
 بسم  اهلل الرمحن الرحيم

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج               

 52/9/5109 حتى 52/9/5109غردقة يف الفرتة من نات احملامني واحملاميات بسوهاج املشاركني يف املؤمتر السنوي العام املنعقد مبدينة الاوبي بأمساءكشف 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد القيدرقم  مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01075925717 طما 52201525700572 استئناف 552722 وفاء عبد الحميد محمد عمر 1
 (115)محمدكمال /حرم أ 01002775155 اخميم 57902105100171 جدول عام 177252 مها محمود محمد احمد حسانين 5

  01052522777 اخميم 57701501205277 استئناف 122221 لجناينيهيام برعي حمزة مصطفي ا 2
  01002220700 اخميم 52202205201555 ابتدائي 191572 جمالت عبد الرحيم احمد 1
  01522202277 اخميم 52215595701079 استئناف 192217 شيرين صابر محمد 2
  01072750122 ماخمي 52709115700072 استئناف 550202 سحر محمد عبد المالك 7
  01005220971 اخميم 57909115701211 ابتدائي 175077 اسماء البدري محمد عبد الراضي 2
  01071522571 اخميم 57209015702279 ابتدائي 221521 ايمان ناصر البدري السيد  7
  01057527271 اخميم 59202025701571 ابتدائي 279221 حسناء صابر محمود 9

  01117157212 البلينا 52101025700771 استئناف 122127 احمد محمد  سناء خليفة 10
 01100021592 01110227227 بندر سوهاج 59107125700072 ابتدائي 271297 عال محمد مصطفي امين  11
  01121127117 بندر سوهاج 59501015909775 جدول عام 712950 صفاء احمد خلف سليمان 15
  01111929077 بندر سوهاج 57102125705901 استئناف 210071 رشا احمد علي محمود  12

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01092092929 مركز سوهاج 59501025701071 جدول عام 702220 مروه رضوان السيد  11
  01551217770 طهطا 57701075700779 نقض 122517 نور الدين نور الهدي مصطفي 12

  01117222772 طهطا 57202115700271 استئناف 212921 مروه محروس سليم العارف 17
  01075772222 طهطا 52702555700271 استئناف 507115 حنان السيد رزق عبد الباقي 12
  01112717211 طهطا 59105125701271 جدول عام 719297 هيام محمد علي محمود محمد  17
  01150290721 طهطا 59207575705072 جدول عام 711522 االء ابراهيم محمد شحاته  19
  01122190022 طهطا 59205015702171 جدول عام 710721 اسماء خالد احمد علي  50
  01097222792 طهطا 59101105702257 جدول عام  كريمة عادل ابو شامه محمد  51
        
        
        
        
        

 

 

 

 

 

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01002771511 بندر سوهاج  52107025701297 استئناف 121772 عوني صبحي عزمي منصور  55
  01001721175 بندر سوهاج 52002125700027 استئناف 199202 مجيد الشايب حازم محمد عبد ال 52
 01110922222 01017579752 بندر سوهاج  57102555700021 نقض 20122 محمد محمد ضياء الدين  51
  01007575212 بندر سوهاج  57107015700292 استئناف 255077 محمد جمال عمر فرج  52
  01002277207 بندر سوهاج  57909015700295 ابتدائي  252117 محمد رجب عبد العال  57
  01001217109 بندر سوهاج 57011175701727 استئناف 17907 محمد خليفة عبد الحميد بركات 52
  01001217127 بندر سوهاج 57509515700022 نقض 70272 اشرف بدوي عبد الرحمن  57
  01002121720 بندر سوهاج 52102025700029 ستئنافا 127527 مصطفي ابو زيد بدوي ابو زيد  59

  01005501212 بندر سوهاج 57002025700022 استئناف 105127 محسن نبوت ابو الحمد حسين  20
 01120010117 01001210511 بندر سوهاج 57211025705222 استئناف 221579 اسماعيل احمد اسماعيل احمد  21
  01002729212 بندر سوهاج 57211175700122 ابتدائي 117092 محمد رشاد فراج حميد  25
  01551029727 بندر سوهاج 52709595701199 نقض 112121 عصمت قيصر قديس سالمه 22
  01110579111 بندر سوهاج 57202525705521 ابتدائي 107277 بكري فيصل رزق علي  21
  01007702215 بندر سوهاج 52202075700525 نقض 172902 مؤمن عبد المحسن عبد الرحمن  22
    01552972020 بندر سوهاج 52215015700095 نقض 57092 عبد الرحمن احمد محمد خليل  27
  01002112220 بندر سوهاج 57710215700025 نقض 112172 عالء الدين محمد هاشم محمود  22
  01002175111 جبندر سوها  57702575705122 استئناف 111177 السيد فرغل علي متولي  27
 01092129917 01522129927 بندر سوهاج 57511015701711 استئناف 102795 رفعت خليل تناغو خليل  29

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01001552102 بندر سوهاج 57507525705219 استئناف 227790 احمد كمال احمد  10
  01007229992 بندر سوهاج 52701015717222 استئناف 220979 محمد فوزي احمد سليمان  11
  01002711002 بندر سوهاج 59509025705595 ابتدائي  270110 محمد احمد محمد عبد المجيد  15
  01001272011 سوهاج بندر 52202115701225 استئناف 502779 احمد محمد فاضل السيد  12
  01007790572 بندر سوهاج 57007105700092 نقض 12979 محمد عبد الراضي السيد  11
  01007217207 بندر سوهاج 57109025700021 استئناف  219700 محمود خلف اهلل ابراهيم احمد  12
  01125211005 بندر سوهاج 57101525101129 استئناف  72527 اشرف فهمي عبد اللطيف احمد  17

  01012127171 بندر سوهاج 57702515700022 ابتدائي  255122 خالد جاد اهلل سيد جاد اهلل  12
  01001900179 بندر سوهاج 57110515701111 نقض 72120 علي صابر احمد الجبالي 17
  01007229270 بندر سوهاج 52715175700025 استئناف 222722 ايمن محمد عبد المعطي 19
  01071111121 بندر سوهاج 57509505702212 استئناف  212990 محمود عبد السميع عبد الاله 20
  01552577727 بندر سوهاج 57207515701712 استئناف 117277 عادل عبدالمسيح جاد عبدالمسيح 21
  01150022921 بندر سوهاج 57201125705712 استئناف  111077 كمال محمد عبد الرحيم  25
  01112225007 بندر سوهاج 57201075701192 نقض 72210 محمود عليو محمود  22
  01112122707 بندر سوهاج 52002075705512 استئناف 179212 ناصر عبد المجلي كتانة  21
  01501219279 بندر سوهاج 57207205701297 استئناف 117572 محمد جمال عباس  22
 01152210222 01007252175 بندر سوهاج 57501015700212 ابتدائي 222975 عالء العارف عبد الحميد احمد  27

  



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01099129927 بندر سوهاج 57102125701115 نقض 12712 رفعت طه همام خليل الجبالي 22
  01111127222 بندر سوهاج 52202155700097 استئناف 552211 د فاروق محمود احم 27
   بندر سوهاج 52215115700027 استئناف 197279 وائل جمال رمضان عبد الرحمن  29
  01110952155 بندر سوهاج 52215175705197 استئناف 179122 احمد الطيب ابو الوفا حسن  70
  01002551101 بندر سوهاج 52107595700027 استئناف  121977 حاتم قاسم شيبة الحمد  71
  01002529517 بندر سوهاج  57210015105521 استئناف 202711 محمد عمان احمد محمد  75
  01001271121 بندر سوهاج  57007025700122 نقض 17511 احمد محمد قنديل محمد  72

  01220111170 بندر سوهاج  52102175701221 استئناف 172077 هاني فايز نجيب شخليل 71
  01055507507 بندر سوهاج  57702125201221 استئناف  122212 ايمن طه حسين حسن  72
  01129729027 بندر سوهاج  57209125705721 استئناف  222212 سليمان عبد الكريم سليمان  77
  01127710722 بندر سوهاج  57201575700921 استئناف 117112 علي ابو زيد محمد ابو زيد  72
   بندر سوهاج  57211075700127 استئناف 152199 احمد حلمي عبد الحليم عمر  77
  01072715250 بندر سوهاج  57102575701717 استئناف 102272 محمد جابر جبريل عمر  79
  01117252219 بندر سوهاج  57702175700027 استئناف 125019 محمد عبد العزيز محمد احمد  20
  01000721929 بندر سوهاج  59010015700097 استئناف 122191 محمود محمد عباس ابراهيم  21
  01125222120 بندر سوهاج  57215115700125 ابتدائي 177217 عبد الرحمن اسعد السيد حامد 25
  01005229705 بندر سوهاج  52901015707995 استئناف  521522 حاتم شوقي عبد السميع  22

  



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  0105217751 بندر سوهاج  52902205700025 استئناف 521797 محمد منصور رضوان فرغل 21
 01001229759 01115777011 ج بندر سوها  52702525701721 استئناف 191599 حربي محمد احمد محمد  22
  01005257779 بندر سوهاج  52702115700099 نقض 20221 الطيب عبداللطيف محمود الطيب 27
  01000211225 بندر سوهاج  59015015701721 ابتدائي 122222 هيثم فهر احمد فهر التاجي  22
  01001252505 وهاج بندر س 57202515701729 ابتدائي  119517 ايمن محمد احمد محمد  27
  01002225527 بندر سوهاج  52210025700027 استئناف 172922 مجدي عبد العزيز صديق احمد  29
  01110002229 بندر سوهاج  57709075700027 استئناف 125020 محمد فوزي علي محمد  70

  01002512221 بندر سوهاج  57505015701222 استئناف  27177 مصطفي احمد مصطفي محمد  71
  01002792222 بندر سوهاج  52105125700127 استئناف 122021 وائل محمود السيد محمود  75
 01552222772 01112727192 بندر سوهاج  57102175700021 استئناف 92552 محمد ابراهيم فراج مسعود  72
  01110105011 ج بندر سوها  57201215705227 ابتدائي 117772 محمد عبد اللطيف علي محمد  71
  01007927277 بندر سوهاج  57002710570022 نقض 12257 صالح الدين محمد عبد الحميد 72
 01052512202 01551972912 بندر سوهاج  57102175700021 استئناف 522212 مؤمن صفاء سيد محروس احمد  77
 01151222270 01001571001 بندر سوهاج  57202115700727 استئناف 117227 محمد ابراهيم عبد الحليم ادم  72
 01075727777 01055202052 بندر سوهاج  57707025705095 ابتدائي 217171 هاني مناع فضل محمد  77
  01120201202 بندر سوهاج  57211055700511 ابتدائي 212199 احمد عبد الرحيم محمد ابو بكر  79
 0115222721 01010227011 بندر سوهاج  57710095700712 تئنافاس 119710 الورداني حصين ورداني حفناوي 90

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01551751712 بندر سوهاج  57107575700222 نقض 99251 عادل احمد احمد ابراهيم  91
  01552129279 بندر سوهاج  52911075500112 استئناف 222272 ت عبد الرحيم سمير احمد بخي 95
  01005775227 بندر سوهاج  52702525700021 استئناف  527222 ابراهيم الفزاريد السيد محمداحم 92
  01511002222 بندر سوهاج  57207075702092 استئناف 255772 مالك فؤاد لبيب مقار 91
  01551712725 بندر سوهاج  57210205701229 استئناف 117217 ي سعدشكري سعيد فهم 92
  01002229112 بندر سوهاج  51210195701022 نقض 25722 محمد رفعت مصطفي محمود  97
  01001117922 بندر سوهاج  57702505700227 ابتدائي  122972 محمد عماد الدين عثمان ابو زيد  92

 01010111122 01121252222 بندر سوهاج  59110575702721 ابتدائي  290027 ن محمد عبد الحليم راغب حس 97
 المجتمعات العمرانية 01002157222 بندر سوهاج  57102205701111 استئناف 255209 منتصر عبد المغيث محمد  99
        
        
        
        
        
        
        
        

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01007179292 مركز سوهاج  52111095701792 استئناف  172022 غريب ثابت محمد عليان  100
  01521121779 مركز سوهاج  52901015751112 استئناف  212920 احمد علي خلف علي  101
 01007257112 0111215157 مركز سوهاج  57010055705592 استئناف 211122 احمد مرسي ابو المجد سليمان 105
  01007291717 مركز سوهاج  57111125702027 نقض 151272 محمد توفيق محمد خليل 102
 01112207171 01092172191 مركز سوهاج  57110125702217 استئناف 102179 محمد احمد عبد الحكيم زيد  101
  01001172797 مركز سوهاج  57002515705121 استئناف  570572 اسامه عز الدين عبد العزيز رشوان 102
  0111771277 مركز سوهاج  57707095702127 استئناف  102921 مصطفي منصور عبدالعزيز سليمان  107

  01110772099 كز سوهاج مر  52901555705911 استئناف 522022 هاني سمير مسعود اسخرون 102
 01575727775 01152255557 مركز سوهاج  52215125701221 استئناف 120012 احمد خلف احمد علي  107
 01001929112 01112021121 مركز سوهاج  57711075701795 ابتدائي 111212 قاسم رشاد محمد احمد  109
 01525517205 01015010012 مركز سوهاج  52201555702197 ابتدائي 522725 عادل باسل غانم عبد اللطيف 110
  01150021171 مركز سوهاج  52701055705217 استئناف  529771 وائل رشدي علي عبد الواحد  111
  01002127102 مركز سوهاج  52107575701792 استئناف  177272 السيد اسماعيل عبد الرحيم  115
  01001271222 مركز سوهاج  52101015702127 استئناف 551117 اسامه نصر الدين عبد الرحمن  112
  01007210522 مركز سوهاج  57211075705711 ابتدائي  112919 عمرو محمد قاسم محمد  111
 01557221512 01071912257 مركز سوهاج  52001075705227 ابتدائي  177115 محمد احمد سيد عبد الرحمن  112
  01552119907 مركز سوهاج  57911500500197 استئناف 125072 حسن  احمد ابو الحسن محمد 117

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01002701227 مركز سوهاج  52502525701117 استئناف 129271 رجب ابراهيم مرسي يوسف 112
  01005927017 مركز سوهاج  57209095701222 استئناف 572905 ل عبد العزيز علي منصور عاد 117
  01121001777 مركز سوهاج  52702075701227 استئناف 522205 احمد محمد علي محمد  119
  01000021711 مركز سوهاج  57705555701212 ابتدائي 110172 اسامه محمد ابو الوفا عبد الرحيم  150
  01009511191 مركز سوهاج  57701115701127 استئناف 500157 السيد محمد محمود يونس  151
  01112292912 مركز سوهاج  57905125701197 نقض  112125 ناصر فهمي عبد الموجود حسين  155
  01575297529 مركز سوهاج  57209025700129 استئناف 127272 عمرو عادل عبد اللطيف السيد  152

  01112950550 مركز سوهاج  57001525705117 استئناف  592122 وائل صادق عبد النعيم مخيمر 151
  01100955219 مركز سوهاج  57115515701292 ابتدائي  120271 محسن عبد الحكيم نور الدين  152
  01055200712 مركز سوهاج  57701175701992 استئناف 151200 جمال احمد محمد احمد  157
  01007791102 مركز سوهاج  52109125701227 استئناف 515019 محمد محمود عبد العال ابو العال 152
 01111270070 01000202211 مركز سوهاج  57701115701217 نقض 111712 عبد الناصر احمد عبد العزيز  157
 01002227717 01120092212 مركز سوهاج  57901525705221 نقض 121175 هاشم عبد العليم هاشم  159
  01515512227 مركز سوهاج  57715575705795 استئناف 121727 روماني لمعي فهمي  120
  01009702772 مركز سوهاج  57202175705212 استئناف 112012 عماد عبدالقادر خلف كمال الدين  121
  01007222772 مركز سوهاج  57707575701927 نقض 171259 حلمي بدري فرج دياب 125
  01557210015 مركز سوهاج  57215125701922 نقض  102222 االمير محمود يوسف عثمان  122

 



 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01002522005 سوهاج  مركز 59211025700299 ابتدائي 272201 محمد محمود فوزي محمدقبيصي  121
  01115225171 مركز سوهاج  57902055702092 ابتدائي 172920 طاهر محمد عليو محمود  122
  01551579127 مركز سوهاج  52202525705021 استئناف 192770 عالء عبد الرحيم احمد عثمان  127
  01002212019 اج مركز سوه 52202555700121 استئناف 195571 طارق حسن محمد الصعيدي 122
 01009095020 01529115972 مركز سوهاج  57107125701725 استئناف 215272 محمد عبد الرحيم احمد  127
  01575212722 مركز سوهاج  52702505705521 استئناف 27217 عادل عبد اللطيف السيد محمد  129
  01051522002 ركز سوهاج م 52701015702722 استئناف 559572 رمضان احمد قاسم رشوان  110

  01002717052 مركز سوهاج  57205025702122 استئناف 257117 سمير نادي صادق محمود  111
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز رقم القوميال درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
 (5)مها محمود/وحرمه 01002775155 اخميم 57210125702115 استئناف 100021 محمد كمال الدين فاضل عاشور 115
  01111702959 اخميم 52107115701299 استئناف 171222 محمد اشرف احمد حافظ 112
  01009501727 اخميم 57001075701121  استئناف 222592 حشمت هاشم ابو الحسن عثمان  111
  01002251122 اخميم 57002125702197 استئناف 522225 ايمن محمد خلف محمد  112
  01002725107 اخميم 57201505702221 استئناف 215099 عمر عبد الجابر عبد الرحمن  117
  01007271727 ماخمي 57202125705229 ابتدائي 102522 محمد جاد الكريم محمد عالم 112
  01000291295 اخميم 57702525701721 استئناف 117227 شاهين محمود محمد علي 117

  01105770107 اخميم 57207125702591 استئناف 200171 احمد خلف خليفة اسماعيل 119
  01057991222 اخميم 52901055701199 استئناف 527122 محمد فوزي محمد محمود  120
  01000092212 اخميم 52205115705717 استئناف 557291 اهيم عبد القادرمحمد ابر  121
  01001115229 اخميم 57202525702027 استئناف 117227 مصطفي محمود الزهري  125
  01000272910 اخميم 57709175701921 ابتدائي 112772 وليد عاطف بكري عبد العال 122
  01077179595 اخميم 57701515705217 ائيابتد 251777 محمود جمال عبد الحفيظ 121
  01559905512 اخميم 57710015711227 استئناف 117125 محمد عبد الوهاب محمد  122
  01522712222 اخميم 57102175705027 استئناف 150117 مؤمن عبد العاطي محمد  127
  01075229919 اخميم 57505525701921 استئناف 271279 احمد علي مطاوع علي  122
  01007222112 اخميم 52701125701029 استئناف  21150 السيد عبد اللطيف عبد الحميد  127

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01111179127 اخميم 52707010107297 استئناف 527291 فتحي عبد الرسول ابراهيم  129
  01072592121 اخميم 57011555702521 استئناف 291022 احمد صالح حامد عبد المحسن 170
  01001217970 اخميم 57509125702295 استئناف 112799 عاطف احمد همام يوسف 171
  01099559591 اخميم 57707595701225 ابتدائي 152225 اسامه عاطف احمد همام  175
  01551752229 اخميم 57101115701795 استئناف 272072 اده رمضان علي محمد حم 172
  01557521100 اخميم 57902505701221 استئناف 122229 نبيل طاهر خلف موسي  171
  01002207927 اخميم 57510025701221 استئناف 591221 احمد ناصر يوسف عثمان  172

  01005721122 اخميم 52515525205922 ئنافاست 129111 جمال عبد الهادي محمد  177
  01557107957 اخميم 57911025701292 استئناف 111575 محمود محمد محمود عبدالرسول 172
  01552027122 اخميم 52205025701122 استئناف 122100 مختار معوض عبد المجيد ادريس 177
  01111177727 اخميم 57207525701225 استئناف 117925 جمال ناجح نور الدين  179
  01091522251 اخميم 52209095701215 استئناف 199557 محمود قدري سعيد عبد الواحد 120
  01002152222 اخميم 52015525701721 استئناف 179027 رمضان عكاشه عباس عبد الهادي 121
  01150099215 اخميم 57201015719927 استئناف 257212 علي محمود محمد علي 125
  01552722921 اخميم 52101525701217 ابتدائي 202722 ضياء الدين محمد احمد محمد  122
  01152572222 اخميم 57702025705222 استئناف 122591 زين الدين عز الدين سهران 121
  01575191197 اخميم 57201155700922 استئناف 122722 جمال ابو الحمد كمال الدين  122

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01157212222 اخميم 52207015701522 استئناف 572511 علي علي جاد الرب 127
  01050111207 اخميم 57201505701129 استئناف 271227 مصطفي احمد خليل محمد  122
  01007152010 اخميم 52707075700522 ابتدائي 272119 هلل عبد الرحمن الناجح عطيت ا 127
  01552222022 اخميم 52707010102927 ابتدائي 112112 ممدوح حمدون امين  129
  01057292219 اخميم 57207015709522 ابتدائي 172721 حسام الدين احمد عبدالرحيم 170
    اخميم 52710055701192 ئنافاست 25750 عطا عبد الحفيظ احمد حامد 171
  01111209510 اخميم 57102015705092 استئناف 107252 محمود سامي محمد عبد الجيد 175

  01002211217 اخميم 52001115705119 استئناف 195509 شريف حافظ عثمان محمد  172
  01527159252 اخميم 52210015701091 استئناف 572517 اسماعيل عبد الحميد محمد  171
  01551722991 اخميم 57207505702211 ابتدائي 157792 حماده دريهم فهمي توفيق 172
  01007797199 اخميم 52202125705225 استئناف 11921 المعتصم احمد محمد محمد  177
  01012927279 اخميم  57010055701725 نقض 27722 خيري كامل قاسم عثمان  172

        
        
        
        
        

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01001217109 ساقلته 57011175701727 استئناف 17907 محمد خليفة عبد الحميد بركات  177
 01575255117 01501792170 ساقلته 57105105705129 تئنافاس 22019 عزام عبد النعيم اسماعيل ابو بكر 179
  01571759922 ساقلته 57502505702222 استئناف 227915 احمد محمد فاروق توفيق محمد  190
 01002010101 01501112222 ساقلته 57101015707297 استئناف 579911 احمد كمال احمد ابو بكر  191
  01112907152 ساقلته 57102075701297 استئناف 72792 محمد ابو النصر محمد فرح  195
  01557511171 ساقلته 52901015707229 استئناف 11291 عمر احمد حفني احمد ابو بكر  192
  01111771717 ساقلته 57705505701717 ابتدائي 127022 احمد خليفة حامد عبد الرحمن 191

  01525222921 ساقلته 57205115701722 ابتدائي 112072 ايمن عرفه حمدي محمد  192
  01002091792 ساقلته  59010055701022 ابتدائي 212922 احمد دسوقي امين علي 197

        
        
        
        
        
        
        
        

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز ميالرقم القو درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01507717015 دار السالم 52901125701227 استئناف 512121 عبد الحفيظ يونس  عمار 192
 01557922200 01151221727 دار السالم 57201595700121 نقض 20222 اسماعيل علي اسماعيل محمد  197
  01505111721 دار السالم 57211015700925 استئناف 152212 محمد فؤاد علي محمد  199
  01002291772 دار السالم 52201095700921 استئناف 121521 ابراهيم حسني حسين  500
  01007501092 دار السالم 57707555700721 استئناف 92192 محمد حمدي علي سرور 501
  01002122197 دار السالم 57109015700727 استئناف 77120 وجيه جاد كامل  505
  01001750711 دار السالم 52902115700721 استئناف 552979 احمد محمد حسين  502

  01001750711 دار السالم 57710115701292 ابتدائي 127910 محمد حمدان فراج صديق 501
  01002227097 دار السالم 52201525701127 استئناف 512211 الصباح محمد الصغير  502
  01002121219 دار السالم 57215515700797 استئناف 121177 كعب جبريلمحمد عبد الحميد   507
  01071007227 دار السالم 59209075702222 ابتدائي 277717 محمد عبد المبدي احمد محمد  502
  01001277915 دار السالم 57907115700791 ابتدائي 279525 محمد فوزي محمد منصور 507
  01001127715 دار السالم 57705515701527 ابتدائي 222925  عبد الهادي مصطفي عبده 509
  01007171259 دار السالم 5770905701227 ابتدائي 121251 محمد موسي احمد محمد  510
  01012159592 دار السالم 52205025701122 استئناف 172277 محمد علي حفني عبد الرحيم 511
  01019525711 دار السالم 57501075700299 ابتدائي 222720 محمد عبد الرحيم احمد محمد  515
  01092122122 دار السالم 57202015702011 ابتدائي 251225 عبد الشافي رفعت احمد علي  512

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01005752777 دار السالم 57705115700911 استئناف 121222 السيد رضوان  احمد اسماعيل 511
  01001192929 دار السالم 57209015701297 ابتدائي 211059 عبد المجيد صبره عبد المجيد  512
  01002775225 دار السالم 57707125700122 استئناف 152129 عبد الناصر احمد عبد الغفار 517
  01001719092 دار السالم 57009195701511 نقض 17721 ور الدين عبد الرحيماحمد حسن ن 512
  01092222755 دار السالم 57510525701021 ابتدائي 211227 عمر القط جاد ابو الحسن  517
  01077511122 دار السالم 57701025701521 ابتدائي 122121 احمد صبري محمد ناصر  519
  01002925172 دار السالم 57101575701222 استئناف 579722 محمد علي محمود فراج 550

  01001207702 دار السالم 57201505700222 استئناف 105179 بدوي احمد عبد الغفار 551
  01097101051 دار السالم 27909075700722 استئناف 122122 فوزي حماده محمود احمد  555
  01002572211 دار السالم 57209595700722 عام جدول 91105 ارمانيوس بشاره ارمانيوس 552
  01007921211 دار السالم 52109015702225 استئناف 512771 نشات عوض صليب 551
  01002572211 دار السالم 59111525701591 جدول عام 702257 ابرام ارمانيوس بشاره ارمانيوس 552

        
        
        
        
        

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس سلسلم
  01001211222 المنشاة 52901205701121 استئناف 12772 طارق علي يس 557
  01117212712 المنشاة 57710115701221 ابتدائي 191717 فايز حسانين حسن حسانين 552
  01111227112 المنشاة 57001525701212 استئناف 599121 عثمان محمود محمد  محمد 557
  01117797925 المنشاة 57511125705715 استئناف 200155 وائل السيد احمد حسن  559
  01152501720 المنشاة 57909025705792 ابتدائي 211772 عبد الوارث قاسم جبريل احمد  520
  01002722227 المنشاة 52505125701911 استئناف 501772 الوفا هالليابو الوفا رشوان ابو  521
  01112577019 المنشاة 57201015757291 استئناف 221002 عبد الرحمن حسين عبد الرحمن 525

  01005220512 المنشاة 52910125705199 استئناف 527772 درويش عبد المجيد ابو دهب 522
  01091172121 المنشاة 57201015701197 استئناف 95525 حسن سيد محمود موسي 521
  01552271579 المنشاة 52211575701722 استئناف 127527 ناصر قدري فريد احمد 522
  01117157211 المنشاة 52209595701022 استئناف 179505 صالح مهران ابراهيم عبيد  527
  01000152072 المنشاة 59010525702192 ابتدائي 255002 احمد عبد الرحيم ابراهيم  522
  01572911555 المنشاة 59102025701727 ابتدائي 215501 عالء محمد عبد العال  527
  01119052552 المنشاة 59007170500222 ابتدائي 275505 محمد صبحي ابراهيم عبد اهلل 529
  01002229019 المنشاة 57711025702592 ابتدائي 129122 محمد كامل طليبه منصور 510
  01552012052 العسيرات 57107575701727 استئناف 292572 احمد عبد الودود احمد محمود  511
  01001022217 المنشاة 57201075701992 استئناف 599975 هاني احمد محمد شرقاوي 515

 



 

 مالحظات رقم اجلوال زاملرك الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01001051027 المنشاة 57002025705725 استئناف 515122 هيثم علي محمد عبد الباري 512
  01557519212 المنشاة 57211015702295 استئناف 219777 عمرو عبد الرحيم راشد خليفة 511
  01002072055 المنشاة 57202010100199 استئناف 122007 شحات السيد عارف 512
  01571217157 المنشاة 57901025701797 ابتدائي 190220 علي عبد النعيم علي عبد النعيم  517
  01552015777 المنشاة 57702055700722 استئناف 172719 علي حامد متولي حسن  512
  01551527912 المنشاة 52207575701222 استئناف 527197 عبد الناصر عبد الحميد علي  517
  01552225757 المنشاة 57109025701527 نقض 70102 د يوسف احمد محمد محمو  519

  01007792911 المنشاة 52107015701727 نقض 21997 احمد صبري ابو المواهب يونس 520
  01570107172 المنشاة 57215015707227 ابتدائي 111279 مؤمن عبد الحكيم احمد محمد  521
  01117525952 المنشاة 52915195705925 استئناف 292222 احمد عبد العال السيد علي  525
  01000701170 المنشاة 52902015702721 استئناف 520220 محمد حسين احمد عبد الرحيم 522
  01001059222 المنشاة 52201025701021 استئناف 507279 مصطفي كمال عبد العال احمد  521
  01001717972 العسيرات 52709525701197 استئناف  22725 ابو المكارم جابر سليمان احمد  522

        
        
        
        

 



 

 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01052227227 جرجا 59111105702122 ابتدائي 229292 ابراهيم عاطف ابراهيم محمود  527
  01075770291 جرجا 59515015712127 ابتدائي 259971 طه مختار درويش عبد الاله 522
  01551222120 جرجا 52211095700992 ابتدائي 517252 ايمن احمد محمد ابراهيم  527
  01002222277 جرجا 52702025701222 استئناف 512227 خالد سيد دسوقي محمد  529
  01000121212 جرجا 57709175701121 استئناف 171905 و الحمد احمد الصاوي اب 570
  01002129211 جرجا 57201125700221 استئناف 251255 علي االمير ابراهيم احمد عالم  571
  01071212521 جرجا 52911575705022 ابتدائي 221750 عبد اللطيف ضاحي امين  575

  01009720072 جرجا 59005125705015 ابتدائي 190222 مصطفي عبد الرحمن جبريل احمد 572
  01552922210 جرجا 52507125701521 استئناف 171522 النميري فهمي محمد بكري 571
  01002725525 جرجا 52002075700222 استئناف 127292 احمد عبد الحميد خليل  572
  01001907012 رجاج 57907575701122 استئناف 129252 صالح ابراهيم احمد خليل  577
  01007222957 جرجا 57110025701295 استئناف 79571 جمال محمد عبد الباري علي  572
  01002222517 جرجا 57707175701021 استئناف 127252 كمال محمود السيد عبد الراضي 577
  01092929212 جرجا 57205525705722 استئناف 210221 احمد ماهر محمد احمد  579
  01500512725 جرجا 57715575701097 استئناف 122551 حمد جابر عبد السالم احمد م 520
  01002750522 جرجا 52701155701012 استئناف 217570 احمد عباده عبد العزيز رسالن 521

 

 



 ظاتمالح رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01001115522 جرجا 59105105702722 ابتدائي 199122 محمود محمد اسماعيل البارودي 525
  01002205120 جرجا 57011575705291 نقض 12220 محسن احمد محمود مرزوق 522
  01010090075 جرجا 57701105701225 استئناف 152222 هشام السيد عثمان محمد  521
  01001502122 جرجا 57211105701227 استئناف 112721 عبد المجيداحمد فؤاد عبد العال  522
  01000522071 جرجا 57102025702722 استئناف 251955 محمد حسن جبريل الهواري 527
  01502127975 جرجا 59202525702722 ابتدائي 227992 ابانوب عادل قدري اسكندر 522
  01010921020 جرجا 52210525701525 ئنافاست 511722 محمد محمود عبدالغني عبدالعال 527

  01552112022 جرجا 52701125701192 استئناف 121102 مراد عبد النبي محمد عبد المنعم 529
  01072101909 جرجا 52915015702791 استئناف 222099 احمد محمد احمد شمندي 570
  01001222002 اجرج 59505015712222 ابتدائي 252791 ممدوح صبري ابو الحمد  571
  0107512927 جرجا 57002195701295 استئناف 255195 محمود فؤاد عبد اهلل  575
  01002252512 جرجا 51902015705292 نقض 11177 السيد عثمان محمد فروح  572
 01572227792 01570219970 جرجا 57210125701097 استئناف 95020 ايمن فوزي شوقي مجلع 571

        
        
        
        

 

 



 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01112101515 البلينا 57215115700221 استئناف 207720 احمد عزت احمد ربيعي  572
  01155512251 البلينا 57201025701521 استئناف 222717 مشهور عبد الناصر عبدالقادر عيد 577
  01005222901 البلينا 52105505701221 استئناف 177750 ايمن فتحي محمد محمود  572
  01007202292 البلينا 57715015701221 استئناف 171721 عبد الرحيم ابو الحسن بركة  577
  01112991071 ليناالب 59109055701791 ابتدائي 222112 هشام احمد عبد الحليم  579
 01521107799 01119292772 البلينا 57701115701292 استئناف 222229 ايمن محمد ابو الوفا عمر  590
  01555292172 البلينا 52715595700122 استئناف 521527 عبدالرحيم عبدالعظيم عبداللطيف 591

  01012127229 البلينا 59002125701299 ابتدائي 222129 وليد عبد المنصف عبد اللطيف 595
  01555972705 البلينا 52709195701091 استئناف 512170 مروان حسن رفعت عثمان  592
 01502971117 01110251512 البلينا 57102105101221 استئناف 272522 محمد رمضان علي احمد  591
  01112077025 االبلين 59105525701997 ابتدائي 272270 حسام محمد محمود عبد اهلل  592
  01559525210 البلينا 57901015702292 استئناف 120197 اشرف حسن محمد رفاعي  597
  01001229200 البلينا 57907025201221 استئناف 122175 محمد عبد العظيم علي حسين  592
  01552122055 البلينا 57210205701291 استئناف 151292 حسني عبد الكريم علي حسن  597
  01007077221 البلينا 57215015701221 نقض 70712 السيد جاد الدين علي محمد  599
  01111727777 البلينا 57201575701292 استئناف 157212 سعد محمود قرشي عمران م 200
  01002229070 البلينا 52902155701512 استئناف 512091 عبد الرؤف الورداني عبد اهلل  201

 

 



 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01002211179 البلينا 57209125701111 نقض 71290 فايز فؤاد علي مسلم 205
  01002225177 البلينا 57902555700922 استئناف 152175 عادل محمد احمد هاللي 202
  01002755700 البلينا 52209525701212 استئناف 177952 د محمد محمد القطري محم 201
  01002702090 البلينا 57107125702119 استئناف 100152 محمد نور الدين محمد ابراهيم  202
  01551517171 البلينا 57702205700227 استئناف 179119 كرم علي ابراهيم سرحان  207
  01122212207 البلينا 57701175700922 استئناف 111221 جمال عبد الراضي امين حسين  202
  01117920227 البلينا 57902595701022 ابتدائي  192222 حسن شحاته محمود محمد  207

  01002705919 البلينا 57701025701225 استئناف 172159 حمدي ثابت محمد اسماعيل  209
  01002022501 البلينا 52201075701091 استئناف 222275 عاطف عبد الفتاح علي شمندي 210
  01009197597 البلينا 57201025702122 استئناف 112111 حجازي احمد عبد العال  211
  01100257272 البلينا 52907555700227 نقض 22517 عبد الشافي محمد ايوب  215
  01122222020 البلينا 52201195701712 استئناف 197201 مؤمن محمود محمد عمار  212
  01002071101 البلينا 52701205700212 استئناف 525227 ايمن نور الدين محمد علي  211
  01050209291 البلينا 57205025705221 استئناف 297717 حسام الدين حسن محمد 212
  01002225125 البلينا 57902075700922 استئناف 157252 مطاوع علي مطاوع علي  217
 01551717275 0155170721 البلينا 59001575701719 استئناف 120177 الدين علي منصور عمرو نصر  212
  01001511272 البلينا 52115175700729 استئناف 122577 علي عبد الباسط احمد عبدالكريم 217

  

  



 مالحظات اجلوالرقم  املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01009190959 البلينا 57705175705022 ابتدائي 152272 صالح عبد الفتاح محمد ابراهيم 219
  01152575012 البلينا 57011015701129 استئناف 91912 الدكتور محمود مهران عثمان 250
  01002221177 البلينا 57101525701711 استئناف 221777 عرفات محمود سليمان احمد  251
  01007222255 البلينا  52702115701112 استئناف 512172 وليد بدري احمد محمد  255
  01112127122 البلينا 59001205701721 ابتدائي  227977 هاشم عبد الباسط محمد محمد  252
  01001222212 البلينا 52702575701022 استئناف  502711 مصطفي محمد سليمان محمد  251
  01111102121 البلينا  59501595701225 ابتدائي  257712 ضي عبد العزيز حسن محمدين ما 252

  01111502021 البلينا 59202015701121 جدول عام  702727 مصطفي محمود محمد عبدالطيف 257
  01117551709 البلينا 52909025701715 استئناف  575522 عمر احمد محمد عبد اللطيف  252

        
        
        
        
        
        
        
        

 

 



 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
 01572001217 01110025252 المراغة 57111115702022 استئناف 522995 الحضري احمد  وائل عز 257
  01111177729 المراغة 57701575705122 ابتدائي 257771 عبد اهلل السيد محمد بخيت  259
  01117015790 المراغة 52707075705221 استئناف 505272 عامر محمد محمد  220
  01150022921 المراغة 57105575701727 استئناف 72255 اشرف صادق بيومي  221
  01151227710 المراغة 57902525705711 ابتدائي 197222 محمد خضيري حسين عبد العال  225
  01110727755 المراغة 57901105707021 استئناف 127257 محمود عثمان محمد عثمان  222
  01115919757 المراغة 59002015710112 ابتدائي 221270 احمد عبد اهلل عبد الغني  221

  01129729022 المراغة 57202015705221 افاستئن 157500 جمال انور الحداد ابراهيم  222
 01112012011 01007722775 المراغة 52211125705791 نقض 122792 السادات محمد محمد عبد الغفار  227
  01551792052 المراغة 57010155705127 استئناف 570901 ممدوح ميخائيل عبد المسيح 222
 01220992229 01117222209 المراغة 57211515701722 استئناف 117577 محمود السيد عمران احمد  227
  0115710105 المراغة 57215175705121 استئناف  22027 محمود السيد حسن عمر  229
  01157229225 المراغة 52205575705121 استئناف 179151 عشري عباس عبد الرحيم  210
  01111502502 المراغة 57102015707717 استئناف 217217 عبد الرحمن فؤاد محمود سلمان  211
  01152209209 المراغة 52002515701522 استئناف 72725 حمدي فتح اهلل مصطفي المراغي 215

        
        

 

 



 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01070591770 طهطا  57702015701727 ابتدائي 207292 حسن  ادم السيد احمد 212
  01007271250 طهطا 52705175700211 استئناف 192757 عبد العال السيد محمود  211
  01552025772 طهطا 57501525700222 استئناف 121795 مصطفي ابو الفضل السيد  212
  01117915127 طهطا 57201515700227 استئناف  179570 حسن ورداني محمد حسين  217
  01111227995 طهطا 59009015702722 ابتدائي 252017 محمد جابر محمود  212
  01110717227 طهطا 59102175700527 ابتدائي  227129 محمود عبد الحكم محمد احمد  217
  01051979157 طهطا 57505505701011 استئناف 592502 محمد محي الدين عبد الكريم 219

 01515207001 01159522127 طهطا 57702125701227 استئناف 279125 احمد السيد محمد عارف  220
  01009171501 طهطا 57105515700792 ابتدائي 591501 مصطفي احمد حسين  221
  01571221901 طهطا 52705075700522 استئناف 212951 محمد عبد الحافظ محمد  225
  01111010757 طهطا 59109595700221 ابتدائي 212222 العال محمد محي الدين عبد  222
  01112222721 طهطا 52110095700121 استئناف 502971 ياسر فتحي ابراهيم احمد  221
 01077755001 01115929252 طهطا 57701125700121 نقض 155127 صبره عبد الحليم حسين احمد  222
  01052707222 طهطا  52702015701229 يابتدائ 291517 عمر سيد احمد حسين  227
 010091571592 01112211771 طهطا  57709125701021 استئناف 227175 محمد ربيع عاطف ابراهيم 222
 01009211172 01112255750 طهطا  57102525700197 استئناف 255579 محمد علي السيد حسن  227
  01551222229 طهطا  52707105700112 استئناف 515127 احمد محمد علي ابراهيم  229

 

 



 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01070150972 طهطا  59009125701722 ابتدائي  219272 طاهر عبد الرحمن محمد  270
  01072112905 طهطا  57707125701125 ابتدائي 199155 احمد محمد السيد حسين  271
  01079257725 طهطا  52102195700122 استئناف 192019 احمد محمود احمد ابو الدهب  275
  01110291291 طهطا 57210015700121 استئناف 521221 محمد السيد حسين سليمان  272
  01111072277 طهطا 57201025700191 نقض  159171 اكمل محمد زكي علي  271

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 



 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01557212217 جهينة  57207575700127 افاستئن 207722 هشام عبد الرحيم محمد  272
  01117225207 جهينة  57207125705221 استئناف  255250 محمود محمد محمود احمد  277
  01001519700 جهينة  57902075700722 استئناف 172710 عبد الباسط محمد محمد  272
  01112077717 جهينة  57710155700029 استئناف  127102 ابو مدين مهدي محمد محمود  277
  01111222529 جهينة  57511515700729 استئناف  227222 ابراهيم رمضان عثمان مراد  279
  01152279297 جهينة  52102075700117 استئناف 190192 علي عبد الرؤوف ابراهيم السيد  220
  01111277919 جهينة   52701155701021 استئناف  529975 محمود كامل موسي ادريس  221

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 



 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01112127022 طما 52501025700192 نقض  52221 حسن اسماعيل ابو النصر  225
  01052220099 طما 52902595700119 استئناف  21227 عبد الحي محمد احمد حسين  222
  01001271127 طما 57510075700529 نقض  71221 عمر علي احمد يوسف  221
  01552527920 طما 57107025700199 استئناف  252072 وائل انور عزمي جرجس 222
  01000297157 طما   57902525700111 استئناف  505902 تاح احمد يوسف محمود عبد الف 227
  01001272272 طما 52110505700517 نقض 121012 هريدي محمد السيد هريدي 222
  01002952222 طما 52102105700097 استئناف  500250 الحسيني يوسف محمد  227

  01001252207 طما 52210015700299 استئناف  172015 خالد عبد الغني مصطفي  229
  01002221557 طما 57207015700121 استئناف  92277 محمد كمال توفيق عالم  270
  01002222220 طما 57011515700522 استئناف  95971 عصام عبد الحفيظ عطيه عامر  271
  01550907715 طما 52202105700225 نقض  29202 رافت سعد عابدين حسن  275
  01522972207 طما 57701125700227 ابتدائي  179712 مد احمد محمد عبد العال مح 272
  01007951717 طما 52215015700715 نقض  171529 احمد عبد الحي محمود عيد  271
  01005727012 طما 52709125700597 استئناف  512202 حماده هاشم محمد سلمان  272
 01552577125 01521212172 طما 52710125700129 استئناف  517750 محمد عبد العزيز محمد  277
  01001217125 طما 57709125700225 استئناف  272929 احمد محمد السيد عابدين  272
  01091755071 طما 57901015701717 ابتدائي  177221 احمد سمير علي محمد  277

 

 



 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
  01521707227 طما 59209015711112 ابتدائي  291297 مينا محسن ويصا  279
  01110220772 طما 59101015707921 ابتدائي  279751 احمد محمود احمد عبد الغني  290
  01552905102 طما 57102555700125 استئناف  577112 مايكل شعيا القس عبد المسيح  291
  01007221227 طما 57101505700521 استئناف  520021 احمد كمال محمدين  295
  01012222122 طما 52209515700121 استئناف  512579 احمد محروس عبد الرحمن  292
  01002122577 طما 57201515700027 استئناف  97951 محمد محمد حسن صقر  291
  01070717012 طما 57709505700222 ابتدائي  122270 سي شحاته محمد مصطفي عي 292

  01112721111 طما 52207015700591 استئناف  515072 محمد نجيب محفوظ حامد  297
  01125571797 طما 52009595700229 استئناف  177129 عماد الدين محمد عمر حسن  292
  01002722222 طما 52107125700522 استئناف 175709 حسام عبد الرؤوف علي  297
  01007577197 طما 57707125701291 استئناف  507229 مصطفي ابراهيم ابو دهب همام  299
  01117515111 طما 52702015700527 استئناف  557152 عبد الرحيم احمد محمد بدري  100
  01002291511 طما 57215055700527 نقض 121219 اشرف شاكر علي نصر  101
  01007291029 طما 57715190500092 استئناف  521222 محمود احمد شحاته نصر  105
  01070717915 طما 59010025700111 ابتدائي  222205 حسين عمر حسين احمد  102
 01001717259 01557071221 طما 57211075700129 نقض  70120 هاني فام مرقس 101
  01557079552 طما 52202195700221 استئناف  572725 نين احمد عبد الحميد زناتي حسا 102
 

 



 مالحظات رقم اجلوال املركز الرقم القومي درجة القيد رقم القيد مــــــــــــــــــــــــــــــاالس مسلسل
 زوجته من مركز طما 01002272790 اخميم  52215115701215 استئناف  212557 محمد احمد قليد عارف  107
  01119271710 طما  57211105700521 استئناف 179557 زياد طارق سيد   102
  01552522927 طما  59001015705291 ابتدائي 221529 محمد جمال شحاته  107
  01112721700 طما  52905125700227 استئناف  517212 ايهاب طلعت فايق  109
  01001052751 طما  استئناف  509252 عصام احمد عباس  110

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 


