
ي كلية التمريض جامعة قناة السويس للعام الجامىع  2011/2010خريج 

مالحظات إضافيةالوظيفةمحل االقامة رقم الهاتفالرقم القوىمتاري    خ الميالدمحل الميالدالجنسيةإسم الطالبم
ن - االسماعيلية15/4/1990290041519001051018582371االسماعيليةمصرىابتهال جالل فتحً دمحم١ القصاصي 

الجديدة

جامعة - مدرس بكلية التمريض

قناة السويس

صحة األرسة والمجتمع  ماجستي 

دكتوراة صحة االرسة - 2016

2020والمجتمع 
 - 15عمارة - الدقهلية1/4/1990الدلهليةمصرىاحود ابراهين عبدالباق٢ً

ن منطقة عثماني 
ف تمريض الشيخ زايد- االسماعيلية29/4/1990االسماعيليةمصرىاحود سوير السيد يىسف٣ كة - مشر رسر

هيئة قناة السويس- التمساح
بنها- القليوبية1/5/1990المليوبيةمصرىاحود نبيل عبدالرحون٤
قرية بالوظة- شمال سيناء18/12/1990شمال سيناءمصرىاسراء احود علً عالوي٥
- المنصورة- الدقهلية29/6/1990290062912000921015355864الدلهليةمصرىاسالم رضا فتحً عبدالوجيد٦

مساكن بنك االسكان 

والتعمي 

جامعة - مدرس بكلية التمريض

قناة السويس

تمريض االطفال   -2017ماجستي 

2020دكتوراة تمريض االطفال 

مستشفن بير - مسئول التدريبرمانة- شمال سيناء21/3/1990االسماعيليةمصرىاسواء جىيفل سلين جىيفل٧

العبد
- شارع النور5- االسماعيلية19/8/19901285645748االسماعيليةمصرىآالء دمحم صالح الدهرداش٨

 ىح السالم

- كلية التمريض - مدرس  

جامعة قناة السويس

ادارة االمريض  - 2017ماجستي 

2021دكتوراة ادارة التمريض
قية1/1/1990الشرليةمصرىالحسن دمحم حسانين فرحات٩ الزقازيق- بنن عباد- الشر

قية20/8/1990الشرليةمصرىالسيد عبدالعزيز احود١٠ - السماعنة- الشر

الزقازيق
- رسابيوم- االسماعيلية1/6/1989االسماعيليةمصرىاميرة دمحم طه دمحم١١

مركز فايد
- ابوصوير- االسماعيلية30/12/1988الشرليةمصرىاميرة حسنى عبدالفتاح١٢

عزبة المخوطة

فة عناية االورام مستشفن - مشر

االورام



ش رضا - القنطرة غرب5/5/1990االسماعيليةمصرىايمان احمد سالم احمد١٣

المتفرع من شارع الجيش
ن - االسماعيلية1/4/1990االسماعيليةمصرىايمان خليل دمحم خليل١٤ القصاصي 

الجديدة

فة داخىل مستشفن التل - مشر

الكبي  المركزى
قرية نفيشة- االسماعيلية15/9/1990االسماعيليةمصرىايمان عبدالفتاح ابو سريع١٥
- رسابيوم- االسماعيلية1/9/1990االسماعيليةمصرىايناس حسن عوض هللا١٦

مركز فايد
سبع آبار - االسماعيلية1/4/1988االسماعيليةمصرىبدرية احمد حامد١٧

قية نفيشة- رسر
- التل الكبي - االسماعيلية6/12/1990االسماعيليةمصرىبسمة حسين السيد على١٨

عزبة الدوايدة
الشيخ زويد- شمال سيناء17/9/1990الدلهليةمصرىحنان عبدالعزيز محمود١٩
قية- العارسر من رمضان10/3/1990الشرليةمصرىحنان عوض السيد عبدهللا٢٠ الشر

كنود-ميت حبيب- الغربية13/9/1990الغربيةمصرىخالد راغب خضر العايك٢١
ن - االسماعيلية1/1/1990االسماعيليةمصرىدينا على عيد الهادى٢٢ القصاصي 

الجديدة
ن- الدقهلية1/1/1990الدلهليةمصرىدينا دمحم دمحم حسن٢٣ بي  مركز رسر
السنبالوين- الدقهلية2/12/1990الدلهليةمصرىرانيا عادل دمحم سليمان٢٤
كلية التمريض - مدرس مساعد ىح السالم- االسماعيلية11/2/198928902111900247124532920االسماعيليةمصرىراوية احمد عبدالفضيل٢٥

جامعة قناة السويس- 

تمريض الصحة النفسية  ماجستي 

2018

المحسمة - االسماعيلية9/24/1990االسماعيليةمصرىرغدة حسينى دمحم احمد٢٦

القديمة
قية1/4/1990الشرليةمصرىسارة دمحم على عبادة٢٧ ديرب نجم- الشر
بير العبد- شمال سيناء2/1/1990شمال سيناءمصرىسالمان دمحم عطية٢٨
 شارع 38- االسماعيلية12/2/1989االسماعيليةمصرىسامية النحاس عبدالكريم٢٩

نفيشة- الثورة
- كفر بنن سالم- الدقهلية1/5/1988الدلهليةمصرىسمر دمحم محب رشاد٣٠

السنبالوين
قية28/1/1989الشرليةمصرىسماح فتحى عبداللطيف٣١ مركز ههيا- الشر
نفيشة- االسماعيلية25/9/1989االسماعيليةمصرىسمر دمحم سيف النصر٣١



قية10/12/1989الشرليةمصرىشيماء احمد يوسف٣٢ اف- الشر - كوم االرسر

الزقازيق
الشيخ زايد- االسماعيلية22/8/1989االسماعيليةمصرىشيماء جمال احمد دمحم٣٣
منشية - االسماعيلية1/8/1989االسماعيليةمصرىشيماء دمحم سباعى٣٤

الساحة الشعبية- الشهداء
قرية ابو الصير- الدقهلية1/12/1988الدلهليةمصرىشيماء دمحم عبدالعاطى على٣٥
قية15/2/1990الشرليةمصرىشيماء دمحم دمحم عبدهللا٣٦ قرية الصوة- الشر
قية1/1/1990الشرليةمصرىطارق ابراهيم دمحم٣٧ مركز ابوحماد- الشر
- ىح الكوثر- شمال سيناء27/3/1990شمال سيناءمصرىعادل عطية نصر هللا٣٨

الشيخ زويد
قية10/10/1989الشرليةمصرىعبدالحميد منصور مصطفى٣٩ - الديدامون- الشر

فاقوس

اسعاف دئر- اخصائر تمريض

ه3- االسماعيلية20/7/1990االسماعيليةمصرىعبدالوهاب السيد جمال٤٠ ن مدرس بالمعهد الفنن للتمريض  ش المني 

باالسماعيلية
2كيلو - االسماعيلية26/10/1988االسماعيليةمصرىعال سعيد جاب هللا٤١
مدرسة بالمعهد الفنن المستقبل- االسماعيلية6/3/1989ليبيامصرىعال عادل على ابو العال٤٢

للتمريض باالسماعيلية
قيه 22/1/1990الشرليةمصرىعالء السيد العشماوى٤٣ مركز ههيا- الشر
االسماعيلية14/8/1989االسماعيليةمصرىغادة راجح ابراهيم٤٤
كلية التمريض - مدرس مساعد ىح السالم- االسماعيلية21/1/1990290012104001711006852483السويسمصرىغنيم السيد غنيم غنيم٤٥

جامعة قناة السويس- 

تمريض الباطنن   ماجستي 

 Diploma in- 2017والجراىح 

Healthcare Quality 

Management.2014
قية23/3/1990الشرليةمصرىفاطمة عبدهللا متولى٤٦ الحسينية- الشر
اسعاف دئر- اخصائر تمريضرفح- شمال سيناء19/12/1990شمال سيناءمصرىفهد سعد سالمان سلمى٤٧
كفر الزيات- الغربية1/4/1989الغربيةمصرىكريم موسى عبدهللا٤٨
مستشفن بير - اخصائر جودةبير العبد- شمال سيناء9/2/1991شمال سيناءمصرىكريمة محمود سالمان٤٩

العبد
قيةمرصىدمحم احمد دمحم عبدهللا٥٠ قية17/11/1989الشر فاقوس- الشر
الشيخ زويد- شمال سيناء1/8/1990شمال سيناءمرصىدمحم عيد دمحم قابل٥١
مركز خامية- الفيوم9/1/1988الفيوممصرىدمحم مجدى شحات محمود٥٢
القنطرة غرب- االسماعيلية15/10/1988االسماعيليةمصرىمى احمد التابعى٥٣



- الشيخ زايد- االسماعيلية1/1/1989االسماعيليةمصرىنها احمد دمحم احمد٥٤

مساكن الهيئة

فة قسم العناية المركزة - مشر

مستشفن جامعة قناة السويس
سمنود- الدقهلية8/2/1989الدلهليةمصرىنهى ابراهيم السيد٥٥
القنطرة غرب- ابوخليفة26/11/1988الشرليةمصرىنهى دمحم عبدالعظيم٥٦
قية24/11/1988الشرليةمصرىهالة احمد دمحم رمضان٥٧ ابوحماد-القطاوية- الشر

17كيلو - االسماعيلية20/6/1989شمال سيناءمصرىهالة زويد اسليم٥٨
قية4/12/1989289120419000451090937667االسماعيليةمصرىهبة احمد جالل عطية٥٩ - كلية التمريض - مدرس  فاقوس- الشر

جامعة قناة السويس

تمريض النسا والتوليد  ماجستي 

 تمريض 2020دكتوراة- 2017

دورة التحول -النسا والتوليد 

2020الرقىم 
مستشفن الطور- اخصائر جودةطور سيناء- جنوب سيناء10/8/1990الشرليةمصرىهبة حسين سليمان٦٠

مركز التل - االسماعيلية16/2/1989االسماعيليةمصرىهدى حسن دمحم على٦١

الكبي 
مركز بسيون- الغربية15/10/1988الغربيةمصرىوفاء رجب عبدالرحمن٦٢
قية21/3/1990الشرليةمصرىوالء دمحم فؤاد دمحم٦٣ فاقوس- الغزاىل- الشر
مستشفن بير - وكيل التمريضبير العبد- شمال سيناء 15/10/1988شمال سيناءمصرىويسام السيد عبدالفتاح٦٤

العبد
قية11/12/1988الشرليةمصرىياسمين اسماعيل دمحم٦٥ فاقوس- الهيصمية- الشر

الكلـيت عوـيذ                                          البيئت وتٌويت الوجتوع خذهت لشئوى الكليت وكيل        الخريجيي هتببعت وحذة هذير 

الحسيٌى العظين عبذ وفبء/ د.أ                           حسبًيي دمحم ًيفيي/ د.م.أدمحم ثروث هٌبء/د        







 



