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 االسم م

 احمد فتحى بركات ابراهٌم 1

 محمد سعد دٌب رسالن 2

 عبدالعظٌم على عٌسىعبدهللا  3

 محمدٌن معوض عوٌس اسماعٌل 4

 مصطفى محمدحسن محمد 5

 محمد فاروق عبد الظاهر عبد هللا 6

 عماد طه على طه 7

 محسن محمد عبدالفتاح طه 8

 احمد عطٌة عوٌس حسن 9

 سرحان شعبان محمد سرحان 11

 السٌد عبدالصمد ٌوسف محمد 11

 على كامل محمد حسن 12

 عبدالرحمن محمود أحمد محمود 13

 اٌهاب خلٌل حسن خلٌل 14

 محمد ابراهٌم قاسم عبدالجواد 15

 محمد حسن علً علً 16

 علً محمد علً مغربً 17

 عبد الكرٌم احمد محمد محمد 18

 أحمد إبراهٌم محمد سالم 19

 عطٌة محمد قطب علً 21

 محمد سٌد محمد عكاشه 21

 علً رمضان عٌد سٌد احمد 22

 جمال سٌد عبد العظٌم عبد الكرٌم 23

 محمود محمد محمد عبدالمقصود 24



 مصطفى زكري مصطفى حسن 25

 شعبان زغلول محمد جوده 26

 محمد عمر طه عبد الرحمن 27

 اٌمن صادق شعبان حافظ 28

 محمد سٌد محمد جمعه 29

 حمدى فاروق رزق محمد 31

 محمد صالح مسلم عبد القادر 31

 عبد الرازق خضرمحمد بدوي  32

 سالمه طنطاوى محمود ضٌف هللا 33

 ثابت سٌد محمد علً شعبان 34

 فاروق رمضان احمد عبدالجواد 35

عبدالرحمن حسن عبدالرحمن  36
 السٌد

 ٌاسر جبر عبد المولى شرٌعً 37

 مصباح محمد محمود جمعه 38

 رفعت حسٌن احمد ابراهٌم 39

 طه سٌد ٌونس محمد 41

 جمال جاد عثمانبركات  41

 عزت نعمان نعمان قطب 42

 سالم كامل عطوة عثمان 43

 حمدان بكري ابراهٌم عبد العزٌز 44

 محمد مصطفً خلف حسانٌن 45

 جمعه سلٌمان سٌد سلٌمان 46

 محمد فتحً عباس طه 47

 عالم عبدالمحسن حسن سعد 48

 عاشور قرنً سلٌمان سلٌمان 49

 طلعت عطا عبد العظٌم عبد 51
 المعبود

 عادل محمود سٌد اسماعٌل 51

 محمد خضر محمد سلٌمان 52



 احمد حسٌن ابراهٌم زٌدان 53

 سٌد كمال معوض محمد 54

 راضى جودة عبد الباقى سعد 55

 راضً عشري راضً وهٌب 56

 اشرف علً عبد التواب ابراهٌم 57

 عشري محمد عطٌة خمٌس 58

 عمر سٌد محمد بخٌت 59

الوهاب حسن عبد حسن عبد  61
 الحمٌد

 محمد مصطفى عبدالحمٌد ابراهٌم 61

 محمود محمد محمد أحمد 62

 أحمد فوزي عسقالنً عبد الواحد 63

 عاطف اسماعٌل محمد عبد اللطٌف 64

 عمر محمود تمام محمد 65

 خلف محمود مصطفى عبد الهادي 66

 محمد جمعه بٌومى جمعه 67

 عٌد رمضان عاشور عبدالوهاب 68

 فؤاد سالمه احمد محمد 69

 حسام محمد طه محمود 71

 هاشم عبدالوهاب عٌد عبدالوهاب 71

 على احمد على احمد 72

 نادي محمد منٌر نادي محمد 73

 حمٌدة عبدالحافظ سعٌد عبدهللا 74

 ثروت محمد علً أبو سٌف 75

 احمد عبد العظٌم احمد محمد 76

 هشام جمال احمد سعد هللا 77

 سالمه رجب صٌاح عوٌس 78

 جمال عبد الحمٌد محمد محمد 79

 عمر شحاته عبد الحمٌد مجاور 81



 ناصر عبٌد محمود على 81

 حموده محمد حموده عبدهللا 82

 محمد على أحمد متولى 83

 الخلٌل ابراهٌم احمد كامل امٌن 84

 ناصر محمد رمضان ابراهٌم 85

 ثابت حلمى عبدالمقصود ٌونس 86

 محمد فراج وردانى ظاٌط 87

 جمال محمد عثمان عبدالجواد 88

 وائل محمد موسى حسب هللا 89

 محمود فتحً محمد بركات 91

 جمعه عبد الفتاح احمد احمد 91

محمد رجب عبد الباسط عبد  92
 الرحٌم

 محمد احمد عبد القوى غٌضان 93

 ابراهٌم محمد سٌد عبد المهٌمن 94

 سٌد احمد علىفرج هللا فرج هللا  95

 محمود عبد الشافً جمعه ٌوسف 96

 عماد محفوظ عبد العظٌم مرسى 97

 طه بركات فرج مشرف 98

 عصام احمد مٌهوب عبده 99

 محمد محمود عبدهللا محمود 111

 

  



  سوهاج املرشخني من حمافظةامساء مسابقة العنال 

 م6102/  01/  9للنقابلة يوم األحد 

 

 االسم م

 صالح أحمد محمد عبدهللا 1

 امام احمد محمود احمد 2

 بصٌلى عرفهحربى عارف  3

 اسماعٌل احمد احمد عطٌفى 4

 اسماعٌل على اسماعٌل عبدهللا 5

 علً محمود احمد عمار 6

 مالك محمد احمد ٌوسف 7

 ممدوح احمد على حسٌن 8

 رأفت لطفً على همام 9

 حازم جمال محمدٌن سٌد 11

 احمد محمد عبد الاله همام 11

 احمد ٌوسف محمد عبد العال 12

 هللا احمد عبدالوهابمحمد فتح  13

 ناصر خٌري حنبك فراج 14

 عالء محمود عبد الرحٌم السٌد 15

 محسن محمود سند قناوي 16

 عطا عبدهللا حفنً 17

 احمد محمد السٌد محمد 18

 طارق عرفات امٌن عثمان 19

 عماد حموده محمد ابو زٌد 21

 محمود عصام الزغبً مقبول 21

 احمدعبدالعلٌم احمد السٌد  22

 مسلم عبدالمجٌد سالمه عبدالمجٌد 23



 صفوت عبد الفتاح أحمد منصور 24

 محمد مهران ابو حجازي حسن 25

 سعودي زغلول عبد اللطٌف 26

 محمد قدرى محمد احمد 27

 ٌحًٌ حسن السٌد الجلهمً 28

 احمد محمود محمد عبدالرحٌم 29

 احمد محمد احمد السٌد 31

 الكرٌمخٌرى السٌد عبد  31

 محمد احمد محمد على 32

 احمدصادق احمد مزٌد 33

 محمد عبده احمد عبدهللا 34

 ناصر كامل محمود محمد 35

ممدوح شمس الدٌن محى الدٌن  36
 محمد

 احمد شبانه احمد محمود 37

 السٌد فاضل ضمرانى عبد هللا 38

 محمد عبدالباسط محمد عبدالباسط 39

 راضى رمضان عبد الجابر 41

 محمد احمد رفاعى احمد 41

 عبد الوهاب محمد احمد على 42

 اشرف حشمت على حسٌن 43

 احمد عبدالعزٌز ابن حسن محمدٌن 44

 محمد البدري عبد العاطً امٌن 45

 عبد الستار حامد راتب حامد 46

 محمد احمد حجازي محمد 47

 محمد فتحً محمود محمد 48

 ٌاسر رمضان عبد العزٌز 49

 احمد رضوان احمد رضوان 51



عبد القادر الخطٌب عبد القادر علم  51
 الدٌن

 اسعد محمد حسٌن جوٌد 52

 محمد احمد محمد عجور 53

 أحمد بخٌت رضوان عثمان 54

 السٌد بخٌت رضوان عثمان 55

 محمد على بكر فرغل 56

 اشرف مرسى محمد محمود 57

 الضبع عبد الحمٌد عبد الحلٌم أحمد 58

 عمر مصطفى عبدالرحمن عارف 59

 عواد احمد عبد الشافى حربى 61

 محمد محمد عبد هللا محفوظ 61

 مومن شعبان محمد محمود 62

 احمد محمد حسٌن حسن 63

 منصور محمد ابراهٌم على 64

 محمود محمد إبراهٌم احمد 65

 محمود احمد محمد عوض 66

 محمد محمد مصطفى محمد 67

 عساف اٌمن احمد احمد 68

 ٌاسر فتحى احمد فراج 69

 راضً رجب محمد عبدالعال 71

 عاطف محمد اسماعٌل احمد 71

 محمد عبد الهادي ابوالوفا على 72

 عمر على احمد ابراهٌم 73

 عبدالرحٌم عبدالعال محمود على 74

 محمد أحمد محمد محمد 75

 عنتر موسى محمود موسى 76

 مبروك حسٌن أحمد محمود 77



 محمد اٌوب ابو الوفا عبد الرحٌم 78

 احمد ٌوسف اجمد عبد الفتاح 79

 سامً جمال الدٌن محمود علً 81

 عادل السٌد احمد كٌالنً 81

 جمال محمد احمد عبدالرحٌم 82

 ناصر احمد سالمة احمد 83

 عبدالحافظ على عمران احمد 84

 عبدالرحٌم البدري جاب هللا حموده 85

 محمودسٌد عطٌة ضٌف  86

 السٌد راغب حمدان رشوان 87

 عبدالعلٌم حسن علً ٌونس 88

 محمد جابر محمد عبد الغفار 89

 عٌد طه حسن محمد 91

 عبد الناصر بٌومى مازن مصطفى 91

 السٌد محمد عبد الرحٌم احمد 92

 هاشم حسن على عبد الجواد 93

عبدالرحٌم محمد عبدالرحمن  94
 محمد

 السٌد احمد ناصرمحمد 95

 على محمد عباس حسٌن 96

 ابراهٌم احمد محمد وهبة 97

 احمد ٌوسف محمد قاسم 98

 شعبان احمد محمد الشوٌخ 99

 محمود محمد سلٌم حسن 111

 

 


