
 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  40 64 00 بندر سوهاج  108770 خالد عبد العال عثمان حممد  0

  46 10 07 بندر سوهاج  408477 حممود جاد اهلل حممد جاد اهلل  8

  16 13 6 بندر سوهاج  408176 حممد حامد امساعيل امحد  0

  48 60 01 بندر سوهاج  108366 امحد عبد الناصر صديق حممد  6

  46 67 04 بندر سوهاج  166173 حممود امحد فؤاد حممود حممد  1

  68 46 80 بندر سوهاج  408066 اية حممد عبد النعيم حممد  4

  17 60 01 بندر سوهاج  101107 اسالم عبد الاله حممد حممود  0

  17 17 ـــــــــــــ بندر سوهاج  167687 امحد حممد ابراهيم عبداللطيف 7

  07 10 80 بندر سوهاج  100637 عبدالعزيز حممد عوض خليل 6

  00 67 81 بندر سوهاج  176310 عمرو شعبان امحد  03

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات حريريدرجة الت درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  40 64 00 بندر سوهاج  436718 مجال حممود التوني خزيم  00

  01 10 86 بندر سوهاج  101876 حسام حممد السيد حممد ابراهيم 08

  48 66 07 بندر سوهاج  430830 حممد عزت حممد عبد العال 00

  47 66 06 بندر سوهاج  143040 حممود فتحي فرج علي فرج  06

  17 63 07 بندر سوهاج  160676 امحد عاطف حممد علي  01

  14 63 04 بندر سوهاج  170668 ابانوب وصفي جاد 04

  00 10 83 بندر سوهاج  430386 عالء مجال امحد حممد  00

  47 61 80 بندر سوهاج  178600 اجني نبيل كمال  07

  17 60 01 بندر سوهاج  118680 مريم عزت عزيز ايوب  06

  43 61 01 بندر سوهاج  10176 حسن عثمان عبد الكريم السيد  83

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  40 67 01 بندر سوهاج  108880 امحد حممد حممود حسني  80

  10 68 01 بندر سوهاج  103804 د السيد زايد صابر السي 88

  44 60 80 بندر سوهاج  436674 فاطمة حممد ابو ضيف امحد  80

  16 66 01 بندر سوهاج  438047 ميين حممد حممد ابو عوف  86

  03 68 07 بندر سوهاج  430740 امحد نبيه امحد  81

  17 60 01 بندر سوهاج  160604 عبد احملسن حسن امحد السيد  84

  47 61 80 بندر سوهاج  140763 سلمي عاطف ابراهيم الدسوقي  80

  16 66 01 بندر سوهاج  166004 حسام سعد حممود حممد  87

  46 60 88 بندر سوهاج  108433 اميان حامت انور هاشم  86

  46 10 07 بندر سوهاج  177804 مؤمن جمدي ابراهيم امحد  03

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد ماالســــــــــــــــــــــ م

  40 61 88 بندر سوهاج  174663 فاطمة ناصر السيد عبد الاله  00

  41 60 88 بندر سوهاج  430067 اهلام حممد يونس السيد  08

  41 66 80 بندر سوهاج  166746 نورا نصر فؤاد امني  00

  46 13 06 بندر سوهاج  176041 حممد امحد حممد محاده  06

  43 10 6 بندر سوهاج  176670 امين عبد الناصر ابراهيم امحد  01

  43 66 00 بندر سوهاج  403303 ضياء الدين محدي زهري زايد  04

  40 00 84 بندر سوهاج  110400 ايات حممود عثمان فؤاد  00

  13 01 01 بندر سوهاج  178304 امحد حسن حممد عز الدين  07

  41 13 01 بندر سوهاج  173610 حممود امحد حممود عمار  06

  14 60 01 بندر سوهاج  110478 توماس شوقي سدراك  63

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  00 66 88 بندر سوهاج  430008 عبد اللطيف فاطمة فريد حممد 60

  03 18 07 بندر سوهاج  170036 حممد حممود فوزي حممد  68

  48 60 01 بندر سوهاج  108003 امحد علي سالمه علي  60

  13 13 ـــــــــــــ بندر سوهاج  173476 امحد حممود عبد احلكيم حممد  66

  13 13 ــــــــــــــ هاج بندر سو  430660 توماس فوزي عزيز  61

  10 03 80 بندر سوهاج  436060 هاجر مدحت حممد حممود  64

  17 00 80 بندر سوهاج  436043 مصطفي حممود حممد حممد  60

  04 10 81 بندر سوهاج  163446 امساء حممود مهران  67

  47 60 80 بندر سوهاج  430600 هند مدحت حممد  66

  13 13 ــــــــــــ بندر سوهاج  100778 الوفا حممد حممد جابر ابو  13

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  17 61 00 بندر سوهاج  438040 حممد عاطف خليفة  10

  17 60 01 بندر سوهاج  166606 عماد ابو الفتوح عثمان علي  18

  48 60 01 بندر سوهاج  176414 طاهر علي امحد علي  10

  48 60 01 بندر سوهاج  168408 مصطفي عبد الصبور هاشم ا محد  16

  10 68 01 بندر سوهاج  171304 كريم عادل امحد  11

  03 16 04 بندر سوهاج  166084 حممد مصطفي راغب املشنب 14

  48 60 01 بندر سوهاج  104081 لب حممد فاروق حممد ابو طا 10

  44 66 00 بندر سوهاج  433860 عبد اهلل رفعت سعد حممد  17

  14 60 01 بندر سوهاج  117110 حممد علي امني حممد  16

  41 13 01 بندر سوهاج  167406 مصطفي حممود امحد ساملان  43

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري رجة الشفويد املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  03 64 01 بندر سوهاج  100786 حممد امحد عبد الرحيم  40

  43 61 01 بندر سوهاج  177066 كريم حممد عمر منصور  48

  43 66 04 بندر سوهاج  107787 امحد حممد سباق حممد  40

  11 63 01 ج بندر سوها  434067 نادية امحد حممد امحد  46

  46 66 01 بندر سوهاج  166406 حممود جمدي عبداللطيف ابوحجي 41

  47 13 07 بندر سوهاج  177168 مينا اشرف مسعد شفيق 44

  48 63 88 بندر سوهاج  106460 فاطمة الزهراء امحد فؤاد  40

  46 60 00 بندر سوهاج  638600 سهي علي السيد علي  47

  03 11 01 بندر سوهاج  176730 طيه غاده مجال علي ع 46

  13 00 04 بندر سوهاج  104048 كريلس ابراهيم شوقي  03

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  13 13 ــــــــــــــ بندر سوهاج  173803 مينا جمدي ميخائيل  00

  00 10 83 بندر سوهاج  103703 حممد حسين عبد القادر عبدالغين 08

  43 66 04 بندر سوهاج  166381 شريين حممود امحد مقلد  00

  43 01 81 بندر سوهاج  170107 حممد ناصر هاشم حممود  06

  03 64 86 بندر سوهاج  433637 حممد علي فؤاد حممد  01

  13 13 ـــــــــــ بندر سوهاج  101168 اسامه عاطف فؤاد ادم  04

  13 13 ـــــــــــ بندر سوهاج  166018 عبد الرمحن شعبان فاضل 00

  06 64 87 بندر سوهاج  431463 سارة عاطف شعبان عبد اللطيف  07

  11 60 04 بندر سوهاج  434666 هبه مجال عبد احلليم حممد  06

  64 03 04 سوهاج بندر  100661 امحد جابر علي حممود  73

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  18 00 01 بندر سوهاج  103730 عمر عالء خالف عبد الاله  70

  04 10 80 بندر سوهاج  160134 اهلام هندي حممود بدير  78

  03 13 83 بندر سوهاج  434700 جاوي الشيماء حممد جر 70

  01 13 81 بندر سوهاج  108836 امحد حممد عبد احلميد مبارك  76

  13 03 83 بندر سوهاج  141800 حممد امحد خليفة جاد  71

  13 01 01 بندر سوهاج  174616 مصطفي عبد احلميد حممد  74

  11 01 83 بندر سوهاج  174641 مصطفي حممد ابو احلمد خبيت  70

  03 13 83 بندر سوهاج  164883 مي حممد خريي رجب  77

  10 10 ـــــــ مركز سوهاج  167663 امحد حممد علي موسي  76

  03 11 01 مركز سوهاج  160317 اسالم ابراهيم عبد الكريم  63

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات يدرجة التحرير درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  40 64 00 مركز سوهاج  171010 حممد ناصر كمال يونس  60

  10 60 07 مركز سوهاج  164406 هبه اهلل حسن حممد رشاد  68

  46 66 83 مركز سوهاج  430860 مراد امحد حممد مراد  60

  41 60 07 مركز سوهاج  106436 عصام عنرت خلف اهلل خليفة  66

  41 60 88 مركز سوهاج  430381 عالء عبد الرازق ابراهيم  61

  46 61 06 مركز سوهاج  170066 طارق حممد خلف راشد  64

  40 60 83 مركز سوهاج  438166 الشيماء صالح حسن  60

  41 13 01 مركز سوهاج  167160 رزق حممود ابو زيد  67

  18 00 01 اج مركز سوه 170103 رجب عبد العال عبد املعبود  66

  46 13 06 مركز سوهاج  161110 عبد الكريم امحد هالل  033

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  41 13 01 مركز سوهاج  430003 امحد حسن حممد عبد اللطيف  030

  40 60 07 مركز سوهاج  600060 رمضان حسام امحد حممد  038

  40 66 07 مركز سوهاج  171130 امحد رجب امحد طنطاوي  030

  41 60 01 مركز سوهاج  170866 مصطفي بيومي حممد بيومي  036

  40 60 88 مركز سوهاج  173064 امل ابواجملد امحد حممد  031

  16 68 00 مركز سوهاج  163800 حممود علي حممود علي  034

  08 16 07 مركز سوهاج  433010 السيد امحد حممد امحد  030

  40 64 01 مركز سوهاج  166160 حممود حسني حممود حسني  037

  40 67 01 مركز سوهاج  106300 حممد عادل صديق نور الدين  036

  00 66 86 مركز سوهاج  103784 حممد امحد حممد حسني  003

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد ـــــــــماالســـــــــــــ م

  41 60 07 مركز سوهاج  101740 حسن هالل الليثي حممد  000

  40 67 01 مركز سوهاج  668176 حممود علي حممد مراد  008

  44 67 07 مركز سوهاج  176031 مصطفي حممود حافظ حممد  000

  10 08 80 مركز سوهاج  437413 ضياء عاطف سيد حممد  006

  00 18 80 مركز سوهاج  430600 مين رمضان امحد البيومي  001

  17 00 80 مركز سوهاج  106070 شيماء عبد الرازق ابراهيم  004

  40 64 01 مركز سوهاج  438010 امحد عبد الباسط امحد اسحق  000

  40 61 07 مركز سوهاج  166614 وفاء حممد فراج امحد  007

  46 66 01 مركز سوهاج  430880 حممود فارس عبد العال ابراهيم  006

  17 60 01 مركز سوهاج  177060 ياسر ناصر عبد الغين قاسم  083

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 اتمالحظــــ جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  46 64 07 مركز سوهاج  160303 يوسف حممود السيد حسن  080

  16 68 00 مركز سوهاج  176087 حسن حممد ضاحي ابراهيم  088

  13 13 ـــــــــــ مركز سوهاج  100646 امحد حسن عبد اللطيف  080

  13 01 01 مركز سوهاج  430366 كريلس سنانيوس ثابت سنانيوس 086

  10 68 01 مركز سوهاج  144073 نور الدين حممد  عامر شعبان 081

  16 66 01 مركز سوهاج  436030 اشرف مالك حامد السيد  084

  40 10 04 مركز سوهاج  116100 امحد حممود حممد عبد اللطيف  080

  40 64 01 مركز سوهاج  167666 امحد حممد حممد عبد النعيم  087

  16 66 01 مركز سوهاج  167668 حممد محاد عبد الاله حممد  086

  13 01 01 مركز سوهاج  100716 ابانوب منري رجاء غربيال  003

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  40 61 07 مركز سوهاج  178803 امساء فتحي عبد العظيم  000

  43 63 83 مركز سوهاج  146060 جنوي حممد بهنساوي امحد  008

  47 10 01 مركز سوهاج  438076 حممد علي عثمان امحد  000

  13 01 01 مركز سوهاج  433780 توماس مشرقي توفيق  006

  44 66 00 مركز سوهاج  433464 امحد حممد نور الدين علي  001

  11 63 01 مركز سوهاج  4308163 عرفات امحد صربه السيد  004

  10 07 06 مركز سوهاج  111660 علي حسني عبد القادر حسني  000

  10 68 01 مركز سوهاج  144861 شريف عدلي عبد احلافظ حممود  007

  40 61 07 مركز سوهاج  430606 انوار هاشم علي  006

  10 68 01 مركز سوهاج  430370 شريف حممد مسلم حسني  063

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد ســــــــــــــــــــــماال م

  78 46 07 مركز سوهاج  430634 هشام حممد مسلم حسني  060

  47 13 07 مركز سوهاج  168130 حممود صفوت حممود جاد احلق 068

  16 06 01 اج مركز سوه 171661 امحد مجال شيخون امحد  060

  08 66 80 مركز سوهاج  166677 كرمية الربطعي عبد اهلل حممد  066

  47 18 04 مركز سوهاج  170883 وفاء حممد حممد حسني  061

  17 60 01 مركز سوهاج  403087 عصام السيد علي حارس  064

  18 00 01 مركز سوهاج  166077 عماد سعد حممود هريدي  060

  46 66 83 مركز سوهاج  140381 كور سلمان السيد حممود مد 067

  03 11 01 مركز سوهاج  433314 امحد صربي امحد عبد اهلل  066

  63 43 03 مركز سوهاج  166007 حممود عبد اهلادي كامل حممد  013

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات رجاتجمموع الد درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  46 66 01 مركز سوهاج  437001 امحد مصطفي فوزي امساعيل  010

  48 60 06 مركز سوهاج  430306 رانيا حسن حممود عثمان  018

  43 66 04 مركز سوهاج  433108 امحد مجال عبد العال السيد  010

  00 14 00 مركز سوهاج  403076 عهد ايهاب صربي  016

  70 46 00 مركز سوهاج  177880 يفر رمزي عبد الشهيد مايكل ل 011

  16 66 01 مركز سوهاج  160800 امنه حممد عبد الاله حممد  014

  18 18 ــــــــــ مركز سوهاج  163306 حممد عبد الكريم حممد  010

  41 64 06 مركز سوهاج  168671 حممود السيد حممود حممد  017

  17 63 07 مركز سوهاج  170070 ي حممود عبد النعيم عل 016

  48 66 07 مركز سوهاج  104100 حممد عبد الباسط حممد خبيت  043

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  08 18 83 مركز سوهاج  178608 مؤمن عارف بكري عبد العال 040

  40 60 83 مركز سوهاج  170601 امحد حسن علي حممد  048

  43 43 ـــــــــــ مركز سوهاج  114010 حممد عمر السيد حممد  040

  43 43 ــــــــــ مركز سوهاج   صدقي صالح صدقي هاشم  046

  43 61 01 مركز جهينة 867706 امحد سيد رضوان امحد  041

  16 66 01 مركز جهينة 110730 ربيع حممد علي بغدادي  044

  40 64 01 مركز جهينة 160446 سامح حممد حممد ابراهيم  040

  14 63 04 مركز جهينة 140603 سحر حممد حممود ثابت  047

  40 18 01 مركز جهينة 144380 حسام يوسف حممد حممد  046

  11 63 01 مركز جهينة 430000 حممد أكرم عبد الرحيم محاده  003

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  40 06 88 مركز جهينة 106066 ماريا روليت لبيب 000

  46 66 01 مركز جهينة 170430 امساء كمال حممد عبد الرؤف  008

  11 63 01 ةمركز جهين 178846 امال لطفي علي حممد  000

  16 68 00 مركز جهينة 171030 امساء السيد حممد حممد  006

  40 60 07 مركز جهينة 160008 امحد حممد حممود حممد  001

  41 67 00 مركز جهينة 106173 مصطفي حممد قبيصي  004

  40 18 01 مركز جهينة 430330 عبد الكريم نور حسني السيد  000

  46 67 04 مركز جهينة 170013 يم نادر عاطف امحد سل 007

  48 61 00 مركز جهينة 100138 عصام حممد سعد عبد احلليم  006

  46 67 04 مركز جهينة 066067 حممد خلف عبد الرمحن حممد  073

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  40 64 01 مركز جهينة 167043 رشدي حممد السيد حممود  070

  40 60 07 مركز جهينة 148437 حازم حممود امحد امحد هريدي  078

  43 61 01 مركز جهينة 437400 شيماء ابراهيم السيد منصور  070

  14 60 01 مركز جهينة 141768 اميان عبد الرمحن حممد عثمان  076

  17 60 01 مركز جهينة 170884 اصر حممد دياب والء عبد الن 071

  16 66 01 مركز جهينة 176643 عالء عبد الناصر حممد دياب  074

  46 66 01 مركز جهينة 167306 بسمه امحد طه امحد  070

  16 04 07 مركز جهينة 143017 حممود عبد الرحيم حممود  077

  14 60 01 مركز جهينة 434170 امحد فرج حسن حممود  076

  44 64 83 مركز جهينة 147301 حممود عبد العظيم حممد عطيه 063

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  41 13 01 مركز جهينة 176677 حممد حسني فهد حممود  060

  10 10 ـــــــــــ مركز جهينة 100800 حممود حممد امحد حممد  068

  14 60 01 مركز جهينة 430003 عمر سيد حربي امحد  060

  44 66 00 مركز جهينة 168178 مروه طه امحد محوده  066

  17 60 01 مركز جهينة 170081 شيماء محاده حممد محود  061

  14 60 01 مركز جهينة 431111 حسام نور الدين امحد حممد  064

  43 13 03 مركز جهينة 171106 امحد علي حامد امحد  060

  17 60 00 مركز طهطا  434160 سامح زاخر سارح غربيال  067

  40 64 01 مركز طهطا  430364 كمال حممد امحد حممد  066

  41   66 04 مركز طهطا  167601 حممد عبد الرحيم ابو القاسم  833

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد ـماالســـــــــــــــــــــ م

  04 43 04 مركز طهطا  100664 عالء الدين عبد الرمحن حممد  830

  48 64 04 مركز طهطا  160703 طارق مجال حممد حممد  838

  43 61 01 مركز طهطا  163606 هدي حممود السيد عبد احملسن  830

  13 01 01 مركز طهطا  176046 هدي عادل حممد امحد  836

  47 10 01 مركز طهطا  436673 طلعت رشدي السيد عبد الكريم  831

  41 13 01 مركز طهطا  140868 اسالم حممد امحد امحد  834

  44 13 04 مركز طهطا  173160 ابو بكر عبد الرسول السيد صاحل 830

  40 18 01 مركز طهطا  170617 حممد حممد عبد الرازق السيد  837

  11 63 01 مركز طهطا  101004 امحد السيد حممد عبد الرحيم  836

  46 67 04 مركز طهطا  600437 سيد حممد علي حممد  803

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  03 16 04 مركز طهطا  167170 حممود حممد حامد عبد العال  800

  11 63 01 مركز طهطا  100677 امين امحد عبدالعليم عبداحلميد 808

  40 18 01 مركز طهطا  160766 طوسون يوسف يسن ابوراية  800

  10 01 04 مركز طهطا  107410 عالء حممود علي حممد خليفة  806

  48 60 01 مركز طهطا  176448 محد حممد املامون مجال ا 801

  17 60 01 مركز طهطا  167333 اكرام علي السيد حممد  804

  40 60 07 مركز طهطا  160404 مينا انور باسيلي  800

  44 66 00 مركز طهطا  100166 بيرت كميل كامل جربائيل  807

  41 13 01 مركز طهطا  106004 حممد عيد عبد العال حسني  806

  11 63 01 مركز طهطا  163047 ابانوب صفوت شوقي  883

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  47 10 01 مركز طهطا  106167 بيشوي جرجس كامل جربائيل  880

  41 66 04 مركز طهطا  173788 انطونيوس رفعت لبس سليمان  888

  06 10 00 مركز طهطا  176660 حممد الباشا امساعيل السيد  880

  48 64 04 مركز طهطا  430066 حممود حممد حسن السيد  886

  43 61 01 مركز طهطا  171040 حممود ابراهيم حامد عبد الغين  881

  40 40 ــــــــــــــ مركز طهطا  166011 عفاف رمضان امحد عمر  884

  48 64 01 مركز طهطا  170760 وائل عالم عمران شيبة  880

  48 64 04 مركز طهطا  108303 امحد عبد الرحيم حممد  887

  10 60 03 مركز طهطا  160166 مرفت ممدوح كمال  886

  40 64 00 مركز طهطا  434863 مريم عبد الوهاب شفيق  803

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  16 66 01 مركز طهطا  437004 بسمه حممد ثابت عبد القادر  800

  10 68 01 مركز طهطا  177031 هند خليفة حنفي حممد  808

  14 07 07 مركز طهطا  433004 اسراء صابر غامن عبد اهلادي 800

  11 63 01 مركز طهطا  430073 السيد عمران  ةجمد 806

  00 14 04 مركز طهطا  108786 مصطفي امحد قبيصي عبد اهلل  801

  00 14 00 مركز المراغة  408338 امحد تاج الدين امحد امساعيل  804

  14 04 83 مركز المراغة  430311 دعاء عبد اهلل العادلي عبد اهلل  800

  46 16 01 مركز المراغة  170343 عبد الراضي ناصر شرف الدين  807

  17 63 07 مركز المراغة  166063 ميالد جرجس خله سليمان  806

  06 17 80 مركز المراغة  166636 هدير عادل السيد عبد احلافظ  863

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جاتجمموع الدر درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  40 67 01 مركز المراغة  434000 امحد حممد حممود هاشم  860

  46 67 04 مركز المراغة  167660 علي امحد علي امحد علي  868

  16 66 01 مركز المراغة  173183 ابانوب متياس عصره  860

  17 68 04 مركز المراغة  178430 سلمي حربي ابو زيد هريدي  866

  46 10 07 مركز المراغة  111000 اح عزت حممد حممد مس 861

  46 60 00 مركز المراغة  116614 امحد شعبان رمضان حسان  864

  10 04 00 مركز المراغة  146660 امحد عبد املطلب ابو اجملد  860

  16 66 01 مركز المراغة  114184 حممود ممدوح حسن رشوان  867

  11 06 04 مركز المراغة  110030 امحد السيد امحد مزيد  866

  00 14 01 مركز المراغة  111370 عزة حممد هاشم دياب  813

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  17 60 01 مركز المراغة  430860 حممد عبد العزيز حممد حممد  810

  00 17 01 مركز المراغة  170004 هاله خلف ساملان  818

  44 10 01 مركز المراغة  117430 حممد حممود حسن ابراهيم  810

  11 63 01 مركز المراغة  111016 امحد حممد حممود حممد ابوزيد 816

  47 10 01 مركز المراغة  163130 ناصر عبد الراضي حممد شعيب 811

  00 18 06 مركز المراغة  600000 بد احلميد حممد نهي ممدوح ع 814

  13 13 ــــــــــــ مركز المراغة  160403 رميون ابراهيم صادق موسي  810

  44 67 07 مركز المراغة  604100 ناصر موسي عبد القادر علي  817

  44 67 00 مركز المراغة  107087 مصطفي علي عبد العال علي  816

  44 13 04 مركز المراغة  431180 م نعيم غطاستوماس غليو 843

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  40 64 01 مركز المراغة  166007 صالح زيان علي خبيت  840

  46 66 01  مركز المراغة 167480 مصطفي عبد الرمحن جاب اهلل  848

  46 66 01 مركز المراغة  170006 امرية السيد حممد حممد  840

  16 00 00 مركز المراغة  101160 امساء ابو الغيط علي  846

  00 10 83 مركز المراغة  166364 امريه السيد حامد ضيف اهلل  841

  06 14 07 مركز المراغة  107363 حممد السيد عبد الرمحن علي  844

  00 48 01 مركز المراغة  161400 عوض بباوي سكلة بباوي  840

  08 16 07 مركز المراغة  161670 وائل السيد حممد عبد الرحيم  847

  01 16 04 مركز المراغة  106780 حممد عبد اجمليد حممد اميام  846

  44 10 01 مركز المراغة  170686 شعبان السيد محدي امحد  803

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد ـــــــــــــــــماالســـــ م

  01 10 86 مركز طمــــــــــا 166011 مريم عبد احلكيم حممد  800

  17 68 04 مركز طمــــــــــا 100641 عماد الدين عبد النيب علي  808

  03 11 01 مركز طمــــــــــا 174010 حممد فتحي حممود حممد  800

  00 16 00 مركز طمــــــــــا 168316 فاطمة ابراهيم امحد حممد  806

  46 18 00 مركز طمــــــــــا 146786 امحد حممود امحد عبد الغين  801

  03 11 01 مركز طمــــــــــا 430446 امحد ابراهيم نوير نوير  804

  08 14 04 مركز طمــــــــــا 146707 امحد عبد السالم امحد  800

  47 67 83 مركز طمــــــــــا 403180 مين حممد امحد حممد  807

  01 10 07 مركز طمــــــــــا 106071 بسمه علي حممد امحد  806

  48 60 01 مركز طمــــــــــا 100867 شربات عاطف علي عبد الرحيم  873

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد ماالســــــــــــــــــــــ م

  16 68 00 مركز طمــــــــــا 146784 مروه عبد الرحيم صابر  870

  10 00 04 مركز طمــــــــــا 163063 ابراهيم عبد اهلل ابراهيم  878

  41 67 00 مركز طمــــــــــا 160088 ابانوب يسه منرود 870

  03 11 01 مركز طمــــــــــا 107666 مينا مسري عطيه جرجس  876

  48 60 01 مركز طمــــــــــا 106613 حممد علي حممد عبد الصاحلني 871

  16 06 01 مركز طمــــــــــا 147107 شيماء سيد عبد احلميد  874

  16 66 01 مركز طمــــــــــا 176674 زاكي صفوت زاكي واصف  870

  16 06 01 مركز طمــــــــــا 434781 اسالم علي حممود حممد  877

  48 60 01 مركز طمــــــــــا 160133 حممد عطيه حممد مهران  876

  46 66 01 مركز طمــــــــــا 431081 مساح حممد احلسيين  863

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري ويدرجة الشف املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  46 66 83 مركز طمــــــــــا 106637 نعمة ابراهيم سيد  860

  44 60 01 مركز طمــــــــــا 148380 هويدي قاسم هويدي  868

  43 43 ـــــــــ مركز طمــــــــــا 666067 مينا حمسن ويصا بدروس 860

  43 43 ـــــــــ مركز طمــــــــــا 146706 امحد حممد حممد جالل  866

  13 03 83 مركز طمــــــــــا 140168 طه عبد احلفيظ عبد الرازق  861

  40 61 04 مركز ساقلته  430476 وفاء عاطف زناتي حممد  864

  16 60 07 مركز ساقلته  436077 وائل مندور حممود عبد اهلل  860

  18 00 01 مركز ساقلته  430761 خبيته حممد حامد حممد  867

  46 60 00 مركز ساقلته  166446 حممد خميمر فوزي ابو ضيف  866

  10 00 04 مركز ساقلته  101614 رحاب السايح حممد عبد العال 033

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 تمالحظــــا جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  43 66 04 مركز ساقلته  160003 امساء عبد  الباسط حممد امحد  030

  43 66 04 مركز ساقلته  161018 عبري عبد الستار عبد الفضيل 038

  00 16 80 مركز ساقلته  140136 احلسيين مجال امني حممد  030

  01 14 06 مركز ساقلته  173116 امحد السيد حممود حممد  036

  47 13 07 مركز ساقلته  166000 تحي حممد سليمان موسي ف 031

  43 66 04 مركز ساقلته  166810 فيصل عثمان هاشم بكر  034

  16 06 01 مركز ساقلته  434730 اسراء السيد علي  030

  17 63 07 مركز ساقلته  161416 مؤمن حسين صادق سليمان  037

  18 06 00 ه مركز ساقلت 161016 حممد عالء خمتار غريب 036

  17 60 00 مركز ساقلته  164006 امحد السيد عباس هاشم  003

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  11 06 04 مركز ساقلته  100176 حامد حممد عبد الرحيم  000

  46 67 04 مركز ساقلته  160800 رببري امحد رمضان امحد ال 008

  47 13 07 مركز ساقلته  171306 كرمية فايز امني عبد الرحيم  000

  46 18 00 مركز ساقلته  647030 جمدي عادل ابراهيم يوسف  006

  11 60 04 مركز ساقلته  113017 حسام نشات حممد حسنني  001

  14 63 04 قلته مركز سا 101730 توماس الفي هندي سعد  004

  60 40 03 مركز ساقلته  403666 اميان رجب عبد الاله عالم  000

  43 43 ـــــــــــــ مركز ساقلته  104067 عبدالرحيم عبداحلميد عبدالرحيم  007

  17 07 83 مركز دار السالم 437681 حممد زكريا حممد عبد اللطيف 006

  16 06 83 كز دار السالممر  437061 بهاء جاد قاسم امساعيل  083

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  17 63 07 مركز دار السالم 166000 حممد هادي امني عبد اهلل  080

  40 67 80 مركز دار السالم 433601 حممود البدري عبد الباسط علي  088

  11 00 07 مركز دار السالم 100700 حممد ابو الوفا علي حممود  080

  43 63 83 مركز دار السالم 104660 حممد الطاهر علي حممد  086

  11 01 83 مركز دار السالم 103440 شيماء فتحي امحد  081

  14 06 00 مركز دار السالم 166686 حسن حممد حسن علي  084

  16 68 00 مركز دار السالم 604700 عبد احلميد  علي عمر مدني 080

  40 64 00 مركز دار السالم  اسحاق جورج العبد  087

  11 63 01 مركز دار السالم 170071 اميان السيد ابو الوفا حنفي 086

  40 13 00 مركز دار السالم 430703 امرية السيد ابو الوفا حنفي  003

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد ـماالســـــــــــــــــــــ م

  16 04  07 مركز دار السالم 167040 كرم محدي امحد زايد  000

  16 00 00 مركز دار السالم 173130 نادرة كليب امحد علي  008

  06 40 07 مركز دار السالم 403174 هاني صدقي امحد حسانني  000

  08 16 07 مركز دار السالم 431481 راشد امحد علي نور الدين  006

  10 06 07 مركز دار السالم 434443 ابراهيم فكري امني عبد الغفار 001

  17 60 01 مركز دار السالم 136081 فهد حمي الدين حافظ مازن  004

  16 60 07 مركز دار السالم 436140 حممود حسن حممود حممد  000

  11 06 04 مركز دار السالم 174406 د حارس فهمي حممد حمم 007

  14 06 00 مركز دار السالم 160700 حامد جالل امحد عبد املوجود  006

  10 60 04 مركز دار السالم 438618 حازم حممد حسني حسن  063

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات ريريدرجة التح درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  14 06 00 مركز دار السالم 166043 خالد حممد عبد النعيم امحد  060

  47 60 81 مركز دار السالم 173036 ارزاق ابو الوفا مصطفي  068

  43 66 04 مركز دار السالم 160038 خالد حمي الدين ثابت  060

  46 67 00 الممركز دار الس 167030 حسناء حسن عويس  066

  10 60 04 مركز دار السالم 430876 حممد صالح محام علي  061

  14 63 04 مركز دار السالم 140087 هاني عكاشة نور الدين  064

  40 60 83 مركز دار السالم 100607 عبد اهلل سعد امحد حسن  060

  17 60 00 مركز دار السالم 170034 حممد فهمي السيد مازن  067

  47 13 07 مركز دار السالم 433070 حسام البدري عبد الباسط علي  066

  10 60 04 مركز دار السالم 614866 العارف حممد علي حممد  013

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  17 68 04 مركز دار السالم 408886 جرجس كريلس شاكر بباوي  010

  00 10 83 مركز دار السالم 107008 حممد محدان امحد امساعيل  018

  13 08 04 مركز دار السالم 170070 حممد مجال عبد الفتاح حممود  010

  10 00 07 مركز اخميم  166017 حمروس حممود حمروس الطيب 016

  46 64 07 مركز اخميم  166068 مصطفي حممود حممد السيد  011

  16 68 00 مركز اخميم  168710 شرين عبد املالك السيد امحد  014

  40 18 01 مركز اخميم  430644 حممد علي حسن حممد  010

  17 68 04 مركز اخميم  176408 اميمه السيد عبد احلميد  017

  40 18 01 مركز اخميم  107630 ممدوح عبد احلليم شعبان 016

  13 00 04 مركز اخميم  173660 عبد اجمليد السيد حممود  043

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  43 61 01 مركز اخميم  436464 حممد معتز عبد الوهاب مطاوع 040

  41 13 01 مركز اخميم    محدمصطفي امحد عبد التواب ا 048

  17 68 04 مركز اخميم  108841 امحد هاشم محدان  040

  41 13 01 مركز اخميم  100808 شهرية كمال نبوت ابو احلمد  046

  40 60 04 مركز اخميم  100706 شيماء عمر امحد  041

  00 18 06 مركز اخميم  104063 مصطفي محاده حممود  044

  16 07 04 مركز اخميم  01103 فظ سامل حممد حممود حا 040

  11 63 01 مركز اخميم  106604 نعمة ناجي منصور خبيت 047

  43 63 83 مركز اخميم  163000 امحد عالء عبد الباري  046

  43 61 01 مركز اخميم  146667 هايدي ماهر امحد امساعيل 003

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي ركـــــزامل رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  71 43 81 مركز اخميم  100660 عبد الاله حممد عبد الاله  000

  11 63 01 مركز اخميم  110600 احلسيين البباري حممد السيد  008

  43 63 83 مركز اخميم  110400 ايات حممود عثمان  000

  41 13 01 مركز اخميم  166607 حممد هدير كمال بربري  006

  04 66 80 مركز اخميم  160010 زينب حممد عبد احلليم  001

  10 60 04 مركز اخميم  430600 نبيلة فرج شنوده  004

  10 68 01 مركز اخميم  176000 حسناء صابر حممود امحد  000

  10 68 01 مركز اخميم  106611 مروه امحد حسن  007

  16 04 07 مركز اخميم  176631 ن عادل حممود نصر حمس 006

  16 68 00 مركز اخميم  106406 مياده كريم حسني علي  073

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  16 04 04 مركز اخميم  178748 فاطمة ناصر عبد العال  070

  11 06 04 مركز اخميم  166086 عبد اهلل عاطف حممد  078

  16 07 04 مركز اخميم  166817 كريستينا ادوار عبيد نسيم  070

  47 10 00 مركز اخميم  170131 وليد حممد ابو العال عبد الرحيم  076

  40 64 00 مركز اخميم  176130 حسني عبد الرسول امحد  071

  44 64 83 مركز اخميم  160646 بد الرؤوف حافظ اسامه ع 074

  18 01 00 مركز اخميم  170036 امحد حممود الشلقامي  070

  17 60 00 مركز اخميم  101480 االمري جرجس خبيت  077

  46 60 00 مركز اخميم  171387 ماركو صفوت سليمان  076

  10 01 04 مركز اخميم  148667 حجازي رشاد امحد  063

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  10 61 04 مركز اخميم  108746 محدي رمضان السيد  060

  41 64 06 مركز اخميم  100806 امحد زكي رزق  068

  10 61 04 مركز اخميم  403166 ثابت  مينا ناجي 060

  10 01 07 مركز اخميم  166080 حممد امحد ابراهيم  066

  44 68 86 مركز اخميم    حنان سعيد عزيز  061

  17 68 04 مركز اخميم  166336 امساء حممد السيد  064

  40 68 06 مركز اخميم  116006 عبد املولي حممد عبد املولي  060

  41 67 00  مركز اخميم 178406 مسية حممد عبد احلميد  067

  43 60 00 مركز اخميم  140307 امحد مجال كمال  066

  10 00 07 مركز اخميم  174643 مصطفي عبيد حممد  633

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  14 06 00 كز اخميم مر  167603 اسالم امحد عبد الصادق  630

  11 00 07 مركز اخميم  437766 حممد ايهاب حممد السيد  638

  14 06 00 مركز اخميم  170763 هيثم رجب صابر  630

  43 66 04 مركز اخميم  100766 ابراهيم حممد صديق  636

  00 10 07 مركز اخميم  176736 فؤاد علي فؤاد  631

  10 06 07 مركز اخميم  437448 طه ممدوح الطاهر  634

  13 03 07 مركز اخميم  164043 عبد الرمحن الربدويل 630

  43 60 00 مركز اخميم  177066 اسالم اهلم حسن  637

  00 11 04 مركز اخميم  170064 اجمد ثروت كامل  636

  40 13 00 مركز اخميم  108064 بيرت فتحي سعد عويضة  603

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد ـــــــــماالســـــــــــــ م

  43 66 04 مركز اخميم  176814 حممود علي حسنني  600

  01 16 04 مركز اخميم  100764 حممد امحد هاشم  608

  17 01 80 مركز اخميم  116116 معتز حممد مؤمن  600

  10 00 04 مركز اخميم  163400 العزيز امحد حممود عبد  606

  64 03 04 مركز اخميم  166664 حممد عوني حممود  601

  46 66 83 مركز اخميم  430016 حممد حسن زهران  604

  40 60 04 مركز اخميم  171770 باسم ناصر حممود  600

  00 11 04 مركز اخميم  140681 حممد محدي حافظ  607

  47 10 00 مركز اخميم  167604 ي جالل حممد البدراو 606

  10 01 04 مركز اخميم  166466  حممد كمال حممد عبود  683

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  43 66 04 مركز جرجا  100687 حممد محاد امحد حامد  680

  63 44 86 مركز جرجا  100460 هشام امحد السيد مرسي 688

  16 04 07 مركز جرجا  118768 حممود خالد حسن عبد احلميد  680

  40 60 00 مركز جرجا  436367 حممود حممد حممد عبد املنعم 686

  40 66 00 مركز جرجا  160003 ماركو جوزيف عبده جاد  681

  71 16 84 مركز جرجا  170868 عماد السيد صديق عبد اهلل  684

  43 66 04 مركز جرجا  118606 معاذ حسن فرجاني  680

  47 13 07 مركز جرجا  166030 عبد الرمحن مجال فروح 687

  16 16 ـــــــــــ مركز جرجا  166430 حممود رجب حممود  686

  11 11 ـــــــــــــ مركز جرجا  167376 توماس منري جرجس  603

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  10 10 ـــــــــــــــ مركز جرجا  170063 بوال مجال فارس  600

  08 11 00 مركز جرجا  640388 حممد عبد احلميد حممد كريم  608

  47 18 04 مركز جرجا  430736 رحيم امحد عبد الاله امحد عبد ال 600

  00 64 00 مركز جرجا  436086 القذايف جربيل صادق  606

  11 63 01 مركز جرجا  168403 مصطفي عبد الرزاق حممود  601

  41 66 04 مركز جرجا  163680 امحد عبد النعيم سعد الدين  604

  17 60 00 مركز جرجا  170668 هدير حسن عبد الرحيم  600

  10 10 ــــــــــ مركز جرجا  106677 نورهان يوسف حممد  607

  40 67 01 مركز جرجا  176600 حممد امحد حممد حممد  606

  14 60 01 مركز جرجا  167367 اميان صابر عبد احلميد  663

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات الدرجات جمموع درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  47 18 04 مركز جرجا  600060 امحد حسن امحد يوسف  660

  48 60 01 مركز جرجا  146607 نهي عبد الغين فرغلي  668

  06 00 04 مركز جرجا  170178 حممود عبد اجلواد حممد  660

  06 10 84 مركز جرجا  177070 حممد مجال عبد الوارث  666

  00 64 00 مركز جرجا  170134 ور ابو احلسن امحد حممد ان 661

  03 61 81 مركز جرجا  106003 ربيع سيد ا محد  664

  17 68 04 مركز جرجا  431380 حممد عثمان مطاوع  660

  47 10 01 مركز جرجا  433486 ابو السعود حممد امحد  667

  10 68 01 مركز جرجا  100306 رشدي عبد الشايف حلمي  666

  10 60 04 مركز جرجا  166608 يوسف فواز السيد  613

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  43 01 81 مركز جرجا  106300 حممد عاشور عبد الرازق  610

  08 10 80 مركز جرجا  106606 سامح حممد علي عبد اللطيف  618

  13 13 ـــــــــــ مركز جرجا  167007 علي ابو بكر حممد حممود  610

  46 66 01 مركز جرجا  430408 مصطفي ابو الفتوح امحد  616

  46 67 04 مركز جرجا  100340 عماد محدي السيد حممد  611

  41 13 01 مركز جرجا  600807 حنان حلظي موريس  614

  41 61 83 مركز جرجا  107104  رستم هيثم مجال نظري 610

  40 13 00 مركز جرجا  1044006 صابرين هاللي حممود  617

  03 10 00 مركز جرجا  166161 حممود خلف ورداني  616

  43 63 83 مركز جرجا  178664 حممد رافت رياض حممد  643

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري شفويدرجة ال املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  40 64 01 مركز البلينا  437604 حممد سيف النصر مصطفي  640

  43 61 01 مركز البلينا  174041 عرفات علي حممد حممد  648

  14 60 01 مركز البلينا  166064 عرفه سعد كريم عامر  640

  73 18 87 نا مركز البلي 148670 توفيق حسني توفيق  646

  40 13 00 مركز البلينا  170710 والء امحد علي عزت  641

  03 10 00 مركز البلينا  430361 عماد الدين حممد ابراهيم  644

  06 10 87 مركز البلينا  430404 مصطفي حممود حممد  640

  47 13 07 مركز البلينا  101370 هشام ماهر حسان  647

  40 18 01 مركز البلينا  167680 حممد ثروت امحد  646

  00 10 07 مركز البلينا  176760 شعبان رفعت صديق  603

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  14 63 04 مركز البلينا  168803 حممد السيد حممد مطاوع  600

  48 60 01 مركز البلينا  166800 ريم عنرت عبده ك 608

  47 18 04 مركز البلينا  107061 مروه رفعت عبد اللطيف  600

  47 64 88 مركز البلينا  107144 هند حممد عبد اللطيف  606

  40 64 01 مركز البلينا  170000 كريم عبد اهلل حممد علي  601

  40 18 01 مركز البلينا  160300 حممود السيد الطيب علي  604

  40 10 04 مركز البلينا  101016 وليد عبد املنصف عبد اللطيف  600

  03 10 00 مركز البلينا  170804 ياسر اسعد السيد  607

  44 67 07 مركز البلينا  163866 مريا حممد امحد عبد املوجود  606

  40 67 01  مركز البلينا 433160 يوسف حممد صربي عبد الرمحن  673

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  13 13 ــــــــــــ مركز البلينا  106801 حممد جناح بكري  670

  48 60 01 مركز البلينا  100430 هاله حلمي حممد نور الدين  678

  46 10 04 مركز البلينا  436606 د عمر عبد احلميد زكريا حمم 670

  14 60 01 مركز البلينا  160001 مكاريوس نبيل زخاري  676

  41 60 07 مركز البلينا  164000 ابراهيم شعبان ابراهيم  671

  44 67 00 مركز البلينا  160811 انور عبد الباسط عبد الناصر  674

  16 66 01 مركز البلينا  160607 حسناء شعبان عبد الاله  670

  14 60 01 مركز البلينا  430068 نيفني هيثم نعيم  677

  40 18 01 مركز البلينا  100017 طارق تقي الدين عثمان  676

  00 18 06 مركز البلينا  107010 مصطفي ابراهيم حممود علي  663

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  46 67 04 مركز البلينا  168177 مروه حارس امحد  660

  40 60 04 مركز البلينا  171077 ي حممود مصطفي مساسري 668

  17 68 04 مركز البلينا  107066 مروه حامت سيف النصر  660

  13 13 ــــــــــــــ لينا مركز الب 100330 حممد صديق قاسم  666

  13 13 ــــــــــــــ مركز البلينا  108787 حسن فاروق عبد اهلل  661

  17 60 01 مركز البلينا  166476 حممود امحد عبد احلميد  664

  46 16 01 مركز المنشاة 430301 رشاد عياد عبد الرؤوف  660

  00 11 04 المنشاة مركز 177376 عالء حممود عيسي عبد الرحيم  667

  44 13 04 مركز المنشاة 167666 حممد عوض علوي  666

  43 60 00 مركز المنشاة 430601 سحر رشدي عباس  133

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  10 63 00 ز المنشاةمرك 108330 امحد رفعت امحد  130

  10 68 01 مركز المنشاة 160060 امحد مغربي حسني  138

  14 60 01 مركز المنشاة 106004 حممود صديق صادق  130

  10 68 01 مركز المنشاة 160660 سومه زرزور كمال اهلواري  136

  46 18 00 مركز المنشاة 178606 حسني عليو امحد حممد  131

  40 67 01 مركز المنشاة 100036 روس جوده كريستينا حم 134

  78 18 03 مركز المنشاة 106001 بدوي السيد ابو اجملد  130

  40 64 00 مركز المنشاة 178414 شريف عبد الرحيم ابو اجملد  137

  40 13 00 مركز المنشاة 166348 علي عبد احلميد عبد الغفار 136

  41 66 04 منشاةمركز ال 178703 عمرو مجال تغيان  103

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  17 68 04 مركز المنشاة   حممود خريي رضوان  100

  40 64 00 مركز المنشاة 106031 حممود خلف اهلل حممد  108

  40 13 00 مركز المنشاة 173016 هيثم حامد عبد اهلادي  100

  46 66 01 مركز المنشاة 107006 ابتسام محاده عبد الراضي  106

  40 18 01 مركز المنشاة 160100 امل عبد العليم ابو احلمد  101

  13 13 ــــــــــ مركز المنشاة 160367 حممود شهاب عساف  104

  47 10 01 مركز المنشاة 431687 اميمة العريان سعد اهلل  100

  46 60 00 مركز المنشاة 434636 ناصر مظهر فهمي علي  107

  06 17 04 مركز العسيرات 106070 حممد امحد حسن عوض  106

  00 14 80 مركز المنشاة 100748 حممد السيد فؤاد  183

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات وع الدرجاتجمم درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  01 17 04 مركز العسيرات 160706 امحد حسن ابو الفضل  180

  46 18 00 مركز المنشاة 160031 خلف اهلل علي حممد  188

  70 10 84 مركز المنشاة 166100 حممد حممد رفاعي عبد القادر  180

  41 66 04 مركز المنشاة 108401 امين فؤاد عز الدين  186

  08 11 00 مركز المنشاة 104876 عماد نبيل علي  181

  44 63 84 مركز المنشاة 166066 حممد خلف حممد  184

  48 60 01 مركز المنشاة 430173 عبد الرحيم حممد عبد الرحيم  180

  40 66 00 مركز المنشاة 170046 حامد حممد حامد  187

  00 48 01 مركز المنشاة 160668 سعاد املغربي امساعيل  186

  44 66 00 مركز المنشاة 100006 كرميه عبد العال عبد الرمحن  103

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

 033 جمموع الدرجات  03 االمتحان التحريري 03 االمتحان الشفوي 
 13 درجـــة النجــاح  01 ح درجــــــة النجــــا 01 درجــــة النجــاح 

 بيانات الناجحني بالدفعة االولي مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

  41 66 04 مركز المنشاة 100867 حممود عبد احلكم ادريس  100

   10 10 ــــــــــــ مركز المنشاة 160067 صور محدي بسيوني من 108

  78 44 04 مركز المنشاة 164713  ادهم موسي موسي 100

  08 67 86 مركز المنشاة 146404 عصام حممد جربيل  106

  10 10 ـــــــــــ مركز المنشاة 101088 امحد حممد عبد العال  101

  03 61 81 مركز العسيرات 408761 همام حسن فايز  104

  40 61 07 مركز العسيرات  حممد عبد الوهاب رضوان  100

  00 10 84 مركز المنشاة 400840 ضياء حممود ابو اجملد 107

106        

        

 


