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 يحعش اختًبع

 ندنخ انذساسبد انعهيب

 7110 -01 -8انًنعمذح فً  بثدهسته

 ثبنيخاندهسخ ان

 7110/8110نهعبو اندبيعً 

 

 انًىافق  األدذاجزًعذ نجُخ انذراسبد انعهيب فى رًبو انسبعخ انعبشزح  صجبح يىو 

انقبئى ثعًم وكيم  –يبجذ وصفى دهًى ثزئبسخ انسيذ انذكزىر /  0213 – 12 – 8

 ودضىر كم يٍ انسبدح أعضبء انهجُخ  :    انكهيخ نهذراسبد انعهيب وانجذىس

 

 شيًاء كطاب                                  يذرش انكيًياء انصيذنيح / د .1

 رش انكيًياء انحيىيحيذ                     د / أحًذ يحًذ صالذ انذيٍ .2

  د/ َهً انخضري                               يذرش انصيذنح اإلكهيُيكيح .3

  د/ دعاء حثية                                  يذرش انصيذالَياخ .4

 انكيًياء انرحهيهيحيذرش                                         وائم طهعدد/  .5

  يذرش األدويح وانطًىو                    د/ يحًذ عثذ انحطية         .6

 

 

ثى شزع في يت ثبنسبدح انذبضزيٍ، زدثبنز يبجذ وصفىوقذ افززخ انسيذ انذكزىر/ 

         .يُبقشخ جذول األعًبل

                                                

 :انًىظىعبد

 

  انسبثق االجزًبع يذضز عهى انزصذيق :أوال
 نسبثك االختًبع يحعش عهً انًدهس صذق:  انمشاس

 

انًقجىنيٍ نذرجخ دثهىو انصيذنخ اإلكهيُيكيخ وانًًبرسخ انصيذنيخ  أعزًبد قبئًخ  انطالة  :ثبَيب  

 0218-0213نهعبو انجبيعى  وكذنك دثهىو انكيًيبء انذيىيخ
أعتًبد انمىائى يع انتىصيخ ثتًذيذ فتشح : انمشاس

هى ين دسخخ نمم تسديهانشاغجين فً طالة انلجىل تسديم 

انًبخيستيش فً انصيذنخ اإلكهينيكيخ وانًًبسسخ 

انصيذنيخ وانزين نى يحبنفهى انتىفيك فً انمجىل إنً 

دسخخ دثهىو انصيذنخ اإلكهينيكيخ وانًًبسسخ انصيذنيخ 

  01/01/1107ورنك حتً يىعذ غبيتخ يىو األثنين انًىافك 

 (0يشفك)
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 نذرجزى انًبجسزيز وانذكزىراح ثبألقسبو انعهًيخ انًخزهفخ انطالة  انًقجىنيٍ أعزًبد قبئًخ  :ثبنثب

 0218-0213نهعبو انجبيعى 
 (1يشفك ) أعتًبد انمىائى: انمشاس

 

نهعبو  نجزايج انذراسبد انعهيبخطخ أَزذاثبد أعضبء انزذريس انخطخ انزذريسيخ وأعزًبد  :راثعب  

 0218-0213انجبيعى 

 (2يشفك ) أعتًبد انخطخ: انمشاس

 

/  0يىو األثُيٍ انًىافق  انًُعقذح يبرى عزضخ ويُبقشزخ فى ورشخ انعًم إسزعزاض: خبيسب  

وكذنك رذذ عُىاٌ "َذى خطخ ثذثيخ يزكبيهخ نكهيخ انصيذنخ جبيعخ ديُهىر"   0213/  12

 02101 - 0212خطىاد رطىيز انخطخ انجذثيخ ثبنكهيخ   و يقززدبديُبقشخ 
تى عشض وإحبطخ األععبء ثأهى تىصيبد وسشخ  :انمشاس

 (3يشفك )  انعًم

خشاءاد نتطىيش األنططخ انجحثيخ األ ثعطكًب تى تحذيذ 

 فً انفتشح انمبديخ:ثبنكهيخ 

انتً تخذو انجحث عًم حصش كبيم ثبألخهضح انعهًيخ  .0

انعهًً ثبنكهيخ يع تحذيذ اندهبد انًستفيذح ينهب 

وكيًبويبد نهتطغيم وكزنك يبينمصهب ين أدواد 

تًهيذًا نعشظهب عهً انسيذ عًيذ انكهيخ إلتخبر 

حتً يتثنً ننب إصذاس كتيت ثبأليكبنيبد  انالصو

انجحثيخ ثبنكهيخ وتًهيذًا نىظع تصىس يجذئً 

نألستغالل األيثم نهزح األيكبنيبد نخذيخ أععبء هيئخ 

انتذسيس وانهيئخ انًعبونخ وكزنك انجبحثين ين 

انخبسج. هزا ولذ تى تكهيف كاًل ين د. أحًذ صالذ 

 ثإتًبو هزح انًهًخ.انذين ود. يحًذ حسيت 

تىصيخ األلسبو انعهًيخ ثعشوسح ليبو كم لسى  .1

ثتحذيذ وتدهيض تصىس كبيم نهذوساد انتذسيجيخ 

تشح فانجحثيخ انتً يستطيع انمسى تمذيًهب فً ان

انمبديخ ألععبء هيئخ انتذسيس وانهيئخ انًعبونخ 

ين اندبيعخ وكزنك اندبيعبد األخشي انًنبظشحوكزنك 

  شجبة انجبحثين. 

 

 

 



 

            Damanhour University                     جبيعخ ديُهىر  

 Faculty of Pharmacyكهيخ انصيذنخ                                                      

    Postgraduate Studies &Researches             انذراسبد انعهيب وانجذىس           
 

 

El-Gomhoria st, Damanhour, Behera, Egypt انجذيزح                                       –ديُهىر –شبرع انجًهىريخ     

7001223 فبكس   -رهيفىٌ      
Email: pharmacy@dmu.edu.eg 

 

 انعهًيخ نزسبئم الدانجزورىكىانخطط انجذثيخ و وأعزًبد انُظز فى :سبدسب  

 وثيبَهب كبنزبنى: هًيخنألقسبو انعانًبجسزيزوانذكزىراح 

  سًىواندويخ و قسى األ. 1

 

 )درخح ياخيطرير( ( االدويح و انطًىو) قطى  سهبو يذًذ عجذانهطيف ادًذ سعذ/ حانطانث. 1
موضوع نقطة 

البحث باللغة 

 العربية

انرأثيراخ انًحرًهح انًضادج نهطرطاٌ انُاذح عٍ أضرهذاف يطار َقطح انرفريش ذقييى 

 عهً خظ خاليا ضرطاٌ انرئح 1ال -انخهىي تي دي

موضوع البحث 

باللغة 

 االنجليزية

Evaluation of the potential anti-tumor effects resulting from 

targeting of PD-L1 cellular checkpoint pathway on lung 

adenocarcinoma cell line 
 خايعح ديُهىر . –د/ اضر غُيى  اضرار و ادويح و ضًىو تكهيح انصيذنح  لجنة االشراف

 خايعح ديُهىر –د/ ياخذ وصفً اضرار و ادويح و ضًىو تكهيح انصيذنح 

 خايعح ديُهىر . –ادويح و ضًىو تكهيح انصيذنح  اضرار و يحًذعالء انذيٍ قطري د/
 

  انكيًيبء انزذهيهيخ. قسى 0

 

 )درخح ياخيطرير( (قسى انكيًيبء انزذهيهيخ) دُبٌ اثزاهيى َزيخ يذًذ انسيذ انزقى/ حانطانث. 1

موضوع نقطة 

البحث باللغة 

 العربية

دراضح ذحهيهيح نثعض ادويحانقهة واألوعيح انذيىيح فً صىرذها انُقيح وفً 

 انًطرحضراخ انصيذالَيح

موضوع البحث 

باللغة 

 االنجليزية

Analytical study of some cardiovascular drugs in their pure form 

and pharmaceutical preparations 

 –تكهيح انصيذنح  قطى انكيًياء انصيذنيح أضرار هذي يحًذ خًال انذيٍ دعثيصد/ ا. لجنة االشراف

 خايعح ديُهىر .

خايعح  –تكهيح انصيذنح  رحهيهيحانكيًياء اند/ وائم طهعد عثذانقادر يذرش قطى 

 ديُهىر .

خايعح  –تكهيح انصيذنح  انرحهيهيحد/ ضًير يرشذي يحًذ يرشذي يذرش قطى انكيًياء 

 ديُهىر .

 

 

 )درخح ياخيطرير( (قسى انكيًيبء انزذهيهيخ) يزيى عًز عجذانعزيز عجذانشبفى/ حانطانث. 2
موضوع نقطة 

البحث باللغة 

 العربية

دراضح ذحهيهيح نثعض انًركثاخ انصيذالَيح انرً ذحرىي عهً ررج انُيرروخيٍ او 

 األكطديٍ او كالهًا 

موضوع البحث 

باللغة 

Analytical study of certain pharmaceutical compounds 

containing nitrogen atom , oxygen atom or both of them 
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 االنجليزية

خايعح  –ا.د/ خًال عثذانحً عًراٌ أضرار قطى انكيًياء انحيىيح تكهيح انصيذنح  لجنة االشراف

 ديُهىر .

خايعح  –تكهيح انصيذنح  انرحهيهيحد/ وائم طهعد عثذانقادر يذرش قطى انكيًياء 

 ديُهىر .

خايعح  –تكهيح انصيذنح  انرحهيهيحد/ ضًير يرشذي يحًذ يرشذي يذرش قطى انكيًياء 

 ديُهىر .

وانرصُيع  تكهيح انصيذنح انرحهيهيحعهً عثذانهطيف يذرش قطى انكيًياء  د/ اضايح

 .فاروشخايعح  – انذوائً

 
 

 

  انصيذنخ األكهيُيكيخ. قسى 7

 

 )درخح ياخيطرير( (انصيذنخ األكهيُيكيخقسى ) أيبَى يذًىد يذًذ انعقجى/ حانطانث. 1

موضوع نقطة 

البحث باللغة 

 العربية

اياو و  7انقائى عهً نيفىفهىكطاضيٍ ودكطاالَسوترازول نًذج فعانيح انعالج انثالثً 

اياو كخظ اول نهقضاء عهً هيهكىتاكرر تيهىري )انًيكروب انحهسوًَ( : دراضح  11

 يقارَح عهً انًرضً انًصرييٍ
موضوع البحث 

باللغة 

 االنجليزية

Efficacy of 1-days and 10-days Levofloxacin –Dexlansoprazole-

based Triple thrtapy as first line for eradication of Helicobacter 

pylori: Acomparative dtufy in Egyptian Patients 

خايعح  –ا.د/ خًال عثذانحً عًراٌ أضرار قطى انكيًياء انحيىيح تكهيح انصيذنح  لجنة االشراف

 ديُهىر .

رئيص قطى انكثذ  –ا.د/ خانذ عثذانقادر فراج أضرار طة وصحح انًُاطق انحارج 

 يطرشفً ديُهىر انرعهيًً –واندهاز انهضًً 

د/ َهً يحًىد انخضري يذرش قطى انصيذنح اإلكهيُيكيح وانًًارضح انصيذنيح تكهيح 

 خايعح ديُهىر . –انصيذنح 

 

 

  انصيذالَيبد. قسى 2

 

 )درخح ياخيطرير( (قسى انصيذالَيبد) سيذ يصطفى اثزاهيىعًز يذًذ انطانة/ . 1
موضوع نقطة 

البحث باللغة 

 العربية

 ذطىير وذىصيف يرركثاخ تىنيًيريح َاَىييرريح وذطثيقاها نعالج انطرطاٌ

موضوع البحث 

باللغة 

 االنجليزية

Development and characterization of Polymeric Nanoparticles-

Based composites for cancer therapy application 



 

            Damanhour University                     جبيعخ ديُهىر  

 Faculty of Pharmacyكهيخ انصيذنخ                                                      

    Postgraduate Studies &Researches             انذراسبد انعهيب وانجذىس           
 

 

El-Gomhoria st, Damanhour, Behera, Egypt انجذيزح                                       –ديُهىر –شبرع انجًهىريخ     

7001223 فبكس   -رهيفىٌ      
Email: pharmacy@dmu.edu.eg 

 

يعهذ  -انثىنيًيريح يطاعذ قطى تحىز انًىادأضرار  يحًذ ريضاٌ األعصرد/ و.ا. لجنة االشراف

يذيُح األتحاز انعهًيح وانرطثيقاخ  -انركُىنىخيا انًرقذيح وتحىز انًىاد اندذيذج

 .انركُىنىخيح

خايعح ديُهىر  –تكهيح انصيذنح  انصيذالَياخ يذرش قطى  ضهً يحًىد انًصريد/ 

. 

 خايعح ديُهىر . –د/ هايذي عاطف عثاش يذرش قطى انصيذالَياخ  تكهيح انصيذنح 

يعهذ  -د/ َهال يحًذ انذية  يذرش  قطى تحىز انًُرداخ انصيذالَيح انثيىنىخيح 

يقاخ يذيُح األتحاز انعهًيح وانرطث -انهُذضح انىراثيح وانركُىنىخيا انحيىيح

 انركُىنىخيح.

 

 

 

 

 

 انعقبقيز. قسى 5

 

 )درخح دكرىراج( (قسى انعقبقيز) ريهبو يذًذ عبدل يذًذ صبنخ يذًذ يصطفى/ حانطانث. 1

موضوع نقطة 

البحث باللغة 

 العربية

 دراضح زراعح األَطدح نثعض انُثاذاخ انطثيح راخ انقذرج انًضادج نهألكطذج

موضوع البحث 

باللغة 

 االنجليزية

Tissue culture study of some medicinal plants with a potential 

antioxidant capacity 

 خايعح األضكُذريح . –ا.د/ فرحً قُذيم انفقً أضرار قطى انعقاقير تكهيح انصيذنح  لجنة االشراف

خايعح  –ا.د/ خًال عثذانحً عًراٌ أضرار قطى انكيًياء انحيىيح تكهيح انصيذنح 

 ديُهىر .

د/ انًعرس تانهح عهً انُدار  اضرار و  قطى انصيذنح اإلكهيُيكيح وانًًارضح انصيذنيح 

 خايعح ديُهىر . –تكهيح انصيذنح 

 
 

 انًىافمخ عهً انتسديم  .: انمشاس

 

 : يب يسزجذ يٍ أعًبلسبثعب  

ركهيف أعضبء هيئخ رذريس نهعًم كًُسقيٍ نجزَبيجى درجخ دثهىو انصيذنخ اإلكهيُيكيخ 

  وانًًبرسخ انصيذنيخ وكذنك دثهىو انكيًيبء انذيىيخ
 تكهيف د. نهً يحًىد انخعشي كًنسك نجشنبيح: انمشاس

دسخخ دثهىو انصيذنخ اإلكهينيكيخ وانًًبسسخ 

د. أحًذ وكزنك  1108-1107نهعبو اندبيعً  انصيذنيخ
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ذثهىو عىظدسخخ  كًنسك نجشنبيحصالذ انذين 

 1108-1107نهعبو اندبيعً انكيًيبء انحيىيخ 

 

                            

 00/01/1107رذزيزا  فى 

 

***************************** 
 

 
 

 رئيس انهجُخ

 د. يبجذ وصفى دهًى

 قبئى ثعًم وكيم انكهيخ نهذراسبد انعهيب وانجذىس


