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 قدموالم

معة فاروس بعد لقد تم وضع الخطوط العريضة لخطة البحث العلمى لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى بجا

الرجوع إلى الخطة اإلستراتيجية للبحث العلمى بجامعة فاروس وذلك بناء على اإلحتياجات المجتمعية عن 

طريق رصد أوجه القصور والعجز والمشكالت التى تواجه صناعة الدواء والهيئات المجتمعية والتى قد يساهم 

الة للبحث العلمى فى خدمة المجاالت الصيدلية وذلك البحث العلمى بالكلية فى حلها ، عن طريق المشاركة الفع

بتوجيه األبحاث العلمية لخدمة الصناعات الدوائية، وربط مشاكل صناعة الدواء بالبحث العلمى ومحاولة إيجاد 

 حلول لها، وتوجيه نقاط البحث إلى المجال التطبيقى.

ها برإية الجامعة وخطتها فى مجال روعى أثناء وضع اإلتجاهات العامة للبحث العلمى بالكلية إرتباط

البحوث واإلنتاج العلمى من ناحية اإلسهام فى تلبية اإلحتياجات التنموية المجتمعية ومواكبتها لإلتجاهات 

 المعاصرة والتى بدورها قد تإدى إلى حصول الجامعة على مركز متقدم فى التصنيفات اإلقليمية والعالمية

إستنادًا إلى عدد من الخطوات  0203-11جية جديدة خالل الفترة وضع إستراتيب كميةال تولهذا قام
 -المنهجية  وهى:

  كميةنشاط العممى لمالصياغة الرؤية والرسالة والقيم والتى يستند إليها. 
 لكميةتشخيص الوضع الراهن عمى مستوى ا. 
  عمل تحميل بيئى رباعىSWOT analysis  ،وكذلك أهم ألهم نقاط القوة، ونقاط الضعف الداخمية

 الفرص والتهديدات الخارجية.
 .تحديد محاور النهوض بمجال البحث العممى والوصول لألهداف الموضوعة 
  المجاالت الرئيسية لمخطة البحثيةسرد 
 ستراتيجية المختمفة.تحديد مؤشرات النجاح وتحقيق األهداف اإل 



لصيدلة والتصنيع كمية الالخطة اإلستراتيجية لمبحث العممى 
 الدوائي

 جامعة فاروس
0202- 0218 

 

 Page 4 
 

 

 الصيدليةالتحميمية و ( منيجية إعداد إستراتيجية البحث العممى لقسم الكيمياء 1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمخطة البحثيةالرئيسية  تالمجاال

 محاور إستراتيجية البحث العممى

 التحميل البيئى الرباعى

 األىداف اإلستراتيجية

 الحاكمة القيم

 الرسالة

 الرؤية

 مؤشرات النجاح الرئيسيةالخطة التنفيذية 



لصيدلة والتصنيع كمية الالخطة اإلستراتيجية لمبحث العممى 
 الدوائي

 جامعة فاروس
0202- 0218 

 

 Page 5 
 

 

 الرؤية

  

 

 

 الرسالة

 

 

 

 

 الحاكمة القيم

 

 

 

 

  

كمؤسسة تعميمية وبحثية   -جامعة فاروس -والتصنيع الدوائي كمية الصيدلة والتصنيع الدوائيتسعى 
إلى تحقيق مركز متقدم بين مثيالتيا محميا وعالميا و اإلسيام فى تطوير مينة الصيدلة و خدمة 

 .المجتمع و البيئة

إلى تقديم برنامج متميز فى التعميم   -وسجامعة فار  –تيدف كمية الصيدلة والتصنيع الدوائي 
الصيدلى طبقا ألفضل المواصفات العالمية المنتقاه. كما تيدف الكمية إلى تزويد المجتمع بخريجين 
أكفاء ، يتحمون بأخالق المينة ، مؤىمين لمقيام بدور فعال والتميز فى مجاالت الرعاية الصيدلية 

د تمك المسئولية إلى اإلىتمام بالبحث العممى و تشجيع والتصنيع الدوائى وخدمة المجتمع. و تمت
 .التعاون وتبادل الخبرات بين الكمية ومثيالتيا فى مصر والعالم

 اخالقيات البحث العممى  روح الفريقالعمل ب 
 االمانو العممية  حماية الممكية الفكرية 
 واإلبتكار زالتمي  االكاديمية النزاىة 
 المصداقية و الشفافية  واإللتزام المؤسسي الوالء 
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 األىداف اإلستراتيجية

 الى تحقيق ما يمىجامعة فاروس  –والتصنيع الدوائي ة لالصيد كمية يدفت

باشر على خطط حقيق التميز البحثى التطبيقى وزيادة حصيلة ومخرجات البحث العلمى ذات العائد المت .1

 التنمية وخدمة المجتمع والتى تتمثل فى النشر الدولى واإلبتكارات وبراءات اإلختراع ..... إلخ.

التعاون والتكامل بين األقسام العلمية المختلفة بالكلية عن طريق تشجيع البحوث الجماعية ذات  .2

كاديمية والبحثية والوييفية ية والتى تساعد على اإلبتكار والتميز ورفع الكفاءة األنالتخصصات البي

 ألعضاء هيئة التدريس .

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التقدم بمشروعات بحثية بالتعاون مع الجامعات المختلفة والصناعة  .3

الدوائية والهيئات البحثية عبر التكنولوجيا المتطورة لتلبية اإلحتياجات البحثية من خالل األرشفة 

 ة معلومات األجهزة البحثية ونيم المعلومات المختبرية.اإللكترونية وتطوير قاعد

تشجيع مشاريع األبحاث ذات األولوية للمجتمع المصرى والسكندرى وتوييف مخرجات تلك  .4

 .المشاريع البحثية واإلستفادة منها وتسويقها
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 جامعة فاروس–والتصنيع الدوائي كمية الصيدلة التحميل البيئى لمجال البحث العممى ل

SWOT Analysis 
 تقييم البيئة الخارجية تقييم البيئة الداخمية

 التيديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة
دعم مجلس األمناء  .1

تطوير و وقيادات الجامعة ل

 و ذلك البحث العلمىتحديث 

دوره فى خدمة ألهمية 

 .المجتمع

تنوع التخصصات  .2

والمجاالت البحثية ألعضاء 

 كلية.هيئة التدريس بال

مادية المكانيات اإلتوافر  .3

و مستلزماتها من معامل بحثية 

الى جانب مصنع وأجهزة 

فى االدوية و بيت الحيوان 

 .الكلية

الصيانة الدورية لألجهزة  .4

 . الكليةوالمعدات ب

 – SOPوجود نيام توثيق .5

Logbooks   لتنييم العمل

 .داخل المعامل البحثية 

أخصائيين توافر الفنيين و .6

ة ذوى خبرة بالمعامل البحثي

ومإهل عالى )بكالوريوس 

، مدربين على استخدام علوم( 

االجهزة العلمية الحديثة مما 

يساعد الباحثين على آداء 

 رسالتهم البحثية.

وجود قاعدة بيانات  .7

 .لألجهزة العلمية المتوفرة 

منح أعضاء هيئة  .8

التدريس والمعاونين مكافآت 

 .مالية للنشر العلمى

تقديم الدعم المالى  .9

عضاء هيئة التدريس أل

الدراسات العليا  تفعيلعدم  .1

 بعد فى الكلية

عدم وجود أبحاث مشتركة  .2

بين األقسام العلمية داخل 

 الكلية

عدم وجود مراجع كافية فى  .3

 مكتبات الجامعة

مشروعات  دم وجودع .4

 بحثية بالكلية

 -إمتناع جامعة االسكندرية  .5

عن  -فى الوقت الحالى

تسجيل الرسائل العلمية 

 للهيئة المعاونه فى فاروس

السعى الى عقد شراكات  .1

وإتفاقات تعاون مع 

جامعات ومراكز بحثية 

عالمية تتيح الفرصة 

ألعضاء الهيئة المعاونة 

الحصول على منح 

 راهالماجستير والدكتو

توافر بعض المصادر  .2

المحلية والدولية لتمويل 

البحث العلمى مثل 

اإلتحاد  - )فولبرايت

 (DAAD –األوروبى 

وجود مإشرات عامة  .3

معتمدة للمعايير األكاديمية 

ARS  للدراسات العليا

 الماجستير( -)الدبلوم

إنعقاد عدد كبير من  .4

المإتمرات وورش العمل 

على المستوى المحلى 

 لدولىواإلقليمى وا

 

وضع ضوابط تعجيزية لبدء  .1

الدراسات العليا فى الجامعات 

الخاصة من المجلس األعلى 

 للجامعات

بطء اإلجراءات للموافقة على  .2

 اللوائح من لجان القطاع

قصر البعثات المقدمة من إدارة  .3

البعثات بوزارة التعليم العالى على 

 الجامعات الحكومية

مساهمة المجتمع المحلى فى  عدم .4

اإلعتمادات المالية لتمويل  توفير

البحث العلمى فى مصر )رجال 

 األعمال ، شركات كبرى(

ضعف تسويق البحوث التطبيقية  .5

 محليا ودوليا

صعوبة النشر الدولى فى  .6

 الدوريات العالمية المحكمة
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والمعاونين لحضور المإتمرات 

 العلمية

اإلنتهاء من إعداد لوائح  .11

و الحصول الدراسات العليا 

على الموافقة المبدئية من 

 .مجلس الجامعات الخاصة

تقديم دورات تدريبية  .11

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة 

المعاونة عن مفهوم 

Plagiarism  لتوعيتهم بؤهمية

ة واإللتزام األمانة العلمي

 بؤخالقيات البحث العلمى

زيادة عدد أعضاء هيئة  .12

المعينين و المعارين التدريس 

فى من الجامعات الحكومية 

الكلية فى التخصصات البحثية 

 المختلفة.

االنتهاء من إنشاء مجمع  .13

الذى يشتمل  البحوث الدوائية

على كل التسهيالت الداعمة 

للبحث العلمى و كذلك وجود 

ة خاصة به لتنييم الئحة مستقل

 .االمكانات المادية و البشرية

سرعة االستجابة بتوفير  .14

االجهزة المتطورة بناءا على 

احتياجات البحث العلمى و 

 الباحثين.

تقديم التسهيالت الالزمة  .15

للهيئة المعاونة تمكنهم من 

السفر الستكمال درجات 

الماجستير و الدكتوراه من 

 الخارج.

منح الباحث يوم من أيام  .16

االسبوع )باختياره(للتفرغ 

 للبحث العلمى الخاص به.

وجود قاعدة بيانات  .17

محدثة للهيئة المعاونة و كذلك 

 لالبحاث العلمية المنشورة.
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 جامعة فاروس– والتصنيع الدوائي كمية الصيدلةلمحاور إستراتيجية البحث العممى 

ة محاور رئيسية تعمى س 0202 -0218لبحث العممى التى سوف تعد خالل الفترة من تقوم إستراتيجية ا
 -وىى:

 

  دعم البحوث و الدراسات العميااألولالمحور : 

جامعة فاروس فى هذا المجال إلى رفع – والتصنيع الدوائيتسعى إستراتيجية البحث العممى لكمية الصيدلة 
ضع مواصفات معيارية لكافة األنشطة المتعمقة بالبحث العممى مع مستوى جودة عممية البحث العممى من خالل و 
  اآلخذ باإلعتبار المقاييس المرجعية العالمية.

 رفع كفاءة و فاعمية البحث العممى المتميز: الثالث المحور 

اء يتمثل العنصر البشرى فى : األساتذة والباحثين وأكتشاف وتنمية المواهب البحثية والعمل بإستمرار عمى بن
دارية متميزة قادرة عمى إحداث طفرة نوعية فى مجال البحث العممى بالكمية. مكانات فنية وا   مهارات وا 

 : عقد المؤتمرات و الندوات وورش العمل المحور الرابع

تهدف الكميه الى تنظيم المؤتمرات وورش العمل التى يتم من خاللها تبادل الخبرات و التعرف عمى كل ما 
 الت البحث العممى المختمفههو جديد فى مجا

 تعزيز البنية التحتية لمبحث العممىالمحور الخامس : 

جامعة فاروس فى هذا المحور إلى تهيئة –والتصنيع الدوائيتهدف إستراتيجية البحث العممى لكمية الصيدلة 
 . بيئة عمل مادية ومؤسسية ميسرة ومشجعة وداعمة لمتميز فى كافة مجاالت البحث العممى بالكمية

 

 



لصيدلة والتصنيع كمية الالخطة اإلستراتيجية لمبحث العممى 
 الدوائي

 جامعة فاروس
0202- 0218 

 

 Page 01 
 

  تدويل األنشطة البحثية لمكميةالسادسالمحور : 

يتمثل تدويل مجال البحث العممى فى إضفاء بعد دولى ألنشطة البحث العممى بالكمية من خالل التوسع فى 
تمف مجاالت البحث العممى بغرض اإلرتقاء بكفاءة خعقد شراكات مع  جهات بحثية عالمية متميزة فى م

تخدام نواتجها، باإلضافة إلى تشجيع النشر العممى فى الدوريات العممية المفهرسة البرامج البحثية وتعظيم إس
عالميا، وجذب مزيد من التمويل الدولى لمبحوث والتنافس من أجل تحقيق مزيد من المشاركة فى المشروعات 

 ل.البحثية العالمية، والعمل عمى مساعدة الدول األفريقية فى هذا المضمار وخاصة دول حوض الني

 أصحاب المصالح واألطراف ذات العالقة بالبحث العممىالمحور السابع : 

جامعة  – والتصنيع الدوائييتمثل أصحاب المصالح واألطراف ذات العالقة بالبحث العممى لكمية الصيدلة 
فاروس فى األطراف التالية: شركات األدوية ومراكز البحث العممى وبالشراكة مع الجامعات العالمية من 

جل تعظيم القيمة المضافة ألصحاب المصالح واألطراف ذات العالقة وتحقيق اإلستدامة فيما تقدمه الكمية أ
 من خدمات ونواتج بحثية لهذا األطراف.
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المجاالت الرئيسية لمخطة البحثية لكمية الصيدلة والتصنيع الدوائي 
 جامعة فاروس

 :األدوية عمى لمرقابة جديدة طرق استحداث :الولا المجال

 :جديدة كيميائية مركبات تشييد :الثانى المجال
كيًيبئيخ خذيذح راد انزأثيش انفبسيبكٕنٕخٗ انًحزًم ٔ اثجبد فبعهيخ ْزِ انًشكجابد ٔعاذو  يشكجبد ٔ يزعًٍ رشييذ

 سًيزٓب.

 استخدامات غير تقميديو لبعض األدويو: الثالث: المجال
غيش رمهيذيخ ٔرنك ثٓذف اياب  إسزخذاو األدٔيخ انًسزعًهخ فٗ عالج ثعط األيشاض انشبئعخ ٔنكٍ ثطشقٔ رزعًٍ 

اكزشبف غشق خذيذح نهزذأٖ أٔ انزمهيم يٍ األعشاض اندبَجيخ انًعزبدح أٔ إكزشبف أدٔيخ خذياذح ناجعط األياشاض 

 Cانًسزعصيخ ٔانزٗ يصعت عالخٓب يثم األٔساو انسشغبَيخ ٔاإلنزٓبة انكجذٖ ثفيشٔط 

 لطبيعيو:عض المركبات اتأثيرات و محتويات بدراسة  :الرابع المجال
دساسخ رأثيش ثعط انًشكجبد انطجيعيخ يثم األعشبة فٗ عالج ثعط األياشاض انًضيُاخ ٔانًزفشايخ فاٗ ٔ يزعًٍ 

انًدزًع انًصشٖ يٍ خالل دساسخ رأثيش يسزخهصبد ثعط انُجبربد عهٗ انًٕاد انجيئياخ انعابسح يثام انكيًبٔيابد 

دساسااخ ثعااط انزااأثيشاد نٓاازِ يزعااًٍ  كًاابٌ .ٔ انًجيااذاد انًسااججخ نضيااشاض كااأيشاض انكجااذ ٔانكهااٗ ٔانسااشغب

انُجبربد انعشجيخ ٔيذٖ إحزٕائٓب عهٗ يعابداد األكساذح ٔيعابداد اإلنزٓبثابد ٔيعابداد انعاذٖٔ ٔرأثيشْاب عهاٗ 

حيٕاَاابد انزداابسة انًساازحذس فيٓااب رااأثيش ْاازِ انًاإاد انعاابسح كبنًجيااذاد انحشااشيخ انًُزشااش إساازخذايٓب فااٗ انجيئااخ 

نااك ثٓااذف انزٕعيااخ انااٗ ظااشٔسح اإلنزااضاو ثبنًعاابييش انميبساايخ ٔانزااٗ  رزسااجت فااٗ حااذٔس انًصااشيخ ثااال يعاابييش ٔر

 .األيشاض

تطبيقق  ٔانصايذ َيخ  نهًُزدابد اندٕدح ٔيشالجخ اندٕدح ٔ يزعًٍ اسزخذاو ٔ رطٕيش غشق نزحهيم األدٔيخ  ٔظًبٌ

عمى المنتجات الصيدالنية فى المصانع المصرية بغرض قبول تسجيميا و تسقويقيا فقى اوروبقا و امريكقا  ICH,USP,FDAمتطمبات 

 و اليابان.
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   األبحاث التطبيقيو المتعمقو بأنظمة توصيل الدواء: السادس: المجال

صييل االهتمام باالبحاث التطبيقية التي يمكن تطبيقها في الصناعة عمي مستوي االنتاج الكميي و االبحياث المتعمقية بينظم تو 

 الدواء الحديثة لتحقييق المعرفية بالتكنولوجييا الحديثية و التيي يمكين مين خاللهيا تحيديث الصيناعة الدوائيية ميع تقمييل التحيديات

 ، و ذلك يشتمل عمى:المعرفية و التكمفة الخاصة بذلك

 ، البمييييورات ، يهواإلسييييفنج ،يييييهالدهن الصييييمبة النييييانو جزيئييييات التييييى تشييييمل لمييييدواء نييييانوال توصيييييل ةنظمييييأ -

 .وغيرها مستحمباتال

Nano delivery systems including solid lipid nanoparticles, nano sponges, 

nanocrystals, nanoemulsions and others. 

 .ٔغيشْب ٔانعيٍ ٔاألَف انفى، غشيك عٍ رنك في ثًب نهذٔاء توصيلل انًخبغي انهصك أَظًخ -

Mucoadhesive drug delivery systems including oral, nasal, ocular and others. 

 .نذٔاءنزٕصيم ا ُّبثعان خَظًاأل -

Pulsatile drug delivery systems. 

 انًٕخّٓ نعالج ثعط انخاليب انسشغبَيّ يثم سشغبٌ انًخ. صيلانزٕ خَظًأ -

Targeting delivery systems for brain cancer cells and others. 

مساعدة شركات و  ديدة من مصادر طبيعيةانتاج مركبات ج: عاشرال المجال
 .لعالج بعض األمراض األدوية في تقييم المواد الطبيعية الفعالة

فصم انُٕارح انطجيعيخ ٔ انزعشف عهٗ انزشكيت انكيًيبئي نٓب ٔ اسزحذاس ثعط انًشزمبد يُٓب ٔ كزنك دساسخ 

حذاس ثعط انطشق انحذيثخ في انزمييى اسزانطجيخ نٓب في عالج ثعط األيشاض ٔ ا ثبس انجيٕنٕخيخ ٔانفٕائذ 

اسزخذاو َظى ٔ كزنك  انكًي نهًٕاد انفعبنخ في انُجبربد ٔ انًسزحعشاد انطجيخ ٔ انزي يزى رذأنٓب ثبألسٕاق

. كًب يزى (Tissue cultureانضساعخ انُسيديخ نهُجبربد انطجيخ رحذ ظشٔف يخزهفخ نضيبدح اَزبخيخ انًٕاد انفعبنخ )

ُبد انذليمخ  حذاس رغييشاد كيًيبئيخ نجعط انًكَٕبد  َزبج يٕاد خذيذح رٔ رأثيش غجي ألٕٖ. اسزخذاو ثعط انكبئ

(Biotransformation of active constituents) 
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البحققث عققن أىققم المشققاكل الطبيققة والصققحية وكيفيققة التغمققب : لرابققع عشققرا المجققال

 :عمييا

و  جزيئات النانو فى عالج العدوى الميكروبيولوجيةإستخدام دراسه االعشاب الطبيه كمضادات لمميكروبات و 
معدل إنتشار الطفيميات باالضافه الى دراسة  ائىلطفرات التى تنشأ عن الفيروس الكبدى الوبدراسة اكذلك 

   .المعوية وعالقته بالمستوى المناعى

 مصادر التمويل:
  تمويل داخمى:

 بحث العممىمموازنة الجامعة ل 
 ثبندبيعخ ا سزثًبسيخ نًٕاصَخا يٍ انًمذيخ األخٓضح 

 
 :ذاتىيل و تم

  انًسدهيٍ انعهيب انذساسبد نطالة انذساسيخ انًصشٔفبد يٍ انكهيخحصيهخ 
 انجحثيخ نهًششٔعبد انًًٕنخ األخشٖ ٔاندٓبد ثبندبيعخ انزُبفسيخ نهًششٔعبد انزمذو 

 

 مسؤولى التنفيذ و المتابعة:
 أ.د. وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث . .1

 رإساء األقسام لإلشراف ومتابعة تنفيذ الخطة البحثية للكلية . .2

 المرشد األكاديمى فى كل قسم علمى لمتابعة الباحثين وإرشادهم بكل ماهو حديث. .3

 لجنة الدراسات العليا المنبثقة عن مجلس الكلية. .4



 

 الخطة البحثية مجاالتشرات النجاح المرتبطة بؤ وم الخطة التنفيذية

 المجال البحثى
 النشطةا

موضوعات  مؤشرات النجاح الرئييسية الموازانة المقترحة مسئول التنفيذ الزمن
 الماجستير

موضوعات 
 الدكتوراه

الفارمقاكولوجى تحضير األدوية ذات التأثير  .1
 المحتمل 

 

-0218 يطبق يطبق
0202 

قسمممل يمياءاممم      

               يمصادماة   

جنيو مصرى  25000
 تحميل العينات ل

يماويات و والك
 الزجاجيات 

 تشييد المركبات المستيدفة  (1
فاعمية ىذه المركبات وعدم قياس  (0

 .سميتيا
 .التقدم بطمب براءات اإلختراع (2
نشر النتائج فى مجالت عممية  (4

 .متخصصصة
المؤتمرات الدولية لتبادل اإلشتراك فى  (5

المعمومات وفتح مجاالت لمتعاون مع 
 المراكز البحثية العالمية.
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رق جديققققدة لتحميققققل األدويققققة  إسققققتحداث طقققق .0
 لممنتجققات الجققودة ومراقبققة الجققودة وضققمان

 الصيدالنية 

-0218 يطبق يطبق
0202 

قسممممممممممممل يمياءامممممممممممم   

                 يمصممممممممممممممممممممممممممممممممادماة

. 

جنيقققققققققققققققققققو  25000
مصقققققققققرى لممعقققققققققدات 
والكيماويققققققققققققققققققققققات و 

 الزجاجيات والتحميل

قبقققققول تسقققققجيل المنتجقققققات الصقققققيدلية  .1
المصقققققرية فققققققى اوروبققققققا و امريكققققققا و 

 اليابان.
النتقققققائج فقققققى مجقققققالت عمميقققققة  نشقققققر .0

 متخصصصة.
اإلشتراك فقى المقؤتمرات الدوليقة لتبقادل  .2

المعمومققات وفققتح مجققاالت لمتعققاون مققع 
 المراكز البحثية العالمية.

-0218 يطبق يطبق استخدامات غير تقميديو لبعض األدويو .2
0202 

  قسممممممل ي    ممممممة 

 يمعالجا ت
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دراسة تأثيرات و محتويات بعقض المركبقات  .4
 الطبيعيو

-0218 يطبق طبقي
0202 

قسم العققاقير والنقواتج 
       الطبيعية

جنيقققققققققققققققققققو  22222
لشقققراء مقققا يمقققزم مقققن 
 كيماويات و زجاجيات

 

األبحاث التطبيقيو المتعمقو بأنظمة توصقيل  .5
 الدواء

-0218 يطبق يطبق
0202 

قسقققققققم الصقققققققيدالنيات 
 قنية الصيدليةوالت

جنيقققققققققققققققققققو  12222
لشقققراء الكيماويقققات و 
األدوات و تحميقققققققققققققققل 

 العينات

 حضٌر نظم توصٌل دواء حدٌثة.ت .1
قٌاس ثبات المستحضرات و توافر  .2

 الدواء الحٌوي.

نشر النتائج فً مجالت علمٌة  .3

 متخصصة.

االشتراك فً المؤتمرات العلمٌة  .4

 الدولٌة.

حصول بعض أعضاء القسم علً  .5

 درجات علمٌة
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انتاج مركبات جديدة من مصادر طبيعيقة و  .6
 مسققاعدة شققركات األدويققة فققي تقيققيم المققواد

 الطبيعية الفعالة لعالج بعض األمراض

-0218 يطبق يطبق
0202 

قسققم األحيققاء الدقيققققة 
 والمناعة

نشر نتائج األبحاث فً مجالت علمٌة  .1 

 متخصصة.

 

1.Antibacterial activity 

ofmedicinal herb and spice 

extracts  IJFNPH 6,3-4 

 

Current issue/full text archive 

of this journal is available at 

http://www.worldsustainable.o

rg 6,3-4 

Hoda A. El-Shamy1 Pharos 

University, Egypt 

Mona H. Hashish2, Amani F. 

Abaza2 and Neamat H. Dorra2 

HIPH Alexandria University, 

 

2.Nanoscience and 

Nanotechnology 2015, 5(2): 23-

29 DOI: 

10.5923/j.nn.20150502.01  

  

Green Synthesis of Silver 

Nanoparticles: Synthesis, 

http://www.worldsustainable.org/
http://www.worldsustainable.org/
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Characterization and 

Antibacterial Activity 

 Thanaa I. Shalaby, Ola A. 

Mahmoud, Gihan A. El 

Batouti , Ebtihag E. Ibrahim 

 

والصقحية البحث عن أىقم المشقاكل الطبيقة  .7
 وكيفية التغمب عمييا

-0218 يطبق يطبق
0202 

قسققم األحيققاء الدقيققققة 
 والمناعة

نشر نتائج األبحاث فً مجالت علمٌة  .1 

 متخصصة )تحت النشر(.

1.Evaluation of Clinical and 

Antimicrobial Efficacy of 

Silver Nanoparticles and 

Tetracycline films in the 

Treatment of Periodontal 

Pockets 

 Heba A. Shawky, Soha M. Basha, 

Gihan A. EL Batouti, Abeer A. 

Kassem 
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2.Prevalence of Intestinal 

Parasitic Infections Among 

Mentally Handicapped 

Individuals in Alexandria, 

Egypt” 

 

 



 

 


