
مالحظات إضافيةالوظيفةمحل اإلقامةرقم الهاتفالرقم القوىم تاري    خ الميالد محل الميالدالجنسية اسم الطالبم

إلدقهليةمرصىإبرإهيم عىل دمحم إلمحمودى١
قيةمرصىإبرإهيم محمود إبرإهيم دمحم٢ إلشر
قيةمرصى إحمد إلسيد دمحم حسن٣ إلشر

مرصىإحمد عبدإلنبى إلسيد دمحم٤
-إالسماعيلية

إبوعطوة
قيةمرصىإحمد عالء إلدين عبدإلهادى٥ قية1063037169إلشر إلزقازيق-إلشر

مرصىإحمد دمحم عبدإلحفيظ غنيم٦
قيةمرصىإحمد دمحم دمحم عبدهللا٧ إلسعوديةإلشر

مرصىإحمد محمود سليمان سلىم٨

إالسماعيليةمرصىإرسإء جمال إحمد دمحم٩
-إالسماعيلية

إبوصوير

مستشفى هيئة - إخصائى تمريض

قناة إلسويس

إلعريش8/20/1991291082034000411221267198إلعريشمرصىإرسإء دمحم سلطان نعمان١٠
-كلية إلتمريض -مدرس مساعد

جامعة قناة إلسويس
إدإرة إلتمريض  2017ماجستير

مرصىأسماء هللا عطية دمحم عوض١١
إلعريشمرصىإسماء صالح جابر إلبغدإدى١٢
إالسماعيليةمرصىإسماء دمحم طاهر دمحم١٣

ى قاسم١٤ إلدقهليةمرصىؤسالم حماد أمير

إالسماعيليةمرصىإلسيد دمحم إلسيد أحمد١٥

قية1289132482إالسماعيليةمرصىأمائى حجازى سيد إحمد١٦ إلزقازيق-إلشر
مستشفى - إخصائى تمريض

إلزقازيق-إالحرإر
قمرصىأمائى دمحم سليمان١٧ ق1288171123إلقنطرة رسر إلقنطرة رسر

إالسماعيليةمرصىأمل مصطفى عىل حامد١٨

ة ثروت دمحم جمعة١٩ قيةمرصىأمير قيةإلشر كفر صقر-إلشر

ة كمال إحمد٢٠ قيةمرصىأمير قيةإلشر إلهيصمية-إلشر

إالسماعيلية مرصىؤيمان جمال رإضى إبوبكر٢١
-إالسماعيلية 

إبوخليفة

ي كلية التمريض جامعة قناة السويس العام الجامىع  2012/2011                   خريج 



إلشيخ زويدإلشيخ زويدمرصىؤيمان جالل إزريىع سليمان٢٢

9/22/1991291092219001211207224779إالسماعيليةمرصىإيمان رجب إلسيد دمحم٢٣
إلتل -إالسماعيلية

إلكبير

-كلية إلتمريض- مدرس مساعد 

جامعة قناة إلسويس

2017ماجستير تمريض باطبى وجرإىح 

1275263337إالسماعيليةمرصىآية سيد إبرإهيم إلسيد٢٤
-إالسماعيلية

يبى إلعشر

مستشفى هيئة - إخصائى تمريض

قناة إلسويس
إلعريشمرصىبسام عبدإلعزيز عبدهللا٢٥
إلسويسمرصىتغريد فرج محمود خميس ٢٦
ةمرصىحامد يحبر عبدإلحميد دمحم٢٧ إلسعوديةإلبحير

٢٨
قيةمرصىخالد إلسعيد حس إلفخرإئى إلشر

٢٩
قيةمرصىرإندإ عبدإلستار حسن إلفخرإئى إلشر

إمبابة-إلقاهرة2/13/19911140313724إالسماعيليةمرصىرقية إحمد محمود خرصى٣٠

إلمعهد إلقوىم -مدرسة إلتمريض

-للجهاز إلحرىك وإلعصببر

ة-كورنيش إلنيل ى إمبابة إلجير
قيةمرصىروحية عبدإلسالم أحمد٣١ إلشر
٣٢

مرصىساىل رضا دمحم مصطفى

وق عزت إلسيد دمحم٣٣ جنوب سيناءمرصىرسر
- جنوب سيناء

إلطور
إلمنصورةإلمنصورةمرصىشيماء عبدإلغبى إبرإهيم٣٤

إالسماعيليةمرصىشيماء عىل عبدإلجيد عىل٣٥
-إالسماعيلية

عبدإلحكيم عامر
قيةمرصىعطية إحمد عطية إلجوهرى٣٦ قيةإلشر إبوحماد-إلشر
بيبى٣٧ إلمنصورةإلمنصورةمرصىعلياء إبرإهيم عبدإلعزيز إلشر

قيةمرصىعىل سعيد رضوإن٣٨ قيةإلشر إبوحماد-إلشر

يل٣٩ ةمرصىعوض رمضان جيى قطرإلبحير
قطرإالسماعيليةمرصىفوزية إحمد إلسيد دمحم٤٠
قيةمرصىقطب مسلم دمحم مسلم٤١ إلشر

إالسماعيليةإالسماعيليةمرصىماجد دمحم عباس دمحم٤٢
مرصىدمحم جمال إلسيد متوىل٤٣

8/24/1991291082412004711004212892إلدقهليةمرصىدمحم جودة حمدى إلسيد٤٤
-إالسماعيلية

إالرسال

جامعة -مدرس كلية إلتمريض

قناة إلسويس

تمريض باطبى وجرإىح -2017ماجستير

2019دكتورإةتمريض باطبى وجرإىح 

قيةمرصىدمحم حبيب دمحم إحمد٤٥ قية1289018569إلشر إلزقازيق-إلشر

مرصىدمحم سعيد دمحم خليل٤٦
مرصىدمحم عىل دمحم دمحم٤٧

مرصىدمحم فتيان إحمد عبدهللا٤٨



قيةمرصىدمحم دمحم توفيق عىل٤٩ قيةإلشر إبوحماد-إلشر

قيةمرصىمحمود عبدإلمجيد إحمد٥٠ قية290111713025371090999185#########إلشر فاقوس-إلشر
-كلية إلتمريض-مدرس مساعد

جامعة قناة إلسويس
إلتمريض إلنفىس  2019ماجستير

مرصىمحمود عىل نرص مهدى٥١

قيةمرصىمحمود دمحم جمعة رشاد٥٢ قيةإلشر إبوحماد-إلشر

قيةمرصىمبى سليمان إلسيد٥٣ قيةإلشر إلهيصمية-إلشر

نفيشة-إالسماعيليةإالسماعيليةمرصىمها محمود صالح يوسف٥٤
إخصائى تمريض بمستشفى هيئة 

قناة إلسويس
TOT.2020

ى إلسيد٥٥ 9/19/19911092973939إلعريشمرصىناهد إحمد حسير
-إالسماعيلية

إلقنطرة

-كلية إلتمريض-مدرس مساعد

جامعة قناة إلسويس
2018ماجستير 

ى مسعد سعيد عبدإلحميد٥٦ 9/21/19911090007475إالسماعيليةمرصىنرمير
قرية - إالسماعيلية

إالبطال

إخصائى تمريض بالوحدة 

إلصحية بقرية إالبطال

Diploma in Healthcare 

Quality Management.2016- 

 دمحم٥٧
ى

إالسماعيليةمرصىنشوة دمحم دسوق
- إالسماعيلية

إلشهدإء

إخصائى تمريض بمستشفى هيئة 

قناة إلسويس
ةمرصىهانم عبدإلمنعم عبدإللطيف ه٥٨ إلبحير

قيةمرصىهائى دمحم زين نصير٥٩ إلشر

قيةإالسماعيليةمرصىهالة دمحم محمود سالم٦٠ إبوحماد-إلشر
مستشفى إلتل -إخصائى تمريض

إلكبير إلمركزى

قيةمرصىهبة منصور إبرإهيم حسن٦١ قيةإلشر إبوحماد-إلشر
مستشفى إلتل -إخصائى تمريض

إلكبير إلمركزى

ى سليمان خليل٦٢ مرصىهدير حسير
جنوب 

سيناء
قية#########29111121301801 فاقوس-إلشر

-كلية إلتمريض-مدرس مساعد

جامعة قناة إلسويس

TOT.2019  - Digital 

Transformation 

Certificate.2020
إالسماعيليةمرصىوالء عبدإلحكيم متوىل٦٣

إخصائى تمريض بمستشفى هيئة 

قناة إلسويس
مرصىوليد إلسيد عبيد عطية٦٤

ى رمضان إمام٦٥ بغدإد-إلعرإقإالسماعيليةمرصىياسمير

الكلـيت عوـيذ                                          البيئت وتٌويت الوجتوع خذهت لشئوى الكليت وكيلالخريجيي هتببعت وحذة هذير 

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




