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المقدمة
نظراً هميةرا ًحث ررع ًح فيرت قررت ل نةرة ًحلنيةرا ًحاررةيفا ليلً ارا يلبفثررةم ًحيارلنثل حتميرا محررةةة ًحي لير ًحي فررت
لًحررملحت قنررم قت ر مبررةا ًحماًاررةم ًح فةررة لًحث ررلع ث فةررا ًح ررةمحا – ةي ررا ًحين ررلاى عفررت عةلن ر لح ر تبررا
إالاًلة ةا حفماًاةم ًح فةة لًحث رع ًح فيرت قرت إبرةا ًحتبرا ًتارلاًلة ةا ًح ةيرا حف فةرا عرا ًحنلراى ًح ينةرا /6102
 6161ل ًحلي لنثثة يا ًحتب ًالالاًلة ة ح ةي ًحين لاه ل لالفام م ى ًحتبا اؤةلاة ًتالاًلة ةا يا ااةحلاة
ررنةع ًحرملً لًحي لير ثن را يل ةيررل ة ير ثررةا ًه رةح لًحلبررلا
قرت ًحياررةميا قرت ررل ًحيار تم ًحلرري للً ر
لًتثمًا لًحيالنا ح ت ةللً ب ي ًحيلغةاًم ًحملحةا لًحلننةةم ًحيلت نا .ية ل يل عفت لتاةج رلًما ث ثةرا مرةماى
عفت اق ع فرا ًحلنيةرا ًحارةيفا لًحينةقارا قرت ارلة ًح يرل مًتفةرة لتةا ةرة .يرة ل رمم قةحرة ًحن ةحةرةم لًتل ةمرةم
لًهنابا ًحيالنثفةا حفانلًم ًحتيس ًحنةميا .
لح ر ً ةاررما م ر ً ًتبررةا ًح ررةم حفتبررا ًتاررلاًلة ةا حفماًاررةم ًح فةررة لًحث ررع ًح فيررت إحررت لنررمةم يررناج إعررمًم ًحتبررا
ًتالالة ةا تتل ًحانلًم ًحتيس ًحنةميا ل مل :
 صياغة الرؤية والرسالة والقيم والتى يستند إليها النشاط العلمى للكلية.
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 تشخيص الوضع الراهن على مستوى الكلية.



التحليل البيئى ألهم نقاط القوة ،ونقاط الضعف الداخلية ،وكذلك أهم الفرص والتهديدات الخارجية.

 تحديد محاور النهوض بمجال البحث العلمى والوصول لألهداف الموضوعة.
 سرد المجاالت الرئيسية للخطة البحثية.
 وضع الخطه التنفيذيه.
 تحديد مؤشرات النجاح وتحقيق األهداف اإلستراتيجية المختلفة.

مراحل وضع الخطة اإلستراتيجية للدراسات العليا والبحث العلمي
المرحلة األولى  :يناج إعمًم ًحتبا
المرحلة الثانية ً :ح نة ا ًهاةاةا حفتبا ًتالاًلة ةا حفماًاةم ًح فةة لًحث ع ًح فيي ح فةا ًح ةمحا – ةي ا
ًحين لاى .
ل مةم اؤةا ًحماًاةم ًح فةة لًحث ع ًح فيي .
ل مةم ااةحا ًحماًاةم ًح فةة لًحث ع ًح فيي .
ًهممًا ًتالاًلة ةا حفماًاةم ًح فةة لًحث ع ًح فيي .
ل مةم ينظليا ًحنةم .
لح يؤااًم ًحن ةح ًحلي الا لاةمم قي ل نةة ًهممًا .
المرحلة الثالثةً :حنةم ًح ة ي لًهتتمةةم ًحث ثةا ل نلة ًحيف ةا ًحن اةا
ًحيا فا ًحاًث ا  :ل فةل ًحثةئا ًحمًتفةا لًحتةا ةا .
ةايل ل فةل ًحثةئا ًحمًتفةا
ــ ننةب ًحنلى
ــ ننةب ًحح ا
ةايل ل فةل ًحثةئا ًحتةا ةا
ــ ًحناص
ــ ًحلامةمًم
ماًاا لل فةل للنةةم ًهمً ًح ةحي
غفة ًحن لى
ًحيا فا ًحتةيااً :حتبا ًحث ثةا حف فةا لتبب ًهماةم ًح فيةا لًحي يلعةم ًحث ثةا حف فةا
ًحيا فا ًحاةماا  :ي ةما معم لليلةل ًحماًاةم ًح فةة لًحث ع ًح فيي
ًحيا فا ًحاةث ا  -0 :لح ًحتبا ًتالاًلة ةا
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 -6لح ًحتبب ًحلننة ةا

منهجية إعداد الخطه اإلستراتيجية للبحث العلمى
الرؤية
الرسالة
القيم الحاكمة
األهداف اإلستراتيجية
التحليل البيئى
محاور إستراتيجية البحث العلمى
المجاالت الرئيسية للخطة البحثية
الخطة التنفيذية و مؤشرات النجاح الرئيسية
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الرؤية

ل نةة ًحاةةمى ًحل فةيةا لًحث ثةا لًحتميةا قري ًحي رةالم ًح رةمحةا ي فةرة
لإمفةيةة.
الرسالة

لفل ر م فةررا ًح ررةمحا  -ةي ررا ًحين ررلاى ثةالالنررة لًحلبررلةا ًحياررليا
حف يفةررا ًحل فةيةررا لًحماًاررةم ًح فةررة لًحث ررع ًح فيرري لثرراًيج تميررا ًحي لي ر
ًحينرري لاى
ةمحا –
يلية ر اىةا عا
رةةمحايتل
لةاةتةا
لًتمفةيرري
ةيررلاًحي ف
رلة ًح ي
حلفثةررا ًفةالةةًح ررةم ار
نثحلترىراةج ر
لثة ثةا عفت ياللى لنةقاي قي إبةا ًحي ةةةا ًه ةمةيةا لًحنةم ًحي لي ةا.
القيم الحاكمة
 اخالقيات البحث العلمى

 العمل الجماعي

 اإلبتكار و التطوير المستمر

 النزاهة االكاديمية

 حماية الملكية الفكرية

 االمانه العلمية

 الوالء و االنتماء

 المصداقية و الشفافية

الصيدلة :

كلية
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لأاام فةا ًح ةمحا  -ةي ا ًحين لاى عةم  0910ليمى ًحماًاا ثاة تياا انلًم حلينح ما ا ًحث ةحلاةلس قت
ًح نلثت ًحاامت حف ام ًح ةي ت للحم يثنت إمًاى ي لا يا قاث ا بلًثة
ًح ةمحا للن فةا ًح ةمحا قت ًح
حفتميةم ًحبتثةا لًتمًاةا ل حك عمم يا ًحيثةنت ًح مةمى ( ق،ب،ج ،م،مـ ) ي لنا يا تياا بلًثة لحم لا ا
قماةم عفيةا يتلفنا
إ يةحت ياة ا ًح فةا لًحت 612662قحا يلا ياث  ،عمم بتب ًحماًاةم ًح فةة ثةح فةا  242بةحب ماًاةم
عفةة ينام  661بةحب ثثانةيج ًحمثفلم ل  656بةحب ثثانةيج ًحية الةا ل  10بةحب ثثانةيج ًحم للاًى ل 011
بةحب ثثانةيج  Pharm Dل حك حف ةم ًح ةي ي  ، 6102 /6105للحم  1يما ةم ثياة ا 04.5212يلا ياث
ل حك  2مةعةم عفيةا ح نم ي ةحاًم ًحماًاةم ًح فةة لًحفنة ًم لًحينةماةم ًح فيةا لاللعب إ يةحت 202
ين مً لعمم يا ًحي ةيل ثةهماةم ًح فيةا ًحيتلفنا ثياة ا لًحت  2024222يلا ياث  .لي لثا حف فةا لياة لاة
 052يلا ياث ثةالحةقا حفي لثا ًحاميةا ثياة ا  11يلا ياث لحم ًحي لثا  22..لةثة ل  51ملاةا ل حك
 0159ااةحا ية الةا لم للاًى ي ا ى ثي لثا اميةا ية ةل م ثاة  46ملاى يةةى ا ةحت ل اةيت ثياة ا
 495يلا ياث  ،ةنلم ثةحلماةس  004عحل مةئا لماةس لةثفغ عمم قعحة ًحاةئا ًحي ةلنا  2.ي ةم
ليماس ياةعم  .لي يل يا ى ث عمم يا ًه ا ى ًحلت لتمم ًحث ع ًح فيت .

نث ى عا ًحماًاةم ًح فةة لًحث ع ًح فيت ثةح فةا ( حف ةم ًح ةي ت ) 6102 / 6105
 لينح فةا ًح ةمحا ةي ا ًحين لاى ًحما ةم ًح فيةا ًهلةا :ًحية الةا قت ًح فلم
ًحمثفلم
ًح ةمحةا
ً.0ح ةمالنةةم
ًح ةمحا ًال فةنة ةا.
ً .6ح نةمةا.
ًحل نلحل ةة ًح ةمحةا.
ً .2هملةا ل ًحايلم.
يال حاًم ًحل يةل.
ً .4حية الثةلحل ةة لًحينةعا.
ًحلمًلى ثةآلعاةب.
ً .5ح ةيةة ًح حلةا ًح ةمحةا.
ًحايلم ل ًحل فةل ًح ةيةةئت ًحااعةا .
ً .2ح ةيةة ًحل فةفةا ًح ةمحةا.
ًحية الثةلحل ةة ل ًحينةعا.
ً .1ح ةيةة ًحملًئةا.
ةيةة ًح نةعةم ًح ةمحةا.
ً ..ح ةيةة ًح ةلةا ًال فةنة ةا.
ًحل يةم ًح ةيةةئت حألملةا.
ً .9ح ةمحا ًال فةنة ةا.
امةثا ًح لمى لًحل فةل ًحملًئت.
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م للا ًحنفانا قت ًح فلم
ًح ةمحةا
ً.0ح ةمالنةةم
ً .6ح نةمةا.
ً .2هملةا ل ًحايلم.
ً .4حية الثةلحل ةة لًحينةعا.
ً .5ح ةيةة ًح حلةا ًح ةمحةا.
ً .2ح ةيةة ًحل فةفةا ًح ةمحةا.
ً .1ح ةيةة ًحملًئةا.
ً ..ح ةيةة ًح ةلةا ًال فةنة ةا.
ً .9ح ةمحا ًال فةنة ةا.

ًح ةيةة ًح ةلةا.

الماجستير المهنى فى :
ً -0حينةعا لًحبب ًحل ممى ثنظةم ًحاةعةم ًحي ليمى (ثةحفغلةا ًتن فة ةا لًحناناةا ) .
)(Pharm D
 -6م للا ًح ةمح قت ًح ةمح ًال فةنة ةا

ةثفغ عمم قعحة مةئا ًحلماةس لي ةلنةام عفي اقس ًح يل ( ) 692
العدد

أعضاء هيئة التدريس
أستاذ متفرغ أستاذ أستاذ مساعد مدرس
12
44
13
34

اإلجمالي
223

معاوني هيئة التدريس
مدرس مساعد
معيد اإلجمالي
61
64
34

ثةةا ثأعمً م ًحبتب ًحينةمةا ثةحماًاةم ًح فةة قي ًح ةم ًحماًاي
ًحما ا ًح فيةا

ًحم للاًه

ًحية الةا

ًحلت
ًام ًحما ا
ًح ةيةة ًح حلةا ًح ةمحةا
ًح ةيةة ًحل فةفةا
ًح ةمالنةةم
ًح نةمةا
ًح ةيةة ًح ةلةا
ًحية الثةلحل ت
ًحنةاية لحل ت لًحايلم
ًح ةيةة ًحبثةا
ًح ةيةة ًح حلةا ًح ةمحةا
ًح ةيةة ًحل فةفةا
ًح ةمالنةةم
ًح نةمةا
ًح ةيةة ًح ةلةا
ًحية الثةلحل ت
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6102 / 6105

ةم ًحناعةا ح ل ما ا
بةحثا ًحي يلا
بةحب
.
5
2
9
2
2
5
5
.
01
9
0
02
06
0
.
.
-01
02
4
0
0
-21
62
1
65
61
5
21
69
.
65
02
00
21
65
06
2.
65
02

ًت يةحت

10

656

01
4
00
.
5
00
01
0
62

ًحنةاية لحل ت لًحايلم
ًح ةيةة ًحبثةا
ًح ةيةة ًحل فةفةا
ًح ةمالنةةم
ًح نةمةا
ًحمثفلم
ًح ةيةة ًح ةلةا
ًحية الثةلحل ت
ًح ةيةة ًحبثةا
ما ا م للا ًح ةمحا قي ًح ةمحا ًت فةنة ةا

25
65
00
..
1
25
45
4
011

0.
60
-.1
6
54
6.
2
11

661

011

Pharm D
ًت يةحت

761

666

616

إ ةئةا ثأعمًم بتب ًحماًاةم ًح فةة ًح ة فةا عفت ًحما ةم ًح فيةا ( ًحمثفلم – ًحية الةا -
6102/ 6105 - 6105 / 6104
ًحم للاًه ) تتل عةم
ًحية الةا قت ًح فلم
م للا ًحنفانا قي ًح فلم ًح ةمحةا
ًحمثفلم
ًح ةم
ًح ةمحةا
5
60
015
6105/6104
.
66
.2
6102/6105
ثةةا ث مم ًحبتب ًحينةمةا ثةحماًاةم ًح فةة حف ةم ًح ةي ي
عمم بتب
عمم بتب ًحماًاةم ًح فةة
عمم ًحبتب ًحلًقمةا

مثفلم
622
6

ية الةا
652
66

6102 / 6105

م للاًه
5.
0

ًت يةحي

761
57

ثةةا ثةحماًاةم ًح فيةا لًحث ثةا
ًحياةاة
ًحينلاةا

ًحياةاة ًحث ثةا ًحغةا
ينلاةا

ًحث ثةا

62

ًهث ةع ًح فيةا ًحينالاى تتل تيس ثاً ًم ًالتلاًا
انلًم

01

41

595

ثةةا ث مم ًح ة فةا عفت لًئ قي ًحنلاى يا  6101لي 6105
عمم ًح ة فةا عفةاة

ًح ةئ ى
ًحلنلة ًح فيي
ق اا ااةحا م للاًه
ق اا ااةحا ية الةا
ًح ةي ا ًحلنمةاةا
ًح ةي ا ًحلا ة ةا
ًحملحا ًحلا ة ةا
ًحملحا حفلنلة ًح فيي

-77
76
76
1
-7
8

ًحملحا قي ًح فلم ًحبثةا
لًئ ملحةا لعةحيةا

6
6

ثةةا ثةحث ثةم لًه ة ًم ًحماًاةا لًحيايةم ًح فيةا
نلا ًتةنةم

ًح مم

ًت يةحي

ًحث ثةم ًحمًتفةا
ًحث ثةم ًحتةا ةا
ث ثا ًتااًا ًحيالاك
ًه ة ًم ًحماًاةا

5
.
9

66

ثةةا ث مم ًاللنةمةةم
لًحثاللل لالم
ًاللنةمةةم ًحين ف
4

ًاللنةمةةم لًحثاللل لالم
02

ًاللنةمةةم ًحغةا ين ف
9

ثةةا ثث ض قنابا ًح تمةم ًحثنةقةا 6102/6105-6105/ 6104
نلا ًتةنةم

قالة
يلناغ
-

-

إااًا يالاك

-

-

-

ق ة ًم ماًاةا

-

-

-

-

ًحث ثةم ًحتةا ةا

-

-

-

-
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ًحياةا ا قي
ًحيؤلياًم ًحي فةا

6

6

7

77

5

يايا عفيةا

قالة

قالة ياةعم

يماس

يماس ياةعم

ي ةم

ًال يةحت

7

8

-

5

77

-

8

-

8

9

-

9

-

7
56

ًحياةا ا قي
ًحيؤلياًم ًحملحةا

6

-

-

5

-

-

8

ًح ةةاًم ًح فيةا

-

-

-

7

-

-

7
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ًحنملًم للاش ًح يل ًحتة ا ثةحماًاةم ًح فةة ًحلي عُنمم ثةح فةا ح ةم
6102/6105
م
0
6
2
4
5

لااا ًح يل
لااا عيل ث نلًا ’ ةنةا ًالتمًم ثانةيج Turnit
 inحي اقا ناثا ًالملثةس ًح فيي ‘
لااا عيل حيؤااا ًحلثةمل ًه ةمةيي ًهحيةني
" " DAAD
لااا عيل  Capillaryحل مى ل فةل ًهملةا ثةح فةا
ث نلًا " لااا عيل عا اة ًحن ل ًحا اي
ًح ااثي " .
لااا عيل "ثانةيج ًحل ةلا ًح فيي لًحل نلحل ي
ًحي اي ًحناناي " قي للب " ل م اعةةا ق ةمةيةا
ًحث ع ًح فيي لًحل نلحل ي
ًحث ع ل ًحلبلةا ل ثاً ًم ًالتلاًا قي مبةا
ًح ةمحا

عمم ياًم ًتن نةم

لةاةخ ًتن نةم

0

6105/4/00

2

6105/5/64
6105/9/01
6105/00/06
6105/ 5 / 04 – 06

0
6105/00/00
0
0

2

ينةماا ل مةع ًحاؤةا ل ًحااةحا ل ًحغةةةم

6

1

قاس لنةةم ًحبتب قي ًاليل ةنةم ًحاناة
Rubric

0

6105/06 /04
6102/4/01
6102/4/60
6102/9/.

يناج إعمًم ًحتبا
 -0يلًقنا ي فس ًح فةا لل مةم قاةة ًح يل .
ما ماًا ي فس ًح فةا ثلةاةخ  . 6102/5/6.ثلا ةل ح نا إعمًم ًحتبا ًتالاًلة ةا حف فةا لًحف ةا ًحناعةا
ــ
ًحيائلحا عا ًحي ةلا يناة ًحي لا ًحتةص ثةحماًاةم ًح فةة لًحث لع لًح تمةم ًحثنةقةا .
 -6لم ل مةم ًحيمى ًح ينةا تن ة ًحتبا
 -2لم باح ياة ل ًحث ع ًح فيي ثةح فةا لينةمالاة ثا ل ي ثا لثياةا ا قعحة ح نا ًحماًاةم ًح فةة لًحث لع
لًح تمةم ًحثنةقةا ل ية ي ةحس ًهماةم .
 -4لم ينةماا ًحيا تم ًحث ثةا ًه ثا للً مً .
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 -5لم ل مةم ًحتبب ًحث ثةا لًحي ةالم ًحث ثةا حألماةم ًح فيةا ثية ةلنة ي ي ةالم ًالمليةم حف ةي ا لًحي لي
تتل 6161 / 6102
 -2لم ل لةا ي يلعةم ث ثةا يا قعحة مةئا ًحلماةس لي ةلنةام ث ية ًهماةم ًح فيةا ثةح فةا 6161 / 6102
 -1لم ل لةا ي يلعةم ث ثةا ثةنةا ثةا فةا ًح ةمحا ةي ا ًحين لاى ل فةا ًحبب ةي ا ًحين لاى .
 -.لم عنم فنةم ننةش يا تتل ًحف ةا ًحيتل ا تعمًم ةنةا ًح لل عفت ًحثةةنةم لينةماا ًحاؤةا لًحااةحا
لًهممًا لًحل فةل ًحثةئي لماًاا ًحن لى .
 -9لم عنم ًحينةثتم ي ًهاةل ى لًحثة ثةا حثنة ااً ةم ي ًحيالنةمةا يا ًحث ع ًح فيي يا ا ةل ًهعيةل
ليؤااةم ًحي لي ًحيمني .
 -01لم ًحيلًقنا عفت عنم ًحيؤليا ًهلل حف فلم ًح ةمحةا يا ةع ًحيثمق حةلم يا تتل ًتعتا عا ًحتبا
ًتالاًلة ةا حفث ع ًح فيي حف فةا تتل ااا قثاًةا 6101
 -00لم عيل إالثةةنةم لماًاةلاة لل فةفاة لل نةناة ل ق للاة لإالنثةب ًحنلةئج .
 -06لم ل مةع ًحاؤةا لًحااةحا لًهممًا ًتالاًلة ةا لًحنةم ًهاةاةا ( يلًقنا ي فس ًح فةا ثلةاةخ ) 6102/5/6.
.
 – 02عيل يالمى حفتبا
 -04لح تبا لننة ةا ينةاثا
 -05ل مةم ًحتبا ًتالاًلة ةا ًحثمةفا
 - 02ماًاا ًحلح ًحلنةقاي ي ًح فةةم ًحينةظاى قي ًحينبنا يا تتل ًحثالقةل ًحلنةقاي
 -01لم للثةة ية ًت اً ًم لًحتبلًم .

 ماللانة قي ًح يل:
ً -0حث ع ًح فيي مل قاةس ًحلنيةا ًحاةيفا ل حك يا تتل لن ةل ملاى قت ل يا تم ًحي لي ًتنلة ةا
لًح ةا لًتمل ةمةا لغةامة .
 -6فةا ًح ةمحا – ةي ا ًحين لاى لال ة قا ل لل ي ةنا يلية ى يلنميا عفت ًحياللةةا ًحي فت لًح ةحيت قت
إنلةج قث ةع عةحيةا
ً -2حلتبةب ًتالاًلة ي حفث ع ًح فيي قي ًح فةا ةا عفت ًح يل ًح يةعي لًتثمًا لًتثل ةا لثنة ااً ةم
لا ت إحت ل نةة ًحلنيةا ًحاةيفا ًحيالمًيا .
 -4لظنا فةا ًح ةمحا – ةي ا ًحين لاى ثةح لًما ًح فيةا ًحيايلما لًحتثاى ًحث ثةا .

ي ةةةا لحلًثب إعمًم ًحتبا ًتالاًلة ةا حفث ع ًح فيي -:
لال قفانا ًحتبا ًحث ثةا حف فةا عفت ًح لًنب ًحلبثةنةا لًح تم ًحي لي ةا قي إبةا ًحتبب ًحنليةا بثنة حفي ةةةا
ًحلةحةا -:
ً -0حياةميا قي ل نةة قممًا مليةا يا تتل ل ًحيا تم ًح ةا حفي لي
ً -6الثةب ًحتبا ًحث ثةا حف فةا ثتبب ًحملحا لًح ةي ا حل نةة قممًا ًحلنيةا لتميا ًحي لي .
 -2ل نةة ًحل ةلا لًح يل ًحيالاك ًحيثيا ثةا ًهماةم ًح فيةا لث حاة لثةا ًح فةةم ًهتاى ثةح ةي ا .
 -4ل نةة ًحل ةلا لًح يل ًحيالاك ًحيثيا ي ًح اةم ًتنلة ةا ثةحي لي .
 -5مةثفةا لبثةة نلةئج م ه ًحماًاةم لًهث ةع .
 -2لفثةا ً لةة ةم الة ًح يل .
 -1للً م ي ةالم ًحث لع قي ًحتبا ي ًحلل اةم ًح ةحيةا ثةحث ع ًح فيي لًحلبلا ًحلنني .
ً -.حلية ثةحيالنا حلللًقة ي يلبفثةم ًح ا ليلغةاًل .
حل نةة قم ي ما ةم ًحلية ل ًحلنلة ل ًالثمًا قي ي ةل ًحماًاةم ًح فةة ل ًحث لع ل ل نةة يلبفثةم ًحي لي
ًح ةحةا ل ًحيالنثفةا قنم لثفلام اؤةا لااةحا ًح فةا حفث ع ًح فيي ةحلةحي -:
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رؤية الدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية
ل نةة ًحاةةمى ًحل فةيةا لًحث ثةا لًحتميةا قي ًحي ةالم ًح ةمحةا ي فةة لإمفةيةة.
رسالة الدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية
لفل م فةا ًح ةمحا ةي ا ًحين لاى ثةالالنة لًحلبلةا ًحياليا حثاًي اة ًحماًاةا لًحث ع ًح فيي
لتميا ًحي لي  ،حلتاةج ةةمحا يلية ةا حلفثةا ً لةة ةم الة ًح يل ،لإعمًم ثة ثةا عفت ياللى
لنةقاي ملحي ،قي إبةا ًحي ةةةا ًه ةمةيةا لًحنةم ًحي لي ةا.
شعار الدراسات العليا و البحث العلمي
ًحث ع ًح فيي قاةس ًحلية ل ًحلنمم ل ًحلنيةا ًحاةيفا حفي لي

ينظليا ًحنةم حفماًاةم ًح فةة ل ًحث ع ًح فيي
لا ي إمًاى ًحماًاةم ًح فةة ل ًحث ع ًح فيي عفي لأ ةم ي يلعا يا ًحنةم ًحلةحةا :

QERT
Quality assurances and continuous learning and assessment
Ethical research, Intellectual property rights and patent
Rewarding excellence performance
Team work and shared knowledge
 -2اخالقيات البحث العلمى

 -5العمل الجماعي

 -3اإلبتكار و التطوير المستمر

 -7النزاهة االكاديمية

 -6حماية الملكية الفكرية

 -2االمانه العلمية

 -8الوالء و االنتماء

 -4المصداقية و الشفافية

ًحاؤةا ًحيالنثفةا حفماًاةم ًح فةة ثةح فةا
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ً -0النلنةل ثي ةل ًحي اقا قي ًحماًاةم ًح فةة إحي ًحي ةل ًحلبثةني ثية ةتمم ًحي لي ًحتةا ي عا باةرة ًحيارةا ا قري رل
ًحيار تم ًحي لي ةرا ًحلري للً ر ًحي رةن ل ارا ةم ًهملةررا لل ظرةم ًتارلنةمى ًحن رلي يرا ًحيارةاة ًحلبثةنةرا حتميررا
ًحي لي .
ةم ًح فيةا ًحيتلفنا ل إملاًح باة ًتالنةمى يناة
 -6لا ة ًحبتب عفي ً اً ًحث لع ًح فيةا ًحلبثةنةا قي ًحلت
 -2ل نة ًحثة ثةا عفي إنلةج لناا قث ةع ملحةا ًم ياللى عفيت يلية .
 -4اثب ًحماًاةم ًح فةة ثيؤااةم يلية ى ثةح ةي ةم ًح ةحيةا ثية ةايح ثإة ةم عتمةم ااً ا ث ثةا لعفيةا .
ً -5ح يل عفت ل نةة ًحلنيةرا ًحثاراةا ثيرة ةي را يرا لنيةرا ًح رلًما ًحث ثةرا ًححرالاةا حنةرةمى ثراًيج ًحلنيةرا ًح فيةرا ثةح ةي را
لًحي لي .
ً -2الالنةمى يا ًحتثاًم ًحلننةا ل ًحل فةم ًالح لالني لثنةقا ًالل ةالم ثية ةتمم ًح يفةا ًحل فةيةا.
ً -1العلاًا ثةحما ةم ًح فيةا لًه ةمةيةا ًحيلة ا عفت ًحياللى ًح ةحيي .
 -.اق ًحنماى ًحلنةقاةا حفثة ثةا .
 -9لح ثاًيج ًحماًاةم ًح فةة لًحث لع قي إبةا نظةم لنةةم ًهمً للل ةم ًح لمى حف يفةا ًحل فةيةا .
 -01ل نةة ًتالنةمى ًحن لي يا ثاً ًم ًتتلاًا .

ل فةل ًحلح ًحاًما
ي لا ًحماًاةم ًح فةة ل ًحث ع ًح فيي
تبا ًحث ع ًح فيي -:
 ح فةا ًح ةمحا تبا ث ثةا لللًقة ي ً لةة ةم الة ًح يل . لالثب تبا ًحث ع ًح فيي ثةح فةا ثتبا ًح ةي ا قي م ً ًحي ةل ًالثةبة لثةنة ل نة تبا ًحث ع ًح فيي ثةح فةا للًقنة ي ًالي ةنةةم ًحثااةا حف فةا .نة
-

ى ًح يفةا ًحث ثةا -:
ةاةاك ل قعحة مةئا ًحلماةس قي عيفةا ًحث ع ًح فيي .
ةنما عمم ًالث ةع ًحينالاى ي فةة ل ملحةة ثةحناثا حف مم ًال يةحي هعحة مةئا ًحلماةس عةم ( 6102/6105
 ) 614ل عمم قعحة مةئا ًحلماةس ًحياةا ةا قي ًحيؤلياًم ًحملحةا ل ًحي فةا ( . ) 1
لل م ملًعم ثةةنةم حفث لع ثةح فةا
لا ًح فةا ًحث لع ًح فيةا ل حك يا تتل ليلةل ًحياالعةم ًحث ثةا ًحلي ةي ا ل نةناة ثلًابا ًحل ةلا
ًحيالاك ثةا ًالماةم ًحيتلفنا ثةح فةا .
ةل م ث لع عفيةا يالا ا ي يؤااةم ل ةي ةم عفيةا ملحةا .
ثمقم قنابا ًحث ع ًح فيي ثةح فةا قي ي ةح ا يا تم ًحي لي ل قغاًض ًحلنيةا
لل م ث ض ًحلاةئل حل نة لمعم ًحثة ثةا عا باةة للقا ًحمعم ًحيةحي حفياةاة ًحث ثةا ًحلي ةي ا ل نةناة
ثلًابا ًحل ةلا ًحيالاك ثةا ًهماةم ًحيتلفنا ل ا م لًئ ه اا ااةئل ية الةا ل م للاًه .
لنلم ًح فةا ث يل ثاًيح حلنيةا ًحياةاًم ًحث ثةا حفاةئا ًحي ةلنا يا تتل -:
عيل نملًم لاما ًحي لثةمل ًحتثاًم ثةا ًالاةل ى ًح ًئاةا ل ًحاةئا ًحي ةلنا
عيل فنةم ننةاةا ملاةا قي ًهماةم ًح فيةا ل حنة ًم عفيةا مًتل ًح فةا ثياةا ا ًالماةم
ا قي اق ًحياةاى حمةام ل ًالاً ام قي ملاًم لنيةا مماًم قعحة مةئا ًحلماةس (
عيل لاش عيل يلت
) FLDP
فلً عفي لًئ ي فةا ل عةحيةا لثاً ًم ًتلاًا .
عنم لاش عيل يا مثل قعحة مةئا ًحلماةس ًح ةا
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ليلةل ًحث ع ًح فيي -:
ا هغاًض قنابا ًحث ع ًح فيي ال ل نة ًح نةةا ًحيةمةا ًحت يا حييةااا قنابا ًحث ع
 ًحيلً نا ًحيتًح فيي .
 لنلم ًح فةا ثليلةل قنابا ًحث ع ًح فيي يا ًحيلًام ًح ًلةا يثل ثانةيج ًح ةمحا ًال فةنة ةا ل ثانةيج Pharm D ة ليم ًح ةيفةا قي ي ةل ًحث ع ًح فيي قي ليلةل قث ةثام ًح فيةا عفي ًحياالعةم ًحث ثةا ل يا قيلًحام ًحتة ال ًحيلًام ًح ًلةا ثةح فةا .

قنابا عفيةا قتاي -:
 حف فةا ياةميةم يفيلاا قي ًهنابا ًح فيةا ي فةة ةع ةنلم ًهاةل ى يا قعحة مةئا ًحلماةس ثةتحةقا إحيًحي يةا ًحتةا ةةا ثلنةةم ًالث ةع ًحينميا قي ًحف ةا ًح فيةا ًحمًئيا حفلامةةم ل ل ةم ث ض ًحملاةةم ًح فيةا
ًحي فةا ل ًح ةحيةا .
 لل م ياالعةم ث ثةا ثةح فةا ييلحا يا ًح ةي ا ل يا نملة STDF لل م ًلنةمةةم ثةاى ين فا ثةا ًح فةا ل يؤااةم ل فةيةا ل تميةا ي فةا ل ملحةا .ثاًيج ًحماًاةم ًح فةة -:
 ةلم ًحل اةا ثثاًيج ًحماًاةم ًح فةة عا باةة يلم ًح فةا ل محةل ًحماًاةم ًح فةة ل محةل ًحتاة ةا ل إ مًاًمًحماًاةم ًح فةة ل ًحث لع ل ًح تمةم ًحثنةقةا ( محةل ًحماًاةم ًح فةة ل ًحث لع ل ًح تمةم ًحثنةقةا ل محةل ًحي لثا
).
 ةل م  01ثاًيج مثفليةم يتلفنا ثةح فةا ل لم ينح (  ) .2بةحب ما ا ًحمثفلم ثي ةاللاة ًحيتلفنا تتل عةم6102/6105
 لم ينح قعحة ًحاةئا ًحي ةلنا ل ًحيا فةا يا ًحتةاج(  ) 6.ما ا عفيةا يا ية الةا ل م للاًه عةم6102/6105
 حنم ل ًةمم قعمًم ًحبتب ًحينةمةا قي ثاًيج ًحماًاةم ًح فةة ثي مل ثةا ل حك ةمل عفي مماى ًح فةا ًحل فةيةالثنا بفثا ًحماًاةم ًح فةة ثاة .
 للنةاب ثاًيج ًحماًاةم ًح فةة قي ًح فةا ي ً لةة ةم ًحي لي ل ًحلبلاًم ًه ةمةيةا ًح مةثا يثل ينااًمًحي فليةلةا ًح ةلةا ل ًح لةثا ًح فيةا .
 للثني ًح فةا ي ةةةا مةةاةا ق ةمةيةا حثاًيج ًحماًاةم ًح فةة ).(ARS ةلحيا لل ةا ًحينااًم ًحباة ًحيتلفنا قي ًحلنلةم .ةم ًح فيةا ح حل مةئا ًحلماةس للت م ي ًحينااًم ًحماًاةا ًحلي ةاةاك قي لماةااة .
 ًحلت لنلةم بتب ًحماًاةم ًح فةة يا تتل فنةم ننةاةا ل حنة ًم عفيةا ل ًالااًا ًحممةة يا مثل ًحاةمى ًحيااقةا.
 باة ًحلنلةم ل ًاليل ةنةم ًحنظاةا ل ًح يفةا ل ًحاناةا يللًقنا ي ًحيتا ةم ًحل فةيةا ًحيالامقا . ةلم ًتعتا عا مًلل ًاليل ةنةم قي ًحيلًعةم ًحينةاثا ( مثل ًاليل ةنةم ثااا عفي ًهمل ).للنةاب مًلل ًاليل ةنةم ي ً لةة ةم ًحبتب لةلم ل مةفاة بثنة حاغثةلام .
ةلم ًالتمًم نظةم ًحييل نةا ًحتةا ةةا حبفثا ًحماًاةم ًح فةة .
 ةل م للًقة لةم ثةا ًاليل ةنةم ل ي للي ًحينااًم ًحي فنا حفبتب . ةلم إعتا نلةئج ًاليل ةنةم قي ًحيلًعةم ًحي ممى . ةلم ًحنظا قي ةقا ًحلظفيةم ًحينميا يا ًحبتب ل ق ص ل ياً ا ما ةم قلاًة ًت ةثا حفبتب ًحيلظفيةا . مةةس احة بتب ًحماًاةم ًح فةة يا تتل ًحاةمى ًحنةئيةا ثةحلماةس حفثاًيج ًحيتلفنا قل ًحاةمى ًحيااقةا لياًعةى مماًلام ل يةلحام ًحنامةا عا باةة عيل ًالالثةةنةم .
ةلم لنةةم اقي ًحبتب ثةحينةمج ًحلي لماس ثغاض لبلةامة عا باةة إ اً ًالالثةةنةم ل عنم حنة ًم
ملاةا ي ام .
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األهداف اإلستراتيجية
العامة للدراسات
العليا
لبلةا ثاًيج ًحماًاةم
ًح فةة ل ًال مًع ثاًيج
مةمى
 لن ةل ثاًيج ًحماًاةم ًح فةةًح مةمى ثتئ ا ًح فةا ثنظةم
ًحاةعةم ًحي ليمى .

 ًال مًع ثاًيج مةمىلفثي ً لةة ةم الة
ًح يل .
 عيل ًلنةمةةم يالا ا يةي ةم ق نثةا حتالنةمى يا
ثاًيج ًحماًاةم ًح فةة ثةحتةاج .

 لن ةل نظةم لنلةم بتبًحماًاةم ًح فةة .

 مةةس ياللي احة بتبًحماًاةم ًح فةة ل ًهباًا
ًحي لي ةا .

توجيه الخطة البحثية للكلية لحل
المشكالت و القضايا اإلنتاجية و
الصناعية
و الصحية للمجتمع

ةةمى إي ةنةةم
ًحث ع ًح فيي
تطوير البنية التحتية الداعمة للبحث العلمي
بزيادة عدد القاعات التدريسية و المعامل و
األجهزة المتاحة للبحث العلمي

ا ثياة ل ًحمحلة ل محةةة
عيل
ًحي لي ًتنلة ةا ل ًح نةعةا ل
ًح ةا

عيل ملاًم لماةثةا للاش عيل
ا حلنيةا ياةاًم قعحة مةئا
يلت
ًحلماةس لاق ًهمً ًحث ثي

 عيل يفلني يًتنلة ةا
ل ًحي ةن حي اقا ًحياة ل ًح نةعةا

إعمًم مةعمى ثةةنةم حتثاًم ًحثة ثةا
مًتل ًهماةم ًح فيةا ل ناامة عفي
يلم ًح فةا

ًعمًم مةعمى ثةةنةم حتث ةع ًحينالاى يا
مثل ًحثة ثةا ثةح فةا ل ناامة عفي ًحيلم
ًالح لالني حف فةا

وضع خطة لكيفية معالجة هذه
المشكالت من خالل الموضوعات التي
تتناولها رسائل الماجستير و الدكتوراه
و األبحاث بالكلية

لنةةم ًهمً ًحث ثي هعحة مةئا ًحلماةس
عا باةة  H.Indexل Google
Scholar

 معم ية ًنةا ًحث ع ًح فيي حف فةا ياًحثاًيج ًحتة ا ثةح فةا يثل ثانةيج ًح ةمحا
ًال فةنة ةا ل ثانةيج Pharm D

لا ة ًحث لع
ًحثةنةا

ًالالنةمى يا مةعمى ًحثةةنةم
ًالح لالنةا حت ا ى ًح فيةا

ية ًح اةم

لا ة ل معم قعحة مةئا
ًحلماةس

ةةمى ي ةما ًحليلةل ًح ًلي
ثةال مًع ثاًيج مةمى

 لماةب ًحثة ثةا عفي ةنةاًح لل عفي ًحمعم ًحيةحي يا
ًح اةم ًحيةن ا .
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األهداف اإلستراتيجية العامة للدراسات العليا و البحث العلمي
حنم ثفلام ًح فةا ي يلعا يا ًهممًا ًتالاًلة ةا ًح ةيا حفماًاةم ًح فةة ل ًحث ع ًح فيي ل ي يلعا يا ًهنابا
ةآللي -:
قلال  -:لبلةا ثاًيج ًحماًاةم ًح فةة ل ًال مًع ثاًيج مةمى .
ًهنابا -:
 لن ةل ثاًيج ًحماًاةم ًح فةة ًح مةمى ثتئ ا ًح فةا ثنظةم ًحاةعةم ًحي ليمى . ًال مًع ثاًيج مةمى لفثي ً لةة ةم الة ًح يل . عيل ًلنةمةةم يالا ا ي ةي ةم ق نثةا حتالنةمى يا ثاًيج ًحماًاةم ًح فةة ثةحتةاج . لن ةل نظةم لنلةم بتب ًحماًاةم ًح فةة . مةةس ياللي احة بتب ًحماًاةم ًح فةة ل ًهباًا ًحي لي ةا .ثةنةة  -:ةةمى إي ةنةةم ًحث ع ًح فيي .
ًهنابا -:
 لبلةا ًحثنةا ًحل لةا ًحمًعيا حفث ع ًح فيي ث ةةمى عمم ًحنةعةم ًحلماةاةا ل ًحي ةيل ل ًه ا ى ًحيلة ا حفث عًح فيي .
 ًالالنةمى يا مةعمى ًحثةةنةم ًالح لالنةا حت ا ى ًح فيةا ًعمًم مةعمى ثةةنةم حتث ةع ًحينالاى يا مثل ًحثة ثةا ثةح فةا ل ناامة عفي ًحيلم ًالح لالني حف فةا . معم ية ًنةا ًحث ع ًح فيي حف فةا يا ًحثاًيج ًحتة ا ثةح فةا يثل ثانةيج ًح ةمحا ًال فةنة ةا ل ثانةيج Pharm D ةةمى ي ةما ًحليلةل ًح ًلي ثةال مًع ثاًيج مةمى . لماةب ًحثة ثةا عفي ةنةا ًح لل عفي ًحمعم ًحيةحي يا ًح اةم ًحيةن ا . عيل لاش عيل حلماةب ًحثة ثةا عفي لةثا ًحياةاة ًحث ثةا .ثةحثة  -:لل ة ًحتبا ًحث ثةا حف فةا ح ل ًحيا تم ل ًحنحةةة ًتنلة ةا ل ًح نةعةا ل ًح
ًهنابا -:

ةا حفي لي .

ا ثياة ل ًحمحلة ل محةةة ًحي لي ًتنلة ةا ل ًح نةعةا ل ًح ةا
 عيل عيل يفلني ي ية ًح اةم ًتنلة ةا ل ًحي ةن حي اقا ًحياة ل ًح نةعةا لح تبا ح ةنةا ي ةح ا م ه ًحيا تم يا تتل ًحيلحلعةم ًحلي للنةلحاة ااةئل ًحية الةا ل ًحم للاًه لًهث ةع ثةح فةا .
 -لا ة ًحث لع ًحثةئةا .

اًث ة  -:لا ة ل معم قعحة مةئا ًحلماةس .
ًهنابا -:
ا حلنيةا ياةاًم قعحة مةئا ًحلماةس لاق ًهمً ًحث ثي .
 عيل ملاًم لماةثةا للاش عيل يلت إعمًم مةعمى ثةةنةم حتثاًم ًحثة ثةا مًتل ًهماةم ًح فيةا ل ناامة عفي يلم ًح فةا . -لنةةم ًهمً ًحث ثي هعحة مةئا ًحلماةس عا باةة  H.Indexل Google Scholar
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ل فةل ًحثةئا ًحمًتفةا ل ًحتةا ةا
قلال  -:ل فةل ًحثةئا ًحمًتفةا
ننةب ًحنلى -:
 -0لبثةة الئ ا ًحماًاةم ًح فةة ثنظةم ًحاةعةم ًحي ليمى .
 -6ل لم ًحتبا ًحث ث ةا حف فةا ل تبب ًهماةم ًح فيةا ي ليمى ليلثنا ثية ةللًقة ي محةةة ل ً لةة ةم ًحي لي
ا ل قتاي ثةنةا ي ليمى ليلثنا .
 -2ل لم قاة ث ثةا يلت
 -4ل لم ًح مةم يا ثاًيج ًحماًاةم ًح فةة حلفثةا إ لةة ةم الة ًح يل  21ثانةيج حفماًاةم ًح فةة ( 01
مثفليةم –  9ية الةا –  9م للاًه – ثانةيج ًحية الةا ًحياني قي ًحينةعا ل ًحبب ًحل ممي – ثانةيج
. ) Pharm D
ةم ًحيتلفنا حفماًاةم ًح فةة قي ي ةالم ًح ةمحا ًحي اقةا ل ًحلبثةنةا ل ًح يفةا .
 -5للًقا ًحلت
 -2ناا عمم ثةا يا ًهث ةع ًح فيةا ثةحملاةةم ًح ةحيةا ًحتةا ةا ل ًحمًتفةا ًحيلية ى .
ً -1حياةا ا ًحن ةحا قي ًحيؤلياًم ل ًحنملًم ًح فيةا ًحتةا ةا ل ًحمًتفةا .
لل ًح مةم يا قعحة مةئا ًحلماةس عفي لًئ عفيةا عةحيةا ل ي فةا لإمفةيةا ل ثاً ًم ًتلاًا .
-.
 -9ثةةنةم ي مثا ح ية قعحة مةئا ًحلماةس عفي ًحيلم ًالح لالني حف فةا ل ًح ةي ا ل إمتةل ق ثا يا 6111
ث ع يا تتل نظةم ًحنةاًثي ثةح ةي ا .
ل لم نظةم لًق مًتفي يةمي ل ي نلي ( لًئ لًق ًحناا ) حفلية ثةحث ع ًح فيي ثةح فةا (
-01
قث ةع يلية ى  ،ااةئل  ،لية قعحة مةئا ًحلماةس ) .
ل لم لًما عفيةا ةمى ليلية ى ل لًما ث ثةا لنمم تميةم إالاةاةا ل ي لي ةا قي ي ةالم
-00
ًح نةعةم ًحملًئةا ل ًح ةا .
ل لم ي فا ًح ةي ا حف فلم ًح ةمحةا .
-06
18

ل ًحملاةةم ل ًحااةئل ًح فيةا .

للًقا ي لثا اميةا ل إح لالنةا ل تا ثةح مةم يا ًحياً
-02
للقةا ًح مةم يا ملًعم ًحثةةنةم ًح ةحيةا حفث ع ًح فيي .
-04
ل لم إ مًاًم ل قمحا حفماًاةم ًح فةة ل ًح تمةم ًحثنةقةا ل ًحي لثا يلثنا ل ي ليمى ل غةامة .
-05
للًقا ل مًم ًم بةث تةص يثل ل مى ًحل فةل ًحملًئةا ل يا ًحماًاةم ًح ةمحةا ل ًحثةباةا ل
-02
ًحبثةا ل لًما ث ثةا لنمم تميةم ًالاةاةا ل ي لي ةا قي ي ةالم ًحملًئةا ل ًح ا .
ل لم ملًعم ثةةنةم حت ا ى ًحث ثةا ثةح فةا
-01
ا
للقةا ثنةا ل لةا ينةاثا حفث لع لايل مةعةم ي ا ى ل ي ةيل ث ثةا ح ل مام ل قتاي يلت
-0.
يثل ي يل قث ةع ًح ثم لي يل ًحني ا ًح ةئةا ل ي يل يا ي ثةح فةا .
ل لم نةمي ًحل نلحل ةة ح نم ًحملاًم ًحلماةثةا ًحلي لتمم ًحماًاةم ًح فةة ل ًحث ع ًح فيي .
-09
ل لم ًح مةم يا ًاللنةمةةم ي ملل ً نثةا ل عاثةا
-61
لنظةم ملاًم لماةثةا عةحيةا للاش عيل .
-60
لل ًح فةا عفي ااةمى ) ISO 9001/ 2008 ( IWA2
-66
لل ًح فةا عفي ًالعليةم يا ًحاةئا ًحنليةا ححيةا ًح لمى ثلةاةخ 6100 / 2 / 69
-62
ننةب ًحح ا -:
 .0عمم نةةا ًحثنةا ًحل لةا يا ًحنةعةم ل ًحي ةيل ًحتة ا ثةحماًاةم ًح فةة ل ًحث ع ًح فيي .
 .6ي ملمةا ملا ًحث لع ًال ةمةيةا قي يلً اا ًحيا تم ًحي لي ةا ل ًحلنيلةا ل ًنن ةل ًحث ع ًح فيي عا
ًح اةم ًالنلة ةا ل ًح نةعةا .
 .2مفا ي ةما ًحليلةل ًح فيي
 .4عمم للًقا نظةم ح ب ًحبتب ًحلًقمةا .
 .5ةةمى ًالعثة ًحلماةاةا هعحة مةئا ًحلماةس يية ةؤثا عفي ًحث ع ًح فيي ية ل نلعة .
 .2ح ا ثنةقا ًنلةج ل لالةة ًحث لع ًحلبثةنةا عمم ل لم اةةاةم ل ًمًاى حلالةة ًحث لع ًحلبثةنةا .
 .1مفا لن ةل ًح يل ًح يةعي ل ًحي يلعةم ًحث ثةا ث ية ًهماةم ًح فيةا .
 ..عمم ل لم اةةاةم لًح ا حلماةب ًح لًما ًحث ثةا قي ًحمًتل ل ًحتةاج .

قلحلةةم ننةب ًحنلى ل ًحح ا
قلال  :ننةب ًحنلى -:
 -0ل لم لًما عفيةا ةمى ل يلية ى قي ي ةالم ًحث ع ًح فيي ل ًحلماةس ة فةا عفي لًئ عفيةا ل
ةاليلا ث تمةم لثةمحةا إمفةيةة ل عةحيةة .
ا
 -6ل لم تبا ث ثةا حف فةا ل ًالماةم يلننا ي ًحتبا ًحث ثةا حف ةي ا ي ل لم ثاًيج ماًاةم عفةة يلت
ل يلننا ي يلبفثةم الة ًح يل .
 -2للًقا ل مى ًحل ةحةل ًحملًئةا – يا ًحماًاةم ًح ةمحةا ل ًحثةباةا ل ًح لًما ًحثااةا ًحلي لنمم تميةم
ًالاةاةا ل ي لي ةا قي ي ةالم ًحث ع ل ًح نةعةم ًحملًئةا لًح ةا .
 -4ل لم ثاًيج ماًاةم عفةة يل ممى حلفثةا إ لةة ةم الة ًح يل .
 -5ل لم نظم ًح لالنةا ةمى ثةمًاى ًحماًاةم ًح فةة .
لل ًح فةا عفي ااةمى ) ISO 9001/ 2008 ( IWA2
-2
لل ًح فةا عفي ًالعليةم يا ًحاةئا ًحنليةا ححيةا ًح لمى ثلةاةخ 6100 / 2 / 69
-1
ثةنةة  :ننةب ًحح ا -:
 -0عمم نةةا ًحثنةا ًحل لةا يا ًحنةعةم ل ًحي ةيل ًحتة ا ثةحماًاةم ًح فةة ل ًحث ع ًح فيي .
 -6ي ملمةا ملا ًحث لع ًال ةمةيةا قي يلً اا ًحيا تم ًحي لي ةا ل ًحلنيلةا ل ًنن ةل ًحث ع ًح فيي عا
ًح اةم ًالنلة ةا ل ًح نةعةا .
 -2مفا ي ةما ًحليلةل حفث لع ًح فيةا .
 -4ةةمى ًالعثة ًحلماةاةا هعحة مةئا ًحلماةس يية ةؤثا عفي ًحث ع ًح فيي ية ل نلعة .
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ثةنةة  -:ل فةل ًحثةئا ًحتةا ةا
ًحناص ًحيلة ا-:
-0
-6
-2
-4
-5
-2
-1

لثني ًحملحا تالاًلة ةا ًحث ع ًح فيي .
ةةمى ًحلعي ًحي لي ي هميةا ًحث ع ًح فيي ل ملاه قي ل محةةة ل ياة ل ًحي لي .
ل لم اةم ي فةا ل إمفةيةا لالم ثةحث ع ًح فيي ل حمةاة ًحاغثا قي عنم ااً ا ي ًح ةي ا ل ًح فةةم .
ًالالنةمى يا نظةم ًالثل ةع ل ًتااًا ًحيالاك ل ًحيايةم ًح فيةا ل ً مةةم قاص ًحينح ًحتة ا حفماًاةم
ًح فةة ل ًحث ع ًح فيي يا ملل ثةاى .
ل لم ياالعةم مًئيا حلبلةا ًحينظليا ًحل فةيةا ل ًحث ثةا يثل ياالعةم STDF- TEMPS – FP7
ليلةل ًحياالعةم ًحث ثةا يا ًح ةي ا عفي قاةس لنةقاي يية ةاق يا نة ى ًحث ع ًح فيي .
لا ة ًح ةي ا يا تتل اةةاةم ل نظم حا م ي ةقآم حفلية قي ية ًحي ةالم ( ًهث ةع ً ،حااةئل ،
قعحة مةئا ًحلماةس ً ،حناا ًح فيي  ،ثاً ًم إتلاًا ) .

ًحلامةمًم-:
-0
-6
-2
-4
-5

ةا .

م اى ل إعةاى قعحة مةئا ًحلماةس إحي ةي ةم مًتل ل تةاج ًحلبا حللًقا قاص عيل ي
ًلاةا ًحن لى ثةا ً لةة ةم ًح نةعا ل الة ًح يل ل ًحي ةالم ًحث ثةا ثةح فةا .
ًنتنةض ًحنماى ًحلنةقاةا حينل ةم ًحث ع ًح فيي ًحلبثةني ح مم ًالةنة ث ض ي ةةةا ًح لمى ل ًالعليةم
ًحنةةاةا .
ًالاتك ًحنلى ًحمًق ا ل ًحبةمةم ًحث ثةا قي ث ض ًتمًاةةم ًحتة ا ثةحلامةةم .
عمم نةةا ًحيلًام ًحيلة ا حلننة ًحتبا ًتالاًلة ةا ل حيةا ًالياًاةلاة .

ًهث ةع ًحثةنةا ثةا ًهماةم ًح فيةا ث فةا ًح ةمحا ل فةا ًحبب ةي ا 6161 / 6102
م

2

1

ًحناةة ًحث ثي

عنلًا ًحث ع
ملا إن ةم  PLK1قت اابةا ًح ثم

 -0ق1م  /حةفت ق يم قاج عةات ( قالة – ةمحا ًحين لاى )
 -6م /ي يم ًحاةم ق يم ي يم ًحياةاى (يماس  -ةمحا
ً Role of polo like kinase 1حين لاى )
 -2 in )enzyme (PLK1م/ياة ا ب عثم ًحي ةم ثةب (يماس  -بب
ً hepatocellular carcinomaحين لاى )

ماًاا ةيةةئةا ةلةا حلأثةا ث ض

 -4ص  /إةيةا يمي ي يم ةلاا
 -0ق 1م /حةفت ق يم قاج عةات ( قالة – ةمحا
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ًحلت ص

ًح ةيةة ًح ةلةا

ًح ةيةة ًح ةلةا

ًحيا ثةم ًحبثة ةا عفت

ةئةم

ًحين لاى )

ية ال ًح يض ًحنللي ًحاةثل ي قت / -6امةا قنلا ا م ق يم (يماس  -بب ًحين لاى )
 -2م /ي يم ًحاةم ق يم ي يم ًحياةاى (يماس  -ةمحا
اابةا ًح ثم
ً Biochemical study of theحين لاى )
ً -4 effect of some naturalة ًاةي ثاةا عثم ًح فةم
compounds on miRNAs in
hepatocellular carcinoma

4

 -0ق1م  /ييملح ي يم ًحاالةلى اةم ق يم تتا (
عتما ل ةمى قحنة  6محلة  0يا منةى
قالة يلناغ – ةمحا ًحين لاى )
ًح ةحاةلم ثمالالم ةلةا مةثا قت
 -6م/يةاةةا لمةب قايي ًا نما (يماس  -بب
ياحت اابةا ًح ثم
ً Correlation of Alpha2 Delta1حين لاى )
 -2 Subunit of Calcium Channelانة قي يم ثما ةحح

ًح ةيةة ًح ةلةا

with Novel Biomarkers in
Hepatocellular Carcinoma
Patients

لنةةم ًحلأثةا ًح ةيةةئت حتت ا اة ليا
ًحتلحن ةا عفت اابةا ًح ثم ًحي ةحج
ثةحاةاثتلةا قت ًح ا ًا
3

Evaluation of the
Chemosensetizing Effect of
Alpinia officinarum Rhizome
in Clispatin Treated Extract
Hepatocellular Carcinoma in
Rats

لنةةم ًح ام ًحلأ امى ل  MFAP4قت
ياحت اابةا ًح ثم

5

6

Assessment of oxidative
stress status and
microfibrillar-associated
hepatocellular protein 4 in
carcinoma patients

 -0ق.م /ييملح ي يم ًحاالةلى اةم ق يم تتا (
قالة يلناغ – ةمحا ًحين لاى )
 -6ق.م/نثةل ي ةت عثم ًح يةم (يماس  -بب ًحين لاى
)
 -2م/بةاة يةل ي يلم (يماس  -بب ًحين لاى )
 -4اةية عفت عثةس ي يم

. -0م/قيةل ي يم عثمه ًح ةةا( قالة –
ًحين لاى )
 -6ق1م  /ييملح ي يم ًحاالةلى اةم ق يم تتا (
قالة يلناغ – ةمحا ًحين لاى )
 -2م/يةاةةا لمةب قايي ًا نما (يماس  -بب
ًحين لاى )
 -4ي يم ي بنت ًايةعةل ًحا ةم اتيا

ًح ةيةة ًح ةلةا

ةمحا

 -0ق1م  /ييملح ي يم ًحاالةلى اةم ق يم تتا (
لنةةم ياللى ثةلاةمل اا 0-ليةلا س
قالة يلناغ – ةمحا ًحين لاى )
يةلةحل ثاللةنة  9-قت ي ل ًحياةحةم
 -6ق 1م /حةفت ق يم قاج عةات ( قالة – ةمحا
ًحي اةةم ًحي ةثةم ثياض اابةا
ًحين لاى )
ًحثمى ًحيلنمم
 -2 Evalution of Serum Levels ofق.م/ي يم علض إثاًمةم علض ( قالة –بب
ً Thioredoxin-1 and Matrixحين لاى )
ً -4 Metalloproteinase-9 inحاةية يةل عثم ًحاتم عثم ًحاتم

ًح ةيةة ًح ةلةا

ًح ةيةة ًح ةلةا

Egyptian Female Patients
with Advanced Breast
Cancer

7

ماًاا ينةانا ثةا لأثةا ل يا
قةثل الالةم لقللاقةالةلا عفت ًحنلةئج
ًحيلالثا عفت ًحلغ ةا عةحةا ًحمملا عفت

 -0ق.م/بةاة ي بنت ًثاًمةم ي يم ( قالة يلناغ –
ةمحا ًحين لاى )
 -6م/ل مى قل ى عفت ًح ةاا (يماس  -بب
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ًحنةاية لحل ي
ل ًحايلم

ًحين لاى )
ل يا ًح ثم لًهلعةا ًحميلةا قي
 -2م/ق يم عثم ًح ة ا ثةا ا م (يماس –
ًهاًنب
Comparative
Study
of
the
ًحين لاى )
 -4 Effect of Febuxostatي يم ي يلم ًحمالمت ةحح مة ل

ةمحا

Atorvastatin on the Vascular
& Hepatic Consequences of
Feeding with High Fat Diet in
Rabbits

لأثةا يثثب ثاللةا ًح ميا ًح اًاةا
 AAG01قت ًحل م عفت لفةا ًح ثم
ًحي مع ل اةثةة قت ًحنئاًا
1

Effect of Heat Shock Protein
Inhibitor 17 AAG in
Controlling Experimentally
Induced Liver Fibrosis in
Mice

 -0ق1م  /بةاة ي بنت ًثاًمةم ي يم ( قالة يلناغ
– ةمحا ًحين لاى )
 -6م/عيال علض ا ب ًح ةاا ( قالة ياةعم– بب
ًحين لاى )
 -2م  /نالى ي يم عثم ًحنلةح ًثل ًحا م ( قالة
ياةعم– ةمحا ًحين لاى )
 -4ياله ا م ي يم ً يم ااة

ل يةم للاةةم يا ثةم اثةاا حفاةفليةتم  -0ق.م.م /ية مى عثم ًح ة ًحاةم ( قالة ياةعم–
يثثبا حفنانلمًةالةاً  4-لًيل يثثبا ًحين لاى )

ح ةيل نتا ًهلاًم

ةمحا

 -6ق.م.م /تةحم ثاةا ا ثةا افةم ( قالة ياةعم–
ًحين لاى )

ةمحا

ةمحا

4

ًحنةاية لحل ي
ل ًحايلم

 -2م /لال ي يلم عةمل ًح اةني ( يماس -
ًحين لاى )
( يماس -
 -4م /ي يم عثم ًحلمةب ق يم
ةمحا ًحين لاى )
( يماس ًهملةا
 -5م /غةمى ي يم مةة ثالةا
ل ًحايلم  -ةمحا ًحين لاى )
 -0ق.م.م /تةحم ثاةا ا ثةا افةم ( قالة ياةعم– ةمحا

ًح ةيةة
ًح حلةا
ًح ةمحةا

ل يةم للاةةم يالنةم مةمى ح يض
ًحثة لحةنةك يثثبةم تن ةم ًح ةمثنة ًم ًحين لاى )
 -6ق.م.م /ية مى عثم ًح ة ًحاةم(قالة ياةعم– ةمحا
قةعفةا ي ليفا يحةمى حفاابةا
ًحين لاى)
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ل نة لماًاا ية ةنة ا لأثةا ي يلعةم
مةمى يا يثثبةم إن ةم
22
ًحاة فلقل اة ةنة يحةمًم حتحلاةثةم
ليثثبةم النلاةا ًحتتةة ًحاابةنةا
لاةةم يالنةم مةمى حف ةنلحةا يحةمًم
21
حأللاًم
لبلةا لنةعتم ًح فنةا ًحغةا يليةثفا
 24حلاةةم يثثبةم مةمى تن ةم ًحثاللةن
ًح ثمي ًحنةالاي ج

تح ي بنت

تح ( يماس -

 -2م /قيةني
ًحين لاى )
 -4م /اًنةة ي بنت ي يم ي ا ( يماس  -ةمحا
ًحين لاى )
 -5م /ي يم ًحاةم ق يم ًحياةاي ( يماس ًح ةيةة
ًح ةلةا  -ةمحا ًحين لاى )
 -0م /حةفت عثم ًحا يا قثل ةم ( يماس  -ةمحا
ًحين لاى )
 -6م /غةمى ي يم مةة ثالةا ( يماس ًهملةا ل
ًحايلم  -ةمحا ًحين لاى )
 -0م /حةفت عثم ًحا يا قثل ةم ( يماس  -ةمحا
ًحين لاى )
 -6ص /حيةة قاةيا ةلاا
 -0ق.م.م /تةحم ثاةا ا ثةا افةم ( قالة ياةعم– ةمحا
ًحين لاى )

 -6ق.م /ل مل ةاما ()GillesDujarin
( يماس -
 -2م/قيةني تح ي بنت تح
22

ةمحا

ًح ةيةة
ًح حلةا
ًح ةمحةا

ًح ةيةة
ًح حلةا
ًح ةمحةا
ًح ةيةة
ًح حلةا
ًح ةمحةا
ًح ةيةة
ًح حلةا
ًح ةمحةا

ةمحا ًحين لاى )
 -4ص /عثم ًحا يا يمي ي يم ( يماس ياةعم -
ةمحا ًحين لاى )

ًحي يلعةم ًحث ثةا حألماةم ًح فيةا
لنام ًحي يلعةم ًحث ثةا حألماةم ًح فيةا ةحلةحي -:

 -0مام ًح ةيةـة ًحملًئةــــا
ًحناةة ًهلل  :ل يةم للاةةم يا ثةم ًم قةعفةا ملًئةا -:
ق.م /ي يم ي يلم
ًح امًلى
ق.م /اةا ًثاًمةم ًح ثةغ
م/ن ت ًثاًمةم عثم
ًح ة
م/نةمةا ثاى ًحاةم

ق.م /ا ةم ي يم ي يلم ثةليت

ق.م/ي يلم ث ا ًح ايةلى

ق.م/إ اةا ق يم قثل ًحممب
م/غةمى اةيح ةقظ اا

ق.م/إةيةا اًحت ًحثنمًاى
م/ياةم عةبا غةحت
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ًح لماى

ًحناةة ًحثةنيً :حامةثا ًحملًئةا لل فةل ًهملةا -:
ق.م/مًحةة ااةم ًحل ةا

ق.م/ا مةا ي يم ي يلم
ًح ااى
م/ي يم قثل ث ا قثل ًح نةا

م/ي يم ًحاةم عثم ًحغنةا

 -6مام ًح ةيةـة ًح ةلةا
ًحناةة ًهلل  -:اابةا ًح ثم
Hepatocellular Carcinoma research
ق.م /آيةل ي يم ًح ةةا
ق.م /حةفت ق يم قاج عةات
ًحياةاى

ق.م /ييملح ي يم ًحاالةلى
م /ناةل ي اا ًحااثةنت

م /ي يم ًحاةم

ًحناةة ًحثةني  -:قياًض ًح ثم
ق.م /آيةل ي يم ًح ةةا
ق.م /حةفت ق يم قاج عةات

Hepatic disease research
ق.م /ييملح ي يم ًحاالةلى
م /ي يم ًحاةم ًحياةاى

ًحناةة ًحثةحع  -:يحةعنةم ياض ًحثلل ًحا اي
ق.م /آيةل ي يم ًح ةةا
ق.م /حةفت ق يم قاج عةات

Diabetic Complication
ق.م /ييملح ي يم ًحاالةلى

ًحناةة ًحاًث  -:اابةا ًحثمي
Breast Cancer research
ق.م /حةفت ق يم قاج عةات

ق.م /آيةل ي يم ًح ةةا
م /ناةل ي اا ًحااثةنت

ًحناةة ًحتةيس  -:اابةا ًحمم
Leukemia
ق.م /آيةل ي يم ًح ةةا
م /ي يم ًحاةم ًحياةاى

م /نات ين لا عثم ًحا يا

ًحناةة ًحاةمس -:
Cardiotoxicity
ق.م /حةفت ق يم قاج عةات
م /ناةل ي اا ًحااثةنت

ق.م /نات ين لا عثم ًحا يا

 -2مام ًح نةمةا
ًحناةة ًهلل ً -:حناةة ًحث ثي حفل لةتم ًحثةلحل ةا ل ل ظةم ًالالنةمى يا ًحيتفنةم ًحبثة ةا
ق.م /تل ب ي للة
ق.م/يني لمه غفلل

ق.م /ةحح اا ًحاامةلي
ق.م/يمة ا قيةا اا

24

ًحناةة ًحثةني ً -:حناةة ًحث ثي ح اًعا ًالنا ا ًحنثةلةا ل ًحانماا ًحلاًثةا
م /ي يلم قايي ًحاثةعي

ق.م /ق يم قثل ًحغةب لما
م /ق يم عةمل عةالا

ًحناةة ًحثةحع ً -:حناةة ًحث ثي الالتاًج يلًم بثة ةا ق ةحا يا ًح ةئنةم ًحنثةلةا ًحممةنا ًحلي لنيل
مًتل ًحنثةم
م  /قيل عثم ًح يةم تح
م  /يني قةالة يللحي ًحننةبي

ق.م /ا ا اق م مًاى
م /ي يلم قايي ًحاثةعي

ًحناةة ًحاًث ً -:حناةة ًحث ثي ح اًعا ل لبلةا ةيةة ًحنثةلةم ًحبثةا
ق.م /ي يم نلم عنةني
م /ةا ًح ةثمةا يللحي ن ةم

ق.مً /حاةم اة ا ين لا
م/مماة قل ي ي يم

ق.م/قااا ب تفةل

ًحناةة ًحتةيس ً-:حناةة ًحث ثي المل ةمةةم ًحنثةلةم ًحبثةا ل ًح باةا
ق.م /ي يم ي يلم عةيا

ق.م /ق يم قؤًم فةم
م /يالى ًحاثةعي قثل ًحفةل

ًحناةة ًحاةمس ً -:حناةة ًحث ثي حفيلًم ًحيتماى
ق.م /اا ًحاًحي عفي ا م

ق.م /ي يم قاةم حافلب
م /قيل ق يم يمي عبله

ًحناةة ًحاةث ً -:حناةة ًحث ثي حفل يةم ًحملًئي حفيا ثةم ًحبثة ةا
م /قةبيا عثم ًحا يا عثم ًحثا

ق.م /ق يم ي يم غفلل
م /ق يم عةمل عةالا

ًحناةة ًحثةيا ً-:حناةة ًحث ثي هث ةع ًح ثم
م /قةبيا عثم ًحا يا عثم ًحثا

ق.م /قاةم عثم ًحا ةم ثماة

 -4مام ًح ةمالنةةم
ًحناةة ًهلل -:
 -0ماًاا ةمحةا عفي ًالتمًم لننةا ًحنةنل قي
ًح مةثا
ق.م /اا ي يم ًح ثةغ

ةةغا ل ل حةا ث ض ًحيال حاًم ًح ةمحةا

ق.م /ثنة ي يم ًحا ةم ثاج

ص/لال ًثاًمةم عثم ًحاةمي

ًحناةة ًحثةني -:
 -0ماًاا ث ض ًح ةيتم عفي ًاللة ا ًح ةلةا حث ض ًالملةا قي ًح ةا
 -6ةةغا للنةةم ث ض ًالا ةل ًح ةمحةا ًحي للةا عفي قملةا لالتمم قي قياًض ًح ةلا
 -2ماًاةم ةمحةا عفي لأثةا ي يتم ي ةنا عفي ث ض ًالنظيا ًحيل فا حفملً
ق.م /عثم ًح لًم فيي عثم
ًح لًم
مً/امةا إثاًمةم قثل مةام

ق.م /قاةي عثم ًح ظةم افةيةا
م /ايةا نظةا اتي
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م/ياله

تح ًحمةا ًحممةا

ًحناةة ًحثةحع -:
 -0ل يةم ل لبلةا قا ةل ةمحةا ي ةنا ل للي عفي عنةا ي مم ل لأثةا ملًئي ق ةل
 -6ةةغا للنةةم عنةمةا ي ةنا قي قا ةل ةمحةا ل لب قي ًحنم
 -2ل مةع ل لل ةا قنظيا ي ةنا ل ي يا ًالنبتة حلل ةل عنةا ثةالتمًم ث ض ًحثلحةياًم لاةمى ةيفا
 -4ةةغا ل لنةةم عنةمةا ي ةنا قي قا ةل ةمحةا قيلة ييلمى ًحين لل مةماى عفي ل لةا متم مًتفةة قي ًح ام
ق.م /ي ةاا ي يم ياةحي
م.م  /اةاةم يتلةا قيةا
ص  /اًنمً مةنئ علحةا

مً/امةا إثاًمةم قثل مةام
ص/آال ةةاا مالةش

م/يةاة ً قؤًم قاج
ص/منم ي يم عنلا

 -5مام ًح ةيةة ًحل فةفةا
ًحناةة ًهلل -:قاةة ث ثي قي ي ةل ًالتمًم ًال اةم يلنةمةا ًح غا قي ًحباة ًحل فةفةا ًحيتلفنا
ق.م /ي يم ًثاًمةم لالش
ق.م/

نة انةة بلثةا ( ةي ا
فلًا )

ق.م /ي يم اةحم ا ة ( ةي ا فلًا
)
ق.م/نافا اتي ( مةئا ًحامةثا
ًحملًئةا )

ق.م  /قلح هللا قلح هللا ثتل

ًحناةة ًحثةني ً  -:قاةة ث ثي قي ي ةل ل فةل يفلثةم ًحثةئا
ق.م /ي يم ًثاًمةم لالش
ق.م.م /ةني ةاةا ي يم ن ا

ق.م  /قلح هللا قلح هللا ثتل

ق.م  /نةمم ي يلم ًح نةني

ًحناةنةحثةحع  -:قاةة ث ثي قي ي ةل ل فةل ًهغ ةا
ق.م /ي يم ًثاًمةم لالش
ق.م.م /ةنب علض ااةث

ق.م  /قل ةا ق يم إثاًمةم

ق.م  /ينةل ي يم إثاًمةم عةم

ًحناةة ًحاًث  -:قاةة ث ثي قي ي ةل ل فةل ًهملةا قي ًحالًئل ل نلًلج ًهةض
ق.م  /قلح هللا قلح هللا ثتل
م /اةاةا ي يلم ا تا

ق.م  /قيةنا ي يم ًحثاًاي
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ق.م  /قةبيا ًح ماً ق يم

 -2مام ًهملةا ل ًحايلم
ًحناةة ًهلل ً -:ح اةاةا لًحاثل ل ًحينةعا
1- Allergy, Asthma & immunolog
م /غةمى ي يم مةة
م /ياة ماةم ا اًلي

ق.م /نةاةيةا ي يم يةل
م/اًنةة ايحةا

م /إةيةا ا ةم عثم ًحتةحة
م/مًحةة اا ًح ةاا

ًحناةة ًحثةني ً -:حنفب لًهلعةا ًحميلةا
2- Cardiovascular research
م ً /يم عثم ًح ة ا ثةا

م /ي يم ًحاةم اة ا

م ً /يم يةل عثم ًح يةم
متل

م ً /يم ايحةا عثم ًحنلةح ًحاةخ

ًحناةة ًحثةحع ً -:حاابةا
3-Cancer research
ق.م/بةاة ي بنت ًثاًمةم

م /غةمى ي يم

مً /ةيةا ا ةم عثم ًحتةحة

م/اًنةة ايحةا

م ً /يم ايحةا عثم ًحنلةح ًحاةخ

م/ياة ماةم ا اًلي

ًحناةة ًحاًث

مةة

 -:قياًض ًحليثةل ًحغ ًئي (ًحا اي ً /النةا ًح

م /نالى ي يم ًثل ًحا م
م ً /يم يةل عثم ًح يةم
متل
م/مًحةة اا ًح ةاا
لحالالل )

)4- Metabolic disease ( diabetes/hypercholesterolemia
ق.م /نةاةيةا ي يم يةل
م /إةيةا ا ةم عثم ًحتةحة

ق.م /ةلم عثم ًحا يا اةحم
م/اًنةة ايحةا

م /غةمى ي يم مةة
م/ياة ماةم ا اًلي

ًحناةة ًحتةيس  -:قياًض ًح ثم
5- Hepatic disease research
ق.م/بةاة ي بنت إثاًمةم

م /نالى ي يم قثل ًحا م

م /إةيةا ا ةم عثم ًحتةحة

م /اًنةة ايحةا

م/ق يم يةل عثم ًح يةم متل

م/ينةا يةل عثم ًح يةم
متل
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ًحناةة ًحاةمس  -:ماًاةم ًح ُايةا
6-Toxicological studies
ق.م /ةلم عثم ًحا يا اةحم

م/غةمى ي يم

م/اًنةة ايحةا

م /ياة ماةم ا اًلي

ًحناةة ًحاةث

مةة

م/إةيةا ا ةم عثم ًحتةحة
م/مًحةة اا ًح ةاا

-:
7- Immunopharmacoiogy – immunomodulators

ق.م/بةاة ي بنت إثاًمةم

م/نالى ي يم قثل ًحا م

م/ق يم عثم ًح ة ا ثةا

م/ينةا يةل عثم ًح يةم متل

م/ق يم يةل عثم ًح يةم متل

ق يم ايحةا عثم ًحنلةح
ًحاةخ

ًحناةة ًحثةيا -:
8- Sterile Inflammation & nob- sterile
م/ي يم ًحاةم اة ا
م/مًحةة اا ق يم ًح ةاا

م /ق يم ايحةا ًحاةخ

ياة ماةم ا اًلي

 -1مام ًحية الثةلحل ةة ل ًحينةعا
ًحناةة ًهلل  -:ماًاا علًيل ًححاًلى حث ض ًحية الثةم ًحي لحا يا ًحيالانةةم لًحيلًم ًحغ ًئةا ل ةنةا ًح م
يا تبلالاة
1-Study the virulence factors of some microbes isolated from hospitals and food and
how to reduce their severity
م /ااة ي يم قل ت ثالى
ص /مةنة قااا
ًحناةة ًحثةني ً -:حية الثةلحل ةة ًح

م /اةية

اا ي يم

صً /ةنةس ةةاا

ةئةا
2- Molecular microbiology

ق.م /ايحةا اا ًثاًمةم
م.م /ااة حبنت ًحاةعا

م /ااة ي يم قل ت

م /ي يم ي يم ًحا اى

ًحناةة ًحثةحع  -:ماًاةم ية الثةلحل ةا عفت عملى ًحنباةةم 1
3- Microbiological studies on fungus infections
مً /ةيةا اتيا عثمًحي ةم

اةية

اا ي يم
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م /ي يم قا م ًحيلًقت

ًحناةة ًحاًث  -:ماًاا لأثةا ًهملةا ًحيالتميا قت ًح تج لقاثةب ينةليا ًحية الثةم حاة ل ةنةا ةةمى ق ةحةلاة
ًح ت ةا 1
4- Study the effects of drugs used in the treatment microbial resistancet them and
how to increase their therapeutic effectiveness
ق.م /ايحةا اا ًثاًمةم
صً /ال ي يم قثلًح ةنةا

م /ي يم ةلاا ًثاًمةم

مً /ةيةا اتيا عثمًحي ةم

ًحناةة ًحتةيس  -:ينةان ثةا ًحية الثةم ًحي لحا يا ي ةما ً فةنة ةا لثةئةا يتلفنا 1
5-Comparison of microbes isolated from different clinical and environmental
sources
ق.م /ايحةا اا ًثاًمةم

م /مةنة عةم ًحاةم

م.م /ااة حبنت ًحاةعا

ًحناةة ًحاةمس ً -:حينةعا ل ةنةا مالب ًحية الثةم يا ًح اة ًحينةعت
6-Immunolody and How the microbs escape from the immune system .
ق.م /ايحةا اا ًثاًمةم
ص /ياة ق يم

م /ي يم ةلاا ًثاًمةم
ص /ةينت ةج

م /مةنت ًثاًمةم منةلى

ًحناةة ًحاةث  -:إنلةج ث ض ًتن ةيةم ًحلي حاة قميةا ثةالتمًم ًحل نلحل ةة ًح ةلةا 1
7-The production of important enzymes in Biotechnology
م /مةنت ًثاًمةم منةلى
ص /اةاى عثمًح يةم

م /عثةا ي يم عثمًح ة
ص /مًحةة ي يم الة

م /ي يم قا م

 -.مام ًح ةيةة ًح حلةا ًح ةمحةا
ًحناةة ًهلل  -:ل يةم للاةةم يا ثةم اثةاا حفاةفليةتم يثثبا حفنانلمًةالةاً 4-
ًهلاًم
ق.م.م /ية مى عثم ًح ة ًحاةم
د /محمد عبد الوهاب أحمد

ق.م.م /تةحم ثاةا ا ثةا افةم
د /غادة محمد صديق بستان

لًيل يثثبا ح ةيل نتا

م /لال ي يلم عةمل ًح اةني

ًحناةة ًحثةني  -:ل يةم للاةةم يالنةم مةمى ح يض ًحثة لحةنةك يثثبةم تن ةم ًح ةمثنة
يحةمى حفاابةا
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ًم قةعفةا ي ليفا

ق.م.م /ية مى عثم ًح ة ًحاةم

ق.م.م /تةحم ثاةا ا ثةا افةم

م /اًنةة ي بنت ي يم ي ا

م /ي يم ًحاةم ق يم ًحياةاي

م /قيةني
تح

تح ي بنت

ًحناةة ًحثةحع  -:ل نة لماًاا ية ةنة ا لأثةا ي يلعةم مةمى يا يثثبةم إن ةم ًحاة فلقل اة ةنة
حتحلاةثةم ليثثبةم النلاةا ًحتتةة ًحاابةنةا
د /ليلى عبد الرحمن أبو زيد
ًحناةة ًحاًث

يحةمًم

د /غادة محمد صديق بستان

 -:لاةةم يالنةم مةمى حف ةنلحةا يحةمًم حأللاًم
م /حةفت عثم ًحا يا قثل ةم

ص /حيةة قاةيا ةلاا

ًحناةة ًحتةيس  -:لبلةا لنةعتم ًح فنةا ًحغةا يليةثفا حلاةةم يثثبةم مةمى تن ةم ًحثاللةن ًح ثمي ًحنةالاي ج
ق.م /ل مل ةاما

ق.م.م /تةحم ثاةا ا ثةا افةم

م /قيةني
تح

تح ي بنت

ص /عثم ًحا يا يمي ي يم

ي ةالم ًحث ع ًح فيي حف فةا
ًحتبا ًحث ثةا ًحتياةا حف فةا
لًقة ي فس ًح فةا ثلةاةخ  6102/4 / 09ثنة ً عفي يلًقة ح نا ًحماًاةم ًح فةة لًحث لع ثلةاةخ
 6102/4/02عفي ًحتبا ًحث ثةا ًحتياةا حف فةا ليلًقنا ي ةحس ًهماةم ًح فيةا ثةحللًاةخ ًحي لاى عفي ًحتبب
ًحث ثةا ًحتياةا حألماةم ًح فيةا حلايل ًالل اةم ًآللةا -:
 -0إ لاةا يا ثةم مةمى
ً -6ال مًع باة مةمى حفامةثا عفي ًالملةا
ً -2حياةميا قي ل ًحيا تم ًح ةا ًم ًالميةا ًحنليةا
ً -4حياةميا قي ل ًحيا تم ًح فيةا ل ًحلننةا قي ًح نةعةم ًحملًئةا

الخطة البحثية الخمسية لألقسام العلمية
ًحناـــــــــــم

لةاةخ يلًقنا
ي فس ًحنام

ًح ةيةة ًحل فةفةا

6102 / 4 / 4

ًحتبا ًحث ثةا
 -0إال مًع لعيل براة ل فةرل مةرمى ثإارلتمًم ق ار ى
للننةا عةحةا ًح نة ى حفيلًم ًحتةم لًحيال حراًم ًح رةمحةا
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ًح ةيةة ًحملًئةا

6102/4/9

ًحيالتميا قت عتج لي ةق ا ًهياًض ًحياللبنا .
 -6إاررررررلنثةب برررررراة ل فةفةررررررا مةررررررمى لماًاررررررا ثثةلةررررررا
ًحيال حاًم ًح ةمحةا لماًارا يرمى نة لايرة يرا ةرع
ًح رررررنةم ًحنة ةةئةرررررا لًح ةيةةئةرررررا ل حرررررك حفيال حررررراًم
ًحياررررلتميا قررررت عررررتج ًح ثررررم ًحلثررررةئت لقيرررراًض ًحنفررررب
لًحتةقحا حف لحالةالل .
 -2ماًاا للنةةم نرلًلج ًهةرض قرت ًحارلًئل ًح ةلةرا ل حرك
حفيال حررراًم ًح رررةمحةا ًحيارررلتميا قرررت عرررتج قيررراًض
ًحينةعا لًح اة ًحلننات لًح اة ًح ثت ًحيا ى .
ً -4حل ررةلا ثررةا ًحناررم لاررا ةم ًهملةررا حلنررمةم ًح مةررم قررت
ي رررةل ًحل ةحةرررل ًح رررةمحةا لًحملًئةرررا حلنةرررةم ًحيال حررراًم
لماًاررررا ًح ررررلمى لًح يررررل عفررررت ررررل ًحياررررة ل ًحل فةفةررررا
لًح ةمحةا .
لثةحناثا حفي يلعةم ًحث ثةا لم إااةحاة اةثنة .
" -0ل يةم للاةةم يالنةم ًةيةمً لل مةمى ًم قةعفةا
ي ليفا يحةمى حأللاًم.
 -6لاةةم لًثثةم ًحلا ةب ًحثنةئت لماًاا ثةلحل ةا حيا ثةم
ثةة لل يمي ا مةمى يحةمًم ي ليفا حأللاًم.
 -2لنمةا لماًاا ًحثثةم حث ض يحةمًم ًحث لاةة قت
ًحيال حاًم ًح ةمحةا.
 -4لنمةا ث ض ًهملةا ًحيؤثاى عفت اة ًحينةعا قت
يال حاًلاة ًح ةمحةا لًحالًئل ًح ةلةا.
ً -5حني ا ًح ةئةا لًحلاةةم حث ض يالنةم ًحثةة لل
يحةمًم حفية الثةم.
-2ل يةم للاةةم ث ض يالنةم  – 0،6،4لاةة لل ًح مةمى
يحةمًم ي ليفا حفنةالاةم.
-1لاةةم يالنةم ثن ًةيةمً لل مةمى يحةمًم ي ليفا
حفية الثةم.
ً-.حني ا ًح ةئةا لًحلاةةم لًالتلثةاًم ًحثةلحل ةا حيالنةم
مةمى حنلًى ًحللاً لل.
-9ل يةم للاةةم يالنةم لةلاً لل مةمى يحةمًم النلاةا
ًحتتةة ًحاابةنةا.
-01ل يةم للاةةم ث ض قنظيا ًحثةة لل ًحيمي ا ث فنةم غةا
يل ةناا مةمى ًم قةعفةا ي ليفا حم ًهلاًم.
-00لاةةم قنظيا فنةا غةا يل ةناا ل للى عفت فنا ًحثةلقةا
يحةمًم ي ليفا حأللاًم.
-06لاةةم للنةةم يالنةم ً لل مةمى يحةمًم حفية الثةم.
 -02ل حةا لًثثةم ًحلا ةب ًحثنةئت حث ض ًحيا ثةم ًح فنةا
غةا ًحيل ةناا ًحنةلال ةنةا ًم لأثةا يللم حم
ًتحلاةثةم.
-04لنمةا ث ض ًهملةا ًحي ةح ا هياًض ًح اة ًحاحيت قت
قا ةحاة ًح ةمحةا لًحالًئل ًح ةلةا.
-05ق ل لل فةل يت حي لنةم ق ةحا ي ةغا ي ة قت قا ةحاة
ًح ةمحةا.
-02ل يةم ل لاةةم يالنةم نةلال ةنةا فنةا غةا يل ةناا
مةمى يحةمًم ي ليفا حفية الثةم.
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ً-01حلاةةم لًحلنةةم ًح ةلى حث ض يالنةم ًح ةنة لحةا)H3(4-
– قلا ًح مةمى.
 -0.لاةةم للنةةم ًحن ةحةا ًح ةلةا حيالنةم قل اةمةة لل مةمى
يحةمًم ي ليفا حتحلاةب .

ًح ةيةة ًح ةلةا

6102/4/9

ًهملةا ل ًحايلم

6102/4/1

ًح نةمةا

6102/4/00

 -0قياًض ًح ثم ًحلثةئةا يثل ( قةالس س  ،ب ) لًحلفةا
ًح ثمى .
 -6قياًض ًحا ا لًحيحةعنةم ًحي ة ثا ح .
 -2قياًض ًحنفب لًهلعةا ًحميلةا.
ً -4هلاًم ًحاابةنةا يثل اابةا ًحثمي لاابةا ًحمم
لاابةا ًح ثم.
 -5ث ض قياًض ًح اة ًح ثي
ً -2التمًم لننةا ًحنةنلل نلحل ت ًح مةثا قي ًح اا لللث
لعتج م ه ًهياًض.
ً -1الل ةه ن ل ًالتمًم لننةا Cell cultureلًحتتةة
ًح عةا قي ًحياةاة ًحث ثةا.
قياًض ًح ثم ( ًحلاةب ًح ثم ًحنةالاي )
-0
ياض ًحثلل ًحا اي
-6
قياًض ًح في
-2
ًهلاًم ًحاابةنةا
-4
ًح اةاةا ل ًحاثل ل قياًض ًح اة ًحلنناي
-5
ًهياًض ًحيل فنا ث اة ًحينةعا ل ًهياًض
-2
ًحنةل ا عا ًالحلاةب
ًحلنةعتم ًحملًئةا
-1
 -0قث ةع ةيةة ًحنلًلج ًحبثة ةا :
-

يحةمًم حأل امى
يثثبةم حفلفةا ًح ثمى
يحةمًم حناةب ًحية الثةم لًحبنةفةةم
يلًم ياةفا حفمم ل حك حفلغفب عفت ملع ًح فبةم ًحميلةا .
عتج ةةمى ًح مةم قت ًحتتةة ًح ثمةا .
ل اةا قمً ًحننةى ًحاحيةا .
يحةمًم حإلحلاةثةم .
عتج ياض ًح مةةيا  /إ لاةا يثثبةم ًح لحةا إالاً .
عتج قياًض ًحاينا .
إالتمًم ًحية اللةا قت إالتتص ًحيلًم ًحن ةحا يا ًحنثةلةم .
ًحلتفةة ًحبثة رت ح ارةيةم يلنةمةرا ًح رغا ( ًحنرةنل ) ثإارلتمًم
يالتف ةم بثةا .
ًحل يةم ًحملًئت حفيا ثةم ًحبثة ةا .
إالتتص ينل ةم بثة ةا يا ًه ةة ًحث اةا .

 -6قث ةع ًحلننةا ًح ةلةا :
-

عيل ل ةاب ثةلحل ةرا يل ًينرا ير ًحن رل ًح ةيةرةئت حفلأ رم يرا
ق ةحةا ًحيا ثةم ًحلت اثة ًحل اا ًحيثمئت عفةاة .
ل حرررةا يارررلنةم يرررا ًحيرررلًم ًحبثة ةرررا عرررا باةرررة ًحل رررلالم
ًح ةيةةئةا قل ًحثةلحل ةا .
ةرررةمى نارررثا ًحيرررةمى ًحن ةحرررا قرررت ًحنثةلرررةم قل ًحي رررةما ًحبثة ةرررا
ثإالتمًم ًحلننةةم ًح مةثا ( اًعا ًهنا ا لًتالناةخ )
إارررلتمًم يا ثرررةم بثة ةرررا ل ارررا يرررا قمً ًح ةنرررةم ًحيارررثثا
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-

حألياًض قل ًح م يا ًحلأثةا ًححةا عفت ًح ةنةم .
ًهاررلغتل ًهيثررل حفيررلًم ًحبثة ةررا يررلًم تررةم قلحةررا حل حررةا
يا ثةم قل يالنةم يناة ًم مةيا إمل ةمةا .
إالتمًم يتفنةم ًحنثةلةم ًح اًعةرا لًحبثةرا تنلرةج يا ثرةم ًم
مةيا .
ماًاا ًحنباةةم ًحمًتفةا ثةحنثةلةم ةيةةئةة لثةلحل ةة .

ةةغةم مةمى حألملةا قت الت ي رةالم ًح رتج

ًح ةمالنةةم

6102 / 4 / 9

ًحية الثةلحل ةة ل
ًحينةعا

6102 / 4 / 4

ًح ةيةة ًح حلةا
ًح ةمحةا

6102 /2 / 06

 -0إال مًع
.
 -6إاررل مًع برراة مةررمى ث ةررمً عررا ًحبرراة ًحلنفةمةررا حلل ررةل
ًحملً إحت ًحاما ًحياًم عت .
 -2ماًاا ًحيال حاًم ًحيال مثا يا ةرع ًحثثرةم لًح رنةم
ًحنة ةةئةا لًح ةيةةئةا حفلملا عفت قةعفةلاة .
 -4ماًاررا لنةرررةم ًهملةرررا ًحياررلتميا ح رررتج ث رررض ًهيررراًض
ًحنلااى لًحيللبنا قت ي ا يثل قملةرا ًح ثرم لًح فرت يرا ةرع
قةعفةلاررة للنررمةم ررةةغةم ياررل مثا تةحةررا يررا ًهثررةا ًح ةنثةررا
لل ظةم قةعفةلاة ًح ت ةا ل حك يا تتل ًحياةاة ًح ةاةرا قرت
ًحناررم لًحلررت لاررام قررت إن ررة ًح ثةررا يررا ًهث ررةع ًحلررت لتررمم ،
لتة ا ياحت ًح ثم لًحنال ًح فلى .
 -5ةاما ًحنام إحت ًحل ةلا لًحثنة ًحياليا ي اا ةم ًحملً
حلنمةم ًح مةم قت ي ةل ًحيال حاًم للنةةياة عفت ل
ًحياة ل ًحلت للً م ه ًحاا ةم الً قت ًتنلةج قل ًحلنةةم .
 -0ماًاا علًيل ًححاًلى حث ض ًحية الثةم ًحي لحا يا
ًحيالانةةم لًحيلًم ًحغ ًئةا ل ةنةا ًح م يا تبلالاة
ً -6حية الثةلحل ةة ًح ةئةا
 - 2ماًاةم ية الثةلحل ةا عفت عملى ًحنباةةم
ً -4نلةج ث ض ًالن ةيةم ًحلت حاة قميةا ثةالتمًم ًحل نلحل ةة
ًح ةلةا
 -5ينةان ثةا ًحية الثةم ًحي لحا يا ي ةما ً فةنة ةا
لثةئةا يتلفنا
ً -2حينةعا ل ةنةا مالب ًحية الثةم يا ًح اة ًحينةعت
 -1ماًاا لأثةا ًهملةا ًحيالتميا قت ًح تج لقاثةب ينةليا
ًحية الثةم حاة ل ةنةا ةةمى ق ةحةلاة ًح ت ةا 1
 -0ل يةم للاةةم يحةمًم حأللاًم
 -6ل يةم للاةةم يحةمًم ح تج ياض ًحا اى
 -2ل يةم للاةةم يحةمًم حأل امى
 -4ل يةم للاةةم يحةمًم حفية الثةم .
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ًالل ةه

ًحاما

ًحيتا ةم

ًحيائلل عا ًحلننة

ًالل ةه ًاللل -:
إ لاةا يا ثةم مةمى

 ل يةم للاةةم يا ثةم مةمى  -مام ًح ةيةة ًحملًئةا ااةئل مام ًح ةيةةًم ق ةحةا عت ةا ةيةلةا
ية الةا
يحةمًم حفاابةا لًحية الثةم ًح حلةا ًح ةمحةا
ااةئل
 مام ًهملةالًحنةالاةم ل قملةا عتج
م للاًه
ل ًحايلم
ًحا اي .
 مام ًح نةمةا . ًالتتص يلًم ق ةحا ياقث ةع ينالاى

ًالل ةه ًحثةني -:
ًال مًع باة مةمى
حفامةثا عفي ًالملةا

 ًال مًع باة مةمى حل فةل  -مام ًح ةيةة ًحل فةفةا ااةئلًالملةا قي ًالا ةل ًح ةمحةا
 مام ًح ةيةة ًحملًئةا ية الةا مام ًح ةمالنةةمًحيل لمى قي الة ًحملً
ااةئل
ًحي اي ي ق ل ل لنمةا نلًلج -
م للاًه
ل اةا م ه ًالملةا .
 ماًاةم ل فةفةا حثثةم ًالملةاقث ةع ينالاى

ي ةما بثة ةا ي عيل ل ةاب
ثةلحل ةا حفلأ م يا قةعفةا ًحيلًم
ًح مةمى .
 ًال مًع لننةةم ةلةا حن ليا ثةم بثة ةا ًم لأثةا
ثةلحل ي

 ل فةل ًالملةا ل نلًلج قةحاةقي ًحالًئل ًح ةلةا .
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ًتبةا
ًح يني

/ 6102
6161

/ 6102
6161

يؤااًم ًحن ةح
 ًحناا ًح فيي ثاً ًم ًالتلاًا لنيةا ًحيلًامًحثااةا
لل ًحثة ثةا
(
عفي ًحية الةا ل
ًحم للاًه ).
 ًال مًع ما ةميانةا
 عنم ثاللل لالمل ةلا ي مةئةم ل
يؤااةم ي لي ةا .
 لالةة ًحث لعًحلبثةنةا .
 ًحناا ًح فيي ثاً ًم ًالتلاًا لنيةا ًحيلًامًحثااةا
لل ًحثة ثةا
(
عفي ًحية الةا ل
ًحم للاًه ).
 ًال مًع ما ةميانةا
 عنم ثاللل لالمل ةلا ي مةئةم ل
يؤااةم ي لي ةا .
 -لالةة ًحث لع

ي ةما ًحليلةل
 ًحث ثةم ًحتةا ةا لًالااًا ًحيالاك
 ًحياالعةم ًحتة اث نملة ًحث لع
ثةح ةي ا
 ياالعةم لبلةاًحل فةم ًح ةحي ل ًحث ع
ًح فيي ل ق ةمةيةا ًحث ع
ًح فيي STDF
 ًحثاًيج ًحتة ا ثانةيج ًح ةمحاًال فةنة ةا
 ثانةيج Pharm D ًحث ثةم ًحتةا ةا لًالااًا ًحيالاك
 ًحياالعةم ًحتة اث نملة ًحث لع
ثةح ةي ا
 ياالعةم لبلةاًحل فةم ًح ةحي ل ًحث ع
ًح فيي ل ق ةمةيةا ًحث ع
ًح فيي STDF
 ًحثاًيج ًحتة ا ثانةيج ًح ةمحاًال فةنة ةا
 -ثانةيج Pharm D

ًحلبثةنةا .
ًالل ةه ًحثةحع -:
 ماًاا ًح مةم يا ًالياًض ًحلي  -مام ًح ةيةة ًح ةلةا ااةئلًحياةميا قي ل ًحيا تم للً ًحي لي ًحي اي ل تة ا  -مام ًهملةا
ية الةا
ل ًحايلم
قي ينبنا ًحمحلة ل ًحل اا عفي
ًح ةا ًم ًالميةا
ااةئل
 مام ًحييةااامالالم ةيةةئةا ةلةا مةمى
ًحنليةا
م للاًه
حلاتةص م ه ًالياًض ل ًحلغفب ًح ةمحةا
 مامعفي ًنلاةامة ل عت اة
قث ةع ينالاى
 ماًاا لأثةا ًح مةم يا ًحيلًمًحلبثةنةا ًالينا ل يمي نة لاة
قي عتج م ه ًالياًض يثل -:
قياًض ًح ثم – قياًض ًحا ا –
قياًض ًحنفب – ًاللاًم
ًحاابةنةا .
 ًالتمًم لننةا cell cultureل ًحتتةة ًح عةا
 عيل ماًاةم لثةئةا عفيث ض ًحية الثةم ًحياثثا
حألياًض ثةالتمًم لننةةم
ًحثةلحل ةة ًح ةئةا ل ًحل نلحل ةة
ًح ةلةا قي ماًاا ًح ةنةم
ًحث لةاةا

 ًحل ةلا ًحثنة ل ًحيثيا يًالل ةه ًحاًث -:
ًحياةميا قي ل ًحيا تم اا ةم ًحملً حلنمةم ًح مةم قي
ي ةل ًحيال حاًم ًح ةمحةا ل
ًح فيةا ل ًحلننةا قي
لنةةياة
ًح نةعةم ًحملًئةا

ًحية الثةلحل ةة ل
ًحينةعا
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 مام ًح ةمالنةةمااةئل
 مام ًح ةيةة ًحل فةفةا ية الةا مام ًح ةيةة ًحملًئةاااةئل
م للاًه
قث ةع ينالاى
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 ًحناا ًح فيي ثاً ًم ًالتلاًا لنيةا ًحيلًامًحثااةا
لل ًحثة ثةا
(
عفي ًحية الةا ل
ًحم للاًه ).
 ًال مًع ما ةميانةا
 عنم ثاللل لالمل ةلا ي مةئةم ل
يؤااةم ي لي ةا .
 لالةة ًحث لعًحلبثةنةا .

 ًحناا ًح فيي ثاً ًم ًالتلاًا لنيةا ًحيلًامًحثااةا
لل ًحثة ثةا
(
عفي ًحية الةا ل
ًحم للاًه ).

 ياالعةم ااً ا يمةئةم ل يؤااةم يثل
مةئا ًحي ل ل ًحفنةح .
 ًحث ثةم ًحتةا ةا لًالااًا ًحيالاك
 ًحياالعةم ًحتة اث نملة ًحث لع
ثةح ةي ا
 ياالعةم لبلةاًحل فةم ًح ةحي ل ًحث ع
ًح فيي ل ق ةمةيةا ًحث ع
ًح فيي STDF
 ًحثاًيج ًحتة ا ثانةيج ًح ةمحاًال فةنة ةا
 -ثانةيج Pharm D

 ًحث ثةم ًحتةا ةا لًالااًا ًحيالاك
 ًحياالعةم ًحتة اث نملة ًحث لع
ثةح ةي ا
 ياالعةم لبلةاًحل فةم ًح ةحي ل ًحث ع

 ًال مًع ما ةميانةا
 عنم ثاللل لالمل ةلا ي مةئةم ل
يؤااةم ي لي ةا .
 لالةة ًحث لعًحلبثةنةا .
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ًح فيي ل ق ةمةيةا ًحث ع
ًح فيي STDF
 ًحثاًيج ًحتة ا ثانةيج ًح ةمحاًال فةنة ةا
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