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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  .. لم يعلم  ما اإلنسانالحمد هلل الذي علم بالقلم علم  …

 األعوام سلسلة إلىهنئكم جميعا بمناسبة بداية مشوار دراسي جديد يضاف بدايتا أ

 ، السالفة

ا ال تأتي بمعجزة النجاح والوصول للمراتب العلي وال شك أن سبل العلم والتفوق وطرق

 وهلة ، أولوال من 

 األهداف فان هذه هي بداية المشوار وبداية الطريق لنيل درجات العلم والنجاح وتحقيق

 ..كل فرد منا إليهاالتي يصبو 

  .. يوم حتى يصل لما يريد أولمن  وإعماله أوقاتهيستغل  أنفعلى كل منا 

قل هل ) الشدائد قال تعالى  لصبر علىالعلم والمجاهدة في طلبه واب إالوال يتحقق ذلك 

 ) يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون

يكون فاتحة خير ووئام ، للعلم والرشاد  أننبارك لكم عامكم هذا ونسأل هللا  أخرىمرة 

.. 

 .. وبركاته هللاهذا والسالم عليكم ورحمة 

 

 
هشام / أد                                                                     

 قطامش

                                                                                         

 عميد الكلية
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��لحظة من فضلك

��
 كيف يتم التعامل مع مريض التهاب الكبد الوبائي ؟

عالجه في نهاية  يتم أنفي حالة وجود مريض مصاب بمرض معد كالتهاب الكبد الوبائي يفضل  -

وحتى يتسنى لنا الوقت لتنظيف وتطهير العيادة ويفضل في  ىانتشار العدواليوم حتى نقلل فرصة 

هذه الحالة تعقيم أدوات هذا المريض منفردة وفي حالة عالج الجذور يتم التخلص من مبارد قناة 

��ىأخرالعصب المستخدمة وعدم إعادة استخدامها مرة 
 

�� النظافة

 
هي العنوان الظاهر لحضارة ورقى األمة والدولة وما ابتلينا به في هذه األيام النظافة 

من القيم الجميلة  بالدنا قد أدى إلى سؤ سمعتنا وكيف ذلك والنظافة في سئ  من مظهر

وقال صلى هللا عليه وسلم إن هللا تعالى  لديننا الحنيف وعنوان لجماله وذوق أهلة

 نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس  ثرجميل يحب الجمال ويحب أن يرى أ

بَنِي آَدَم قَْد أَنَزْلنَا َعلَْيُكْم لِبَاساً يَُواِري  )والنظافة من كمال جمال الظاهر قال تعالى

ِ لََعلَّهُمْ  َسْوَءاتُِكْم َوِريشاً   (يَذَّكَُّروَن  َولِبَاُس التَّْقَوَى َذلَِك َخْيٌر َذلَِك ِمْن آيَاتِ هللاه

 ة في القرآن والسنةالنظاف

 

��(إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا: )قوله تعالى
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض وال تقربوهن : )وقوله عز وجل

��(حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا إن هللا يحب التوابين ويحب المتطهرين
��(وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا: )وقوله تعالى

 نظافة الجسد والملبس

 

وال يجوز له أن يتخذ  والمسلم يلبس الثوب النظيف ويتخذه من نوع يتالءم مع إمكانياته وسعته،

 ال يدخل الجنة من كان فى ” : وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه. من ثيابه مجاالً للخيالء والكبر

جميل يحب  إن هللا: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، فقال : مثقال حبة من كبر، فقال رجل  قلبه

  الجمال، الكبِر بطر الحق وغمط الناس

  وقد ورد أن المصطفى صلى هللا عليه وسلم لم يتسخ له ثوب

” : صالته قال تعالى  صحة في  دنه شرطوقد حكم اإلسالم بأن طهارة ثياب المصلي كطهارة ب

  “ وثيابك فطَّهر

 نظافة المسكن

 

 االكتئاب وخبث النفس قذارة أسبابانشراح النفس المكان الطيب الطاهر النظيف ومن  من عوامل

يَل َوَعِهْدنَا إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماعِ  بيت هللا قال تعالى إلقامةالمكان كما أنها شرط لصحة الصالة وشرط 

ُجودِ  أَن طَهَِّرا بَْيتِيَ  كَّعِ السُّ إن هللا ” : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  لِلطَّائِفِيَن َواْلعَاِكفِيَن َوالرُّ

وقد “كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم  طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة،

سجد ودفن النجاسات وما يلحق به أذى وبما أن وسلم بنظافة الم رسول هللا صلى هللا عليه أمر

  فيالبصاق )فقد أصبحت طهارتها الزمة قال صلى هللا عليه وسلم  جعلت مسجدا وطهورا األرض

  المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
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نقل خبرات  فيمما ساعد   العينيقصر  أسنانوكلية طب  األلمانية األسنانزراعة 

 العينيقصر  أسنانوطالب كلية طب  أساتذةالعالمية إلى  األسنانجمعية زراعة  أعضاء

 الذي األسنانلطب  األول الدوليالفضل ترأس المؤتمر  أبوخالد .د أنإلى  أشارتكما 

 2112عام بالقاهرةانعقد 

جامعة النهضة بعد  األسنانالفضل تولى عمادة طب  أبوالدكتور خالد  أنالجدير بالذكر 

 ة السعوديإلى  إعارتهقطع  أن

 التيية العظيمة الشخص هذه إلىنتقدم بالشكر والعرفان  أن إالوفي النهاية ال يسعنا 

 في كليتنا ونتمنى له دوام الصحة والعافية والعطاء  أثرت

 سيد محمود
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 همسات 

 أنيس منصور هقالأجمل ما 

 

 سعادتك  : النفس والصحة بألوف األفكار واالقتراحات والبرامج والهدف امتألت كتب علم .  

 ك وصمةوواحد يتر  .. واحد يترك بصمة  : في هذه الدنيا نوعان من الناس !   

 نادرة: وفي الزواج . ُمصادفة  : السعادة في الحياة . 

 الناس أنت سيدإذا          أنت أعزب 

 بقية الناس أنت مثل إذا        أنت متزوج . 

 الناس أنت أتعس إذا          أنت مطلق . 

 عيد ميالد المرأة وينسى سنها الدبلوماسي هو الذي يتذكر!. 

  أمتع من كتب التاريخ الزواج، ألن القصصالرجال يفضلون الحب على! 

 جيبي زوجتي كالكمساري عندما أراها أضع يدي في! 

 حياتنا هذه..رحلة طويلة من ظلمات الرحم إلى ظلمات القبر! 

 أقسى تصيبنا مرة واحدة على األقل وكلما أصابتنا في سن متأخرة كانت كالحصبة  الحب!�� 

    أن نحبفي حياتنا مصيبتان أن نعيش بال حب و!  

 

 
 المجهول الجندي

 
 

يقوم على كاهلها  والتيالصيانة  إدارةالكلية وهى  أعمدةهذا العدد على عمود هام من  في نسلط الضوء

السباكة  أعمال لوميتالدهانات ونجارة وأو األسنانتعقيم ووحدات  أجهزةمن صيانة  أعمالعدة 

 وهكذا الكلية من الداخل والخارج إنارة إعادة فيوالكهرباء 

وال ننسي بالذكر الدور الكبير الذي يقوم به فنيين األجهزة الطبية في تجهيز وحدات األسنان شراء قطع 

الوحدات لجعلها على  لالغيار الالزمة للوحدات والتي يقومون بتركيبها وذلك لتقليل النفقات واستكما

 أهبة االستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد 

الكلية حتى تفتح من الخارج حسب مطالب لجنة الجودة  أبواببتعديل جميع  ألخيرةا اآلونة فيفقامت  

جميع التجديدات  فيكما يقومون بالمساعدة وتركيب كشافات الطوارئ في جميع العيادات والطرقات 

وتنمية  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع /والسيدالكلية عميد  /وهذا بتكليفات من السيدداخل الكلية 

كتيبة كبيرة من الجنود و محمد حماد/ والسيد مدير الصيانة  مصطفى حسين/ السيد  إلى بيئة ال

دون  وإخالصن عملهم بكل تفان وعمل يكلفون به ويواصل يالقيام بأ فيالذين ال يترددون المجهولين 

على هذه فأردنا أن نسلط الضوء توفر لهم كل احتياجاتهم  التيالحالية  اإلدارةظل  فيملل  أوتعب 

 اإلدارة وأهمية دورها في الكلية فلهم منا كل الشكر والتقدير

 

 مع تحيات إدارة العالقات العامة واإلعالم                                                                  
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 كيف تكون مميزا فى عملك
 

 يها ، بل وتحقيق نتائج حدد بدقة األهداف التي تنوي تحقيقها وأسـعى جاهداً الوصول إل
  تفوقها

  ال تحاول إثبات جدارتك وكفاءتك لرئيسك عن طريق تذكيره باالنجازات التي حققتها والتي
  تعرف أنه على علم بها

 العمل ، أو محاولة إظهار تفوقك من خالل  في  تجنب مقارنة إنجازاتك بانجازات زمالئك
  وأخطاء اآلخرين مساوئعرض 

 ، تبرير التقصير أو االفتخار بأسباب  في  واحرص على عدم المبالغة قدم لرئيسك نتائج
النجاح ، فالرئيس يهمه أن يرى النتيجة التي حققتها ، وهو يعرف ويقدر لك الجهـد الذي 

  . بذلته

 المسئولنتائج العمل ، وأن معايير الجودة يحددها كل من  في  تذكر أهمية النوعية والجودة 
  . هذه المعايير وااللتزام بها والعميل ، فعليك معرفة

 علماً بأن إتقان  يتمتعون بهذه المهارة المسئولينإن عدداً قليالً من ،مهارة الكتابة  أتقن ،
  مراكز إدارية عليا كتابة التقارير بدقة وبساطة من المؤهالت المطلوبة لشغل

  العميل أو المسئولأحسن االستماع ، وتأكد أنك تفهم ما يريده .  

 ومواعيدك ومالحظاتك أوالً بأول وراجعها دورياً  أفكاركعتمد دائما على الذاكرة ، دون ال ت
  .الضروريةوللتخلص من البيانات غير  تنفيذها لمتابعة 

 .زعجي إن أشد ما  عند الحاجة إليهاسرعة الرجوع  في نظم أوراقك وملفاتك بشكل يساهم 
  لومات المطلوبة منكرئيسك هو االنتظار لمدة طويلة للحصول على المع

 .تجنب تكديس األوراق والملفات على مكتبك ألنهــا تعطي االنطباع لرئيسك بأنك متأخر  
  . على عكس ما يعتقد البعض بأن ذلك دليل على أعمالهم عملك  زانجا  في

  أو العميل يشك  المسئولكن صادقاً دائماً ، ألن عدم قول الحقيقة ولو لمرة واحدة يجعل
  صدق ما تقول  في دائماً 

  في واإلتقانوالصدق  األمانةهللا يرانا ونحن نعمل ، فنعمل بما يرضي هللا من  إننتذكر  
  إعمالناجميع 

  غيرها أو اإلدارية مالناأعمجال    في أنفسناالبحث عن الجديد من المهارات لتطوير  

  فريق إداري متكامل ومتعاون  إلىالناجح يحتاج  اإلداريبأن العمل  أيضانقول  أنوممكن
 . أعمالهابجميع  اإلدارةهذه  إنجاح  في أهدافهمومتفاهم مع بعضهم البعض يسعون لتحقيق 
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 الفضل           نائب رئيس جامعة النهضة  أبوخالد / برئاسة أد

 والفكيين جامعة القاهرة الوجهجراحة  أستاذطارق عباس             / دورئاسة أ

 هشام قطامش           عميد الكلية / ورئاسة أد

 ستار يسيتجونسون العالمية بتنظيم محاضرة بفندق  أندقامت شركة جونسون 

 وكان يحاضر فيها     ثم تبعها عشاء للسادة الحضور 

 والفكيين جامعة القاهرة  الوجهجارحة  أستاذ                 الشرقاويطارق / أد

  جامعة القاهرة التحفظيمحمد عبد المحسن              رئيس قسم العالج / أد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منصة رئاسة الجلسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د المحسنمحمد عب/ أد                                               طارق الشرقاوي           / أد
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 السعادة الزوجية

 .مطلب عزيز لكل أسرة وهدف قريب المنال لكل من حرص عليه وسعى إليه  

األسرة السعيدة مرتع العطاء واألمان وراحة البال وطريق النجاح ، ونقدم لكم وصفة نافعة بإذن 

 -:هللا للحياة الزوجية السعيدة فنقول

ة وإذ بنا نسمع عن غيرة المرأة الجنونية من أمه عادةً الرجل هو الذي يغار على المرأ -:أوالً 

 فأمرإذا أردت أن تطاع : وأخواته ومن أمور كثيرة ال يحق لها الغيرة فيها، يا أختاه الحكمة تقول

 بالمستطاع 

أشعريه دائما باألمان والثقة وبأنك تتمنين أن تطول الحياة بكما معا ومع أطفالكما، وابتعدي  -:ثانياً 

ال تحقري أعماله وال مشترواته، وال تقللي من شأنه أو من شأن وظيفته أو شهادته، عن األحقاد، 

 . سوف تنسفين كل عوامل المحبة واالحترام بينكما فهذه األعمال إن وقعت فيها

 لماذا نجيد التحدث برقة وإيثار مع الناس وال نتحدث بذلك مع أزواجنا وأوالدنا؟  -:ثالثاً 

تبدلين طريقة التحدث العدائية مع زوجك وأبنائك ، بل تحدثي بكل هدوء ليتك يا أختاه من اليوم 

الكالم بدون فائدة، وابتعدي عن الدعاء عليه بالسوء ومن التهديد  وال تكرريومنطقية وبما يفيد، 

بل أبدلي الجدل بالتفاهم وأبدلي الدعاء .. فكال الطريقتين ال فائدة منها إال زيادة الحقد والمشاكل

 .النصح واإلرشاد جربي ذلك وسوف تكسبين بإذن هللاب السيئ

مهما طالت العشرة بينكما فال تهملي أناقتك وال نظافة المنزل، باألخص غرفة النوم، فهي  -:رابعاً 

ينسى  فمن خاللها يمكن أن.. توليها عناية خاصة فعلى المرأة أن أحب الغرف إلى قلب الزوج

وبالتالي عليك أن ال .. ونكد المعايش وصعوبات الحياة الزوجان الهموم وترتفع غيوم الخالفات

تجعلي شكلها يبدو قديما ، بل احرصي على تجديدها ودوام تنظيفها وتغيير ترتيبها بين الحين 

واحرصي على دوام تعطيرها وتزيينها في حدود طاقة البيت المالية وإياك وإهمالها فهي .. واآلخر

 .مدخل الشقاق وعدم الوفاق

تبذلينه في العناية بزوجك على نظافة البيت وال تندمي على الجهد والوقت الذي سوف واحرصي 

، وعليك مع هذا أال تغضبي من أخطائهم المتتالية والتي أنت تظنينها جحودا ، قال كوأبنائ

- :الشاعر

 ترمى بصخر فتعطي أطيب الثمر           كن كالنخيل عن األحقاد مرتفعا                  

بدعوى البحث عليك أن تكتمي جميع أسراركما وإياك ونشر مشاكلكما بين الصديقات ولو  -:ساخام

تي إن شكواك للناس لن تفيدك شيء بل إنها تقلل من شأنك ومن احترامك عن حل، صدقيني يا أخ

وإياك والجدل معه وأمام .. في نظر الغير، مع تعريض بيتك للفضائح ونشر ما ينبغي ستره

ركي الغضب فجميعنا يمكنه أن يعود نفسه على قوة االحتمال كما أرجو أن ال تحرجيه األطفال، ات

 .وال أن تشكيه ألهله

أرجو أن تمحي كلمة طلقني من قاموس حياتك فالطالق لن يريحك وال سيما بعد أن  -:سادًساً 

صيلة لتلك تنجبي األطفال، والزوج كثيراً ما يكون متعقال وال يستجيب لمهاترة الزوجة، لكن الح

الطالق يا أختاه هو سبب .. المهاترات هو قلق األبناء وزرع الخوف الدائم في حياتهم بالطالق

 .االجتماعية  البنات وتعاسة األم وتدهور الحياة تعاسة األبناء وانحراف
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ال تكذبي على زوجك أبداً، وال تعصيه في أمر من األمور إال فيما كان فيه معصية هلل  -: سابًعا

في معصية الخالق، وإن كنت تخافين جبروته ال تقولي له الذي  رك وتعالى؛ إذ ال طاعة لمخلوقتبا

متعقال متقبال، وسوف يكون الموقف في صالحك  أخبريه عندما يكون هادئا حدث وهو غاضب،

بإذن هللا تعالى وقتها سيصبح جميع أبنائك صادقين صرحاء ال يخافون من كلمة الحق 

 .راف بالحق فضيلةبأن االعت وتذكري

احرصي على عمل اجتماع أسري كل أسبوعين مرة يكون الحديث لوالدهم ومرة يكون  -: ثامناً 

فيها الحديث لك وقدمي التوجيهات ألبنائكما على شكل طلب رقيق وحث األبناء على النجاح 

ب التقريع بصورة أمنيات ألن نراكم بإذن هللا تعالى كذا وكذا وليس باألسلوب القديم وهو أسلو

 .والتهديد و المقارنة باآلخرين مما يجعلهم يشعرون بالنقص في نفوسهم فتكون النتائج عكسية

دائما وأبدا أسمعي زوجك وأسمعي أبنائك كلمة الحمد هلل الذي جعلكم أسرة وعائلة واحدة وأعطاكم 

م و يشعر الجميع من نعمه العظيمة وعددي نعم هللا عليكم حتى يشعر الجميع بالنعم التي تحيط بك

 والسعادة، وذكريهم باهلل تعالى وبعظيم هذه المنن التي أنعمها عليكم بالرضي

 .  مع أصدق دعواتي للجميع بالتوفيق. 
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 خبر على الماشي

 

 

 % 211بدال من %  221تقرر زيادة حافز الجامعة إلى 

%2بدال من %  2كما تقرر زيادة مكافئة االمتحان إلى 
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��عزاء برقية����

 
 عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملين بالكلية بخالص العزاء إلى/ السيد أديتقدم 

 زينب احمد الزيادى     لوفاة شقيقتها / السيدة 

 في وفاة والدها     أمال عبد القوى/ السيدة 

 في وفاة والدتهما      هبة فتحي /أمل فتحي    والسيدة /السيدة 

 في وفاة والده       منعمأكرم عبد ال/ والسيد 

 في وفاة والدتهما       هدى شعبان / واآلنسة   هدية شعبان /واآلنسة 

 مع خالص عزاء العالقات العامة                                                                     
 

 تهنئة من القلب 
 بالتهنئة إلى ين بالكليةعميد الكلية والسادة الوكالء والعامل/يتقدم السيد أد

 احمد محمد السباعي لتولية مدير أدارة شئون الطلبة   /السيد 
 نسرين بالحسابات الخاصة /أنجى شاهر نجله األستاذة /  وخطوبة اآلنسة 
 دعاء سيد شاكر بمركز التعليم المستمر/  وخطوبة اآلنسة 

 حرية منصور/ة مصطفى حسين والسيد/نجل السيد محمد مصطفى / األستاذوخطوبة 
 عبد الجواد بالزفاف السعيد  السيد احمد  /والسيد 
 سهر حنفى/حمدي لزفافه على اآلنسة احمد   / والسيد

  عادل محمد دسوقي لخروجه على المعاش/ والسيد 
 على مختار  بالمولود الجديد  /السيد و        

 
 مختار جنات على

 
 
 

 للسادة كبير بدرجة مدير عامدرجة  إلىترقية بالكما نتقدم بالتهنئة 
 بدرجة مدير عام أخصائيينكبير 
 عواد موسي إمامعواد / السيد  .0

 راوية السيد عبد العزيز/السيدة .2

 إبراهيمسميحة عبد الفتاح يوسف /السيدة  .2

 سلوى السيد احمد /السيدة  .1

 يوسف حسنى شكريسناء /السيدة  .2

 عالء الدين محمد محمد  /السيد  .2

 مد عفيفيسلوى مصطفى اح/السيدة  .9

 توفيق  وجديعال  /السيدة  .1

 بيوميمحمد السيد  أحالم/السيدة  .9
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 كبير فنيين بدرجة مدير عام
 سوسن عبد الحميد /السيدة  .0

 العال  أبوعصام زكى /السيد  .2

 مصطفي حسين السيد/السيد  .2

 فاتن حنفي سيد محمد/السيدة  .1

 نجيب محمود سليمان /السيد  .2

 محمد حماد محمد احمد/السيد  .2

 شفيق رزق ديمج/السيد  .9

 كبير تمريض بدرجة مدير عام
 مونا محمد احمد جاد/السيدة  .0

 على إبراهيم أسامة/السيدة  .2

 العطار حسن احمد محمد أمال/السيدة  .2

 محمود سليمان إبراهيمماجدة /السيدة  .1

 بثينة عبد هللا عبد العزيز/السيدة  .2

 نبيلة محمد على الديب/السيدة  .2

 المجد أبوعايدة /السيدة  .9

 عبد المجيد حلمي يمانأ/السيدة  .1

 سمير مصطفى عبد هللا/السيد  .9

 إبراهيمحسن  إبراهيمفاطمة /السيدة  .01

 الجوهريليلى عبد اللطيف رجب /السيدة  .00

 معوض محمد هيكل  أيمان/السيدة  .02

 روحية محمد محمد نجم/السيدة  .02

 بدرجة مدير عام كتابيكبير 
 نبيلة عبد السالم عبد العزيز/السيدة  .0

 محمود علىزينات حسن /السيدة  .2

 فراج محمد إبراهيمعصام الدين /السيد  .2

 محمد شرف تهاني/السيدة  .1

 هنديعمر احمد حسن /السيد  .2

 إمامحورية منصور على /السيدة  .2

 عفاف حافظ السيد احمد/السيدة  .9

 ثناء عبد الرحمن محمد عوض/السيدة  .1

 صباح سيد زيدان/السيدة  .9

 ميرفت احمد صالح/السيدة  .01

 زهران إسماعيل ناهد عبد المقصود/السيدة  .00

 عثمان إبراهيم حلميثناء /السيدة  .02

 الهاديمحاسن محمد عبد /السيدة  .02

 كاميليا محمد حسنين/السيدة  .01

 
 مع تمنيات إدارة العالقات العامة واإلعالم  

 بدوام الصحة والعطاء 
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                ا

             
 انجازات الشهر           
          ------------------

 
 
 

 قبل                                                                                        بعد
 

 

  وحدة أسنان ماركة أديك بعيادة العالج التحفظي 02تركيب عدد 

  إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد  12االنتهاء من تجديد مدرج 

 بالكلية االنتهاء من تركيب مظلة للسيارات الخاصة 

 االنتهاء من تركيب مظلة مغلقة للحفاظ على الدراجات البخارية للعاملين 

  من تركيب إنذار الحريق% 12االنتهاء من 

 بدا العمل بعيادة عالج الجذور إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 

  من احدث أجهزة الكمبيوتر في اإلدارات واألقسام 221تركيب عدد 

 وهم   لجان  1     تمع وبهاإنشاء إدارة خدمة المج 

 لجنة شئون المرضى    ---لجنة األزمات والكوارث    
 لجنة مكافحة العدوى   ---لجنة متابعة الخريجين      

  توزيع زى موحد للعمال والعامالت بالكلية 

 وكيل الكلية  السيد وضع صندوق خاص ألراء وشكاوى العاملين بالكلية أمام مكتب
 وتنمية البيئة  علشئون خدمة المجتم

 وضع صندوق خاص للطلبة أمام مكتب السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

  والتي قام بالتدريس فيها دورة تعليمية في الكمبيوتر للعاملين داخل الكلية 

 مروة مدحت /احمد سعيد      واألستاذة / األستاذ      

  العام  الستقبالالكلية استعدادا كما أن العمل يجرى على قدما وساق بجميع مناحي
 الجديد                            الدراسي

 

 واإلعالمالعالقات العامة  إدارةمع تحيات                                                       
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 جانب من السادة الحضور
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 شكر خاص

 هشام قطامش / خالص الشكر للسيد األستاذ الدكتورإدارة العالقات العامة واإلعالم بتتقدم 

  يدى لخروجها للمعاشمنى وهي/ مصاريف حفل تكريم السيدة عميد الكلية على تحمله كافة 
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