
 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

الالئحة الثانية لكلية التمريض 
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2017/2018العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

 تمريض النساء والوالدة

Group (1) 
 

 

  اسم الطالب 

   ابراهيم احمد السيد نصرهللا 1
 

 

 /
 م

+
ى 

ان
أم

 /
.م

م
نة

ام
 

 ابراهيم على ابراهيم عبدالبارى 2

 ابراهيم محمد ابراهيم صديق محمد 3

 ابراهيم محمد المغاورى ابراهيم بندارى 4

 احمد ثروت جمال محمد 5

 احمد خيري محمد السيد 6

 محمد محمد حسونهابراهيم حاتم  7

 ابتسام مصطفى امين على 8

 ابرار محمد عبدالغنى محمدالهادى 9

 ازهار سعيد صدقى فرحات 10

 اسراء السعيد احمد اسماعيل ذكى 11

 اسراء السيد السيد عطيه عزب 12

 اسراء جمال جودة خليل مرسي 13

 اسراء جودة غنيمي مصطفي 14

 عبد هللااسراء حسن عبد الحميد  15

 اسراء حلمي عبدالحميد علي 16

 اسراء خالد حسين محمد حسن 17

 اسراء رضا ابو بكر محمد حفناوي 18

 اسراء رضا اسماعيل على إمبابى 19

 اسراء رمضان محمد المحسوبى 20

 اسراء سعيد الشحات محمد البنا 21

 اسراء شبل منير عبدالعزيز 22

  حمن رشدىاسراء طارق عبد الر 23

  اسراء عبدالقادر احمد عبدالقادر 24



  إسراء عبدالنبي ربيع محمد 25

  اسراء على الشبراوى على سالم 26

  اسراء على عبداللطيف سالم 27

  اسراء ماهر رزق محمد عبده 28

  سراء مجدي محمد عوض هللا الغرباوىا 29

  اسراء محمد احمد محمد 30

  بدالمجيداسراء محمد السيد ع 31

  اسراء محمد شعبان سالم محمد 32

  اسراء محمد عبدهللا محمود 33

  دعاء عمر هريدى مرسي 34

  دعاء احمد عبدهللا عطية مصطفي 35

  دعاء رمضان عبدهللا محمد 36

37   

 

 

 س القسمرئي                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية التمريض                                                                         جامعة الزقازيق

 2الشعبة : عام                                                               التمريض معدلةالالئحة الثانية لكلية 

    2017/2018الفرقة الثالثة                                                                           العام الدراسى: 

 تمريض النساء والوالدة

Group (2) 
 

  اسم الطالب 

   احمد جمال كساب السيد 1
 

 

م/
ن

مي
س

يا
 

 احمد جمال محمد عبدالحميد 2

 احمد حسن محمد علي حسن 3

 احمد خالد عبدالمجيد عبدالعال محمد 4

 احمد رمضان الشرقاوى عبدالحميد خليل 5

 احمد سالمه محمد سالمه 6

 احمد عبدالحميد احمد محمد 7

 نابراهيم شريف ابراهيم ولى الدي 8

 اسراء محمد عبدالمنعم محمد 9

 اسراء محمد على احمد يحى 10

 اسراء محمد لطفى محمد مصطفى 11

 اسراء نبيل عبدالعزيز محمد مصطفى 12

 اسراء يوسف محمد احمد النورى 13

 اسماء ابراهيم محمد عبدالرحيم 14

 اسماء ابراهيم محمد محمد 15

 احمد اسماء احمد محمود احمد سيد 16

 اسماء حسين عبد الخالق على 17

 اسماء دسوقى شلبى راشد 18

 اسماء رسالن عيسي عبدالكريم 19

 اسماء سمير محمد ابراهيم طلب الحواجري 20

 اسماء شعبان عيسي السيد المسلمي 21

 اسماء شوقى ابراهيم عبدهللا زيدان 22

  اسماء صالح ابراهيم السيد 23



  ح عبدالرحمن تهامى مناعاسماء صال 24

  اسماء عبدالرازق حمزة سليم 25

  اسماء عبدالمحسن محمد عطيه 26

  اسماء عطية عبدالحميد حنفى 27

  اسماء محمد االحمدى محمد عوض هللا 28

  اسماء محمد السباعى عبد الغنى 29

  اسماء محمد حمدى احمد 30

  اسماء محمد ضيف غريب 31

  فوزى محمداسماء محمود  32

  اسماء يس عباس احمد الزنكلوني 33

  االء ابراهيم احمد محمد دياب 34

  االء احمد السيد اسماعيل 35

  رانيا شعبان محمود محمد 36

  رانيا لطفي على مرسي 37

 

 رئيس القسم                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

الالئحة الثانية لكلية التمريض 
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2017/2018العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

 ض النساء والوالدةتمري

Group (3) 
 

  اسم الطالب 

 احمد علي محمد حسن 1

 

م
مة

ط
فا
 /

.م
 

  
 احمد فتحى عبدالرحمن محمدعلى سعد 2

 احمد محمد حسن قطب حسن عطيه 3

 احمد محمد عبدالكريم على 4

 احمد محمد فرج عبدهللا 5

 احمد محمد نجيب محمد مهدى 6

 باحمد هشام محمد عبدالوها 7

 احمد عثمان محمد محمد 8

 االء احمد عبدهللا حسن البراوي 9

 االء اسماعيل اسماعيل عبدالعال 10

 االء السيد ابراهيم محمد 11

 االء سعيد حسينى عطية شاهين 12

 االء عبدالرحمن خليل عبدالرحمن 13

 االء محمد حسن احمد 14

 ق محمدحاالء محمد عبدال 15

 مد عبدالفتاح حسن حربىاالء مح 16

 الء محمد عبداللطيف مصطفىا 17

 االء محمد موسى عطيه 18

 الحسناء مصطفى احمد عسر 19

 الزهراء حسن صادق حسن 20

 السيدة محمد السيد السيد 21

 الشيماء خالد محمود محمد حسن 22

  إلهام السيد عبدالرحيم بيومى 23

  مانى الحسينى محمد محمدا 24



 

  امانى سعيد محمد وصفي 25

  امانى عادل احمد اسماعيل 26

  محمد عبدالمنعم مصطفى علي سعود ىمانا 27

  امل امين محمد عبدالحليم محمد 28

  مل صبري السيد الدمرداشا 29

  امل عماد حمدى سالمه خفاجي 30

  امل محمد محمود محمد عوض هللا 31

  عبده على خليل هامني 32

  عطيه بيومى ابراهيم هنيام 33

  مجدى احمد السيد هامني 34

  اميره ابراهيم طلبه عبد السالم 35

  اسراء ثروت حامد محمود الوكيل 36

  اسراء يسري حامد عبدالمعبود 37

 

                                                                                 

 رئيس القسم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

الالئحة الثانية لكلية التمريض 
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2017/2018العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

  

 النساء والوالدة تمريض

Group (4) 
 

  اسم الطالب 

1 
   اسالم السيد ابراهيم سليم

 
  

 /
.م

م
وة

ر
 م

م/
 +

م 
ال

ح
ا

 

2 
 اسالم السيد عبدالعاطى امين

3 
 اسالم رمضان محمد محمد حسن

4 
 اسالم عبدهللا محمد المتبولى عبدهللا الديب

5 
 اسالم عبدالناصر عبدالبر حسين

6 
 عبدالغنى السيد اسالم محمد عطيه

7 
 احمد محمد عبدالقادر محمد

8 
 امير محمد عبده سويلم

9 
 اميره عاطف عبدالحفيظ السيد

10 
 اميره عبدالرحمن محمد حسن الهواري

11 
 عبدالفتاح عبدالخالق عبده مصطفى هامير

12 
 اميره عبدالكريم عبدهللا محمد

13 
 اميره محمد عبدالرحمن محمد عبدالحليم

14 
 اميره محمد فكرى محمد

15 
 اميره محمد محمد نصر

16 
 اميره مصطفى محمد رمضان

17 
 انسام احمد عيسوى عيسوى

18 
 ايات فرحات على فرحات محمد

19 
 ايمان ابراهيم بيومي محمد

20 
 ايمان احمد عبدالمجيد عبدالفتاح عفيفى



21 
 ايمان اشرف ابراهيم احمد عامر

22 
 لسيد ابراهيم محمد علىايمان ا

23 
 ايمان السيد السيد محمد التطاوى

 

24 
 يمان السيد عبدالحليم عبدالعزيزا

 

25 
 ايمان السيد محمد محمد عوض هللا

 

26 
 يمان العابد محمد إبراهيما

 

27 
 ايمان خليل فايز محجوب خليل

 

28 
 ايمان سعيد عبدالرحمن محمد

 

29 
 احمد الصعيدى ايمان عبدالفتاح السيد عباس

 

30 
 ايمان محمد جوده محمد السيد مطر

 

31 
 ايمان محمد عبدالهادى ابراهيم عيسى

 

32 
 ايمان محمد محمود السيد

 

33 
 ايمان محمد معتمد احمد عطية

 

34 
 ايمان محمود محمد التهامى احمد

 

35 
 ايمان محيسن على عبدالعزيز خليل

 

36 
 امل عشري حربي صادق

 

 

 رئيس القسم                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

لية التمريض الالئحة الثانية لك
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2017/2018العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

 تمريض النساء والوالدة

Group (5) 
 

 

 

  اسم الطالب 

   احمد السيد سويلم سليمان 1
 

 

  
  

  
  
  

 
را

نو
 /

.م
م

ى
نه

 /
.م

 م
+

 

 اشرف محمود السيد سالم الجوهرى 2

 البدري اسامه محمد عزت صالح 3

 السيد احمد السيد ابو هاشم مصطفى 4

 السيد احمد ناجى السيد عيش 5

 السيد سعود اسباق سالم 6

 بهاء الدين فتحى عبدالرازق خليل 7

 جمال عبدالناصر محمد خواص 8

 ايمان مدحت احمد ابراهيم 9

 ايناس ابراهيم على عنان 10

 يناس بكرى عبدالمعبود ابراهيما 11

 اس رضا عبدالرحمن غريباين 12

 ايناس عبدالرءوف محمد مصطفى 13

 اسماء صبري احمد عبدالحميد 14

 اشجان محمد حسن محمد 15

 ايه ابراهيم سعيد ابراهيم حسين 16

 ايه ابراهيم عبدالهادى محمد السيد 17

 يه احمد السيد على احمدا 18

 ايه احمد محمود على عطيه سمهود 19

 اسامه عبدالعزيز عبدهللاايه  20

 اشرف الشحات عبدالرحمن هيا 21

 ايه السيد محمد السيد 22



  ايه السيد مصطفى هالل خضر 23

  الفى عبدهللا االلفى هيا 24

  ايه ثروت عبدهللا عثمان 25

  ايه جالل قطب احمد 26

  ايه جمال فهمى مصطفى محمد 27

  مدايه خالد محمد عبدالفتاح سيد اح 28

  ايه خالد محمد عبداللطيف 29

  ايه رضا الحسينى موسى ابوموسي 30

  ايه رضا عبدالحميد عبدالعزيز 31

  آيه طه عبدالفتاح عبدالحليم 32

  عالء فوزي السيد حالوة هيا 33

  عالء محمد عبدالقادر هيا 34

  ايه محمد االحمدى محمد عوض هللا 35

  ايه محمد حسن ديدامونى 36

  ايه محمد شحاته السيد سليمان 37

                                                                                         

 رئيس القسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

الالئحة الثانية لكلية التمريض 
 معدلة

 2الشعبة : عام

 2017/2018العام الدراسي :  الفرقة :الثالثة

 تمريض النساء والوالدة

Group (6) 

  اسم الطالب 

   امير ابراهيم عبدالعزيز على محمد 1
 

  
ن

ما
 اي

م/
م.

 
زة

ع
 /

.م
 م

+
 

 د حسينامير حسن محم 2

 ايمن فكرى محمد سليم شحاتة 3

 خالد محسن رزق محمد احمد 4

 خالد محمد اسماعيل السيد معروف 5

 خالد محمد عبدهللا عبدهللا 6

 ابراهيم السيد محمد على 7

 خالد محمد سالم حبيب 8

 يه محمد محمد الخطيبا 9

 ايه محمد محمد فتحى 10

 نصار محمد محمد نصر هللا هيا 11

 ايه محمد مصطفى محمد عسكر 12

 يه محمود محمد محمود عبدالهادىا 13

 بدور عبد الرحمن السيد عبد الرحمن 14

 تقى عبدالكريم احمد عبدالواحد 15

 جهاد محمد عبدالفتاح عبدالعاطى 16

 حليمه السيد مصطفى ابراهيم 17

 حنان ابراهيم احمد محمد ابراهيم عثمان 18

 حنان السيد عبدالعزيز محمد غنيمى 19

 حنان سليمان على ابراهيم 20

 حنان صالح عبد الوهـاب عرفات 21

 حنان عبدالعاطى احمد السيد 22

  حور على عبدالباسط على عثمان 23

  خلود الشبراوى محمود السيد مرسى 24



  خلود خالد الهادى سليمان 25

  خلود سعيد أحمد الشحات 26

  خلود عبدالحميد على عبدالحميد جبر 27

  خلود عثمان محمد السيد احمد 28

  داليا على عبدالعزيز على شريف 29

  دعاء السيد على محمد الفداوى 30

  دعاء حسن السيد سالم احمد شعبان 31

  دعاء رضا حسن عبدالحميد عطوة 32

  دينا على عبدالعزيز على شريف 33

  يمان حسين نصيردينا عماد صبحى سل 34

  االء بشري عبدالستار عبداللطيف 35

  ايمان محمد محمد ابراهيم 36

  ريهام احمد اسماعيل احمد 37
 

 

 

 رئيس القسم                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


