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كلمة السيد مدير إدارة الكلية /أ .هاني فراج

قام السيد أ.د /خالد أبو الفضل بتكليفي كأمين لكلية طب الفم واألسنان
بجامعة القاهرة ,مما أدى ذلك إلى تحملي المسئولية ,في وقت عصيب تعرضت
فيه البالد لعدد من المخاطر؛ أهمها :خروج الحرس الجامعي من الكلية
والجامعة ,مما أدى ذلك إلى إلحاق الكلية بعدة أخطار؛ كالسرقة والنهب
واالنفالت األمني ,فقمت بتكليف السيد /سيد فؤاد ,ومجموعة أخرى وهم:
السيد /عوض حسن ,السيد /عادل دسوقي ,السيد /مصطفى عبد هللا,
السيد/عباس زارع السيد/محمد حماد السيد/عالء إمام السيد/أحمد عمران
بحماية الكلية ,إلى جانب جهود كافة عُمال الكلية في حمايتها من هذه األخطار,
وكان عليهم عبء كبير للحفاظ على الكلية ,لذلك أشكركم من أعماق قلبي على
هذا اإلخالص الذي قدمتموه للكلية ,حيث قدمتم حياتكم في خطر لحماية الكلية.
كما أتقدم بالشكر إلى كل العاملين بالكلية على حسن تعاونهم معي في إدارة
العمل
ولكم جميعا كل االحترام والتقدير .

وهللا الموفق والمستعان
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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لحظة من فضلك
زمالئي األعزاء كنت قد وعدتكم في العدد السابق عن كيفية التطهير
والتعقيم وهانحن نقدم لكم هذه الكلمات المختصرة في هذا الموضوع
تعد المعدات الطبية واآلالت الجراحية من األدوات الضرورية للعناية
بالمرضى ,ومع ذلك فقد تؤدى هذه األدوات إلى انتقال العدوى بالميكروبات
المسببة للمرض بسبب إعادة استخدامها وذلك إذا لم تتم خطوات إعادة المعالجة
من تنظيف وتطهير وتعقيم هذه اآلالت على أكمل وجه .ونظراً لتواجد األغلبية
العظمى من الميكروبات في المواد العضوية العالقة واألقذار المرئية ,فإن عملية
التنظيف تعتبر أول و أهم خطوات معالجة اآلالت .وقد تنتشر العدوى في حالة
الفشل في التخلص من هذه األقذار عن طريق التنظيف ,ومن ثم تؤثر عملية
التنظيف على كفاءة ما يليها من عمليتي التطهير أو التعقيم.
وتعرف عملية إزالة التلوث بأنها تلك العملية التي يتم خاللها التخلص من
الميكروبات والقضاء عليها بحيث تصبح المعدات آمنة إلعادة استخدامها.
وتشتمل عملية إزالة التلوث على ما يلي:

 التنظيف.
 التطهير.
 التعقيم.
يجب أن تتبع كافة المستشفيات والمنشآت الخاصة بالرعاية الصحية
سياسة خاصة بعملية إزالة التلوث .وتساعد هذه السياسة العاملين بالمجال
الصحي لمعرفة أي نوع من عمليات إزالة التلوث (تنظيف أو تطهير أو تعقيم)
يناسب أي نوع من أنواع اآلالت المستخدمة.
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معالجة األدوات واآلالت:
تعريفــات لبعض المصطلحات:

العامل المضاد للميكروبات :

هو أي عامل يمكنه أن يقضى على الميكروبات أو يعوق نموها وانتشارها.
المبيد الحيوي :

هووو أي مووادة كيماويووة أو عواموول فيزيائيووة يمكنهووا القضوواء علووى كافووة
الميكروبات المسببة للمرض وغير المسببة للمرض.
المؤشر الحيوي :

معيار يحتوي على عدد من أنواع البكتيريا  ,الحويصالت البكتيرية ,أعد
هذا النوع من المؤشرات لمعايرة نظم التعقيم وإظهار ما إذا كانت ظروف
التعقيم قد تمت بنجاح أم ال .ويختلف نوع الحويصالت البكتيرية الموجودة في
هذا المعيار باختالف نوع التعقيم.
التنظيف :

هو الخطوة الجوهرية األولى التي يتم تنفيذها عند إعادة معالجة األدوات ,و
تشتمل عملية التنظيف علوى موادة منظفوة أو سوائل إنزيموي للوتخلص مون الموواد
الغريبوة (مثول األتربوة والموواد العضووية والميكروبوات التوي تصويب المعودات
واآلالت.
إزالة التلوث:

استخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيماوية إلزالة وتثبيط أو القضاء على
الميكروبات الموجودة على األسطح أو األدوات بحيث ال تتمكن هذه الميكروبات
من إحداث العدوى وبحيث تصبح هذه األدوات على قدر من األمان بحيث يمكن
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إمساكها أو استخدامها أو التخلص منها .وقد تشمل عملية إزالة التلوث أياً من
"التنظيف" أو "التنظيف والتطهير" أو "التنظيف والتعقيم" حسب نوع اآللة
المستخدمة وكيفية االستخدام.
التطهير:

أي عملية كيمائية أو فيزيائية تقلل الحمل الحيوي (عدد الميكروبات) إلى
الحد الذي يصبح التعامل مع ما تم تطهيره آمنا ً.
المادة المطهرة:

هي عامل كيميائي في أغلب األحيان وقد يكون عامالً فيزيائياً (مثل أشعة
أكس أو األشعة فوق البنفسجية أو الحرارة) حيث تعمل هذه المواد على قتل
كافة الميكروبات إال أنها قد تعجز عن قتل كافة الحويصالت البكتيرية.
يستخدم التطهير الكيماوي إذا كان التطهير باستخدام الحرارة غير مناسباً
أو إذا كان من الممكن أن تتعرض المعدات للتلف عن طريق الحرارة .وهناك
مجموعة كبيرة من المطهرات الكيماوية ذات أنشطة مختلفة في مقاومة
الميكروبات .وال يلزم بالضرورة أن تتمكن معظم هذه المطهرات من القضاء
على الميكروبات أو الحويصالت البكتيرية التي تلوث المعدات واألدوات ولكنها
تعمل على تقليلها إلى المستوى الذي ال يضر بالصحة.
ومن الجدير بالذكر أنه يجب التفرقة بين تلك المطهرات المستخدمة لتطهير
الجوامد واألجسام الصلبة مثل اآلالت والمعدات عن تلك التي يتم استخدامها في
معالجة األنسجة الحية والقضاء على الميكروبات الموجودة على الجلد.
ونظراً التساع قاعدة المطهرات فإنه يمكن تقسيمها وفقاً لنشاطها في
مقاومة الميكروبات إلى ثالثة أقسام :مطهرات ذات مستوى مرتفع ,ومطهرات
ذات مستوى متوسط ومطهرات ذات مستوى منخفض .
المطهر المنخفض المستوى :
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هو العامل الذي يتسنى من خالله القضاء على كافة البكتيريا الحية
المتكاثرة غير البكتريا المتحوصلة "ما عدا البكتيريا المسببة للسل"
والفيروسات الدهنية وبعض الفيروسات غير الدهنية وبعض الفطريات ,إال أنه
ليس فعاالً في القضاء على الحويصالت البكتيرية.
المطهر ذو المستوى المتوسط:

هو عامل يمكن من خالله القضاء على البكتيريا الحية المتكاثرة غير
المتحوصلة ,متضمنة البكتيريا المسببة للسل ,والفيروسات الدهنية وبعض
الفيروسات غير الدهنية والحويصالت الفطرية ,إال أنه ليس فعاالً في القضاء
على الحويصالت البكتيرية
المطهر ذو المستوى المرتفع:

يعرف المطهر ذو المستوى المرتفع بأنه المادة أو العملية التي يتسنى من
خاللها القضاء على بعض الحويصالت البكتيرية حينما يتم استخدامه بتركيز
مناسب وتحت درجة حرارة مناسبة وفي ظل الظروف المناسبة .ومن المتوقع
أن يكون لهذا المطهر ذو المستوى المرتفع أثراً بالغاً في مقاومة البكتيريا الحية
المتكاثرة غير المتحوصلة والفطريات والفيروسات كما يعمل على قتل عصيات
البكتيريا المسببة لمرض السل.لكن يبرز قصور هذا النوع من المطهرات في
القضاء على أعداد كبيرة من الحويصالت البكتيرية وبذلك قد قدمنا جزئا صغيرا
من طرق المحافظة على أنفسنا ومن سما على أوالدنا.

مع تحياتي بدوام الصحة
سيد محمود
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شخصية العدد
أد /طارق مصطفى الشرقاوي
أستاذ متفرغ بقسم جراحة الوجه والفكيين
تاريخ الميالد  9 :فبراير 7991م.
البريد اإللكترونيsharkawy_tarek@hotmail.com :
حصل سيادته على:
 بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان – جامعة
القاهرة – يونيو .7991
دبلوم جراحة الفم – جامعة القاهرة – نوفمبر .7911
دكتوراه جراحة الفم والفكين – جامعة القاهرة – أبريل . 7911
الخبرات المهنية :
طبيب امتياز – كلية طب الفم واألسنان – جامعة القاهرة – . 7991 – 7991
معيد جراحة الفم والفكين  -كلية طب الفم واألسنان – جامعة القاهرة – – 7991
.7917
مدرس مساعد جراحة الفم والفكين ,كلية طب الفم واألسنان – جامعة القاهرة – –7917
7911
مدرس جراحة الفم والفكين -كلية طب الفم واألسنان– جامعة القاهرة –– 7911
7991
مدرس زائر – كلية طب األسنان– جامعة نيوكاسيل – إنجلترا – .7911 – 7919
مدرس منتدب – كلية طب األسنان – جامعة طنطا – .7919 - 7911
رئيس قسم جراحة الفم والفكين – مستشفى الدكتور سليمان فقيه – جدة – المملكة
العربية السعودية – .7917 – 7919
مدير مركز الحياة الطبي – جدة – المملكة العربية السعودية – 7991 – 7917
أستاذ مساعد جراحة الفم والفكين -كلية طب الفم واألسنان– جامعة القاهرة –– 7991
.7991
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أستاذ جراحة الفم والفكين -كلية طب الفم واألسنان– جامعة القاهرة –.7111 – 7991
أستاذ متفرغ بقسم جراحة الفم والفكين –كلية طب الفم واألسنان – جامعة القاهرة من
.7111
العميد المؤسس لكلية طب األسنان – جامعة قناة السويس –.7117 – 7999
عضو لجنة قطاع طب األسنان – المجلس األعلى للجامعات .7117 – 7999
عضو اللجنة التنفيذية التحاد كليات طب األسنان العربية .7117- 7111
عضو لجنة بعثات طب األسنان .7117 - 7991
عضو مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس – .7117 – 7999
ممتحن خارجي لطلبة البكالوريوس– كلية طب األسنان– الجامعة األردنية 7991؛
. 7117
 أستاذ ومشرف علي الدراسات العليا – كلية طب األسنان – جامعة العلوم
والتكنولوجيا – صنعاء اليمن – . 7117– 7111
أشرف على  01رسالة ماجستير ودكتوراه.
األشراف علي القو افل العالجية في محافظة المنوفية ,البحيرة ,الغربية ,شمال
سيناء ,جنوب سيناء ,مرسى مطروح ,الفيوم ,كفرا لشيخ.
 مدير مركز تعليم طب األسنان المستمر والتدريب – كلية طب الفم واألسنان؛ جامعة
القاهرة.7111- 7110 ,
 أستاذ جراحة الفم والفكين كلية طب األسنان – جامعة الملك خالد – المملكة العربية
السعودية – .7119- 7111
 رئيس لجنة إعداد الخطة الدراسية والمناهج لكلية طب األسنان – جامعة الملك خالد
– المملكة العربية السعودية .7119- 7111
رئيس لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي وممثل الكلية في عمادة البحث العلمي
بالجامعة – كلية طب األسنان – جامعة الملك خالد – أبها .7119-7111
رئيس لجنة التحكم في العدوى ومكافحة اإلمراض  -كلية طب األسنان – جامعة
الملك خالد – أبها .7119-7111
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عميد كلية طب الفم واألسنان إنشائها – جامعة األهرام الكندية – .7111– 7119
 مصمم الخطة الدراسية والمناهج لكلية طب األسنان – جامعة النهضة – بني سويف
– جمهورية مصر العربية .7111
 أستاذ جراحة الفم والفكين – كلية طب األسنان – جامعة القصيم – المملكة العربية
السعودية  .7111-7111المساهمة في الخطة الدراسية بنظام التعلم بطريقة قاعدة
المشاكل . PBL
عميد كلية طب الفم واألسنان – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – .7177- 7111
 عضو لجنة وضع المعايير األكاديمية لتعليم طب األسنان بالهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتماد .7111
رئيس وحدة مكافحة العدوى – كلية طب الفم واألسنان – جامعة القاهرة .7177
رئيس مركز التدريب وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والعاملين بكلية
طب الغم واألسنان – جامعة القاهرة .7177
 رشح مجلس كلية طب الفم واألسنان األستاذ الدكتور/طارق مصطفي الشرقاوي
لجائزة الدولة للعلوم الطبية للعام الدراسي .7177
من أبرز انجازاته:
 إنشاء كلية طب األسنان – جامعة قناة السويس –اإلسماعيلية . 7117- 7999
 إنشاء وإدارة مركز الحياة الطبي– جدة– المملكة العربية السعودية .7919 -7917
 المساهمة في إنشاء قسم جراحة الفم والفكين – مستشفي الدكتور سليمان فقيه–
جدة ,الملكة العربية السعودية .7919
 عيادات طب األسنان  -وزارة التعليم العالي .7991
 المساهمة في إنشاء كلية طب األسنان جامعة الملك خالد – أبها – المملكة العربية
السعودية.
 المساهمة في إنشاء كلية طب األسنان جامعة القصيم وتطبيق نظام تعليم طب
األسنان عن طريق قاعدة المشاكل ) – (PBLالمملكة العربية السعودية.7111 -
 إنشاء مركز تدريب وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والعاملين بكلية
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طب الغم واألسنان – جامعة القاهرة .7177
بعض الجمعيات العلمية:
 الجمعية األمريكية لطب األسنان  ,ADAوالجمعية المصرية لجراحة الفم
واألسنان.
 الجمعية المصرية لجراحة الوجه والفم والفكين .وجمعية زراعة األسنان المصرية.
 جمعية طب األسنان السعودية ,الرابطة العربية لجراحة الفم والوجه والفكين.
 عضو اللجنة القومية لوضع الدليل القومي للتحكم في العدوى بالمستشفيات
والعيادات والمراكز الطبية.
 محكم لمجلة منظمة الصحة العالمية – المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط.

شوية فرفشة

عندك تسويس في الضرس العقل

كمسري أبوه مات ماشى في الجنازة يقول يا حضرات الجنازة فاضية آدام* .
مرة واحد مصوراتي طلعله عفريت حمضه.
في ثالثة صعايدة ركبوا هليكوبتر لما حسوا بالبرد طفوا المروحة
*****
الباب اللي يجيلك منه الريح شيله وركب قبنورى.
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ضربوا األعور على عينه قال كسرتوا النضارة.

جانب من الرحلة الترفيهية التى أقامتها الكلية
للموظفين

روحانيات
من فضل رمضان ان فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار ,لقول رسول
هللا  إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت
أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى
مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وهلل عتقاء من النار وذلك في
ضانَ إِي َمانًا
صا َم َر َم َ
كل ليلة ويغفر هللا لمن صام رمضان لقوله َ  منْ َ
سابًاُ ,غفِ َر
سابًاُ ,غفِ َر لَهُ َما تَقَ َّد َم ِمنْ َذ ْنبِ ِهَ ,و َمنْ قَا َم لَ ْيلَةَ ا ْلقَ ْد ِر إِي َمانًا َو ْ
َو ْ
احتِ َ
احتِ َ
لَهُ َما تَقَ َّد َم ِمنْ َذ ْنبِهِ.
أيضا تغلق أبواب النار
وفي رمضان تزكية للنفس وقرب من هللا ,فيه
ً
وتصفد الشياطين وتفتح أبواب الرحمة.وقت الصيام في رمضان من بزوغ
الفجر وحتى غروب الشمس ,ورد في القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل (اآلية
 711من سورة البقرة) ومعظم الصائمين يصحون قبل بزوغ الفجر ويتناولون
وجبة صغيرة ويشربون الماء (تسمى هذه الوجبة السحور) استعداداً ليوم
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الصوم ,وقد ورد عن فضل السحور أن رسول اإلسالم  قال "تسحروا فإن في
أيضا يجب أن يمتنع المسلم عن الكالم البذيء
السحور بركة"وفي الصوم
ً
والفعل السيئ كما ورد في الحديث الشريف "إذا كان يوم صوم أحدكم؛ فال
يرفث وال يصخب ,فإن سابه أحد أو قاتله فليقل اللهم إني صائم" .قال تعالى"
ان]
ضانَ الَّ ِذي أُ ْن ِز َل فِي ِه القُرْ آَنُ هُدًى لِلنَّاسِ َوبَيِّنَا ٍ
[ َش ْه ُر َر َم َ
ت ِمنَ الهُدَى َوالفُرْ قَ ِ
(البقرة )711:في كل سنة نستقبل ضيفا عزيزا على قلوبنا وهذا الضيف ال يأتي
في العام إال مرة واحدة فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن وشهر تفتح فيه أبواب
الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين وفيه ليلة عظيمة ليلة
خير من ألف شهر وهي ليلة القدر ويستحب في هذا الشهر تعجيل اإلفطار
وتأخير السحور قال النبي "ال تزال أمتي بخير ما قدموا الفطور وأخروا
السحور" وفيه تجب القيام باألعمال الصالحة وال تنسى ذكر هللا واالستغفار مع
قراءة كتاب هللا  وفي هذا الشهر مؤازرة إلخواننا المسلمين في الدول الفقيرة
وتعويد النفس على الصبر.
همسات
أروع ما قاله هتلر...

* ال تجادل األحمق ...فقد يُخطئ الناس في التفريق بينكما.
* المهزوم إذا ابتسم  ...أفقد المنتصر لذة الفوز.
* ال تتحدى إنساناً ...ليس لديه ما يخسره.
* إذا طُعنت من الخلف ...أعلم أنك في المقدمة.
ومن أروع ما قاله أنيس منصور...

 تعرف أنك كبرت وطال عمرك عندما يقول لك أي واحد ومن غير
مناسبة :ربنا يديك الصحة وطول العمر.
 ال ترم زوجتك بوردة ..ارمها بشجرة  ...........ورد.
 النساء دجاج وسالحف .السلحفاة تبيض ألف بيضة وال يدري بها أحد..
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الدجاجة تبيض فتفضح الدنيا!
الذين يقولون إن الحياة تبدأ من األربعين ..لم يقولوا لنا أي نوع من
الحياة.
سر الزواج الناجح .............ال يزال سرا.
هناك فرق أن تحبها ألنها جميلة ..وأنها جميلة ألنك تحبها!
من ال صديق له في صحته ..ال صديق له في مرضه!
المرأة تتجه إلي هللا عندما ينصرف عنها الشيطان!
المرأة متسامحة جدا ,إنها تغمض إحدى عينيها عن عيوبك ,وتراها بالعين
األخرى.

06

العدد الثاني االثنين  9يوليو 2102م  /الموافق  09شعبان 0311هـ

رسالة إلى الوالي

أقول له أال تعيش في برج عالي بعيد عن الشعب فالشعب المصري من
أطيب الشعوب علي وجه األرض ,وعليك أن تحتك بالشعب وتقترب منه وال
تعتمد علي تقارير معاونيك ومساعديك ألن هذا هو أول خطوات النجاح ,وأقول
ضا أن تحاول إعادة األمن المفقود للمواطن و أن تعيد ثقة الشعب في جهاز
لك أي ً
الشرطة وكلي ثقة في وجود الشرفاء في كل مكان ,أخيرا وليس آخرا أن تجعل
ميدان التحرير ومطالبه نصب عينيك فقد جلست علي كرسي الرئاسة بفض ًل
ميدان التحرير ولن نسمح بأي حال من األحوال بخلق ديكتاتورا جديدا أو فرعونا
آخرا يلهب ظهورنا بالسياط وسنقف لك بالمرصاد إذا حاولت التخلي عن تعهداتك
السابقة للشعب المصري بجميع أطيافه بأنك ستكون رئيسا لكل المصريين وأن
وزارتك ستكون وزارة تمثل جميع القوي السياسية في مصر … ..فمرحبا بك
رئيسا للجمهورية بل أول رئيس مدني لمصر وحذار من ميدان التحرير ومن
المتربصين لعد أنفاسك عليك … .وأخي ًرا أعانك هللا علي هذا الحمل الثقيل.
سيد محمود
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فعاليات مؤتمر الوحدات ذات الطابع الخاص التحديات
والحلول

ا .د /حسام كامل رئيس الجامعة -فى نقاش مع ا .د /هشام قطامش  -عميد الكلية
و ا .د/هبة نصار  -نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

فمع دقات الساعة التاسعة صباح يوم الثالثاء الموافق  77يونيو 7177
بدأت فعاليات مؤتمر الوحدات ذات الطابع الخاص بقاعة المؤتمرات بمقر
المدينة الجامعية لجامعة القاهرة الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بالجامعة؛ تحت عنوان" :الحلول والتحديات" ,وذلك من خالل  9ورش عمل
على مدار اليوم ,والتي تناقش المشاكل التي تتعرض لها المراكز البحثية
واإلنتاجية والخدمية ,إلى جانب القضايا القانونية والمالية واإلدارية بالجامعة
مثل اللوائح القانونية والمالية ,وسبل مواجهة معوقات التمويل والتسويق,
وتطوير دور المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص ,وقد شاركت كلية طب الفم
واألسنان ضمن العديد من الكليات في المؤتمر الذي حضره
أ.د .حسام كامل -رئيس جامعة القاهرة ,و أ.د .هشام قطامش -عميد كلية طب
الفم واألسنان و أ.د .محمد شيرين -وكيل كلية طب الفم واألسنان لشئون البيئة
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وخدمة المجتمع ,و أ.د .عصام عزيز -رئيس العيادة المركزية للدراسات العليا
والمنسق العام للمعرض ,وقد أفردت كلية طب الفم واألسنان نشاطات وحداتها
المتمثلة في وحدة العالج بأجر وعالج أسنان األطفال وذوي االحتياجات
الخاصة ووحدة التعليم المستمر ووحدة األبحاث ,وقد القت نشاطات الكلية إقبال
من الحضور ,حيث تشرف القطاع بعرض أنشطته على أ.د .حسام كامل رئيس
الجامعة ,وكذلك الحضور من األساتذة وضيوف المعرض الذين أضافوا الكثير
بحضورهم ومشاركتهم الفعالة ,حيث تلقى قطاع الكلية شٌكر العديد من الضيوف
حول الخدمات المعروضة ,إلى جانب اقتراحاتهم الفعالة التي تضعها الكلية دائماَ
نُصب أعينها لتنال هذه الثقة من الجميع ولتحقيق ما تصبو إليه من أهداف.
أمل حمدين
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الجندي المجهول

هناك بعض اإلدارات الحيوية التي تعتبر أحد األعمدة الرئيسية للعمل
االدارى بالكلية ولكن على الرغم من أهمية اإلدارة ودورها الفعال إال أن هذا
الدور غير ملموس بالنسبة للبعض فقررنا تسليط الضوء على هذه اإلدارات
الشهيدة حتى تحصل على حقها الطبيعي من التقدير واالمتنان.
ونستهل عملنا بإدارة الكادر الخاص وقبل أن نتعرف على هذه اإلدارة
الهامة دعونا أوال نتعرف على كتيبة الجنود المجهولين العاملين بتلك اإلدارة
الشهيدة وهم:
 أ  /هند إبراهيم محمد ....
مدير إدارة الكادر الخاص.
 أ  /نجاة على كريم ....
مسئول أجازات المرضية ورعاية األسرة والظروف
الخاصة.
 أ  /عزه أحمد على ....
مسئول اإلحصائيات وانتدابات األساتذة واألساتذة
المساعدين.
 أ  /غادة محمد فريد ....
مسئول انتدابات المدرسين وتعيين المدرسين المساعدين.
 أ  /محاسن صديق إبراهيم....
مسئول المدرسين واألساتذة المتفرغين والغير متفرغين.
 أ  /دعاء عبد المجيد....
مسئول المؤتمرات والبعثات والمنح.
 أ  /رشا عبد الراء وف ....
مسئول تعيين األستاذ واألستاذ المساعد.
 أ  /نظلى إبراهيم محمد....
مسئول اإلعارة وأجازة خاصة فقد زوج أو زوجه.
 أ  /غادة عبد المجيد....

21
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مسئول تكليف المعيدين.
 أ  /حاتم عبد الجليل صالح....
مسئول رصيد األجازات.

ومن التعريف السابق يتضح أن طبيعة عمل الكادر الخاص هي :التعيينات
(من معيدين لمدرسين مساعدين لمدرسين ألساتذة مساعدين) واألجازات
بأنواعها(رعاية طفل – ظروف خاصة فتره قصيرة للعالج  -مؤتمرات – أجازه
خاصة فتره طويلة اعارات – رصيد أجازات – أحاله للمعاش سن  – 91أساتذة
غير متفرغين سن.)11
وهذه اإلدارة مثل باقي اإلدارات يبدأ عملها في التاسعة صباحا وينتهي في
األيام العادية في الساعة الثانية ظهرا إال أنه في الظروف االستثنائية مثل أيام
المجلس(كليه –جامعه) يمتد الوقت ويصبح بال نهاية حتى نهاية المجلس وفى
خالل تلك الفترة يواصلوا عملهم بكل تفان وإخالص دون تعب أو ملل.
ف أردنا من خالل هذه النبذة المختصرة عن إدارة الكادر الخاص أن نسلط
الضوء ولو قليال عن دوره وأهميته بالنسبة لكليتنا فله منا كل الشكر والتقدير.
ياسر محمود
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إنجازات الشهر

 -7قافلة عالجيه أقيمت في عزبة خير هللا بمنطقة مصر القديمة.
 -7مشروع تدريب لطلبة الكلية بالصف النهائي وكذلك أطباء االمتياز وذلك
للتعرف على الشخص المعاق وعلى كيفية التعامل معه بمؤسسة القاهرة
للتدخل المبكر.
 -0االنتهاء من إنشاء مظله مع تطوير االستراحة الخاصة بالمرضى والملحقة
بعيادة التشخيص وذلك لرفع المعاناة عن المرضى المترددين.
 -9انتهاء مركز التدريب وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية من
دورة تدريبية في مجال استخدام التكنولوجيا في التدريس والتي أقيمت ألعضاء
هيئة التدريس.
 -1تجهيز عدد  71صندوق لالقتراحات والشكاوى للمرضى بناء على طلب من
لجنة متابعة المرضى بالكلية إيذانا ببدء فعاليات اللجنة.
 -9انتهاء لجنة مكافحة العدوى من دورة التوعية في مجال مكافحة العدوى
للسادة الموظفين والعاملين بالكلية.
 -1إنجاز  %11من أعمال التوصيالت لتركيب  11كشاف طوارئ بالكلية.
 -1بدء أعمال التشوين لمعدات جهاز اإلنذار المركزي بمبنى الكلية الرئيسي مع
بدء أعمال التركيب.
 -9تعيين عامل مختص بأعمال تجميل األشجار وتوريد المعدات الالزمة.
 -71التحضير إلنشاء وحدة طوارئ استقبال  79ساعة.
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كيف تتخلص من العصبية؟؟؟

 -7نظم أوقاتك ووقت إنجازها تجنبا ً للتأجيل والشعور بالقلق إزاء عدم القيام بها.
 -7تجنب األشخاص الذين يزعجونك (الثرثارين-الحزانى-المضطربين)...الخ.
 -0عدل أسلوبك مع الناس وطريقة التحدث معهم بما يضيف الهدوء واالتزان كسمة
بارزة من سماتك الشخصية وبما يحفظ لك هدوءك النفسي..
 -9تناقش بهدوء وال تجادل على اإلطالق.
 -1بين الوقت واآلخر اختلس دقائق ليس أكثر وأبعد أعصابك عن التوتر والتعب
وتمدد بالجلوس وأطبق جفنيك وتنفس بعمق وقرر أال تتعصب نهائيا.
 -9اطرح جانبا ً كل ما هو مهيج للعاطفة أو الشهوة وكذا كل شئ من شأنه أن يجرح
حساسيتك ويثير عواطفك.
 -1احرص على اغتنام كل فرصة تتاح لك لالستمتاع بالهواء الطلق واالستلقاء
لالسترخاء وتجنب أن تعطي فوق طاقتك من جهد ,ألن لكل إنسان طاقة محدودة
وإال وقع في فخ العصبية.
 -1حاول أن تحل كل مشكلة ال تجد لها حل بنفسك وال تتهيج بل فكر فيها مرة أخرى
بدون عصبية وهذا يعطيك سعة صدر وقوة تحمل.
 -9تذكر قبل أن تنتابك العصبية أن هزه العصبية تستهلك الطاقة العصبية التي لديك,
وتحمل بصبر أخطاء اآلخرين وتذكر كم أخطأت أنت معهم وتسامحوا معك.
 -71إذا واجهتك مشكلة في جو كدر فألقها بعيداً وتناول حلها في وقت آخر.
 -77علماء علم النفس التحليلي يقولون لك أنت في عالم تملؤه الغباوة وفيه
%71حرموا من كل نور ومعرفة %11 ,متوسط و  %71الذكاء  ..وهو حال كل
مجتمع إنساني في الوقت الحاضر تقريبا ً فإذا تعصبت أمام كل فرد فلن يكون مصيرك
إال كناطح الصخرة.
 -77أحرص على غذاء متوازن وكمية وافرة من السوائل وخاصة الماء وال تنسى
النوم الهادئ بحيث ال يقل عن 8ساعات.
دعاء شاكر
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وحدة التعليم المستمر
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اجتماعيات
تهنئة من القلب لـ
 أد /راجية منير -لفوزها في انتخابات رئاسة قسم جراحة الوجه والفكين.
 أد /إيمان صالح الدين -لترقية سيادتها لدرجة أستاذ بقسم التيجان
والجسور.
 د /حازم شوقي -لحصوله على درجة الدكتوراه  -قسم الجراحة.
 د /عمرو البيلي -لحصوله على درجة الدكتوراه -قسم التقويم.
 ط /شيرين حسن -لحصولها على درجة الماجستير -قسم األطفال.
 ط /ريم عبد الفتاح  -لحصولها على درجة الماجستير -قسم التيجان
والجسور.
 ط /هالة رفيق الفيومي -لحصولها على درجة الماجستير -قسم األشعة.
 ط /ريم عبد الحليم  -لحصولها على درجة الماجستير -قسم التركيبات
المتحركة.
 ط /مروة حسن إبراهيم -لحصولها على درجة الماجستير -قسم العالج
التحفظي .
 أحدث مولود في الكلية عمر ابن ا /عبد الرحيم
حسن.
بمركز الحاسبات والمعلومات
 زفاف األستاذ إسالم حسن بالمكتبة الرقمية
 خطوبة األستاذ محمد سمير أبو الفتوح بإدارة
المخازن
 خطوبة األستاذة شيماء صبري بمعمل التركيبات الثابتة
مع تحيات إدارة العالقات العامة
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السادة الزمالء للشكاوى يوجد صناديق خاصة صممت خصيصا لكم لتقديم
اقتراحاتكم وشكواكم.

لالعالن على صفحات المجلة
رجاء االتصال على مكتب وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أو االتصال على إدارة العالقات العامة
17770119909

