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ا.د/ هبة أحمد فرج

أساتذتى وزمالئى أعضاء هيئة التدريس، أبنائى الطلبة، 
أحبائى العاملني بالكلية

كل عام وأنتم بخير ومتنياتى لكم بالتوفيق والنجاح. كما أمتنى 
لهذه الكلية العريقة دوام التقدم واإلزدهار وأن تأخذ مكانا 

بارزا بني مثيالتها فى جامعتنا العريقة. وال يتحقق هذا الهدف 
إال باجلهد والعطاء الذى يبذله زمالئى األفاضل أعضاء هيئة 
التدريس وإنتظام أبنائى الطالب فى محاضراتهم وإصرارهم 

على حتصيل املادة العلمية من شتى املصادر حتى يتزودوا بالعلم النافع الذى ميكنهم من 
حتقيق هدفهم فى احلياة وحمل راية التقدم العلمى على أرض مصر الغالية فى هذة الفترة 

العصيبة التى متر بها البالد .
إن جامعة القاهرة بصفة عامة وكلية طب الفم واالسنان بصفة خاصة ال تبخل على أبنائها 

الطالب فى تقدمي جميع اخلدمات الطالبية من خالل القنوات الشرعية للتنظيمات الطالبية 
املتمثلة فى إدارة شئون الطالب وإدارة رعاية الشباب وإحتاد الطالب .

 فأرجو من أبنائى الطلبة والطالبات املشاركة الفعالة فى النشاط الطالبى حتى تتمكن 
اجلامعة من اداء دورها الريادى بجانب دورها التعليمى .

وأخيرا وليس آخرا أدعو اللـه لكم بالتوفيق والنجاح فى دراستكم و حياتكم العلمية 
والعملية .

والسالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته

ا.د/ هبة فرج       
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     

كلمة العـــدد
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أ.د/ممدوح مختار ممدوح عبد اللطيف
استاذ متفرغ بقسم بثالوجيا الفم 

المؤهالت العلمية:
1- بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان- دور مايو 1954

2- زمالة اجلراحني امللكية بأدنبرة باجنلترا نوفمبر 1963

التدرج الوظيفى:
من  اعتبارا  العينى  القصر  االسنان  طب  بكلية  إمتياز  طبيب   -1

1954/10/1 حتى 7/31/ 1955
2- مالزم أول ثم نقيب باخلدمات الطبية  للقوات اجلوية اعتبارا من 1955/8/17 حتى 9/8/ 1960

3-  زمالة كلية اجلراحني امللكية بادنبرة من1962-1961 
4- طبيب إمتياز – كلية طب االسنان بجامعة ادنبرة  إعتبارا من 1962/12/1 حتى 1963/5/31

5- نائب بقسم جراحه الفم مبستشفى الرويال انفرمرى بادنبره إعتبارا من 1963/6/1 حتى 1963/9/30
حتى   1963/10/1 من  إعتبارا  ادنبره  جامعه  االسنان-  طب  بكليه  الفم  جراحه  بقسم  نائب   -6

        1965/9/30
7- طبيب حر بعياده خاصه تابعه للتأمني الصحي بإجنلترا إعتبارا من 1965/10/15 حتى 1967/3/5

حتى   1967/8/4 من  إعتبارا  باملعادى  املسلحه  القوات  مبستشفى  عقيد  ثم  مقدم  ثم  رائد   -8
1969/11/25

 9-عني مدرسا بقسم بثالوجيا الفم إعتبارا من 1969/10/9 من خارج الكليه  حتى1975/11/11
10- أستاذ مساعد بقسم بثالوجيا الفم إعتبارا من 75/11/12 حتى81/6/29

11- أستاذ بقسم بثالوجيا الفم إعتبارا من 81/6/30 حتى93/7/31
12- أستاذ متفرغ بقسم بثالوجيا الفم إعتبارا من 93/8/1 حتى2003/7/25

13- أستاذ غير متفرغ  بقسم بثالوجيا الفم إعتبارا من 2003/7/26 حتى2012/7/14
14-  عني سيادتة رئيسا جمللس قسم بثا لوجيا الفم اعتبارا من 87/4/16 حتى 87/10/23
15- عني سيادتة وكيال للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 10/25/ 87

16- عني سيادتة رئيسا جمللس قسم بثا لوجيا الفم اعتبارا من 91/11/11 وملدة ثالث سنوات .

/ممدوح  الدكتور  االستاذ  للسيد  والشكر  االمتنان  بكل  الكلية  ادارة  تتقدم  العطاء  هذا  بعد كل 
مختار عبد اللطيف

شخصيـــة العــــــدد
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الجندي المجهول

األمن الصناعى
من جديد نعود مع إدارة من اإلدارات ذات الدور احليوي والفعال والضرورية لكليتنا أال وهي إدارة األمن 
الصناعي. فكيف ميكنك التركيز في عملك وأنت تشعر أنك مهدد بحدوث أي مكروه قد يصيبك أو 

إدارتك أوعيادتك ؟  فلنتعرف أوالً على أفراد اإلدارة:

يتمثل دور إدارة األمن الصناعي في التأهب الكامل جملابهة أي طارئ قد يتنج عنه خطورة لألفراد أو 
املنشآت على مدار ال 24ساعة  .  ويلحظ اجلميع أن اإلدارة شهدت طفرةً وتطوراَ ملحوظاً  بعد تولي 
السيد العقيد / عبد العاطي رئاسة إدارة اإلمن الصناعي إلي جانب إهتمام السيد األستاذ الدكتور 
/ محمد شرين وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة الذي وضع جميع إمكانيات قطاع 
خدمة اجملتمع في خدمة إدارة األمن الصناعي. كما يتم التنسيق بني إدارة األمن الصناعي في الكليه 
إليه الكليه من إجراءات األمن الصناعي  إدارة الدفاع املدنى مبصر القدميه ملتابعة آخر ما وصلت  و 

وكانت النتائج أكثر من ممتازة .
 فشكراً لقطاع خدمة اجملتمع وكل الشكر واإلمتنان والتقدير إلدارة األمن الصناعي

ياسر محمود         

العقيد / عبد العاطي سيد املعداوي املهندس / محمد حسام الدين إبراهيم

السيد / محمد سيد سعد خليل السيد / أحمد محمد أحمد حسانني

السيد / رجب علي محمد
السيد / تامر عمر عبد العال

السيد / محمد سيد كامل
السيد / محمد أحمد عبده

السيد / محمد حسن عبد العال
السيد / محمود فرج عيسى

السيد / حسام حشمت سعد الدين
السيد / علي محمد علي راشد

السيد / علي عثمان محمد
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األستاذة / نرمين أسامة  شاهين
مدير مالي وإداري وحدة مستشفى  طب األسنان التعليمي

 
أثبتت األستاذة / نرمني باليقني أنه في مجال العمل ليس هناك فرق بني رجل وإمرأة من حيث التفاني والقدرة 

على العطاء وأن بعضهن قد يتفوقن على العديد من نظرائهن من الرجال  ويتركن عملهن فقط ليتحدث 
عنهن وعن اجنازاتهن.

فاألستاذة / نرمني  لم تكتفي بشهادة تخرجها فحسب بل قامت بتنمية قدراتها ومهاراتها بالعديد من 
الدورات مثل دورات الكمبيوتر ودورات قيادة ) اإلدارة ( من أكادميية السادات، كما حصلت علي دبلوما في اإلدارة  

وكذلك دورات في التنمية البشرية حتى أصبحت مدربة تنمية بشرية  ) تنمية املهارات البشرية ( .

بدأت عملها في الكلية في إدارة املهايا واألجور والتي إتسم فيها أداءها باحلرفية واإلتقان مما جعلها مؤهلة  
لشغل وظيفة املدير املالي واإلداري ملستشفى طب الفم واألسنان التعليمي ويشهد لها اجلميع بالكفاءة 

واإلخالص والتفاني في العمل .

الموظف المثالي
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فى ظل اهتمام ادارة الكلية برفع مستوى أداء العاملني قامت الكلية بالتعاقد مع 
املعهد األمنى للتنمية البشرية لتنظيم مجموعة من الدورات فى ) األزمات والكوارث ( 
و)إدارة االمن ( للوقوف على استعداد املتدربني إلنهاء أى ازمة قد حتدث بالكلية والتدريب 

على عدم حدوثها وإنهائها بأقل اخلسائر املمكنة عند حدوثها. 

جانب من السادة احلضور الذين اجتازوا الدورة بنجاح 
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مت تكرمي السيد / مصطفى حسني – مدير الصيانة والسيد / عبد العزيز صالح – مدير رعاية الشباب 

مبناسبة خروجهم إلى املعاش في حفل برعاية و حضور

 السيد االستاذ الدكتور / هشام قطامش عميد الكلية واالستاذ الدكتورة / هبة فرج وكيل 
الكلية لشئون التعليم والطالب والسيد / هانى محمد فراج مدير إدارة الكلية ومجموعة من 

السادة العاملني بالكلية 
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تشرف السيد ا.د/ عميد الكلية والسادة الوكالء والسادة رؤساء األقسام بإقامة حفل 
استقبال وترحيب لطلبة الفرقة االولى بالئحتيها اجلديدة والقدمية للتعريف بأقسام 

الكلية وطبيعة الدراسة بها 

واجلدير بالذكرأن احلفل قد شهد إقباالً ملحوظاً من الطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس 
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حديث قلب
• عجبت لك يا قلب ... دوما تهوى عذابي وحيرتي.. ملاذا تفعل بي ذلك ؟؟	
• ماذا فعلت؟  لقد أحببت .. وهل هناك عيب !	
• انت تعلم اننا اتفقنا منذ زمن على أال حتب .. ال حتب	
• ولكنه القدر .. هو من آتى به إلي ... فكيف أرفض؟	
• لقد اتفقنا علي ذلك معا.. ألم تنسى جراح املاضي .. إنك لم تشفي منها بعد .. مازالت متزقني وتؤرق ليلي 	

منها؟ ملا تهوي تعذيب نفسك. هناك من يهواك وال تريده .. وتهوي دائما من يعذبك .. لقد  تكتفي  ..ألم 
انتهينا منه منذ زمن .. ملا تريد احلب بعد كل ما حدث.. قلت لك ليس موجود ..انه ال يبحث عنا مثلما فعلنا 

.. كفانا جراح يا قلب .. كفانا جراح
• أعلم ذلك ولكن ليس بيدي شيء ... ثم إني اشعر انه هو هذه املرة..	
• قلت ذلك لي كثيرا وفي كل مرة يتضح غير ذلك وال يبقي لنا سوي اجلرح	
• اني اشعر بذلك .. ليس مثلهم ... صدقيني ...	
• ال استطيع ..جراحي متنعني من ذلك .. خوفي من األلم مجددا مينعني من املضي قدما في ذلك         الطريق..	
• انه غيرهم .. صدقيني..	
• .. في كل مرة ظننت انه هو.. من يطفئ 	 وما الذي أدراك انه ليس مثلهم.. يهوي اجلراح وتعذيب اآلخرين 

لهيب األشواق ويريحك من جراح الدنيا وهمومها ويعينك عليها.. احلنون العطوف.. من تشعر معه باألمان 
واإلطمئنان الذي طاملا بحثنا عنه.. أن تغمض عينيك بال قلق.. أن تشعر بالدفء الذي ال تعرف معني له وأنك 
لست وحدك في تلك الدنيا القاسية.. ظننا ذلك يوما وعدنا وحدنا مجددا.. في كل مرة نرجع وليس معنا 

سوي اجلراح .. فلماذا يا قلب؟؟
• لن جنرح بعد اآلن .. لقد وجدناه حقا تلك املرة .. أال تشعرين بذلك!	
• ال أشعر بشيء...	
• كفاكي عناد، أنت أدري مني مبا تشعرين .. لست وحدي من يحبه ويهوي قربه.. أال ترين نفسك وأنت تضحكني 	

معه... لم تضحكي هكذا منذ مدة ..
• رمبا...	
• نظرت عينيه تهزني وتلجم لسانك عن احلديث.. تخشني النظر إليه وأتوق أنا لها... صوته وهو          يغني 	

لك في شوق ولهفة.
• 	....................... 
• ملاذا أخاف برأيك..؟	
• لقد جرحنا كثيرا.. أعلم ذلك ولكن القدر من آتي به إلينا ، أال تشعرين بذلك.. لم نبحث عنه ولم نسعي 	

وراءه .. هو من آتي وحده .. الصدفة وحدها من أحضرته .. أعلم ان أعوام مضت بال حب .. بال نبض.. لقد 
أغلقت علي كل النوافذ..

• كان هذا لصاحلك قبلي.. أنت من يتمزق كل ليلة من احلزن والهم.. أنت من كان يؤرق نومي قلقا علي من 	
الستار  حتت  فداريتها   ، أستطع  ولم  أداويها  أعوام  أمضيت  التي  اجلراح  تلك  لكل  جرني  من  أنت  نحب... 
وأغلقت عليها كل املنافذ حتي ال تؤملني .. إهتممت باألخرين اكثر من ذي قبل حتي أنسي آالمي وأوجاعي.. 

قصة قصيرة )خواطر(



العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنان

11كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

ولكن  أنسي  لي حتي  لهم وحبهم  وحبي  قربهم  أهتم بسعادتي.. جعلتها في  ولم  سعدت لسعادتهم 
لم أستطع.. بني احلني واحلني تطفو االحزان وتقتلني من البكاء واألرق.. كل هذا بسبب احلب فهل تظن أني 

سأكون سعيدة به هذه املرة...! لست متأكدة مما تقول...
• ما.! لقد وجدناه تلك املرة عن حق..	
• وماأدراك..! وان كان هو حقا.. ملا لم يأتي قبل ذلك..! لقد تأخر كثيرا ... اصبحت خائفة من احلب وال أريده... 	

ياليته جاء قبل ذلك..ياليته...
• ولكنه هنا االن.. سينسينا عذاب وجراح املاضي ونبدأ معه من جديد ونحيا حياة سعيدة .. ال تخافي ارجوكي 	

..انفضيه  عنك واستمتعي باحلب..
• انتظره بني احلني 	 ..ومن بعده.. في سعادة أشعر بها... وألم  ...من قربه  ...خوفي من حبه  اخلوف يقتلني 

واالخر.. فراق أجده من بعيد ينتظرني كأنه شبح يريد افتراسي.. اخلوف يا قلب... اخلوف.. ما مررنا به ليس 
بالقليل.. أنت أدري مني به .. كل ما نحن به من مرض وألم وتعب بسببه .. فكيف تريدني أن أنسي وكل 
شيء في حياتي يذكرني باآلالم التي مرت بي في حياتي .. لقد عشنا حياة ال أريد أن أحياها من جديد.. نحن 

األن أفضل من غير احلب .. صدقني يا قلب..
• كيف ذلك أنت مخطئة فعال.. كيف احلياة دون حب .. كيف؟ .. لقد حلمت به دوما.. واشتقت له وأمضيت 	

ما فات من عمرك تبحثني عنه... وعندما يأتي تقولني خائفة..
• نعم.. وما ادراني انه هو ؟	
• إحساسك...	
• ما عدت اثق به.. ما عدت اثق بك.. ما عدت اثق مبشاعري.. فهي من ألقت بي في العذاب..	
• ال... بل ألننا نريد احلب واحلياة .. ومن قابلناهم لم يريدوا ما نريد وتخلوا عنا وعن احالمنا معهم ألنهم لم 	

يقدروا حبنا لهم.. لقد احببنا بصدق ولكنهم لم يستحقوا ذلك احلب .. في كل مرة كنا نعتقد انه هو 
ولكن يتضح االمر بعد فوات االوان.. معكي في ذلك.. ولكن ليس معني ذلك ان نحيا بدون حب..

• لست أدري يا قلب.. لست أدري..	
• صدقيني هذه املرة .. واأليام بيننا ستظهر احلقيقة لك عن قريب ... ولكن دعينا نستمتع قليال لرمبا تكون 	

هذه هي نهاية االحزان وبداية حتقق االحالم..
• وإن لم تكن ..؟ أنت تعلم مبا سيلم بنا ... ال توجد لدي قوي جلرح آخر ... أنت بهذا تنتحر.. تقتلني وتقتل 	

نفسك..
• وليكن ... فما أحلي أن يكون املوت في أحضان احلب.. ما أحاله موت .. ولتكن النهاية هكذا إن كان هذا قدرنا 	

..
• أن نحيا للحب ... ومنوت باحلب.؟؟	

                مروة مدحت
وحدة تكنولوجيا املعلومات        
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بنــــــــاء وطن

املواطن له حقوق كما عليه واجبات واملواطن رقيب نفسه في أداء واجبه الوطني ويكون حريص في أداء واجباته 
كما يجب أن يكون حريصآ على نيل حقوقه0

املواطن من كلمة وطن وعلى املواطن أن يهتم بكل شؤون وطنه ويعمل في كل ما هو في صالح وطنه وأمنه 
واستقراره وتطوره وبناءه وعليه خدمة وطنه على أكمل وجه و ويخلص له بكل مشاعره قوال وعمال وأن يخدم 

بلده بإخالص وتفان وكما يقول الفارابي )ال دولة فاضلة دون مواطن فاضل(
حقيقة ما أحوج الوطن في مرحلة البناء للمواطن الصالح فبأعماله وسلوكه املنظم وامللتزم والناجت عن إنتماء 

حقيقي تزدهر اجملتمعات وتبنى األوطان والقوة تكمن في العمل الصالح والسليم والصحيح والقومي0
في هذا املقال نشير إلى أهمية الثقافة التطوعية لدى املواطن ودورها حيث تعتبر رمزآ من رموز تقدم الشعوب 
أن يتطوع في  املواطن  بالتطوع وعلى  الذي يساهم في خدمة مجتمعه ووطنه  وإزدهارها واملواطن الصالح هو 
اجملال الذي يناسبه ويهتم فيه ويبذل جل وقته وجهده وخبرته لصالح الوطن على أن اليرتبط ذلك العمل بدوافع 

دنيويه وشخصية0
لندعم ونشجع كل عمل يصب في مصلحة اجملتمع والوطن ونعزز روح االنتماء وليكن مجتمع كأسرة متحابة 
إلى  الصادق  باالنتماء  يشعرون  واجبه  يعرف  منهم  واحد  كل  نشيطون  متفاهمون  أفرادها  متكاتفة  متعاونة 
وطنهم ويغارون على أرضه وعرضه وإجنازاته ومكتسباته وأن نبذل النفس والنفيس في سبيل حمايته وحراسته 

من كيد الكائدين وعبث العابثني وإن لم يكن احلال على ذلك فإن احلال لن يستقيم في أي وطن من األوطان0
كثير من املواطنني الذين نذروا أنفسهم خلدمة اجملتمع والوطن وهذا يدل على إن مجتمعنا بخير واحلمد اهلل ولكن 
يجب تعزيز وإعادة األعتبار للثقافة التطوعية في اجملتمع الفلسطيني في خدمة الوطن واجملتمع الفلسطيني 
ملا لهذه الثقافة أهمية كبيرة لبناء وطن تسوده احملبة والتعاونواأللفة وخدمة اآلخرين وأن يندفع املواطن عفويًا 

للعمل في خدمة وطنه دون أن تكلف منه 0
املواطن الصالح املنتمي هو ذاك األنسان الذي طريق البناء دربه وحبه لوطنه طريقه ورقي بلده هو همه ويكون أول 

املتصدين لألفكار اخملربة والهدامة والتي ال تستند على شي إمنا تستند على فكر أصحابها الضال 0
املواطن الصالح هو الذي يحرص على وطنه كل احلرص ويتعامل مع املال العام واملرافق العامة كتعامله مع ماله 
اخلاص واملواطن الصالح هو املواطن املنتج واملواطن الصالح هو املواطن الغير اخلارج عن القانون بل يعمل لسيادة 
القانون واملواطن الصالح هو الذي يبني جسرا مشتركا من العمل والبناء بينه وبني املؤسسات العامة ويحترمها 
ويحترم قوانينها ولم يخالف أي من قوانينها واملواطن الصالح الذي ال يعرف لغة العنف والقوة واملواطن الصالح 
الذي تكون وجهته القضاء واحملاكم في حل نزاعاته واملواطن الصالح يعيش متعاونآ متحابآ يحترم حقوق اآلخرين 
ويشارك بفاعلية في حل قضايا مجتمعه وأن يكون طرفآ في تعزيز أمناجملتمع األقتصادي واألجتماعي والسياسي 
واملواطن الصالح الذي يعرف ويقول أن الشرطي في خدمة كل مواطن فلسطيني واملواطن الصالح الذي يعرف 
واجباته نحو املؤسسات العامة الذي وجدت لتقدمي اخلدمة له لتتمكن من األستمرار في تقدمي اخلدمة له ولتعزز 
صموده على هذه األرض و املواطن الصالح الفاعل واملسؤول ال يغرق في الوالءات الضيقة التي باتت حتتل األولوية 

أحياناً على حساب املواطنة واالنتماء0
الالمنتمي للوطن هو إنسان ضائع يتخبط و هو ذاك اإلنسان الذي يهرب من واقعه ويهرب من أداء الواجب إجتاه 
وطنه وهو أخطر كارثة ميكن أن تقع على أي وطن من األوطان ويكون بذلك مدعاة للتسيب والتفلت والتخلف 

واالنحطاط واإلحباط0
عملية البناء مشروع متكامل يتطلب تفاعل وتعاون اجلميع.
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• ابحث عن مبادئك جتد حياتك. 	
• اإلنسان يعلو على اإلنسان بالبحث عن املعنى!	
• السعادة الصعبة أن تضحي بنفسك من أجل ما تؤمن به أنه صواب	
• احلرية هي شجرة اخللد وسقياها قطرات من الدم املسفوك	
• الصمت مفيد حقا .. لكن الكالم لغة االحياء.	
• إذا خانك أحد مرة فهو خطأه وإذا خانك مرتني فهو خطأك.	
• ال تأمن من لم متأل مراقبة اهلل قلبه، على وطن، وال على فكرة، وال على قضية، وال على مال، 	
• فإنك ال تدري متى مييل به الهوى، فيخونك وهو يزعم أنه لك وفيٌّ أمني.	
• احلياة قصيرة فال تقصرها أكثر بالنكد, والصديق قليل فال تخسره باللوم،	
• واألعداء كثر فال تزد عددهم بسوء اخللق.	
• ال تتوقع سعادة أكبر مما أنت فيه فتخسر ما بني يديك ،وال تنتظر مصائب قادمة فتستعجل الهم 	

واحلزن .

فضل الحـــج
وردت عن النبي محمد صلي اهلل عليه و سلم العديد من األحاديث  التي تتحدث عن فضل أداء 
مناسك احلج وعن الثواب الذي يجنيه املسلم عند أداء هذا الركن العظيم من أركان اإلسالم، ومن 

أبرز هذه األحاديث :-
• أن رسول اهلل قال » تابعوا بني احلج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث 	

احلديد والذهب والفضة، وليس للحجة املبرورة ثواب إال اجلنة »   
• أن رسول اهلل سئل أي العمل أفضل؟ فقال »  إميان باهلل ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: اجلهاد قي 	

سبيل اهلل. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور »  
• عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه قال: سمعت رسول اهلل يقول »  من حج، فلم يرفث ولم يفسق، 	

رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه »
• عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه قال: أن رسول اهلل قال » العمرة إلى العمرة كفارة ملا بينهما، 	

واحلج املبرور ليس له جزاء إال اجلنة » 
• عن أبي هريرة  رضي اهلل عنه أنه قال: أن رسول اهلل قال » جهاد الكبير والضعيف واملرأة: احلج 	

والعمرة »
• عن عائشة أنها قالت: قلت لرسول اهلل يا رسول اهلل، نرى اجلهاد أفضل العمل أفال جناهد؟ قال« 	

لكن أفضل من اجلهاد حج مبرور »
• عن عائشة أنها قالت: أن رسول اهلل قال«ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبدا من النار من 	

يوم عرفة »

همســـات

روحانيات
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شوية فرفشة

فزورة العدد

• بنت صغيرة بتسأل أبوها : بابا إزاي بدأ اخللق ؟ قالها : ربنا خلق آدم وحواء واجتوزوا بعض وجابوا أوالد 	
وبنات وبدأت قصة اخللق ... راحت سألت مامتها نفس السؤال قالتلها : اإلنسان أصله قرد وتطور 
اإلنسان أصله  بتقول  بتعلمني غلط ماما  ليه  : بابا  وقالتله  . رجعت ألبوها  اإلنسان  وبقى شبه 

قرد . قالها : حبيبتي أنا بحكيلك عن أهلي مليش دعوة بأهل أمك

• بطه مسطولة راحت للبقال قالتله : عندك عنب ؟ قالها أل ..... راحت ورجعت تاني قالتله : عندك 	
عنب ؟ قالها مبتفهميش ماعنديش عنب ولو رجعتي هنا تاني هربطك في احملل ..... راحت ورجعت 

بعد شوية قالتله : عندك حبل ؟ قالها : أل .  قالتله : طب عندك عنب ؟

• واحده جابت بغبغان لصاحبتها هدية تاني يوم قالتلها إيه رأيك في البغبغان بقى ؟ قالتلها عادي 	
طعمه زي طعم الفراخ

• مسطول بيترجم من العربي لإلجنليزي:-	

• 	orange with picture برتقالة معصورة  
• 	Danger on my mind خطر على بالي  
• 	Your price on me حقك عليا    
• 	After your ear بعد إذنك   
• 	like an elephant كفيل   

هناك  أحد عشر إختالفاً بني الصورتني أوجد هذه اإلختالفات
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برقية عــــــــزاء

• تنعي كلية طب الفم واألسنان إبنها البار األستاذ الدكتور / عادل محيي الدين اخلضري األستاذ 	
إبراهيم رئيس  / رباب محمد  بقسم املواد احليوية ورئيس القسم األسبق زوج األستاذ الدكتورة 
هيثم  والدكتور/  اخلضري  شريف  الدكتور/  من  كالً  ووالد  املثبتة  السنية  اإلستعاضات  قسم 

اخلضري والدكتورة / نهى اخلضري.
• كذلك تنعي الكلية إبنتها األستاذ الدكتورة / صفاء املوجي األستاذ بقسم بيولوجيا الفم .	

كما يتقدم السيد أ.د/ عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملني بخالص العزاء إلى كٍل من :- 
• لوفاة والدها	 األستاذ الدكتورة / داليا الروبي رئيس قسم باثولوجيا الفم   
• لوفاة شقيقه	 األستاذ الدكتور / صالح الدين البحيري بقسم طب أسنان األطفال 
• لوفاة إبنها	 السيدة / زينب محمد عباس  بقسم بيولوجيا الفم   
• لوفاة والده	 السيد / نبيل الشحات   بإدارة األمن    
• لوفاة والده	 السيد / محمد خلف عزيز مبعمل التركيبات الثابتة   
• لوفاة شقيقه	 السيد / محمود محمد شعبان   بإدارة الصيانة   
• لوفاة شقيقتها	 السيدة / محاسن محمد عبد الهادى بإدارة الدراسات العليا  

يتقدم السيد أ.د/ عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملني بالتهنئة إلى كال من :-

• لزفاف إبنتها رضوى	 السيدة / حنان محمد حسني بإدارة اخلزينة    

• باخلطوبة السعيدة	 السيد / محمد سمير مبكتب وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع 

• بالزفاف السعيد	 السيدة / مروة مصطفى يحيى  املوظفة بإدارة اجلودة واإلعتماد  

• بالزفاف السعيد	 السيدة / كريستني مجدي شفيق املوظفة بإدارة شئون العاملني  

• الزفاف السعيد	 السيد / أحمد محمود إمام املوظف باملكتبة    

• بالزفاف السعيد	 السيد / محمد مسعد املوظف بعيادة عالج اجلذور   

• باملولودة اجلميلة هنا	 السيد / أحمد فكري محمد مبخزن بثالوجيا الفم   

• باحلفيدين التوأم جنا 	 السيد / حمدي عبده عفيفي بإدارة األمن    

وعمر 

• باخلطوبة السعيدة	 السيدة/ محمد خالد جبر  بإدارة اخملازن    

• بعقد القران السعيد 	 السيد / سامح محمد السيد رجب بإدارة شئون الطالب   




