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كلمة عميد الكلية
بمناسبة تخرج جيل جديد من األطباء من أعرق صرح جامعى فى مجال التعليم الخاص
بجمهورية مصر العربية اهنئ ابنائى وبناتى خريجى كلية طب جامعة  6اكتوبر بالحصول
على بكالوريوس الطب والجراحة نتاج عمل دؤوب استمر لمدة  6أعوام وبتضافر جهد أعضاء
هيئة التدريس وإدارة الكلية وإدارة الجامعة لتذليل العقبات وتوفير اإلمكانيات الالزمة لتطوير
االداء وتهيئة بيئة علمية تعمل على دفع العملية التعليمية لألمام .
وأود ان أنوه الى ما تقدمه الكلية من فرص وامتيازات لالرتقاء بمستوى الخريجين متمثله فى:
 تيسير التسجيل فى برامج الدراسات العليا من خالل إتفاقيات التعاون الموقعة مع بعض
الجامعات الحكومية فى شتى التخصصات.
 السماح للخريجين بقضاء شهرين من فترة اإلمتياز للتدريب ببمستشفيات جامعة ليموج
وباريس ديديروه بفرنسا والموقع معها اتفاقيات تعاون علمى لالطالع على المنظومة
الصحية بالخارج.
 إتاحة الفرصة للخريجين للتدريب بالمستشفى الجامعى فى فترة االمتياز و كنواب زوار
لرفع كفاءتهم المهنية فى جميع التخصصات الطبية.
 تقديم دورات تدريبية متقدمة بالوحدات ذات الطابع الخاص.
وأخيراً أتمنى ألطبائنا الخريجين التسلح بالقيم الرفيعة وأصول المعرفة وطرق البحث العلمى
المتقدمة ليساهموا فى خدمة المجتمع من خالل اسمى مهنة عرفتها اإلنسانية فهم الذين يضعون
اسم جامعتهم فى المكانة الالئقة بها محليا ً وعالميا ً ونرجو ان نراهم دائما ً موضع فخر لنا
جميعا.

ا.د .دولت المليجى
عميد كلية الطب والجراحة

E-mail: dr.dawlatelmiligy@gmail.com
Mob:25440372210
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كلمة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

فى البداية أتوجه بالتهنئة ألبنائى الخريجين وللسادة أولياء األمورمع أطيب التمنيات للخريجين
بأن يصبحوا قاطرة لتحسين الخدمة الصحية فى المجتمع وأن يساهموا بشكل مميز من خالل
ذلك فى االرتقاء باالمة ونهضة الوطن.
كما أتوجه بالشكر لكل السادة الزمالء الذين تعاونوا معنا وبذلوا الجهد والعرق حتى نصل الى
هذه النتيجة المبهرة ,ونرى هذه الكوكبة المضيئة من األطباء ,فبهذه الجهود أصبحت كلية
الطب – جامعة  6اكتوبر قلعة للتعليم الطبى والخاص بمصر نفخر بها وبانتمائنا اليها,ويتسابق
الطالب من مصر والدول العربية واألفريقية لاللتحاق بها والتعليم فيها .
وأخيراً ندعو هللا لكم وللجامعة والكلية بدوام الرقى وعظيم التوفيق.

وكيل الكلية
ا.د /محمد عبد العزيز

E-mail: drwasef@kasralainy.edm.eg
Mob:0101125290
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كلمة وكيل الكلية للدراسات العليا

بناتى وأبنائى األطباء ....

اآلن حصلتم على المكانة العلمية واللقب الذى بذلتم الجهد والوقت لسنوات ستة للحصول عليه
وهى مرحلتكم األولى فى معركة التفوق والتوفيق.
فلكم التهنئة ولكل من شارك فى نجاح أطباء المستقبل من أسركم الكريمة الفاضلة وكل الشكر
والتقدير ألسرة كلية الطب – جامعة  6اكتوبر التى أحتضنتكم هذه السنوات وكانوا كل أفرادها
من أعضاء هيئة التدريس والهيئة االدارية نعم العون والسند.
وجاء الوقت لكى تبدأوا المرحلة المكملة المتوجة للجهد السابق حيث نبدأ مرحلة الدراسات
العليا التى ال غنى عنها لكل طبيب  ,فهى النافذة المشرقة الى التخصص والتدريب والتميز فى
المجاالت التى تطمحون إليها واالنطالق الى مجاالت العمل التى تحلمون بها حيث يبدأ دوركم
فى بناء مواطن سليم ذو صحة قوية نواة لدعم وطننا الحبيب.
وفقكم وهلا ورعاكم وسدد ططاكم

وكيل الكلية للدراسات العليا
ا.د /اميرة حامد
E-mail: dramirahameed@yahoo.com
Mob:01001990647
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اوائل دفعة يوليو 4252
حسب الترتيب

 .5داليا محمد فؤاد
 .4عال عادل محمد توفيق
 .3سلمى عادل كمال
 .2سندس يحي حسن
 .1ابراهيم احمد هارونا
 .7محمد السيد ناجى
 .0دينا احمد الشوره
 .8دينا نحمود محمد
 .2عمر محمد مكرم
 .52اسراء محمد فتحى
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االسم :ابراهيم احمد هارونا
العنوانGwaram,jigawa state,Nigeria:
رقم الهاتف9342063406462:
البريد االلكترونىdrgwaram4@gmail.com:

االسم :ابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل
العنوان ,66 :ش , 014ميدان االتحاد ,المعادي ,القاهرة
رقم الهاتف10041111113:
البريد االلكترونىIbrahimkhshab1995@gmail.com:

االسم :ابراهيم امينو ابراهيم
العنوانKano, Nigeria :
رقم الهاتف201100204031:
البريد االلكترونىibrahimibrahimaminu@gmail.com:

االسم :ابراهيم محمد ابراهيم محمد عبدالخالق
العنوان :قرية ابودره  -مركز شبراخيت -البحيرة
رقم الهاتف1020257259:
البريد االلكترونى20141374@o6u.edu.eg:

االسم :ابراهيم محمود سامى السعيد عبدالوهاب
العنوان:برج النصر ,شارع البحر ,النصورة
رقم الهاتف10199632016:
البريد االلكترونىibrahimabdelwehab@gmail.com:
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االسم :ابراهيم مراد ابراهيم احمد الصفصافى
العنوان3 :ش الشهداء  -ح-0مج-0اكتوبر
رقم الهاتف10111311516:
البريد االلكترونىibrakdabra903@gmail.com:

االسم :ابراهيم موسى ابراهيم
العنوان :فندق الجامعه
رقم الهاتف01227785611:
البريد االلكترونى20146111@o6u.edu.eg:

االسم :ابوبكر احمد لوان
العنوان :فندق الجامعه
رقم الهاتف01227785611:
البريد االلكترونى20146131@o6u.edu.eg:

االسم :ابوبكر سنوسى اسحاق
العنوان :الحى السابع  -المجاورة االولى  -ش ابو بكر الصديق  -عمارة  39ه – شقة 6
رقم الهاتف11100404245:
البريد االلكترونى20146362@o6u.edu.eg :

االسم :ابوبكر لوان
العنوان.Kano, Nigeria :
رقم الهاتف5242 210 219 934+:
البريد االلكترونىalawankzr@hotmail.com:
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االسم :ابوبكر محمد ابوبكر
العنوانJigawa state, Nigeria. :
رقم الهاتف2348061114941:
البريد االلكترونىaamuhd8@gmail.com :

االسم :احمد ايمن عبدالحميد ابراهيم سالم
العنوان :ش النجومى  -القوميه  -الزقازيق  -الشرقيه 00
رقم الهاتف01092300451:
البريد االلكترونى20141075@o6u.edu.eg:

االسم :احمد ايمن عبدالشافى عبدهللا ابراهيم
العنوان :كمبوند ديار التعمير محور جمال عبدالناصر مدينه السادس من اكتوبر
رقم الهاتف10101054250:
البريد االلكترونىahmad19051995@yahoo.com:

االسم :احمد جالل السيد محمد عامر
العنوان :الشيخ زايد
رقم الهاتف10003331419:
البريد االلكترونىahmed.diabyan@gmail.com:

االسم :احمد جالل بسيونى محمد لهلوبه
العنوان :ش مدرسه الجمعيه  -مركز شبراخيت  -البحيره
رقم الهاتف01008082252:
البريد االلكترونى20141391@o6u.edu.eg:
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االسم :احمد جمعه عبدالقوى عباس
العنوان:كفر الدوار  -البحيرة
رقم الهاتف01207618593:
البريد االلكترونىahmedabbass2019@gmail.com:

االسم:احمد حازم عبدالمحسن محمد ابراهيم
العنوان9091/ 9th Mujawra/ Al Meraag Al Sufli:
رقم الهاتف01069925989:
البريد االلكترونىahmedhazem5991@gmail.com:

االسم :احمد رمضان عبدالمنعم على الفقى
العنوان :دمنهور_البحيرة
رقم الهاتف01012021289:
البريد االلكترونىdr.elfeky228@gmail.com:

االسم :احمد سمير السيد حامد احمد
العنوان:المنصورة
رقم الهاتف01069205905:
البريد االلكترونىahmedmeroooo12@gmail.com:

االسم :احمد صبحى محمود ابراهيم
العنوان39 :ش الحضانة التجمع األول
رقم الهاتف01026927076/01126062225:
البريد االلكترونىAhmedsobhi910@gmail.com:
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االسم :احمد صبرى السيد البسيونى دبور
العنوان6 :اكتوبر .حي اول .مجاورة  . 9عمارة  491الدور  3شقة 5
رقم الهاتف01067726729:
البريد االلكترونىkerooooz@yahoo.com:

االسم :احمد ضياء احمد محمد المغازى
العنوان:الرحاب
رقم الهاتف01119291117:
البريد االلكترونىmoghazy.mtm@gmail.com:

االسم :احمد عادل راغب عبدالسالم مهران
العنوان :ش سكر -ناصية ميدان النعام  -الزينون  -القاهرة
رقم الهاتف01151036861:
البريد االلكترونى20146185@o6u.edu.eg:

االسم :احمد عبدالكريم عبدالمنعم بنهاوى
العنوان :شمال سيناء  -العريش  6 -ش مدرسه التعاون  -بجوار مسجد النصر
رقم الهاتف1 1111194140:
البريد االلكترونى20140378@o6u.edu.eg:

االسم :احمد عبدالهادى محمد حسونه
العنوان:بني سالمة -منشأة القناطر  -الجيزة
رقم الهاتف01277559168:
البريد االلكترونىahmedabdelhadi809@yahoo.com:
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االسم :احمد عبدالوهاب على عماره
العنوان :المنوفيه  -الشهداء  -سالمون قبلي
رقم الهاتف11140745098:
البريد االلكترونى20140517@o6u.edu.eg:

االسم :احمد عرفه رشيدى مصطفى
العنوان :االقصر واسوان
رقم الهاتف01100861648:
البريد االلكترونىArafa2593@gmail.com:

االسم :احمد عالء الدين عبدالوهاب قراعه
العنوان 31:شارع نهرو ,الميرالند ,روكسي ,مصر الجديدة
رقم الهاتف10000239122:
البريد االلكترونىKoraaahmed285@gmail.com:

االسم :احمد على عبدالفتاح جبريل
العنوانKom Hamada - Beheira :
رقم الهاتف01099823639:
البريد االلكترونىahmed_gebreel1010@yahoo.com:

االسم :احمد قدرى عبدالحكيم محمود
العنوان :الدقهلية  -المنصورة  -دكرنس بجوار االدارة التعليمية  -ميت رومى
رقم الهاتف01063366645:
البريد االلكترونى20130457@o6u.edu.eg:
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االسم :احمد لطفى عبداللطيف بندارى
العنوان:المنصورة &  6اكتوبر
رقم الهاتف201065655519:
البريد االلكترونىlotfy7262@gmail.com:

االسم :احمد متولى عبدالبارى منصور
العنوان:اللشرقيه  -مركز الحسينه  -عمارة 61
رقم الهاتف01281590090:
البريد االلكترونى20130197@o6u.edu.eg:

االسم :احمد محمد الحسينى احمد الشبراوى
العنوان  :الشرقيه  -بلبيس  -شارع فخر متفرع من شارع سعد زغلول
رقم الهاتف01000274558:
البريد االلكترونى20140983@o6u.edu.eg:

االسم :احمد محمد شمس الدين حسن
العنوان 026 :شارع مصطفى النحاس مدينه نصر
رقم الهاتف01115715835:
البريد االلكترونى20140885@o6u.edu.eg:

االسم :احمد محمد فريد محمد قاسم
العنوانAl Obour City, Cairo:
رقم الهاتف01006008208:
البريد االلكترونىamfkassem@gmail.com:
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االسم :احمد محمد محمد على اسماعيل
العنوان:مدينة السادس من اكتوبر
رقم الهاتف01145276095:
البريد االلكترونىahmedahmedesmail94@yahoo.com:

االسم :احمد محمد محمد مبارك خليل
العنوان :الحيره  -كوم حماده  -شبرا اوسيم
رقم الهاتف01143643197:
البريد االلكترونى20143298@o6u.edu.eg :

االسم :احمد مسعد بيومى سليمان
العنوان:فيال مرعى -قلما  -قليوب  -قليوبية3 -ش جامع العمد
رقم الهاتف10101601466:
البريد االلكترونىAhmedmarrei7@gmail.com:

االسم :احمد مصطفى احمد سيد

العنوان :الفيوم  .ابشواي
رقم الهاتف01025033442:
البريد االلكترونىahmed.butcher5@gmail.com:

االسم :احمد معاذ بشير عبدالحليم

العنوان--------:
رقم الهاتف---------- :
البريد االلكترونى20070757@o6u.edu.eg :

09

9102

دليل خريجين كلية طب

االسم :احمد ناصر شوقى محمود الميهى
العنوان:قبل مستشفي اشمون العام محافظة المنوفيه
رقم الهاتف01021763966:
البريد االلكترونىahmedanatomy93@gmail.com:

االسم :احمد نشأت عيد عبده
العنوان30 :ج المهندسين -ش  05مايو  -قسم ثان شبرا الخيمه
رقم الهاتف01006317788:
البريد االلكترونى20141938@o6u.edu.eg :

االسم :احمد يحى سنوسى حموده
العنوان :الوادى الجديد  -الواحات الداخله -موط  -امام المستشفى العام
رقم الهاتف01111585717:
البريد االلكترونى90143935@o6u.edu.eg :

االسم :اسامه محمد ابراهيم محمود
العنوان :اسوان  -ادفو
رقم الهاتف01017486823:
البريد االلكترونىazazn.50@gmail.com:

االسم :اسامه محمد توفيق القضاه
العنوان :الحى اال ول  -المجاورة التانية  -ش شادى هاوس  -عمارة  /955شقة 33
رقم الهاتف01125014384:
البريد االلكترونى20145118@o6u.edu.eg:
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االسم :اسحاق عمر فاروق
العنوان :مدينة  6اكتوبر
رقم الهاتف01100504098:
البريد االلكترونىishaqumar28@gmail.com:

االسم :اسراء سعد على احمد
العنوان :اإلمارات  -أبوظبي/العين – عشارج /المنيا  -ديرمواس  -بني عمران
رقم الهاتف1152656 001 1:
البريد االلكترونىsaroy.ez95@gmail.com :

االسم :اسراء عادل البيومى البسطويسى
العنوان :كفر الشيخ  -مركز الحامول  -ش العاشر من رمضان
رقم الهاتف01007053353:
البريد االلكترونى20146265@o6u.edu.eg:

االسم :اسراء محمد فتحى كامل
العنوان30:ش اإلمام الشافعي متفرع من جمال عبدالناصر جسر السويس
رقم الهاتف10911112231- :
البريد االلكترونىEsraa.Mohamed.fathy1@gmail.com:

االسم :اسراء محمد مصدق العرادى
العنوان:مدينة  6اكتوبر
رقم الهاتف01096296000:
البريد االلكترونىEA_aradi@hotmail.com:
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االسم :اسالم سعيد عطيه الجزار
العنوان71 :ش محطة القبة  -الزيتون
رقم الهاتف01282448224:
البريد االلكترونى90143511@o6u.edu.eg:

االسم :اسالم طالل السمان عساف
العنوان 323 :شارع الملك فيصل  -الجيزة

رقم الهاتف10011326116:

البريد االلكترونىeslamassaf1995@gmail.com:

االسم :اسالم محمد على خليل
العنوان :حلوان
رقم الهاتف01094010556 :
البريد االلكترونىEslam Mohamed Ali Khalil:

االسم :اسماء صالح الدين عبدالرازق هالل
العنوان :كفر الشيخ
رقم الهاتف01004063538:
البريد االلكترونىasmaasalah4455@yahoo.com:

االسم :اسماء محمد كامل عبدهللا على الصيفى
العنوان :للقاهره الجديده  -البنفسج عمارات
رقم الهاتف10005519514 :
البريد االلكترونىasmaamk.elsify@hotmail.com :
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االسم :اشرف حسنى حسن سليمان
العنوان 6 :ش البهنسي من محمد سعيد  -البساتين
رقم الهاتف27188818:
البريد االلكترونى20142631@o6u.edu.eg:

االسم :اشرف ربيع عبدالوكيل البنا
العنوان:قر ية الساحل القبلى  -البرلس  -كفر الشيخ
رقم الهاتف0472494033:
البريد االلكترونى20141121@o6u.edu.eg :

االسم :اشرف صالح محمد محمد البنا
العنوان :مركز المطرية  -دقهلية
رقم الهاتف01017524523:
البريد االلكترونى20141995@o6u.edu.eg:
االسم :اشرف محمد يوسف شحاته
العنوان13 :ش البدرى  -خلف المستوصف  -مركز فوه  -كفر الشيخ
رقم الهاتف01145559395:
البريد االلكترونى20140799@o6u.edu.eg:

االسم :افنان سيد عبدالعال عبدالعزيز
العنوان :إمتداد  05مايو
رقم الهاتف01146369713:
البريد االلكترونىafnan.abdel.aal@gmail.com :
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االسم :الحسن عبدهللا
العنوان--------- :
رقم الهاتف01227785611:
البريد االلكترونى20144335@o6u.edu.eg:

االسم :المظفر حامد يوسف البديرات
العنوان :الحى االول  -المجاورة الثانية  -ش دريم هاوس  -ع -336ش 4
رقم الهاتف0096265813358:
البريد االلكترونى90144925@o6u.edu.eg:

االسم :امانى سعد رزق عبدالعزيز
العنوان :المنصورة
رقم الهاتف10166062333:
البريد االلكترونىamanisa3d1145@gmail.com:

االسم :امجد محمد صالح عالن
العنوان :الحى االول  -المجاورة  - 9ش الكوثر  -ع  - 910شقة 3
رقم الهاتف01227875611:
البريد االلكترونى20146012@o6u.edu.eg:

االسم :امجد محمد معوض على
العنوان 145 :طريق سقاره -جوهره المريوطية  -مريوطية -الهرم
رقم الهاتف01128280448:
البريد االلكترونى20145902@o6u.edu.eg:
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االسم :امينه ابوبكر يونس
العنوان 25:ش محطه الزيتون  -القاهرة
رقم الهاتف01006747076:
البريد االلكترونى20141461@o6u.edu.eg:

االسم :انس يونس محمد ابو محفوظ
العنوان :كتوبر  -الحى المتميز عماره 601
رقم الهاتف01221653665:
البريد االلكترونى20141181@o6u.edu.eg:

االسم :ايات عدلى ابراهيم خليل
العنوان :مركز ادفو  -اسوان
رقم الهاتف10999921252:
البريد االلكترونىayatadly95@gmail.com :

االسم :ايثار حسن محمد حسن
العنوان 91 :ش الفالوجا  -العجوزة  -الجيزة
رقم الهاتف01006032451:
البريد االلكترونى20140765@o6u.edu.eg:

االسم :ايمان حسانين احمد حسانين
العنوان :الخانكة قليوبية
رقم الهاتف01091504820:
البريد االلكترونىhassanaineman@yahoo.com:
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االسم :ايمن حازم عبد المحسن خميس
العنوان 525 :منتجع النخيل التجمع األول
رقم الهاتف01028997734:
البريد االلكترونىaymanhazem1994@gmail.com:

االسم :ايمن طلب حماد الضالعين
العنوان :عمان  -الببادر  -ص.ب  - 041460عمان 00025
رقم الهاتف01221653665:
البريد االلكترونى20144710@o6u.edu.eg:

االسم :ايمن محمد قاسم احمد
العنوان :البهايجه  -ش بورسعيد  -مركز الوقف  -المنيا
رقم الهاتف01063351346:
البريد االلكترونى20140118@o6u.edu.eg :

االسم :ايه الشحات محمد محمد حسن
العنوان :امبابى  -مركز طوخ  -قليوبية

رقم الهاتف01020226781:

البريد االلكترونىAwaw42317@gamil.com:
االسم :ايه جالل بسيونى محمد لهلوبه
العنوان :اسكندريه سيدي جابر ش احمد السيد
رقم الهاتف01010165557:
البريد االلكترونىAyagalal2013@gmail.com:
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االسم :ايه جمال عبدالسالم محمد
العنوان :عزبة السيد خليل  -الضبعه  -مركز الرياض -كفر الشيخ
رقم الهاتف01090471031:
البريد االلكترونى20140329@ o6u.edu.eg:

االسم :ايهاب محمد احمد الغنيمى
العنوان :ش بورسعيد  -السنطة -مركز السنطه -غربية
رقم الهاتف01001706417:
البريد االلكترونى20141435@o6u.edu.eg:

االسم :ايهاب مسعود السيد ادم هدهوده
العنوان:قصر الرقيب  -العدوة  -المني
رقم الهاتف01118038573:
البريد االلكترونى20145999@o6u.edu.eg:

االسم :باسم احمد عبدالحكم محمود
العنوان :الحصه  /مركز طوخ  /قليوبيه
رقم الهاتف01203450046:
البريد االلكترونىbasem.dawam@gmail.com:

االسم :باسنت اشرف عبدالمطلب الحبيبى
العنوانElbagur / elmenofiyah / Egypt:
رقم الهاتف01122583983:
البريد االلكترونىRose.elhabibi@yahoo.com :
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االسم :بالقيس حسن باليو
العنوانKano state,Nigeria :
رقم الهاتف+2348063379181:
البريد االلكترونىBilkisuhb38@gmail.com:

االسم :بشر نوفان رجا السواريه
العنوان :الحى االول  -المجاورة التانية  -ع  – 921شقة 03
رقم الهاتف07963445140:
البريد االلكترونى20110735@o6u.edu.eg:

االسم :بالل عمر محمد الخصاونه
العنوان :االردن
رقم الهاتف11269111331113 / 10092222220:
البريد االلكترونىbelal_19993@hotmail.com:

االسم :بلقيس ابراهيم دسوقى
العنوان12 Kabir Road U/Rimi, Kaduna, Nigeria :
رقم الهاتف01012478599 +2348148309137:
البريد االلكترونىBilqeesdasuki@gmail.com:

االسم :بيتر صلحى شهدى بندرى
العنوان :حوض عشرة  -مركز قنا -قنا
رقم الهاتف01226396072:
البريد االلكترونى20140112@o6u.edu.eg:
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االسم :تاقيه يوسف باكو
العنوانNigeria :
رقم الهاتف01100829535:
البريد االلكترونىtaqiyya267@gmail.com :

االسم :تامر عبدالحميد احمد عبدالمقصود
العنوان :سكندرية  -سموحه -كمبوند فيروز سموحه
رقم الهاتف01065884477:
البريد االلكترونى20141207@o6u.edu.eg:

االسم :تهانى فتحى ابراهيم الوافى
العنوان6 :اكتوبر -الحى المتميز  -السياحية السادسة  -عمارة  - 952شقة 3
رقم الهاتف01112295393:
البريد االلكترونى20144540@o6u.edu.eg:

االسم :جابر امينو محمد
العنوانSharada phase 1, Kano state, Nigeria :
رقم الهاتف+234 809 578 7191..... +201100504097:
البريد االلكترونىameenjabeer5@gmail.com:

االسم :جاكلين كيرلس عبدعمانوئيل لبيب
العنوان :ش بورسعيد  -منشاه مطاى  -المنيا
رقم الهاتف01270029924:
البريد االلكترونى201611094@o6u.edu.eg:
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االسم :جويريه سنوسى بايرو
العنوانHayyil 7:
رقم الهاتف01019353975:
البريد االلكترونىJuweey63@yahoo.com :

االسم :حسام خميس فوزى محمد
العنوان :الحى االول – بو المطامير  -ش مجمع المحاكم  -بحيرة
رقم الهاتف01097552882:
البريد االلكترونى20143523@o6u.edu.eg:

االسم :حسام ممدوح شحاته عبدالجواد
العنوان :البرنوجى  -مركز دمنهور  -البحيرة
رقم الهاتف01122408109:
البريد االلكترونى20143381@o6u.edu.eg:

االسم :حسين جاسر حسين محمد
العنوان :ح-0مج-0ش عباد الرحمن6-اكتوبر-ع -901الدور االول – ش 3
رقم الهاتف01020644112:
البريد االلكترونى20141025@o6u.edu.eg:

االسم :حفيظو احمد عليو
العنوانBirnin-kudu Jigawa Nigeria :
رقم الهاتف2348163359179:
البريد االلكترونىhafx90@gmail.com:
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االسم :حواء عليو
العنوان.No 10c post service housing estate, warri, Delta state:
رقم الهاتف......:
البريد االلكترونى Hauwaaliyu01@gmail.com

االسم :حواء هارونا شيهى
العنوانNo. 64 old GRA Hdj, jigawa state. Nigeria :
رقم الهاتف+2349071556961:
البريد االلكترونىeveaaron94@gmail.com :

االسم :خالد السيد محمد عبدالجليل محمد
العنوان:الشرقية
رقم الهاتف01150411107:
البريد االلكترونىegyptprince07@gmail.com:

االسم :خالد شاكر محمد متولى
العنوان:الشرقية ,الزقازيق
رقم الهاتف10115900423:
البريد االلكترونىkhaled68451@gmail.com:

االسم :خالد شوقى احمد على ابوشوشه
العنوان16:ش ابن قزمان  -منشية النزهة  -االسكندرية
رقم الهاتف01280751947:
البريد االلكترونى20144468@o6u.edu.eg:
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االسم :خديجه بابايو جربا
العنوانHayyil auwal :
رقم الهاتف01013223411:
البريد االلكترونىKhadijabgg@gmail.com:

االسم :خلود احمد عبدالجواد احمد عبدالقادر
العنوان 5 :ش سليمان باشا  -طنطا اول  -طنطا  -الغربية
رقم الهاتف01094940400:
البريد االلكترونى20140687@o6u.edu.eg:

االسم :داليا محمد فؤاد محمد عبدالجواد
العنوان 05 :ش الكشافة  -الدقى -الجيزه
رقم الهاتف01114202110:
البريد االلكترونى20140238@o6u.edu.eg:

االسم :ديفيد الفى عزمى مرقس
العنوان :قنا  -شارع الطاحونه متفرع من النزهه
رقم الهاتف10900999012:
البريد االلكترونىdavidalfy94@gmail.com:

االسم :ديفيد ممدوح منصور ميخائيل
العنوان :ش الجمهورية  -مركز قوص -قنا
رقم الهاتف01171102072:
البريد االلكترونى20142406@o6u.edu.eg:
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االسم :دينا ابرهيم عبدالمجيد متولى
العنوان22 :ش البرنسيسه نجوم العجمى  -البيطاش  -االسكندرية
رقم الهاتف01006503224:
البريد االلكترونى20140267@o6u.edu.eg :

االسم :دينا احمد محمد الشوره
العنوان :ميت عساس  -سمنود  -غربية
رقم الهاتف10112441104:
البريد االلكترونىdr.dinaelshoura@gmail.com:

االسم :دينا اسامه فاروق رضوان دياب
العنوان :مدينة  6اكتوبر
رقم الهاتف201093998979:
البريد االلكترونىdinadiab77@live.com:

االسم :دينا عالء الدين احمد محمد المغازى
العنوان 54:ش جمال الدين االفغانى – الهرم  -القاهرة

رقم الهاتف01010651158:
البريد االلكترونىdona95alaa@gmail.com:

االسم :دينا محمود محمد حسان عمر
العنوان:عمارة  013شقة  93مجاوره  0مدينة الفسطاط الجديدة
رقم الهاتف01116896577:
البريد االلكترونى20140416 @o6u.edu.eg:
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االسم :رابيتو امينو صالح
العنوانLayin dansarari,dorayi babba,kano :
رقم الهاتف01060681566 and +2347013970038:
البريد االلكترونىaminurabiatu@ymail.com:

االسم :راشد صالح اسماعيل القهيوى
العنوان 932 :ش احمد راتب  -الحى السابع  6 -اكتوبر
رقم الهاتف00962796979333:
البريد االلكترونى20145833@o6u.edu.eg :

االسم :رامى ناصر فؤاد محمد الجيوشى
العنوانGiza - 6october . or . isma3elya . or mansoura:
رقم الهاتف01033403336:
البريد االلكترونىramliooo@yaho.com:

االسم :رانيا ابراهيم احمد عبدالغنى شلبى
العنوان :عمارات الثورة  -ش حسن المامؤن النادى االهلى  -مدينة نصر
رقم الهاتف01276090253:
البريد االلكترونى20143821@o6u.edu.eg:

االسم :رانيا حافظ محمد عصمت الخوالنى
العنوان 39:شارع الجالء المحلة الكبرى
رقم الهاتف01096373787:
البريد االلكترونىRaniahafezlkholany@gmail.com:
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االسم :رنا احمد محمد سعيد سليم
العنوان:الغربية زفتى ش التحرير
رقم الهاتف01066348549:
البريد االلكترونىranasalim95j@gmail.com :

االسم :رنا محمد احمد ابوالنصر
العنوان:دمياط القديمه شارع البحر
رقم الهاتف01001265404:
البريد االلكترونىrana17802@gmail.com:

االسم :رومالتو ساليو اوتا
العنوان222 Ahmed rateb:
رقم الهاتف01122232498:
البريد االلكترونىautaramlat@gmail.com:

االسم :ريم ابوالمكارم عبدالعال شلبى
العنوان6 october compound Dyar:
رقم الهاتف01010557476:
البريد االلكترونىReemshalaby95@yahoo.com:

االسم :ريهام محمد حامد خلف
العنوان :مساكن ظباط الرماية
رقم الهاتف01001823769:
البريد االلكترونىrmkh95@gmail.com:
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االسم :زياد جمال جمال الدين يوسف محمود
العنوان :الهرم
رقم الهاتف01115171685:
البريد االلكترونىziadgamal8@gmail.com:

االسم :زينب ابراهيم بابيتل
العنوان :الحى السابع -فندق ميمار  6-اكتوبر
رقم الهاتف01122210833:
البريد االلكترونى20133015@o6u.edu.eg :

االسم:

زينب جمال عبده على

العنوان 0 :شارع عادلي أيوب منيل شيحه جيزه
رقم الهاتف01017721046:
البريد االلكترونىZizigamal112@gmail.com :

االسم :زينب سالى سو جامبو
العنوانNo 1752, Mahalli street Rijiyar Zaki Kano state,Nigeria :
رقم الهاتف+238147193750, +201015996553:
البريد االلكترونىzeegambo@gmail.com:

االسم :زينب محمد ادريس
العنوان :الحى االول  -المجاورة االولى  -ش شادى هاوس  -ع  -920ش 5
رقم الهاتف010005462658:
البريد االلكترونى20146400@o6u.edu.eg:
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االسم :زينب محمد ندا
العنوان................ :
رقم الهاتف........................:
البريد االلكترونى...........................:

االسم :زينب يونس محمد عبدالظاهر
العنوان :اسيوط
رقم الهاتف01005316365:
البريد االلكترونىZeinabyouns195@gmail.com:

االسم :ساره احمد محمد مرشدى البيضا
العنوان :اسكندرية المنتزه كومبد منتزه جرين فيو
رقم الهاتف10194331269:
البريد االلكترونىSarah.sa1995@gmail.com :

االسم :ساره شريف باشا سيف
العنوان :تجمع فيالت المرتفعات الخضراء  -الشيخ زايد  6 -اكتوبر
رقم الهاتف01222222544- :
البريد االلكترونى20144884@o6u.edu.eg:

االسم :ساره محمود ابراهيم محمد النكالوى
العنوان :البحيره /دمنهور
رقم الهاتف10921262655:
البريد االلكترونىSaraelnklawy@gmail.com :
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االسم :ساره مدحت عبدهللا محمد باشا
العنوان :الدقهليه  -مركز ميت غمر -كوم النور
رقم الهاتف01222222544:
البريد االلكترونى20140446@o6u.edu.eg:

االسم :ساره منير عبدالجليل الحصرى
العنوان 30 :عبدالخالق ثروت  -هدى شعراوي -لوران
رقم الهاتف01023768876:
البريد االلكترونىSara.alhossary@gmail.com :

االسم :سالى طارق حسن محمود خليل
العنوان201:مكرر ش عبد السالم عارف  -لوران اول الرمل  -االسكندرية
رقم الهاتف01123391332:
البريد االلكترونى20143165@o6u.edu.eg:

االسم :ساندرا طارق على جاد
العنوان :كن مساكن جوهرة اكتوبر  -الحى االول  -المجاورة االولى  6-اكتوبر
رقم الهاتف01099192919:
البريد االلكترونى20130715@o6u.edu.eg:

االسم :سانى محمد باندا
العنوانKano, Nigeria.:
رقم الهاتف01100505395, +2347030875862:
البريد االلكترونىSani Muhammad Panda:
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االسم :سلمى عادل كمال السعيد
العنوان119 :تقسيم الرقابه االداريه ,حدائق القبه
رقم الهاتف01026676741:
البريد االلكترونىPinkkysalooma_95@hotmail.com:

االسم :سليم بشير
العنوانAbuja:
رقم الهاتف01128338394 :
البريد االلكترونىsalimbashir56@gmail.com :

االسم :سليمان ابراهيم ابا
العنوان :الحى السابع  -المجاورة التانية  -ش ورقة بن نوفل  -عمارة  39ا  -شقة 5
رقم الهاتف-01100505375:
البريد االلكترونى20146332@o6u.edu.eg :

االسم :سليمان ابى سليمان محمد الستاوى
العنوان:اكتوبر
رقم الهاتف01142223242:
البريد االلكترونىdr.solimanobay@hotmail.com:

االسم :سميه عبدالمنعم حسن شحاته
العنوانKornesh el nail el maadi :
رقم الهاتف01010505402:
البريد االلكترونىSomakaty95@gmai.com :

39

9102

دليل خريجين كلية طب

االسم :سندس يحيى حسن محمد الشبينى
العنوان32 :ش النحاس  -طنطا اول -غربية
رقم الهاتف01003410139:
البريد االلكترونى20146285@o6u.edu.eg:

االسم :سيد حسن السيد حسن الدويل
العنوان:برج نور االيمان –ش محمد على – العرب – بورسعيد
رقم الهاتف01026676742:
البريد االلكترونى20144878@o6u.edu.eg :

االسم :سيف الدين على حميد الشمسى
العنوان :الحى السابع -ش احمد راتب  -عمارة  -335شقة 6-3اكتوبر
رقم الهاتف01118583416:
البريد االلكترونى20144674@o6u.edu.eg:

االسم :شادى ايمن محمود عساف
العنوان :الجيزه  -الدقى  02 -ش وزارة الزراعة
رقم الهاتف01026676742:
البريد االلكترونى20140539@o6u.edu.eg:

االسم :شروق احمد شوقى عبدالتواب طه شعيب
العنوان :القاهره  2 -ميدان الظاهر  -شقه  - 01دور 2
رقم الهاتف01224514560:
البريد االلكترونى20140818@o6u.edu.eg:
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االسم :شمويال باوى ابراهيم
العنوان25:ش محطه الزيتون  -القاهرة
رقم الهاتف01006747076:
البريد االلكترونى20144632@o6u.edu.eg :

االسم :شهد ماجد حقى خليل
العنوان:الحى االول -المجاورة االولى  -عمارة  - 49شقة  6- 0اكتوبر
رقم الهاتف01099423357:
البريد االلكترونى20140666@o6u.edu.eg :

االسم :صالح محمد حمد العثمان
العنوان-------------------:
رقم الهاتف---------------:
البريد االلكترونى20060020@o6u.edu.eg:

االسم :صغير ثانى مقداس
العنوانDCG 108, Layin Gidan Sarki, Dorayi, Kano State. :
رقم الهاتف201065802664:
البريد االلكترونىp.mukaddas@gmail.com:

االسم :صهيب محمد محمد محمد خشان
العنوان:الدقهليه  -المنصوره  -احمد ماهر  -شارع مصعب بن عمير
رقم الهاتف10192121125:
البريد االلكترونىfrsan33@hotmail.com:
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االسم :ضاهر محمد هاشم
العنوان :فندق الجامعة
رقم الهاتف01227785611:
البريد االلكترونى20146129@o6u.edu.eg:

االسم :عائشه عبداللطيف محمد كنعان
العنوان :فلسطين
رقم الهاتف10042221253:
البريد االلكترونىaishaabedallteaf@gmail.com :

االسم :عائشه معاز براو
العنوانNigeria:
رقم الهاتف+2347030343099:
البريد االلكترونىAyshaemb95@ gmail.com:

االسم :عباده عماد على الشلعوط
العنوان :عمان  -الببادر -ص.ب  - 041460عمان 00025
رقم الهاتف0096265813358:
البريد االلكترونى20144924@o6u.edu.eg:

االسم :عبدالرحمن احمد عالء الدين محمد الهادى الواصلى
العنوان:القاهره  -شبرا  -الساحل  -ش جسر البحر
رقم الهاتف01026676742:
البريد االلكترونى20146033@o6u.edu.eg:

35

9102

دليل خريجين كلية طب

االسم :عبدالرحمن اسامه محمود بندارى
العنوان :العاشر من رمضان  -مجاورة  -54عمارة  34أ  -ثان العاشر من رمضان  -الشرقية
رقم الهاتف01156483006:
البريد االلكترونى20142695@o6u.edu.eg:

االسم :عبدالرحمن ايمن فاروق الجيزاوى
العنوانNew cairo:
رقم الهاتف01068870747:
البريد االلكترونىgizawy95@gmail.com:

االسم :عبدالرحمن حسن محمود السيد االمام
العنوان7 arafat and elwkeel st:
رقم الهاتف01115517502:
البريد االلكترونىelimam642@gmail.com:
االسم :عبدالرحمن ربيع حسين محمد
العنوان:ش كورنيش النيل  -م ادافو -اسوان
رقم الهاتف01014499379:
البريد االلكترونى20142435@o6u.edu.eg:

االسم :عبدالرحمن سالمه محمد ابو مالل البلوى
العنوان :الحى االول  -ش شادى هاوس  -عمارة  -955الدور الرابع  -شقة 33
رقم الهاتف01221653665:
البريد االلكترونى:
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االسم :عبدالرحمن طارق صبحى عبدالرحمن
العنوان 6 :اكتوبر ,الحي التامن ,الستي بالزا ,عمارة الشريفين ,الدور التالت
رقم الهاتف01010160160 :
البريد االلكترونىAbdooooooo7.arar@gmail.com :

االسم :عبدالرحمن محمد احمد حلمى محمد عبدهللا
العنوان 95 :شارع الشهيد عبدالنعم حافظ ,ألماظة  ,مصر الجديدة ,القاهرة
رقم الهاتف01222168069:
البريد االلكترونىahelmy9995@gmail.com:

االسم :عبدالرحمن منسى احمد عبدالحميد دردير
العنوان:الجيزة ,مدينة  6اكتوبر ,الحي الثالث ,المجاورة الثانية ,شارع  ,01عمارة  ,392الدور الرابع
رقم الهاتف10002541631:
البريد االلكترونىabdurrahmanmansy@gmail.com:

االسم :عبدالصمد احمد ادم
العنوان-----:
رقم الهاتف01227785611:
البريد االلكترونى20146128@o6u.edu.eg:

االسم :عبدهللا على صالح الشرقاوى
العنوان :الحي االول  /مجاورة / 9شارع دريم هاوس /عمارة  343شقة 1
رقم الهاتف01112206929:
البريد االلكترونى20120335@o6u.edu.eg:
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االسم :عبدالوهاب جمال عبدالوهاب محمد مسعود
العنوان :كفر الشيخ  -ش الشهيد الدمرداش متفرع من النبوى المهندسى
رقم الهاتف01001834887:
البريد االلكترونى20143533@o6u.edu.eg :

االسم :عبير حازم حسن محمد على
العنوان:مساكن شيرتون  -مربع  -0952عمارة  1ن  -القاهرة
رقم الهاتف01225193365:
البريد االلكترونى20110314@o6u.edu.eg:

االسم :عال عادل محمد توفيق احمد
العنوان 6:أكتوبر الحي المتميز شارع الشهيد صالح عبد السالم
رقم الهاتف25221421451:
البريد االلكترونىlulaaadel@gmail.com:

االسم :عالء حسين احمد منصور
العنوان :الحى االول  -ش دريم هاوس  -مج  - 9ع  -336شقة 4
رقم الهاتف01221653665:
البريد االلكترونى20141183@o6u.edu.eg:

االسم :على السيد على خليل
العنوان :اكتوبر  -عمارات علي الدين  -برج د  -شقة  - 4الدور الثالث
رقم الهاتف01511161567:
البريد االلكترونى20111513@o6u.edu.eg:
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االسم :على محى على محمود رمضان
العنوان:
رقم الهاتف01147933347:
البريد االلكترونىali201025@hotmail.com:

االسم :على مصطفى عثمان لبيب ابراهيم
العنوان6:اكتوبر  -الحى  - 4مجاورة  – 3فيال 6692
رقم الهاتف01142390507:
البريد االلكترونى20140012@o6u.edu.eg :

االسم :علياء حسام الدين سعد ابو سيف
العنوان:القاهره  -المرج القديمه  2 -ش الشرطة
رقم الهاتف01114158909:
البريد االلكترونى20142046@o6u.edu.eg:

االسم :علياء سيد طه اسماعيل بيوض
العنوان 40 :تعاونيات البحر األحمر  ,السويس  ,السويس
رقم الهاتف10099512612:
البريد االلكترونىAliaasayed1995@gmail.com:

االسم :عمار صبحى سيد حامد
العنوان:محافظه بني سويف مركز ببا
رقم الهاتف01005083117:
البريد االلكترونىamarsobhyiphone6@gmail.com:
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االسم :عمر احمد محمد فهمى عمر
العنوان6:اكتوبر  109 -داره جاردن  -طريق جمال عبدالناصر
رقم الهاتف01001264929:
البريد االلكترونى20144862@o6u.edu.eg :

االسم :عمر حسن عبده حسن االسناوى
العنوان :برج الواحه 04-شارع الجمهوريه  -ومحمد محمود  -حى الشرق  -بورسعيد
رقم الهاتف10111511522:
البريد االلكترونىomarelesnawy@hotmail.com :

االسم :عمر عالء محمد فتحى ابراهيم حسانين
العنوان :الدقهليه  -ميت غمر  -ش ابراهيم الخطاب
رقم الهاتف01098075421:
البريد االلكترونى20142350@o6u.edu.eg:
االسم :عمر على مصطفى على مصطفى
العنوان:ديرب نجم _ الشرقيه
رقم الهاتف01124598058:
البريد االلكترونىomar_ali2022@yahoo.com:

االسم :عمر محمد عبدالفتاح الزهار
العنوان:منوفيه  -اسمون  -سنتريس  -فيال د /محمد الزهار
رقم الهاتف01090600068:
البريد االلكترونى20140173@o6u.edu.eg:
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االسم :عمر محمد محمود ابراهيم عويس
العنوان :المعادى -زهراء المعادى  -الشطر الثالث  1 -ابراج وادى دجله
رقم الهاتف01275536163:
البريد االلكترونى20145083@o6u.edu.eg :

االسم :عمر محمد مكرم محمد السيد
العنوانDiar 1, Northern expansion, 6th of october city, Giza, Egypt33 :
رقم الهاتف11910040111119:
البريد االلكترونىomarmakram95@gmail.com

االسم :عمرو احمد محمود محمد سالم
العنوانVilla 136 north elchoueifat, tagamo3 elkhames :
رقم الهاتف01272177213:
البريد االلكترونىamr_salem@hotmail.co.uk :

االسم :عمرو احمد ياقوت محمد البطاوى
العنوان------- :
رقم الهاتف10192091011:
البريد االلكترونىamrbatawii22@icloud.com :

االسم :عمرو محسن تحسين رفعت
العنوان :كورنيش المعادى  2 -ب ابراج المهندسين بمشروع المعادى
رقم الهاتف01123349166:
البريد االلكترونى20145136@o6u.edu.eg :
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االسم :عمرو محمد عبدالشافى محمد عبدربه
العنوان:العاشر من رمضان _الشرقيه
رقم الهاتف01145332698:
البريد االلكترونىamr111213@gmail.com:

االسم :غدير حسين رمضان ابوشعبان
العنوان6--:اكتوبر  -الحى االول  -المجاورة الثانية  -ش الكوثر -ع  -934ش -3
رقم الهاتف01159233004:
البريد االلكترونىGhadeer.abushaban1@gmail.com:

االسم :فاطمه جاسم عبدهللا جاسم عباس
العنوان :الحي  - 0مج -9شارع الكوثر  -اكتوبر
رقم الهاتف01148973412:
البريد االلكترونى20144630@o6u.edu.eg :

االسم :فاطمه عبدالسالم عبدهللا
العنوان :لرحاب -مجموعه  - 66عماره  - 09شقة 9
رقم الهاتف01006404083:
البريد االلكترونى20140597@o6u.edu.eg:

االسم :فاطمه عدلى عبدالفتاح موسى
العنوان :ابو حماد  -الحرية  -شرقية
رقم الهاتف10190129032:
البريد االلكترونىAdlyfatma45@gmail .com:
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االسم :فاطمة محمد ندا
العنوان& 22 Ahmed rahteb 7th districts, October 6 city:
In Nigeria: A3 CBN
Quarters, karu, Abuja
رقم الهاتف9342039165050 :
البريد االلكترونىfatima_nda@yahoo.com:
االسم :فتحى امير فتحى ابراهيم سالمه
العنوان:كفر الشيخ  -مركز بيال  -دار السالم
رقم الهاتف01112195192:
البريد االلكترونىdrfathy.amir.elg@gmail.com:

االسم :فتحى عزت محمدى مصطفى
العنوان :االحراز مركز شبين القناطر محافظه القليوبيه
رقم الهاتف01013756757:
البريد االلكترونىfathyezzat1010@gmail.com:

االسم :فرح صايل ضيف هللا الجبور
العنوان :االردن
رقم الهاتف01002481271:
البريد االلكترونىFarah.sayel94@gmail.com:

االسم :فريده مختار يعقوب
العنوانNo 31 Lamido road, u/rimi Kaduna state, Nigeria:
رقم الهاتف+2347034727312:
البريد االلكترونىfaridamukhtar01@gmail.com :
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االسم :كريم اشرف محى الدين محمد فوزى
العنوان9 :ش  - 904المعادى  -القاهر ة
رقم الهاتف01227343724:
البريد االلكترونى20140010@o6u.edu.eg:

االسم :لطفى خالد لطفى االدور
العنوان 31:ش معروف الرصافى  -رشدى  -االسكندرية
رقم الهاتف0123281957:
البريد االلكترونى20141797@o6u.edu.eg:

االسم :لوال كبير ابراهيم
العنوانHouse No.8 Biskira street Abatcha Estate zone 4, Abuja, Nigeria.:

رقم الهاتف+201095586738 +2349035910983 - :
البريد االلكترونىlawalazara@yahoo.com:

االسم :ماجد السيد محمد محمد ابوالعمايم
العنوان:الشرقية /الزقايق /حي الزهور
رقم الهاتف01115585552:
البريد االلكترونىmaged.elsayed195@gmail.com:

االسم :ماجده محمود فتوحه محمد
العنوان:المنصورة ميت غمر ارض النت امام بنك اسكندرية عمارة فتوحه الجيار
رقم الهاتف10052321491:
البريد االلكترونىmogdamahmoud6@gmail. com:
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االسم :ماريان عاطف عدلى فهمى
العنوان:مسلم  -ش المعارف  -جزيرة بدران  -شبرا مصر  -شبرا  -القاهرة
رقم الهاتف01005873372:
البريد االلكترونى20145059@o6u.edu.eg:

االسم:

ماريو صليب تودرى جرجس

العنوان :شقة  6عمارة  539حدائق المهندسين  -الشيخ زايد  6 -اكتوبر
رقم الهاتف01001898898:
البريد االلكترونى20141996@o6u.edu.eg :

االسم:

مازن محى الدين كمال عوض مرجان

العنوان15 :ش رشوان حسن من خال بن الوليد  -سيدى بشر  -االسكندرية
رقم الهاتف01001912950:
البريد االلكترونى:

االسم:

20140698@o6u.edu.eg

ماهر محمد عبدالوهاب عبدالصمد

العنوان:الدقهليه -مركز دكرنس
رقم الهاتف01003790022:
البريد االلكترونىmaher200087@gmail.com:

االسم:

محمد ابراهيم فتحى مرزوق البربرى

العنوان:الزيتون -القاهرة
رقم الهاتف10915422221:
البريد االلكترونىteach19651995@gmail.com:
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االسم :محمد ادم على محمد احمد
العنوان:مركز الحسينية محافظة الشرقية/شارع مساكن الجند العباسية
رقم الهاتف01227200474:
البريد االلكترونىkanzya89@gmail.com:

االسم :محمد اشرف عاطف احمد
العنوان:ش مكة المكرمة ,القوصية ,أسيوط
رقم الهاتف01011132306:
البريد االلكترونىthemagico45@gmail.com:

االسم :محمد االمير عبدالقادر الخواجه
العنوان33 :ش النحاس -طنطا اول  -طنطا
رقم الهاتف01000030979:
البريد االلكترونى:

20120752@o6u.edu.eg

االسم :محمد السيد ابراهيم ابراهيم عيد
العنوان :المنصورة
رقم الهاتف10123224259:
البريد االلكترونىmohamed.eid747@gmail.com:

االسم:

محمد السيد ناجى احمد جديانه

العنوان:برج االسراء منطقة  9تعمير  -ش سعد زغلول بجوار مسجد صالح سليم -بور سعيد
رقم الهاتف3221043:
البريد االلكترونى:
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االسم :محمد الشافعى عبدالعزيز السيد
العنوان :مدينة  6اكتوبر
رقم الهاتف01097192249:
البريد االلكترونىmshafei95@hotmail.com:

االسم:

محمد جمال محمود عبد الحميد حسن

العنوان :الغربيه المحله الكبري شكري القوتلي عادل الرفاعي
رقم الهاتف01014266468:
البريد االلكترونىmomo.gamal1994@gmail.com:

االسم:

محمد حامد ابوالفضل ابراهيم

العنوان :ش كورنيش النيل  -ادفو -اسوان
رقم الهاتف01141069777:
البريد االلكترونى:

20142400@o6u.edu.eg

االسم :محمد حسام الدين طه مصطفى الغراز
العنوان :القاهرة  /التجمع الخامس
رقم الهاتف10002699090:
البريد االلكترونىelgharaz@yahoo.com:

االسم :محمد حسين عبدهللا سيد
العنوان :قرية العدوة  -مركز الفيوم  -الفيوم
رقم الهاتف01158446226:
البريد االلكترونى.20141492@o6u.edu.eg:
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محمد حسين عبدالمحسن السيد محمد فياض

العنوان :الجيزة  -ش فيصل  9 -ش محمود سعيد متفرع من ش سليم من ش فيصل
رقم الهاتف01001638027:
البريد االلكترونى:

االسم:

20130649@o6u.edu.eg

محمد حسين عطيه حسين احمد

العنوان 6:أكتوبر  ,الحي  , 5مجاورة  , 3شارع  , 01عمارة 696
رقم الهاتف10094109066:
البريد االلكترونىhamoodmadridy123@gmail.com:

االسم :محمد حلمى اسماعيل صفار
العنوان:اسكندرية
رقم الهاتف01229001922:
البريد االلكترونىmohammedsoffar8@gmail.com:

االسم:

محمد رمضان محمد احمد

العنوان :الحى االول  -المجاورة االولى  -ع  -001شقة  - 3ش ابراهيم النجار
رقم الهاتف01128711862:
البريد االلكترونى20140360@o6u.edu :

االسم :محمد سابق امام لبيب
العنوان :الشيخ زايد بڤرلي هيلز بلوك 94
رقم الهاتف01143035322:
البريد االلكترونىmohamedsabek50@gmail.com:

42

9102

دليل خريجين كلية طب

االسم :محمد سانى حسن
العنوانKafin Hausa,Jigawa state,Nigeria :
رقم الهاتف+2348033710693:
البريد االلكترونىmsanih1@gmail.com:

االسم :محمد سعيد الشحات امين
العنوان :منزل د سعيد الشحات  -ش الباز الثانوية العسكرية  -فاقوس
رقم الهاتف01001109707:
البريد االلكترونى:

االسم:

20140413@o6u.edu

محمد سيد عيد سيد

العنوان :الوادى الجديد  -الخارجه ش االلنبوى المهندس اعلى محالت االقصى
رقم الهاتف0117856826:
البريد االلكترونى:

20121042@o6u.edu.eg

االسم :محمد طه محمد عبدالحميد
العنوان :المنصورية  -امبابة  -الجيزة
رقم الهاتف10041049521 :
البريد االلكترونىMohamedtaha20222@gmail.com:
االسم :محمد عادل احمد محمد
العنوان:أسيوط_مدينة القوصية
رقم الهاتف01005580809:
البريد االلكترونىmody.adel899@yahoo.com:
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االسم :محمد عادل احمد محمد الطنطاوى
العنوان:ش شعالن  -ديرب نجم  -شرقية
رقم الهاتف01112425476:
البريد االلكترونى:

20143414@o6u.edu

االسم :محمد عبدالرحيم عبدهللا حسن
العنوان:االقصر
رقم الهاتف01152853160:
البريد االلكترونىdr.mohmmed96@gmail.com:

االسم:

محمد عمر جادالكريم محمود

العنوان 4 :ش  05مايو  -عزبة ابراهيم بك  -شبرا الخيمة
رقم الهاتف011601601410:
البريد االلكترونى:

االسم:

20140676@o6u.edu

محمد عمرعبدالمعبود عبدالرحمن

العنوان 94 :شارع محمد كريم – مدينة ملوى  -المنيا
رقم الهاتف10002136639:
البريد االلكترونىmohamedomarabod@yahoo.com:

االسم :محمد فارس ذكى سالم محمود
العنوان:الخانكه القليوبيه
رقم الهاتف+201149558730 01013765811:
البريد االلكترونىmfares1117@gmail.com:
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محمد فتحى على االمام

العنوان:الشرقيه ديرب نجم
رقم الهاتف01100736303:
البريد االلكترونىmalemam121415@gmail.com:

االسم :محمد فهيم عبدالعزيز فهمى عبدربه
العنوان :ش عتيم من ش عبد هللا النديم -المنوفيه  -منوف
رقم الهاتف01009779658:
البريد االلكترونىDr.m.f1995@gmail.com:

االسم :محمد قداف الدم احمد مسعود
العنوان:المهندسين
رقم الهاتف01125780509:
البريد االلكترونىmmgag57@gmail.com:

االسم :محمد مالك حميد منصور عبدهللا
العنوان----:
رقم الهاتف01148973412:
البريد االلكترونى20144955@o6u.edu :

االسم :محمد متولى عبدالعزيز شريف
العنوان:الزقازيق  -ش الشيخ  -محمد رفعت – القومية
رقم الهاتف01005190339:
البريد االلكترونى:
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االسم :محمد مثنى شاكر العزي
العنوان:االردن  -عمان  //مصر  6 -أكتوبر
رقم الهاتف00201121168876:
البريد االلكترونىmoh.izzi93@gmail.com:

االسم :محمد محسن سيد حسين
العنوان :الجيزه  -الهرم  2 -ش حنفى خليفه  -ترسا المحوالت
رقم الهاتف01005010741:
البريد االلكترونى:

20142830@o6u.edu

االسم :محمد محمد السيد عبدهللا عبدالمجيد
العنوان :الشرقيه -مركز ابوكبير  -جزيرة ابو عمور
رقم الهاتف01062027623:
البريد االلكترونى20142339@o6u.edu:
االسم :محمد محمد عبدالسالم عبده
العنوان :الشرقية
رقم الهاتف01067586686:
البريد االلكترونىmedoabdelsalamma26@gmail.com:

االسم :محمد محمد نمر على
العنوان:المنيا -مركز ديرمواس  -تل بنى عمران
رقم الهاتف10992616223:
البريد االلكترونىnemrmohamed33@gmail.com :
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محمد مصطفى راغب على ابوزيد

العنوان:مدينة نصر
رقم الهاتف10113223402:
البريد االلكترونىmo7amedabouzeid@hotmail.com:

االسم:

محمد نزيه محمد منصور

العنوان :ح-3مج-9ق-3/3اكتوبر
رقم الهاتف01091917795:
البريد االلكترونى:

20156580@o6u.edu

االسم :محمد هشام مهدى محمد
العنوان :مدينة  6اكتوبر
رقم الهاتف00201100046500:
البريد االلكترونىdr.muhammadhesham@gmail.com:

االسم :محمود ابراهيم محمد ابراهيم القسط
العنوان 55:ش ترسا  -الكوم االخضر  -الهرم  -الجيزة
رقم الهاتف01123246467:
البريد االلكترونى20142119@o6u.edu :

االسم :محمود احمد عبدالباقى محمود
العنوان:الفيوم  -سنورس  -بيهمو
رقم الهاتف01147047424:
البريد االلكترونى20143610@o6u.edu :
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محمود امين السيد امين

العنوان:االسكندريه  -سيدى بشر 53 -ش جمال عبدالناصر
رقم الهاتف01226977034:
البريد االلكترونى:

20140520@o6u.edu

االسم :محمود جمال عبدالمقصود عبدالهادى
العنوان:وراق الحضر الجيزة
رقم الهاتف01157844133:
البريد االلكترونىmahmoudgemi728@gmail.com:

االسم :محمود جمال محمد عطيه خليل
العنوان :الجيزه  -حدائق القبه 92 -ش الوداد  -منشيه الصدر
رقم الهاتف01124384120:
البريد االلكترونى:

20141309@o6u.edu

االسم :محمود رياض محمود الشافعى الشناوى
العنوان:دمياط  -دمياط الجديدة
رقم الهاتف01094782972:
البريد االلكترونىMa7moud_18121994@hotmail.com:

االسم:

محمود عبد المعطي عبد السالم السمنودي

العنوان:اسكندريه العصافره بحرى عماره  4الدور االول شقه 0
رقم الهاتف10110519554:
البريد االلكترونىsamanoudysamano@gmail.com:

54

9102

دليل خريجين كلية طب

االسم :محمود عرفان محمد عبداللطيف
العنوان:سوهاج  -البلينا  -برديس  -ش القصاريه القديمة
رقم الهاتف01123418687:
البريد االلكترونى:

20143277@o6u.edu

االسم :محمود عمادالدين محمد رمضان محمود
العنوان :الجيزه  -الهرم  02 -ش عزالدين عمر  -اسباتس
رقم الهاتف01092254235:
البريد االلكترونى20141519@o6u.edu :

االسم :محمود محمد عوض حسنين عنانى
العنوان :بورسعيد
رقم الهاتف01003030767:
البريد االلكترونىananycrissyyazz@gmail.com:

االسم :محمود ناصر محمد رشاد محمد سعيد
العنوان 6:اكتوبر -الحى الخامس -مجاوره - 3عماره-541الدور ال- 3شقه 00
رقم الهاتف01119202278:
البريد االلكترونىmahmoudnasser743.mn@gmail.com:

االسم :مروان مفتاح مصباح الفرجانى
العنوان6 :اكتوبر -الحى االول  -مجاورة  - 9عمارة  - 929دور  - 9شقة 9
رقم الهاتف01112235454:
البريد االلكترونى:

55

20131241@o6u.edu

9102

االسم:

دليل خريجين كلية طب

مروه عوض خضر رواش

العنوان :الصفا و المروة  -الجيزه  -الهرم  -ابورواش ترعه المنصوريه
رقم الهاتف01124502011:
البريد االلكترونى20140767@o6u.edu :

االسم :مريم احمد يوسفارى
العنوان :الحى االول  -المجاورة االولى  -ش الكوثر  -ع  - 992ش 0
رقم الهاتف01147352770:
البريد االلكترونى:

االسم:

20144302@o6u.edu

مريم منصور مهدى منصور عبدهللا

العنوان :البحرين
رقم الهاتف01152259929& 97332391441:
البريد االلكترونىmeem-2010@hotmail.com:

االسم:

مشرى عليو عبد الرحمن

العنوان---- :
رقم الهاتف01227785611:
البريد االلكترونى:

20146114@o6u.edu

االسم :مصطفى ايمن احمد محمد المتولى
العنوان 6 :أكتوبر غرب سوميد
رقم الهاتف01020883350:
البريد االلكترونىM-mty@hotmail.com:
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مصطفى عقيل شاكر محمود

العنوان :الحى االول -ش المعهد -عمارة  6-340اكتوبر-
رقم الهاتف01129786629:
البريد االلكترونى:

االسم:

20144702@o6u.edu

مصطفى على السيد احمد

العنوان :سوهاج  -مركز طهطا  -ش سوريا
رقم الهاتف01155441731:
البريد االلكترونى:

20141428@o6u.edu

االسم :مصطفى مجدى احمد احمد سعد
العنوان :المعادى
رقم الهاتف01008879551:
البريد االلكترونىvigoo.95@gmail.com:

االسم :مصطفى محمد رياض محمد حفنى
العنوان :سوهاج  -ش على عبدالعال متفرع من ش احمد عنبر
رقم الهاتف01006551446:
البريد االلكترونى:

20146238@o6u.edu

االسم :مصطفى محمد صبرى مصطفى بدوى
العنوان :المنوفيه  -منوف  -ش التحرير البحرى امام الجامع الجديد فوق السنترال
رقم الهاتف01093383352 :
البريد االلكترونى20140162@o6u.edu :
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االسم :مصطفى محمود ابراهيم ولى هللا
العنوان :االسماعليه  -التعاون  -فيال 941
رقم الهاتف01280080042:
البريد االلكترونى:

20144808@o6u.edu

االسم :معاذ عوض حامد الكيالنى
العنوان :الغربيه  -مركز السنطه  -خلف مدرسه الجيل المسلم فيال د /عوض
رقم الهاتف01224573894:
البريد االلكترونى20144671@o6u.edu :

االسم:

مفلح معروف مفلح الطالب

العنوان :الحي االول  /شارع الشهداء /اكتوبر
رقم الهاتف01157030895:
البريد االلكترونىmoflihaltaleb42@gmail.com:

االسم :مالك عمر اسماعيل ابوالضبعات
العنوان6 :اكتوبر  -الحى االول  -مجاورة االولى  -عمارة  - 011شقه 0
رقم الهاتف01119912552:
البريد االلكترونى:

20130840@o6u.edu

االسم :منذر طارق البرق
العنوان6 :اكتوبر  -الحى  - 5مجاورة  – 4عماره 219
رقم الهاتف01224949600:
البريد االلكترونى20140685@o6u.edu :
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منصور ايهاب سعد محمود

العنوان :م.نصر  93 -ش عمر زعفان -متفرع من ش الطيران  -الدور  - 3شقة 1
رقم الهاتف01068816458:
البريد االلكترونى:

االسم:

20146278@o6u.edu

منه هللا وجدى محمد محمد خيال

العنوان :القاهره الجديده  -القطاميه  -مساكن النصر عماره 34
رقم الهاتف10049131062:
البريد االلكترونى:

menna.khial@gmail.com

االسم :منى صالح السيد احمد ماضى
العنوان :المنصوره  -ش الجالء الدقهليه
رقم الهاتف01153377737:
البريد االلكترونى:

20140170@o6u.edu

االسم :منى فتحى عوض محمد عبده
العنوان :القاهرة /مدينة نصر
رقم الهاتف10191223232:
البريد االلكترونى:

Monafathy97@gmail.com

االسم :مها سرى محمد رشدى سالم
العنوان :شارع االهرام _بنها_القليوبيه
رقم الهاتف10192220121:
البريد االلكترونىMaha.serry1995@gmail.com:
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االسم :مهاب نبيل محمود احمد
العنوان :المعادى الجديده  -الشطر السابع 00/4
رقم الهاتف01114581800:
البريد االلكترونى:

20143690@o6u.edu

االسم :مهند نبيل عبد الفتاح اشتى التميمى
العنوان :اكتوبر  -حي - 0المجاورة الثانية  -ش الكوثر  -ع  -936شقة 2
رقم الهاتف01159366682 :
البريد االلكترونى20142019@o6u.edu :

االسم :مى محمد جمال يوسف
العنوان :االسكندريه  -المنشيه 91-ش النصر
رقم الهاتف01001014028:
البريد االلكترونى20140229@o6u.edu :

االسم:

ميار وائل فؤاد حسين محمد نصار

العنوان :مصر  -الدقى
رقم الهاتف10112512143:
البريد االلكترونى:

Mayarwael.14@gmail.com

االسم :ميمونه محمد عثمان
العنوان-----:
رقم الهاتف01158803995:
البريد االلكترونى:
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االسم :مينا سعيد وجيه ميخائيل
العنوان :المنيا  -سمالوط غرب  -المعصرة غرب
رقم الهاتف01062230312:
البريد االلكترونى:

20143485@o6u.edu

االسم :مينا عماد حلمى زكى
العنوان:الفيوم  -باغوص  5 -ش جمال قنديل  -تقسيم سيد سليم
رقم الهاتف01270407227:
البريد االلكترونى:

االسم:

20140119@o6u.edu

مينا مجدى ابادير ابراهيم

العنوان 095 :العلمين احمد عرابى المهندسين
رقم الهاتف10111099112 :
البريد االلكترونىgooddd454@gmail.com:

االسم :ناصر ابراهيم عيسى
العنوان :الحى السابع  -المجاورة التانية  -ش ورقه بن نوفل  -عمارة  - 3شقة 0
رقم الهاتف01227785611:
البريد االلكترونى20146105@o6u.edu:

االسم :ناصر محمد سهو شواقفه
العنوان :االردن  -المفرق
رقم الهاتف00962796068689:
البريد االلكترونىnaser_shawagfeh@yahoo.com:
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االسم :نافع ابراهيم
العنوان :الحى السابع  -ش ورقة بن نوفل  -عمارة  39أ  -شقة 5
رقم الهاتف01227785611:
البريد االلكترونى20146110@o6u.edu :

االسم :ناهد حسين على حسين
العنوان :المعادى  -القاهرة
رقم الهاتف10006540000:
البريد االلكترونى:

Nahedhussain05@gmail.com

االسم :ندى محمد حسان عبدالوهاب
العنوان :عمارة  - 0294م  1الحى الثانى  6 -اكتوبر
رقم الهاتف01026411766:
البريد االلكترونى:

20143454@o6u.edu

االسم :نسرين محمد عبدالعزيز محمد
العنوان02 :ش جالل رزق  -العشرين -فيصل
رقم الهاتف01003337402:
البريد االلكترونى:

20142489@o6u.edu

االسم :نافيسات ازروه سالمى
العنوان :الحى المتميز -كمبوند رامو -عمارة 1ج -شقة  6 - 0اكتوبر
رقم الهاتف01227785611 :
البريد االلكترونى20141344@o6u.edu.eg :
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االسم :نهى عبدالناصر عبدالرازق امين
العنوان------ :
رقم الهاتف01147400653:
البريد االلكترونىaenkenrr@gmail.com :

االسم:

نهى محمد احمد محمد

العنوان :كفر اوالد عطية الشرقى  -ههيا  -الشرقية
رقم الهاتف01288769286 :
البريد االلكترونى:

االسم:

20141358@ o6u.edu.eg

نور الصباح على محمد سيد

العنوان :بشادات -مركز ملوى  -المنيا
رقم الهاتف01223550739:
البريد االلكترونى:

20143882@o6u.edu

االسم :نور مانع جدعان صالح العنزى
العنوان :اكتوبر  -الحي االول
رقم الهاتف01021249083:
البريد االلكترونىNon.mo.211@gmail.com:

االسم :نوران شوقى ناجى السيد
العنوان :بنها
رقم الهاتف10190111230:
البريد االلكترونى:
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نورهان طارق محمود سند

العنوان6 :اكتوبر  -السياحية السادسة  -شارع عبدالمنعم رياض  -عمارة 912
رقم الهاتف10102032232:
البريد االلكترونى:

Nourhant16@yahoo.com

االسم :نورهان عمر جاد الكريم محمود
العنوان :شبرا
رقم الهاتف01027778142:
البريد االلكترونىNourhanomar34@gmail.com:

االسم :نوف مانع جدعان العنزى
العنوان :مدينة  6اكتوبر الحي االول
رقم الهاتف0 109 6089054 :
البريد االلكترونىN0_0ufi@live.com:

االسم :هاجد بهاء الدين فؤاد محمد
العنوان 04:ش نصر  -المنيا
رقم الهاتف01100834359:
البريد االلكترونى:

20143168@o6u.edu

االسم :هاجر قحطان خلف عزاوى
العنوان :بيجى  -حى التاميم  -صالح الدين  -العراق ( اكتب ابناء الرافدين
رقم الهاتف01111190970:
البريد االلكترونى20144633@o6u.edu :
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االسم :هارون رشيد عبدهللا احمد
العنوان6:اكتوبر ,الحي االول ,مج, 9شارع دريم هاوس
رقم الهاتف00201124938848:
البريد االلكترونىharoon725@gmail.com:

االسم :هاشم عمر عثمان
العنوان:مدينة 6اكتوبر
رقم الهاتف01100505675:
البريد االلكترونىHashim Umar Usman:

االسم:

هايدى مجدى محمد ذكى

العنوان1:ش جالل فايد من متولى شعراوى  -مريوطية  -فيصل
رقم الهاتف33839137:
البريد االلكترونى:

20142497@o6u.edu

االسم :هبه هللا احمد عبدالحميد عبدالمغيث
العنوان :أسيوط  -مركز ديروط
رقم الهاتف10040966020:
البريد االلكترونىhebaahmed9420@gmail.com:

االسم :هبه هشام عبدالفتاح عبدالعظيم
العنوان:الشبخ زايد الحى االول مجاوره تانيه عماره  0شقه 09
رقم الهاتف01221722220:
البريد االلكترونىhebaelsobki@yahoo.com:
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االسم :هيا السيد محمد عمر كيالنى
العنوانDreamland, Wahat Road, Giza, Egypt:
رقم الهاتف01066311123:
البريد االلكترونىHayakilany@yahoo.com:

االسم :هيالنه عياد اسكندر داود
العنوانmadynaty. group70. building7. 12:
رقم الهاتف01221979263:
البريد االلكترونىhelloalex718@gmail.com:

االسم :وعد حسن المتوكل على هللا حسن
العنوان24 :ش محمد المهدى  -ارض الجولف  -م نصر  -القاهرة
رقم الهاتف-01007805799:
البريد االلكترونى:

20145093@ o6u.edu.eg

االسم :ياسمين ابراهيم البيومى خيره
العنوان6:اكتوبر الجيزة _حي غرب سوميد_مجاوره _2بلوك _05/ 2فيال ( 2فيال هايدي )
رقم الهاتف01097721732:
البريد االلكترونىUsudada25@gmail.com :

االسم :ياسمين خالد محمد لطفى عبدالحميد دعبيس
العنوانGezirat El Arab st. Mohandesein:
رقم الهاتف01211232189:
البريد االلكترونىYasmeendabees95@gmail.com:
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االسم :ياسمين عبدهللا عبدالهادى جالل عبدهللا
العنوان46:ش ابن النفيس  -مكرم عبيد  -م نصر
رقم الهاتف01200455549:
البريد االلكترونى:

20140790@o6u.edu.eg

االسم :يزن عماد على الشلعوط
العنوان :الحي االول  /مجاورة االولي /شارع المصطفي عمارة  021شقة 6
رقم الهاتف01096884534:
البريد االلكترونى20120333@o6u.edu .eg :
االسم :يسرا ناصف يوسف فضل
العنوان:مدينة  6اكتوبر
رقم الهاتف01091983067:
البريد االلكترونىYaso. Naaef@gamil.com:

االسم :يوستينا ناصر منير عزيز
العنوان:قاهره مصر الجديده  -النزهه  00 -أ ش عدلى كنافى  -سانت فانيا
رقم الهاتف01004178744:
البريد االلكترونى20146187@o6u.edu :
االسم :يوسف ابراهيم ابراهيم
العنوان-- :
رقم الهاتف01227785611:
البريد االلكترونى:

20146103@o6u.edu

االسم :يوسف الشافعى عبدهللا الشافعى
العنوان6:اكتوبر الحي االول المجاورة االولي عمارة  14شقة 6
رقم الهاتف10191191924:
البريد االلكترونى:
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