مجتمع طب األسنان

العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنان

كلمة العـــدد
رئيس مجلس اإلدارة

أ.د /هشام قطامش

اساتذتي االفاضل – زمالئى وزمالء املستقبل – االخوة العاملني

عميد الكلية

حتية طيبة وتقدير عميق جلهودكم التى بذلتموها وتبذلوها من
اجل رفعة وتقدم كليتنا الغالية فى مختلف اجملاالت باالرتكاز على
العلم والتطوير واملودة وحسن املعاملة .
هذا اجملهود الذى يتحتم ان نلقى علية الضوء ليس فقط من اجل
التعريف واالملام باجلهود املبذولة فى اجملاالت املتنوعة لالفتخار
واالعتزاز مبا مت اجنازه ولكن ايضا ليكون حافزا لبذل املزيد من اجلهد
لالستمرارواحلفاظ على املكانه املتميزة لكلية طب الفم واالسنان
جامعة القاهرة.

رئيس التحرير

أ.د /محمد شرين

لذلك ايضا يجب ان اوجه التحية والشكر العميق الدارة الكلية
ممثله فى السيد  /عميد الكلية والسادة الوكالء ورؤساء اللجان اخملتلفة جلهودهم الدؤوبة فى
خدمة الكلية وذلك بتفعيل مختلف اللجان اخلاصة بشئون الطالب مثل اللجان الفنية وجلان
االسر واجلوالة مما كان له ابلغ االثر فى وضع كليتنا العزيزة فى مكانه مرموقه بني بقية الكليات فى
مختلف املهرجانات املقامة على مستوى اجلامعه والدولة.
وكذلك وضع وتفعيل الالئحه اجلديده والتى تتماشى مع احدث االساليب فى التعليم والتعلم
للدرسات العليا التى تعتبر بحق مفخره لكليتنا بني مختلف كليات طب االسنان االخرى .

مدير التحرير التنفيذي

أ .م /هناء سالم
مدير الكلية

هذا وال يخفى على أى منا النشاط امللحوظ قطاع خدمة اجملتمع وشئون البيئة واملتمثل فى
مستوى النظام والنظافه املتميز للكلية وملحقاتها وكذلك القوافل العالجية الناجحة والتى
يشيد به اهالى املناطق احمليطه بالكلية والتى متثل مساهمة الكلية فى عالج املرضى من غير
القادرين وذوى االحتياجات اخلاصة و الفئات التي تعاني من صعوبة التنقل مثل كبار السن وااليتام.
و كذلك لتدريب االطباء والطلبة على املساهمة فى خدمة اجملتمع .

أ /هاني فراج
مدير العالقات العامة

كذلك فقد متت جتربة اخالء للطوارئ بالكلية على احدث النظم املتبعة فى حاالت الكوارث
وذلك حرصا من ادارة الكلية على ضمان سالمة الكلية والعاملني والطلبة الدارسني بها .
جزيل الشكر ألساتذتى وزمالئى وزمالء املستقبل على هذه اجلهود العظيمة وفقنا اهلل جميعا
للمحافظة على متيز كليتنا العزيزه دائما .

أ /سيد محمود

					

					
2

العـدد الثامن
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أ.م .د /عصام عادل عزيز

مدير العيادة املركزية
ومستشار جلنة اجلوالة بالكلية
3
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كيف تكسب محبه الناس ؟

شخصيـــة العــــــدد

 1.1تعود ان تنظر مباشرة الى أعني الناس.

حديثنا اليوم حول شخصية من أبرز الشخصيات فى الكلية
وهى

 2.2يجب ان تعرف وحتدد مالذي تريده من اآلخرين لتحدد رسالتك التي تود ايصالها اليهم.

أ .د /مرفت عبد المنعم محمد راشد

 3.3جسدك اليعرف كيف يكذب فبطريقة ال اراديه يقوم جسدك بنقل افكارك ومشاعرك من

األم قبل ان تكون الطبيبة التى ال تتوانى عن مساعدة االطفال وال
سيما ذوى االحتياجات اخلاصة من خالل جمعيتها التى أسست
عام  2003والتى تعتبر أول جمعية تعني بطب الفم واألسنان لذوى
اإلحتياجات اخلاصة في مصر.

خالل احلركات التي تقوم بها.
 4.4عندما تقابل شخصا ألول مرة التبذل مجهودا فوق املعتاد .ففي دراسة قام بها الباحثون

• تخرجت من جامعة األسكندرية عام 1967
• حصلت على دبلوم طب أسنان األطفال والتقومي عام  1971من
جامعة القاهرة
• حصلت على درجة الدكتوراة فى طب أسنان االطفال عام1981

في جامعة بريستون مت سؤال الطلبة عن الطرق التي يستحوذون بها على اهتمام الناس
الذين يقابلونهم ألول مرة و كانت املبالغة في احلماس احد اسباب الفشل.الحتاول ان
تبتسم رغما عنك او ان تتذاكى او ان تكون مؤدبا اكثر من الالزم ،او ان تتعامل مع الطرف

التدرج الوظيفي:

• معيد بقسم تقومي االسنان جامعة االسكندرية من عام  1968الى عام 1969
• معيد بقسم التقومي جامعة القاهرة من عام  1969الى عام 1972
• مدرس مساعد بقسم التقومي جامعة القاهرة من عام  1972الى عام  1976وهو عام إنفصال
قسم تقومي األسنان عن قسم طب أسنان األطفال ،فضلت سيادتها عالج األطفال وذوى
اإلحتياجات اخلاصة فأصبحت مدرسا مساعدا بقسم طب أسنان األطفال من عام  1976الى
عام 1982
• مدرس بقسم طب أسنان األطفال من عام  1982الى عام 1990
• أستاذ مساعد من عام  1990الى عام 1995
• أستاذ من عام  1995حتى  2005واستاذ متفرغ حتى االن .

المناصب االداريه:

• رئيس قسم طب أسنان األطفال من  2000حتى عام  2003وجددت ملدة ثالث أعوام أخرى من
عام  2003حتى عام 2005
• مديروحدة عالج أسنان األطفال وذوى اإلحتياجات اخلاصة بالكلية من عام  2010وملدة عامني
واجلدير بالذكر قيام الدكتوره مرفت بالتثقيف الصحى و التوعيه ألطفال املدارس للحفاظ على
األسنان من مخاطرالتسوس و ذلك من خالل القوافل العالجية .و من خالل اجلمعية املصرية لطب
أسنان األطفال وذوى االحتياجات اخلاصة تقوم بتخفيف أعباء عالج األطفال املعاقني من خالل
قيامها شخصيا بعالج األطفال احملتاجني بدون أجر وتتحمل اجلمعية تكاليف عالجهم بالكامل.
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العـدد الثامن

االخر باحترام زائد يكون على حساب احترامك لنفسك.
 5.5من خالل بحث قام به البروفيسور البرت مبهدييان بعنوان (حل شفرة التفاعل غير
املنسجم) وجد ان الرسائل التي نعبر عنها في حياتنا متثل بالنسب التالية %55:لغة
اجلسد%38.نبرة الصوت %7.كلمات.
 6.6ان القدرة على اجراء اتصال بالعينني تعني انك واثق من نفسك .
 7.7االبتسامة تعكس الدفء وتظهر الثقة وتنشئ االلفة ،لكن حذار االبتسامة في الوقت
غير املالئم فانها تعكس الضعف وفقدان الثقة.
 8.8رفع احلاجبني لالعلى مدة ثانية هو عالمة للصداقة.
املظهر املثالي للثياب ان تكون جذابة  -مريحة تعطي الثقة بالنفس تعكس القانون االجتماعي
في الثياب تعكس الشخصية.
سيد محمود
كلية طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة
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هل تعلم

روحانيــــــــــــات

• إن أول من سمي سيد الشهداء  . . . .حمزة بن عبد املطلب
• أول من صنع الصابون  . . . .سيدنا سليمان عليه السالم
• أول من وضع النقط على احلروف  . . . .األسود الدوؤلي
• أول من قال أما بعد  . . . .سيدنا داوود عليه السالم
• أول من جمع القرآن  . . . .سيدنا ابو بكر الصديق رضي اهلل عنه بعد
معركة اليمامة
• أول ما خلق اهلل  . . . .القـلم
• أول من وضع علم الكيمياء  . . . .جابر بن حيان
• أول من وضع علم اجلبر  . . . .اخلوارزمي
• أول شهيدة في اإلسالم  . . . .سمية أم عمار أبن ياسر
• أول أبن آلدم  . . . .قابيل
• أول من تكلم العربيه  . . . .سيدنا إسماعيل عليه السالم

ثالثة وديان في جهنم إحذروا منها وهي  :وادي الغَّي  -وادي الوَّيل  -وادي سقر

 -1وادي الغي :

وهي ملن يجمع الصلوات في صالة واحدة  ،قال تعالى ( :فخلف من بعدهم خلف اضاعوا
الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ً).وهذا الوادي « وادي الغي « تستعيذ منه جهنم
كل يوم من شدة حرارته فهل يتحمله بشر ؟

 -2وادي الويل :

وهي ملؤخر الصلوات بدون عذر و هو وادي مليء بالعقارب واحليات لقوله تعالى ):ويل للمصلني
الذين هم عن صالتهم ساهون ) .

 -3وادي سقر :

همسات
• الغنى ليس باملال ...ولكنه باألصدقاء.
• املال ال يغني عن العلم.
• الصديق املزيف كالعملة املزيفة ..ال تكتشف
إال عند التعامل.
• إن اإلنسان بإرادته يستطيع أن يعيش ويتغلب
على كل الصعاب.
• من قل حياؤه قل ورعه.

• أفضل األعمال هي التي تنجز في صمت.
• ما حتصل عليه دون جهد تفقده دون ندم.
• من مات قلبه دخل النار.
• الصداقة املزيفة كالطير املهاجر يرحل إذا
ساء اجلو.
• الصداقة بئر تزداد عمقا ً كلما أخذت منها.

شوية فرفشة
• مسطول ماشي قى الطريق فعدت عليه عربيه البوليس قال له الضابط اطلع قاله ال شكرا البيت قريب.
• أتصل مسطول مصري بأوباما و قاله أحنا أعلنا احلرب علي أمريكا أوباما أتخض  ..و قالوا أنتم مني ؟
املسطول قال أنا و بيسو و عالء و حناوي و ميخا و  3صحبنا كمان من القهوة يعني  8وحوش أوباما ضحك
في سخرية و قالوا تعرف أني عندي  2مليون جندي حتت أمري ،احلشاش قالوا … ال جديدة دي الزم أتشاور أنا
و الشباب …املهم احلشاش أتصل بيه تاني يوم و قالوا متقلقش يا أوباما مش حنعلن احلرب عليكم أوباما
أبتسم و قاله ليه ،احلشاش قالوا مفيش بس معندناش مكان يكفي  2مليون أسير في القهوة.
• واحد مسطول قاعد مع اصحابه و بيحكيلهم  :انا مره طلعلى أسد و كان فى إيدى كوباية ميه رميته
بيها األسد طلع يجرى… رد عليه واحد من اللى قاعدين قاله صح أنا ملا قابلت نفس األسد ضربته بالقلم
إيدى اتبلت .
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وهو لتارك الصالة حيث قال تعالى[ :ماسلككم في سقر  ،قالوا لم نكن من املصلني ] وقال:
[وماأدراك ماسقر  ،التبقي وال تذر ]  ،وهذا الوادي مبجرد دخول تارك الصالة تذوب عظامه من
شدة احلرارة وتارك الصالة يحشر مع فرعون وهامان ويحرم من شفاعة النبي صلى اهلل عليه
و سلم .

« صالة الحــــاجة »

صلَّى اللهَّ ُ عَ ل َْيهِ و َ َسل ََّم
عَ نْ عَ بْ ِد اللهَّ ِ ب ْ ِن أَبِي أَوْفَى األ َ ْسل َِميِّ قَالَ َ « :خر َ َج عَ ل َْي َنا ر َ ُسولُ اللهَّ ِ َ
ُم لِ َيقُ لْ
اج ٌة ِإلَى اللهَّ ِ أَو ْ ِإلَى أ َ َح ٍد ِمنْ َخل ِْقهِ َفل َْي َت َو َّ
ت َل ُه َح َ
ضأ ْ وَل ُْي َ
فَقَ الَ َمنْ كَان َ ْ
صلِّ رَك ْ َع َتينْ ِ ث َّ
للهَّ
للهَّ
للِهَّ
م ِإنِّي
يم الْكَ ِرمي ُ ُسبْ َحا َن ا ِ ر َ ِّب ال َْعر ْ ِش ال َْع ِظ ِ
يم الحْ َ ْم ُد ِ ر َ ِّب ال َْعالمَ ِني َ الل َُّه َّ
ال ِإ َل َه ِإال ا ُ الحْ َ ِل ُ
ُك
ُك ُمو ِج َبا ِ
الم َة ِمنْ كُلِّ ِإث ٍْم أ َ ْسأَل َ
ك وَعَ زَائِ َم َم ْغ ِفرَت ِ َ
ت ر َ ْح َمتِ َ
أ َ ْسأَل َ
يم َة ِمنْ كُلِّ بِر ٍّ وَ َّ
الس َ
ك وَالْ َغ ِن َ
سأَلُ
يل َ
ضا ِإال ق َ َ
َك رِ ً
ُم ي َ ْ
أَال ت َ َد َع لِي ذَن ْ ًبا ِإال غَفَ رْت َ ُه وَال َه ًّما ِإال فَر َّ ْج َت ُه وَال َح َ
ض ْي َت َها لِي ث َّ
اج ًة ِه َ
للهَّ
اء فَإِن َّ ُه يُقَ دَّر ُ «
ا َ ِمنْ أ َ ْم ِر ال ُّدن ْ َيا وَاآل ِخر َ ِة َما َش َ
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شهدت الكلية فى اآلونة االخيرة عدد من زيارات للوفود االجنبية فى ظل إهتمام إدارة
الكلية بتنشيط التعاون الدولى بني الكلية والدول االجنبية

العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنان

قامت الكلية بإجراء أول جتربة إخالء فى تاريخها والتى اشاد بها اجلميع من حيث
التنظيم والفترة الزمنية احملدودة التى استغرقتها التجربة والتى تعتبر قصيره
بالنسبة الول جتربة اخالء

جانب من زيارة الوفد االملانى في إطار التعاون بني كلية طب االسنان جامعة القاهرة وجامعة كييل
األملانية

جانب من زيارة الوفد اإليطالى يرافقهم السيد أد/عميد الكلية و السادة الوكالء وعدد من أعضاء
هيئة التدريس
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في ظل إهتمام الكلية باخلدمة اجملتمعية أقيمت حفلة يوم اليتيم بقاعة ( اد /مجيد امني ) مببنى
مستشفى طب االسنان التعليمى مبشاركة عدد كبير من طلبة الكلية ومجموعة من اعضاء هيئة
التدريس

كلية طب الفم واألسنان  -جامعة القاهرة
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مواهــــب

فى ظل اخلدمة اجملتمعية قامت الكلية بقافلة عالجية لدار االيتام باملعادى

		
رســــــــــــــالة إلى كل املصريني

البلد دي بلدنا كلنـــــــــــــــــا

		
نوهـــــــــب لهــا كل غالي وثمني

ونضحي علشانها بعمرنــــــــــا

		
كل واحد عــــــارف الصح فيـــــن

مش محتاجني حد يقول لنــــــــا

		
محتاجــــــني بس نظــــام وضمير

ونراعي فيها ربنـــــــــــــــــــا

		
مفيش فرق بني مسلمني ومسيحيني

كلنا والد البلد دي وحبها بيجري في دمنا

		
عايشني مع بعض من آالف السنيــن

وكل ناسها إخواتنا وأهلنــــــــــا

		
إستحملنا فيها سنني مر كتيــــــر

وعيشنا مع بعض سنني أكتر هنــا

		
أصل بلدنا مش ملك أي فصيـــــــل

البلد دي ملكنا كلنــــــــــــــــا

		
حتى ثورتنا ثورة كل املصرييــــــــن

قومنا بيها علشان نطهر أرضنــــا

		
فوقــــوا يا مصريني املركب لو غرقت

هتغرق بينا كلنــــــــــــــــــــا

		
وهنبقــــــى إحنــــــا السبــــب

وإحنا إللي غرقنا أمنـــــــــــــــا

		
اإلحتــــــــاد سكتنا وطريقنـــــــا

وبيها هنعيد مجدنــــــــــــــــا

		
العناد مش هيفيد وال هيرجــــــــع

حق الشهيد إللي كان بيحلــــــم

بعهد جديد ملصرنــــــا

							
كما قامت الكليه بقافلة عالجية الى إحدي دور املسنني والتى كان لها بالغ االثر فى التخفيف من
معاناتهم ورفع الروح املعنوية لديهم
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مجتمع طب األسنان

العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنان

الروح المعنوية
هى مجموعه من املشاعر وامليول التى تسود اعضاء الفريق (األسره ،القسم ،اإلداره) فتؤثر فى
وجدانهم وفى سلوكهم تأثيرا إيجابيا او سلبيا.

مظاهر الروح المعنويه العاليه:

 1.1ميل اعضاء الفريق الى التعاون والتماسك من تلقاء انفسهم دون ضغوط من سلطه خارجيه.
 2.2وجود اقل قدر من الصراع بني افراد الفريق (األسرة  ،اإلدارة).
 3.3ميل اعضاء الفريق ( األسرة  ،اإلدارة) إلى تسويه اخلالفات الداخلية فيما بينهم مما يعيد إليهم
متاسكهم وتوحدهم .
 4.4الشعور باإلنتماء بينهم مما يساعد الفرد على التكيف مع البيئة احمليطة به ( العمل  ،األسرة ).
 5.5وجود إجتاهات إيجابية لدى افراد اجملموعة بعضهم لبعض ولرئيسهم.
 6.6وجود أهداف مشتركه يعمل أعضاء اجملموعة من أجلها.
 7.7يتوقف مستوى الروح املعنويه للفريق على عوامل عدة منها مادية  ،إجتماعية ،و نفسية وعلى
مايحيط بالفرد من جو مادى ومعنوى فالروح املعنويه العالية مرهونه بعوامل وظروف شتى من
أهمها :
• ظروف فيزيقيه جيده (اإلضاءه  ،التهويه ،املكان ).
• وجود قيادة دميقراطية.
• توافر أجور عادلة معقولة.
• اإلستماع إلى الشكوى وفض املنازعات.
• عدم فقد الثقة بالرئيس.
• التشجيع على اإلجنازات اجليدة.
• اإلستفاده من إمكانيات الفرد الشخصيه و وضعه فيما يتناسب قدراته.
كما ثبت أن الروح املعنويه العاليه لها دور فى رفع إنتاجيه العمل وجودته

يتقدم عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملني بالتهنئة إلى :
• د  /عبد املعز الشرقاوي مدرس مساعد بقسم جراحة الفم
• د  /منة اهلل محمد حلمي معيد بقسم األشعة
لتعيينة معاون الكلية
• السيد  /عوض حسن بادارة احلركة والنقل
لزفاف إبنتها
• السيدة  /خديجة سيد عيد بقسم جراحة الفم
للزفاف السعيد
• السيد  /محمود يحيى مبعمل اإلستعاضات السنية املثبتة
للخطوبة السعيدة
• االنسة  /دعاء فهمى بقسم االستعاضة الصناعية
للخطوبة السعيدة
• األنسة  /سمر سيد محمد بقسم اإلستعاضة الصناعية
• السيد  /احمد عبد اجلواد بقسم اإلستعاضات السنية املثبتة للمولودة اجلميلة (رحمه)
كما يتقدم عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملني بالتقدير إلى :
• السيد  /محمد عبد العزيز جودة مشرف بإدارة األمن
بإدارة األمن
• السيد  /حمدى عبده السيد
بإدارة األمن
• السيد  /جهاد حمدى احمد
• السيد  /عمرو عبد الصمد محمود بإدارة األمن
بإدارة األمن
• السيد  /حسني احمد حسني
لتميزهم في أداء واجبات وظيفتهم عن الفترة املنصرمة.
لعقد قرانه على

 1.1فتظهر فى فقدان أحد املظاهر السابقه مما ينتج عنها نقص فى اإلنتاج عما هو متوقع
 2.2كما يظهر كثره التغيب أو ترك العمل.
 3.3التكاسل فى إجناز العمل.
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لوفاة والدها
			
• أ.د  /منى محمد بقسم اإلستعاضة الصناعية
لوفاة شقيقتها
		
• السيدة  /ماجدة حسن بغدادي بقسم االستعاضة الصناعية
لوفاة والدته
				
• السيد  /عوض حسن معاون الكلية
لوفاة عمته
• السيد  /تامر حسني بإدارة األمن				
لوفاة والده
			
• السيد  /محمد زين بقسم اإلستعاضة الصناعية
• السيد  /محمد السيد محمد بادارة شئون الطلبة لوفاة والدته السيدة  /نوال محمد حسن
بادارة رعاية الشباب  -وشقيقة السيدة حفيظة محمد حسن بادارة رعاية الشباب .

اإلخوة األقباط بعيد القيامة اجمليد

مظاهر الروح المعنوية المنخفضة :

								

يتقدم عميد الكلية والسادة الوكالء والعاملني بخالص العزاء إلى كال من :

نعمه اهلل احمد

العـدد الثامن
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مجتمع طب األسنان

العالقات العامة بكلية طب الفم واألسنان

الموظف المثالي

الجندي المجهول
األستاذ  /عمــــر حسن

إدارة مجلس الكلية
زمالئنا األعزاء نعود إليكم من جديد لتسليط الضوء على اإلدارات والتي قد يكون دورها بالنسبة إلى
البعض منا غير واضح على الرغم من أهمية اإلدا رة وعظم اجلهد املبذول من أعضائها إلحياء وتنمية
كليتنا أال وهي إدارة مجلس الكلية ونتعرف أوال ً على أفراد اإلدارة وهم -:
			
• السيدة  /صباح سعيد زيدان
			
• السيدة  /نيرفت سيد محمود
			
• السيد  /محمود سيد زيدان
			
• السيدة  /منى محمد حسني
		
• السيد  /كرمي محمود عبد احلميد

مدير اإلدارة
موظفة باإلدارة
موظف باإلدارة
موظفة باإلدارة
موظف باإلدارة

مدير مكتب عميد الكلية
هل تعلم أنه يعمل مبكتب عميد الكلية منذ عام  1981وحتى
اآلن وأنه تعامل مع جميع العمداء الذين مروا عليه طوال هذه
الفترة .

هل تعلم أنه يتواجد باملكتب من الساعة التاسعة صباحا ً
وحتى الساعة السادسة مسا ًء ويقوم باإلشراف على العاملني
باملكتب باإلضافة إلى دراسة املوضوعات الواردة واتخاذ اإلجراءات

الالزمة لتنفيذ ما يؤشر به السيد العميد ومتابعة ما يتم

ونتعرف اآلن على دور اإلدارة حيث أنها تقوم بتحضير جدول أعمال مجلس الكلية وتصويرة إلى أكثر
من  40نسخة وتوزيعها على السادة أعضاء اجمللس  ،وبعد ذلك قد تستجد بعض املوضوعات الهامة
التي يلزم إدراجها في مجلس الكلية فيتم عمل ملحق جلدول األعمال وتصويرة وتوزيعة على السادة
أعضاء اجمللس قبل اإلجتماع ،هذا باإلضافة إلى ما يستجد من موضوعات داخل اإلجتماع .ثم بعد
اإلجتماع مباشرةً يبدأ عملها في جتهيز محضر اجمللس والقرارات التي مت التصديق عليها من قبل
اجمللس وتصويرها إلى أكثر من  50نسخة لتوزيعها على السادة أعضاء مجلس الكلية وبعض النسخ
إلى إدارة اجلامعة والباقي حتتفظ به اإلداره لتقوم مبخاطبة جميع اإلدارات واألقسام اخملتلفة بالكلية
الصادر بشأنها قرارات بهذا اجمللس والتي قد يصل عددها أحيانا ً إلى أكثر من  200قرار فلكم أن تتخيلوا
كم اجلهد املبذول وكم العمل املطلوب تنفيذة والوقت املتاح قبل بدء التحضير جلدول أعمال اجمللس
التالي .
وعلى الرغم من كل هذا الضغط امللقى عل عاتق هذه اإلدارة إال أنها تنفذ جميع املهام املوكلة إليها
بكل دقة ونشاط وعندما تسأل اي من أفراد اإلدارة عن املشاكل أو املعوقات التي قد تعيقه عن أداء
عمله جتد كل الرضا من اعضاء اإلدارة والشكر إلى إدارة الكلية بوجه عام وإلى السيد األستاذ
الدكتور  /عميد الكلية بوجه خاص على توفير كافة إحتياجات اإلدارة .

بأقسام الكلية بشأن ما أشار إليه السيد العميد مع اإلشراف

على سجالت األعمال لهذه املتابعة.

كما يقوم بتنظيم املقابالت اخلاصة بالسيد العميد وإعداد املوضوعات املطلوب عرضها على مجلس
الكلية وعلى جلنة الدراسات العليا وتنسيق جداول األعمال وتوجية الدعوة والقيام بسكرتارية اللجنة

ومتابعة تنفيذ القرارات هذا باإلضافة إلى قيامه مبا يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة .

كل هذا العمل دون كلل أو ملل ألنه يعمل بحب وألن والئه للعمل باملكتب والكلية واجلامعة أكبر من
شعورة بالتعب واإلرهاق فعلى سبيل املثال كان ضمن فريق العمل القائم على خروج املؤمتر الدولي
الثالث للكلية وكان يتواجد باإلجتماعات التحضيرية للمؤمتر حتى الساعة الرابعة من صباح اليوم

التالي وكان يأتي إلى العمل في نفس موعده دون تأخير.

كل هذا اليقارن مع دماثة خلقه وحسن معاملته للجميع فعندما تقابله يستقبلك بإبتسامة صادقة
على وجهه وبكل إحترام وود يتحدث معك ويحاول جاهدا ً تلبية طلبك فال متلك أمام وقاره وإحترامه إال

أن تبادله بإحترام أشد.

فنرجوا أن تعبر هذه الكلمات ولو بجزء بسيط عن شكرنا وإمتناننا له على والئه لكليتنا فله منا كل

الشكر واإلحترام والتقدير.

فال يسعنا هنا إال أن نعبر لهم عن شكرنا وتقديرنا وإحترامنا لهم مقابل هذاالعطاء والوالء لكليتنا .
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كلية طب الفـــــم واألسنـــــــــــــــــان

وحدة األبحــــــــــاث والمعمل

تتشرف الكلية بوجود وحدة ذات طابع خاص وهى وحدة االبحاث و املعمل والتى يستفيد منها
املرضى وطلبة الدراسات العليا بالكلية ومبجموعة من الكليات مثل كلية الطب و الصيدلة و
العلوم من معظم جامعات اجلمهورية احلكومية منها واخلاصة وبعض الكليات بالدول العربية.
والوحدة حتت اشراف أد /نجالء الحصرى

