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جدول جدريب طلبت كليت الصيدلت جامعه فاروش في مضتشفياث وزارة الصحت خالل الفترة من 

 1/8/2012/ الي 222012/6

# ID Name Payment Group 

 √ يذًذ ضياء انذيٍ ساليه 5113261 1

Group 1 
 

 √ ادًذ يذًذ يذًذ عهً 5114033 2

 √ يصطفً يًذوح دسٍ 5114333 3

 √ سًير عثذ رتح خطاباتراهيى  5115005 4

 √ َذي أشرف عثذ انجهيم انسيذ يىسف 5115393 5

 

Day Date Details 
Sunday 23-Jun 9 am 

 مركس صان صتيفاهى لطب الاصرة

 صان صتيفاهى-شارع الكازينى

Monday 24-Jun 

Tuesday 25-Jun 

Preceptor:  

والء الخىاصد/   
Sunday 14-Jul 

9 am 

 للنضاء و التىليدم.صالح العىض ي 

 شارع العىض ي-البيطاش-العجمي

Monday 15-Jul 

Tuesday 16-Jul 

Wednesday 17-Jul 

Thursday 18-Jul  

Preceptor: 

خلىد عبد لضالم محمدد/    
 

 مالحظاث

 _   ID     _   Name Tagالحضىر بالبالطى ألابيض .1

املىعد بربع صاعت ملعرفت مكان الصيدليت والضؤال عن برجاء ألالتزام بمىاعيد الحضىر و الحضىر دائما قبل  .2

 الصيدلى املضئىل.

 اصتكمال كتيب جدريب املضتشفياث خالل فترة التدريب. .3
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# ID Name Payment Group 

 √ ادهى خانذ عثذ انرؤوف 5116500 6

Group 2 
 

 √ ييُا ساليه فرهىد 5116513 7

 √ َىر يًذوح جًال 5115412 8

 √ ادًذ دًادج اييٍ انمرتاتً 5115015 9

 √ يجذي عثذ انهادي يهًُ فتخ هللا 5115516 10

 

Day Date Details 
Saturday 22-Jun 9 am 

 م.الجمهىريت 

 شارع قنال املحمىدًت، راغب باشا، إلاصكندريت

Sunday 23-Jun 

Monday 24-Jun 

Tuesday 25-Jun  
Wednesday 26-Jun  

Preceptor: 

عبد الىهاب صىيدانهبه د/   

 
Sunday 28-Jul 9 am 

 مركس صان صتيفاهى لطب الاصرة

 صان صتيفاهى-شارع الكازينى
Monday 29-Jul 

Tuesday 30-Jul 

Preceptor: 

والء الخىاصد/   
 

 مالحظاث

 _   ID     _   Name Tagالحضىر بالبالطى ألابيض .4

املىعد بربع صاعت ملعرفت مكان الصيدليت والضؤال عن برجاء ألالتزام بمىاعيد الحضىر و الحضىر دائما قبل  .5

 الصيدلى املضئىل.

 اصتكمال كتيب جدريب املضتشفياث خالل فترة التدريب. .6
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# ID Name Payment Group 

 √ ايه يذًذ رياض عالو 5115089 11

Group 3 
 

 √ تاهر ايهاب عثذ انسالو فؤاد انصيرفي 5115097 12

 √ نًيع راغةتيشىي تشرا  5115102 13

 √ ردًه اسايح يذًذ عثذ انخانك 5115141 14

 √ رواٌ اتراهيى عهً جاويش 5115150 15

 

Day Date Details 
Saturday 22-Jun 9 am  

 م.كىم الشقافت للصدر

 كرمىز  -شارع خىفى بجىار مخسن الترام

Sunday 23-Jun 

Monday 24-Jun 

Tuesday 25-Jun 

Wednesday 26-Jun  

Preceptor: 

مروة إبراهيم جىفيق محمدد/   

 
Sunday 7-Jul 9 am 

 مركس صان صتيفاهى لطب الاصرة

 صان صتيفاهى-شارع الكازينى

Monday 8-Jul 

Tuesday Jul-7 

Preceptor: 

والء الخىاصد/   

 
 

 مالحظاث

 _   ID     _   Name Tagالحضىر بالبالطى ألابيض .1

الحضىر دائما قبل املىعد بربع صاعت ملعرفت مكان الصيدليت والضؤال عن برجاء ألالتزام بمىاعيد الحضىر و  .2

 الصيدلى املضئىل.

 اصتكمال كتيب جدريب املضتشفياث خالل فترة التدريب. .3
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# ID Name Payment Group 

 √ يذً انسيذ ادًذ دافع 5115446 16

Group 4 
 

 √ ادًذ هشاو يذًىد انجُاجً 5115034 17

 √ انردًٍ يذذ فؤاد يذًذ تاشاعثذ  5115219 18

 √ يذًذ أشرف صالح يهذي 5115289 19

 √ يذًذ عالء انذيٍ ادًذ اييٍ اتى انهُا 5115306 20

 √ عًر صالح يذًذ انطايفً 5115243 21

 

Day Date Details 
Sunday 14-Jul 9 am 

 مركس صان صتيفاهى لطب الاصرة

 صان صتيفاهى-شارع الكازينى

Monday 15-Jul 

Tuesday 16-Jul 

Preceptor: 

والء الخىاصد/   

 
Saturday  27-Jul 

9 am 

 م.الجمهىريت العام

 شارع قنال املحمىدًت امام كىبري راغب غيط العنب

Sunday 28-Jul 

Monday 29-Jul 

Tuesday 30-Jul 

Wednesday 31-Jul  

Preceptor: 

هبه عبد الىهاب صىيداند/   

 
 

 مالحظاث

 _   ID     _   Name Tagبالبالطى ألابيض الحضىر  .1

 برجاء ألالتزام بمىاعيد الحضىر و الحضىر دائما قبل املىعد بربع صاعت ملعرفت مكان الصيدليت والضؤال عن الصيدلى املضئىل. .2

 اصتكمال كتيب جدريب املضتشفياث خالل فترة التدريب. .3
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# ID Name Payment Group 

 √ عثذ انذًيذ لىيطهييرَا يذًذ دسيٍ  5115381 22

Group 5 
 

 √ ييُا عًاد تىفيك يىسف تىفيك 5115384 23

 √ ييُا فهًي سعذ فهًي خهيم 5115385 24

 √ َىر انذيٍ ياسر صثذي عُثر عاشىر 5115410 25

 √ ادًذ انذسيُي يىسف انسيذ 5115457 26

 

Day Date Details 
Sunday 23-Jun 9 am 

 ألاصرةوحدة العمراوي لطب 

 املندرة قبلي شارع النبىي املهندش

Wednesday 26-Jun 

Thursday 27-Jun 

Preceptor: 

صارة الضيد محمد الضيد كفافي /د  

 
Saturday 6-Jul 

9 am  

 م.كىم الشقافت للصدر

 كرمىز  -شارع خىفى بجىار مخسن الترام

Sunday 7-Jul 

Monday 8-Jul 

Tuesday 9-Jul 

Wednesday 10-Jul  

Preceptor: 

مروة إبراهيم جىفيق محمدد/   

 
 

 مالحظاث

 _   ID     _   Name Tagالحضىر بالبالطى ألابيض .1

برجاء ألالتزام بمىاعيد الحضىر و الحضىر دائما قبل املىعد بربع صاعت ملعرفت مكان الصيدليت والضؤال عن  .2

 الصيدلى املضئىل.

 التدريب.اصتكمال كتيب جدريب املضتشفياث خالل فترة  .3
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# ID Name Payment Group 

 √ جىرج عًاد ييشيم تادرس تشارج 5115506 27

Group 6 
 

 √ تسُت دازو يذًذ 5115100 28

 √ اسالو طارق اتى زيذ يذًذ دًيذج 5115603 29

 √ يذًىد اييٍ اييٍ ركي سالو 5115614 30

 √ وسيى ونيى وصفً جرجس غثريال 5115618 31

 

Day Date Details 
Sunday 7-Jul 9 am 

 وحدة العمراوي لطب ألاصرة

 املندرة قبلي شارع النبىي املهندش

 

Wednesday 10-Jul 

Thursday 11-jul 

Preceptor: 

صارة الضيد محمد الضيد كفافي /د  

 
Sunday 28-Jul 

9 am 

 م.صالح العىض ي للنضاء و التىليد

 شارع العىض ي-البيطاش-العجمي

Monday 29-Jul 

Tuesday 30-Jul 

Wednesday 31-Jul 

Thursday 1-Aug  

Preceptor: 

خلىد عبد الضالم محمدد/    

 
 

 مالحظاث

 _   ID     _   Name Tagالحضىر بالبالطى ألابيض .1

 الصيدلى املضئىل.برجاء ألالتزام بمىاعيد الحضىر و الحضىر دائما قبل املىعد بربع صاعت ملعرفت مكان الصيدليت والضؤال عن  .2

 اصتكمال كتيب جدريب املضتشفياث خالل فترة التدريب. .3
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# ID Name Payment Group 

 √ ادساٌ عثذ انذكيى َصر انذيٍ عثذ انهطيف 5115008 32

Group 7 
 

 √ ادًذ دًذي 5115016 33

 √ ادًذ يذًذ عثذ هللا 5115027 34

 √ ايًاٌ يذًذ سانى شعىير 5115071 35

 √ ايه دسيٍ عثذ انرؤف عثذ هللا يذًذ 5115078 36

 

Day Date Details 
Saturday 6-Jul 9 am 

 م.الجمهىريت العام

 شارع قنال املحمىدًت امام كىبري راغب غيط العنب

Sunday 7-Jul 

Monday 8-Jul 

Tuesday 9-Jul  

Wednesday 10-Jul  

Preceptor: 

هبه عبد الىهاب صىيداند/   

 
Sunday 14-Jul 

9 am 

 مركس صيدي بشر لصحت ألاصرة ) وحدة صيدي بشر بحري (
Monday 15-Jul 

Tuesday 16-Jul 

Preceptor: 

ريهام عبد الرحمن عبد الباري د/    

 
 

 مالحظاث

 _   ID     _   Name Tagالحضىر بالبالطى ألابيض .1

صاعت ملعرفت مكان الصيدليت والضؤال عن برجاء ألالتزام بمىاعيد الحضىر و الحضىر دائما قبل املىعد بربع  .2

 الصيدلى املضئىل.

 اصتكمال كتيب جدريب املضتشفياث خالل فترة التدريب. .3
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# ID Name Payment Group 

  √ عهً يذًذ عهً تسيىًَ 5115237 37

Group 8 
 

 √ ايه انسيذ اتاظه 5115076 38

 √ كريى خانذ يذًذ عثذ انفتاح يذًىد صانخ 5115260 39

 √ يًُ عادل يذًىد يذًذ ادًذ 5115359 40

  √ يً يسعذ عثذ انذًيذ انُجار 5115364 41

 

Day Date Details 
Sunday 7-Jul 

9 am 

 مركس صيدي بشر لصحت ألاصرة ) وحدة صيدي بشر بحري (
Monday 8-Jul 

Tuesday 9-Jul 

Preceptor: 

ريهام عبد الرحمن عبد الباري د/    

 
Saturday 13-Jul 

9 am  

 م.كىم الشقافت للصدر

 شارع خىفى بجىار مخسن 

Sunday 14-Jul 

Monday 15-Jul 

Tuesday 16-Jul 

Wednesday 17-Jul  

Preceptor: 

مروة إبراهيم جىفيق محمدد/   

 
 

 مالحظاث

 _   ID     _   Name Tagالحضىر بالبالطى ألابيض .1

قبل املىعد بربع صاعت ملعرفت مكان الصيدليت والضؤال عن برجاء ألالتزام بمىاعيد الحضىر و الحضىر دائما  .2

 الصيدلى املضئىل.

 اصتكمال كتيب جدريب املضتشفياث خالل فترة التدريب .3


