
  بور سعيد املرشحني من حمافظةامساء مسابقة العنال 

  م6102/  01/  01 نثينيللنقابلة يوم اال

 االسم م

 عاطف شحاته ابراهٌم الشهاوى 1

 حماد صالح البدرى عبدالرحمن 2

 عبده السٌد محمد ابراهٌم 3

 السٌد احمد محمود حجاج القراعى 4

 عابرعبدة محمد احمد 5

 عمر محمود الباز محمد 6

 ٌاسر محمد محمود حافظ 7

 ٌاسر السٌد العربى محمد محمد 8

 محمد راضى احمد جالل 9

 محمود الدمرداش محمود سلٌمان 11

 جمال خلٌفة عالم حسٌن 11

 ابراهٌم محمد صالح فراج 12

 نادر محمد عبد الهادى عبد اللطٌف 13

 الشبراوى حسٌن على عمار 14

 اشرف عبده محمد سٌد 15

 جمال عبده السعٌد المرسى 16

 طاهر على الداودى على 17

 ابراهٌم السٌد السٌد سالمة 18

 محمد محمد السٌد حجازى 19

 حسن شفٌق محمد سعد 21

 السٌد عبه علً جربوععبد الرحمن  21

 راضى حسن محمد ابراهٌم 22

 ٌاسر احمد رضوان رضوان 23

 اٌمن حسن عبدالعلٌم موسى 24

 محمد احمد عبدالرحمن فرج 25

 السٌد شبانة محمد محمد مناوى 26

 السٌد البدوي القطب عارف سحلول 27

 احمد احمد احمد السٌد 28



 مسعد اسماعٌل السٌد محمد 29

 سلٌمان محمد سلٌمان محمود 31

 عمران محمد على احمد 31

 انور عبد الغفار عٌد السٌد 32

 وائل السٌد عبدالفتاح فرج 33

 احمد محمد حسن محمد 34

 احمد عبد الموجود محمد عبد الموجود 35

 عبده عبد الرحمن البدوى سلٌم 36

 محمد محمود احمد على 37

 محمود توفٌق علً عمر 38

 مرسى احمد مرسى رفاعى 39

 محمود ٌوسف عثمان عبد الغفار 41

 محمد السٌد حسن شلبى 41

 محمد محمد محمد البرشلً 42

 ابراهٌم جالل ابراهٌم علً الفرجانً 43

 خٌرى عبد الجواد عبد السالم فرج 44

 محمود ابراهٌم رشاد احمد فرج 45

 محمد محمد عبد الحارس محمد 46

محمود عبد العال اسماعٌل محمد  47
 السحراوي

 عبد المنعم على محمد عبده الدسوقى 48

 حمادة السٌد الشوادفى عبدالمطلب 49

 محمد البدرى عبدالرحمن حماد 51

 

  



  دمياط املرشحني من حمافظةامساء مسابقة العنال 

  م6102/  01/  01للنقابلة يوم االنثيني 

 سماال م

 محمد عوض عوض طرٌه 1

 محمود محمد ابوزٌد السٌد 2

 محمد عبد الهادى حسن فتحى 3

 حسٌن محمد عبد الهادى محمد 4

 السٌد محمد محمد السٌد 5

 السٌد سعد احمد عبدالغفور 6

 أحمد محمود عبد الهادى بدر 7

 شوقً أحمد إبراهٌم خلٌل 8

 محمد أحمد أحمد خضٌر 9

 السٌد حمدان السعٌد الدشتى 11

 محمود الشبراوي سالم عز الدٌن 11

 عبد العزٌز ابراهٌممحمد حسام  12

 محمد فوزى رشاد محمد دراز 13

 كارم ابراهٌم ذكى خلٌل عرابى 14

 التابعى رضا التابعى أبو العال 15

 محمود السٌد دهشان موسً الحدٌدي 16

 عنتر عبد الفتاح علً امان 17

 نصر السٌد سلٌمان ابراهٌم 18

 كمال إبراهٌم كمال محمد 19

 الفقىأسامه طه محمود  21

 محمد ابراهٌم الدسوقى عودة 21

 طارق على عبد الصمد على 22

 احمد ابوبكر ابراهٌم عبدالحمٌد 23

 السٌد احمد سادات درغام 24

 السٌد رشاد السٌد السٌد عقدة 25

 عالء السعٌد السٌد الزٌات 26

 المتولى محمود الشربٌنى العشماوى 27

 علً عبد المعز علً عبد المقصود 28

 محمد رمضان ابراهٌم حجازى 29

 احمد احمد محمد العانوس 31

 والء السٌد السٌد الشربٌنى 31

 ٌاسر السٌد السٌد الرفاعى 32

 ماجد نعمان السٌد السٌد بدر 33



 نبٌه محمد عبد الحافظ رزق بحٌلق 34

 أحمد زكى مسعد جرون 35

 هانى محمد التمٌمى السٌد احمد 36

 اٌهاب الشحات محمد محمد شتا 37

 محمد علً محمد الجمل 38

 هانً اسماعٌل اسماعٌل عطا 39

 محمد السٌد شبل المتولى سٌد احمد 41

 السٌد سعد على ابو زٌد 41

 خالد أحمد الحسانٌن الكفراوى 42

 الطنطاوى محمود محمد الشوادفى 43

 عماد عبدالرحٌم غنٌم ابراهٌم 44

 مسعد مصطفى حسب هللا رامى 45

 عبده عاطف عبد الحلٌم شرف 46

 محمود فرٌد عبده جبل 47

 ابراهٌم مرتضى محمد عوض 48

 احمد عالم ابوالمعاطى على الشرقاوى 49

 أشرف عبد الرحٌم خطاب عبد الرحٌم 51

 عبد هللا محمد عبد هللا محمد والً 51

 ربٌع سعد هاشم محمد فاٌد 52

 عبده الشافعى صالح حلمى 53

 هانى محمد خلٌل شبكة 54

 احمد احمد محمد البٌلى 55

 السٌد محمد جاد الدمرداش 56

 عبد الرحمن إبراهٌم عبد الفتاح األعرج 57

 ابراهٌم محمود السٌد جاب هللا 58

 احمد محمد محمد الخضرى 59

 كامل البدرى عبد السالم عبد العال 61

 عبدهولٌد رمضان شعبان أبو  61

 اسماعٌل طه ٌوسف فولً 62

 عصام محمد الحسانٌن عبد هللا 63

 ولٌد عبدالرحمن عبد الحمٌد عمر 64

 نبٌل حلمى عبدربه احمد 65

 وائل محمد محمد عٌد 66

 ولٌد علً محمد فرحاتت 67

 محمد إبراهٌم محمد فلفله 68

 محمود طلعت وهبه مجاهد 69

 ولٌد عطٌه الشربٌنً أحمد خلف 71



 جمال صالح جمال نعمان الشبراوى 71

 مسعد السعٌد مسعد بحٌرى 72

 عطٌه محمد مصطفى الحداد 73

 محمد حامد على حمٌد 74

 اٌمن عبد القادر السٌد عفٌفى 75

 محمود محمد طه المنٌاوى 76

 معوض محمد محمد مصطفى 77

 احمد طاهر عبد السالم ابو السعود 78

 الحكٌمطه اسماعٌل بكر عبد  79

 محمود اسماعٌل عبد الحً عمر 81

 عصام محسوب بكري مصطفى 81

 محمد محسن النبوي الجنٌدي 82

 محمد ٌحًٌ أحمد فرحات 83

 هشام محمد ابراهٌم الطهرانى 84

 عالء عطٌة على عبد الغفور 85

 محمد عبد النعٌم حسن موسى 86

 محمد عبد النبى سالمه صابر 87

 المهدي ولٌد محمود محمد 88

 صالح محمد عطٌه علً ابو الحمد 89

 عبدهللا الشحات هالل محمد 91

 مجدي محمدٌن فائق الغرباوي 91

 مسعد الحدٌدى الحدٌدى عوٌضه 92

 طلعت منصور محمد مصطفً درغام 93

 ولٌد حسٌن محمد الحدٌدى 94

 ٌاسر ابراهٌم جعفر الجناٌنً 95

 ٌحٌى رزق محمد رٌة 96

 عبد الغنى زهران عزٌز احمد 97

 فضل محمد عبدالخالق ٌسن 98

 محمد مصطفً محمد الشافعً 99

 مدحت عزت الشحات طه 111
 

  



  مرسى مطروح املرشحني من حمافظةامساء مسابقة العنال 

  م6102/  01/  01للنقابلة يوم االنثيني 

 اإلسم م

 مستور سعد نصٌب هارون 1

 فتحى مرتاح ابوزٌد غانم 2

 احمد محمد قبٌصً محمد 3

 خٌر هللا عطٌه جاب هللا عطٌه 4

 محمد طاهر على عمر 5

 مصطفى عوض سلٌمان قاسم 6

 عٌد عوض موسً شحاته 7

 ابوبكر عبدهللا محمد عبدهللا 8

 عٌسً غٌث عبد الكرٌم ناجً 9

 حامد رزق ناجً ابراهٌم 11

 عبد الباسط حمٌد رحومه سكران 11

 محمد احمد محمد فرٌحً 12

 مراجع عبد السٌد سعٌد حطٌوى 13

 محمد محمد عبد السالم زاٌد 14

 جبرٌل صالح علً حسٌن 15

 حامد رحومة مغرٌبى مؤمن 16

 صافى سالم صالح برانى 17

 رضا محمود محمد صالح 18

 قدوره سالم عبد الونٌس قدوره 19

 جبر متولى عطٌوه جبر 21

 سعد عبد النبً قاضً سعد 21

 عبد الجلٌل عوض سعد جازي 22

 عزمى على عمر محمد 23

 معوض عطٌة إدرٌس الدربالً 24

 عرفه سعد رحومه صمٌد 25

 محمد رمضان حسب هللا حسب هللا 26

 عبدهللا عٌسى ابوبكر عٌسى 27

 عبدهللا بكور عمر عٌسً 28

 هاشم محمود هاشم أبو راضً 29

 محمود إبراهٌم محمود محمد 31

 عبدهللا عبدالمالك مغٌبمحمد  31

 احمد محمود احمد فجرى 32

 عبد السالم ٌوسف سالم قدوره 33

 عون سلومة عبدالرواف السٌد 34

 عاطف عبدالسالم احمد فتح هللا 35

 سعٌد سلٌمان متخطرى عبدالمولى 36

 برٌك حمٌده برٌك خلٌل 37



 عبدربه صالح عبدربه مشتلول 38

 الجالحعبد هللا كرٌم حفٌظ  39

 علً ابوالقاسم ابوالقاسم ددوم 41

 موسى سعٌد سنوسً صابر 41

 عطٌة فرج حامد مفتاح 42

 صالح محمد ابراهٌم محمد 43

 احمد عبدالرحٌم قاسم مفتاح 44

 احمد ٌوسف صابر امبٌوه 45

 ابوبكر عبدالجلٌل سعٌد امبٌوه 46

 عبدالقادر ادم محمد عبدالسالم 47

 مطر فرحات فرج عوٌد 48

 اسماعٌل ٌونس سعٌد محمد 49

 ضاوى رازق جب هللا كرٌم 51

 

 


