
ي كلية التمريض جامعة قناة السويس للعام الجامىع  2015/2014                خريج 

مالحظات إضافيةالوظيفةمحل اإلقامةرقم الهاتفالرقم القوىمتاري    خ الميالدمحل الميالدالجنسيةإسم الطالبم

  يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت االضًبعيهيتاالسماعيلية1993\4\11االسماعيليةمرصياحمد دمحم رشاد احمد١

   يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصاالسماعيلية1993\7\17االسماعيليةمرصياسامة شحاته سالم٢

معيدة كلية التمريض جامعة قناة السويسشمال سيناء1993\11\1الدقهليةمرصياسماء دمحم كمال دمحم٣

ن٤ يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت االضًبعيهيتاالسماعيلية1991\5\14اسيوطمرصيةابتسام رمضان حسي 

قيةمرصي ابراهيم دمحم ابراهيم٥ قية1995\5\15الشر يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت انشرقيتالشر

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت انقبهرةالغربية1991\1\9الغربيةمرصياحمد دمحم عبداللطيف٦

معيد بكلية التمريض جامعة قناة السويساالسماعيلية1993\6\20االسماعيليةمرصي احمد هشام اسماعيل٧

معيدة كلية التمريض جامعة قناة السويسشمال سيناء1993\11\12الدقهليةمرصيةارساء عبدالمتعال ابراهيم٨

يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصشمال سيناء1993\5\3شمال سيناءمرصياسالم السيد دمحم بهاء٩

يطتشفى انسهراء انجبيعى جبيعت االزهر شمال سيناء1992\3\22المنوفيةمرصياسالم عباس احمد١٠

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت االضًبعيهيتجنوب سيناء1992\10\6المنوفيةمرصياسالم فوزي العيسوي١١

يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصاالسماعيلية1992\9\1االسماعيليةمرصياسالم دمحم احمد١٢

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت االضًبعيهيتاالسماعيلية1993\10\1االسماعيليةمرصيةاسماء عبدالفتاح دمحم١٣

وفبة فى ضُت اإليتيبزاالسماعيلية1993\12\2االسماعيليةمرصيةاسماء دمحم حلمي زكي١٤

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت جُىة ضيُبءجنوب سيناء1993\7\8الغربيةمرصيةاسماء محمود احمد دمحم١٥

يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصاالسماعيلية1993\10\1االسماعيليةمرصيةاسماء محمود سعيد حسن١٦

ف دمحم عبده سالم١٧ االسماعيلية1992\7\8االسماعيليةمرصيارسر

قيةمرصيالسيد اسماعيل دمحم احمد١٨ قية1992\2\22الشر يطتشفى انًُصىرة انجبيعى جبيعت انًُصىرة الشر

ي نبوي عبدالعزيز محمود١٩
ن
قيةمرصيةامان معيدة بكلية التمريض جامعة قناة السويسشمال سيناء1993\9\29الشر

ة دمحم عبدالمجيد اسماعيل٢٠ قيةمرصيةامي  قية1992\4\27الشر الشر

ةمرصيةايمان دمحم حسن عبدالمطلب٢١ ن انهيئت انعبيت نهًطتشفيبث وانًعبهذ انتعهيًيتاالسماعيلية1992\10\1الجي 

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت انشرقيتاالسماعيلية1993\5\5االسماعيليةمرصيةايناس حمدي ابراهيم احمد٢٢

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت انشرقيتاالسماعيلية1992\9\1االسماعيليةمرصية اية نرص الدين السيد علي٢٣

يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصاالسماعيلية1993\5\18االسماعيليةمرصيةتغريد دمحم وجيه احمد٢٤



جبيعت انقبهرة- يطتشفيبث جبيعت انقبهرة شمال سيناء1993\12\13شمال سيناءمرصيجمال علي مقبل هجرس٢٥

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت جُىة ضيُبءجنوب سيناء1994\1\4جنوب سيناءمرصيةجهاد احمد احمد دمحم٢٦

يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصاالسماعيلية1992\11\15الدقهليةمرصيةجهاد رافت عبدالغفار ٢٧

ن محمود عبدالرشيد محمود٢٨ انهيئت انعبيت نهًطتشفيبث وانًعبهذ انتعهيًيتاالسماعيلية1993\7\1االسماعيليةمرصيحسي 

قيةمرصيةحكمت سالم مقبل علي٢٩ يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت بىرضعيذاالسماعيلية1992\3\4الشر

معيدة كلية التمريض جامعة قناة السويسشمال سيناء1993\4\11شمال سيناءمرصيةحنان سليمان سليم موىس٣٠

قيةمرصيةدينا عيد احمد عرفات٣١ يذارش انتًريض شًبل ضيُبء شمال سيناء1993\7\13الشر

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت االضًبعيهيتاالسماعيلية1992\1\13القاهرةمرصيةرانا زكي عبدالمجيد دمحم٣٢

ن٣٣ يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصاالسماعيلية1994\2\1االسماعيليةمرصيةراندا دمحم دمحم ابوالعيني 

ي علي عمرو٣٤ يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت جُىة جنوب سيناء1994\3\5جنوب سيناءمرصيةرحاب يحي 

ضيُبء ن٣٥ يذارش انتًريض شًبل ضيُبءشمال سيناء1993\6\1الدقهليةمرصيةري  هام حسن صابر حسي 

ي طايع عبدالرحمن٣٦ يطتشفيبث جبيعت االضكُذريت االضكُذريتاالسماعيلية1992\2\19االسماعيليةمرصيةزينب حرن 

يذارش انتًريض شًبل ضيُبءشمال سيناء1993\11\4شمال سيناءمرصيةسارة سليمان منصور موىس٣٧

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل شمال سيناء1993\12\3شمال سيناءمرصيساىمي سعد دمحم محمود٣٨

ضيُبء يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصالمنوفية1990\9\24المنوفيةمرصيةسعاد ابراهيم احمد ٣٩

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل شمال سيناء1993\12\19شمال سيناءمرصيسعد جهينة  سالمة سالم٤٠

ضيُبء ة زكريا عبدالرحمن خليل٤١ يذارش انتًريض انطىيصاالسماعيلية1992\12\1االسماعيليةمرصيةسمي 

٤٢
شمال سيناءمرصيةسوسن ابراهيم علي ابراهيم

23\9\1992

شمال سيناء
جبيعت طُطب انغربيت- انًطتشفيبث انجبيعيت 

يف دمحم اعمر٤٣ شمال سيناءمرصيرسر
25\4\1993

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل شمال سيناء

ضيُبء
يطتشفى عيٍ شًص انتخصصىاالسماعيلية1993\9\23االسماعيليةمرصيةشيماء علي انور عطية ٤٤

سوهاجمرصيعباس عادل عباس مسلم٤٥
10\8\1993

شمال سيناء
يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل 

ضيُبء
يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل ضيُبءشمال سيناء1993\7\18الدقهليةمرصيعبدالرحمن دمحم طه الحديدي٤٦

ي٤٧
ن
يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل ضيُبءشمال سيناء1993\1\23الدقهليةمرصيعبدالرحمن السيد العنان

يطتشفيبث جبيعت االضكُذريت االضكُذريتشمال سيناء1992\5\10الغربيةمرصيعبدهللا جالل دمحم احمد٤٨

سوهاجمرصيةعبي  احمد دمحم احمد٤٩
20\5\1992

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل شمال سيناء

ضيُبء
قيةمرصيةعال دمحم طه متولي٥٠ قية1992\2\1الشر يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت انشرقيتالشر

االسماعيلية1993\5\15االسماعيليةمرصيمهند سليمان عواد عايد٥١

ين رفعت رشدي حكيم٥٢ السويس1991\1\23سوهاجمرصيةكير

االسماعيليةمرصيةكريمة دمحم السيد السيد٥٣
25\8\1992

االسماعيلية
يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت 

االضًبعيهيت
شمال سيناءمرصيةلمياء ابراهيم علي موىس٥٤

26\10\1993
شمال سيناء

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل 

ضيُبء



٥٥
الدقهليةمرصيةلمياء طارق دمحم احمد

1\8\1993

الدقهلية
يطشتفى انطىارئ جبيعت انًُصىرة انذقههيت

قيةمرصيدمحم اسامة السيد دمحم٥٦ يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل شمال سيناء1994\1\15الشر

ضيُبء
شمال سيناءمرصيدمحم جمعة احمد نصار٥٧

15\10\1993
شمال سيناء

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل 

ضيُبء
يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت انطىيصالسويس1993\4\22السويسمرصي دمحم حسن دمحم عبدالرحمن٥٨

ن حماد سليمان٥٩ يطتشفيبث جبيعت االضكُذريت االضكُذريتشمال سيناء1991\7\24شمال سيناءمرصي دمحم حسي 

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت جنوب سيناء1992\9\20المنوفيةمرصيدمحم حمزة عبدالحليم دمحم٦٠

االضًبعيهيت جبيعت انقبهرة- يطتشفيبث جبيعت انقبهرة السويس1988\9\23السويسمرصيدمحم سعيد دمحم دمحم الجمل٦١

يطتشفيبث جبيعت االضكُذريت االضكُذريتاالسماعيلية1992\6\20االسماعيليةمرصيدمحم شحته احمد دمحم٦٢

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت انطىيصالسويس1993\8\1قنامرصيدمحم صالح عباس سليمان٦٣

يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصاالسماعيلية1992\6\12االسماعيليةمرصيدمحم عبدالعزيز يوسف هالل٦٤

قيةمرصيدمحم عبدالدايم عبدالمؤمن عبدالعليم٦٥ يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل ضيُبءشمال سيناء1993\8\1الشر

يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصجنوب سيناء1993\2\27جنوب سيناءمرصيدمحم محمود عبدالحليم محمود٦٦

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل شمال سيناء1992\12\31االسماعيليةمرصيدمحم مصلح ابراهيم عابد ٦٧

ضيُبء يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصاالسماعيلية1993\9\11االسماعيليةمرصيدمحم نبيل قنديل سليمان٦٨

٦٩
المنوفيةمرصيمحمود مختار فرج ابو ذكري

25\8\1992

جنوب سيناء
انًطتشفى انرئيطى جبيعت انًُىفيت انًُىفيت

٧٠
شمال سيناءمرصيمروان فرج سالمان سلمي

18\8\1993

شمال سيناء
يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت 

االضًبعيهيت

BLS,  ACLS,  

Immediate Life Support.

٧١
الغربيةمرصيةمروة دمحم المهدي حجازي

20\2\1993

شمال سيناء
جبيعت طُطب انغربيت- انًطتشفيبث انجبيعيت 

ي دمحم٧٢ االسماعيلية1992\10\3االسماعيليةمرصيةمروة دمحم صي 

ي٧٣
يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل شمال سيناء1993\11\22المنيامرصيمصطفن عبدالباري عبدالغين

ضيُبء ي٧٤
ن
يطتشفى عيٍ شًص انتخصصىالسويس1992\10\11السويسمرصيمصطفن نادي احمد كيالن

قيةمرصيةمين صالح دمحم السيد٧٥ يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصاالسماعيلية1993\7\13الشر

٧٦
 عصام الدين زكي مصطفن

جبيعت انقبهرة- يطتشفيبث جبيعت انقبهرة االسماعيلية1991\11\30السعوديةسعوديةمين

انًطتشفى انتعهيًى انجذيذ جبيعت طُطب شمال سيناء1992\6\15الغربيةمرصيةىمي السعيد عبدالهادي السيد٧٧

انغربيت يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت جُىة الدقهلية1993\2\16الدقهليةمرصيةىمي جالل دمحم مطاوع٧٨

نا طارق محمود علي٧٩ االسماعيلية1994\3\22دمياطمرصيةمي 

االسماعيليةمرصيةنعمة عبدالعزيز احمد مصطفن٨٠
15\8\1993

يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت االسماعيلية

االضًبعيهيت
يذارش انتًريض انقبهرةشمال سيناء1993\9\1الدقهليةمرصيةنهال ابراهيم عبدالسالم ابراهيم٨١

يذارش انتًريض شًبل ضيُبءشمال سيناء1993\6\14شمال سيناءمرصيةنورا دمحم سليم موىس٨٢



ي سليمان٨٣ االسماعيلية1991\9\17االسماعيليةمرصية نورهان عويدر يحي 

يذارش انتًريض شًبل ضيُبءشمال سيناء1993\10\26شمال سيناءمرصيةهبة سالم دمحم قابل ٨٤

قيةمرصيةهبة علي عبدهللا دمحم٨٥ يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت انشرقيتشمال سيناء1992\4\4الشر

يذارش انتًريض االضًبعيهيتاالسماعيلية1992\11\15االسماعيليةمرصيةهدى احمد السيد احمد٨٦

قيةمرصيةهدير عبدالمتعال دمحم عبدالمتعال٨٧ الشر
27\11\1992

شمال سيناء
يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت شًبل 

ضيُبء

٨٨
كفر الشيخمرصيةهند عصام السيد حامد

29\9\1993

كفر الشيخ
يذيريت انشئىٌ انصحيت بًحبفظت كفر انشيخ

المنوفيةمرصيةيارا طارق صبجي مصطفن٨٩

20\3\1993

شمال سيناء
انًطتشفى انرئيطى جبيعت انًُىفيت انًُىفيت

ن جمال عطية الطنطاوي٩٠ يذارش انتًريض االضًبعيهيتشمال سيناء1993\5\11المنوفيةمرصيةياسمي 

يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصاالسماعيلية1992\9\1االسماعيليةمرصيةشيماء عادل عبدالرحمن عباس٩١

يطتشفيبث جبيعت قُبة انطىيصاالسماعيلية1992\4\10االسماعيليةمرصيةفاتن محسن فريد سليم٩٢

ة عطية علي عطية٩٣ امي 

انكهـيت عًـيذ                                            انبيئت وتًُيت انًجتًع خذيت نشئىٌ انكهيت وكيمانخريجيٍ يتببعت وحذة يذير

انحطيُى انعظيى عبذ وفبء/ د.أ                               حطبَيٍ دمحم َيفيٍ/ د.و.أدمحم ثروث هُبء/د        

سنة من الخارج


