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رئيس مجلس اإلدارة
أد /هشام قطامش
عميد الكلية
رئيس التحرير
أد/محمد شرين
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
مدير التحرير التنفيذي
أد/هناء سالم
استاذ بقسم االستعاضات السنية المثبتة
مدير العالقات العامة
أ/سيد محمود
تصميم الجرافيك
أ/محمد رشاد
مدير مركز تكنولوجيا المعلومات
فى هذا العدد
كلمة العدد – لحظة من فضلك – معلومات عامة – همسات – روحانيات – تهانى – شوية فرفشة
– مواهب – هل تعلم – الموظف الثالى
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…بسم هللا الرحمن الرحيم
أقدددم لكددم تحياتنددا مددن خددال مجلددتكم الشدديرية والتددن رجددو أن تجدددوا فددن طياتي دا
ضالتكم .
تعتبر كلية طب األسنان من أقرب األمثلة على التواصل بين الجامعة والمجتمع إذ
إ يا باإلضافة إلى قياميا بمد مؤسسات الدولة والمجتمع بأطباء األسنان األكفاء من
حملة البكالوريوس فن طب وجراحة الفم واألسنان وحملة الشيادات العليا فن
مختلف تخصصات طب األسنان ,فإ يا أيضا تعمل على توفير إحتياجات المجتمع
من خال خدمات عالجية وصحية ووقاية عالية الجودة .ولكن هذه اإل جازات لن
تتحقق دون إ لتزام صادق وتعاون من كل فرد فن هذه الكلية ,ولذا فأن الدعوة
موجية للجميع (طالبا و أعضاء هيئة تدريس وعاملين) للعمل كفريق واحد بروح
األسرة المترابطة ساعين لصنع مجد تستحقه كليتنا الحبيبة.
والسالم عليكم ورحمة وبركاته
أ.د /مها بشير
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طرق مكافحة العدوى في عيادات األسنان
يعد منع إ تشار العدوى من الممارسات اليامة فن مجا طب األسنان وذلك بسبب تعرض
المرضى والعاملين فن مجا طب األسنان إلى العديد من الميكروبات التن تنتقل عن طريق الدم
وإفرازات الفم والجياز التنفسن مثل فيروس التياب الكبد (بن) و(سن) ,وفيروس العوز
المناعن البشري (اإليدز)  ,وميكروبات الدرن والبكتيريا العنقودية (ستافيلوكوكاي) والبكتيريا
العقدية (ستريبتوكوكاي) وغيرها من الفيروسات والبكتيريا.
وحدة األسنان  :تشتمل على كرسى األسنان و كشاف اإلضاءة واألجيزة الملحقة وحوض
الصرف الخاص بالمريض .
طرق ا تقا العدوى فن عيادات األسنان:
 )1التعرض المباشر للدم واللعاب واإلفرازات األخرى التن تنشأ أثناء عالج األسنان.
 )2التعرض غير المباشر للدم و لسوائل الجسم عن طريق األدوا ت الملوثة  ,ومعدات الجراحة
أو األسطح البيئية المحيطة.
 )3التعرض للميكروبات من خال الرذاذ الناتج عن لعاب أو دم المرضى أو كلييما عند إستخدام
رشاش الماء أو اليواء أو النبضات عالية السرعة أو جياز الموجات فوق الصوتية.
إن طبيعة العمل فن مجا طب األسنان قد تعرض العاملين بالفريق الصحن للميكروبات وذلك
لسببين رئيسيين :
* يتعرض العاملون فن مجا طب األسنان بشكل روتينن لرذاذ الدم ورذاذ اللعاب المدم  ,كما
أن هناك فرصة كبيرة للتعرض للجروح أثناء تعامليم مع العديد من أدوات عالج األسنان .
* غالبا ما يتحتم على العاملين فن مجا طب األسنان التعامل مع إبر السر جات (المحاقن)
واألدوات الحادة فن مجا رؤية ضعيف أثناء عملية العالج .
مخاطر ا تقا عدوى الميكروبات عن طريق الدم أثناء عالج األسنان:
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ا تقا العدوى من المريض إلى العاملين فن مجا الرعاية الصحية باألسنان :
تزداد خطورة تعرض العاملين فن مجا الرعاية الصحية باألسنان بوجه عام للميكروبات
المنقولة عن طريق الدم مثل :فيروسن "بن" و"سن" المسببين اللتياب الكبد وفيروس العوز
المناعن البشري "اإليدز"  ,بينما تقل احتمالية ا تقا العدوى بيذه الفيروسات منيم إلى
المرضى .
وتعتبر هذه الطريقة ال تقا العدوى من األحداث المتكررة بعيادات األسنان ويرجع ذلك إلى
اإلصابات باإلبر واألدوات الحادة  ,كما أن ال تعامل مع مثل هذه األدوات بدون االلتزام باحتياطات
األمان يزيد من فرص ا تقا العدوى  .فن حين أن االلتزام بممارسات مكافحة العدوى مع
التطعيم ضد فيروس (بن) المسبب اللتياب الكبد يقلالن كثيرا من خطر ا تقا العدوى.
ا تقا العدوى من العاملين فن مجا الرعاية الصحية بعيادة األسنان إلى المريض :
على الرغم من ضآلة فرص ا تقا العدوى عن طريق الدم من مقدم الخدمة الصحية إلى
المريض  ,إال أن العديد من الدراسات التى شرت فن هذا المجا قد سجلت حاالت ا تقا
العدوى بفيروسن (بن) و (سن) المسببين اللتياب الكبد وفيروس العوز المناعن البشري)
اإليدز من أطباء األسنان إلى مرضاهم .
وترجع تقارير هذه الظاهرة أساسا لعدم التزام هؤالء األطباء باالحتياطات الواقية الالزمة أثناء
تعامليم مع المرضى وعلى األخص استخدام القفازات .
ويعد االلتزام بممارسات مكافحة العدوى من األمور التن تؤدي إلى ا خفاض معد هذا الخطر.
ا تقا العدوى من مريض إلى مريض :
لقد تم اإلبالغ عن حاالت عدوى بالميكروبات التن تنتقل عن طريق الدم من مريض إلى آخر فن
العديد من وحدات عالج األسنان والتن يرجع معظميا إلى القصور فن ممارسات التعقيم
والتطيير وعدم إستخدام األدوات ذات اإلستخدام الواحد  ,ويعد اإللتزام بممارسات مكافحة
العدوى من األمور التن تحد من هذا الخطر .
ستكمل فى العدد القادم األساليب الما عة للتلوث فن عيادة األسنان
أ.د /مها بشير
أستاذ بيولوجيا الفم
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شخصية العدد
أ.د  /محمد صادق محمود صادق
أستاذ متفرغ بقسم اإلستعاضة الصناعية بالكليـــــــــــــة
المؤهالت العلمية :
بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان – دور مايو 86
دبـــلــوم فى اإلستعاضة الصناعية  -دور وفمبر 11
درجة الماجستير فى اإلستعاضة الصناعية إعتبارا من 16/8/11
التدرج الوظيفى :
معيد بقسم اإلستعاضة الصناعية إعتبارا من12/4/33حتى12/11/26
مدرس مساعد إعتبارا من 12/11/21حتى16/1/33
مــــــدرس إعتبارا من16/1/31حتى63/6/2
أستاذ مساعد إعتبارا من63/6/3حتى 61/3/26
أستاذ إعتبارا من  61/3/21حتى 2334/1/31
أستاذ متفرغ إعتبارا من  2334/6/1حتى اآلن 3
عــيــن سيــادتـــة رئــيسا لمجلــس قســـم اإلســتعاضة الصناعــيــة لمدة ثالث سنوات
عين سيادتة وكيال للكلية لشئون التعليم والطالب
كما أ ه عضو لجنة اإلشراف على إ تخابات العمادة ورؤساء القسام
كان أد /محمد صادق من اوائل من وضع برامج الكترو ية خاصة بالكنتروالت
وأهدى للكلية بر امج متميز للحاسب اإللكترو ن لإلستعا ة به فن الكنتروالت المركزية مما كان
له أثر كبير فن إ جاز العمل بشكل مشرف فن العام الماضن وذلك بدعم من أ.د /هشام قطامش
كما أ ه بصدد تحديث بر امج المرضى بالعيادة المركزية وبر امج المرضى بعيادة اإلستعاضة
الص ناعية وبصدد عمل قاعدة بيا ات تربط جميع اقسام الكلية وذلك بعمل شبكة محلية ليتعرف
كل طالب على مواعيد المحاضرات وأسماء المشرفين وأسماء المرضى وأسماء الفنيين الذين
يعملون ليذا المريض وخروج تقارير شاملة على مستوى العمل داخل الكلية
وال يسعنا بعد كل هذا العطاء إال أن تقدم بكل الشكر واإلعزاز إلى األستاذ الدكتور  /محمد صادق
و نتظر منة الكثير والكثير و تمنى له دوام الصحة والعافية
سيد محمود
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معلومات عامه
 أليس المفروض إن تكون العروق حمراء بلون الدم التي تحتويه؟
سؤال علمي بسيط للغاية لكنه في نفس الوقت يخطر على بالنا كثيراً فنحن نعلم إن لون الدم
احمر اذاًما الذي يجعل العروق التي نراها قريبه من الجلد تبدو ذات لون ازرق أو مزرق بعض
الشيء أليس من المفروض إن تكون العروق الظاهرة حمراء كلون الدم الذي تحتويه .
إن العروق التي نراها في جلدنا غير حمراء لكن هناك سببا منطقيا لهذا حيث تحتوى خاليا
الدم الحمراء والتي تشكل  %04من حجم الدم لدينا على جزيئات تحمل األكسجين تسمى
بالهيموجلوبين  44وعندما تمر خاليا الدم الحمراء عبر الرئة فان الهيموجلوبين يلتقط
األكسجين ويحمله متحوال إلى اللون األحمر أثناء العملية ويسمى هذا المزج (أكسي
هيموجلوبين) ويتم ضخه من القلب بضغط عالي باتجاه شبكه الشرايين الدموية المنتشرة في
النسيج العضلي بأكمله وعندما تصل خاليا الدم الحمراءالى االنسجه وهى محمله (باألكسي
هيموجلوبين) تمر خالل أوعيه دمويه صغيره للغاية تسمى الشعيرات الدموية حيث تتخلى عن
حمولتها من األكسجين للخاليا التي تستعمل تلك الحمولة في عمليات االستقالب  44وهكذا
فان االكسيهيموجلوبين يخسر األكسجين الذي فيه وخالل هذه العملية يتحول الهيموجلوبين
إلى لون بين األزرق والبنفسجي يسمى (داى  -أوكسي هيموجلوبين)يتجمع في أورده اكبر
 444وهكذا فأن العروق الزرقاء التي تراها اوبمعنى أصح األورده هي تلك التي تحمل الدم
الخالي من األكسجين والذي لونه بالفعل يميل للبنفسجي4444444
عمةهللا سالم
بذة عن لجنة السالمة والصحة المينية
تم تشكيل لجنة السالمة والصحة المهنية عام  5991عندما كان السيد األستاذ الدكتور محمد
عبد العزيز عطية وكي ً
ال للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
رئيس اللجنة  -:هو السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
أمين اللجنة  -:يختار من بين أعضاء اللجنة وأن يكون من الحاصلين على دبلوم المدارس
الثانوية الصناعية أو المعاهد األهلية الصناعية.
قامت اللجنة فى تشكيلتها الجديدة بالعديد من المهام وهى االجرائات الوقائية من الحريق
والتوصية على تركيب جهاز االنذار وتركيب كشافات الطوارئ وشراء بدلة الحريق والتوصية
على إنشاء لجنة االزمات والكوارث ومازالت تقوم بدورها في خدمه العملية التعليمية وخدمه
المرضى المترددين يوميا على عيادات الكليه المختلفة .
عواد إمام عواد
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كبير أخصائيين وعضو اللجنة

همسات


عندما تعيش الطيور فهي تأكل النمل وعندما تموت الطيور فأن النمل يأكلها444444
التقلل من شأن احد فالظروف قد تتغير
غفوت بأمان وحولي رفاقي واستيقظت فلم أجد حولي سوى الذئاب وال أعلم هل أكل
الذئاب رفاقي أم إن رفاقى تحولوا إلى ذئاب
اللهم لقني ال اله إال هللا عند السكرات وال تجعل حسناتي حسرات وال تفضحني بسيئاتي
يوم ألقاك وأجعل قلبي بذكرك ال ينساك يخشاك كأنه يراك
سحقا لكل من عذب وخان 444وأستهان بمشاعر إنسان وكأنه اليعلم انه بهذا الكون
كما تدين تدان





من أروع ما قاله أ يس منصور -:






وراء كل عظيم امرأه حاولت إسقاطه ولم تفقد األمل
الدموع تغسل عين المرأه وتمزق قلب الرجل
الوقت بطيء لمن ينتظر  ،سريع لمن يخاف  ،طويل لمن يحزن  ،قصير لمن يتسلى ،
أبدي لمن يحب
ينفتح قلب المرأه لمن يدقه أكثر
أنت كما علمتك أمك
روحا يات

قال رسول هللا (ص) ياعلى ال تنم إال بعد إن تأتى بخمسه أشياء إال وهى:
 قراءة القرآن كله
 التصدق بأربعه أالف درهم
 زيارة الكعبة
 حفظ مكانك في الجنة
 إرضاء الخصوم
قال على :كيف يارسول هللا (ص)فقال له:







إذا قرأت سوره اإلخالص3مرات فقد قرأت القرآن كله
إذا قرأت سوره الفاتحة  3مرات فقد تصدقت ب0االف درهم
إذا قلت ال اله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميتت وهتو علتى كتل
شي قدير 54مرات فقد زرت الكعبة
إذا قلت ال حول وال قوه إال باهلل العلى العظيم  54مرات فقد حفظت مكانك في الجنة
إذا قلتت أستتغفر هللا العظتيم التذي ال الته إال هتتو الحتي القيتوم وأتتوب اليته 54مترات فقتتد
أرضيت الخصوم
إن هللا ال يخذل عبداً بكى 4عبداً شكى4عبداً حنى رأسه ثم دعا
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تهنئة من القلب
يتقدم السيد أ.د /عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملين بالتهنئة إلى -:








أ.د  /خالد توفيق
أ.د  /هبه أحمد فرج
أ.د  /سيد سنيورسيد
األستاذة  /سعاد تاج الدين محمود
األستاذة  /أنعام حنفي
األستاذ  /رفعت محمد غمري
األستاذ  /مصطفى محمد صالح
لعودتهم من األراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج متمنين لهم حج مقبول وذنب
مغفور بإذن هللا .
 كما يتقدم السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية والساده الوكالء والعاملين
بالتهنئة
إلى  -:أ.د /خالد عاطف الحايس لترقية سيادتة الى استاذ بقسم جراحة الفم

كما يتقدم السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية والساده الوكالء والعاملين بالتهنئة
لترقية السادة اآلتى أسمائهم -:
 الترقية إلى الدرجة األولي تخصصي -:
 السيدة  /عزه عبد الفتاح الشناوي

 السيدة  /إيمان مصطفى كمال

 السيدة  /منى يوسف عبد الجواد
 الترقية إلي الدرجة األولي كتابي-:
 السيدة  /أمل عبد اللطيف محمد

 السيدة  /عزه أحمد علي

 السيدة  /غادة محمد فريد

 السيدة  /مها عبد الستار أحمد

 السيدة  /منى محمد منصور

 السيدة  /ماجدة نجيب

 السيد  /خالد حسين حسن

 السيدة  /فاطمه قرني أحمد

 السيدة  /يسريه صبحي أحمد

 السيد  /مصطفى محمد مصطفى
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 الترقية إلى الدرجة األولي فني-:

 السيدة  /ماجدة حسن بغدادي

 السيدة  /عسكر شامي امام

 السيدة  /زينب محمود حسن محرم

 السيد  /محمد معوض محمد هيكل

 السيدة  /وفاء جمال عبد العزيز

 السيدة  /شادية محمد أحمد قاعود

 السيدة  /منى عبد العزيز محمود
 الترقية إلى الدرجة األولي حرفي -:
 السيد  /خليفه محمد إبراهيم

 السيد  /عبد المؤمن خليفه

 الترقية إلى الدرجة الثانية تخصصي -:
 السيد  /كريم أحمد سامي النقراشي

 السيدة  /ماجدة محمد محمد زياده

 السيدة  /أسماء محمود محمد حسن

 السيد  /وائل محمد عبد السميع

 السيدة  /عال إبراهيم أحمد الشربيني

 السيدة  /جيهان السعيد إبراهيم

 الترقية الى الدرجة الثالثة كتابي :
 السيدة  /هدى فتحى عبد العظيم

 السيدة  /وفاء مصطفى أحمد

 السيد  /عباس زارع عباس

 السيد  /عالء على محمد

 السيدة  /مها محمد صالح الدين

 السيدة  /ياسمين فتحي محمد

 السيد  /احمد محمد احمد حسنين

 السيدة  /منة هللا أحمد عبد الخالق

 السيد  /احمد جابر عبد الباقى

 السيدة  /سعاد أبو العال

 السيدة  /فاطمه مرزوق

 السيدة  /أسماء عبد الرؤوف

 السيد  /امام محمد عبده

 السيدة  /إيناس كرم مرسي

 السيدة  /سندسه مصطفى شتات

 السيدة  /ليلى فوزي محمد

 السيد  /عماد نصر

 السيدة  /ميرفت سيد محمد
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 السيدة  /رشا عبد الروؤف جمعه

 السيدة  /فاطمه عزت جمال

 السيدة  /شيماء مصطفى محمد

 السيدة  /كريمه السيد عبد الجواد

 السيد  /فرج عيسى السيد
 الترقية إلى الدرجة الثالثة فني -:
 السيد  /رجب أبو سريع اسبتان محمد

 السيد  /أسامه محمد غفيفي محمد

 السيد  /عوض فتحى محمد قشوة

 السيد  /أحمد حسين إبراهيم

 السيد  /أشرف عبد العاطي دهب

 السيد  /جمعه مظهر حسن

 السيد  /محمد سيد سعد خليل

 السيد  /علي عاطف علي شلتوت

 السيد  /صالح أحمد محمد

 السيد  /محمد زكريا حامد

 السيد  /رضا سعيد كامل محمد

 السيد  /ماجد صدقي

 السيد  /محمد عبد التواب

 السيد  /احمد قدرى فتحى

 السيد  /محمد سعيد محمد عبده

 السيد  /سامح محمد السيد

 الترقية إلى الدرجة الرابعة كتابي-:
 السيد  /حازم سيد سعيد

 السيد  /أحمد عبد العال أحمد
 السيد  /سيد محمد حسن
 الترقية إلى الدرجة الرابعة الحرفية -:

 السيد  /محمود محمد سعد

 السيد  /أشرف سامي محمد
 الترقية إلى الدرجة الخامسة خدمات معاونة -:
 السيد  /محمد سيد امام

 السيدة  /فاطمه حبيشي

 السيد  /عبد النبي امام

 السيدة  /ليلى عبد الرحمن صديق
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 السيد  /محمود عبد السالم سالم

 السيدة  /نبوية عبد الغني

 السيد  /تامر حسني

 السيدة  /نعمه سرحان محمد

 السيدة  /نجاة أبوالنجا غنام

 السيد  /حسن محمد حافظ

 السيدة  /فاطمه عيد عبد الفتاح

 السيدة  /نعمه محمد عبد هللا

 السيدة  /هانم حنفي

 السيدة  /فلاير شاكر

 السيدة  /هناء عبد الرحمن سعد
مع تمنيات إدارة العالقات العامة بدوام النجاح والترقي
إعتذار واجب
في العدد السابق وقعت بعض األخطاء الغير متعمدة في أسماء بعض الزمالءودرجات
الترقي لذا وجب علينا التنويه واإلعتذار والتصحيح  .وتم ذلك بمعاونة األستاذ عواد
وفيما يلي بيان باألسماء التي تم تصحيحها -:
 الترقية إلى الدرجة األولي تخصصي -:
 السيد  /عبد السميع السيد محمد
 الترقية إلى الدرجة األولي كتابي -:
 السيدة  /حنان محمد حسين

 السيدة  /نجاة علي كريم

 السيدة  /محاسن صديق

 السيدة  /نظله إبراهيم محمد

 الترقية إلى الدرجة األولي فني -:
 السيدة  /عزه مرسي علي
 الترقية إلى الدرجة الثانية تخصصى -:
 السيد  /إبراهيم محمود إبراهيم
 الترقية إلى الدرجة الثالثة عمال -:
 السيدة  /صباح بكرى مرسي
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 الترقية إلى الدرجة الثانيةحرفى وعمال -:
 ناير على احمد شفيق

كما يتقدم السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية والساده الوكالء والعاملين بالتهنئة إلى -:
السيدة  /فاطمة عبد المنعم لخروجها على المعاش

كما يتقدم السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية والساده الوكالء والعاملين بالتهنئة إلى -:

السيد  /احمد سمير عبد الحافظ
وذلك للزفاف السعيد
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شوية فرفشة

كم عدد الوجوه التي تراها في الصورة ؟
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مواهب
إلى من يهمه األمر
من شعب مصر األبي العنيد
من أحمد حراره إلى خالد سعيد
وشيخا كبيرا وطفال وليد
وفى القلب مينا وسيد وصابر
وصوت الجرس واألذان في المنابر
اللهم فاشهد على الظالمين
على المستبد األثيم اللعين
فأذنا بأذنا
وعينا بعيناودم بدم
فذلك شرع اإلله العظيم
إلى كل من جاء يغزو الديار
ويسرق من الشمس لون السمار
إلى كل طامع في نيل وهرم
وتاج الخليفة وكنز العمار
إليكم جميعا يا كل الطغاة
فسيناء أرض النبي الكريم
وأرض الرسالة ووحي اإلله
فنور اإلله تجلى لموسى
فخلع الحذاء44وألقى عصاه
فصارت وحش يلقم
سحر الطغاة العتاة
ففي أرض مصر تكون النهاية
ومن أرض مصر تكون البداية

محمد النويشى
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فى حفل مهيب بقاعة االحتفالت الكبرى بجامعة القاهرة تم اإلحتفال بتخريج الدفعة 33
برعاية السيد أد /حسام كامل رئيس الجامعة وبحضور السيد أد /عز الدين أبو ستيت
نائب رئيس الجامعة للتعليم والطالب والسيد أد /هشام قطامش عميد الكلية والسادة
وكالء الكلية

صورة جماعية للدفعة
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تكريم اول الدفعة الطالب  /محمد محسن ابى الحسن

''
لو نفسك المصريين يكونوا ايجابيين ..ابدأ بنفسك..لو شايف اننا الزم نركز في
بناء البالد..ابدأ بنفسك..لو شايف ان المصريين الزم يغيروا كتيييير من
سلوكياتهم..ابدأ بنفسك...لو شايف اننا الزم نحترم اشارات المرور ..اننا الزم
نحافظ على نظافه الشوارع ..ان الزم المصريين يشتغلوا بأجتهاد  ..أبدأ بنفسك
.كن انت التغيير الذى تريد ان تراه''..ابدأ بنفسك  ::حمله هنبتديها مع بعض''.
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هل تعلم
 لماذا يتم تسمية األعاصير بأسماء أنثويه (ساندى؛كاترينا؛ريتا؛ايرين؛44الخ)
فى كل يوم نسمع عن إعصار جديد ؛يقع تركيزنا على حجم اإلعصار وقوته والضحايا
الذين سقطوا بسببه  444والضرر الذى سيخلفه ؛ ولكن ال يأتى فى ذهننا سبب تسمية
االعاصير باسماء معظمها اسماء سيدات "كاترين"و"ريتا" وغيرها4444لذلك دعونا نتعرف
على سبب تسميه االعاصير باسماء سيدات ونتعرف على تاريخ وسبب التسميه444
قديما كان يتم اطالق أسماء عشوائيه على األعاصير؛ وكان العلماء هم من يختارون أسمائها
بطريقه عشوائيه إلى أن جاء العالم اإليطالى "كلمنت وراجى"وقام بتسميه األعاصير بأسماء
أناس آخرين ؛وكان يطلق على األعاصير أسماء الساسه الذين يكرههم ؛او السيدات الالتى
يحبهن 4إلى أن تحول األمر إلى عاده بين العلماء وهو إطالق أسماء السيدات على
األعاصبرألسباب اختلف فيها ؛ فمنهم من يرى أن األعاصير أقرب الى مزاج المرأه الذى
يصعب بالتنبؤ بردود أفعالها وغضبها دون أى مقدمات 44حيث أنها تبدأ ناعمه ثم تتغير
ردود أفعالها وإتجاهاتها فى أى لحظه
أراء أخرى قالت أن أسماء األعاصير تكون مؤنثه بسبب اللفظ "هيوريكين" والذى يعنى
عاصفه هو لفظ مؤنث وهو مادفع العلماء إلطالق أسماء أنثويه على األعاصير4
وبعد الحرب العالميه الثانيه قامت القوات االمريكيه بوضع جدول أبجدى ألسماء السيدات
بهدف إطالق أسماء السيدات على األعاصير بالدور ؛ وهو ما أثار حفيظة جمعيات حقوق
المرأه وقاموا باإلعتراض على الطريقه مطالبين بتغييرها وإضافه أسماء الرجال على
األعاصير أيضا للمساواه بين الرجل والمرأه4
وبالفعل بدأت الواليات المتحده بوضع جدول أبجدى يتم فيه وضع إسم رجل ثم أنثى بالترتيب
وعند اإلنتهاء من آخر األسماء يعاد إطالق نفس األسماء مره أخرى على األعاصير ؛على أن
يستثنى منها أسماء األعاصير التى تسبب كوارث وخسائر كبيره مثل
إعصار (أندرو)عام5991والذى نتج عنه 13قتيال؛وإعصار(ميتش)الذى نتج عنه خسائر
إقتصاديه ضخمه؛مما يعنى أننا لن نشاهد مثل هذه األسماء مره أخرى444
وفى بعض األحيان يتم أستباق القائمة مثلما حدث فى إعصار" كاترينا"وأعاصير"ريتا" كذلك
؛وذلك ألن أول من اكتشفهما كانا سيدتان يحمالن نفس اإلسم

ياسر محمود
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المستقبل

مبنى الكلية فرع الشيخ زايد

السيد أد /هشام قطامش عميد الكلية فى زيارة لمبنى الكلية فرع الشيخ زايد بمدينة السادس
من اكتوبر للوقوف على أهم المستجدات فيها من أعمال بناء وتركيب وديكور والتى من
المتوقع إستالم المبنى فى شهر مارس القادم لبدء العمل فى التجهيزات الداخلية
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في ليلة سارة بفندق جراند نايل تاور تم تخريج الدفعة الخامسة للبورد األلماني بتاريخ
 . 1451/55/3وذلك بنسبة نجاح بلغت  %544للسنه الخامسة على التوالي وذلك بحضور
السيد أ.د /هشام قطامش عميد الكلية والذى قام بتسليم شهادات التخرج لطلبة البوردوال ننسى
مجهودات أ.د /عمرو عبد العظيم مدير الدورة وكذلك مجهودات أ.د /عالء دياب مدير المركز

كما يعلن المركز عن بدء دورة زراعة األسنان المؤهلة للبورد األلماني في . 1451/51/50
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البورد االلمانى لغرس االسنان
تعلم من أفضل الخبراء وأحصل على البورد األلماني في غرس األسنان في مصر في أقل من
ثمانية أشهر وتأهل مباشرة للتقدم لدرجة الماجستيرالحكومية Danube University
 Kremsف ي غرس األسنان من الجامعة النمساوية من خالل الكورس الذي ينظمه مركز
التعليم المستمر بكلية طب الفم واألسنان  /جامعة القاهرة بالتعاون مع الجمعية األلمانية
لغرس األسنان والجامعة النمساوية طبقا التفاقية التعاون التي أبرمت  D G Z Iبين المركز
والجمعية األلمانية وتم التوقيع عليها في ابريل عام 1443
الكورس يشمل دراسة نظرية وعملية شاملة ومتدرجة تأخذ بيدك من بداية التعرف على فكرة
وأهداف غرس األسنان وتصل إلى اإللمام بالعمليات األعقد والتقنيات األحدث ومشاهدة حية
للعمليات وتدريب على النماذج الفكية يقوم المتدربين عند المرحلة األخيرة بوضع غرسات
للمرضى تحت إشراف السادة األساتذة المشاركين بالدورة
يحصل معظم المتقدمين على درجة الماجستير من النمسا في سنتين فقط بعد الكورس حيث
تحتسب ساعات العمل الدراسية التي تمت بالكورس في مصر من ضمن ال Credit hours
الالزمة الستكمال دراسة الماجستير ( مما يقلل أيضا ً من التكاليف)
الدراسة للماجستير باللغة االنجليزية وال يلزم اإلقامة المستمرة في النمسا ولكن فقط  31يوم
دراسي فى السنة موزعة على  6 – 0مرات كل سنة
حرية االختيار  :يمكنك التوقف عند أى من المحطات الثالثة -:
 -5الحصول على الكورس فقط ( مع شهادة موثقة ومعتمدة من جامعة القاهرة )
 -1الحصول على الكورس  +البورد األلماني ( فقط يومين إضافيين بعد الكورس مع
االختيار )
 -3الحصول على الكورس  +البورد األلماني ( فقط يومين إضافيين بعد الكورس)
 +الماجستير ( سنتين إضافيتين بعد البورد )
للحجز واإلستعالم اإلتصال على مركز التعليم المستمر
ت 13632122 /
محمول 45495323952 /
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الموظف المثالي

السيد  /فوزى الوندى نخيل جرجس
المسؤل عن الدواليب الخاصة بالطلبة والذى يتحلى باالمانة والتفانى
فى العمل واإلخالص في الحفاظ على الدواليب فله منا كل التقدير
والشكر واالحترام
ونتمنى له دوام العطاء
إدارة العالقات العامة

--------------------------------------------------------------------------

استمارة استطالع رائ
ما رايك فى المجلة

(ضعيف – جيد – جيد جدا – ممتازة )

هل ترغب فى اضافة شئ داخل المجلة /

-----------------------

يسعدنا ان نتعرف على أرائكم واستفساراتكم وارسالها على الصندوق الموجود
أمام ادارة العالقات العامة بالدور االرضى

مالحظات -------------------------------------- /
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