الخطة البحثية لقسم العقاقير
يهدف البحث ال علمي لقسم العقاقير(كيمياء المنتجات الطبيعية) علي معرفة وفصل المركبات الكيميائية الموجودة فى الكائنات الحية واالهمية االقتصادية والحيوية
لهذه المركبات والطرق المختلفة للحصول عليها مثل :التحويل الميكروبى -التخليق الحيوى -زراعة األنسجة النباتية -طرق االستخالص التقليدية
ويمكن تلخيص التوجهات البحثية للقسم فيما يلي:
 -1التحويل الميكروبى للمنتجات الطبيعية واالصطناعية ذات الصلة.
 -2دراسة عقاقيرية للنباتات التى تحتوى على قلويدات أو مواد فالفودينية أو تربينية وفصل هذه المركبات مع دراسةمسارات التخليق الحيوى فيها.
 -3زراعة األنسجة النباتية.
 -4مسح بيولوجى للنباتات الطبية الموجودة فى مصر كمضادات للعديد من األمراض مثل مرض السكر -مضادات لألكسدة ثم اختيار النباتات التي تعطى
أفضل النتائج والقيام بفصل مركبات كيميائية جديدة من هذه النباتات المختارة
 -5تطبيقات البيوتكنولوجي في النباتات الطبية .

مصادر التمويل:
 -1المصروفات الدراسية للطالب المسجلين من الخارج.

 -2التقدم للمشروعات التنافسية.
 -3مصادر التمويل العادية من الجامعة وميزانية الكلية أومن عائد برنامج الصيدلة االكلينيكية.

سياسة القسم في حضور المؤتمرات
يتم الترشيح لحضور المؤتمرات العلمية تبعا ً للتخصص الدقيق ألعضاء هيئة التدريس حسب
الحصص المقررة لكل عضو

الجدول الزمني والمخرجات
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 -1التحويل الميكروبى للمنتجات الطبيعية

1 PhD

واالصطناعية ذات الصلة.

1 MSc

 -2دراسة عقاقيرية للنباتات التى تحتوى
على قلويدات أو مواد فالفودينية أو تربينية
وفصل هذه المركبات مع دراسة مسارات
التخليق الحيوى فيها.
 -3زراعة األنسجة النباتية.
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 -4فصل مركبات كبريتية ثابتة من الثوم
والبصل والكرات (النباتات التابعة للعائلة
الزنبقية) ودراسة تاثيرها البيولوجى على
الماكروفاج نوع  2كمضادات سرطانية.
 -5مسح بيولوجى للنباتات الطبية الموجودة
فى مصر كمضادات للعديد من األمراض
مثل التهاب الكبد الوبائى -مرض السكر-
مضادات لألكسدة ثم اختيار النباتات التى
تعطى أفضل النتائج والقيام بفصل مركبات
كيميائية جديدة من هذه النباتات المختارة.
 -6دراسة العقاقير البحرية.

الخطة البحثية لقسم العقاقير 5151 -5102
يهدف البحث ال علمي لقسم العقاقير(كيمياء المنتجات الطبيعية) علي معرفة وفصل المركبات الكيميائية الموجودة في الكائنات الحية واألهمية االقتصادية والحيوية
لهذه المركبات والطرق المختلفة للحصول عليها مثل :التحويل الميكروبي -التخليق الحيوي -زراعة األنسجة النباتية-طرق االستخالص التقليدية  ،البيوتكنولوجي
ويمكن تلخيص التوجهات البحثية للقسم فيما يلي:
 -1التحويل الميكروبي للمنتجات الطبيعية واالصطناعية ذات الصلة.
 -2دراسة عقاقيرية للنباتات التي تحتوى على قلويدات أو مواد فالفودينية أو تربينية وفصل هذه المركبات مع دراسة مسارات التخليق الحيوي فيها.
 -3زراعة األنسجة النباتية.
 -4مسح بيولوجي للنباتات الطبية الموجودة فى مصر كمضادات للعديد من األمراض مثل مرض السكر -مضادات لألكسدة ثم اختيار النباتات التي تعطى
أفضل النتائج والقيام بفصل مركبات كيميائية جديدة من هذه النباتات المختارة.
 -5دراسة العقاقير البحرية.
 -6تطبيقات البيوتكنولوجي في النباتات الطبية .

مصادر التمويل:
 -1المصروفات الدراسية للطالب المسجلين من الخارج.

 -2التقدم للمشروعات التنافسية.
 -3مصادر التمويل العادية من الجامعة وميزانية الكلية أومن عائد برنامج الصيدلة اإلكلينيكية .

الجدول الزمني والمخرجات
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 -1التحويل الميكروبي للمنتجات الطبيعية

1PhD

واالصطناعية ذات الصلة.
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 -2دراسة عقاقيرية للنباتات التي تحتوى
على قلويدات أو مواد فالفودينية أو تربينية
وفصل هذه المركبات مع دراسة مسارات
التخليق الحيوى فيها.
 -3زراعة األنسجة النباتية.

6 articles

3 articles 2 articles
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 -4فصل مركبات كبريتية ثابتة من الثوم
والبصل والكرات (النباتات التابعة للعائلة
الزنبقية) ودراسة تاثيرها البيولوجى على
الماكروفاج نوع  2كمضادات سرطانية.
 -5مسح بيولوجى للنباتات الطبية الموجودة فى
مصر كمضادات للعديد من األمراض مثل
مرض السكر -مضادات لألكسدة ثم اختيار
النباتات التى تعطى أفضل النتائج والقيام بفصل
مركبات 9كيميائية جديدة من هذه النباتات
المختارة.
تطبيقات البيوتكنولوجي في النباتات الطبية
 -6دراسة العقاقير البحرية .

