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مجتمع طب األسنان 

رئيس مجلس اإلدارة

 أ.د/ هشام قطامش
عميد الكلية

رئيس التحرير

أ.د/ محمد شرين

مدير التحرير التنفيذي

أ. م/ هناء سالم

مدير الكلية

أ/ هاني فراج

مدير العالقات العامة

أ/ سيد محمود



العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنان

3كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

بالحب والوفاء واالعتزاز والتقدير أبدا كلمتى 

فى  جديدة  مرحلة  بداية  ومع  اجلديد  الدرا�سى  العام  بداية  مع 

حياتنا ووطننا

 اود ان اوجة التهنئة اىل ا�ساتذتى وزمالئى وابنائى الطلبة وا�سرة 

ان  وجل  عز  اهلل  وادعو  اجلديد  الدرا�سى  العام  ببدا  جميعا  الكلية 

يوفقنا جميعا لتحقيق ر�سالة الكلية فى  خدمة املجتمع مما ي�سبو اىل 

النهو�ض بوطننا احلبيب والذي مير حاليًا بفرتة اإعادة بناء ويتطلب 

اإىل  وعودته  الوطن  رفعة  اأجل  من  جماله  يف  كل  اجلميع  اإ�سطفاف 

مكانتة الطبيعية بني الدول الكربى فدورنا نحن جمتمع طب الأ�سنان بالعمل اجلاد واملثابرة يف العمل 

والإجتهاد يف البحث العلمي ملواكبة اأحدث الأ�ساليب العلمية يف جمال طب الأ�سنان لإعداد طبيب اأ�سنان 

ذو خربة وكفاءة ومتيز 

وفقنا اهلل جميعًا خلدمة وطنا احلبيب م�سر

» وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل فهو نعم املوىل ونعم الن�سري »

ا.د/هشام عبد المجيد قطامش

عميد كلية طب الفم ال�سنان

جامعة القاهرة

كلمة العـــدد
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العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنانمجتمع طب األسنان 

5كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

وجميع  الوكالء  وال�سادة  الكلية  عميد  قطام�ض  املجيد  عبد  ه�سام  الدكتور/  ال�ستاذ  ال�سيد  يتقدم 

اع�ساء هيئة التدري�ض والعاملني بالتهنئة اإىل 

وكذلك  القاهرة  جامعة  رئا�سة  اإنتخابات  يف  �سيادتة  لفوز  ن�سار  جاد  جابر   / الدكتور  الأ�ستاذ  ال�سيد 

لإختيار �سيادته ع�سواً يف جلنة اخلم�سني املنوط بها تعديل مواد د�ستور 2012 املعطل .

 متمنني ل�سيادتة دوام الرتقى والتقدم

كما يتقدمون بالتهنئة اإىل ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور/ جمال عبد النا�سر مدبوىل  لتعيني �سيادته 

نائبًا لرئي�ض جامعة القاهرة ل�سئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة

متمنني ل�سيادتة دوام الرتقى والتقدم



العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنان

5كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

تهنئة للسادة رؤساء االقسام الجدد

• رئي�سا لق�سم طب الفم وامرا�ض اللثة	 ا.د/منى درهو�ض    

• رئي�سا لق�سم العالج التحفظى	 ا.د/ ح�سني جمعة   

• رئي�سا لق�سم عالج اجلذور	 ا.د/ خالد عزت   

• رئي�سا لق�سم بيولوجيا الفم	 ا.د/ ناهد عبد ال�سالم  

• رئي�سا لق�سم باثولوجيا الفم	 ا.د/ داليا الروبى   

تهنئة ادارة الكلية باعتماد الئحة الطالب الجديدة

CiQAP  تهنئة ادارة الكلية للح�سول على م�سروع
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العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنانمجتمع طب األسنان 

7كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

شخصية العدد

اأ.د / يحيى اأحمد عبد العزيز م�سطفى

اأ�ستاذ متفرغ بق�سم تقومي الأ�سنان

المؤهالت العلمية :
• بكالوريو�ض طب وجراحة الفم والأ�سنان – دور مايو 1973	

• ماركت 	 جامعة  من  الإكلينيكي  الأ�سنان  تقومي  يف  العلوم  ماجي�ستري 

بالوليات املتحدة الأمريكية يف 21 / 5 / 1978 

• ماركت 	 جامعة  من  الأ�سنان  بيولوجيا  يف    PH.D الفل�سفه  دكتوراة 

بالوليات املتحدة الأمريكية يف  19 / 8 / 1981  

التدرج الوظيفي :
• معيد بق�سم تقومي الأ�سنان اإعتباراً من 15 / 10 / 1974 حتى 16 / 2 / 1982 	

• مدر�ض اإعتباراً من  17 / 2 / 1982حتى 24 / 2 / 1987 	

• اأ�ستاذ م�ساعد اإعتباراً من  25 / 2 / 1987حتى 24 / 3 / 1992 	

• اأ�ستاذ اإعتباراً من  25 / 3 / 1992حتى 31 / 7 / 2012 	

• اأ�ستاذ متفرغ اإعتباراً من 1 / 8 / 2012 	

• عني �سيادته رئي�سًا ملجل�ض ق�سم تقومي الأ�سنــــان ملدة ثالث  �سنـــــــوات اإعتباراً من  27 / 6 / 2002حتى      	

26 / 6 / 2005 وجددت ثالث �سنوات اأخرى اإعتباراً من 27 / 6 / 2005 حتى  26 / 6 / 2008          

• قام �سيادتة بان�ساء برنامج الزمالة الربيطانية فى تقومي ال�سنان عام 2006 ومقرر الربنامج حتى الن	

• وي�سعى برنامج الزمالة الربيطانية لتقومي ال�سنان بكلية طب الفم و ال�سنان – جامعة القاهرة  اىل 	

قبول الطباء املتميزين درا�سيا من خريجى كليات طب الفم و ال�سنان . 

• على 	 الربنامج  يعمل  حيث  التعليميه  العملية  بتطوير  بالقيام  اجلامعة  معاونة  اىل  الربنامج  ويهدف 

تدريب الطباء تدريبا اكلينيكيا و علميا ملدة ثالث �سنوات .

وبعد هذا ال�سجل امل�سرف نتقدم الكلية بكل ال�سكر والعرفان  اىل اد/ يحيى م�سطفى على كل املجهودات 

التى يقوم بها



العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنان

7كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

الموظف المثالى

الأ�ستاذة / هند ابراهيم حممد

مدير اإدارة الكادر اخلا�ض

بالطبع هي �سخ�سية معروفه جلميع اأفراد اأ�سرة الكلية حيث اأنها تعمل بالكلية منذ عام 1985 واجلميع ي�سهد 

لها بالإحرتام وح�سن اخللق �سواء عند بداية تعيينها بالكلية يف اإدارة احل�سابات مروراً بعملها يف اإدارة �سئون 

اأ�سبحت مديراً لإدارة الكادر اخلا�ض هذا بالإ�سافة اإىل اإخال�سها وتفانيها يف العمل  اأن  العاملني وحتى بعد 

حيث اأن املرتددين عل اإدارة الكادر اخلا�ض اأجمعوا على اأن الأ�ستاذة / هند قد حققت املعادلة ال�سعبة التي 

ي�سعب على الكثريين التعامل معها األ وهي اإتقان العمل مع �سرعة اإجنازة ول يكون ذلك اإل من خالل مدير 

وت�سخريها  املوظفني  طاقات  بتن�سيط  يقوم  بحيث  له  التابعني  املوظفني  مع  التعامل  كيفية  ويعي  خمل�ض 

بكل حب خلدمة العمل ون�سهد لها على براعتها يف ذلك  وحرفيتها يف التعامل معهم ودورنا كاأ�سرة املجلة من 

ت�سليط ال�سوء على النماذج الناجحة وعر�ض اأ�سباب النجاح لتكون خري مثال لغريها من املوظفني فن�سكرها 

على جناحها وتفوقها الذي �ساعدنا على  اإتاحة الفر�سة على ذلك فلها منا كل ال�سكر والإمتنان والتقدير
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العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنانمجتمع طب األسنان 

9كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

تم بحمد اهلل النتهاء من توسعة وتجديد عيادة عالج الجذور والتي تم تجهيزها 
بأحدث المواصفات العالمية

يتقدم اأ.د/ خالد عزت رئي�ض ق�سم عالج اجلذور ب�سهادة �سكر وتقدير اإىل اأ.د/ ه�سام قطام�ض عميد الكلية 

على ااملجهودات التي قام بها �سيادته لت�سبح العيادة بهذا امل�ستوي الراقى

بدء العمل الفعلي بالعيادة واجلدير بالذكر اأنه مت زيادة عدد الوحدات بالعيادة حتى اأ�سبحت  ) 37 ( وحدة

 وعدد )2( جهاز ا�سعة لإ�ستيعاب عدد اأكرب من املر�سى املرتددين عليها
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العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنانمجتمع طب األسنان 

9كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

يف �سهرة رم�ســــــانية مميزة قام ال�سيد ا.د/ه�سام قطــــــام�ض عميد الكلية بدعوة ال�سيد  ا.د/ رئي�ض جامعة 

القــــاهرة وعدد من ال�سادة الوزراء ال�سابقني واملحافظني وعدد من ال�سخ�سيات العامة وال�ســادة اع�ساء هيئة 

التدري�ض  بالكلية وال�سادة العاملني على مائدة ال�سحور داخل فناء الكلية

جانب من ال�سادة احل�سور 
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مجتمع طب األسنان 

قافلة عالجية بقرية العزيزيــة – البدر�ســني

حتت رعاية قطاع خدمة املجتمع وتنميــــة البيئة قامت الكلية بقافلة عالجية اإىل قرية العزيزيـــــة 

بالبدر�سيــــــــن

كما يتقدم ال�سيد ا.د/ عميد الكلية وال�سيد ا.د/ وكيل الكلية ل�سئون خدمة واملجتمع وتنمية البيئة

ب�سكر خا�ض للدكتورة غادة الهالىل على املجهود الذى تقوم به داخل القوافل العالجية 



العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنان

11كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

اقامت الكلية رحلة ترفيهية اىل مدينة ال�سكندرية  

جانب من ابناء الكلية وال�ستمتاع بالهواء النقى مبدينة ال�سكندرية ال�ساحرة 
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العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنانمجتمع طب األسنان 

13كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

مت ان�ساء غرفة جمع املخلفات الطبية وننا�سد جميع العيادات والق�سام اللتزام بو�سع املخلفات الطبية         

بالكيا�ض احلمراء املخ�س�سة لذلك واملخلفات الخرى بالكيا�ض ال�سوداء .

مت جتهيز الغرفة من حيت التهوية الالزمة والتنظيف امل�ستمر بعد رفع النفايات 
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العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنانمجتمع طب األسنان 

13كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

 العيادة المركزيـــة

برزت فكرة العيادة املركزية فى زمن اأ.د/خالد اأبو الف�سل عميد الكلية فى ذلك الوقت منذ تولية لكى تقوم 

بخدمة طلبة المتياز وطلبة الدرا�سات العليا وفى عام 2007 حتقق هذا احللم اإ�سافة اإىل وجودها كعيادة 

م�ساندة فى حال جتديد اأى ق�سم بالكلية فهى تعترب عامود امليزان بالكلية فعند اإحالل وجتديد اأى عيادة 

بالكلية ت�ست�سيف فريق العيادة املركزية بكل احلب والرتحيب مثل ق�سم الإ�ستعا�سة ال�سناعية  ثم تالها 

ق�سم الأطفال وذوى الإحتياجات اخلا�سة ثم ق�سم التيجان واجل�سور  نهاية بق�سم عالج اجلذور.

بداأت العيادة املركزية حتت اإدارة واإ�سراف اأ.د / حممد �سرين ح�سن  والذى كان يحر�ض على اأن تكون العيادة 

املركزية من اأف�سل العيادات بالكلية من حيث التجهيز والنظافة وتوفري العالج املنا�سب للمر�سى وبوجود 

نائب اإدارى واحد وهو ط / حممود �سالح وعدد اإثنني من التمري�ض

 وهما ال�سيدة / جهاد فاروق حممود و ال�سيدة / �سامية عبد الرحمن مر�سى 

وقامت بتدريبهما ال�سيدة / �سفية ابراهيم ثم ان�سم اليهم ط / حممد يا�سني كطبيب ادارى ثان 

وال�سيدة / �سعاد عبد الرحيم كتمري�ض كما تولت �سكرتارية العيادة  ال�سيدة / ابت�سام �سامل جمعة 

كما ي�ساعد هذا الفريق اإثنان من العمال الن�سطني وهما ال�سيدة / نحمدة ا�سماعيل ريا�ض

 وال�سيدة / روحية ح�سني بكرعلى . وفى عام2011 اأ�سندت مهمة اإدارة العيادة  املركزية 

اإىل اأ.د / ع�سام عادل عزيز والذى قام بالإرتقاء والأداء املتميز لت�سبح العيادة املركزية بعد مرور �سبع 

�سنوات  اأحد الأعمدة الأ�سا�سية فى الكلية  لدورها العالجى والتعليمى املتميز فى جمال طب الأ�سنان 

املتكامل 

كما تتقدم اإدارة الكلية بكل ال�سكر والعرفان اإىل فريق العمل بهذه العيادة ملا يقومون به من بذل جمهود 

فوق العادة للحفاظ على مكانة ونظافة العيادة فلهم منا كل التحية والتقدير .

الجندي المجهول
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مجتمع طب األسنان 

مواهــــــب

اإل اأنا حبك جوايا بيزيد  الكل يف حبك مل

ول�سه بحلم بعهد جديد م�ستحيل فيكي القمع والذل

عل�سان حبي ليكي من نوع فريد م�ستحمل يتقال عليا عميل وفل

ب�ض بال�سرب والكفاح حلمي هيتحقق اأكيد مع اأين م�ض لقي فيكي حل

اأنا حلمي رد اجلميل ليكي يا بلد النيل   اأنا بحلم وحلمي م�ض م�ستحيل

واأنا حالف حلقق حلمي مهما كان بعيد حالف ما يتحكم فيكي عميل

وداميًا عالية ومن�سورة اأنا حلمي اأ�سوفك يف اأح�سن �سورة 

وميبقا�ض بينا غري الكراهية والتهديد م�ض نقتل بع�ض عل�سان مات�ض كورة

ون�سيل بينا اأي فروق اأنا حلمي نتعامل مع بع�ض بهدوء

ول اأنت اإبن مني ول اأنت تبع مني ونبطل نتعامل بنظرية حتت وفوق

عل�سان بلدنا حتت التجديد اأ�سل اإحنا م�سريني ولزم نبقى اإيد واحدة 

عايزين روح يناير تعود م�ض عايزين الفرقة ت�سود

ونحقق حلم ال�سهيد ونبداأ مرحلة ال�سعود

واإللي كان بيحلم مب�ستقبل اأف�سل لأولده ال�سهيد اإللي �سحى عل�سان بلده 

عايزينه يف قربه يكون �سعيد م�ض عاوزينه يح�ض اإن حلمه �ساع بوفاته

حســـــام عراقى 
ادارة المن          



العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنان

15كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

يتقدم السيد أ.د / عميد الكلية والسادة الوكالء  والعاملين  بخالص العزاء الى :
• لوفاة والده 	 د/حممد خمتار خ�سبة املدر�ض بق�سم جراحة الفم   

• لوفاة والدهما            	 ال�سيد/م�سطفى النادى وال�سيد/حممد النادى    

• ال�سيد / نادى ابراهيم عوي�سة بق�سم ال�ستعا�سة ال�سنية املثبتة   	

• ال�سيدة/ هدى على ح�سن بق�سم ال�سعة     لوفاة �سقيقتها	

وخالة ال�سيد/ على عاطف مبكتب وكيل الكلية للدرا�سات العليا

• لوفاة زوجها	 ال�سيدة / ر�سا يو�سف بق�سم طب ا�سنان الطفال   

• لوفاة �سقيقه زوجها 	 ال�سيدة / عفاف حافظ مدير اخلزينة    

 وعمة ال�ستاذة / مروة مدحت بوحدة تكنولوجيا املعلومات

يتقدم السيد أ.د / عميد الكلية والسادة الوكالء  والعاملين  بالتهنئة الى :
• ا.د/ اميمة املحالوى ال�ستاذ بق�سم ال�ستعا�سات ال�سنية املثبتة	

لتعيينها مديرا ملركز التدريب وتنمية قدرات اع�ساء هيئة التدري�ض والعاملني

• لزفاف ابنائة - ا�سالم وحممد	 ال�سيد / رفعت غمرى - مدير ال�سويت�ض   

• بالزفاف ال�سعيد	 ال�ستاذة /دعاء �ساكر بوحدة التعليم امل�ستمر   

• بالزفاف ال�سعيد	 ال�سيدة / هدية �سعبان - بق�سم اجلراحة   

• باملولود ال�سعيد - مايا	 ال�سيد/ حممد النوي�سى - بادارة املخازن   

• باملولود ال�سعيد - روبا 	 ال�سيد / ا�سالم ح�سن - بادارة تكنولوجيا املعلومات  

• باملولود ال�سعيد - �سمري 	 ال�سيد / احمد �سمري - �سكرتري وكيل الكلية للتعليم والطالب 

• باملولود ال�سعيد - حممد	 ال�سيد / احمد حممد - على مبكتب وكيل الكلية خلدمة املجتمع 

• باحلفيد اجلديد  - رودينا 	 ال�سيد / عمر ح�سن - مدير مكتب عميد الكلية   



يف ظل اهتمام ادارة الكلية مبقرتحات موظفيها نرجو مبوافاتنا مبقرتحاتكم وارائكم للعام الدرا�سى 

اجلديد2014/2013 وت�سليمها اىل ادارة العالقات العامة حتى يت�سنا لنا تلبية طلباتكم .

اإلحتياجات
ماهى الإحتياجات املطلوبة من اإدارة الكلية ومركز التدريب من دورات تدريبية وحما�سرات .

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

مقترحات اخرى
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

الإ�ســــــــــــــــــــــــــم / .........................................................................

الوظيفــــــــــــــــــــة /  ........................................................................

الإدارة التابعة لها /  ........................................................................

استبيــــان

�سعيفمتو�سطكبريالبندرقم

مدى  م�ستوى  نظافة الكلية1

م�ستوى الأمن داخل الكلية2

م�ستوى الإن�سباط الدارى3

 م�ستوى الر�سا فى العمل4

نادرااأحيانادائماالبندرقم

هل يتم مكافاأة العاملني وفقا لدائهم5

هل يتم تو�سيح �سيا�سات الكلية للعاملني6

هل يقوم مديرك فى حل امل�سكالت التى تظهر اثناء 7

العمل

هل يتم ابالغ العاملني بالقرارات اجلديدة ب�سكل م�ستمر8

هل ت�سعر بالظلم فى العمل9

هل يتم توزيع املهام ب�سكل عادل10

هل تتوافر التجهيزات املنا�سبة للعمل11

هل تتنا�سب اماكن العمل مع عدد املوظفني12

هل تتوافر الإ�ساءة والتهوية املنا�سبة فى اأماكن العمل13


