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 أقسم باهلل العظيم

 أن أكون مخلصاً للوطن
 وأن أمارس مهنتي بأمانة
 وأن أحافظ على أدابها
 وأن أحترم القوانين
 واألنظمة المتعلقة بها

 وأن أبذل كل ما أستطيع في خدمة الوطن
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 أكتوبر 6جامعة  -أبنائي األعزاء خريجي كلية الصيدلة 

ضيتم سنوات الدراسة مضت سنوات الدراسة سريعاً وحان الوقت لكي تلتحقوا بسوق العمل بعد أن ق

وأنهيتم البرنامج التعليمي المميز للعلوم الصيدلية في مؤسسة تعليمية رائدة تحرص على أن يكون خريجيها 

 على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية. 

أبنائي األعزاء أقدم لكم تهنئة من القلب وأتمنى لكم حياة مهنية مميزة وأن تشغلوا وظائف مرموقة 

بالد تكونوا فيها سفراء لكليتكم. كما أتمنى أن يستمر التواصل بينكم وبين كليتكم دائماً، داخل وخارج ال

وإنطالقاً من اهتمامنا الشديد وحرصنا على هذا التواصل أنشأنا مكتب خريجي كلية الصيدلة ورابطة خريجي 

 شعبة كلية الصيدلة. -أكتوبر  6جامعة 

 " ليذكركم دائماً 2017/2018ن لكلية الصيدلة "دفعة وأخيراً أتشرف بأن أقدم لكم دليل الخريجي

 بالكلية واألصدقاء وأتمنى لكم حياة موفقة وسعيدة.

 
  

 

 كلمة عميد كلية الصيدلة
 أ.د/ محمود أحمد حسن كحيل
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ة المتميزة أن تكون ذات قدرة تنافسية بين المؤسسات األكاديمي -أكتوبر  6جامعة  -تسعي كلية الصيدلة 

 والمعترف بها دولياً 

 

 
إلى إعداد خريج قادر على المنافسة محلياً وعربياً في مجاالت  -أكتوبر  6جامعة  -تهدف كلية الصيدلة 

الصيدلة المتنوعة من خالل استراتيجية تعليم وتعلم متطورة ومحدثة وبحث علمي متميز ودور واضح مهنة 

في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، معتمدة في تنفيذ رسالتها على خبرات بشرية ذات كفاءة وتكنولوجيا 

 خالقياتالمعلومات الحديثة ووحدات ذات طابع خاص في إطار من الحفاظ على القيم واأل

 

 
 الغاية األولي: تطوير منظومة التعليم والتعلم وتعظيم القدرة التنافسية للكلية

 تطوير البرنامج التعليمي لمواكبة متغيرات سوق العمل 1/1

 تطوير منظومة الدعم الطالبي 1/2

 تحسين الوضع التنافسي 1/3

 تعزيز القدرة المؤسسيةالغاية الثانية: 

 تطوير البنية التحتية للكلية 2/1

 تطوير نظام التقويم المؤسسي وإدارة نظم الجودة 2/2

 الغاية الثالثة: تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا

 تحسين البيئة البحثية للكلية 3/1

 إنشاء برامج للدراسات العليا تواكب متطلبات سوق العمل 3/2

 الدور المجتمعي للكليةالغاية الرابعة: تعظيم 

 تعزيز برامج دعم الخريجين وزيادة التواصل معهم 4/1

 تطوير وزيادة أنشطة ومجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة 4/2

 كلية الصيدلة  رؤية

 كلية الصيدلة  رسالة

 الغايات النهائية واألهداف االستراتيجية لكلية الصيدلة
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 الصفة األعضاء م

 عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة وحدة ضمان أ.د/ محمود أحمد حسن كحيل 1
 الجودة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ نبوية عبد العزيز عبد الجواد 2
 مدير وحدة ضمان الجودة  د/ هالة همام رشاد 3

رئيس مكتب الخريجين ورئيس قسم  أ.د/ سهير عبد هللا النحاس 4
 الصيدالنيات

ص/ شيماء جمعة إبراهيم  5
 معيد بقسم األدوية والسموم إبراهيم

 معيد بقسم الصيدالنيات يسرا طارق إمام ص/ 6
 أكتوبر 6جامعة  -موظفي إدارة الخريجين لكلية الصيدلة  7

 

 استمرار الدعم والتواصل مع الخريج ليصبح قادراً على المنافسة اإلقليمية والدولية

والحللللللرص علللللللى تنميللللللة  -أكتللللللوبر  6جامعللللللة  -تفعيللللللل االتصللللللال بخريجللللللي كليللللللة الصلللللليدلة 

 مهلللللارات الخلللللريج ملللللن أجلللللل مواكبلللللة احتياجلللللات سلللللوق العملللللل الصللللليدلي وذلللللل  ملللللن خلللللالل

 دورات واستشارات وبرامج تساعده على التميز.

ليلللللة أو البريلللللد و يمكلللللن التواصلللللل ملللللع الكليلللللة والمكتلللللب علللللن طريللللل  الموقلللللع اإللكترونلللللي للك

 u.edu.eg6www.o    ،u.edu.eg6pharma@o       اإللكتروني الرسمي

وجوجل حيث تم تفعيل المكتب على الفيس بوك لسهولة التواصل على الجروب  وكذل  عن طري  الفيس بوك وتويتر

 االتي:

O6U_Pharmacist_Alumnae 

 
 وكذلك صفحة مكتب الخريجين على الفيس بوك 

 } أكتوبر 6مكتب الخريجين لكلية الصيدلة جامعة  {
  

 مكتب الخريجين

http://o6u.edu.eg/
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االستمرار في التواصل الدائم مع الخريج عن طري  االتصال المباشر به أو عن طري  التواصل  ¾
 اإللكتروني.

بكل جديد يتم في الكلية ويتصل بمجال عمله ليساعده على تطوير نفسه وليكون دائم تزويد الخريج  ¾
 التعلم والتواصل في محيط مجتمعه.

 العمل على توجيه الخريج إلى كيفية البحث عن فرص التوظيف المناسبة. ¾
تأهيل الخريج لمواكبة سوق العمل عن طري  تنسي  وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لخريجي  ¾

 لية وفقاً لمتطلبات جهات التوظيف المختلفة.الك
 متابعة توظيف خريجي الكلية لدى الجهات المتخصصة في هذا. ¾
االستفادة من خبرات الخريجين وطلب مشاركتهم بإبداء آرائهم ومقترحاتهم لتطوير البرنامج التعليمي  ¾

 للكلية.
اع بهم لزرع قيمة التعليم المستمر إشراك الخريج في الدورات التدريبية التي تقدمها الكلية واالجتم ¾

 وضرورته ليكون خريج مميز.
 تنظيم حفل الخريجين السنوي. ¾
 اعداد كتيب الخريجون السنوي.   ¾

 

 متابعة التواصل مع الخريجين عبر الوسائل المختلفة وإعالمهم بكل ما هو حديث بالكلية. ¾
ببيانات الخريجين بالتعاون مع الكلية واإلعالن عن الوظائف  تزويد الجهات الراغبة بتوظيف خريجي الكلية ¾

 المطلوبة واستقبال الطلبات من الشركات الراغبة بالتوظيف.
 اإلعالن عن الوظائف المطلوبة واستقبال الطلبات من الشركات الراغبة بالتوظيف. ¾
 ن نجاحات وإنجازات.متابعة الخريجين والوظائف التي شغلوها داخل وخارج مصر ومتابعة ما حققوه م ¾
دعوة الخريجين للمشاركة في األنشطة الجامعية واالحتفاالت والمعارض المختلفة التي تنظمها الكلية  ¾

 والجامعة.
تجميع البريد اإللكتروني للخريجين وبياناتهم الخاصة وطرق التواصل معهم على أرض الواقع وإرسال  ¾

 استرداده مرة أخرى وافياً البيانات واألراء والمقترحات.االستقصاءات والبيانات عبر البريد اإللكتروني و
 تنظيم لقاءات دورية لخريجي الكلية. ¾
 تنظيم ملتقى التوظيف السنوي بالتعاون مع اإلدارة المختصة بالجامعة. ¾
القيام بالخدمات اإلدارية التي يحتاجها الخريج دون الحاجة إلى الحضور إلى الجامعة خاصة إن كان من  ¾

 رى أو المدن البعيدة أو كان من المغتربين.ساكني الق
 إعداد دليل لخريجي كلية الصيدلة في شكل كتيب سنوي. ¾
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 نشطة الطالبيةنماذج من األ

 لخريجي كلية الصيدلة

 2017/2018للعام األكاديمي 
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← مســــتحضر صيــــدلي طبيـــــــعي  35← منتــــــج نبـــــاتــــي  24← نبــــــات طبــــــي  17

 مــــلصـــــق عــــــلمــــــي 24عرض 
 األهــــــداف: ¾

دراسللة تكاملية بين المقررات العملية لتصللنيع النباتات الطبية  قسللم العقاقيرا، وصللياغة المسللتحضللرات 
سم الصيدالنيات والصيدلة الصناعيةا ع ن طري  توجيه الطالب لتحضير منتجات طبيعية من الطبية  ق

 األعشاب الطبية، ومن ثم تطويرها وصياغتها في صورة مستحضرات صيدلية طبيعية.
x :مقرر تصنيع النباتات الطبية 

تطوير المقرر العملي من خالل تمكين الطالب من تحضلللير منتجات طبيعية من األعشلللاب الطبية، 
الطيارة والثابتة، والهالم، في المعامل الطالبية المخصصة للمقرر  مثل الخالصات النباتية، الزيوت

 الكتساب المهارات المعملية المستهدفة.
x :مقرر صياغة المستحضرات الطبية 

التكامل مع مقرر تصنيع النباتات الطبية وذل  بهدف تطوير وصياغة المنتجات الطبيعية من النباتات 
مستحضرات معامل الطالبية المخصصة للمقرر األول، إلى الطبية، المحضرة بواسطة الطالب في ال

  صيدلية طبيعية في المعامل الطالبية المخصصة للمقرر الثاني.
 إطار )خطة( العمل: ¾

 تم التنسي  بين منسقي المقررين قيد الدراسة التكاملية لتنفيذ خطة العمل التالي ذكرها:
x :مقرر تصنيع النباتات الطبية 

 نبات طبي مختلف.  17المختارة: النباتات الطبية  .1
منتج نبللاتي  خالصلللللللات نبللاتيللة، زيوت طيللارة، زيوت  24المنتجااات النباااتيااة المحضاااااارة:  .2

 ثابتة/ثقيلة، وهالما.
 طالب لكل مجموعة. 40 تقسيم الطالب في مجموعات: .3
 إنجازات كل مجموعة طالبية: .4

 دراسة متكاملة عن كل نبات مختار. .أ
 لتحضير المنتجات النباتية المختارة.توصيف متكامل لمخطط التدف   .ب
 تحضير على األقل زيت طيار بجانب خالصة نباتية أو زيت ثابت/ثقيل أو هالم. .ت
)تكامل مع مقرر صااااياغة إقرار أفضللللل صلللليغة لتحضللللير مسللللتحضللللر صلللليدلي طبيعي  .ث

 المستحضرات الطبية(.
x :مقرر صياغة المستحضرات الطبية 

)تكامل مع كما هو متف  عليه في مقرر تصلللنيع النباتات الطبية  تقسااايم الطالب في مجموعات: .1
 .مقرر تصنيع النباتات الطبية(

 إنجازات كل مجموعة طالبية: .2
مستحضرا باستخدام واحد من  35تحضير على األقل مستحضر صيدلي طبيعي  بإجمالي  .أ

 .)تكامل مع مقرر تصنيع النباتات الطبية(المنتجات النباتية المحضرة 
 شكل صيدلي، صيغة صيدلية، وخطوات التنفيذ. اقتراح .ب
 تسمية، تعبئة، وتسوي  المستحضر الصيدلي الطبيعي. .ت

 التعليم التكاملي يشمل
 تطوير وصياغة مستحضرات صيدلية طبيعية

 2017ديسمبر  - الفرقة الخامسة
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 طرق العرض: ¾
x :مقرر تصنيع النباتات الطبية 

للدراسللة المتكاملة عن كل نبات مختار، والتوصلليف المتكامل لمخطط عروض شاافوية ومناقشااات: 
 .23/11/2017معامل المخصصة للمقرر في في ال –التدف  لتحضير المنتجات النباتية المختارة 

x :مقرر صياغة المستحضرات الطبية 
في المعاااماال  –لكللل محتوي وإنجللازات العمللل : Power Pointعروض عن طريق برنااامج 

 .22/11/2017المخصصة للمقرر في 
x :تكــــــــــامـــــل بين مقرري تصنيع النباتات الطبية وصياغة المستحضرات الطبية 

 تغطي العمل بالكامل.ملصق علمي  24ملصقات علمية: 
المسلللتحضلللرات الصللليدلية الطبيعية  – (24)المنتجات النباتية  – (17)النباتات الطبية المنتجات: 

(35). 
الرئيسااااااية للجامعة وفي مؤتمر العلوم  VIPفي قاعة عرض الملصااااااقات العلمية الملحقة بقاعة 

 23/12/2017لتي تنظمه الجمعية الصاايدلية المصاارية في الصاايدلية الدولي الرابع والثالنون وا
 تحت شعار " مستقبل صناعة الدواء في مصر".

 اإلشراف: ¾
 د/ داليا محمد رشيد مدرس العقاقير
 د/ عمرو محمد سعدالدين مدرس العقاقير

 د/ شيرين سامح محمد مدرس الصيدالنيات
 د/ سارة محمود سليمان مدرس الصيدالنيات

 د/ نرمين محمد شتا الصيدالنياتمدرس 
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قام طالب الفرقة الخامسة بعمل فيديوهات توعية لعدد من مستحضرات التجميل ويحتوي كل فيديو علي 
رات التجميل الموجودة بالصيدليات والمقارنة بينهم لكي موضوع معين ويتم عرض فيه معظم مستحض

يستطيع المستهل  اختيار األفضل بالنسبة له وتم ذل  عن طري  نزول الطلبة الي الصيدليات وتجميع 
المعلومات عن المكونات األساسية لكل منتج وبعد ذل  تم عرض فيديو مشترك بين كل مجموعة من الطلبة 

لفرق بين المستحضرات المختلفة واالفضل للمستهل  وايضا تم تحضير عدد عن موضوع معين لتوضيح ا
 من العطور بروائح مختلفة وتوضيح الفرق بين انواع العطور الموجودة باألسواق.

 

 

 
 
 

 المشروع الخاص بمادة مستحضرات تجميل
 لطالب الفرقة الخامسة للتوعية لعدد من مستحضرات التجميل

 2017/2018للعام الجامعي 
 



 
 
 

 
 

 

 11 
 

October 6 University 

Faculty of Pharmacy 
 أكتوبر 6جامعة 

 كلية الصيدلة
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يقدم مفهوماً جديداً في التعلّم من تشجيع  إلى أنللفرقة الخامسة  2مقرر الصيدلة الصناعية  هدفي 

الطالب على التفكير واالبتكار لتطوير وتحسين الصناعة الدوائية، وذل  من خالل تدريسهم األجهزة المختلفة 
المستخدمة في الصناعات الدوائية لجميع األشكال الصيدلية وتعليمهم مكوناتها الرئيسية وأهمية كل مكون 

بعد ذل  نعمل على تشجيعهم على استنباط بعض األفكار االبتكارية لتطوير هذه منهم وأسباب وجوده، و
 األجهزة.
، ومواصفات المنطقة العقيمية، وطرق معقّمويقوم المقرر أيضا بتعليم الطالب كيفية انتاج دواء   

 التعقيم المستخدمة، وكيفية تعبئته وتقديمه للسوق.
من الداخل ولمحطات المياه داخلها وأخرى للمنطقة  وقد تم تشجيعهم على صنع مجسمات للمصانع 

العقيمة باإلضافة الى تقسيمة المصانع الداخلية وخط االنتاج والتصنيع ونظم تنقية الهواء داخلها لتأكيد 
استيعابهم لهذا الجزء، واالستعانة بهذه المجسمات في شرح المقرر بصورة مبسطة وشيقة على مدار السنوات 

 القادمة.
 

 Aim of Projectsهــدف مشاريع الصيـــدلة الصـــناعية 
Over years of hard working. Our projects are for creating new industrial ideas 

and modifying others، typically used as an input to a Drug manufacturing 
process to be able for market Competitions.  

Industrial pharmacy department targets providing training for students for better 
standards of conduct and encouraging them to stimulate worth-while activities. 

Delivering a project isn’t impossible، what’s impossible is delivering a project 
without plans، ideas، time control، or teamwork). 

هوم جديد عن الدراسة العملية نقوم بابتكار افكار ابداعية لتقديم مف ،على مدى سنوات من العمل باجتهاد
دوية وعمليات تصميم أجهزة قسم الصيدلة الصناعي وتطوير اخرى منها، المستعملة في مدخالت األلو

 التصنيع التي تستطيع المنافسة في سوق العمل.
لى تعزيز وتدريب الطالب  وتشجيعه على التواصل وانتاج إفي االساس:  ةقسم الصيدلة الصناعييهدف 

يم انتاج مشروع علمي ليس بهذه الصعوبة مادامت هناك : خطة ، فكرة، تنظبما ان  افضل االنشطة العلمية 
عرض و تطوير أجهزة مراحل التصنيع  ينكون قد نجحنا فباتمام هذا . للوقت والعمل الجماعي الهادف

والتي سوف يستفيد منها قسم الصيدالنيات على مرور الدفعات التالية لتزويدهم بالخبرة الصناعية المختلفة 
 الالزمة انناء تلقيهم المحتوى التعليمي .

 
 
 

 
 

 المشروع الخاص بمادة الصيدلة الصناعية
 أكتوبر( 6جامعة  -كلية الصيدلة  -)قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية 

 بعنوان
 )األفكار االبتكارية لطالب الفرقة الخامسة لتطوير األجهزة المستخدمة في تصنيع الدواء( 
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Fluidized Bed Dryer & Granulator 
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The Spray Dryer 
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Lab 2 
Liquid filling Machine & Basket Centrifuge 

Liquid filling Machine 
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Basket Centrifuge 
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Lab 3 
Coating pan & Rotary Tablet Press 

PressRotary Tablet  
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Coating Pan 
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Rotary drum filter 
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Fluidized bed granulator 
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Conical Screw Mixer & Distillator and Chiller 
Conical screw mixer: 
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Distillator & chiller 
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Disk centrifuge & Continuous Centrifuge
Disk bowl centrifuge 
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Continuous centrifuge 
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Lab 7 
High sheer Mixer & Granulator ( DIOSNA ) 

& Vaccum Evaporating pan 
High Shear Mixer Granulator 
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Vaccum Evaporating Pan 
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Hammer mill 
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Colloidal mill 
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 الترتيب األسماء م

 األول رحمة سعيد زيدان عوده سليمان 1

 الثاني محمد ابوالدهب محمد عبدالرحيم 2

 الثالث هبه هانئ عبدالسالم الغنيمي 3

 الرابع محمد حسنين محمد حسنين 4

 الخامس رانيا طارق صالح محمد فهيم 5

 السادس تغريد محمود السيد رمضان خضر 6

 السابع محمد فادى االحمدي ابوزيد 7

 الثامن دينا سيد احمد سرحان 8

 التاسع القس فليوباتير لوقا شفي ميرفينا  9

 العاشر مارينا عفت واصف مرقص 10
 

 
 
 

  

 العشرة األوائل لخريجي كلية الصيدلة
 2017/2018للعام الجامعي 
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 خريجي كلية الصيدلة

 2017/2018للعام الجامعي 



20143430 20140396 20141607 20141607 20144419 

20155693 20144715 20146168 20155667 20143118 

20141331 20142683 20143072 20155881 20142180 

20140971 20111150 20131249 20143124 20142574 

20143988 20142328 20131292 20142448 20143535 

 ابرام عماد رشدى نصيف ابانوب ميالد نعيم توفيق ابانوب ميالد نعيم توفيق ابانوب منير فواز داود ابانوب افرايم اليشع عطا هللا

 ابراهيم يسرى ابراهيم الشحات ابراهيم احمد بشير احمد
  الجزار

 احمد جمال على العيسوى احمد بديع عبدالمجيد عويس ابوبكر مختار

 احمد ربيع شحات حجازى محمد احمد خالد انور محمود احمد حافظ حسين حافظ
  الشاهد

 احمد زكريا طه عبدالخالق احمد رجب محمد مصطفى شحاته

 احمد عابد عبدالحميد الدسوقى
  ابوشمعه

 احمد عبدالحميد شلبى سعد احمد عاطف حمدى الطنطاوى احمد عاطف ابراهيم حسن احمد عاصم محمد السيد
  هجرس

 احمد عزت عنتر على محمد احمد عبدالمنصف البلتاجى محمد احمد عبدهللا عبدالمنعم شعيب احمد عبدالرحيم احمد على
  ابوعيش

 احمد على محمد مسعد الحدق

          

          

          

          

          

20143430@o6u.edu.eg 20140396@o6u.edu.eg 20141607@o6u.edu.eg 20141607@o6u.edu.eg 20144419@o6u.edu.eg 

20155693@o6u.edu.eg 
20144715@o6u.edu.eg 20146168@o6u.edu.eg 20155667@o6u.edu.eg 20143118@o6u.edu.eg 

20141331@o6u.edu.eg 20142683@o6u.edu.eg 
20143072@o6u.edu.eg 20155881@o6u.edu.eg 20142180@o6u.edu.eg 

20140971@o6u.edu.eg 20111150@o6u.edu.eg 20131249@o6u.edu.eg 20143124@o6u.edu.eg 
20142574@o6u.edu.eg 

20143988@o6u.edu.eg 20142328@o6u.edu.eg 20131292@o6u.edu.eg 
20142448@o6u.edu.eg 20143535@o6u.edu.eg 



 

20144773 20140717 20140945 20143518 20131744 

20121497 20142544 20143899 20143850 20143247 

20145987 20130785 20060097 20143196 20120132 

20140149 20140127 20140355 20145013 20144815 

20132534 20140769 20143152 20140411 20142810 

 احمد كمال فتوح محمد عليوه احمد كمال فاروق قياتى احمد فراج حسين فراج احمد فتحى نور ابراهيم احمد عماد الدين محمد حمدان

 احمد محمد صالح عبدالعزيز جاد احمد محمد رمزى مصطفى احمد محمد السعيد يوسف الجزار احمد محمد احمد محمد ابوالسعود احمد مجدى عبدالغفار زكى
  هللا

 احمد محمد عبدالرحمن محمد احمد محمد عبدالحميد محمد
 احمد مصطفى ابراهيم مصطفى احمد محمود عثمان عبدالمقصود احمد محمد عبدالمولى منصور  الحنفى

 ازهار عبدالقادر محمد ابراهيم اريج مصطفى مصطفى السؤالى اروى محمد ابراهيم منصور محمد احمد مصطفى محمود على
  شكر

 اسامه رمضان خلف محمد

 اسراء السيد عبدالودود احمد اسراء اشرف فوزى عبدالرازق اسراء ابراهيم محمد ابراهيم جالل اسامه فيصل فتوح الجنزورى
  ابوزيد

 اسراء امام فارس امام

          

          

          

          

          

20144773@o6u.edu.eg 20140717@o6u.edu.eg 20140945@o6u.edu.eg 20143518@o6u.edu.eg 20131744@o6u.edu.eg 

20121497@o6u.edu.eg 20142544@o6u.edu.eg 20143899@o6u.edu.eg 20143850@o6u.edu.eg 
20143247@o6u.edu.eg 

20145987@o6u.edu.eg 
20130785@o6u.edu.eg 20060097@o6u.edu.eg 20143196@o6u.edu.eg 20120132@o6u.edu.eg 

20140149@o6u.edu.eg 20140127@o6u.edu.eg 20140355@o6u.edu.eg 
20145013@o6u.edu.eg 20144815@o6u.edu.eg 

20132534@o6u.edu.eg 20140769@o6u.edu.eg 20143152@o6u.edu.eg 
20140411@o6u.edu.eg 20142810@o6u.edu.eg 



20142224 20141039 20141039 20140779 20143508 

20144391 20141324 20142633 20155763 20143236 

20144792 20140567 20141988 20143712 20145438 

20143574 20141129 20100710 
20141572 20141304 

20142815 20142607 20143983 20142317 20140513 

 اسراء سعيد عبدالجواد عبدالحميد اسراء رجب عبدالصادق متولى
  عامر

 اسراء سعيد عبدالجواد عبدالحميد
  عامر

 اسراء عبدالستار فرحات حافظ اسراء سيد حسن محمد

 اسراء محمد عبدالمجيد عبدالحميد اسراء محمد عبدالقادر محمد هالل اسراء محمد حسن محمد اسراء فتحى عمر محمد اسراء عالء محمد المدبولى جمعه

 اسالم السيد عبدالرحمن السيد اسالم احمد كمال محمد عبدالغنى اسراء مصطفى موسى مصطفى
  حسين

 اسالم مدحت عبدالحميد حسن اسالم عبدالمنعم محمد على علوان

 اسماء غاندى حسين عبدالقادر اسماء عبدالجليل مطاوع مطاوع اسماء جمال احمد السيسى
 اسماء محمد ذكى احمد اسماء محمد السيد اسماعيل

 اشرف سامى عبدالمنعم رمضان اسماء يحيى محمود صادق
  فاضل

 افنان جمال عبدالناصر محمود اشواق فرحات عبدالسالم احمد
  عبدالحميد

 االء احمد مهدى راتب زحير

          

          

          

          

          

20142224@o6u.edu.eg 
20141039@o6u.edu.eg 20141039@o6u.edu.eg 20140779@o6u.edu.eg 20143508@o6u.edu.eg 

20144391@o6u.edu.eg 20141324@o6u.edu.eg 20142633@o6u.edu.eg 20155763@o6u.edu.eg 20143236@o6u.edu.eg 

20144792@o6u.edu.eg 20140567@o6u.edu.eg 
20141988@o6u.edu.eg 20143712@o6u.edu.eg 20145438@o6u.edu.eg 

20143574@o6u.edu.eg 20141129@o6u.edu.eg 20100710@o6u.edu.eg 
20141572@o6u.edu.eg 20141304@o6u.edu.eg 

20142815@o6u.edu.eg 
20142607@o6u.edu.eg 20143983@o6u.edu.eg 

20142317@o6u.edu.eg 20140513@o6u.edu.eg 



20143919 20140253 20141670 20142702 20140336 

20144813 20145257 
20144685 20146166 20142709 

20142216 20140948 20134837 20141946 20143953 

20144805 20143996 20142468 20140345 20156501 

20131757 20142092 20140131 20142086 20141693 

 االء طارق ذكى السيد احمد االء حامد محمد حسن
  مصطفى

 االء محمد محمد الطلياوى االء عبدالرحيم على الفقى االء عبدالحكيم محمد سيد

 الزهراء محمد اسماعيل عبدالاله االميره قاسم احمد فراج
 امال السيد عبدهللا محمد ام سالمه عليو ادم الفت رشاد عبدالعال خليفه

 امل عادل عبدالعزيز ابوبكر امانى عزالدين محمد سيد امانى جمال عبدالعظيم احمد حسن امانى بدوى محمد حسان امال خالد مصطفى معروف

 امنيه محمد محمود سيد احمد امنيه على جابر مصطفى عزجوله امنيه حجاج شحاته عبدالراضى امل ممدوح عبدالعظيم خاطر امل مدحت عبدالقادر عبدالعزيز

 اميره محمود حسن محمد اميره عبدالحميد محمد عبدالقادر اميره خالد شفيق بسطويسى اميره احمد خليل عليمى امنيه وجيه صالح رشوان الجبالى

          

          

          

          

          

20143919@o6u.edu.eg 
20140253@o6u.edu.eg 20141670@o6u.edu.eg 20142702@o6u.edu.eg 20140336@o6u.edu.eg 

20144813@o6u.edu.eg 20145257@o6u.edu.eg 
20144685@o6u.edu.eg 20146166@o6u.edu.eg 20142709@o6u.edu.eg 

20142216@o6u.edu.eg 20140948@o6u.edu.eg 20134837@o6u.edu.eg 20141946@o6u.edu.eg 20143953@o6u.edu.eg 

20144805@o6u.edu.eg 20143996@o6u.edu.eg 20142468@o6u.edu.eg 20140345@o6u.edu.eg 20156501@o6u.edu.eg 

20131757@o6u.edu.eg 20142092@o6u.edu.eg 20140131@o6u.edu.eg 20142086@o6u.edu.eg 20141693@o6u.edu.eg 



20146163 20143084 20142335 20140113 20142852 

20141257 
20155710 20141026 20142422 20144694 

20144580 20143206 20143197 20141054 20144718 

20050096 20143200 20145934 20140470 20144784 

20144390 20140410 20142372 20142762 20143622 

 انطونيوس عماد بشرى عزيز اندرو عماد فكرى ضيف اندرو جوزيف بولس داود انجى مراد موسى زكى امينو ايوب سليمان

 ايات خلف جاد الكريم عبدالحافظ
 ايمان سيد عبدالعاطى حسنين ايمان سعيد كمال فايد ايمان خالد ابراهيم مصلحى ايمان احمد حسن كلبوش

 ايمان محمد رفعت اسماعيل محمد ايمان محمد ابراهيم حسنين ايمان شعبان سعد محمد
  البدوى

 ايمان منير حامد قايد ايمان محمد هندى احمد المرشدى

 ايه سمير السيد عبدالهادى ايه السيد على السيد الخطيب ايه اشرف عبدالتواب عبدالعزيز ايه احمد محمد عبدالغنى ايناس محمد بكر احمد يوسف

 ايه عبدالمجيد هاشم ابراهيم االلفى ايه عبدهللا محمد عبدهللا داود ايه عبدهللا على شلبى الغرباوى ايه طاهر كامل احمد طاهر ايه صالح محمد فاروق محمد

          

          

          

          

          

20146163@o6u.edu.eg 20143084@o6u.edu.eg 20142335@o6u.edu.eg 20140113@o6u.edu.eg 20142852@o6u.edu.eg 

20141257@o6u.edu.eg 
20155710@o6u.edu.eg 20141026@o6u.edu.eg 20142422@o6u.edu.eg 20144694@o6u.edu.eg 

20144580@o6u.edu.eg 20143206@o6u.edu.eg 
20143197@o6u.edu.eg 20141054@o6u.edu.eg 20144718@o6u.edu.eg 

20050096@o6u.edu.eg 20143200@o6u.edu.eg 20145934@o6u.edu.eg 20140470@o6u.edu.eg 20144784@o6u.edu.eg 

20144390@o6u.edu.eg 20140410@o6u.edu.eg 20142372@o6u.edu.eg 20142762@o6u.edu.eg 20143622@o6u.edu.eg 



20144428 20140068 20142249 20140144 20142099 

20141596 20140487 20141302 20140858 20141540 

20140695 20155914 20142782 20143020 20146172 

20142491 20143355 20141639 20142582 20121807 

20140571 20142014 20142014 20142437 20140059 

 ايه محمد عبدالمولى عثمان ايه كمال حسن ابراهيم ايه عمر حسين عمر ايه عبده احمد الجزار ايه عبدالمنعم عبدهللا عيسى

 باسم سامى فهمى بساده ايه وجيه جوده محمد صالح ايه ممدوح بشير عمر ايه مصطفى امير ابوالقاسم ايه مدحت محمد عبداللطيف

 باسنت محمد عزت عبدالسميع باسم سمير عزيز شلبى
  محمد طواشى

 بشير لبران باال بسنت خالد محمد احمد مرعى بسمه هاشم كامل حسب النبى

 بهاء الدين محمد محمد محمد
  غراب

 توفيق محمد توفيق محمد تغريد محمود السيد رمضان خضر تسنيم احمد رشاد عوض بوال عصام يحيى ابراهيم

 جيهاد ابراهيم ياسين محمود جورج وجدى وهيبب برايو جورج مينا يسى بساده جورج مينا يسى بساده جهاد جمال محمود محمد
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20131928 20141081 20142452 20143029 20143955 
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20145929 20142961 20141552 20155748 20144409 

 حسام السيد عبدالحفيظ حسن حسام احمد عبدالفتاح حسن حازم خالد احمد سالمه محمد حازم جمال على عويس
  السيد

 حسام حسن عبدالفتاح حسن

 حسام سمير محمد حسنى على
  الطباخ

 خلود على انور المنشاوى حليمه بابندى شعيبو حسن محمد محمد موسى حسام فاروق فهمى عبدهللا
  عبدالقادر

 خليل صديق سعد هللا قسم هللا خليفه يوبا الحسن خلود محسن عبدالمحسن محمد خلود على عبدالباسط عبدالمجيد
 دافيد ثروت زكى عجايبى

 داليا فتحى عبدالحميد عبدالهادى داليا احمد محمد محمد الشوره
  غباشى

 دولت صابر السيد على سعد دعاء مرسى ابراهيم مرسى دعاء حسن سالم خالد

 دينا جمعه على عبدالفتاح دينا السيد محمد السيد دينا السيد عبدالحميد عبدالرحمن ديفيد هالل حليم سعيد ديانا خالد ايليا عدلى
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20142761 20141354 20140217 20141884 20144007 

20142714 20143000 20143065 20156005 20143623 

20140563 20140563 20142733 20155868 20140013 

20141620 20144676 20155871 20140677 20155612 

20141614 20143170 20144412 20142237 20144281 

 دينا عزت محمد شوقى دينا عبدهللا محمد عبدهللا دينا عبدالقادر صالح البسيونى دينا سيد احمد سرحان دينا حمدى محمد السيد الشاطر

 رامى عطوه حسن عطوه رامز ايمن موريد فخرى رافت مختار عبدالشهيد رزق دينا نبيل عامر على دومه دينا محمد حسين حسن

 رانيا اسماعيل طلعت مصطفى
  اسماعيل

 رانيا اسماعيل طلعت مصطفى
  اسماعيل

 رانيا عادل عبدالخالق محمد رانيا طارق صالح محمد فهيم
  الغزولى

 رانيا مبارك محمد محمد

 رضوى رمضان خليفه حسين رحمه سعيد زيدان عوده سليمان رحاب فراج خليل طه
  محمد

ليوهرغدا احمد محمد محمد ع  رغده سمير محمد مصيلحى 
  اسماعيل

 رقيه مصطفى مصطفى حسن
  ابوكريمه

 روبرت نادر ادمون ثابت روفائيل روان اسامه محمد يوسف البلقاس رنا محمد محمد محمود الشيخ رنا محمد رفعت احمد حسين
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20144502 20142314 20142314 20144747 20142976 

20140187 20143888 20142886 20144739 20140030 

20144708 20140976 20142421 20146171 20142851 

 ريهام عاطف ابراهيم محمد ريما صبحى النسرين ريحانه سامى فوزان معجل رودينا محمد محمود محمد عطا روجينا عادل جاد خله

 ساره ابراهيم عبدهللا السعدنى زينب حجازى على محمد على ريهام محمد مصطفى محمد مرسى ريهام محمد اسماعيل على عزام ريهام عبدالحليم سعد محمد صباح

 ساره مجدى جمعه تاوضروس ساره عادل سيد محمد ساره جمال عبده حسون جبريل ساره جمال عبده حسون جبريل ساره احمد فتحى عبدالرحيم

 ساره مصطفى محمد شوقى ساره محمود عبدالتواب محمود ساره محمد على على احمد ساره محمد احمد محمود الحداد
  مصطفى رسمى

 ساندرا رافت لمعى يسى

سحر حسن سيد محمد خليل 
 سلوى فتحى احمد على عطيه سلمان محمد زوبير سالمه رزق السعيد رزق عيد سعيد فتحى سعيد طه شهاب
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20140219 20140526 20142506 20141164 20145990 

20142210 20141133 20141637 20146162 20144816 

20146181 20155736 20143840 20143111 20144300 

20141393 20143831 20133788 20142505 20143505 

20141180 20140977 20143272 20143272 20146117 

 سمر على محمد محمد الكنانى سمر طاهر كرم محمود برسيم
  اللبان

 سميه عبدالباسط محمود سمه ماهر محمد عبدالفتاح جابر سمر محمود احمد محمد
  عبدالرازق

 سوسنه القمص شنوده فؤاد سهيله عبدالستار عبدالغنى سالمه سها عبدالجواد محمد على
  جرجس

 سيف الدين احمد عادل عبدهللا سيدى عيسى محمد

 شادى احمد محمد عبدالحميد سيف الدين يسرى عفيفى ابوحميد
  موسى

 شروق محمد عبدالحكيم عبدهللا شروق على محمد على شادى ممدوح محمد احمد دهمان

 شيماء حامد عبدالمنعم صالح شيماء جمعه زكى على شيرين مصطفى محمود محمد شيرين محمد حسين عباس شريف صابر عوض السيد

 شيماء حامد هاشم مصطفى
  ابوالجار

 صغير عثمان ابوبكر شيماء محمود شعبان عبدالفتاح شيماء محمود شعبان عبدالفتاح شيماء فايز محمد غنيم

          

          

          

          

          

20140219@o6u.edu.eg 
20140526@o6u.edu.eg 20142506@o6u.edu.eg 20141164@o6u.edu.eg 

20145990@o6u.edu.eg 

20142210@o6u.edu.eg 20141133@o6u.edu.eg 
20141637@o6u.edu.eg 20146162@o6u.edu.eg 20144816@o6u.edu.eg 

20146181@o6u.edu.eg 
20155736@o6u.edu.eg 20143840@o6u.edu.eg 20143111@o6u.edu.eg 20144300@o6u.edu.eg 

20141393@o6u.edu.eg 20143831@o6u.edu.eg 20133788@o6u.edu.eg 20142505@o6u.edu.eg 20143505@o6u.edu.eg 

20141180@o6u.edu.eg 20140977@o6u.edu.eg 20143272@o6u.edu.eg 20143272@o6u.edu.eg 20146117@o6u.edu.eg 



20120695 20142554 20142766 20050059 20142773 

20145913 20143417 20141826 20140524 20130980 

20141952 20140830 20140830 20145919 20145739 

20130424 20121693 20110552 20141219 20140318 

20155773 
20143121 20141694 20040553 20021364 

 ضحى يوسف عبدالجليل مبروك ضحى محمود محمد الدخميسى صالح سعيد عبدالحميد زيدان
 عادل محمد عبدالوارث على طارق محمد قطب علوانى  العقده

  عبدربه

 عبدالرازق محمود عبدالرازق عباده ياسر احمد البذره
  محمود

 عبدالرحمن حامد عبدالرحمن
  عبدهللا

 عبدالرحمن رضا عبدالرحمن
  المرسى ابوزيد

 عبدالرحمن صالح حافظ عبدهللا
  عطا هللا

 عبدالعزيز رجب عبدالعزيز عبدالرحمن محمد حسن ابوجبل
  عبدالمعطى حبيش

 عبدالعزيز رجب عبدالعزيز
  عبدالمعطى حبيش

 عبدالفتاح مختار محمود محمد عبدالعظيم امين عبدالعظيم حسين
  القفاص

 عبير جوده محمد رشاد احمد عبدهللا منذر محمد غزال عبدهللا عصام عبدالفتاح هالل عبدهللا خالد عبدالعاطى محمد
  شرف

عبير مصطفى اسماعيل 
 عبدالعاطى

 عصام عبدالواحد عبدالغنى على
 عالء سيد تيسير العاشورى عالء زين على حموده عال محمد عبدالوهاب سند عال محمد السيد ابوالغار  محمد ديور
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20144242 
20140050 

20121277 20142752 20142752 

20146116 20146116 20130158 20031619 20140689 

20146182 20111323 20141763 20141551 20140785 

20142964 20140664 20144420 20144405 20141580 

20142641 20093061 20146231 20142690 20140657 

 عالء محمد محمد حراز
 على عبدالعظيم محمد عبدالرحمن

 علياء احمد بهاء الدين جاد احمد على عبدالمنعم على محمد خليل  القادرى
  خلفه

 علياء احمد بهاء الدين جاد احمد
  خلفه

 عمر محمد سعيد عبدهللا زاهد عمر على عبداللطيف محمد عمر السيد محمد ابراهيم عليو بكينزهو سابو عليو بكينزهو سابو
  عبدهللا

 عمرو محمد عبدالرحمن محمد عمر هشام محمد سعيد محمد
  الحنفى

 عواطف هشام عبدالغنى حسنين
  عيد

 غاده اسماعيل حسين ابراهيم
  حنفى

 غاده جمال ذكى الشيمى

 فاطمه ابراهيم عبدالعظيم غفران طالل جاسم حمادى غاده عمرو محمد حسين
  عبدالحميد الطيب

 فاطمه عمر السيد محمد فاطمه احمد السيد الهتيمى

 فريد على محمد الفاضلى منصور
  زعلوك

 فيصل متعب ندا متعب عوض
  الجميلى الحربى

 كريستين سامح ثابت لوقا كرستينا فضل نجيب برسوم قمر صبحى النسرين
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20102170 20155641 20146191 20142451 20143957 

20140607 20142061 20140116 20143184 20140089 

20143992 20144781 20144811 20140279 20141424 

20140218 20143912 20142228 20143851 
20142760 

200100915 20142596 20141472 20130731 20143496 

 لبنى ابراهيم عمر احمد على كيرلس عبده حبيب مصرى كنده اشرف عبدالفتاح احمد كمال غنيمى كمال محمد شكر كريم رمضان ابوالمجد احمد

 لوران عيد عبدالسميع
  عبدالمقصود

 مارى جرجس جابر رزق مادونا جوزيف مرقس ميخائيل ماجده جمال السيد تاج مؤمن اسامه عبدالرازق حسين

 مارينا مكرم ذكى غالى مارينا كميل فخرى درياس مارينا عفت واصف مرقص مارينا جوزيف عدلى لبيب مارينا جرجس بطرس اندراوس

 محمد ابراهيم عبدالستار محمد ابراهيم االمير عبدالرازق ماهيتاب محمد فريد محمد على مارينا ناجى واصف جريس
  عبدالرحمن

 محمد ابودهب محمد عبدالرحيم

 محمد جمال الدين يوسف عبدالعال محمد جاد الكريم عبدالحميد محمد محمد بكر محمد على محمد احمد منصور محمد محمد احمد محمد عبدالعزيز
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20142905 20140950 20143034 20144445 20141399 

20143148 20140731 20140574 20120630 20144600 

20143489 20141052 20140560 20131258 20131258 

20092009 20140793 20143980 
20145849 20145849 

 محمد حلمى حمدى عبدالجيد محمد محمد حسنين محمد حسنين محمد حسن احمد خليل محمد جمال حسنين قطب زياده
  زايد

 محمد سميح محمد سعيد

 محمد صالح عبدالموجود محمد صالح عبدالمنعم البيه محمد شحته بسيط امام السايس
  عبدالرحيم

 محمد ظريف الحسينى الشناوى محمد صالح فوزى خليفه

 محمد عبدالخالق محمد عبدالمجيد محمد عبدالحميد السيد سمره
  منتصر

 محمد عبدالناصر محمد مصطفى محمد عبدالفتاح نجيب امين محمد عبدالستار على القللى
  الجباس

 محمد عالء عبدالمجيد عبدالمجيد محمد عالء عبدالمجيد عبدالمجيد محمد عرفات محمد عجيل محمد عثمان عبدالعزيز البرى محمد عبدربه شرفات رشوان

 محمد فتحى محمد عبدالرحيم محمد فادى االحمدى ابوزيد محمد على محمد زناتى
 محمد فهيم على المتولى محمد فهيم على المتولى
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 محمد مجدى محمد عبدالرحمن محمد مجدى محمد امين محمد لطفى مهدى محمد زحير محمد قطب على على ناصف
  ابوغصيبه

 محمد محمد شعبان عبدالمجيد

 محمد مصطفى حمدى الحبروك محمد مصطفى احمد على محمد محمود عطيه النجار محمد محمد محمد محمد الخولى محمد محمد عبدالرازق محمد

 محمود احمد محمود شكرى قنبر محمود احمد احمد عبدالحليم محمود ابوالوفا حفنى احمد محمد وليد محمد دياب شربينى محمد مظهر عبدالمنعم امام

 محمود اشرف محمود عبدالرحمن
  عبده

 محمود سمير حسن على السمنى محمود سالمه محمد عبدالفتاح محمود سامى السيد زهران محمود خميس صالح عبدالعزيز

 محمود عبدالفضيل محى الدين محمود شحاته عبدالرحمن جابر
  عبدالعزيز

 محمود محمد يونس على محمود فخرى جادالكريم سعيد محمود عدلى سيف احمد
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 محمود مختار زكريا عطيه
  الصنفاوى

 مروه حسين ابراهيم محمد مروه اشرف كامل محمود مدثر بيللو كويا محمود مليجى ابراهيم مليجى
  ابوسالم

 مريم عبدالعزيز عبدالعزيز مريم اسحق متوشلح بطرس مروه ممدوح حسن محمود
  الحشاش

 مريم محمد عبدهللا ناصر مريم عزت حنا خليل

 مصطفى احمد سمير محمد احمد مريم ميخائيل رزق فتحى
  الفقى

 مصطفى عبدالمعطى عبدالقادر مصطفى رجب محمد مصطفى
  السيد

 مصطفى عبدالمنعم عبداللطيف
  الديب

 مصطفى محمود حسن محمود
  مطاوع

 مصطفى محمود محسوب النبى
  خميس

منار شريف محمد السحيمى  معتز ربيع مسعود عبدالحميد
 منار وائل المعداوى ابراهيم خطاب

 منى عبداللطيف محمود محمد منه هللا عبدالفتاح يوسف مرسى منه هللا عاطف حلمى سيد منه هللا اشرف متولى جمعه
  بحيرى

 مها سهرى ابراهيم يحى
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مهند احمد عبدالعزيز محمد 
 مى السيد على على عالوى مى السيد على على عالوى مونيكا سعد صموئيل حبيب مهند اسماعيل سليم عابدين سعفان

 ميرفينا القس فيلوباتير لوقا شفيق ميرت مجدى موسى فؤاد ميرا ايوب متى جندى مى عبدالفتاح احمد عبدالفتاح مى عبدالحكيم احمد عباده

 ميرنا انس محمد فهمى احمد ميرنا اشرف حسن محمد الفقى
  يوسف

 ميرنا حنا شنوده رفيله عبدالمالك ميرنا جون ساليدس يعقوب ميرنا انسى باريز فلتاؤوس

 مينا عماد اصالنى سيف مينا عباس حديد العوده مينا رأفت ناجى رمله مينا ايمن عادل يوسف ميريت ماهر فايق توفيق

 ندا سيد على حسن ناردين رفيق ميشيل جورجى ناديه احمد جابر ابراهيم مينا يوسف شحاته كامل مينا نشأت نجيب متى
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 ندى عادل عرفان احمد جمال
  الدين

 ندى محمود ابوسريع عبدالمؤمن ندى محمد جوده عبدالمجيد سعيد ندى عصام عبده صالح
  الشوربجى

 نرمين صالح حسن محمد

 نصره رجب عبدالمقصود احمد نسمه احمد مصطفى احمد سويدان نرمين محمود السيد سالمه نرمين محمد على محمد حشيش نرمين عبدالقوى زايد خليفه زيدان

 نهال محمود دياب غانم نهال خيرى محمد حسين االصفر نهاد شافعى على عبدهللا السعودى نغم سعد عيد محمود الشرقاوى نظيف سليمان صابو

 نور محمد مصطفى مصطفى نور على عبدالمنعم شعيشع نهى سامى عبدالفتاح عبدالعظيم نهله الشحات عبداللطيف عالم
  جاهين

 نورا ايهاب الفونس نجيب

 نوران عادل السيد سيد مصطفى نورا ماجد عامر على
  درويش

 نوران محمد عاطف احمد عثمان
  عبدالبارى

 نورهان احمد فجر الدين فوزى
  محمد

 نورهان اشرف خليل محمود خليل
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 نيرمين عادل ابراهيم ابوالمجد نورهان منير عبدهللا ابراهيم حربى نورهان السيد عبدالمغنى محمد
  عريضه

 هاجر محمد جالل ابوالحديد هاجر محمد جالل ابوالحديد

 هايدى حسن على خضر الشربين هانى وائل عبدالفتاح منصور هاله عبدالغفار عبدالغفار شربى
 هبه محمد محمود محمد حسن هبه احمد عبدالهادى نور

 هدير صبحى محمد سالم هدير سامى عبدهللا الصاوى هدير حسن كمال عبدالفتاح هبه هانئ عبدالسالم الغنيمى هبه محمد يوسف ابوشحاته

 هيثم عالء تهامى مهران هيام ماهر فتحى عبدالغنى هند ابراهيم محمد ابراهيم الهلوتى هلبيس مرزوق فوزى كيرلس هلبيس مرزوق فوزى كيرلس

وسام عبدالنبى احمد سليمان  وسام جمال حليم عينر وديعه حاتم عبدالمطلب عبدالحليم
 يارا وحيد ذكى سالم محمود يارا كمال ابراهيم محمود سالم السيد
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 ياسمين فوزى محمد محمد ياسمين فريد عبدهللا مرسى ياسمين عادل محمد حسين ياسر عمرو عبدالقادر متولى سمك
  رمضان

 ياسمين محسن محمود احمد

 يوسف اسامه يوحنا جاد هللا يمنى هشام سالم عبدالعزيز محمد يمنى عبدهللا عبدالمنعم بحيرى ياسمين محمد فتحى احمد ياسمين محمد على ابوموسى

 يونا يوسف اديب جاد هللا يوسف محمود محمود خنزاده يوسف محمد يوسف امام يوسف خالد يوسف محمد رشدان
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