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دليل الخريجين  محتويات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

أكتوبر 6كلمة رئيس جامعة   

 

وقائم   كلمة نائب رئيس الجامعة لشئوون التعليم والطالب

باعمال نائب رئيس الجامعة لشئوون خدمة المجتمع  

 وتنمية البيئة 

الكلية كلمة عميد كلية طب االسنان لخريجي   

 رؤية ورسالة الكلية 

 الغايات واالهداف االستراتيجية للكلية 

 السادة وكالء كلية طب االسنان 

الخريجين بالكلية  شئوون  لجنة متابعة   

 السادة روؤساء األقسام بالكلية 

بالكلية  رئيس وحدة  ضمان الجودة   

 وحدة التسجيل / لجنة االرشاد االكاديمي/رائد الشباب 

 أعضاء هيئة التدريس باقسام الكلية 

 األنشطة الطالبية 

 مشاركة وتكريم خريجين الكلية المتميزين 

 )وحدة التعليم المستمر( 
 

 بيان بأسماء خريجي كلية طب االسنان 

 



   

 

 
 

بأخلص التهاني علي اتمام  2022خريجي كلية طب االسنان دفعة يسعدني اليوم ان اتقدم البنائي  

دراستهم الجامعية بنجاح وحصولهم علي بكالوريوس طب وجراحة الفم و االسنان . داعيا هللا العزيز  

الكريم ان يكتب لهم دوام النجاح والتوفيق ومتمنيا لهم ان يكونوا جنودا لخدمة وطننا الغالي مصر . وان  

 بحب المريض ونصرة الضعيف واغاثة الملهوف والمتألم.يمالء قلوبهم 

 

 

 أ.د/ جمال سامي علي

 أكتوبر  6رئيس جامعة 

 

أكتوبر 6كلمة رئيس جامعة    

علي أ.د/ جمال سامي  



   

 

 

 

2022اكتوبر دفعة  6كلية طب االسنان جامعة ابنائي خريجي    

ان التهنئة وحدها التكفي للتعبير عن سععادتي الخعخصعية لتخرجكم وحصعولكم علي ماتمنيتم . لقد تعبتم  

وبذلتم الجهعد في المحعااععععرار والدروس العلميعة واالمتحعانار . وها هي اللحكعة التي كنتم تحلمون بها  

اكتوبر قعد ادر رسععععالتهعا معكم واال تنقنا بيننعا    6كون جعامععة  اصععععبحع  بين ايعديكم .. وكلي امع  ان ت 

 الصلة في المستقب  ان شاء هللا .

 أ.د/ ايمان العزيزي 

 أكتوبر   6نائب رئيس جامعة 

 

أكتوبر لشئوون  6كلمة نائب رئيس جامعة 

التعليم والطالب وقائم باعمال نائب رئيس  

وتنمية   الجامعة لشئوون خدمة المجتمع

 البيئة 

 أ.د/ ايمان العزيزي 

 



   

  
 

االسنان بتخريج الدفعة الثامنة عخر. ان احتفالنا يسعدني ك  السعادة ان تحتف  الجامعة واسرة كلية طب  

اليوم لهم تعبير عن اعتزازنا الي ماوصل  اليه كليتنا اليوم من تقدم وازدهار . هو في الحقيقة نتيجة جهد  

خالق مبدع ومخلص خالل خمسة اعوام بريادة صفوة من اساتذتنا وزمالئنا المخلصين الذين نكن لهم  

 والخكر والتقدير . ك  مخاعر الحب والوفاء 

وان استمرار هذا الجهد وتحقيق ماتم انجازه اليوم انما هو بفض  ما بذله جميا اعضاء هيئة التدريس  

بالكلية والعاملين بها وبالجامعة من جهد مخلص وعناء فياض في ك  مجاالر العم  خالل رحلة الخمس  

لزمالئنا   اتقدم  المناسبة  هذه  وفي   . المااية  بالكلية  سنوار  والعاملين  بالكلية  التدريس  هيئة  اعضاء 

دائماً,ويحفظ   كلمتنا  ان يوحد  وتعالي  وادعو هللا سبحانه  والتقدير والعرفان  الخكر  ايار  بك   والجامعة 

بأجم  التهاني بالجهد الذي   2022مسيرتنا ويحقق امالنا كما اتقدم البنائي وبناتي خريجي الكلية دفعة  

اكتوبر كما ال يفوتني ان اتقدم    6ي حصلوا علي درجة البكالوريوس من جامعة  بذلوه خالل دراستهم حت

بأجم  التهاني ايضاً الي السادة اولياء االمور في تلك اللحكة التي لنالما انتكروها.. ودعوار من القلب 

 بدوام التفوق والرقي البنائنا وبناتنا االعزاء. 

فيق,,, وهللا ولي التو  

 

 كلمة  السيد األستاذ الدكتور/يحيى البغدادي

 عميد كلية طب االسنان 



   

 السادة وكالء الكلية 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د/ محسن أبي الحسن 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  

 وتنمية البيئة 

م.د/ هديل صبريأ.  

الطالب وكيل الكلية لشئون   

د/ احمد جمال يوسف أ.  

الدراسات  وكيل الكلية لشئون 

 العليا 



   

 أكتوبر 6رؤية كلية طب األسنان جامعة 

في مجال  محليا واقليميا أكتوبر أن تكون من الكليار الرائدة  6كلية طب األسنان جامعة   تنمح

في فن وعلم طب األسنان. و البحث العلمى التعليم النبي وخدمة المجتما    

 

 أكتوبر  6رسالة كلية طب األسنان جامعة 

إعداد خريج قادر على تقديم رعاية طبية شاملة ب أكتوبر    6كلية طب األسنان جامعة تلتزم  

المحيط والتركيز على  تقديم الخدمار العالجية للمجتما وومتكاملة فى مجال طب الفم واألسنان 

 . األبحاث التنبيقية فى اطار من الممارسار المهنية األخالقية 

 

 القيم الحاكمة 

 

   واالبتكاراالبداع 

 

   االلتزام والمسئولية

 

 المساءلة والمحاسبة 

    

   الحرية األكاديمية 

 

 التدريب والتعليم المستمر

 

 المسئولية المجتمعية 

 

 النزاهة واألمانة العلمية 

 

 

 



   

 

 2024-2019الغايات واألهداف اإلستراتيجية لكلية طب األسنان 
 

 .  للكلية التنافسي الدور وتعزيز المؤسسية القدرة تعظيم: األولى الغاية

 الشامل المؤسسي التقويم نظام تعزيز -أ

  للكلية الذاتية الموارد تنمية -ب

 بالكلية االداري  الجهاز وتطوير استكمال -ت

 الجودة  وسياسات انظمة وفاعلية استمرارية ضمان على العمل -ث

 للكلية  التنافسى الوضع تحسين -ج

 االلكترونية  التحتية البنية تطوير -ح

 

 . والتعلم التعليم بمنظومة االرتقاء: الثانية الغاية

 التكنولوجي  والتطور العمل سوق متطلبات يواكب بما األكاديمي البرنامج تطوير -ا

 التعلم و التعليم اساليب تطوبر -ب

 واالمتحانات التقويم نظم تطوير -ت

 الطالبى الدعم منظومة تطوير -ث

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة لقدرات المستدامة التنمية و التطوير -ج

 

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع تطوير: الثالثة الغاية 

 .الخريجين و الكلية بين الروابط توطيد -أ

 المحيط للمجتمع المقدمة الخدمات تطوير -ب

  المجتمعية المؤسسات مع والشراكة التواصل تدعيم -ت

 

   العلمى البحث منظومة دعم: الرابعة الغاية

  التكنولوجي التقدم لمواكبة العلمى البحث برامج تطوير .أ

 العليا  الدراسات برامج تفعيل .ب

 أبحاث  مركز انشاء .ر

 



   

 لجنة متابعة شئوون الخريجين 

                       

 

 

 

 د/ ياسمين عالء الدين محمد كمال 

 )مقرر اللجنة( 

 

 

  

 د/ مروة عصمت بليدي 

  )مقرر مساعد اللجنة(

 

 أ.د/ محسن أبي الحسن 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  

 وتنمية البيئة 

 (رئيس اللجنة(



   

 

 أعضاء اللجنة

  

 

 

 

 

 

 

ط/ مي أبو المكارم شلبي

 

 ط/ يارا احمد عبد المنعم 

 

 ط/ عبد الرحمن عمرو  



   
             

 مهام لجنة متابعة الخريجين 

 والكلية.  الخريجين بين   اتصال قناة بناء •

 الكلية انخاء  منذ  للخريجين بيانار قاعدة عم  •

  في منهم واالستفادة أعمالهم وأماكن انجازاتهم ومعرفة الخريجين ما  التواص  •

 الدراسية المناهج  تنوير

  ما والتواص   بياناتهم   تسجي  من الخريجين يتمكن  حتى للخريجين موقا  انخاء •

 الكلية

  واعداد المنلوبة والبرامج العلمية بالتخصصار وعالقته العم   سوق دراسة •

 الخخصية والمهارار الفنية الناحية من الخريجين كفاءة لرفا  تدريبية برامج

  التي التحسينار وإدخال الجامعي والتاهي   العم  سوق متنلبار بين   الثغرة لسد

 واإلقليمي.  المحلي السوق ومتنلبار تتماشى

 المختلفة الموؤسسار لدى المتوفرة الوظيفية الفرص على الخريجين تعريف •

   سنويا الجامعة  تقيمه  اذي التوظيف يوم  خالل من

 العلمية المجاالر مختلف في  قيادية  مناصب تقلدوا الذين  الخريجين تكريم •

 والتنبيقية. 

 

 

 



   

 السادة رؤوساء األقسام بالكلية

    

        

 

 

 

 أ.د/ محسن أبي الحسن 

رئيس قسم العالج التحفظي   

 أ.د/ هالة ياسين  

 رئيس قسم طب الفم وعالج اللثه 

 أ.د/ جيالن الجندي  

التركيبات الثابتة  رئيس قسم  



   

 

 

 

.د/ ماجي أحمد خيري أ  

 رئيس قسم جراحة الفم 

 / يسرا محمد نشأت   أ.د

 رئيس قسم عالج الجذور

   أ.د/ سحر خلف

 رئيس قسم التركيبات المتحركة



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د/ أمل محمد عزت  

 رئيس قسم هستوباثولوجيا الفم 

هالة محي الدين أ.د/   

طب اسنان االطفالرئيس قسم   



   
 

 

 مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

م.د/ ريهام لطفي عجورأ.  

طب الفم وعالج اللثة  استاذ مساعد  

ضمان الجودة وحدةمدير   



   

 

 وحدة التسجيل / لجنة اإلرشاد والدعم االكاديمي/ رائد الشباب

 

 

 

 

 

 

 

 د/ هبة  فايد  

تسجيل وحدة الرئيس   

 د/ مصطفى شاكر  

االكاديمي لدعم والجنة االرشاد رئيس   

 د/ محمد أمية  

ائد شباب الكلية ر  



   

 أعضاء هيئة التدريس بالكلية  

 القسم  الدرجة العلمية  االسم  م 

 عميد الكلية أستاذ  أ.د/ يحيى محمود على البغدادى    .1

 أستاذ   أ.د/ محسن حسين أبي الحسن    .2

وكيل الكلية لشئون  
المجتمع البيئة وخدمة    

ق ائم بأعمال رئيس قسم  
 العالج التحفظي 

 أستاذ   أ.د/أحمد يوسف محمد جمال    .3
وكيل الكلية للدراسات  

والبحوث   العليا   

 د/هديل احمد صبرى محمد صفوت   .4
وكيل  ق ائم بأعمال   أستاذ مساعد  

الكلية لشئون التعليم  
 والطالب 

 أ.د/ جيالن فؤاد أحمد الجندي    .5
رئيس قسم التركيبات   أستاذ  

 الثابتة  

   استاذ أ.د/ هالة حسن صالح ياسين    .6
رئيس قسم طب الفم  

 وعالج اللثه 

 أستاذ   أ.د/ أمل محمد عزت عبد الحميد   .7
رئيس قسم  

 الهستوباثولوجيا الفم 

عبد الرحمن أ.د/ ماجي أحمد خيري    .8 جراحة الفم  رئيس قسم   أستاذ     



   

 أستاذ   أ.د/ سحر خلف عبد الباري حسن    .9
رئيس قسم التركيبات  

 المتحركة  

عزالدين أ.د/ يسرا محمد نشأت    .10 الجذورقسم عالج    رئيس أستاذ     

 التركيبات المتحركة أستاذ  أ.د/ اعتماد ركابي طه  .11

 التركيبات الثابتة  أستاذ  الشرق اوي المرسي  د/ أميرة محمد أحمد  أ.   .12

 جراحة الفم  أستاذ   د/ عصام محمد عبد الهادى عاشور أ. , .13

 العالج التحفظي   أستاذ مساعد   د/ ياسر عبد العزيز عابد حسن   .14

 أستاذ مساعد   د/ ريهام لطفي عجور  .15

 طب الفم وعالج اللثة  

مدير مركز ضمان  
 الجودة 

 بيولوجي   أستاذ مساعد   د/ سها احمد حسن شحاتة   .16

 كيمياء عضوية   أستاذ مساعد     د / هناء طه مصطفي  .17

شيرين قطب عبداللطيف على سالم د/   .18  التركيبات الثابتة   أستاذ مساعد  

 عالج تحفظي   أستاذ مساعد  د/ مروة محمد عباس تميرك   .19

 التركيبات الثابتة  أستاذ مساعد  د/ أشرف عبد المحسن صالح    .20

 جراحة الفم  أستاذ مساعد  د/ نرمين رمضان محمود خليل    .21

 جراحة الفم  مدرس   د/ هبة هللا  محمد فوزى ف ايد    .22



   

طلخان د/ مصطفى شاكر األعصر    .23  عالج الجذور   مدرس   

 التركيبات الثابتة  مدرس  د/ مروة عصمت بليدي    .24

نادية فتحى حسبو عفيفى د/   .25  هستوباثولوجيا الفم  مدرس   

د عبد الحمي امينة فؤاد  د/    .26  هستوباثولوجيا الفم  مدرس  

شيرين فتحى أحمد عثمان د/   .27  طب الفم وعالج اللثة مدرس  

 جراحة الفم  مدرس  د/ وحيد عبد الحميد محمد    .28

رشا سامح محفوظ ابراهيم د/   .29  عالج الجذور  مدرس  

خليفة  علي  د/ أيمن رؤؤف أحمد    .30  تقويم األسنان   مدرس   

 العالج التحفظي  مدرس  د/ أحمد جمال عبد الواحد    .31

الدين محمد كمالد/ ياسمين عالء    .32  هستوباثولوجيا الفم  مدرس  

 عالج الجذور  مدرس  د/ محمد أمية أحمد صالح الدين    .33

 طب الفم وعالج اللثة مدرس  د/ أميرة عبد الوهاب عبد الغف ار  .34

 العالج التحفظي  مدرس  د/ شيرين عصام الدين فهيم    .35

 العالج التحفظي  مدرس   د/ موناليزا ماهر عبد العزيز شفيق    .36

ياسر السيد فكري السيد د/   .37  جراحة الفم  مدرس  

 طب أسنان األطف ال   مدرس  د / دينا محمد عبد الغنى   .38



   

 طب الفم وعالج اللثة مدرس  د/ امانى احمد محمد على العربى  .39

اللثةطب الفم وعالج   مدرس  د/ وسام إبراهيم شهاب الدين   .40  

 التركيبات المتحركة مدرس  د/ محمد حاتم كمال الدين أمين    .41

مى حسن دياب د/   .42  التركيبات المتحركة مدرس  

الفم   بيولوجيا مدرس  د/ نهال توفيق القزاز   .43  

 العالج التحفظي  مدرس  حسن مسعد حسن نجم   .44

ر رانيا رشاد عمر عم   .45  العالج التحفظي  مدرس  

أطف ال اسنان    مدرس  ندي عادل سالم   .46  



   

 الدرجة العلمية   االسم   م
 

 القسم

 عالج تحفظى  مدرس مساعد مايكل جوزيف كامل اندروس   .1

 عالج تحفظى   مدرس مساعد    ياسمين عاطف احمد ابراهيم    .2

 هستوباثولوجى   مدرس مساعد فاطمة احمد خليل عبد الواحد    .3

 جراحه الفم   مدرس مساعد   شادى احمد عبد الحميد الصادق    .4

 جراحه الفم    مدرس مساعد   عالء الدين رجب محمود عبده     .5

 جراحه الفم  مدرس مساعد هند عادل احمد توفيق   .6

 طب الفم   مدرس مساعد داليا شوقى  جابر   .7

 طب الفم  مدرس مساعد أحمد حسين أحمد مصطفى محمود   .8

 طب الفم  مدرس مساعد    هاجر مصطفي محمد السعيد    .9

 طب الفم  مدرس مساعد    أمانى أيمن محمد على الدماطي   .10

 خواص مواد  مدرس مساعد االء حسين احمد    .11

 اسنان  أطفال  مدرس مساعد    مي محمود حسن حسب للا   .12

 اسنان  أطفال  مدرس مساعد    سالى محمد عبد المنعم حسن مسلم    .13

 تركيبات ثابتة  مدرس مساعد سارة عالء الدين محمد كمال    .14

 تركيبات ثابتة  مدرس مساعد عمرو محمد حسين المسيرى    .15

 تركيبات ثابتة    مدرس مساعد    إبراهيم سامح محمد فتحى     .16

 تركيبات متحركة   مدرس مساعد لميس حسام رمضان    .17

 تركيبات متحركة    مدرس مساعد    محمود محمد نبيل زكى    .18

 عالج الجذور  مدرس مساعد    أميرة لطفى محفوظ السيد الزرقانى    .19

 سنان  أطفال  مدرس مساعد دينا يسرى محيى الدين الخرادلى   .20

 تقويم أسنان  مدرس مساعد    أمانى زينهم  ابراهيم الطنطاوى    .21

 تركيبات ثابتة  معيد  مصطفى سامى محمد المغربى    .22

 تركيبات ثابتة  معيد  االء علي السيد المساوي    .23

 تركيبات ثابتة  معيد  بسنت حسن ابراهيم    .24

 تركيبات ثابتة  معيد  عبد الرحمن عمرو محمد عمران    .25

 تركيبات ثابتة  معيد  االء محمد عبد المعطي    .26

 اسنان  أطفال  معيد  حنين أحمد محمد عبد العال   .27

 اسنان  أطفال  معيد  أمل فتحي محمود محمد السيد صقر    .28

 خواص مواد  معيد  ليلى محمود توفيق مصطفى    .29

 خواص مواد  معيد  سمر شكرى صالح إبراهيم  .30

 خواص مواد  معيد  مي أبو المكارم عبد العال شلبي    .31



   

 خواص مواد  معيد  االء خالد محمد خلف    .32

 خواص مواد  معيد  أحمد سمير عبد الستار علي    .33

 عالج تحفظى   معيد  عبد للا إسماعيل أحمد حسن   .34

 عالج تحفظى   معيد  ايه محمود فتحي قاسم المالحى    .35

 عالج تحفظى   معيد  يارا أحمد عبد المنعم    .36

 عالج تحفظى   معيد  اسراء حمدي صابر    .37

 عالج تحفظى   معيد  وسام فتحي سعد محمد    .38

 عالج تحفظى   معيد  هبه للا حسين يوسف   .39

 عالج تحفظى   معيد  يمني حسام سعد البربري    .40

 عالج جذور   معيد  االء محمد إبراهيم محمد محمد القواص  .41

 عالج جذور  معيد  سارة شكري إبراهيم   .42

 عالج جذور  معيد  ميادة خالد السعيد    .43

 عالج جذور  معيد  مي أحمد خليل    .44

 عالج جذور  معيد  كريمان محمد محمد أمين    .45

 عالج جذور  معيد  يارا عادل محمد طه    .46

 عالج جذور  معيد  اسراء سراج محمد عبد الحميد    .47

 عالج جذور  معيد  محمود حجاج زكي محمد    .48

 عالج جذور  معيد  اسراء محمد زكي محمد   .49

 هستوباثولوجى  معيد  بوسي حسنين على حسن    .50

 هستوباثولوجى  معيد  هدير محمود قنديل    .51

 هستوباثولوجى  معيد  أسماء السيد محمد مرسي صالح  .52

 جراحه الفم  معيد  كيرلس مكرم حنا    .53

 جراحه الفم  معيد  عمار ياسر محمد    .54

 جراحه الفم  معيد  وليد حسن محمد     .55

 جراحه الفم  معيد  تقي محروس محمد الصاوي    .56

 ايه ياسر علي    .57
الفم طب  معيد   

 طب الفم  معيد  محمود عماد علي المحالوي    .58

 طب الفم  معيد  سماهر عوض محمد حسن   .59

 تركيبات متحركة    معيد  أية حسن لطفي    .60

 تركيبات متحركة    معيد  منةللا طلعت علي    .61

 تركيبات متحركة    معيد  ياسمين محمد شوقي    .62



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركيبات متحركة    معيد  شيماء عصام الدين دياب   .63

 تركيبات متحركة    معيد  نانسي عادل حامد يونس    .64

 تركيبات متحركة    معيد  محمد ماجد محمد محمد عوض للا   .65

 تقويم أسنان  معيد  رغد محسن جودة عنيم    .66

 تقويم أسنان  معيد  نهي محمود عيسي    .67

 تقويم أسنان  معيد  مي جمال عباسي عباسي    .68



   

 األنشطة الطالبية
ل االو  المركز  على  والحصول الخماسية  القدم كرة فى االشتراك   

 

 
البرونزية  الميدالية  على والحصول للجامعات المصرى الرياضى   باالتحاد  المالكمة بطولة  فى المشاركة  

 



   
 مسابقة االنشاد الدينى والترانيم والحصول على المركز الثالث على مستوى الجامعةاالشتراك في  

 10والتأهل لتمثيل الجامعة فى مسابقة ابداع 

 

 بالمؤتمر  اقيمت التى واالسنان الفم طب كليات طالب الوائل العملية الرسمية المسابقة فى االشتراك

 العربى لطب االسنان والحصول على المركز االول فى تخصص عالج الجذور

 



   
المرحلة االبتدائية لكلية طب االسنان على هامش االحتفال المشاركة في القافلة التوعوية المدرسية لطالب 

 باليوم العالمي لصحة الفم 
 

 
والتنس السلة وكرة القدم كرة تدريبات  ذي شملوال  رياضى يوم اقامة  

الطاولة وتنس االرضى  

 
 



   

Photo day 

 

 



   

 

 



   

 

 

 



   

 مشاركة وتكريم خريجين الكلية المتميزين

 )وحدة التعليم المستمر(

 

 
https://m.facebook.com/October-6-UniversityFaculty-of-DentistryContinuing-Education-Unit-

168850563773034/ 

https://m.facebook.com/October-6-UniversityFaculty-of-DentistryContinuing-Education-Unit-168850563773034/
https://m.facebook.com/October-6-UniversityFaculty-of-DentistryContinuing-Education-Unit-168850563773034/


   

 

 العشرة األوائل لخريجي كلية طب االسنان 2021/ 2022

 

 م االسماء الترتيب 

 1 فاطمه ابوالوفا احمد عبدالاله  االول 

 2 هدير على محمود محمد سليمان  الثاني 

 3 ماهيناز خالد حمدى متولى  الثالث 

 4 هاجر محمد عبدهللا حسين  الرابع 

 5 طه محمد عبدالعليم السيد  الخامس 

 6 هدير السيد عبدالفتاح ابراهيم مصنفى  السادس

 7 احمد عالء محمد محمود السابع

 8 اميره على محمود سالمه مصباح  الثامن 

 9 احمد عمادالدين عبدالمجيد قمره  التاسع

 10 احمد نصر احمد راشد العاشر

 

 

 

 

 

 

 



   

بأسماء خريجي كلية طب االسنانبيان    

2021/2022  

 



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  نماذج العمل المتاحة بالكلية الخاصة بالخريجين
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Email: Alumni_Committee.dent@o6u.edu.eg 
                              Facebook: O6U Dental Alumni Committee. https://m.facebook.com/profile.php?id=100458285778866&ref=content_filter 

Telegram: O6U Dental Alumni Committee. https://t.me/joinchat/_SJUry53r5oxYjNk 

mailto:Alumni_Committee.dent@o6u.edu.eg
https://m.facebook.com/profile.php?id=100458285778866&ref=content_filter
https://t.me/joinchat/_SJUry53r5oxYjNk

