Faculty of pharmacy

MCP

اسماء طال ب اممممعة )1
امفصل امدراسى امخامس
ببرنامج امصيدم االكنينيكي
منعاه اممامعى 9191/9119

د/ايواى ذكرى عطيه شحاته – قسن العقاقير
ساعاث اإلرشاد األكاديوي:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

اسن الطالة
اتأٛب اضاِح غاٌ ٝصادق
ادّذ اشرف ادّذ ػٍٟ
ادّذ تذ ٜٚػثذ اٌصثٛر ض١ف
ادّذ دّادج ادّذ شؼثاْ
ادّذ دّذِ ٜذّذ لطة
ادّذ رِضاْ ادّذ ِذّذ
ادّذ ػٍ ٝػثذ اٌرد ُ١ر٠ذٜ
ادّذ ػٍ ٟادّذ ِذّذ
ادّذ ِذّذ فرغً شذاذٗ
ادّذ ِذّذ ِذّذ ػثذ اٌذٍُ١
اضراء صالح فؤاد ِذّذ
اضراء ػٍ ٝض١ذ ػٍٝ
اضراء ٔج١ة خاٌذ ػثذ اٌٍط١ف
اضّاء ػٍ ٝاٌط١ذ ػثذ اٌجٛاد
اضّاػِ ً١ذّذ اضّاػ ً١اتراُ٘١

Faculty of pharmacy

MCP

اسماء طال ب اممممعة )9
امفصل امدراسى امخامس
ببرنامج امصيدم االكنينيكي
منعاه اممامعى 9191/9119

أ.م.د/سيد هحود سيد علي – قسن الكيوياء التحليليت
ساعاث اإلرشاد األكاديوي:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

اسن الطالة
أشرلد دطاَ ِذّذ جّاي اٌذ ٓ٠ػثذ اٌؼٍُ١
افرأ ُ٠اد ٞػث١ذ دٕا
إِ١ح ِذّذ صالح اٌذ ٓ٠طٗ اٌذاٌٟ
اِ١رج ِصطف ٝادّذ روٝ
اِ١رٖ ِذّذ ػثذ اٌّذطٓ ٘اشُ
أجِ ٝذّذ ػثذ اٌّؼس اتراُ٘١
أص ز٠اد اٌفارش
أطٛ٠ ْٛضف ػس٠س ج١ذ
ا٠اخ اضاِٗ ِذّذ ػرفاْ
إ٠اش جّاي ػثذإٌؼِ ُ١ذّذ
ا ٗ٠جّاي رجة دافظ
اٌذطٓ ٠ذِ ٝ١ذّٛد ػثذهللا
اٌذط ٓ١ػٍ ٝض١ذ اضّاػً١
اٌس٘راء ات ٛتىر ػثذ اٌ٘ٛاب ادّذ
اٌشّ١اء صالح اتٛغٕ ّٗ١ػثذاٌغٕٝ
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اسماء طال ب اممممعة )3
امفصل امدراسى امخامس
ببرنامج امصيدم االكنينيكي
منعاه اممامعى 9191/9119

د/هبت احود حسي – قسن الكيوياء الطبيت
ساعاث اإلرشاد األكاديوي:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

اسن الطالة
ا ٗ٠دطاَ اٌذ ٓ٠ضؼذ ِذّذ
ا ٗ٠طٍؼد ِذّذ ػ١طٝ
ا ٗ٠وّاي ِذّذ رجة روٝ
اِ ٗ٠ذّذ ِذّذ ػٍ ٝفرخ اٌثاب
ترٛي ادّذ ِذّذ شارٌٝ
تطاَ اشرف ػثذ اٌؼس٠س ِذّٛد
ت١اْ جّاي ِذّٛد ػثذ اٌذافظ
ذطِٕ ُ١ذّٛد ػثّاْ ِذّٛد
ذطٕٚ ُ١ائً ورَ ِرضٟ
جٙاد ػثذ اٌردّٓ ِشرف ػثذ اٌردّٓ
دازَ ادّذ جّاي ادّذ
دطٓ ِذّذ دطٓ ضؼ١ذ
خٍٛد ػاطف اترا٘ ُ١اٌجاردٝ
دِ١أٗ اشرف خٍف ارِأٛ١ش
دٕ٠ا ٚج ٗ١اترا٘ ُ١ػثذ اٌّالن
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اسماء طال ب اممممعة )4
امفصل امدراسى امخامس
ببرنامج امصيدم االكنينيكي
منعاه اممامعى 9191/9119

د/الشيواء هحود ًجية عبد الحافظ – قسن الكيوياء الطبيت
ساعاث اإلرشاد األكاديوي:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

اسن الطالة
راِ ٝرضا ِرجاْ واًِ
رضِ ٜٛجذ ٞدطٓ إتراُ٘١
رضِ ٜٛذّٛد داِذ ػثذ اٌفراح
رٔا إٙ٠اب ِذّذ أدّذ
رٔا رأفد ِذّذ ِذّذ
رٔا طارق ضالَ ض١ذ
رٚاْ ػّاد اٌذ ٓ٠دطٕ ٝاضّاػً١
ز٠اد ػثذ اٌذّ١ذ ادّذ ِذّذ
ضارج ٛ٠ضف ِذّذ ِذّذ ِذّذ
ضذر اشرف ػذٌِ ٟذّذ
ضٍّ ٝػادي وّاي اٌذ ٓ٠ػثذاٌجًٍ١
ضٍِّ ٝذّذ ػثذاٌغٕ ٝػثذ إٌؼُ١
ضٍّٚ ٝافِ ٝذّذ ِٕصٛر
ضّاح ػٍ ٝػثذ اٌذّ١ذ ِذّذ
ضّا٘ر ض١ذ ػٍِ ٝذّٛد
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اسماء طال ب اممممعة )5
امفصل امدراسى امخامس
ببرنامج امصيدم االكنينيكي
منعاه اممامعى 9191/9119

أ.م.د/أشرف ًجية السيد حاهد – قسن العقاقير
ساعاث اإلرشاد األكاديوي:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

اسن الطالة
ضٙا ِذّذ اٌّخرار د١ذر ػثذ اٌرازق
شاد ٜاطٕاض١ِٕ ٝر ضاِٝ
شر٠ف وّاي ِذّٛد ض١ذ
شر٠ف ٔٛ٠اْ ٕ٘ر٘ ٜارْٚ
ش١ر ٜػاطف ٌث١ة رزق
صفاء ِذّذ ات ٛإٌٛر ات ٛتىر
طارق جّاي ِذّذ أت ٛاٌٍِ ً١ذّٛد
طارق ِذّذ ػثذ اٌمادر ِذّذ
طارق ِصطفِ ٝذّذ دطٓ
ػثذ اٌردّٓ جّاي ِذّذ ِٟٕٙ
ػثذ اٌردّٓ ػصاَ رت١غ ِٙراْ
ػثذ اٌردّٓ ِذّذ اتراِ٘ ُ١ذّذ
ػثذ اٌردّٓ ِذّذ ػثذ اٌطالَ لطة
ػثذاٌردّٓ خاٌذ فؤاد ِذّٛد
ػثذاٌردّٓ ِؤِٓ ِذّذ ػثذ اٌظا٘ر
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اسماء طال ب اممممعة )6
امفصل امدراسى امخامس
ببرنامج امصيدم االكنينيكي
منعاه اممامعى 9191/9119

أ.م.د/حودى عبد القادر هحود عبد القادر– قسن الصيدالًياث
ساعاث اإلرشاد األكاديوي:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

اسن الطالة
ػثذ هللا ِذّذ ِرزٚق ِذّذ
ػثذاٌردّٓ ِذّذ ػثذاٌفراح ٠ذٝ
ػٍ١اء ِذّذ خٍف ػٍٝ
فادِ ٜاجذ فا٠س تٕ١آِ١
فادِ ٜذدد دسل١اي ٔج١ة
فادٔ ٜاجخ دى٘ ُ١اتً١
ف١ث ٟػادي اضذك تطرش
ف١رٚز فا٠س فٛزٔ ٜص١ف
ورضرٕ١ا ٠ؼمٛب شف١ك ٍِه
ور ُ٠ػادي ِذّذ اتراُ٘١
ورّ٠اْ ِذّذ تٙاء اٌذ ٓ٠صالح ادّذ
و١رٌص ػاصُ ػس٠س ػ١اد
و١رٌص ِجٍ ٝػثذ اٌّالن ِجٍٝ
ِار٠اْ ػاطف ٘ٚثٗ اتراُ٘١
ِإ٘ٛ١ر ِذّذ ض١ف ِذّذ
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اسماء طال ب اممممعة )7
امفصل امدراسى امخامس
ببرنامج امصيدم االكنينيكي
منعاه اممامعى 9191/9119

د/الشيواء عبد الرحوي عبد اللطيف – قسن العقاقير
ساعاث اإلرشاد األكاديوي:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

اسن الطالة
ِا٠ىً ِّذٚح ػسخ ٌث١ة
ِا٠ىً ٔث١ِٕ ً١ر تشرٜ
ِجرث ٝػّار ػٍٛاْ ِذطٓ
ِذّذ جّاي ػثّاْ ػثذاٌثالٝ
ِذّذ دطٓ ػٍِ ٝذّذ
ِذّذ دطِ ٓ١ذّٛد ادّذ
ِذّذ صالح جّاي فؤاد
ِذّذ صالح ػثذ إٌّؼُ أدّذ
ِذّذ ػادي ز ٓ٠اٌؼاتذ ٓ٠دجاج
ِذّذ ػثذاٌثال ٝخٍف ِذّذ
ِذّذ ػصاَ ػٍ ٝض١ذ
ِذّذ ػالء دطٓ ادّذ
ِذّذ ػٍ ٝضرداْ ػثذ اٌرازق
ِذّذ ِّذٚح شذاذٗ ػثذ اٌذىُ١
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اسماء طال ب اممممعة )8
امفصل امدراسى امخامس
ببرنامج امصيدم االكنينيكي
منعاه اممامعى 9191/9119

د/هيادة فؤاد عبد الوهاب هحود – قسن العقاقير
ساعاث اإلرشاد األكاديوي:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

اسن الطالة
ِذّذ ٔجاح أتٛتىر ػثذاٌردُ١
ِذّٛد ادّذ طٍؼد ادّذ
ِرٚج أت ٛاٌٛفا ِذّذ جثر
ِر ٖٚاتٛإٌ ً١ػثذاٌؼس٠س ِذّذ
ِرِ ُ٠ؤِٓ ػثاش ٌ١طٝ
ِصطفِ ٝذّذ ِذّٛد دطٓ
ِؼرس اترا٘ ُ١ػٍ ٝشٍماِٝ
ِٕاي وّاي ِذّذ ػصّد ِذّذ
ِٕٗ هللا ِذّذ دطٓ ػثذ اٌجٛاد
ِٕٗ هللا ٘شاَ ض١ذ ػثذ إٌاصر
ِٕٙذ ضاِ ٝػثذ اٌؼس٠س دطٓ
ِٕ١ا ٘الي دٕا تططا
ٔادر صالح ػثذ هللا ِٕصٛر
ٔاردٚ ٓ٠ج١ح خٍ ً١زارع
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اسماء طال ب اممممعة )9
امفصل امدراسى امخامس
ببرنامج امصيدم االكنينيكي
منعاه اممامعى 9191/9119

دً/دى هحود أحود عبدالوهاب – قسن العقاقير
ساعاث اإلرشاد األكاديوي:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

اسن الطالة
ِرٚاْ ِذّذ ِذّذ صمر
ٔٛراْ ػّر ِٛضٔٛ٠ ٝص
ٔٛر ٓ٠ادّذ ِذّذ اٌف ٌٝٛػثذ إٌّؼُ
ٔ١رج رائذ ػثذ هللا ػثذ اٌؼس٠س
٘اجر جّاي ٔصر ات٘ٛشّ١ح
٘اجر ػّر ٚصاٌخ ػثذ اٌفراح
٘ثٗ صالح اٌذ ٓ٠ػٍ ٝدطٓ
ٍ٘١ذا ٔث ً١اٚج ٓ١اضذك
ٚفاء ٚفائ ٟػثذ اٌفراح ِذّٛد
١ٌٚذ ِذّذ ػثذ اٌؼس٠س ػثذ اٌذف١ظ
٘ٚثٗ ٔث ً١صادق ٘ٚثٗ
٠ارا دى ُ١ادّذ ِٙذٜ
٠اضِّ ٓ١ا٘ر ِذّذ ػط١فٝ
ِٕ ّٟٕ٠رصر راضِ ٟجذٚب

