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 نبذة عن الكليت:    
  :جامعة كفرالشٌخ  - كلٌة الصٌدلةإسم الكلية 

  :كلٌـة  نوع المؤسسة   

  :جامعة كفرالشٌخإسم الجامعة التابعة لها الكلية 

   :حكومٌة نوع الجامعة    

  :الموقع الجغرافى 

 كفرالشٌخ المدينة: -  كفرالشٌخالمحافظة:  -

 :م  وبدأت الدراسة بها طبقا لقرار 5102( لسنة 25بالقرار الجمهوري رقم ) 9102تاريخ التأسيس

 5105/5102م  للعام 7/7/5105( بتارٌخ 272المجلس األعلى للجامعات رقم ) 

  :سنواتخمسة  مدة الدراسة 

  :اللغة اإلنجلٌزٌةلغة الدراسة 

 :القيادة األكاديمية للكلية 

 الدرجة العلمية االسم القيادة

 أستاذ  أ.د/ رمضان أحمد عبد الفتاح الدوماني عمـيــد الكلية

 
 :الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة 

 فً الصٌدلة بكالورٌوس*   

 )الصٌدله االكلٌنٌكٌه( فً الصٌدلة بكالورٌوس* 

 برامج دبلوم فً مختلف التخصصات الصٌدلٌة 8* عدد 

 دكتور فً الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة *

 تخصصات( 8فى مختلف التخصصات ) * ماجٌستٌر فى الصٌدلة                   

 تخصصات( 8فى مختلف التخصصات ) * دكتوراه فى الصٌدلة                  

  رؤية ورسالة الجامعة 

  visionالرؤيـــة  

 جامعة عصرٌة ذات سمعة محلٌة و أقلٌمٌة و دولٌة تتسم بالتمٌز واالبتكار .
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 missionالرسالة  

جامعة كفر الشٌخ مؤسسة تعلٌمٌة حكومٌة , تسعً الً انتاج وتكامل وتطبٌق ونشر المعرفة العملٌة من 
التعلٌم والبحوث , والخدمات المجتمعٌة والبٌئة التً تساعد علً تحقٌق خالل بناء مٌزة تنافسٌة فً مجاالت 
 فً إطار من القٌم االرتقائٌة .  التنمٌة وتحسن جودة الحٌاة للمستفٌدٌن

 

  رؤية ورسالة الكلية 

 Visionالرؤية  

فً مجال التعلٌم الصٌدلً والبحث العلمً وخدمة المجتمع  الرٌادة ة الصٌدلة جامعة كفر الشٌخ إلىتتطلع كلٌ
 .والدولً علً المستوي القومً واالقلٌمً

 missionالرســـــــالة  

ٌلبى احتٌاجات سوق العمل المحلى  جامعة كفر الشٌخ  بتخرٌج صٌدلىتلتزم كلٌة الصٌدلة 

ٌة فى مختلف ث علمٌة وتطبٌقٌة وتقدٌم  خدمات مجتمعحاإجراء أب , معواإلقلٌمى 

المجاالت الصٌدلٌة ؛ وتحرص الكلٌة على تقدٌم خدمات التعلٌم الصٌدلى المستمر وكذلك 

 درٌبات فى إطار القٌم األخالقٌة.األستشارات والت

 

 الغايات النهائية للكلية

 التطوٌر المستمر للتعلٌم والتعلم. -0

 االرتقاء بالمستوى البحثً للكلٌة ورفع كفاءته.  -5

 االستفادة من المشاركة المجتمعٌة. تعظٌم -2

 نشر ثقافة الجودة وتطوٌر األداء األكادٌمً واإلداري. -4

 الحصول على االعتماد األكادٌمً والمؤسسً. -2

 فريق اعداد الخطه البحثيه:

 عمٌد الكلٌة  ا.د/ رمضان أحمد عبد الفتاح الدوماني

الحٌوٌة أستاذ  بقسم الكٌمٌاء ا.د/ نبيل محي عبد الحميد علي  

 ا.م.د/ عبد العزيز السيد عبد العزيز
و منسق برنامج  التكنولوجٌا الصٌدلٌهأستاذ مساعد بقسم 

  الصٌدلة االكلٌنٌكٌة

 مدرس بقسم الفارماكولوجى و مدٌر وحدة ضمان الجودة د./ رامى محمد عمار 

 مدرس بقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة د./ أحمد محمد عبد المجيد

عالم د./ شادى نجيب  مدرس بقسم الفارماكولوجى  

  مدرس بقسم الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة د/ خالد صبحي عبد القوى إبراهيم
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 : للكليت البحثيت الخطت

 فإنه الكلٌة لرسالة وطبقا   العلمً البحث مجال فً وعالمٌا   وعربٌا   محلٌا   متمٌزة مكانة تحتل بأن الكلٌة تطمح

 تبلور خطة وضع مراعاة من بد ال فإنه وعلٌه , الرسالة هذة فى زاوٌة حجر ٌمثل العلمً البحث أن ٌتضح

 :فً العلمً البحث مجال فً الكلٌة رسالة آلٌة

 بحثٌة كوادر وإعداد متمٌزة بحوث إنتاج علً قدرة أكثر لتصبح العلمً البحث منظومة تطوٌر -1

 البحث آلٌات إستٌعاب على المستمر التدرٌب خالل من المجتمع إحتٌاجات لتلبٌة ومنافسة مؤهلة

 بٌئة بتوفٌر وذلك العلمً بالبحث المعنٌة المؤسسات مختلف مع شراكات بناء وكٌفٌة الجٌد العلمً

 . مالئمة بحثٌة

 .العالمً التأثٌر ذات الدولٌة المجالت فً النشر ٌقبل بحثً منتج إنتاج -2

 التدرٌب فرص من المختلفة لمستوٌاتها الطبٌة الخدمات تقدم التً المؤسسات إحتٌاجات تلبٌة -3
 .مستوٌاتها لكافة تخصصٌه درجات على والحصول والتأهٌل

 .للكلٌة علمً مؤتمر عقد   -

 

 العلمي بالكليت: البحث أهداف
 لمؤسسات خبرة بٌت الجامعة تصبح كً رئٌسٌة بصورة ورسالته بالكلٌة العلمً البحث رؤٌة تحقٌق أجل من

 فقد ةشامل وإجتماعٌة إقتصادٌة تنمٌة تحقٌق إلً ٌؤدي بما والتطوٌر التغٌٌر عملٌة فً وشرٌكا   المجتمع

 :التالً النحو علً وذلك الفرعٌة األهداف من ومجموعة العامة األهداف من مجموعة تبلورت

 جهة من الجامعة برؤٌة وربطها للكلٌة الموضوعة الرسالة لتحقق العلمً للبحث واضحة رؤٌة وضع .1

 .أخري جهة من المختلفة العلمٌة األقسام ورؤٌة

 وربطه المشتركة اإلهتمامات ذات العلمٌة األقسام بٌن) سٌمٌنارات(البحثٌة  الحلقات من سلسلة تنظٌم   

 .الجامعة مستوي علً البحثٌة بالخطة

 .القومٌة المعاٌٌر مع لٌتوافق العلمً البحث نوعٌة تحسٌن   

 .المتمٌزة الدولٌة العلمٌة المجاالت فً أبحاثهم نشر علً األكادٌمٌٌن تشجٌع   

 .والدولً واإلقلٌمً المحلً المستوي علً أخري جامعات مع بحثٌة شراكات عمل نحو السعً  .

 .البحثً األداء لتقٌٌم واضحة معاٌٌر وضع. 

 .سابقا   أجرٌت التى لألبحاث إلكترونً وتسجٌل تبوٌب نظام وضع .
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 العلمً للبحث المختلفة والطرق العلمٌة لألبحاث الناقد والتناول العلمً البحث آلٌات على الباحثٌن تدرٌب. 

 التدرٌس هٌئة أعضاء قدرات تنمٌة ومراكز بالكلٌة التعلٌم تطوٌر مراكز مع بالتعاون ذلك وٌتم الجٌد

  بالجامعة

 .التخصصات متعددة البٌئٌة والبحوث الجماعً العمل وثقافة التواصل تنمٌة  .

 هٌئة أعضاء قبل من به ٌحتذي مثاال   تكون لكً التخصصات متعددة المتمٌزة البحثٌة النماذج تروٌج   .

 .بالجامعة والباحثٌن التدرٌس

 .التخصصات متعددة بحثٌة مشروعات إعداد   .

  بالكليت: البحث العلمي مناخ
 التى الرئٌسٌة األعمدة أحد ٌمثل وهو ً,العال التعلٌم لمؤسسات األساسٌة األنشطة أحد هو العلمً البحث

 من إال نرجوها التى الشاملة التنمٌة لتحقٌق سبٌل ال فإنه ولذلك المتقدمة البلدان فً النهضة علٌها تعتمد

 .األمة قضاٌا لخدمة الموجه العلمً بالبحث اإلهتمام خالل

 من أخرى مؤسسة أي تملكه ال ما النهضة مقومات من تملك ألنها الجامعة من تبدأ الحقٌقٌة النهضة إن

 اإلبداع على والقدرة الخبرة فٌها وتتوفر والكفاءات العقول صفوة فٌها تحتشد حٌث المجتمع مؤسسات

 المجتمع حاجات تضع العلمً للبحث خطط وتفعٌل وضع من البد فإنه الحقٌقة بهذه وإٌمانا   .والتجدٌد

 بالنشاط القٌام من الباحثٌن تمكن التً الكافٌة والموارد المواتٌة الظروف توفٌر مع , أعٌنها نصب المصرى

 مجال فً المختلفة التخصصلت بٌن التعاون تشجٌع ٌجب كما. جودته بمستوى واإلرتقاء ,العلمً البحثً

 .للجامعة البحثٌة الخطة مع تتفق متكاملة بحثٌة خطة خالل من البحوث

 مع تتواكب حتى العلمً للبحث خطتها إعداد فً جهودها بالجامعة الصٌدلة كلٌة كثفت المنطلق هذا ومن

 , وخارجٌا   داخلٌا   العمل سوق فً والمنافسة مصر فً التنمٌة عجلة دفع أجل من والعالمٌة الدولٌة المتغٌرات

 البحث ألنشطة المستقبلً التخطٌط فً العلمً األسلوب إرساء فً فعالة خطوة البحثٌة الخطة هذه وتأتً

 الرؤٌة فٌها تتفق واقعٌة بطرٌقة وأهدافه ورسالته العلمً البحث قطاع رؤٌة تحدٌد ٌتٌح مما الكلٌة فً العلمً

 للكلٌة البحثٌة المصادر إستثمار ٌتٌح مما التنفٌذ على قدرتها ٌعكس زمنً إطار فً األهداف مع والرسالة

 .تواجهها التً الرئٌسٌة المشكالت وحل مستقبلها رسم وفً وتحدٌد أولوٌاتها

 

 

 

  



 الخطه البحثيه لكلية الصيدلة -جامعة كفرالشيخ                   يناير9102- ديسمبر9102

  
 

 الكليت: قبل من المتاحت البحثيت والتسهيالث اإلمكاناث

 إٔشبءِٓ خالي   اٌّعبٚٔخ ٚا١ٌٙئخ اٌزذس٠س ١٘ئخ ألععبء اٌالصِخ ٚاإلِىبٔبد اٌجحث١خ اٌزس١ٙالداٌى١ٍخ  رمذَ

 :ثبٌى١ٍخ اٌع١ٍّخ األلسبَ ٌخذِخ اٌع١ٍّخ األجٙضح ثأحذس ِجٙضح ثحث١خ ِعبًِ

9 Double beam spectrophotometer 9 Dissolution tester 

0 Ultra-cooling centrifuge 9 Double distiller  L/hr 

0 ELISA 0 Friability tester 

0 GEL Electrophoresis 0 Tablet machine 

0 Western Plot 0 
Liquid dosage form filling 

machine 

0 Thermal cycler (PCR) 9 Incubator 

0 Minus eighty freezer 2 Autoclave 

0 Ice maker   Analytical balance 

9 Laminar flow 2 Drying Oven 

0 Hardness tester 91 Hot plate 

9 Disintegration tester 0 HPLC 

0 Puriflash chromatography 0 Shaker incubator 

0 Semisolid dosage form filling machine 0 Minipress tablet machine 

9 Ultrasonic cleaning bath 0 Friability tester 

 المهنيت والصحت والسالمت العلمي البحث بأخالقياث اإللتزام

العلمي البحث أخالقياث: 

 عٍٝ د١ٌال اٌعبجً اٌمش٠ت فٝ ٠صجح ٚسٛف لصٜٛ أ١ّ٘خ اٌطج١خ ٌألثحبس اٌذٌٟٚ اإلعزّبد ا٢ْ ٠ىزست

 اإلٔسبْ ٌىشاِخ اٌجحشس ِشاعبح رشزشغ ٚاٌزٝ اٌذ١ٌٚخ ٚإٌشش اٌزم١١ُ جٙبد ٜذٌ ٚاٌجبحش اٌجحشس ِصذال١خ

 .ٌٍح١ٛاْ ٚاإلحسبْ ٚاٌّجزّعبد ٌألفشاد اٌحمٛق ٚحفظ ٚاٌعذي

 رٕف١ز ِٚزبثعخ ٚظع رُ اٌعٍّٟ ثبٌجحش اٌذ١ٌٚخ اٌّعب١٠ش ثزطج١ك ثبإلٌزضاَ اٌّزضا٠ذ اإل٘زّبَ إغبس فٝ
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 ٌٍحصٛي اٌجبحث١ٓ ِٓ رار١ب   اٌٌّّٛخ اٌجحث١خ اٌّشبس٠ع ِٓ ثحش خطخ ٌىً اٌح٠ٛ١خ اٌجحٛس أخالل١بد ِعب١٠ش

- ٍ٘سٕىٝ إعالْ( ٚاٌذ١ٌٚخ اٌٛغ١ٕخ ثبٌمٛاعذ ٚاإلٌزضاَ .رشل١خ أثحبس أٚ اٌذوزٛساح أٚ اٌّبجسز١ش دسجخ عٍٝ

 ٠شًّ (. CIOM ) اٌزجبسة ثح١ٛأبد اٌشأفخ لٛاعذ - CICP اٌس١ٍّخ اإلو١ٕ١ٍى١خ اٌّّبسسخ رٛج١ٙبد

 األثحبس ثشٚرٛوشٚالد ثعشض اٌّعبٚٔخ ٚا١ٌٙئخ اٌزذس٠س ١٘ئخ أععبء ج١ّع ٠ٍٚضَ .اٌعٍّٟ اٌجحش أخالل١بد

 .اٌجحش إجشساء فشٜ ءذاٌج لجً اٌّٛافمخ عٍٝ ٚاٌحصٛي اٌع١ٍّخ اٌجحشس ٌجٕخ عٍٝ ف١ٙب ٠شبسوْٛ اٌزٝ

 :الصيدلت بكليت العلميت األقسام

 رع١ٍُ ِجبي فٝ اٌحذ٠ثخ اٌزطٛساد ٌزالئُ اٌّسزّش ثبٌزحذ٠ش ثبٌى١ٍخ اٌّخزٍفخ اٌع١ٍّخ األلسبَ ِعبًِ رز١ّض

 رع١ٍُ ِٓ اٌمسُ أ٘ذاف ٌخذِخ اٌّجٙضح اٌخبصخ ِعبٍِٗ عٍّٟ لسُ ٌىً ٠ٚٛجذ ,اٌعٍّٟ ٚاٌجحش اٌطالة

 ثأحذس اٌّعبًِ ٘زٖ رج١ٙض فٝ ثبٌى١ٍخ اٌزع١ّ١ٍخ اٌع١ٍّخ عٍٝ اٌمبئ١ّٓ ِٓ ِسزّشح سغجخ ٕٚ٘بن ,غالثٝ

 :اٌزب١ٌخ األلسبَ ِعبًِ فٝ اٌّعبًِ ٘زٖ ٚرزّثً .اٌع١ٍّخ اإلِىبٔبد

ُاٌزىٌٕٛٛج١ب اٌص١ذ١ٌخ لس 

ُاٌعمبل١ش لس 

ُٚإٌّبعخ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛج١ب لس 

ُاٌص١ذ١ٌخ اٌزح١ٍ١ٍخ اٌى١ّ١بء لس 

ُاٌص١ذ١ٌخ اٌى١ّ١بء لس 

ُاٌح٠ٛ١خ اٌى١ّ١بء لس 

ُٚاٌسَّٛ األد٠ٚخ لس 

ُاإلو١ٕ١ٍى١خ اٌص١ذٌخ لس 

 :بالكليت العلميت لألقسام البحثيت الخطط متابعت آلياث

 :غش٠ك عٓ ٚرٌه ٌٚأللسبَ ٌٍى١ٍخ اٌجحث١خ اٌخطخ ٌّزبثعخ ا١ٌ٢بد ثعط ثٛظع اٌى١ٍخ لبِذ

 .األلسبَ عٍٝ ٌٍعشض ثبٌى١ٍخ اٌع١ٍّخ ٌأللسبَ اٌجحث١خ اٌخطخ إسسبي  .1

 .ٌٍى١ٍخ اٌجحث١خ ثبٌخطخ األلسبَ ج١ّع إٌضاَ .2

 .اٌجحث١خ ثبٌخطخ اٌذوزٛساح أٚ اٌّبجسز١ش ٌشسبئً اٌع١ٍّخ اٌزسج١الد وً ٌزٛافك اٌمسُ ِجٍس ِزبثعخ .3

 إلجشاء اٌجحث١خ اٌخطخ ٌجٕخ ِٕسك إٌٝ اٌجحث١خ اٌخطخ فٝ ٠مزشحٖٛ رحذ٠ش أٜ ثئسسبي األلسبَ رمَٛ .4

 .اٌجحث١خ اٌخطخ فٝ رحذ٠ش

 اٌى١ٍخ ٚو١ً ع١ّذ اٌى١ٍخ ٌح١ٓ رع١١ٓ لجً ِٓ اٌجحث١خ اٌخطخ إٔجبصاد عٓ سٕٜٛ رمش٠ش إعذاد .5

 . اٌع١ٍّخ بأللسبَث أععبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚثّشبسوخ ٚاٌجحٛس اٌع١ٍب ٌٍذساسبد
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 :العلميت واألقسام للكليت البحثيت الخطط تحديث آليت

 ثّخبغجخ االلسبَ اٌع١ٍّٗ ٌّعشفخ اٌّسزجذاد اٌع١ٍّٗ فٝ اٌزخصص اٌذل١ك.رمَٛ ٌجٕخ اٌخطٗ اٌجحث١ٗ  .1

 .اٌزحذ٠ش فٝ ظٛء ِسزجذاد اٌّجزّع ٚرٛجٙبد اٌجبِعٗ ٌٍجحش اٌع٠ٍّٝزُ  .2

 .٠زُ اٌزحذ٠ش فٝ ظٛء رمبس٠ش أجبص اٌخطٗ اٌجحث١ٗ .3

 :0151-5102 الصيدلت بكليت البحثيت للخطت العمل خطت

 :محاور عدة العمل خطت تتضمن

 :ِثً اٌحذ٠ثخ ثبألجٙضح اٌّعبًِ رج١ٙض إسزىّبي . 1

UPLC, LC-MS high resolution mass Spectrometry 

 .ٚاٌذوزٛساٖ اٌّبجسز١ش دسجخ عٍٝ ٚاٌحصٛي اٌزشل١خ ثغشض فشدٞ ثذافع رزُ اٌزٟ األثحبس ٚص٠بدح رشج١ع  .

 إجزّبعبد ثعمذ رٌه ٚرفع١ً ٌألثحبس ٚرىبًِ رٕس١ك عًّ ٚوزٌه األلسبَ ث١ٓ اٌّشزشوخ األثحبس رشج١ع .3

 .ثبٌى١ٍخ اٌع١ٍّخ األلسبَ ِٓ أععبء رعُ

 .إٌشش ِصبس٠ف فٝ اٌجبِعخ ِسبّ٘خ غش٠ك عٓ اٌذٌٟٚ إٌشش رشج١ع .4

 .ٚاإلشزشان اٌسفش رىب١ٌف فٝ اٌجبِعخ ِٚشبسوخ اٌذ١ٌٚخ اٌّؤرّشاد حعٛس رشج١ع  .

 :الصيدلة يةكلل البحثية المجاالت
 مشاركة ومدى الصٌدلة لكلٌة البحثٌة المجاالت تحدٌد تم بالكلٌة العلمٌة لألقسام البحثٌة الخطط على بناءا  

 :     -     اٌمبدِخ اٌخّسخ ٌٍسٕٛاد بها العلمٌة االقسام
 


