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رئيس مجلس اإلدارة

 أ.د/ هشام قطامش
عميد الكلية

رئيس التحرير

أ.د/ محمد شرين

مدير التحرير التنفيذي

أ. م/ هناء سالم

مدير الكلية

أ/ هاني فراج

مدير العالقات العامة

أ/ سيد محمود

كلمة العـــدد

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتة 
حتية طيبة أقدمها حلضراتكم من خالل مجلتنا » مجتمع طب األسنان «

تكثف ادارة الكلية اجلهود منذ فترة ليست بالبعيدة لتحسني وتطوير مستوى 
. وقد وفرت  النظافة والتجميل  النظافة والتجميل في الكلية من خالل جلنة 
احلديثة  باملاكينات  كاإلستعانة  املتطورة   األليات  األخيرة  اآلونة  في  اللجنة 
لغسيل وجتفيف األرضيات وكذلك توزيع نباتات الزينة في مختلف أدوار الكلية, 
حلماية  خطط  بإعداد  والكوارث  األزمات  إدارة  وحدة  قامت  أخرى  ناحية  ومن 
وسوف   . واألمن  السالمة  بأمور  التوعية  على  العمل  وكذلك  الكلية  منشآت 
تقوم الوحدة قريباً بالتعاون مع طالب الكلية وموظفيها وعمالها بتنفيذ جتربة 
إخالء ملبانى الكلية حملاكاة كيفية التصرف عند حدوث أزمة كاحلريق مثالً. ولذلك 
أدعو مجتمع كليتنا الي التعاون إلنشاء نظام آمن وفعال لتأمني الكلية ضد أي 

أزمة أو كارثة .
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتة

 أ.د / ناهد صدقي قرني
مدير وحدة إدارة األزمات والكوارث

رئيس جلنة النظافة والتجميل
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ظل  في  وحتى  المحبوب،  الشخص  يفوز  المثالية  الظروف  ظل  في   
الظروف غير المثالية، يفوز أيضا   الشخص المحبوب ، هكذا تقول الحكمة 

القديمة وهكذا تتحق تلك الحكمة في المؤسسات.

االدارة  أدوار  أهم  أحد  الواحد  الفريق  أعضاء  بني  االتصال  تسهيل  يعد  و   
املثالية، فاملنظمة الناجحة هي املنظمة التي يسهل فيها تبادل املعلومات 
ووجهات النظر بني األفراد، كما يعبر اجلميع عن مشاعرهم وأحاسيسهم في 

حرية تامة، ويتقبلون النقد اإليجابي ويحترمون آراء وأفكار األخرين.

وفي ظل هذا االتصال القوي بني املوظفني يتحقق التكاتف واالحتاد الذي يعتبر 
، فالتكاتف هو أعلى صور التعاون؛ إنه محصلة تفاهم  أعظم محفز لهم 
شديد، واتصال روحي عميق، واتفاق على حتقيق املنفعة للجميع؛ فينتج عن 
ذلك قوة هائلة من اإلبداع واالبتكار في حل املشاكل، ومن الفاعلية واحلماس 
في حتقيق األهداف,  فعندما جتتمع العقول العظيمة وتفكر معاً؛ فليست 

هناك حدود ملا ميكن تنفيذه حينئذ.

ولذالك يجب أن ال يتوقف األمر بالنسبة إلى إدارة الكلية  على تقوية عالقتها 
بكل عضو من أعضاء الفريق فقط ؛ بل إن دورها الرئيسي هو تقوية عالقة 
الكلية  في فريق  إدارة  تَنمِّ   أن  الفريق باآلخر. فيجب  كل عضو من أعضاء 
العمل الشعوراً باالحتاد، وإمكانية إعتماد أفراده أحدهم على اآلخر، وإستمداد 

القوة من هذا اإلحتاد 0

لتناول  اجلميع  يجلس  أن  يجب   العمل  من  للراحة  اخملصصه  األوقات  ففي 
دث  الطعام معاً، املزاح و تبادل  القصص والنكات حيث ان هذه السلوكيات  حتحُ

مقدارا من االرتياح بني أفراد الفريق مما ينعكس ايجابيا علي  نتائج العمل .
وفي البداية ستحتاج إدارة الكلية إلي  أن تكثر من التأكيد على معنى أنهم 
الزمن  من  وجيزة  فترة  وبعد   , عمل  زمالء  مجرد  كونهم  من  أكثر  أصدقاء 
سيصبح ذلك أمرا طبيّعياً و تلقائياً بينهم وستأخذ العالقات طريقها إلى 

القوة بصورة طبيعية وسهلة .

سيد محمود       

عالقات الموظفين

أ.د/ ليلى صادق غالى 
أستاذ متفرغ بقسم بيولوجيا الفم بالكلية

المؤهالت العلميه :

 بكالوريوس طب وجراحه الفم واالسنان  دور مايو 1966. 1
 دبلوم تشريح وهستولوجيا الفم نوفمبر 1970. 2
 دكتوراه تشريح  وهستولوجيا الفم أبريل 1975. 3

التدرج الوظيفى:

 طبيب أسنان بوزارة الصحه إعتباراً من 1966/9/28 حتى 1967/4/6 .. 1
 طبيب إمتياز بالكلية إعتباراً من 1967/4/8 حتى1968/4/7 .. 2
 طبيب أسنان بوزارة الصحه إعتباراً من 1968/4/8 حتى 1969/2/23 .. 3
 معيد بقسم بيولوجيا الفم بالكليه إعتباراً من 1969/2/24 حتى 1972/11/28 .. 4
 مدرس مساعد إعتباراً من 1972/11/29 حتى 1975/6/25 .. 5
 مدرس إعتباراً من 1975/6/26 حتى 1981/5/30 .. 6
 أستاذ مساعد إعتبارامن 1981/5/31 حتى 1986/6/29 .. 7
 أستاذ إعتباراً من 1986/6/30 حتى 2006/7/31. 8
 أستاذ متفرغ إعتباراً من 2006/8/1 حتى اآلن .. 9

 عينت سيادتها رئيساً جمللس قسم بيولوجيا الفم ملدة ثالث سنوات إعتبارا1999/8/21ً . 10
حتى 2002/8/20 وجددت رئاسه مجلس القسم ثالث سنوات أخرى إعتباراً من 2002/8/21 

حتى 2005/5/20  .
• وجراحة 	 الفم  وطب  الفم  وبثالوجيا  لبيولوجيا  العلمية  لللجنة  مقررا  سيادتها   عينت 

اللثة لترقية األساتذة واألساتذةاملساعدين.

شخصيـــة العــــــدد
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أختلف معك

حني نختلف مع شخص ما في الرأي ، يتمّسك كلٌّ منا برأيه الذي كوَّنته خبراته و جتاربه السابقة 
 ..

َّت  حاول أن ترى الصورة احلقيقية .. ليس كل ما تراه هو  بالضرورة صحيح…! ألنَّ ما تراه هو ما مت
برمجة عقلك عليه  أعد التفكير في كل ما تراه صحيحا بالنسبة لك.. 

اقبل النقاش و أعد النظر في أفكار من يختلفون معك… 

إنهم – فقط – لم تكن لهم جتاربك السابقة التي تؤهلهم كي يفكروا مثلما تفكر …

ملاذا ال تتقبل فكرة أنهم رمبا يكونون على شيء من الصواب؟ 

َّه رأيك.. َّد أن حاول أن تتفهم وجهة نظر اآلخرين وال تتمسك برأيك دائماً جملر

 أعد النظر في برمجتك السابقة وال تفترض دائما أنَّ كل ما تراه صوابا 
من الطريف أن الكثيرين منا ال يستوعبون فكرة أن للحقيقة أكثر من وجه .. 

 فحني نختلف ال يعني هذا أن أحدنا على خطأ!! 
 قد نكون جميعا على صواب لكن كل منا يرى ماال يراه اآلخر! 

إن لم تكن معنا فأنت ضدنا!

 ألنهم ال يستوعبون فكرة أنَّ رأينا صحيحا جملرد أنه رأينا! 
ال تعتمد على نظرتك وحدك لألمور فال بد من أن تستفيد من آراء الناس 

 ألن كل منهم يرى ما ال تراه .. 
 

فرأيهم قد يكون صحيحا أو قد يكون مفيداً لك

في ليلة ساهرة وفريدة من نوعها قام السيد األستاذ الدكتور/ هشام قطامش عميد الكلية ورئيس 
املؤمتر والسيد األستاذ الدكتور/ عز الدين أبو ستيت نائب رئيس اجلامعة ونائباً عن األستاذ الدكتور/ 
رئيس اجلامعة والسادة وكالء الكلية  األستاذ الدكتور/ عمرو أبو العز سكرتير عام املؤمتر واألستاذ 
التنفيذي  املدير  حسن  شرين  محمد  الدكتور/   األستاذ  و  املؤمتر  رئيس  نائب  فرج  هبة  الدكتور/ 
للمؤمتر بإفتتاح املؤمتر الدولي الثالث لكلية طب الفم واألسنان جامعة القاهرة بعنوان ثورة في طب 
األسنان والذي أقيم في فندق سيتي ستارز انتركونتيننتال حتت رعاية االستاذ الدكتور /مصطفى 

مسعد وزير التعليم العالى وحضور عدد من السادة الوزراء السابقني .

بدأت فاعليات املؤمتر في اليوم الثاني لإلفتتاح - املوافق األربعاء 23/ 1/ 2013 واجلدير بالذكر وبالرغم 
من األحداث التي متر بها البالد إال أن نسبة احلضور كانت مرتفعة وهو الذى كان له أكبر األثر فى جناح 

فاعليات املؤمتر.

جانب من املعرض الذى اقيم بقاعة السرايا والذى شهد اقباال ملحوظا على هامش املؤمتر.
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همســــــــات

روحانيــــــــــــات

•  أكثر االشياء إرهاقا للنفس.....هو كتمان مانحن بحاجه لقوله	
•  لم أتغير ولن أتغير ! فقط اصبحت أعامل األشخاص كما يعاملوننى 	
•  احلياه تعلمك احلب..... والتجارب تعلمك من حتب...... واملواقف تعلمك من يحبك	
•  خذ من األمس خبره ...... ومن اليوم عبره .....وإمأل قلبك باالمل فى بكره	
•  إزرع جميالً ولو فى غير موضعه ..... فلن يضيع أينما زرع	
•  ال حتكم على شخص من خالل شكله وتترك املضمون ...فالقهوة بالرغم ان طعمها مر بعد أن  يتذوقها 	

البعض.... يعشقها لدرجه اجلنون

• ....والبعض 	 الذاكره  من  وبعضهم  القلب  من  يسقط  بعضهم  عام...  بعد  عاماً  األصدقاء   يتساقط 
يسقط من العني حينها ندرك ان السعاده ليست فى عددهم ....بل فى قيمتهم.

•  مش عارف الفراعنه كانو عايشني ازاى من غير نت وال مسلسالت تركيه انا حاسس انهم بنو االهرامات 	
من الزهق .

•  سألو مسطول أيهما أطول الليل ام النهار ؟قال الشهاده هلل انا عمرى ماشوفتهم واقفني جمب بعض .	
•  سألوا مسطول نسبه البطاله فى مصر وصلت لكام...... رد قال بصراحه كل املصريني أبطال .	

شوية فرفشة

فزورة العدد
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دورة تنمية مهارات القيادة واعداد الكوادر االداريةمعلومات عامة

تعديل السلوك اإلنساني
تعريف السلوك  :

يعرف السلوك اإلنساني بأنه كل األفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد سواًء كانت ظاهرة أم 
غير ظاهرة. ويعرفه آخرين بأنه أي فعل يصدر عن اإلنسان سواًء كانت أفعاال ميكن مالحظتها أو 

افعاال ال ميكن مالحظتها  كالتفكير  .
والسلوك ليس شيئاً ثابتاً ولكن ميكن تغيره وهو ال يحدث في الفراغ وإمنا يحدث في بيئة ما، وقد 
يحدث بصورة ال إرادية مثل التنفس أو الكحة أو يحدث بصورة إرادية وعندها يكون بشكل مقصود 
وواعي, وهذا السلوك ميكن تعلمه واكتسابه ويتأثر بعوامل البيئة واحمليط الذي يعيش فيه الفرد. 

والسلوك نوعان : 
أ. السلوك االستجابي: 

وهو السلوك الذي تتحكم به املثيرات التي تسبقه، فبمجرد حدوث املثير يحدث السلوك كنزول 
دموع العني عند تقطيع شرائح البصل وهكذا. 

إن السلوك االستجابي ال يتأثر باملثيرات التي تتبعه وهو أقرب ما يكون من السلوك الالإرادي، فإذا 
وضع اإلنسان يده في ماء ساخن فانه يسحبها اوتوماتيكياً.

ب. السلوك اإلجرائي: 
هو السلوك الذي يتحدد بفعل العوامل البيئية مثل العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية والتربوية 

والدينية واجلغرافية وغيرها. 

تعديل السلوك
تعديل السلوك هو تقويه السلوك املرغوب به وتعزيزه واالهتمام به الحداث تغيير جوهرى واضعاف 

السلوك الغير مرغوب به والعمل على حتسينه أو ازالته.  

األهداف العامة للسلوك :
 مساعدة الفرد على تعلم سلوكيات جديدة غير موجودة لديه .. 1
 مساعدة الفرد على أن يتكيف مع البيئه احمليطه به من ) األسرة و اجملتمع ( .. 2
 تعليم الفرد أسلوب التعامل مع املشكلة وكيفية حلها أوالسعي للوصول حللها .. 3
 تعليم الفرد  كيفيه تعديل السلوك من سلوك سلبى الى سلوك ايجابى.  . 4

                 نعمة اهلل سالم

أقامت إدارة الكلية دورة بعنوان » إعداد القادة والكوادر اإلدارية « وذلك بحضور السيد أ.د/ عميد 
الكلية والسادة وكالء الكلية والسادة رؤساء االقسام ولفيف من األساتذة بالكلية.

وحاضر فيها الدكتور / عصام خليفة أستاذ التنمية البشرية  و أقيمت الدوره مبدرج أ.د/ سعيد 
فهيم، وقد أثنى احلضور على موضوع الدورة وبراعة أداء احملاضر. 

جانب من الساده احلضور
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برقيه عــــــــزاءمواهـــــب

تهنئــه من القلب

» من يوميـــــات عاطل «

تشوفولى شغله يا وظيــفـــــة سايـــق عليكــم ياأهــــل اهلل  

وإن شاء اهلل اقبضها  تعريفـــــه لوحتى ساعى فى مصنع طــوب  

دى مطالبى سهله وخفيفـــــــه من غير حوافز وأجــــــــــــازه  

واللى يقول امضيلى شيكــــــات فيه اللى قال فني السيفيهـــات   

ســــــــــــبــــع دوخــــــــات انـــــــــا دٌخـــــــــــت واهلل  

واحلاله صعبه وضــعــيفــــــــه بني املصانع والشركـــــــــــات   

ع الصبح قــلـت البــد أسـيـــــر وف مرة قومت انا من نومــــــى  

ربك بيرزق خـــيره وفــيــــــــــر وامشى فى طريقى وأعيش يومى   

سالم عليكو فيه شغل كتيييــــر ورٌحت َع الشركه الكبــــــــرى  

مييييني هــــــــــــــيــشـيــل ده الشغل عــــَالقـــفــــــــه  

وتاريخ حياتك بال تزويـــــــــــــر إمأل إستمارتـــــــــك يا أخينـا  

واقف وقدامى الطوابيــــــــــــر وف حلظه واحده لقيت نفســـى  

وإللى معندوش أدنى ضميــــــــر إللى بيشـــتم وإللى يســـــب  

وان جيت ملسته هاتك ياجعيـــــر واللى يزاحــــم بال داعــــــــى  

وحلقت باقربها سريــــــــــــــر فى التو طِرت انا على بيــتنــــا  

وحبست أملى وضحكـــــــــاتى ودفنت حلمى وطموحـــاتــــى  

لوحتى كان درجتهـــــــــــا وزير وملعون ابوها دى شغالنـــــــه  

محمود علي
العالج بأجـــــر

يتقدم أ.د عميد الكليه والساده الوكالء والعاملين بخالص العزاء إلي :-
• لوفاة والده 	  أ.د /  خالد عاطف احلايس االستاذ بقسم جراحة الفم   
• لوفاة شقيقته	  ا.د/  محمد دهيس االستاذ بقسم جراحة الفم   
• لوفاة والدها 	  د / رضوى حامد حجازي االستاذ املساعد بقسم بيولوجيا الفم  
• لوفاة حماتها 	  السيدة /  زينب ابو اخلير مبعمل االستعاضة الصناعية   
• لوفاة شقيقها 	  السيدة / ماجدة بغدادي بقسم اإلستعاضة الصناعية  
• لوفاة عمه	  السيد / تامر حسني حسن  بادارة االمن    
• لوفاة والده 	  السيد / وليد كمال عبد الغفار بالشئون القانونية   
• لوفاة والده	  السيد / سامى ابراهيم زكى بقسم الصيانة   
• لوفاة زوجها	  السيدة /ليلى عبد اللطيف بقسم العالج التحفظى   

يتقدم أ.د عميد الكليه والساده الوكالء والعاملين بالتهنئه إلى:-
• بحفيدتها )جودى(	  أ.د / شيرين عز الدين طه أستاذ طب أسنان األطفال  
• لزواج إبنتها )صافي( 	  األستاذة / أميمة صالح الدين  بقسم طب اسنان االطفال  
• لزواج إبنها ) محمد ( 	  األستاذة / رضا عبد احلي بقسم طب اسنان االطفال  
• باملولود السعيد ) معاز (	  االستاذ /عرفة هالل  بقسم جراحة الفم    
• للخطوبة السعيدة	  االستاذ / مصطفى محمد صالح مبكتب السيد العميد 
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العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنانمجتمع طب األسنان 

15كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

إدارة الشئون العامة
زمالؤنا األعزاء من جديد نعود إليكم لتسليط الضوء على اإلدارات املهمشة على الرغم من عظم دورها 
بالنسبة إلى الكلية حيث أنها تلعب دوراً هاماً في إلتزام موظفي الكلية مبواعيد احلضور واإلنصراف. 

ونستعرض أوالً أسماء العاملني بهذه  اإلدارة :

• كبير أخصائيني ومدير اإلدارة	 األستاذ / عواد إمام عواد    
• موظف باإلدارة	 األستاذ / إسماعيل طلخان    
• موظفة باإلدارة	 األستاذة / هدى فتحي عبد العظيم  
• موظفة باإلدارة	 األستاذة / جنوى رزق     

 
بالكلية  العاملني  وإنصراف  حضور  على  اإلشراف  في  اإلدارة  مهام  لنا  يتضح  السابق  التعريف  ومن 
املرضي  تذاكر  اإلشراف على شباك  أيضاً  )وإن كانت كافية( فهناك  الوحيدة  املهمة  ولكنها ليست 
وتسجيل جميع املأموريات واألذونات وكذلك اإلشراف بالتنسيق مع رئيس العمال على تنظيم الكلية 

ونظافتها  وتسجيل النوبتجيات بالتنسيق مع رؤساء األقسام .

وبناًء عليه يتضح لنا الدور الكبير الذي يلعبة أعضاء اإلدارة في خدمة كليتنا واجملهود الشاق املبذول 
منهم حيث يلزم تواجدهم من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة مساًء  نظراً إلمتداد 
مدة تسجيل احلضور من السابعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً وبدء تسجيل اإلنصراف من الثانية 

عشر ظهراً حتى السادسة مساًء . 

و يتعامل أعضاء اإلدارة بكل احلب و االحترام  مع جميع املوظفني بإختالف ثقافتهم ومدى إستيعابهم 
لظروف عملهم و علي الرغم من ذلك يتهمون  باجملاملة واحملاباة لبعض املوظفني. كما أنهم  يتحملون 
أو  احلضور  في  اإلثبات  عدم  حيث  من  البصمة  في  مشاكل  لوجود  نتيجة  املوظفني  بعض  جتاوزات 
اإلنصراف ووجود حاالت غياب على الرغم من البصمة و إمتعاض بعض املوظفني من البصمة كونها 

من وجهة نظرهم ناقلة للعدوى . 

و تعاني االداره من ضيق املكان اخملصص لها بالكليه حيث أن مكتب اإلدارة ال يتناسب مع عدد أعضاءها 
و ال يتسع حلفظ الدوسيهات وامللفات اخملتلفة  .

وعلى الرغم من كل تلك املعوقات إال أن اإلدارة  تقوم بعملها بكل كفاءة وبدون كلل أو ملل وال تطمح 
إال في تبادل اإلحترام معها حيث أن هدفها األساسي هو راحة املوظفني ومصلحتهم . فلهم منا كل 

اإلحترام والشكر والتقدير. 

ياسر محمود

الجندي المجهول

السيد /سيد فــــــــــــــؤاد
رئيس العمال بالكلية

تتقدم إدارة اجمللة بالشكر واإلمتنان والتقدير إلى السيد / سيد 

فؤاد لدوره اجللي في احلفاظ على املظهر احلضاري والنظافة في 

/ سيد فؤاد قد تولى  منصب  كليتنا. واجلدير بالذكر أن السيد 

رئيس العمال منذ عام  2006 و حتي االن . ومنذ ذلك الوقت وهو 

بااليجاب  انعكس  مما  العمال   وتفاٍن مع جميع  بكل حب  يعمل 

علي حتمل العمال للمسئولية و عملهم  بنظام وإنضباط , فهو 

يعرف جيداً كيف تدار هذه املنظومة امللقاة على عاتقة بحرفية 

شديدة.

التي تعمل معه كل الشكر والتقدير واإلحترام والتي ال  أن نقدم له و لكتيبة اجلنود   إال  فال يسعنا 

تكفي حقهم في العمل .

مع حتيات إدارة اجمللة       

تعلن ادارة العالقات العامة عن فتح باب الحجز لوحدات صيف 2013
لالستعالم االتصال على داخلى 111
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الموظف المثالي




