
 
ن بدورة    أسماء المقبولي 

ن  فن مجال أمراض الجهاز الهضم   والكبد    تأهيل الصيادلة اإلكلينيكيي 

 االيميل  االسم  م

 af159852af159852@gmail.com احمد فرحات محمد احمد نجم   .1

 elshamiahmed11@gmail.com احمد الشام  احمد الشام    .2

 Lalhani79@gmail.com آالء فهم محمد هانن   .3

 diaa.yasser555@gmail.com ضياء الدين يارس غازى   .4

5.  Marina Samir Sawiros 
 مارينا سمي  ساويرس 

marina.samir.sawiros@gmail.com 

 mohamed.pharm_3032@pharm.kfs.edu.eg محمد مصطفن عبدالوهاب جنبه   .6

 Dodyesam0@gmail.com عصام عزت تغريد    .7

 Mostafamosbah98@outlook.com مصطفن مصباح إبراهيم أبوالنضن   .8

 arwatarek2020@gmail.com أروى طارق مصطفن   .9

 Raniaallli014@gmail.com رانيا عل  محمد متول    .10

11.  Enas Gamal Sharf onasag32@gmail.com 

 epsf.kfs.shokryamr@gmail.com شكري عمرو حسن مرس    .12

13.  Nada Nabil Mohammed Elsalhey Nada.pharm_1782@pharm.kfs.edu.eg 

 Salahalaasoliman@gmail.com صالح عالء محمد عبدالعزيز   .14

 badrrizk@gmail.com بدر خميس رزق   .15

 amal.pharm_2802@pharm.kfs.edu.eg رضا عبدهللا محمد الحداد آمال   .16

 Ahmed.pharm_1369@pharm.kfs.edu.eg احمد خالد فهم  ابوالريش   .17

 mohammed.elalmawy99@gmail.com محمد ابوشعيشع عل  محمد   .18

 ayaabdelhady1222@gmail.com أية عبد الهادى عبد النب   عبد الحافظ   .19

  ابودن   .20
 epsf.kfs.mahmoudbasiouny@gmail.com يا محمود بسيونن

 ahmed.els07@yahoo.com أحمد سام  محمد محمد   .21

22.  Ahmed samy Mohamed ahmed.els07@yahoo.com 

23.  Mahmoud Reda Abo Baraka Mahmoud3295@yahoo.com 

24.    
 Moody.55220@gmail.com أحمد رأفت الفخرانن

25.  Eman Abd-elghafar Hendawy eman.abdo123457@gmail.com 

 bestmahmoud98@gmail.com محمود رضا إبراهيم صالح   .26

 emanaaddd22@gmail.com إيمان أحمد محمد القفاص   .27

 alaamoustafa224@gmail.com االء مصطفن عبد الخالق القصيف   .28

 adel36721@gmail.com محمد عادل حجاج   .29

 borhantefal123@gmail.com عبده تفال برهان الدين إبراهيم   .30

 Mahmoudsamaha641@gmail.com محمود سعد أحمد أبو الفتوح   .31

 hossamtiger378@yahoo.com حسام محمد إبراهيم عبداللطيف   .32

 Timosaber@yahoo.com محمود احمد احمد صابر   .33

  محمد حسن   .34
 reham.rady.m@gmail.com ري  هام راضن

ن   .35  yaseenahmed508@gmail.com السيد أحمد قطب الجوخة ياسي 



 
 االيميل  االسم م

 mg3151988@gmail.com محمد جمال ابراهيم شوق   .36

 Abdulrahmanali9999@gmail.com عل  فرج ريحان   نعبد الرحم   .37

38.  mohammed adel bedier elshaer mohammed.elshaer15@gmail.com 

39.  Reem Ahmed Mohamed Gaber Reemahmedgaber5@gmail.com 

ي   .40  Dalyaelashry@gmail.com داليا حسام العشر

 Mohamedabozeid27@icloud.com محمد احمد طه ابوزيد   .41

42.  Aya Elsayed Ahmed Shaban ayaahmedsaban@gmail.com 

يد   .43 ن  mohmoud.pharm_3062@pharm.kfs.edu.eg محمود محمد ابوالي 

44.  Salma Muhammad Muhammad abd elhamed Salma.pharm_2266@pharm.kfs.edu.eg 

45.    
 Ahmedalawady2025@gmail.com أحمد محمد محمود العوضن

لس نارص جوزيف فهم    .46  kirolosnasserj@gmail.com كي 

47.  Alaa Ahmed Elnashar alaaq257575@gmail.com 

 Elnaggareman20@gmail.com إيمان أحمد محمود النجار  .48

 ayhalsyd45@gmail.com أيه السيد إبراهيم أبو المتول    .49

ن عابدين عيد عبد الوهاب    .50  nermeenabdeen78@gmail.com نرمي 

 


