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في مستشفيات وزارة الصحة خالل الفترة من جامعه فاروس  الصيدلةجدول تدريب طلبة كلية 

 1/8/2019الي  /222019/6

# ID Name Payment Group 

 √ محمد ضياء الدين سالمه 5113261 1

Group 1 
 

 √ احمد محمد محمد على 5114033 2

 √ مصطفى ممدوح حسن 5114333 3

 √ سمير عبد ربة خطابابراهيم  5115005 4

 √ عبد الجليل السيد يوسف أشرفندى  5115393 5

 

Day Date Details 
Sunday 23-Jun 9 am 

 مركز سان ستيفانو لطب االسرة

 سان ستيفانو-شارع الكازينو

Monday 24-Jun 

Tuesday 25-Jun 

Preceptor:  

 والء الخواص
Sunday 14-Jul 

9 am 

 العوض ي للنساء و التوليد م.صالح

 شارع العوض ي-البيطاش-العجمي

Monday 15-Jul 

Tuesday 16-Jul 

Wednesday 17-Jul 

Thursday 18-Jul  

Preceptor: 

لسالم محمد  خلود عبد  
 

 مالحظات

  _  ID     _   Name Tagالحضور بالبالطو األبيض .1

دائما قبل الموعد بربع ساعة لمعرفة مكان الصيدلية والسؤال عن  و الحضور  برجاء األلتزام بمواعيد الحضور  .2

 الصيدلى المسئول.

 استكمال كتيب تدريب المستشفيات خالل فترة التدريب. .3
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# ID Name Payment Group 

 √ ادهم خالد عبد الرؤوف 5116500 6

Group 2 
 

 √ مينا سالمه فرهود 5116513 7

 √ نور ممدوح جمال 5115412 8

 √ احمد حمادة امين القرباتى 5115015 9

 √ مجدى عبد الهادى مهنى فتح الله 5115516 10

  √ خليل فهميسعد  فهميمينا  5115385 11

 

Day Date Details 
Saturday 22-Jun 9 am 

 الجمهورية م.

 اإلسكندرية، راغب باشا، ةاملحموديشارع قنال 

Sunday 23-Jun 

Monday 24-Jun 

Tuesday 25-Jun  
Wednesday 26-Jun  

Preceptor: 

سويدان بعبد الوهاهبه   

 
Sunday 28-Jul 9 am 

 مركز سان ستيفانو لطب االسرة

 سان ستيفانو-شارع الكازينو
Monday 29-Jul 

Tuesday 30-Jul 

Preceptor: 

 والء الخواص
 

 مالحظات

  _  ID     _   Name Tagالحضور بالبالطو األبيض .4

و الحضور دائما قبل الموعد بربع ساعة لمعرفة مكان الصيدلية والسؤال عن  برجاء األلتزام بمواعيد الحضور  .5

 الصيدلى المسئول.

 استكمال كتيب تدريب المستشفيات خالل فترة التدريب. .6
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# ID Name Payment Group 

 √ ايه محمد رياض عالم 5115089 12

Group 3 
 

 √ الصيرفيباهر ايهاب عبد السالم فؤاد  5115097 13

 √ بيشوى بشرا لميع راغب 5115102 14

 √ رحمه اسامة محمد عبد الخالق 5115141 15

 √ روان ابراهيم على جاويش 5115150 16

 

Day Date Details 
Saturday 22-Jun 9 am  

 م.كوم الشقافة للصدر

 كرموز  -شارع خوفو بجوار مخزن الترام

Sunday 23-Jun 

Monday 24-Jun 

Tuesday 25-Jun 

Wednesday 26-Jun  

Preceptor: 

 مروة إبراهيم توفيق محمد

 
Sunday 7-Jul 9 am 

 مركز سان ستيفانو لطب االسرة

 سان ستيفانو-شارع الكازينو

Monday 8-Jul 

Tuesday Jul-7 

Preceptor: 

 والء الخواص

 
 

 مالحظات

  _  ID     _   Name Tagبالبالطو األبيضالحضور  .1

و الحضور دائما قبل الموعد بربع ساعة لمعرفة مكان الصيدلية والسؤال عن  برجاء األلتزام بمواعيد الحضور  .2

 الصيدلى المسئول.
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 استكمال كتيب تدريب المستشفيات خالل فترة التدريب. .3

# ID Name Payment Group 

 √ السيد احمد حافظ يحى 5115446 17

Group 4 
 

 √ احمد هشام محمود الجناجى 5115034 18

 √ عبد الرحمن محد فؤاد محمد باشا 5115219 19

 √ صالح مهدى أشرفمحمد  5115289 20

 √ محمد عالء الدين احمد امين ابو الهنا 5115306 21

 √ عمر صالح محمد الطايفى 5115243 22

 

Day Date Details 
Sunday 14-Jul 9 am 

 مركز سان ستيفانو لطب االسرة

 سان ستيفانو-شارع الكازينو

Monday 15-Jul 

Tuesday 16-Jul 

Preceptor: 

 والء الخواص

 
Saturday  27-Jul 

9 am 

 م.الجمهورية العام

 شارع قنال املحمودية امام كوبري راغب غيط العنب

Sunday 28-Jul 

Monday 29-Jul 

Tuesday 30-Jul 

Wednesday 31-Jul  

Preceptor: 

سويدان بعبد الوهاهبه   

 
 

 مالحظات

  _  ID     _   Name Tagالحضور بالبالطو األبيض .1
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و الحضور دائما قبل الموعد بربع ساعة لمعرفة مكان الصيدلية والسؤال عن الصيدلى  برجاء األلتزام بمواعيد الحضور  .2

 المسئول.

 .تدريب المستشفيات خالل فترة التدريباستكمال كتيب  .3

# ID Name Payment Group 

 √ ميرنا محمد حسين عبد الحميد قويطه 5115381 23

Group 5 
 

 √ مينا عماد توفيق يوسف توفيق 5115384 24

 √ عنبر عاشور صبحينور الدين ياسر  5115410 25

 √ يوسف السيد الحسينياحمد  5115457 26

 

Day Date Details 
Sunday 23-Jun 9 am 

 وحدة العمراوي لطب األسرة

 المندرة قبلي شارع النبوي المهندس

Wednesday 26-Jun 

Thursday 27-Jun 

Preceptor: 

 د سارة السيد محمد السيد كفافي

 
Saturday 6-Jul 

9 am  

 م.كوم الشقافة للصدر

 كرموز  -شارع خوفو بجوار مخزن الترام

Sunday 7-Jul 

Monday 8-Jul 

Tuesday 9-Jul 

Wednesday 10-Jul  

Preceptor: 

 مروة إبراهيم توفيق محمد

 
 

 مالحظات

  _  ID     _   Name Tagالحضور بالبالطو األبيض .1
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و الحضور دائما قبل الموعد بربع ساعة لمعرفة مكان الصيدلية والسؤال عن  برجاء األلتزام بمواعيد الحضور  .2

 المسئول. الصيدلى

 استكمال كتيب تدريب المستشفيات خالل فترة التدريب. .3

# ID Name Payment Group 

 √ بشارةجورج عماد ميشيل تادرس  5115506 27

Group 6 
 

 √ بسنت حازم محمد 5115100 28

 √ حميدةاسالم طارق ابو زيد محمد  5115603 29

 √ سالم ذكيمحمود امين امين  5115614 30

 √ وسيم وليم وصفى جرجس غبريال 5115618 31

 

Day Date Details 
Sunday 7-Jul 9 am 

 وحدة العمراوي لطب األسرة

 المندرة قبلي شارع النبوي المهندس

 

Wednesday 10-Jul 

Thursday 11-jul 

Preceptor: 

 د سارة السيد محمد السيد كفافي

 
Sunday 28-Jul 

9 am 

 العوض ي للنساء و التوليد م.صالح

 شارع العوض ي-البيطاش-العجمي

Monday 29-Jul 

Tuesday 30-Jul 

Wednesday 31-Jul 

Thursday 1-Aug  

Preceptor: 

محمد  معبد السال خلود   

 
 

 مالحظات



 Faculty of Pharmacy & Drug Manufacturing                                                           Pharos University in Alexandria                                                                

 

  _  ID     _   Name Tagالحضور بالبالطو األبيض .1

دائما قبل الموعد بربع ساعة لمعرفة مكان الصيدلية والسؤال عن الصيدلى  و الحضور  برجاء األلتزام بمواعيد الحضور  .2

 المسئول.

 استكمال كتيب تدريب المستشفيات خالل فترة التدريب. .3

 

# ID Name Payment Group 

 √ احسان عبد الحكيم نصر الدين عبد اللطيف 5115008 32

Group 7 
 

 √ احمد حمدى 5115016 33

 √ هعبد اللاحمد محمد  5115027 34

 √ ايمان محمد سالم شعوير 5115071 35

 √ ايه حسين عبد الرؤف عبد الله محمد 5115078 36

 

Day Date Details 
Saturday 6-Jul 9 am 

 م.الجمهورية العام

 شارع قنال املحمودية امام كوبري راغب غيط العنب

Sunday 7-Jul 

Monday 8-Jul 

Tuesday 9-Jul  

Wednesday 10-Jul  

Preceptor: 

سويدان بعبد الوهاهبه   

 
Monday 15-Jul 

9 am 

 مركز سيدي بشر لصحة األسرة ) وحدة سيدي بشر بحري (
Tuesday 16-Jul 

Wednesday  17-Jul 

Preceptor: 

 ريهام عبد الرحمن عبد الباري 
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 مالحظات

  _  ID     _   Name Tagالحضور بالبالطو األبيض .1

و الحضور دائما قبل الموعد بربع ساعة لمعرفة مكان الصيدلية والسؤال عن  برجاء األلتزام بمواعيد الحضور  .2

 الصيدلى المسئول.

 استكمال كتيب تدريب المستشفيات خالل فترة التدريب. .3

# ID Name Payment Group 

  √ على محمد على بسيونى 5115237 37

Group 8 
 

 √ ايه السيد اباظه 5115076 38

 √ كريم خالد محمد عبد الفتاح محمود صالح 5115260 39

 √ منى عادل محمود محمد احمد 5115359 40

  √ مى مسعد عبد الحميد النجار 5115364 41

 

Day Date Details 
Monday 8-Jul 

9 am 

 مركز سيدي بشر لصحة األسرة ) وحدة سيدي بشر بحري (
Tuesday 9-Jul 

Wednesday 10-Jul 

Preceptor: 

 ريهام عبد الرحمن عبد الباري 

 
Saturday 13-Jul 

9 am  

 م.كوم الشقافة للصدر

 شارع خوفو بجوار مخزن 

Sunday 14-Jul 

Monday 15-Jul 

Tuesday 16-Jul 

Wednesday 17-Jul  

Preceptor: 

 مروة إبراهيم توفيق محمد
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 مالحظات

  _  ID     _   Name Tagاألبيضالحضور بالبالطو  .1

و الحضور دائما قبل الموعد بربع ساعة لمعرفة مكان الصيدلية والسؤال عن  برجاء األلتزام بمواعيد الحضور  .2

 الصيدلى المسئول.

 يب المستشفيات خالل فترة التدريباستكمال كتيب تدر  .3


