جامعة طنطا
كلية الصيدلة
قسم الصيدلة اآلكلينيكية
============

الخطة البحثية لقسم الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلية
========================
ردا على خطاب سيادتكم بشأن الخطة البحثية الخاصة بالقسم  ،نرفق لسعادتكم الخطة كالتالى-:
يرتكز البحث العلمي بالقسم على دراسة استخدام بعض النباتاا الطبياة فاي عاألم اضمارا
واإلمرا

الشااععة محلياا مثا ممارا

الكباد

التناسلية ودراسة تأثير بعض اضدوية على حركية الدواء  ،كماا نقا م بتبرباة بعاض اضدوياة البدياد لعاألم ممارا

الكبد المختلفــة  0كما يهاتم القسام بدراساة عألقاة اخخاتألا البيناي علاى بعاض اإلمارا

 ،عاألو علاى إجاراء مبحااث لعاألم

مرضى الب ل السكري باستخدام مدوية جديــــــــــد وكذلك اساتخدام بعاض اضدوياة المضااد اضكساد فاي تحسايع بعاض وظااع
القلب والكلى 0
وتشم الع ام المساعد على تحقيق ذلك تن ع وتكام التخصصا الدقيقة ضعضاء هيئة التدريس بالقسم وكذا التعاون ما
مقسام الكلية الثمانية باإلضافة الى قسم اضورام  ،ومعاهد الكبد  ،وقسم اضمرا

الباطنية وقسم ممرا

الصدر وقسام اضطفاال

بكلية الطب – جامعة طنطا ،
ويمكع تلخيص الت جيها البحثية للقسم فيما يلي :
 -1دراسة حركية بعض اضدوية
 -2دراسة مقارنة بيع فاعلية العقاقير المختلفة في مرضى بعينه0
 -3دراسة تأثير اضمرا

على حركية الدواء بالبسم وتأثير ذلك فاعليه وكفاء العألم اضدوية

 -4دراسة ال قاية مع عاألم بعاض السام م باساتخدام مضاادا اضكساد وتحدياد دور مضاادا اضكساد فاي عاألم بعاض
اضمرا
 -5دراسة إكلينيكية لبعض النباتا الطبية ودورها في عألم بعض اإلمرا
 -6دراسة العألقة بيع اخختألا البينى في بعض اضمرا
 -7دراسة تأثير بعض العقاقير على اخنتصاب لمرضى الضع
 -8عألم اضمرا

وتأثير 000000
البنسي

باستخدام عد عقاقير وقياس فاعليتها عع طريق قياس العألما البي كيمياعية المرتبطة بالمر

الذي يتم دراسته 0
مصادر التم ي :
 -1المصروفا الدراسية للطألب المسبليع مع الخارم.
 -2التقدم للمشروعا التنافسية.

البدول الزمني والمخرجا :
مسلس

الت جها البحثية

-2010
2011

-2011
2012

-1

استخدام النباتا الطبية
في عألم بعض اضمرا
مث ممرا الكبد
واإلمرا التناسلية

1 PhD
1 article

-2

تأثير بعض اضدوية على
حركية الدواء

2 MD
2 article

-3

استخدام مدوية جديد
لعألم ممرا الكبد
المختلفــة

-4

دراسة عألقة اخختألا
البيني على بعض
اإلمرا

2 PhD
2 article

-5

عألم مرضى الب ل
السكري باستخدام مدوية
جديــــــــــد

2 PhD
2 article

-6

استخدام بعض اضدوية
ومضادا اضكسد في
تحسيع بعض وظاع
القلب والكلى

-2012
2013

-2013
2014

-2014
2015

الميزانية السن ية
(جنيه)

1 MD
1 article

2 MD
2 article

300000

1 PhD
1 article

2 PhD
2 article

1 PhD
1 article

رعيس القسم
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