
  Medical Research Institute   
معهد البحوث الطبية     
قسم علوم اإلشعاع     

األستاذ الدكتور / وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث

    ،،، تحية طيبة وبعد ،،،    

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم علوم اإلشعاع بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/١/٣١ قد إعتمد تنسيق طلبة برنامج
الماجستير فى بيولوجيا االشعاع للفصل الدراسى الربيع من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وقرر المجلس قبول عدد ١٩

طالب من المرشحين طبقاً لترتيب التنسيق ومرفق مع هذا الخطاب قائمة بترتيب الطلبة المقبولين باألكواد

   ،،، برجاء التفضل بالعلم وإتخاذ الالزم ،،،    

    ،،، يعتمد ،،،     
رئيس مجلس القسم     

 ا.د. ايمان عبد المجيد إبراهيم خليل
العبد
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   قائمة الطلبة المرشحين للقبول في برنامج الماجستير فى بيولوجيا االشعاع  
   للفصل الدراسى الربيع من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢  

S.N. Student ID Student Name Total Score

1 1211-3-222 شيماء شوقي محمد مرعي  

2 1211-3-223 Hagar nseem Mohamed salah eldien ElNagar  

3 1211-3-224 ميرفت حمدى عباس مرسى  

4 1211-3-225 نهي سامي محمد ياسين  

5 1211-3-226 مينا سامي كمال صليب  

6 1211-3-227 ياسمين عبده عبداهللا عبداللطيف   

7 1211-3-228 زينب محمد سعيد محمد  

8 1211-3-229 اماني اشرف ابراهيم الطباخ  

9 1211-3-230 مي عالء محمد سليمان  

10 1211-3-231 نوره عبدالاله احمد عبد القادر خالد  

11 1211-3-232 عبدالرحمن ناصر سيد علي  

12 1211-3-233 سامح محمد مجدى ذكى الوكيل  

13 1211-3-234 منى شعبان عبد العزيز حسن حنفي  

14 1211-3-235 محمود رسالن محمد ابوبكر  

    ،،، يعتمد ،،،     
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15 1211-3-236 محمد خالد محمد عبدالهادي  

16 1211-3-237 محمد كمال عطيه زين الدين  

17 1211-3-238 جهاد محمد عبدالحميد ابوالمجد  
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