
  Medical Research Institute   
معهد البحوث الطبية     
قسم الكيمياء الطبية التطبيقية     

األستاذ الدكتور / وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث

    ،،، تحية طيبة وبعد ،،،    

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم الكيمياء الطبية التطبيقية بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٨/٣٠ قد إعتمد تنسيق طلبة
برنامج الماجستير في الكيمياء الطبية التطبيقية للفصل الدراسى الخريف من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وقرر المجلس
قبول عدد ٢٢ طالب من المرشحين طبقاً لترتيب التنسيق ومرفق مع هذا الخطاب قائمة بترتيب الطلبة المقبولين باألكواد

   ،،، برجاء التفضل بالعلم وإتخاذ الالزم ،،،    

    ،،، يعتمد ،،،     
رئيس مجلس القسم     

أ.د. محمد عبد المحسن       



  Medical Research Institute   
معهد البحوث الطبية     
قسم الكيمياء الطبية التطبيقية     

   قائمة الطلبة المرشحين للقبول في برنامج الماجستير في الكيمياء الطبية التطبيقية  
   للفصل الدراسى الخريف من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

S.N. Student ID Student Name Total Score

1 1202-3-100 إسراء محمد إبراهيم عتمان   

2 1202-3-101 سامح زكريا عباس يسن  

3 1202-3-102 هاجر عمرو علي أحمد بيومي  

4 1202-3-103 االء مصطفي اسماعيل علي   

5 1202-3-104 مروة يونس رمضان بسيونى  

6 1202-3-105 يوسف صابر ابراهيم يوسف زاهر  

7 1202-3-106 اميره مصباح البسيونى الهليس  

8 1202-3-107 اماني جمال محمد حسن  

9 1202-3-108 ميرنا عبداهللا احمد محمد مهنا  

10 1202-3-109 دينا عبداهللا احمد محمد مهنا  

11 1202-3-110 محمد سامح السيد المليجي  

12 1202-3-095 اسراء احمد حسن عبد المجيد  

13 1202-3-100 عبداهللا عادل محمود عطية عبداللطيف  

14 1202-3-101 مريم عادل احمد علي ابوالنصر  

    ،،، يعتمد ،،،     

عميد الكلية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس القسم

أ.د. أمال مصطفى حافظ غانم  أ.د. امانى ابراهيم يوسف أ.د. محمد عبد المحسن  
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15 1202-3-102 ايه أحمد محمود حجازي  

16 1202-3-103 اسراء حمدان على حفنى على  

17 1202-3-111 احمد محمود محمد محمود ابو شحاته  

18 1202-3-104 افنان نصر محمد أحمد  

19 1202-3-105 أمنية عبد الحليم احمد الشيخ  

20 1202-3-109 االء السيد عبد الحميد حسن  

21 1202-3-113 اسماء اسماعيل عامر  

22 1202-3-121 مصطفى عصام لبيب  

    ،،، يعتمد ،،،     

عميد الكلية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس القسم
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