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عام اإلعتماد لكلية طب الفم و االسنان 
إن وحدة اجلودة بالكلية مت إنشاءها فى عام 2005  ومنذ ذلك احلني 
و فريق العمل بالوحدة ميارس أنشطته لتتأهل الكلية للحصول 
على االعتماد من خالل استيفاء معايير الهيئة القومية لضمان 
قبل  الكلية  تقدمت  اهلل  بحمد  و  االعتماد.  و  التعليم  جودة 
نهاية فبراير و بالتحديد فى 27 فبراير 2013 مبلف االعتماد والذى 
يعد أخر ميعاد للتقدم هذا العام أو االنتظار للعام القادم. و يعود 
الفضل بعد توفيق من اهلل الى اجملهود الفائق و التفانى لفريق 
رؤساء  تعاون  و  بالكلية  العليا  االدارة  دعم  مع  بالوحدة  العمل 
و  احملاكاه خالل شهر مارس  زيارة  الكلية استقبلت  االقسام. و 

هى الزيارة التى تسبق الزيارة النهائية لإلعتماد و التى ستتم قريبا  ...
واستمرت زيارة احملاكاه ثالث أيام بالكلية من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة اخلامسة 
عصرا و فى هذه االثناء مت فحص ملفات معايير االعتماد باالضافة الى اجراء لقاءات جماعية 
و طالب مرحلة  املعاونة  الهيئة  و  التدريس  اعضاء هيئة  الكلية من  فئات  فردية مع جميع  و 
و  النقابات  و  العمل  وأصحاب  اخلريجني  و  االداريني  كذلك  و  العليا  الدراسات  و  البكالوريوس 
املستفيدين من اخلدمات املقدمة بالكلية و الـتأكد من دراية جميع هذه الفئات برؤية و رسالة 
أنهم مشاركني  من  التأكد  وكذلك  االعتماد  على  الكلية  بأهمية حصول  وعيهم  و  الكلية  
بالتقرير السنوى للكلية من خالل تعاونهم فى ملئ االستبيانات التى ترسل لهم من وحدة 
ضمان اجلودة. باالضافة لتفقد فريق الزيارة لسير الدراسة بالكلية من خالل حضور محاضرات 

نظرية و دروس عملية و تفقد الكونتروالت....
 و أمتنى من اجلميع التعاون و التضافر للحصول على اإلعتماد مبشيئة اهلل تعالى...

و السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته

 أ.د/ سامية العزب
مدير وحدة ضمان اجلودة

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



العـدد الثامن4

العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنانمجتمع طب األسنان 

5كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

يصور البعض العالقة بني املوظف واملدير وكأنها حرب طاحنة تكون مشتعلة تارة وتكون باردة 
تارة أخرى. ويتخيل البعض أن املوظف هو الطرف املغلوب على أمره في هذه املعركة في حني 

يكون املدير هو الطرف الغالب كيف ال وهو في بعض األحيان يكون اخلصم واحلكم.

وتعد العالقة بني املوظف واملدير من أهم العالقات في مجتمعنا فكل مدير لن يستطيع اإلجناز 
إال من خالل موظفيه، وكل موظف لن يقوم بإجناز املهام وتنفيذ األعمال ما لم توكل إليه من 
قبل إدارته، وقد تكون هذه األعمال التي تربط هذين الطرفني أعماال في دوائر حكومية تخص 
مواطنني أو في شركات أو مؤسسات أو غيرها من األمور التي تخص عامة أفراد اجملتمع. فإذا 
لم تكن مثل هذه العالقة مستقرة فإن اجلميع خاسرون، فاملوظف لن ينجز واملدير لن يحقق أي 

نتيجة والفرد لن يجد من يخدمه وسيخسر اجملتمع أيضاً لعدم توافر اخلدمات.

ال  قد  طويلة  زمنية  فترة  وهي  ساعات  ثماني  قرابة  يوم  كل  في  مديره  مع  املوظف  ويقضي 
أن  الطرفني  وأبنائه. لذلك فمن مصلحة  إليه كزوجته  الناس  أقرب  يقضيها كل منهما مع 
تكون هذه العالقة مستقرة وصحية وإال فستكون حياة كل منهما كاجلحيم وسيؤثر سؤء 
هذه العالقة علي األسرة و األصدقاء خارج العمل، بل وأحياناً تؤثر علي احلالة الصحيةً ، فكثيراً 
ما نسمع أن فالناً أدخل مديره املستشفى أو فالنا إرتفع ضغطه أو معدل السكر أثناء العمل 

ونقل للمستشفى.

أن يتعاملوا مع املوظفني وكأنهم عبيد لديهم فال يحترمون لهم  الي  املديرين  ويعمد بعض 
شخصية وال توجد لهم مكانة او إحترام فيغدو املوظف كالعبد يعمل ثماني ساعات يصمت 
لها  رغباته وطلباته سواًء كانت  له كل  ويلبي  إن حضر  رأسه  ويطأطئ  املدير  إن تكلم  فيها 
أو  كسائقني  استخدامهم  يتم  املوظفني  بعض  إن  بل   . عالقة  لها  ليس  أو  بالعمل  عالقة 
مراسلني فهم يجب أن يكونوا على أهبة االستعداد دائماً فجواالتهم تكون مفتوحة بإستمرار 
وميكن أن يطلبوا في أي وقت وألي عمل بل قد يحرم بعضهم من اإلجازات حرصاً على قضاء 

مصالح املدير .

الراتب أو  زيادة في  أو  ومع كل مظاهر العبودية هذه فإنه ال يحق للموظف أن يطالب بعالوة 
ترقية بل عليه أن يعمل ويعمل ويعمل حتى يأتي فرج اهلل، و عليه أن يحمد ملديره أن جعله 
يستمر في هذا العمل . وقد يلجأ بعض املديرين إلى تقدمي املال ملوظفيهم ولكن ما قيمة املال 
إن عدمت كرامة اإلنسان وما جدوى الترقية وتقلد املناصب إن كان اإلنسان بينه وبني نفسه 

يشعر بأنه مهان ذليل ال قيمة له.

مع أطيب متنياتى بالنجاح  /      سيد محمود

عالقة المدير الناجح بموظفيه

أ.د/ سلسبيل محمد محمود ابراهيم
أستاذ متفرغ بقسم عالج اجلذور 

المؤهالت العلميه :

 بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان  مايو 1961. 1
بالواليات . 2  – انديانا  جامعة  من  اجلذور  عالج   ماجستير 

املتحدة االمريكية عام 1967 

التدرج الوظيفى:

 معيد بقسم عالج اجلذور من 1962 حتى 1968 . 1
 مدرس بالقسم من 1968 حتى 1973 . 2
 أستاذ مساعد بالقسم من 1973 حتى 1978 . 3
 أستاذ عالج اجلذور من1978 حتى 1999. 4
 رئيس قسم عالج اجلذور من 1983 حتى 1986 وجددت ثالث سنوات أخرى حتى 1989 . 5
 أستاذ متفرغ من 1999 حتى االن . 6

•  اضافة الي هذا التاريخ املشرف فقد شغلت الدكتوره سلسبيل منصب مقرر اللجنه 	
الدائمه لترقية االساتذه و االساتذه املساعدين 

و مازالت الدكتوره سلسبيل  تؤدى عملها بكل تفان وإخالص وعطاء حتى األن .

أ.د/ سلسبيل على كل ما  الى  النهاية ال يسعنا إال أن نتقدم بعظيم الشكر والعرفان  وفى 
قدمته للكلية  فلها منا كل اإلحترام والتقدير. 

شخصيـــة العــــــدد
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همســــــــات

روحانيــــــــــــات

•  جيش من الوعول يقودة أسد.... خيرا من جيش من األسود يقودة وعل .	
•  الفاشلون قسمان.. قسم فعل ولم يفكر.. وقسم فكر ولم يفعل .	
•  كان نابليون بونابرت يرد بثالث على ثالث :-	
•  من قال الأقدر: قل لة حاول      	
•  ومن قال ال أعرف : قل لة تعلم	
•  ومن قال مستحيل : قل لة جرب .	
•  الكرامة جلائع.. وال قوة ملريض.. وال أمان ملن ال بيت له .	
•  االشرار يطيعون بدافع اخلوف...والطيبون يطيعون بدافع احلب .	
•  كن لينا من غير ضعف... وشديداً من غير عنف .	
•  يرى الناجح حالً لكل مشكلة أما الفاشل فيرى املشكلة فى كل حل .	
•  ذو العقل يشقى فى النعيم بعقلة ..وأخو اجلهالة فى الشقاوة ينعم .	
•  الرجل القوى يعمل .... والرجل الضعيف يتمنى 	

•  عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:	
» إن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته . فان صلحت فقد أفلح وجنح وإن فسدت 
تطوع  من  لعبدي  هل  انظروا   : وجل  عز  الرب  قال   ، شئ  فريضته  من  إنتقص  فإن  وخسر  خاب  فقد 

فيكمل به ما إنتقص من الفريضة ، ثم يكون سائر عمله على ذلك« .

•  عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :	
»إن هلل تبارك وتعالى مالئكة سيارة يبتغون الذكر فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم وحف 
بأجنحتهم ، حتى ميلئوا ما بينهم وبني السماء الدنيا، فإذا إنصرفوا عرجوا وصعدوا  بعضهم بعضاً 
إلى السماء . فيسألهم اهلل  عز وجل  وهو أعلم بهم : من أين جئتم ؟ فيقولون : جئنا من عند عباد 
لك فى األرض ، يسبحونك ويكبرونك  ويهللونك  ويحمدونك  ويسألونك . قال وما يسألوني ؟ قالوا : 
يسالونك جنتك ، قال : وهل رأوا جنتي ؟ قالوا : ال يا رب ، قال : فكيف لو رأوا جنتي قالوا : ويستجيرونك 
، قال : ومم يستجيرونى ؟ قالوا : من نارك يارب ، قال : وهل رأوا ناري ؟ قالوا : ال ، قال : فكيف لو رأوا ناري 
، قالوا : ويستغفرونك ، قال : فيقول : قد غفرت لهم ، وأعطيتهم ما سألوا ، وأجرتهم مما أستجاروا 
قال يقولون رب فيهم فالن ، عبد خطاء ، إمنا مر فجلس معهم . فيقول : وله غفرت ، هم القوم ، ال 

يشقي بهم جليسهم«. 

منيل  قرية  الى  قافلة عالجية  الكلية  اقامت  البيئة  وتنمية  اجملتمع  رعاية قطاع خدمة  حتت 
شيحة

واجلدير بالذكر أنه وألول مرة وفرت وحدة العالج بأجر بالكليه أدوات خاصه للقافلة  دعما منها 
خلدمة اجملتمع  و تنمية البيئه.

قافلة عالجية إلى قرية منيل شيحة بضواحي الجيزة
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مت جتهيز جميع عيادات الكلية مبستلزمات االسعافات االولية كما مت تزويد الكلية بعدد خمسة نقاالت 
حلمل املرضى فى حالة الطوارئ بواقع عدد )2( نقالة للمبنى الرئيسى وعدد )2( نقالة ملبنى املستشفى 

وعدد )1( نقالة ملبنى االطفال 

قدمت الشركة املصرية للمنظفات املنزلية )كلوروكس( هدية الى الكلية ممثلة فى ثالث عربات نظافة 
ومجموعة من املنظفات واملطهرات ..

بالتعاون بني وحدة بنك الدم بوزارة الصحة واسرة بناء اقامت الكلية حملة للتبرع بالدم لصالح اطفال 
انيميا  البحر املتوسط وقد شارك العديد من الطالب فى هذه احلملة 

فى اطارخطة الكلية لتجديد العيادات واملعامل مت االنتهاء من جتهيز عيادة عالج اجلذور بعدد 36 وحدة 
اسنان جديدة بعد ان كانت حتتوى على 22 وحدة قدمية , اضافة الى وحدة اسنان مزودة بامليكروسكوب 

اجلراحى . كما زودت العيادة بجهاز اشعة رقمية  
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•  واحد بلدياتنا واقف بيقلع هدومه فى ميدان التحرير .وملا الناس 	
سألوه بتعمل ايه قالهم أصل الكمسرى قالي عشان أروح شبرا 

الزم أغير فى التحرير .

• عزمت 	 مراته  أوتوماتيك  فل  جديدة  غسالة  إشترى  واحد   مرة 
 20 الغسالة  في  حطت  تغيظهم  و  يشوفوها  علشان  اجليران 
كيلو غسيل والغسالة املسكينة بتاخد بس 7 كيلو وشغلتها 
شوية  وبعد  شاي  كوباية  على  وعزمتهم  باركولها  واجليران 
الغسالة بدأت تنشف  الغسيل ومن كتر احلمل عليها قعدت 
جريت  قامت  صاحبنا  مرات  شافتها  البلكونة  ناحية  تتحرك 

عليها وقالت لها واهلل ما أنت نشره الغسيل أنا اللي هنشره 

•  كان فيه راجل حكيم قاعد ينصح الرجالة   	
قال : الرجل املتزوج  الزم كل يوم الصبح  يبوس إيد مراته

سأله واحد من القاعدين : طب وإللي مش متجوز يعمل إيه ؟ 

قال له : يبوس إيده وش وضهر على النعمة إللي هو فيها 

شوية فرفشة

•  خلع األسنـــان على 	
الطريقة الصومالية

فزورة العدد
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مواهـــــب

» حقوق اإلنسان «

ورغم الضعف املوجود فيا من دم وحلم وحبة مية ...   أنا إنسان ...  

وشعورممدود واجلوع واحلب ...    شعور باخلوف ...  

يهزكياني  وبيتردد مع أنفاسي ...   من ساسي لراسي ... 

يقول حرية وشوق وجراءة ...    بكل براءة ...  

وصرخة قوية إيدين ممدودة ...    يقولها بعزم ...  

حتت خطوط الفقر السودة... من عالم ثالث ...    أنا إنسان ...  

حظي قليل في الدنيا شوية ساكن حتت اخلط الثالث 

واخلوف واحلب ... شعور باجلوع ...    لكن عندي ...  

باعرف أعبر عن إحساسي وكل خاليق اخلط األول   زي بتوع اخلط الثاني 

وبأكتب كلمة وصرخة قوية وأكتب سطر كبير ع احليطة   أرسم صورة  

مخلوق من وهن أنا إنسان     أطلب حقي في احلرية 

آدم وإسم األب األول    وضعف وطني  

والتاني هابيل جدي قابيل    من بني آدم  

حظي مع الدنيا قليل قتيل     واحد من أجدادي  

وكل كياني وجلدي وبدني وسكن اجلد القاتل دمي   مات اجلد الطيب بدري 

زي ما يحكم رب اخللق كن فيكون    حكمة رب الكون في اخللق 

واكل أو محروم إنسان ظالم أو مظلوم إنسان   يكون احلكم على اإلنسان 

ساكن حتت اخلط الثالث ساكن فوق اخلط األول   متحرر مهزوم إنسان 

وكلمة حق وشمس حقيقة يعني الكل يكون إنسان   نفس مالمح أبناء آدم 

نالقي إيدين بتشاور لينا تصرخ فينا وتصحينا   وهزة قوية  

حقوق إنسان

محمد النويشى
ادارة املـــخازن

برقيه عــــــــزاء

تهنئــه من القلب

يتقدم أ.د/ عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملين بخالص العزاء إلى :
• لوفاة والدته	  األستاذ الدكتور/ سامي صادق بقسم طب الفم وعالج اللثة 
• لوفاة أخيه	  األستاذ الدكتور / حسني الطناني بقسم جراحة الفم  
• لوفاة والدها	  السيدة / هالة محمود عبد الرحمن بإدارة احلسابات  
• لوفاة والده	  السيد / إبراهيم محمود إبراهيم بإدارة التوريدات   
• لوفاة والده	  السيد / محمد وهبه باإلستعاضة الصناعية   
•  السيد / أحمد عبد احلميد بوحدة مستشفى	

لوفاة والده       طب األسنان التعليمي     
• لوفاة إبنه 	  السيد / حسام عراقى   بإدارة األمن    
• لوفاة أخيها	  السيدة / شيماء عادل السيد بإدارة تكنولوجيا املعلومات  
• لوفاة أخيها	  السيدة / فاطمة عبد العزيز بالعالج التحفظي   
• لوفاة أخيها	  السيدة /  روحية عبد العزيز بالعالج التحفظي   

مع عزاء أسرة اجمللة

يتقدم أ.د عميد الكليه والساده الوكالء والعاملين بالتهنئه إلى:-
• خلطوبة إبنتة	  السيد / عمر حسن مدير مكتب عميد الكلية   
•  السيدة / هدير عبد املنعم فتحي بالعالج بأجر بطب	

للزفاف السعيد أسنان األطفال      

• لزواج إبنتها	  السيدة / سعاد أبو العال محمد بإدارة الدراسات العليا  
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العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنانمجتمع طب األسنان 

15كلية طب الفم واألسنان - جامعة القاهرة

إدارة الخزينة
زمالئنا األعزاء نعود إليكم من جديد ملتابعة تسليط الضوء وتقدمي الشكر واإلمتنان لإلدارات ذات 
الدور احليوي والفعال في حياتنا العملية أال وهي إدارة اخلزينة  فمن منا لم يرى كم الزحام على 
أبواب اإلدارة عند صرف الرواتب الشهرية وكمية الضغوط الهائلة امللقاة على عاتق موظفي 
إدارة اخلزينة فكل منا يريد صرف راتبة بسرعة للعودة من جديد إلى العمل دون مراعاة أن صرف 

الرواتب هوعمل اإلدارة وأن هذا الزحام في بعض األحيان يؤدي إلى تعطيل العمل .

واألن فلنتعرف على أعضاء إدارة اخلزينة :-

• السيدة / عفاف حافظ   ـــــ    مدير اإلدارة	

• السيدة /  حنان محمد حسني   	

• السيدة / يسرية صبحي 	

• السيدة / جماالت عطية	

• السيدة / مها صالح الدين	

• السيدة / مي إبراهيم محمد	

• السيدة / رشا عصمت	

• السيدة / نهى عوض	

• السيد / عماد نصر	

• السيد / عادل صالح الدين	

• السيدة / أم هاشم سليمان طاهر	

يزيد من  مما  اخملتلفة  الشيكات  لتوريد وصرف  البنوك  اإلدارة على  تردد موظفي  بالذكر  واجلدير 
أعبائهم وبالرغم من كثرة األعباء فإن املرتبات تأتي في مواعيدها دون تأخير .

الوقت  وتوفير  العمل  اإلدارة لتسهيل  بتعليمات  اإللتزام  األعزاء   الزمالء  اخلزينة  إدارة  فتناشد 
واجملهود ألن هدف اإلدارة هو خدمة جميع العاملني بالكلية من أعضاء هيئة تدريس وموظفني 

وهيئة متريض وعمال ومؤقتني، فألعضاء إدارة اخلزينة منا كل اإلحترام واإلمتنان والتقدير .

ياسر محمود

الجندي المجهول

األستاذ / محمد راشد 

سكرتير قسم طب الفم  وعالج اللثة 

الكثيرون  يعرفها  ال  قد  شخصية  على  نتعرف  العدد  هذا  في 
فهو رجل يحمل على عاتقة مسئولية العمل االدارى بالقسم 
وجتهيز  اداريا  االمتحانات  اعمال  تنظيم  بني  ما  يتنوع  والذى 
اجلداول واخطار السادة اعضاء هيئة التدريس فى شعب القسم 
اخملتلفة وكذلك التحضير جملالس القسم واعمال اللجان اخملتلفة 
جتهيز  الى  اضافة  التدريس  هيئة  اعضاء  فيها  يشارك  والتى 
اجلداول املنظمة العمال الهيئة املعاونة – اطباء االمتياز – هيئة 

التمريض – وكذالك العمال . 

طب  وهى  شعب  ثالث  على  يحتوى  القسم  ان  بالذكر  واجلدير 
الفم – امراض اللثة – التشخيص مما يضفى علية عبئا اضافيا 
العليا  الدراسات  اعمال  مبتابعة  املثالى  املوظف  هذا  وينوط   .

العلمية  بالرسائل  اخلاص  واالشراف  التسجيل  ومواعيد  القيد  متابعة  بني  ما  تتنوع  والتى  بالقسم 
وكذلك جداول التدريس واالمتحانات وحتضير اللجان ومتابعتها مع شئون الدراسات العليا . اضافة الى 

كل هذه االعباء يتابع اعمال جلان الترقى الى وظائف االساتذة واالساتذة املساعدين ..

 واجلدير بالذكر انة  يأتي إلى العمل مبكراً ويظل يعمل في هدوء ملحوظ ويقوم بعمله على أكمل 
وجه بكل تفاني وإخالص  وهو معروف بإحترامه لزمالئة  في العمل وبأخالقة احلميدة فهو من أكثر 
يعتبر  الذي  سلوكه  إلى  والتقديرباإلضافة  اإلحترام  كل  منا  ويستحق  بالكلية  احملبوبة  الشخصيات 
مضرب األمثال داخل الكلية والذي يجبر اجلميع على مبادلتة اإلحترام فال يسعنا إال أن نقدم له كل 

الشكر واإلمتنان والتقدير..

مع متنيات أسرة اجمللة بدوام العطاء

تنوية
تتشرف أسرة المجلة بإنضمام أ.د/ محمد رياض األستاذ المتفرغ بقسم العالج 

التحفظي بالكلية إلى أسرة المجلة بمقتطفات فريدة قريبًا .

الموظف المثالي




