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معهد البحوث الطبية     
برامج الدبلوم العامة     

األستاذ الدكتور / وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث

    ،،، تحية طيبة وبعد ،،،    

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس برامج الدبلوم العامة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٢/٩/١١ قد إعتمد تنسيق طلبة برنامج
دبلوم الدراسات العليا التخصصي في الحوكمة الصحية للفصل الدراسى الخريف من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وقرر
المجلس قبول عدد ٣٦ 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. نبيل دويدار     



  Medical Research Institute   
معهد البحوث الطبية     
برامج الدبلوم العامة     

   قائمة الطلبة المرشحين للقبول في برنامج دبلوم الدراسات العليا التخصصي في الحوكمة الصحية  
   للفصل الدراسى الخريف من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

S.N. Student ID Student Name Total Score

1 12GR-2-033 ناردين ماهر زاهي جرجس  

2 12GR-2-034 احمد محمد عبدالغفار الديب   

3 12GR-2-035 منار حسن محمد  

4 12GR-2-036 هند وائل محمد عبد الهادي علي  

5 12GR-2-037 نهى جابر حسن احمد القماش  

6 12GR-2-038 امل محمود عبد الصبور عبد الحميد  

7 12GR-2-039 احمد امل خالد حمزه  

8 12GR-2-040 نسرين محمد توفيق  

9 12GR-2-041 نوران احمد الشيخ محمد عبده سعد  

10 12GR-2-042 رنا صالح يوسف محمد عفيفي  

11 12GR-2-043 محمد حافظ خضرى محمد  

12 12GR-2-044 ايه كمال محمد علي مرسي  

13 12GR-2-045 هبه لطفي السيد المرلي   

14 12GR-2-046 نهى ابراهيم عمران العربي   
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15 12GR-2-047 محمد محمود ابو ضيف يوسف  

16 12GR-2-048 سامح مصطفي عبد المنعم مصطفي فهمي  

17 12GR-2-049 رنا حسن على عامر   

18 12GR-2-050 رانيا السيد محمد شوشان  

19 12GR-2-051 آالء محمود حسن عبده  

20 12GR-2-052 عال سعيد اسماعيل السيد درويش  

21 12GR-2-053 اسالم ابراهيم محمد ابراهيم  

22 12GR-2-054 آمال جمال حسن عبد الغني  

23 12GR-2-055 هاجر محمد محمد محمود  

24 12GR-2-056 محمد محمد حسينى احمد  

25 12GR-2-057 تغريد محمود عبد المطلب   

26 12GR-2-058 غادة نصر نعيم   

27 12GR-2-059 نهال حمدى بدران عبد الهادى   

28 12GR-2-060 أمانى أيمن مختار كريم الدين  
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29 12GR-2-061 سلمى عبدالمنعم محمد خطاب  

30 12GR-2-062 هند وائل محمد عبد الهادي علي  

31 12GR-2-063 دينا عادل عزت علي قناوي  

32 12GR-2-064 لبني احمد عبد المجيد الجمل  

33 12GR-2-065 اسراء احمد اسماعيل احمد  

34 12GR-2-066 وفاء عرفات منصور محمد  

35 12GR-2-067 شيرين احمد عبد اهللا دهشان  

36 12GR-2-068 شيماء محمد عبد الحميد  

    ،،، يعتمد ،،،     
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