
ي كلية التمريض جامعة قناة السويس للعام الجامىع  2018/2017                خريج 

مالحظات اضافيةالوظيفةمحل اإلقامةرقم الهاتفالرقم القوىمتاري    خ الميالدمحل الميالدالجنسيةإسم الطالبم

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةاإلسماعيلية أبو صوير الخلفاء الراشدين 11181900151-199329\11\18االضًاعٛهٛحيصرٖاتراْٛى ادًذ ضٛذ ادًذ 1

مستشفيات جامعة االسكندرية قرية  البندارية- تال / المنوفية/ مرص505131700052-199529\5\13انًُٕفٛحيصرٖاتراْٛى عثذ انذًٛذ اتراْٛى يرعٗ 2

مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناءقرية الظهير /  الشيخ زويد/ شمال سيناء506213400053-199529\6\21غًال ضُٛاءيصرٖاتراْٛى دمحم جًعّ ضانًاٌ 3

قية فاقوس أشكر بجوار مدرسة عبد الصمد604011318187-199629\4\1انػرلٛحيصرٖاتكار يٕضٗ دمحم دمحم دطٍ جٕدِ 4 ى الصىح الشر (اجماىل)الهيئة العامة للتأمير

ي عمارات األوقاف الجديدة410011902092-199429\10\1االضًاعٛهٛحيصرٖادًذ انٓادٖ دطٍ اتراْٛى دمحم 5 جامعة القاهرة- مستشفيات جامعة القاهرة التل الكبير ش أحمد عراب 

قية أبوحماد الصوة بجوار المجمع اإلسالمي604131300516-199629\4\13انػرلٛحيصرٖادًذ خانذ ضهًٛاٌ دمحم 6
ى الصىح الشامل ببورسعيدالشر التأمير

مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء شقة 31شمال سيناء العريش حي الزهور عمارة 509021302138-199529\9\2غًال ضُٛاءيصرٖأدًذ خٛرٖ يٕضٗ يٕضٗ 7

ي 0- التل الكبير / االسماعيلية11181300794-199429\11\18االضًاعٛهٛحيصرٖأدًذ رجة عثذانردًٍ عٕض 8 مستشفى المطرية التعليىم ك _   البعالوة الكي 

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيلية  قاطية0- رمانة / شمال سيناء511153400095-199529\11\15غًال ضُٛاءيصرٖادًذ ضانى دًذ دايذ 10

مستشفى االطفال مستشفيات جامعة اسيوط  حي الكوثر33شمال سيناء الشيخ زويد 406153400135-199429\6\15غًال ضُٛاءيصرٖادًذ ضهًٛاٌ ادًذ اتراْٛى 11

مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةاإلسماعيلية أبو صوير المحسمة الجديدة 601081900291-199629\1\8االضًاعٛهٛحيصرٖادًذ غعٛة فٕزٖ عهٗ 12

ى510151900639-199529\10\15االضًاعٛهٛحيصرٖأدًذ صالح انهٛثٗ عطّٛ 13 ي بجوار مسجد األوابير ى الصىح التل الكبير ش أحمد عراب  (اجماىل)الهيئة العامة للتأمير

ي الصوفية 501161900611-199529\1\16انػرلٛحيصرٖادًذ عثذانفراح دمحم ادًذ 14
قية أوالد صقر زور أبو الليل بجوار مستشفى مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةالشر

ى القديمة تل ثمود603141301336-199629\3\14االضًاعٛهٛحيصرٖأدًذ عثذ انفراح دمحم خانذ 15 ى الصىح الشامل ببورسعيداإلسماعيلية التل الكبير القصاصير التأمير

قية اإلبراهيمية كفور نجم بجوار المسجد الكبير 407021300171-199429\2\2انػرلٛحيصرٖادًذ عثذ هللا انطٛذ دمحم ْذٚهّ 16 مستشفى اسوان الجامىعالشر

جامعة القاهرة- مستشفيات جامعة القاهرة   كفر الشيخ شحاتة0- تال / المنوفية/ مرص508121702536-199529\2\18انًُٕفٛحيصرٖادًذ عهٗ دمحم انرغٕٖٛ 17

مستشفى الزهراء الجامىع جامعة االزهر   حي الغزالن0- بير العبد / شمال سيناء/ مرص209053500035-199229\9\5غًال ضُٛاءيصرٖادًذ عٕض هللا كايم عٕض هللا 18

ي بجوار مكتبة أبو شتيوي512013400032-199529\12\1انػرلٛحيصرٖأدًذ فرداخ جٕدِ أدًذ 19 قية الزقازيق العصلوح  جامعة القاهرة- مستشفيات جامعة القاهرة الشر

قية نفيشة قرية أبو بخيت412121900098-199429\12\12االضًاعٛهٛحيصرٖادًذ دمحم عثذ انردًٍ ادًذ 20 مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيلية أبو صوير السبع أبار شر

21
ادًذ يخرار عثذانغُٗ صاتر  

اتراْٛى
قية فاقوس الد يدامونة609291302011-199629\9\29انػرلٛحيصرٖ ى الصىح الشر (اجماىل)الهيئة العامة للتأمير

(اجماىل)األمانة المراكز الطبية المتخصصة الغربية مرز قطور خباطة401241501432-199429\1\24انغرتٛحيصرٖأدًذ َصر رٚاض َٕح اتٕ انجرٚذ 22

قية مركز أبوحماد عزبة حنا510311300722-199529\10\31انػرلٛحيصرٖازْار جًال انطٛذ دمحم عهٗ 23 قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر



قية أوالد صقر الصوفية 509011315096-199529\9\1انػرلٛحيصرٖاضايّ دمحم انطٛذ دمحم عهٗ اضًاعٛم 24 ى الصىح الشامل ببورسعيدالشر التأمير

ي العام411211301146-199429\11\21انػرلٛحيصرٖاضراء ادًذ ريضاٌ عثذانرازق 25
قية كفرصقر حي النرص ش المستشفى مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةالشر

مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةاإلسماعيلية أبو صوير الشايا الواصفية 90011901004-4-199429\9\1االضًاعٛهٛحيصرٖاضراء انطٛذ عثذ انفراح اتراْٛى 26

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةابو صويرالبلد  قرية  الواصفية/ االسماعيلية503071900321-199529\3\7االضًاعٛهٛحيصرٖأضراء خانذ غرٚة دمحم 27

مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناءشمال سيناء العريش ش أبو بكر الصديق متفرع من ش الصاغة505033400164-199529\5\3غًال ضُٛاءيصرٖاضراء غعثاٌ دًذاٌ دطٍٛ 28

قيةشمال سيناء العريش قرية عاطف السادات ش الكهرباء602091300281-199629\2\9غًال ضُٛاءيصرٖاضراء عثذانًذطٍ انطٛذ جادانذك 29 مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

ى/ االسماعيلية402121303068-199429\2\12االضًاعٛهٛحيصرٖاضراء َثٛم عثذانالِ دمحم 30 قيةنفيشة ش الصادق حسير مستشفيات جامعة الزقازيق الشر

31
اضالو دمحم عطا عثذ انػافٗ انطٛذ  

يجاْذ
ى الكوم التعليىم جنوب سيناء الطور حي األمل309041201371-199329\9\4جُٕب ضُٛاءيصرٖ  شبير

مستشفى

32
أضًاء أدًذ عٕض هللا دمحم  

انصادق
ة605061300188-199629\5\6انػرلٛحيصرٖ قية مركز ههيا السالمون عزبة البحير ى الصىح الشر (اجماىل)الهيئة العامة للتأمير

33
اضًاء اضًاعٛم عثذانردًٍ  

اضًاعٛم دطٍ
قية410151304942-199429\10\15انػرلٛحيصرٖ مستشفيات جامعة االسكندرية حي النرص-كفر صقر / الشر

(اجماىل)األمانة المراكز الطبية المتخصصة 9 ب شقة 12 عمارة 1السويس فيصل مستقبل 501100400047-199529\1\10انطٕٚصيصرٖأضًاء جًٛم أدًذ عذٖٔ 34

ى البغادة البحرية609031900062-199529\4\25االضًاعٛهٛحيصرٖاضًاء ضعذ خهٛم دطٍ تمرٖ 35 مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنااإلسماعيلية التل الكبير القصاصير

(اجماىل)األمانة المراكز الطبية المتخصصة  بجوار مسجد بالل بن رباح14اإلسماعيلية القنطرة غرب ك 605261900422-199629\5\26االضًاعٛهٛحيصرٖاضًاء عثذانردًٍ ضٛذ ادًذ عهٗ 36

مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناءشمال سيناء بير العبد الخربة ش دمحم الفاتح605163400047-199629\5\16غًال ضُٛاءيصرٖاضًاء عثذ انطًٛع اتراْٛى عاتذ 37

مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفيةالسويس الجناين أبو سيال العمدة504250400109-199529\4\25انطٕٚصيصرٖأضًاء دمحم اضًاعٛم انطٛذ 38

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةبورسعيد  ح السال م ش المنصورة ح عماد الدين503131900083-199529\3\13تٕرضعٛذيصرٖأضًاء دمحم عثذِ يصطفٗ 39

مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخجنوب سيناء قسم أبو رديس 50110110108-199529\11\1جُٕب ضُٛاءيصرٖاضًاء دمحم دمحم ضالو 40

مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربيةالغربية مركز سمنود طليمة ش الجمهورية403151602203-199429\3\15انغرتٛحيصرٖاضًاء يُٛر اتٕ انعٍُٛ انُجار 41

ةدمياط مركز كفر سعد كفر شحاتة ش محطة السوالم 504161900289-199529\1\10ديٛاطيصرٖأضًاء َثٛم عثذانًرجهٗ تاز 42 مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحير

قية مركز ديرب نجم كفر الجنيدي610011320203-199629\1\20انػرلٛحيصرٖآالء تكرٖ أدًذ ٕٚضف عهٗ 43 قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

(اجماىل)األمانة المراكز الطبية المتخصصة  الكوبري عزبة النرص17اإلسماعيلية القنطرة غرب ك 601201900827-199629\1\20االضًاعٛهٛحيصرٖآالء يذًٕد دمحم دمحم 44

ي و فاطمة الزهراء5090511202154-199529\9\5انذلٓهٛحيصرٖانثراء دمحم عثذ هللا عثذِ جٕدِ 45 (اجماىل)األمانة المراكز الطبية المتخصصة الدقهلية مركز المطرية ش سليمان الحلب 

46
انسْراء عاطف عثذانذفٛظ  

عثذانعسٚس
قية مركز القرين القلعة 609211303542-199629\9\21انػرلٛحيصرٖ مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسكندريةالشر

قية أبوحماد كفر العزازي عزبة إبراهيم موسي604151300512-199629\4\15انػرلٛحيصرٖانطٛذ أدًذ انطٛذ أدًذ 47 قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

ة512171300592-199529\2\17انػرلٛحيصرٖانطٛذ يذطٍ انطٛذ دمحم 48 قية الحسينية الظواهرية  الفوىلي الصغير
قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

(اجماىل)األمانة المراكز الطبية المتخصصة   كفر الشيخ شحاتة0- تال / المنوفية/ مرص609141300532-199629\9\14انًُٕفٛحيصرٖانُاجٗ عثذانذٗ أدًذ انُاجٗ دمحم 49

ى األلبان 508180400101-199529\8\18انطٕٚصيصرٖايم دطٍ فأٖ يصطفٗ 50 ى الصىح  كفر حودة9السويس األربعير (اجماىل)الهيئة العامة للتأمير

مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء  أم عقبة0- رمانة / شمال سيناء/ مرص504161900289-199529\4\16غًال ضُٛاءيصرٖأيم صاتر فرج يذًٕد 51

ق الجديدة مساكن التوفيق607101900267-199629\7\10االضًاعٛهٛحيصرٖايُّٛ دطٍ عثطٗ صذٚك 52 مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةاإلسماعيلية القنطرة شر



قية مركز ديرب نجم كفر الجنيدي602021300721-199629\2\2انػرلٛحيصرٖأيٛرج اتراْٛى عهٗ اضًاعٛم 53 قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

ى 502180400146-199529\2\18انطٕٚصيصرٖايٛرِ عادل اضًاعٛم انطٛذ 54 ي ع 2السويس األربعير (الفرنساوى)القرص العيبى التعليىم الجديد 2 حارة حمدي من ش أحمد عراب 

(اجماىل)األمانة المراكز الطبية المتخصصة اإلسماعيلية فايد شابيوم العمار 607032700668-199629\7\3االضًاعٛهٛحيصرٖاًٚاٌ ريضاٌ دمحم ادًذ 55

قية أبوحماد القطاوية 607011901965-199629\7\11انػرلٛحيصرٖاًٚاٌ عثذانُاصر دمحم إَر 56 قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

قية فاقوس الصوالح606011307021-199629\6\1انػرلٛحيصرٖاًٚاٌ عًر عهٗ دمحم 57 ى الصىح الشر (اجماىل)الهيئة العامة للتأمير

ابية 512061300643-199529\12\6انػرلٛحيصرٖاًٚاٌ يُٛر جثر جثر 58 قية كفر صقر كفر أبو شر قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

قية مركز ههيا    المطاوعة507011300045-199529\7\1انػرلٛحيصرٖأّٚ رجة انطٛذ اتراْٛى ٔاكذ 59 قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةاإلسماعيلية مركز أبو صوير قرية أباظة 409011900946-199429\9\1االضًاعٛهٛحيصرٖاّٚ رغاد ادًذ دمحم دمحم 60

مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةاإلسماعيلية التل الكبير المحسمة القديمة عزبة الهواري602011900843-199629\2\1االضًاعٛهٛحيصرٖآّٚ دمحم ادًذ عهٗ 61

(اجماىل)األمانة المراكز الطبية المتخصصة  شقة 31اإلسماعيلية فايد المساكن اإلقتصادية عمارة 509101901008-199529\9\10االضًاعٛهٛحيصرٖتطًّ عثذانغُٗ جٕدِ عطّٛ 62

63
ذٓاَٗ اتراْٛى عثذانًٕنٗ ضهًٛاٌ  

اتٕطانة
معهد االبحاث هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية يوليو26 ش 13شمال سيناء العريش أبو صقل 505131700044-199529\3\15غًال ضُٛاءيصرٖ

64
دطاو ٔدٛذ انذٍٚ عثذ انٕارز  

انضثع
مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء مدخل أ1 وحدة عمارة 88جنوب سيناء الطور ال 4121121701435-199429\12\12جُٕب ضُٛاءيصرٖ

(اجماىل)األمانة المراكز الطبية المتخصصة اإلسماعيلية التل الكبير الحمادة عمارات األوقاف القديمة609281900594-199629\9\28االضًاعٛهٛحيصرٖدطٍ اغرف دطٍ دمحم َٕٚص 65

ق الجديدة عمارات التعمير ع 601201900894-199629\1\20االضًاعٛهٛحيصرٖدطٍ عثذ انعسٚس دطٍ عثذ انذاٚى 66 مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيلية20اإلسماعيلية القنطرة شر

ى الصىح الشامل ببورسعيدشمال سيناء بير العبد حي الزوايدة ش السلع الغذائية604033400235-199629\4\3غًال ضُٛاءيصرٖخانذ َافم َٕفم اتراْٛى 67 التأمير

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةأبو صقل_  يوليو 26  ش 0- العريش / شمال سيناء/ مرص505313400071-199629\5\31غًال ضُٛاءيصرٖخهٛم دمحم خهٛم دطٍ انعاللًٗ 68

قية العاىلي6070101900607-199629\7\1االضًاعٛهٛحيصرٖدانٛا عهٗ غذاذّ دطٍٛ 69
ى الجديدة السبع ابار الشر مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةاإلسماعيلية السماكير

مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياطدمياط كفر البطيخ ش وسط البلد509011103447-199529\9\1ديٛاطيصرٖدعاء يجذٖ اتراْٛى رخا 70

وم عزبة سالم عمير609151900881-199629\9\28انػرلٛحيصرٖدعاء يُصٕر ادًذ اتراْٛى 71 قية فاقوس البير ى الصىح الشر (اجماىل)الهيئة العامة للتأمير

72
دُٚا عثذ هللا عثذ انهطٛف يذًٕد  

يطعٕد
مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء13شمال سيناء العريش قرية السكاسكة المنطقة 6031811201181--199629\3\18غًال ضُٛاءيصرٖ

مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء أبو صقل 22شمال سيناء العريش 504153400242-199529\4\15غًال ضُٛاءيصرٖراَٛا عاغٕر دمحم دطٍٛ 73

ى مساكن المثلث القديم عمارة 207180400284-199229\7\18انطٕٚصيصرٖرداب عثذِ جالل عثذِ 74 مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس6 شقة 8السويس األربعير

75
رداب دمحم عثذ انذًٛذ صاتر عثذ  

انهـّ
قية القرين الشادر ش عمر بن الخطاب311011310847-199329\11\1انػرلٛحيصرٖ قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

(اجماىل)األمانة المراكز الطبية المتخصصة  ب 34شمال سيناء العريش حي الريسة 51208110043-199529\12\8غًال ضُٛاءيصرٖرضٕٖ نطفٗ عثذانفراح دمحم فٕدِ 76

77
رضٕٖ يصطفٗ دمحم دطٍ  

عاغٕر
مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيلية مدخل ب19 وحدة أ 500اإلسماعيلية الشيخ زايد ال 411281900101-199429\11\28االضًاعٛهٛحيصرٖ

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةاإلسماعيلية التل الكبير المحسمة القديمة المحطة510011903581-199529\10\1االضًاعٛهٛحيصرٖرغذِ غرٚة عثذانذًٛذ خهٛفّ 78

ى الجديدة أبو هيكل510021900068-199529\10\2االضًاعٛهٛحيصرٖرلّٛ اضًاعٛم غرٚة دمحم ضهًٛاٌ 79 قيةاإلسماعيلية التل الكبير القصاصير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

80
رٚى يصطفٗ دًادِ يصطفٗ  

دجاب
مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ يوليو 23شمال سيناء العريش ش صيدلية وحيد المتفرع من ش 603013400089-199429\10\25غًال ضُاءيصرٖ



طة 609301301107-199629\9\30االضًاعٛهٛحيصرٖرٚٓاو دطٍ عٛذ انطٛذ 81 ق الجديدة مساكن الشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةاإلسماعيلية القنطرة شر

ي511011308558-199529\11\1انػرلٛحيصرٖزكرٚا دمحم ضثاعٗ ادًذ اتراْٛى 82 قية كفرصقر منشأة شلب 
مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةالشر

ى بركات بلبيس607201305943-199629\7\20انػرلٛحيصرٖضارِ دمحم ادًذ دمحم دمحم درٔٚع 83 قية بلبيس السعادات بساتير قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

قية أوالد صقر قرية السعادات601011333772-199629\1\1انػرلٛحيصرٖضالو صالح انذٍٚ اتراْٛى دمحم 84 ةالشر ى مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجير

ى الصىح الشامل ببورسعيدشمال سيناء بير العبد السادات سالمانة605163400055-199629\5\16غًال ضُاءيصرٖضهًاٌ عٛاظ اضهٛى عٛاظ 85 التأمير

ةدمياط مركز فاسكور كفر العرب509031202263-199529\9\3ديٛاطيصرٖضًاح عسخ دمحم دطٍ 86 ى مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجير

مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةاإلسماعيلية نفيشة الخشاينة 506011904068-199529\6\1االضًاعٛهٛحيصرٖضًر عثذانعسٚس عثذانعظٛى عهٗ 87

مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناءشمال سيناء العريش ش القاهرة 504261300343-199529\4\26غًال ضُاءيصرٖضٓا دطٍٛ دمحم دمحم انسْار 88

ق الجديدة التوفيق ش 60715254102-199629\7\15االضًاعٛهٛحيصرٖغًٛاء عثذ انفراح عهٗ ًْاو 89 مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة 37 ع 9اإلسماعيلية القنطرة شر

قية ديرب نجم أكوة602111302145-199629\2\11انػرلٛحيصرٖغًٛاء فادٖ ايٍٛ عثذانذًٛذ 90 مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهليةالشر

الدقهلية- مستشفيات جامعة المنصورة 13الدقهلية المنصورة جديلة ش 501101201606-199529\11\1انذلٓهٛحيصرٖغًٛاء فرذٗ عهٗ دمحم جًال انذٍٚ 91

مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيلية أكتوبر6اإلسماعيلية التل الكبير الحمادة المحطة ش 608181900129-199629\8\18االضًاعٛهٛحيصرٖغًٛاء يذًٕد دمحميذًٕد عطّٛ 92

قية الحسينية صان الحجر القبلية509131302427-199529\9\13انػرلٛحيصرٖصثاح عثذانًذطٍ ضهًٛاٌ ضانى 93 مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناءالشر

مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخابو صويرالبلد الواصفية بجوار النادي/ / االسماعيلية411151901084-199429\11\15االضًاعٛهٛحيصرٖصفاء دمحم عثذ انعسٚس عثذ94ٌٔ

مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس1السويس عتاقة ش عثمان بن عفان السالم 512088800125-199529\12\8انطٕٚصيصرٖضذٗ انطٛذ عهٗ ادًذ عثذانكرٚى 95

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيلية  نجيلة0- رمانة / شمال سيناء505023400051-199529\5\2غًال ضُاءيصرٖعثذانذهٛى دمحم عطا ردٛم 96

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيلية  شابيوم العمار0- شابيوم /          االسماعيلية4111101023398-199229\7\11االضًاعٛهٛحيصرٖعثذ انردًٍ دمحم دمحمٍٚ عثذ انعال 97

98
عثذانردًٍ َاصر اضًاعٛم دمحم  

اضًاعٛم
قية أوالد صقر الصوفية502051301671-199529\2\5انػرلٛحيصرٖ قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

قية أبو كبير طوخ عزبة التل605221301062-199629\5\2انػرلٛحيصرٖعفاف فؤاد دمحم ٕٚضف 99 قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

جامعة القاهرة- مستشفيات جامعة القاهرة شمال سيناء رفح قرية المالطة503043400135-199529\4\3غًال ضُاءيصرٖعالء ضالو عٕاد ضه100ًٙ

مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةاإلسماعيلية أبو صوير المحطة 410251900054-199429\10\25االضًاعٛهٛحيصرٖعثذانهـّ ضٛذ دمحم انطٛذ 101

مستشفى أورام االسماعيلية ش النور50اإلسماعيلية حي السالم 608171900091-199629\8\17االضًاعٛهٛحيصرٖعثذ انهـّ دمحم صالح انذيرداظ 102

103
عثذ انًُعى ادًذ عثذ انًُعى عثذ  

انذافظ
مستشفى سوهاج التعليىم  ش األهرام 8اإلسماعيلية المحطة الجديدة 40701190695-199429\7\1االضًاعٛهٛحيصرٖ

مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناءشمال سيناء العريش كرم أبو نجيله307011607508-199329\7\1غًال ضُاءيصرٖعسِ انذضٕلٗ ضٛذ ادًذ انذضٕلٗ 104

ى الصىح شمال سيناء العريش ش أسيوط503221500599-199529\3\22غًال ضُاءيصرٖعهٗ ريضاٌ عهٗ دمحم اتٕاتراْٛى 105 (اجماىل)الهيئة العامة للتأمير

قية أبوحماد أبو عاصي 603161301057-199629\3\16انػرلٛحيصرٖعًر تركاخ عثذانعسٚس عهٗ 106 قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

ى تعاونيات القاهرة عمارة 108220400217-199629\8\22انطٕٚصيصرٖعًر دمحم انطٛذ يٕض107ٙ جامعة القاهرة- مستشفيات جامعة القاهرة 6 شقة 108السويس األربعير

وق501011902276-199529\1\1االضًاعٛهٛحيصرٖعًرٔ فرج اتراْٛى دمحم دطٍ 108 ى الجديدة التل الكبير قرية الشر مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةاإلسماعيلية القصاصير

اجيلي عمارة 502061900181-199529\2\6انطٕٚصيصرٖفاطًح عهٗ عثذانذًٛذ انطٛذ 109 ي عالم الي 
ى ش مصطفى مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيلية45السويس األربعير



ي502040400308-199529\2\4االضًاعٛهٛحيصرٖفاطًّ جًال عثذانردٛى دمحم 110
ى الجديدة عزبة األلفى مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويساإلسماعيلية القصاصير

مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةبورسعيد  الواصفية بجوار المدرسة االعدادية502101900406-199529\2\10تٕرضعٛذيصرٖفاطًّ عثذرتّ عهٗ غاَى عٛطٗ 111

مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء9 شقة 35جنوب سيناء الطور عمارة 504011325812-199529\4\1جُٕب ضُٛاءيصرٖفرذٗ فٕزٖ كايم دمحم ضٛذ ادًذ 112

الغربية- جامعة طنطا - مستشفيات جامعة طنطا المنوفية تال كفر الشيخ شحاتة502021700074-199529\2\2انًُٕفٛحيصرٖكرٚى دمحم دمحم انػٛخ 113

مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةاإلسماعيلية فايد الشارع الجديد606201900462-199629\6\20االضًاعٛهٛحيصرٖيارٚٓاٌ يذًٕد عثذ هللا عثذ انمادر 114

ي منصور8081302454-4-199429\8\8انػرلٛحيصرٖدمحم ادًذٖ عثاش دمحم 115
قية أوالد صقر ببى (الفرنساوى)القرص العيبى التعليىم الجديد الشر

قية عزبة الراشد سليمان410061901071-199429\10\6االضًاعٛهٛحيصرٖدمحم اصثٛخ عهٙ دمحم ٕٚضف 116 مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةاإلسماعيلية أبو صوير السبع أبار شر

مستشفى أورام االسماعيلية اإلسماعيلية التل الكبير المحسمة القديمة610011901371-199629\10\1االضًاعٛهٛحيصرٖدمحم اًٍٚ يذًٕد دمحم عهٗ عرٚثّ 117

قية ههيا ش الشهيد لواء حسن كامل605261300174-199629\5\26انػرلٛحيصرٖدمحم ذٕفٛك عثذ انذًٛذ دمحم عهٗ 118 ى الكوم التعليىم الشر  شبير
مستشفى

قية القرين العكاشات ش الريانية609151306237-199629\9\15انػرلٛحيصرٖدمحم داذى دمحم دطٍٛ غانٗ 119 مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةالشر

ى الجديدة601011912519-199629\1\1االضًاعٛهٛحيصرٖدمحم دطٍ عهٗ عهٛاٌ 120 مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويساإلسماعيلية التل الكبير القصاصير

مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء28شمال سيناء العريش الريسة عمارة 610013400514-199629\10\1غًال ضُٛاءيصرٖدمحم دطٍٛ ٕٚضف دطٍٛ انعٕضٗ 121

ق سهل الطينة 606171500995-199629\6\17االضًاعٛهٛحيصرٖدمحم رفعد يذًٕد انػرلأٖ 122 مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناءاإلسماعيلية القنطرة شر

نس608011323771-199629\8\1انػرلٛحيصرٖدمحم ضايٗ عهٗ عثذانردًٍ ضانى 123 قية ههيا السكاكرة أول طريق مدخل الي  مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةالشر

ى-السويس808230400078-198828\8\23انطٕٚصيصرٖدمحم ضعٛذ دمحم دمحم انجًم 124 جامعة القاهرة- مستشفيات جامعة القاهرة شارع االربعير

قية أوالد صقر الصوفية411101302571-199429\11\10انػرلٛحيصرٖدمحم عثذانطالو ادًذ ضهًٛاٌ يرٕنٗ 125 قيةالشر مستشفيات جامعة الزقازيق الشر

ي عزبة أبو عياد512151900151-199529\12\15االضًاعٛهٛحيصرٖدمحم عثذ انهـّ دمحم عهٗ 126
مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةاإلسماعيلية أبو صوير الي  الثابى

قية أبوحماد طويحر512151900151-199629\9\16انػرلٛحيصرٖدمحم عراتٗ عثذانردًٍ دمحم 127 مديرية الشئون الصحية بمحافظة االقرصالشر

ى القديمة / التل الكبير/ السماعيلية410101900757-199429\10\10االضًاعٛهٛحيصرٖدمحم عًاد عثذ انٓادٖ دمحم انغرتٗ 128 ى الصىح الشامل ببورسعيد  أم مشاق0- القصاصير التأمير

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةاإلسماعيلية نفيشة أبو بلح عزبة القرمانية503251900559-199529\3\25االضًاعٛهٛحيصرٖدمحم عٛذ أدًذ دمحم 129

ي/ التل الكبير/ االسماعيلية506201305331-199529\6\20االضًاعٛهٛحيصرٖدمحم فارٔق عثذانطًٛع أدًذ 130 جامعة القاهرة- مستشفيات جامعة القاهرة المحسمة القديمة البعالوة الكي 

قية روض الصوىلي503101900518-199529\3\10االضًاعٛهٛحيصرٖدمحم دمحم ادًذ خهٛم 131 مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةاإلسماعيلية أبو صوير السبع أبار شر

132
دمحم يذًٕد ادًذ دمحم انعٛطٕٖ  

عهِٕٛ
مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء3 شقة 98جنوب سيناء الطور حي الزهراء عمارة 509201603438-199529\9\20جُٕب ضُٛاءيصرٖ

قية الحسينية صان البحرية قرية العمدة607241301231-199629\7\24انػرلٛحيصرٖدمحم يرضٗ انطٛذ عهِٕٛ عهٗ 133 قيةالشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيلية8اإلسماعيلية الشيخ زايد المرحلة الخامسة جاهز ش 608101900999-199629\8\10االضًاعٛهٛحيصرٖدمحم ْػاو اضًاعٛم يٕض134ٙ

القليوبية- مستشفيات جامعة بنها   حي دريم الند0- العريش / شمال سيناء509041401698-199529\9\4غًال ضُٛاءيصرٖيذًٕد جًال عطاٚا عًر135ٔ

ى الصىح الشامل ببورسعيد13جنوب سيناء الطور حي السالم مدخل أ عمارة 509261201614-199529\9\26جُٕب ضُٛاءيصرٖيذًٕد جًال يذًٕد انذالج 136 التأمير



ى الصىح الشامل ببورسعيد- الضاهرية / التل الكبير/ االسماعيلية410271900034-199429\10\27االضًاعٛهٛحيصرٖيذًٕد ضعٛذ دمحم اتراْٛى137 التأمير

ى الصىح الشامل ببورسعيد  المساعيد82- العريش / شمال سيناء512163400171-199529\12\16غًال ضُٛاءيصرٖيذًٕد دمحم دًادج انعثذ138 التأمير

قية الحوامدة قرية سنجها امام المستشفى 407181300614-199429\7\18انػرلٛحيصرٖيذًٕد دمحم عثًاٌ عثذ انهح139 مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةالشر

قية 510081300353-199529\10\8انػرلٛحيصرٖيذًٕد دمحم دمحم فرذٙ انػُا140٘ٔ ى1الشر مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةش وادى النيل كفر دمحم حسير

ى الصىح دمياط عزبة قاسم الوسطابى بجوار مسجد رسالن412251100387-199429\12\25ديٛاطيصرٖيرِٔ دطٍ عٛذ عطٕج اتراْٛى141 (اجماىل)الهيئة العامة للتأمير

مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهليةالدقهلية بساط مركز طلخا411121203081-199429\11\12انذلٓهٛحيصرٖيرِٔ ياْر دمحم انًغاز142٘

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيلية7القرية النموذجية  ش - فايد / السماعيلية509231900097-199529\9\23االضًاعٛهٛحيصرٖيصطفٙ كًال دمحم رغاد143

ى بجوار مسجد الرحمن5100111905622-199529\10\1االضًاعٛهٛحيصرٖيٕدِ صالح ادًذ دمحم144 قيةاالسماعيلية نفيشة عزبة الجمالير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشر

ية طايع501281701469-199529\1\28االضًاعٛهٛحيصرٖيٙ اضايح دافظ جاد145 ى مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةاالسماعيلية طريق بورسعيد كوبرى عز الدين بجوار بيى

مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناءشمال سيناء505011309228-199529\5\1غًال ضُٛاءيصرَٖذا ضعٛذ دمحم اضًاعٛم146

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةشمال سيناء ابو صقل ش عل مبارك512133400044-199529\2\13غًال ضُٛاءيصرٖيٙ جًعح دمحم يرض147ٙ

لة الرودة4041131201675-199429\4\13انذلٓهٛحيصرَٖاجخ زغهٕل ذٕفٛك ذٕفٛك148 ى ى الصىح الشامل ببورسعيدالدقهلية مركز الميى التأمير

ي مبدي 3- ثالث - إسماعيلية 510218801061-199529\10\21االضًاعٛهٛحيصرَٖادّٚ عادل دمحم عثذ انعاط149ٙ مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةالشيخ زايد_   ش صي 

ين امام مجمع المحاكم250االسماعيلية ح السالم ش 501161900182-199529\1\16االضًاعٛهٛحيصرَٖارًٚاٌ يذًٕد دمحم عطٛح150 مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيلية العشر

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيلية  المحطة الجديدة0- أول - إسماعيلية / االسماعيلية/ مرص408011901202-199429\8\1االضًاعٛهٛحيصرَٖذ٘ انطٛذ ادًذ اياو دمحم151

مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةاإلسماعيلية الحكر ش الجمهورية 608251900202-199629\8\25االضًاعٛهٛحيصرَٖذ٘ انطٛذ دمحم غُاٚى يعاط152ٙ

(اجماىل)األمانة المراكز الطبية المتخصصة دمياط مركز فارسكور قرية حجاجة511011101848-199529\11\1ديٛاطيصرَٖريٍٛ ضعذ راغة انطٛذ عه153ٙ

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيلية10 مدخل أ شقة 1اإلسماعيلية المرحلة التاسعة ج عمارة 610011906127-199629\10\1االضًاعٛهٛحيصرَٖريٍٛ يذدد عهٙ عثذ انعسٚس154

قية أبوحماد الجمايلة606251301381-199629\6\25انػرلٛحيصرَٖطرٍٚ يًذٔح عثذ انرد155ًٍ مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويسالشر

مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيلية ش الدقهلية36اإلسماعيلية حي السالم ش الزبير بن العوام 41001900321-199429\10\8االضًاعٛهٛحيصرَٖفٍٛ فٓٛى َصر عثٛذ156

مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويسالسويس الجناين العمدة411010400804-199429\11\1انطٕٚصيصرَٖٓال غرٚة يغرتٙ عثذ انًٕن157ٙ

قية فاقوس كفر دمحم إسماعيل ش وسط البلد609011311362-199629\9\1انػرلٛحيصرَٖٓال كًال عثذ انعاطٙ دمحم دط158ٍ مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرةالشر

مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيلية القرية النموذجية2 شارع 21اإلسماعيلية فايد شابيوم 402121901081-199429\2\1االضًاعٛهٛحيصرْٖاجر ادًذ عثذِ ادًذ159

مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهليةالدقهلية مركز طلخا بسطا411121203064-199429\11\12انذلٓهٛحيصرْٖانّ ياْر دمحم انًغاز160٘



مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةاإلسماعيلية أبو عطوة ش أبو شحاتة608201900104-199629\8\20االضًاعٛهٛحيصرْٖثّ عثذانردًٍ انطٛذ غارن161ٙ

ي 410161100741-199429\10\16ديٛاطيصرْٖثّ ٚطر٘ عثذ انذهٛى دمحم162
(اجماىل)األمانة المراكز الطبية المتخصصة دمياط مركز كفر سعد الوسطابى

مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيليةاإلسماعيلية مركز أبو صوير عزبة السالم 502011304227-199529\2\11االضًاعٛهٛحيصرْٖذ٘ خانذ انثٕٛيٙ َظٛى اتراْٛى163

مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناءالدقهلية مركز دكرنس الربيعة505150400728-199629\1\1انذلٓهٛحيصرْٖذٚر ضًٛر دمحم يصطف164ٙ

ى 601011261542-199529\5\15انطٕٚصيصرْٖذ٘ دمحم عثذ انظاْر دمحم165 مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس ش الباسل 4السويس األربعير

مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء3 مدخل أ شقة 5جنوب سيناء قسم الطور حي بدر عمارة 503271701072-199529\3\27جُٕب ضُٛاءيصرْٖػاو اتراْٛى لطة عطا166

مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناءابو طويلة/ الشيخ زويد/ شمال سيناء510243400101-199529\19\24غًال ضُٛاءيصرْٖٛا دًذاٌ دمحم ادًذ167

ى القديمة قرية الحاج أحمد/ التل الكبير/ االسماعيلية510011335257-199529\10\1االضًاعٛهٛحيصرٖٔجّٛ دمحم انطٛذ انطٛذ دمحم168 مديرية الشئون الصحية بمحافظة االقرصالقصاصير

قية أبوحماد عرب الفدان ش مصعب بن عمير502041301362-199529\2\4انػرلٛحيصرٖٔفاء عالء دمحم تركاخ169 مستشفى جامعة قناة السويس االسماعيليةالشر

لة الرودة 404111202098-199429\4\11انذلٓهٛحيصرٖٔنٛذ ادًذ ادًذ اتٕ زٚذ يطعذ170 ى مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاجالدقهلية مركز الميى

مستشفى المطرية التعليىم حي الريسة20شمال سيناء العريش 408031300132-199429\8\3غًال ضُٛاءيصرٖٔنٛذ يذًٕد عثذ انردًٍ غرٚة171

ي5اإلسماعيلية الحكر 411221900307-199429\11\22االضًاعٛهٛحيصرٖٚاضًٍٛ ادًذ ادًذ دطٍ زنظ172
مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء ش الجمهورية و الثالثيبى

ى 504120400221-199529\4\12انطٕٚصيصرٖٚاضًٍٛ ضًٛر فرٔز انطٛذ173 مديرية الشئون الصحية بمحافظة االقرص مدخل أ2 شقة 70 أكتوبر عمارة 24السويس األربعير

مديرية الشئون الصحية بمحافظة االسماعيلية ش الدقهلية حي السالم67اإلسماعيلية 311221900329-199329\11\22االضًاعٛهٛحيصرٖٚاضًٍٛ عثذ انردًٍ دمحم ادًذ174

جامعة قناة السويس-                 معيدة بكلية التمريض 22 شقة 739بورسعيد  االرسال برج 410271900301-199429\10\27تٕرضعٛذيصرٖإشاء إبراهيم عبد اللة سيد دهشان 175

جامعة قناة السويس-                 معيدة بكلية التمريض 36اإلسماعيلية حي السالم ش الجمهورية رقم 610011351923-199629\10\1االضًاعٛهٛحيصرٖإكرام أيمن دمحم عل 176

ى 177 ى6091519008812-199629\9\15االضًاعٛهٛحيصرٖدعاء دمحم عبد الحليم أحمد شاهير قية المنايف عزبة شاهير جامعة قناة السويس-معيدة بكلية التمريضاإلسماعيلية السبع ابار الشر

جامعة قناة السويس-                 معيدة بكلية التمريض  ش الجمهورية137اإلسماعيلية حي العبور 611241900485-199629\11\24االضًاعٛهٛحيصرٖسماح السيد عبد السالم عوض 178

قية أبو ربيع608191900348-199629\8\19االضًاعٛهٛحيصرٖسهيلة عزت مصطفى أحمد 179 جامعة قناة السويس-                 معيدة بكلية التمريض اإلسماعيلية السبع أبار الشر

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        



مالحظات اضافية


