
 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

الالئحة الثانية لكلية التمريض 
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2027/2028العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

 تمريض النساء والوالدة

Group (1) 
 

 

 

  اسم الطالب 

   سامح ناصف حمدى طه محمد 1
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 عادل جمال على حسانٌن الشوبكى 2

 عادل عاطف عبدالخالق ابو هاشم 3

 عبدالحمٌد ربٌع عبدالحمٌد رضوان الشاعر 4

 عبدالرحمن الشرقاوى محمود محمد 5

 عبدالرحمن الصٌاد محمود بسٌونى 6

 عبدالرحمن عبدهللا احمد عبدالكرٌم 7

 عبدالرحمن محمد السٌد حسن 8

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السٌد 9

 عبدالعزٌز نورالدٌن عبدالعزٌز محمود 11

 دٌنا محمد السٌد ابراهٌم 11

 رانا رجب حسن دٌدامونى 12

 راندا ابراهٌم محمد ابراهٌم 13

 يراندا غانم محمد غانم ذكر 14

 رانٌا حسن رمضان حسن االمام 15

 رانٌا سعٌد السٌد محمد السٌد الصباغ 16

 رانٌا صفوت عبدالسمٌع محمد طواش 17

 رانٌا عبدالحفٌظ مرسى محمد موسى 18

 رباب محمود محمد عٌد العبد 19

 رحمه حسٌنى محمد على محمد 21

 رشا محجوب محمد السٌد 21

 ً ابراهٌمرضوه خالد أحمد فتح 22

  رغده حسن عبدالرحٌم سالم مسلم 23

  رمضان محمد سعٌد عوض 24



  رندا فوزى محمد عطٌه 25

  رٌم ابراهٌم محمد عبدهللا حسٌن 26

  رٌهام محمد السعٌد عبدالحلٌم 27

  زٌنب احمد عبدالرحٌم ٌوسف 28

  زٌنب ممدوح احمد على 29

  سارة السٌد محمد عبدالعلٌم محمد 31

  ساره احمد السٌد علوان الصاوى 31

  ساره الدٌدامونى قاسم عبده 32

  ساره الشرقاوى عبدالسالم الشرقاوى 33

  ساره عبدالوهاب محمد ابراهٌم العجمى 34

  ساره عٌد الشربٌنى احمد الشربٌنى 35

  ساره محمد ابراهٌم محمد 36

  ساره محمد حسٌن محمد 37

  مدعزة السعٌد عبدهللا مح 38

  منال محمود عبدالعاطى عبدالغنى 39

 

 

 رئيس القسم                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية التمريض                                                                         جامعة الزقازيق

 2الشعبة : عام                                                               الالئحة الثانية لكلية التمريض معدلة

    2117/2118العام الدراسى:                                                      الفرقة الثالثة                      
 تمريض النساء والوالدة

Group (2) 

 

  اسم الطالب 

   عبدهللا دٌاب محمد عطٌه السٌد 1
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 عبدهللا عبدالحمٌد محمد الحسٌنى فٌاض 2

 عصام نبوي شحاتة درغام 3

 محمد محمد حسنعلى  4

 محمد احمد ابراهٌم محمد 5

 محمد احمد زكى شحاتة 6

 محمد احمد محمد احمد ابو جبل 7

 محمد احمد محمد السٌد السٌد 8

 سعٌد محمود ابراهٌم سٌد احمد 9

 عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز جاد 11

 سالى عاطف محمد ابو العز 11

 سعدٌه شوقى محمد ابو سرٌع 12

 سلمى عبداللطٌف عبدالحلٌم عبدالسالم الشهابى 13

 سماح احمد احمد ابراهٌم 14

 سماح السٌد عبدالسمٌع السٌد 15

 سماح حمدهللا محمد السٌد 16

 سمٌرة رأفت نظٌم عطٌه 17

 سناء السٌد احمد الدمرداش 18

 سهر السٌد صالح ابراهٌم 19

 سوار محمد عبدالرازق فرٌد سالمه 21

 شروق محمد ابراهٌم ابوالعال 21

 شٌماء السٌد محمد فرحات 22

  شٌماء جمال غرٌب حامد 23



  شٌماء سعٌد عطٌة السٌد أحمد 24

  شٌماء عبدالمنعم السٌد محمد 25

  شٌماء عبدالمنعم عبدالسالم السٌد 26

  شٌماء فكرى عبدالرحمن عبدالعاطً 27

  شٌماء كامل السٌد عبد الحمٌد 28

  شٌماء محمد رافت حامد العوضى 29

  صابرٌن السٌد ابراهٌم محمد 31

  صباح دسوقى لطفى الدسوقى 31

  صفاء احمد حسن منصور 32

  صفاء محمد أحمد مصطفى احمد 33

  ضحى جمال عطٌه احمد النقٌب 34

  عبٌر السٌد سٌد احمد فرج سنجاب 35

  عبٌر ربٌـع السٌد عبد البصٌر 36

  طٌة أحمد عطٌةعال ع 37

  شٌماء سامى حسن حسن 38

 

 رئيس القسم                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

الالئحة الثانية لكلية التمريض 
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2027/2028العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

 تمريض النساء والوالدة

Group (3) 
 

 

 

  اسم الطالب 

   محمد اسماعٌل حسن محمدابراهٌم 1
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 مد السٌد عبدالحمٌد جمعهمح 2

 محمد الشحات احمد ابراهٌم على 3

 محمد اٌمن موسى محمود 4

 محمد جالل صالح زٌن احمد موافى 5

 محمد حسٌن حسن ابراهٌم 6

 محمد خالد محمد حسن محمد 7

 محمد راجح عبدالحمٌد محمد السٌد 8

 محمد رأفت عثمان عبدالحمٌد زهرى 9

 مد عبدالمقصودعال محمد اح 11

 غاده عطٌه رمضان عطٌه فوده 11

 فاطمة الزهراء محمد احمد على 12

 فاطمة السٌد ابراهٌم زكى 13

 فاطمة حبٌب محمد محمود مكاوى 14

 فاطمة سعٌد ابراهٌم متولى 15

 فاطمة محمد ابراهٌم عبدالفتاح 16

 فاطمة محمد عبدهللا عبدالمنعم 17

 حمد محمد سلٌمفاطمه السٌد م 18

 فاطمه حمدى محمد التهامى 19

 فاطمه عبدالعزٌز محمد طلبة 21

 فاطمه عبدالغنى غندور عبدالغنى 21

 فاطمه على خلٌل ابراهٌم 22

  فاٌزه احمد ابو المجد على ابو لٌله 23



  فاٌقة السٌد محمد السٌد احمد نجم 24

  فكرٌه اٌمن احمد عبد الرحٌم 25

  حلمى عبداللطٌف محمدلمٌاء  26

  ماجده عبدالعلٌم عبدالعلٌم عوض هللا 27

  مرتٌنا عماد فاروق عزٌز 28

  مرثا سمٌر عطٌه عبدالقدوس 29

  مرفت أحمد محمد إسماعٌل محمد 31

  مروة سمٌر محمود السٌد 31

  مروة محمد عبدالحمٌد سلٌمان داود 32

  مروه ابراهٌم محمود عبدالمقصود 33

  روه جمال محمد عطٌه غنٌمىم 34

  مروه صبرى عبدالحمٌد محمد اسماعٌل 35

  مروه محمد صالح عبدالفتاح 36

  مروه نجاتى عوض مرغنى 37

  عال جمال احمد محمد 38

                                                                                 

 رئيس القسم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

الالئحة الثانية لكلية التمريض 
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2027/2028العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

  

 دةتمريض النساء والوال

Group (4) 

 

  اسم الطالب 

   محمد رجب محمود عبدالمطلب مصطفى 1
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 محمد رمضان الشبراوى ابراهٌم 2

 محمد صبرى محمد عبدالعزٌز ابراهٌم 3

 محمد عبدالحكٌم فتحى على 4

 محمد عبدالحمٌد عبدالمعطً عبدالحمٌد 5

 ادىمحمد عبدالعاطى محمد عبداله 6

 محمد عبدالغنً خطاب عبدالغنً عبدالستار 7

 محمد عبدهللا ابراهٌم منصور حالوة 8

 محمد عادل عبدالحلٌم محمد 9

 طارق عنتر محمد عبدالهادى 11

 ملكه بشٌر السٌد عبد الجلٌل 11

 منار عبدالعزٌز عبدهللا حسانٌن 12

 منار مجدي طه علً سلٌمان 13

 غنٌم منار مصطفى طه 14

 منال احمد عبدالسالم حسٌن عبدالعال 15

 منال رضا عبد هللا عبد الحمٌد 16

 منال فكرى عبدالعزٌز اسماعٌل 17

 منال محمد السٌد محمد عمر 18

 منصور نجاح منصور علً 19

 منه هللا سباعى على احمد السباعى 21



 منى جمال محمد حسن 21

 منى مهدى محمد مهدى حسٌن 22

  مها ماهر متولى السٌد 23

  مؤمن عصام مصطفى الفولى 24

  مى رمضان ٌوسف عطٌه نور الدٌن 25

  مى فوزى لطفى السعٌد زاهر 26

  مى محمد عبدهللا مصطفى 27

  مٌاده محمد علً حسن 28

  مٌاده هاشم عبد الفتاح عبد المعطى 29

  ناهد محمد احمد اسماعٌل 31

  جمعة نجاة طارق محمود 31

  نجالء محسن فاروق متولى 32

  نجالء محمد فتحى اسماعٌل 33

  ندا السعٌد عبدهللا محمود 34

  ندا رمضان ابراهٌم حسانٌن 35

  ندا عبداللطٌف حسٌن ابراهٌم نمر 36

  ندى اكرم محمد بكرى احمد منصور 37

  ندى محمد السٌد محمود 38

 

 رئيس القسم                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

الالئحة الثانية لكلية التمريض 
 معدلة

 2: عامالشعبة 

 2027/2028العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

 تمريض النساء والوالدة

Group (5) 
 

 

 

  اسم الطالب 

   محمد على رشاد السٌد الشهٌدى 1
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 محمد على عبدالفتاح على العٌسوى 2

 محمد قطب محمد احمد 3

 محمد كمال قطب موسى دسوقى 4

 محمد محمود عبدالحً بٌومً 5

 محمد محمود عبدالعزٌز على 6

 محمد محمود عبدالواحد ابراهٌم 7

 محمد نبٌل محمد ابوزٌد السٌد 8

 محمود سالم ٌوسف عٌسً 9

 نرمٌن السٌد عامر سلٌم عامر 11

 نهال السٌد علً عبدالحلٌم 11

 نهال السٌد محمد سٌد 12

 دٌب مسعدنور الهدى احمد  13

 نورا احمد الحسٌنى عباس 14

 نورا السٌد شعبان محمد 15

 نورا السٌد محمد حمد 16

 نورا عاطف جوده احمد اسماعٌل 17

 نورا عطٌة الشحات عطٌة 18

 نورا مأمون رمضان عطٌه 19

 نورهان ابراهٌم السٌد السٌد 21

 نورهان السٌد محمد احمد 21

 المحسن قرشىنورهان خالد عبد 22



  نورهان محمد حسٌنى محمد فرغلى 23

  نوسه احمد محمد على احمد 24

  نٌره محفوظ صادق ابراهٌم 25

  نٌفٌن محمد صالح سلٌمان 26

  هاجر احمد عبد الحمٌد محمد 27

  هاجر السٌد حسن محمد ابراهٌم 28

  هاجر امل ٌحى السٌد 29

  الجوادهاجر عوض هللا شاكر عوض هللا عبد 31

  هاجر محمد سعد الدٌن محمد عرفه 31

  هالة هانى ابراهٌم محمد احمد 32

  هاله ابراهٌم السٌد الحفنى 33

  هاله عبداللطٌف ابراهٌم احمد 34

  هاله محمد علوى عثمان مصطفى 35

  هالٌن محمد دٌاب مرسً 36

  هانم سعٌد بكري متولً 37

  نجوى شعبان محمد على 38

                                                                                         

 رئيس القسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

ئحة الثانية لكلية التمريض الال
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2027/2028العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

 تمريض النساء والوالدة

Group (6) 

  اسم الطالب 

   محمود عبدالجلٌل عبدهللا عبدالمجٌد 1
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 محمود عبدالعزٌز محمد علً 2

 مكاويمحمود عمر عبدالسالم  3

 محمود فرحات محمد عبدالعظٌم 4

 محمود مجدى محٌى محمد عبدهللا 5

 محمود محمد محمد احمد حسٌن 6

 منصور نجاح منصور علً 7

 مؤمن عصام مصطفى الفولى 8

 محمود الشحات زكى السٌد 9

 عمرو مصطفً عبدالسالم السٌد 11

 هبه فتحً محمد زكً 11

 ز عبدالواحدهدى ٌاسر عبدالعزٌ 12

 هدي محمد محمد عبدالعظٌم 13

 هدٌر احمد عبدالرحمن عبدالمنعم 14

 هدٌر عماد عبداللطٌف ابو السعود كروان 15

 هند السٌد محمد حسٌن 16

 هند حسن السٌد ابراهٌم محمد 17

 هند على حسن على السٌد الجندى 18

 هند محمد عبدالعزٌز خلٌل 19

 د مصٌلحىهٌام رفٌق محم 21

 وسام عثمان ٌونس ٌوسف 21

 وسام محمد حسٌن احمد 22

  وفاء أحمد عبدالعظٌم أحمد 23

  وفاء عبدالرازق على عبدالرازق سلٌم 24



  والء السٌد محمد متولً 25

  والء محمود محمود حسن 26

  ٌارا محمد عبدالعظٌم السٌد 27

  ٌاسمٌن السٌد محمد محمد 28

  ت عبدالصمد امامٌاسمٌن رأف 29

  ٌاسمٌن عبدهللا حسن أحمد 31

  ٌاسمٌن عبدهللا عبدالرؤف محمد 31

  ٌاسمٌن عبدالمعبود عبدالحمٌد ابراهٌم 32

  ٌاسمٌن عطٌة مدبولً حمٌد 33

  ٌاسمٌن عمر احمد سالم 34

  ٌاسمٌن محب محمد عبدالحافظ 35

  ٌسرٌة طارق عوض عبدالجلٌل شهوان 36

  لطفى ابوطالب ٌمنه مجدى 37

  هبة محمد محمود محمود الكاشف 38
 

 

 

 رئيس القسم                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


