
  Medical Research Institute   
معهد البحوث الطبية     
قسم المناعة و الحساسية     

األستاذ الدكتور / وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث

    ،،، تحية طيبة وبعد ،،،    

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم المناعة و الحساسية بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٨/٢٩ قد إعتمد تنسيق طلبة برنامج
الماجستير فى المناعة و الحساسية للفصل الدراسى الخريف من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وقرر المجلس قبول عدد

١٥ 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. حسام الدين محمد غنيم     



  Medical Research Institute   
معهد البحوث الطبية     
قسم المناعة و الحساسية     

   قائمة الطلبة المرشحين للقبول في برنامج الماجستير فى المناعة و الحساسية  
   للفصل الدراسى الخريف من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

S.N. Student ID Student Name Total Score

1 1208-3-061 محمد سعيد محمد شديد  

2 1208-3-062 محمد اسامه يوسف النجار   

3 1208-3-069 ايمان صبري عبد الرازق عبد الرحمن   

4 1208-3-073 رحمة كمال جامع حسين  

5 1208-3-074 سمر السيد سعد الدسوقى ابو المجد  

6 1208-3-075 كريم سامى حسن السيد دياب  

7 1208-3-076 نورهان السيد جابر احمد  

8 1208-3-077 عبداهللا عادل محمود عطية عبداللطيف  

9 1208-3-079 دينًا عبداهللا احمد محمد مهنا  

10 1208-3-081 ميرنا عبداهللا احمد محمد مهنا  

11 1208-3-082 أماني محسن احمد عالءالدين  

12 1208-3-083 ندى احمد مختار احمد شعبان  

13 1208-3-084 ميار السيد احمد سامي عجينة  

14 1208-3-086 انجى مصباح ابراهيم حسن   

    ،،، يعتمد ،،،     

عميد الكلية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس القسم

أ.د. أمال مصطفى حافظ غانم  أ.د. امانى ابراهيم يوسف أ.د. حسام الدين محمد غنيم
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15 1208-3-087 علي محمد علي غازي  

    ،،، يعتمد ،،،     
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