
 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

الالئحة الثانية لكلية التمريض 
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2027/2028العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

 تمريض النساء والوالدة

Group (1) 
 

 

  اسم الطالب 

   ابراهٌم احمد السٌد نصرهللا 1
 

 

 /
 م

+
ى 

او
أم

 /
.م

م
ىة

ام
 

 ابراهٌم على ابراهٌم عبدالبارى 2

 ابراهٌم محمد ابراهٌم صدٌق محمد 3

 ابراهٌم محمد المغاورى ابراهٌم بندارى 4

 احمد ثروت جمال محمد 5

 احمد خٌري محمد السٌد 6

 محمد محمد حسونهابراهٌم حاتم  7

 ابتسام مصطفى امٌن على 8

 ابرار محمد عبدالغنى محمدالهادى 9

 ازهار سعٌد صدقى فرحات 11

 اسراء السعٌد احمد اسماعٌل ذكى 11

 اسراء السٌد السٌد عطٌه عزب 12

 اسراء جمال جودة خلٌل مرسً 13

 اسراء جودة غنٌمً مصطفً 14

 عبد هللااسراء حسن عبد الحمٌد  15

 اسراء حلمً عبدالحمٌد علً 16

 اسراء خالد حسٌن محمد حسن 17

 اسراء رضا ابو بكر محمد حفناوي 18

 اسراء رضا اسماعٌل على إمبابى 19

 اسراء رمضان محمد المحسوبى 21

 اسراء سعٌد الشحات محمد البنا 21

 اسراء شبل منٌر عبدالعزٌز 22

  حمن رشدىاسراء طارق عبد الر 23

  اسراء عبدالقادر احمد عبدالقادر 24



  إسراء عبدالنبً ربٌع محمد 25

  اسراء على الشبراوى على سالم 26

  اسراء على عبداللطٌف سالم 27

  اسراء ماهر رزق محمد عبده 28

  سراء مجدي محمد عوض هللا الغرباوىا 29

  اسراء محمد احمد محمد 31

  بدالمجٌداسراء محمد السٌد ع 31

  اسراء محمد شعبان سالم محمد 32

  اسراء محمد عبدهللا محمود 33

  دعاء عمر هرٌدى مرسً 34

  دعاء احمد عبدهللا عطٌة مصطفً 35

  دعاء رمضان عبدهللا محمد 36

37   

 

 

 س القسمرئي                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية التمريض                                                                         جامعة الزقازيق

 2الشعبة : عام                                                               التمريض معدلةالالئحة الثانية لكلية 

    2117/2118الفرقة الثالثة                                                                           العام الدراسى: 

 تمريض النساء والوالدة

Group (2) 
 

  اسم الطالب 

   احمد جمال كساب السٌد 1
 

 

م/
ه

مي
س

يا
 

 احمد جمال محمد عبدالحمٌد 2

 احمد حسن محمد علً حسن 3

 احمد خالد عبدالمجٌد عبدالعال محمد 4

 احمد رمضان الشرقاوى عبدالحمٌد خلٌل 5

 احمد سالمه محمد سالمه 6

 احمد عبدالحمٌد احمد محمد 7

 نابراهٌم شرٌف ابراهٌم ولى الدٌ 8

 اسراء محمد عبدالمنعم محمد 9

 اسراء محمد على احمد ٌحى 11

 اسراء محمد لطفى محمد مصطفى 11

 اسراء نبٌل عبدالعزٌز محمد مصطفى 12

 اسراء ٌوسف محمد احمد النورى 13

 اسماء ابراهٌم محمد عبدالرحٌم 14

 اسماء ابراهٌم محمد محمد 15

 احمد اسماء احمد محمود احمد سٌد 16

 اسماء حسٌن عبد الخالق على 17

 اسماء دسوقى شلبى راشد 18

 اسماء رسالن عٌسً عبدالكرٌم 19

 اسماء سمٌر محمد ابراهٌم طلب الحواجري 21

 اسماء شعبان عٌسً السٌد المسلمً 21

 اسماء شوقى ابراهٌم عبدهللا زٌدان 22

  اسماء صالح ابراهٌم السٌد 23



  ح عبدالرحمن تهامى مناعاسماء صال 24

  اسماء عبدالرازق حمزة سلٌم 25

  اسماء عبدالمحسن محمد عطٌه 26

  اسماء عطٌة عبدالحمٌد حنفى 27

  اسماء محمد االحمدى محمد عوض هللا 28

  اسماء محمد السباعى عبد الغنى 29

  اسماء محمد حمدى احمد 31

  اسماء محمد ضٌف غرٌب 31

  فوزى محمداسماء محمود  32

  اسماء ٌس عباس احمد الزنكلونً 33

  االء ابراهٌم احمد محمد دٌاب 34

  االء احمد السٌد اسماعٌل 35

  رانٌا شعبان محمود محمد 36

  رانٌا لطفً على مرسً 37

 

 رئيس القسم                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

الالئحة الثانية لكلية التمريض 
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2027/2028العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

 ض النساء والوالدةتمري

Group (3) 
 

  اسم الطالب 

 احمد علً محمد حسن 1

 

م
مة

ط
فا
 /

.م
 

  
 احمد فتحى عبدالرحمن محمدعلى سعد 2

 احمد محمد حسن قطب حسن عطٌه 3

 احمد محمد عبدالكرٌم على 4

 احمد محمد فرج عبدهللا 5

 احمد محمد نجٌب محمد مهدى 6

 باحمد هشام محمد عبدالوها 7

 احمد عثمان محمد محمد 8

 االء احمد عبدهللا حسن البراوي 9

 االء اسماعٌل اسماعٌل عبدالعال 11

 االء السٌد ابراهٌم محمد 11

 االء سعٌد حسٌنى عطٌة شاهٌن 12

 االء عبدالرحمن خلٌل عبدالرحمن 13

 االء محمد حسن احمد 14

 ق محمدحاالء محمد عبدال 15

 مد عبدالفتاح حسن حربىاالء مح 16

 الء محمد عبداللطٌف مصطفىا 17

 االء محمد موسى عطٌه 18

 الحسناء مصطفى احمد عسر 19

 الزهراء حسن صادق حسن 21

 السٌدة محمد السٌد السٌد 21

 الشٌماء خالد محمود محمد حسن 22

  إلهام السٌد عبدالرحٌم بٌومى 23

  مانى الحسٌنى محمد محمدا 24



 

  امانى سعٌد محمد وصفً 25

  امانى عادل احمد اسماعٌل 26

  محمد عبدالمنعم مصطفى علً سعود ىمانا 27

  امل امٌن محمد عبدالحلٌم محمد 28

  مل صبري السٌد الدمرداشا 29

  امل عماد حمدى سالمه خفاجً 31

  امل محمد محمود محمد عوض هللا 31

  عبده على خلٌل هامنٌ 32

  عطٌه بٌومى ابراهٌم هنٌام 33

  مجدى احمد السٌد هامنٌ 34

  امٌره ابراهٌم طلبه عبد السالم 35

  اسراء ثروت حامد محمود الوكٌل 36

  اسراء ٌسري حامد عبدالمعبود 37

 

                                                                                 

 رئيس القسم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

الالئحة الثانية لكلية التمريض 
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2027/2028العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

  

 النساء والوالدة تمريض

Group (4) 
 

  اسم الطالب 

1 
   اسالم السٌد ابراهٌم سلٌم

 
   

 /
.م

م
وة

ر
 م

م/
 +

م 
ال

ح
ا

 

2 
 اسالم السٌد عبدالعاطى امٌن

3 
 اسالم رمضان محمد محمد حسن

4 
 اسالم عبدهللا محمد المتبولى عبدهللا الدٌب

5 
 اسالم عبدالناصر عبدالبر حسٌن

6 
 ه عبدالغنى السٌداسالم محمد عطٌ

7 
 احمد محمد عبدالقادر محمد

8 
 امٌر محمد عبده سوٌلم

9 
 امٌره عاطف عبدالحفٌظ السٌد

11 
 امٌره عبدالرحمن محمد حسن الهواري

11 
 عبدالفتاح عبدالخالق عبده مصطفى هامٌر

12 
 امٌره عبدالكرٌم عبدهللا محمد

13 
 امٌره محمد عبدالرحمن محمد عبدالحلٌم

14 
 امٌره محمد فكرى محمد

15 
 امٌره محمد محمد نصر

16 
 امٌره مصطفى محمد رمضان

17 
 انسام احمد عٌسوى عٌسوى

18 
 اٌات فرحات على فرحات محمد

19 
 اٌمان ابراهٌم بٌومً محمد

21 
 اٌمان احمد عبدالمجٌد عبدالفتاح عفٌفى



21 
 اٌمان اشرف ابراهٌم احمد عامر

22 
 السٌد ابراهٌم محمد علىاٌمان 

23 
 اٌمان السٌد السٌد محمد التطاوى

 

24 
 ٌمان السٌد عبدالحلٌم عبدالعزٌزا

 

25 
 اٌمان السٌد محمد محمد عوض هللا

 

26 
 ٌمان العابد محمد إبراهٌما

 

27 
 اٌمان خلٌل فاٌز محجوب خلٌل

 

28 
 اٌمان سعٌد عبدالرحمن محمد

 

29 
 س احمد الصعٌدىاٌمان عبدالفتاح السٌد عبا

 

31 
 اٌمان محمد جوده محمد السٌد مطر

 

31 
 اٌمان محمد عبدالهادى ابراهٌم عٌسى

 

32 
 اٌمان محمد محمود السٌد

 

33 
 اٌمان محمد معتمد احمد عطٌة

 

34 
 اٌمان محمود محمد التهامى احمد

 

35 
 اٌمان محٌسن على عبدالعزٌز خلٌل

 

36 
 امل عشري حربً صادق

 

 

 رئيس القسم                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

كلية التمريض الالئحة الثانية ل
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2027/2028العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

 تمريض النساء والوالدة

Group (5) 
 

 

 

  اسم الطالب 

   احمد السٌد سوٌلم سلٌمان 1
 

 

  
  

  
  
  

 
را

وى
 /

.م
م

ى
وه

 /
.م

 م
+

 

 اشرف محمود السٌد سالم الجوهرى 2

 حالبدري اسامه محمد عزت صال 3

 السٌد احمد السٌد ابو هاشم مصطفى 4

 السٌد احمد ناجى السٌد عٌش 5

 السٌد سعود اسباق سالم 6

 بهاء الدٌن فتحى عبدالرازق خلٌل 7

 جمال عبدالناصر محمد خواص 8

 اٌمان مدحت احمد ابراهٌم 9

 اٌناس ابراهٌم على عنان 11

 ٌناس بكرى عبدالمعبود ابراهٌما 11

 ناس رضا عبدالرحمن غرٌباٌ 12

 اٌناس عبدالرءوف محمد مصطفى 13

 اسماء صبري احمد عبدالحمٌد 14

 اشجان محمد حسن محمد 15

 اٌه ابراهٌم سعٌد ابراهٌم حسٌن 16

 اٌه ابراهٌم عبدالهادى محمد السٌد 17

 ٌه احمد السٌد على احمدا 18

 اٌه احمد محمود على عطٌه سمهود 19

 اسامه عبدالعزٌز عبدهللا اٌه 21

 اشرف الشحات عبدالرحمن هٌا 21

 اٌه السٌد محمد السٌد 22



  اٌه السٌد مصطفى هالل خضر 23

  الفى عبدهللا االلفى هٌا 24

  اٌه ثروت عبدهللا عثمان 25

  اٌه جالل قطب احمد 26

  اٌه جمال فهمى مصطفى محمد 27

  حمداٌه خالد محمد عبدالفتاح سٌد ا 28

  اٌه خالد محمد عبداللطٌف 29

  اٌه رضا الحسٌنى موسى ابوموسً 31

  اٌه رضا عبدالحمٌد عبدالعزٌز 31

  آٌه طه عبدالفتاح عبدالحلٌم 32

  عالء فوزي السٌد حالوة هٌا 33

  عالء محمد عبدالقادر هٌا 34

  اٌه محمد االحمدى محمد عوض هللا 35

  اٌه محمد حسن دٌدامونى 36

  اٌه محمد شحاته السٌد سلٌمان 

                                                                                         

 رئيس القسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

الالئحة الثانية لكلية التمريض 
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2027/2028العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

 تمريض النساء والوالدة

Group (6) 

  اسم الطالب 

   امٌر ابراهٌم عبدالعزٌز على محمد 1
 

  
ن

ما
 اي

م/
م.

 
زة

ع
 /

.م
 م

+
 

 حسٌن امٌر حسن محمد 2

 اٌمن فكرى محمد سلٌم شحاتة 3

 خالد محسن رزق محمد احمد 4

 خالد محمد اسماعٌل السٌد معروف 5

 خالد محمد عبدهللا عبدهللا 6

 ابراهٌم السٌد محمد على 7

 خالد محمد سالم حبٌب 8

 ٌه محمد محمد الخطٌبا 9

 اٌه محمد محمد فتحى 11

 نصارمحمد محمد نصر هللا  هٌا 11

 اٌه محمد مصطفى محمد عسكر 12

 ٌه محمود محمد محمود عبدالهادىا 13

 بدور عبد الرحمن السٌد عبد الرحمن 14

 تقى عبدالكرٌم احمد عبدالواحد 15

 جهاد محمد عبدالفتاح عبدالعاطى 16

 حلٌمه السٌد مصطفى ابراهٌم 17

 حنان ابراهٌم احمد محمد ابراهٌم عثمان 18

 حنان السٌد عبدالعزٌز محمد غنٌمى 19

 حنان سلٌمان على ابراهٌم 21

 حنان صالح عبد الوهـاب عرفات 21

 حنان عبدالعاطى احمد السٌد 22

  حور على عبدالباسط على عثمان 23

  خلود الشبراوى محمود السٌد مرسى 24



  خلود خالد الهادى سلٌمان 25

  خلود سعٌد أحمد الشحات 26

  لود عبدالحمٌد على عبدالحمٌد جبرخ 27

  خلود عثمان محمد السٌد احمد 28

  دالٌا على عبدالعزٌز على شرٌف 29

  دعاء السٌد على محمد الفداوى 31

  دعاء حسن السٌد سالم احمد شعبان 31

  دعاء رضا حسن عبدالحمٌد عطوة 32

  دٌنا على عبدالعزٌز على شرٌف 33

  مان حسٌن نصٌردٌنا عماد صبحى سلٌ 34

  االء بشري عبدالستار عبداللطٌف 35

  اٌمان محمد محمد ابراهٌم 36

  رٌهام احمد اسماعٌل احمد 37
 

 

 

 رئيس القسم                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


