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 قدمه الم

والتصنيع   الصيدلة  لكلية  العلمى  البحث  لخطة  العريضة  الخطوط  وضع  تم  بجاملقد  فاالدوائى  بعدرعة   وس 

عن  المجتمعية  اإلحتياجات  على  بناء  وذلك  فاروس  بجامعة  العلمى  للبحث  اإلستراتيجية  الخطة  إلى  الرجوع 

طريق رصد أوجه القصور والعجز والمشكالت التى تواجه صناعة الدواء والهيئات المجتمعية والتى قد يساهم 

لمى فى خدمة المجاالت الصيدلية وذلك  حث العبلة للمشاركة الفعاالبحث العلمى بالكلية فى حلها ، عن طريق ال

بتوجيه األبحاث العلمية لخدمة الصناعات الدوائية، وربط مشاكل صناعة الدواء بالبحث العلمى ومحاولة إيجاد 

 حلول لها، وتوجيه نقاط البحث إلى المجال التطبيقى. 

معة وخطتها فى مجال ة الجايا برؤكلية إرتباطهروعى أثناء وضع اإلتجاهات العامة للبحث العلمى بال

لإلتجاهات   ومواكبتها  المجتمعية  التنموية  اإلحتياجات  تلبية  فى  اإلسهام  ناحية  من  العلمى  واإلنتاج  البحوث 

 المعاصرة والتى بدورها قد تؤدى إلى حصول الجامعة على مركز متقدم فى التصنيفات اإلقليمية والعالمية

إستنادًا إلى عدد من الخطوات   2023-1820ل الفترة  دة خاليية جدوضع إستراتيجب  كلية ال  تولهذا قام
 -المنهجية  وهى:

 .كليةنشاط العلمى للالصياغة الرؤية والرسالة والقيم والتى يستند إليها  •
 . لكليةتشخيص الوضع الراهن على مستوى ا •
بيئى رباعى   • تحليل  الضعف  SWOT analysisعمل  القوة، ونقاط  نقاط  هم أ لك  الداخلية، وكذ  ألهم 

 لفرص والتهديدات الخارجية. ا
 تحديد محاور النهوض بمجال البحث العلمى والوصول لألهداف الموضوعة.  •
 المجاالت الرئيسية للخطة البحثيةسرد  •
 ستراتيجية المختلفة.تحديد مؤشرات النجاح وتحقيق األهداف اإل •
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 ( منهجية إعداد إستراتيجية البحث العلمى 1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرئيسية للخطة البحثية المجاالت

 محاور إستراتيجية البحث العلمى

 عىتحليل البيئى الرباال

 األهداف اإلستراتيجية 

 الرسالة 

 الرؤية

 مؤشرات النجاح الرئيسيةة التنفيذية طالخ
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 الرؤية

  

 

 

 الرسالة

 

 

 

 

 وبحثية  تعليمية ؤسسةم  تصبح أن باإلسكندرية فاروس جامعة ــ الدوائي والتصنيع الصيدلة كلية تتطلع
  من العلمي والبحث الدوائي، والتصنيع دلي،الصي التعليم: التمجا في دوليا ومتميزة إقليمية ريادة ذات
 . البيئة  وتنمية المجتمع خدمة أجل

 أْكفاء  وباحثين  صيادلة  بإعداد  باإلسكندرية  فاروس  جامعة  ــ  يالدوائ  والتصنيع  الصيدلة  كلية  زمتلت
  وخدمة   لصحيةا  يةالرعا  مجاالت  في  وتنافسي  فّعال  مستوى   على  المهنة  ممارسة  بأخالقيات  يتحلون 
 خالل  من  ي؛التكنولوج  والتطور  المجتمعية،  والقيم  ،المرجعية  األكاديمية  المعايير  إطار  يف   معالمجت
 البحوث  وإجراء  العليا،  والدراسات  كالوريوسالب  لمرحلتي  الصيدلي  التعليم   يف   متميزة  برامج   تقديم
 . التعليم الصيدلي مجال  في المستدامة التنمية لتحقيق والتطبيقية ميةالعل

. 
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 األهداف اإلستراتيجية 

 :الى تحقيق ما يلى باإلسكندرية جامعة فاروس –والتصنيع الدوائي  ة لالصيد كلية هدفت

 تطوير الخطط البحثية لالقسام العلمية لتحقيق الريادة في المجال الصيدلي  .1

 ودوليالممولة محليا عات البحثية ايز المشاركة في المشرودعم البحث العلمي وتحف .2

 تطويرالمعامل البحثية واإلمكانيات الداعمة للبحث العلمي في التخصصات المختلفة  .3

 .تطوير برامج الدراسات العليا بالكلية .4
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  سفارو  جامعة -لدوائي  نيع اوالتصكلية الصيدلة التحليل البيئى لمجال البحث العلمى ل
 : ريةسكندباإل

SWOT Analysis 
 

 تقييم البيئة الخارجية  ة ئة الداخليتقييم البي
 التهديدات  الفرص نقاط الضعف  نقاط القوة 

يع نتعتبر كلية الصيدلة والتص .1
معتمدة من الهيئة   الدوائي كلية

القومية لضمان الجودة  
واالعتماد ذات خبرة علميةوتأثير 

ت المناخ التعليمي وذافعال في 
  زفي متميموقع جغرا

 .سكندريةباإل

باني التحتية من متوافرالبنية  .2
ومعامل مجهزة باجهزة علمية 

حديثة )مجمع البحوث الدوائية( 
إلى جانب مصنع االدوية وبيت 

أبحاث الحيوان ومعمل 
لخدمة العملية   النانوتكنولوجي

ووجود خطة  التعليمية والبحثية،
  نظامية بة للصيانة الدور معتمد
   SOP – Logbooksتوثيق

لتنظيم العمل داخل المعامل 
 بحثية .ال

تتميز الكلية بوجود كوادر بشرية   .3
مميزة من أعضاء هيئة التدريس 

معاونة، كما توجد آلية الهيئة الو
معتمدة لتقييم ومتابعة األداء  

 .باإلسكندرية بجامعة فاروس

ل وأخصائيين بالمعام  فنيينتوافر  .4
ل عالى ومؤهالبحثية ذوى خبرة 

ن  علوم( وحاصلي سوي)بكالور
خاصة  دورات تدريبية  ىعل

الجهزة العلمية باستخدام ا
 .الحديثة

م وجود مجلة علمية دع .1
 محكمة بالكلية.

لطالب ادودية أعداد حم .2
الملتحقين ببرامج  

 الدراسات العليا.

قصور نسبى في  .3
التعريف والترويج  
للبرامج التعليمية 

 .بالكلية

عدم اكتمال الهيكل  .4
األكاديمي المطلوب 
للموافقة على بدء 

الدراسات العليا في 
 ألقسام العلميةابعض 

 بالكلية.

بحاث ألامحدودية  .5
علمية والتطبيقية ال

بين األقسام  المشتركة 
 علمية داخل الكلية.لا

قلة الكوادر المدربة في  .6
كتابة وجلب المشاريع  
الممولة المتاحة محليا  

 أو دوليا. 

قلة عدد المشروعات   .7
البحثية الممولة من  

 الخارج. 

توافرفرص االعتماد  .1
كاديمي  المؤسسي واأل
ية  من هيئات محل

 وعالمية.

شترك اون معتلالسعي  .2
مع جامعات وهيئات 

بحثية قومية   ومراكز
 .عالميةو

وجود مصادر محلية  .3
ودولية لتمويل  

 المشروعات البحثية.

اهتمام الدولة بالتعليم  .4
العالي ووجود تشريعات  

تشجع وتضمن بقاء  
التعليم الجامعي الخاص  

واستمراره من خالل  
 ه.تفعيل سياست

جتماعي اتساع الظهير اال .5
نة يدملي  واالقتصاد

 اإلسكندرية. 

ائل مواكبة التطور اله .1
ي في مجال  جالتكنولو

الصيدلة على المستوى  
 . الدولي

قواعد واشتراطات   .2
المجلس األعلى 

للجامعات الخاصة  
لتطوير اللوائح وفتح  

برامج جديدة للدراسات 
و محدودية األعداد  العليا 

 المقررة. 

مة عثات المقداقتصار الب .3
ت بوزارة  رة البعثامن إدا

الى على  عليم العتلا
 .الجامعات الحكومية

لجامعات  اعدم تمكين  .4
الخاصة من أن تكون 
الباحث الرئيسي في  

بعض المشاريع البحثية 
وقصرها على الجامعات 

 الحكومية.

ارتفاع التكلفة المادية  .5
الجراء األبحاث العلمية  

وحضور المؤتمرات 
ية بالخارج  العلمية الدول

لنشر الدولى  وصعوبة ا
ات العالمية ير وفى الد

المحكمة حيث أن الدفع 
 نبية.جلعمالت األبا
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 تقييم البيئة الخارجية  ة ئة الداخليتقييم البي
 التهديدات  الفرص نقاط الضعف  نقاط القوة 

تقدم الكلية برامج دراسية   .5
  متميزة للدراسات العليا مسايرة

للتطور العالمي في مجال 
 .الصيدلة

دعم الباحثين من أعضاء هيئة   .6
التدريس والهيئة المعاونة  

لدولي يزهم للنشر العلمي اوتحف
،حيث يمنح  تاروحضور المؤتم

سبوع يوم من أيام اال ثالباح
مدفوع األجر للتفرغ  )باختياره( 

للبحث العلمى الخاص به وكذلك  
يتم تقديم التسهيالت الالزمة  

للهيئة المعاونة حتى يتمكنوا من 
السفر الستكمال درجات  

الماجستير و الدكتوراه بالخارج  
اء هيئة التدريس  وكذلك ألعض

 تكمال أبحاث ما بعدالس
 دكتوراه. لا

  ة خاصة بأخالقياتنوجود لج  .7
شر ثقافته البحث العلمي ون

 بالكلية.

عقد مؤتمرات علمية دولية   .8
 . بالكلية

توافر قواعد بيانات للبحوث   .9
واألنشطة العلمية ورقية  

 .والكترونية

استشارات النشر  انشاء مركز  .10
الدولي والنانوتكنولوجي 

ر  والغيصصات الصيدلية للتخ 
 بالكلية. ليةصيد

عدم مساهمة المجتمع   .6
المحلى فى توفير  

االعتمادات المالية  
لتمويل البحث العلمى فى  

مصر )رجال األعمال ، 
 شركات كبرى( 

ضعف تسويق البحوث   .7
 التطبيقية محليا ودوليا. 
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 جامعة فاروس– لدوائيع ا ينصوالت كلية الصيدلة لالعلمى  تيجية البحثمحاور إسترا

البحتقوم إسترا الفترة من    ثتيجية  ة محاور رئيسية تعلى س  2023  -2018العلمى التى سوف تعد خالل 
 -وهى:

 : دعم البحوث و الدراسات العليا األولالمحور  ❖

  ع فإلى ر ى هذا المجال  جامعة فاروس ف–  وائيوالتصنيع الد تسعى إستراتيجية البحث العلمى لكلية الصيدلة  
المتعلقة بالبحث العلمى ا خالل وضع مو ى جودة عملية البحث العلمى من  مستو  صفات معيارية لكافة األنشطة 

  مع اآلخذ باإلعتبار المقاييس المرجعية العالمية.

 رفع كفاءة و فاعلية البحث العلمى المتميز : الثاني المحور ❖

على بناء  والعمل بإستمرار    المواهب البحثية  ةيماحثين وأكتشاف وتنبلى فى : األساتذة وايتمثل العنصر البشر 
 رات وإمكانات فنية وإدارية متميزة قادرة على إحداث طفرة نوعية فى مجال البحث العلمى بالكلية. امه

 : عقد المؤتمرات و الندوات وورش العمل الثالثالمحور 

و التعرف على كل ما  خبرات لا ا تبادلتم من خاللهت وورش العمل التى يتهدف الكليه الى تنظيم المؤتمرا
 بحث العلمى المختلفهلفى مجاالت اهو جديد 

 : تعزيز البنية التحتية للبحث العلمىالرابعالمحور  ❖

جامعة فاروس فى هذا المحور إلى تهيئة –والتصنيع الدوائي تهدف إستراتيجية البحث العلمى لكلية الصيدلة  
 الكلية .ز فى كافة مجاالت البحث العلمى بميتللسرة ومشجعة وداعمة مل مادية ومؤسسية ميبيئة ع
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 : تدويل األنشطة البحثية للكليةالخامسمحور لا

يتمثل تدويل مجال البحث العلمى فى إضفاء بعد دولى ألنشطة البحث العلمى بالكلية من خالل التوسع فى  
اتلف مجاالخميزة فى معقد شراكات مع  جهات بحثية عالمية مت البحث  بكفاءة اإلرتقاء    ضلعلمى بغر ت 

نواتجها، باإلضافة إلى تشجيع النشر العلمى فى الدوريات العلمية المفهرسة   معظيم إستخداالبرامج البحثية وت
عالميا، وجذب مزيد من التمويل الدولى للبحوث والتنافس من أجل تحقيق مزيد من المشاركة فى المشروعات  

 وض النيل.فريقية فى هذا المضمار وخاصة دول حألاعلى مساعدة الدول  ية العالمية، والعملالبحث

 : أصحاب المصالح واألطراف ذات العالقة بالبحث العلمىدسمحور السالا ❖

جامعة   –  والتصنيع الدوائييتمثل أصحاب المصالح واألطراف ذات العالقة بالبحث العلمى لكلية الصيدلة  
األطرا فى  األفاروس  شركات  التالية:  البحثدو ف  ومراكز  أجل    علمىلا  ية  المضافة  عتمن  القيمة  ظيم 

المصالح واأل الكلية من خدمات ونواتج بحثية ألصحاب  تقدمه  فيما  اإلستدامة  العالقة وتحقيق  طراف ذات 
 األطراف. ههذل
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المجاالت الرئيسية للخطة البحثية لكلية الصيدلة والتصنيع الدو ائي  
 جامعة فاروس

دويــة وضــمان ومراقبــة جــودة األ ليــلتحل جديــدة طــر   اســتحداث :الولا جــالالم

 :يةنستحضرات الصيدال الم

   :التأثير الفارماكولوجى المحتمليدة ذات جد كيميائية مركبات تشييد :ىنالثا المجال

كيميائية جديدة ذات التأثير الفارماااكولوجى المحتماال و اثبااات فاعليااة هااذ  المركبااات   باتركم  ويتضمن تشييد 

 يتها.وعدم سم

 :األدويةاستخدامات غير تقليدية لبعض    الثالث:  المجال
متعلقة بااأمراا القلاال والسااكر والمااواد الت بحثية متعددة بحاث في مجااأليتضمن اجراء العديد من و •

ثة للبيئة من السموم واألمراا السرطانية المختلفة وغيرها من األمراا وذلك بدراسااة البيئية الملو

ت ن طريااق حاااالرحااة علااى حيوانااات التجااارل المسااتحدث فيهااا الماارا أو عاا تأثير األدويااة المقت

تدل على نجاااا العالجااات التااي تاام اسااتخدامها التجارل المعملية الحديثة ويس  مناكلينيكية أو غيرها  

 ا المعايير البيوكميائية التي تدل على االستجابة للعالج والتحسن.بقياس بع

هااد  بعا األمراا الشائعة ولكن بطرق غير تقليدية وذلااك بإستخدام األدوية فى عالج  تضمن  يكما   •

المعتادة أو إكتشااا  أدويااة جدياادة  و التقليل من األعراا الجانبيةأ تشا  طرق جديدة للتداوىاما اك

ستعصااية والتااى يصااعل عالجهااا مثاال األورام الساارطانية واإللتهااال الكباادى لاابعا األمااراا الم

 C.بفيروس  

 

 وويتضمن استخدام و تطوير طرق لتحليل األدويااة  وضاامان الجااودة ومراقبااة الجااودة للمنتجااات الصاايدالنية  

لها و تسااجي قبااولرية بغرا على المنتجات الصيدالنية فى المصانع المص  ICH,USP,FDAتطبيق متطلبات  

 تسويقها.
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 :طبيةأثيرات النواتج الطبيعية ومحتويات بعض النباتات الدراسة ت  :الرابع  المجال
 لها واستحداث بعا المشتقات منها ائيمييوالتعر  على التركيل الكة ويتضمن فصل النواتج الطبيعي •

 في عالج بعا األمراا  وكذلك دراسة االثار البيولوجية والفوائد الطبية لها •

م والمستحضرات الطبية والتااي يااتفي النباتات    الفعالة  واستحداث بعا الطرق في التقييم الكمي للمواد •

 تداولها باألسواق  

الطبيااة تحاات ظاارو  مختلفااة لزيااادة انتاجيااة المااواد   تنظم الزراعة النساايجية للنباتااام  وكذلك استخدا •

 . (Tissue Culture)الفعالة 

مااواد جدياادة ات النتاااج  لبعا المكونكما يتم استخدام بعا الكائنات الدقيقة الحداث تغييرات كيميائية   •

 .(Biotransformation of active constituents)تأثير طبي أقوى  اتذ

  بأنظمة توصيل الدواء:  ةالمتعلق  ةبيقياألبحاث التط  :خامسال  المجال
االهتمام باالبحاث التطبيقية التي يمكن تطبيقها في الصناعة علي مستوي االنتاااج الكمااي و االبحاااث ويتضمن   

ا تحااديث لهاا لوجيااا الحديثااة و التااي يمكاان ماان خالالاادواء الحديثااة لتحقيااق المعرفااة بالتكنو  بنظم توصيلالمتعلقة  

 و ذلك يشتمل على:, المعرفية و التكلفة الخاصة بذلك قليل التحدياتالصناعة الدوائية مع ت

 ، لااوراتالب ، يهواإلساافنج  ،يااهالدهن  الصاالبة  النااانو  جزيئااات  التااى تشاامل  للاادواء  النااانو  توصاايل  ةنظمأ •

 .وغيرها مستحلباتال

Nano delivery systems including solid lipid nanoparticles, nano sponges, 

nanocrystals, nanoemulsions and others. 

 .وغيرها والعين واألن  الفم، طريق عن ذلك في بما للدواء توصيلالمخاطي ل اللصق أنظمة •

Mucoadhesive drug delivery systems including oral, nasal, ocular and others. 

 . وغير السرطانيه مثل سرطان المخا الموجهه لعالج بعا الخالي صيلالتو أنظمة •

Targeting delivery systems for brain cancer cells and others. 



الصيدلة والتصنيع كلية لحث العلمى الخطة اإلستراتيجية للب
 الدوائي 

 ة فاروسجامع
2023-  2018 

 

 Page 13 
 

 : لميكروباتالدراسة الجزيئية لالمتعلقة باألبحاث : سادسال المجال
وكااذلك دراسااة  نماط هااذ  المقاومااةوأ لميكروبات المقاومة للمضادات الحيويةبعا ائية لجزي ةدراسويتضمن  

 . يكروبيةإستخدام جزيئات النانو فى عالج العدوى المو  كمضادات للميكروبات ةشال الطبيعاال

 ى: المرض وسالمةإلكلينيكية المتعلقة بالفعالية الدوائية بحاث ااأل: بع ساال المجال
كااذلك وسااة أدويااة مختلفااة فااي المرضااي في مجاالت بحثية متعددة تتعلق بدرا من األبحاثيتضمن إجراء العديد  

 كلينيكاايمثاال للصاايدلي اإلالتاادخل األوذلااك للوصااول إلااي  مة للمرضااى  دالمق  اسة الخدمات الصيدلية المختلفةدر

  ويشتمل على:  للمريا والتي تحقق أعلي فعالية وأمان للمرياأفضل خطة عالجية و

  .على النتائج الصحية للمريا ةاألدويالت خاتدتأثير  •

Effect of drug interaction on patient outcomes.  

 .دواء في المرضىوائية للات الحركية الددراس •

Evaluation of pharmacokinetics of drugs in patients. 

 تقييم الخطط العالجية في المرضى في األمراا المختلفة. •

Evaluation of therapeutic plan of different diseases in patients. 

 ات الصيدلية المقدمة للمرضىمددراسات بحثية لتقييم وتحسين الخ •

Research studies to evaluate and improve pharmacy services delivered to patients. 

 صادر التمويل:م

  موازنة الجامعة للبحث العلمى. ▪

 المشروعات البحثية الممولة من الجهات الخارجية. ▪
 

 التنفيذ و المتابعة:سؤولى  م
 للدراسات العليا والبحوث .وكيل الكلية  األستاذ الدكتور •

ة تابعة تنفيااذ الخطااة البحثياا لإلشرا  ومة بالكلية  وأعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمياء األقسام  رؤس •

 .للكلية

 .ن الدراسات العليا والبحوثابعة لوكيل الكلية لشؤولتالجنة الدراسات العليا  •



 

 البحثية  الخطة مجاالتلمرتبطة بشرات النجاح اؤ وم ذيةالخطة التنفي

 

 المجال البحثى
 ة االنشط

موضوعات  مؤشرات النجاح الرئيسية  الموازانة المقترحة  مسئول التنفيذ  الزمن
 الماجستير 

موضوعات 
 الدكتوراه 

لتحليتتل األدويتتة  دةاستتتحداث طتتري جديتت  .1
وضتتتمان ومراقبتتتة جتتتودة المستحضتتترات 

 الصيدالنية
 يطبق  يطبق 

2018-
2023 

  اءقسم الكيمي
 الصيدلية 

جنيه مصرى  50000
يات و  للمعدات والكيماو
 يل الزجاجيات والتحل

 .المنتجات الصيدلية هذه قبول تسجيل .1

ت علميتتتة تتتتائج فتتتى مجتتتالنشتتتر الن .2
 متخصصصة.

 يتتتةاإلشتتتتراك فتتتى المتتتؤتمرات الدول .3
لتبتتتادل المعلومتتتات وفتتتتح مجتتتاالت 

 للتعاون مع المراكز البحثية العالمية.

أثير تشييد مركبات كيميائية جديدة ذات التتت  .2
  الفارماكولوجى المحتمل

 يطبق  طبق ي
2018-
2023 

 ياءالكيم قسم
 الصيدلية 

نيه مصرى ج 50000
عينات   لتحليل ال

والكيماويات و  
 الزجاجيات  

  تشييد المركبات المستهدفة .1

قياس فاعلية هذه المركبات وعدم  .2
 سميتها.

 اإلختراع.التقدم بطلب براءات  .3

نشر النتائج فى مجالت علمية  .4
 متخصصصة.

لتبادل   اإلشتراك فى المؤتمرات الدولية .5
ت للتعاون مع  مجاال المعلومات وفتح

 البحثية العالمية. المراكز
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 المجال البحثى
 طة االنش

موضوعات  مؤشرات النجاح الرئيسية   قترحة لمالموازانة ا مسئول التنفيذ  الزمن
 الماجستير 

موضوعات 
 الدكتوراه 

 يطبق  يطبق  دويةتقليدية لبعض األات غير استخدام .3
2018-
2023 

االدويتتتتتتتة قستتتتتتتم 

 والعالجيات
جنيتته لشتتراء  30000

 ما يلزم

 علميتتة  تمجال  في  األبحاث  نتائج  شرن .1
 .متخصصة

 االشتراك في المؤتمرات العلمية.  .2

 

 ومحتويــات لطبيعيــةا النــواتج تــأثيرات ســةراد. 4
 يطبق  يطبق  الطبية  نباتاتال بعض

2018-

2023 
قستتتتتتم العقتتتتتتاقير 

 يعية      والنواتج الطب

جنيتته لشتتراء  90000
ويتتات ا يلتتزم متتن كيمام

 و زجاجيات

تائج األبحاث في مجالت علمية  نشر ن .1

 متخصصة.

 االشتراك في المؤتمرات العلمية.  .2

 



 الصيدلة والتصنيع الدوائي كلية لحث العلمى الخطة اإلستراتيجية للب
 ة فاروسجامع
2023-  2018 

 

 Page 16 
 

 

 المجال البحثى
 طة االنش

موضوعات  مؤشرات النجاح الرئيسية  قترحة الموازانة الم مسئول التنفيذ  لزمنا
 الماجستير 

موضوعات 
 الدكتوراه 

علقتته بأنظمتتة توصتتيل لمتاألبحاث التطبيقيتته ا.5
 الدواء

 يطبق  يطبق 
2018-

2023 
قستتتم الصتتتيدالنيات 

 والتقنية الصيدلية

جنيتته لشتتراء  50000
ت و األدوات الكيماويتتتا

 اتالعين  و تحليل

 تحضير نظم توصيل دواء حديثة. .1

قياس ثبات المستحضرات و توافر   .2
 الدواء الحيوي. 

لمية نشر النتائج في مجالت ع .3
 تخصصة.م

تمرات العلمية  لمؤاالشتراك في ا .4
 الدولية.

حصول بعض أعضاء القسم علي  .5
 دكتوراه.الماجستير وال

يئيتتة األبحتتاث المتعلقتتة بالدراستتة الجز . 6
 .للميكروبات

 يطبق  بق يط
2018-
2023 

ة دقيققسم األحياء ال
 والمناعة

ــراء  50000 ــه لشـ جنيـ
 .ما يلزم

ية  نشر نتائج األبحاث في مجالت علم .1
 متخصصة.

 العلمية.  راتاالشتراك في المؤتم .2
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 مجال البحثىال
 االنشطة 

موضوعات  ت النجاح الرئيسية مؤشرا ازانة المقترحة المو  مسئول التنفيذ  الزمن
 ر ستيالماج

موضوعات 
 الدكتوراه 

األبحاث اإلكلينيكية المتعلقتتة بالفعاليتتة  7
 وائية وسالمة المرضىالد

 يطبق  يطبق 
2018-

2023 

قستتتتتتم الصتتتتتتيدلة 
اإلكلينيكيتتتتتتتتتتتتتتتتة 
والممارستتتتتتتتتتتتتتتة 

 الصيدلية

ه لشتتراء جنيتت  50000
األدوات و تحليتتتتتتتتتتتل 

 العينات

ئج في مجالت علمية نشر النتا .1
 خصصة.مت

لمؤتمرات العلمية  االشتراك في ا .2
 الدولية.


