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كلمة العـــدد

ابدا كلمتى بتوجية خالص الشكر والعرفان لصاحب 
فكرة انشاء هذه الوحدة

/ مجيد امني رئيس جلنة قطاع طب  لالستاذ الدكتور 
االسنان باجمللس االعلى للجامعات

واليوم تتم الوحدة عامها الثامن عشر بنجاح مشهود 
له وال ميكن ان اغفل مجهود من سبقونا فى تولى ادارة 

الوحدة من االساتذة االفاضل والزمالء االعزاء جميعا
وامتنى ان تصبح الوحدة كما كان املأمول منها

رافدا من روافد اخلير خلدمة اجملتمع والكلية

أ.د/ محسن ابى الحسن
مدير وحدة العالج باجر
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األساليب المانعة للتلوث في عيادة األسنان:
أهم التوصيات الواجب إتباعها فى عيادة األسنان 

لمنع انتقال العدوى :
1( نظافة و تطهير اليدين :

كما هو متبع في جميع املنشآت الطبية فإن تنظيف اليدين يلعب دورًا 
هاًما في تقليل حدوث التلوث املتبادل ومنع انتشار العدوى ، ويكفي عند 
( أن  التداخلية  ) غير  اجلسم  دفاعات  تخترق  ال  التى  باإلجراءات  القيام 

يتم تنظيف اليدين تنظيًفا بسيًطا باستخدام الصابون العادى ، بينما يوصى بتنظيف اليدين باستخدام 
املطهرات )كالبيتادين( أو دلك اليدين باستخدام الكحول وذلك عند القيام باإلجراءات التداخلية في الفم 
  . التى تخترق دفاعات اجلسم داخل عيادة األسنان مثل خلع األسنان أو إحداث قطع في اللثة أو األنسجة 
وإذا لم تكن األيدي متسخة بصورة ظاهرة ، فيمكن دعك اليدين باستخدام الكحول بدالً من غسل اليدين 
الروتينى ، وفى حالة االجراءات اجلراحية التى تستدعى القيام بها فى غرفة العمليات مثل جراحات الفكني 

و زراعة األسنان يجب أن يكون غسل األيدى جراحًيا .

2( استخدام معدات الوقاية الشخصية :
يجب على العاملني في مجال الرعاية الصحية لألسنان ارتداء الواقيات الشخصية مثل :القناع اجلراحى 
، واقي العني أو واقى الوجه والقفازات أحادية االستعمال و املرايا البالستيكية أحادية االستخدام والواقي 
أو  اللعاب  أو  الدم  مع  التعامل  معها  يحتمل  التي  باإلجراءات  القيام  عند  اجلراحية)  والعباءة  املطاطي 

األغشية اخملاطية(.

3( نظافة و تطهير البيئة بعيادة األسنان :
يجب تنظيف وحدة األسنان واألسطح احملتمل تلوثها بالدم وسوائل اجلسم األخرى بعد انتهاء عالج كل 
مريض و في نهاية يوم العمل، ويكون ذلك باستخدام املناشف ذات االستخدام الواحد ) ورقية يتم التخلص 
منها بعد االستخدام أو من القماش يتم اعادة معاجلتها بعد كل استخدام( مع استخدام املاء ومنظف 
منظف  محلول  استخدام  أويتم  مناسب  كيميائي  مطهر  باستخدام  األسطح  تطهير  يتم  و   ، مناسب 

ومطهر فى آٍن واحد.

التخلص من المخلفات:
يجب التخلص من الدم والسوائل اخملتلفة املسحوبة من فم املريض وغيرها من السوائل بإلقائها بحرص 
في البالوعات املتصلة بنظام الصرف الصحي مع ضرورة تخفيفها بكمية من املاء اجلاري ويجب وضع اإلبر 
واملشارط واألدوات احلادة األخرى داخل وعاء مقاوم للثقب قبل التخلص منها. يجب وضع اخمللفات الصلبة 
امللوثة بالدم وسوائل اجلسم األخرى داخل أكياس النفايات الطبية اخلطرة. وأخيرا يتم التخلص من جميع 

هذه الفضالت بصورة آمنة.    

        أ.د /مها بشير   
                                        أستاذ بيولوجيا الفم

نستكمل اجلزء الثاني من:-

طرق مكافحة العدوى في عيادات األسنان
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أ.د /  رضا عبد الرحمن أحمد صبحي
أستاذ بقسم طب الفم وأمراض اللثة بالكلية

المؤهالت العلمية :

•  بكالوريوس طب الفم وجراحة الفم واألسنان  - دور مايو76 .	
•  درجة املاجستير في طب الفم وأمراض اللثة  - دور يونيو 81 .	
•  دكتوراة في طب الفم واألسنان فرع طب الفم وأمراض	

 اللثة – دور نوفمبر 85 .

التدرج الوظيفي :

•  معيد بقسم طب الفم وأمراض اللثة إعتباراً من 10 / 11 / 77 حتى 14 /10 / 81 .	
•  مدرس مساعد من 15 /10 / 81 حتى 24 / 2 /86 .	
•  مدرس إعتباراً من 25 / 2 / 86 حتى 26 /2 /91 . 	
•  أستاذ مساعد إعتباراً من 27 /2 /91 .	
•  أستاذ إعتباراً من 27 / 2 / 1996 حتى اآلن .	
•  مديراً لوحدة العالج بأجر إعتباراً من 1 / 1 /  2004حتى  13 / 12 / 2005 .	
•  وكيالً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إعتباراً من 14 / 12 / 2005 وملدة 	

ثالث سنوات
•  جددت مرة أخرى إعتباراً من 14 / 12 /2008 حتى 31 / 8 / 2009 .	
•  أعير سيادتة للعمل كعميد لكلية طب االسنان بجامعة املستقبل إعتباراً من	

 1 /9 / 2009 حتى  اآلن .
•  ساهم سيادتة بجهود عديدة فترة وجودة وكيالً للكلية فى االعداد للمؤمتر الدولى 	

االول والثانى للكلية وال يزال  يساهم - رغم إنشغالة في أعمال العمادة بجامعة 
املستقبل - في اإلعداد و التحضير للمؤمتر الدولي الثالث  لكلية طب الفم واالسنان 

جامعة القاهرة املزمع عقدة في يناير 2013 .

شخصيـــة العــــــدد
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همســــــــات

تقول األفعــــــــى :
• رغم أن البشر يلعنوني أبقى أفضل من الكثير منهم !! عندما ألدغ أحداً فإنني لم أبتسم له يوماً 	

من األيام .
• أناقة لسانك هي ترجمة ألناقة فكرك فال ترفع صوتك بل ارفع  مستوى كالمك .	
• أهم احلبال  : احلبل السري .......يبقي اجلنني حياً .	

أفظعها     :  حبل اإلعدام...... يوقف األنفاس .
أرقهــا       : حبل األفكار......... يقطع بكلمة .

أقصرها      : حبل الكذب......... ينتهي حيث يبدأ  .
أقواها وأجملها  : حبل مع اهلل ال ينقطع حتى تقطعه أنت .

• سئل حكيم كيف تعرف من يحبك فقال : الذي يحمل همي , ويسأل عني وال ميل مني , ويغفر ذلتي 	
ويذكرني بربي .

• جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيراً .	
• نعمة اهلل سالم	

روحانيــــــــــــات
 » عن    أبي هريرة    رضي اهلل عنه   

 أن رسول اهلل    صلى اهلل عليه وسلم    قال : فوالذي نفسي بيده    ال يؤمن    أحدكم حتى أكون أحب إليه 
 من والده وولده «

 »   عبد اهلل بن عبد اهلل بن جبر    قال: سمعت    أنسا
 عن النبي    صلى اهلل عليه وسلم    قال    آية    اإلميان حب   األنصار    وآية    النفاق بغض    األنصار «

 »  حدثنا    محمد بن سالم    قال أخبرنا    عبده    عن    هشام    عن    أبيه    عن   عائشة    قالت :
 كان رسول اهلل    صلى اهلل عليه وسلم    إذا أمرهم أمرهم من األعمال مبا يطيقون قالوا إنا لسنا   

 كهيئتك    يا رسول اهلل إن اهلل قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في 
وجهه ثم يقول    إن    أتقاكم   وأعلمكم باهلل أنا نعمة اهلل سالم «

أربع أشياء  إذا ذهبت ال تعـــــــود :-
»الكلمة إذا انطلقت ... والسهم إذا رمى ...والزمن إذا مضى ... والكرامة إذا سقطت .«

»الضمير مثل الشمعة املوجودة في قلب كل إنسان إن أشعلتها رمبا تتألم قليالً من حرارتها لكنها ستنير 
لك طريقك الصحيح .«

حكمـــــة العــــــدد

قد تحتاج لحزام األمان مرة . ولكن أي مرة ؟
فكر عزيزي القارئ في هذه الكلمات وتذكر دائماً انه البد من اإلهتمام دائماً  بإحتياطات األمن وأخذها في 

اإلعتبار حتى تتجنب ما قد يحدث من حوادث لك أو لآلخرين .
) حفظ اهلل اجلميع ( .

مع حتيات إدارة األمن الصناعي
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  شكر وتقدير
تتوجة إدارة اجمللة بالشكر والتقدير لألستاذة / رشا زهير على اجملهود املتميز املبذول في 

إطار تطوير وحتديث تصميم اجمللة  .

مع حتيات إدارة اجمللة

شوية فرفشة
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إنجازات الشهر

في إطار قيام الكلية بدورها اإلجتماعي

• قامت الكلية بتجهيز وإقامة قافلة عالجية إلى جزيرة الوراق	
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• كما قامت الكلية بإقامة قافلة عالجية إلى منطقة بني مجدول - كرداسة	
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 وحدة العالج بأجر

وبأسعار  التقنيات  بأحدث  التخصصات  جميع  في  للمواطنين   راقية  خدمة  بأجر  العالج  وحدة  تقدم 
إقتصادية تناسب الجميع .

حيث يعمل بالوحدة نخبة ممتازة من األساتذة أعضاء هيئة التدريس في مصر في جميع التخصصات 
والفكني – زراعة األسنان – الليزر – عالج  الفم  – جراحة  اللثة  الفم وعالج  – طب  التحفظي  ) العالج 

العصب – التركيبات الثابتة – تقومي األسنان – التركيبات املتحركة( . 

على هامش إجتماع مجلس إدارة وحدة العالج بأجر وفي لفتة طيبة من إدارة وحدة العالج بأجر في سابقة تعتبر 
األولى من نوعها مت تكرمي جميع املدراء السابقني لوحدة العالج بأجروذلك بحضور أ.د / هشام قطامش رئيس 

مجلس إدارة الوحدة و أ.د / محمد شرين نائب رئيس مجلس االدارة . والسادة املدراء املكرمني هم :-

أ.د/  فايز حسان , المرحوم - أ.د/ عثمان العباسي - أ.د/ مدحت قطايا - أ.د/ رضا عبد الرحمن
أ.د هشام قطامش - أ.د/ حمدي أبو الفتوح - أ.د/ أحمد نجيب . 

أ.د/ فايز حسان أول مدير لوحدة العالج بأجر

لالستعالم واملواعيد االتصال   23635476
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مواهـــــب
» قصة قصيـــرة «

رَحَلت .. دون وداع                  لقد رَحَلت..                  إلى أين.؟                  لم تخبرني؟؟                  كيف ...؟

لم تكن تريد احلديث مع أحد، وفي الصباح كانت قد أعدت حقائبها دون ِعلم أحدنا .. واخبرتنا انها سترحل لفترة وستكون علي 
اتصال دائم بيننا..

ألم تقل لِك شيئا تخبريني به.؟
ال .. لم تذكرك باملرة.

ماذا..!
هل حدث شئٌ بينكما.. فلقد كانت............

لم أسمع باقي الكالم .ولم أشعر بشئ بعد ذلك، سوى الضياع.. ماذا حدث لذلك؟.. ملاذا ترحل دون ان تخبرني أو تترك رسالة؟
آهان عليها حبنا الى هذه الدرجة، أم هنت انا؟؟...

ألم يُعد يعنيها شئ!..ماذا حدث لكل هذا؟!
أغلقت اخلط مع شقيقتها .. وجلست وحدي أتذكر أيامنا... كم كانت رقيقة، بريئة، حنونة .. رغم ان صداقتنا كانت منذ زمن ، 
ولكني لم اشعر بحبها إال منذ فترة .. لم اكن ادري ان حبها ميأل قلبي الي هذا احلد، رغم اني ال أفعل شئ إال مبشورتها، وال يحدث شئ 

إال واخبرها به.. ولكني لم اكتشف يوما اني احبها.. إال بعد مدة إني فعال احبها بكل وجداني.....
يعود السؤال لُيِلح علي... ماذا فعلت لتتركني هكذا دون كلمة واحدة...

جلست مسترخيا على املقعد .. محاوالً تذكر اي شئ أغضبها مني.. 
لقد كنا دائمي الشجار علي اشياء صغيرة ال أدري لها سبب.. كنت اتأخر دائما على موعد لقاءنا .. وكانت تقلق لذلك كثيرا .. فكنت 

أضجر من قلقها وخوفها الزائد علي.. كنت ال أهتم مبا تهتم به.. مثل االوبرا واملوسيقى واملعارض الفنية والكتب
كنت دائما اسخر من اهتماماتها . . اذا أخبرتني ان هناك حدث مهم لها قد حدث .. كنت أجدني اجاملها ببرود.. وكان ذلك يضايقها، 

وتغضب مني.. ولكني كنت أخُطب ودها بكلماتي الرقيقة املعسولة التي جتعلها تنسى انها كانت غاضبة مني...
كنت اذا رأيتها مع شخص آخر في العمل . أغضب بشدة، رغم علمي ويقيني انها ال حتب غيري .. وعندما كانت تبدي ضيقها من 
ضحكي مع تلك وتباسطي مع االخري.. كنت أغضب وأثور وأتهمها بأنها تشك في اخالصي وحبي وإنها تريدني ان أنعزل عن العالم 

وال أكون إال معها.....
يا آلهي ... ما هذا !؟.. اين ما يثبت حبي في كل ذلك .. هل أحبها حقا أم اني كنت فرحا بحبها لي .. لها حق تفعل ما تفعل بي.

وبعد ما فعلت في األيام االخيرة.. لقد كانت مع أحد العمالء في املكتب .. فأرسلت بطلبها ، ولكنها استسمحت في القدوم بعد 
قليل حتى تنهي حديثها مع العميل ........ لم اكن أدري فيما كنت أفكر وقتها، ولكني لم أطق إنتظارها.. فاجتهت إليها في غضب 

واقتحمت املكان وِصحت فيها بأسلوب فظ غليظ .. وبألفاظ ال أدري كيف خرجت مني ... 
 .. يترقرق في عينيها لكي أصمت  والدمع  فِي  ان صرخت  .. الى  اجلميع  امام  واهنتها  .. فتماديت وجرحتها  كانت حتاول إسكاتي 

فصفعتها بقسوة ..... نظرت لي في حزن وألم ولوم ، وقد أُغرق وجهها بالدموع واستدارت آخذة حقيبتها وغادرت املكان ...
كيف ميكن لها ان تعرفني مجرد معرفة بعد ماحدث.. أليس لديها كرامة . احساس.. كبرياء.. أحجرٌ هي أم ماذا؟؟

.. أمرأة تكن لي مشاعر حب وامتنان  أال تشعر وتعاني.. اين كنت من كل ذلك.. اين كان عقلي.. ما الذي كان يعمي عيني وقلبي 
واحترام وافعل بها ما فعلت ,, لم جترحني يوما حتملتني الي اقصي درجة 

عانت معي بشدة وفي النهاية افعل بها هذا ..... واريد ان اجدها في اليوم التالي تتحدث معي في هدوء وود وحب 
أأحمق أنا ام أبله ام ماذا أكون...؟

..... البد ان ابحث عنها وأعبر لها عن آسفي وحماقتي وخجلي من نفسي مما فعلت  .. أسأتركها ترحل هكذا بعيدا عني  ولكن 
وأطلب صفحها وودها

البد ان أصلح من نفسي قبل كل ذلك ..... لعلها ترضي عني وتسامحني فاني حقا احبها ولكن حماقتي تغلبت علي...
 سأدعو اهلل ليل نهار ان تسامحني وتصفح عني حتي أرضى عن نفسي وأعود حلياتي وتعود هي لي كما كانت حتبني 

بعد ان رحلت عني دون وداع
مروة مدحت

إدارة تكنولوجيا املعلومات
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إدارة التوريدات والمشتروات

زمالئنا األعزاء نعود إليكم من جديد لتسليط الضوء على اإلدارات ذات الدور احليوي والتي منها إن لم 

ومتطلبات  إحتياجات  توفير  على  وتعمل  خدمية  طبيعة  ذات  إدارة  فهى  التوريدات  إدارة  أهمها  تكن 

الكلية من ) أجهزة وخامات وأثاثات.....(  وبالتالي فجميع أقسام وإدارات الكلية حتتاج إليها ويتوقف 

العمل بها إذا مالم تتوفر لديها مقومات العمل الناجح فتقوم إدارة التوريدات بتوفير تلك املقومات 

لإلدارات واألقسام اخملتلفة .

ونبدأ أوالً بالتعريف بأفراد اإلدارة وهم :-

األستاذ / جمال كامل مصطفى                  كبير أخصائيني ومدير اإلدارة         

األستاذ / عالء الدين محمد محمد              كبير أخصائيني ومراجع اإلدارة

األستاذ / مجدي إبراهيم صبري                   محاسب باإلدارة

األستاذ / محمد عبد الفتاح الشناوي         محاسب باإلدارة

األستاذ /  إبراهيم محمود إبراهيم              محاسب باإلدارة

األستاذة / هناء حسن سيد                        محاسبة باإلدارة

األستاذ / ياسر مجدي كمال                       محاسب باإلدارة

األستاذة / ألفت فريد املنوفي                      أعمال املشتريات عن طريق الصناديق اخلاصة

األستاذة / زينب محمد منصور                   التأمينات وإقتراضات الضمان

األستاذ / محمد السيد محمد رجب          مندوب املشتريات

 
وتتعرض هذه اإلدارة لظلم كبير جملرد أنها تلبي إحتياجات الكلية بالشراء من خارج الكلية مما يستلزم 

اجراءات روتينية كثيرة ومعقدة تؤدى فى معظم االحيان الى تاخر التوريد خارج رغبة هذة االدارة .

ومن املالحظ وجود جو من التآلف و احملبة بني أفراد اإلدارة ويعود الفضل في ذلك  بعد اهلل إلى األستاذ 

على تنمية روح التعاون واأللفة بني أفراد اإلدارة إلجناز األعمال  يعمل  الذي  اإلدارة  مدير  كامل  / جمال 
املطلوبة في اسرع وقت لتلبية متطلبات الكلية في الوقت املناسب . فحاولنا بهذه الكلمات املوجزة 

إعطائهم ولو جزء بسيط من حقهم علينا فلهم منا كل الشكر واإلمتنان والتقدير .

ياسر محمود

الجندي المجهول
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مفاتيح النجــــــاح

1. الطموح كنز ال يفنى: ال يسعى للنجاح من ال ميلك طموحاً ولذلك كان الطموح 
هو الكنز الذي ال يفنى..فكن طموحاً وانظر إلى األعلي.. 

هذا عمر بن عبد العزيز خامس اخللفاء الراشدين يقول معبرا عن طموحه:« إن لي 
نفسا تواقة ، متنت اإلمارة فنالتها ، ومتنت اخلالفة فنالتها ، وأنا اآلن أتوق إلى 

اجلنة وأرجو أن أنالها » 
منح  ومن  وصبر  وتضحية  وجد  عمل  األخذ:النجاح  يساوي  العطاء   .2
وأبذل  وإجتهد  ..فأعمل  وثماراً  جناحاً  حصد  وجداً  وعمالً  صبراً  طموحه 
حصد..  زرع  ومن  وجد  جّد  ..فمن  والهدف  والطموح  النجاح  لتحقق   اجلهد 

وقل من جد في أمر يحاوله * * * وأستعمل الصبر إال فاز بالظفر 
: اإلنسان ميلك طاقات كبيرة وقوى خفية يحتاج أن يزيل  3. غير رأيك في نفسك 

عنها غبار التقصير والكسل..فأنت أقدر مما تتصور وأقوى مما تتخيل وأذكى بكثير مما تعتقد..اشطب كل الكلمات السلبية 
عن نفسك مثل » ال أستطيع – لست قادرا..« وردّد باستمرار » أنا أستحق األفضل – أنا مبدع – أنا ممتاز – أنا قادر..« 

 4. النجاح هو ما تصنعه. )فكر بالنجاح – أحب النجاح ...( 
 النجاح شعور والناجح يبدأ رحلته بحب النجاح والتفكير بالنجاح..فكر وأحب وابدأ رحلتك نحو هدفك .. 

 تذكر : » يبدأ النجاح من احلالة النفسية للفرد ، فعليك أن تؤمن بأنك ستنجح – بإذن اهلل – من أجل أن يكتب لك فعال النجاح .« 
الناجحون ال ينجحون وهم جالسون الهون ينتظرون النجاح وال يعتقدون أنه فرصة حظ وإمنا يصنعونه بالعمل واجلد 

والتفكير واحلب واستغالل الفرص واالعتماد على ما ينجزونه بأيديهم
 5. الفشل مجرد حدث..وجتارب: ال تخش الفشل بل إستغله ليكون معبرا لك نحو النجاح لم ينجح أحد دون أن يتعلم من 
مدرسة الفشل ..وأديسون مخترع الكهرباء قام بـ 1800 محاولة فاشلة قبل أن يحقق إجنازه الرائع ..ولم ييأس بعد احملاوالت 
 .. الكهرباء  إختراع  إلى  تؤدي  ال  وتعلم منها محاوالت  قواعد علمية  تعلم من خاللها  دروسا  يعتبرها  التي كان   الفاشلة 
الفشل  من  تخف  تنجح..ال  فلن  تفشل  لم  ..وإذا  يعمل  ال  من  هو  يفشل  ال  الذي  الوحيد  تذكر: 
النجاح.   فرص  لك  تخلق  مؤقتة  عثرة  إال  الفشل  ما  باإلحباط..  تصيبك  فاشلة  محاولة  تترك   وال 
احلقيقي  املعيار  وهو  الطريق  الذي يضيء لصاحبه  النور  وهو  أساس كل جناح  باهلل  واألمل: اإلميان  باإلميان  نفسك  6. إمأل 
 الختيار النجاح احلقيقي..اإلميان مينحك القوة وهو بداية ونقطة االنطالق نحو النجاح وهو الوقود الذي يدفعك نحو النجاح .. 
 .. األمل  يتحقق  اجلهد  مع  ثم  أمالً  تبدأ  النجاح  ..فرحلة  النجاح  لنا  يصنع  الذي  احللم  هو  األمل    
7. إكتشف مواهبك وإستفد منها: لكل إنسان مواهب وقوى داخلية ينبغي العمل على اكتشافها وتنميتها ومن مواهبنا 
اإلبداع والذكاء والتفكير واالستذكار والذاكرة القوية..وميكن العمل على رعاية هذه املواهب واالستفادة منها بدل أن تبقى 

معطلة في حياتنا.. 
8. الدراسة متعة.. طريق للنجاح: املرحلة الدراسية من أمتع حلظات احلياة وال يعرف متعتها إال من مرّ بها والتحق بغيرها..

متعة التعلم ال تضاهيها متعة في احلياة وخصوصا لو إرتبطت عند صاحبها بالعبادة..فطالب العلم عابد هلل وما أجمل 
متعة العلم مقرونا مبتعة العبادة.. الدراسة وطلب العلم متعة تنتهي بالنجاح..وتتحول ملتعة دائمة حني تكلل بالنجاح . 

 9. الناجحون يثقون دائما في قدرتهم على النجاح: 
الثقة في النجاح يعني دخولك معركة النجاح منتصرا بنفسية عالية والذي ال ميلك الثقة بالنفس يبدأ معركته منهزما…

 10. النجاح والتفوق = 1% إلهام وخيال + 99% جهد واجتهاد: 
اإللهام واخليال ال يشكل أكثر من 1% من النجاح بينما الطريق احلقيقي للنجاح هو بذل اجلهد واالجتهاد وإن ما 

 نحصل عليه دون جهد أو ثمن فليس ذي قيمة.. 
 ال حتسنب اجملد مترا أنت آكله * * * لن تبلغ اجملد حتى تلعق الصبرا 

)اجلهد املبذول تسعة أعشار النجاح(      سيد محمود
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برقية عــــــــزاء

تهنئة من القلب

يتقدم السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملين بخالص العزاء إلى :
لوفاة  والدها األستاذة / زينب أحمد بسيوني   باملكتبة  
لوفاة  والدها األستاذة / نسمة مصطفى   بقسم األطفال  

لوفاة  والدتها األستاذة / سميرة سيد بهلول  بعيادة اخللع  
مع عزاء إدارة اجمللة          

يتقدم السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملين بالتهنئة إلى :
د. / رشا نبيل محمد سامي  

د./ طارق عبد العزيز املقدم 
للعودة من األراضي املقدسة بعد أدائهم مناسك احلج متمنني لهم حج مقبول وذنب مغفور 

بإذن اهلل .

كما يتقدم السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملين بالتهنئة الى: 

أ.د/ سحر محمد جمال الدين    للترقية الى درجة استاذ بقسم االستعاضات  السنية املثبتة 
أ.د/ ملياء سيد محمد خير اهلل   للترقية الى درجة استاذ بقسم  االستعاضات السنية املثبتة

د / مصطفى اجلنجيهى           للترقية الى درجة مدرس بقسم جراحة الفم
د / رامى رجب البيلى                للترقية الى درجة مدرس بقسم جراحة الفم

د / كرمي محمد فوزى                 للترقية الى درجة مدرس بقسم طب الفم
د / شيماء عمر محمد زايد       للترقية الى درجة مدرس بقسم بثالوجيا الفم 

كما يتقدم السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملين بالتهنئة إلى :

األستاذ / ياسر محمود حمدي بالعالقات العامة مبناسبة اخلطوبه .
االستاذة / حنان مدحت خليفة بقسم اإلستعاضات السنية املثبتة مبناسبة الزفاف السعيد. 

األستاذ / محمد وهبه بقسم اإلستعاضات السنية املثبتة  مبناسبة الزواج السعيد .
السيد / سعيد ابرهيم بادارة احلركة مبناسبة خروجة على املعاش .

السيدة / سهير زكى محمد بادارة شئون خدمة اجملتمع مبناسبة خطبة ابنتها جنوى
مع حتيات إدارة اجمللة               
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األنسه /هديه شعبـــــان
األنسه/هدى شعبــــــان 

انهما   بالذكر  )قسم جراحه( واجلدير  اخللع  بعياده  احلكيمتان 
اكثر من يحملن على عاتقهن العمل بالعياده ودائمى التواجد 
بالعمل بدون غياب أو أعذار فهما مثال لإلنضباط والتفاني في 
وبجانب  بالعيادة   وزمالئهم  رؤسائهم  بشهادة  وهذا  العمل 
ذلك فهما يضربان أروع األمثلة في اإلحترام والتعاون واألخالق 

واإلجتهاد .
فلهن منا كل االحترام والتقدير ونتمنى لهما التقدم والرقى .

مع حتيات إدارة اجمللة

يتقدم السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملين بالتهنئة إلى :
د. / رشا نبيل محمد سامي  

د./ طارق عبد العزيز املقدم
للعودة من األراضي املقدسة بعد أدائهما مناسك احلج متمنني لهما حج مقبول وذنب مغفور بإذن اهلل .

األستاذة / علياء حمدي حسن حسني  بقسم اإلستعاضة الصناعية
على مولودتها اجلميلة    ) مرمي ( .

          مع حتيات إدارة العالقات العامة

الموظف المثالي

تهنئة من القلب

انت تسأل والمسؤل يجيب
عزيزى القارئ يمكنك االن ان تسأل االسئلة التى تريدها مباشرًة الى

السيد عميد الكلية :  .   س ........................................................................................
..........................................................................................................................؟
السادة وكالء الكلية  :   .س.........................................................................................
..........................................................................................................................؟
السيد مدير ادارة الكلية :   .س.....................................................................................
..........................................................................................................................؟
وارسالها الى الصندوق اخلاص امام ادارة العالقات العامة وسوف يتم الرد عليها فى العدد القادم ان 

شاء اهلل      




