
ي كلية التمريض جامعة قناة السويس للعام الجامىع  2014/2013                خريج 

مالحظات إضافيةالوظيفةمحل اإلقامةرقم الهاتفالرقم القوىمتاري    خ الميالدمحل الميالدالجنسيةإسم الطالبم

مرصيإبراهٍى أحًذ إبراهٍى أحًذ١

مرصيأحمد أشرف عبد الرازق دمحم٢

مرصيأحمد سامً العبٌدى على٣

مرصيأحمد عبد الباقً إبراهٌم بختٌة٤

مرصيأحًذ عبذ انحًٍذ عبذ انضالو دمحم٥

مرصيأحمد عبد اللة دمحم السٌسى٦

مرصيأحمد عبد الناصر عبد الفتاح٧

مرصيأحًذ عًر أحًذ يحًود انقًبز٨

مرصيأحًذ ٌبصٍٍ أحًذ يحًود انقًبز٩

مرصيإسراء فرٌد دمحم محمود١٠

مرصيإسراء دمحم إسماعٌل بركات١١

مرصيإسراء دمحم سٌد أحمد١٢

مرصيأصًبء إصًبعٍم دمحم عبذ انرحٍى١٣

مرصيأسماء العاٌدى خضر محمود١٤

مرصيأسماء على إبراهٌم عبد النبً سالم١٥

مرصيأسماء دمحم إبراهٌم ضٌف اللة١٦

مرصيأسماء دمحم طلبة السٌد١٧

مرصيأسماء دمحم عبد الناصر على١٨

مرصيالزهراء دمحم عبادي أحمد١٩

مرصيانضٍذ إبراهٍى عبذ انحهٍى عضبو٢٠

مرصيانضٍذ عبذهللا دمحم انضٍذ٢١

مرصيأمل عبد الناصر أحمد على شحات٢٢

مرصيأيم دمحم نطفً دمحم بضٍو٢٣ًَ

مرصيأمنٌة جمعة مبارك جمعة٢٤



مرصيأمٌرة أحمد إبراهٌم عبد اللة٢٥

مرصيأمٌرة عطٌة على عطٌة٢٦

مرصيأٌة أحمد حسن عطٌة٢٧

مرصيأٌة على متولً على٢٨

مرصيإٌمان دمحم محمود نصر٢٩

مرصيأٌه صبنًبٌ انضٍذ خهٍم٣٠

مرصيبسمة أحمد مسلم مرسى٣١

مرصيتسنٌم أحمد على أحمد٣٢

مرصيجهاد عبد القادر عبد الحمٌد الدقن٣٣

مرصيحفصة إبراهٌم الدسوقً عطٌة٣٤

مرصيحلٌمة بدري دمحم عمر٣٥

مرصيحنان حامد عبد العزٌز حامد٣٦

مرصيخالد عز الدٌن دمحم دمحم٣٧

مرصيدٌنا دمحم عبد اللطٌف عبد الرازق٣٨

مرصيزٌنب دمحم كامل إسماعٌل٣٩

مرصيسارة مسلم دمحم دمحم٤٠

مرصيسامح أحمد عبد الصبور عبد السمٌع٤١

٤٢
سعاد سالم سلٌمان دمحم

مرصي
يعٍذة كهٍت انتًرٌض 

جبيعت قُبة انضوٌش

مرصيسماح عبد اللة دمحم سالم٤٣

مرصيشروق هانً ٌوسف عثمان٤٤

مرصيشٌماء حسن على سالم٤٥

مرصيشٌماء سٌد أنور السٌد٤٦

مرصيشٌماء صابر دمحم محمود٤٧

مرصيشًٍبء عبدل عبذ انرحًٍ عببس٤٨

مرصيصالح على أحمد إبراهٌم٤٩

مرصيصفٍت انضٍذ دمحم ٌوصف٥٠

مرصيعاطف دمحم عبد المؤمن اإلمام مرعى٥١

معيدة كلية التمريض جامعة قناة السويسمرصيعبٌر عبد الستار محمود فرغلى٥٢

مرصيعزٌزة عباس عبده السٌد٥٣

مرصيفاتن محسن فرٌد سلٌم٥٤

مرصيفاطمة دمحم السٌد دمحم٥٥

مرصيكرٌم دمحم جودة محمود٥٦



مرصيدمحم حًذي عبذ انوهبة دمحم٥٧

مرصيدمحم رشدي فوزي السٌد راجح٥٨

مرصيدمحم صبنح دمحم صبنًب٥٩ٌ

٦٠
دمحم على صالح محمود

مرصي
يعٍذ كهٍت انتًرٌض 

جبيعت قُبة انضوٌش

مرصيمحمود دمحم مجدي محمود٦١

مرصيمحمود ممدوح محمود زٌان٦٢

مرصيمرفت عبد الحمٌد دمحم جاد المولى٦٣

مرصيمروة سلمى سالم سوٌلم٦٤

مرصيمرٌانا سمٌر جاد مساك٦٥

مرصيمٌادة دمحمي دمحم رشٌد٦٦

مرصيمٌادة مصطفى غمري مصطفى٦٧

مرصينشوى حسٌن السٌد على٦٨

مرصينهلة جمال السٌد مصباح٦٩

مرصيَور عٍذ حرة عٍذ٧٠

٧١
هاجر متولً دمحم الهادي

Infection control diploma.2019مرصي

معيدة كلية التمريض جامعة قناة السويسمرصيهدى صبحً دمحم أحمد٧٢

مرصيهند الشحات عبد العزٌز محمود٧٣

مرصيوفاء دمحم سلٌمان حسٌن٧٤

مرصيوفاء دمحم عوض عبد العاطى٧٥

مرصيولٌد عبد الوكٌل إبراهٌم ٌونس٧٦

انكهـٍت عًـٍذ                        انبٍئت وتًٍُت انًجتًع خذيت نشئوٌ انكهٍت وكٍمانخرٌجٍٍ يتببعت وحذة يذٌر

انحضٍُى انعظٍى عبذ وفبء/ د.أ           حضبٍٍَ دمحم ٍَفٍٍ/ د.و.أدمحم ثروث هُبء/د        


