مسابقة العنال امساء املرشحني من حمافظة اسوان
للنقابلة يوم الثالثاء 6112 / 11 / 11م
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االسم
حسٌن محمود حسٌن اسماعٌل
صالح جبرٌل طه محمد
فتحً عبد الجابر سٌد حمدهللا
حامد عبدة محمود حسب هللا
طارق محمد أحمد عبد المجٌد
محمد كامل محمد حسنٌن
صالح عبد العزٌزحسٌن عبد هللا
احمد محمود محمد حمد
حمزه عزالدٌن عبدالجلٌل احمد
محمد ابراهٌم الدسوقى احمد عبد الحلٌم
مختار عثمان محمد السٌد
حمدى ٌسن محمد صالح علً
شعبان فكرى محمد احمد
اشرف محمدعطٌتو محمد
محمد مبارك احمد حسن
عبد الكرٌم حامد جادو احمد
شرٌف بسطاوي سٌد شرٌف
حسٌن عبدهللا احمد طلحة
زٌدان عبد الموجود محمود زٌدان
عصام محمد عبدالحفٌظ ٌوسف

21

شحات علً بدري محمد

22

احمد ابو المجد محمد حفنى

23

محمدطاهر محمود بدوى

24

سٌد شحات محمود عثمان

25
26

مهلل خضري السٌد حسانٌن
عاشور علً احمد علً

27
28
29

سٌد ابراهٌم ٌسن احمد
كامل محمد حسن حامد
جمعة عبٌد على محمد

31

محٌى الدٌن محمد عبدالباسط عبدهللا

31

جالل عبد الفتاح عبد العزٌز حسن

32

سٌد عبدالحافظ محمود محمد

33
34
35

احمد على محمد موسى
احمد محمد احمد طه
عبدالحلٌم حافظ عبدالعاطى على
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حسٌن عثمان ركابً عبد الراضً
محمود سٌد محمود حفنً
محمد عبدالموجود ابو الحجاج صدٌق
محمد حسٌن محمد حسٌن
عبد الستار بدرى عٌسى حامد
حسانى ابراهٌم حسن حمٌد
أحمد الحسٌن عمران محمد
شرٌف محمد عبداللطٌف صابر
محمد نورالدٌن جمال الدٌن إبراهٌم
مصطفى جمعة احمد محمد
عبد الحكم عامر علً اسماعٌل
عرفات صالح محمد وداعة هللا
ٌوسف احمد جمال الدٌن عبدالهادي
حجاج محمود نوبى محمد
صبرى حسن ٌسن سعٌدمحمد
اشرف عبد الباسط خلٌل احمد
عاطف علً اللٌثً ٌسن
عبد الباسط محمود احمد على
محمد عبدالباسط عبدالرحمن حفنى
عباس حسن محمد عباس
حسن عبدالكرٌم احمد علً
خمٌس على محمد ابراهٌم
سعٌد عبدالوهاب سلٌم ابراهٌم
عثمان أبو الحسن عثمان علً
عمر عدلى عبد الحى حفنى
مصطفى على حسٌن حسن
محمد عبد الرحٌم محمد عبد الرحٌم
ٌوسف ابراهٌم ٌوسف عوش هللا
ٌسري رمضان جادو احمد
شاذلى سعٌد محمد مصطفى
رمضان عبده علً محمد
ابراهٌم على عبٌد عبدالرحٌم
عبدالهادي محمد ابراهٌم احمد
علً فتحً هللا سلٌمان
مصطفى عبد الحمٌد ابراهٌم محمود
ابو الحسن عبد الحمٌد احمد على
عصام جعفر عبد هللا عبد الباسط
سامح عثمان عبد هللا ابراهٌم
عبدالمنعم محمد عبدالمعطً حسٌن
أشرف محمد بدوى عبدهللا
مصطفً عبدالحلٌم عبدالرازق احمد
عبد الرازق محمد نجار احمد
سامً عٌد حسن محمد حامد
سعٌد متولً عبد الرحمن احمد
محمد ٌونس احمد ٌونس
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87
88
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91

محمود احمد حسن محمود
عادل محمد احمد محمد
عبدهللا احمد حفنى احمد
جعفرى احمد جعفرى على
محمود نادى احمد حسن
عثمان احمد عبد الغنى حامد
بهاءالدٌن عبد الهادى عبد الظاهر عثمان
حمدى راوى على عواض
محمد حسٌن ابراهٌم سٌد
مصطفى طه على طه

91
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93

محمد عبدالرازق عبده طه
مصطفى عبد الوهاب سلٌمان محمود
عادل حسٌن احمد حسٌن

94

هشام حسن صالح سلٌمان

95

االمٌن محمد أحمد محمد أحمد

96

عادل ابراهٌم حسانً ٌوسف

97

عبدالهادى محمد المهدى عبدهللا سلٌمان

98

سٌد جابر محمود جاد الكرٌم

99

عبد الحلٌم عبد الحافظ حربى سعٌد

111

فراج نوح محمد حسن
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االسم
اشرف شعبان عبد السالم كامل
سٌد نبٌه عبد الهادي
تامر حسن عبد الظاهر محمد
ابراهٌم عبد هللا عبد الحفٌظ هالل
فرج حسن احمد فرج
عبد الظاهر محمد عبد الظاهر على
مصطفى حسٌن محمد سعٌد
احمد عبدالتواب عبدالراضً
عبدالتواب
عٌون صابر مرسى محمد
حسٌن محمود عمار محمد
حسنً على ابراهٌم عالم
فرح مرعى هرٌدى محمد
راوى حسٌن محمود حسن
جمال على بدر عبد الوهاب
مصطفً عبدالرحٌم نصر الدٌن طه
عصام على محمد على
حسن كمال احمد سلٌمان
عادل محمد عبدهللا ابرهٌم
عالء على احمد على
كمال عبدالناصر اسماعٌل احمد
احمد فؤاد حسانٌن عبدالعال
حمدي عبدالعزٌز جمعه جامع
فلفل عالم عبد النعٌم احمد
محمود علً عثمان محمد
عابد عبد الاله عبد الرحمن عثمان
شحاته على عبد الحمٌد على
عادل احمد هاشم احمد
احمد انور احمد محمد
مصطفى رفعت احمد احمد
محمد عبدالرؤوف صدٌق على
خالد ٌوسف عبدالحكٌم عمار
احمد عبد الفتاح احمد ابو زٌد
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عبدالرحٌم عبد الرازق محمد احمد
محمد عبدالرحٌم محمد دروٌش
مجدى توفٌق حسانٌن ابوزٌد
سعد عبدالجابر عبدالحلٌم سٌد
بكر محمد صوبى كرٌم
ممدوح سٌد محمود غالب
اشرف عبد الباسط جالل غلى
خالد عبدالوهاب عبدالعال احمد
ناصر محمود محمد مهران
ٌاسر حسنى حسٌن عبدالغنى
احمد كمال عبد الحمٌد
عمار كامل عبدالرحمن عامر
.زاٌد حلمً حسٌن محسب
الهم رٌان هبد الرحٌم عمر
حسانٌن احمد محمد خلٌفة
اشرف خلف مشرف ادم
محمد محمود احمد محمود
على على شحاته خفاجه
اٌمن عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
اشرف على محمد محمد
عبدالناصر رفعت عبدالناصر حسٌن
هشام فتحى حافظ عبدهللا
رضا سعد احمد جمعه
خالد مبارك محمد مبارك
رفعت محمد محمد عبد اللطٌف
سٌد حسم محمد سٌد
احمد نفادى احمد رشوان
فرج ماهر فرج محمدٌن
رجب عبد المنعم حامد سعٌد
عاصم خلٌفة احمد خلٌفة
محمود علً محمد علً
اشرف على محمود ٌوسف
احمد كمال ابراهٌم محمد
هٌبت محمد احمد عبدالباقً
محمد عبدالسالم عمار إبراهٌم
عٌد سٌد رمضان عبد الرحمن
حمالدة سٌد محمد احمد

 71اسامه احمد سلٌمان على
 71احمد حسن احمد سالم
 72جمعه منصور فراج على
 73سراج أحمد على سالمة
 74محمد جاد هللا عبد العال جاد هللا
 75محمد عبدالرحٌم سٌد حسن
 76رضوان طاهر زٌدان رضوان
 77ناصر على حمدان مصبح
 78محمد زهري عبد العزٌز زهران
 79عبد الناصر جمعه محمد سلٌمان
 81محمد ابراهٌم زكً احمد
 81فرحان اسماعٌل فرحان حسٌن
 82جامع عبدالرحمن طه سٌد
 83احمد محمد محمد مهنى
 84محمد محمد مصطفى هرٌدى
 85ناجح على مهنى على
ٌ 86اسر اسماعٌل محمد عبدالحافظ
 87على فتحى على تونى
 88حسٌن محمد على فرغلى
 89حسن هالل جاد هالل
 91جمال فتحى رٌاض حسٌن
 91بركات بغدادي رمضان بخٌت
 92محمد رضا فتحً عبد السمٌع جالل
 93حماده عمر راغب عمر
 94على ماهر على توفٌق
 95صفوت كمال شاكر عٌسوى
 96محمود سٌد محمد سٌد
 97مصطفى علٌان سٌد محمد
 98ابراهٌم عبدالمالك عثمان حسن
 99حسن عبد العظٌم جاد المولً حسن
 111ابراهٌم شحاته عٌد حسن

