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 العقاقير التقرير السنوي لقسم  
 2019/2020 عن العام الجامعي

 
 : رسالة القسم .1

المساهمة في بناء مؤسسة تعليمية متميزة لتخريج صيادلة أِكفَاء صالحين للمنافسة في سوق العمل   
المحلي والعالمي وكذلك ربط البحث العلمي بحاجه المجتمع واالستفاده من الموارد الطبيعية  

   والمخلفات البيئية في صناعة االدوية.

 : رؤية القسم .2

مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما يساهم في   تحقيق التميز بين اقسام العقاقير في
   رفع مرتبة كلية الصيدلة وجامعة المنصورة إقليمياً وعالمياً. 

 

   : ـأعضاء هيئة التدريسشئون والً: أ     

 السادة أعضاء هيئة التدريس .1
 مالحظات  تاريخ التعيين الوظيفة االسم م
  18/12/2001 أستاذ متفرغ ابراهيم حليمأ.د / احمد فؤاد احمد   1

  17/1/2003 أستاذ متفرغ أ.د / محمد فريد ابراهيم محمد لهلوب 2

  7/6/2007 أستاذ متفرغ أ.د / محمد محمود عبدالفتاح عامر 3

  14/7/2009 أستاذ متفرغ أ.د / صالح حسن صالح الشرقاوي 4

  27/7/2009 متفرغأستاذ  السيد شاكر احمد منصور أ.د /  5

  18/5/2010 أستاذ متفرغ أ.د / حسن الراضي علي سعد  6

  14/12/2010 أستاذ متفرغ أ.د / مديحة امين حسن  7

  20/10/2012 أستاذ متفرغ أ.د / احمد ابوالغيط احمد جوهر 8

  17/6/2013 أستاذ متفرغ أ.د / اشرف طه محمد خليل 9

  15/7/2013 أستاذ متفرغ أ.د / احمد محمد محمد خليل زغلول 10

  19/11/2015 أستاذ متفرغ أ.د / فريد عبدالرحيم عبدالعزيز بدريه 11

 اعارة  27/4/2017 متفرغأستاذ  أ.د /  جالل طه معتوق عبدالحي 12

 اعارة  24/12/2016 متفرغ أستاذ أ.د / عطا هللا فؤاد علي احمد 13

 مرافقة 20/1/2004 أستاذ أ.د / خالد عبدالعاطي عبيد 14

  28/11/2007 ورئيس قسمأستاذ  أ.د / مني جودة محمد زغلول 15

 اعارة 26/5/2008 أستاذ أ.د / علي علي حسن الجمل  16

 انتداب كلي 30/3/2015 أستاذ  د / سحر رفعت مصطفي جدارهأ. 17

 ندب كلى/اعارة 27/1/2016 أستاذ  د / أماني مختار احمد مرزوقأ. 18

 ندب كلى/اعارة 30/7/2020  أستاذ د / هاني نشأت محمد شوقي بركةأ. 19

 اعارة 28/8/2020 أستاذ  د / فاطمة محمد عبدالرحمن عبدالبرأ. 20

  11/8/2011 أستاذ مساعد متفرغ د / السيد مهدي مروان 21

 اعارة 28/2/2017 استاذ مساعد محمود فهمي السباعي مصطفي / د 22

  19/7/2017 استاذ مساعد د / قدرية فوزي محمد احمد ابراهيم 23

  25/3/2014 مدرس متفرغ د / زين العابدين متولي نعيم 24

 اعارة 30/7/2008 مدرس د / نادية البيلي يوسف حشيش 25

  23/1/2018 استاذ مساعد حسن جالله د / امل عبدالحميد 26

  23/1/2018 استاذ مساعد د / امل احمد حمدي عطوه سالم 27

  30/9/2017 استاذ مساعد وئام نبيل السيد ابراهيم / د 28
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  29/10/2018 استاذ مساعد / احمد عوض زكي بيومي عوض د 29 

  28/6/2019 استاذ مساعد / احمد عادل عاشور محمد د 30

  24/2/2020 أستاذ مساعد د / مروة السباعي علي ابوالليل 31

  27/4/2020 أستاذ مساعد د / مني فاروق متولي النقيطي 32

 مرافقة 27/5/2013 مدرس د / فتحي عبدالمحسن عبدالحليم بحيري 33

   20/11/2015 مدرس / اميرة شوقي احمد مشرف ميره د 34

 اعارة  28/12/2015 مدرس / اسماء السيد محمد شريف  د 35

 رعاية طفل 26/4/2017 مدرس  / والء كامل معاطي محمد موسي د 36

 مهمة علمية   18/6/2017  مدرس / يحيي يحيي محمد أمين الدياسطي د 37

  28/8/2018 مدرس  / امل فتحي سليمان احمد شحاته د 38

  29/10/2018  مدرس / والء محمد صفوت سعد الدين د 39

   29/10/2018  مدرس / ساره احمد عبدهللا ابوزيد د 40

  28/10/2019 مدرس / احمد السعيد بدير علي البرماوي د 41

   21/4/2020 مدرس  ايمان محمد مصطفي حسانين العطار / د 42

   19/5/2020 مدرس / ايمان عزت عبدالحميد هالل د 43
     

 التدريس السادة معاوني أعضاء هيئة  .2
 مالحظات  تاريخ التعيين الوظيفة االسم م
   4/12/2017 مدرس مساعد / ريهام محمد السعيد حامد م م 1

   27/12/2018 مدرس مساعد / جهاد عبدالوهاب ابراهيم علي م م 2

  24/2/2020 مدرس مساعد / اميرة عبدهللا عبدهللا القطان م م 3

  27/11/2014 معيد ص / وليد امير صبري موسي خليل 4

   14/12/2015 معيد ص / عبدهللا محمد علي هيكل 5

  2/11/2016 معيدة ص / نوران حسين رأفت عبدالفتاح 6

  2/11/2016 معيدة ص / ايمان عز عبدالمنعم ابوالعنين 7

  15/6/2018 معيدة ص / رضوى عبد الرحيم مصطفى 8

  15/6/2018 معيدة ص / ندا عبد الغني حفني متولي 9

   10/6/2018 معيد ص / محمود سليمان محمد مصطفي 10

   15/6/2019 معيد ص / مي ماجد احمد كامل ضيف 11

   15/6/2019 معيد ص / منار منير يسري محمد حسن عسكر 12

   15/6/2019 معيد البهي محمد سالم  ص / االء عبدالمعطي 13
  

  عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةأإحصائية  -3
 جمالياإل أجازات علي رأس العمل  

 أستاذ
 13 2 11 متفرغ

 7 6 1 عامل

 أستاذ مساعد
 1 --- 1 متفرغ

 9 1 8 عامل

 13 5 8 مدرس مدرس

 43 14 29 اجمالي أعضاء هيئة التدريس

 الهيئة المعاونة
 3 --- 3 مدرس مساعد

 10 --- 10 معيد

 13 --- 13 الهيئة المعاونة اإلجمالي 

 56 28 42 (عضاء هيئة التدريس + الهيئة المعاونة ا)االجمالي 
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  إنتدابات الجزئية للسادة أعضاء هيئة التدريس -4 

 

 

 

 

الدرجة   اإلسم م
 العلمية

فترة   الجهة المنتدب إليها 
 الندب

1 
أ.د / صالح حسن صالح 

 الشرقاوي
 ندب جزئى جامعة كفر الشيخ -كلية الصيدلة  أستاذ متفرغ

 ندب جزئى جامعة كفر الشيخ -كلية الصيدلة  استاذ متفرغ أ.د / احمد ابوالغيط جوهر 2

 ندب جزئى   دمنهورجامعة  –كلية الصيدلة  متفرغ أستاذ   أ.د / مديحة امين حسن 3

 ندب جزئى كلية التربيه النوعية بالمنصورة متفرغ أستاذ طه خليل أ.د / اشرف  4

 كليندب  حورسجامعة  -كلية الصيدلة أستاذ سحر رفعت جدارهأ.د /  5

6 
 د / أماني مختار احمد مرزوق

 أستاذ 
جامعة الدلتا للعلوم و -كلية الصيدلة

 التكنولوجيا
 ندب كلى

7 
د / هاني نشأت محمد شوقي  أ.

 بركة
 استاذ 

جامعة الدلتا للعلوم و -كلية الصيدلة
 التكنولوجيا

 ندب كلى

 ندب جزئى حورسجامعة  -كلية الصيدلة استاذ مساعد   امل عبدالحميد حسن جاللهد /  8

 ندب جزئى حورسجامعة  -كلية الصيدلة استاذ مساعد د / امل احمد حمدي عطوه سالم 9

 ندب جزئى جامعة االهرام الكندية -كلية الصيدلة مساعداستاذ  د / السيد مهدي مروان 10

 أستاذ مساعد د / مني فاروق متولي النقيطي 11
جامعة الدلتا للعلوم و -كلية الصيدلة

 التكنولوجيا
 ندب جزئى

 أستاذ مساعد د / احمد عادل عاشور محمد 12
 كفر الشيخجامعة  -كلية الصيدلة
 جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

 ندب جزئى

13 
د / احمد عوض زكي بيومي  

 عوض
 أستاذ مساعد

 كفر الشيخجامعة  -كلية الصيدلة
 جامعة المنصورة –كلية الزراعة 

 ندب جزئى

 مدرس د / نادية البيلي يوسف حشيش 14
جامعة الدلتا للعلوم و -كلية الصيدلة

 التكنولوجيا
 كليندب 

 ندب جزئى جامعة كفر الشيخ -كلية الصيدلة  مدرس متولي نعيمد / زين العابدين  15

 ندب جزئى كفر الشيخجامعة  -كلية الصيدلة مدرس د / امل فتحي سليمان 16

 مدرس د / اميرة شوقي احمد مشرف  17

جامعة الدلتا للعلوم و -كلية الصيدلة
 ندب جزئى التكنولوجيا

 جامعة كفر الشيخ -كلية الصيدلة 

 ندب جزئى كفر الشيخجامعة  -كلية الصيدلة مدرس / احمد السعيد بدير البرماوي د 18

19 
د / والء محمد صفوت سعد 

 الدين
 ندب جزئى كفر الشيخجامعة  -كلية الصيدلة مدرس
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  2019/2020أعضاء مجلس القسم للعام الجامعي  -5 
 

 / قدرية فوزي محمد احمد أ.م.د حليم أ.د / احمد فؤاد احمد ابراهيم

 أ.م.د / وئام نبيل السيد ابراهيم أ.د / السيد شاكر احمد منصور 

 أ.م.د / امل عبدالحميد حسن جالله لهلوب أ.د / محمد فريد ابراهيم محمد

 أ.م.د / امل احمد حمدي عطوه سالم أ.د / محمد محمود عبدالفتاح عامر

 / احمد عوض زكي بيومي عوض دأ.م.  أ.د / احمد محمد محمد زغلول 

 أ.م.د / مروة السباعي علي ابوالليل أ.د / حسن الراضي علي سعد 

 النقيطي د / مني فاروق متولي محمدأ.م. الشرقاوي أ.د / صالح حسن صالح

 نعيم د / زين العابدين متولي مصطفي  أ.د / فريد عبدالرحيم عبدالعزيز بدريه

 د / اميرة شوقي احمد مشرف ميره أ.د / احمد ابوالغيط احمد جوهر

 د د / امل فتحي سليمان احم  أ.د / مديحة امين حسن توفيق

 د / والء محمد صفوت سعد الدين  أ.د / اشرف طه محمد خليل

 د /  سارة احمد عبدهللا ابوزيد أ.د / مني جودة محمد زغلول )رئيس قسم العقاقير(

 د / احمد السعيد بدير علي البرماوي / السيد مهدي مروان محمد أ.م.د
 

 بالقسمالعاملون  
 اإلداريون

 مالحظات اإلسم م
 رعاية طفل أجازة السيدة / والء محمود نجيب الزفتاوي 1

  السيد / احمد محمد سيد احمد عبدهللا 2

  عبدالجليل األستاذة / بسمة عالء الدين 3
 

                                                                                                                                        الفنيون 

 

 

 العمال
 مالحظات االسم  م
  محمد علي علي الشحات 1

  رضا محمد يسن عابد 2

  مصطفي ابراهيم السيد ليلة 3

  كمال صبحي علي المرسي   4

  محمد فرحات الدريني 5

  فراول عبده محمد داود 6

  عال منصور مدين 7

  حنان محمد محمد سالمه  8

  يسري محمد  شريفة 9
 

 مالحظات االسم  م
 مشرف المزرعة  السيد / سعد السيد سالم 1

  السيد / محمد جميل محمد 2

  السيد / احمد عباس ابراهيم عباس 3

 انتداب كلي السيدة / الهام رشاد سيد احمد 4

  السيد / محمد هالل عبدالظاهر 5

  السيدة / عزة السيد محمد الباز 6

  السيدة / زهيرة عالء صبح 7
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 إحصائية العاملين بالقسم  
 اإلجمالي  أجازات  علي رأس العمل  

 االداريون
 

2 1 3 

 7 - 7 الفنيون

 11 --- 11 العمال 

 21 1 20 اإلجمالي

 
 : ـ  ثانياً : شئون التعليم والطالب

 نبذة مختصرة عن القسم يوضح بها أهمية دراسة مواد القسم لطالب الصيدلة  
يقوم القســـــم بـتدريس ـمادة العـقاقير لطالب كلـية الصــــــيدـلة في ســـــنواتـها الخمس وـهذا من خالل خـطة 
موـضوعة تتناـسب مت تطوير المـستوي الفكرى للطالب في كل عام وأيـضا اعتمادا علي إعطاء جرعة من  

ــية لتحقيق الهدف في إلمام الطالب بكل ما يلزم للتفاعل مت البيئة المحيطة ب ــاســ عد تخرجه. العلوم األســ
القســم يقوم بتدريس مجاالت مختلفة تشــمل تحضــير العقار لمســتخدام الدوائي وطرق تقويمها والتشــييد  
ــادا   ــمل بعض العقاقير الحيوية والنواتي الطبيعية مثل مضـ ــة لتشـ الكيميائي والحيوي لها، وتمتد الدراسـ

وكذلك زراعه األنـسجه النباتيه    األكـسده، ومـضادات الـسرطان واألنزيمات )الخمائر( واللقاحات واألمـصال
اـلب من   ا، ويتعرف الـط اثير دوائي منـه ه ذات ـت ات طبيعـي ات منتـج ه ألنـت داخلـي افالت اـل ل للمتـك دا معـم دـي وـج
خالل دراســته بالقســم على طرق زراعة النباتات الطبية للحصــول على أكبر نســبة من العناصــر الفعالة  

اوياً وحيوياً ومدى تأثير البيئة على العناصـر الفعالة. كما  واألـساليب المتبعة في مـسح النباتات الطبية كيم
ــم بتدريس ثمانية   ــم بالدور الفعال في التدريس لبرامي الصــيدلة االكلينيكية حي  يقوم القس ــارك القس يش
مقررات أساسية من المستوي األول حتي المستوي الرابت هذا باإلضافة الي تدريس المقررات اإلختيارية  

ــم  ــة المعملية. وتعميقاً لمفهوم التكامل في  ويتميز القس في هذا البرنامي بتخصــيص معمل خاص بالدراس
الخطة الدراـسية فنن القـسم يـشارك من خالل مقرراته األـساـسية باإلـضافة إلى مجاالت االختيار المهني في  
  تدريس تحليل األغذية وطرق التعرف على المخدرات والســموم والمنشــطات. وعلى مســتوى الدراســات
العليا فنن القســم يقدم برنامجاً للحصــول على درجة الدبلوم والماجســتير والدكتوراة في العلوم الصــيدلية  
)عقاقير( إلى جانب برامي بحثية متطورة تهدف إلى إعداد طالب وطالبات يســهمون في تطبيق األســلوب  

 لبيئة المحلية.العلمي لدراسة واستغالل النباتات الطبية والنواتي الطبيعية المتوفرة في ا

 :ـعليها واإلشرافالمواد التي يقوم القسم بتدريسها  •

 

 االساسيالبرنامج  -أ

 الفرقة بالتدريس  القائمون المقرر م

 نباتات طبية  1
 أ.د / محمد محمود عامر 

 أ.م.د / احمد عادل عاشور محمد 
 األولالمستوي  د / اميرة شوقي احمد مشرف ميره

Pharm D 
 (1عقاقير ) 2

 أ.د / صالح حسن الشرقاوي
 أ.م.د / احمد عوض زكي بيومي 

 د / احمد السعيد بدير علي البرماوي

 نباتات طبية  3
 .د / محمد محمود عامر أ

 أ.م.د / احمد عادل عاشور محمد 
 د / اميرة شوقي احمد مشرف ميره

 األولالمستوي 

 ساعات معتمدة
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 (1عقاقير ) 4
 الشرقاويأ.د / صالح حسن 

 أ.م.د / احمد عوض زكي بيومي 
 د / احمد السعيد بدير علي البرماوي

 

 (2عقاقير ) 5
 أ.د / السيد شاكر احمد منصور

 أ.د / مني جودة زغلول 
 د / والء محمد صفوت سعد الدين ابوالمعاطي

 المستوي الثاني

 (3عقاقير ) 6
 أ.د / حسن الراضي علي سعد

 عبدالحميد حسن جالله أ.م.د / امل 
 د / امل فتحي سليمان

   1-كيمياء عقاقير 7

 أ.د / محمد فريد إبراهيم محمد لهلوب
 أ.م.د / وئام نبيل السيد ابراهيم 

 د / زين العابدين متولي مصطفي نعيم
 الثال المستوي 

 2-كيمياء عقاقير 8

 أ.د / احمد محمد محمد زغلول 
 / السيد مهدي مروان أ.م.د

 د / مني فاروق متولي النقيطي

 مادة العقاقير التطبيقي 9

 أ.د / احمد فؤاد حليم
 فريد عبدالرحيم بدريهأ.د/ 
 قدرية فوزي محمدد / 
 امل فتحي سليماند/ 

 الرابعة

 مادة العالت باالعشاب 10

 أ.د / مديحة امين حسن
 د / امل احمد حمدي عطوه سالم
 د / سارة احمد عبدهللا ابوزيد

 المستوي الرابت

 تكنولوجيا العقاقير 11
 أ.د / احمد ابوالغيط احمد جوهر 
 أ.م.د / وئام نبيل السيد إبراهيم 

المستوي 
 الخامس
 

المستوي 
 المواد الغذائية الصيدلية 12 الخامس

 أ.د / اشرف طه خليل 
 د / مروة السباعي علي ابوالليل

 
اللغة االنجليزية   أساتذة من خارت الكلية مثل مادة  ابتدريسهكما يشرف القسم علي تدريس بعض المواد التي يقوم 

 .تجارةالوالتي يقوم بتدريسها أساتذة من كلية 

 برنامج الصيدلة اإلكلينيكية :ــ -ب

 المستوي القائمون بالتدريس الرمز الكودي للمقرر  م

 (PG101) الطبية النبات و النباتات  1
 أحمد أبوالغيط جوهر د/أ.
 احمد عوض زكي بيوميد / أ.م.
 احمد عادل عاشور /د أ.م.

 االول

 (PG202) 1العقاقير  2

 أ.د / السيد شاكر منصور
 منى جوده زغلول أ.د /
 سعد الدين والء محمد صفوتد / 
 

 االول
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 (PG303) 2العقاقير  3
 منى جوده زغلول أ.د/
 / امل عبدالحميد جالله دأ.م.

 أ.م.د / مني فاروق متولي النقيطي
 الثاني

 (PG404) 1كيمياء العقاقير  4
 لهلوب ابراهيم أ.د / محمد فريد

 إبراهيموئام نبيل السيد د/ أ.م.
 د / زين العابدين متولي نعيم

 الثاني

 (PG505) 2كيمياء العقاقير  5
 لهلوب ابراهيم أ.د / محمد فريد

 إبراهيموئام نبيل السيد د/ أ.م.
 د / امل فتحي سليمان

 الثال 

 (PG606الدوية العشبية )النوعية لرقابة ال 6

 السيد مهدي مروان /د أ.م.

مل احمد حمدي عطوه أ /د أ.م.
 سالم
 احمد عوض زكي بيومي /د أ.م.

 الثال 

  (PG807العالت باألعشاب ) 7
 أ.د / احمد ابوالغيط جوهر

 احمد مشرفاميرة شوقي د / 
 د / احمد السعيد بدير البرماوي

 الرابت

 الخامس / اميرة شوفي احمد مشرف د (PM703) التكنولوجيا الصيدلية 8

 

  إحصائية نتائج المقررات

 الداخلية والخارجية للمقررات:ـ المراجعة

 المراجع الخارجي المراجع الداخلي المقرر م
االجراءات 
 التصحيحية

 مجلستاريخ اعتماد 
 القسم

1      
2      

3      
 

 نسبة النجاح أدي االمتحان عدد الطالب الفرقة إسم المقرر م

%67.11 529 543 المستوي االول Pharm D النباتات الطبية 1  

%67.5 40 47 المستوي االول  ات الطبيةالنبات 2  

 %97.59 83 85 المستوي االول  1-عقاقير  3

 %95.28 742 766 المستوي الثاني  2 –عقاقير  4

%99.46 742 747 المستوي الثاني  3-عقاقير  5  

 %90.72 776 797 المستوي الثال  1-كيمياء العقاقير 6

 %99.61 761 765 المستوي الثال   2-العقاقير كيمياء 7

 %98.92 1016 1035 المستوي الرابت العالت باالعشاب 8

 %50 2 2 المستوي الرابت المستحضرات الطبيعية البحرية 9

 %73.33 15 15 المستوي الخامس المواد الغذائية الصيدلية 10

 %99.82 1098 1109 المستوي الخامس د الغذائية الصيدليةالموا 11

 %94.49 1088 1105 المستوي الخامس تكنولوجيا العقاقير الطبيعية 12
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 : ـ الدراسات العليا والعالقات الثقافية شئون  ثالثاً :

 

 والماجستير نظام الساعات المعتمدة كتوراة  د برنامج ال -ج
 

 الماجستير 

 اللجنة  اسم المقرر 

 التطبيقات الحديثة لطرق التحليل الكروماتوجرافي للنواتج الطبيعية 

 أ.د / احمد محمد زغلول

 د / قدرية فوزي محمد

 د / مني فاروق متولي النقيطي

 تطبيقات لطرق التحليل الطيفي المتقدمة
 أ.د / محمد فريد ابراهيم لهلوب

 السيد ابراهيموئام نبيل أ.د / 

 االختبارات البيولوجية 
 أ.د / فريد عبدالرحيم بدريه

 سارة احمد عبدهللا ابوزيدد / 

 االدوية العشبية 
 أ.د / السيد شاكر منصور

 د / زين العابدين متولي نعيم

 العالج بالمواد العطرية 
 أ.د / اشرف طه خليل

 احمد عوض زكي بيوميد / 

 الدكتوراه 

 الحيوية والهندسة الوراثية التقنية 
 أ.د / احمد ابوالغيط جوهر

 امل فتحي سليماند / 

 تطبيقات علي استنباط التركيب البنائي للنواتج الطبيعية 
 د / زين العابدين متولي نعيم

 احمد عادل عاشورد / 

 السموم الطبيعية 
 مديحة امين حسنأ.د / 

 مروان السيد مهديأ.د / 

 االدوية من المنتجات الطبيعية اكتشاف وتصميم 
 امل عبدالحميد حسن جاللهد / 

 د / امل احمد حمدي عطوه سالم
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    االشراف علي الرسائل  -2

 :ــكالتالي ميقوم القسم باإلشراف علي عدد من طالب الماجستير والدكتوراه المسجلين من الداخل والخارت وبياناته
 (من داخل القسم): الرسائل العلمية أوال

 تاريخ القيد عنوان الرساله اسم الباحث م
تاريخ 

 التسجيل
 الدرجة والتخصص المشرفون

1 
ريهام محمد 

 السعيد حامد 

بيولوجيا من مجموعة   ةمركبات نشط

مختارة من النباتات المضادة  

 ةللخاليا السرطاني  ةللفيروسات والسام

  

) مشرف  محمد محمد زغلول احمد   أ.د /

 رئيسي (
كلية الصيدلة/العقاقير/ماجستير العلوم  

 مديحة امين حسن أ.د /  الصيدلية عقاقير

 احمد عوض زكي بيوميد / 

2 
صبري وليد امير 

 موسي خليل

دراسة كيميائية لنبات بوليالثيا 

 لونجيفوليا انوناسي
  

 أ.د / صالح حسن الشرقاوي 
كلية الصيدلة/العقاقير/ماجستير 

 العلوم الصيدلية عقاقير
 ) مشرف رئيسي(  أ.د / اشرف طه خليل

 محمود فهمي السباعي د /  

3 
نوران حسين 

 رأفت عبدالفتاح

كيميائية وبيولوجية لنبات دراسة 

 الخس المنشاري
  

 احمد فؤاد احمد حليم    أ.د /

كلية الصيدلة/العقاقير/ماجستير 

 العلوم الصيدلية عقاقير

 أ.د / حسن الراضي علي سعد 

 ) مشرف رئيسي ( 

 أ.د / فاطمة محمد عبدالرحمن عبدالبر  

4 

محمد   عبدهللا

 . علي محمد هيكل

 

التحقيق في المركبات النشطة بيولوچيا  

من بعض النباتات البرية التي تنتمي 

 الى العائلة الشفوية

  

  احمد ابوالغيط احمد جوهر  أ.د /

كلية الصيدلة/العقاقير/ماجستير 

 العلوم الصيدلية عقاقير
 ) مشرف رئيسي ( أ.د / مديحة امين حسن 

  مني فاروق متولي النقيطيد / 

5 

جهاد عبدالوهاب  

إبراهيم علي 

 القبابي

دراسة كيميائية وبيولوجية ألوراق 

 نبات زهرة الخلود

 

  

 أ.د / محمد فريد إبراهيم محمد لهلوب 

كلية الصيدلة/العقاقير/دكتوراه 

 الفلسفة في العلوم الصيدلية عقاقير
 د / امل احمد حمدي عطوه سالم 

 د / والء محمد صفوت سعدالدين 

6 
ندا عبدالغني 

 الحفني متولي

انتاج مواد كيميائية وصيدالنية من 

 مخلفات نخيل البلح
  

أ.د / صالح حسن الشرقاوي ) مشرف  

 (رئيسي
كلية الصيدلة/العقاقير/ماجستير 

 .أ.م.د / السيد مهدي مروان العلوم الصيدلية عقاقير

 د / مني فاروق متولي النقيطي

7 
ايمان عز عبد  

 المنعم ابو العيش

دراسة كيميائية وبيولوجية لنبات 

 الفراسيون أليسون 

 

  

أ.د / السيد شاكر احمد منصور ) مشرف  

 رئيسي(

كلية الصيدلة/العقاقير/ماجستير 

 العلوم الصيدلية عقاقير
 أ.د / محمد فريد ابراهيم محمد لهلوب 

 د / امل فتحي سليمان احمد

 

8 

 رضوي

عبدالرحيم 

مصطفي محمد 

 رضوان

توسيع المالمح الكيميائية و البيولوجية 

 لجنس االسبرجلس

 

  

 ) مشرف رئيسي( اشرف طه خليلأ.د / 

كلية الصيدلة/العقاقير/ماجستير 

 العلوم الصيدلية عقاقير
 وئام نبيل السيد ابراهيمد / م.أ.

 زين العابدين متولي مصطفي نعيمد / 

9 

محمود سليمان  

 محمد مصطفي

بيولوجية لجذور نبات فيتودراسة 

 القسط الهندي 
  

 ) مشرف رئيسي( مني جوده زغلولأ.د / 

كلية الصيدلة/العقاقير/ماجستير 

 العلوم الصيدلية عقاقير
 نبيل السيد ابراهيموئام د / م.أ.

 والء محمد صفوت سعد الدين  د / 

10 
منار منير يسري 

 عسكر

دراسة كيميائيه لشجرة البامبوزيا 

 التابعة للعائلة اآلسية  

 

  

 ) مشرف رئيسي( مني جوده زغلولأ.د / 

كلية الصيدلة/العقاقير/ماجستير 

 العلوم الصيدلية عقاقير
 محمدقدرية فوزي د / م.أ.

 مروة السباعي علي أبو الليل /  أ.م.د
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11 
مي ماجد احمد 

 ضيف

بعض    مركبات ذات فاعلية بيولوجية من

  المخلفات الزراعية
  

  محمد محمود عبدالفتاح عامرأ.د / 

 ) مشرف رئيسي(
كلية الصيدلة/العقاقير/ماجستير 

 عبدالحميد حسن جالله امل  د / م.أ. العلوم الصيدلية عقاقير

 سارة احمد عبدهللا ابوزيد/  د

 

 الرسائل العلمية )من خارج القسم(: ثانيا  

 الدرجة والتخصص المشرفون  تاريخ التسجيل تاريخ القيد عنوان الرساله  اسم الباح  م

دارين ابراهيم شلبي محمد   1
 سليمان 

دراسة  ييميايي  ببيبوبيي  ولمباد اوعااو  يي ببا  
 اوبستاشيا 

 
  

أ.د/ أحمد أبب اوعيط يبهر ) مشرف  
يلي  اوصيدو /اواقاقير/مايستير  رييسي (

 أ.د/ سحر ريا  يدارة  اوالبم اوصيدوي  عقاقير 

 عبدالرحمن عبدالبرد./ ياطم  محمد  

 

 مي صالح محمبد هبدابي 
ييميايي  ببيبوبيي  وباض ابباع ببا   دراس  

 اوحامبل

  أ.د / محمد يريد ابراهيم محمد  وهلبب  

2   
 أ.د / محمد محمبد عبد اوفتاح عامر  
 )مشرف رييسي( 

يلي  اوصيدو /اواقاقير/مايستير 
 اوالبم اوصيدوي  عقاقير 

  د / زين اواابدين متبوي مصطفي بايم   

 
غادة محمبد محمد اوسيد  

 عبداوبهاب
مريبا  بشط  بيبوبييا من يبس باراويمباويا 

 بياولبزيا بيرا

 محمد يريد ابراهيم محمد وهلبب  أ.د /  
يلي  اوصيدو /اواقاقير/مايستير 

 اوالبم اوصيدوي  عقاقير 
 أ.د / اشرف طه خليل ) مشرف رييسي (    3

 أ.د / طارق احمد عبداوازيز محمد   

 
االء عماد احمد شمس  

 اودين 
استخدام بقايا صباع  االخشاب البتاج مباد  

 ييميايي  بصيدوي 

  
أ.د / صاوح حسن اوشرقابي )مشرف  

يلي  اوصيدو /اواقاقير/مايستير  رييسي(
 أ.د / امابي مختار مرزبق   4 اوالبم اوصيدوي  عقاقير 

 احمد عادل عاشبر محمدد /     

5 
سارة ابراهيم عادل محمد  

 احمد ابباوميد 
   دراس  عن ببا  اوفيبيديبم ياستيبزم

  محمد محمبد عبداوفتاح عامر   أ.د /

 أ.د / احمد محمد زغلبل ) مشرف رييسي ( 
يلي  اوصيدو /اواقاقير/مايستير 

 اوالبم اوصيدوي  عقاقير 

  عطبه سالم د / امل احمد حمدي 

6 
سارة مبير حامد احمد  

 يبده

دراس  ييميايي  ببيبوبيي  وباض اوبباتا  اوتى  
 تبتمي إوى  اواايل  اولببي  )يبيبربياسي(  

 
  

 اوسيد شاير مبصبر ) مشرف رييسي (   أ.د /
يلي  اوصيدو /اواقاقير/مايستير 

 اوالبم اوصيدوي  عقاقير 
 أ.د / مبي يبدة محمد زغلبل

 أ.د / امابي مختار مرزبق 

 
دعاء شريف محمد  

 اوباسان 
 مريبا  ثاببي  وفطريا  داخلي  من بباتا  طبي   

 
  

 اشرف طه خليل ) مشرف رييسي (   أ.د /
يلي  اوصيدو /اواقاقير/مايستير 

 د / امل احمد حمدي عطبه سالم   7 اوالبم اوصيدوي  عقاقير 

 

 غادة محمبد احمد عباس 
سيباراسيبويماس: مصدر محتمل ومريبا  بشط   

 بيبوبييا
  

 أ.د / محمد يريد إبراهيم محمد وهلبب 

  ديتبراهيلي  اوصيدو /اواقاقير/
 اوالبم اوصيدوي  عقاقير 

8 
 أ.د / أحمد أبب اوعيط أحمد يبهر  
 ) مشرف رييسي (

 أ.م.د / ياطم  محمد عبداورحمن عبد اوبر  

 خاود احمد علي علي اوسيد  9
يحص اومريبا  اوبشط  بيبوبييا باومفصبو  من 
 باض اوبباتا  اوتي تبتمي اوي اواايل  اوزيتببي 

  

محمد يريد ابراهيم محمد وهلبب    أ.د /

  ديتبراهيلي  اوصيدو /اواقاقير/ ) مشرف رييسي (
 اوالبم اوصيدوي  عقاقير 

 مبي ياربق متبوي اوبقيطي د / 

10 

احمد محمد حسن  
 اوشبربيي

اوفحص اوييميايي باوبسييي اوييميايي 
 باوبيبوبيي وببا  ييليسيا ابيسيبيا

 

) مشرف   يريد عبد اورحيم بدريه  أ.د /  

يلي   رييسي (
اوصيدو /اواقاقير/مايستير  
 اوالبم اوصيدوي  عقاقير 

 / امل احمد حمدي عطبه سالم    أ.م.د

  مربي عبد اوازيز علي يايدد / 

11 

ريم علي علي حسن  
 اويمل

إعادة تصميم اوخصايص اوييميايي  
باوبيبوبيي  وباض اومبتيا  اوطبياي  

 اومختارة

) مشرف   يريد عبد اورحيم بدريه  أ.د /  

 رييسي (
يلي  

اوصيدو /اواقاقير/مايستير  
 اوالبم اوصيدوي  عقاقير 

 أ.م.د / امل عبداوحميد حسن يالوه  

  امل يتحي سليمان د /  
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12 
سارة مصطفي  
 حسن دربيش

 دراس  مبيهه بيبوبيي  ولمستي 

) مشرف   احمد محمد زغلبلأ.د /    

يلي   رييسي(
اوصيدو /اواقاقير/مايستير  
 اوالبم اوصيدوي  عقاقير 

 يتحي قبديل اوفقي أ.د / 

 بادي  اوبيلي يبسف حشيش/  د

 

 2019/2020 لممنوحة خالل العام االرسائل  -3

 
 
 
 
 

 المشرفون نوع الرسالة عنوان الرسالة  بسم الطالإ م

1 
احمد السعيد بدير علي  

 البرماوي

النواتج الطبيعية النشطه بيولوجيا من العائلة 

البازنجانية ومن الفطريات الداخلية للنباتات 

 الصحراوية
 دكتوراه

 احمد فؤاد حليم ) مشرف رئيسي (    أ.د /

 أ.د / السيد شاكر منصور 

 د / قدرية فوزي محمد 

2 
ايمان محمد مصطفي 

 العطار

في تطوير بعض مشابهات   استخدام كيمياء الكليك

 المركبات الطبيعية الجديدة
 دكتوراه

 أ.د / حسن الراضي علي سعد 

 ) مشرف رئيسي ( أ.د / فريد عبدالرحيم بدريه

 د / امل عبدالحميد حسن جالله

3 
اميرة عبدهللا عبدهللا  

 القطان
 ماجستير الزيتون : دراسة كيميائية وبيولوجية

 أ.د / احمد ابوالغيط جوهر

 ) مشرف رئيسي ( عامر أ.د / محمد محمود 

 د / زين العابدين متولي نعيم

4 
ايمان عزت عبدالحميد  

 هالل

دراسه بعض العقاقير الالعضية كمصدر محتمل 

 للمواد البيولوجية الفعاله 
 دكتوراه

 ) مشرف رئيسي ( أ.د/ السيد شاكر منصور احمد

 أ.د/ احمد محمد محمد زغلول 

 د / مروة السباعي علي ابوالليل 

 عائشه ماهر جبر نضر 5
دراسة كيميائية وحيوية لبعض الراتنجات 

 الطبيعية ومشتقاتها
 ماجستير

 )مشرف رئيسي(  مديحة امين حسنأ.د/ 
 مني جودة زغلول   أ.د/
 

6 
مبه هللا ابراهيم احمد عبض  

 اوشبربيي

ومباد ذا    ببا  إيليل اويبل : مصدر طبياي حيبى
 يااوي  بيبوبيي  متببع  

 

 ماجستير
 ( ي)مشرف رييس أ.د / محمد يريد ابراهيم وهبب

 د / هابي بشأ  محمد شبقي بري 
 د / مربة اوسباعي علي ابباوليل

7 
محربس هشام اوسيد  

 محربس
 ماجستير استخدام قشر اومباوح البتاج مباد ييميايي  بصيدوي 

 اوشرقابي )مشرف رييسي( أ.د / صاوح حسن 
 أ.د / يتحي قبديل اوفقي 

 د / احمد عادل عاشبر محمد

8 
ربيدا محمبد عبداومبام 

 اوسايد عمر 
يصل بتبصيف ولمريبا  اوفااو  من مصادر طبياي  

 ماجستير ذا  اوتأثير اومثبط وباض االبزيما 
 ) مشرف رييسي (  يريد عبد اورحيم بدريه  أ.د /
 / امل عبداوحميد حسن يالوه  م.دأ. .

 امل يتحي سليمان د /  
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  : ـرابعاً : شئون البحو  

 اخلطة البحثية لقسم العقاقي 

فيصادح تتتتومصنايص وا يصلمختخفصومهع صص(صرخكيومخفصصور  جي هيصص–حخوا خفصصص–استتتت المصادر تتتتيعيصادلمختخفصادرن اتفص ص مي خفص

صاد يص   شيصفيصادمخئفصادر يخفصوذدكصمي ميعصادميو وكوالتصادتارخف.صاالرياضاركي خفصاس نعامصهذهصاد وا يصفيصنلجص

صأمحيثصكخرخيءصاد وا يصادلمختخف: -1

 مضادات لألكسدة -
 مثبطات للتليف الكبدي  -
 مضادات لنشاط الميكروبات والطفيليات. -
 ألورام السرطانية.  مضادات ل  -

                             مواد مسيلة للدم وذلك للتغلب علي حدو  الجلطات الدموية. -

 عالت زيادة الحديد في الخاليا الكبدية.                                   -

 تحسين أداء القناة الهضمية -

 مضادات لاللتهابات.      -
 عالت مرض الزهايمر / اكتشاف مثبطات الكولين إستراز. -
 عالت امراض السمنة  -

 استخدام الميكروويف في استخالص المواد الفعالة من النباتات -

 التخليق الطبيعي لجسيمات متناهية الصغر )نانو( باستخدام مستخلصات طبية.  -

 التصميم الدوائي للمركبات الطبيعية  -
 من االحياء البحريةاستخالص منتجات طبيعية  -

صأمحيثصاد ق خفصادحخوخف: -2

 نرمص جييبصمخودوجخفصر زار فصرعصادت مصادكخرخيئيصدا أكعصرنصفتيدخفصادريكميتصاد يصسمقصاد تي صادرمعئيصناخهي. -

  حضخيصرش قيتصرنصادرواعصادلمختخفصننصليخقصاد حوالتصادكخرخيئخفصاوصادمخودوجخفص. -

 زخيعةص سمفصادريعةصادتتيدفصفيصاد مي يتصأوصادر يعيصادلمختخفصميس نعامصاد ق خيتصادحعخثفص زيانفصاأل سجفصواالس  سيخ(. -

 نصاد أثخيصادضييصنايصادجخ يت.اس نعامصريكميتصلمختخفص حسنصرنصأعاءصادجخ يتصادرسممفصدألرياضصأوصادحعصر -

 االس المصاألرثمصدارواعصادلمختخفصكرواعصنيمصأودخفصد حضخيصريكميتصاوصرش قيتصر هيصذاتصقخرفصاق  يعخف. -

 اس نعامصرناتيتصاد مي يتصادزيانخفصوصادلمخفصال  يجصريكميتصذاتصقخرفص. -

 عياسفصادتليخيتصادعاناخفصميد مي يتصكخرخيئخيصومخودوجخي. -
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 لقسم العقاقير  حثية  الفرق الب

 الفريق البحثي للتحويالت البيولوجية وتعظيم االستفادة من المخلفات الطبيعية

 أ.د / صالح حسن الشرقاوي -1

 أ.د / جالل طه معتوق -2

 أ.د / مديحة امين حسن -3

 أ.د / مني جودة زغلول -4

 الفريق البحثي لزراعة االنسجة النباتية والهندسة الوراثية 

 أ.د / احمد ابوالغيط جوهر -1

 د / محمود فهمي السباعي -2

 د / احمد عادل عاشور -3

 الفريق البحثي الستخراج مواد طبيعية فعالة من الكائنات النباتية الدقيقة التي تنمو داخل النبات

 أ.د / سحر رفعت جداره -1

 د / امل عبدالحميد جالله -2

 د / محمود فهمي السباعي -3

 د / مني فاروق متولي النقيطي -4

 الفريق البحثي لزراعة وتطوير كيمياء النباتات الطبية 

 أ.د / محمد صفوت عطا عفيفي -1

 أ.د / السيد شاكر منصور -2

 أ.د / اشرف طه خليل -3

 د / زين العابدين متولي نعيم -4

 د / قدرية فوزي محمد -5

 الفريق البحثي القتصاديات النباتات الطبية والعطرية 

 فؤاد حليمأ.د / احمد  -1

 أ.د / محمد محمود عامر -2

 د / مروة السباعي علي ابوالليل -3
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 الفريق البحثي للمواد المخدره 

 أ.د / محمد فريد ابراهيم لهلوب -1

 أ.د / حسن الراضي علي سعد  -2

 أ.د / امل احمد حمدي عطوه سالم -3

 الفريق البحثي للتصميم الدوائي للمركبات الطبيعية

 أ.د / احمد محمد زغلول -1

 د / فاطمة محمد عبدالرحمن عبدالبر -2

 د / احمد عادل عاشور -3

 الفريق البحثي البحاث الكبد

 أ.د / فريد عبدالرحيم بدريه -1

 د / فاطمة محمد عبدالرحمن عبدالبر -2

 الفريق البحثي التخليق الطبيعي لجسيمات متناهية الصغر )نانو( باستخدام مستخلصات النباتات الطبية

 ريهأ.د / فريد عبدالرحيم بد -1

 د / فاطمة محمد عبدالرحمن عبدالبر -2

 

 الفريق البحثي فصل وتوصيف وتقييم بيولوجي لمواد ذات تأثير علي افراز النواقل الكيميائية الخلوية )السيتوكين( من النباتات

 أ.د / فريد عبدالرحيم بدريه -1

 جامعة المنصورة –كلية الطب  –أستاذ الباثولوجيا االكلينيكية  –أ.د / محمد حسام الدين زغلول عبدالحافظ  -2

 د / فاطمة محمد عبدالرحمن عبدالبر -3

 

 الفريق البحثي الستخالص منتجات طبيعية من االحياء البحرية

 أ.د / محمد فريد ابراهيم محمد لهلوب -1

 أ.د / اشرف طه خليل -2

 –الغردقة  –المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد  –قسم الالفقاريات  –أ.د / طارق احمد عبدالعزيز محمد استاذ  -3

 األحمرالبحر 
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صوصادعياسفصصرجيالتصادمحثص 

ص-ادعياسيتصادكخرخيئخفصدا مي يتصادلمخفص:ص-1

ادرواعصادتتيدفصرنصمتضصاد مي يتصذاتصاالس تريالتصادلمخفصواد مي يتصاد يصخيعصصخ مصفيصهذهصادعياسيتصف مصواد تي صناي
صذكيهيصفيصادلبصادشتمي.

ص-ادعياسيتصاد مي خفص:ص-2

خ مصفيصهذهصادعياسيتص حعخعصاد تيتصصادظيهيخفصواد شيخحخفصدا مي يتصادلمخفصح ىصخ س ىصداميحثخنصاد تي صنايصاد مي يتص
صو حعخعهيصفىص ويهيصادرن اتف.

ص-ادعياسيتصادمخودوجخفص:ص-3

خ مصفيصهذهصادعياسيتصادرسحصادمخودوجيصادشيرمصداتيناخفصسواءصدنل يتصاد مي يتصكيرافًصأوصرجزأهصأوصدارواعصادرت ودفصفىص
ص-متضصادتيناخيتصادمخودوجخفصوادتقيقخيصادجعخعةصرثم:ص وي هيصاد قخفصرريصخسهمصفىصإك شي 

صرضيعاتصادلتخاخيتصوادرخكيوميت.ص-رضيعاتصادسيلين.صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصبص-أ

صرضيعاتصاالد هيميت.ص-رضيعاتصاألكسعة.صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصعص-ج

صرضيعاتصادعاءصادسكيى.صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص-هت

صأرياضصادجهيزصادهضرىصرثمصرضيعاتصادحروضفصوقيحفصادرتعةصوص اخ صادكمعصوحيال هصادرِيضخهصادرن اته.ص-و

صرلهياتصادجهيزصادمودىصوصرذخميتصادح وات.ص-ز

 2019/2020 المشروعات البحثية للقسم عن العام-1
 الفريق البحثي   إسم المشروع  م

1  

"Discovery of natural 

anti-obesity leads" 

 

استكشاف فعالية بعض "

المنتجات الطبيعية كمضادات 

 "للبدانة

 

 الباحث الرئيسي:

 أحمد أبو الغيط أحمد جوهر/ا.د 

 العقاقيرأستاذ قسم 

 جامعة  المنصـــورة –كلية الصيدلة 

 المشاركون:

 د. فاطمة محمد عبد الرحمن عبد البر

                                                 العقاقير أستاذ مساعد

 جامعة  المنصـــورة –كلية الصيدلة 

 ص/ محمد صالح عبد الرازق 
كلية  -لماجستير من الخارجمنح درجة ا

 جامعة  المنصـــورة  –الصيدلة 

 

 2019/2020براءات االختراع عن العام  -2

1   

 

2019/2020الكتب المنشورة خالل العام الجامعي  -3  

 م عنوان الكتاب المؤلفون

 1 ال يوجد
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2019/2020األبحاث المنشورة في المؤتمرات والمجالت المحلية والعالمية عن العام -4   

  

Year Name of authors Title of Publication Journal Name 
Volume 

(issue), pages 

2019 

Ahmed M. Elissawy, Sherif 

S. Ebada, Mohamed L. 

Ashour, Mona El-Neketi, 

Weaam Ebrahim, 

AbdelNasser B. Singab 

New Secondary Metabolites 

from the Mangrove-Derived 

Fungus Aspergillus sp. AV-2 

Phytochemistry Letters 29, 1-5 

2019 

Julia Werner, Weaam 

Ebrahim, Ferhat Can 

Özkaya, Attila Mándi, Tibor 

Kurtán, Mona El-Neketi, 

Zhen Liu, Peter Proksch 

Pyrone derivatives from 

Helichrysum italicum 
Fitoterapia 133, 80–84 

2019 

Riham Salah El Dine, 

Hossam M. Abdallah, Zeinab 

A. Kandil, Ahmed A. Zaki, 

Shabana I. Khan, Ikhlas A. 

Khan 

PPARα and γ Activation 

Effects of New Nor-

triterpenoidal Saponins from 

the Aerial Parts of Anabasis 

articulata 

Planta Medica 85(4):274-281 

2019 

Ji-Yeong Bae, Zulfiqar 

Ali,Yan-Hong Wang, Amar 

G. Chittiboyina, Ahmed A. 

Zaki, 

Alvaro M. Viljoen, and 

Ikhlas A. Khan 

Anthraquinone-Based 

Specialized Metabolites from 

Rhizomes of Bulbine 

natalensis 

Journal of Natural 

Products 

82(7):1893-

1901 

2019 

FM Abdel Bar, DM Elimam, 

AS Mira, FF El-Senduny, 

FA Badria 

Derivatization, molecular 

docking and in vitro 

acetylcholinesterase inhibitory 

activity of glycyrrhizin as a 

selective anti-Alzheimer agent 

Natural product research 
33 (18), 2591-

2599 

2019 

Dina M Omran, Mariam A 

Ghaly, Shahenda M El-

Messery, Farid A Badria, 

Ehab Abdel-Latif, Ihsan A 

Shehata 

Targeting hepatocellular 

carcinoma: Synthesis of new 

pyrazole-based derivatives, 

biological evaluation, DNA 

binding, and molecular 

modeling studies 

Bioorganic chemistry 88, 102917 

2019 

Hebat‐Allah M Goma'a, 

Mariam A Ghaly, Laila A 

Abou‐zeid, Farid A Badria, 

Ihsan A Shehata, Mohamed 

M El‐Kerdawy 

Synthesis, Biological 

Evaluation and In Silico 

Studies of 1, 2, 4‐Triazole and 

1, 3, 4‐Thiadiazole Derivatives 

as Antiherpetic Agents 

ChemistrySelect 
4 (21), 6421-

6428 

2019 
MH El-Naggar, A Elgaml, 

FM Abdel Bar, FA Badria 

Antimicrobial and 

antiquorum-sensing activity of 

Ricinus communis extracts 

and ricinine derivatives 

Natural product research 
33 (11), 1556-

1562 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/18743900
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2019 

AS Ibrahim, S El-Tanani, H 

Saleh, I Eldeeb, F Badria, M 

Al-Shabrawey 

The Promise of a Small 

Molecule Derivative of 

Fluoro-catechol Ester of 3-

Hydroxy-benzoic Acid in 

Preventing Diabetes Induced 

Microvasculopathy 

Arteriosclerosis, 

Thrombosis, and 

Vascular Biology 

39 (Suppl_1), 

A293-A293 

2019 

Assem Barakat, Mohammad 

Shahidul Islam, Hussien 

Mansur Ghawas, Abdullah 

Mohammed Al-Majid, 

Fardous F El-Senduny, Farid 

A Badria, Yaseen AMM 

Elshaier, Hazem A Ghabbour 

Design and synthesis of new 

substituted spirooxindoles as 

potential inhibitors of the 

MDM2–p53 interaction 

Bioorganic chemistry 86, 598-608 

2019 
F Badria, MM Hassan, MM 

Abd-Al Moneim 

Trigonelline: a new natural 

hepatoselective 

fibrosuppressive agent 

Polymorphism 2, 51-65 

2019 
FF El-Senduny, MM Zidane, 

MM Youssef, FA Badria 

Approach For Treatment of 

Liver Cancer By Novel 

Glycyrrhizin Derivative. 

Anti-cancer agents in 

medicinal chemistry 
 

2019 

S Sweidan, S El-Sappagh, H 

El-Bakry, S Sabbeh, FA 

Badria, KS Kwak 

A Fibrosis Diagnosis Clinical 

Decision Support System 

Using Fuzzy Knowledge 

Arabian Journal for 

Science and 

Engineering 

44 (4), 3781-

3800 

2019 

Hesham El-Askary, Heba 

Handoussa, Farid Badria, 

Ahmed H El-Khatib, 

Abdulrhman Alsayari, 

Michael W Linscheid, Amira 

Abdel Motaal 

Characterization of 

hepatoprotective metabolites 

from Artemisia annua and 

Cleome droserifolia using 

HPLC/PDA/ESI/MS–MS 

Revista Brasileira de 

Farmacognosia 

29 (2), 213-

220 

2019 FA Badria 

Resveratrol-Adding Life to 

Years, Not Adding Years to 

Life 

  

2019 

Mohammad Shahidul Islam, 

Hussien Mansur Ghawas, 

Fardous F El-Senduny, 

Abdullah Mohammed Al-

Majid, Yaseen AMM 

Elshaier, Farid A Badria, 

Assem Barakat 

Synthesis of new thiazolo-

pyrrolidine–(spirooxindole) 

tethered to 3-acylindole as 

anticancer agents 

Bioorganic chemistry 82, 423-430 

2019 

Assem Barakat, Fardous F 

El-Senduny, Zainab 

Almarhoon, Hessa H Al-

Rasheed, Farid A Badria, 

Abdullah Mohammed Al-

Majid, Hazem A Ghabbour, 

Ayman El-Faham 

Synthesis, X-Ray Crystal 

Structures, and Preliminary 

Antiproliferative Activities of 

New s-Triazine-

hydroxybenzylidene 

Hydrazone Derivatives 

Journal of Chemistry 2019 

2019 
Abdullah Mohammed Al-

Majid, Mohammad Shahidul 

Synthesis of Pyridine-

Dicarboxamide-
Molecules 24 (7), 1332 
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 Islam, Saleh Atef, Fardous F 

El-Senduny, Farid A Badria, 

Yaseen AMM Elshaier, M 

Ali, Assem Barakat, AFM 

Motiur Rahman 

Cyclohexanone Derivatives: 

Anticancer and α-Glucosidase 

Inhibitory Activities and In 

Silico Study 

2019 

F Azam, SU Rehman, TU 

Rahman, A Mehmood, A 

Gohar, A Samad 

A review on botanical, 

phytochemical and 

pharmacological reports of 

conocarpus erectus 

Pakistan Journal of 

Agricultural Research 
32 (1), 212 

2019 
FM Abdel Bar, GM Abbas, 

AA Gohar, MFI Lahloub 

Antiproliferative activity of 

stilbene derivatives and other 

constituents from the stem 

bark ofMorus nigra L 

Natural product research 1-8 

2019 

Nakagawa T., Ashour A., 

Amen Y., Koba Y., Ohnuki 

K., Shimizu K. 

α-Glucosidase inhibitory 

activity of resin from Sakhalin 

fir tree (Abies sachalinensis) 

and its bioactive compounds 

Natural Product 

Communications 
14 (6), 1-4 

2019 

Mwakalukwa R., Ashour A., 

Amen Y., Niwa Y., 

Tamraker S., Nagata M., 

Miyamoto T., Shimizu K. 

Anti-allergic activity of 

polyphenolic compounds 

isolated from Olive Mill 

Wastes 

Journal of Functional 

Foods 
58, 207-217 

2019 

Ashour A., Amen Y., Allam 

A., Kudo T., Nagata M., 

Ohnuki K., Shimizu K. 

New isoindolinones from the 

fruiting bodies of the fungus 

Hericium erinaceus 

Phytochemistry Letters 32, 10-14 

2019 

Werner, J., Ebrahim, W., 

Özkaya, F.C., Mándi, A., 

Kurtán, T., El-Neketi, M., 

Liu, Z., Proksch, P. 

Pyrone derivatives from 

Helichrysum italicum 
Fitoterapia 

133, pp. 80-

84. 

2019 

Elissawy, A.M., Ebada, S.S., 

Ashour, M.L., El-Neketi, M., 

Ebrahim, W., Singab, A.B. 

New secondary metabolites 

from the mangrove-derived 

fungus Aspergillus sp. AV-2 

Phytochemistry Letters 29, pp. 1-5. 

2019 

Abdel-Wahab, N.M., 

Harwoko, H., Müller, 

W.E.G., Hamacher, A., 

Kassack, M.U., Fouad, M.A., 

Kamel, M.S., Lin, W., 

Ebrahim, W., Liu, Z., 

Proksch, P. 

Cyclic heptapeptides from the 

soil-derived fungus 

Clonostachys rosea 

Bioorganic and 

Medicinal Chemistry, 
 

2019 

Abdel-Wahab, N.M., Scharf, 

S., Özkaya, F.C., Kurtán, T., 

Mándi, A., Fouad, M.A., 

Kamel, M.S.,  

Müller, W.E.G., Kalscheuer, 

R., Lin, W., Daletos, G., 

Ebrahim, W., Liu, Z., 

Proksch, P. 

Induction of secondary 

metabolites from the marine-

derived fungus Aspergillus 

versicolor through 

co-cultivation with Bacillus 

subtilis 

Planta Medica 
85 (6), pp. 

503-512. 
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