
 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 وسبب رسوبهم بيانات الراسبني بالدفعة الثانية مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج 
 

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

 03 33 01 بندر سوهاج 170300 امحد عماد محدي امحد  0
 

 يعتمــــد
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 03 30 00 در سوهاجبن 104013 حممد مجال عبد الرمحن السيد  3
 01 37 7 بندر سوهاج  400103 امحد عمر عمر شافع  0
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  130333 ابراهيم فتحي علي سالم 0
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  103303 امحد صربي خالف عبد الاله  1
 متحان تخلف عن اال بندر سوهاج  104141 امحد عبد املنطلب حممود  4
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  113303 امحد عبد الناصر مهران  0
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  101030 امحد فيصل علي بكري  1
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  133011 امحد كامل السيد عبد اجمليد  7

 االمتحان  تخلف عن بندر سوهاج  130043 امحد حممد الفياض السيد  03
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 وسبب رسوبهم بيانات الراسبني بالدفعة الثانية مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج 
 

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

 يعتمــــد تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  433001 امحد محدي ابو زيد  00
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  430007 كامل  اسالم عزت حممد 03
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  140010 امساء عبد الفتاح عبد الوهاب 00
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  407730 احلسن خريي عبد احلفيظ  00
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  110031 بسام عبد الناصر سعد حسين  01
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  141030 ماهر جوهر  جورج 04
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  117700 حنان السيد عبد الاله  00
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  430034 رامي مدحت ابراهيم  01
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج   زينب مجعه فوزي  07
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  403300 مساح عبد اهلل خليل عبد اهلل 33

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 وسبب رسوبهم بيانات الراسبني بالدفعة الثانية مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج 
 

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

 يعتمــــد تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  110110 مسر ثروت ابو دهب  30
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

  النقابةخامت

 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  110733 شنوده نبيل يواقيم فهيم 33
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  114073 علي محدي عبد اخلالق  30
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  633006 عمر مجال عبد احلي  30
 حان تخلف عن االمت بندر سوهاج  141417 عمرو امحد انور هاشم  31
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  433033 حممد السيد حممد علي  34
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  100300 حممد مجال حممد امحد  30
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  430000 حممود عبد اجلليل عبد املوجود 31
 االمتحان  تخلف عن بندر سوهاج   خمتار فتحي عبد املوجود فرحات 37
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  433033 مروان السعودي عبد العزيز 03

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 وسبب رسوبهم بيانات الراسبني بالدفعة الثانية مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج 
 

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

 ـديعتمـــ تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  437043 مصطفي حممود حممد حممد  00
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  140310 منصور الضبع امحد علي  03
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  433370 ميادة حصني وردان  00
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  171300 هشام الديب عبد اللطيف حممد  00
 تخلف عن االمتحان  بندر سوهاج  111403 ناصر صابر حسب اهلل امحد  01
 00 00 0 سوهاج  مركز 100001 امين امحد حممود بدران  04
 04 04 ــــــــــــ مركز سوهاج  113003 اسالم عادل عبد العال سيد  00
 تخلف عن االمتحان  مركز سوهاج  110001 امحد حسن علي حممد  01
 تخلف عن االمتحان  مركز سوهاج  170307 محد ادم ادم خلف ا 07
 تخلف عن االمتحان  مركز سوهاج  140001 محاد حممد حممود حممد  03

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 وسبب رسوبهم بيانات الراسبني بالدفعة الثانية مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج 
 

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

 يعتمــــد تخلف عن االمتحان  ركز سوهاج م 101014 خلف اهلل كرم خطاب ضيف اهلل 00
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 تخلف عن االمتحان  مركز سوهاج  104014 عبد الناصر سيد عبد الرمحن  03
 تخلف عن االمتحان  مركز سوهاج  117010 علي عبد الوهاب حممد   00
 تخلف عن االمتحان  مركز سوهاج  114133 فكري ابراهيم كامل امحد  00
 تخلف عن االمتحان  مركز سوهاج  111007 حممد عبد العال عبد الكريم  01
 تخلف عن االمتحان  مركز سوهاج  400113 حممد عبد اهلادي عبد العزيز 04
 تخلف عن االمتحان  مركز سوهاج  143400 مهاب حممد امحد عبد العزيز  00
 تخلف عن االمتحان  اخميم  141014 وس حممد امحد حممد حمر 01
 تخلف عن االمتحان  اخميم  101410 امرية حسني زهران ابو رحاب 07
 تخلف عن االمتحان  اخميم  404000 خالد سعد امحد علي مهران  13

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 وسبب رسوبهم بيانات الراسبني بالدفعة الثانية مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج 
 

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

 يعتمــــد تخلف عن االمتحان  اخميم  100007 سامية احلسيين ذكي  10
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 تخلف عن االمتحان  اخميم  430314 فاطمة حييي عبد الغفار  13
 تخلف عن االمتحان  اخميم  401347 جمدي صابر عالم هاشم  10
 تخلف عن االمتحان  اخميم  430330 فوظ حممد شيبة حم 10
 تخلف عن االمتحان  اخميم  117700 حممد السيد قبيصي عبد الكريم 11
 تخلف عن االمتحان  اخميم  403430 حممد خالد  عبد االول  14
 تخلف عن االمتحان  اخميم  100010 مصطفي علي حممد عبد الرحيم 10
 تخلف عن االمتحان  اخميم  401007  مدينهاني امحد حممد حم 11
 تخلف عن االمتحان  ساقلته  101007 ابراهيم السيد حممد السيد  17
 تخلف عن االمتحان  دار السالم   امحد عيسي امحد عبد الرمحن  43

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 وسبب رسوبهم بيانات الراسبني بالدفعة الثانية مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج 
 

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

 يعتمــــد تخلف عن االمتحان  دار السالم  144000 امحد عبد الصبور عبد احلميد  40
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 تخلف عن االمتحان  دار السالم  404403 اشرف عبد الرحيم شاكر جاد 43
 تخلف عن االمتحان  دار السالم  110073 حسني عبد الرمحن امحد  40
 تخلف عن االمتحان  دار السالم  313410 سعيد العبد علي حممود  40
 تخلف عن االمتحان  دار السالم  404733 عزت عبده عبد الرحيم مصطفي 41
 تخلف عن االمتحان  دار السالم  170044 علي ابراهيم عبد الرؤوف علي  44
 تخلف عن االمتحان  دار السالم 370031 حممد امحد حسني عبد املنعم  40
 تخلف عن االمتحان  دار السالم 110371 حممد فؤاد عبد اللطيف  41
 تخلف عن االمتحان  دار السالم  110013  هيام محاد حممد امحد 47
 تخلف عن االمتحان  المراغة  431310 امحد حممود امحد ياسني 03

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 وسبب رسوبهم بيانات الراسبني بالدفعة الثانية مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج 
 

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

 يعتمــــد تخلف عن االمتحان  المراغة  107310 السيد امحد السيد ادم  00
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 تخلف عن االمتحان  المراغة  400403 السيد راضي السيد عبد الاله 03
 تخلف عن االمتحان  المراغة  103101 انغام متولي جاد الكريم متولي 00
 تخلف عن االمتحان  المراغة  101711 عبد العال حممد عبد العال حممد  00
 تخلف عن االمتحان  المراغة  111433 مينا ميالد شنودة  01
 تخلف عن االمتحان  طهطا 110441 ابانوب رفعت عطية  04
 تخلف عن االمتحان  طهطا 170300 د عادل بدوي سليمان امح 00
 تخلف عن االمتحان  طهطا 141040 االمري حممد امحد عبد العزيز 01
 تخلف عن االمتحان  طهطا 104010 اميان طارق امحد ابو القاسم  07
 تخلف عن االمتحان  طهطا 400030 حسام حممد فتحي امني  13

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 وسبب رسوبهم بيانات الراسبني بالدفعة الثانية مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج 
 

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

 يعتمــــد تخلف عن االمتحان  طهطا 117000 خالد نور الدين حممود  10
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 ان تخلف عن االمتح طهطا 117110 مساح حسن السيد نظري السيد  13
 تخلف عن االمتحان  طهطا 034403 مساح حممد ثابت  10
 تخلف عن االمتحان  طهطا 111301 حممد امحد عاطف عبد احلليم 10
 تخلف عن االمتحان  طهطا 114073 حممد حممود حممد فرغلي  11
 تخلف عن االمتحان  جهينة  403713 امرية ثابت حممدين حامد  14
 تخلف عن االمتحان  جهينة  170003 بد احلميد مسر حممود حممد ع 10
 تخلف عن االمتحان  جهينة  000017 حممود حممد عبد املعتمد  11
 تخلف عن االمتحان  جهينة  107404 هيثم امحد السيد ابراهيم  17
 تخلف عن االمتحان  طما 117110 ساملان عبد الرمحن ساملان  73

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 وسبب رسوبهم بيانات الراسبني بالدفعة الثانية مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج 
 

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

 يعتمــــد تخلف عن االمتحان  طما 141743 جيمي كمال رشدي مرتي  70
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة
 
 
 
 
 

 

 تخلف عن االمتحان  المنشاة 437401 امحد حممد موسي حممد  73
 تخلف عن االمتحان  المنشاة 437100 توماس ابراهيم عوض 70
 تخلف عن االمتحان  المنشاة 101001 حامت حممد حسن  70
 تخلف عن االمتحان  المنشاة 100740 علي هاشم امحد حممد  71
 تخلف عن االمتحان  المنشاة 400100 حممد طلعت امحد حامد  74
 تخلف عن االمتحان  المنشاة 400113 مصطفي امساعيل كمال  70
 تخلف عن االمتحان  المنشاة 010400 مينا اسحق ارمانيوس  71
 تخلف عن االمتحان  المنشاة 100137 نهلة نظام الدين حممود  77

 تخلف عن االمتحان  المنشاة 101314 هيثم عبد الرحيم رشدي 033

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 وسبب رسوبهم بيانات الراسبني بالدفعة الثانية مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج 
 

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

 يعتمــــد تخلف عن االمتحان  المنشاة 400103 هيثم كمال عبد الراضي 030
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة
 
 
 
 
 

 

 تخلف عن االمتحان  العسيرات 171311 تهاني عبد اهلل حممود  033
 تخلف عن االمتحان  العسيرات 111311 دوح امحد حممد حسام مم 030
 تخلف عن االمتحان  العسيرات 430140 دنيا صربي نور  030
 تخلف عن االمتحان  العسيرات 110700 علي حممد عابدين  031
 تخلف عن االمتحان  العسيرات 101000 حممد خضريي امحد حممد  034
 تخلف عن االمتحان  جرجا 101011 امحد مجال ابو الوفا حممد  030
 تخلف عن االمتحان  جرجا 437447 اسراء عبد القادر حممد  031
 تخلف عن االمتحان  جرجا 170013 تادرس الضبع شوقي ندها 037
 تخلف عن االمتحان  جرجا 113100 اميان حممود حممد عبد الواحد 003

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 وسبب رسوبهم بيانات الراسبني بالدفعة الثانية مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج 
 

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

 يعتمــــد تخلف عن االمتحان  جرجا 401703 شيماء ابراهيم مصطفي  000
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة
 
 
 
 
 

 

 تخلف عن االمتحان  جرجا 144030 عبد العاطي عرفات عبد العاطي 003
 تخلف عن االمتحان  جرجا 431170 حممد عبد اخلالق حممد علي  000
 تخلف عن االمتحان  جرجا 400043 عماد عبد املنعم جندي ضمراني 000
 تخلف عن االمتحان  جرجا 430000 حممد خليفة عبد الرحيم امحد  001
 تخلف عن االمتحان  جرجا 170103 حممد مدحت صربي  004
 تخلف عن االمتحان  جرجا 400400 حممود نبيل جالل 000
 تخلف عن االمتحان  جرجا 101070 مصطفي حممد مصطفي امحد  001
 تخلف عن االمتحان  جرجا 111700 ناجي امحد عبد اللطيف 007
 تخلف عن االمتحان  جرجا 114410 جنالء ناجي حممد حممد  033



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 وسبب رسوبهم بيانات الراسبني بالدفعة الثانية مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج 
 

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

 يعتمــــد تخلف عن االمتحان  البلينا 433113 اجني روبيل فاخوري اسكندر  030
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة
 
 
 
 
 

 

 تخلف عن االمتحان  البلينا 401341 سليمان مصطفي سليمان  033
 تخلف عن االمتحان  البلينا 430033 حسن حممد  صاحل بدري 030
 تخلف عن االمتحان  البلينا 170000 حممد امساعيل عبد الرؤف 030
 تخلف عن االمتحان  البلينا 431337 حممد امام عوض رشوان 031
 تخلف عن االمتحان  البلينا 431170 حممد بدري السيد امحد  034
 تخلف عن االمتحان  البلينا 400470 حممد حسان حممد امحد  030
 تخلف عن االمتحان  البلينا 140314 حممد علي مجال علي  031
 تخلف عن االمتحان  البلينا 113301 ناصر امحد ناصر امحد  037
 تخلف عن االمتحان  البلينا 100430 هاله حلمي حممد نور الدين  003

 


