
ي كلية التمريض جامعة قناة السويس للعام الجامىع  2013/2012                خريج 

مالحظات إضافيةالوظيفةمحل اإلقامةرقم الهاتفالرقم القوىمتاري    خ الميالدمحل الميالدالجنسيةإسم الطالبم

١
1/1/1992االسماعيليةمصريادّذ إثراهٍُ اٌطٍذ إثراهٍُ

ِروس اٌزً اٌىجٍر- اٌظبهرٌخ 

٢
6/6/1991االسماعيليةمصريادّذ جّؼخ دمحم ػجبدي

 واٌثالثًٍٕ دً اٌطال113َظ 

غّبي ضٍٕبء اٌؼرٌع ثب18/6/1992ًٔالشرقيةمصريادّذ ػبصُ ػجذ اٌج٣ًٍٍ

غّبي ضٍٕبء 12/9/1992المنوفيةمصريادّذ ػجذ اٌىادذ ادّذ٤

اٌػٍخ زوٌذ- اٌؼرٌع اوي 1/3/1993الغربيةمصريادّذ ِجذي ضٍٍّب٥ْ

اٌؼرٌع- دً اٌصفب 13/11/1992المنيامصريادّذ دمحم دط٦ٓ

دً االِبَ ػٍى- رفخ 1/2/1993الشرقيةمصريادّذ ٔجبح ِىض٧ً

٨
جنوب مصرياضراء فزذً دمحم

سيناء

16/5/1992
طىر ضٍٕبء دً ثذر

٩
10/8/1991اإلسماعيليةمصريأضّبء اٌطٍذ إثراهٍُ

 جبهس اإلضّبػٍٍٍخ3َ ة - اٌزٍٍّه 

١٠
12/8/1991السويسمصريأضّبء ػسد دمحم اٌطّبْ

 ظ ػجذ إٌّؼ31ُ- األرثؼٍٓ 

وٍٍخ - ِذرش ِطبػذ ِروس اٌمٕطرح غرة- أثى خٍٍفخ 13/9/1992اإلسماعيليةمصريأسماء غريب عبادي١١

اٌزّرٌط

ِبجطزٍر رّرٌط اٌجبطًٕ واٌجرادً 

2019

١٢
10/7/1992اإلسماعيليةمصريأسماء دمحم عبد السميع

ثجىار ِطجذ اٌزىثخ- أثى ػطىح 

١٣
1/1/1992اإلسماعيليةمصريأسماء دمحم منصور

ػسثخ أثى ِٕصىر  اٌّذظخ اٌجذٌذح

١٤
7/1/1991اإلسماعيليةمصريامل خضير حسن

 ِروس اٌمٕطرح غرة4ّٔرح 

١٥
25/2/1991المنوفيةمصرياميرة عادل فهمي

دراججً ِروس اٌػهذاء

١٧
25/3/1992اإلسماعيليةمصرياميرة عبد ربه علي

اٌمصبصٍٓ اٌجذٌذح اإلضّبػٍٍٍخ



١٨
5/1/1991أسيوطمصريايزيس عبد الشهيد وحيد

اٌمٕطرح غرق

١٩
10/4/1991اإلسماعيليةمصريايمان أبو سسيف السيد

47 ثٍىن 6اٌػٍخ زاٌذ اٌذرفً َ 

٢٠
1/8/1992اإلسماعيليةمصريايمن عبد المنعم حسن

اٌػٕىأً ِروس ارً اٌىجٍر

وٍٍخ - ِذرش ِطبػذ 6 ظ52رفخ دً االِبَ ػٍى ع 1/2/1993الشرقيةمصريايناس نجاح موسي٢١

اٌزّرٌط

ِبجطزٍر اٌزّرٌط إٌفطً واٌصذخ 

2019اٌؼمٍٍخ 
٢٢

2/4/1992اإلسماعيليةمصرياية جابر صبحي
 ظ ػجذ اٌمبدر75اٌمٕطرحغرة اٌّجبورح 

٢٣
12/10/1991اإلسماعيليةمصريبسمة السيد حسن

 دً اٌسهىر اٌطٍخ زاٌذ1

٢٤
شمال مصريبسمة دمحم حمدان

سيناء

27/4/1991
 ِطجذ اٌطالَ اٌؼرٌع اوي3

٢٥
ثطّخ ػٍى ِذّىد ػجذ 

اٌّجٍذ

16/11/1992الشرقيةمصري
ثئر اٌؼجذ غّبي ضٍٕبء

٢٦
1/7/1992المنوفيةمصريدطٓ ٔؼٍُ ػجذ اٌطزبر

 دً اٌرٌص اٌؼرٌع اوي42
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اٌمصبصٍٓ اٌجذٌذح25/1/1992اإلسماعيليةمصريخٍىد خًٍٍ دمحم خ٢٧ًٍٍ

شمال مصريدػبء فزذً ػجٍذ ػٍى٢٨

سيناء

 ظ االِبَ ادّذ ضٍف اإلضال26/1/199226َ

 َ ة دً اٌىىثر اٌػٍخ زوٌذ1/5/199242الدقهليةمصريدػبء دمحم دطٓ دط٢٩ٍٓ

فرٌذ ػبطف اٌطبداد اٌؼرٌع اوي5/2/1993كفر الشيخمصريراوٌخ اٌطٍذ اٌطٍذ جبد٣٠

وٍٍخ - ِذرش ِطبػذ  دً اٌسهىر اٌؼرٌع ثبٌث15/3/199211الدقهليةمصريردبة صجري فىزي٣١

اٌزّرٌط

ِبجطزٍر  رّرٌط االِىِخ وإٌطب 

2018واٌزىٌٍذ 
17/9/1992الشرقيةمصريرٌهبَ دّذاْ ِط٣٢ٍُ

وٍٍخ - ِذرش ِطبػذ  دً اٌصفب ِذي ة 23

اٌزّرٌط

2019ِبجطزٍر  إدارح اٌزّرٌط 

ػسثخ ورَ 8/6/1991المنوفيةمصريرٌهبَ ػجذ اٌطٍّغ٣٣

 دً اٌىىثر اٌػٍخ زوٌذ10/1/199394الدقهليةمصريزٌٕت دطٓ اٌؼػّبوي٣٤

 أ اٌزىفٍمٍخ24/2/199125السويسمصريضبرح ػجذ هللا ػجذ اٌؼبي٣٥

13/9/1992اإلسماعيليةمصريضبرح دمحم هػب٣٦َ
 َ أ اإلضّبػٍٍٍخ10 ظ 7ع 

وٍٍخ - ِذرش ِطبػذ 

اٌزّرٌط

ِبجطزٍر  رّرٌط صذخ االضرح 

2019واٌّجزّغ  
 ظ اٌػهٍذ ادّذ جّؼه اٌؼراٌػٍخ26/12/199163اإلسماعيليةمصريضّر ػجذ اٌىرٌُ ػٍى٣٧

أثى صىٌر اٌّذطخ1/7/1991اإلسماعيليةمصريضّر ػت اٌهبدي دمحم٣٨



ػسثخ ٔبصر ججً ِر20/10/1991ٌُالمنوفيةمصريضّبح ضؼٍذ ػجذ اٌذٍّذ٣٩

شمال مصريضّر جّبي ضٍٍُ دمحم٤٠

سيناء

وٍٍخ - ِذرش ِطبػذ  ظ ادّذ ػراثً اٌؼرٌع ثب17/2/199228ًٔ

اٌزّرٌط

2019ِبجطزٍر  رّرٌط األطفبي 

ػسثخ جبد ِروس االثراهٍٍّخ9/3/1991الشرقيةمصريضّر جّؼخ دمحم اٌطٍذ٤١

 اٌزىفٍمٍخ فٍص24/2/199125ًالسويسمصريضّر ػجذ هللا ػجذ اٌؼبي٤٢

 ِطبوٓ اٌّثٍث األرثؼ14/5/199110ٍٓالسويسمصريضهبَ فبرش ػجذ اٌؼسٌس٤٣

 ظ زوً اٌطٍذ ِزى1/9/199165ًٌالسويسمصريغٍّبء فىزي ػٍى٤٤

اٌىاصفٍخ ِروس اإلضّبػٍٍٍخ10/6/1991اإلسماعيليةمصريغٍّبء دمحم طٍجخ٤٥

اٌػٍخ زاٌذ اإلضّبػٍٍٍخ8/4/1992أسيوطمصريصهٍت دمحم طبهر٤٦

٤٧
ػجذ اٌٍطٍف دمحم ػجذ 

اٌٍطٍف

1/4/1993الدقهليةمصري
رِبٔخ غّبي ضٍٕبء

Advanced cardiovascular

Life Support2020. Basic Life 

Support.Oman Medical Specialty 

شمال مصريػسٌسح ضبٌّبْ ضٍٍّب٤٨ْ

سيناء

أثى صىٌر اٌجٍذ اإلضّبػٍٍٍخ14/12/1990

اٌّذطخ اٌجذٌذح اإلضّبػٍٍٍخ16/2/1991اإلسماعيليةمصريفبطّخ صالح ػٍى دمحم٤٩

اٌىاصفٍخ ِروس اإلضّبػٍٍٍخ25/2/1991اإلسماعيليةمصريفبطّخ ِذّىد ػجذ هللا٥٠

 ِطبوٓ اٌجزروي اٌطىٌص1/6/199210اإلسماعيليةمصريفبطّخ اٌسهراء دمحم٥١

ورَ أثى ججً اٌؼرٌع ثب27/10/1992ًٔالدقهليةمصريفبطّخ اٌطٍذ دط٥٢ٍٓ

 ظ اٌػهٍذ فؤاد فه16/6/19911ًّاإلسماعيليةمصريورٌطزٍٕب ٍِمً دٕب ػجذ ٥٣
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 ظ إٌّصىرح ػراٌٍػخ ِصر28/5/199211اإلسماعيليةمصريورٌطزٍٕب ٔبدي زوري٥٤

اٌزً اٌىجٍر اٌمصبصٍٓ اٌجذٌذح1/5/1992اإلسماعيليةمصريورٌّبْ ػبطف ٔصبر٥٥

شمال مصريًٌٍٍ دمحم ضبٌّب٥٦ْ

سيناء

 ظ اٌىىثر اٌػٍخ زوٌذ10/7/199210

ظ هذي غؼراوي8/6/1992الدقهليةمصريدمحم إثراهٍُ دمحم ادّذ٥٧

 ظ أضٍىط دً اٌسهىر16/10/199222الدقهليةمصريدمحم اٌطؼٍذ ػطب٥٨

أثى صىٌر اٌّذطخ1/8/1992اإلسماعيليةمصريدمحم اٌطٍذ ػجذ اٌذٍّذ٥٩

 اٌرٌص اٌؼرٌع اوي1/6/199224الدقهليةمصريدمحم اٌّزىًٌ ػ٦٠ًٍ

شمال مصريدمحم أٍص دمحم٦١

سيناء

دً اٌىىثر اٌّطبوٓ اٌجذوٌخ6/8/1992

شمال مصريدمحم دطٍٓ دط٦٢ٓ

سيناء

اٌؼرٌع اوي22/11/1992



ػسثخ أثى ِٕصىر اٌّذطخ اٌجذٌذح17/10/1992اإلسماعيليةمصريدمحم رظب اٌطٍذ دمحم٦٣

رِبٔخ غّبي ضٍٕبء26/7/1992الغربيةمصريدمحم صبثر ػجذ اٌجبري٦٤

ػسثخ اٌطجغ أثبر اإلضّبػٍٍٍخ1/11/1991اإلسماعيليةمصريدمحم ػجذ اٌردّٓ دمحم٦٥

 أ اٌؼرٌع38دً اٌرثٍغ 21/1/1992الدقهليةمصريدمحم ٔصر ػجذ اٌٍطٍف٦٦

أثى صىٌر اٌّذطخ5/9/1992اإلسماعيليةمصريِذّىد ػجذ اٌذٍّذ ادّذ٦٧

غبرع غًٍ اٌػهذاء20/2/1991اإلسماعيليةمصريِروح ػجذ اٌّهذي ػ٦٨ًٍ

أثى هٍىً اٌمصبصٍٓ اٌجذٌذح22/6/1992اإلسماعيليةمصريِصطفً جّؼخ ادّذ٦٩

اٌّطبػٍذ غّبي ضٍٕبء8/8/1992الغربيةمصريِصطفً رفؼذ ػجذ اٌىهبة٧٠

 ظ اٌىىرٍٔع ِروس اٌزً اٌىجٍر16/6/1992151اإلسماعيليةمصريِصطفً ِذّىد ادّذ٧١

اٌؼرٌع ػبطف اٌطبداد1/2/1992الدقهليةمصريِصطفً ِطؼذ ادّذ٧٢

 دً اٌىىثر اٌػٍخ زوٌذ1/9/19928الدقهليةمصريِٕبر ِذطٓ ٌطف٧٣ً

ظ اٌؼبَ ثجىار اإلدارح اٌصذخ غّبي ضٍٕبء27/6/1992الغربيةمصريًِ اٌػٕبوي دمحم٧٤

ِروس أوال صمر20/12/1990الشرقيةمصريِهب صالح اٌذ٧٥ٌٓ

لرٌخ اٌؼّذح اٌطىٌص1/2/1992السويسمصريًِ ِصطفً ػجذ هللا٧٦

ِروس اجب اٌذلهٍٍخ10/5/1992الدقهليةمصريٍِبر صبثر فزىح٧٧

 أ ِطبوٓ اإلضّبػٍٍٍخ ج25/9/19925الشرقيةمصرئطّخ ادّذ صبٌخ٧٨

لرٌخ أثى ػذروة اٌزً اٌىجٍر4/8/1992اإلسماعيليةمصرئؼٍّخ ادّذ ػجذ هللا٧٩

1 ظ 15ِطبوٓ اٌزؼٍّر ع 1/9/1991اإلسماعيليةمصريهبٌخ فؤاد ػت اٌؼسٌس٨٠
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ضراثٍىَ ِروس فبٌذ1/12/1990أسيوطمصريهذي ضٍذ دط٨١ٍٓ

اٌمٕطرح غرة ظ دمحم ػجذ اٌجىاد8/10/1991اإلسماعيليةمصريهذي ضٍذ دمحم٨٢

 طرٌك ثىرضؼٍذ اٌمٕطرح غرة5ّٔرح 1/12/1990اإلسماعيليةمصريهذي ػجذ اٌّهذي ادّذ٨٣

ِطبوٓ اٌهٍئخ اِب االضزبد5/1/1992اإلسماعيليةمصريهذٌر ػٍى ضب٨٤ٌُ

٨٥

22/2/1992اإلسماعيليةمصريهػبَ غرٌت غذزه

أثى خٍٍفخ اٌمٕطرح غرة

فبػٍٍبد دٍّخ اٌىلبٌخ  - ICDL 2018دورح 

 Blood borne - 2019ِٓ االِراض 

pathogene course 2020- ACLS 

2020



اٌرٌطخ اٌؼرٌع اوي12/9/1992الشرقيةمصريهػبَ دمحم ادّذ ػٍى٨٦

شمال مصريوٌٍذ ػجذ هللا ػىدح٨٧

سيناء

رفخ دً اٌرض10/3/1992ُ

اٌىٍـٍخ ػّـٍذاٌجٍئخ ورٍّٕخ اٌّجزّغ خذِخ ٌػئىْ اٌىٍٍخ ووًٍاٌخرٌجٍٓ ِزبثؼخ ودذح ِذٌر

اٌذطٍٕى اٌؼظٍُ ػجذ وفبء/ د.أ           دطبٍٔٓ دمحم ٍٔفٍٓ/ د.َ.أدمحم ثرود هٕبء/د        


