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 كلمة عميد الكلية

 أبنائي وبناتي

إن التعليم يمثل بعداً هاماً في حياة الشعوب وإستقرارها ورفاهيتها وتقدمها ويتضح ذلك من خالل الدور 

حد أهم المؤسسات العلمية أامعات هي وتعتبر الج. الذي يلعبه التعليم في إحداث التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

في مختلف التخصصات وتنهض الجامعات بثالث مهام مترابطة داد المجتمع بالكفاءات من خالل إمالمعنية بذلك 

 :وهي

 وتشمل التدريس والتدريب : لمعرفةنشر ا (1

 وتشمل األنشطة العلمية والبحثية : تنمية المعرفة (2

 وتشمل خدمة المجتمع : تطبيق المعرفة (3

أول وأعرق كليات الصيدلة الخاصة تعتبر  1996أكتوبر التي تأسسست عام  6جامعة  -وكلية الصيدلة 

في مجال التدريس الجامعي أو في مجال  وقد شهدت الكلية تطوراً كبيراً في مختلف المجاالت سواءً . في مصر

البحث العلمي واألنشطة البحثية وقد ساعد على التطوير الدائم لخطة البحث العلمي بالكلية وربطها برؤية الكلية 

نت العديد من من معامل األبحاث المجهزة بأحدث األجهزة العلمية التي مك اربعةوإحتياجات المجتمع إنشاء 

الت نشر عدد كبير من األبحاث في المجو والدكتوراهحصول على درجات الماجستير من الالمعيدين بالكلية 

 .العلمية في الداخل والخارج

لقومية لضمان الجودة واالعتماد على االعتماد االكاديمى من الهيئة ا 2112وقد حصلت الكلية فى عام 

 .لتصبح أول كلية خاصة على مستوى جمهورية مصر العربية تحصل على االعتماد

إن المشاركة الفعالة للبحث العلمي في خدمة المجاالت الصيدلية المختلفة تتم عن طريق توجيه األبحاث 

لبحث العلمي ومحاولة إيجاد حلول لها وكذلك العلمية لخدمة الصناعات الدوائية وربط مشاكل الصناعات الدوائية با

 .توجيه نقاط البحث بالكلية إلى األبحاث التطبيقية

مجهزة بأحدث األجهزة العلمية التي تخدم التطور  تم افتتاح عدد أربعة معامل بحثية  2112حتى نهاية سنة و

 .المأمول من البحث العلمي وتزيد من ربط كلية الصيدلة بالمجتمع

 .م أرجو من هللا العلي القدير أن يسدد خطانا وبرفع من شأن وطننا العزيزوفي الختا

 عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة                                                                              

 محمود أحمد حسن كحيل/ د.أ                                                                                 
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  ::رؤية الكليةرؤية الكلية

إلوي أن تصوبح خوالل العقود القوادم مون بوين المؤسسوات األكاديميوة  -أكتووبر  6جامعة  -تسعي كلية الصيدلة 

 .المتميزة والمعترف بها دولياً 

  

  ::رسالة الكليةرسالة الكلية

 :إلىأكتوبر تهدف كلية الصيدلة  6في إطار رسالة جامعة 

مهنوة الصويدلة المتنوعوة مون في مجواالت فى الوطن العربى و رين علي المنافسة محلياً إعداد خريجين قاد" 

خوالل إسووتراتيجية تعلوويم وتعلووم متطوورة وبحووث علمووى متميووز ودوراً وا ووحاً فوى الخدمووة المجتمعيووة وتنميووة البيئووة 

 ". تكنولوجيا المعلومات الحديثةمعتمدة فى تنفيذ رسالتها على خبرات بشرية ذات كفاءة و

  

  ::كليةكليةللالغايات النهائية لالغايات النهائية ل

 .تطوير نظم القيادة والحوكمة واإلصالح اإلداري. 1

 (.البنية التحتية للمباني واإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات)اإلستمرار في تنمية الموارد . 2

 .اإلستمرار في تحديث وتطوير البرامج والمقررات الدراسية لزيادة القدرة التنافسية للطالب. 3

 .وير منظومة التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة لزيادة القدرة التنافسية للطالبتط. 2

 .تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا. 5

 .زيادة قدرة المؤسسة لتحقيق أعلي مستويات ممكنة في خدمة المجتمع المحيط وتنمية البيئة. 6

 .الدولىالمسعى للحصول علي االعتماد  -7

  

  ::ف اإلستراتيجيةف اإلستراتيجيةاألهدااألهدا

 .تبني الكلية قواعد الحوكمة علي جميع المستويات. 1

 .حوسبة جميع المعلومات. 2

 .تصال بين الكلية والجامعةإستخدام وسائل عالية التقنية لتفعيل اإل. 3

 .تحديث الهيكل التنظيمي للكلية. 2

 .التنمية والحفاظ علي كفاءة البنية التحتية للكلية. 5

 .الصيانةتطوير نظام . 6



 الخطة البحثية

 

  

 

 

1 
 

 كتوبرأ 6جامعة 

 الصيدلةكلية 

 وحدة ضمان الجودة

October 6 University 

Faculty of Pharmacy 

Quality Assurance Unit 

 .مكانيات التكنولوجيةاإلستفادة القصوى من اإل. 7

 .إنشاء وتطوير نظم إدارة المعلومات. 8

ستيفاء البرنامج والمقررات للمعايير األكاديمية المرجعية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم إالتأكد من . 9

 واإلعتماد

 .والتعلمإستمرار وتحديث الوسائل الداعمة لتطوير التعليم . 11

 .تفعيل إستراتيجية التعليم والتعلم. 11

 .تنمية رأس المال البشرى. 12

 .مواصلة المجهودات والمحأوالًت المستمرة للتوجة نحو اإلعتماد. 13

 .تحسين قدرات البحث العلمى لدى أعضاء هيئة التدريس. 12

 .زيادة فرص  البحث العلمى لدى أعضاء هيئة التدريس. 15

 .خطة البحثية بمتطلبات سوق العمل وقطاع صناعة الدواءرتباط الإ. 16

 .رتقاء بالبحث العلمياإل. 17

 .دوات البحث العلمى القائمةأصيانة . 18

 .مناهج البحث العلمى والدراسات العليا. 19

 .تعزيز الروابط بين الكلية وخريجها كأحد األطراف المجتمعية المستفيدة من الخدمات. 21

 .لمجتمع وتنمية البيئةتفعيل خدمة ا. 21

 .توجيه البحوث لمشاكل المجتمع. 22

 .إنشاء قاعدة بيانات. 23

 .تحسين التواصل واالتصال  بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس. 22

 .المساهمة في نشر الوعي البيئي. 25

 .التفاعل مع األزمات والكوارث. 26
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 أعضاء لجنة الخطة البحثية

 

 (رئيس اللجنة) عميد الكلية يلحمد حسن كحأمحمود / د .أ

 والبحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا عاطف تادرس فهيم/د .أ

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب نبوية عبد العزيز عبد الجواد/ د .أ

 مدير وحدة  مان الجودة هالة همام رشاد/ د

 رئيس قسم الصيدالنيات سهير عبد هللا النحاس /.د .أ

 قسم الكيمياء الحيوية على شرفباال قائم رس فهيمدعاطف تا/ د.أ

 الكيمياء التحليلية قسم باالشرف على قائم احمد محمد عبد المجيد/ د

 قسم الصيدلة اإلكلينيكية باالشرف على قائم احمد محمد على حسانين/ د

 قسم األدوية والسموم رئيس محمد فهمى عبد الاله/ د.أ

 قسم العقاقير باالشرف على قائم ىشريفة فهمى عل/ د

 قسم الكيمياء الصيدلية رئيس عمر الحميد عبد فرغلى/ د .أ

 قسم الكيمياء العضوية رئيس مرفت مصطفى العنانى/د.أ

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة رئيس ماهر مختار زكي/ د.أ
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  قطاع البحث العلمى بالكلية

لكلية على اسالة ورية رؤمن كتوبر أ 6جامعة  -صيدلة الي لكلية لعلما ثلبحع ااطسالة قورية رؤ قتنبث

  تلباطمت قيتحقث وولبحمجال التميز في وا للتفاعت اجادرقصي أ قحاتها في تحقيومط  لتعبرعنم ولعماجه و

 .يةلمستقبلوالحالية المجتمع ا

 

 الرؤية: 

  لتنميةوالعلمي البحث ل افي مجا عالمياًو اً قليميوإ قومياًو محلياًة تحتل مكانة متميزن بأ الكليةلية آتطمح  

فى ة لشاملة لتصبح بمثابة بيت خبرالمستقبلية تحقيقا للتنمية والحالية المجتمع ت احتياجاإلتكنولوجية لتلبية ا 

قع اسة متأنية للول درامن خال وصناعة الدواء لمجتمعالمتعلقة بصحة ت المجاالوا العلوم الصيدليةل مجا 

على لمجتمع ل امأمووقع وابين ة لهوء امة لملزلالالخطط واألساليب اصياغة ل ولمأموا   سملردة لة جاومحاو

  .صعدهألكافة ا

 

   الرسالة: 

ة عااعليه فانه ال بد من مر، ولرسالة ا هذةية فى زاولعلمي يمثل حجر البحث أن انه يتضح إف لكلية اطبقا لرسالة 

 :لعلمي فياحث لبل افي مجاالكلية سالة رآلية تبلور    ع خطةو

  هلةبحثية مؤاد كوادر عدة وإمتميزث بحوج نتاإعلي رة قد كثرألعلمي لتصبح البحث اتطوير منظومة  -1 

وكيفية لجيد العلمي البحث ت اآلياب ستيعاالمستمر على ايب رلتدل المجتمع من خالت احتياجاإمنافسة لتلبية و 

 . مالئمةر بيئة بحثية لك بتوفي، وذعلمي لالمعنية بالبحث ت المؤسساامع مختلف اكات شرء بنا 

  .لعالي التأثير ذات الية ولدت المجالالنشر في امنتج بحثي يقبل ج نتاإ -2 

  هيللتأوايب رلتدص المختلفة من فرالطبية لمستوياتها ت الخدمام التي تقدت المؤسسات احتياجااتلبية  -3

 .تخصصيه لكافة مستوياتهات جادرعلى ل لحصووا 

 .مؤتمر علمي للكلية عقد -2
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 الصيدلة األهداف اإلستراتيجية لقطاع البحث العلمى بكلية

لجامعة بيت اتصبح رة رئيسية كى  سالته بصوورلعلمي بالكلية البحث ع اية قطارؤجل تحقيق أمن 

ماعية جتوإية دقتصاإلي تحقيق تنمية دي إلتطوير بما يؤوالتغيير اشريكا في عملية ولمجتمع ت المؤسسا   ةخبر

لنحو الك علي ،وذلفرعيةهداف األامجموعة من ولعامة اتيجية اإلسترهداف األامجموعة من رت فقد تبلو   ،شاملة

  :لتاليا

ورؤي  لجامعة من جهة اية ؤبطها برورلمو وعة للكلية الرسالة العلمى لتحقق ا حة للبحث واية رؤ ع و -1 

  .يخرألمختلفة من جهة م األقساا

بالخطة    بطهاكة ورلمشترهتمامات االذات العلمية م األقساابين ( راتسيمينا)لبحثية ت الحلقااتنظيم سلسلة من  -2

  .لجامعةي البحثية علي مستوا

 .لقوميةالمعايير افق مع العلمي لتتوالبحث اتحسين نوعية  -3 

  .ةلمتميزالية ولدالعلمية ا التلمجابحاثهم في أيميين علي نشر كادألاتشجيع  -2 

لعلمية ث اباألبحا   فللتعر( نيةوأللكتراقع المووالبحثية اية ورلدرات المنشوا)لحديثة ل اتصااإلسائل ام وستخدإ -5 

  .ليولدوالمحلي المستتويين اعلي أو لجامعة ي اعلي مستواء لناجحة سوا

  .ليولدواالقليمي والمحلي ي المستواعلي ي خرت أبحثية مع جامعااكات لسعي نحو عمل شرا -6 

  .لبحثيداء االا تقييم حة لوامعايير  ع و -7 

  .جريت سابقاًألتى ث انى لألبحاولكتراتسجيل و تبويب م  ع نظاو -8 

لجيد ا   لعلميالمختلفة للبحث ق الطروالعلمية ث الناقد لألبحاول اتناولعلمي البحث ت الباحثين على آلياايب رتد -9 

  يس بالجامعةرلتدا هيئةء عضارات أتنمية قداكز مرولكلية لتعليم بااتطوير اكز مع مرون لك بالتعاذيتم و

 .تلتخصصادة البيئية متعدث البحووالجماعي العمل اثقافة وصل التواتنمية  -11 

يس رلتدا ء هيئة عضاأبه من قبل ي مثاال يحتذن لكي تكوت لتخصصادة امتعدة لمتميزالبحثية ذج النماايج وتر -11 

  .لباحثين بالجامعةوا

  .تلتخصصادة ابحثية متعدت عاورمشاد عدإ -12 
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 يمناخ البحث العلم
 

لتى الرئيسية ا   ةألعمداحد أيمثل ، وهو لعاليالتعليم ت األساسية لمؤسسااألنشطة احد هو ألعلمي البحث ا

ل من خالإال ا هنرجو   لتىالشاملة التنمية الذلك فانه ال سبيل لتحقيق ، ولمتقدمةان البلدالنهضة في اتعتمد عليها 

  .ألمةالموجه لخدمة قضايا العلمى ابالبحث  إلهتماما

 

من    ىخرأمؤسسة أي لنهضة ما ال تملكه ت األنها تملك من مقوما، لجامعةامن أ لحقيقية تبدالنهضة إن ا 

  .لتجديدوا   اعإلبداعلى رة لقدة والخبراتتوفر فيها ءات، ولكفال والعقوة احيث تحتشد فيها صفو، لمجتمعت اسسامؤ

 

ى لمصرا   لمجتمعت العلمى تضع حاجااتفعيل خطط للبحث و ع وبد من نه الإلحقيقة فابهذه  اًيمانإو 

، لعلميالبحثي ا   طبالنشام لقياالباحثين من التي تمكن الكافية ارد الموواتية المووف الظرامع توفير ، عينهاأنصب 

خطة ل من خالث، لبحوا   لة في مجالمختلفالتخصصلت ابين ون لتعاايجب تشجيع  كما. تهدجوى بمستوء تقارإلوا

 .لبحثية للجامعةالخطة ابحثية متكاملة تتفق مع 

  

اكب تتو   حتى، لعلمياخطتها للبحث اد عدإفي دها بالجامعة جهورأت كلية الصيدلة لمنطلق هذا امن و 

،  جيارخاوخليا دا لعمل ق المنافسة في سووالتنمية في مصر افع عجلة دجل أمن ، لعالميةوالية ولدات المتغيرامع 

لعلمي في البحث ا   لمستقبلي ألنشطةالتخطيط العلمي في ب األسلوء اساإرفعالة في ة لبحثية خطوالخطة اه هذتأتي و 

لرسالة مع واية ؤلرافيها  تتفق ، قعيةوافه بطريقة وأهداسالته ورلعلمي البحث ع اية قطارؤمما يتيح تحديد ، لكليةا

، لوياتهاأوتحديد ولبحثية للكلية ا در لمصار استثماإمما يتيح ، لتنفيذاتها على رمني يعكس قدر زطاإفي هداف ألا

  .جههاالتي توالرئيسية ت المشكالاحل ، وسم مستقبلهارفي و
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 معايير وضوابط إعداد الخطة البحثية

 

أكتوبر عشوائية وغير منتظمة بهدف الوصول بأبناء  6كانت الخطة البحثية لكلية الصيدلة جامعة 

 .خريجى الكلية إلى كوادر من أعضاء هيئة التدريس المعيينين فى تخصصات العلوم الصيدلية المختلفةو

 

معيار خاصة العتماد إلمع تبنى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وا 2119/2111وفى عام 

ية للكلية كخطوة على الطريق ، وبهدف الحصول على مزايا تنافس(معيار البحث العلمى واألنشطة العلمية)السابع 

المحلى والدولى، عملت الكلية على تنمية القدرات والمهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس المعيينين والهيئة 

المعاونة بالكلية، وكذلك عملت على إمداد األقسام العلمية المختلفة بالكلية باإلمكانات واألجهزة المطلوبة لتشجيع 

 .مجاالت تعاون مع جهات بحثية حكومية عديدةكما تم فتح . البحوث

 

بط الضووالمعايير امن د عدة عاامرولبحثية الخطة اد اعدإلعلمي في البحث الجنة وعليه، فقد حرصت 

 :ألساسيةابط الضووالمعايير افيما يلي مجموعة و   .لبعيدي المدافها علي أهداتحقيق  لتي تضمن ا

  .لعلميالبحث والعالي العامة للتعليم اتيجية األسترهداف األت واالتوجيهء الخطة في  وا ع ويتم أن  -1 

  .فق معهااتتوولجامعة اتيجية العامة إلسترت التوجهااتيجية من األستراتنبع أن  -2 

  .لمدنيالمجتمع والحكومية ت الجهاالمثمر مع ك المشترالعمل ون والتعااتحقق أن  -3 

  .تهامتغيرولعصر ا تفق مع متطلباانة لتتووتتسم بالمرأن  -2 

  .راتمهارف ولعمل من معاق اسو تياجاتحإتعمل علي تلبية أن  -5 

  .ثلبحووالعليا ت اسارالدل الكلية في مجات اتوجهاوألنشطة دا محدوساسيا أتمثل منهاجا أن  -6 

  لعلمياحث لبالفريق من اثقافة عمل وتراعى لعلمية بالكلية م األقسابين كافة المثمر التفاعل اتحقق أن  -7 

 ع وخاللها    لتي يمكن منإدارة الكلية، والصحية مع الخدمة ل افي مجاركاء لشع اجتماإتهتم بنتائج أن  -8 

  .لمجتمع ت احتياجاالكلية في خدمة ور اترجمة لدولعلمي للكلية  البحث ت الوياأو

 .لمختلفة م األقساالمقدمة من البحثية الخطط الخطة جميع اتشمل أن  -9 

 

 على الكلية حصول إلى أدى مما والمعايير الضوابط هذه معظم وتفعيل بتنفيذ الكلية قامت وقد

 هذه واستكمال تطوير الى سبيلها فى والكلية. 1021 عام واالعتماد الجودة لضمان القومية الهيئة من االعتماد

 العلمى البحث ظومةمن بمستوي لالرتقاء 1010-1029 الى 1025-1021 الخمسية الخطة خالل فى المعايير

 .بالكلية
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 1029 - 1025 آلية إعداد خطة البحث العلمى للكلية

 لمتميزالعلمي اعمة للبحث الدالتحتية البنية ا:  

  .لجامعةى امنهاعلى مستودة ألستفاالمتاحة حاليا لتعظيم البحثية ات المعدة واألجهزاحصر  -1 

  .لمتاحة بالجامعةالبحثية ات انشر قائمة بالتجهيز -2

  .لجامعةوالكلية ي التسويقي علي مستووالمالي داري واإلالدعم اتوفير  -3 

 :من خالللعلمي اجي للبحث رلخاالمالي الدعم ة اتوسيع قاعد -2 

  .لخطةافى اؤها جرإف لمستهدث البحواعلى ف بديلة للتمويل تكفى للصرارد مود يجاإ  - 

    لمحليةالمانحة ت الجهاالعلمي من المالي للبحث الدعم اعلي ل لحصوا كيفيةلباحثين علي ايب رتد - 

  .لعالميةوا

  .لعلميالمالي للبحث الدعم دة الزياة مبتكرق طرإكتشاف   - 

  .جيرلخاالمجتمع العلمي في البحث انشر ثقافة   - 

  .لمحيط بالجامعةالعلمية للمجتمع ث األبحاالتسويق  اكزمرء نشاإ  - 

  .لعلميا لبحثت اخالقياأنشر ثقافة  -5 

  .لمختلفةت الخدماج وانتاإلوالتنمية ت اقطاعاولجامعة افعلية بين اكة قامة شرإ -6

 

  :محاور الخطة البحثية

  .اإلرتقاء باإلمكانات البحثية -1

تحقيق اإلختيار األمثل للمجاالت البحثية الرئيسية والفرعية مع األخذ فى اإلعتبار العرض والطلب  -2

  .ةعلى الخدمات البحثي

تحديد التركيبة البحثية المالئمة وتقدير اإلمكانات البشرية والمادية والتنظيمية الالزمة لتحقيق هذة  -3 

  .التركيبة

وتأسيسا على ما سبق، فإن منهجية الخطة البحثية ستركز على و ع سياسات من شأنها اإلرتقاء  -2 

دى القصير من خالل البحوث التطبيقية باإلمكانات البحثية حيث توجه لخدمة المجتمع سواء فى الم

والتنمية التكنولوجية، أو فى المدى الطويل من خالل بحوث أساسية تؤدى إلى خلق أفكار ورؤى 

 .مبتكرة يتم تطويرها فى المستقبل إلى تكنولوجيا أو منتج يمكن تسويقه
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تحداث مشروعات بحثية سإأكتوبر إلى  6جامعة  -تسعى كلية الصيدلة أما عن المشروعات البحثية،  -5

قناعة الجهات اإلنتاجية والخدمية بالمجتمع بضرورة البحث والتطوير لمواجهة بعض المشكالت هدفها 

 .مع هذة الجهات لتمويل البحث العلمىصناعة الدواء وبالتالى تتم الشراكة  التى تقابل

 

 وضع الخطة البحثية لكلية الصيدلة بها تم التى الخطوات المنهجية:  

  .لكلية ى اعلى مستوالتعريف والتوعية بأهمية إعداد الخطة البحثية  -1 

 ".SWOT analysis" التحليل البيئى الرباعى بسلول أمن خالراهن لالو ع اصد ر -2 

قسم بالكلية من خالل حصر خطوات إعداد الخطة البحثية لكل  لعلمياللبحث اهن لرالو ع اتحليل  -3 

 : الىعلمى بالكلية على النحو الت

  .حصر التخصص العام والدقيق لألقسام العلمية بالكلية -  

ية عديدة ثم اختيار مسترشاد بالخطة اإلستراتيجية فى مجال البحوث العلمية لجامعات حكواإل - 

  .المجاالت البحثية الرئيسية والفرعية للقسم العلمى

 .وأعضاء القسمإعداد مقترح خطة بحثية لكل قسم علمى بالكلية بمعرفة رئيس  - 

لجنة شئون الهيئة المعاونة والبحوث اعتماد الخطة البحثية المقترحة من مجلس القسم المعنى، و - 

 .ومجلس الكليةوإدارة العالقات الثقافية 

  .لكليةم واألقساى التحليل على مستواجعة امر -2  

لعلمي البحث اة لتوظيف لصحيت الخدماوالصحة ل الوياته في مجاو أولمجتمع ت احتياجااسة درا -5 

إيمانا من الكلية بدور الصيدلى فى برنامج الصحة العامة وإطار العناية ت الحتياجاابهذه ء للوفا 

الصيدلية المحلية، وبأن مهنة الصيدلة مسئولة عن تحقيق السياسة الدوائية من حيث توفير دواء آمن 

مية البحوث التكنولوجية والتعليم الصيدلى كذلك إيمانا بدور الصيدلى فى تن. وفعال فى السوق المصرى

كما هو مبين بالشكل  المستمر لمواجهة التحديات العالمية والتطور التكنولوجى فى العلوم الصيدلية

(1).  

ر طاإفى كاء ولشراعليها مع ق التفاالتي تم ت الوياوألر اطاإفي م ألقسااسطة البحثية بوط النقااتحديد  -6 

 . لجامعةت اياتجاستروالكلية اسياسة  

ل لمتاحة خالا –ت إلمكانات والوياوألاترتيبها حسب م وألقساالمقترحة من البحثية ط النقااجعة امر -7 

  .لزمنية للخطةة الفترا 
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  لبحثية قابلةاألسئلة امن د عدرة تصنيفها في صووجعتها المقترحة بعد مرالبحثية ط النقااصياغة  -8 

  .لتنفيذا 

  .لمقترحةالتمويل در امصات والحتياجااولخطة ا ع تفاصيل و  -9 

  .لحاجةامة حسب ماتقتضى زلالت التعديالاء اجروإلخطة اجعة امرو ع آلية للمتابعة و -11 
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(2)شكل       

 

 تحديد اإلحتياجات البحثية للمجتمع

تحديد الموضوعات 

 بالكليةالبحثية 

 

 تحديد الزمن الالزم للخطة

 

 تحديد المكان فى المجتمع للتنفيذ

 

 إجراء النماذج من الخطة

إعتماد الخطة 

 البحثية

 

 إعداد تقرير عن األبحاث

 

 نتائج وتقييم فاعلية خطة البحث العلمى

 

 تنفيذ التوصيات

 إعتمادها
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 اإلمكانات والتسهيالت البحثية المقدمة من الكلية  

كتوبر التسهيالت البحثية واإلمكانات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس أ 6جامعة  -تقدم كلية الصيدلة 

 األجهزة بأحدث مجهزة بحثية معامل أربعة عدد بإنشاء الكلية قامت وقد .الكليةوالهيئة المعاونة على مستوى 

 : بالكلية باال افة الى وحدات ذات طابع خاص لخدمة المنظومة البحثية  بالكلية العلمية األقسام لخدمة العلمية

 

   :(2) معمل األبحاث التطبيقية -2

 :االتية باألجهزة مزود

1. Water pump aspirator 

2. Drying oven 

3. DSC-51 

2. Friability test apparatus 

5. Homogenizer 

6. Incubators 

7. IR Shimadzu 

8. Magnetic stirrer RC-2 

9. Rotary evaporator 

11. Thermovar microscope 

11. Ultrasonic water bath sonicator 

12. UV Spectrophotometer 1611PC 

13. Deep Freezer 

12. pH meter 

15. UV spectrophotometer 1811 

16. Freeze dryer ( lyophilizer ) 

17. HPLC 

 

 اقسام وبخاصة ويستفيد من هذه الخدمة كل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة داخل الكلية 

  .الصيدالنيات والعقاقير والميكروبيولوجى

1 
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 (:1)األبحاث التطبيقية معمل  -

 :االتية باألجهزة ومزود

1. HPLC medium pressure  

2. Ultrasonic water bath sonicator 

3. UV Spectrophotometer 1611A 

2. centrifuge  6111 RPM 

5. Hot plate 

6. UV Cabinet 

7. Rotary evaporators with Aspirator water pump 

وبصفة خاصوة قسوم  لتدريس والهيئة المعاونة داخل الكليةكل أعضاء هيئة اات أيضا ويستفيد من هذه الخدم

 .العقاقير

 (:3)معمل األبحاث التطبيقية  -3

 :االتية باألجهزة ومزود

1. Rotary evaporator 

2. Centrifuge 

3. UV-1811 and computer and HP printer. 

2. FT-IR Affinity -A1 

5. UV-Lamp 

6. Melting Point 

7. pH meter 

8. Conductoreter 
 هذا المعمل اقسام الكيمياء العضوية والتحليلية والصيدلية ويستفيد من 

 (:1)معمل األبحاث التطبيقية  -

 :االتية باألجهزة ومزود

1. UV spectrophotometer 1811 

2. centrifuge  6111 RPM 

3. Computer 

2. Medium speed cooling centrifuge. 

5. Deep Freezer -81 oC 

6. pH meter. 

7. Computer and printer. 
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بيت لحيوانات التجارب مجهز باإلمكانات الالزمة لإلهتمام بحيوانات التجارب التى ا المعمل ايضا يوجد وف هذ 

يستخدمها الهيئة المعاونة والباحثين باألقسام العلمية المختلفة بالكلية إلتمام األجزاء العلمية من الرسائل واألبحاث 

  .العلمية

 .حيوية و االقربازين والصيدلة االكلينيكيةويستفيد من هذا المعمل اقسام الكيمياء ال

 :خاص طابع ذات وحدات  -5

 : الحيوية التقنية وحدة -ا       

 :االتية باألجهزة ةومزود

1. Real Time PCR 

2. Fermentor + compressor. 

3. Electrophoresis. 

2. CO2-Incubator. 

5. Incubator shaker. 

6. pH meter. 

 لمية بالكلية باإل افة الى عقد دورات تدريبية ويستفيد من هذه الوحدة كل االقسام الع

 :لالدوية ىالمصنع التجريب -ب

 :االتية باألجهزة ةومزود

1. Main vertical derive 

2. Universal gear. 

3. Coating pan. 

2. Wet granules. 

5. Mixing ban for granules. 

6. Mixing ban for semi-solid with heat 

7. Recent HPLC. 

8. Fluid bed dryer 

9. Viscometer 

11.  Tablet press. 

  وحدة تصميم الدواء -ج

 2115سيتم االنتهاء من تجهيزها خالل عام         
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  :المكتبة -6

ال توجد مكتبة داخل الكلية وإنما توجد مكتبة مركزية وترتيبها الثانى على مستوى جمهورية مصر العربية، 

أن تكون المكتبة مالئمة فى  الكليةوتحرص . العلمىالبحث  وتعد مساحة المكتبة مناسبة الى حد ما لخدمة طالب

المعلومات وتتوافر فى المكتبة تكنولوجيا (. ماكينات التصوير والنسخ وبأسعار التكلفة)كافة التجهيزات مثل 

لكترونية، وهى متاحة للفئات المختلفة إلكترونية متخصصة ومختلفة وكتب إك فى دوريات شتراواإل( نترنتاإل)

 . المستفيدة

  :األقسام العلمية بالكلية -7

تتميز معامل األقسام العلمية المختلفة بالكلية بالتحديث المستمر لتالئم التطورات الحديثة فى مجال تعليم 

. ويوجد لكل قسم علمى معامله الخاصة المجهزة لخدمة ما يهدف القسم من تعليم طالبى. الطالب والبحث العلمى

. ين على العملية التعليمية بالكلية فى تجهيز هذه المعامل بأحدث اإلمكانات العلميةوهناك رغبة مستمرة من القائم

 :وتتمثل هذه المعامل فى معامل األقسام التالية

  الصيدالنياتقسم. 

 قسم األدوية والسموم. 

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة. 

 قسم العقاقير. 

 قسم الكيمياء العضوية. 

 قسم الكيمياء التحليلية. 

  الكيمياء الصيدليةقسم. 

 قسم الكيمياء الحيوية. 

 قسم الصيدلة اإلكلينيكية. 

 :المجلة العلمية للجامعة -8    
 .الصيدلة كلية من بحث وتتضمن للجامعة العلمية المجلة من الثانى العدد اصدار تم        
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 البحوث والمجاالت البحثية لألقسام العلمية بالكلية

 البحثية الخطط على بناء 2119-2115 القادمةالعلمية للسنولت الخمسة حثية لالقسام الب مجاالتفيما يلى ال

 : بالكلية العلمية األقسام من المقدمة

 :الكيمياء الصيدلية -2

العمل فى حل المشكالت الصحية فى المجتمع بالعمل على تصميم و تشييد مركبات جديدة ذات فاعلية عالجية     

 ......ان والميكروبات ومضادات لاللتهابات وأدوية عالج السكر كيماوية كمضادات السرط

 :مجاالت البحث تشملو 

 .تصميم وتشييد مركبات جديدة تستهدف معالجة امراض معينة .1

 .كمبيوترامج تشييد وتصميم مثبطات انزيمات باالستعانة ببر .2

 .تشييد وتصميم كومان ادوية بغرض تحسين الصفات العالجية لألدوية األصلية .3

 إدخالها حديثا الى السوق الدواء المصريةتحليل المستحضرات الصيدلية التى تم  .2

تحليل المركبات الصيدلية المختلفة ونواتج إاليض فى األوساط والسؤال البيولوجية مع رصد االتاحة  .5

 .الحيوية لها وذلك مساهمة فى حل المشكلة الصحية المنتشرة

  :قسم الصيدالنيات -1
شكال الصيدلية الحديثة الصيدلية للعقاقير المختلفة عن طريق تطبيق األ اتغاة تطوير الصيتتضمن الخط     

 :تحضير وتقييم مستحضرات جديدة لتحسين فاعلية العقاقير وتقليل آثارها الجانبية كما يتبين مما يلىوصياغة و

تقليل الآلثار الجانبية مثل لحيوية و لزيادة االتاحة اللتعاطى الفموى صياغة مستحضرات صيدلية نانومترية  .1

 .Nanoparticles))و الجزيئات النانومترية  (Nanoemulsions)المستحلبات النانومترية 

 .صياغة مستحضرات مو عية نانومترية لمضادات الفطريات لزيادة فاعليتها و تجنب آثارها الجانبية .2

اإلذابة للعقاقير شحيحة الذوبان فى  لزيادة معدل  (Hot melt extrusion)استخدام تقنية المنصهر الساخن .3

 .الماء

 غط لعالج  لزيادة فاعليتها مثل العقاقير المستخدمةذاتية االستحالب لبعض العقاقير  صياغة مستحضرات .2

 .مرض السكروالدم المرتفع 

 لصلبةتعديل نمط معدالت إنطالق بعض المواد الفعالة من األشكال الدوائية الصلبة بإستخدام تقنية المشتتات ا .5

((Solid dispersions. 
البرونيوسوم مستحضرات ،مثل   ((Transdermal للتوصيل عبر الجلدمختلفة  تصميم وصياغة أنظمة .6

صياغة مستحضرات ممتدة و تتميز هذه المستحضرات بزيادة فاعلية ونفاذية األدوية حيث والمستحلبات الدقيقة

 .ضادة لاللتهابللعقاقير الم (Oleogels)المفعول مثل الجل الزيتى 
لتجنب األيض الكبدى وصياغة مستحضرات ( (Mucoadhesiveتصميم وصياغة مستحضرات الصقة  .7

 .ممتدة المفعول

 العضوية  الكيمياء قسم -3

وإختبار لمواد الطبية لهذه االتشييد العضوى ثم لنماذج الجزيئية طبقاً لمجاالت البحث تشمل اكتشاف الدواء 

باإل افة إلى دراسة لألدوية الكمية والكيفية التقنيات التحليلية  شمل مجاالت البحث أيضاً ، وتفاعليتها البيولوجية

 .وتحليل المواد الغذائية وتحليل المواد الشحيحة وملوثات الماء المستحضرات ثبات
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  :العقاقير-1
 :مجاالت بحث العقاقيرتشمل          

سواء  ودراسة فاعليتها البيولوجية ومعايرتهاأبحاث عالية الجودة لفصل المواد الطبيعية والتعرف عليها  .1

 .في النباتات أو المستحضرات العشبية

 (nano particles) الناتوجزيئات  صورة فى النباتية للخالصات الحيوية االتاحة دراسة .2

 .المواد الفعالة المستخلصة من النباتات استخدام تقنية زراعة اآلنسجة فى زيادة انتاج بعض .3

 . يمكن فصل مركبات جديدة من النباتات ودراسة فوائدها الحيوية Sepacoreباستخدام جهاز  .2

 

 :قسم الكيمياء الحيوية -5
 من أهداف قسم الكيمياء الحيوية   

إستعمال المواد دراسة األثار الكيموحيوية للملوثات والتي تسبب كثيراً من األمراض باإل افة إلي  .1

الطبيعية مع األدوية المختلفة لتزيد من فعاليتها وتقلل من األثار الجانبية باإل افة إلي إستخدام 

 .البيولوجية الجزئية في دراسة اإلختالالت الجينية التي تؤدي إلي بعض األمراض

 .زهايمراالل ومرض السكرى مرض مثل االمراض بعض بين العالقة دراسة .2

 على األطفال لعب فى الموجودة البالستيكية المواد مثل بالبيئة الموجودة المواد بعض تأثير دراسة  .3

 .الذكور عند التناسلية الجهاز مثل الحيوية األجهزة بعض

 .جديدة للتشخيص المبكر لألورام السرطانية دالالت دراسة .2

 

 :قسم االدوية والسموم -6
 . االنسان وكذلكية على األجهزة المختلفة في حيوانات التجارب قسم األدوية والسموم بدراسة تأثيرات األدو يهتم

 .السرطان مثل االمراض بعض عالج تسريع فى (Nanodrugs) النانو ادوية استخدام .1

 الكلوى الفشل لعالج جديدة ادوية استحداث .2

 .فى تسريع مفعول المضاد للسرطان لبعض  ادوية النانو  photodynamic therapy استخدام .3

 .المرتبطة ببعض المواد الطبيعية فى عالج السرطان  nanoparticlesتنقية  استخدم .2

 

 :االكلينيكية الصيدلةقسم  -7
 :الى تهدف بالقسم البحثية المجاالت

 .والمناسب لألدوية فى عالج االمراض الشائعة السليم االستعمال .1

 للدواءتخفيض التكلفة االقتصادية للعالج من خالل االختيار واستعمال األمثل  .2

 .تحسين الرعاية الصحية للمر ى .3

 .تحسين استجابة المر ى للنظم العالجية .2
 

 :الميكروبيولوجى قسم -8

 فاعلية المواد الطبيعية  د البكتريا الحلزونيةدراسة   .1

 البكتريوسين  مركبات مثل مبيد جرثومي وتوصيف كبكتريا حمض الالكتي من الطيف دراسة النشاط .2

  .البكتريا الحلزونية  دهذة البكتريا  نشاط سيتم التحقيق فيو

 المعالجة الحيوية للملوثات البيئية  .3
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 azodyes من المعالجة البيولوجية التحقيق في و البيئية التكنولوجيا الحيوية في مجال األبحاث إجراء .2

 .النظام البيئي المائي في السمية البيئية التأثيرات وممارسة مياه الصرف الصحي في

البكتيريا المفصولة من العينات و  النظامية االيشريشا كواليية المواد الطبيعية  د بكتريا فاعلدراسة   .5

  .العالجية

 :قسم التحليلية

الكبدية بواسطة  الفيروسات مضادات وخاصة عامة االدوية لتحليل جديدة طرق استنباط .1

 .Capillary electrophoresisلو    HPLCأجهزة التحليل الطيف وأجهزة 

والدواء  Brandالدواء األصلى للمقارنة بين     Bioequivelanceة التكافؤ الحيوي دراس .2

 .لبيان مدى فاعليته لالستعمال في السوق المصر Genericالمثيل 

  الطبية فى مختلف ظروف التخزين لمستحضراتا Stability studiesثبات  درجة دراسة .3

 .فى السوق المصرى وذلك لبيان مدى صالحياتها

 

المجاالت البحثية ومنها نستخلص  اء على الخطط البحثية لالقسام العلمية بالكلية وبن

 :ومدى مشاركة االقسام العلمية بها

 :المجال البحثى الرئيسى األول -2

الجهواز الهضومى، أموراض و الكبودأموراض األمراض الشائعة فى المجتمع المصرى مثل مورض السوكرى، 

 خصائصووها،أسووبابها،  ثغيرهووا موون حيوووالسوورطان و وىالكلووالفشوول اض موورأوكووذلك وعيووة الدمويووة، القلووب واأل

ستكشواف وتشوييد وعمول صوي  الكشوف عون منتجوات طبيعيوة، إ، الجانبيوة ثوارالتشخيص المبكر، طرق عالجها، األ

قسووام األدويووة أيووة والدراسووات اإلحصووائية بمشوواركة صوويدلية وتحليوول األدويووة، تأهيوول المر ووى، التوعيووة والوقا

الصوويدلة اإلكلينيكيووة، الصوويدالنيات، العقوواقير،  الكيميوواء الصوويدلية، الكيميوواء الحيويووة، الميكروبيولوجيووا  والسووموم،

 .والمناعة

 

 :المجال البحثى الرئيسى الثانى -1

 :باإل افة إلى أبحاث تخليق مواد فعالةيشمل 

  (.كيمياء الصيدليةالكيمياء التحليلية وال)قسام أبمشاركة  عمل مواد قياسية لالدوية المختلفة 
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 الكيميواء العضووية، الكيميواء )قسوام أبمشواركة  استكشاف وتشييد أدويوة جديودة فوى المجواالت المختلفوة

 ( .الصيدلية

 الكيميواء العضووية، الكيميواء )قسوام أبمشاركة مشابهة ألدوية طبيعية  استنباط أنواع جديدة من األدوية

 (.، العقاقير الصيدلية

  الكيميواء الصويدلية، الميكروبيولوجيوا ) قسوامأبمشواركة  ودقيقوة ام تقنيوات حديثوةسوتخدبإتحليل األدويوة

 (.العقاقير, والمناعة، الكيمياء التحليلية

 األدويووة والسوموم، الصويدلة اإلكلينيكيووة، )بمشواركة اقسوام  األعوراض الجانبيوة لألدويوة وكيفيووة تجنبهوا

 (.الكيمياء الحيويةالصيدالنيات، 

 

 :الرئيسى الثالثالمجال البحثى  -3

 :فى تطوير الصي  الصيدلية لألدوية وكيفية اإلستعمال األمثل

  يات، العقوواقير،األدويووة والسووموم، الصوويدالن)معووايير الرقابووة علووى األدويووة وفاعليتهووا بمشوواركة اقسووام 

 (.الكيمياء التحليلية، الكيمياء الصيدلية

 ويوة بمشواركة اقسوام جودتهوا فوى الوسوائل الحياستنباط طرق تحليلية لدراسة ثبات األدوية ومتابعتهوا و

 (.الحيويةو الصيدليةو الصيدالنيات)

  الصويدالنيات، )عمل صي  صويدلية جديودة لألدويوة المستخلصوة مون مصوادر طبيعيوة بمشواركة اقسوام

 (.العقاقير

  األدويوة والسوموم، الصويدلة اإلكلينيكيوة،)دراسات حول تفاعالت األدوية مع بعضوها بمشواركة اقسوام 

 (.الصيدالنيات، الكيمياء الحيوية

  األدوية والسموم، الصويدلة اإلكلينيكيوة، الصويدالنيات)تطوير طرق استعمال األدوية بمشاركة اقسام ،

 (.الكيمياء الحيوية

 

 :المجال البحثى الرئيسى الرابع -1

 .األبحاث المتعلقة بالسموم وعالج اإلدمان واألمراض النفسية

 السوموم والمخودرات فوى العينوات المختلفوة والوسوائل الحيويوة بمشواركة اقسوام  الطرق المختلفة لتحليل

 (.األدوية والسموم، الصيدلة اإلكلينيكية، العقاقير، الكيمياء الحيوية)
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  األدويوة والسوموم، )أبحاث تتعلوق بمودى إسواءة اسوتخدام األدويوة التوى توؤدى لإلدموان بمشواركة اقسوام

 (.الكيمياء الحيوية، الصيدالنيات الصيدلة اإلكلينيكية، العقاقير،

  الكيميواء  األدويوة والسوموم)الطرق المختلفة لتحليل السموم والمخدرات فى العينات بمشواركة اقسوام ،

 (.التحليلية، الصيدالنيات

  أبحاث تحليلية لمعرفة مدى سمية بعض األدوية الحديثوة المصونعة بالهندسوة الوراثيوة بمشواركة اقسوام

 (.،  الميكروبيولوجيا والمناعةاألدوية والسموم)

 

 :المجال البحثى الرئيسى الخامس -5

 .أبحاث خاصة بقضايا متنوعة أخرى

  العووالج الجينووى، العووالج بووالليزر، األدويووة المصوونعة بالهندسووة )أبحوواث خاصووة بالمناعووة والجينووات

قوواقير، الكيميوواء األدويووة والسووموم، الصوويدالنيات، الع)بمشوواركة اقسووام ( الوراثيووة، العووالج التجريبووى

 (.التحليلية، الكيمياء الحيوية، الميكروبيولوجيا والمناعة

  األدويوة والسوموم، الصويدالنيات، العقواقير، الكيميواء التحليليوة، الكيميواء )قسوام أالطب البديل بمشاركة

 (.الصيدلية، الكيمياء الحيوية

 الصويدالنيات، العقواقير، الكيميواء  األدويوة والسوموم،)قسوام أطات، ووسائل عالج األلم بمشاركة المنش

 (.التحليلية، الكيمياء الصيدلية، الكيمياء الحيوية
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 1029-1025 خطة العمل

 :محاور عدة العمل خطة تتضمن

  مثل الحديثة باألجهزة المعامل تجهيز استكمال -1 

LC-MS high resolution mass and High speed cooling ultacentrifuge. 

 :انشاء أربعة معامل حديثة جديدة بالمبنى الرئيسى بالجامعة وتشمل -1

 .معمل ابحاث للصيدالنيات -ا    

 معمل ابحاث عقاقير -ب    

 .معمل أبحاث كيمياء حيوية واقربازين -ج    

 .معمل أبحاث ميكروبيولوجى -د     

 .مسة سنواتوقد تم رصد مبل  خمسة عشرة مليون جنيها لتجهيز المعامل فى خالل خ

 .دكتوراه الماجستير والتتم بدافع فردى بغرض الترقية والحصول على درجة  التى بحاثاأل وزيادة تشجيع -3

 يضم اجتماع عقد تم ذلك وتفعيل. لألبحاث وتكامل تنسيق عمل وكذلكاالقسام  بين المشتركة األبحاث تشجيع -2

 .بالكلية العلمية األقسام من أعضاء

 .الدول عن طريق مساهمة الجامعة فى مصاريف النشرتشجيع النشر  -5

 .واالشتراك السفر تكاليف فى الجامعة ومشاركة الدولية المؤتمرات حضور تشجيع  -6
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 للمدة الصيدلة لكلية البحثية للخطة الرئيسية المحاور

 1025 – 1029 

للخطوة ق علوى الخطووط العريضوة بعد عقد اجتمواع موع أعضواء مون األقسوام العلميوة بالكليوة توم االتفوا

 :مراحل أربعة البحثية الستقبلية للكلية من اجل تفعيل التعاون والتكامل بين االقسام وتشمل 

او تشييد ( قسم العقاقير)المرحلة األولى وتشمل فصل واستخراج مركبات طبيعية والتعرف عليها  -1

 (.سم الكيمياء العضوية والصيدليةق)وتصميم مركبات كيميائية باالستعانة ببرامج الكمبيوتر 

وتشمل اختيار بعض المركبات سابقة الذكر ودراسة تأثيراتها المختلفة والمحتملوة : المرحلة الثانية -2

قسوم الكيميواء )فى عالج بعض االمراض مثل مورض السوكرى وارتفواع الودهون فوى الودم والسورطان 

وكوذلك تأثيراتهوا ( قسوم الميكروبيولووجى)يروسوات او تأثيرها المضاد للبكتريا والف( الحيوية واالدوية

 (.قسم االدوية والسموم)السمية المحتملة والجرعات اآلمنة 

إيجاد الصي  المناسبة لتناول هذه المركبات الوى المر وى وكوذلك دراسوة االتاحوة : المرحلة الثالثة -3

 (.يدالنياتقسم الص) الحيوية لها وإمكانية تسجيلها وتقديمها الى شركات االدوية 

تحليل االدوية فى صورتها النقية و كذلك مستحضراتها الصيدلية كذلك دراسوات : المرحلة الرابعة -2

 (.قسم الكيمياء التحليلية)الثبات الخاصة بالمستحضرات الصيدلية 

 

 :مصادر التمويل

 .كيماوياتمشاركة الجامعة عن طريق توفير المعامل و األجهزة وبيت الحيوانات وتوفير بعض ال -1

 .الوحدات ذات الطابع الخاص -2

 . يتم تسجيل مو وعات البحث ويشارك الباحث فى تحمل جزء من التكاليف -3
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 لتزام بأخالقيات البحث العلمى والسالمة والصحة المهنيةاإل

ات المصوداقية واألخالقيوفى إطار تفعيل الخطة البحثية التزاما بأخالقيات البحث العلموى، توم تشوكيل لجنوة 

 .لجنة السالمة والصحة المهنيةكذلك أخالقيات البحث العلمى ووالتى من خاللها تم إعتماد 

 

 أخالقيات البحث العلمى: 

يكتسب اآلن اإلعتماد الدولى لألبحاث الطبية أهمية قصوى وسوف يصبح فوى القريوب العاجول دلويال علوى 

لتى تشوترط مراعواة البحوث لكراموة اإلنسوان والعودل مصداقية البحث والباحث لدى جهات التقييم والنشر الدولية وا

 .وحفظ الحقوق لألفراد والمجتمعات واإلحسان للحيوان

 

 ع ومتابعة تنفيذ معايير تم و فى إطار اإلهتمام المتزايد باإللتزام بتطبيق المعايير الدولية بالبحث العلمى 

للحصوول علوى درجوة  ذاتيوا مون البواحثين ممولوةلمشاريع البحثيوة المن ا أخالقيات البحوث الحيوية لكل خطة بحث

توجيهووات  –إعووالن هلسوونكى )القواعوود الوطنيووة والدوليووة و االلتووزام ب. الماجسووتير أو الوودكتوراة أو أبحوواث ترقيووة

 (.CIOMقواعد الرأفة بحيوانات التجارب   – CICPالممارسة اإلكلينيكية السليمة 

 

خالقيوات الوذى يشومل ألدليول المصوداقية واعلوى  23/1/2111بتواريخ ( 6)ولقد وافوق مجلوس الكليوة رقوم 

األبحواث التوى ويلزم جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعورض بروتوكووالت . أخالقيات البحث العلمى

  .والحصول على الموافقة قبل البدء فى إجراء البحث البحوث العلميةيشاركون فيها على لجنة 

 

 نيةلجنة السالمة والصحة المه: 

وتقووم  12/3/2111بتواريخ( 6)تم تشكيل لجنوة السوالمة والصوحة المهنيوة بقورار مون مجلوس الكليوة رقوم 

اللجنوة بمهووام عوودة منهووا بحوث ظووروف العموول وأسووباب الحوووادث واإلصوابات واألمووراض المهنيووة وو ووع القواعوود 

 . واإلحتياطات الكفيلة بمنعها

السوالمة والصوحة المهنيوة وتوأمين بيئوة العمول مون اجول ميوة كما تقووم بإتخواذ اإلجوراءات اإلداريوة والتنظي

وموون مهووام اللجنووة أيضووا الووتخلص موون النفايووات الحيوانيووة والكيمائيووة . بالمنشووأة وتحديوود السياسووات التووى تكفوول ذلووك

 وأيضوا تعمول. والميكروبية بطريقة آمنة بالتعاقد مع كلية الطب البيطورى وقسوم الميكروبيولوجيوا والمناعوة بالكليوة

اللجنة علوى تطووير األداء والخطوط والبورامج الخاصوة بخودمات السوالمة المهنيوة والرعايوة الصوحية واإلجتماعيوة 

 . للحفاظ على سالمة وصحة العاملين
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كل ذلك مع مراعاة المعايير الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عنود اسوتيراد واسوتخدام 

طبقوا لمواصوفات الجوودة والتوحيود وجيا فى مجاالت العمل لمنع التلووث والمخواطر المعدات واألجهزة ذات التكنول

وتعمل اللجنة أيضا على متابعة إعداد الخطط الخاصة بإدارة األزمات ومواجهة الطوارئ . القياسى واألسس الفنية

الصوويانة الدوريووة والكوووارث وإجووراء التجووارب العمليووة لتقيوويم اإليجابيووات والسوولبيات، وكووذلك متابعووة إجووراءات 

 .والوقائية لوسائل الوقاية من الحريق واإلنفجارات مع توفير المعدات الالزمة لوسائل اإلنقاذ

 

 

 آليات متابعة الخطط البحثية لألقسام العملية بالكلية

 :قامت الكلية بو ع بعض اآلليات لمتابعة الخطة البحثية للكلية و لالقسام وذلك عن طريق

 .ية لألقسام العلمية بالكلية للعرض على مجالس األقسامإرسال الخطة البحث -1

 .إلزام جميع األقسام بالخطة البحثية للكلية -2

 .متابعة مجلس القسم لتوافق كل التسجيالت العلمية لرسائل الماجستير أو الدكتوراة بالخطة البحثية -3

خطوة البحثيوة  الجوراء تحوديث تقوم األقسام بإرسال أى تحديث يقترحوه فى الخطة البحثية الى منسق لجنوة ال -2

 .فى الخطة البحثية

إعداد تقرير سنوى عن انجازات الخطة البحثيوة مون قبول وكيول الكليوة للدراسوات العليوا والبحووث وبمشواركة  -5

 .ةرؤساء األقسام العلمية للعرض على مجلس الكلي

 

 لية تنفيذ وتحديث الخطط البحثية للكلية واألقسام العلميةآ

نشاط  أيلعليا فى نطاق مسئوليته قبل بدء المختص بالتنسيق مع السادة وكالء الدراسات ايقوم عضو الفريق  .1

 .قلبأسبوع على األ

يقوم منسق القسم العلمى بعمل زيارات اولية تفقدية للوقوف على ما وصل اليه الكليات فى مجال البحث  .2

على و ع خطة استراتيجة واقعية  العلمى وتنمية المجتمع و جمع المعلومات الالزمة لمساعدة فريق العمل

 .تراعى االمكانات المتاحة

يقوم القسم العلمى بعمل ورش عمل ومحا رات للتعريف بمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و  .3

 .االعتماد فى مجال البحث العلمى لجميع األعضاء بالقسم من هيئة التدريس و الهيئة المعاونة

قاء بالمستوى الحالى وتحديد خطة مرحلية و تشمل مساعدة الكلية فى تنفيذ الخطط يتم تقديم مقترحات لالرت .2

 .المطلوبة
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 .يتم عرض نتائج كل مرحلة بعد انتهائها واخذ الرأى عليها قبل البدء فى المرحلة التالية .5

 .ويرستمرار عملية التطالكلية فى الحسبان فى المستقبل إليتم و ع التقرير النهائى للتوصيات لتأخذه  .6

يتم عمل تحليل رباعى لتحديد نقاط القوة والضعف وكذلك الفرص المتاحة للكلية والتهديدات المحتملة  .7

 .وتحديد االنشطة االزمه لسد الفجوة

 .تأهيل السادة اعضاء قسم البحث العلمى للتدرب على االنشطة التى يشتركون بها .8

 .زمة للخطةالالمعلومات ال فرق العمل على جمع تصميم النماذج المناسبة لتسهيل مهمة .9

 .جتماعات ع خطة زمنية للنشاطات وترتيب اإلو .11

 

 خطة البحث العلمى لكلية الصيدلة اإلتجاهات الرئيسية فى

 .تنمية الكوادر البشرية -2

 .تطوير البحوث العلمية -1

 .توفير مصدر حر للمعلومات -3

 .زيادة وتطوير مصادر التمويل واالمكانات المادية-1

 

ألتجاهات كان البد من الربط بين الخطط االستراتيجية فى مجال البحوث العلمية للجامعات ايق هذه ولتحق -

اكتوبر واالهداف والسياسات على المستويات المختلفة لخطط  6الحكومية وكلية الصيدلة جامعة 

تمويل  اكتوبر البحثية من موارد بشرية ومعملية ومصادر 6الجامعات الحكومية وكذلك بروح جامعة 

 .ذاتى و تبعا لخطط االقسام العلمية وذلك على المستوى القومى والمستوى الدولى

 

اكتوبر رئيس اللجنة السيد العميد و منسق اللجنة  6جامعة  –قام بتصميم الخطة البحثية لكلية الصيدلة  -

كلية ولقد ونخبة من اساتذة ذو كفاءة عالية واعضاء هيئة التدريس من جميع التخصصات العلمية بال

صممت بطريقة تحقق رؤية الكلية وبالتالى تحقق مستوى ممتاز للتدريس والبحث وخدمة المجتمع تماشيا 

 . مع سياسات الدراسات العليا بالكليات الحكومية

 

والتى ( 2121-2115)خالل الخمس سنوات القادمة  هتساهم الخطة البحثية فى الوصول لالهداف المرجو -

، هدافألا هلى هذإسية للكلية كخطوة على الطريق المحلى والدولى وللوصول تشمل على مزايا تناف

، ملت الكلية على تنمية القدرات والمهارات البحثية العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليةع

وث وكذلك عملت على امداد االقسام العلمية المختلفة بالكلية باالمكانات واالجهزة المطلوبة لتشجيع البح
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ين من الخدمة البحثية للكلية من ويعتبرفتح مجاالت التعاون مع الجهات البحثية و كذلك المستفد. الدولية

 .حد اهداف الكليةأ

 

 

 خطوات البحث العلمى

 : ويشمل داعمةالعناصر توافر ال  .1

 تواجد قيادة ذات رسالة تمتلك الرؤية والقدرة على التأثير واحداث التغيير. 

 ضاء هيئة التدريس المؤهلين والقادرين بأذن هللا على تطوير الخطة وتطبيقها توافر السادة اع. 

 توفير البرامج التدريبة لتأهيل الكلية لالستفادة باالمكانيات المتاحة لدعم المشروع وتطويره. 

مخاطبة شركات الدواء لالطالع على المشاكل وايجاد الحلول لها وسوف يتم عمل لقاء مع مندوبى هذه  .2

كات على صورة ندوة بالكلية وذلك من أجل تفعيل العالقة بين هذه الشركات وأقسام الكلية المختلفة الشر

 .وايضا لدعم وتمويل البحث العلمى بالكلية

 .عقد ندوات لو ع آلية للتكامل بين األقسام العلمية بالكلية فى أعداد الخطط البحثية .3

 .لخطط البحثية باألقسامعقد إجتماع مع رؤساء األقسام بالكلية لمناقشة ا .2

أهميه   فى األبحاث العلمية وتم فيها مناقشة وشرح  عقد ورشة عمل بعنوان التكامل بين أقسام الكلية .5

للتوصل الى أبحاث ذات قيمة علمية وتطبيقية  لفة وبعض أقسام كلية الطبالتكامل بين أقسام الكلية المخت

 .حتى يستفيد منها المجتمع والكلية

 :أخرى مثل  أنشطة علمية .6

  نقوم بتجمـيع ملخصات االبحاث التى قام السادة أعضاء هيئة التدريس بنشرها سواء محليا ـ

 .وذلك لو عها فى كتيب أو عالمياً  إقليمياً 
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 كفاءة العملية البحثية

 :يكون ذلك من خالل

 .كليةتوفير بعض االجهزة الالزمة للعملية البحثية وكذلك تحديث بعض المعامل البحثية بال  .1

عمل قاعدة بيانات باالبحاث التى قام السادة أعضاء هيئة التدريس بهوا خوالل الخموس سونوات الما وية علوى  .2

 .أمل أن يتم ذلك ذاتيا كل عام

مخاطبة السادة عمداء الكليات داخل مصر وذلك لالفادة بعدد االبحاث التى تم نشرها من قبول السوادة أعضواء  .3

 .اكتوبر بين هذه الكليات المختلفة 6ن لنا موقف كلية الصيدلة جامعة هيئة التدريس بكل كلية حتى يتبي

 .التى يجريها أعضاء هيئة التدريس و ع آلية لتسجيل االبحاث .2

تشجيع الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس على نشر االبحاث فى مجالت متميزة وهذا التشوجيع يتمثول فوى  .5

 .قوة المجلة المنشورة فيها البحثأن تقوم الجامعة بدفع مبل  محدد يعتمد على 

 

 رتقاء بالبحث العلمىن تنتهجها الكلية لإلأالسياسة التى يجب 

طار إفى  يخرأالكلية من جهة والجامعة من جهة  التى تقوم بها ق التكامل والتنسيق فى المجهوداتتحقي .1

 .خطة الدولة للبحث العلمى

م المستجدات العلمية العالمية  هأحاجات المجتمع وط بخطط التنمية ورتباخطط بحث علمى شاملة تضمن اإل .2

 .حتياجات الكلية من تخصصات جديدةإو

 .زمة لتمويل ودعم البحث العلمىالتنمية الموارد الحالية وال .3

 .تمويل البحث العلمى من خالل مخاطبة الشركات لدعم وتمويل البحث العلمى بالكلية .2

رصد مع المشكالت القومية ومشكالت المجتمع المحلى و تشجيع البحوث العلمية التطبيقية التى تتعامل .5

 .بحاث المتميزةجوائز لأل

 .تشجيع النشر العلمى فى المجالت العلمية الدولية المحكمة ذات معامالت التأثير المرتفع .6

بحاث والنشر رتقاء باألى تساعد على اإلتوفير االجهزه العلمية التة ورفع قدرات الباحثين بالكلية وتنمي .7

 .ولىالد

 .نشطة المرتبطة وعمل قواعد بيانات شاملة لها ولنشرهانشطة البحثية واألتوثيق كافة األ .8

 .و المناظرةأث العملية بن التخصصات المختلفة تشجيع الشراكة فى البحو .9

 .توسيع نطاقات البحوث العملية .11

 .متبادل المعلومات والتعاون مع مؤسسات البحث العلمى فى الوطن العربى والعال -11
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 .التكامل مع سياسات الكلية فى مجال التعليم ومجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -12

عضاء هيئة أليين فى البحث العلمى يشارك فيه عقد مؤتمر علمى بالكلية يحرص على دعوة علماء دو -13

 .بحاثالتنظيم واألالطالب باالعداد والتدريس والهيئة المعاونة و

 .الدوليةالمشاركة فى المؤتمرات المحلية والهيئة المعاونة على ة التدريس وعضاء هيئأتشجيع  -12

 

 

 

 حتياجات المجتمعإتباط الخطة بالتوجيهات القومية ورإ

 

 التحليل البيئى الرباعى

 :تحليل البيئة الداخلية . أ

 :نقاط القوة

عة خاصة منذ حرص أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على البحث العلمى والرقى به فى جام .1

1996. 

 .إنتاج أبحاث علمية بمستوى جيد .2

 .حرص الجامعة على إعداد كوادر من أبناء الكلية .3

 .تهيئة المناخ المناسب للبحث العلمى .2

 .2115/2111الخطة البحثية للكلية  .5

 .إلجراء البحث العلمى بالكلية وتوفير أيام التفرغ ألعضاء الهيئة المعاونة عدد أربعة معاملإنشاء  .6

 .ءة أعضاء هيئة التدريس فى البحث العلمى ومساندتهم ومساعدتهم لتالميذ البحث العلمىكفا .7

أعضاء هيئة التدريس كمحكمين فى دوريات علمية وجمعيات علمية ولجان ترقية على مستوى  .8

 . الجمهورية

 .خطة بحثية لألقسام .9

ر وترقية بعض أعضاء هيئة حصول الكثير من المعيدين فى الثالث سنوات االخيرة على درجات الماجستي .11

 .التدريس إلى درجة أستاذ وأستاذ مساعد

 .نشر أبحاث فى دورات علمية عالمية .11
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 . اإلشتراك فى المؤتمرات العلمية .12

 .بروتوكوالت التعاون مع المراكز البحثية والجامعات الحكومية .13

 

 :نقاط الضعف

 .قدرات البحث العلمي لدي أعضاء هيئة التدريس .1

 .طة البحثية للكليةتفعيل وتحديث الخ .2

 .األبحاث المشتركة بين األقسام العلمية .3

 (.إلخ...........أجهزة، معدات،)أدوات ووسائل البحث العلمي  .2

 .التعاون بين الكلية والكليات األخري .5

 
 

 تحليل البيئة الخارجية للبحث العلمى . ب

 :فرص

 .كتب والمراجع فى صورة رقميةوال و عالمياً أ المنشورة محلياً  اً بحاث العلمية سواءالحصول على األ .1

 .تفاقيات والبرتوكوالت بين الجامعة وجهات حكومية لتنشيط  البحث العلمىوجود العديد من اإل .2

 لتزامخالقيات لإلولجنة المصداقية واأل نشاء لجنة البحث العلمى بالكلية ولجنة السالمة والصحة المهنيةإ .3

 .جراء البحوثإعند الصحة المهنية السالمة وخالق البحث العلمى وأب

 .التوسع بمعامل أبحاث مزودة بأحدث األجهزة في مبني الكلية الجديد .2

 .العالقات الطيبة مع الجامعات الحكومية ومراكز البحث .5

 :تهديد

 .فقدان ثقة بعض المؤسسات الصناعية فى مخرجات البحث العلمى بالجامعات .1

 .اهمال االستفادة من نتائج البحوث .2

 .قليمية والعالميةصعوبة المنافسة اال .3

 .الخاصة االخرى للباحثين تمويل بعض الجامعات .2

 

 حتياجاتاإلتحليل الفجوة وتحديد 

هداف االستراتيجية المستهدف تحقيقها مع األ –ا لنتائج التحليل البيئى طبق –بمقارنة الو ع الراهن للكلية 

 :العلمى لخدمة قطاع الصناعة كما يلىتم تحليل الفجوة و تحديد االحتياجات المتعقلة بدعم و تطوير البحث 
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 :إليالحاجة 

نشاء الدراسات العليا إلعليا بالكليات الحكومية لتحسين سترشادية لبرامج الدراسات االمعايير اإلتبنى  .1

 .بالكلية

ستقطاب التمويل الذاتى لالبحاث االساسية والتطبيقية إل يجالمجتمع الخار يف ينشر ثقافة البحث العلم .2

 .قطاع صناعة الدواءالتى تخدم 

 .لتزام بها ليات الالزمة التى تضمن اإليجاد اآلإخالقيات البحث العلمى وأتباع إالتاكيد على  .3

 .دولياً و بحاث المنشورة محلياً عن األ عداد قاعدة بيانات تحدث سنوياً إ .2

رد كافية عة وما يسمح به من مواستفادة من تمويل البحث العلمى المطروح على مستوى الجامتعظيم اإل .5

 .بحاث الهيئة المعاونةأل

 يالمستوعضاء هيئة التدريس فى المشروعات البحثية المطروحة على مستوى الوزارة وأمشاركة  تشجيع .6

 .يالدول

 .نشاء الوحدات ذات الطابع الخاص فى منظومة البحث العلمى والصناعات الصيدلية الحديثةإ .7

 .من خالل خطط فعالة لخدمة المجتمع المحيط بالجامعة  براءات االختراعتسويق االبحاث العلمية وتنشيط  .8

 . يو تنشيط النشر الدول للكلية نشاء دورية علميةإ .9

 

 

  :لتمويلدر امصا

  لعلمىاللبحث وق صندء نشاإلك عن طريق وذلعلمي البحث األنشطة  مالئمةنة سنوية ازتخصيص مو  .1

  .لبحثية للكليةالخطة اعلى ف لصراينظم ي لذوا بالكلية 

  :لتي تتمثل فيما يلى، وابديلة للتمويل ارد توفير مو  .2

 .لعلمىالبحث افى تمويل ركة لمشاالغير حكومى على المدنى المجتمع ت امؤسساهيئات وتحفيز  -

 . لعلمىالبحث افى تمويل ركة لمشاالمحيط على المجتمع افى دة لموجوالمصانع كات والشراتحفيز  -

ادها ستعدإلتى تعلن عن ت ابها للجهام لتقدوايع بحثية رمشامتابعة  يس علىرلتدء هيئة اعضاأتحفيز  -

  .لبحثيةايع رلمشاهذه امثل   لتمويل

  .لمعنيةالمجتمع ت القطاعات لتخصصادة امتعدت عاوتقديم مشر .3

  :لتسويقا

  .لبحثيةالخطة ا ع وساسها يتم أعلى  يلتوا لمحيطالمجتمع ت احتياجاإسة د را .1
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  .ااؤهجرإلتى يتم ث األبحال امن خالت حتياجاالهذه اتلبية   .2

  .تلجهاركة هذه امشال من خالث ألبحااذه هتمويل كيفية  علىة لمستفيدت الجهاامع ق تفاإا  .3

 .ةلمستفيدت الجهاافى ث لبحوت هذه اتقييم نتائج تطبيق مخرجا  .2
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 :فريق اإلعداد

 (رئيس اللجنة)عميد الكلية  حمد حسن كحيلأمحمود / د .أ

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب الحليم رمضانمحمد عبد / د .أ

 والبحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا حسنين حسن حسنين/ د .أ

 مدير وحدة  مان الجودة سلوى السيد محمد المليجي/ د .أ

 رئيس قسم الصيدالنيات نبوية عبد العزيز عبد الجواد/ د .أ

 ياء الحيويةرئيس قسم الكيم عاطف تارس فهيم/ د.أ

 قسم الكيمياء الحيويةب أستاذ حنان محمد عبد الجواد/ د .أ

 رئيس قسم الكيمياء التحليلية كيالنيمحمد عمر خديجة / د.أ

 رئيس قسم الصيدلة اإلكلينيكية سهير عبد هللا النحاس/ د.أ

 رئيس قسم األدوية والسموم سميرة صالح مصطفى/ د.أ

 القائم بأعمال رئيس قسم العقاقير اويهالة محمد احمد الحفن/ د.م.أ

 قسم الكيمياء الصيدلية حمد حسن كحيلأمحمود / د .أ

 قسم الكيمياء العضوية طلعت ريحان/ د.أ

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة ماهر مختار زكي/ د.أ

 

 أعضاء وحدة ضمان الجودة: فريق المراجعة


