختلفة  .4

 إعتماد توصيف مقررات وكذلك تقارير مقررات برامج الدراسات العليا المختلفة  .2

 مدىلقياي  ز ضمان الجودةمركبالتعاون مع  مراجعة داخلية وخارجية للبرامجعقد مراجعات  .6

 .المستهدفة استيفائها لمواصفات الخريج

 لمؤشرات: ا

 لدعم الفنىتقارير المراجعات وزيارات ا .1

 عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .0

 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد المعتمدة برامج الدراسات العليا نسبة وعدد .3

 )جهات التوظيف – بالالط –أعضاء هيئة التدريس ( طراف ذات الصلةألع آراء االاستطتقارير  .4
 

لتلبية احتياجات المجتمع وسوق  جديدة برامجامج الدراسات العليا وإستحداث تطوير بر الهدف الثانى:

 العمل 

 األنشطة:

  حديثة مهنية وبينية جديدة برامجتحداث إس .1

 مشتركة مع جامعات اجنبية و محلية إستحداث درجات علمية وبرامج دراسات عليا  .0

 يم طالب الدراسات العليايتنوع وتطوير أساليب تق .3

 ى رضا طالب الدراسات العلياستواالهتمام بقياس م .4

 يئة المحيطة وكذلك سوق العملإحتياجات المجتمع والبآراء واألهتمام بقياس  .2

 المؤشرات: 

 زيادة عدد البرامج المستحدثة ومالئمتها لسوق العمل .1

 زيادة أعداد الطالب الملتحقين بالدراسات العليا .0

 عدد البرامج المشتركة مع جامعات ومراكز بحثية أخرى داخلية و خارجية  .3

 زيادة نسبة رضا طالب الدراسات العليا والمجتمع و سوق العمل .4

 التقارير الدورية للبرامج المستحدثة والخطط التصحيحيه .2
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 لبحث العلمي المادية الالزمة ل مكانياتاألالموارد وزيادة تطوير البنية التحتية و الهدف الثالث:

 األنشطة:

 امل واالجهزة حث العلمي و ذلك بزيادة عدد المعتطوير البنية التحتية الداعمة للب .1

 علي كيفية الحصول على الدعم المالي من الجهات المانحة  م وتدريبهعقد دورات لتشجيع الباحثين  .0

لخدمة التخصصات المختلفة بكليات   Center of Excellencesمعامل مركزية مجهزة إنشاء  .3

 الجامعة المختلفة

عة جام -وضع برنامج تسويقى لألجهزة العلمية والخدمات البحثية التى تقدمها كلية الصيدلة  .4

 دة موارد الكلية والجامعة ويضمن إستدامة التطويردمنهور، بما يضمن زيا

 من البرامج المستحدثة  زيادة مصادر التمويل الذاتيم ميزانية البحث العلمي للكلية ودع .2

 مثل برنامج الصيدلة االكلينيكية دعم ميزانية البحث العلمي من البرامج الخاصة بالكلية .6

 المخنلفة بالجامعهإتاحة قاعدة بيانات باألجهزة العلمية بالكليات  .7

 منهورجامعة د –إلى برامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة وضع برنامج تنفيذى لجذب الوافدين  .8

 لتفعيل البرامج التسويقية للدراسات العليا بالكلية والجامعةمع إدارة الوافدين بالجامعة  بالتعاون

 المؤشرات: 

 Center of Excellencesوجود ومعامل مركزية مجهزة  .1

 عدد دورات التعريف بكيفية الحصول على مشروعات مموله من الجهات المانحة .0

 عدد المشروعات البحثية المموله من الجهات المانحة المشارك بها باحثين من الكلية .3

ألجهزة العلمية والخدمات البحثية اتسويق الجامعة الناتج من و موارد الكليةل زيادة العائد المادى .4

 التى تقدمها كلية الصيدلة

 الجزء المستقطع لتطوير البحث العلمى من ميزانية البرامج الخاصة بالكلية .2

 المعامل البحثية باألقسام العلميةقارير إستبيانات كفاية ت .6

 لفة بالجامعهوجود قاعدة بيانات باألجهزة العلمية بالكليات المخن .7

 منهورجامعة د –إلى برامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة وضع برنامج تنفيذى لجذب الوافدين  .9

 مع إدارة الوافدين بالجامعة بالتعاون

 

تحسين جودة المنتج البحثى والتوجه نحو األبحاث  و العلمي البحث في التميز تحقيق الهدف الرابع:

   ودعم اإلبتكار  التطبيقية

 األنشطة:

 بالمجتمع ) عالج األمراضت الخاصة لكلية لحل المشكالألقسام العلمية باوجيه الخطة البحثية لت .1

 ، األمراض الوبائية المستجدة(واء في مصرصناعة الدالمزمنة والمتوطنة، 

لعلمية قستتتتام األتشتتتكيل فرق بحثية بين ابالكلية و زيادة البحوث المشتتتتركة بين األقستتتام العلمية .0
 بغرض الوصول إلى مخرجات إبتكارية قابلة للتطبيق  ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية
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 الباحثين لتوجيههم للبحوث العلمية التطبيقيةتشجيع وتحفيز قد دورات لع .3

 عختراأللحصول على براءات ااالسعى لو

 هيستثمار في البحث العلمي وربطه بتطوير و تسويق البحوث العملية والتطبيقألدعم انشر ثقافة  .4

 يه بالجامعةوحدة تسويق البحوث التطبيقوتعريف الباحثين بأنشطة 

دور و  ESTIOالمرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار العلمى تعريف الباحثين بأنشطة .2

 .التابع للحاضنة التكنولوجية بالجامعة  TICO وجيامكتب تسويق ونقل التكنول

فى المؤتمرات والندوات  الكلية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بهازيادة تنظيم ومشاركة ا .6

 العلمية المحلية أو الدولية

 د دورات للكتابة العلمية والتقدم للنشر الدولىعق .7
 لمؤشرات: ا

إحتياجات المشكالت الصحية وقياس ل الناتجة عنها تقاريرعدد األجتماعات واألستبيانات وال .1

   المحيط واألطراف ذات الصلة )مصانع أدوية، مستشفيات، ...( جتمعالم

قسام العلمية فى الكليات المتناظرة والمنشورة محليا ألعن أعداد البحوث المشتركة بين اتقرير  .0

 ودوليا

 تقارير توضح إستفادة الجهات المجتمعية المختلفة بأبحاث الدراسات العليا و البحث العلمى .3

التى حصل عليها الباحثون  في مجال البحث العلمي ختراعاأللجوائز وبراءات اعدد  تقارير عن .4

 بالكلية

  الباحثين لتوجيههم للبحوث العلمية التطبيقيةتشجيع وتحفيز عدد الدورات المنعقدة  ل .2

  تقارير عن عدد البحوث التى تم تسويقها .6

لكلية وأعضاء شاركت فيها ا نظمتها أوقرير عن عدد وأنواع المؤتمرات والندوات العلمية التى ت .7

 هيئة التدريس والباحثين بها

 

عن طريق عمل دورات  والهيئة المعاونة التشجيع الدائم و الدعم ألعضاء هيئة التدريس :خامسالهدف ال

 تقييم االداء البحثي ألعضاء هيئة التدريس عن طريقو البحثية عمل لتنمية مهاراتهم تدريبية و ورش

 H index, google scholarلمية مثل قواعد البيانات الع

 األنشطة:

برامج ودورات عن طريق عقد الهيئة المعاونة هيئة التدريس و عضاءألتنمية المهارات البحثية  .1

 قيات البحث العلميالأخوكذلك تدريبية متخصصة لمنهجية البحث العلمي 

  التدريبية توفير الدعم المادي والمدربين لتنفيذ البرامج .0

 التدريب قياس مردود .3

ر فى دوريات علمية ذات معامل تأثينشر أبحاثهم محليا ودوليا  على مادياً ومعنوياً  الباحثين تحفيز .4

 مرتفع

  ةالعلمية الدولية والمحلي المؤتمراتللمشاركة فى  الهيئة المعاونةهيئة التدريس و عضاءتحفيز أ .2
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 جامعة دمنهور -لكلية الصيدلة علمية  ةلمتابعة انشاء مج .6

 ة المشروعات البحثية ومتابعة أدائهاتشكيل لجن .7

 المؤشرات: 

ة ورات تدريبيالدرامج للبالهيئة المعاونة هيئة التدريس و عضاءإستبيانات لقياس إحتياجات أ .1

 متخصصة ال

 اونةالهيئة المعهيئة التدريس و عضاءألتنمية المهارات البحثية عدد البرامج والدورات التدريبية  .0

ية دورات لكيفية التقدم للمشاريع البحثو كذلك  دورات للكتابة العلمية والتقدم للنشر الدولىمثل 

 التنافسية

  طوير منظومة البحث العلميياس مردود التدريب على تق .3

 فى دوريات علمية ذات معامل تأثير مرتفععدد البحوث العلمية المنشورة دولياً  .4

 Hوكذلك الباحثين بقواعد قواعد البيانات العلمية مثل  لكلية والجامعةإرتفاع التصنيف الدولى ل .2

index, google scholar, ….. 

هيئة  أعضاء فيها شاركوالندوات العلمية التى  لمحليةالعلمية الدولية وا قرير عن عدد المؤتمراتت .6

 الكليةالتدريس والباحثين ب
 

 ورقمنته بالكليه العليا الدراسات لقطاع المعلوماتيه البنية تطوير :سادسالهدف ال

 األنشطة:

ادر رقمنه التدريس و مصو العليا ببرامج الدراسات والتعلم عن بعد الرقمي والذكي تحقيق التحول .1

 learning( management system والتعلم ميالتعل

الروابط الخاصة بالخدمات الرقمية ضع وبالخاص بالدراسات العليا والبحوث  تطوير موقع الكلية .0

 والوافدين  ب الدراسات العليا المصرييناللط

صات التخص تحتوى علىللباحثين وكذلك هم يألعضاء هيئة التدريس ومعاونإنشاء قاعدة بيانات  .3

 دولياً بنشرها  البحوث العلمية التى قاموا البحثية وكذلك

 بالكلية والجامعة هزة العلميةمل البحثية وكذلك األجاللمع إنشاء قاعدة بيانات .4

 NewMIS استكمال منظمومة الرقمنة بادخال كل بيانات طالب الدراسات العليا علي برنامج .2

 يم االلكتروني لطالب الدراسات العياتوفير التقد .6

  تسجيل المواد الكترونيا لطالب الدراسات العيا .7

 .متابعة حالة الطالب ومتابعة دراجته الكترونيا .8

متابعة من المشرف استكمال التقارير الدورية لطالب الماجستير والدكتوراة وعمل نظام رصد و .9

 .الرئيسي ورئيس القسم والطالب

 المؤشرات:

 نصة التدريببم من طالب الدراسات العليا عدد المسجلين .1

  عدد الخدمات الرقمية والذكية .0
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جودة وأداء قياس رضاء طالب الدراسات العليا والباحثين عن تقارير  .3

 األلكترونية الخدمات

  تقرير جودة موقع الكلية .4

  كترونية ونسبتهااأللعدد المقررات  .2

 التحسين والتطوير الخاصة بها ترونية وتقارير ها وإجراءاتاأللكستبيانات األعدد  .6

 للباحثينوكذلك هم يألعضاء هيئة التدريس ومعاونوجود قاعدة بيانات لألنشطة البحثية  .7

 بالكلية والجامعة هزة العلميةمل البحثية وكذلك األجاللمع قاعدة بياناتوجود  .8

 

 المنظومة اإلدارية الخاصة بالدراسات العليا والبحوث بالكلية تطوير :سابعلهدف الا

 

 األنشطة:

 

من دورات  بالدراسات العليا والبحوث بالكلية الخاص قياس إحتياجات أعضاء الجهاز األدارى .1

 تدريبية متحصصة

 الجديد MIS تدريب الجهاز االداري بقطاع الدراسات العيا علي منظومة .0

تر، )أجهزة كمبيو بالدراسات العليا والبحوث الخاص توفير البنية التحتية لخدمة الجهاز األدارى .3

 إنترنت، طابعة، ماسح ضوئى، ..(

   للدورة المكتبية لجميع الوثائق الخاصة بالدراسات العليا والبحوث وضع آليات .4

 بالدراسات العليا والبحوث الخاص عضاء الجهاز األدارىأل ز المادى والمعنوىتحقيال .2

 لمؤشرات: ا

من دورات  بالدراسات العليا والبحوثالخاص  إحتياجات أعضاء الجهاز األدارى إستبيانات .1

 تدريبية متحصصة

 بالدراسات العليا والبحوث الخاص عضاء الجهاز األدارىأليبية المتخصصة دورات التدعدد ال .0

 الجديد MIS تدريب الجهاز االداري بقطاع الدراسات العيا علي منظومةدورات  .3

تر، )أجهزة كمبيو بالدراسات العليا والبحوث الخاص توفير البنية التحتية لخدمة الجهاز األدارى .4

 إنترنت، طابعة، ماسح ضوئى، ..(

   للدورة المكتبية لجميع الوثائق الخاصة بالدراسات العليا والبحوث لياتعدد اآل .2

 ةالخاص ةالخدمات األدارينظومة ممدى رضائهم عن تقارير إستبيانات أراء الباحثين عن  .6

 بالكلية أعضاء الجهاز األدارى التعامل مع جودةو بالدراسات العليا والبحوث

 بالدراسات العليا والبحوث الخاص عضاء الجهاز األدارىأ تقارير المكافآت التى حصل عليها .7

 عضاء الجهاز األدارىألياس الرضا الوظيفى ق .8

 

 

mailto:pharmacy@dmu.edu.eg


         

 

 

                      El-Gomhoria St, Damanhour, Behera, Egypt                                                 مصر -البحيرة  –دمنهور  –شارع الجمهورية 

  :Telefax  +(0) 220 7001223/  7001223                               +(     0) 220 7001223/  7001223  : فاكس -تليفون  
 Postal ZIP Code: 22511                                                                                                                 00011 رقم بريدى:

                                                            pharmacy@dmu.edu.eg  mail:e 

 

DamanhourUniversity 

Faculty of Pharmacy 

Postgraduate Studies 

& Researches 

 

 جامعة دمنهور

 كلية الصيدلة

 دراسات عليا

 
 

 جامعة دمنهور  –لكلية الصيدلة الخطة البحثية محاور 
0102-0020 

تسيييعى الى تشيييييد  قائمة على سيييتة محاورخطة  0200-02002 بحثيةال هاتخطفى كلية الصييييدلة  تبنت

مركبات واكتشيياف نباتات جديدة و دراسيية مدى فاعليتها على االمراض المختل ة و اكتشيياف مسييتقبالت و 

صة االنظمة المتقدمة  صيدالنية حديثة و خا شكال  شخيص االمراض و ابتكار ا ساعد على ت دالالت حديثة ت

ستحداث طر صيل الدواء و كذلك ا شاكل لتو سة المخاطر البيئية و الم ق تقييم جديدة ، كما تهدف الخطة لدرا

ضى فى المجتمع و العمل على ايجاد حل لهذة المخاطر  . وقد تقرر إسيتمرار هذةاالكلينيكية التى تواجه المر

ستة فى الخطة البحثية الجديدة  ضا 0202-0200المحاور ال ستجدات على مع إ فة محورين جديدين طبقاً للم

اور ة المحوقد تم إسييتنباط هذ .لمىاالعألقليمى ولمحلى واصييعيد المشييكالت الصييحية التى تواجة المجتمع ا

 (0ملحق )لألقسام العلمية ة جميعها من الخطط البحثي

 المحور االول : اكتشاف مركبات جديدة 

صميم و تشييد مركبات جديدة يتوقع ان يكون لها تأثيرات بيولوجية وايضا تط عض االدوية وير بويتضمن ت

 القديمة بهدف تخ يف االعراض الجانبية .

 المحور الثانى : استحداث طرق جديدة للرقابة على االدوية 

ستحداث طرق جديدة أكثر دقة وأقل تكل ة لتحليل االدوية فى االشكال الصيدلية المختل ة الموجودة  يتضمن ا

 تكسير الدواء و فى السوائل البيولوجية . فى سوق الدواء المصرى و كذلك فى وجود نواتج تحلل او

  المحور الثالث : انتاج مواد فعالة من النباتات الطبية

صها  ضل الطرق ألستخال سة أف شاف نباتات طبية حديثة و التعرف على المواد ال عالة بها ودرا يتضمن اكت

النسييييجية للنباتات الطبية ودراسييية مدى فاعليتها فى عالال االمراض المختل ة و اسيييتخدام و نظم ال راعة 

 النتاال مواد ذات فائدة عالجية .

النظمة المتقدمة لتوصيل المحور الرابع : ابتكار اشكال صيدلية جديدة و خاصة  فى مجال ا

 الدواء 

يتضيمن هذا المحور اسييتحداث صيييادات جديدة لالدوية فى شييتى مجاالت العالال ، وكذلك اسييتحداث طرق 

سة جديدة بعيدا عن الطرق ا لتقليدية لتوصيل الدواء الى الهدف المراد عالجه ، كما يتضمن هذا المحور درا

  المستحضرات المستحدثة من حيث الثبات و الص ات  ال ي يائية و الكيميائية للوقوف على فاعليتها .
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المحور الخامس : دراسة طرق القضاء على الميكروبات المنتشرة و المسببة للعديد من 

 افظة البحيرة  االمراض بمح

يتضيييمن هذا المحور دراسييية طرق القضييياء على الميكروبات المنتشيييرة و المسيييببة للعديد من االمراض 

بمحافظة البحيرة و االسييياليل العلمية الحديثة للتشيييخيص المعملى لها و طرق الوقاية منها و عالجها ، كما 

ير من المضييادات الحيوية و طرق التبلل تهدف الخطة دراسيية اسييلوم و ميكانيكية مقاومة الميكروبات للكث

عليها عن طريق اجراء االختبارات الظاهرية و الوراثية للجينات المسييئولة عن مقاومة المضييادات الحيوية 

ستخدمة .كما تشمل خطة البحث على دراسة العوامل الجينية و السلوكية التى تؤدى الى حدوث السرطان  الم

 ال هذا باالضافة الى تأثير البيئة المحيطة على انتشار هذة االمراض .مع متابعة نتائج بروتوكوالت العال

المحور السادس : استكشاف التأثير الدوائى ضد العديد من االمراض المستوطنة و كذلك 

 استكشاف مستقبالت و دالالت حيث تساعد على تشخيص االمراض 

شارا فى سة االمراض الم منة االكثر انت مصر و اكتشاف التأثير الدوائى على هذة  يتضمن هذا المحور درا

االمراض و اكتشاف دالالت حديثة للتشخيص المبكر لها مما يساعد على الش اء السريع ، كما يتضمن ايضا 

اسيييتخدام االدوية الحديثة فى عالال االمراض المختل ة و دراسييية كي ية تقليل االعراض الجانبية لالدوية مع 

وال سيييما السييرطان بمختلف  فى االمراض المختل ة خلويةالوسييائط مسييت يضيية عن دور ال اتعمل دراسيي

 .هايمر وديره من األمراضبط الدم المرت ع وداء السكرى وال لك ضوكذ انواعه

سا  البحثيةو المشاركة فى األبحاث األكلينيكية بالتعاون مع المؤسسات الصحية : بعالمحور ال

ن البروتوكوالت العالجية لكثير ميد من دراسةةةةة الفاعلية اإلكلينيكية للعد قترا  والمختلفة أل

 األمراض

لمختل ة ا والبحثية المشيياركة فى األبحاث األكلينيكية بالتعاون مع المؤسييسييات الصييحيةيتضييمن هذا المحور 

سة ال اعلية اإلكلينيكية قترا  وأل ضبط ل، إحتشاء القلألمراض مثل  البروتوكوالت العالجيةيد من للعد درا

  COVID-19ية المستجدة مثل األنيميا بأنواعها، السرطان وكذلك بعض األمراض الوبائ الدم، ال شل الُكلوى،
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 جامعة دمنهور
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 ألهم المشةةكالت تمعيةجالمو الميدانيةاإلسةةتقصةةا ية المشةةاركة فى األبحاث :  ثامنالمحور ال

 التى تتعلق بصحة األنسان  المستجدة

صائية لقياس  ستق ضمن هذا المحور إجراء األبحاث األ صحىيت شكالتاألمراض و ألهم  مدى الوعى ال  الم

صحي قياس مردود حمالت التوعية بهذة وكذلك  COVID-19والمتوطنة وكذلك المسيتجدة مثل  الم منةة ال

 .المجتمعيةاألمراض والمشكالت الصحية 

 

 .د. ماجد وصفى حلمى                                                   أ
 قا م بعمل وكيل الكلية      

 للدراسات العليا و البحوث   

                                       جامعة دمنهور –كلية الصيدلة 

 أ.د. جمال عمران                                                               
 عميد كلية الصيدلة                                                                        

 جامعة دمنهور                                                                        

 

 

 

 

 

 

mailto:pharmacy@dmu.edu.eg

