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 الصٔدالىٔا  الضيْٖ لكضهلتكزٓز ا
  2020/    2019 عً العاو اجلامعٕ

 رصال٘ الكضه  .1

ٓضَه الكضه فٙ بياٛ الصٔدلٕ العصزٖ املتنٔش مً خالل تكدٓه رصال٘ تعلٔنٔ٘ ّعثُٔ متنٔشٗ ٓيفـز   

ٔدلٔ٘ عـً  بَا عً بكٔ٘ األقضاو األخزٚ بالهلٔ٘ ٍّذِ الزصال٘ تتنثل فٙ إعطاٛ جزعُ  مسُ مً املعلْمـا  الصـ  

املضترطزا   الدّأٜ٘ علٙ اختالف أىْاعَا مً ذٔث تصنٔنَا ّصـٔاتتَا ّضطـاٍا ّتكٔٔنَـا  ّالْقـْف علـٙ      

ثباتَا ّفاعلٔتَا. ننا أٌ البرث العلنٙ ٓعترب الزنً الزنني مً رصـال٘ الكضـه  األصاصـٔ٘ ّ لـو بَـدف تطـْٓز       

 ٜل فٙ عامل الدّاٛ.ّضدٓث العلْو الصٔدلٔ٘ لتْانب العصز ّتلرل بالتطْر اهلا
 

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. 

 

  رؤٓ٘ الكضه .2

ٓتطلع الكضه إىل رؤٓ٘ مضتكبلٔ٘ ّطنْذ٘ تتنثل فٙ اليَْض باملكزرا  الدراصٔ٘ التٙ ٓكْو بتدرٓضَا 

عٔث تهٌْ املضترطزا  الصٔدلٔ٘ تا تكلٔدٓ٘ ّ ا  مز ّ  عالجٕ ىاجح ننا ٓتطلع الكضه إىل ضطا أعهال 

ملفعْل العالجٕ امليْط بُ لصاحل املزٓض الذٖ صٔدلٔ٘ مْجَ٘ لتكلٔل اآلثار اجلاىبٔ٘ للدّاٛ ّمً ثه تععٔه ا

ميثل اهلدف ّالغآ٘ ننا أٌ الكضه ٓزٚ لتركٔل  لو أٌ ٓضتددو أذدث التكئا  ّاألصالٔب املتبع٘ فٙ الدّل 

 األنثز تكدما.

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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 أّاًل:  عٌْٝ  أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط: ـ   
 الضا ٗ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط .1

 

 
 
 

 الوظيفة مـــــــــــــــــــــــــاالس م

 أصتا  متفزغ أ. . ذضً ذلند ذضً الصباغ 1

 أصتا  متفزغ أ. . ذلاصً ذلند مغالٕ  2

 أصتا  متفزغ أ. . عبد اجلْا  ذلنٕ عبد اجلْا  3

 أ. . ٓضزٚ الضعٔد إبزأٍه 4
 متفزغ أصتا  

  مزافك٘ سّج٘

  غأصتا  متفز أ. . خاٖ الضٔد جرب جرب 5
 متفزغ  أصتا  أ. . ثياٛ ذلند الضعٔد بزد 6

 متفزغ أصتا   جالل ذلنْ  عبد الغيٙ  .أ. 7

 ّرٜٔط قضه الصٔدالىٔا  أصتا   أ. . أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌ 8

  تفزغأصتا  مضاعد م عبد امليعه ذلند فْ ِ  .أ.و. 9

 أصتا  مضاعد  إرٍاٌ إبزأٍه أبْ ٍاعه  .أ.و. 10

  . رذاب ذلند ْٓصف ٍاللأ.و. 11
 أصتا  مضاعد 

  إعارٗ
 أصتا  مضاعد  صالح الدًٓ الدٍاٌ ِمزّ  .أ.و. 12

 أصتا  مضاعد  و عبد امليعه الضعٔدأ.و. . إهلا 13

  مدرظ ُ ىعا صالم . جزمني 14

  مدرظ  . مارٓشا فؤا  فزد 15

  . ذلند مصطفٙ إبزأٍه 16
 مدرظ 
  سّج٘مزافك٘ 

 مدرظ   . ىَٙ ذلند صاحل مزعٙ 17
 مدرظ   . أماٗ ذلضً مطاّع 18

19 
  مدرظ امحد مارُٓ ُ .  عاٛ ىبٔ

 رعآ٘ طفل
 مدرظ  . رَٓاو رلتار امحد أماٌ 20

 ّالٛ إبزأٍه عبد اهلا ٚ .  21
 مدرظ

 رعآ٘ طفل  



 جــــــامع٘ امليصــْرٗ
 نلٔ٘ الصٔدلـــ٘

 ىٔا قضه الصٔدال
 2018/2019التكزٓز الضيْٖ 

 
 

 

 3 

 أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط معاّىٙالضا ٗ  .2

 

 الْظٔف٘ االصـــــــــه و
 مدرظ مضاعد   و.و / تا ٗ عبد العشٓش اإلماو 1
  بعث٘ خارجٔ٘ بإزللرتا - مدرظ مضاعد  و.و / ىَٙ فْسٖ أبْ اجملد 2
 مدرظ مضاعد  و.و / تكٕ أعزف عبد الزمحً 3
 رعآ٘ طفل  - مدرظ مضاعد ىبُٔ امحد مارُٓ ِو.و / صار 4
 مدرظ مضاعد / ٍيد ذلند عيرتو.و  5
 مدرظ مضاعد و.و/ راىدا ٍاىٞ عْضني 6

 مدرظ مضاعد و.و/ أدلد الضٔد  أمحد صامل 7

  جامع٘ لٔفزبْل-عطْ االجاسٗ الدراصٔ٘ باملنله٘ املتردٗ  -معٔدٗ  الهاتبمتْىل / ٍبُ ذضً  ص 8
  معٔدٗ    ص / آالٛ ٓاصز  رّٓػ 9
      معٔدٗ ص / أمئ٘ ذلند فَنٕ 10
 معٔدٗ    ص/ آٓ٘ ذلند أبْ الفطل 11
  أجاسٗ  راصٔ٘معٔدٗ   ص/ بضن٘ صامٕ ىغأ  12
 معٔدٗ   ص/ فاطن٘ بهز عبد اخلالل 13

 أجاسٗ ّضع - معٔدٗ  ص/ ىعنت صالح لطفٕ 14

 معٔدٗ  ص/ إمياٌ حيٕ ذلند جاب اهلل 15

 معٔدٗ  ص/ ىدٚ إبزأٍه رٓاض 16
  أجاسٗ ّضع -   معٔدٗ  ذدص/ أمساٛ أمحد عبد الْا 17

 أجاسٗ رعآ٘ طفل -    معٔدٗ ص/ مييٙ عا ل جرب 18

 معٔدٗ ص/ أمئُ أمحد أتا 19

 معٔدٗ ص/ ٍاجز امحد إبزأٍه 20

 معٔدٗ ص/ ميٙ إبزأٍه الضٔد 21

 معٔد ص / عنز دلدٚ امني 22
 معٔدٗ ص / ميال فهُٔ ذلنْ  23
 معٔد ص/امحد ىغأ  الضٔد علٙ 24
 معٔد / ذلند عا ل ذلند طيطاّٖص 25
 معٔدٗ   ص/ صَاو ابزأٍه الضٔد امحد 26
 معٔدٗ   ص/ ىزّٓد طارم بيدم 27

 معٔدٗ   ص/ مسز ذلند احلضٔيٙ 28

 معٔدٗ   ص/ إمياٌ مصطفٙ ذضً 29
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 إذصأٜ٘ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط ّاهلٔٝ٘ املعاّى٘ -3
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2018/2019للعاو اجلامعٕ للضا ٗ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط  اجلشٜٔ٘ االىتدابا  -4

 
 
 
 
 

 2019/2020 أعطاٛ دللط الكضه للعاو اجلامعٕ -5

 اإلمجالٕ أجاسا  علٕ رأظ العنل الصف٘ الدرج٘

 أصتا 
 7 1 6 متفزغ
 1 ـــــ 1 عامل

أصتا  
 مضاعد

 1 ـــــ 1 متفزغ
 4 1 3 عامل

 8 3 5 عامل مدرظ

 21 5 16 إمجالٕ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط

اهلٔٝ٘ 
 املعاّى٘

 7 2 5 مدرظ مضاعد

 22 5 17 معٔد

 29 7 22 إمجالٕ اهلٔٝ٘ املعاّى٘ 

اإلمجالٕ )أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط + 
 50 12 38 ى٘ (اهلٔٝ٘ املعاّ

 فرتٗ  االىتداب  اجلَ٘ امليتدب إلَٔا الدرج٘ العلنٔ٘ اإلصه و
 االربعاٛ جامع٘ ذْرظ بدمٔاط أصتا  مضاعد /  مزّٗ صالح الدًٓ الدٍاٌ  أ.و. 3
 االربعاٛ جامع٘ ذْرظ بدمٔاط أصتا  مضاعد و عبد امليعه الضعٔد /  إهلا أ.و. 3
 االذــد  جامع٘ ذْرظ بدمٔاط مدرظ  ./ جزمني ىعا صالم٘  4
 االثيني  جامع٘ ذْرظ بدمٔاط مدرظ  ./ مارٓشا فؤا  فزد  5

 الْظٔف٘ االصه و
 ّرٜٔط قضهأصتا   الععٔه صلٔناٌ أ. . أصام٘ عبد 1



 جــــــامع٘ امليصــْرٗ
 نلٔ٘ الصٔدلـــ٘

 ىٔا قضه الصٔدال
 2018/2019التكزٓز الضيْٖ 

 
 

 

 5 

 
 

 أصتا  متفزغ أ. . ذضً ذلند ذضً الصباغ 2

 أصتا  متفزغ أ. . ذلاصً ذلند مغالٕ  3

 أصتا  متفزغ أ. . عبد اجلْا  ذلنٕ عبد اجلْا  4

 متفزغ أصتا  أ. . ثياٛ ذلند الضعٔد بزد 5

 متفزغ أصتا     جالل ذلنْ  عبد الغيٙأ. .  6

 متفزغ -أصتا   مضاعد امليعه ذلند فْ ِعبد    .أ.و. 7

 أصتا  مضاعد أ.و. . إرٍاٌ إبزأٍه أبْ ٍاعه 8

 أصتا  مضاعد صالح الدًٓ الدٍاٌ ِأ.و. . مزّ 9

 أصتا  مضاعد أ.و. . إهلاو عبد امليعه الضعٔد 10

 مدرظ  ّأمني اجمللط  . مارٓشا فؤا  فزد بغدا ٖ 11

 مدرظ  . ىَٙ ذلند صاحل 12

     مدرظ أماٗ ذلضً مطاّع .  13

 مدرظ  . رَٓاو رلتار امحد اماٌ  14
 مدرظ  . ّالٛ إبزأٍه عبد اهلا ٚ 15



 جــــــامع٘ امليصــْرٗ
 نلٔ٘ الصٔدلـــ٘

 ىٔا قضه الصٔدال
 2018/2019التكزٓز الضيْٖ 

 
 

 

 6 

 بالكضه العاملٌْ  

 

 العنال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إذصأٜ٘ العاملني بالكضه
  

 اإلمجالٕ أجاسا  العنل علٕ رأظ الفٝــــ٘

 2 ــ 2 اإل ارٌْٓ
 6 1 5 الفئٌْ
 7 - 7 العنال

 15 1 14 اإلمجالٕ
 

 املالذعا   الفئٌْ  و  املالذعا   اال ارٌْٓ  و 
  الضٔد/ الضٔد ذلند البَيضاّٚ 1  أمحد صالح عبد الفتاح أ /  1

 فَٔه  / الضٔدٗ صبحأ  2
 

  لضٔدٗ / رعا محدٖ الٍْٔدٚا 2

  الضٔدٗ/ أو علٙ بزنا  عبد احملضً  3

 رعآ٘ طفلأجاسٗ  فاطن٘ فترٕ ذلند الضٔدٗ /  4   

  الضٔد / عشمٙ إبزأٍه تْفٔل 5   

  ٗ / فاطن٘ ذلند ٍالل  الضٔد 6  

 مالذعا   االصه  و
  الضٔدٗ / صباح املزصٙ مطز 1
  ندٖ الشنٕالضٔدٗ/ ىعنا  احمل 2
  ذلند   الضٔدٗ/ أمل فترٕ 3
  الطنَٔٙ   هالضٔدٗ/ مين عبد امليع 4
 بالْٔمٔ٘ الضٔدٗ / رَٓاو  ذلنْ  صاحل 5

 بالْٔمٔ٘ الضٔدٗ /  عٔناٛ علٙ عبد اللطٔف 6

 بالْٔمٔ٘ صربٖذلند ذضً الضٔدٗ/ محام٘  7
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 : ـ ثاىًٔا : عٌْٝ التعلٔه ّالطالب
 ٘ىبذٗ رلتصزٗ عً الكضه ْٓضح بَا أٍنٔ٘  راص٘ مْا  الكضه لطالب الصٔدل.   

  ـعلَٔا ّاإلعزافاملْا  اليت ٓكْو الكضه بتدرٓضَا: 

 

 ألصاصٕاالربىامخ  -أ
 :٘ىعاو الالٜر٘ الكدمي- 
 الفزق٘ الكاٜنٌْ بالتدرٓط  املكزر و

 املضترطزا  الصٔدلٔ٘ ّالصٔدل٘ احلْٔٓ٘ 1

 أ. . ذلاصً ذلند مغاىل
  . إرٍاٌ إبزأٍه أبْ ٍاعهأ.و.
  . مزّٗ صالح الدًٓ الدٍاٌأ.و.

  . ىَٙ ذلند صاحل

 الثالث٘

 املضترطزا  الصٔدلٔ٘ ّصٔدل٘ املضتغفٔا  2
 . عبد اجلْا  ذلنٙ عبد اجلْا أ. 

 الزابع٘ أ. . أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌ

 الصٔدل٘ الصياعٔ٘ ّتهيْلْجٔا الصٔدل٘ 3
  . جالل ذلنْ  عبد الغيٙ الضٔدأ.و.
 الزابع٘  . اهلاو عبد امليعه الضعٔدأ.و.

 إ ارٗ األعنال الصٔدلٔ٘ 4

 جالل ذلنْ  عبد الغيٙ الضٔد . أ.و. 
 امليعه الضعٔداهلاو عبد  . أ.و.

 عطْ ٍٔٝ٘ تدرٓط مً نلٔ٘ التحارٗ
 الزابع٘
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 ٘بيعاو الضاعا  املعتندٗ اجلدٓدٗ الالٜر:- 
 

 الكاٜنٌْ بالتدرٓط  املضتْٚ املكزر و

 األّل التْجُٔ الصٔدلٕ 1
 )فصل  راصٕ أّل (

  أ.و. . عبد امليعه ذلند فْ ِ
 مزّٗ صالح الدًٓ الدٍاٌ . أ.و.

 كْم إىضاٌذ 2
 األّل

 )فصل  راصٕ أّل (

  أماٗ ذلضً مطاّع  / .  
  عطْ ٍٔٝ٘ تدرٓط  مً  نلٔ٘ احلكْم . 

 الصٔدل٘ الطبٔعٔ٘  3
 األّل

 )فصل  راصٕ ثاىٙ(

 أ. . ثياٛ ذلند بزد
 ُجزمني ىعا صالم . 

 صٔدالىٔا  4
 الثاىٙ

 )فصل  راصٕ أّل (

 أ. . ذضً ذلند ذضً الصباغ
 عبد الغيٙ الضٔد جالل ذلنْ  . أ.و.

 الثاىٙ تغزٓعا  صٔدلٔ٘ ّأخالقٔا  املَي٘ 5
 )فصل  راصٕ أّل (

 مزّٗ صالح الدًٓ الدٍاٌ . أ.و.
 جزمني ىعا صالمُ . 

  1-املضترطزا  الصٔدلٔ٘ 6
 الثاىٙ

 )فصل  راصٕ ثاىٙ (

 عبد اجلْا  ذلنٙ عبد اجلْا  .أ. 
 أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌ. أ. 
 لدًٓ الدٍاٌمزّٗ صالح ا . أ.و.

  2-املضترطزا  الصٔدلٔ٘ 7
 الثالث

 )فصل  راصٕ أّل(

 عبد اجلْا  ذلنٙ عبد اجلْا  .أ. 
 أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌ. أ. 
 أرٍاٌ ابزأٍه  ابْ ٍاعه . أ.و.

 الثالث صٔدل٘ املضتغفٔا      8
 )فصل  راصٕ ثاىٙ(

  أرٍاٌ ابزأٍه  ابْ ٍاعه . أ.و.
  . ىَٙ ذلند صاحل 

 اٗ ذلضً مطاّعأم 0 

 الزابع صٔدل٘ ذْٔٓ٘    9
 )فصل  راصٕ أّل(

 ذلاصً ذلند عبد اهلا ٚ .أ. 
  . مارٓشا فؤا  فزد

 ىَٙ ذلند صاحل . 

 الزابع   1-صٔدل٘ صياعٔ٘  10
 )فصل  راصٕ ثاىٙ (

 . . ذضً ذلند ذضً الصباغأ
   . اهلاو عبد امليعه الضعٔد

 اخلامط دصٔدل٘ صياعٔ٘ ّممارص٘ التصئع اجلٔ 11
 )فصل  راصٕ أّل (

 أ. . ثياٛ ذلند بزد
 أماٗ ذلضً مطاّع 0 

 اخلامط إ ارٗ أعنال صٔدلٔ٘ 12
 ( ثاىٕ)فصل  راصٕ 

  . ىَٙ ذلند صاحل 
 )نلٔ٘ التحارٗ( عطْ ٍٔٝ٘ تدرٓط مً  0 

 التضْٓل الدّاٜٕ 13
 اخلامط
 ( ثاىٕ)فصل  راصٕ 

   . اهلاو عبد امليعه الضعٔد
 مً عزن٘ أ ّٓ٘( صٔدلٕ)الغشالٕٔف أمحد عبد اللط0 

 
ّاليت  ٓكْو  عله اليفطما ٗ  ٍّٙأصاتذٗ مً خارد الهلٔ٘  ابتدرٓضَبعض املْا  اليت ٓكْو   ننا ٓغزف الكضه علٕ

 الطب.بتدرٓضَا أصاتذٗ مً نلٔ٘ 
 بزىامخ الصٔدل٘ اإلنلٔئهٔ٘ :ــ -ب
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 املضتْٖ الكاٜنٌْ بالتدرٓط أصه املكزر نْ  املكزر و

1 PT 201 ٜ٘ٔأ. . ثياٛ ذلند بزد (2)ف صٔدل٘ فٔشٓا 
 صالم٘ جزمني ىعا . 

 األّل

2 PT 202 أ. . ثياٛ ذلند بزد (1تْجُٔ صٔدلٕ  )ف 
 األّل أ.و. . جالل ذلنْ  عبد الغيٙ الضٔد

3 HU201 ٌأماٗ ذلضً مطاّع (2)ف ذكْم اىضا .   

 األّل ذلنْ  )نلٔ٘ ذكْم ( الدًٓ  . ذضاو

4 PT403 أ. . ذضً ذلند ذضً الصباغ (2)ف 1-طزا  صٔدلٔ٘ مضتر 
 الثاىٙ أ.و. . جالل ذلنْ  عبد الغيٙ الضٔد

5 PT404  ٘ٔأ. . أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌ (2)فتغزٓعا  صٔدل 
 الثاىٙ أ.و. . مزّٗ صالح الدًٓ الدٍاٌ

6 PT 505  ٘ٔ(1)ف 2-مضترطزا  صٔدل 
 أ. . أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌ

 ُ صالم . جزمني ىعا
  . مارٓشا فؤا  فزد

 الثالث

7 PT 506 ٗاهلاو عبد امليعه الضعٔد (1)ف  صٔدلٔ٘األعنال ال إ ار .  
 الثالث أمحد الغشاىل  . 

8 PT 607 أ. . ذضً ذلند ذضً الصباغ (2التكئ٘ الصٔدلٔ٘ )ف 
 الثالث  . اهلاو عبد امليعه الضعٔد

9 PT 609 
الصٔدل٘ احلْٔٓ٘ ّالتنثٔل 

 (2ٙ )فالدّاٜ
 أ. . ثياٛ ذلند بزد
 الثالث  . مارٓشا فؤا  فزد

10 PT 608 ٘أ. . ذضً ذلند ذضً الصباغ مشاّل٘ مَي٘ الصٔدل 
 الثالث  . صرز ذلند احلحار

11 PP 701 أ. . أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌ (1)ف  غع٘املضترطزا  امل 
 الزابع  . مزّٗ صالح الدًٓ الدٍاٌأ.و. 

12 PP 704 
 حملهن٘ املْصل٘ للدّاٛاألىعن٘ ا

 (1)ف
 أ. . ذضً ذلند ذضً الصباغ

 الزابع  . اهلاو عبد امليعه الضعٔدأ.و.

13 PP 703  ٘أ. . ذضً ذلند ذضً الصباغ (1)ف ضتغفٔا املصٔدل 
 الزابع أ. . ثياٛ ذلند بزد

14 PP 806 اهلاو عبد امليعه الضعٔدأ.و. (1الدّاٜٕ )فتضْٓل ال .   
 الزابع تضْٓل عزن٘ ىْفارتط (  . ذلند مضعد )مدٓز

15 PT E13   (1التحنٔل  )فمضترطزا 
 أ.و. . مزّٗ صالح الدًٓ الدٍاٌ 

  . ىَٙ ذلند صاحل
  . أماٗ ذلضً مطاّع

مكزر 
 اختٔارٖ

 

 الربىامخ األصاصٙ إذصأٜ٘ ىتاٜخ مكزرا  . أ
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 الصٔدل٘ اإلنلٔئهٔ٘إذصأٜ٘ ىتاٜخ مكزرا  بزىامخ  . ب

 إصه املكزر و
 الفزق٘

 عد  الطالب
 ىضب٘ اليحاح

 أ ٚ االمتراٌ إمجاىل

 UR 112كْم اإلىضاٌ ) فصل  راصٕ أّل (ذ 1

املضتْٚ 
 األّل

798 758 100 % 

 % PT 111 843 793 90.79 فصل  راصٕ أّل (  التْجُٔ الصٔدلٕ ) 2
 %  PT 122 810 765 87,19) فصل  راصٕ ثاىٕ (  صٔدل٘ طبٔعٔ٘  3
 PT 213(  ) فصل  راصٙ أّل  الصٔدالىٔا  4

 
املضتْٚ 
 الثاىٕ

730 713 95,93 % 

 % PP 213 715 708 95.90(  ) فصل  راصٕ أّل تغزٓعا  صٔدلٔ٘ ّأخالقٔا  املَي٘ 5

 %  PT 224 723 712 97,89 (  ) فصل  راصٕ ثاىٕ 1-مضترطزا  صٔدلٔ٘  6
املضتْٚ  PT 315 (  ) فصل  راصٕ أّل 2-مضترطزا  صٔدلٔ٘  7

 الثالث
977 952 96.74 % 

 %  PP325 985 947 84,58(  صٕ ثاىٕ) فصل  را صٔدل٘ املضتغفٔا  8
املضتْٚ   (  ) فصل  راصٕ أّلصٔدل٘ ذْٔٓ٘   9

 الزابع
1097 1074 97.67 % 

 %  PT427 1055 1039 98,65 ( ) فصل  راصٕ ثاى1ٕ-صٔدل٘ صياعٔ٘  10
 ( ) فصل  راصٕ أّلصٔدل٘ صياعٔ٘ ّممارص٘ التصئع اجلٔد 11

املضتْٚ 
 اخلامط

1052 1051 98.00 % 
 %  PT529 1046 1045 100 ()فصل  راصٕ ثاىٕ إ ارٗ أعنال صٔدلٔ٘ 12
 % PP528 1053 1048 98,98 ()فصل  راصٕ ثاىٕالتضْٓل الدّاٜٙ  13

 ىضب٘ اليحاح عد  الطالب الفزق٘ إصه املكزر نْ  املكزر و
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  : ـلثكافٔ٘ الدراصا  العلٔا ّالعالقا  اعٌْٝ  لثًا :ثا

 :ــ بزامخ الدراصا  العلٔا  .1

 (PPD-(100اّال  بلْو الصٔدل٘ اإلنلٔئهٔ٘ 

 الفصل الدراصٙ األّل 
 إصه عطْ ٍٔٝ٘ التدرٓط كزرملنْ  ا اصه املكزر

 متراٌأ ٚ اال إمجاىل

1 PT 202  ٕتْجُٔ صٔدل 

املضتْٚ 
 األّل

315 306 89.54 % 

2 PT 201 ٜ٘ٔ90.00 300 309 صٔدل٘ فٔشٓا % 

3 HU201 ٌ99,62 264 270 ذكْم اىضا % 

4 PT403 ٘ٔاملضتْٚ     1-  مضترطزا  صٔدل
 الثاىٕ

271 268 99.25 % 

5 PT404  ٘ٔ98,52 271 272 تغزٓعا  صٔدل % 

6 PT 505 2-ضترطزا  صٔدلٔ٘ م 

املضتْٚ 
 الثالث

266 253 98.02 % 

7 PT 506 ٗ85.39 267 282 صٔدلٔ٘األعنال ال إ ار % 

8 PT 607 ٘ٔ95.90 244 258 التكئ٘ الصٔدل % 

9 PT 609 ٜٙ98.44 257 265 الصٔدل٘ احلْٔٓ٘ ّالتنثٔل الدّا  % 

10 PT 608 ٘97.21 251 257 مشاّل٘ مَي٘ الصٔدل  % 

11 PP 701 غع٘املضترطزا  امل 

املضتْٚ 
 الزابع

260 255 99.22  % 

12 PP 704 ٛ97.42 233 245 األىعن٘ احملهن٘ املْصل٘ للدّا  % 

13 PP 703  ٘99,24 264 274 ضتغفٔا املصٔدل % 

14 PP 806 99,63 274 275 الدّاٜٕتضْٓل ال % 
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 ممارص٘ صٔدلٔ٘ PD-104 
 )قضه املنارص٘ الصٔدلٔ٘(  / معتشٗ ذلنْ  ذضب الضٔد

  / ىَٙ ذلند صاحل املتْىل
 ٙالثاىٕ الفصل الدراص 

 إصه عطْ ٍٔٝ٘ التدرٓط نْ  املكزر إصه املكزر

 PPD-106 ذزنٔ٘ الدّاٛ االنلٔئهٔ٘

 أ. / ذلاصً ذلند عبد اهلا ٖ مغالٕ  

  / معتشٗ ذلنْ  ذضب الضٔد )قضه املنارص٘ الصٔدلٔ٘(
  / مارٓشا فؤا  فزد بغدا ٖ

 ( PAD-(100ثاىٔا  بلْو رقاب٘ اجلْ ٗ ّالترلٔل الدّاٜٕ 
 لدراصٙ األّلالفصل ا 

 إصه عطْ ٍٔٝ٘ التدرٓط نْ  املكزر   إصه املكزر 

 PAD-103 ثبا  املضترطزا  الصٔدلٔ٘ 
 جالل ذلنْ  عبد الغيٙ . أ.و.  

 اهلاو عبد امليعه الضعٔد. أ.و.  
 ٕالفصل الدراصٙ الثاى 

  إصه عطْ ٍٔٝ٘ التدرٓط نْ  املكزر املكزر إصه

 PAD-107 تأنٔد اجلْ ٗ
 ذلنْ  عبد الغيٙ  جالل. أ.و.  

 اهلاو عبد امليعه الضعٔد. أ.و.  
 B100-( (PTDثالثًا  بلْو مضترطزا  التحنٔل )

 الفصل الدراصٙ األّل 
 إصه عطْ ٍٔٝ٘ التدرٓط نْ  املكزر   إصه املكزر 

 PTD –B101 تهيْلْجٔا مضترطزا  التحنٔل
 أ.و. / مزِّ صالح الدًٓ الدٍاٌ

  / أماٗ ذلضً مطاّع

 PTD -B102   الطبٔعٔ٘ فٙ مضترطزا  التحنٔلاملهْىا
  / جزمني ىعا صالمُ 

  / ىَٙ ذلند صاحل

 PTD -B103 عله أىضح٘ اجللد ّتطبٔكاتُ الطبٔ٘

 أ.و. / مزِّ صالح الدًٓ الدٍاٌ
  / مارٓشا فؤا  فزد

 ص/ أمحد صلٔناٌ مجع٘

 PTD -B104  راص٘ ثبا  ّختشًٓ مضترطزا  التحنٔل
 الصباغا. / ذضً ذلند ذضً 

 أ. / ثياٛ ذلند الضعٔد بزد
 ٕالفصل الدراصٙ الثاى 

  إصه عطْ ٍٔٝ٘ التدرٓط نْ  املكزر إصه املكزر

 PTD -B105 أىعن٘ متكدم٘ لتْصٔل الدّاٛ
 أ.و. / إرٍاٌ إبزأٍه أبْ ٍاعه

  / ىَٙ ذلند صاحل

 PTD -B107 تكٔٔه مضترطزا  التحنٔل
  / مارٓشا فؤا  فزد

  / أماٗ ذلضً مطاّع



 جــــــامع٘ امليصــْرٗ
 نلٔ٘ الصٔدلـــ٘

 ىٔا قضه الصٔدال
 2018/2019التكزٓز الضيْٖ 

 
 

 

 13 

 (PTM- 200) بزىامخ املاجضتا .2
 اصه عطْ ٍٔٝ٘ التدرٓط نْ  املكزر اصه املكزر

 PTM-201  راص٘ ذزنٔ٘, ثبا  ّختشًٓ املضترطزا  الصٔدلٔ٘
 أ. / ذضً ذلند ذضً الصباغ

 أ. / ثياٛ ذلند الضعٔد بزد 

  / جزمني ىعا صالمُ  PTM-202 ذزنٔ٘ الدّاٛ 
  / أماٗ ذلضً ذلند مطاّع  

 أ. / عبد اجلْا  ذلنٙ عبد اجلْا     PTM-203 متكدم٘ لتْصٔل الدّاٛ أىعن٘

 أ.و.  / إرٍاٌ إبزأٍه أبْ ٍاعه
 املكزر االختٔارٖ

 PTM-2EC أىعن٘  ّأٜ٘ للترهه فٙ تْصٔل الدّاٛ 
 أ. / أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌ

 أ.و.  / مزِّ صالح الدًٓ الدٍاٌ 

 (PTP- 300) ْر الفلضف٘ فٙ الصٔدالىٔا نت بزىامخ  .3

 الفصل الدراصٙ األّل 
 إصه عطْ ٍٔٝ٘ التدرٓط نْ  املكزر   إصه املكزر 

 أ. / أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌ PTP-301 البْلٔنزا 
 مزِّ صالح الدًٓ الدٍاٌ /أ.و.  

 PTP-302 التربٔب ّالهبط
  أ.و.  / إرٍاٌ إبزأٍه أبْ ٍاعه

  / مارٓشا فؤا  فزد
 ٕالفصل الدراصٙ الثاى 

  إصه عطْ ٍٔٝ٘ التدرٓط نْ  املكزر صه املكزرإ

 PTD -B105 االىتغار
 أ. / أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌ

 اهلاو عبد امليعه الضعٔد/ أ.و.  

 PTD -B107 العياصز املغع٘  - اختٔارٖمكزر 
 أ. / أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌ

  / جزمني ىعا صالمُ
 

 

 

 
 
 
 
 ) املاجضتا املَيٙ( لدّاٜٙالزقاب٘ اليْعٔ٘ ّالترلٔل ابزىامخ  .4

 

 الكاٜنٌْ بالتدرٓط املكزر و
1 

Drug delivery and disposition 
 أ. / ذضً ذلند ذضً الصباغ

 أ. / ثياٛ ذلند الضعٔد بزد 
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2 
Sterile pharmaceutical dosage form 

   / ىَٙ ذلند صاحل

 / أماِ ذلضً مطاّع    
 

 (Pharm D)  نلٔئهٔ٘  نتْر الصٔدل٘ فٙ الصٔدل٘ االبزىامخ  .5
 

 الكاٜنٌْ بالتدرٓط املكزر و
1 

Applied clinical pharmacokinetics 

   / ىَٙ ذلند صاحل 
  /  اما بغا ) مً اخلارد ( 
  / ىَٙ اصام٘ ) مً اخلارد ( 
 و و / ادلد صامل ) عنلٙ ( 

 

 

 الدبلْما  إذصأٜ٘ ىتاٜخ مكزرا 

 
 إذصأٜ٘ ىتاٜخ بزىامخ املاجضتا

 ىضب٘ اليحاح عد  الطالب املكزر و
 أدى االمتحان إجمالي

 % 4 4 100 (PTM-201ثبا  ّختشًٓ املضترطزا  الصٔدلٔ٘ )  راص٘ ذزنٔ٘ 1
 %  4 3 100 (PTM-202) ذزنٔ٘ الدّاٛ  2
 % 4 4 100 (PTM-203) أىعن٘ متكدم٘ لتْصٔل الدّاٛ 3

  بلْو إصه املكزر و
 عد  الطالب

 اليحاح ىضب٘
 أ ٚ االمتراٌ إمجاىل

الصٔدل٘  (PPD-108ممارص٘ صٔدل٘ املضتغفٔا  ) 1
 اإلنلٔئهٔ٘

(PPD-100) 

187 174 93.04 % 

 % 183 178 77.53 (PPD-106ذزنٔ٘ الدّاٛ االنلٔئهٔ٘ ) 2

ّ اجلْ ٗ رقاب٘  (PAD-103املدتلف٘ )الصٔدلٔ٘ ثبا  املضترطزا   4
 الترلٔل الدّاٜٕ

(PAD-100) 

8 7 100  % 

 %  7 7 100 (PAD-107تأنٔد اجلْ ِ ) 5

 PTD –B101 تهيْلْجٔا مضترطزا  التحنٔل 1
 بلْو مضترطزا  

التحنٔل 
(B100-(PTD 

15 14 92.86 % 

- PTD املهْىا  الطبٔعٔ٘ فٙ مضترطزا  التحنٔل 2

B102 15 13 100  % 

 %  PTD -B103 15 13 100 عله أىضح٘ اجللد ّتطبٔكاتُ الطبٔ٘ 3

 %  PTD -B104 15 12 100  راص٘ ثبا  ّختشًٓ مضترطزا  التحنٔل 4
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 %  4 3 100 (PTM-204) )املكزر االختٔارٖ( أىعن٘  ّأٜ٘ للترهه فٙ تْصٔل الدّاٛ 4

  نتْر الفلضف٘ فٙ الصٔدالىٔا إذصأٜ٘ ىتاٜخ بزىامخ 
 

 المقرر م
نسبة  عدد الطالب

 أدى االمتحان إجمالي النجاح

 % PTP-301      3 3 100 زا البْلٔن 1

 % PTP-302 3 3 100  التربٔب ّالهبط 2

 % 5 5 100 (PTP-303)اإلىتغار  1

 % 5 5 100 (PTP-605)مكزر اختٔارٚ )عياصز مغع٘(  2

 بزىامخ الزقاب٘ اليْعٔ٘ ّالترلٔل الدّاٜٙ ) املاجضتا املَيٙ( إذصأٜ٘ ىتاٜخ

 املكزر و
 أ ٚ االمتراٌ مجاىلإ ىضب٘ اليحاح عد  الطالب

1 Drug delivery and disposition 10 9 100 % 

2 Sterile pharmaceutical dosage form 3 2 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Pharm D)   نتْر الصٔدل٘ فٙ الصٔدل٘ االنلٔئهٔ٘ بزىامخ   إذصأٜ٘ ىتاٜخ
 

 املكزر و
 أ ٚ االمتراٌ إمجاىل ىضب٘ اليحاح عد  الطالب

1 Applied clinical pharmacokinetics 96 94   98.94% 
 
   :علٕ الزصاٜل اإلعزاف  - 2
 :ــنالتالٕ هٓكْو الكضه باإلعزاف علٕ عد  مً طالب املاجضتا ّالدنتْراِ املضحلني مً الداخل ّاخلارد ّبٔاىاتَ            
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 طالب املاجضتا -أ
 

 املالذعا   التضحٔل تارٓذ  املغزفٌْ  عيْاٌ الزصال٘ إصه الطالب  و

دلدٖ عبد الباقٕ  1
 الغرا 

 راص٘ صٔدلٔ٘ علٕ املغانل 
ّ اإلتاذ٘  املصاذب٘ للتصئع

احلْٔٓ٘ لبعض األقزاص احملتْٓ٘ 
 علٕ أ ّٓ٘ معٔي٘ قْٓ٘ املفعْل

 أ. / ذضً ذلند ذضً الصباغ

 ذلنْ  عبد الغيٙ الضٔد / جالل أ.
مضحل مً  18/10/2012

 اخلارد

صٔات٘ ّتكٔٔه عكاقا معٔي٘ يف  ٓػآالٛ ٓاصز  رّ 2
 أعهال صٔدلٔ٘ تذّب يف الفه

 أ. / ذلاصً عبد اهلا ٖ مغالٕ
 أ.و. / مزّٗ صالح الدًٓ الدٍاٌ

5/3/2013 
 معٔدٗ بالكضه 

 إمياٌ اليحار 3
صٔات٘ ّتكٔٔه بعض أىعن٘ 

الدّاٛ احملتْٓ٘ علٙ أ ّٓ٘ معٔي٘ 
 ٍا ف٘ للكْلٌْ

 ا. / ثياٛ ذلند الضعٔد بزد
مضحل مً  1/1/2014 اهلاو عبد امليعه الضعٔد / أو.

 اخلارد

 أمئ٘ ذلند فَنٕ تاسٖ 4
 راص٘ صٔدلٔ٘ علٙ صٔات٘ ّ 
تْصٔف بعض أىعن٘ الدّاٛ 

 املْضعٔ٘ احملتْٓ٘ علٙ أ ّٓ٘ معٔي٘

 أ. / ذضً ذلند ذضً الصباغ

 معٔدٗ بالكضه 28/12/2014 ذلنْ  عبد الغيٙ الضٔد / جالل أ.

ت٘ ّتكٔٔه بعض األعهال صٔا بضن٘ صامٕ ىغأ  5
 الصٔدلٔ٘ احملتْٓ٘ علٙ أ ّٓ٘ معٔي٘

 أ. / عبد اجلْا  ذلنٙ عبد اجلْا 
 معٔدٗ بالكضه 8/6/2015 أ.و. / مزّٗ صالح الدًٓ الدٍاٌ

 فاطن٘ بهز عبد اخلالل 8

 راص٘ صٔدلٔ٘ علٙ صٔات٘ 
ّضطا بعض أىعن٘ التْصٔل 

الالصك٘ لألتغٔ٘ لتععٔه إتاذ٘ 
 أ ّٓ٘ معٔي٘.

  / ذضً ذلند ذضً الصباغأ.

 معٔدٗ بالكضه 2016/  20/1  / معتشٗ ذلنْ  ذضب الضٔد

 امل امحد مجال الطْبغٙ 9
صٔات٘ ّ تكٔٔه بعض أىعن٘ اىطالم 
الدّاٛ الذاتٔ٘ االصترالب احملتْٓ٘ 

 علٙ أ ّٓ٘ معٔي٘.

  / أمحد طلعت ىْح.ا
 ذلنْ  عبدالغيٙ الضٔد / جالل أ.

  / اهلاو عبد امليعه الضعٔد
مضحل مً  11/10/2015

 اخلارد

 آٓ٘ ذلند أبْ الفطل 10
ىَخ جدٓد يف تكٔٔه عهل صٔدىل 
لدّاٛ ذلد  مع سٓا ٗ ّاعدٗ يف 

 الدّاٛ اإلتاذ٘ احلْٔٓ٘ هلدا

 أ. / ذلاصً ذلند مغالٕ
 معٔدٗ بالكضه 16/5/2017  / مارٓشا فؤا  فزد بغدا ٖ

 راص٘ صٔدلٔ٘ علٕ تطبٔل طب  مييٙ عا ل جرب 11
 لتْصٔل  ّاٛ معني الياىْ

 أ. / ذضً ذلند ذضً الصباغ

 معٔدٗ بالكضه 9/7/2017  /جزمني ىعا صالم٘

 ٍاجز امحد عزىضُ 12
 راص٘ صٔدلٔ٘ علٙ تصنٔه ّتطْٓز 
بعض أىعن٘ الدّاٛ لترضني اإلتاذ٘ 

 احلْٔٓ٘ لدّاٛ معني

 أ. / ذضً ذلند ذضً الصباغ

 معٔدٗ بالكضه 9/7/2017  / مارٓشا فؤا  فزد بغدا ٖ

 راص٘ صٔدلٔ٘ علٕ تععٔه بعض  ميٙ إبزأٍه الضٔد 13
 أىعن٘ التْصٔل لدّاٛ معني

 أ.و. / إرٍاٌ إبزأٍه أبْ ٍاعه
 معٔدٗ بالكضه 25/7/2017  / ىَٙ ذلند صاحل مزعٙ

 أمئُ أمحد الضٔد أتا 14
صٔات٘ , تْصٔف ّتكٔٔه أىعن٘ 

تْصٔل متكدم٘ ممتدٗ املفعْل 
 للعٌْٔ

 م٘ عبد الععٔه صلٔناٌ / أصاأ.
 معٔدٗ بالكضه 25/7/2017  /جزمني ىعا صالم٘

 ىعنت صالح لطفٕ الضٔد 15
 راص٘ صٔدلٔ٘ علٙ صٔات٘ ّتكٔٔه 
بعض أىعن٘ تْصٔل الدّاٛ لترضني 

 التأثا العالجٕ لدّاٛ معني

 ا. / ثياٛ ذلند الضعٔد بزد
 معٔدٗ بالكضه 25/7/2017 أ.و.  / اهلاو عبد امليعه الضعٔد
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 راص٘ صٔدلٔ٘ علٕ تطبٔل تكئ٘  إمياٌ حيٙ ذلند جاب اهلل 16
 الياىْ للعالد املْضعٕ

 ا. / ثياٛ ذلند الضعٔد بزد
معٔدٗ  14/8/2017 عبد امليعه الضعٔد /اهلاو و.أ

 بالكضه

تطْٓز ّتْصٔف عهل صٔدىل فنْٚ  أما الضٔد عبداحلنٔد املتْىل 18
 لترفٔش االتاذ٘ احلْٔٓ٘ لدّاٛ معني

 أ. . ذلاصً ذلند مغالٕ
مضحل مً  22/3/2016  / مارٓشا فؤا  فزد بغدا ٖ

 اخلارد

صٔات٘ ّتكٔٔه مضترطزا  صلب٘  ٍيد ذلند ميصْر الضٔد أمحد 17
 ضتْٚ علٙ أ ّٓ٘ معٔي٘

 أ. /عبد اجلْا  ذلنٙ عبد اجلْا 

مضحل مً  22/3/2016 ؤا  فزد بغدا ٖ / مارٓشا ف
 اخلارد

 
 
 طالب الدنتْراِ  -ب 
 

 املالذعا   تارٓذ التضحٔل  املغزفٌْ  عيْاٌ الزصال٘ إصه الطالب  و

 ّالٛ إبزأٍه عبد اهلا ٚ 1
 راص٘ صٔدلٔ٘ علٕ ضطا 

ّتْصٔف بعض أىعن٘ الياىْ 
 لتععٔه األ اٛ أل ّٓ٘ معٔي٘.

 أ. / ذضً ذلند ذضً الصباغ

  / أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌ.أ
 ا.و. / اهلاو عبد امليعه الضعٔد

7/9/2016 
طالب 

الدنتْراِ 
 بالداخل

 تا ِ أمحد عبد العشٓش 2
 األماو

تصنٔه ّتكٔٔه بعض الصْاتا  
العٔئ٘ الْاعدٗ باصتدداو 

 أصالٔب متطْرٗ.

 أ. /عبد اجلْا  ذلنٙ عبد اجلْا 

  / أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌأ.
 ىعا صالم٘ /جزمني 

2018 
طالب 

الدنتْراِ 
 بالداخل

 أدلد الضٔد صامل 3

صٔات٘ ّ راصا  صزٓزٓ٘ 
ملضترطزا  مْضعٔ٘ لعالد 

 اضطزابا  الغد  الدٍئ٘

 ذلنْ  عبدالغيٙ الضٔد /جالل أ.
 أ.و. / اهلاو عبد امليعه الضعٔد

  / ىَٙ ذلند صاحل مزعٙ

5/2019 
طالب 

الدنتْراِ 
 بالداخل

 لزمحًتكٕ أعزف عبد ا  4
صٔات٘ , تكٔٔه ّ  راصا  "

صزٓزٓ٘ أل ّٓ٘ معٔي٘ لعالد  
 "تكزذا  الكدو الضهزٖ

 ذلنْ  عبدالغيٙ الضٔد /جالل أ.
 أ.و. / مزّٗ صالح الدًٓ الدٍاٌ  

  .أماِ ذلضً مطاّع
2019 

طالب 
الدنتْراِ 
 بالداخل

 
 

 :8201/9201الزصاٜل املنيْذ٘ خالل العاو اجلامعٙ  -3
 
 تارٓذ امليح  املغزفٌْ عيْاٌ الزصال٘  ْع الزصال٘ى  باصه الطال و

 ماجضتا الضٔد صامل ادلد  1
صٔات٘ ّ راص٘ صزٓزٓ٘ للعالد 
املْضعٕ املزنب يف عالد الغل 

 الغزجٕ 

 أ / جالل ذلنْ  عبد الغيٙ
 23/9/2018 /اهلاو عبد امليعه الضعٔد أ.و.

 ماجضتا راىدا ٍاىٞ إمساعٔل عْضني  2

عض العكاقا يف صٔات٘ ّ تكٔٔه ب
أعهال صٔدلٔ٘ فنْٓ٘ ممتدٗ 
املفعْل قا رٗ علٙ تهًْٓ ٍالو 

  اخلًٔا يف اجلضه

 أ. / ذلاصً ذلند مغالٕ
 26/12/2018  / مارٓشا فؤا  فزد بغدا ٖ

 ماجضتا صارٗ ىبُٔ أمحد ذلند مارُٓ 3
 

 راصا  صٔدلٔ٘ علٙ الصٔات٘ 
ّاإلتاذ٘ احلْٔٓ٘ لبعض األ ّٓ٘ 

 ٌفٙ مضترطزا  العْٔ

  / أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌأ.
 30/9/2019 أ.و. / مزّٗ صالح الدًٓ الدٍاٌ
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 ماجضتا ٍيد ذلند عيرت 4
تصنٔه ّتطْٓز أعهال صٔدلٔ٘  

معٔي٘ ضتْٚ علٙ عكار ذلد   ّ 
 تأثا  ّاٜٕ فعال ّمتعد .

 أ. / ذلاصً ذلند مغالٕ
 20/1/2019 أ.و. / إرٍاٌ إبزأٍه أبْ ٍاعه

  نتْراِ ذلند مارُٓ أمحد ىبُٔ عاٛ  5

Development of Multiple 

Microemulsion Eye 

Drops for Sustained 

Release of New 

Glaucoma Drug 

مير٘ مً جامع٘ 
Tennessee 

16/9/2019 

 

 
 
 

 رابعًا : عٌْٝ البرْث: ـ 
 لكضه  ٘اخلط٘ البرثٔ - أ

 اصترداث صٔاتا  جدٓدٗ لأل ّٓ٘ يف عيت دلاال  العالد. .1

 م جدٓدٗ بعٔدَا عً الطزم التكلٔدُٓ لتْصٔل الدّاٛ اىل العطْ املزا  عالجُ.اصترداث طز .2

  راصُ املضترطزا  املضتردثُ مً ذٔث الثبا  ّالصفا  الفٔشٓأُٜ ّالهٔنٔأُٜ للْقْف علٙ فاعلٔتَا. .3

الهلٙ مً ذٔث  راصُ تكٔٔه اال ُّٓ املضتددمُ لعالد بعض االمزاض امليتغزٗ ّاملتْطيُ يف مصز مثل أ ّٓ٘ الهبد ّ .4
فاعلٔتَا ّ تكدٓه صٔاتا  مضتردث٘ خالٔ٘ مً اآلثار اجلاىبٔ٘ ّ تععٔه فاعلٔتَا العالجٔ٘ ّ  لو مً خالل املغارٓع 

 اجلارٓ٘ يف الكضه ّ اليت تضَه يف ازلاس الهثا مً األعاث اليت ختدو البٔٝ٘ ّ خاص٘ مزضٙ الهبد ّالفغل الهلْٖ.

املضتنز مع عزنا  الدّاٛ لتكدٓه اجلدٓد يف دلال املضترطزا  ّ تكٔٔنَا ّ العنل  َٓدف الكضه إىل التعاٌّ البياٛ ّ .5
 .علٙ ذل املغانل اليت تْاجُ ٍذِ الغزنا  صْاٛ يف اإلىتاد أّ التكٔٔه

 
 المجموعات البحثية بالقسم  - ب

 

 : اجملنْع٘ البرثٔ٘ األّىل- 
Pharmaceutical Study on the Use of Nano Technology in Formulation and Preparation 

of some Innovative  Dosage Forms. 
  راص٘ صٔدلٔ٘ علٙ اصتدداو تكئ٘ الياىْ فٙ صٔات٘ ّضطا بعض املضترطزا  الصٔدلٔ٘ احلدٓث٘.

  / ذضً ذلند ذضً الصباغ                                / مارٓشا فؤا  فزد بغدا ٖ    .أ
 ص/ ّالٛ إبزأٍه عبد اهلا ٖ                                    جزمني ىعا صالم٘       / 

 عبد امليعه الضعٔد أو   /   اهلاو 
 : ٘ٔاجملنْع٘ البرثٔ٘ الثاى- 

1- Effect of some vehicles on the ocular bioavailability of some drugs. 
 تأثا بعض احلامال  علٙ اإلتاذ٘ احلْٔٓ٘ لبعض األ ّٓ٘ فٙ العني.

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

treatment of eye diseases. 
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 صٔات٘ ّتكٔٔه بعض األعهال الصٔدلٔ٘ احملتْٓ٘ علٙ أ ّٓ٘ تضتددو فٙ أمزاض العٌْٔ.

  جامني ىعا صالم٘ /  / عبد اجلْا  ذلنٕ عبد اجلْا                                        أ. 
 أ.و. / مزِّ صالح الدًٓ الدٍاٌ/ أصام٘ عبد الععٔه صلٔناٌ                                           أ. 
   : ٘اجملنْع٘ البرثٔ٘ الثالث- 

1- Design and development of certain Pharmaceutical dosage Forms containing special 

drug with a versatile and efficient Pharmacological effect.       
 تصنٔه ّتطْٓز أعهال صٔدلٔ٘ معٔي٘ ضتْٚ علٙ عكار ذلد   ّ تأثا  ّاٜٙ فعال.   

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

  الفهصٔات٘ ّتكٔٔه عكاقا معٔي٘ يف أعهال صٔدلٔ٘ تذّب يف     
3- Development and characterinijation of certain controlled release drug, delivery 

systems based on some polymers as carrier matrix. 
 ضدٓث ّتْصٔف أىعن٘ معٔي٘ ّذلهن٘ االىطالم لتْصٔل عكار باصتدداو بعض البْلٔنزا  نْصا ٗ ذامل٘.      

4- Formulation and evaluation of in- situ gelling oral sustained release dosage forms 
 صٔات٘ ّتكٔٔه عكاقا معٔي٘ يف أعهال صٔدلٔ٘ فنْٓ٘ ممتدٗ املفعْل قا رٗ علٙ تهًْٓ ٍالو  اخلٔا فٙ اجلضه.      
 
 و. / إرٍاٌ إبزأٍه أبْ ٍاعه     أ.   / ذلاصً ذلند عبد اهلا ٖ مغالٕ                                           .أ   
   / مارٓشا فؤا  فزد بغدا ٖ              و.و/ رَٓاو رلتار أماٌ                                                                  
 ص/ آالٛ ٓاصز  رّٓػ          ص/ راىدا ٍاىٞ عْضني    
                                              ص/ ٍيد ذلند عيرت                           

 

    ٘ٔالزابع٘ اجملنْع٘ البرث :- 

 
1- Pharmaceutical Study on the Application of Nanotechnology for Topical Treatment. 

  راص٘ صٔدلٔ٘ علٙ تطبٔل تكئ٘ الياىْ للعالد املْضعٙ 
2 - Pharmaceutical study on the formulation and evaluation of some drug delivery   

      system for improving the therapeutic effect of a certain drug  
  راص٘  صٔدلٔ٘ علٙ صٔات٘ ّتكٔٔه بعض اىعن٘ تْصٔل الدّاٛ لترضني التأثا العالجٕ لدّاٛ معني 

 ٔد  ./  اهلاو عبد امليعه الضع   أ. /  ثياٛ ذلند الضعٔد بزد 
  ./ ىعنت صالح لطفٙ     ص/  امياٌ حئٙ 

    ٘ٔاخلامض٘  اجملنْع٘ البرث :- 

 
1- "Formulation and clinical Studies  of  Topical Preparations for Treatment of 

Sebaceous Glands Disorders". 
 صٔات٘ ّ راصا  صزٓزٓ٘ ملضترطزا  مْضعٔ٘ لعالد اضطزابا  الغد  الدٍئ٘ 

2 -Formulation, Evaluation and Clinical Studies of Certain Drugs for Treatment of 

Diabetic Foot Ulcers. 
 صٔات٘ ّتكٔٔه ّ راصا  صزٓزٓ٘ ال ّٓ٘ معٔي٘ لعالد تكزذا  الكدو الضهزٚ  
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 ./  اهلاو عبد امليعه الضعٔد  أ.و.    جالل ذلنْ  عبد الغيٙ أ. /  
  / ىَٙ ذلند صاحل مزعٙ    لدًٓ الدٍاٌ مزِّ صالح ا/    أ.و.

  و و / ادلد الضٔد صامل      /  أماِ ذلضً مطاّع 
 و و /  تكٙ اعزف عبد الزمحً امحد  

 

 

 

 

 
 
    ٘ٔالضا ص٘ اجملنْع٘ البرث   :- 

 
Pharmaceutical Study on the Optimization of Some Delivery Systems for a Particular Drug 

 ٔدلٔ٘ علٙ تععٔه بعض اىعن٘ التْصٔل لدّاٛ معني  راص٘ ص
    / ىَٙ ذلند صاحل مزعٙ   أرٍاٌ ابزأٍه ابْ ابْ ٍاعه  . /  و أ

     ص / ميٙ ابزأٍه الضٔد مصطفٙ املغا  
 

 2018/2019األعاث احلدٓث٘ امليغْرٗ يف املؤمتزا  ّاجملال  احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘ عً العاو  -2
 جَ٘ اليغز املؤلف إصه البرث و

1 

Ion-sensitive in situ hydrogels of 

natamycin bilosomes for enhanced 

and prolonged ocular 

pharmacotherapy: in vitro 

permeability, cytotoxicity and in 

vivo evaluation 

Janga KY, Tatke 

A, Balguri 

SP, Lamichanne 

SP, Ibrahim MM, Maria 

DN, Jablonski 

MM, Majumdar S. 

Artificial Cells, 

Nanomedicine, and 

Biotechnology (2018).  

 

2 

Gellan gum based sol-to-

gel transforming system of 

natamycin transfersomes improves 

topical ocular delivery 

Janga KY, Tatke 

A, Dudhipala N, Balguri 

SP, Ibrahim MM, Maria 

DN, Jablonski 

MM, Majumdar S. 

The journal of 

pharmacology and 

experimental 

therapeutics (2019) 

3 

The Impact of R-801 Nanoparticles 

as a Long Acting Topical Glaucoma 

Therapy evaluation 

Ibrahim MM, Jablonski 

MM. 
 Journal of Biomedical 

Nanotechnology (2019) 

4 

Formulation and Evaluation of 

Pluronic F127 

Thermosetting Gels Containing 

Atorvastatin 

Calcium as Novel Ophthalmic 

Delivery Systems 

Germeen N.S. Girgis 
Ophthalmology 

Research (2018). 
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Self-nanoemulsifying drug-delivery 

systems for potentiated anti-

inflammatory activity of diacerein 

Eltobshi AA, Mohamed 

EA, Abdelghani 

GM, Nouh AT. 

International journal of 

nanomedicine (2018). 
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Novel chitosan oligosaccharide-

based nanoparticles for gastric 

mucosal administration of the 

phytochemical “apocynin” 

HM Anter, IIA Hashim, 

W Awadin, MM 

Meshali  

 International journal of 

nanomedicine, (2019) 

7 

Novel chitosan-based solid-lipid 

nanoparticles to enhance the bio-

residence of the miraculous p 

hytochemical “apocynin” 

R M Aman, IIA 

Hashim, MM Meshali  

European Journal of 

Pharmaceutical Sciences 

(2018)  

 

 

 جَ٘ اليغز املؤلف إصه البرث و
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Novel anti-inflammatory film as a 

delivery system for the external 

medication with bioactive 

phytochemical “Apocynin” 

HM Anter, IIA Hashim, 

W Awadin, MM 

Meshali  

Drug design, 

development and therapy 

(2018) 

9 

New in-situ gelling biopolymer-

based matrix for bioavailability 

enhancement of glimepiride; in-

vitro/in-vivo x-ray imaging and 

pharmacodynamic evaluations 

Awadeen 

RH, Boughdady 

MF, Meshali MM. 

Drug design, 

development and therapy 

(2018) 

10 

Validated ion pair chromatographic 

method for simultaneous 

determination and in 

vitrodissolution studies of 

indacaterol and glycopyrronium 

from inhaled capsule dosage form 

YA Salem, MEA 

Hammouda, NM Saleh, 

MAA El-Enin,MS El-

Ashry 

Spectrochimica Acta 

Part A: Molecular and 

Biomolecular 

Spectroscopy (2018) 

11 

The impact of topical phenytoin 

loaded nanostructured lipid carriers 

in diabetic foot ulceration  

A Motawea, AEGHA 

El, T Borg, M Motawea, 

M Tarshoby 

The Foot (2019)  

 

12 

In vitro-in vivo evaluation of 

chitosan -PLGA nanoparticles for 

potentiated gastric retention and 

anti-ulcer activity of diosmin 

Abd El Hady WE, 

Mohamed EA, Soliman 

OAE, Elsabbagh HM.    

International journal of 

nanomedicine, (2019) 
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 إذصأٜا 
 

  2019  2018 و
 5 عد  االعاث امليغْرٗ  ّلٕ 7 عد  االعاث امليغْرٗ   ّلٕ 1

 ــ ذللٙعد  االعاث امليغْرٗ   ــ ذللٙعد  االعاث امليغْرٗ   2

 5 عد  االعاث التطبٔكٔ٘ 5 عد  االعاث التطبٔكٔ٘ 3

 4 عد  االعاث املغرتن٘ 3 عد  االعاث املغرتن٘ 4

 ــ عد  بزاٛا  االخرتاع ــ د  بزاٛا  االخرتاعع 5

 )  ّاذد  (   1:               2019/  2018عد  اجلْاٜش املنيْذ٘   6

 ) اربع٘ عغز (  14:        2019/  2018عد  الضا ٗ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط املغارنني فٙ املؤمتز  الدّلٔ٘ ّاحمللٔ٘   7
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  2017/2018دّرا  التدرٓبٔ٘ عاو املؤمتزا  ّال -3
 

 اجلَ٘ امليعن٘ / مهاٌ االىعكا  عيْاٌ املؤمتز /الدّرٗ التدرٓبٔ٘ االصه و

1 

 أ.و. / إرٍاٌ ابزأٍه ابٍْاعه
 ا.و. / اهلاو عبد امليعه الضعٔد

 مزِّ صالح الدًٓ ميصْر 
  /جزمني ىعا صالم٘

  / مارٓشا فؤا  فزد بغدا ٖ 
  ىل مزعٙ / ىَٙ ذلند صاحل املتْ

 مطاّع اماٗ ذلضً   / 
 و.و/ ٍيد ذلند عيرت   

 و.و/ راىدا ٍاىٞ عْضني 

فٙ العلْو  ثاىٙاملؤمتز الدّلٕ ال
 2019/   4    الصٔدلٔ٘

 نلٔ٘ الصٔدل٘
 ٗجامع٘ امليصْر

2 

 أ.و. / إرٍاٌ ابزأٍه ابٍْاعه
 ا.و. / اهلاو عبد امليعه الضعٔد
  / مارٓشا فؤا  فزد بغدا ٖ  

  ذلند صاحل املتْىل مزعٙ / ىَٙ 
   /أماٗ ذلضً مطاّع

 الدّىل ظامعُ املضتكبلاملؤمتز 
 2019 ٓيآز

 نلٔ٘ الصٔدل٘
 ضتكبلجامع٘ امل

3 

 أ.و. / إرٍاٌ ابزأٍه ابٍْاعه
 أ و  / مزِّ صالح الدًٓ ميصْر 
 ا.و. / اهلاو عبد امليعه الضعٔد
  / مارٓشا فؤا  فزد بغدا ٖ  

  ْىل مزعٙ / ىَٙ ذلند صاحل املت

 مؤمتز الطالب الضابع
3    /2019 

 نلٔ٘ الصٔدل٘
 جامع٘ امليصْرٗ

 املعاّى٘  ٝ٘أعطاٛ دللط قضه الصٔدالىٔا  ّاهلٔ 4
 ؤمتز اخلامط لكضه الصٔدالىٔا امل

15  /4  /2019 
 نلٔ٘ الصٔدل٘ 
 جامع٘ امليصْرٗ

 6/2019  ّرٗ أعدا  معله و.و/ّالٛ ابزأٍه عبد اهلا ٚ 5

6 
 د ذلند عيرت  و.و/ ٍي

 و.و/ راىدا ٍاىٞ عْضني
 امحد مارٓ٘ و و / صارٗ ىبٔ٘ 

 18/7/2019-13  ّرٗ أعدا  معله
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   2018/2019بٔاٌ بأمساٛ احلاصلني علٕ جْاٜش لعاو  -4 

 

 اجلاٜشٗ الْظٔف٘ االصه و

 اذضً رصال٘  نتْراِجاٜشٗ  مدرظ أماِ ذلضً مطاّع /  1
 
 2018/2019مً الضا ٗ معاّىٕ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط لعاو   TOEFLلٕ عَا ٗ بٔاٌ بأمساٛ احلاصلني ع -5

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2017/2018لعاو  ICDLبٔاٌ بأمساٛ الضا ٗ معاّىٕ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط احلاصلني علٕ  ّرٗ  - 6

 

 تارٓذ احلصْل علٕ الغَا ٗ الْظٔف٘ اإلصه و

 2019 معٔدٗ رٓاض ص/ ىدٚ إبزأٍه  1
 2019 معٔد ص/ عنز دلدٚ أمني 2
 2019 معٔد ص/امحد ىغأ  الضٔد علٙ 3
 2019 معٔد ص/ ذلند عا ل ذلند طيطاّٚ 4

 
 
 
 
 
 

 تارٓذ احلصْل علٕ الغَا ٗ الْظٔف٘ اإلصه و

 2019/  7 مدرظ مضاعد تكٙ أعزف عبد الزمحً أمحدو.و/  1

 2019/  3 مدرظ مضاعد و.و/ ٍيد ذلند عيرت 2

 2019 معٔدِ ص/ ىدٚ إبزأٍه رٓاض 3

 2019/  3 معٔد  ص/ عنز دلدٚ امني 4

 6/2019 معٔد ص/امحد ىغأ  الضٔد علٙ 5

 6/2019 معٔد ص/ ذلند عا ل ذلند طيطاّٚ 6
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   FLDPبٔاٌ بأمساٛ الضا ٗ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط ّ معاّىَٔه احلاصلني علٕ  ّرٗ  -7
 8201/2019امعٙ لتينٔ٘ قدرا  أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓط خالل العاو اجل

 

 

 التارٓذ اصه الدّرٗ اإلصه و

 4/2019-3/1-31 ا ارٗ املزاجع ّفَزصتَا الهرتّىٔا  أ.و. / إرٍاٌ ابزأٍه ابٍْاعه 1

 ص / تا ٗ عبد العشٓش اإلماو 2
 17/6/2019-16  ا ارٗ االسما  ّالهْارث 

  17/9/2019-16 ذلزنا  البرث العلنٙ ّطزم تصئف اجلامعا 

 17/9/2018-16  معآا اجلْ ٗ فٙ العنلٔ٘ التدرٓضٔ٘  ٛ ٓاصز  رّٓػ ص / آال 3

 ص/ إمياٌ حيٙ ذلند جاب اهلل 4
 ليغز العلنٕا  
 ٘ٔمعآا اجلْ ٗ يف العنلٔ٘ التدرٓض  
 ٘ٔمغزّعا  البرْث التيافضٔ٘ احمللٔ٘ ّالعامل 

17-18/9/2018 
22-23/10/2018 
28-29/1/2019 

 2/7/2019-1 ملزاجع ّفَزصتَا الهرتّىٔاا ارٗ ا  /ادلد الضٔد صاملو.و 5

 و.و/ّالٛ ابزأٍه عبد اهلا ٚ 6

 ا ارٗ املزاجع ّفَزصتَا الهرتّىٔا  
 ٘ٔمعآا اجلْ ٗ فٙ العنلٔ٘ التدرٓض  
 ا ارٗ االسما  ّالهْارث 
 ٙالتدطٔط االصرتاتٔح 
 ٙاخالقٔا  البرث العلن 

9-10/9/2018 
16-17/9/2018 
30-31/12/2018 
20-21/1/2019 
7-8/4/2019 

 28/1/2019-27 مغزّعا  البرْث التيافضٔ٘ احمللٔ٘ ّ العاملٔ٘  ص/آٓ٘ ذلند أبْ الفطل 7

 ص/ميٙ ابزأٍه الضٔد 8
 ا ارٗ االسما  ّالهْارث  
 ٘ٔمغزّعا  البرْث التيافضٔ٘ احمللٔ٘ ّ العامل 

23-24/9/2018 
27-28/1/2019 

 ص/أمئ٘ امحد الضٔد أتا 9
 ٙاليغز العلن 
 سما  ّالهْارثا ارٗ اال  
 ٘ٔمغزّعا  البرْث التيافضٔ٘ احمللٔ٘ ّ العامل 

16-17/9/2018 
23-24/9/2018 
27-28/1/2019 

 28/1/2019-27 مغزّعا  البرْث التيافضٔ٘ احمللٔ٘ ّ العاملٔ٘  مييٙ عا ل جرب 10
 
 
 
 

 2018/2019املعٔدًٓ اجلد  خالل العاو   تعٔٔيا -8
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 املؤمتز الضيْٖ للكضه -9

 
 ضت عيْاٌ: 15/4/2019املْافل  األثينيللكضه ْٓو  امطالعلنٙ اخلعكد املؤمتز              

Nanomedicine and stem cells for targeted drug delivery.  
 

 ّناٌ بزىامخ املؤمتز نالتالٕ 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 اعتنا  دللط الكضه للتكزٓز

  
 اعتنا  دللط الهلٔ٘ للتكزٓز

                     /      /2019                        /      /2019 
 

 

 التعٔنيتارٓذ  االصه و

 2019 ال فهُٔ ذلنْ ص / مي 1

 2019 ص/امحد ىغأ  الضٔد علٙ 2

 2019 ص/ ذلند عا ل ذلند طيطاّٚ 3

 2019 /صَاو ابزأٍهص 4

 املْضْع الْقت

9 -10 Registration 

10 – 10.30 Opening Talks and department achievements 

10.30 – 1.15 Presentation sessions 

1.15 –1.45 Coffee break  
1.45 – 2 Appreciation 

2 – 2.15 Poster sessions 

2.15 – 2.30 Closing ceremony and recommendations 


