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 محتويات الخطة:   ❖
 الصفحة لمحتوي ا

 2 فريق اعداد الخطة البحثية ▪

 3 رؤية الكلية ▪

 3 رسالة الكلية ▪

 3 الغايات واالهداف االستراتيجية  ▪

 5 مقدمة   ▪

 5 لية إعداد الخطة البحثيةآ ▪

 6 االهداف االستراتيجية لخطة البحث العلمي  ▪

 6 االمكانات والتسهيالت المقدمة من الكلية لتحقيق الخطة البحثية  ▪

 10 التوجهات االساسية لخطة البحث العلمي للكلية ▪

 11 محاور تنفيذ خطة البحث العلمي  ▪

 12 خطة البحث العلمي لية متابعة آ ▪

 12 مصادر التمويل  ▪

 12 مسئولي التنفيذ والمتابعة  ▪

 12 مؤشرات النجاح ومخرجات التنفيذ ▪

 13 بحثية للكلية خطة الالخطة التنفيذية لتحقيق ال ▪
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  2024-2019 هرةا لكلية الصيدلة جامعة بدر بالق فريق اعداد الخطة البحثية

 رئيساً للجنة  عميد الكلية                                                      السيد االستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشنواني 

 عضــــــــواً  وكـــــيل الكليــــــة  أ.د./ صفاء محمد المغازي

 عضــــــــواً  رئيس قسم الكيمياء الصيدلية  المنعم عمارة أ.د./ مايسة عبد 

 عضــــــــواً  ات والتكنولوجيا الصيدلية رئيس قسم الصيدالني الغني السيد  أ.د./ السيد عبد 

 عضــــــــواً  رئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  أ.د./ وليد فيصل الخطيب 

 عضــــــــواً  قائم باعمال رئيس قسم الكيمياء الحيوية  أ.د.م./ احمد سليمان دغيش 

 عضــــــــواً  مدير وحدة ضمان الجودة جداوي  المنعم أ.د.م./ ايهاب محمد عبد 

أستاذ مساعد الكيمياء التحليلية وعضو معيار   التواب  عبد  محمد أ.د.م./ علي 

 البحث العلمي

 ً  منسقا

 

   لكليةلث العلمي بتحديث الخطة البحثية ا والبحقامت لجنة الدراسات العلي 2021/2022وخالل العام الجامعي  

 . 2021/2022مي للعام الجامعي العل مرفق تشكيل لجنة الدراسات العليا والبحث ▪
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 رؤية ورسالة والغايات االستراتيجية للكلية  ➢

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 .م والتعلم يعلالغاية األولى: التميز فى الت ❖

 .الغاية الثانية: التميز في البحث العلمى ❖

 الغاية الثالثة: خدمة المجتمع وتنمية المشاركة المجتمعية.   ❖

 األكاديمي.الغاية الرابعة: التطوير المستمر للكلية والحصول على االعتماد   ❖

 الصيدلة لكلية االستراتيجية األهداف ➢

 التميز فى التعليم والتعلم( الغاية األولى: 1)

 :  األهداف اإلستراتيجية لتحقيق الغاية األولى -

مع  بالمقررات الدراسية  ، وتنويع طرق التدريس  ببرنامجي الكلية  مختلفة  تدريس وتعلمأنواع    10عتماد  إ(  1- 1)

 . خالل عام توفير اإلمكانات الالزمة لجودة التطبيق

جميع  و  المكتبةخدمات    تعزيز(  2- 1) وتجهيز  ومختبرات  تطوير  المختلفة  المعامل  العلمية  صيانة  و االقسام 

التدريسية والتبالكلية  القاعات  التعليم  دوائر  توسيع  على  قادرة  وتكنولوجية  تعليمية  بيئة  لتوفير  علم  ، 

ً  االلكتروني، ورفع كفاءة العملية التعليمية  .سنويا

الدراسيين  تطوير(  3- 1) الكلية  الالزمة    برنامجي  القومية  للمعايير  القومية  وفقاً  المعايير  وتبني  لالعتماد 

 . ( خالل عامينPharmacy NARS 2017االكاديمية المرجعية للصيدلة )

واعداد برامج توجيه مهني وريادة اعمال    خصية الخريج وقدراتهلبناء ش  ةالهادف  ةالطالبي   االنشطة  دعم(  4- 1)

 ً  . تدعم توظف الطالب والخريجين سنويا

الريادة محلياً واقليمياً ودولياً لالرتقاء بصحة االنسان من خالل استخدام االبتكارات فى مجال التعليم 

 والبحوث العلمية والممارسات التطبيقية  

رسالة كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة -ب  

خلق فرص للطالب والخريجين   واستمراريةتوفير أفضل الممارسات في مجال التعليم والتعلم والتدريب 

ونشر وتطبيق المعرفة الحديثة المرتكزة على البحوث والتطبيقات في العلوم الصيدلية واإلكلينيكية    بابتكار

للنهوض بالصحة.  واالجتماعية  

الغايات واألهداف االستراتيجية للكلية  -ج  

رؤية كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة -أ  
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التدر5- 1) هيئة  اعضاء  قدرات  وتنمية  تطوير  المعاونةي(  والهيئة  وتنفيذ خطة    س  واعتماد  اعداد  من خالل 

 ً  .تدريبية سنويا

 التميز في البحث العلمى( الغاية الثانية: 2) 

   األهداف اإلستراتيجية لتحقيق الغاية الثانية -

تشمل  1- 2) العلمي  للبحث  متكاملة  منظومة  إنشاء  العليا،  ينبرامجطرح  (  على  و للدراسات    3الحصول 

 .سنوات  3خالل   عالقات علمية وثقافية عربية وعالميةاقامة مشروعات بحثية و

ً  ( التركيز على البحوث التطبيقية التى تساهم فى حل مشاكل القطاع العام والخاص 2- 2)  .سنويا

ً  ( تشجيع ودعم النشر العلمى للبحوث فى الدوريات العلمية العالمية3- 2)  . سنويا

دعم  4- 2) تطويروتجهيز  (  خالل  من  العلمي  البيانات    االبحاث معمل  البحث  بقواعد  وربطها  الكلية  ومكتبة 

 . ة خالل عامينالمتخصص

 خدمة المجتمع وتنمية المشاركة المجتمعية ( الغاية الثالثة: 3) 

 األهداف اإلستراتيجية لتحقيق الغاية الثالثة:  -

، من خريجي الكليةلمجتمع الجامعي والمحلي  لخدمة اوحدات خدمية ذات الطابع الخاص،    2عدد  نشاء  إ(  1- 3)

 . خالل أربعة اعوام ، وغيرهاالصيدليةوالمؤسسات 

الكليات المناظرة على المستوى  احدي  المنظمات المهنية ذات الصلة ون مع إحدى  وعقد اتفاقيتين تعا (  2- 3)

         .والدولي خالل أربعة أعوام  واإلقليمي المحلى

تفاهم مع  3عقد  (  3- 3) ر فرص عمل ي، وتوفلتسهيل التدريب الميداني للطالب ،  صيدليةمؤسسات    اتفاقيات 

 .خالل خمس اعوام بالحياة العملية  هاربطو، وتطبيق البحوث للخريجين

( تعزيز أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالكلية ومن خالل تقديم خدمات مشاركة مجتمعية  4- 3)

 متميزة. 

 التطوير المستمر للكلية والحصول علي االعتماد االكاديمي ( الغاية الرابعة: 4) 

 ألهداف اإلستراتيجية لتحقيق الغاية الرابعة:  ا -

غية تحديد مواطن قوتها، لدعمها، ومواطن ضعفها، لمعالجتها،  ب  للكلية    ( التقويم المستمر للقدرات المؤسسية1- 4)

ً  وتطويرها وفقاً لمتطلبات الجودة الشاملة للمؤسسات التعليمية الجامعية  .سنويا

التنظيمية واللوائح اإلدارية والتعليمية لألقسام اإلدارية واألكاديمية بما يساير متطلبات  ( تطوير الهياكل  2- 4)

 . خالل عامين اإلدارة الحديثة، ومعايير جودة القدرة المؤسسية للجامعة
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  3تضم    اإلداري ( بناء برامج متطورة لتدريب العاملين بالكلية قائمة على احتياجاتهم الفعلية في العمل3- 4)

المناصب  ، وذلك لتنمية قدراتهم الشخصية واإلدارية، مع ربط حوافز األداء والترقي فيعمل سنوياً ورش  

 . بالتنمية المهنية المستمرة

 اوالً مقدمة الخطة البحثية: 

للمؤسسة ويحسن  ر  يتطو  يقدمه منلما  وذلك    جامعيةالركائز الرئيسية ألي مؤسسة  ي عد من اهم  البحث العلمي    -

العالمي   أنه    كالت حل مشويسهم في  ،  من تصنيف المؤسسة  التعليمية  يطور المجتمع ، كما  للطالب   العملية 

ولذلك تسعي كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة للمساهمة بفاعلية بالبحث    ةثيحد   ونظريات علميةمفاهيم    بإدخال

  واالستخدام المثل للدواء الدواءكالت الصناعات الدوائية   العلمي التطبيقي بمجاالت الصيدلة المختلفة لحل مش

والعمل المستمر  البحث العلمي  وتمثل هذا االهتمام في تبني الكلية لغايتها االستراتيجية الثانية وهي التميز في  

 .توفير التسهيالت واالمكانيات للباحثينعلي 

 سياسات الكلية بمجال البحث العلمي:  ▪

 جامعة بدر بالقاهرة عدة سياسات لالهتمام بالبحث العلمي بها وهي كالتالي: وتتبني كلية الصيدلة 

 في مجال البحث العلمي.عقد اتفاقيات التعاون مع جامعة محلية ودولية  .1

االتجاه الي البحوث التطبيقية والتي تقدم حلول   تشجيع وتحفيز اعضاء هيئة التدريس والباحثين علي .2

 لمشكالت صناعة الدواء. 

 ابحاثهم العلمية.  ألداءتوفير الدعم الالزم لشباب الباحثين بالكلية وتقديم المساعدة لهم  .3

 البحوث التطبيقية.  إلثراءتشجيع البحوث المشتركة بين االقسام العلمية المختلفة   .4

 ات معامالت التأثير المرتفعة.ذ الدولي بالمجاالت العلمية  تحفيز الباحثين للنشر العلمي  .5

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية في مجال البحث والنشر العلمي. .6

 االهتمام بنشر وترسيخ اخالقيات البحث العلمي بين الباحثين واعضاء هيئة التدريس بالكلية. .7

 البحثية: لية إعداد الخطة آثانياً 

واالبتكار   -1 والتكنولوجيا  للعلوم  القومية  الخطة  علي  الصحة    2030االطالع  محور  الثالث:  المحور 

 والسكان فيما يخص مجاالت الصيدلة والدواء ومنها: 

االصابة   - ومعدالت  وأنماط  مسببات  بمصر    باألنواعدراسة  السرطان  من    واكتشاف المختلفة 

 عالجات لها. 

 االكثر شيوعاً بمصر.  لألمراض لحيوية اكتشاف وتطوير الدالئل ا -

 ايجاد وتطوير لقاحات االمراض االكثر شيوعاً بمصر.  -
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علي   - التركيز  مع  لها  عالجات  وايجاد  ومضاعفاتها  بمصر  المزمنة  االمراض  مسببات  دراسة 

 العالجات المشتقة من المصادر الطبيعة.

 لتهاب الكبدي الوبائي )سي(. دراسة مدي فاعلية وأمان مضادات الفيروسات المستخدمة لعالج اال -

 االطالع علي الخطة البحثية لجامعة بدر بالقاهرة فيما يخص مجاالت الصيدلة والدواء ومنها:  -2

 النانو.  تقنيةتطبيقات  -

 واالستفادة منها.  الجذعيةابحاث الخاليا  -

 تنمية وخدمة المجتمع من خالل االهتمام بدراسة وعالج االمراض واالوبئة. -

 مرض السرطان.ابحاث عالج  -

 ابحاث عالج االمراض المعدية. -

العلمية   -3 بها،  البحثية    لأللويات تحديد االقسام  القومية    ألولويات طبقاً  الخاصة  للعلوم  الجامعة والخطة 

  .البشرية والمادية المتاحة بها لإلمكانات طبقاً   والتكنولوجيا واالبتكار

 : للكلية  يةخطة البحثلثالثاً االهداف االستراتيجية ل

بحوث علمية متميزة    إلنتاجتشجيع البحوث التطبيقية التكاملية بين تخصصات الصيدلة المختلفة   -1

 تخدم المجتمع وتعمل علي حل المشكالت المتعلقة باستخدام الدواء وتصنيعه. 

التدريس -2 هيئة  بالكلية    تشجيع ودعم اعضاء  للحصول علي مشروعات   إلعداد والباحثين  والتقدم 

 وغيرها.   STDF & Erasmus mandusبحثية من الجهات المناحة محلياً ودولياً مثل 

تحقيق التميز العلمي وذلك بزيادة اعداد البحوث المنشورة بالمجالت الدولية ذات معامل التاثير  -3

 والمساهمة في تحسين التصنيف الدولي للجامعة والكلية. 

 :يات والتسهيالت المتاحة للبحث العلميرابعاً االمكان

 االمكانات البشرية للكلية:  -أ

يتوافر لدي الكلية عدد كافي من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والذي ي عد الركيزة االساسية  

 للبحث العلمي: 

 )وقت اعداد واعتماد الخطة(  1920 خريففصل اعداد وتوزيع اعضاء التدريس والهيئة المعاونة خالل 

  38 أجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس: 

 -   :أجازة 19 : منتدب  19 معار/معين )دائم بالكلية(: 

 39 :أجمالي عدد أعضاء الهيئة المعاونة

 بعثة علمية( )منهم واحد  3 :أجازة 22 :أناث 17 ذكور: 
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  االمكانات المادية والتسهيالت الداعمة للبحث العلمي: -ب

تقدم كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة امكانيات مادية وتسهيالت لدعم وتسهيل البحث العلمي بها  -

 -  ومنها:

 معمل االبحاث المركزي للكلية:  -1

 العلمية التالية:  باألجهزةمؤثث ومزود  -

1) Refrigerator (1) 

2) -80 Freezer (1) 

3) Fuming Hood (1) 

4) Rotary Evaporator With vacuum pump (3) 

5) UV Lamp (1) 

6) Four-digit Balance (1) 

7) Three-digit Balance (1) 

8) Two-digit Balance (1) 

9) Jenway pH Meter (4) 

10) pH meter (2) 

11) Double-beam Shimadzu Spectrophotometer (1) 

12) Single-beam Spectrophotometer (1) 

13) Water bath Sonicator (1) 

14) Electrode Sonicator 

15) Homogenizer (1) 

16) Melting Point Apparatus (2) 

17) Oven (1) 

18) Trinocular Microscope with Camera (1) 

19) Monocular Microscope (1) 

20) Water Bath (1) 

21) Hot plate with Magnetic Stirrer (4) 

22) Ultracentrifuge with Cooling (1) 

23) Shaking Incubator with Cooling and Heating (1) 

24) Heating Mantle (1) 

25) Data Show (1) 

26) Laminar Flow Cabinet (1) 

27) Four-digit Balance (1) 

 المكتبة المركزية:  -2

 تقع المكتبة المركزية للجامعة بمبني االنشطة الطالبية علي مساحة 600 م2

كتاب ومرجع )عناوين اجنبية(  3435  

كتاب اجنبي  9401  

كتاب ومرجع )عناوين عربية(  3673  

كتاب عربي  5225  

 تحتوي المكتبة:  

دوريات عربية  48 دوريات اجنبية  9   

كتاب الكتروني  359   
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كتاب ومرجع )عناوين اجنبية(  359  

كتاب ومرجع اجنبي  725  

كتاب ومرجع )عناوين عربية(  49  

كتاب الكتروني  45  

محتويات مكتبة كلية  

 الصيدلة: 

مقعد  164 ارفف 777  قاعات اطالع مكيفة  3   تجهيزات المكتبة:  

طباعات  3 جهاز كمبيوتر  15  مناضد  9   

باركود  1 عربات حمل كتب  3  اجهزة اسكانر  8   

ودوريات  ( والذي يتيح للباحث البحث بقواعد بيانات EKBوتوفر المكتبة اشتراك ببنك المعرفة المصري )

 .علمية عديدة

 حدة زراعة االنسجة: و -3

وحدة زراعة األنسجة لخدمة الباحثين من اعضاء هيئة التدريس والهيئة    تأسيسبالعمل علي    نشأتهاقامت الكلية منذ    -

بمعمل رقم   تم تخصيص غرفة ملحقة  بها.  الكلية علي    2م   40بمساحة حوالي    311المعاونة  ادارة    تأسيسهوعملت 

 المعملية والبحثية الالزمة بيانها كالتالي:  باألجهزة

SN Instrument Number 
1 Laminar Flow Cabinet 1 

2 Four-digit Balance 1 
3 Jenway pH meter 1 

محتواها  وتهدف الوحدة الي دراسة العوامل المؤثرة في نمو النباتات الطبية والعطرية والفطريات التكافلية التي تنمو بها    -

 من المركبات الثانوية عن طريق إجراء البحوث والدراسات.

 ة:أكاديمية العلوم بجامعة بدر بالقاهر -4

 2022 مارس شهر بالقاهرة بدر بجامعة العلوم أكاديمية إنشاء تم ▪

األدوات   تقوم  بحثية  معامل  عدة  من  بالقاهرة  بدر  بجامعة  العلوم  أكاديمية  تتكون ▪  والخبرات   بتوفير 

  لمختلف  جديدة  تقنيات   لتطوير  الذكية  الدوائية والمواد   والمستحضرات   الطبية  األجهزة  لتطوير  الالزمة

 .المجاالت  شتى في التطبيقات 

 

number Instrument SN 

 تجهيزات معامل اكاديمية بدر للعلوم  
1 Laminar Flow Cabinet 1 
1 Autoclave 2 
1 Dry oven 3 
1 Water bath 4 
1 Thermo shaker 5 
1 Four-digit Balance 6 
1 freezer 7 
1 Water distillator  8 
1 Hot plate 9 
1 pH meter 10 
1 Incubator 11 

 (.Molecular biology labبتجهيزات معمل البيولوجيا الجزيئية ) 
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number Instrument SN 

1 Vertical Gel electrophoresis 12 

1 Horizontal Gel electrophoresis 13 

1 Thermal cycler (PCR) 14 

1 Cooling Centrifuge 15 

1 Vortex 16 

1 Thermo shaker 17 

1 Flame photometer   18 

1 Spectrophotometer 19 

1 Conductivity meter  20 

1 PH meter 21 

1 Microscope  22 

1 Incubator 23 

 :لتنفيذ الخطة امعةقدمة من الجالم اإلمكانات المالية -ج 

 التمويل والدعم المادي: -1

% من دخلها  7تقدم الجامعة الدعم المالي الالزم للبحث العلمي بالكلية حيث تخصص الجامعة سنوياً  

 جنيه سنوياً لدعم البحث العلمي بكلية الصيدلة وباقي كلياتها.  10000000ومتوسطه الكلي 

 مكأفات النشر الدولي:  -2

هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية  ألعضاءالنشر الدولي للبحوث  لتشجيع مكأفات تقدم الجامعة 

 جنيه للبحث الواحد.   50000الي قيمتها صل ت

صيص يوم تفرغ اسبوعي ألعضاء الهيئة  ختوفر الكلية المناخ المناسب والداعم للبحث العلمي من ت  كما -

 .االبحاث العلمية الخاصة برسائلهم العلمية إلجراءالمعاونة  

تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية من خالل برامج تدريبية تخص مهارات   -3

البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمية واعداد الورقة البحثية والنشر العلمي وغيرها من المهارات 

 علي انتاج البحث العلمي للكلية. بإيجابيةالتي تؤثر 

 :طوير وتحسين البحث العلميلتجهود الجامعة والكلية  -د

تسعي ادارة الجامعة والكلية للعمل علي تطوير البحث العلمي وتحسين بيئته من خالل تقديم المزيد  ➢

 من التسهيالت الداعمة له ومنها: 

اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية للحصول    إنشاء اكاديمية العلوم بجامعة بدر لمساعدة  -1

اتفاقيات تعاون مع مراكز بحثية وجامعات مناظرة في  علي مشروعات بحثية وكذلك الوصول الي 

 مجاالت البحث العلمي.
 ولوجية بالكلية. انشاء بيت حيوان لدعم البحوث البي -2
بتطوير معمل اال -3 المركزي  العلمية  كليةالبحاث  بالمزيد من االجهزة  اثراء   وتجهيزه  التي تساهم في 

 البحث العلمي.
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 ً  بحث العلمي:االساسية لخطة ال التوجهات  خامسا

 تشييد مركبات كيميائية جديدة ذات اهمية دوائية وصيدلية  التوجه االول: ➢

 والمستوطنة.تصميم وتشييد مركبات جديدة لعالج االمراض المزمنة والوبائية   - .1.1

 تشييد مركبات ذات فاعلية لعالج االورام السرطانية.    - .2.1

 . الجذعيةالعالج بالخاليا  بروتكوالت تشييد مركبات كيميائية تستخدم في  - .3.1

باستخدام    اكتشاف طرق جديدة لتحضير  -  .4.1 المركبات العضوية ذات اهمية صيدلية بطريقة اقل تلوثاً 

 .الخضراءطرق الكيمياء 

 كيمياء دوائية(  –قسم الكيمياء الصيدلية )كيمياء عضوية  :القسم المسئول ▪

 التوجه الثاني: اكتشاف طرق جديدة للرقابة علي االدوية  ➢

اكتشاف طرق تحليلية جديدة لدراسة فاعلية وثبات االدوية والمستحضرات الصيدلية المستخدمة في   - .1.2

 والمستوطنة. عالج االمراض المزمنة والوبائية 

 . االورام تشخيص  في المستخدمة الصبغات  تحليل - .2.2

 المستخدمة لعالج االورام.  لألدويةجديدة  اكتشاف طرق تحليل  - .3.2

 المستخدمة لعالج االمراض المزمنة والوبائية والمستوطنة.  لألدويةاكتشاف طرق تحليل جديدة  -. 4.2

 النانو.تقنية باستخدام  لألدويةتطوير طرق تحليلية جديدة  - .5.2

 تطبيقات تكنولوجيا النانو في تصميم حساسات كهروكيميائية اكثر ثباتاً.  -. 6.2

 .تكسيرونواتج ال شوائب لتحليل الدواء وقياس نسبة ال مستدامةتطوير طرق  - .7.2

 قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية  –قسم الكيمياء الصيدلية )كيمياء تحليلية(    :القسم المسئول ▪

 . قسم الممارسة الصيدلية والصيدلة االكلينيكية -

 الدواء انظمة توصيل و لألدويةتطوير الصيغ الصيدلية التوجه الثالث:  ➢

دواء التوصيل ل الحاكمة نظمةاالتصميم ومن خالل تحسين ذوبانيته  لألدويةتحسين االتاحة الحيوية  - .1.3

 .باستخدام تقنية النانو لعالج االمراض 

 االمراض الوبائية. المستخدمة لعالج  لألدويةفاعلية  أكثرث صيغ صيدلية ااستحد  - .2.3

 الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية.قسم  :القسم المسئول ▪
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التوجه الرابع: اكتشاف وانتاج مركبات جديدة من مصادر طبيعية وتقييم فاعليتها الدوائية والبيولوجية   ➢

 واستخدامها لعالج االورام واالمراض المزمنة والوبائية والمستوطنة. 

طبيعية ودراسة    -.  1.4 من مصادر  جديدة  المزمنة  اكتشاف مركبات  واالمراض  االورام  لعالج  تأثيرها 

 والوبائية والمستوطنة وكذلك كمكمالت غذائية. 

 .زراعة االنسجة باستخدامانتاج واستخالص المواد الفعالة من النباتات الطبية تطوير طرق لزيادة   –. 2.4

 الطرق المستخدمة لتحاليل الجودة للنباتات الطبية تطوير  -.4.3

 .قسم العقاقير :المسئولالقسم  ▪

 االمراض المختلفة وتحسين الرعاية الصحية للمرضي. وعالج التوجه الخامس: تطوير طرق تشخيص  ➢

لمركبات الجديدة المخلقة والطبيعية والتي تستخدم لعالج وا  ألدويةل  دراسة فاعلية واالثار الجانبية  - .  1.5

 والمستوطنة. االورام واالمراض المزمنة والوبائية 

 المختلفة.  عالج األمراض  فيعمل بعض األدوية المستخدمة   اليةدراسة ومتابعة  -. 2.5

 تصميم طرق حديثة واكتشاف دالئل بيولوجية لتشخيص االورام واالمراض المختلفة.  - .3.5

 . تصميم طرق حديثة لتشخيص االمراض باستخدام طرق بيولوجيا الجزيئية - .4.5

الميكروبية    لها والسيطرة على انتشار العدوىالبكتريا  دراسة عمل المضادات الحيوية ومقاومة     -.  5.5

 . لمؤسسات الرعاية الصحية

 . وانتاج المستحضرات الحيوية واللقاحات   البيئية  الملوثات   لمعالجةاستخدام طرق التكنولوجيا الحيوية    - .  6.5

ليات عمل الجهاز المناعي في  آة ودراس المعدية في عالج األمراض  تقنية النانواستخدام تطبيقات  -. 7.5

 .مواجه الخاليا السرطانية واالمراض المعدية

 .ودراسة فعاليتهاواالورام   لالمراض المزمنة والوبائيةالمشاركة في تصميم الخطط العالجية  -. 8.5

قسم    –  قسم الميكروبيولجيا والمناعة  –قسم االدوية والسموم والكيمياء الحيوية    :القسم المسئول ▪

 .الممارسة الصيدلية والصيدلة االكلينيكية

 ً  محاور تنفيذ خطة البحث العلمي:  سادسا

 عدة محاور لتنفيذ خطتها البحثية وهي كالتالي:   تعتمد كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة علي

العلمية: -1 الرسائل  من  المستخلصة  الماجستير   االبحاث  رسائل  من  المستخرجة  االبحاث  وتشمل 

يتم    ألعضاءوالدكتورة   حيث  بالكلية  المعاونة  من    ألزمهمالهيئة  المستخرجة  العلمية  االبحاث  بنشر 

 رسائلهم بالمجالت العلمية الدولية المحكمة. 

المنشورة:  -2 العلمية  يتم    االبحاث  حيث  بالكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  للسادة  العلمي  النشاط  نتاج  من 

 .علي ذلكتهم  أ فاالزامهم بنشر نشاطهم العلمي ومك
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يقية المشتركة بين التخصصات المختلفة والتي تقدم  كما تدعم وتشجع الكلية االبحاث العلمية التطب -

 حلول للمشكالت المتعلقة بمجال الدواء والصناعات الدوائية. 

 االبحاث العلمية المستمدة من المشروعات البحثية:   -3

 من خالل طالب البعثات والمنح الدراسية. االبحاث العلمية الناتجة عن التعاون مع الجامعات االجنبية:   -4

 ً  تنفيذ خطة البحث العلمي: متابعة  ليات آ سابعا

 .المختلفة بالكلية  العلمية مجالس األقسام البحث العلمي علي خطة عرض  -1

برتوكوالت    إلزام -2 مقترح  بتقديم  بالكلية  المعاونة  الهيئة  أعضاء  من  والدكتوراة  الماجستير  طالب 

رسائلهم للقسم العلمي وعرضها علي لجنة الدراسات العليا للتأكد من توافقها مع خطة البحث العلمي 

 للكلية والقسم. 

بحوث التي تتطلب  ضرورة حصول الباحثين علي موافقة لجنة اخالقيات البحث العلمي خصوصاً لل  -3

 اجراء تجارب علي الحيوان. 

الباحثين بحضور دورات وورش عمل لتنمية مهارات البحث العلمي الخاص بهم )ورش عمل    إلزام -4

 كتابة الرسائل العلمية وغيرها(.  –اخالقيات البحث العلمي  –عن النشر الدولي  

 العلمية المنشورة سنوياً.  لألبحاث اعداد قاعدة بيانات  -5

تق -6 بالكلية  اعداد  العلمي  البحث  خطة  من  انجازه  تم  لما  سنوي  الالزمة   باإلضافةرير  للتوصيات 

 للتحسين والتعزيز. 

 ً  : مصادر التمويل ثامنا

 .تخصيص موازنة سنوية مالئمة ألنشطة البحث العلمي   -1

 .للمشروعات البحثية المانحةالجهات المقدمة من افسية  نالتقدم للمشروعات الت -2

 ً  التنفيذ والمتابعة: مسئولي   تاسعا

 .المنبثقة عن مجلس الكلية البحث العلميلجنة  -1

 .للكليةرؤساء األقسام لإلشراف ومتابعة تنفيذ الخطة البحثية  -2

 : مؤشرات النجاح ومخرجات التنفيذ عاشراً 

 . المحكمة في التخصصات المختلفةو  المنشورة العلميةث ابحاالزيادة عدد  -1

 . التدريس الذين لديهم على األقل بحث واحد منشورأعضاء هيئة ارتفاع نسبة  -2

 الصيدلة. تخصصات من تخصص من   أكثرالعلمية التطبيقية المشتركة بين ث ابحاالزيادة عدد  -3

 .عدد المشاريع البحثية الممولةزيادة  -4
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 2020/ 1/ 1( بتاريخ  38تم االعتماد بمجلس الكلية بجلسته رقم ) 

 2022يناير    17بتاريخ    61بمجلس الكلية رقم    اخر تحديث   تم االعتماد 

 

  

 

 

 

لشئون   كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة وكيل

 الدراسات العليا والبحوث

 
 أ.د./ احمد سليمان دغيش

 

 يُعتمد 

 عميد كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة 

 
 أ.د./ ياسر محمد مصطفي 
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 مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 2024- 2019الخطة البحثية التنفيذية لكلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة 

التوجهات  

 البحثية 
 ميزانية تنفيذ  مسئولية التنفيذ  األنشطة البحثية  األهداف البحثية 

 مخرجات التنفيذ 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

التوجه االول:  

تشييد مركبات  

كيميائية  

ذات   جديدة 

دوائية   اهمية 

 وصيدلية. 

وتشييد 1.1 تصميم   .

مركبات جديدة لعالج  

المزمنة   االمراض 

والوبائية 

 والمستوطنة. 

مرجعية ▪ تشمل    أبحاث  علمية  ورسائل 

تصميم وتشييد مركبات لعالج سارس  

و الرئوي  والسل  اإللتهاب  كوفيد 

واإللتهاب الوبائي   الشعبي  الكبدي 

ذات   تحضيرمركبات  نشاط  وكذلك 

تثبيط للميكروبات،   DNA مضاد 

Gyrase 

وتشييد المواد الكيميائية مستنبطة من  ▪

 مواد نباتية لعالج الجروح  

ضد    تشييد ▪ مباشرة  تعمل  مجموعات 

الكبد   بروتياز   Cالتهاب  كمثبطات 

COVID-19 المحتملة 

قسم الكيمياء  ▪

الصيدلية )كيمياء 

كيمياء  –عضوية 

 دوائية(. 

200000 4 7 6 1 1 

مركبات 2.1 تشييد   .

لعالج   فاعلية  ذات 

 االورام السرطانية.   

كمثبطات    جزيئات  تحضير ▪ صغيرة 

نشاط    نانو مع  كيناز  متعدد  موالر 

للورم لمكافحة  و  مضاد  مثبطات 

 سرطان البنكرياس. 

ذات    تحضير ▪ قوي    تأثيرمركبات 

 الثدي.  ورامكمضادات ال

وتقييم اختراع   براءة ▪ وتوليف  تصميم 

لمشتقات   الجديدة   التراوحبيولوجي 

 كمركبات قوية مضادة للسرطان. 

قسم الكيمياء  ▪

الصيدلية )كيمياء 

كيمياء  –عضوية 

 دوائية(. 

150000 0 11 2 1 1 

مركبات 3.1 تشييد   .

في  تستخدم  كيميائية 

العالج   بروتكوالت 

 بالخاليا الجذعية.

أنسجة    عمل ▪ لهندسة  حديثة  منصات 

 العظام 

 

قسم الكيمياء  ▪

الصيدلية )كيمياء 

كيمياء  –عضوية 

 دوائية( 

100000 0 11 2 1 1 

طرق  4.1 اكتشاف   .

لتحضير   جديدة 

العضوية   المركبات 

صيدلية   اهمية  ذات 

النباتي   تحضير ▪ الكيميائي  الفحص 

أوراق    البيولوجيوالتقييم   مستخلص 

 بعض النباتات 

 

قسم الكيمياء  ▪

الصيدلية )كيمياء 

كيمياء  –عضوية 

 دوائية(. 

100000  1 1 1 1 
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 مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

التوجهات  

 البحثية 
 ميزانية تنفيذ  مسئولية التنفيذ  األنشطة البحثية  األهداف البحثية 

 مخرجات التنفيذ 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

تلوثاً   اقل  بطريقة 

طرق   باستخدام 

 الكيمياء الخضراء. 

التوجه  

الثاني:  

اكتشاف طرق  

للرقابة   جديدة 

 على االدوية. 

طرق  1.2 اكتشاف   .

تحليلية جديدة لدراسة  

االدوية  فاعلية وثبات  

والمستحضرات  

المستخدمة   الصيدلية 

االمراض   عالج  في 

والوبائية   المزمنة 

 والمستوطنة. 

منتج   تحديد ▪ وجود  في  األدوية  بعض 

 تحلل قلوي كامل بواسطة طرق 

 rp-HPLC  

 TLC-densitometricو 

مصممة تجريبياً   طريقة كروماتوغرافية

للتحليل المتزامن للديمينهيدرينات  

 والسيناريزين وشوائبها السامة 

قسم الكيمياء  ▪

الصيدلية )كيمياء 

 تحليلية(

قسم الصيدالنيات    ▪

 والتكنولوجيا الصيدلية 

100000 
6 

 

2 

 
1 1 1 

تحليل  2.2  .

الصبغات المستخدمة  

 في تشخيص االورام. 

في  ▪ المستخدمة  الصبغات  تحليل 

 تشخيص االورام. 

قسم الكيمياء الصيدلية  

 )كيمياء تحليلية(
100000 1 1 0 1 1 

طرق  3.2 اكتشاف   .

لألدوية   جديدة  تحليل 

لعالج   المستخدمة 

 االورام. 

المحمول    مستشعر ▪ الصلبة  الحالة 

 للمراقبة العالجية لعقار مضاد للورم 

قسم الكيمياء الصيدلية  

 )كيمياء تحليلية(

 

100000 2 1 0 1 1 

طرق  4.2 اكتشاف   .

لألدوية   جديدة  تحليل 

لعالج   المستخدمة 

المزمنة   االمراض 

والوبائية 

 والمستوطنة. 

مركبات  تطوير ▪ هيدرازيد   بعض 

 السل الفطري النانوي إلدارة مرض 

 

قسم الكيمياء الصيدلية  

 )كيمياء تحليلية(

 

100000 2 1 1 1 1 

طرق  5.2 تطوير   .

تحليلية جديدة لألدوية  

 باستخدام تقنية النانو. 

لألدوية  ▪ جديدة  تحليلية  طرق  تطوير 

 باستخدام تقنية النانو 

قسم الكيمياء  ▪

الصيدلية )كيمياء 

 تحليلية(

قسم الصيدالنيات   ▪

 والتكنولوجيا الصيدلية 

100000 1 1 1 1 1 

تطبيقات  6.2  .

في   النانو  تكنولوجيا 

حساسات   تصميم 

أكثر   كهروكيميائية 

 ثباتاً. 

تطبيقات تكنولوجيا النانو في تصميم .   ▪

 حساسات كهروكيميائية أكثر ثباتاً. 

قسم الكيمياء  ▪

الصيدلية )كيمياء 

 تحليلية(

قسم الصيدالنيات   ▪

 والتكنولوجيا الصيدلية 

100000 1 1 0 1 1 
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 مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

التوجهات  

 البحثية 
 ميزانية تنفيذ  مسئولية التنفيذ  األنشطة البحثية  األهداف البحثية 

 مخرجات التنفيذ 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

طرق  7.2 تطوير   .

لتحليل   مستدامة 

نسبة   وقياس  الدواء 

ونواتج   الشوائب 

 التكسير.

مقايسة السريعة لألمين الحيوي النشط   ▪

)التيرامين( كعالمة على تلف    بيولوجيًا

 الطعام 

كثافة    طرق ▪ المتدرجة    HPLCقياس 

من أجل التحديد   TLCثنائية الوضع و

والميثيونين  للباراسيتامول  المتزامن 

 في وجود شوائب الباراسيتامول 

قسم الكيمياء الصيدلية  

 )كيمياء تحليلية(
100000 3 1 

2 

 
1 1 

التوجه  

الثالث: تطوير  

الصيغ  

الصيدلية  

لألدوية  

وانظمة  

 توصيل الدواء 

االتاحة    .1.3 تحسين 

من   لألدوية  الحيوية 

تحسين   خالل 

باستخدام  ذوبانيته 

لتصميم   النانو  تقنية 

الحاكمة   االنظمة 

الدواء   لتوصيل 

 لعالج االمراض. 

الشاي   ▪ عشبه  مستخلص  تطوير 

 االخضر 

الصيدالنيات  قسم  

 والتكنولوجيا الصيدلية 

50000 1   2 2 

الذهان  ▪ مضادات  من  الثاني  الجيل 

 الخارجي  لالستخدام
50000  1   1 

لعقار  ▪ ايملشن  نانو  تحضير 

 الكانديسارتان 
50000  1    

    1  50000 تحضير نانو لعقار برازكوانتيل ▪

   1   50000 بشكل نانو تطوير عقار اللورنوكسيكام ▪

 1  1   50000 تطوير عقار الفاموتدين بشكل نانو ▪

 1 2 1   50000 تطوير عقار االولميسارتان بشكل نانو ▪

استحداث    - .  2.3

أكثر  صيدلية  صيغ 

لألدوية   فاعلية 

لعالج   المستخدمة 

 االمراض الوبائية. 

الشاي   ▪ عشبه  مستخلص  تطوير 

 االخضر 

الصيدالنيات  قسم  

 والتكنولوجيا الصيدلية 

50000 1   1  

الذهان  ▪ مضادات  من  الثاني  الجيل 

 الخارجي  لالستخدام
50000  1   1 

لعقار  ▪ ايملشن  نانو  تحضير 

 الكانديسارتان 
50000  1    

    1  50000 تحضير نانو لعقار برازكوانتيل ▪

   1   50000 بشكل نانو تطوير عقار اللورنوكسيكام ▪

 1  1   50000 تطوير عقار الفاموتدين بشكل نانو ▪

 1 2 1   50000 تطوير عقار االولميسارتان بشكل نانو ▪

التوجه  

الرابع:  

اكتشاف  

وانتاج  

مركبات  

من   جديدة 

مصادر  

اكتشاف    - .  1.4

من   جديدة  مركبات 

طبيعية   مصادر 

تأثيرها  ودراسة 

االورام   لعالج 

المزمنة   واالمراض 

والوبائية 

للمستخلصات   ▪ الحيوية  الفعالية  تقييم 

لألكسدة   النباتية كمضادات  ومركبات 

والخاليا للبكتريا    وكمضادات

 السرطانية 

 

 1 2 2 6 1 100000 قسم العقاقير 
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 مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

التوجهات  

 البحثية 
 ميزانية تنفيذ  مسئولية التنفيذ  األنشطة البحثية  األهداف البحثية 

 مخرجات التنفيذ 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

طبيعية وتقييم  

فاعليتها  

الدوائية  

والبيولوجية  

واستخدامها  

االورام   لعالج 

واالمراض  

المزمنة  

والوبائية  

 والمستوطنة. 

وكذلك   والمستوطنة 

 كمكمالت غذائية.

تطوير طرق    –.  2.4

انتاج  لزيادة 

المواد   واستخالص 

النباتات  من  الفعالة 

باستخدام   الطبية 

 زراعة االنسجة. 

مستخلصات   ▪ من  مركبات  فصل 

فعالية  ذات  للنباتات  تكافلية  فطريات 

والخاليا  والبكتيريا  لألكسدة  مضادة 

 السرطانية 

 قسم العقاقير 

 
100000 

 - 1 1 2 1 

فصل الفطريات التكافلية لنباتات وتقييم  ▪

األيض  لمسخلصات  الحيوية  الفعالية 

زراعة  بإستخدام  للفطريات  الثانوية 

 األنسجة 

 - 1 1 2 1 

الطرق    3.4

لتحاليل   المستخدمة 

للنباتات   الجودة 

 الطبية  

الطبية  ▪ النباتات  أبحاث مرجعية لجودة 

 ذات فعالية حيوية  
 -  - 1 1 1 

التوجه  

الخامس:  

طرق   تطوير 

تشخيص  

االمراض  

المختلفة  

وتحسين  

الرعاية  

الصحية  

 للمرضي. 

دراسة فاعلية   - . 1.5

الجانبية   واالثار 

والمركبات   لألدوية 

المخلقة   الجديدة 

والتي   والطبيعية 

لعالج   تستخدم 

واالمراض   االورام 

والوبائية   المزمنة 

 والمستوطنة. 

تنتمى   دراسة ▪ جديدة  مركبات  فاعلية 

ومركبات    Chalconesلمركبات  

 السرطان،كمضادات لمرض أخرى 

 
 قسم االدوية والسموم  

20000 1  -   3 

عالج   بعض المركبات فى   تأثير  دراسة  ▪

اعتالل    الدماغية،  السكتة امراض مثل  

الكلى السكرى, قرحة المعدة,  امراض 

 القلب 

80000 2 3 4 6 2 

دراسة    - .  2.5

عمل  الية  ومتابعة 

األدوية   بعض 

المستخدمة فى عالج  

 األمراض المختلفة. 

فى ▪ االدوية  بعض  عمل  عالج   دراسة 

القلب والكبد والكلى والجهاز  امراض 

وكذلك االمراض المرتبطة       الهضمى

 اعتالل عمليات االيضب 

 5 4 6 3 2 100000 قسم االدوية والسموم  

تصميم طرق    - .  3.5

واكتشاف   حديثة 

مضادات    دراسة  ▪ وتقييم  تصميم 

 السرطان 
 1 1 1 1 1 250000 الكيمياء الحيوية
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 مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

التوجهات  

 البحثية 
 ميزانية تنفيذ  مسئولية التنفيذ  األنشطة البحثية  األهداف البحثية 

 مخرجات التنفيذ 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

بيولوجية   دالئل 

االورام   لتشخيص 

 واالمراض المختلفة. 

في  ▪ الحيوية  التغيرات  بعض  دراسة 

 مرضى السرطان  
 - 1 1 1 1 

تأثير   ▪ الخاليا  miRNAدراسة  على 

 السرطانية المختلفة  
 - 1 4 3 1 

تصميم طرق    - .  4.5

لتشخيص   حديثة 

باستخدام   االمراض 

بيولوجيا   طرق 

 الجزيئية.

دراسة بعض المركبات الكيميائية على  ▪

 الخاليا المناعية 

الميكروبيولوجي   قسم 

 والمناعة

 الكيمياء الحيوية

 

 

 

200000 

1  -  -  -  - 

دراسة الخصائص السريرية المرضى  ▪

  COVID-19المصابين ب 
 - 1 1  -  - 

تأثير   ▪ كمؤشرات    miRNAدراسة 

 حيوية على المرضى المصريين 
 - 2  - 1 1 

النانو  ▪ االدوية ومركبات  بعض  دراسة 

والفطريات   الفيروسات  مضادة  كمواد 

 والسرطان

 - 1 1  -  - 

دراسة التطورات الحديثة في مركبات   ▪

 النانو للتطبيقات الطبية الحيوية 
 -  - 

1 

 
 -  - 

أنسجة  على   hydrogelsدراسة تأثير   ▪

 العظام 
 -  - 

1 

 
 -  - 

الكيميائية  ▪ المواد  بعض  تأثير  دراسة 

الدهني  والكبد  الكلى  اعتاللية  على 

 وقرحة المعدى 

 -  - 5 2 2 

▪ Antimicrobial Stewardship 

Programs: A Review 
 -  - 1 1  - 

دراسة عمل     - .  5.5

الحيوية   المضادات 

لها  البكتريا  ومقاومة 

على   والسيطرة 

العدوى   انتشار 

الميكروبية 

الرعاية   لمؤسسات 

 الصحية. 

▪ Cloning and sequencing 

of lsaE efflux pump gene 

from MDR Enterococci and 

its role in erythromycin 

resistance 

▪ Impeding Virulence 

of Candida albicans 

by Candesartan 

and Domperidone 

▪ The promising 

anti-virulence activity 

الميكروبيولوجي   قسم 

 والمناعة

 

200000  - 1 3 1 1 
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 مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

التوجهات  

 البحثية 
 ميزانية تنفيذ  مسئولية التنفيذ  األنشطة البحثية  األهداف البحثية 

 مخرجات التنفيذ 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

of candesartan, domperidone, 

and miconazole 

on Staphylococcus aureus 

استخدام    - .  6.5

التكنولوجيا   طرق 

لمعالجة   الحيوية 

البيئية  الملوثات 

وانتاج 

المستحضرات  

 الحيوية واللقاحات. 

▪ Larvicidal activities of 

local Bacillus 

thuringiensis isolates and 

toxins from nematode 

bacterial symbionts against 

the Rift Valley fever 

vector, Aedes 

caspius (Diptera: Culicidae) 

▪ Inhibition of acetic acid-

induced colitis in rats by new 

Pediococcus acidilactici 

strains, vitamin producers 

recovered from human gut 

microbiota 

▪ Bacillus thuringiensis 

susceptibility to local phage 

isolated of sewage and soil 

▪ Complete genome 

sequence of the two novel 

probiotics strains Pediococcus 

acidilactici WNWY01 and 

Pediococcus acidilactici 

WNWY02 

 

الميكروبيولوجي   قسم 

 والمناعة

 

200000  1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 

 

استخدام    - .  7.5

النانو  تقنية  تطبيقات 

األمراض   عالج  في 

ودراسة   المعدية 

الجهاز   عمل  اليات 

مواجه   في  المناعي 

▪ Specific Cytotoxic Effects 

of Parasporal Crystal Proteins 

Isolated from Native Saudi 

Arabian Bacillus thuringiensis 

الميكروبيولوجي   قسم 

 والمناعة

 

50000 1  -  -  -  - 
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 مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

التوجهات  

 البحثية 
 ميزانية تنفيذ  مسئولية التنفيذ  األنشطة البحثية  األهداف البحثية 

 مخرجات التنفيذ 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

السرطانية   الخاليا 

 واالمراض المعدية. 

Strains against Cervical 

Cancer Cells 

 

 

المشاركة في    - .  8.5

الخطط   تصميم 

لألمراض   العالجية 

والوبائية   المزمنة 

ودراسة   واالورام 

 فعاليتها. 

المشاركة في تصميم الخطط العالجية  ▪

واالورام  والوبائية  المزمنة  لألمراض 

 فعاليتها.ودراسة 

الصيدلية   الممارسة  قسم 

 والصيدلة االكلينيكية
 -  - 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لشئون   كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة وكيل

 الدراسات العليا والبحوث

 
 أ.د./ احمد سليمان دغيش

 

 يُعتمد 

 عميد كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة 

 
 أ.د./ ياسر محمد مصطفي 

 

 2022يناير    17بتاريخ    61تم االعتماد بمجلس الكلية رقم  



 

 
  2020/ 1/ 1بتاريخ    38محضر مجلس الكلية رقم     ▪

ل ة البحث الخط العتماد   بدر  ل كلية الصيد ية  ة جامعة 
   2024- 2019  بالق اهرة
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