
االسم رباعي باللغة العربية سنة التخرج الوظيفة الحالية البريد االلكتروني

2019 اميره نبيل السعيد قشر سلسله صيدليات سيف moaazameen9@gmail.com

2016 هايدى محمد إبراهيم عجيبة صيدالنية بالوحدة الصحية بالهياتم Hagersamyha@gmail.com

Abdullah ahmed saad habsa 2014 صيدلى mohamed.ali.ph10@gmail.com

Ahmed Ashraf Elsyyad 2017 صيدلي Ahmed.nassar9415@yahoo.com

Asmaa Gamal Abd elwahab eisa2004 خريج فريش Mohamedabakr20156@gmail.com

Asmaa Mohammed kamal el din1998 صيدالنيه بوحده صحيه fatmaseif25111990@gmail.com

Aya Mohamed Ahmed ashour صيدالنيه بمستشفى ابيار المركزي2011 Heartkind58@yahoo.com

Nada Arafat Mostafa Abozeid صيدلى أول مستشفى المجمع الطبى بطنطا2019 tahanyayad@yahoo.com 

Rehab abobakr abd elsamed abobakr2020 Pharmacy kholoudhawash92@gmail.com

ءاالء بركات علي دنيا 2016 مكتب فني وزير الصحه Shaimaahassann1@gmail.com

ابتسام طه عبد الفتاح بدوى  2014 Pharmacist Manager dr_ph555@yahoo.com

ابتسام عزت محروس النجار 2020 منتظر التكليف Paulos.atef@gmail.com

ابتسام عزت محروس النجار 2020 صيدلى فى مركز صحى  Ayahaddadheikal@gmail.com

ابراهيم اسامه زيد ناجي  2020 صيدلى بشركه النهدى الطبيه mhmdzewail3@gmail.com

ابراهيم سعيد ابراهيم عبد الدايم 2013 صيدلي ف مستشفي االقصر العام Mohammedfarag500@gmail.com

ابراهيم صابر محمد ابراهيم 2019 صيدالنيه بمستشفي مركزي

ابوبكر خالد عبدالحميد الموجي صيدالنيه ب مستشفي قويسنا المركزي 2020 Hamdyeman13@gmail.com 

احمد ابراهيم احمد نعمت هللا 2016 Senior pharmacist at al Nahdi medical company Zayed.walaa@gmail.com

احمد ابراهيم حسن النني  2014 التكليف

احمد اشرف صالح الدين السيد 2018 صيدلي فمستشفي تال

احمد اشرف صالح الدين القليني 2018 صيدلي حر 

احمد اكرم نبيه عبده 2019 بشتغل في صيدليه  rehabrabea073@gmail.com

احمد السيد احمد العطار مسؤل مركز المعلومات الدوائية مستشفي قلين المركزي2017 nehal.moussa.77@gmail.com

احمد السيد خالد ابراهيم  2016 صيدلية Shimaadawood44@gmail.com

احمد ايمن احمد غرابه 2013 اعمل فى صيدليه sa0925639@gmail.com

احمد ايمن رفاعي السيد 2014 صيدلي حكومي noha.hamad85@gmail.com 

احمد ايهاب فوزي محمد 2020 صيدالنية pharmacistsarah208@yahoo.com

احمد جالل محمد سرحان 2002 صيدالنيه  hagarelshafie50@gmail.com

احمد جمال منصور التطاوي 2014 صيدلي

احمد حامد بسيوني فايد مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة طنطا 2014 Ghadaashmawy@yahoo.com 

احمد حسني عبد الباقي عبد العزيز  2019 صيدالنية

احمد رضوان جبر السبكي  2020 ال اعمل hananzaki874@gmail.com 

احمد رفاعى عبدالفتاح مخلوف صيدالنية في مكتب صحة اول مستشفى بسيون المركزي ومساعد باحث في مركز التميز ألبحاث السرطان2012 Henawy.dt@gmail.com

احمد رمضان درويش ابوالنجا  2018 Pharmacy manager basmakhaledkamh944@gmail.com

احمد سمير ابواليزيد الخواجه 2013 مستشفي الطلبة بجامعة كفرالشيخ

احمد سمير حامد محمود جميل  صيدالنيه بالتفتيش الصيدلي ومسئوله رعايه اساسيه باالداره 2018 drmarwa2410@yahoo.com 

احمد سمير مصطفى جبر 2012 صيدلي  hossammahrousgadallah@gmail.com

احمد صالح احمد طه 2020 Product manager Menas.elagamy2@gmail.com

احمد عبد االحد السيد دنيا  1995 صيدالنيه Shimaaelshimy77@gmail.com

احمد عبدالحكيم السيد نصار  2017 صيدالنيه  Emo.gamal221@gmail.com

احمد عبدهللا سيد احمد جاد  2018 صيدلية أهلية hendelghobashy195@gmail.com

(�😡�اشمعنا طنطا يعني مالهم اسكندرية )احمد عبدالناصر السيد جلهوم  العمل لدى صيدلية   صيدلة طنطا دبلوم التغذية2020— صيدلة اسكندرية          2018 salahtasneem041@gmail.com

احمد عبدالهادى محمد قناوى 2020 صيدلي في صيدليه Yassmin.Khalifa1@gmail.com



احمد عفيفي علي رجب 2020 Pharmacist in a pharmacymennaelbasuony3@gmail.com

احمد ماهر عبد الحكيم المهدي  2019 Community pharmacist safaa.elghonemy2020@gmail.com

احمد محمد احمد مصطفي  2020 صيدلي بمراقبه العهد الدوائيه hams_elnada.1988@yahoo.com

احمد محمد رمضان محمد  2014 صيدلى تحت التكليف fatmaarab686@gmail.com

احمد محمد عبدالصمد علي 2011 صيدالنيه بمستشفي السنطه

احمد محمد كمال ابو موسي  صيدالنية في مستشفي طنطا التعليمي العالمي2007 rana.raafat28@yahoo.com

احمد محمد محمد السيد ابو طالب  صيدلي بمخزن االقليمي بمنطقة مصر القديمة 2020 Didihalim50@gmail.com

احمد مسعود الرفاعي القماري 2017 صيدليه basmaabohassan20@gmail.com

احمد ناجي محمود الشين صيدالنيه بمستشفى ابيار المركزى2001 Dr.marwahelal@gmail.com

احمد هاشم حسن محمود  2009 صيدالنية بإدارة كفرالشيخ reem.maher80@yahoo.com

اسامه جمعه احمد بيلي 2020 دكتورة صيدالنيه

اسامه عبدالعليم السيد محمد سالم  2018 Clinical pharmacist at mahalla cardiac centre Drmora_pharma@icloud.com

اسراء ابراهيم احمد عطا  صيدلي اكلنيكى بمستشفى باالمارات 2011 Mariannawadie80@gmail.com

اسراء اسامة عبد العزيز النحراوي  2019 Pharmacist afify4466@gmail.com

اسراء حسن عبد العزيز الشويحي 2017 صيدالنية تحت التكليف  dr.samahmahmoud.pharmacist@gmail.com

اسراء حمدان عبد الجواد شتات 2019 مسئول تطعيمات  Ayaokasha3@yahoo.com 

اسراء حمدى محمد عبدالسالم 2020/2019 ال يوجد noha23382@gmail.com

اسراء سعيد رشاد الريس  2020 clinical pharmacy inspectordr.mai.belal@gmail.com 

اسراء صابر عبدالعزيز شحاته عبد العاطي  2019 صيدالنيه بالمستشفى العام بالمحله

اسراء عبدالعال عرابي صيدلي اول مستشفيات جامعه المنوفيه2019 Drhebaabass@gmail.com

اسراء فتحى إبراهيم حسونه صيدالنيه بمركز طب أسره سان ستيفانو 2020 amanyhelal25@gmail.com 

اسراء فتحى إبراهيم حسونه 2020 صيدالنية حكومية Nohaalaa16@gmail.com

اسراء محمد عبد الستار السيد قنصوة صيدلى بالمملكه العربيه السعوديه 2019  aymansalem417@gmail.com

اسراء معوض عبدالمرضي حمودة  2020 صيدالنيه بمركز طبي طوخ Asmaahafez04@gmail.com

اسراء مفرح متولى زايد 2020 مدرس مساعد صيدله اكلينيكيه eman.elberri@yahoo.com

اسالم السيد محمد الرفاعي صيدلي بشركه الدواء للخدمات الطبية المحدودة بالمملكة العربية السعودية2014 mostafashaban1252019@gmail.com

اسالم جمال محمد المبيض 2012 شيفت في صيدلية برايفيت Ranaosama519@gmail.com 

اسالم خالد علي زايد 2018 Community pharmacist monyshalaan@gmail.com

اسالم صابر حسن الصعيدي صيدلي بمركز الرعايه الصحيه االوليه بكفر عصام 2014

اسالم صبحي سعد محمد  2016 صيدلى ثانى emansharaf267@gmail.com

اسالم عطية عبد الحميد صالح  صيدلي بشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة بالمملكة العربية السعودية 2009 ahmedrefaey744@gmail.com

اسالم يحيي عبد الرحمن عبد هللا  2019 Hospital pharmacist Jessyhopless@hotmail.com

اسماء احمد ممدوح الحداد 2018 صيدلى بالخارج Omar_helal95@yahoo.com

اسماء جمال ابراهيم الخولي  2018 صيدالنيه بمستشفى صدر طنطا pharmacistdina19@gmail.com

اسماء حسان حسن محمد 2003 ال يوجد Rehabbakr96@gmail.com

اسماء خيرى مرسى الدقره  2014 صيدالنيه بوحده كفر الجنينه Www.nosa.mowafy@yahoo.com

اسماء شعبان مدين درويش 2019 ميديكال ريب Mohamedabdelbadei@gmail.com 

اسماء عادل عبدالجابر سيداحمد 2016 صيدلي في صيدلية  Alaa30862421@pharm.tanta.edu.eg 

اسماء كامل يوسف البطاوي 2020 صيدلي حر Ahmed3bhady@outlook.com 

اسماء محبوب حافظ الحواط 2018 صيدالنية بوزارة الصحة Shosho_kamel32@yahoo.com

اسماء مرضي علي مطاوع  2020 صيدالنيه hodaabdelrhman22@gmail.com

اسماء موسى محمد الصفطاوى 2020 ال يوجد Nadaarafat8@gmail.com

اسماء موسي السيد الحفناوي 2017 صيدلى  Ma2084806@gmail.com

اسماعيل احمد اسماعيل ابو النجا  2017 صيدلي golden_head@hotmail.com



االء جمال الدين محمد عبداللطيف ميره 2013 ال اعمل Amira30862761@pharm.tanta.edu.eg 

االء راشد عبد التواب اسحاق 2018 Shift manager Hendeisawy20@gmail.com

االء راشد عبد التواب اسحاق 2018 ال اعمل

االء سمير احمد صالح  2020 صيدلى pharmacist_ahmed17@yahoo.com

االء عزت عبد المعطي كباش 2011 ال يوحد Sherif.abdelrahman.214@gmail.com

االء مصطفى محمد صادومه 2019 ��مستنيه التكليف  rabjabr94@gmail.com

السيد فرج محمود اسماعيل 2019 صيدلي ثاني  zeinaelgafary@gmail.com

السيد محمد السيد عتلم 2014 عمل بالخارج Esraaalnahrawy6@gmail.com

السيدة سامي األحمدي عطاهللا 2019 صيدلي في العزبي 

الشيماء السيد محمد السيد طاحون 2010 صيدلى تحت التكليف rehabelshahawy44@gmail.com

الشيماء على احمد النبوي  2011 صيدلي في صيدليه

الشيماء كامل ابراهيم كامل 2014  Maikhaled20027@gmail.com ف صيدليه 

الشيماء ماهر فتحي مصطفي  2020 صيدلي ثاني  Rawdaahmad29@gmail.com

الشيماء محمد عبدالستار عبدالمطلب ابوسيف 2010 2.95032E+13 nadagehad2195@yahoo.com

امال مجدي رزق عبدالنبي  2017 صيدالنية بمستشفى المنشاوي Ph.sohatawfik@hotmail.com

اماني عبدالرؤف احمد الصفطاوي  2013 pharmacist ahmico@gmail.com 

اماني عزمي يوسف حتحوت 2014 صيدالنية بوحدة صحية  Logylogaina@gmail.com 

اماني فخري يحيي عبد العزيز  2019 Chief pharmacist nahdi company ksaAmosaad790@gmail.com

اماني محمود سيد أحمد  الدسوقي 2014 صاحب صيدلية  moaazmohamed807@gmail.com

امل شعبان ابو الفتوح السيد 2014 Pharmacovigilance Specialist dribrahemsaid@yahoo.com 

امل محمد احمد الدسوقى  2010 صيدلي نهدي abdelhady.grs@gmail.com

امنيه امام شعبان عطيه صيدلي باالداره الصحيه بطنطا ثان2019 Abdelhamed086@gmail.com

امنيه عزمي عبد الحليم عبد الحميد  2010 ال يوجد aya.basha22@gmail.com 

امنيه عصام ابراهيم المرسي  2020 صاحب صيدلية  Drmohamedraouf1989@gmail.com

اميرة رفعت هاشم محمد البدوي 2020 صيدلي بمستشفي Mohamedelfawal083@gmail.com 

اميرة شوقى على غنيم  2020 صيدلي    Ahmedyasserfathy3@gmail.com

اميرة محمود حسنين محمد حسنين 2019 مدرس صيدالنيات جامعة الدلتا enaselzahaby. ee@gmail.com

اميره سعيد محمد المكاوي 2008 Community pharmacist momenfathy21@gmail.com

اميره عبد الرحمن غانم 2008مايو صيدلي  Mohamedmoussa501@gmail.com

اميره مجدي احمد عامر  2011 Medical rep. Ksa moseissa@gmail.com

اميره مجدي عامر  2011 صيدالنيه حكوميه nourhanelbanhawy73@gmail.com

اية عبد الناصر مجاهد الشرخ 2019 صيدلي Alaadonia01@gmail.com

ايمان ابراهيم عبد القادر البري 2008 مدير فرع في سلسلة صيدليات dr.mhmd.shahin@gmail.com

ايمان احمد بسيوني محمد  2020 Senior Medical Rep at chemipharm Cpi.mahaalnhrawy@gmail.com

ايمان حافظ محمد األنور 2016 مدير صيدليات النور  Gaber.medical@gmail.com

ايمان حمدي عبدالعزيز مهدي  2016 فى الجيش  hazemtahoun1996@gmail.com

ايمان سعيد احمد بدوى  2020 صيدالنيه بمستشفيات جامعة طنطا

ايمان سعيد عبد الباقي شرف 2019 صيدلية اهليه  abdoalshazly2019@gmail.com

ايمان شريف حسين عيسوى الهندوم 2019 بمركز معلومات دوائية _ صيدلى اكلينكى  Shimaa_elfaramawy@yahoo.com

ايمان شوقي عبدالمجيد عالم مدرس الصيدلة اإلكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة مدينة السادات2020 dr_samy777@yahoo.com

ايمان صبحى فتحى عبد القوى  2020/2019 Eva pharma ( district manager)Bassuony.adel.b@gmail.com

ايمان صبحى فرج تناجر 2011 Marketing Specialist Ahmed_Afify88@hotmail.com

ايمان عادل الجيوشي المراكبي  2016 .. Amira shawky97@gmail.com 

ايمان عادل محمد محمود 2018 صيدلي ف صيدليه محليه  Batolbm15@gmail.com



ايمان عبدالرحمن بركات عبدالدايم  2019 صيدلي حكومي بوحدة نجريج Phalisheta111@gmail.com

ايمان عصام محمود امين السنجابي  2020 product specialist at pharmalys company in saudi arabiamahmoudelbahy30@gmail.com

ايمان محمد عادل على يونس  2019 صيدلي لصيدلية yomnaahmed151@gmail.com

ايمان محمد عاطف بسيوني عبدالخالق  صيدلى بشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة المملكه العربية السعودية2016 nadereisa5@gmail.com

ايمان محمود محمد االمين 2007 صيدلي حكومي marwa.temraz300@gmail.com

ايمان مستقيم فؤاد الصياد 2020 Clinlical pharmacist &quality specialist rashaelzahar@ gmail .com

ايمن محمد محمد سالم  2017 صيدلى لدى شركة الدواء فى السعودية+ صيدلى حكومى  ahmedhsr98@gmail.com

ايناس ابراهيم علي الذهبي 1998 صيدلي بوحده فيشا سليم ebaayasser@hotmail.com

ايناس عبدالحميد عبدهللا قنصوه 2011 صيدلى ثانى mohamedeltyeb63@gmail.com

ايناس عبدالحميد عبدهللا قنصوه 2011 خدمه عسكريه Saad.habsa@gmail.com

ايه  مجدي ابراهيم سليمان  2020 تحت التجنيد abdulrahman.mohammed.606@gmail.com 

ايه اسماعبل عبد الحميد ابراهيم 2013 صيدلي ahmedelmasry432155@gmail.com

ايه إبراهيم فتحي سلطان  اداره اكبر العمالء في شركة موندي فارما 2019 Ahmedelneny144@yahoo.com

ايه محروس عبد العزيز الدمرداش 2020 أبحث عن فرصة عمل مناسبه ahmed_alaa_123_0@yahoo.com

ايه محمد المهظي مصطفي زايد 2018 Medical Representative dr.ahmedelsaid2@yahoo.com

ايه محمد عبد الرؤوف هيكل 2014 صيدالنية بمستشفى صدر طنطا asmaaghallab1988@gmail.com

ايه ناصر ابوبكر عبدالغفار  2020 Pharmacist at pharmacySohirelatabaney215@gmail.com 

إباء ياسر إبراهيم رميح 2016 معيده bosytaha62@yahoo.com

إبراهيم حامد رشدي اللقاني 2003 Community pharmacist mahmoudghaith2018@gmail.com

إسراء السيد محمود الحلفاوي  صيدالنية بمستشفي شبين الكوم التعليمي2019 doaa.samir.1919@gmail.com

إسراء جمال صالح مدبولي  2020 بشتغل ف صيدليه  mostafaghanayem300@gmail.com

إسراء جمال عبد الفتاح زهران 2020 مجند m7md.samy3@gmail.com

إسراء رضا احمد صقر 2019 صيدلى 

إسراء صابر عبدالحميد محمد حمزة 2019 صيدلى بإحدى السالسل Yomnasalem88@yahoo.com

إسراء عبد الجابر ابو العال عثمان  2017 ضابط احتياط بالجيش Pharmacist_sayed_farag@yahoo.com

إسراء نزيه محمود أبو العنين صيدالنية كلينيكال في العناية المركزة بمستشفي أجا المركزي2008 ramy.heba88@gmail.com

إسالم حجاج عبدالحميد أبوعرب 2008 Community pharmacist ahmad_elmahdy95@yahoo.com

إسالم صبري ابراهيم محمد  2018 صيدلى بالعزبى  mahmoud.saiednada@gmail.com

إسالم محمد أحمد ُكريم 2012 Community pharmacist Ghadaelmallwany@gmail.com

إسالم محمد أحمد كريم 2012 صيدلي  elgabrya65@gmail.com 

إلهام مندوه عبد الغني طراد صيدلي في مستشفي زاوية الناعورة المركزي صيدليه النفقه والتأمين الصحي 2011 am.lotfy92@gmail.com

إهداء السيد محيي قنديل  2018 اجازه رعايه طفل  mickey_amer@yahoo.com

إيمان إمبابي إبراهيم الجرواني 2019 صيدليه abdallahaboelazm605@gmail.com

إيمان جمال السيد عبدالعزيز  2012 Toll Specialist at atco pharma aidakamel9@gmail.com

إيمان حسن أبو العال اللمعى  2013 صيدلي  Dina gamal

إيمان حسين أحمد عبد السالم صيدالنيه وحده طنبدي اداراه شبين الكوم الطبيه2010     nadia_pharma@yahoo.com

إيمان حمدي أبواليزيد أبوعلي  صيجالنية بمركز معلومات االدوية والسموم بكلية الصيدلة بطنطا2020 marwa_e96@yahoo.com

إيمان طلعت عبدالمقصود أبوالخير  2010 صيدلى  alaasadoma@gmail.com

إيمان عبد السميع محمود عمرو 2006 في انتظار التكليف Toka_elshehawy2014@hotmail.com 

إيمان عبد العظيم سعد أبوسالم صيدلي بمراقبة العهد الدوائيه باالداره الصحيه ببركه السبع2006

إيمان عالء الدين عبد الغفار منصور مديرة عيادة الصحة المدرسية قويسنا2014 abdelrahmanatef576@gmail.com

إيمان محمد إبراهيم النحاس 2020 مدير شفت بصيدلية Haiam.atef96@gmail.com

إيمان محمد محمد كمال الفرارجي  2020 صيدلي mernahabeb4@gmail.com

إيناس صبحي سعيد األشقر 2019 صيدلي لدي سلسله صيدليات Shimaasalem552@gmail.com 



إيناس عبد المنعم زهران زهران 2011 صيدالنيه بوحدة كفر المنشى Ayslyahiamohammad@gmail.com

إيناس نصار سليمان نصار  2006 اليوجد في انتظار التجنيد Zekozagho3@gmail.com

أحمد أنور مصطفى النجار 2020 صيدلي  heshamelkholy1996@gmaip.com

أحمد حسين محمد دره صيدالنيه بمكتب صحه ثان السنطه2003 Ranarashad. 5991@gmail.com

أحمد رجب زكي النمر 2002 صيدلي حكومي Fayeda982@gmail.com

أحمد سعد أحمد الشيخ 2020 صيدلي nasrmo1995@gmail.com

أحمد سعيد علي يونس  2008 صيدليات اهليه shimaashanab2015@gmail.com

أحمد سمير عبدالسالم الصعيدى 2020 صاحب صيدليه - صيدلي حكومي  drpharmaksa85@gmail.com

أحمد عادل علي علي 2018 صيدلى  ee7135353@gmail.com

أحمد عبد الهادي عبد الهادي سليم  2016 صيدلى بمستشفى رمد طنطا

أحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن زينة  2012 صيدالنية بمستشفى رمد طنطا

أحمد عبدالفتاح النادي عثمان 2002 ليس بعد merna198ali@gmail.com

أحمد عبدالمحسن محمود أبوعجيله اخصائي مكافحة عدوي بالمعمل األقليمي المشترك2019 mayarhesham99999@gmail

أحمد عالء الدين ابراهيم القزاز 2020 QC Analyst at Global Pharmaceutical Industries ahmed.bardakheny@gmail.com

أحمد عالء محمد عبد الجواد 2020 بكالوريوس صيدله raniaelgammal77@gmail.com

أحمد فتحي عزب الجابري  2020 صيدلي M.hassan6814@gmail.com

أحمد مجدي يونس طه 2019 منتظر التكليف samiaaziz343@yahoo.com

أحمد محمد إسماعيل الجندي 2020 ��(في الجيش )حامي الوطن 

أحمد محمد عبداللطيف البردخيني 2018 صيدالنيه  fatmaammar977@gmail.com 

أحمد محمد محمد عفيفي 2010 صيدالنية   aaa.aaa_2015@ yahoo .com

أحمد محمد منير أحمد 1995 تحت التكليف Ehdaa.elsayed@yahoo.com 

أحمد معوض حسن علي  2000 صيدلي في صيدليه بيزاميدز hamdydarwish28@gmail.com

أحمد نهاد السيد عبدالصادق 2019 community pharmacist

أحمد ياسر فتحي عوده 2016 صيدلى  Shereenelnagar09@gmail.com

أحمد يوسف حسن عبدالنبى 2016 صيدلي  salmatolba13@gmail.com

أسماء إبراهيم عبدالفتاح عماره 2019 صيدالنيه بمستشفي حكومي  dsoliman048@gmail.com

أسماء أحمد السيد إبراهيم 2007 صيدلي nohasalem785@gmail.com

أسماء أحمد محمد زيادة 2014 صيدلي حكومي drsarazeidan@yahoo.com

أسماء جابر محمد عبدالرحمن 2012 طبيب صيدلي muhammed.m.ebrahim20717@gmail.com

أسماء حافظ ابراهيم محمد 2012 صيدليه خاصه Esraa reda

أسماء حمدي أحمد عبد المطلب  2017 صيدالنيه بوزاره الصحه sarasalama236@gmail.com

أسماء صبحى محمد عبدالعزيز  2014 Community pharmacist mohammedaboomar80@gmail.com 

أسماء عاصم يحيى غالب صيدلي في شركة الدواء بالسعودية2010 rabehmaged@gmail.com

أسماء على محمد محمد  صيدالني بمكتب صحه اول طنطا 2016 Oaya6307@gmail.com

أسماء محمد السيد شعالن  صيدلي ف صيدلية الشفاء ب كفرشكر 2019 Ahmednehad011177@gmail.com

أسماء يسري أبوزيد شحاتة أبوزيد  صيدالنيه بمستشفى المنشاوي العام2020 Bassantelmenshawy@gmail.com 

أمانى سعد جابر عبد السالم 2001 صيدالنيه  Sara_love001@yahoo.com 

أمانى صالح الدين شاكر هالل  2014 ليس بعد

أماني كمال حسب هللا علي 2019 مدير صيدليه شفاء بمدينه بدر Osamabaily@gmail.com

أماني لطفي عبد العزيز حسن 2016 ال يوجد ahmedkenawy141@yahoo.com

أماني محمد علي عمارة صيدالنيه في مستشفي محله مرحوم2002

أمل حمدي حامد المناوهلي 2018 صيدلى بصيدليه االسعاغ Merihan.metwaly@gmail.com

أمنية شريف عادل ندا  2019 صيدلي M.Mishmisha@yahoo.com 

أمنيه محمود محمد شعالن  2020 صيدلى بإحدى الصيدليات sadekmohammed51@gmail.com 



أميرة أحمد السيد محمد 2010 صيدالنيه  esraasaber405@gmail.com 

أميرة شامخ محمود عبد الحق 2011 صيدلى حكومى 

أميرة شبل عبدالعزيز رضوان مفتشة صيدليات بإدارة الصيدلة بطنطا2018 may_hammam_135@hotmail.com 

أميرة عبدالنعيم عبدالغني الزناتي 2020 اداء الخدمة العسكرية hussein.mr90@yahoo.com

أميرة على أمين الظريف 2013 صيدالنيه بحميات زفتي  safaaelgaml@yahoo.com

أميرة محمد عبد الحافظ شحاتة غنيم  2020 صيدلي حكومي enasabdelhameed89@gmail.com

أميرة ممدوح شاكر الحنفي 2009 صيدلي a.samir.gamiel@gmail.com 

أميره رءوف أحمد اإلبياري 2018 صيدلى Khabdou68@gmail.com

أميره على إبراهيم القرضاوي  2012 صيدلي  m_karam82@yahoo.com

أيات محمد حمدي مصطفي  2015 كلينكال صيدالنيه و دكتوره تغذيه Amerahmagdy700@gmail.com 

أيات محمد حمدي مصطفي العيسوي  2015 االدارة الصحيه بكفر الزيات Mai.sadek1919@gmail.com

أية هللا محمد يوسف بكر الخولى  2018 Community pharmacist  Ayashaltot36@gmail.com 

أية رضا عباده محمد هيبه 2020 صيدالنية حره Basmaesam68@Gmail 

أية عبد الحميد حداد هيكل  2014 صيدلي حكومي  Marooooo1983@gmail.com 

أيه محمد مصطفي الحبال  2010 صيدالنيه  Bobbonoda@gmail.com 

آالء أسامة محمد المنشاوي  2019 صيدلي حكومي  mohamedhamza232530521113@gmail.com

آالء أسامة محمد المنشاوي  2019 MOHAMEDIG1997@GMAIL.COM ال يوجد

آالء صبحى السيد عثمان 2017 حديثة التخرج  Aya.abada.708@gmail.com 

آالء طارق محمد صالح الدين السيد 2020 صاحب صيدليه NAGYAHMED294@GMAIL.com

آالء عادل حسن حافظ  2014 صيدلي بصيدليه اهليه  khldbwtlb@gmail.com

آالء مجدي محيسن شعيب 2016 صاحب صيدليه hod1620@gmail.com

آيات عاطف عبدالهادي محمد  2019 صيدلي حر Ph.mo.alashmony@gmail.com

آيات فوزي زكي شريف صيدالنيه بالعمل اإلقليمي المشترك بشبين الكوم2008 sherooqessamf9@gmail.com

آيات محمد امين رية  2008 صيدلي حكومي pharmacistghadarashad@yahoo.com

آية أحمد علي كشكل 2018 صيدلي بصيدليه اهليه 

آية أحمد محمد عامر  2014 صيدلي  Mahmoudelbalshy28@gmail.com

آية حسام علي صالح 2019 صيدلي حر hudamohamedalinagy1995@gmail.com

آية عاطف محمد عبد الستار صيدلى بمعامل وزارة الصحة المركزيه بالغربيه ٢٠١٩/٢٠٢٠ Soaadmahmoud309@gmail.com

آية عبدالحميد باشا عفبفى  صيدالنيه بمستشفى رمد شبين الكوم2019 doctorsagy@gmail.com

آية عبدالفتاح السيد األودن 2011 Community pharmacist at nahdi medical company ksaPh.mu.abustate92@gmail.com

آية على توفيق حموده  2020 صيدلي بشركة النهدى  Alirisha2015@gmail.com

آية محمود عبدالعزيز البرماوي  2020 صيدلي بمستشفي قطور  Totti.volt@gmil.com

آيه هللا محمد بسيونى ايوب  2019 صيدلي حر Princess_miro66@yahoo.com

آيه ايهاب السيد مسعود 2019 Community pharmacist Saydasamy@gmail. Com

آيه حسين عبد الرحيم الدمراني 2012 Community pharmacy aya65306@gmail.com

آيه خالد وهبة الشريف 2019 Community pharmacist eslamkhalid1111111111@gmail.com

آيه ربيع على سالم 2020 منسق جوده باالدارة الطبيه   hanady.fathy79@gmail. com 

آيه عادل محمد مسلم صيدالنيه بوزاره الصحه واخصاءي تغذيه عالجيه واكلينيكيه2019مايو  Basmaeldesoky_22@gmail.com

آيه عبد الحافظ عكاشه فرحات  2011 صيدليه hamadafikry933@yahoo.com

آيه عبد الحليم مصطفى عابدين 2011 صيدلي ف صيدليه dinateama8@yahoo.com

آيه محمد إسماعيل شلتوت  صيدالنيه بجامعه طنطا قسم طب االطفال2018 اليوجد

آيه محمد عبد اللطيف مصطفي حماد صيدالنيه بوحده طب اسرة حصه آبار مركز بسيون 2014

آيه محمد عبد هللا شمس  صيدلي مركز معلومات دوائية بمستشفى الباجور2020 dr.sohaaatya@gmail.com

آيه محمد مصطفى التراس  2012 صيدليه الحداد   .



آيه محمود عبدالحميد نورالدين 2020 بدور على شغل  mirnamaroufe91@gmail.com

آيه محمود علي داود 2018 صيدلى  Haduraalhagali@gmail.com

بتول رافت يوسف ابو العنين  2020 ��مستنيه التكليف  molololo2019@yahoo.com

بربارة القس مقار يوسف حنا 2019 صيدلي بمستشفي ابيار المركزي  Ahmedmas904@gmail.com

بسمة أحمد توفيق عالم  2019 صيدلي تاني dremanesam70@gmail.com

بسمة خالد محمد يوسف قمح 2017 صيدالنية بالمحلة العام elhammandouh.t@gmail.com

بسمة عبد المرضي محمود رمضان 2012 صيدلى حكومى radwanzainab665@gmail.com

بسمة عبدالباسط السيد مأمون 2014 Community pharmacist Sanaayossif@gmail.com

بسمة محمد عبدالمنعم محمد سعد الدين  2019 صيدالنية بوزارة الصحة HasnaaBahaa93@gmail.com

بسمه ابراهيم ابراهيم الدسوقي  2012 صيدلى حكومى  Ph.ramymohamed@gmail.com 

بسمه احمد فهيم مرسي 2020 صيدلى  Sara.rezk.102@gmail. Com 

بسمه صبحى عاطف خطاب 2019 دكتورة صيدالنية  esooss123456789@gmail.com 

بسمه عادل عبدالفتاح عزام 2008 صيدالنية Eman99461@gmail.com

بسمه عبد التواب أحمد أبو حسن 2020 Community pharmacist Salmareda151@gmail.com 

بسمه عبدالرحمن عبدالقادر عبدالرحمن 2011 صيدالنيه بمستشفى صدر طنطا arslanarwa@gmail.com 

بسمه عصام صديق محمد  2018 صيدلى مستشفى hagarsamy444@gmail.com

بسنت أحمد عواد عبدالمقصود  2016 ال توجد

بسنت جمال رجب محمد خليفة  2020 شركة  Ph.karimmaher10@gmail.com 

بسنت عصام محمدي زيدان  2020 صيدلي حكومي ggwely 892@gmail.com

بسنت عالء الدين حسين المنشاوي 2014 صيدلي Hamzawy71@gmail.com

بسيونى عادل بسيونى عبد المعطى صيدالنيه بمستشفى جراحة المخ واألعصاب بميت خلف2012 doaaelhosseiny1@gmail.com

بولس عاطف عبده سعد 2019 في صيدليه  Farahatmayada11@gmail.com 

تامر ناجي جرجس اسعد 2006 صيدلي  Wesamnigm473@gmail.com

تسنيم  2018 في صيدليه souadmahmouad@yahoo.com

تسنيم صالح محمد االبجر صيدالنية بمخازن اإلدارة الطبية بمنوف 2020 drshemy12345@gmail.com 

تسنيم صالح محمد االبجر 2020 صيدالنية بمستشفي الرمد

تغريد عبد الشافي مصطفي سالمة 2019 صاحب ومدير صيدلية 

تقي محمد عبده الشهاوي 2019 صيدليانية Emaamr85@gmail.com

تهانى أحمد محمد عياد 2003 صيدالنيه بمستشفى جامعة طنطا

ثناء سعد عبدالحميد عبد العاطي صيدالنية بمركز المعلومات الدوائية بمركز صحة أسرة العمراوى باإلسكندرية 2012 Sfarouk1910@gmail.com 

جابر عبد العزيز جابر الجيزاوى 2017 صيدلى حر

جمال شبل محمد نجم 2000 في صيدلية المنوفية  Basma.ahmad.allam97@gmail.com 

جهاد ابراهيم السيد محمد  2017 صيدلي حر dr.mahmoud7580@gmail.com 

جهاد احمد عبدالحميد ابوفاطمه 2019 صيدلي  asmaamardi@yahoo.com

جهاد احمد محمد المشد 2008 صيدلى حكومى  Hossamzaideman@gmail.com

جهاد محمد بدرالدين محى الدين  2014 صيدلي Mohamed_mu12@yahoo.com 

حاتم محمد السباعي أبوطالب صيدلي بصيدليات دلمار و عطاهلل 2010 Muhammad.tarek@gmai·.com

حازم خالد محمد طاحون 2019 Marketing & training manager openheart100@gmail.com

حامد عبدالعزيز بدوى القصيف 1998 صيدالنية بمستشفي رمد طنطا magdanawar557@gmail.com

حسام عبدالمنعم طه زايد 2011 صيدلى  yoyasham67@gmail.com

حسام محروس احمد جادهللا  صيدلى اكلينيكى بمستشفى حكومى2018 raniaalihemdan@gmail.com

حسن السيد محمد الداهس 2017 Pharmacist abudief.yasmen@gmail.com

حسناء بهاء حلمى عبد السالم سالم 2016 صيدلي حكومي  Basantawad94@gmail.com 

حسناء نصار علي احمد  2020 صيدالنيه  nourhanpharma@gmail.com 



حسين أحمد حسين الديسطي 2019 صيدالنيه بمنطقة الشروق الطبية 

حمدي محمد بدوي درويش 2021 Community pharmacist Esraaph32@gmail.com

حنان ابراهيم عبد المقصود ابراهيم  صيدالنيه بمركز طب االسره بالعبور2018 Walaaelkholy93@yahoo.com

حنان احمد صالح جبريل  2008 Pharmacist omniaesam015@gmail.com

حنان توكل عبد البارى عبد البارى ابو عطاهلل 2008 صيدالنيه بمستشفى الشروق العام Dr.rashasaad90@gmail.com

حنان خيري محمد الجبالي 2006 ال اعمل   Heba.abulazm@yahoo.com 

حنان على محمود فايد 2019 ال يوجد 1233aya@gmail.com 

حنان فتحي احمد خميس  2019 صيدالنيه بمستشفي حميات بسيون

حنان فؤاد محمود عوض  دور مايو٢٠٠٣ خريج حديث.بيدرب   ahmed_salahtaha72@yahoo.com

حنان محرز محرز زكى  2020 اعمل بصيدليه docbasma712@gmail.com

حنان محمود أبو اليزيد الفقي 2009 صيدلي hatemabutaleb@gmail.com

خالد محمود عبدالحميد عبده 1992 Store manager at alnahdi ksaFastforword2222@gmail.com

خديجة عبدالحليم احمد عبدالحليم 2016 صيدلى  mhmd28838@gmail.com

خلود ايمن السيد حسن  weصيدالنيه ب االداره الطبيه بشركه 2019 aya.misalam@gmail.com

خلود حواش رزق حواش 2019 مستنية التكليف hagarmohammed94@gmail.com

خلود خالد إبراهيم بسة 2020 صيدالنيه  Dr.amany_yehia@yahoo.con

داليا السيد أحمد نده سيد أحمد  2013 صيدلي حكومي Alshaymaa Ali 90@gmail.com 

داليا حمدان احمد مطاوع مدرس بكليه الصيدلة الجامعه المصريه الروسيه2018 heba_yassin@eru.edu.eg

دعاء احمد السعيد فرهود  2019 تكليف salsabeel.ibrahim3zzt@gmail.com

دعاء السيد علي الحسيني 2009 صيدلى حر emymostakeem@gmail.com

دعاء أحمد فريد أبو سالم  مدرس مساعد القانون الجنائي بكلية الحقوق 2014 dr.eman.aboelkhair@gmail.com

دعاء سمير محمد أبو السعود 2006 صيدلية 

دعاء عيد عبدالرحمن عبدالرحمن  2019 صدالنية بالمعمل المشترك ببنها Sammora.so0@icloud.com

دينا اشرف السيد عباسى مدير أمراض معدية منطقة عين شمس القاهرة2020 Nodamegastar@gmail.com

دينا اشرف السيد عباسى صيدلي بمركز الرعايه الصحيه االوليه بميت حبيش البحريه 2020 zaza2014.mef@gmail.com 

دينا اشرف السيد عباسى 2020 صيدالنية بمركز صحى

دينا جمال احمد منصور 2019 No work marwamustafa977@gmail.com 

دينا سالم محمد رشاد جاب هللا 2016 صيدلى حر Docmomenarady@yahoo.com

دينا طارق نجيب قشطه 2018 صيدلي حر

دينا طه محمد الحناوي 2013 صيدالنيه فى صيدليه الشيخ rehamrageh@yahoo.com

دينا عادل عبد العظيم حجازي 2010 صيدالنية بصيدلية القفال Safahassan16@gmail.com

دينا عادل عبدالعظيم حجازي صيدالنية بالوحدة الصحية بأم خنان إدارة قويسنا منوفية 2010 shosho.shosho201032@gmail.com

دينا عادل عبدالعظيم حجازي 2010 طبيب صيدلي ahmed_phd@hotmail.com

دينا عبدهللا العليمي الخولي 2019 ال 

دينا عبدهللا محمد طعيمه 2019 صيدلي بوحده صحيه

دينا محمد حسن خلوصي  2004 Store Manager at Al Nahdi pharmacy ,Riyadh mahmoudgamil321@yahoo.com

دينا محمد سليمان راشد 2013 اعمل في صيدليه Dooora161@gmail.com

دينا مصطفى عبد الوهاب حنوره 2013 مستشفي االسره بالبتانون 

دينا ياسر عبدالحميد عامر  2020 clinical pharmacist at elbagour general hospitalfatomamohamed521@gmail.com

رابح ماجد محروس بدرالدين 2014 في انتظار التكليف  Sasofirst2011@gmail.com

راجيه عيد خليفه محمد  2016 مسؤل جودة بمستشفى راس سدر  nodyammar@yahoo.com

رامى محمد عبدالحق العريان 2014 Community pharmacist Www.bossymohamed96@gmail.com

رانيا رياض محمد امام 2012 Hospital pharmacist alaa.shoeib.94@gmail.com

رانيا سالم عبد المعز ابو شنب 2019 صيدالنيه sabreena083@gmail.com



رانيا عادل محمد حسيب 2019 ال يوجد M. Mandour1996@gmail.com

رانيا عبد الحميد زكى خليل  2012 ..

رانيا على عبد الكريم حمدان 2014 حاصله على بكالوريوس صيدله basma.khattab22@gmail.com

رانيا فريد محمود عبد الرازق صيدالنية بمستشفى المنشاوى العام بطنطا2012 enas_zahran@hotmail.com

رانيا محمد عمر الحبال 2014 ال يوجد   emansherif1121995@gmail.com

رباب رمضان محمد محمود جبر 2018 صيدلى ahmedsamir19797@gmail.com

رباب كمال محمد ميره 2011 صيدلي بمستشفي بركة السبع  Roomaageeza@gmail.comq

رباب محمد محمود لطف هللا 2004 في انتظار التكليف amira.shipl2017@gmail.com

رجاء اسامه عبدالسالم عمار 2019 Community pharmacist Kareemyousef987@gmail.com

رحاب ابراهيم محمد شاكر ضيف  1996 Medical team of Multinational Corporationdr_eslamkorayem@yahoo.com

رحاب جهاد محمد الشهاوى  2018 خبير بالطب الشرعي ewaidawalaa@gmail.com 

رحاب ربيع أبواليزيد أبوزيادة 2019 هشام عبدالعزيز. صيدالنيه بصيدليه د  Doaaxo@yahoo.com 

رحاب رجب رمضان الجبرى 2014 صيدلي  Danbeauty.sr@gmail.com

رحاب صالح حمدي صالح 2011 عمل ف صيدليه esraa.elrais@gmail.com

رحاب نبيل السيد رضوان 2004 صيدلي  emanmohamed@yahoo.com 

رشا احمد محجوب احمد صالح  2002 صيدالنية بادارة ايتاي البارود Maysa Hendawy

رشا سعدالدين عبدالجواد سالمان 2012 صيدالنيه monaghanm50@gmail.com 

رشا عادل علي الظهار 2002 المنوفية .صيدالنية بمستشفي منوف العام 

رشا عبد المرضى عبد التواب عبد الرحيم  1998 صيدالنية بوحدة هورين الصحيه Asehamada@gmail.com 

رضا مصطفي عبد الوارث زهران 2020 صيدلي باحدي صيدليات  ayamagdyibrahim22@gmail.com 

رضوة محمد عبدهللا سيداحمد 2019 صيدالنية في صيدلية خارجية ال يوجد حاليا  

رضوي الجزار 2011 صيدلي بمستشفي جامعة طنطا nehal.pharmacist@yahoo.com

رغدة السيد عبد الفتاح نوفل  2014 صيدالنية  hasnaanassar797@gmail.com

رنا اسامة ابراهيم احمد 2018 Governmental pharmacistrmahmoud232016

رنا اسامة ابراهيم احمد  2018 أعمل بصيدلية أهليه hadeernasser49@gmail.com

رنا السيد حامد شمس الدين  2012 صيدالنيه بوزاره الصحه

رنا ايهاب محمد ابو عبدهللا 2011 صيدالنية بوحده ميت السودان Hebaelbrolosy 1991@gmail.com

رنا رأفت فتوح عبداللطيف عياد 2016 صيدلى حر  saraessam831@gmail.com 

رنا رشاد صالح شهاب الدين صيدالنيه بمستشفى كفر الزيات العام 20142 basma.shaden@gmail.com 

رنا علي بسيوني الفقي مدير جهاز السالمة بمستشفى المجمع الطبي النموذجي 2018 Saraebaid2002@gmail.com 

رنا هشام عبد الرحمن محمود 2019 مستشفي جامعه طنطا Ghorabahshrook3@yahoo.com 

رنيم على عبد المجيد شريف صيدلى بمستشفى خاص وصيدلى بصيدليه صالح الدين2012 amiraana@yahoo.com

روان السيد عبدهللا الوراقي 2013 صيدلي حكومي Heshamkhairy2016@gmail.com 

روضة أحمد أحمد النعا  2019 اعمل فى صيدلية  magdymarina19@yahoo.com

روضه سعد ابراهيم ذكرهللا  2018 مندوب دعاية طبية Dr.ahmedsamir91@gmail.com

روضه فريد محمد العريان  صيدالنيه بوحده خرسيت الصحيه 2020

ريم جمال عبد العزيز عباده 2011 صيدلي Ahmedalaa44444@gmail.com

ريم علي ماهر محمد عجيزة 2016 صيدالنية بمستشفي حميات بنها  emanalaa5@gmail.com 

ريم ماهر عثمان يوسف 2014 صيدلي بصيدليه خاصة Yasmeen.fathy993@gmail.com 

ريم محمد عبد الغني حسب هللا  2014 صيدلي في صيدليه خاصه zahran.reda467@gmail.com

ريهام خالد عبدالمنعم السبكي 2020 Medical purchase(purchasing specialist)www.01141072281.com@gmail.com

ريهام راجح عبد الحميد عبد الفتاح 2018 مديروصاحب صيدليه ايه هيكل  ayamohamed107092@gmail.com

ريهام عبدالحميد فتحى عبدالحميد اسماعيل 2014 زوجة وأم مش بحفظه

2016 ريهام عزت عبدهللا قنومة  صيدلي بوزاره الصحه



ريهام مجدي حسن سرسيق  مستشفي المنشاوى اشراف وحدة المستلزمات 2018

ريهام محمد علي عابدين 2009 المخزن الفرعي بالمحله ثان  Shaimaa elzabalawy@gnail.com

ريهام محمد متولي احمد طبيب صيدلي اكلنيكي بمستشفى العلمين النموذجي2002 Xdoaax2010x@yahoo.com

زكي درويش زكي زغو 2020 فى صيدلية  helgalfy555@gmail.com

زياد مصطفي محمد متولي 2016 تحت التكليف  dr.esraasaber96@gmail.com 

زينب محمد سعد محمد العزب العماوى  2009 صيدلية omar.nasr17@gmail.com

زينب محمد سعد محمد العزب العماوى  2009 Community pharmacist Googlehagarromeh80@gmail.com

زينب وحيد عبدالمنعم الفقي 2013 جارى البحث yehia2632920@gmail.com

زينه الجعفري احمد الغتوري  2019 Product manager, امين مساعد لجنه الصحه والسكان بحزب مستقبل وطن لمنطقه طنطا, صيدلي ترصد بمستشفى الحمياتm2020attya@gmail.com

ساجي أشرف مصطفى خاطر 2010 صيدلي في صيدليه اهليه  Abdo.eldaly51@yahoo.com 

سارة جاد عبدالفضيل عبدالحميد 2020 صيدلي مجتمعي Eladelabas@gmail.com

سارة رزق احمد عبدالعزيز  2019 مدير صيدليه مجتمعيه ghadaaboelezz95@gmail.com 

سارة سمير محمد عزام معيدة بكلية الصيدلة جامعة مدينة السادات 2019 rehamkannouma@gmail.com

سارة عادل توفيق العتباني 2014 رائد صيدلى بالقوات المسلحة arhkha2020@yahoo.com

سارة محمد محمد أبوزنة  2011 Senior Director - AbbVieMostafa_n@hotmail.com

ساره احمد سعيد على عبد الهادى حموده 2012 مجند alialphery@yahoo.com

ساره أيمن محمد النوري  جامعه مدينه السادات- مدرس علم األدويه والسموم البئي 2020 Manar.eltabaa@esri.usc.edu.eg

ساره جالل عبدالعليم عبدالغني مدير مخزن الطعوم باإلداره الصحيه بالسنطه2012 Soharody81@GMAIL.com

ساره خيرى ابراهيم عبيد 2003 صيدلي مكلف إن شاء هللا  dinaelkhouli31@gmail.com

ساره خيري احمد الشافعي  صيدلي حكومي و صاحب مخزن مستلزمات طبيه و مستحضرات تجميل 2016 Mohamed.nosser93@gmail.com

ساره رمضان فتحى محمد 2018 صيدلى ahmedesyyad@gmail.com 

ساره سامي عبد الهادي حماد 2013 مسؤل مكافحة عدوى  Salwahussein 186@gmail.com 

ساره سالمه حسني جابر 2013 Qualified person for Pharmacovigilance Barbaraelqomosmakkar@gmail.com

ساره سليمان حسين شادي  2002 صاحبة صيدلية ghdmohamad@gmail.com

ساره سمير محمد المنشاوى احمد  صيدالنيه بوحده طب اسره الطرح2013 Bosymordy@gmail.com 

ساره صبحي فتحي الشامي  2020 صيدالنيه norhanessam297@gmail.com

ساره صبحي نصر عبد الليطف 2015 صيدالنية حرة hanaa.hegazi@gmail.com

ساره عبد العزيز عبد الحميد الشعراوي 2011 ال يوجد dinaelbedewy2@gmail.com

ساره عبد المحسن أمين الشاذلي  صيدالنيه بمستشفى المنشاوي العام2013 Mayfouad88@gmail.com 

ساره عبد المرضي محمود رمضان  2019 صيدالنيه ف وحدة صحيه nermeenb19@gmail.com

ساره عبدهللا مصطفى زيدان صيدلي قسم داخلي بمستشفي جامعه كفر الشيخ 2012 Phdrelsayed2014@gmail.com

ساره عصام الدين محمود مفتاح  صيدالنيه بمستشغي المنشاوي العام2019 Heartwhisper1010@yahoo.com

ساره على على البابلى 2020 صيدلي في صيدليه دكتور حسام  bakoor.38@gmail.com

ساره فوزى السيد عبد الحميد عبد ربه 2011 مدير وقائي أداره بسيون الصحيه Shimaadr6@gmail.com

ساره كامل ابراهيم كامل صاحبة صيدلية واعمل بالوحده الصحيه 2009 mmgy22015@gmail.com

ساره كرم عبد الخالق ابو سالم 2018 طبيب صيدلي حكومي  Hagar_samy@ymail.com 

ساره محمد عبد العزيز راشد 2008 صيدالنيه فصيدليه خاصه  ragaaammar9@gmail.com 

سالى عبدالوهاب أحمد عصر 2010 ال يوجد Monem.salma2@gmail.com

سالى فاروق عبد اللطيف غانم صيدلي حكومي ف اجازه لظروف السفر2004 dr.sarakamelibrahem@gmail.com

سامح محمد مجدي حامد 2011 دكتور حكومي

ساميه عزيز موسي حجر 2019 Comunity Pharmacist Alshaimaa098@gmail.com 

سعاد محمود صبحى ابراهيم  2016 صيدلي ف صيدليه  khokha0956@gmail.com

سعاد محمود فريد خيره 2018 اجازه رعايه طفل

سعد احمد سعد حبسه صيدالنيه بقسم مراقبة العهد الدواءية بإدارة منوف الطبية2019 Afafsaad845@gmail.com 



سلسبيل ابراهيم محمد عزت مغيث 2018 صيدالني Dr.kabil22@yahoo.com

سلسبيل عماد الدين مصطفي محمد  2014 رعايه طفل  Gehadibrahim276@gmail.com 

سلمى احمد محمد عبد المنعم  2019 صيدلى حكومى asmaa142690@pharm.tanta.edu.eg 

سلمى رضا عبد العزيز حامد  2019 ال يوجد hananfathy7700@yahoo.com

سلمى شريف محمد شعيب  2018 MR Abdull.habsa@gmail.com

سلمى محمد مصطفى طلبه 2020 شيفت ف صيدليه  alaasamir829@gmail.com

سلمي إبراهيم سعد إبراهيم 2004 صيدالنيه بحميات طنطا 

سلمي فوزي محمد عبد النبي 2020 صيدلى mennaosamaseada@gmail.com

سلوى حسين أحمد شعير صيدالنيه بمستشفي الباطنه والمسنين بجنزور2016 Ayaismaeel11666@yahoo.com

سماح محمد محمد اسماعيل الجلجل  (قطاع خاص)صيدالنيه في مستشفى الكويتي التخصصي ببنها 2019 Maryamhelmi198@gmail.com

سماح محمود فرج عبدهللا  قسم األغذية- صيدالنية بالمعمل اإلقليمي المشترك بشبين الكوم 2017 Sarahsamy.1992@yahoo.com

سمر أحمد محمد نصار  مركز طب االسره بالجعفريه السنطه الغربيه2011 Ayam58677@gmail.com 

سمر سامي السيد جمال الدين 2010 اعمل ف صيدليه  ayarabia96@yahoo.com

سمر سعيد محمد قاسم 2017 صيدالنية totosalama727@gmail.com

سمر عبد العظيم حسن محمد 2016 صيدلي في صيدليه اهليه  Aya.kelsherif@gmail.com 

سمر عبد الغني ابراهيم الدمياطي 2009 ��صيدلى تحت التكليف  drsara131@gmail.com

سمر كامل محمد احمد  2015 اعمل فى صيدلية خارجية 

سمر محمود محمد الصاوى رحاب 2010 صيدلي  ahmedshaikh1998@gmail.com

سمر مصطفى حسن الخطيب  2008 Medical rep Johesham@yahoo.com

سمية سعيد محمد جويلي 2019 صيدالنيه Esraa_ Elhalafawy @yahhoo. Com 

سناء يوسف عبد هللا داوك 2019 صيدالنية mena.omar65@gmail.com

سها توفيق عبد الحميد مصطفى 2013 Medical representative ar1028827@gmail.com 

سها محمد عبد المنعم عطية 2013 صيدالنية في صيدلية برايفيت Ranaosama519@gmail.com 

سهام السيد سعد ابراهيم المالح 2014 صيدلى حر صاحب صيدليات amr.ali.elghreeb80@gmail.com 

سهام ربيع بيومي إبراهيم 2014 صيدلي mahmoudeisa7755@gmail.com

سهام ربيع بيومي إبراهيم 2014 Business Development managerMohamed.bastaweesy@spimaco.sa

سهير عادل توفيق العتباني  2020 ال أعمل حاليا  Ahmedyounes880@yahoo.com 

سهير عادل توفيق العتباني  2020 ال وظيفه Aya NourEldien

سوزان عبدالناصر محمد ابو العزم  اإلداره الصحيه بركه السبع منوفيه2008

سوسن ابراهيم الدسوقي محمد قمر الدوله صيدلي بمركز الرعايه الصحيه االوليه بكفر عصام2008 olaadel306@yahoo.com 

شادي محمد حسن القليوبي  2007 ال اعمل rihammagdy95@gmail.com

شروق أحمد محمود جادهللا  2019 صاحب صيدلية  dr.moustafakhedr@yahoo.com

شروق عصام الدين عبد الفتاح عمارة 2016 صيدليه asmaamousa143@gmail.com

شروق محمود رياض غرابه  2013 Community pharmacist ibrahimsaber150@gmail.com

شريف رضا عبدالرحمن فرج الزيات  2014 صيدلي في صيدليه اهليه  Latifaadly492@gmail.com

شريف عبدالرحمن عبدالرحمن المحسناوي 2020 Sterile production managerdrdiaaelfeky@gmail.com

شريف عبدالمنعم محمد ناصف صيدلي حكومي مع صيدليه خاصه2010

شريهان عادل احمد المحالوى 2006 صيدلي حر Ahmedlchillieni@gmail.com

شوزان فاروق امين محمد  2002 صيدلي Esraa4721@pharm.tanta.edu.eg

شيرين فؤاد محمد عواد النجار 2019 صيدلي Ahmed.ehab97@hotmail.com

شيماء احمد احمد السيد  2020 صيدلي حكومى  olaot468 @gmail.com

شيماء أبوالمعاطى حامد ذكى  صيدالنيه بوحده صحيه إدارة شبين الكوم2014 nadia_pharma@yahoo.com

شيماء تحسين محروس الهبيرى 2020 صاحب صيدلية خاصة phsalama80@gmail.com

شيماء حسن محمود زكي رفعت 2012 Community pharmacist mernamaher856@gmail.com



شيماء عبد الحميد زكريا الشهاوي  2005 ال اعمل

شيماء عبد الرحيم السيد الزعبالوي 2002 صيدالنية في وحدة صحية monmonhathout@yahoo.com

شيماء عبد المقصود احمد علي  2018 صيدليات اهليه ibrahimnagy311@gmail.com

شيماء عمرو احمد داود 2019 صاحب و مدير صيدلي geronimo0000@yahoo.com

شيماء محمد احمد الكيال صيدالنية بمستشفى الجلدية بكفر الشيخ 2006 Sarag2855@gmail.com

شيماء محمد احمد علي شنب 2020 صيدالنيه  Ranahesham510@gmail.com

شيماء محمد عبد العزيز الفرماوى  2012 Clinical pharmacist yasminesaied1994@gmail.com

شيماء محمد عبد الفتاخ زهرة 2009 صيدالنيه باداره زفتي Mouaazsaber@gmail.com

شيماء مصطفى احمد عيد 2006 ف انتظار التكليف  eadel8763@gmail.com

شيماء مصطفى احمد عيد 2006 صيدالنية في هشام وفؤاد wafaa.osama1496@gmail.com

شيماء هشام نبيه الشيمي 2012 صيدلي درجه اولي Rehabnabil1313@gmail.com

صابرين حمدي عبد الرحمن حسن 2019 في صيدلية yassoashraf96@yahoo.com

صابرين حمدي عبد الرحمن حسن 2019 مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية Dr_ayatraia1986@yahoo.com

صبح عباس صبح ٩٨مايو  صيدلي yomnaahmed151@gmail.com

صبحى فكري صبحي يونان 2011 صيدلي إنتاج Sherif.Nasef@gmail.com

صفاء احمد اسماعيل حتاته 2002 صيدالنيه بمستشفي اشمون العام NoraZalabia1989@Gmail.com

صفاء خليل الدمرداش الجمل 2009 صيدلي حكومي بوحدة صحية

صفاء عيد طلب مدكري 2011 Product Manager dr_nady2020@hotmail.com

صفاء محمود عبد الفتاح الغنيمى صيدلي ف مستشفى الحرس الجمهوري2018 muhamedkandel@yahoo.com

صفى حسن محمد فرغلى 2019 صيدلي بصيدلية اهلية  3mr1991.am@gmail.com

ضحى طارق على السيد 2020 Pharma Sales Supervisor - Nestle NutritionDr.mogalal@gmail.com

ضحي نور الدين معروف الجزار 2020 Hospital pharmacist Hassaneldahes@gmail.com

ضياء عبد السالم جالل الدين الفقي 2004 Community pharmacist ayakashkal@gmail.com 

طارق محمد حامد عبد المجيد 1996 صيدالنية بوحدة عياش الصحية  www.whiteheart.alex@gmail

عادل عباس محمدي عيسى عندي صيدليه واستوديو سكين كير في شرم الشيخ 2018 Norakhattab90@gmail.com

عايدة محمد كامل محمد عبد الحميد  2018 ال يوجد  amira.elzanaty2525@gmail.com

عبد الرحمن محمد رشاد الحسيني  2018/2019 صيدلي حكومي Amirashaker306@gmail.com

عبدالحميد محمد عبدالحميد ابوزيد صيدلي قسم بمستشفي بركه السبع المركزي 2016 Asmaahamdy49@gmail.com 

عبدالحميد مسعد محمد الصعيدى 2013 صيدلى d01022363640@gmail.com

عبدالسميع السيد عبدالسميع عبدالمعطي 2020 صيدالنية salahtasneem041@gmail.com

عبدالعزيز منصور عبدالعزيز العرابي  2014 صيدالنية حكومي

عبدالفتاح محمد إبراهيم شريف 1995 صيدالنية بصدر زفتى hala.agha23@gmail.com

عبدهللا ابو العزم شبل الدسوقى  2020 Community pharmacist Ahmeddoma56@gmail.com

عبدهللا سعيد عبدهللا فحيل  2013 ال اعمل حاليا esraa.mofreh11138@gmail.com

عبدالمعطي محمد عبدالمعطي الدالي  2020  Saramohamed89@gmail.com دكتورة صيدالنية ببركة السبع 

عبير احمد عبد الرحمن ابو العطا 2016 صيدالنية بمستشفي رمد طنطا 0

عبير صالح احمد مزروع  2020 مفيش mennaosamaseada@gmail.com

عبير عادل عباس المنشاوي 1995 استاذ مساعد ورئيس قسم العقاقير  moelaasar@pharm.tanta.edu.eg 

عبير عزت عبد العزيز حمودة 2010 صيدالنيه بمستشفي المحله العام Rehab saleh@gmail.com

عبير على عبدالسالم مناع 2010 Clinical pharmacist

عبير على عبدالسالم مناع 2010 مديره صيدليه مستشفي دار الشفا  d.nohanabil81@gmail.com 

عبير عيد صالح ابوزيد 2020 اجازه  Moussa_walaa@yahoo.com

عزه صبحي ابراهيم الخولي 99 صيدلي بمستشفي جامعة المنوفيه ahmedmanar62919@gmail.com

عفاف  سعد صالح رزق 2010 لم اوظف بعد  Hendaboulazm@gmail.com 



عال عادل فتوح الفار 2011 مدرب كرة قدم m.elgamal2424@gmail.com 

عال عادل فتوح الفار 2011 Epidemiologist aliquny@hotmail.com

عال عبد العزيز ابو الفتوح عطيفة 2006 Clinical pharmacist at national heart institutephshimaamohamed@gmail.com

عال عبد النبى إبراهيم خليل  2020 صيدلي في صيدلية فردية @ahmedadelaliyousef1990@gmail.com

عال علي فوزي علي  2011 صيدلي حر rana_alfeky@yahoo.com 

عال عمر عبد العزيز عبد اللطيف 2012 صيدلي حكومي 

على محمد أحمد ريشة  صيدلي بالمعمل المشترك مديريه الشئون الصحيه بالمنوفيه 2014 Nourceennilly2014@gmail.com 

على محمد فخر الدين القونى 2003 صيدلي بمستشفي الحميات  Yoyohamdy770

علي حامد علي البحيري  2019 تحت التكليف asmaa_ahmed201393@yahoo.com

علي حمدي علي شتا 2013 District manager at Riyadh Pharma ksaMosalah2020ms@outlook.com 

علياء أحمد ضيف حسنين محمد 2002 صيدلي حكومي Lolitakabbash14489@gmail.com

علياء على محمد خليفه  ٢٠٠٥مايو  صيدالنيه Esraaabdelgaber15@gmail.com

علياء محمد كامل فتاح 2013 صيدلى حكومى malakrohi220@gmail.com

عمر محمد ابراهيم هالل 2014 صيدلي حكومي ola.omar_2012@yahoo.com

عمر نصر زين أحمد 2020 صيدالنيه بمستشفى حميات طنطا Dr.sara.tamer1.8 @gmail.com

عمرو أحمد محمد المحالوي مدير اداره السالمه والصحه المهنيه بالمعهد الكبد القومي2002 Dr_azzaelkholy@yahoo.com

عمرو على عبد الجواد الغريب صيدالنيه بمستشفى المنوفيه الجامعي2002 yassinallam3433@gmail.com

عمرو مصطفى هاشم السخاوي  2018 صيدلي في شركه الدواء mostafashaban1252019@gmail.com

غادة أمين زكى الملوانى  2020 صيدلية  Shaimaa_ahmed209@yahoo.com

غادة جمال السيد عطاهلل 2019 Institution manager r.abdalrehim@gmail.com 

غادة جمال السيد عطاهلل  2019 صيدالنية مستشفي  Abeernr93@gmail.com

غادة رشاد الخضري ابو العطا 2013 إجازة بالخارج  AS2417769@gmail.com

غادة على طاهر السيد عيد  2005 صيدلى  mohamedpharmacist1@gmail .com

غادة محمد زكي العشماوي  2001 صيدالنيه  ssobhy661@gmail.com

غاده أبوالعز البهي حماده 2018 صيدالية برايفيت& صيدلي تكليف  mennaelhfnawy@gmail.com

غاده جالل باشا الغريب 2020 صاحب صيدليه د صفاء حتاته safaahatatah@gmail.com

غاده عبدالجيد اسماعيل جويلي 2014 صيدلي حكومي mido_hamada11@yahoo.com

غاده نبيل صالح عبد المجيد علي  2013 صيدالنيه لدي مستشفي العربي  ayatatef274@gmail.com

غفران رشيد عبدالهادي الشيخ  2010 مدير مستشفي محلة مرحوم  Gehad_ahmed16@yahoo.com

فاتن سمير عبدالفتاح علي  2014 صيدالنيه بوزارة الصحة thanaa.saad3353@gmail.com

فاتن محمود محمد شرف 2007 صيدالنية برعاية طفل خامس DrMarwahassan2002@yahoo.com

فاطمة الزهراء عاصم احمد محمد عبدالنبي 2010 صيدلي  nada3laa6697@gmail.com

فاطمة الزهراء محمد حسني فهيم احمد  دكتوره صيدالنيه في وحدة طب االسره بالبتانون شبين الكوم٢٠٠٤مايو  doctora086@gmail.com

فاطمة فتحي ابوطالب ابراهيم  2011 متدرب  01142536432

فاطمة محمد أبو الفتوح عرب صيدالنيه بمستشفي المنشاوي العام 2018

فاطمه جمال عبدهللا عمار  2019 منوفيه/ قويسنا/ صيدلى مكلف بوحدة كفر وهب therose.alaa@gmail.com

فاطمه سيف احمد علي سيف 2012 صيدلي حكومي  Manargalal75@gmail.com 

فاطمه محمد احمد عبدهللا 2013 مدير صيدلية بالنهدي Nmc13011@gmail.com

فهني احمد شوقي فهمي احمد وفا 2019 District Sales Manager at GNPSobhyfekry2@gmail.com 

كريم جمال احمد السيد 2019 صيدالنيه drasmaaa932@gmail.com

كريم ماهر زكي الخلعي  2019 دكتوره صيدالنيه Dr.ola.ali.51@gmail.com 

كيرلس مينا وليم اسعد 2007 صيدلي mohamedmayada348@gmail.com

لطيفه  عدلي سمير السعداوي  2020 صيدلي ثاني hananebrahim50@gmail.com

لمياء حامد سعيد طه  2012 صيدلي بالطب الوقائي  Batahmed31@gmail.Com 



لؤى ياسر راشد صابر  2020 صيدلي بصيدليه الدواء الرياض  Ph.mhmd.Mosaad@gmail.com

ليلى مجدى محمد على المشد  أدير صيدليتى و أجازة من العمل الحكومى2015 samarasaad677@gmail.com 

ماريان فخري بطرس رزق هللا  2013 اليوجد Marwamedhat_87@yahoo.com

ماريان وديع لبيب موسى 2002 Medical representative Eslam_elmobayad@yahoo.com

ماريان وديع لبيب موسى 2002  ---- a7medredwan0@gmail.com

مارينا بطرس فريد عبيد  مساعد مدير ادارة الرعاية االساسية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية2020 Ashash.tahoon@gmail.com

مارينا مجدى عبد النور بسخرون 2018 اعمل ف صيدليه  abeereid1810@gmail.com 

ماهيتاب محمد العزيز أحمد البوصيري 2004 Hospital pharmacist Jessyhopless@hotmail.com

مايسه هنداوي منصور يونس 2017 Pharmacist Nesmazaghow@gmail.com 

مبروك محمد ابراهيم 2002 العمل في صيدليه

متي محمد سعيد زناتي  1995 صيدلي بمستشفى المنشاوي العام hedaiaramadan@gmail.com

محمد ابراهيم السيد القط 2017 صيدلي حر 

محمد احمد البدوي محمد حسن الحناوي 2010 hamadafarag50@yahoo.com صيدلى حر

محمد احمد سعيد الطيب 2020 Trainee maryamkhaled957@yahoo.com

محمد احمد محمد الفوال صيدالنيه بالتامين الصحي بتال محافظه المنوفيه 2012 Hananfouad 010

محمد اسماعيل عوض محمد  2010 مركز طبي صحة االسرة  aunnymunny@hotmail.com

محمد السعيد السيد عالم 2008 صيدلي اول  badawyeman28@gmail.com 

محمد السعيد فهمى سليمان داود 2019 Medical Rep @ gsk omniaazmy287@gmail.com

محمد السيد عزب بلطى 2010 صيدلي بمستشفي reham234814@gmail.com

محمد النادي احمد عبد العال 2014 بدور علي  فرصة لشغل كويس ��ربنا يسهل  Omniashreif@yahoo.com

محمد ايمن عطيه ابوستيت  2015 مديرة صيدليه amiraelbadawy68@gmail.com

محمد إبراهيم حامد غانم 2020 شركة ادوية Ahmedziena@gmail.com 

محمد أيمن حامد بكر  2020 دكتورة بمكتب صحى Asya.3amer@gmail.com 

محمد جالل محمد مصطفى صيدالنية بمستشفي الصحة النفسية بطنطا2009

محمد جميل عبد القوى بطاح  صيدالنيه بمركز الرعايه الصحيه االوليه بكفر عصام 2013 haidy.ageba.93@gmail.com

محمد حامد محمود عمر صيدالنيه بمستشفيات جامعة طنطا 2014

محمد رمضان عبد العاطي السيد 2020 صيدالنية بمستشفي عام Heba251189@gmail.com

محمد سامي محمود محمد ابو النصر 2020 صيدالنية  hagarkhedr93@yahoo.com

محمد شوقي عطيه الصاوي 2014 مدير مبيعات بالكويت Ahmedmounir116@yahoo.com

محمد صادق طه الفقى 2018 Clinical pharmacist at royal commission medical centerاAsmaakamal40@yahoo.com

محمد صبحي احمد ابو السعود  2010 في صيدلية enassobhy4@gmail.com

محمد صالح محمد محمد معروف صيدالنية بمستشفى حميات شبين الكوم 2016 nesma_ahmed7@hotmail.com

محمد صالح محمد هدى  2001 Medical Team in Multinational Corporationdr_eslamkorayem@yahoo.com

محمد صالح محمود الهلباوى 2004 صيدلى تانى gehadahmed047@gmail.com

محمد طارق محمد بريشه  صيدلى حكومى بوحدة صحة أسرة2019 Boba912@gmail.com

محمد عادل عبد القادر االشقر 2020 صيدالنية بهيئة التامين الصحي yasminemento@gmail.com

محمد عبد البديع ابوالعنين  2016 صيدليه Rawdasaad18@gmail.com

محمد عبد الحكم عبد المجيد جادالرب 2020 / 2021 احمد غرابه/صاحب صيدليات د..صيدلي حر  ahmedaymanghorabah@gmail.com

محمد عبد الحميد محمد موسى  2011 صيدلى كلينكى nodanado67@gmail.com

محمد عبد الرءوف ياسر عبد الرءوف محمود 2010 صيدلي تحت التكليف

محمد عبد الغني يوسف الحمزازي 2014 صيدلي حكومي yasmeena1511@yahoo.com

محمد عبد الغني يوسف الحمزاوي 2014 Pharmacist at pharmacy Sohirelatabaney215@gmail.com 

محمد عبد الفتاح محمود الجمل  2011 مدير تطوير صيدليات الدواء Mahalawi2020@yahoo.com

محمد عبد الهادى محمد منصوره  2019 صيدلي اكلينيكي Remannadine@gmail.com



محمد عبدالمجيب توفيق قابيل 2014 صيدلية أهلية iman.elnahass@gmail.com

محمد عبده فرج السيد  2011 وطالب ماستر ببرنامج الصحة العامة الدولية . معيدة بالجامعة االمريكية بالقاهرة Esraaqansuwa.23@gmail.com 

محمد عصام سيد أحمد شاهين 2014 صيدلى حر فى صيدلية

محمد عطية محمد حمزه 2017 ال يوجد radwayoousef191996@gmail.com

محمد على السيد زويل 2016 صيدلى بالسعودية  Ramadn.am1991@gmail.com

محمد على الهنداوى احمد 2009 ��شغاله في صيدليه  esraazahran997@gmail.com

محمد على أحمد حسن  2000 صيدلي tamernagy123@gmail.com

محمد عمر السيد االشموني صيدالنيه في مستشفي بركة السبع المركزي2014 heba.shaban38@yahoo.com

محمد عمر علي محمد بسطويسي 2006 ب صيدليات الطارق Yasmeenreda97@gmail.com

محمد فتحى حسين القبانى  2011 صاحب صيدليه Kamaleldin227@gmail.com 

محمد فتحي محمد البيومي  2018 صيدلي حكومي maimeto733@gmail.com

محمد فرج محمد عيد 2017 ال اعمل Rehamelsobk@gmail.com

محمد فكري زكريا المزين رئيس لجنة اإلشراف علي المستلزمات الطبيه بمستشفي الحميات2020 Mona_tohami89@yahoo.com 

محمد فوزي عبد الغفار 2014 صيدالنيه  enasnassar7@gmail.com 

محمد كرم محمد مؤيد  2012 امينه مخزن بمستشفى الجامعه abeermanaa0@gamil.com

محمد كمال عبد المنعم كمال الدين صيدالنيه بالوحده الصحيه بدملو مركز بنها2006 khadegahashm@gmail.com

محمد محمود ابراهيم عبد الغفار 2020 ال يوجد  basantgoo2@gmail.com 

محمد محمود محمد أبوعمر  2020 مدير شيفت فى صيدليه Khatermahmoud233@gemil.cim

محمد مسعد هاشم البراجة  2013 منتظره استالم التكليف Aya.m.elmahdy.z@gmail.com

محمد مصطفى سعيد الديب 2017 eman.ad93@yahoo.com (طبيب صيدلي )موظف حكومي

محمد مصطفى قنديل العشري 2019 ��عاطله  Maikhaled20027@gmail.com 

محمد مصطفي محمد حسن 2002 ال يوجد s.elatabany@gmail.com

محمد ممدوح المرسى 2002 صيدلى بالسعوديه Allam.me1986@gmail.com

محمد ممدوح محمد نصير  2016 صيدلي moaazameen9@gmail.com

محمد نصر علي عبد النبي  2020 مجند

محمد والء عبدالرحمن النبوي  2002 صيدلي 

محمد يوسف اللواتي (اجازة)صيدالنية بمستشفى كفر الزيات العام 1989 Dr.rano2012@gmail.com

محمود حامد العليمي محمد  صيدالنيه ب مستشفى المحله العام وحاليا اجازه2019 hussein.eman167@gmail.com 

محمود سامي عبدهللا محمد 2007 صيدلى بوحده قريه دماط  Y.elsaqa@yahoo.com

محمود سامي محمد حافظ  2012 صيدلي  بالخارج  mohammedsalahhuda2@gmail.com

محمود سعد محمد عبدالهادي طنطا .. صيدالنية ف المركز الطبي العام بسعيد2017 Samarsamar012012@gmail.com 

محمود سعيد مصطفى احمد  2018 صاحب صيدلية وصيدلي حكومي ph.ahmedgamal@yahoo.com

محمود سليمان محمد حمعه 1981 صيدالنية في مستشفي زفتي العام Pharmacist.fatma@yahoo.com 

محمود شحاته عبد الرحمن منصور  صيدالنيه بالوحده الصحية بكوم الضبع1999 sqasem4055@gmail.com

محمود عبد المحسن عبد المجيد خاطر صيدالنيه بمستشفى بركه السبع المركزى2020 Rehabshaker@yahoo.com

محمود عماد محمود البهي عضو المكتب الفني لرئيس هيئة الدواء المصرية2016 Ayat-Fawzy@live.com

محمود محمد جميل عبدالمنعم 2011 صيدالنيه باالدارة الصحية بطنطا Hendmagdy1982@gmail.com

محمود محمد عيسى أبوزيد 2018 خارج البالد Mariam.eldessouky@yahoo.com

محمود مختار رمضان بدير 2011 صيدلي حر A11sarhan@yahoo.com

محمود نبيل عبداللطيف علي غيث 2020 صيدلي sabreena083@gmail.com

مرام عصام عبد المحسن حمد  صيدالنيه بمستشفى الشيخ زايد المركزي 2013 dr.sooo2009@gmail.com 

مرنا عبده سعيد معروف  2020 تفتيش صيدله اكلينكية shereysh@gmail.com

مروة احمد عبدالخالق شهاب 2012 صيدلى betah.mg32@gmail.com 

مروة احمد محمد عبد المنعم تمراز 2013 معهد اورام طنطا



مروة السيد محمد السيد 2006 صيدلى بوحده شنتنا Marwa. K. Raslan@gmail. Com

مروة السيد محمد السيد 2006 مدير الجودة وسالمة المرضي Ibrahimellakany@gmail.com

مروة السيد مصطفى ابو هالل صيدالنية في مستشفى المنشاوي العام بطنطا2004 Bero_2010pharma@yahoo.com 

مروة حسن عبد العزيز السيد راشد 2002 تحت التكليف Yoyo_dawoud@yahoo.com

مروة محمد إسماعيل شاهين  2006  Head of pharmaceutical inspection department at Menofia university mona.zanaty2018@gmail.com

مروة محمد حامد االشول 2002 Community pharmacy Dohaezz87@gmail.com

مروة محمد حامد االشول صيدالنيه مركز صحي منشأة سليمان اداره كفر الزيات 2002 Maram67@yahoo.com

مروة محمد محمد بعيث  التكليف في وحده ميت بدر حالوه 2002 amalmagdy770@gmail.com

مروة محمد محمد بعيث  2002 صيدالنية اعمل في صيدلية Www.ayastars116@gmail.com

مروه السيد محمود بدر 2003 دكتوره ف صيدليه 

مروه سامي نجيب أبو شادي 2005 صيدلي  Drabdelazizeloraby@gmail.com

مروه صبحي حسن السيد 2010 صيدلى بشركة النهدى الطبيه mohamed.bolty90@gmail.com

مروه عبد الهادي احمد عبد السالم 2012 صيدلي 

مروه فتحي عبدهللا السيد عامر  2013 صيدلي حكومي enasabdelhameed89@gmail.com

مروه كمال إبراهيم رسالن 2010 طالب ماجستير Mahmoud.bahnasy17@gmail.com

مروه مدحت عزت عبد الغني 2009 . متدرب  بأجر في صيدلية dohaelgazar67@gmail.com

مروه مصطفى مصطفى عبده صيدالنية بالمركز الطبي بمحلة مرحوم2020 Marmar1991@hotmail.com 

مروو محمد حامد االشول 2002 صيدلي حر atlama68@gmail.com

مريم حلمي سالم محمد منسق الجودة بمستشفى قويسنا المركزى2019

مريم خالد عتربى حماده 2020 صيدالنيه بوزاره الصحه dr.sarahhamoda@hotmail.com

مريم عبدهللا طه عبدهللا 1996 Free hudaghattas367@gmail.com

مريم محمد محمد ندا 2012 ��ام ريماس

مريم مشهور عبدالعظيم جادهللا 2014 Community pharmacist Emanallam111@gmail.com 

مصطفى احمد خلف طلبه 2020 مفتش صيدله Amarwasamy@gmail.com

مصطفى رشاد على مشمشة  2014 صيدلي بصيدلية أهلية  asmaayousriabuzeid@gmail.com

مصطفى رمضان عبدالمقصود محمود خضر 2012 دكتور صيدلي Mair4067@gmail.com 

مصطفى شعبان عبد الفتاح حسانين 2017 بالمنزل  Raghdapharmacist@gmail.com

مصطفى شعبان عبد الفتاح حسانين 2017 Clinical pharmacist Gugyct

مصطفى محمد مصطفى عطيه 2011 صيدلي

مصطفى محمد مصطفى محمد عطيه 2011 صيدلي بوزارة الصحة  hagora.esam4641@gmail.com

مصطفى محمد مصطفى محمد عطيه 2011 صيدلي بصيدليه أهليه eloraby.mostafa1997@gmail.com

مصطفى محمود المحمدى غنايم  2020 مدير صيدلية

مصطفى محمود عبد التواب عيسى صيدلي حكومي و صاحب صيدلية 2010

مصطفى محمود محمود حامد الفرخ  صيدلي حكومي و صاحب صيدلية 2012

مصطفى نبيه عبدهللا العرابي 2020 صيدالنية  rimamohamed2014@yahoo.com

مصطفي عبد المنعم مصطفي حسن 2010 متدرب  ydina025@gmail.com

معاذ امين شعبان قطب صيدالنيه بمستشفي رمد شبين الكوم2020 emanelameen86 @GMAIL.COM

معاذ امين شعبان قطب 2020 صيدلى حكومة  mohameddarsh93@gmail.com

معاذ محمد حمدي الجبالي  2017 صيدلي بمستشفى Ph.mmn.21@gmail.cm 

منار جالل عيد الصواف  ٢٠١٤مايو  العمل في صيدلية  Aalaa.osama1@gmail.com

منار سامى محمد صقر 2018 ..في اجازة مرافقة زوج drramadan789@gmail.com 

منار سعيد محمد خليل  صيدالنيه بوحده شمنديل بقويسنا المنوفيه 2019 Hagar.osama2013.hoho@gmail.com 

منار صالح عبدالغني السيد 2014 None Ahmedelnagar1997@yahoo.com

منار محمد أبو النصر التباع  2003 اداء الخدمه العسكريه Minasabry975@gmail.com



منار محمود محمد مندور 2019 صبدالنيه بمستشغي الحميات

منال فتحي محمد الرويني 2006 صيدلي مستشفى منوف العام

منة هللا إبراهيم إبراهيم محمد الفار 2020 صاحب صيدلية

منة هللا أسامة مختار عبدالعزيز سعدة 2020 Clinical pharmacist Hamzawy71@gmail.com

منة هللا أسامة مختار عبدالعزيز سعدة 2020 صيدلي  hesham.ahmedgk@gmail.com

منة هللا عالء احمد غرابة 2020 مدير صيدليه بالسعوديه Semsemfahmy2000@yahoo.com

منة هللا محمد السيد الحفناوي  2016 اجازة 

منة هللا محمد عبداللطيف عمر 2020 اجازه رعايه طفل Rimoo_talinoo92@yahoo.com

منه هللا السيد كمال الدين البسيوني 2020 Outpatient pharmacit- Dr Suliaman Al Habib medical groupMohamed.abdelghaffar7@gmail.com

منى محمد عبد الحميد القصاص 2006 صيدالنيه بوحده شبرا ملكان

منى محمد وهبه وهبه 2009 لسه شوية Menna.Alaa001@gmail.com

مني السيد عبد الحي القماش  2011 بدون  asmaakamel997@yahoo.com

مني عبد السالم عبد الحميد عبد السالم  صيدلي حر صاحب ومدير صيدلية محمد والء 2005 Mohamedw

مني عبدالحميد محمد األعصر  1997 community pharmacist ,al nahdi medical company mah_pharmacy2011@yahoo.com 

مني غانم عبد البصير القباني  2019 صيدلي  amiraaaaa95@yahoo.com

مني محمد اليماني الموافي 2010 Clinical pharmacist in Moh in uaeMariannawadie80@gmail.com

مني محمد عبد الرحمن شبانه 2005 صيدلي حر Hodahafez@rocketmail.com

مني محمد كمال عبدالفتاح تهامي  2011 صيدلي drmhenawy@gmail.com

مها عماد الدين احمد النحراوي 2016 صيدالنيه بصيدليه marinabotros805@gmail.com

مؤمن فتحي حسن العبد 2018 اجازه رعايه طفل

مؤمنة راضى عبد العاطى شعيب 2018 مديريه الشئون الصحيه قليوبيه Asmaaabdelbaqy@gmail.com

مي احمد فؤاد محمد كامل أحمد فؤاد  2010 مهندس

مي السيد عبد الصادق أحمد 2008 صيدلي في صيدلية  Shorouk082@gmail.com 

مي خالد لطفي خميس  2020 صيدلي بقسم الجودة hassanasmaa343@gmail.com 

مي خالد لطفي خميس  2020 صيدلى حكومى asooom-gaber@yahoo.com 

مي رمضان عبد الرؤف حمد 2020 In process control specialistSherif.elzayat@yahoo.com 

مي متولي محمد متولي 2008 صيدالنية بمستشفى تال المركزي 

مي محمد بالل منصور 2009 صيدالنية بوزارة الصحة بالغربية hudanabil2011@gmail.com

مي مصطفي عبدهللا همام  2006 صيدلية 

مي ممدوح احمد البربري السيد صيدالنيه بمستشفى بركة السبع العام2017 Aliaa.daif@gmail.com 

ميادة سيدأحمد شعبان فرحات  2020 صيدلي في صيدلية  Ghadagamal@gamil. Com

ميادة محمد فتح هللا حشيش 2011 صيدلي Altareq72@yahoo.com

مياده محمد محمد قاسم 2019 صيدلي حكومي Rana.72.rona@gmail.com

ميار هشام عبدالمولي زعتر 2017 صيدلي حكومي  salsabeelemad43@gmail.com

ميرنا احمد محمد حبيب 2020 صيدالنيه emansobhy876@gmail.com

ميرنا ايمن عبد الفتاح رشدي  صيدلى لدى صيدليات وى كير بالشعبيه المحله الكبرى مركز المحله الكبرى2018 mohamedmansoura35@gmail.com

ميرنا ماهر سليمان حلمي 2020 صاحب صيدلية Abdelfattahsherief@gmail.com 

ميرنا محمد صديق على 2019 CEO of nisco.uk hosting company ceo@nisco.uk

ميريهان ابراهيم متولى ابراهيم عبد هللا 2019 ماسك شفت ف صيدليه sir.magico@yahoo.com

مينا صبري زكي سعد صيدالنية بمستشفي شبين الكوم التعليمي2020 Amanymohammed339@gmail.com

مينا طلعت مجدي سامي 2008 Don't have nawalmmd216@gmail.com 

ميناس صالح مصطفى العجمى  2010 ��صيدلي حكومي 

ناجي كمال جورجى عطية 1996 اليوجد aya3tef1998@gmail.com

نادر كيالنى عبدالخالق عيسى 2016 Group product manager at Utopia pharma Aliegyphar@yahoo.com



ناديه صابر ابراهيم محمد 2011 صيدالنيه بوحده صحيه allahrby33@gmail.com 

ناديه صابر ابراهيم محمد لمده 2011 Medical representative muhamed_hamed@hotmail.co.uk

ناديه محروس محمد عبد الرحيم اخصائية جودة رعايه صحية بمستشفي خاص بالسعودية 2014 Amanysaftawy@gmail.com

نانسي عالء الدين نجيب شقرة 2011 ال عمل  olaabood1997@gmail.com

نائل مصطفى 1995 صيدلي حكومي

ندى جهاد محمد الهباء  2018 صيدلي حر mohamed ellawaty82@gmail.com

ندي عالء نبيل حموده مسئول مكافحه العدوى وسلسله التبريد 2020

نرمين احمدنبيل شريف 2013 صيدالنية بمستشفى زفتى العام  eslamhagag450@gmail.com

نرمين عبد الفتاح عبد الجواد بالل 2010 مدير صيادلة م رمد اشمون

نسرين ماهر الدمرداش خميس 2003 (سبك الضحاك  الباجور المنوفيه)رشا الشامى /صيدليه د shaaimaa2015@gmail.com

نسمة أحمد إبراهيم أبو خليل  2013 صيدلى فى مجموعه صيدليات manorasami3010@gmail.com

نسمه محمد سامي محمد جمال الدين زغو 2009 صيدلي حكومي  Dinasalem.9367@gmail.com 

نهاد شكري زكريا عجور 2012 صيدلي حر

نهال السيد السيد الشايب  2008 صيدلة اكلينيكى mora4ever2005@gmail.com

نهال السيد فؤاد عمار  2011 صيدالنيه بوحده صحيه pharmacy.2008@yahoo.com

نهال صابر امين الطيبي 2013 صيدالنيه ف مستشفى الطلبه  Zaknour86@gmail.com 

نهال صابر امين الطيبي  2013 ربه منزل   newflower.589@yahoo.com

نهال عبد العاطي محمد موسي 2016 العمل في صيدلية  Aalaa.osama1@gmail.com

نهال هشام عبد المولى زعتر  2011 لم اعمل  Aya.yoyo550.AE@gmail.com 

نهلة السيد جاد الوقاد 2011 أؤدى الخدمة العسكرية  mofahmy279@gmail.com

نهلة عبد العزيز محمود غزال  1998 ال اعمل حاليا salmafawzy34@gmail.com

نهى عبدالظاهر السعيد حمد ٢٠٠٧مايو  صيدالنيه ب مستشفيات جامعه طنطا 

نهى عبدهللا مصطفى كمال 2019 صيدلى حكومى halahesham41293@gmail.com

نهى عالء الدين شوقي احمد 2010 Branch manager of hisham and foad pharma groupBonkaxo@gmail.com

نهى فرج زكي احمد  ادارة السنطة- صيدالنية  بمركز الرعاية االولية بميت حواي 2001 ال يوجد

نهي صالح عبد الستار محفوظ صيدالنية بمستشفى صدر المحلة الكبرى2019 ayahussein100@gmail.com

نهي نبيل عبد العزيز 2003 صيدلي مجتمع abdouahmed452@gmail.com

نوال محمد عبيد ابراهيم  2019 صيدلي

نورا بدر عزب السيد صيدالنية اكلينيكية بمركز أورام الفيوم 2011  Faragnoha15@gmail.com 

نورا جابر علي خطاب  صيدلى بقسم الطب الوقائى إدارة بسيون الصحية2012 ranyaomar745@gmail.com

نورا جالل عبدالرحمن موسي  2012 صيدالنية بإدارة طنطا أول  Dr. Rehab. Ragab@gmail.com

نورا زكريا  2008 فى وزاره الصحه  Pharmeslamsobhy@gmail.com 

نورا زكريا إبراهيم درويش  2009 مدير مخازن Drahmedsaeedali@gmail.com 

نورا محسن محمد عبد الحميد  2017 صيدليه اهليه ayanasserbkr@gmail.com

نوران ايهاب محمد ابراهيم 2019 صيدلي بمستشفي جامعه طنطا nehal.pharmacist@yahoo.com

نوران ايهاب محمد ابراهيم 2019 صيدالنيه monaelkammash@gmail.com

نورهان رمضان السيد عبد الفتاح في التفتيش الصيدلي بوزارة الصحه باالمارات العربيه المتحده 2018 am7426271@gmail.com

نورهان عصام عزت بهجات 2018 تحت التكليف  serooo.mordy@gmail.com

نورهان متولي محمد المحالوي  صيدلي في مستشفي حميات طنطا 2013 noura.mohsen899@gmail.com

نورهان محمود علي البنهاوي  2013 ال يوجد nona.elfar25@gmail.com 

نيفين محمد توفيق حسين  ٢٠٠٦ ولكن متخرجة ٢٠٠٥المفروض  مديرية الشئون الصحية بالمنوفية safy.eid.teleb89@gmail.com

هاجر اسامه محمد صالح 2013 عضو في فريق وحده التغذيه بقسم األطفال /صيدلي بمستشفى جامعه طنطا  Ameera29.nov@gmail.com 

هاجر السيد محمد الشافعى  2019 محاضر  Ph.galhoom@gmail.com

هاجر رجب الدسوقى مراد صيدالنيه مستشفي بركه السبع المركزي2017 samirwalaa303 @gmail.com 



هاجر سامى حامد حسن صيدلة طنطا- صيدلى اكلينيكى بمركز معلومات الدواء والسموم2017 marwa_e96@yahoo.com

هاجر سامى مصطفى الزاهى 2013 أخصائي تحاليل  Ahmed.youssef.012@gmail.com

هاجر سامي محمود أبو راشد 2010 Pharmacist Bassant369@gmail.com

هاجر سعيد داود رميح 2018 الهيئه العامه للتامين الصحي rbablotfallah221@gmail.com

هاجر عبدالمحسن عبدالمجيد خضر صيدلي تالت مركز الطب النفسي جامعه طنطا2017 https://www.facebook.com/esraa.hassan.5209

هاجر عصام شوقي خطاب 2016 صيدالنيه حره emanembaby212@gmail.com

هاجر محمد عبدالفتاح ابراهيم  2018 صيدلي بمستشفيات جامعة طنطا  ismael.ahmed1112@gmail.com 

هالة عبد الحميد ابراهيم الشهابي 2010 طبيب بشري Lamiaahamedtaha@yahoo.com

هاله احمد حامد واصل 2014 صيدالنيه بمستشفى الجامعه abeermanaa0@gamil.com

هاله عاطف حسن أغا 2011 صيدلي حر ahmedlchillieni@gmail.com

هاله هشام على ماهر حسباهلل 2016 صيدالنيه Bobbonoda@gmail.com 

هبة هللا رضا عبد الجواد  2010 Head of inpatient clinical pharmacy  tanta cancer center gh83taher@gmail.com

هبه احمد ياسين اسماعيل طبيب مقيم بمستشفى كفرالشيخ العام 2010 sollyhema43@gmail.com

هبه الرحمن مجدى مصطفى على 2014 community pharmacist myadamohamed544@gmail.com

هبه السيد محمد السيد 2011 صيدلي حر Soa.soa.ghazal@gmail.com

هبه هللا محمد عادل الحو صيدالنية في وحدة خرسيت ادارة طنطا أول 2005 sara.elsha3rawy@gmail.com 

هبه سليمان عبدالسالم سليمان 2014 صيدالنية بمستشفى حميات طنطا zeinabelemawy87@gmail.com

هبه شعبان عبد الرحمن النادي 2016 صيدالنية بمستشفى حميات طنطا zeinabelemawy87@gmail.com

هبه صبحى حسين صقر صيدلي اكلينيكي بمعهد أورام المنوفيه2006

هبه عباس حسن الشافعي 2002 صيدلى moonyelkassas@gmail.com

هبه فتحي محمد عقيله 2009 مدير اداره السالمه والصحه المهنيه والبيئه/ باحث بيئى  hakammo13@gmail.com

هبه مختار حامد ابو العزم  2019 صيدالنيه بمستشفى جامعه طنطا Sweety.heba83@gmail.com 

هبه مصطفى محمد الكاشف  2018 Medical Representative loay.yasser@msa.edu.eg

هبه نايل مرسي البرلسي 2014 صيدالنية فى مستشفى الرمد  Doctor_one11@yahoo.com

هداية رمضان شحاته أبو الفضل 2011 صيالنية nehadmido1990@gmail.com

هدى عبدالرحمن حسن الخضري 2020 صيدالنيه ف رعايه طنطا تاني  rashamahgoub214@gmail.com 

هدى فتحى غطاس سعد 2020 صيدلى حكومى  Samarrehab65@gmail.com

هدي محمد علي ناجي صيدالنيه حره اعمل في مركز تغذيه2018 Zenaelhag@ gmail. Com

هدي نبيل على الفخراني مدير صيدليه دكتور مصطفي ابو خضره 2006 mernar566@gmail.com

هدير صالح خليل الجلفى  2020 صيدالنية بوزارة الصحة  elfekihanan87@gmail.com 

هدير عبد الغفار صابر عبد الغفار  2020 صيدالنيه بمخزن إدارة قطور Shimaaelshehawy@gmail.com 

هدير عبد الوهاب عبد الوهاب القطورى  2019 صيدالنيه 

هدير ناصر حسن خليل  2020 صيدالنيه بمركز رعايه أولي  Elshazlysara24@gmail.com 

هدير نزيه علي شرف 2020 Pharmacist Sarahelnory@yahoo.com

هشام أحمد راغب مشعل 2020 مدير صيدليه Hebt_elrahman@hotmail.com

هشام خيري يوسف عاشور  2009 صيدلى بمستشفى الصدر Hajar247293@pharm.tanta.edu.eg

هشام عيسوي قطب الخولي صيدالنية بمستشفيات جامعة طنطا 2018 Raniaabdelhamed894@gmail.com 

هناء أحمد عبدالعزيز أحمد حجازي 2011 صيدلي  Chemisteslam224@gmail.com 

هناء كمال علي العدوي  صيدلي بوحده ميت حبيش البحريه2003 adamahmed1962017@gamil.com

هنادي فتحي احمد عبد المقصود  صيدلي إكلينيكي بمستشفي جراحة المخ و األعصاب2003 marioma1592@gmail.con

هند حمدي نعيم عبدهللا  2010 Product manager m2020attya@gmail.com

هند ربيع كامل يحيى 2020 صيدلي حر esraanazeih128@gmail.com

هند سيد أحمد إبراهيم الغباشي 2019 ال أعمل khouloudbessa@hotmail.com

هند عبد الفتاح عبد القوى عبد ربة 2009 صيدلي حكومي  Yoyohamdy770@gmail.com

https://www.facebook.com/esraa.hassan.5209


هند عيسوى محمود الجيار 2018 صيدلى  Asmaakhairy2014@gmail.com

هند مجدى عبد الفتاح السيد  2005 صيدلي  Dr-shady2008@hotmail.com

هند محمد عبد الحميد ابو العزم  2018 صيدالنيه بمركز اورام طنطا  Denakholouy @gmail.con 

هند محمد كمال عيسي 2012 صيدالنيه  docbasma712@gmail.com

هند محمد كمال عيسي  2012 صيدالنية phdinaa@gmail.com

هيام احمد عبد الهادى فرج 2002 صيدالنية phdinaa@gmail.com

هيام عاطف عبد الحميد زغيب 2019 صيدلي بمستشفي دار الشفاء Abeermazrou97@gmail.com 

هيثم فهمى السيد جابر صيدلى اكلينكى بمستشفى الجالء العسكرى القاهرة2001 sarasamir967@gmail.com

وسام فتحي حسن نجم 2019 صيدالنيه  dr.doaafareed@gmail.com

وسام محمد احمد عصر  2002 صيدالنية بوزارة الصحة Emanhafez1492@gmail.com

وسام محمد عباس محمود 2020 صيدلي حر  esraahamouda734@gmail.com

وسام محمد عصر  2002 Chemist wesammohamed365@gmail.com

وفاء أسامة حسين طلحة  2019 Pharmacist marwabadr534@gmail.com

والء سعيد مصطفى زايد صيدالنيه بالشركه المصريه لتجاره االدويه2010 nouranehabmohamed@icloud.com

والء سمير احمد حسين  2002 First Line Manager in pharmaceutical company mina.talaat.magdy@gmail.com

والء عبد الحميد عبد الحميد ابو موسي 2011 Owner AB pharmacy Yasmingabr4@gmail.com 

والء عفيفي محمد الخولي 2016 صيدالنيه بصيدليه اهليه  aya.allah9693@gmail.com

والء مجدي عبد المحسن سالمة  2012 يعمل بصيدليه  rawdafarid56@gmail.com

والء محمد الشين مصطفى 2002 صيدالنيه  Amerahmagdy700@gmail.com 

وئام محمود الليثي محمد أحمد الليثي 2010 صيدلى تحت التكليف hebaelkashef94@gmail.com 

ياسرمحمدعبدالعزيزحماد 2000 صيدلي حر dyasserhammad@yahoo.com

ياسمين احمد فتحي نور  2016 ال اعمل حاليا

ياسمين السيد حافظ الشلبى 2012 صيدلى حر

ياسمين السيد حافظ الشلبي 2012 Clinical pharmacist smsmgamal838@gmail.com

ياسمين أحمد إبراهيم خليفه  2020 Product manager m2020attya@gmail.com

ياسمين أشرف محمود آدم 2019 ليس لدى fesraa123@icloud.com

ياسمين رضا عبدالبديع خليفه 2020 أخصائية تحاليل طبية imanaboelyazid@gmail.com

ياسمين سعيد حسن خلف سويلم  2017 صيدلي Zeyaad19@gmail.com

ياسمين عاصم عبدالعزيز النعناعي 2010 ال يوجد Dr_rocklife@yahoo.com

ياسمين محمد احمد جبر  طبيب بشرى أول بالمركز الطبى بطنطا2007 abeer_mensh@hotmail.com

ياسمين محمد صالح عطا صيدالنيه بالشركه المصريه لتجاره االدويه2011 nouranehabmohamed@icloud.com

ياسمين محمد عبدالعاطي عطا 2012 ليس لدى fesraa123@icloud.com

ياسمين محمد محمد ابوضيف مصطفي حسن ادارة دمنهور- صيدالنية بمخزن الطعوم و االمصال 2020 alaa0hafez@gmail.com 

يحيي فتحي السيد جمعه 2012 صيدلى حر

يمنى أحمد مسعد داود صيدالنيه بمستشفي رمد طنطا ومالك لصيدليه د حنان خيري الجبالي2020 dr.hananelgebaly@gmail.com

يمنى أحمد مسعد داود محمد 2020 Pharmacist magnoliamystic@gmail.com

يمنى محمود كمال سالم صيدالنية بوحدةطب االسرةبالمعصر ة2019 ah6784414@gmail.com

يوسف شعبان السيد السقا 2017 اليوجد  Dinaelbedewy2@gmail.com

يوسف هشام السيد الزيات 2020 اليوجد  Dinaelbedewy2@gmail.com


