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 جامعة الزقازيق

 العلوم كلية

 

       
تحليل ألداء الكليه فيما يخص خطة تنمية  

 الموارد الذاتيه 
 (قياس المردود لخطة تنمية الموارد الذاتيه)

 
 

 فريق االعداد
  

 شندية عبدالحميد احمد/ د.أ
عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة الوحدة 

 عنان عبدالعزيز جمال/ د.أ
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب الرئيس
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 تحليل ألداء الكليه فيما يخص خطة تنمية الموارد الذاتيه  
 :- (قياس المردود لخطة تنمية الموارد الذاتيه)

 
مقدمة:- 

 
نظرآ لرؤية الدولة ممثله فى وزارة التعليم العالى لتحديث وتطوير التعليم الجامعى والبحث العلمي 

من خالل ادخال تقنيات جديده واجهزة غالية الثمن كان هناك ضروره لتشجيع الجامعات فى 
تطوير وتعظيم الموارد الذاتيه الخاصه بها حتى تتمكن من شراء االجهزه العلميه . وبذلك يكون 

تعظيم الموارد الذاتية ضروره الغنى عنها . واهتمت كلية العلوم بعمل خطط لتنمية الموارد 
م المعتمده من مجلس الكليه 2014/2017م وكذلك خطة 2011/2014الذاتيه واخرها خطة 

م. وكان البد من قياس اثر ومردود ذلك الخطه. 9/9/2015بتاريخ 
 

أوآل: المشروعات البحثيه:- 
 

مع تشجيع الكليه لمنسوبيها لجلب مشروعات من اكاديمية البحث العلمى وصندوق التنمية 

 ومع الدعم STDF واالتحاد االروبى Fp7التكنولوجيه والجهات الخارجيه مثل المجمع الفلمنكى

المعنوي والفني لطريقة كتابة المشروعات المنصوص عليها فى الخطه كانت المشروعات االتية 

  مصريجنيه 1268053019.8فى الخمس سنوات الماضيه والتى تقدر بمبلغ 

كاالتى:-  

 مشروع انشاء مركز االبحاث لالحماض النوويه التطبيقيه. -١

 جهة التمويل صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا وزارة البحث العلمى 

  2015 حتى 2012مدة المشروع من 

  جنيه مصري4465892قيمة التمويل  

 الباحث الرئيسي أ.د/ عبدهللا السيد عبدهللا 

 فريق العمل الرئيسي د/ ريهام ابو الخير 
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مشروع نيكلوزيدات محوره ومشتقاتها الفوسفوتيه والفسفوراميديه لعالج مرضى الكبد  -٢

 الوبائى فيرس (س).

 جهة التمويل صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا وزارة التعليم العالي 

  2/2018 حتى 2/2015مدة المشروع من 

  جنيه مصري2915170قيمة التمويل  

 الباحث الرئيسي أ.د/ عبدهللا السيد عبدهللا 

 فريق العمل الرئيسي د/ ريهام ابو الخير 

 

 مشروع نيكلوزيدات محوره لعالج االمراض الناتجه عن عدوى فيروسات االنفلونزا. -٣

  جهة التمويل مشروع الشراكه المصريه االمريكيه وصندوق العلوم والتنميه

 التكنولوجيه

  دوالر امريكي198982قيمة التمويل  

 الباحث الرئيسي أ.د/ عبدهللا السيد عبدهللا 

 فريق العمل الرئيسي د/ ريهام ابو الخير 

 

مشروع فاعلية المضادات المكروبيه المنتجه من بكتريا االستربتوميسيك فى تطوير  -٤

 خصائص البولميرات المستخدمه فى حفظ الصور الجدرانيه فى المقابر المصريه القديمه.

 جهة التمويل اكاديميه البحث العلمى 

  2016 حتى 2013مدة المشروع من 

  جنيه مصري90000قيمة التمويل  

 -: فريق العمل الرئيسي 

 ا.د/ محمد فاروق غالى 

 د/ محمود السيد فراج 

 د/ سعيد محمد عزب 

 د/ محمد فوزى الشايب 

 د/ اكمل على توفيق 
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مشروع مصري فرنسي لتوضيح العالقه بين تخزين الدهون وانتاج المضاضات الحيويه فى  -٥

 االستربتوميسيك.

 جهة التمويل صندوق العلوم للتنميه التكنولوجيه 

  2017 حتى 2014مدة المشروع من 

   الف جنيه مصري900000قيمة التمويل  

 -: فريق العمل الرئيسي 

 ا.د/ محمد فاروق غالى 

 د/ احمد عبدالرحمن عسكوره 

 د/ اكمل على توفيق 

 د/ محب محمد على 

 

مشروع مصري ايطالي فى دور االنزيمات الميكروبيه والبكتريومثين فى حفظ التراث  -٦

 المصري.

 جهة التمويل اكاديميه البحث العلمى والتكنولوجيا 

  2016 حتى 2013مدة المشروع من 

   الف جنيه مصري81750قيمة التمويل  

 -: فريق العمل الرئيسي 

 ا.د/ محمد فاروق غالى 

 د/ اكمل على توفيق 

 د/ رشاد كبيش 

 د/ محمود السيد فراج 

 د/ محب محمد على 
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مشروع بحثى دراسات بيئيه متكامله لمشكلة زيادة الملوحه فى التربه والمياه الجوفيه  -٧

 بمحافظة الشرقيه.

 (العولمه والتميز) جهة التمويل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 

  2017 حتى 2012مدة المشروع من 

  جنيه مصري1000000قيمة التمويل  

 الباحث الرئيسي أ.د/ خالد محمد سعيد 

 

 ..STDFمشروع مصري الماني  -٨

 جهة التمويل اكاديميه البحث العلمى والتكنولوجيا 

  الف دوالر90000قيمة التمويل  

 القائم بالمشروع د/ رشاد كبيش 

 

مشروع تطوير انظمة التخلص من الحمأه فى االغراض الصناعيه (االسمنت- الطوب الخ)  -٩

C30. 

  جهة التمويل وزارة التعليم العالى 

  2015 حتى 2011مدة المشروع من 

  جنيه مصري4250000قيمة التمويل  

 القائمون على المشروع فريق المشروع 

 

 مشروع تطوير طالبي لتجميل بيئة الكليه. -١٠

  جهة التمويل وزارة التعليم العالى 

 مدة المشروع عام واحد 

  الف جنيه مصري49000قيمة التمويل  

 القائمون على المشروع طالب الكليه 
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 مشروع تطوير جمعية الخريجين بالكليه -١١

  جهة التمويل وزارة التعليم العالى 

 مدة المشروع عام واحد 

  الف جنيه مصري72000قيمة التمويل  

 القائمون على المشروع طالب الكليه 

 

 مشروع التغيرات المناخيه وتأثيرها على شمال الدلتا. -١٢

  جهة التمويلFp7  

  2014 حتى 2011مدة المشروع من 

  جنيه مصري10000قيمة التمويل  

 الباحث الرئيسى ا.د/ بدر مبروك 

 

مشروع منح دراسيه فى اكانيه استخدام النظم البديله للكلور فى محطات مياه الشرب  -١٣

  .C15للتخلص من الممرضات 

 جهة التمويل اكاديميه البحث العلمى والتكنولوجيا 

  الف جنيه مصري50000قيمة التمويل  

 القائم على المشروع رائد السيد ابراهيم احمد ماجستير قسم الكيمياء 

 

مشروع دالئل االلتهابات والحاله المحفزه للتجلط فى االفراد البدناء واالستجابه للعالج  -١٤

R6. 

  جهة التمويل وزارة التعليم العالى 

  الف جنيه مصري50000قيمة التمويل  

 القائمون على المشروع د/  ايمان سعيد البهائى 
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 مشروع عن دراسات جيولوجيه البار المياه بمحافظة الشرقيه. -١٥

  جهة التمويل وزارة البحث العلمى والتكنولوجيا 

  الف جنيه مصري50000قيمة التمويل  

  القائمون على المشروع 

 

 مشروع بحثى للحصول على الدكتوراه. -١٦

 

  جهة التمويل وزارة التعليم العالى 

  الف جنيه مصري100000قيمة التمويل  

 القائمون على المشروع د/  عمرو محمد عبدالرؤف 

 

::- ثانيآ
تمثلت خطة جذب الطالب الوافدين لتنمية موارد الكليه الذاتيه على سرعة انجاز اجراءات الطالب 
الوافد وعمل التسهيالت اللوجستيه الالزمه للطالب الواحد والدعايه واالعالن المكانيات الكليه من 
خالل ضخ اسماء العلماء من الكليه على الشبكه الدوليه وتسويق خبرات الكليه كان هناك تزايد 

 فى اعداد الطالب الوافدين للكليه كاالتى فى الخمس سنوات الماضيه:-
 

 

  وافد 123االجمالي الحالي 
 

 عدد الوافدين الســـنة

2010/2011 5 
2011/2012 7 
2012/2013 7 
2013/2014 21 
2014/2015 23 
2015/2016 65 
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:- إنشاء برامج جديدهآ: ثالث
قامت الكليه بعمل الئحه جديده لمرحلة البكالوريوس وتم ادخال برامج 

يحتاجها سوق العمل ومنها برنامج للحاسب االلى وبرنامج للبترول والمياه 
وبرنامج للحاسب االلى والكيمياء وقامت الكليه بتفعيل هذه الالئحة من 

 م.2015/2016العام الجامعى 
:- تم عقد البروتوكوالت االتيهآ: رابع

 
 التاريخ نوع البروتوكول م

بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم ووحدة السباحه بكلية التربيه  1
 الرياضيه بنات

2015 

بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم ونادى الشرقيه الرياضى بخصوص  2
 االشراف على حمام السباحه بالنادى

2015 

بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم جامعه الزقازيق والهيئه القوميه  3
 للثروه المعدنيه والمساحات الجيولوجيه

2015 

 2015 بروتوكول تعاون مشترك بين كليتى العلوم والزراعه بجامعه الزقازيق 4
بروتوكول تعاون فى شأن معامل المحاكاه بين كليه العلوم جامعه الزقازيق  5

 وشركة كمبيوتك
2015 

 
:- وحدات ذات الطابع الخاصآ: الخامس

تضم الكليه مركز البحوث والدراسات العلميه (وحده ذات طابع خاص) 
وتحقق دخال للكليه والجامعه وتعمل الكليه حاليا على صيانة وحدة 

الميكروسكوب االلكترونى لزيادة دخل الوحده وفيما يلى عرض موجز 
 الدخل الكليه المادى من ذلك الوحده فى الفتره االخيره:-

 
 



9 
 

 
التاريخ المبلغ النشاط االسم م 

 8/2/2015 173 فحص ميكروسكوب ماسح زينب محمد البشير 1
 8/2/2015 50 فحص ميكروسكوب ماسح اميره محمد القبانى 2
 8/2/2015 137 فحص ميكروسكوب ماسح نهله محمد احمد 3
 8/2/2015 75 فحص ميكروسكوب ماسح سلوى زكى عبدالبر 4
 8/2/2015 75 فحص ميكروسكوب ماسح نهله محمد احمد 5
 8/2/2015 50 فحص ميكروسكوب ماسح سلوى زكى عبدالبر 6
 8/2/2015 75 فحص ميكروسكوب ماسح زينب محمد البشير 7
 26/3/2015 330 تحضير رحاب محمد على 8
 26/3/2015 264 تحضير امانى جادو محمد 9

 25/5/2015 100 فحص ميكروسكوب ماسح سلوى زكى عبدالبر 10
 25/5/2015 72 تحضير عينه ماسح دعاء عبدالحميد محمد 11
 25/5/2015 100 تحضير عينه ماسح سلوى زكى محمد 12
 25/5/2015 800  عينات نافذ8تحضير  داليا عبد الحميد غندور 13
 25/5/2015 840  عينات نافذ7تحضير  امال عبد الحميد الدالى 14
 25/5/2015 400  عينات نافذ4تحضير  ريهام فاروق عبد الحميد 15
 25/5/2015 800  عينات نافذ8تحضير  ساميه مصطفى سند 16
 16/6/2015 480  عينات نافذ4تحضير  امال عبدهللا الدالى 17
 2/6/2015 534 فحص ميكروسكوب ماسح دعاء عبد الحميد محمد 18
 16/6/2015 150 فحص ميكروسكوب ماسح هشام عبدالمنعم عبد الحميد 19
 16/6/2015 140 فحص ميكروسكوب ماسح عصيماء عثمان سليم 20
 16/6/2015 200  عينات نافذ2تحضير  ساميه مصطفى سند 21
 16/6/2015 100  عينات نافذ2تحضير  ريهام فاروق السيد 22
 16/6/2015 50 تحضير عينه ماسح عصماء عثمان سليم 23
 13/7/2015 400  عينات نافذ4تحضير  رانيا عبد الحميد غندور 24
 13/7/2015 450 فحص ميكروسكوب ماسح زينب زهرى السيد 25
 23/8/2015 200  عينات نافذ2تحضير  محمود محمد احمد 26
 23/8/2015 100 تحضير عينه ماسح احمد احمد صبرى 27
 23/8/2015 100 تحضير عينه ماسح رشا محمد صبرى 28
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 23/8/2015 100 تحضير عينه ماسح مروه محمود احمد 29
 23/8/2015 600  عينه ماسح6تحضير  ناديه االباصيرى محمد 30
 23/8/2015 200  عينه ماسح2تحضير  فايزه السيد احمد 31
 20/9/2015 200  عينه ماسح2تحضير  محمد فاروق ابراهيم 32
 20/9/2015 220 فحص ميكروسكوب ماسح بسنت احمد جمال 33
 20/9/2015 165 فحص ميكروسكوب نافذ فايزه السيد احمد 34
 20/9/2015 1300  عينه نافذ13تحضير  رشا محمد صبرى 35
 2/11/2015 480 تشغيل ميكروسكوب احمد عبد العال 36
 4/11/2015 300  عينه نافذ3تحضير  زينب زهدى السيد 37
 4/11/2015 45 تشغيل ميكروسكوب نافذ عبدهللا محمد ايوب 38
 4/11/2015 30 طبع صور فايزه السيد احمد 39
 Thick 100 4/11/2015 عينات 4تقطيع  رشا محمد صبرى 40
 4/11/2015 60 فحص ميكروسكوب ماسح بسنت احمد جمال 41
 4/11/2015 235 فحص ميكروسكوب ماسح محمود عبدالعاطى سالمه 42
 29/11/2015 75 فحص نافذ ساميه عادل عبدالباسط 43
 29/11/2015 105 فحص نافذ نهله السيد ابراهيم 44
 29/11/2015 100 فحص ميكروسكوب ضوئى نرمين محمد سيد احمد 45
 29/11/2015 110 فحص نافذ كريمه فوزى عبدالفضيل 46
 10/12/2015 35 فحص ماسح ساره على قنديل 47
 10/12/2015 35 فحص نافذ نورا حسين عبد الحميد 48
 10/12/2015 365 فحص ماسح منى ابوالوفا مجاهد 49
 24/12/2015 85 فحص ماسح محمد فاروق غالى 50
 24/12/2015 85 فحص نافذ محمد فاروق غالى 51
 24/12/2015 200  عينه نافذ2فحص  يحيي الظواهرى 52
مركز البحوث والدراسات  53

 العلميه
تحاليل ومعاملة مياه حمام 

السباحه بنادى الشرقيه 
 الرياضى

2000 
وجارى 

 التحصيل

 2015نوفمبر 

 2015ديسمبر  600 اعداد شرائح طالبيه جامعة سيناء (كلية الصيدله) 54

 

 ********


