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كلمة رئيس مجلس االمناء لخريجي كلية طب 

 األسنان

 أ/ سيد تونسي محمود

 

 

 ابنائي خريجي كلية طب األسنان باألصالة عن

أكتوبر 6 نفسي وبالنيابة عن مجلس أمناء جامعة  

التهاني لحصولكميسعدني أن اتقدم اليكم بأصدق   

 علي درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم

 واألسنان من جامعتكم التي تحتل مركز الريادة بين

 الجامعات الخاصة. وفي هذه المناسبة يسعدني ان

 اعلن لكم ان الجامعة ستظل دائما بيتكم الذي

 تعودون اليه لالستفادة من برامج الدراسات العليا

دقة لتطور كليتكم ومهنةلتصبحوا دائما مرآه صا  

 طب األسنان .
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كلمة رئيس جامعة 6 أكتوبر لخريجي كلية طب 

 االسنان

 أ.د/ أحمد عطيه سعده

 

 يسعدني اليوم أن أتقدم ألبنائي خريجي كلية طب األسنان دفعة

بأخلص التهاني علي اتمام دراستهم الجامعية بنجاح  2017

وحصولهم علي بكالوريوس طب وجراحة األسنان . داعيا هللا 

والتوفيق ويرزقهم الرزق  العزيز الكريم أن يكتب لهم دوام النجاح

وان يمأل قلوبهم بحب المريض ونصرة الضعيف واغاثة  ل الحال

 الملهوف والمتألم،،،

الدعاء.أنه سميع قريب مجيب   
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كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 

 لخريجي كلية طب األسنان

 أ.د/ حلمي البشبيشي
 

كل خريج والي كل ولي أمر أبنائي وبناتي الخريجين تحية الي 

يوم نعمتم بثمار جهدكم الذي بذلتموه طوال خمس سنوات في 

هذا الحد بل البد  أكتوبر. ولن تتوقف المسيرة عند 6رحاب جامعة 

من استمرار الجهد لألرتقاء بمستواكم العلمي والمهني وسوف 

رصة لمواكبة هذا التطور بانشاء كلية اكتوبر ف 6تتيح جامعة 

 الدراسات العليا والتي سوف تبدأ الدراسة بها في القريب العاجل.

 

 وفقكم هللا ورعاكم وحفظكم لذويكم ......
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كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 لخريجي كلية طب األسنان

 أ.د/ علي طلعت

 

أن  7201أكتوبر دفعة  6أبنائي خريجي كلية طب األسنان جامعة 

خصية في هذا التهنئة وحدها ال تكفي للتعبير عن سعادتي الش

اليوم الجميل..لقد تعبتم وبذلتم الجهد في المحاضرات والدروس 

واألمتحانات .. وها هي اللحظة التي كنتم تحلمون بها العلمية 

أكتوبر قد أدت  6أصبحت بين أيديكم .. وكلي أمل أن تكون جامعة 

 رسالتها معكم وأال تنقطع بيننا الصلة في المستقبل ان شاء هللا..
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كلمة عميد كلية طب األسنان لخريجي كلية طب 

 األسنان

 أ.د/ يحيي محمود البغدادي

 
يسعدني كل السعادة أن تحتفل الجامعة وأسرة كلية طب األسنان بتخريج 

م تعبير عن اعتزازنا الي ما الدفعة الرابعة عشر. أن احتفالنا اليوم له

وصلت اليه كليتنا اليوم من تقدم وازدهار. هو في الحقيقة نتيجة جهد 

خمسة اعوام بريادة صفوة من أساتذتنا خالق مبدع ومخلص خالل 

وزمالؤنا المخلصين الذين نكن لهم كل مشاعر الحب والوفاء والشكر 

 والتقدير،

وأن استمرار هذا الجهد وتحقيق ماتم انجازه اليوم انما هو بفضل ما بذله 

جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين بها وبالجامعة من جهد 

ات مخلص وعطاء فياض في كل مجاالت العمل خالل رحلة الخمس سنو

الماضية . وفي هذه المناسبة أتقدم لزمالئنا أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

والعاملين بالكلية والجامعة بكل آيات الشكر والتقدير والعرفان. وادعو 

اله سبحانه وتعالي أن يوحد كلمتنا دائما ، ويحفظ مسيرتنا ويحقق أمالنا. 

بأجمل التهاني  7201ئي وبناتي خريجي الكلية دفعة كما أتقدم ألبنا

بالجهد الذي بذلوه خالل دراستهم حتي حصلوا علي درجة البكالوريوس 

اكتوبر. كما ال يفوتني أن أتقدم بأجمل التهاني أيضا الي  6من جامعة 

السادة أولياء األمور في تلك اللحظة التي لطالما انتظروها. هنيئا لنا بكم 

فوق والرقي..... وهنيئا لكم .. ودعوات من القلب بدوام الت  

 وهللا ولي التوفيق،،
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 جامعة 6 اكتوبر

 الموقع الجغرافي

 

اكتوبر 6كليات جامعة   

كلية الطب والجراحة.-1  

كلية طب األسنان.-2  

كلية الصيدلة.-3  

كلية العالج الطبيعي.-4  

كلية العلوم الطبية التطبيقية.-5  

كلية االعالم وفنون االتصال.-6  

كلية التربية.-7  

اللغات والترجمة. كلية-8  

كلية العلوم االجتماعية.-9  

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب.-10  

كلية الهندسة.-11  

كلية االقتصاد واالدراة.-12  

كلية الفنون التطبيقية.-13  

.كلية السياحة والفنادق-14  
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    رؤية ورسالة كلية طب األسنان 
 أكتوبر 6جامعة 

 :الرسالة 
قادر أكتوبر تسعى إلى إعداد خريج  6كلية طب األسنان جامعة 

على تقديم رعاية طبية شاملة و متكاملة فى مجال طب الفم 

من خالل األنشطة التعليمية والبحث العلمي كما تهدف  واألسنان

وتنمية البيئة  تقديم الخدمات العالجية للمجتمع الكلية إلى

 .جية بالمشاركة مع الطالب واستخدام التقنيات العلمية والتكنولو

 MISSION: 

The Faculty of Dentistry October 6 University aims at 

graduating dentists capable of providing 

comprehensive dental care through learning activities 

and scientific research. The Faculty also aims at 

providing dental community services through 

participating with the students and implementation of 

technology.  

:الرؤية   

تطمح أن تكون من الكليات أكتوبر  6كلية طب األسنان جامعة 

من خالل التميز  الرائدة في مجال التعليم الطبي وخدمة المجتمع

 .األكاديمي واإلكلينيكي في فن وعلم طب األسنان 

VISION:  
The Faculty of Dentistry October 6 University aims at 

becoming a leader in the field of dental education through 

academic and clinical excellence in the art and science of 

Dentistry.  
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د/ تامر د/ يحيى البغدادي عميد الكلية يتوسط السادة  الوكالء :د/ حمدي نصار 

 عبدالباري
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أعضاء هيئة التدريس باالقسام المختلفة بكلية طب 

 االسنان

 قسم عالج الجذور

وعميد الكلية استاذ       أ.د/ يحيي البغدادي  

 القسم   استاذ ورئيس             أ.د/ علي فرج

استاذ مساعد     د./ يسرا محمد نشأت  

مدرس            )منتدب(د./ ندي عمر  

مدرس       ط./ أميرة صفوت الغزالي  

مدرس     ط./ عبدالرحمن محمد المقدم  

مدرس مساعد  ط./ مصطفي شاكر االعصر  

مدرس مساعد    ط./ رشا سامح محفوظ      

مدرس مساعد            ط./ محمد أمية أحمد  

معيد          محفوظأميرة لطفي  /ط.  

معيدط./ االء محمد ابراهيم              

معيد ط./ مينا جمال                      
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 قسم عالج أمراض الفم والتشخيص واالشعة

 

استاذ ورئيس القسم  أ.د/ شهيرة علي الدمياطي  

ووكيل الكلية استاذ            أ.د/ حمدي نصار  
لشئون الدراسات العليا                                

استاذ               أ.د/ هالة صالح يس   

مدرس           د./ ريهام لطفي عجور   

مدرس مساعد         ط./ شيرين فتحي احمد   

مدرس مساعد                ط./ اسماء سراج   

مدرس مساعدط./ داليا شوقي جابر              

مدرس مساعدط./ اميرة عبدالوهاب             

مدرس مساعدط./ أماني أحمد العربي           

معيدط./ نهي حسن                         

معيدط./ أماني أيمن محمد                 

معيد       ط/ محمد احمد حسن           
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 قسم هستوباثولوجيا الفم

 

وقائم باعمال استاذ مساعد  ا.م.د/ امل عزت    
رئيس القسم                                

استاذ     )منتدب(        ا.د/ حسناء فؤاد  

استاذ)منتدب(      ا.د/ ناهد عماد الدين  

مدرسد/ وفاء عبدالرحمن )منتدب(       

مدرسد/ أحمد نبيل فهمي                 

مدرس مساعدط/ نادية فتحي حسبو             

مساعد مدرسط/ ياسمين عالء                  

مساعد مدرسط/ امينة فؤاد عبدالحميد          

معيد  ط/ فاطمة احمد خليل                 

معيدط/ محمود الشحات                   

معيدط/ هشام احمد ابراهيم                
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 قسم االستعاضة الصناعية

 

استاذ ورئيس قسم               عصام مدنيد/   

مدرس )منتدب(د/ محمد عبدالحكيم   

مدرس   برج               د/ هشام   

مدرس مساعد هبة رفعت الصريف     /ط  

مدرس مساعد    ط/ نهال شهاب احمد      

مدرس مساعد     ط/عمر سامي محمود    

مدرس مساعد  ط/ محمد حسن اسماعيل    

مساعدمدرس ط/ مي حسن دياب             

نائب                 ط/ محمود نبيل    
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 قسم العالج التحفظي

استاذ مساعد   د/ ياسر عبدالعزيز             
وقائم باعمال رئيس القسم                          

مدرس           د/ شريف حشيش   

مدرس     )منتدب( د/ مها القرشي  

مدرس مساعد       ط/ حسن مسعد نجم    

مساعد مدرسط/ احمد جمال عبدالواحد    

مساعد مدرس  ط/ سوسنة كرمي راسي   

مساعد مدرس   ط/ مايكل جوزيف كامل  

مساعد مدرس ط/ شيرين عصام           

معيد    ط/ مها عبدالصمد راغب      

معيدط/ ياسمين احمد عاطف           

معيدط/ جهاد صالح محمد             

معيد      ط/ مارتينا ميشيل            

معيد  ط/ دينا عبدالخالق               
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 قسم جراحة الفم والتخدير

استاذ مساعد    أ.د/ ماجي احمد خيري   
وقائم باعمال رئيس القسم                                      

استاذ          .د/ تامر عبد الباريأ  
   الطالب ووكيل الكلية لشئون                     

استاذ مساعدد/ عصام محمد عاشور     ا.م.  

مدرسد/ محمد حسن نور                  

مدرسد/ ماجد انور عمر                   

مدرسد/ هبة اللة محمد فايد                

مدرسد/ نرمين رمضان محمود           

مساعدمدرس   ط/ ياسر السيد فكري           

مدرس مساعدط/ وحيد عبدالحميد محمد        

مدرس مساعدط/ عالء الدين رجب محمود      

مساعد مدرسط/ شادي احمد الصادق           

مساعد مدرسط/ محمد مجدي محمد             

مساعد مدرسط/ هند عادل الحالب              

معيد ط/ عبدالمتكبر جالل                   
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 قسم التركيبات الثابتة

 

عميد الكلية وقائم        يحيي البغداديأ.د/   
باعمال رئيس القسم                               

استاذ )منتدب(أ.د/ جيهان عبدالحميد   

مدرس            د./ زياد حسن ربيع   

مدرس     د/ شيرين قطب عبداللطيف   

مدرس مساعد     ط/ مروة عصمت بليدي     

مدرس مساعد            ط/ ريم عبدالصمد     

مساعد مدرس          ط/ سالي ادوارد فكري  

مساعد مدرس    ط/ محمود مصطفي عشوب   

معيد             ط/ عمرو الميسيري   

معيد             ط/ مروة ايمن السيد   

معيد                      ط/ االء عمر  

معيد        ط/ مصطفي سامي محمد  

معيد        ط/ ابراهيم سامح راضي  
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 قسم طب اسنان االطفال والتقويم

 

استاذ )منتدب(        أ.د/ فاطمة هنداوي  

استاذ)منتدب(    أ.د/ وائل محمد الرفاعي  

مدرسط/ سوسن حافظ                      

مدرس)منتدب(          د/ ايهاب رضوان  

مدرسد/ منار عبدالفتاح                    

مدرس    د/ يمني سعيد                    

مدرس مساعدط/ لمياء ايهاب الشماع         

مدرس مساعد ط/ دينا الخردلي                 

مدرس مساعدط/ دينا عبدالغني                

معيدط/ أماني زينهم                    

معيدط/ سالي محمد مسلم               
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 قسم خواص المواد

 

استاذأ.د/ جيهان علي )منتدب(             

استاذا.م.د/ داليا محمد)منتدب(              

استاذ مساعد د/ هديل احمد صبري           
القسموقائم بأعمال رئيس                          

مدرس مساعد   ط/ مني محمود نورالدين     

مدرسمساعدط/ االء حسين احمد            

معيدط/ ليلي توفيق                      
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العشرة االوائل لخريجي كلية طب االسنان 

2017/2016 

 م االسماء الترتيب
 1 االء علي السيد الميساوي االول
 2 كريمان محمد محمد امين الثاني
يارا احمدعبدالمنعم  الثالث

 الجمال
3 

احمد فاروق علي  الرابع
 الكيالني

4 

 5 سامي محمد اسماعيل الخامس
 6 وفاء رزق الشافعي السادس
 7 دينا مجدي علي سعيد السابع
 8 مهيتاب عزت صدقي  الثامن
 9 محمد جمال طه التاسع

 10 منة هللا احمد عبدالمنعم العاشر
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 بيان بأسماء خريجي كلية طب االسنان

 

 

2017/2016 
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20130045 20132124 20145428 20131013 20131999 

20130481 20130740 20130032 20132515 20131171 

20134888 20130157 20130651 
20131218 

20131127 

20134187 20145351 20130540 20131692 20124236 

20120923 20132193 20133298 20130019 20131093 

 احمد حمدى عثمان ابراهيم احمد حامد محمد حامد القونى احمد ابراهيم الحسينى جاد حسين ابراهيم راقى رسالن مؤمن ابراهيم احمد احمد احمد طريف

 احمد رافت عبدالوهاب السيد احمد حمزه احمد عبدالقادر حسن
  الشيخ

 د عادل احمد عبدالونيساحم احمد رمضان التحيوى عبد الجواد احمد رضا حلمى سمور
  سليمان

احمد عبدالجواد محمد صالح  احمد عادل مصطفى شرشر
 الدين

 احمد عماد ابراهيم غنيم
 احمد عوض محمد الحداد

 احمد فاروق على الكيالنى

فتاحاحمد محمد حسنين عبدال احمد محمد امين حفنى احمد محمد السيد فريد المرسى احمد محمد ابوالفتوح المليجى  احمد محمد زاهر عبده 

 احمد ياسر محمد عبدالعزيز احمد نصر عبدالرحمن عبدالحميد احمد نبيل السيد عطيه خطاب احمد محمد عبدالمنعم محمد على احمد محمد طارق المتولى
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20132801 20130046 20130816 
20130355 

20131086 

20131089 20130215 20132266 20130924 20130883 

20145440 20130217 20131510 20131717 20130973 

20133576 20130519 20130171 20130744 20131052 

20130806 20131788 20131107 20134143 20131097 

 اسراء اسامه عبدالمرضى اسامه امين حامد حسن
  عبدالعزيز

 اسراء جمال محمد مصطفى
 اسراء خالد ابوالفتح سيد احمد

 اسالم على محمود عبدالسالم  مندور

اوىاالء على السيد المس االء حسين عبدهللا حسن اشرقت حسين محمد شاهين اسالم ممدوح حسنى رضوان اسالم محمد سامح على قطب  

 البخارى عادل سعيد حسن االء نعيم محمود القطان االء مصطفى احمد محمد االء محمد عوض منير طه االء محمد رافت محمد ابوالنصر
  اسماعيل

 الشيماء محى الدين احمد الشيماء محمد احمد محمد
  عبدالسالم

يد حمدى محموداميره الس امانى السيد قمر الدوله احمد امال سمير صبحى ابودلو  

 ايمان عصام صالح الدين ايات عبدهللا احمد صالح مكى على انس يوسف محمد  حزرهللا اميره فؤاد نصر الدين عبده اميره عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
  عبدالغنى

      
  

  

          

          

          

          

20132801@o6u.edu.eg 
20130046@o6u.edu.eg 

20130816@o6u.edu.eg 20130355@o6u.edu.eg 20131086@o6u.edu.eg 

20131089@o6u.edu.eg 20130215@o6u.edu.eg 20132266@o6u.edu.eg 20130924@o6u.edu.eg 20130883@o6u.edu.eg 

20145440@o6u.edu.eg 20130217@o6u.edu.eg 20131510@o6u.edu.eg 20131717@o6u.edu.eg 
20130973@o6u.edu.eg 

20133576@o6u.edu.eg 
20130519@o6u.edu.eg 

20130171@o6u.edu.eg 20130744@o6u.edu.eg 20131052@o6u.edu.eg 

20130806@o6u.edu.eg 20131788@o6u.edu.eg 20131107@o6u.edu.eg 20134143@o6u.edu.eg 
20131097@o6u.edu.eg 



  

20134350 20111685 20133745 20131245 20134764 

20131243 20131129 20134882 20131742 20130933 

20130631 20134672 20130512 20131892 20130142 

20130268 20130449 20130368 20131088 20130430 

20130494 20131156 20145216 20091764 20130937 

 ايمان مسعد اسماعيل اسماعيل
  سليمان مشه

 ايه محمود محمد محمد ايه محمود على عبده ايه حسن لطفى محمد ايناس مرسى احمد السيد مرسى

 بتول السيد على جمعه باسم صفوت قدرى لبيب ايهاب نشأت محمد باقر كاظم ايه يحيى موسى حسين ايه هاشم محمد عبدالرحمن

بدوى بسام محمد محمد  جابر عبدهللا جابر عبدهللا تقى احمد عبدالمنعم عبدالمجيد بسنت جمال محمد عبدالمقصود بسمه محمد بكرى طه 

 جهاد محمد عبداللطيف احمد
  الخولى

 حامد فكرى عبدالجليل ابراهيم حازم ابراهيم محمد سليمان
  حسن

 حسام خالد قرنى محمود حسام الدين احمد محمد عابد

م كمال السيد عبدالحميد غنيمحسا  حوراء السيد فاضل عدنان شبر حمد يعقوب ابراهيم محمد حسين حماده عبدالعزيز ابراهيم داغر حسن عوده حسن على حسن 
  احمد

          

          

          

          

          

20134350@o6u.edu.eg 
20111685@o6u.edu.eg 20133745@o6u.edu.eg 20131245@o6u.edu.eg 20134764@o6u.edu.eg 

20131243@o6u.edu.eg 20131129@o6u.edu.eg 20134882@o6u.edu.eg 20131742@o6u.edu.eg 20130933@o6u.edu.eg 

20130631@o6u.edu.eg 20134672@o6u.edu.eg 20130512@o6u.edu.eg 20131892@o6u.edu.eg 20130142@o6u.edu.eg 

20130268@o6u.edu.eg 
20130449@o6u.edu.eg 

20130368@o6u.edu.eg 
20131088@o6u.edu.eg 20130430@o6u.edu.eg 

20130494@o6u.edu.eg 20131156@o6u.edu.eg 20145216@o6u.edu.eg 20091764@o6u.edu.eg 
20130937@o6u.edu.eg 



  

20132902 20131787 
20101057 

20122796 20130121 

20132803 20131993 20131287 20130095 20130615 

20130613 20123172 20132758 20132588 20120553 

20130936 20133678 20132802 20130423 20132292 

20130225 20130432 20130372 20134770 20134124 

صالح محمد السيد خالد  خالد عبدالرؤف عبدالقادر ابوزيد 
 خالد عبدالفتاح احمد سالم

 خالد هاشم محمود هاشم خالد مصطفى اسماعيل حسانين

 داليا عبدالرحمن عبدالغنى خلود على احمد على سالم غزاله
  ابوالعينين

لحميد الشايبرانيا اشرف عبدا دينا مجدى على سعيد ديفيد ناجى ريشار كامل رفله  

 روان محمد محمد عبدالعزيز
  ابونار

 زهراء عبدالنبى منصور العصفور ريهام محمد حسن محمد ريم السعيد عيسى عبدالعال روزان بهاء الدين محمد عبدالغفار

الشحات ساره جمال محمد مرسى ساره احمد عبدالقادر عبدالحميد زينب حمدى موسى دياب زينب السيد جعفر جواد ناصر  ساره محمد خضر حسان 

 سامى محمد اسماعيل عرفان ساره محمود احمد ابراهيم
  شاهين

 سلمى اسامه عبداللطيف محمد سالم عبدهللا زايد القراله سعيد احمد سعيد احمد التداوى
  البسطويسى

    
  

    

          

          

          

          

20132902@o6u.edu.eg 20131787@o6u.edu.eg 
20101057@o6u.edu.eg 

20122796@o6u.edu.eg 20130121@o6u.edu.eg 

20132803@o6u.edu.eg 
20131993@o6u.edu.eg 

20131287@o6u.edu.eg 20130095@o6u.edu.eg 20130615@o6u.edu.eg 

20130613@o6u.edu.eg 
20123172@o6u.edu.eg 20132758@o6u.edu.eg 20132588@o6u.edu.eg 20120553@o6u.edu.eg 

20130936@o6u.edu.eg 20133678@o6u.edu.eg 20132802@o6u.edu.eg 20130423@o6u.edu.eg 20132292@o6u.edu.eg 

20130225@o6u.edu.eg 
20130432@o6u.edu.eg 

20130372@o6u.edu.eg 20134770@o6u.edu.eg 
20134124@o6u.edu.eg 



  

20130233 20130925 20145190 20130219 20131266 

20123503 20133178 20130880 20121069 20133512 

20130159 20130203 20131975 20130500 
20132324 

20131205 20134761 20130385 20131213 20133801 

20130422 20133215 20134742 20132591 20131897 

سندس اسامه مصطفى 
 عبدالرحمن

 سيداحمد السيدماجد سلمان محمد
  حسين

 شروق محمد عبداللطيف شذى رضا شعبان شلقامى
  الكرابيجى

 شهد اسامه عبدالعظيم محمد عطا

 عبدالرؤف ناصر عبدالرؤف طارق عبدالباقى حميد عبدالباقى شيماء هشام محمد الهادى شيماء عبدهللا حسن مطاوع
  عقرب

 عبدالرحمن طه رجب محمد راشد

 عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عبدالرحمن عاطف احمد حسن
  السحماوى

 عبدهللا محمد صبرى محمد السيد عبدالعزيز عادل عبيد مقيش
 عصام خلف مدكور احمد

 عالء الدين عطيه عطوه عال عماد مصطفى االنصارى
  السحماوى

ى حمزهعمر احمد شوق على طلبه على نوفل  عمر حقى محمد 

 غاده ناجى صالح حمدان عمرو خالد حامد جمعه عمر ياسر حسين محمد عمر عدنان جميل السعايده عمر عثمان جابر عثمان مليك

          

          

        
  

          

          

20130233@o6u.edu.eg 
20130925@o6u.edu.eg 

20145190@o6u.edu.eg 
20130219@o6u.edu.eg 

20131266@o6u.edu.eg 

20123503@o6u.edu.eg 20133178@o6u.edu.eg 20130880@o6u.edu.eg 
20121069@o6u.edu.eg 

20133512@o6u.edu.eg 

20130159@o6u.edu.eg 
20130203@o6u.edu.eg 

20131975@o6u.edu.eg 20130500@o6u.edu.eg 
20132324@o6u.edu.eg 

20131205@o6u.edu.eg 
20134761@o6u.edu.eg 

20130385@o6u.edu.eg 20131213@o6u.edu.eg 20133801@o6u.edu.eg 

20130422@o6u.edu.eg 20133215@o6u.edu.eg 20134742@o6u.edu.eg 20132591@o6u.edu.eg 20131897@o6u.edu.eg 



  

20080386 
20130627 20131524 20130952 20121076 

20134145 20133004 20120919 20133288 20145208 

20132871 20130229 20130023 20130766 20130026 

20130079 20130916 20134780 20134119 20131045 

20130593 20130990 20130353 20131128 20130899 

 فاضل توفيق علي المبارك
 فاطمه الزهراء كاظم عبدالعزيز

  عبدالحليم
 فاطمه مكرم سعيد غانم فاطمه محمد زمان اسدى فاطمه شكرى محمد هاللى

 كالرا اشرف قلته وهيب كريمان محمد محمد امين كريم صالح محمد ابراهيم بحر فيروز عادل محمد عزت محمد فاطمه مهدى احمد حسن احمد

 محمد اسامه محمد احمد محمد اسامه جاب هللا ابوالسعود محمد احمد فوزى نوح علوان مارينا ايمن مجلى عزيز لينا عصام الدين محمد محمد سالم

اهيممحمد حسام عبدالستار ابر محمد جمال طه عبدالرحمن محمد جمال زكى عبدالواحد محمد ثروت عريف ابوزيد محمد اشرف محمد عباس سليم  

 محمد سعد محمود دراز محمد رشاد عبدالسميع طلحه محمد رجب بسيونى على محمد خالد عثمان حامد محمد حمدى حامد الشيشينى

  
        

          

          

          

          

20080386@o6u.edu.eg 

20130627@o6u.edu.eg 
20131524@o6u.edu.eg 20130952@o6u.edu.eg 20121076@o6u.edu.eg 

20134145@o6u.edu.eg 20133004@o6u.edu.eg 20120919@o6u.edu.eg 20133288@o6u.edu.eg 20145208@o6u.edu.eg 

20132871@o6u.edu.eg 20130229@o6u.edu.eg 20130023@o6u.edu.eg 20130766@o6u.edu.eg 20130026@o6u.edu.eg 

20130079@o6u.edu.eg 20130916@o6u.edu.eg 20134780@o6u.edu.eg 20134119@o6u.edu.eg 20131045@o6u.edu.eg 

20130593@o6u.edu.eg 20130990@o6u.edu.eg 20130353@o6u.edu.eg 20131128@o6u.edu.eg 20130899@o6u.edu.eg 



  

20130394 
20101356 

20133414 20110955 20130107 

20130234 20134308 
20132533 

20130452 20130302 

20130608 20131268 20130854 20131267 20131840 

20131017 20130811 20110341 20133500 20131656 

20145368 20121017 20131226 20130792 20130905 

 محمد سيد عبدالعظيم محمد
مد طاهر عبدالسالم ابوالمكارممح  

 محمد عبدالجواد محمد عبدالجواد محمد عاطف عباس على محمد عادل خميس الزبيدى
  صالح

 محمد على سالم محمد محمد عبدالمنعم عطا على الفاره
 محمد على محمد حسن الطيب

 محمود السيد عيسوى احمد عبده محمد محمد حسن مدنى

اهيممحمود صبحى محمود ابر  مرام اكرم ابراهيم محمد محمود يوسف محمد يوسف محمود موسى محمود سالم محمود عبدالعال محمد مرعى 

 مريم محمد عبدالحميد عتريس مريم السيد متولى فشير مريم احمد مصطفى شتا مروان متعب ابراهيم عكاب مرام محمد عبدالسالم عثمان

 يد عبدالرحمنمصطفى اوفى ع مريم ناجى ذكى خليل
  الفخرانى

 مصطفى عبدالنعيم السعيد محمود مصطفى رجب نظير يوسف مصطفى حسن محمد احمد فليه

  
  

      

    
  

    

          

          

          

20130394@o6u.edu.eg 
20101356@o6u.edu.eg 

20133414@o6u.edu.eg 20110955@o6u.edu.eg 
20130107@o6u.edu.eg 

20130234@o6u.edu.eg 20134308@o6u.edu.eg 
20132533@o6u.edu.eg 

20130452@o6u.edu.eg 20130302@o6u.edu.eg 

20130608@o6u.edu.eg 20131268@o6u.edu.eg 20130854@o6u.edu.eg 20131267@o6u.edu.eg 20131840@o6u.edu.eg 

20131017@o6u.edu.eg 20130811@o6u.edu.eg 20110341@o6u.edu.eg 20133500@o6u.edu.eg 20131656@o6u.edu.eg 

20145368@o6u.edu.eg 
20121017@o6u.edu.eg 

20131226@o6u.edu.eg 20130792@o6u.edu.eg 20130905@o6u.edu.eg 



  

20130262 20131212 20134752 20133721 20132539 

20131216 20131000 

20130334 

20132800 20131251 

20145430 20145403 20133681 20131252 20130042 

20131141 20145411 20131142 20130694 20133208 

 منه هللا احمد عبدالمنعم احمد مصطفى مجدى محمد يسن دراز
  قمحه

 دالحميد محمودمنى محمد عب منه هللا على حسين على الديب
  حجازى

 مها رمضان احمد حسنين البريم

 مهيمن حسن ابراهيم حسين مهيتاب عزت صدقى الدالى

 مى ابوالمكارم عبدالعال شلبى

مى محمد رضا محمد احمد  مى حامد السيد عكاشه
 عاشور

 ميرنا محمد محمد الشحات محمد مياده خالد السعيد راغب الجمل
  الوصيف

مرسى على حسن ميريهان على  ندا عالء عبدالغنى ابراهيم 
  البستاوى

 ندى عطوه صبحى عطوه
  الشنوانى

 نورهان مراد السيد مراد غنيم نورهان عادل عبدالرازق محمد نشوى محمد محمود سالم الخولى نسمه محمد بسيونى ايوب ندى محمد عبدالفتاح محمد يوسف

          

    

  

    

          

          

20130262@o6u.edu.eg 
20131212@o6u.edu.eg 

20134752@o6u.edu.eg 
20133721@o6u.edu.eg 

20132539@o6u.edu.eg 

20131216@o6u.edu.eg 20131000@o6u.edu.eg 

20130334@o6u.edu.eg 

20132800@o6u.edu.eg 20131251@o6u.edu.eg 

20145430@o6u.edu.eg 
20145403@o6u.edu.eg 

20133681@o6u.edu.eg 
20131252@o6u.edu.eg 20130042@o6u.edu.eg 

20131141@o6u.edu.eg 20145411@o6u.edu.eg 20131142@o6u.edu.eg 20130694@o6u.edu.eg 20133208@o6u.edu.eg 



  

20130505 20130294 20130850 20130930 20134656 

20130596 20130523 20156148 20133338 20131225 

20130612 20130993 20133230 20134083 20134141 

 هانى شفيق على محمد شريف
  قديحه

 هايدي محمد عبد الفتاح عبد
  الباقي الشوكي

 هبه هللا عصام محمد محمود
  عثمان

 هدير محمد لبيب محمد على هدى محمد جاسم الدالل

م احمد مجدى عبدالحميدهيا  ياسر على ابراهيم السيد يارا احمد عبدالمنعم الجمال وفاء رزق الشافعى محمد هيثم ماهر محمد رشاد قمبر 
  عبدالعزيز

يوسف محمد حسن محمد  يسرا ياسر عبدالعال القطان يزن زياد موسى االقطش ياسين حمد ياسين كبكاب ياسمين صالح محمد محمد صالح
دالنبىعب  

          

          

          

20130505@o6u.edu.eg 20130294@o6u.edu.eg 20130850@o6u.edu.eg 
20130930@o6u.edu.eg 20134656@o6u.edu.eg 

20130596@o6u.edu.eg 20130523@o6u.edu.eg 20156148@o6u.edu.eg 20133338@o6u.edu.eg 
20131225@o6u.edu.eg 

20130612@o6u.edu.eg 20130993@o6u.edu.eg 20133230@o6u.edu.eg 20134083@o6u.edu.eg 20134141@o6u.edu.eg 



20130805 20120276 20133349 20133661 20121162 

20130003 20130152 20121804 20156171 20130520 

20120836 20130502 
20100524 

20120251 20133502 

20131991 20132346 20133339 20131253 20121346 

20120291 20120545 20130836 20134926 20120357 

 احمد جمال على سليمان احمد ثروت سعيد بكر خاطر احمد بدوى محمد محمود احمد اسماعيل ابراهيم السيد ابانوب ماهر كامل جرجس

 االء مصطفى ابراهيم نصر العطار اشير كمال شاكر جريس احمد محمد محمد حسن عوض احمد محمد عبداللطيف ابراهيم احمد طه عبدالتواب محمود

ء احمد عبدالرحمن السيدالشيما  اميره محمود عبدالقادر خالف 
 ايمان محمد عبدالغفار ابوالخير

 ايناس رضا محمد محمد رميح ايمان مصطفى عبدالباسط احمد

 ايه محمد يحيى اسحاق محمد
  الكفراوى

وقى الشوادفى البنازينب الدس رامى احمد حسن الصفار بيشوى سامح اديب عجيبى برديس محمد عبدالرحمن الشعار  

 صالح مدحت عبدالعزيز عطيه سوزان رمضان بخيت سليمان ساره ابوالوفا محمد ابوالوفا سارة محمد اسماعيل حافظ
  حمره

 عادل نبيل عبدالرحمن احمد زناتى

          

          

    
  

    

          

          

20130805@o6u.edu.eg 20120276@o6u.edu.eg 20133349@o6u.edu.eg 20133661@o6u.edu.eg 20121162@o6u.edu.eg 

20130003@o6u.edu.eg 20130152@o6u.edu.eg 20121804@o6u.edu.eg 20156171@o6u.edu.eg 20130520@o6u.edu.eg 

20120836@o6u.edu.eg 20130502@o6u.edu.eg 
20100524@o6u.edu.eg 

20120251@o6u.edu.eg 20133502@o6u.edu.eg 

20131991@o6u.edu.eg 
20132346@o6u.edu.eg 20133339@o6u.edu.eg 20131253@o6u.edu.eg 20121346@o6u.edu.eg 

20120291@o6u.edu.eg 20120545@o6u.edu.eg 20130836@o6u.edu.eg 
20134926@o6u.edu.eg 

20120357@o6u.edu.eg 



20123241 20131085 20081812 20130941 20134972 

20110936 20131121 20111192 20130342 
20081647 

20134927 20121619 20130898 20120929 
20091123 

20130429 
20131157 

20130639 20154068 20130068 

20111266 
20130914 

20131704 20133209 20131178 

 عبدهللا محسن حسنى السيد محمد عبدهللا بهاءالدين عوض هللا محمد عبدهللا امام السيد اسماعيل محمود عبدهللا السعيد السيد ابراهيم سليم عبدالرحمن احمد احمد على عطيه
  منسى

 عالء احمد على جادو عال مصرى ابراهيم شديد عبير عدلى غزالى حامد عبدهللا محمد عبدهللا رمضان
 عمر عبدالرحمن مصلح الجهنى

 مؤمن اسامه محمود السيد محمد ليلى جابر موسى جابر موسى كريم نصر عوض محمد الشناوى كريم عصام محمود جوهر
 محمد انور محمد الشرنوبى

 محمد رائد محمد محمد
 محمد عبدالحليم عبدالفتاح

 لفتاحمحمد عبدالفتاح محمد عبدا  الشناوى
  جابر

 محمد فوزى عبداللطيف على محمد عوض عبدالجابر عوض
  العمرى

 محمد لطفى الجعفرى عبدالعال
  النجار

 محمد مؤمن حلمى عبدالرؤوف
 نورهان احمد السعيد البهوتى مصطفى محمد عبدالحليم محمد محمد وجيه محمد سعيد عبدالقادر

          

        
  

        
  

  
  

      

  
  

      

20123241@o6u.edu.eg 20131085@o6u.edu.eg 20081812@o6u.edu.eg 20130941@o6u.edu.eg 
20134972@o6u.edu.eg 

20110936@o6u.edu.eg 20131121@o6u.edu.eg 20111192@o6u.edu.eg 20130342@o6u.edu.eg 
20081647@o6u.edu.eg 

20134927@o6u.edu.eg 20121619@o6u.edu.eg 20130898@o6u.edu.eg 20120929@o6u.edu.eg 
20091123@o6u.edu.eg 

20130429@o6u.edu.eg 20131157@o6u.edu.eg 
20130639@o6u.edu.eg 

20154068@o6u.edu.eg 
20130068@o6u.edu.eg 

20111266@o6u.edu.eg 

20130914@o6u.edu.eg 
20131704@o6u.edu.eg 20133209@o6u.edu.eg 20131178@o6u.edu.eg 



20120750 20121578 
 نورهان عادل محمد نبيه

  عبدالجليل
 يس عالء الدين صالح موسى

   

20120750@o6u.edu.eg 
20121578@o6u.edu.eg 


