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 الحيىيتالكيوياء قسن   – هيادة حسي ًظوى سيذ/أ.م.د

 (1-11) : األحذساعاث اإلرشاد األكاديوى

 اسن الطالب م

 اتأٛب اضذك فٛزٜ 1

 اتأٛب ٔادٜ ثاتت دٕا 2

 اتراَ غاٌٝ دأياي عياد 3

 ادّد اٌىرأٝ خٍف اضّاعيً 4

 ادّد دطٓ ادّد عثد هللا 5

 ٝادّد خاٌد دمحم ذو 6

 ادّد ضيد دطٓ ادّد 7

 ادّد طٗ ِعتّد ِتٌٛٝ دطٓ 8

 ادّد عثد اٌذىيُ اترا٘يُ يٛضف 9

 ادّد عٍٝ ادّد عثد اٌٛ٘اب 11

 ادّد عٍٝ دطٓ عّر 11

 ادّد ِٙدٜ عثد اٌثصير تريمع 12

 ارٜٚ رضا عثد اٌطالَ عثد اٌغٕٝ 13

 اضراء ِذّٛد ِٙدٜ ِصطفٝ 14

 اشرف دمحم رِضاْ دطٓ 15
 

 

 (1اسماء طالب المجموعة )

 السابعالفصل الدراسى 

 ببرنامج الصيدلة االكلينيكية

 8112/8112للعام الجامعى 
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 الحيىيتالكيوياء قسن   – أسواء هصطفى أحوذ بيىهى/د

 (1-11) : األثٌييساعاث اإلرشاد األكاديوى

 اسن الطالب م

 االء ادّد دّدٜ اِيٓ 1

 االء اِيٓ فرغً اِيٓ 2

 اشرلت دطاَ ثرٚت دافظ 3

 اِأٝ فتذٝ عثد هللا دمحم 4

 اًِ خيرٜ عثد اٌٙادٜ دطٓ 5

 ضٝإِٗ جّاي تٛفيك ِٛ 6

 إِٗ عالء اٌديٓ دمحم ِٕٙٝ 7

 اِيرٖ دمحم ضعد دياب 8

 ايثار عّر عٍٝ لٕديً 9

 ايٗ اضّاعيً ِذّٛد عٍٝ 11

 ايٗ شعثاْ ضيٛفٝ عٍٝ 11

 ايٗ دمحم ِذّٛد دمحم 12

 ايٗ ِٕتصر فتذٝ عٍٝ 13

 ايٙاب فضً جرجص ِجٍٝ 14

 اٌذطيٓ ِصطفٝ ِذّٛد ِصطفٝ 15
 

 

 (8اسماء طالب المجموعة )

 السابعالفصل الدراسى 

 ببرنامج الصيدلة االكلينيكية

 8112/8112عام الجامعى لل
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 الطبيتالكيوياء قسن   – ذ هحوىد بشرإيواى أحو /د

 (11-11االثٌيي ) ساعاث اإلرشاد األكاديوى:

 اسن الطالب م

 تتٛي اترا٘يُ دمحم ِرضٝ 1

 تطّٗ ادّد ٔجية عثد اٌعسيس عثد اٌغٕٝ 2

 تيتر رجائٝ رؤٚف ٔطيُ 3

 تيشٜٛ عادي شذاتٗ ِأٌٛٝ 4

 تيشٜٛ عّاد ٕ٘رٜ ضرياي 5

 تيشٜٛ ِجدٜ عثيد تطرش 6

 تريفيٕا فايك ٚزير ثاتت 7

 تمٝ دمحم ٚائً دمحم فتذٝ 8

 دازَ ادّد دٍّٝ ِٕٙٝ 9

 دطاَ اٌديٓ ورَ ادّد 11

 دطٕاء صاٌخ صاٌخ ادّد 11

 خاٌد خٍف فرج ضٍيُ 12

 خاٌد دمحم فتذٝ دمحم دطٓ 13

 خاٌد ِذّٛد ادّد اضّاعيً 14

 خٍٛد ِذّٛد عثد اٌذفيظ عٍٝ 15
 

 

 (3اسماء طالب المجموعة )

 السابعالفصل الدراسى 

 ببرنامج الصيدلة االكلينيكية

 8112/8112للعام الجامعى 
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 األدويت والسوىمقسن   – اى حسيي حسيي هيبتجيه/د.م.أ

 (11-9/األثٌيي )(1-11) : األحذساعاث اإلرشاد األكاديوى

 اسن الطالب م

 راِس عادي ٚديع عسيس 1

 رأيا عاطف عٍٝ دمحم 2

 رفيدا ادّد دطٓ دمحم 3

 رفيدا عثد اٌردّٓ طٗ عثد اٌردّٓ 4

 رٚاْ ضٍيّاْ عثد اٌغفار عثد اٌٛ٘اب 5

 جص اضذك داٚدرٚز جر 6

 رٚضٗ جّاي يذي عثد اٌردّٓ صاٌخ 7

 ريُ دمحم عثد إٌّعُ عثد اٌٛ٘اب 8

 ريٙاَ ِصطفٝ وّاي دمحم عٍٝ 9

 زٖ٘ٛ ِصطفٝ عثد رتٗ شذاتٗ 11

 زياد شذاتٗ وّاي اٌديٓ دمحم 11

 زياد دمحم رتيع عثد اٌالٖ 12

 ضارٖ دمحم رضا دّادٖ عسات 13

 اٌذّيدضارٖ دمحم عثد اٌذىيُ عثد  14

 ضارٖ ِّدٚح صاتر اتايسيد 15
 

 

 

 (4اسماء طالب المجموعة )

 السابعالفصل الدراسى 

 ببرنامج الصيدلة االكلينيكية

 8112/8112للعام الجامعى 
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 الكيوياء التحليليتقسن   – هحوىد احوذ عور حسي/د.أ

 (1-11: األثٌيي )ساعاث اإلرشاد األكاديوى

 اسن الطالب م

 ضارٖ ٘الي دمحم عٍٝ 1

 ضٍّٝ خاٌد راضٝ اِيٓ 2

 ضيٍفيا صفا ٌٚيُ زوٝ 3

 شرٚق دمحم ِذّٛد دمحم 4

 اَ دمحم دمحمشريف دط 5

 شٕٛدٖ يٛضف عاِر صادق 6

 شٙيرٖ ٔاصر عثد اٌردّٓ ضاٌُ 7

 صّٛئيً فايس دٕا اضطفأٛش 8

 عثد اٌجٛاد اٌطيد عثد اٌجٛاد اٌطيد 9

 عثد اٌردّٓ ِذي دمحم ِرضٝ 11

 عثد اٌفتاح جّاي عثد اٌفتاح عثد اٌذّيد 11

 عثد هللا ادّد دمحم تٛفيك عٍيٖٛ 12

 عٍٝ ادّد عٍٝ اضّاعيً 13

 عٍياء ادّد دمحم فريد 14

 عّاد ِيالد يعمٛب جٛرجٝ 15
 

 

 

 (5اسماء طالب المجموعة )

 السابع الفصل الدراسى

 ببرنامج الصيدلة االكلينيكية

 8112/8112للعام الجامعى 
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 الطبيتالكيوياء قسن   – طه فاروق شحاتت على/د

 (11-11) : الثالثاءساعاث اإلرشاد األكاديوى

 اسن الطالب م

 فاديٗ عثد اٌّالن دثية عثد اٌٍّه 1

 ٛضٝفيرٚز ادّد عثد اٌذّيد ِذّٛد ِ 2

 واًِ جرجص واًِ عسِٝ 3

 ويرٌص ِا٘ر لظ شذاتٗ 4

 ويرٌص ٔادٜ فٙيُ ِجٍٝ 5

 ٌيديا عصاَ دثية ِتٝ 6

 ِارن عصاَ اِير غاٌٝ 7

 ِاريا عّاد دٕا ٌثية 8

 ِايا جّاي فؤاد عٍٝ 9

 ِذطٓ عالَ عشّاٜٚ عثد اٌثاضظ 11

 دمحم خٍف ضيد عٍٝ 11

 دمحم ضعد اٌديٓ صفٝ اٌديٓ ِذّٛد 12

 دمحم صالح تىر عثد اٌٍطيف 13

 دمحم عادي طٍعت دفظٝ 14

 دمحم عصاَ ادّد ِذّٛد 15
 

 

 

 

 (6اسماء طالب المجموعة )

 السابعالفصل الدراسى 

 ببرنامج الصيدلة االكلينيكية

 8112/8112للعام الجامعى 



 
 

 

 

 
 

 

  

FFaaccuullttyy  ooff  pphhaarrmmaaccyy  
MMCCPP  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدويت و السوىمقسن   – هحوىد السيذ هحوىد هحوىد الذالى/د

 (11-11) : األربعاءساعاث اإلرشاد األكاديوى

 اسن الطالب م

 دمحم يٛضف اتٛ اٌعال دّداْ 1

 ٓ رشٛاِْرٚاْ خاٌد اٌدية دط 2

 ِريُ رافت صثرٜ تطرش 3

 ِريُ ٔادٜ خٍيً ٚ٘ثٗ 4

 ِريُ ٔاصر اضذك اتر٘يُ 5

 ِصطفٝ دمحم ِذّٛد دمحم 6

 ِعتس اترا٘يُ دطٓ عيطٝ 7

 ِفدٜ ِجدٜ تطرش ضيف 8

 ٍِٛن دطيٓ ِذّٛد ادّد 9

 ِٕٗ هللا صالح عثد اٌّذطٓ عٍٝ 11

 ِٕٗ هللا دمحم ٚفائٝ دمحم ضٍيُ 11

 فعت تٛفيكِٝ ايٙاب ر 12

 ِيار جّاي دمحم ضيد ادّد 13

 ِيرٔا دطيٓ عثد إٌّعُ دطيٓ 14

 ٔائً واًِ دمحم واًِ 15
 

 

 

 

 

 (7اسماء طالب المجموعة )

 السابعالفصل الدراسى 

 ببرنامج الصيدلة االكلينيكية

 8112/8112للعام الجامعى 



 
 

 

 

 
 

 

  

FFaaccuullttyy  ooff  pphhaarrmmaaccyy  
MMCCPP  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكيوياء الحيىيتقسن   – على شيواء وعظ أهجذ/د

 (11-11الخويس ) ساعاث اإلرشاد األكاديوى:

 اسن الطالب م

 ٔدٜ ِصطفٝ عثد اٌذّيد 1

 ّيد دطٓٔٛر٘اْ طٍعت عثد اٌذ 2

 ٔيرٖ خاٌد واًِ ضيد 3

 ٘اجر اٌذطيٓ دمحم ادّد 4

 ٘اجر ٔاصر زيٓ فرغً 5

 ٘ديً داتُ دّدٜ ِذّٛد 6

 ٕ٘د دطٓ ِذّٛد دّداْ 7

 ٚائً دمحم ضعد دمحم 8

 ٚفاء دمحم عادي اِاَ 9

 ٌٚيد عٍٝ صاتر عٍٝ 11

 يارا جاد ِاجد عياد 11

 يارا شا٘ر اترا٘يُ 12

 خٍف ياضّيٓ دّدٜ فايس 13

 يٛضتيٕا ضاِخ صالح ِٕصٛر 14

 يٛضف ٔثيً ثاتت دٔياي 15
 

 

 

 (2اسماء طالب المجموعة )

 السابعالفصل الدراسى 

 ببرنامج الصيدلة االكلينيكية

 8112/8112للعام الجامعى 


