
 



 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 أد/ هشام قطامش 

 رئيس التحرير

 أد/محمد شرين

 رئيس التحرير التنفيذي

 أد/هناء سالم

 

 مدير العالقات العامة

 أ/سيد محمود

 تصميم الجرافيك

 أ/محمد رشاد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نطل بواسطتها على تكون لدينا نافذة  ما أجمل أنالزميالت والزمالء 

صفحاتها في حاضرها وماضيها ، وفي قوتها  عقول اآلخرين ، ونقلب

من المعارف تشكل بستاناً  ، ألوان وضعفها ، وفي سرورها وحزنها

عنوانه  بديع األشكال واأللوان سماؤه صافيه ، وأرضه خضراء

  اإلنسانية ومحتواه التجارب الناجحة

 بعضفمجلتنا هذه هي النافذة التي نتواصل بها بعضنا ال

 وهى من أجلكم وبكم 

 

 أخوكم سيد محمود

 



 

 لحظة من فضلك                                  

 قبل أن تذهب بفكرك وخيالك إلى ما وراء النجوم والشمس

 وتحلق بعيداً عن أرض الواقع يجب أن تعرف

 أن العقل والفكر كالبستان وكل فكرة نفكر فيها هي بمثابة عملية

 لن نحصد سوى ما نزرع في هذا البستانو ري في البستان 

 لذا يا أبن أدم فكر بعمق وهي الحياة بما فيها

 نستضيف اليوم في حوار قصير ثالث من الخصال العظيمة و الكريمة

  مع الحديث اإلعالمي.. في حياة أبن أدم

 العدل..و ..األمانة.. و..الضمير

  وهل هي مظلومة من جبروت وقوة وتعامل اإلنسان

 أنها تبكي من الزمان ومن اإلنسان لألسف

 أيها الضمير لماذا تسكن في خلوة مع نفسك..؟؟

  عزيزي لقد كنت يوما سيداً يهاب وغدوت اليوم مع اإلنسان مثل سراب الماء

 عزيزتي األمانة ما بالك في صوم وصمت مع نفسك ..؟

  عزيزي بسبب ظلم اإلنسان 

  لقد كرمني هللا في كتابة القران الكريم

  هللا تعالى يقول

  إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها

 وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال

 لك...؟ نساناإلما هو سبب ظلم 

 بسبب جهلة نسانإلايظلمني 

  في غياب الرقيب سواء الذاتي النابع من الدين والضمير الحي

 يما نقوم به مع األمانة العظيمةفلنتق هللا جميعا ف

 عزيزي العدل لماذا أنت في األخير وأنت الناصح لإلنسان.........؟؟

 نعم أنا مخلص مع اإلنسان لكن اإلنسان ظلمني وخان عهدي

 ما هو دورك في الحياة...؟؟

 دوري في الحياة العدل بين الناس وإنصافهم وإعطاء كل ذي حق حقه

 اإلنسان...؟؟ أين دور عقل وتفكير وحكمة

 عزيزي زينة اإلنسان هو العقل لكن هل يفكر بحكمة وصواب

والذي يفكر بحكمة هو الذي قلبه متعلق باهلل ويملك اإليمان الحقيقي وثقة ليس له 

 حدود مع هللا

  وهو طريقة ودليله في الظلمات ونجمه في عتمات الليالي

  عليها أطالقا لذا األرض المالحة ال تنتظر منها شي وال يمكن السير

 حممودسيد                                                                                    



 

 شخصية العدد

 أد/ طارق احمد عباس حسن

 متفرغ بقسم جراحة الفم أستاذ

 الجامعة البريطانية بالقاهرة  واألسنانعميد كلية طب الفم 

 -:المؤهالت العلمية

 

 8691دور مايو  –وس طب وجراحة الفم واألسنان بكالوري

 8691نوفمبر  دور –دبلوم في جراحة الفم 

 8699دور نوفمبر  –الماجستير في جراحة الفم  درجة

 -: التدرج الوظيفي

 

  11\5\8693 حتى   3\8\8691معيد بقسم جراحة الفم اعتباراً من  

 11\1\8699  حتى  18\5\8693  مدرس مساعد اعتباراً من  

  9\4\8618  حتى  13\1\8699 مدرس اعتباراً من  

 11\4\8619  حتى  1\4\8618  أستاذ مساعد اعتباراً من  

  38\9\1119  حتى  13\4\8619 أستاذ اعتبارا من  

 حتى اآلن .   8\1\1119   أستاذ متفرغ اعتباراً من 

  سنوات عين سيادته وكيالً  لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية لمدة ثالث

وجددت لمدة ثالث   13\81\8663 حتى   14\81\8661  اعتبارا من

 . 18\81\8669  حتى  13\81\8663  سنوات أخري اعتباراً من

 حتى   8\1\1114  عين سيادته رئيساً لمجلس القسم اعتباراً من 

   لمعاش اتاريخ سن    14\8\1119

  األسنان لجراحيرئيس الجمعية المصرية  

 هيئة التدريس أعضاءلعلمية الدائمة لترقية اللجنة ا أمين 

 

وبعد كل هذه االنجازات والمناصب ال يسعنا إال أن نتقدم لهذا الرجل بكل الشكر 

  والعرفان ونتمنى له دوام الصحة والعطاء

 

 سيد حممود



 

 رجل األمن
 

ويه من تحت الحياة وبكل ما بنواحيمهام رجل األمن من المهام االجتماعية التي تتعلق  تعتبر

والمهام  فاألعمالوتصرفاتهم,  أحداث,, مفرحة أو محزنة وترتبط بمشاعر الناس وانفعاالتهم

مفاهيم عسكرية وقانونية حازمة وشديدة وبين  هي ذات طبيعة وسطية ومشتركة بين األمنية

 وتتعامل مع المواطنين في حياتهم اليومية وتعمل من خالل قيم ترتبط إنسانيةمفاهيم اجتماعية 

االجتماعي يغلب  من الظواهر االجتماعية فإن الطابع أصال األمنوأعرافه, ولكون ظاهرة  المجتمع

 .األمنية األجهزةعلى مهام 

يم كفاءتها لمدى رضا المجتمع عن خدماتها, هذا هو أجهزة اجتماعية خدمية يتم تقيوهي بذلك 

 . األمن الذي يجب أن يتبع بعد الثورةالمفهوم الحديث ألجهزة 

 : الكلية  فيواجبات رجل األمن ومن وجهة نظري المتواضعة أن من 

  االستعداد التام للعمل في أي مناوبة خالل األربع والعشرون ساعة يومياً حسب تنظيم

 .العمل

 االستعداد للعمل ساعات إضافية إذا ما طلب منه ذلك وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل . 

 ت إال بتصريح معتمد وساري المفعولعدم السماح بدخول األشخاص والمركبا. 

 إال بموجب تصريح  كليةعدم السماح بإدخال أو إخراج أي أثاث أو معدات أو أجهزة من ال

 . معتمد من الجهة المختصة المسئولة عن هذه األشياء

 هيئة  أعضاء أوطلبة   أوعاملين  أوسواء مرضى  ن معاملته لجميع الزائرين للكليةأن تكو

 .بالعالقات اإلنسانية واالحترام المتبادل متسمةالتدريس 

  وعدم سحب بطاقاتهم منهم بل تسجيلها فقط والتأكد من معلوماتها مع االلتزام بضبط

 . النفس في حالة التعرض ألي مشكله

 عدم التحدث مع الغير في أمور ال عالقة لها بواجب وظيفته. 

  الهاتف  فيالتحدث  أوالصحف عدم تناول األطعمة أو المشروبات أو التدخين أو قراءة

 .أثناء المناوباتلفترة طويلة 

  أن يمد يد المساعدة إلى كل من أصيب بمرض مفاجئ أو إغماء أو كسر عارض وطلب

 .اإلسعاف له

 يكون  حالة حدوث مشاجرة أو تكدير للراحة العامة عليه بذلك الجهد في تهدئتها وأن في

 . لمباشر فوراً تصرفه بمهارة وحكمة بالغة وإخطار رئيسة ا

 وال يجوز إبقائه   إذا عثر على شئ ضائع يجب أن يسلمه إلى رئيسه المباشر دون العبث به

 .لديه وإثباته في دفتر األحوال

 االتصال فوراً برئيسة المباشر غير عادي ويشكل خطر على الكلية في حالة اكتشافه لشئ . 

 سيد محمود
 العالقات العامة إدارة



 

 

 همسات
 

له عمر افتراضي ..إال حبك لنفسكـ كل حب   

 .ـ راحة الضمير : مخدة من حرير

 ! ـ يظلم المرأة من يقول إنها تكذب , يظلمها أكثر من يقول إنها ال تكذب

 ـ أنا أكذب إذن أنا امرأة

 ! ـ سهل أن تجعل الصداقة حبا , صعب جدا أن نجعل الحب صداقة

ن الزواج أسبق بشهر أو شهرينـ ينام الطالق والزواج في فراش واحد , ربما كا  . 

 . ـ أنت كما علمتك أمك

 !. ـ وراء كل عظيم امرأة حاولت إسقاطه ولم تفقد األمل

 . ـ ممكن أن تعطي دون حب , مستحيل أن تحب دون أن تعطي

 . ـ في األفالم القديمة تظهر شوارعنا نظيفة ..فقد كنا أكثر نظافة من اآلن

 أنيس منصور
 

 شويت فرفشة 
 

 بيحكىى لصىاحبه تصىدق عملىت عمليىه فىي مستشىفى خمىس نجىوم خىدروني مىرتين   مريض

 مره فى العملية ومره لما جابولى الفاتورة

 ير قالها اخوكى وراناقولي كلمه تخلى قلبي يدق كت هواحده ماشيه مع حبيبها قالت ل 

 ب واحده بتقول لجوزها ادبح خروفين بمناسبة مرور عشر سنين على جوازنا قالها إيه ذن

 الخروفين في غلطه ارتكبها حمار

 صعيدي بيعمل اختبار كشف الكذب قالوا له لو كذبت اللمبة اللي وراك هتنور فاهم قال آه 

 اللمبة نورت  

 

 أبهمسة 

 
مالبسه فتشعر  حذائه فتتعثر من كبر حذائه لصغر قدمك, تلبس نظارته تشعر بالعظمة, تلبس تلبس

في بالك شيء تافه فتتصل عليه  أنك هو وأنك تقودها, يخطربالوقار, تطلب مفتاح سيارته وتحلم 

ربما مديره وبخه أو زميله ضايقه أو مصاريفكم  تعلم وقت عمله ويرد ويتقبلك بكل صدر رحب وال

 أثقلته

بابا هات معاك عصير فراولة" ويرد : "من عيوني بس خليك راجل وال " : , وتطلبه بكل هدوء

فين العصير؟  رهق من العمل والحر والزحمة ونسي طلبك, فتقول بابا", يأتي البيت وقد أ  أمك تعذب

                                                         .فيخرج تاني ليحضر لك طلبك التافه بكل سعادة متناسيًا إرهاقه

 الشرقاويد/ احمد                                                                                     

 م م/قسم جراحة الفم

 



 

 

 برقية عزاء 

 
  إلىالسيد عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملين بالكلية بخالص العزاء تقدم ي

 

 السيدة/ راوية حسن عبد العزيز        لوفاة شقيقها 

 عبد المنعم                  لوفاة شقيقة أكرمالسيد/  

 عزاء العالقات العامة  مع

 

 

 تهنئة من القلب
 

 يتقدم السيد أد/ عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملين بالتهنئة إلى
 

 األسنانلتولية منصب رئيس لجنة قطاع طب   - أمينأد/ مجيد 

  قسم التيجان والجسور لتوليها رئيسا ل  -  إبراهيمأد/ رباب محمد 

 جرأديرا لوحدة العالج بلتولية م - الحسن أبىأد/ محسن 

  األطفال أسنانبطب  أستاذدرجة  إلىللترقية   -أد/ هالة محي الدين عباس

 األطفال أسنانبطب  أستاذدرجة  إلىللترقية  - إبراهيم عبد اللطيف الشهاوي أسامةأد/ 

 األطفال أسنانبطب  أستاذللترقية إلى درجة  - أد/ شريف بهجت الطويل

 األطفال أسنانبطب  أستاذدرجة  ىإل للترقية -  الدقيمحمد  أد/ نورهان عبد الوهاب

 السنية المثبتة باالستعاضةللترقية إلى درجة مدرس  - د/ مها أحمد تيمور

 الصناعية  باالستعاضةللترقية إلى درجة مدرس  - د/ أحمد عماد الدين فياض

 ناعيةالص باالستعاضةللترقية إلى درجة مدرس  -  د/ نجالء محمد سام الدين

 اللثةللترقية إلى درجة مدرس بطب الفم وعالج  -د/ شيماء مصطفى حسن

 اللثةللترقية إلى درجة مدرس بطب الفم وعالج  - د/ أميره ماجد عبد العظيم

 اللثةللترقية إلى درجة مدرس بطب الفم وعالج  - د/ شيرين علي حسن عثمان

 م األشعة للترقية إلى درجة مدرس بقس - مهنيد/ إيمان إسماعيل 

 للترقية إلى درجة مدرس بقسم األشعة - د/ أمنيه محمود أبو الدهب

 للترقية إلى درجة مدرس بقسم األشعة - د/ أحمد محمد عبد الصمد

 للترقية إلى درجة مدرس بقسم عالج الجذور - د/ منى إبراهيم الرفاعي

 مللترقية إلى درجة مدرس بقسم بيولوجيا الف - د/ زينب أمين إبراهيم

 والمناعةللترقية إلى درجة مدرس بقسم الميكروبيولوجيا  - د/ منى توفيق كاشف

 

 مع أطيب التمنيات بدوام الترقي 

 العالقات العامة 

 

 



 

 

 يتقدم السيد أد/ عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملين بالتهنئة كما 

 تخصصي إلى الدرجة األولى أسمائهم ترقية السادة األتيل
 السميع عبده السيد/ عبد 

 السيد/هاني محمد فراج 

 السيدة/ هناء رشدي إبراهيم 

 

 الترقية إلي الدرجة الثانية تخصصي

 السيدة/منال عثمان محمد 

  السيد/ محمد عبد الخالق 

 السيد/إبراهيم محمد إبراهيم 

 السيد/ احمد رمضان عبد هللا 

 السيدة/ لمياء كمال درويش 

 السيدة/ هناء حسن سيد 

  /مد محمد سيدسماح محالسيدة 

   /عبد الفتاح فايزةالسيدة 

 السيدة/ مي إبراهيم طه 

 السيدة/ أسماء رفعت محمد 

 

 األولى فنيالدرجة  إلىالترقية 

 /عاطف عبد الصمد السيد 

  /جيدمحمد عبد الالسيد 

  /توفيق جمال الدينالسيد 

 ياصالسيد/ طارق الشرب 

  /عياد سعد هللاالسيد 

  /عزه مرسى محمدالسيد 

 

  فني الثانية إلي الدرجةالترقية  

 إسماعيلحسن  السيد/ إسماعيل  

  /احمد أنورمنى السيدة 

  /مصطفى عبد هللا مصطفىالسيد 

 

 تمريض الترقية إلى الرجة األولي 

  /هدى على حسنالسيد 

  /سعاد عبد الرحيمالسيدة 

 حسين سليمان السيدة/ فاطمة 

 

 



 

 

  كتابيالترقية إلي الدرجة األولى 

 /سيدهاله عمر السيدة 

  /زينب محمد منصورالسيدة 

  /حسن حماد ماجدةالسيدة 

  /هويدا على يسالسيدة 

 

  كتابي ةالثاني الترقية إلي الدرجة

  /حنان محمد حسينالسيدة 

  /إبراهيمنجاه على السيدة 

  /محاسن صديقالسيدة 

  /محمد إبراهيمنظله السيدة 

  /احمد سعيد حسينالسيد 

  /صباح محمد السيدالسيدة 

  /زارع ياسين يمجدالسيد 

  /وائل محمد عبد المنعمالسيد 

  /زيادةمحمد محمد  أملالسيدة 

 

 وعمال حرفي الثانية الترقية إلي الدرجة

  /فايز على احمد شفيقالسيدة 

  /إسماعيلطلخان  إسماعيلالسيد 

 

 عمال الترقية إلى الدرجة الثالثة 

  /صباح بكرى موسىالسيدة 

  /الجود أبووفاء السيدة 

 حمود الفحلالسيد/حمدي م 

 السيد/ محروس السيد محمود 

 السيد / سعيد احمد حامد 

  السيدة/صابرة عبد اللطيف 

 السيدة/روحية عبد العزيز 

 السيد/ نادي زهران 

 السيد/ محمد محمد على عبد اللطيف 

 /ماجدة إبراهيم احمدالسيدة 

 السيدة/روحية حسين على 

 

 مع تمنيات إدارة العالقات العامة بدوام الترقي 

 

 



 

 أدخنة المطبخ أكثر خطورة من عوادم الشوارع المزدحمة 

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون بريطانيون أن المطابخ التى تحوى مواقد 

للطهى تحمل مستويات عالية من الملوثات السامة أكثر من التعرض لألدخنة واألتربة 

 الموجودة بالشوارع المزدحمة المكتظة بالسيارات. 

 

لعلماء أن الهواء الملوث الموجود داخل المنازل والمبانى والذى تسببه معطرات ووجد ا

الجو ومنتجات التنظيف القوية أكثر ضررا من األدخنة والغازات المنبعثة من السيارات 

 والمصانع ثالث مرات أكبر.

 

وأخذ العلماء عينات من الهواء خارج وداخل تلك المنازل التي أجريت عليها الدراسة 

الل فترة وصلت إلى أربعة أسابيع متتالية, وتم العثور على نسب قليلة من أول أكسيد خ

الكربون عالى السمية فى مطبخ المنزل الواقع فى المناطق الريفية, ولكن المستويات 

 كانت أعلى بكثير فى الشقق السكنية التى تحوى أفران الغاز.

 

النتروجين, خاصة مع وجوده فى  وتعتبر أفران الغاز مصدرا من مصادر ثانى أكسيد

 مطبخ شقة ضيقة فى وسط المدينة .

 

وركزت الدراسة على الملوثات المختلفة بما فى ذلك المركبات العضوية المتطايرة, 

والجسيمات الصلبة الصغيرة بما يكفى الختراق الرئتين والتى تشكل أكبر المخاطر والتى 

ل فى الجهاز التنفسى والقلب واألوعية يتعرض لها كبار السن الذين يعانون من مشاك

 الدموية.

 

سيد حممود



 

 

 الجندي المجهول

 
 المهايا واألجور

 

مىىن جديىىد نعىىود إلىىيكم لتسىىليط الضىىوء علىىي اإلدارات والتىىي دائمىىاً مىىا تكىىون مالمىىة  وتحصىىل علىىي 

 االمتعاض عند أي خطأ غيىر مقصىود أو تىأخير غيىر متعمىد حيىث أنهىا إدارة خدميىة فعملهىا اليىومي

المضني والذي علىي الىرغم  مىن أهميتىه وحاجتىه إلىي التركيىز التىام والمسىتمر إال أنىه غيىر واضىح 

وملموس بالدرجة الكافية من قبل أسرة الكلية  فلهىذا قررنىا أن نأخىذكم فىي جولىة إلىي إدارة المهايىا 

  -واألجور لنتعرف عليها وعلي كتيبة الجنود المجهولون بها  ونبدأ بالجنود وهم :

 مدير اإلدارة  حورية منصورستاذة / األ 

  / المستبقي  ( -األستاذ المساعد  -مسئول مرتبات) األستاذ   سناء شكرياألستاذة 

  / مندوب صرف ( –الحكيمات  –مسئول مرتبات ) الفنيين   هاله عمراألستاذة 

   / رعاية طفل ( –مسئول مرتبات ) األطباء المقيمين   ماجدة حسناألستاذة 

 المدرس المساعد ( –مسئول مرتبات ) المدرس   منى محمد منصور/   األستاذة 

   / المشروعات (   –اإلعارة الداخلية  –مسئول مرتبات ) العمال   جيهان فوزياألستاذة 

  / بنوك ومندوب صرف ( –مسئول مرتبات ) األستاذ المتفرغ   هاله رسمياألستاذة 

   / مىديري  –التخصصىي  –الكتىابي  –المىوظفين مسىئول مرتبىات )   منىال إبىراهيماألسىتاذة

 العموم ( 

  / ( الموظفين المحولة علي البنوك ) مسئول مرتبات  عطيات حنفياألستاذة 

  / أعضاء هيئة التدريس المحولىة  -مسئول مرتبات ) االمتياز  أسماء عبد الرءوفاألستاذة

 مرتباتهم علي البنوك (

 / المنتدبين ( –االستقطاعات  –لمعيدين مسئول مرتبات ) ا  منه حمدي  األستاذة 

 

وبناًء عليه تتضح لنا أهمية هذه اإلدارة والدور الفعال التي تلعبه لكليتنا الغالية ولكن هذه اإلدارة 

تئن في صمت دون شعور أحد منا بآالمها ونوجز هنا بعض من آالمها وأهمها التضارب في 

الدورية وبعد إعدادها تتلقى قرار باإللغاء وبعد  القرارات اآلتية من الجامعة من أدراج العالوات

التعديل مرة أخرى وصرف المرتبات يعود القرار باإلدراج مره ثانية فيتم عمل استمارات للفروق  

وبالتالي يتم العمل  لثالث مرات بدالً من مرة واحدة  وبالمثل بعد إعداد الكشوف واستمارات 

من ثالثة استمارات ال ينتبه البعض من االستمارات الصرف  التي من الممكن أن تكون أكثر 

صرف جديدة وهذه المشكلة في طريقها إلي  تالمختلفة وبالتالي تعلق أمانات وتحتاج إلي استمارا

الحل ابتداًء من شهر نوفمبر القادم حيث أن جميع االستمارات المختلفة سوف تدمج في استمارة 

ب والمعوقات ولكن ال يتسع المكان لذكرها وتقف اإلدارة واحده  وهناك العديد والعديد من الصعا

 أمامها وتواجهها وتذللها لصالح الكلية فلها منا كل الشكر والتقدير واالمتنان   

 

 ياسر حممود     



 

 الموظف المثالي لهذا الشهر
 

 الدين محمود سعاد تاج / السيدة

 المدير المالي واإلداري لوحدة العالج باألجر واألطفال

  تمجموعة من المسؤوليا هي التي تحمل على عاتقها 

 ث داخل الوحدة وال تتوارى عن التطوير والتحدي

 فلها منا كل التقدير واالحترام 

 ونتمنى لها دوام العطاء والتقدم  

 

 إدارة العالقات العامة

 

 

 

 

 

 

 

 للتواصل مع إدارة العالقات العامة

18113196439 

 888/   داخلي



 

 


