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 انصٛذالَٛبد انغُٕ٘ نمغىانزمشٚش 

 6116/6117 ػٍ انؼبو انغبيؼٙ

  
 سعبنخ انمغى  .1

ٚغٓى انمغى فٗ بُبء انصٛذنٙ انعصش٘ انًخًٛض يٍ خالل حمذٚى سعبنت حعهًٛٛت ٔبذزّٛ يخًٛضة ُٚفشد 

ٛت بٓب عٍ بمٛت األلغبو األخشٖ ببنكهٛت ْٔزِ انشعبنت حخًزم فٗ إعطبء جشعّ دعمًّ يمٍ انًعهٕيمبث انصمٛذن

عٍ انًغخذعمشاث  انذٔايٛمت عهمٗ اخمخالو عَٕاعٓمب يمٍ دٛمذ حصمًًٛٓب ٔومٛبيخٓب ٔحذعمٛشْب ٔحمًٛٛٓمب  

كًب عٌ انبذذ انعهًٗ ٚعخبش انشكٍ انشكٍٛ يٍ سعبنت انمغى  األعبعٛت ٔرنك  .ٔانٕلٕو عهٗ رببحٓب ٔفبعهٛخٓب

 .فٗ عبنى انذٔاءانٓبيم انعصش ٔحهذك ببنخطٕس  بٓذو حطٕٚش ٔحذذٚذ انعهٕو انصٛذنٛت نخٕاكب

 

The main mission of the department, is to provide distinctive and 

competitive pharmacist to the community by seeking excellence in teaching 

pharmaceutical information about the different dosage forms concerning their 

design, formulation, preparation, evaluation, stability and efficacy. Also, among 

the main objectives of the department, is the research which is considered to be 

the mile stone of the mission to cope with the tremendous development in the 

international pharmaceutical community. 

 

  سؤٚخ انمغى .6

ٚخطهع انمغى إنٗ سؤٚت يغخمبهٛت ٔغًٕدت حخًزم فٗ انُٕٓض ببنًمشساث انذساعٛت انخٗ ٚمٕو 

بخذسٚغٓب بذٛذ حكٌٕ انًغخذعشاث انصٛذنٛت يٛش حمهٛذٚت ٔراث يشدٔد عالجٙ َبجخ كًب ٚخطهع انمغى إنٗ 

نًفعٕل انعالجٙ انًُٕغ بّ حذعٛش عشكبل وٛذنٛت يٕجٓت نخمهٛم اٜربس انجبَبٛت نهذٔاء ٔيٍ رى حعظٛى ا

نصبنخ انًشٚط انز٘ ًٚزم انٓذو ٔانغبٚت كًب عٌ انمغى ٚشٖ نخذمٛك رنك عٌ ٚغخخذو عدذد انخمُٛبث 

 .ب انًخبعت فٗ انذٔل األكزش حمذيبٔاألعبنٛ

The future vision of the department concerns with looking forward for the 

development of non traditional pharmaceutical preparations. Also, our future goals 

is to innovate targeted drug delivery systems, devoid from side effects for the sake 

of patient compliance which is the main objective. The department is going to 

implement this intention by the innovative application of high technology 

employed in the most advanced countries in the field of pharmaceutical sciences.   
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 أٔالً:  شئٌٕ  أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ: ـ       

    انغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ .1

 
 

 انٕظٛفخ ىـــــــــــــــــــــــــاالع و

 أعزبر يزفشؽ أ.د. ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ 1

 أعزبر يزفشؽ أ.د. يؾبعٍ يؾًذ يشبنٙ  6

 أعزبر يزفشؽ أ.د. ػجذ انغٕاد ؽهًٙ ػجذ انغٕاد 3

 16/7/6119ؽز15/9/1991ٗيٍ:ئػبسح يزفشؽ :أعزبر  ْٛىأ.د. ٚغشٖ انغؼٛذ ئثشا 4

 1/5/6118ؽز17/7/6119ٗ ٍيشافك صٔعخ ي

    65/8/6111ؽزٗ  66/9/1996:ئػبسح  ؽأعزبر يزفش أ.د. خٛش٘ انغٛذ عجش عجش 5

 ثبنغؼٕدٚخ 6118 /65/8ؽزٗ 6111/ 66/8: يشافك صٔعخ

 ٛبدٔسئٛظ لغى انصٛذالَ أعزبر أ.د. صُبء يؾًذ انغؼٛذ ثشط 6

 أعزبر  أ.د. أعبيخ ػجذ انؼظٛى عهًٛبٌ 7

 ثغهطُخ ػًبٌ 64/8/6118ؽزٗ 65/8/6118 :ئػبسح أعزبر د. يؾًذ انؾغُٛٙ انغجٛؼٗ شًظأ. 8

 أعزبر يغبػذ يزفشؽ ػجذ انًُؼى يؾًذ فٕدِ د.أ.و. 9

 أعزبر يغبػذ عالل يؾًٕد ػجذ انغُٗ د.أ.و. 11

 يغبػذ  أعزبر ئسْبٌ ئثشاْٛى أثٕ ْبشى د.أ.و. 11

 31/7/6118ؽزٗ 6/8/6114 ئػبسح يٍ  -أعزبر يغبػذ  د. سؽبة يؾًذ ٕٚعف ْاللأ.و. 16

 ثبنغؼٕدٚخ

 أعزبر يغبػذ  صالػ انذٍٚ انذْبٌ ِيشٔ د.أ.و. 13

 ثبنغؼٕدٚخ 9/9/6118ؽزٗ  11/9/6118يٍ:ئػبسح –يذسط  د.أيبَٙ ػجذ انؼضٚض ػجذ انفزبػ 14

 19/11/6118ؽزٗ  6/16/6111 فمخ صٔعخ يٍ يشا -يذسط د.ٚبعش يؾًذ انًالػ 15

 أيشٚكب

 يذسط د.ئنٓبو ػجذ انًُؼى انغؼٛذ 16

  يذسط عشيٍٛ َظٛش عاليخ.د 17

 يذسط  د.  يبسٚضا فإاد فشط 18

يٍ   ثأيشٚكبرذسٚت ػًهٗ ثغبيؼخ رٛغزٗ   -يذسط  يؾًذ يصطفٗ ئثشاْٛى د. 19

 18/19/6118ؽزٗ 19/9/6117

 يذسط  ػَٗٓٗ يؾًذ صبنؼ يش .د 61

 31/7/6117يٍ يذسط  أيٛشح يؾغٍ يطبٔع .د 61
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 انغبدح يؼبَٔٙ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ .6
 

 

 

 انٕظٛفخ ىـــــــــاالع و

 أيشٚكب –ئششاف يشزشن  -يذسط يغبػذ  اؽًذ يبسّٚ  ّو.و / دػبء َجٛ 1

ؽزٗ  15/9/6115يذسط يغبػذ  أعبصح سػبٚخ غفم نًذح ػبو يٍ  و.و / سٚٓبو يخزبس  اؽًذ أيبٌ 6

14/9/6116 

ؽزٗ  18/9/6115أعبصح سػبٚخ أعشح نًذح ػبو يٍ يذسط يغبػذ   / ٔالء ئثشاْٛى ػجذ انٓبد٘  و.و 3

 9/6/6117ؽزٗ  11/6/6117أعبصح ٔظغ يٍ  17/9/6116

ؽزٗ  1/11/6115يؼٛذح   أعبصح سػبٚخ غفم نًذح ػبو يٍ  ص / غبدح ػجذ انؼضٚض اإليبو 4

31/9/6116 

 1/8/6117يذسط يغبػذ يٍ  ٘ أثٕ انًغذص / َٓٗ فٕص 5

 يؼٛذح  ص / عبسح َجّٛ اؽًذ يبسّٚ 6

 انغبء رغغٛم          -يؼٛذح  ص / ْجّ ؽغٍ انكبرت 7

ٔأعبصح  19/1/6116ٔؽزٗ  61/11/6115يؼٛذح   أعبصح سػبٚخ غفم يٍ  ص / آالء ٚبعش دسٔٚش  8

 66/4/6117ؽزٗ  63/4/6116سػبٚخ غفم يٍ 

 يؼٛذح  ف ػجذ انشؽًٍص / رمٙ أشش 9

ؽزٗ 1/11/6115يؼٛذح أعبصح ٔظغ نًذح أسثؼخ أشٓش اػزجبسا يٍ ص / أيُٛخ يؾًذ فًٓٙ 11

ٔؽزٗ  1/6/6116أعبصح سػبٚخ غفم نًذح ػبو يٍ 68/6/6116ٔ

31/1/6117 

 يؼٛذح  ص / ُْذ يؾًذ ػُزش 11

 يؼٛذح ص/ ساَذا ْبَئ ػٕظٍٛ 16

 يؼٛذ ص/ أيغذ انغٛذ  أؽًذ عبنى 13

ؽزٗ 69/11/6115يٍ  يؼٛذح   أعبصح ٔظغ نًذح أسثؼخ أشٓش اػزجبسا ص/ آٚخ يؾًذ أثٕ انفعم 14

ٔؽزٗ  69/3/6116أعبصح سػبٚخ غفم نًذح ػبو يٍ 68/3/6116ٔ

68/3/6117 

 يؼٛذح  ص/ ثغًخ عبيٙ َشأد  15

 يؼٛذح ص/ فبغًخ ثكش ػجذ انخبنك 16

ؽزٗ 66/6/6116يٍ  سثؼخ أشٓش اػزجبسايؼٛذح   أعبصح ٔظغ نًذح أ ص/ َؼًذ صالػ نطفٙ 17

ٔؽزٗ  66/5/6116أعبصح سػبٚخ غفم نًذح ػبو يٍ ٔ 61/5/6116

61/5/6117 

 6/7/6117ؽزٗ  16/9/6116أعبصح سػبٚخ غفم يٍ  يؼٛذح ص/ ئًٚبٌ ٚؾٗ يؾًذ عبة هللا 18
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 خ انًؼبَٔخػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئأئؽصبئٛخ  -3
 

 عًبنٙ اإل أعبصاد  ػهٙ سأط انؼًم   

 5 6 3 يزفشؽ أعزبر

 3 1 6 ػبيم

أعزبر 

 يغبػذ 

 1 - 1 يزفشؽ 

 4 1 3 ػبيم 

 8 3 5 ػبيم يذسط

 61 7 14 أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ئعًبنٙ

انٓٛئخ 

 انًؼبَٔخ

 

 4 1 3 يذسط يغبػذ

 19 6 17 يؼٛذ 

 63 3 61 انٓٛئخ انًؼبَٔخ عًبنٙ ئ

ػعبء ْٛئخ انزذسٚظ + أ) اإلعًبنٙ

 (انٓٛئخ انًؼبَٔخ 

34 11 44 

 

 6116/6117نهؼبو انغبيؼٙ انغضئٛخ نهغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ  َزذاثبداال -4
 

 انٕظٛفخ ىـــــــــاالع و

 19/6/6118ؽزٗ 61/6/6116يؼٛذح أعبصح يشافمخ صٔط يٍ  ص/ َذٖ ئثشاْٛى سٚبض 19

 15/9/6117ؽزٗ  16/9/6116أعبصح سػبٚخ غفم يٍ  يؼٛذح ص/ أعًبء أؽًذ ػجذ انٕاؽذ 61

 يؼٛذح ص/ ًُٚٗ ػبدل عجش 61

 يؼٛذح ص/ أيُّٛ أؽًذ أغب 66

 يؼٛذح ص/ ْبعش اؽًذ ئثشاْٛى 63

 يؼٛذح يُٗ ئثشاْٛى انغٛذص/  64

 فترة الندب الجهة المنتدب إليها الدرجة العلمية اإلسم و
 حد  )فصل دراسى  ثانى(يوم وا بدمياط حورسجامعة  أستاذ مساعد صالح الدين الدهان همرو  د.أ.م. 2
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 6116/6117 أػعبء يغهظ انمغى نهؼبو انغبيؼٙ -5
 

 
 

 انٕظٛفت االعى و

 ععخبر يخفشغ ع.د. دغٍ يذًذ دغٍ انصببغ 1

 ععخبر يخفشغ ع.د. يذبعٍ يذًذ يشبنٙ  6

 ععخبر يخفشغ ع.د. عبذ انجٕاد دهًٙ عبذ انجٕاد 3

 ٔسيٛظ لغى ععخبر ع.د. رُبء يذًذ انغعٛذ بشس 4

 ععخبر  ع.د. ععبيت عبذ انعظٛى عهًٛبٌ 5

 يخفشغ -ععخبر يغبعذ عبذ انًُعى يذًذ فٕدِ د.ع.و. 6

 ععخبر يغبعذ جالل يذًٕد عبذ انغُٗ د.ع.و. 7

 ٔعيٍٛ انًجهظ  ععخبر يغبعذ إسْبٌ إبشاْٛى عبٕ ْبشى. دع.و. 8

   ععخبر يغبعذ يشِٔ والح انذٍٚ انذْبٌد.ع.و. 9

 يذسط ُعى انغعٛذد. إنٓبو عبذ انً 11

 يذسط د. جشيٍٛ َظٛش عاليت 11

 يذسط د. يبسٚضا فؤاد فشس بغذاد٘ 16

 يذسط َٓٗ يذًذ وبنخ .د 13
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 ثبنمغى انؼبيهٌٕ  
                                                                                                                                        انفٌُٕٛاإلداسٌٕٚ                                                    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 انؼًبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يالدظبث  اإلعى و

  انغٛذ / سعفج جًعت انًكببحٗ 2

  انغٛذة / سشب دًذ٘ انْٕٛذٖ 1

  انغٛذة/ عو انغٛذ انغٛذ انببص  3

  يذًذ انبُٓغبٖٔانغٛذ/ انغٛذ  4

  انغٛذة / ُْذ يذًٕد وبنخ 5

  انغٛذ/ يذًذ ٕٚعف دبيذ 6

  كٛانغٛذ / عضيٗ إبشاْٛى حٕف 7

  انغٛذ/ إبشاْٛى عهٗ انببص 8

 عيُٛت يخضٌ انغٛذ ة / فبغًت يذًذ ْالل   9

 يالدظبث  عى اإل و

انغٛذ/ عدًذ والح عبذ  2

 انفخبح

عجبصة بذذ 

 عٍ عًم 

  انغٛذة/ انغٛذة وبخ فٓٛى 1

 يالدظبث  االعى  و

  نغٛذ / سصق عهٗ انعٕادا 2

 23/9/1027خشٔس يعبػ فٗ  انغٛذة / انغًشة انغعٛذ انُٓذأٖ 1

  انغٛذة / وببح انًشعٗ يطش 3

  انضكٙانغٛذة/ َعًبث انًذًذ٘  4

  انغٛذة/ عو عهٗ بشكبث عبذ انًذغٍ 5

  انطًٛٓٗ   ىانًُع انغٛذة/ يُٙ عبذ 6

 ببنٕٛيٛت انغٛذة / سٚٓبو  يذًٕد وبنخ 7

 ببنٕٛيٛت انغٛذة /  شًٛبء عهٗ عبذ انهطٛف 8

 ببنٕٛيٛت انغٛذة/ دًبيت وبشٖ 9
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 ئؽصبئٛخ انؼبيهٍٛ ثبنمغى

  

 اإلجًبنٙ  عجبصاث  عهٙ سعط انعًم  تــــانفئ

 1 2 2 اإلداسٌٕٚ

 9 - 9 انفٌُٕٛ

 9 - 9 انعًبل 

 10 2 29 اإلجًبنٙ

 

 : ـ ةصبَٛبً : شئٌٕ انزؼهٛى ٔانطال

 َبزة يخخصشة عٍ انمغى ٕٚظخ بٓب عًْٛت دساعت يٕاد انمغى نطبنب انصٛذنت.  

  ـعهٛٓب ٔاإلششاوانًٕاد انخٙ ٚمٕو انمغى بخذسٚغٓب: 

 

 انجشَبيظ األعبعٗ -أ

 :َظبو انالئؾخ انمذًٚخ- 
 

 انفشلخ انمبئًٌٕ ثبنزذسٚظ  انًمشس و

 ِفٕدد. ػجذ انًُؼى يؾًذ  انصٛذالَٛبد ٔربسٚخ انصٛذنخ 1

 د. عشيٍٛ َظٛش عاليخ

 ثغذاد٘د.يبسٚضا فإاد فشط 

 األٔنٗ

 أ.د. صُبء يؾًذ ثشط انصٛذنخ انطجٛؼٛخ ٔانزششٚؼبد انصٛذنٛخ 6

 د. يشٔح صالػ انذٍٚ انذْبٌأ.و.

 د.يبسٚضا فإاد فشط ثغذاد٘

 انضبَٛخ

انًغزؾعشاد انصٛذنٛخ ٔانصٛذنخ  3

 انؾٕٛٚخ

 أ.د. يؾبعٍ يؾًذ يشبنٗ

 ٛى أثٕ ْبشىد. ئسْبٌ ئثشاْأ.و.

 د. يشٔح صالػ انذٍٚ انذْبٌأ.و.

 د. َٓٗ يؾًذ صبنؼ

 انضبنضخ

انًغزؾعشاد انصٛذنٛخ ٔصٛذنخ  4

 انًغزشفٛبد

 أ.د. ػجذ انغٕاد ؽهًٗ ػجذ انغٕاد

 أ.د. أعبيخ ػجذ انؼظٛى عهًٛبٌ

 انشاثؼخ

 د. عالل يؾًٕد ػجذ انغُٗ انغٛذ انصٛذنخ انصُبػٛخ ٔركُٕنٕعٛب انصٛذنخ 5

 جذ انًُؼى انغؼٛذد. انٓبو ػ

 انشاثؼخ

 د. عالل يؾًٕد ػجذ انغُٗ انغٛذ  ئداسح األػًبل انصٛذنٛخ 6

 د. انٓبو ػجذ انًُؼى انغؼٛذ

 ػعٕ ْٛئخ رذسٚظ يٍ كهٛخ انزغبسح

 انشاثؼخ
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 ثُظبو انغبػبد انًؼزًذح انغذٚذح انالئؾخ:- 

 

 انمبئًٌٕ ثبنزذسٚظ  انًغزٕٖ انًمشس و

 األٔل انصٛذنٙ انزٕعّٛ 1

 )فصم دساعٙ أٔل (

  أ.و.د. ػجذ انًُؼى يؾًذ فٕدِ

 يشٔح صالػ انذٍٚ انذْبٌ .دأ.و.

 األٔل ؽمٕق ئَغبٌ 6

 )فصم دساعٙ أٔل (

  أ.و.د. ئسْبٌ ئثشاْٛى اثٕ ْبشى

 ؽغبو انذٍٚ يؾًذ  )كهٛخ انؾمٕق(  .د

 األٔل انصٛذنخ انطجٛؼٛخ  3

 )فصم دساعٙ صبَٗ( 

  يؾًذ فٕدِ أ.و.د. ػجذ انًُؼى

 عشيٍٛ َظٛش عاليخد. 

 انضبَٗ صٛذالَٛبد 4

 )فصم دساعٙ أٔل (

 أ.د. ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ

 عالل يؾًٕد ػجذ انغُٗ انغٛذ .دأ.و.

 د. يبسٚضا فإاد فشط

رششٚؼبد صٛذنٛخ  5

 ٔأخاللٛبد انًُٓخ
 انضبَٗ

 )فصم دساعٙ أٔل (

 عشيٍٛ َظٛش عاليخد. 

 َٓٗ يؾًذ صبنؼ .د

 انًغزؾعشاد 6

  1-انصٛذنٛخ
 انضبَٗ

 )فصم دساعٙ صبَٗ (

 ػجذ انغٕاد ؽهًٗ ػجذ انغٕاد .أ.د

 أعبيخ ػجذ انؼظٛى عهًٛبٌ. أ.د

 يشٔح صالػ انذٍٚ انذْبٌ .دأ.و.

انًغزؾعشاد  7

  6-انصٛذنٛخ
 انضبنش

 )فصم دساعٙ أٔل(

 أ.و.د. ئسْبٌ ئثشاْٛى اثٕ ْبشى

 عشيٍٛ َظٛش عاليخد. 

 نشانضب     صٛذنخ انًغزشفٛبد 8

 )فصم دساعٙ صبَٗ(

 أ.د. ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ

 أ.د. صُبء يؾًذ ثشط

 انشاثغ  صيدلة حيوية    9

 )فصم دساعٙ أٔل(

 يؾبعٍ يؾًذ ػجذ انٓبدٖ .أ.د

 د. يبسٚضا فإاد فشط

 َٓٗ يؾًذ صبنؼ .د

 انشاثغ    1-صيدلة صناعية  11

 )فصم دساعٙ صبَٗ (
 .د. ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽأ

 ثشط أ.د. صُبء يؾًذ

 انشاثغ    مستحضرات تجميل 11

 )فصم دساعٙ صبَٗ (

 .د. ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽأ

 أ.د. صُبء يؾًذ ثشط

 د. يبسٚضا فإاد فشط
 

 ػهى انُفظيبدح  ْٔٗأعبرزح يٍ خبسط انكهٛخ  بثزذسٚغٓثؼط انًٕاد انزٙ ٚمٕو   كًب ٚششف انمغى ػهٙ

 انطت.ٔانزٙ  ٚمٕو ثزذسٚغٓب أعبرزح يٍ كهٛخ 



 ت انًُصــٕسةجــــــبيع

 كهٛت انصٛذنـــت

 انصٛذالَٛبث لغى
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 بيظ انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ :ــثشَ -ة

 

كٕد  و

 انًمشس

 انًغزٕ٘ انمبئًٌٕ ثبنزذسٚظ أعى انًمشس 

1 PT 201 أ.د. ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ  صٛذنخ فٛضٚبئٛخ 

 أ.د. صُبء يؾًذ ثشط

 د. َٓٗ يؾًذ صبنؼ

 األٔل

6 PT 202  ّٛأ.و.د. عالل يؾًٕد ػجذ انغُٗ انغٛذ  نٙصٛذرٕع 

 د. عشيٍٛ َظٛش عاليخ

 األٔل

3 HU201 ٌأ.و.د. ئسْبٌ ئثشاْٛى اثٕ ْبشى ؽمٕق اَغب 

ػعٕ يٍ كهٛخ يؾًٕد ) انذٍٚ ؽغبو .د

 ( ؽمٕق

 األٔل

4 PT403  أ.و.د. عالل يؾًٕد ػجذ انغُٗ انغٛذ  1-يغزؾعشاد صٛذنٛخ 

 د. عشيٍٛ َظٛش عاليخ

 انضبَٗ

5 PT404 انضبَٗ د. يشٔح صالػ انذٍٚ انذْبٌأ.و. رششٚؼبد صٛذنٛخ 

6 PT 505  أ.و.د. عالل يؾًٕد ػجذ انغُٗ انغٛذ 6-يغزؾعشاد صٛذنٛخ 

 د. عشيٍٛ َظٛش عاليخ

 د. يبسٚضا فإاد فشط

 انضبنش

7 PT 506 د. انٓبو ػجذ انًُؼى انغؼٛذ صٛذنٛخاألػًبل ان ئداسح 

 ػعٕ يٍ كهٛخ رغبسح

 انضبنش

8 PT 607 أ.د. ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ صٛذنٛخانزمُٛخ ان 

 انغؼٛذ د. انٓبو ػجذ انًُؼى

 انضبنش

9 PT 609 ٗأ.د. صُبء يؾًذ ثشط انصٛذنخ انؾٕٛٚخ ٔانزًضٛم انذٔائ 

 د. يبسٚضا فإاد فشط

 د. َٓٗ يؾًذ صبنؼ

 انضبنش

11 PT 608 أ.د. ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ يضأنخ يُٓخ انصٛذنخ 

 د. عؾش يؾًذ انؾغبس

 انضبنش

11 PP 701 ًبٌأ.د. أعبيخ ػجذ انؼظٛى عهٛ ًشؼخانًغزؾعشاد ان 

 د. يشٔح صالػ انذٍٚ انذْبٌأ.و. 

 انشاثغ

16 PP 704 أ.د. ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ األَظًخ انًؾكًخ انًٕصهخ نهذٔاء 

 د. َٓٗ يؾًذ صبنؼ

 انشاثغ

13 PP 703  أ.د. ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ ًغزشفٛبدانصٛذنخ 

 أ.د. صُبء يؾًذ ثشط

 انشاثغ

14 PP 806 انذْبٌد. يشٔح صالػ انذٚ انذٔائٙزغٕٚك ان ٍ 

يؾًذ يغؼذ )يذٚش رغٕٚك ششكخ  .د

 َٕفبسرظ (

 انشاثغ

15 PT E13  أ.د. ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ انزغًٛم  يغزؾعشاد 

 أ.د. صُبء يؾًذ ثشط

 د. َٓٗ يؾًذ صبنؼ

يمشس 

 اخزٛبس٘
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  انجشَبيظ األعبعٗ ئؽصبئٛخ َزبئظ يمشساد . أ
 

 

 

 َغجخ انُغبػ ػذد انطالة انفشلخ ئعى انًمشس و

 أدٖ االيزؾبٌ ئعًبنٗ

  UR 112أٔل ( دساعٙؽمٕق اإلَغبٌ ) فصم  1

انًغزٕٖ 

 األٔل

1164 1161 96.55 % 

 PT 122 1157 1156 91.96% ( صبَٙ دساعٙ) فصم  صٛذنخ غجٛؼٛخ  6

 PT 111 1169 1157 71.96%  أٔل ( دساعٙفصم  انزٕعّٛ انصٛذنٙ ) 3

  PT 213 ( ) فصم دساعٗ أٔل  انصٛذالَٛبد 4

 

 

انًغزٕٖ 

 انضبَٙ

1196 1189 95.68 % 

  رششٚؼبد صٛذنٛخ ٔأخاللٛبد انًُٓخ 5

 PP 213(  ) فصم دساعٙ أٔل

1131 1167 99.46 % 

 (  ) فصم دساعٙ أٔل 6-يغزؾعشاد صٛذنٛخ  6

PT 315 

1159 1157 91.6 % 

 (  ) فصم دساعٙ صبَٙ 1-يغزؾعشاد صٛذنٛخ  7

PT 224 

1187 1183 95.57 % 

  انًغزشفٛبدصٛذنخ  8

انًغزٕٖ 

 انضبنش

1156 1148 93.46 % 

 % 98.48 1153 1157 يؼهٕيبد انذٔاء 9

  1-صٛذنخ صُبػٛخ  11

انًغزٕٖ 

 انشاثغ

885 883 99.36 % 

 % 98.39 559 561 يغزؾعشاد انزغًٛم 11

 % 99.19 878 884 يًبسعخ صٛذنٛخ 16

 % 98.15 867 871 صٛذنخ ؽٕٛٚخ    13

 %99.84 1659 1664 انشاثؼخ د انصٛذنٛخ ٔصٛذنخ انًغزشفٛبدانًغزؾعشا 13

 %99.84 1667 1677 انشاثؼخ انصٛذنخ انصُبػٛخ ٔركُٕنٕعٛب انصٛذنخ 14

 %99.96 1651 1653 انشاثؼخ ئداسح اإلػًبل انصٛذنٛخ 15



 ت انًُصــٕسةجــــــبيع
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 انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخثشَبيظ  ئؽصبئٛخ َزبئظ يمشساد . ة
 

 

 

 

 

 

 

 َغجخ انُغبػ د انطالةػذ انفشلخ ئعى انًمشس كٕد انًمشس و

 أدٖ االيزؾبٌ ئعًبنٗ

1 PT 201 صٛذنخ فٛضٚبئٛخ  

انًغزٕٖ 

 األٔل

661 656 93.65 % 

6 PT 202 93.55 648 657  نٙرٕعّٛ صٛذ % 

3 HU201 ٌ111 634 638 ؽمٕق اَغب % 

4 PT403  انًغزٕٖ   1-يغزؾعشاد صٛذنٛخ

 انضبَٙ

631 631 98.68 % 

5 PT404 111 644 644 ٛذنٛخ رششٚؼبد ص % 

6 PT 505  6-يغزؾعشاد صٛذنٛخ  

انًغزٕٖ 

 انضبنش

688 677 94.95 % 

7 PT 506 95.67 677 679 صٛذنٛخاألػًبل ان ئداسح % 

8 PT 607 97.86 681 691 صٛذنٛخانزمُٛخ ان % 

9 PT 609 ٗ99.61 656 659 انصٛذنخ انؾٕٛٚخ ٔانزًضٛم انذٔائ % 

11 PT 608 98.57 679 681 ُٓخ انصٛذنخيضأنخ ي % 

11 PP 701 ًشؼخانًغزؾعشاد ان  

انًغزٕٖ 

 انشاثغ

613 611 98.51 % 

16 PP 704 97.44 195 197 األَظًخ انًؾكًخ انًٕصهخ نهذٔاء % 

13 PP 703  99.16 666 631 ًغزشفٛبدانصٛذنخ % 

14 PP 806 98.64 668 668 انذٔائٙزغٕٚك ان % 

15 PT E13 111 647 656 انزغًٛم  د يغزؾعشا % 
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 انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ نهًمشساد:ـ
 اإلعشاءاد انًشاعغ انخبسعٙ  انًشاعغ انذاخهٙ  انًمشس و

 انزصؾٛؾٛخ 

ربسٚخ اػزًبد 

  يغهظ

 15/6/6117 ال ٕٚعذ انغًش٘ ػجذانفزبػ ػطّٛ ُْبءأ.د.   ـــــــــــــــ األعبعٙانجشَبيظ  2

 15/6/6117 ال ٕٚعذ انغًش٘ ػجذانفزبػ ػطّٛ أ.د. ُْبء  ـــــــــــــــ صٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخثشَبيظ ان 1

 7/9/6116 ال ٕٚعذ أ.د. عًبل يؾًذ يؾًٕد انًغشثٗ أ.د. ؽغٍ يؾًذ انصجبؽ   ثشايظ انذساعبد انؼهٛب 3

 

 : ـ انذساعبد انؼهٛب ٔانؼاللبد انضمبفٛخ شئٌٕ  صبنضبً :

 :ــ  ثشايظ انذساعبد انؼهٛب .1
 (PPD-100) انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ دثهٕو - أ

 

 ٌٕ ثبنزذسٚظانمبئً انًمشس و

 ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ .أ. د (PPD-104) يًبسعخ صٛذنخ انًغزشفٛبد 1

 صُبء يؾًذ انغؼٛذ ثشط .د.أ 
 

 يؾبعٍ يؾًذ يشبنٙ .د.أ (PPD-102) ؽشكٛخ انذٔاء 6

 يبسٚضا فإاد فشط ثغذادٖ .د
 

 ػجذ انغٕاد ؽهًٗ ػجذ انغٕاد .د.أ (PPD-107) ٛم انذٔاءأَظًخ يزمذيخ نزٕص 3

 ئسْبٌ ئثشاْٛى أثٕ ْبشىد. أ.و.

 أعبيخ ػجذ انؼظٛى عهًٛبٌ .د.أ (PPD-108) انًغزؾعشاد انؼمًٛخ 4

 يشِٔ صالػ انذٍٚ انذْبٌد. أ.و.

 

 (PAD-100) انشلبثخ ٔ انزؾهٛم انذٔائٙدثهٕو  -ة 

 

 انمبئًٌٕ ثبنزذسٚظ انًمشس و

 عالل يؾًٕد ػجذ انغُٙ انغٛذ  أ.و.د. (PAD-103انًخزهفخ )انصٛذنٛخ  انًغزؾعشاد صجبد 1

 د. ئنٓبو ػجذ انًُؼى انغؼٛذ

6 
 عالل يؾًٕد ػجذ انغُٙ انغٛذ  أ.و.د. (PAD-107) رأكٛذ انغٕدِ

 د. ئنٓبو ػجذ انًُؼى انغؼٛذ

 

 

 (PTM- 200) شثشَبيظ انًبعغزٛ - س
 

 انمبئًٌٕ ثبنزذسٚظ انًمشس و



 ت انًُصــٕسةجــــــبيع
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خ ؽشكٛخ, صجبد ٔرخضٍٚ انًغزؾعشاد دساع 1

 (PTM-201) انصٛذنٛخ

 جرمين نظير سالمة .د
 ماريزا فؤاد فرج بغدادي.د

 محمد عبد الهادي مشالي نمحاس .أ.د (PTM-202) ؽشكٛخ انذٔاء  6
 نهى محمد صالح .د  

 عبد الجواد حلمى عبد الجواد   .أ.د (PTM-203) أَظًخ يزمذيخ نزٕصٛم انذٔاء 3

 ن إبراهيم أبو هاشمإرها .د
 أَظًخ دٔائٛخ نهزؾكى فٗ رٕصٛم انذٔاء 4

 (PTM-204) )انًمشس االخزٛبس٘(

 مروه صالح الدين الدهان.د
 جرمين نظير سالمة .د

 

 (PPT- 003) دكُٕس انفهغفخ فٗ انصٛذالَٛبدثشَبيظ  - ح
 

 انمبئًٌٕ ثبنزذسٚظ انًمشس و

 انصجبؽؽغٍ يؾًذ ؽغٍ  .أ. د (PTP-302) انزؾجٛت ٔانكجظ 1
 أعبيخ ػجذ انؼظٛى عهًٛبٌ .د.أ (PTP-301)  انجٕنًٛشاد 6
 صُبء يؾًذ انغؼٛذ ثشط .د.أ (PTP-303) اإلَزشبس 3
 د. ئنٓبو ػجذ انًُؼى انغؼٛذ (PTP-304) انًًبسعخ انًؼًهٛخ انغٛذح 4

 
 

  انذثهٕيبد ئؽصبئٛخ َزبئظ يمشساد
 

 

 

   :ػهٙ انشعبئم اإلششاف -6
 :ــنٙكبنزب ىٚمٕو انمغى ثبإلششاف ػهٙ ػذد يٍ غالة انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ انًغغهٍٛ يٍ انذاخم ٔانخبسط ٔثٛبَبرٓ    

 غالة انًبعغزٛش -أ
 

َغجخ  ػذد انطالة دثهٕو ئعى انًمشس و

 أدٖ االيزؾبٌ عًبنٗئ انُغبػ

انصٛذنخ  (PPD-104) يًبسعخ صٛذنخ انًغزشفٛبد 1

 اإلكهُٛٛكٛخ

(PPD-100) 

144 141 111 % 

 % 147 146 99.3 (PPD-102ؽشكٛخ انذٔاء ) 6

 % 146 141 97.86 (PPD-107) أَظًخ يزمذيخ نزٕصٛم انذٔاء 3

 % 141 139 111 (PPD-108انًغزؾعشاد انؼمًٛخ ) 

انشلبثخ ٔ  (PAD-103انًخزهفخ )انصٛذنٛخ ًغزؾعشاد صجبد ان 4

 انزؾهٛم انذٔائٙ 

(PAD-100) 
 

11 9 111 % 

5 

 
 9 7 111% (PAD-107) رأكٛذ انغٕدِ
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 انًالؽظبد  ربسٚخ انزغغٛم  انًششفٌٕ  ػُٕاٌ انشعبنخ ئعى انطبنت  و

غبدِ أؽًذ  1

 ػجذ انؼضٚض

 األيبو 

رأصٛش ثؼط انؾبيالد ػهٗ 

اإلربؽخ انؾٕٛٚخ نجؼط 

أدٔٚخ انؼٌٕٛ يٍ 

 انًغزؾعشاد انصٛذنٛخ

 أ.د/ ػجذ انغٕاد ؽهًٗ ػجذ انغٕاد

 هًٛبٌد/ أعبيخ ػجذ انؼظٛى عأ.

 ثبنمغى  حيؼٛذ 67/8/6118

عبسح َجّٛ  6

أؽًذ يؾًذ 

 يبسّٚ

دساعبد صٛذنٛخ ػهٗ 

انصٛبغخ ٔاإلربؽخ 

انؾٕٛٚخ نجؼط األدٔٚخ 

 فٗ يغزؾعشاد انؼٌٕٛ

  د/ أعبيخ ػجذ انؼظٛى عهًٛبٌأ.

 أ.و.د/ يشٔح صالػ انذٍٚ انذْبٌ
 يؼٛذح ثبنمغى 16/6/6116

يغذ٘ ػجذ  3

انجبلٙ 

 انشؾبد 

ػهٙ  دساعخ صٛذنٛخ

انًشبكم انًصبؽجخ 

ٔ اإلربؽخ  نهزصُٛغ

انؾٕٛٚخ نجؼط األلشاص 

انًؾزٕٚخ ػهٙ أدٔٚخ 

 يؼُٛخ لٕٚخ انًفؼٕل 

 أ.د/ ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ
 يؾًٕد ػجذ انغُٗ انغٛذد/ عالل  

 18/11/6116 

 

يغغم يٍ 

 انخبسط 

آالء ٚبعش   4

 دسٔٚش

صٛبغخ ٔرمٛٛى ػمبلٛش 

يؼُٛخ فٙ أشكبل صٛذنٛخ 

  رزٔة فٙ انفى

 أ.د/ يؾبعٍ ػجذ انٓبد٘ يشبنٙ 

 أ.و.د/ يشٔح صالػ انذٍٚ انذْبٌ  
 5/3/6113 

 

 يؼٛذح ثبنمغى

صٛبغخ ٔرمٛٛى ثؼط  انُغبس ئًٚبٌ 5

أَظًخ انذٔاء انًؾزٕٚخ 

ػهٗ أدٔٚخ يؼُٛخ ْبدفخ 

 نهمٕنٌٕ

 د/ صُبء يؾًذ انغؼٛذ ثشط.ا

 نٓبو ػجذ انًُؼى انغؼٛذد/ ا
يغغم يٍ  1/1/6114

 انخبسط

رمٙ أششف  6

 ػجذ انشؽًٍ

دساعبد صٛذنٛخ ػهٗ 

انزمٛٛى اإلكهُٛٛكٙ نجؼط 

 صٛبغبد  أدٔٚخ انصذفٛخ

 أ.د/ يؾًذ ؽبيذ انشبثــــٕسٖ

 د/ صُبء يؾًذ انغؼٛذ ثشط.ا

 د/ يؼزضح يؾًٕد ؽغت انغٛذ  

 يؼٛذح ثبنمغى 16/5/6114

أيغذ انغٛذ  7

 عبنى أؽًذ

صٛبغخ ٔ دساعخ عشٚشٚخ 

نهؼالط انًٕظؼٙ انًشكت 

 فٙ ػالط انشك انششعٙ

 يؾًٕد ػجذ انغُٗ انغٛذ/ عالل أ.و.د

 د/ انٓبو ػجذ انًُؼى انغؼٛذ
 يؼٛذ ثبنمغى 66/8/6114

أيُٛخ يؾًذ  8

 فًٓٙ غبص٘

دساعخ صٛذنٛخ ػهٗ 

صٛبغخ ٔ رٕصٛف ثؼط 

أَظًخ انذٔاء انًٕظؼٛخ 

انًؾزٕٚخ ػهٗ أدٔٚخ 

 خيؼُٛ

 أ.د/ ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ
 يؾًٕد ػجذ انغُٗ انغٛذد/ عالل أ.و. 

 يؼٛذح ثبنمغى 68/16/6114

ثغًخ عبيٙ  9

 َشأد

صٛبغخ ٔرمٛٛى ثؼط 

األشكبل انصٛذنٛخ 

انًؾزٕٚخ ػهٗ أدٔٚخ 

 يؼُٛخ 

 أ.د/ ػجذ انغٕاد ؽهًٗ ػجذ انغٕاد

 أ.و.د/ يشٔح صالػ انذٍٚ انذْبٌ
 يؼٛذح ثبنمغى 8/6/6115

 

 

 انًالؽظبد  ربسٚخ انزغغٛم  انًششفٌٕ  ػُٕاٌ انشعبنخ انطبنت  ئعى و

ُْذ يؾًذ  11

 ػُزش

رصًٛى ٔرطٕٚش أشكبل  

صٛذنٛخ يؼُٛخ رؾزٕٖ ػهٗ 

 أ.د/ يؾبعٍ يؾًذ يشبنٙ

 أ.و.د/ ئسْبٌ ئثشاْٛى أثٕ ْبشى
 يؼٛذح ثبنمغى  6/7/6115
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ػمبس يؾذد رٔ رأصٛش دٔائٙ 

 فؼبل ٔيزؼذد.

ساَذا ْبَئ  11

 ئعًبػٛم

 ػٕظٍٛ

صٛبغخ ٔ رمٛٛى ثؼط 

انؼمبلٛش فٙ أشكبل صٛذنٛخ 

فًٕٚخ يًزذح انًفؼٕل لبدسح 

ػهٗ ركٍٕٚ ْالو داخهٛبً فٙ 

 انغغى

 أ.د/ يؾبعٍ يؾًذ يشبنٙ

 د/ يبسٚضا فإاد فشط ثغذاد٘
 يؼٛذح ثبنمغى 31/16/6114

فبغًخ ثكش  16

 ػجذ انخبنك

دساعخ صٛذنٛخ ػهٗ 

صٛبغخ ٔرؾعٛش ثؼط 

صمخ أَظًخ انزٕصٛم انال

نألغشٛخ نزؼظٛى ئربؽخ 

 أدٔٚخ يؼُٛخ.

 أ.د/ ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ

 د/ يؼزضح يؾًٕد ؽغت انغٛذ
 يؼٛذح ثبنمغى 6116/  61/1

ايم اؽًذ  13

عًبل 

 انطٕثشٗ 

صٛبغخ ٔ رمٛٛى ثؼط 

أَظًخ اَطالق انذٔاء 

انزارٛخ االعزؾالة انًؾزٕٚخ 

 ػهٗ أدٔٚخ يؼُٛخ.

 أؽًذ غهؼذ َٕػ /د.ا

ًٕد ػجذانغُٗ يؾد/ عالل أ.و.

 انغٛذ

 د/ انٓبو ػجذ انًُؼى انغؼٛذ

يغغم يٍ  11/11/6115

 انخبسط

آٚخ يؾًذ أثٕ  14

 انفعم

َٓظ عذٚذ فٙ رمٛٛى شكم 

صٛذنٗ نذٔاء يؾذد يغ 

صٚبدح ٔاػذح فٙ اإلربؽخ 

 الدواء انؾٕٛٚخ نٓذا

 أ.د/ يؾبعٍ يؾًذ يشبنٙ

 د/ يبسٚضا فإاد فشط ثغذاد٘
 يؼٛذح ثبنمغى 16/5/6117

ًُٗ ػبدل ٚ 15

 عجش

دساعخ صٛذنٛخ ػهٙ رطجٛك 

غت انُبَٕ نزٕصٛم دٔاء 

 يؼٍٛ

 أ.د/ ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ

 د/عشيٍٛ َظٛش عاليخ
 يؼٛذح ثبنمغى 9/7/6117

ْبعش اؽًذ  16

 ػشَغّ

دساعخ صٛذنٛخ ػهٗ رصًٛى 

ٔرطٕٚش ثؼط أَظًخ 

انذٔاء نزؾغٍٛ اإلربؽخ 

 انؾٕٛٚخ نذٔاء يؼٍٛ

 أ.د/ ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ
 / يبسٚضا فإاد فشط ثغذاد٘د

 يؼٛذح ثبنمغى 9/7/6117

ص/ يُٗ  17

ئثشاْٛى 

 انغٛذ 

دساعخ صٛذنٛخ ػهٙ رؼظٛى 

ثؼط أَظًخ انزٕصٛم 

 نذٔاء يؼٍٛ

 أ.و.د/ ئسْبٌ ئثشاْٛى أثٕ ْبشى

 د/ َٓٗ يؾًذ صبنؼ يشػٗ
 يؼٛذح ثبنمغى 65/7/6117

أيُّٛ أؽًذ  18

 انغٛذ أغب

صٛبغخ , رٕصٛف ٔرمٛٛى 

م يزمذيخ أَظًخ رٕصٛ

 يًزذح انًفؼٕل نهؼٌٕٛ

 د/ أعبيخ ػجذ انؼظٛى عهًٛبٌأ.

 د/عشيٍٛ َظٛش عاليخ
 يؼٛذح ثبنمغى 65/7/6117

َؼًذ صالػ  19

 نطفٙ انغٛذ

دساعخ صٛذنٛخ ػهٗ 

صٛبغخ ٔرمٛٛى ثؼط أَظًخ 

رٕصٛم انذٔاء نزؾغٍٛ 

 انزأصٛش انؼالعٙ نذٔاء يؼٍٛ

 ا.د/ صُبء يؾًذ انغؼٛذ ثشط

 ؼى انغؼٛذد/ انٓبو ػجذ انًُ
 يؼٛذح ثبنمغى 65/7/6117

ئًٚبٌ ٚؾٗ  61

يؾًذ عبة 

 هللا

دساعخ صٛذنٛخ ػهٙ رطجٛك 

رمُٛخ انُبَٕ نهؼالط 

 انًٕظؼٙ

 ا.د/ صُبء يؾًذ انغؼٛذ ثشط

 د/ انٓبو ػجذ انًُؼى انغؼٛذ
 يؼٛذح ثبنمغى 14/8/6117
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 غالة انذكزٕساِ  - ة

ربسٚخ  انًششفٌٕ  ػُٕاٌ انشعبنخ انطبنت  أعى و

 م انزغغٛ

 انًالؽظبد 

دػبء َجّٛ أؽًذ  1

 يبسّٚ

دساعبد صٛذنٛخ ػهٗ 

صٛبغخ ٔرمٛٛى أَظًخ 

دٔائٛخ ؽذٚضخ رؾزٕٖ 

 ػهٗ أدٔٚخ يؼُٛخ نهؼٍٛ

 أ.د/ ػجذ انغٕاد ؽهًٗ ػجذ انغٕاد

 أ.د/ أعبيخ ػجذ انؼظٛى عهًٛبٌ

 أ.د/ يَٕٛكب عبثهَٕغكٙ

 د/ يشٔح صالػ انذٍٚ انذْبٌ أ.و.  

ثؼضخ اششاف  3/3/6113

 نيشزش

سٚٓبو يخزبس  6

 اؽًذ أيبٌ

رؾذٚش ٔرٕصٛف أَظًخ 

رٕصييييٛم ػمييييبس يؼُٛييييخ 

يؾكًييييييييييخ اإلَطييييييييييالق 

ثاعيييييييييييزخذاو ثؼيييييييييييط 

انجييييييٕنًٛشاد كٕعييييييبدح 

 .ؽبيهخ

 أ.د. يؾبعٍ يؾًذ يشبنٙ

 د/ ئسْبٌ ئثشاْٛى أثٕ ْبشىأ.و.
غبنت انذكزٕساِ  66/6/6115

 ثبنذاخم

ٔالء ئثشاْٛى  3

 ػجذ انٓبدٖ
دساعخ صٛذنٛخ ػهٙ 

ف ثؼط رؾعٛش ٔرٕصٛ

أَظًخ انُبَٕ نزؼظٛى 

 األداء ألدٔٚخ يؼُٛخ.

 أ.د/ ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ

 د/ أعبيخ ػجذ انؼظٛى عهًٛبٌأ.

 د/ انٓبو ػجذ انًُؼى انغؼٛذ

غبنت انذكزٕساِ  7/9/6116

 ثبنذاخم

 

 

 :6116/6117انغبيؼٗ  انشعبئم انًًُٕؽخ خالل انؼبو -3

 

 ػُٕاٌ انشعبنخ  َٕع انشعبنخ  تانطبن اعى و

 

ربسٚخ  نًششفٌٕا

 انزغغٛم

دساعخ صٛذنٛخ ػهٗ أَظًخ  دكزٕساح أيٛشح يؾغٍ يطبٔع 1

اَطالق انذٔاء ثاعزخذاو 

 انًشكجبد انذُْٛخ انُبََٕٛخ 

 أ.د/ ػجذ انغٕاد ؽهًٗ ػجذ انغٕاد

 أ.د/ يؾًذ ؽبيذ انشبثٕسٖ

 انغؼٛذ ثشط يؾًذ أ.د/ صُبء

 8/6/6116 

 

 يبعغزٛش ػهٗ عؼٛذ ػٕٚض  6

 )يٍ انخبسط(

ساعبد صٛذنٛخ ػهٗ صٛبغخ د

ٔرمٛيييييييٛى أليييييييشاص يًزيييييييذح  

 انًفؼٕل ألدٔٚخ يؼُٛخ

 د/ عالل يؾًٕد ػجذ انغُٗ انغٛذ 

 د/ ئسْبٌ ئثشاْٛى أثٕ ْبشى

19/11/

6113 

 يبعغزٛش  هللا َشأد عاليخ آٚخ 3

 انخبسط( )يٍ

دساعخ صٛذنٛخ ػهٗ صٛبغخ 

ٔ رمججى ثؼط انالصمبد 

اإلكهُٛٛكٛخ انًؾزٕٚخ ػهٗ 

  .أدٔٚخ يؼُٛخ

 أ.د/ ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ

 يؾًٕد ػجذ انغُٗ انغٛذد/ عالل 

 8/9/6119 

 

 يبعغزٛش  غبدِ عؼذ انًشعٙ 4

 )يٍ انخبسط(

انصٛبغخ ٔاإلربؽخ انؾٕٛٚخ 

نجؼط األدٔٚخ يٍ 

 يغزؾعشاد انؼٌٕٛ 

 أ.د/ ػجذ انغٕاد ؽهًٗ ػجذ انغٕاد

  أ.د/ أعبيخ ػجذ انؼظٛى عهًٛبٌ

7/6/6111 

ؽٛذس ػجذ انؾغٍ  5

 ؽًٕدٖ

 يبعغزٛش

 )يٍ انخبسط(

دساعخ صٛذنٛخ ػهٗ رصًٛى 

ٔرؾعٛش ثؼط انًغزؾعشاد 

انصهجخ انًًزذح انًفؼٕل 

 ٔانًؾزٕٚخ ػهٗ أدٔٚخ يؼُٛخ 

 أ.د/ صُبء يؾًذ انغؼٛذ ثشط

 أ.و.د/ يشٔح صالػ انذٍٚ انذْبٌ

68/16/

6114 

َٓٗ فٕص٘ أثٕ   6

 انًغذ

دساعبد صٛذنٛخ ػهٗ  يبعغزٛش

صٛبغخ ٔ رمٛٛى ثؼط 

َظًخ انذٔاء راد انمبػذح أ

انذُْٛخ انًؾزٕٚخ ػهٗ 

 أدٔٚخ يؼُٛخ

 أ.د/ ػجذ انغٕاد ؽهًٗ ػجذ انغٕاد

 أ.د/ يؾًذ ؽبيذ صكٗ انشبثٕسٖ

 د/ ئسْبٌ ئثشاْٛى أثٕ ْبشى

11/6/6113 
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 : ـ ساثؼبً : شئٌٕ انجؾٕس
 نمغى  خانخطخ انجؾضٛ - أ

 اعخذذاد وٛبيبث جذٚذة نألدٔٚت فٙ شخٙ يجبالث انعالس. .2

 ذذاد غشق جذٚذة بعٛذاَ عٍ انطشق انخمهٛذّٚ نخٕوٛم انذٔاء انٗ انععٕ انًشاد عالجّ.اعخ .1

 دساعّ انًغخذعشاث انًغخذذرّ يٍ دٛذ انزببث ٔانصفبث انفٛضٚبيّٛ ٔانكًٛٛبيّٛ نهٕلٕو عهٗ فبعهٛخٓب. .3

انكبذ دساعّ حمٛٛى االدّٔٚ انًغخخذيّ نعالس بعط االيشاض انًُخششة ٔانًخٕغُّ فٙ يصش يزم عدٔٚت  .4

ٔانكهٗ يٍ دٛذ فبعهٛخٓب ٔ حمذٚى وٛبيبث يغخذذرت خبنٛت يٍ اٜربس انجبَبٛت ٔ حعظٛى فبعهٛخٓب انعالجٛت 

ٔ رنك يٍ خالل انًشبسٚع انجبسٚت فٙ انمغى ٔ انخٙ حغٓى فٙ اَجبص انكزٛش يٍ األبذبد انخٙ حخذو انبٛئت 

 ٔ خبوت يشظٗ انكبذ ٔانفشم انكهٕ٘.

نبُبء ٔ انًغخًش يع ششكبث انذٔاء نخمذٚى انجذٚذ فٙ يجبل انًغخذعشاث ٔ ٚٓذو انمغى إنٗ انخعبٌٔ ا .5

 .حمًٛٛٓب ٔ انعًم عهٗ دم انًشبكم انخٙ حٕاجّ ْزِ انششكبث عٕاء فٙ اإلَخبس عٔ انخمٛٛى

 

 نمغى ثبانًغًٕػبد انجؾضٛخ  - ة

 

 : ٗانًغًٕػخ انجؾضٛخ األٔن- 
Pharmaceutical Study on the Use of Nano Technology in Formulation and 

Preparation of some Innovative  Dosage Forms. 

 

 دساعخ صٛذنٛخ ػهٗ اعزخذاو رمُٛخ انُبَٕ فٗ صٛبغخ ٔرؾعٛش ثؼط انًغزؾعشاد انصٛذنٛخ انؾذٚضخ.

 د/ ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ انصجبؽ                               د/ يبسٚضا فإاد فشط ثغذاد٘    .أ

 ٛذ ثشط                                   ص/ ٔالء ئثشاْٛى ػجذ انٓبد٘د/ رُبء يؾًذ انغؼ.أ

 

 : انًغًٕػخ انجؾضٛخ انضبَٛخ- 

1- Effect of some vehicles on the ocular bioavailability of some drugs. 

 رأصٛش ثؼط انؾبيالد ػهٗ اإلربؽخ انؾٕٛٚخ نجؼط األدٔٚخ فٗ انؼٍٛ.

 

2- Formulation and evaluation of some dosage forms containing some drugs on the 

treatment of eye diseases. 

 صٛبغخ ٔرمٛٛى ثؼط األشكبل انصٛذنٛخ انًؾزٕٚخ ػهٗ أدٔٚخ رغزخذو فٗ أيشاض انؼٌٕٛ.

   

3- Pharmaceutical studies on the effect of certain enhancers on some drug delivery 

systems. 

 ساعبد صٛذنٛخ ػهٗ رأصٛش يغًالد يؼُٛخ ػهٗ ثؼط األَظًخ انًٕصهخ نهذٔاء.د

 

  ىد/ اسْبٌ ئثشاْٛى أثٕ ْبشأ.و./ ػجذ انغٕاد ؽهًٙ ػجذ انغٕاد                                       أ.د

 ػ انذٍٚ انذْبٌصال ِد/ يشٔأ.و./ أعبيخ ػجذ انؼظٛى عهًٛبٌ                                           أ.د
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 : انًغًٕػخ انجؾضٛخ انضبنضخ- 
1- Design and development of certain Pharmaceutical dosage Forms containing 

special drug with a versatile and efficient Pharmacelogical effect.       

 صٛش دٔائٗ فؼبل.رصًٛى ٔرطٕٚش أشكبل صٛذنٛخ يؼُٛخ رؾزٕٖ ػهٗ ػمبس يؾذد رٔ رأ   

 

Formulation and evaluation of certain drugs in Orodissolvable dosage forms. - 2 

 صٛبغخ ٔرمٛٛى ػمبلٛش يؼُٛخ فٙ أشكبل صٛذنٛخ رزٔة فٙ انفى     

 

3- Development and characterinijation of certain controlled release drug, delivery 

systems based on some polymers as carrier matrix. 

 رؾذٚش ٔرٕصٛف أَظًخ يؼُٛخ ٔيؾكًخ االَطالق نزٕصٛم ػمبس ثبعزخذاو ثؼط انجٕنًٛشاد كٕعبدح ؽبيهخ.      

 

4- Formulation and evaluation of in- situ gelling oral sustained release dosage forms 

 كبل صٛذنٛخ فًٕٚخ يًزذح انًفؼٕل لبدسح ػهٗ ركٍٕٚ ْالو داخهٛب فٗ انغغى.صٛبغخ ٔرمٛٛى ػمبلٛش يؼُٛخ فٙ أش      

 

    أ.و.د/ ئسْبٌ ئثشاْٛى أثٕ ْبشى  د/ يؾبعٍ يؾًذ ػجذ انٓبد٘ يشبنٙ                                           .أ   

  د/ يبسٚضا فإاد فشط ثغذاد٘                                                                                                                       د/ يشٔح صالػ انذٍٚ انذْبٌأ.و.   

 ص/ آالء ٚبعش دسٔٚش    و/ سٚٓبو يخزبس أيبٌ                                                           .و   

 ص/ ساَذا ْبَئ ػٕظٍٛ                                       ص/ ُْذ يؾًذ ػُزش                             
 

 

 
 

األثؾبس انؾذٚضخ انًُشٕسح فٙ انًإرًشاد ٔانًغالد انًؾهٛخ ٔانؼبنًٛخ ػٍ انؼبو  -6

6116/6117 

 عٓخ انُشش انًإنف ئعى انجؾش و

1 Potential Use of Polyvinyl 

Acetate–Polyvinylpyrrolidone 

Mixture for the 

Development of Atenolol 

Sustained Release Matrix 

Tablets: Optimization 

of Formulation through in 

Vitro–in Vivo Assessment 

Study 

Ali Saeed Owayez, Galal 

Mahmoud Abd El-ghany, 

and Irhan Ibrahim Abu 

Hashim 

Chem. Pharm. Bull. 

65(6), 545–557 (2017) 

6 Enhanced in vitro cytotoxicity 

and anti-tumor activity of 

vorinostat-loaded pluronic 

micelles with prolonged release 

and reduced hepatic and renal 

toxicities 

Elham Abdelmonem 

Mohamed, Irhan Ibrahim 

Abu Hashim, Rehab 

Mohammad Yusif, Ghada 

Mohamed Suddek, Ahmed 

Abdel Aziz Shaaban, Farid 

Abd Elreheem Badria 

European Journal of 

Pharmaceutical Sciences 

96: 232–242 (2017) 
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 عٓخ انُشش انًإنف ئعى انجؾش و

3 Self-Assembly PEGylation 

Retaining Activity (SPRA) 

Technology via a Host-

Guest Interaction 

Surpassing Conventional 

PEGylation Methods of 

Proteins. 

Tatsunori Hirotsu, Taishi 

Higashi, Irhan Ibrahim Abu 

Hashim, Shogo Misumi, 

Koki Wada, Keiichi 

Motoyama, Hidetoshi Arima 

Mol Pharm. 14(2):368-376 

(2017). 

4 Nanoemulsifying drug 

delivery system to improve 

the bioavailability of 

piroxicam 

Motawea A, Borg T, 

Tarshoby M and Abd El-

Gawad AE 

Pharm Dev Technol. 

22(3):445-456 (2017). 

5 Improvement of the Ocular 

Bioavailability of 

Econazole Nitrate upon 

Complexation with 

Cyclodextrins. 

Abd El-Gawad H. Abd El-

Gawad, Osama A. Soliman, 

Marwa S. El-Dahan, Saeed 

A. S. Al-Zuhairy 

AAPS PharmSciTech, 

November 9, (2016). 

 

6 Water-soluble Complex of 

Curcumin with 

Cyclodextrins: Enhanced 

Physical Properties For 

Ocular Drug Delivery. 

Doaa Nabih Maria, Sanjay R. 

Mishra, Lijia Wang, Abd-

Elgawad Helmy Abd-

Elgawad, Osama Abd-

Elazeem Soliman, Marwa 

Salah El-Dahan and Monica 

M. Jablonski 

Current Drug Delivery, 

13(8), (2016).  

 

7 Influence of Various 

Dosage forms on Stability 

and Corneal Bioavailability 

of Desloratadine 

Ophthalmic Preparations. 

Abd El-Gawad H. Abd El-

Gawad, Osama A. Soliman 

and Marwa S. El-Dahan, 

Ghada S. Ahmed 

IOSR Journal of Pharmacy 

and Biological Sciences, 

11(5), 78-86 (2016). 

8 Bioavailability 

Improvement of Diltiazem 

Hydrochloride 

Gastroretentive Sustained 

Release Tablets. 

Thanaa M. Borg, Marwa S. 

El-Dahan, and Hayder A. 

Hammoodi 

IOSR Journal of Pharmacy 

and Biological Sciences, 

11(6), 44-52 (2016). 

9 Nimodipine Ophthalmic 

Formulations for 

Management of Glaucoma. 

Doaa Nabih Maria, Abd-

Elgawad Helmy Abd-

Elgawad, Osama Abd-

Elazeem Soliman, Marwa 

Salah El-dahan and Monica 

M. Jablonski. 

Pharmaceutical Research, 

February 2, (2017). 
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  6116/6117انًإرًشاد ٔانذٔساد انزذسٚجٛخ ػبو  -3
 

 و
 انغٓخ انًُظًخ / يكبٌ االَؼمبد ػُٕاٌ انًإرًش /انذٔسح انزذسٚجٛخ االعى

انذٔنٙ األٔل نهؼهٕو  انًإرًش أ.و.د/ ئسْبٌ اثشاْٛى اثْٕبشى 1

 11/4/6117 – 9انصٛذنٛخ 

عبيؼخ  –كهٛخ انصٛذنخ 

 انًُصٕسح

انًإرًش انذٔنٙ األٔل نهؼهٕو  أ.و.د/ يشٔح صالػ انذٍٚ انذْبٌ 6

 11/4/6117 – 9انصٛذنٛخ 

عبيؼخ  –كهٛخ انصٛذنخ 

 انًُصٕسح

انًإرًش انذٔنٙ األٔل نهؼهٕو  د/ انٓبو ػجذ انًُؼى انغؼٛذ 3

 11/4/6117 – 9انصٛذنٛخ 

عبيؼخ  –كهٛخ انصٛذنخ 

 انًُصٕسح

انًإرًش انذٔنٙ األٔل نهؼهٕو  د/ عشيٍٛ َظٛش عاليّ 4

 11/4/6117 – 9انصٛذنٛخ 

عبيؼخ  –كهٛخ انصٛذنخ 

 انًُصٕسح

انًإرًش انذٔنٙ األٔل نهؼهٕو  د/ يبسٚضا فإاد فشط ثغذاد٘ 5

 11/4/6117 – 9انصٛذنٛخ 

عبيؼخ  –كهٛخ انصٛذنخ 

 انًُصٕسح

انًإرًش انذٔنٙ األٔل نهؼهٕو  د/ َٓٗ يؾًذ صبنؼ انًزٕنٗ يشػٗ 6

 11/4/6117 – 9انصٛذنٛخ 

عبيؼخ  –كهٛخ انصٛذنخ 

 انًُصٕسح

انًإرًش انذٔنٙ األٔل نهؼهٕو  د/أيٛشح يؾغٍ يطبٔع 7

 11/4/6117 – 9انصٛذنٛخ 

عبيؼخ  –كهٛخ انصٛذنخ 

 انًُصٕسح

انذٔنٙ األٔل نهؼهٕو انًإرًش  سٚٓبو يخزبس اؽًذ أيبٌو.و/  8

 11/4/6117 – 9انصٛذنٛخ 

عبيؼخ  –كهٛخ انصٛذنخ 

 انًُصٕسح

انًإرًش انذٔنٙ األٔل نهؼهٕو  و.و/ َٓٗ فٕصٖ أثٕانًغذ 9

 11/4/6117 – 9انصٛذنٛخ 

عبيؼخ  –كهٛخ انصٛذنخ 

 انًُصٕسح

انًإرًش انذٔنٗ انشاثغ نهؼهٕو  أ.د/ صُبء يؾًذ انغؼٛذ ثشط 11

 6117/ 6/6 – 31/1انصٛذنٛخ 

 عبيؼخ انًغزمجم يصش

انًإرًش انذٔنٗ انشاثغ نهؼهٕو  أ.و.د/ ئسْبٌ اثشاْٛى اثْٕبشى 11

 6117/ 6/6 – 31/1انصٛذنٛخ 

 عبيؼخ انًغزمجم يصش

انًإرًش انذٔنٗ انشاثغ نهؼهٕو  د/ عشيٍٛ َظٛش عاليّ 16

 6117/ 6/6 – 31/1انصٛذنٛخ 

 عبيؼخ انًغزمجم يصش

انًإرًش انذٔنٗ انشاثغ نهؼهٕو  ًزٕنٗ يشػٗد/ َٓٗ يؾًذ صبنؼ ان 13

 6117/ 6/6 – 31/1انصٛذنٛخ 

 عبيؼخ انًغزمجم يصش

 7 – 4دٔسح اػذاد انًؼهى  سٚٓبو يخزبس اؽًذ أيبٌو.و/  14

/6/6117 

 عبيؼخ انًُصٕسح
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   6116/6117ثٛبٌ ثأعًبء انؾبصهٍٛ ػهٙ عٕائض نؼبو  -4 
 

 انغبئضح انٕظٛفخ االعى و

 أؽغٍ سعبنخ يبعغزٛش يذسط يغبػذ بس اؽًذ أيبٌسٚٓبو يخز 1

 

يٍ انغبدح يؼبَٔٙ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ نؼبو   TOEFL ثٛبٌ ثأعًبء انؾبصهٍٛ ػهٙ شٓبدح -5

6116/6117 

 

 
 

  6116/6117نؼبو  ICDLء ْٛئخ انزذسٚظ انؾبصهٍٛ ػهٙ دٔسح ثأعًبء انغبدح يؼبَٔٙ أػعبثٛبٌ  -6
 

 ربسٚخ انؾصٕل ػهٙ انشٓبدح  انٕظٛفخ اإلعى و

   ال ٕٚعذ 1

 

 

زًُٛخ لذساد ن  FLDP ثٛبٌ ثأعًبء انغبدح أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔ يؼبَٔٛٓى انؾبصهٍٛ ػهٙ دٔسح -7

 6116/6117خالل انؼبو انغبيؼٗ  أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ
 

 

 انزبسٚخ اعى انذٔسح عىاإل و

 7/11/6116 – 6 ئداسح األصيبد ٔانكٕاسس أ.د/ صُبء يؾًذ انغؼٛذ ثشط 1

 11/6116/ 9 – 8 انغٕاَت انمبََٕٛخ ثبنغبيؼبد

 9/6116/ 5 – 4 ئػذاد ٔرصًٛى اإلخزجبساد االنكزشَٔٛخ د/ انٓبو ػجذ انًُؼى انغؼٛذ 6

 9/6116/ 19 – 18 اإلداسح انغبيؼٛخ

 9/6116/ 66 – 65 شٔػبد انجؾٕس انزُبفغٛخ انًؾهٛخ ٔانؼبنًٛخيش

 11/6116/ 14 – 13 يٓبساد انزؾهٛم اإلؽصبئٗ د/ عشيٍٛ َظٛش عاليّ 3

 16/6116/ 66 – 65 ئػذاد ٔرصًٛى اإلخزجبساد االنكزشَٔٛخ د/ يبسٚضا فإاد فشط ثغذاد٘ 4

 16/6116/ 13 – 16 ٔغشق رصُٛف انغبيؼبديؾشكبد انجؾش انؼهًٗ  د/ َٓٗ يؾًذ صبنؼ انًزٕنٗ يشػٗ 5

 5/6117/ 66 – 61 ئػذاد ٔرصًٛى اإلخزجبساد االنكزشَٔٛخ

 ربسٚخ انؾصٕل ػهٙ انشٓبدح انٕظٛفخ اإلعى و

 15/7/6117 حيؼٛذ رمٗ أششف ػجذ انشؽًٍ أؽًذ 1
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 9/6116/ 61 – 61  انغٕاَت انًبنٛخ ٔانمبََٕٛخ فٗ األػًبل انغبيؼٛخ  سٚٓبو يخزبس اؽًذ أيبٌو.و/  6

 19/16/6116 - 18 يششٔػبد انجؾٕس انزُبفغٛخ انًؾهٛخ ٔانؼبنًٛخ

 63/1/6117 - 66 خ كزبثخ انًمبنخ انؼهًٛخكٛفٛ

 6117/ 5/  66 – 61 أخاللٛبد انجؾش انؼهًٙ

 19/16/6116 - 18 يششٔػبد انجؾٕس انزُبفغٛخ انًؾهٛخ ٔانؼبنًٛخ / ٔالء ئثشاْٛى ػجذ انٓبد٘  و.و 7

 5/6117/ 66 – 61 أخاللٛبد انجؾش انؼهًٗ ص / غبدح ػجذ انؼضٚض اإليبو 8

 8/6117/ 9 – 8 خ انًمبنخ انؼهًٛخكٛفٛخ كزبث

 16/6116/ 19 – 18 أخاللٛبد انجؾش انؼهًٙ ص/ عبسح َجّٛ أؽًذ يؾًذ يبسّٚ 9

 8/6117/ 9 – 8 كٛفٛخ كزبثخ انًمبنخ انؼهًٛخ

 8/6117/ 14 – 13 ئداسح انٕلذ ٔاالعزًبػبد ص / آالء ٚبعش دسٔٚش  11

11 
 ص/ ُْذ يؾًذ ػُزش

 16/6116/ 19 – 18 ئداسح األصيبد ٔانكٕاسس

 1/6117/ 9 – 8 انُشش انؼهًٙ

 6117/ 5/  66 – 61 أخاللٛبد انجؾش انؼهًٙ

 8/6117/ 7 – 6 يؼبٚٛش انغٕدح فٗ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ

 8/6117/ 68 – 67 انؼشض انفؼبل ص/ أيغذ انغٛذ  أؽًذ عبنى 16

 65/7/6117-64 ٛى انًخزهفخيٓبساد االرصبل فٙ أًَبغ انزؼه ص/ آٚخ يؾًذ أثٕ انفعم 13

14 
 ص/ ثغًخ عبيٙ َشأد

 16/6116/ 19 – 18 أخاللٛبد انجؾش انؼهًٙ

 1/6117/ 9 – 8 انُشش انؼهًٙ

 8/6117/ 14 – 13 اداسح انٕلذ ٔاالعزًبػبد

 16/6116/ 19 – 18 أخاللٛبد انجؾش انؼهًٙ ص/ فبغًخ ثكش ػجذ انخبنك 15

 1/6117/ 9 – 8 انُشش انؼهًٙ

 8/6117/ 61 – 61 أخاللٛبد انجؾش انؼهًٙ ص/ َؼًذ صالػ نطفٙ 16
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 6116/6117انًؼٛذٍٚ انغذد خالل انؼبو  درؼُٛٛب -8
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 انًإرًش انغُٕ٘ نهمغى -9
 

 ٔكبٌ ثشَبيظ انًإرًش كبنزبنٙ  16/6/6117األؽذ انًٕافك نهمغى ٕٚو  انؼهًٗ انضبنشػمذ انًإرًش              

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 اػزًبد يغهظ انكهٛخ نهزمشٚش  اػزًبد يغهظ انمغى نهزمشٚش

  /       /6117    /       /6117 

 

 ربسٚخ انمٛذ األعى و

 6116/  11/  7 ص/ ًُٚٗ ػبدل عجش 1

 6116/  11/  7 ص/ أيُّٛ أؽًذ أغب 6

 6116/  11/  7 ص/ ْبعش اؽًذ ئثشاْٛى 3

 6116/  11/  7 ٛى انغٛذيُٗ ئثشاْص/  4

 انًٕظٕع انٕلذ

11.31 - 16 Registration 

16 – 16.31 Opening Talks and department achievements 

16.31 – 1.31 Presentation sessions 

1.31 - 6 Coffee break and poster sessions 

2 – 2.30 Closing ceremony and recommendations 


