
 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 03 03 51 بندر سوهاج 309930 احلسن خريي عبد احلفيظ مرسي  0
 

 يعتمــــد
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 33 03 53 بندر سوهاج 300430 مرثا مقبول سعد اهلل مسعان  5
 3061 0361 01 بندر سوهاج 303409 صهيب فتحي ياسني حممد  0
 33 03 53 بندر سوهاج 134030 االمري حممد امحد عبد العزيز  0
 1161 5461 50 بندر سوهاج 195434 لي عبد احلميد دهاني ع 1
 30 09 50 بندر سوهاج 334030 دينا كامل حممد حممد  3
 13 51 51 بندر سوهاج 355405 ة الضوي هاشم عبد اجمليداي 0
 03 05 54 بندر سوهاج 301953 صفاء امحد خلف سليمان  4
 1361 0161 01 بندر سوهاج 110103 مريم جابر نعيم بشاي  9

 3061 0461 51 بندر سوهاج 304000 منار جمدي حامد حممد  03
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز قيدرقم ال االســــــــــــــــــــــم م

 يعتمــــد 15 05 53 بندر سوهاج  190003 عبري صربي حممد عبد العال  00
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 1461 0361 54 بندر سوهاج  193000 نفني فهمي لبيب  05
 31 01 03 بندر سوهاج  130194 ي امني عال حممد مصطف 00
 1361 0061 09 بندر سوهاج  330003 مروه رضوان السيد  00
 33 00 51 بندر سوهاج  140530 مصطفي عبد الناصر صادق  01
 1061 0161 04 بندر سوهاج  133000 حممد قدري علي حسني 03
 15 05 53 بندر سوهاج  149930 حممد مجال علي حامد  00
 11 01 53 بندر سوهاج  194044 حممد فرج امحد ابو دهب 04
 15 00 04 بندر سوهاج  333995 جنات مجال حممد  09
 31 00 54 بندر سوهاج  101511 عال علي علي امحد  53

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 35 00 50 بندر سوهاج 331101 حفصة عبد الرحيم عارف سعد  50
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 11 04 00 بندر سوهاج  103009 مصطفي حسني حممد الصغري 55
 1461 0061 51 بندر سوهاج  140030 حممود مجال حممد مهران  50
 41 33 51 بندر سوهاج   د علي سهي محدتو حمم 50
 30 00 50 بندر سوهاج  119900 صفاء السيد عبد الاله 51
 30 03 51 بندر سوهاج  190139 رحاب حممد حممد علي  53
 11 03 09 بندر سوهاج  303030 جرجس عادل حليم بطرس  50
 35 05 53 بندر سوهاج  350450 جهاد عبد اهلل قاسم عبد اهلل  54
 3361 0061 09 بندر سوهاج  300050 يسر عاطف حممد علي  59
 1061 0161 55 بندر سوهاج  339434 حسام جاد الكريم عبد الرحيم  03

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 10 04 09 بندر سوهاج  305033 اجني امحد السيد ثابت  00
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 1161 0361 09 بندر سوهاج  301550 حممد امحد امني حممد  05
 30 00 55 بندر سوهاج  003109 رميون مجال جاد الكريم  00
 11 01 53 بندر سوهاج  355009 حممد رفعت سعد حممد  00
 15 03 03 بندر سوهاج   133054 دا شنوده حبيب قرياقسران 01
 19 09 53 بندر سوهاج  303399 بيشوي نبيل ذكي  03
 31 01 53 بندر سوهاج  339499 خالد امحد حممود جاد الكريم 00
 15 01 00 بندر سوهاج  353340 فادي صفوت حكيم خله  04
 1961 0361 09 وهاج بندر س 333005 حممد حازم علي عبد الرمحن  09
 1061 0061 53 بندر سوهاج 355341 امحد عمر عبد الرمحن حممد  03

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 3161 1361 01 بندر سوهاج  303090 فادي فوزي عزيز تادرس 00
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 1061 0961 04 بندر سوهاج  301930 شهاب علي سعد مسعود  05
 1061 0061 04 بندر سوهاج  143350 امحد عبد املعطي حممد عبد اهلل 00
 19 04 50 بندر سوهاج  110115 عنرت عبد الرازق عبد احلميد  00
 10 59 55 بندر سوهاج  131993 بليجرجس مجال لطفي اجل 01
 10 05 09 بندر سوهاج  303903 امساء يوسف الزهري امحد  03
 10 53 51 بندر سوهاج  300090 حمب ثابت حلمي ثابت  00
 34 04 03 بندر سوهاج  335101 امساعيل عليو حممد السيد  04
 00 04 50 بندر سوهاج  134000 بيرت يوسف سامي  09
 11 00 04 بندر سوهاج  101039 ماء حممد يوسف عبد اللطيفشي 13

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 10 05 51 بندر سوهاج  190039 خالد حسين يوسف حممد  10
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نينقيب احملام
 

 خامت النقابة

 03 10 00 بندر سوهاج  140103 حممد هالل السيد علي  15
 10 00 03 بندر سوهاج  300930 عبد املنعم مجال الدين حممد  10
 1361 0061 03 بندر سوهاج  300440 شادي عز الدين حممد حممد  10
 00 10 00 بندر سوهاج  101345 هشام عبد الصبور هاشم  11
 1361 5961 50 بندر سوهاج  193399  عشم ودي  بيرت 13
 13 00 50 بندر سوهاج  330003 حممود قدري حممود صديق 10
 13 03 53 بندر سوهاج  303114 جنالء عبد الصبور امحد  14
 33 09 50 بندر سوهاج  305054 حممود حممد هاني جالل ابراهيم 19
 30 05 55 بندر سوهاج  300040 امحد حممد امحد حممد املصري 33

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 3361 0061 00 بندر سوهاج  305935 ابانوب بشري فؤاد  30
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 11 05 50 بندر سوهاج  130099 بشري اسكندر رميون انسي 35
 00 13 50 بندر سوهاج  300333 ناجي عياد رؤف تاوضروس 30
 3061 0461 53 بندر سوهاج  301093 توني رافت ذكي اسكندر 30
 3561 0061 51 بندر سوهاج  193314 حممد عبداحلليم راغب حسن 31
 10 04 09 ر سوهاج بند 303004 مرفت منري عبد النور قديس  33
 1961 0961 53 بندر سوهاج  110500 امحد حممد عبد اهلل  30
 39 00 51 بندر سوهاج  190103 حممد فيصل عبد احلليم علي  34
 10 54 51 بندر سوهاج  350100 هاجر ممدوح حممود غامن 39
 13 05 04 بندر سوهاج  130000 حممود حممد هاشم بكر 03

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 43 13 03 بندر سوهاج  145040 عفاف حييي السيد حممد  00
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 33 03 53 بندر سوهاج  330505 صدقي صالح صدقي 05
 03 03 03  بندر سوهاج  335393 مروه حممد ابوزيد عثمان  00
 13 03 53 بندر سوهاج  100413 ناصر حممد السيد هاشم  00
 13 01 01 بندر سوهاج  334000 اية حممد امحد حممد  01
 13 00 00 بندر سوهاج  149950 حممد امحد عبد الرحيم  03
 13 00 09 سوهاج  بندر 109010 حممد رفعت حممد امحد  00
 13 5361 5061 بندر سوهاج  139000 عبد اهلل حممد عز الدين السيد 04
 13 00 00 بندر سوهاج  101433 حسناء عبد الناصر عبد النيب 09
 13 03 53 بندر سوهاج  140119 حممود امحد حممد عبد العال  43

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 13 01 01 بندر سوهاج  339300 حممد منصور امحد فهمي  40
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 13 01 01 بندر سوهاج 350545 لقاء رشوان امني رشوان  45
 13 00 00 ندر سوهاجب 119139 امحد حممد سعد حممود  40
 13 03 03 بندر سوهاج 330309 سيسيل جانو صربي رياض 40
 13 00 00 بندر سوهاج 193314 ابانوب امين فاروق صبحي  41
 13 03 53 بندر سوهاج 135044 اسامه حممد حممد امحد  43
 13 01 01 بندر سوهاج 350035 والء سري صقر عبد الاله  40
 13 59 50 بندر سوهاج 139150 د النعيم رضوانحييي رضوان عب 44
 13 01 01 بندر سوهاج 143300 رامي انور جاد اهلل جودة 49
 13 01 01 بندر سوهاج  115340 حممد سعد الدين رجب سليم  93

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 33 03 53 مركز سوهاج  103043 عبد الرمحن سيد عبد الرمحن 90
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 30 00 50 مركز سوهاج  134319 عمرو امحد انور هاشم  95
 30 00 53 مركز سوهاج  149343 عبد الرمحن خمتار حممود  90
 00 00 03 مركز سوهاج  301010 ملوجود فرحاتخمتار امحد عبد ا 90

 13 01 01 مركز سوهاج  139040 ناصر امحد حممد امحد  91
 13 05 04 مركز سوهاج  100004 عبد اهلادي عالء حممود  93
 13 03 03 مركز سوهاج  145303 امحد عبد القادر مهران  90

 45 10 51  مركز سوهاج 303000 حممود مصطفي هاشم عبد العال 94

 0061 0061 03 مركز سوهاج  300534 طارق حممد علي عطيه  99

 0061 0061 03 مركز سوهاج  300094 امحد منصور عبد السمي  منصور  033

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 14 03 55 مركز سوهاج  190003 د خلف حممود ممدوح فؤا 030
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 30 09 55 مركز سوهاج  1493930 حممود مدحت عبد الكريم  035

 35 03 55 مركز سوهاج  350303 امحد خالف جيالني امحد  030

 13 00 03 مركز سوهاج  199000 عبد املتعال امساعيل عبد العال 030

 3161 0361 51 مركز سوهاج  335910 حازم ممدوح محاد  031

 3061 0561 55 مركز سوهاج  140151 حممد حممود حممد عبد الرحيم 033
 1061 0061 50 مركز سوهاج  110404 روماني وحيد مفيد توفيق 030
 31 00 50 مركز سوهاج  300505 هاجر حممد الورداني حممد  034
 3161 0961 03 مركز سوهاج  000145 خليفة امحد حممد حجازي 039
 10 00 00 مركز سوهاج  190049 وليد امحد حممود امحد  003

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 30 01 54 مركز سوهاج  300030 رانيا سامي فؤاد  000
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 33 00 03 مركز سوهاج  194530 عاصم عبد الاله علي مصطفي  005
 13 09 00 مركز سوهاج  133040 حممود حممد هريدي عبد الاله 000
 10 01 03 مركز سوهاج  190009 امحد حممود مبدي حممود  000
 0461 1061 51 مركز سوهاج  304009 حممد حسني علي ابراهيم  001
 30 03 50 مركز سوهاج  013330 حممد عبد احلفيظ امحد حممد  003
 3361 0961 50 مركز سوهاج  330440 امحد حشمت حممد حممد شبانه 000
 0061 1361 50 مركز سوهاج  300030 امحد عبد الرحيم عبد احلميد  004
 1361 0061 03 مركز سوهاج  133333 مؤمن حممد امحد امحد  009
 1061 0061 05 مركز سوهاج  103500 علي ناصر حسني مهران  053

 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 05 15 53 مركز سوهاج  195500 حممد خلف جابر عبد الاله 050
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة
 
 
 
 
 

 

 10 00 03 مركز سوهاج  353053 مروان السعودي عبد العزيز  055
 1961 0561 00 مركز سوهاج  353104 صدام رمضان عبد العزيز  050
 19 00 01 ز سوهاج مرك 199003 حممود عبد احلكيم بدوي مزيد 050
 33 09 50 مركز سوهاج  144004  عمرو مللوم سعد عثمان 051
 3561 0161 00 مركز سوهاج  330030 رائد طلعت لطفي حامدي  053
 0061 1361 04 مركز سوهاج  330000 مها صربي يونس صديق ادم  050
 13 00 09 مركز سوهاج  193399 حممد علي بدر بدر  054
 0461 1161 50 مركز سوهاج  145400 م حممد شيخون حسن كر 059
 13 00 00 مركز سوهاج  003943 امحد يونس كامل حسنني  003



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 13 00 51 مركز سوهاج  305500 خلف امحد حسن حممد  000
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 1061 5361 51 مركز سوهاج  330430 ياسر السيد امحد حممد  005
 33 03 53 مركز سوهاج  149403 فاتن خبيت حممد خبيت  000
 1361 0061 9 مركز سوهاج  300001 حممد عدل الدين عمر حممد  000
 1061 0561 55 مركز سوهاج  109090 حاته حممد عبد القادر صابر ش 001
 10 50 03 مركز سوهاج  140394 حممد فتحي حممد السمان  003
 1961 0061 51 مركز سوهاج  145405 عماد السيد امساعيل امحد  000
 11 03 9 مركز سوهاج  330100 حممود حممد عبد املعتمد امام  004
 35 00 54 مركز سوهاج  300099 الرؤف ريهام امحد عبد 009
 11 03 09 مركز سوهاج  304500 مروه عبد الرحيم عبد العال  003
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 39 00 51 مركز سوهاج  190019 امساء حممد صادق عبد الكريم  000
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 30 03 51 مركز سوهاج  103943 حممد السيد فيصل عبد احلميد  005
 13 00 03 مركز سوهاج  145553 امساء حسني سالمه حسني  000
 13 01 50 مركز سوهاج  303001 رمضان ساملان ابو احلسن  000
 19 00 51 مركز سوهاج  339410 علي حممد عامر مجانه  001
 0461 1061 50 مركز سوهاج  103500 عال حسن عبد الكريم رضوان 003
 1061 0161 55 مركز سوهاج  190033 اسعد عبد الباقي عبد السمي  000
 33 03 53 مركز سوهاج  135100 حيدر فاضل مجعه 004
 00 13 50 ركز سوهاج م 300903 صفاء حممد متولي حممد  009
 13 03 0 سوهاج  مركز 350100 هيثم العربي السيد مهدي  013
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 13 01 01 سوهاج  مركز 140301 امحد عمر خطاب صديق  010
 

 ابة العامة عضو النق
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 13 00 09 سوهاج  مركز 300115 حممد عبد اهلادي عبد العزيز 015
 13 01 1 سوهاج  مركز 330005 عمر خمتار عبد العواض حممد  010
 33   03 53 اخميم 333041 هاني امحد همام خبيت 010
 33 03 53 اخميم 141050 حممد عصام علي حممود  011
 33 03 53 اخميم 331004 امحد رشاد امحد حجازي 013
 31 03 09 اخميم 339105 امحد ابراهيم علي امحد  010
 00 11 03 اخميم 300550 شريف عبده عبد اهلادي حممد 014
 14 03 04 اخميم 300440 شاهر صربي سعد سيفني  019
 3361 0061 51 اخميم 134353 علي امحد علي نسيم  033
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 30 10 03 اخميم 195040 حممد عالء حممد هاشم  030
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 14 03 04 اخميم  330000 حممد رجب حممود  035
 33 00 09 اخميم  334905 حممد شعبان حممد امحد  030
 33 01 50 اخميم  103333 امحد عبد الغين قدري خضريي  030
 40 33 50 اخميم  300119 حممد فؤاد عبد الاله هاشم  031
 03 10 00 اخميم  143000 حمروس الشافعي امحد حممد  033
 13 05 04 اخميم  105443  خالد عبد البدي  عبد اهلل خالد 030
 1961 0561 00 اخميم  199904 امحد حممود طلعت ابو الفتوح  034
 3361 0461 04 اخميم  190005 حممد امحد حممد امحد  039
 33 05 04 اخميم  133390 حممد السيد امحد مصطفي  003
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 4061 1461 51 اخميم  334099 حسني خلف عبد الاله حممد  000
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 3061 0561 55 اخميم  100909 حممد خريي حسني حممد قطب 005
 13 09 00 اخميم  300140 امحد مصطفي هاشم  000
 3361 0061 09 اخميم  119513 هيثم حامد حممد عبد اهلل  000
 3061 0961 00 اخميم  100005 مصطفي كامل علي  001
 33 03 00 اخميم  190331 شريف حافظ حسن حممود  003
 3061 0061 04 اخميم  140150 امحد حممد حممد ابو رحاب 000
 4361 1161 51 م اخمي 100355 حممد خلف فوزي لبيب 004
 3061 0061 00 اخميم  330440 محدي امحد حممد امحد  009
 33 10 01 اخميم  109301 اهلامي عطا عباس عبد الرمحن 043
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 00 10 03 اخميم  100003 اكجرجس ناجي بدرس سدر 040
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 40 14 51 اخميم  301300 رياض امحد حممود حممد  045
 1561 0161 00 اخميم  190955 سامح راجح وحيد  040
 3561 0061 01 اخميم  104301 حممد امحد عارف صربه  040
 13 00 00 اخميم  145000 خليفة امحد شحاتهعبد الرازق  041
 0061 3561 01 اخميم  303000 حممد عبد احملسن حسن علي  043
 45 19 50 اخميم  330000 نها ناصر رشاد عبد اهلل  040
 40 14 53 اخميم  350093 اية مجال امحد حممد  044
 4561 3361 03 اخميم  195400 نها عبد اهلل جاب اهلل رضوان  049
 43 19 50 اخميم  339090 اية السيد حامد السيد  093
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 13 53 50 اخميم  330309 عصام الديب حممود رشوان  090
 

 عضو النقابة العامة 
 

 امنينقيب احمل
 

 خامت النقابة

 3361 1361 03 اخميم  303313 امين السيد ابو دوح حسن  095
 03 10 09 اخميم  305005 عاطف حممد حامد حممد  090
 0961 1061 51 اخميم  335004 امحد محدي ابوزيد عبد اجلليل 090
 0061 1061 53 اخميم  333001 امحد عز امحد عبد العزيز  091
 43 11 51 اخميم  194000 عبد البدي  عبد احلميد عمرو  093
 03 10 03 اخميم  133034 حسن ممدوح الطاهر مهين  090
 31 13 01 اخميم  300304 امحد عبده عبد اهلادي حممد  094
 3561 0061 09 اخميم  301103 ابراهيم عزت حسن حممد  099
 40 35 50 اخميم  339004 هدير حنفي حممود امحد  533
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 0961 1361 50 اخميم  353319 رضا حممد الزهري خليفة  530
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 3361 1061 01 اخميم  100500  امحد عزت عبد اجمليد مصطفي 535
 4361 3061 09 اخميم  193403 امحد ناجي عبد الكريم معتوق 530
 4961 1961 03 اخميم  300000 رشا حممد صدقي هاشم  530
 0961 1361 50 اخميم  531050 سحر رمضان علي حسنني  531
 40 19 50 اخميم  145330 شفاء علي يوسف السيد  533
 0361 0361 03 اخميم  304500 ت ممدوح حممد عبد الاله مريف 530
 34 00 51 اخميم  300300 مرزوق ثابت رسالن سعيد  534
 13 03 53 اخميم  104450 مروة اسعد دسوقي  539
 3461 0961 09 اخميم  300019 حممود ناصر حممد جاد اهلل  503
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 1061 0361 00 اخميم  100000 حممد حممد رابح صديق 500
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 00 04 51 اخميم  303509 مالك صبحي حبيب ميخائيل  505
 13 00 03 اخميم 100330 ربيعي عبد الاله حممد عيسوي 500
 93 33 03 ساقلته 330343 فاطمة حييي عبد الغفار بدوي  500
 0361 0061 59 ساقلته 300005 عبد العاطي حممد السيد  501
 4361 3061 51 ساقلته 141300 امحد معروف امحد عبد العال 503
 30 05 09 ساقلته 140300 امحد علي حامد فاضل  500
 3061 0061 53 ساقلته 300934 ني علي حماربحممد حس 504
 3061 1361 00 ساقلته 333904 بهاء الدين امحد حممد 509
 43 30 03 ساقلته 141500 منتصر ممتاز حممد  553
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 4061 3461 09 ساقلته 331403 م جعفر علي عصا 550
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 4061 3561 51 ساقلته 140590 احلسني عبد اجلابر امني مسعود 555
 34 10 00 ساقلته 140130 حممود حسن السمان حممد  550
 49 30 54 ساقلته 300303 نادية مصطفي السقطي امحد  550
 00 13 50 ساقلته 300090 صابرين حممد السيد حممد  551
 30 04 51 ساقلته 350330 احلسناء امحد راضي حممد  553
 49 30 51 ساقلته 330044 اسالم عصام السيد مهدي  550
 0061 1961 04 ساقلته 100109 مصطفي خبيت خلف خلف اهلل  554
 31 31 ــــــــــ اقلتهس 131030 هدير سعيد حممد  559
 33 03 53 دار السالم  331900 فهمي عبد الغفار فهمي  503
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 03 03 03 دار السالم  139490 امحد السيد امحد عبد الغفار 500
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 33 03 53 دار السالم  309004 عبد اهلل امحد خليفة امحد  505
 33 03 53 دار السالم  143033 عماد امحد حافظ عمر  500
 43 33 53 دار السالم  330934 ابراهيم حسني ابراهيم  500
 95 35 03 ر السالم دا 353334 عالء حليب عبد اهلادي  501
 4561 1061 51 دار السالم  303300 اشرف عبد املنصف ثابت  503
 05 01 50 دار السالم  305310 حممد علي امساعيل  500
 10 04 09 دار السالم  139003 حممد عبد احلميد حممد خليفة 504
 3161 0361 09 دار السالم  030993 وائل عبد الغين حممد حسن  509
 01 19 03 دار السالم  300590 حامت سعد امحد سليمان  503
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 04 19 09 دار السالم  144191 مينا محاية ثابت عبد املسيح  500
 

 عضو النقابة العامة 
 

 قيب احملامنين
 

 خامت النقابة

 30 03 01 دار السالم  194301 مصطفي حممود السمان صديق  505
 1061 0361 00 دار السالم  100104 عالء رفعت امحد سليمان  500
 4061 1061 03 دار السالم  190130 حممد علي صاحل علي  500
 4561 1561 03 دار السالم  330940 احسان رفعت سعد الدين علي  501
 0161 1461 00 دار السالم  131119 امحد علي فهمي ابراهيم  503
 44 30 51 دار السالم  101330 امل علي امحد حمي 500
 09 30 03 دار السالم  305504 حسن علي حممد ابو اجملد 504
 13 00 00 دار السالم  103099 حممد محدي علي سليمان  509
 0061 1361 00 دار السالم  330134 اجمليد حفينرمضان رجب عبد  513
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 3161 0961 03 دار السالم  195030 كرم االدهم حممد  510
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 
 النقابة خامت

 31 00 04 دار السالم  190000 حممد جابر حممود حممد  515
 33 00 09 دار السالم  331940 كريم محدي امحد عبد اللطيف 510
 0061 1361 00 دار السالم  303300 طارق امساعيل حممد سليمان  510
 41 11 03 دار السالم  300310 حممود كامل السيد امحد  511
 01 19 03 دار السالم  333000 ي ابراهيم هالل رفاعي اهلام 513
 4961 1961 03 دار السالم  300004 امحد مجال حممد ابو بكر  510
 90 30 03 دار السالم  330053 ابرام ارمانيوس بشارة  514
 4361 1161 51 دار السالم  304453 االمري عبد الراضي كمال كامل 519
 0561 1061 04 دار السالم  339004 حممد هيثم حممد محدان  533
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 0461 1061 50 دار السالم  004943 ليلي طاهر عبد املديد الراوي 530
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 30 00 03 دار السالم  190900 مسر عالء الدين حشمت امحد  535
 00 03 51 دار السالم  355000 حممد السيد امحد عبد الرحيم 530
 39 15 00 دار السالم  304000 حممد حازم حممد عبد اللطيف 530
 0561 1561 53 دار السالم  301503 حممد الضب  شعبان  531
 33 05 04 دار السالم  305030 طالل عبد القادر عبد اجمليد علي  533
 10 00 53 دار السالم  303030 حممد رفاعي كراره عبد القادر  530
 93 33 03 دار السالم  300300 االء فرج حممد عبد احلميد  534
 0461 3361 04 دار السالم  304100 امحد عز الدين السيد علي  539
 03 03 03 دار السالم 144003 عصمت امحد ضرار  هيام 503
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 3461 0061 51 المراغة  105101 انغام متولي جاد الكريم  500
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 3961 0961 53 المراغة  119944 عبد اهلل امحد عبد املولي امحد  505
 0361 1561 50 المراغة  000003 فاطمة حسني امحد عبد الرحيم 500
 09 11 50 المراغة  113010 هبه حسني امحد عبد الرحيم  500
 39 13 09 المراغة  309003 حممد خلف جالل يوسف  501
 1361 0161 50 المراغة  143513 يق فرج صديق حسن صد 503
 0961 1061 51 المراغة  355000 مياده حممد امحد حممد  500
 04 04 03 المراغة  190130 اماني امحد حممود القاضي 504
 0161 0161 03 المراغة  305501 جهاد حممود توفيق حممد  509
 1961 1961 ـــــــــــــ المراغة  100909 امحد حسني حممد  543
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 13 13 ـــــــــــــ المراغة  003001 شرييهان حممود اسيد  540
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 00 10 50 المراغة  109005 نوده نظمي خبيت عطية ش 545
 4061 1061 03 المراغة  304541 مريم ميخائيل جنيب  540
 1961 0361 50 المراغة  109054 اميان ناصر عبده حمفوظ 540
 03 10 51 المراغة   جنالء امحد مصطفي اسيد  541
 1461 00 00 المراغة  143130 امحد سراج الدين علي هاشم  543
 31 00 50 المراغة  103991 نهي عبد الفتاح عثمان  540
 13 00 00 المراغة  331000 احلسن حممد حسن حممد  544
 00 14 09 المراغة  303043 امحد حسني عبد الرحيم 549
 00 10 50 المراغة  139100 هند طه حممد عبد الوهاب 593
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات درجة التحريري درجة الشفوي املركـــــز القيدرقم  االســــــــــــــــــــــم م

 يعتمــــد 05 10 04 المراغة  194300 منال امحد ابو ضيف حممد  590
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 0161 1061 04 المراغة  339933 رمضان السيد ابو عامر حممد  595
 13 00 03 المراغة  190001 خلف علي خلف اهلل  رمضان 590
 3161 0461 00 المراغة  300350 كريم حممد شوقي حممد  590
 00 14 03 المراغة  193300 امحد خليلي حممد خليلي  591
 3361 0061 03 المراغة  300593 هشام عبد الناصر عبد اللطيف 593
 33 00 03  المراغة 103093 علي فنجري علي فاضل  590
 3561 0361 03 المراغة  190991 امساعيل فتحي امساعيل ا محد  594
 00 10 53 المراغة  330031 حممد امحد حممود السيد  599
 3161 1361 01 المراغة  100503 شاهني حممد سليم نصر  033
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات التحريريدرجة  درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

 يعتمــــد 39 10 04 المراغة  300113 امحد حممد امري حممد  030
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 0061 0061 50 المراغة  141003 امل زيدان حممد عبد الرحيم  035
 1461 0561 03 المراغة  109100 عبد العال امحد عبد احلميد  030
 3061 0061 53 المراغة  190003 امساء مجال عبد الرمحن حممد  030
 4961 3061 51 المراغة  350030 سهام السيد خلف اهلل  031
 3961 0161 50 المراغة  101003 امساء امام صابر حسن  033
 49 30 51 المراغة  350550 نرجس مجال امحد جاب اهلل  030
 0361 0961 50 المراغة  304003 صام سالمه عثمان حممد ع 034
 33 03 50 المراغة  103511 مرثا عزت عطاني راشد  039
 04 04 03 المراغة  141000 هدي جمدي فتحي  003
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 3061 0961 01 المراغة  305100 ماجد حممد فارس 000
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 13 01 01 المراغة  053039 هاني حممد سليم نصر  005
 4061 1361 51 المراغة  110333 حممد حمافظ عبد العال حممد  000
 4061 1361 51 مراغة ال 130990 نوره حممد نور الدين شليب 000
 30 00 00 المراغة  199000 حشمت عبد الفضيل عبد الرحيم  001
 00 11 04 المراغة  301309 امحد نشات فتحي علي  003
 0061 1561 50 المراغة  304900 حسام الدين سامي ذكي هاشم  000
 0061 1961 01 المراغة  193010 عبد االحد مجال الدين امحد  004
 1561 0361 03 المراغة  090390 وليد مهين ابو احلسن ممد  009
 4561 3061 09 المراغة  335330 عمران حممود عمران امحد  053
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 03 10 09 المراغة  304000 نادية صابر حربي اسكاروس  050
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 11 00 55 المراغة  100090 امحد مجال امحد علي  055
 10 05 01 المراغة  140905 حممد علي خديوي امحد  050
 40 33 50 المراغة  195113 حممود حممد مصطفي حممد  050
 0461 1061 51 المراغة  305509 علي  حسن فيصل عقل 051
 31 03 09 المراغة  330095 السيد حممد عبد العال السيد  053
 19 00 51 المراغة  330000 امحد حممد عبد الراضي  050
 3061 0161 09 المراغة  190330 صالح عدلي حسني حممد  054
 13 01 01 المراغة  140330 رضائي فارس شوقي ناشد 059
 35 00 01 طهطا  330335 دينا عبد النيب حممد السيد  003
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 3061 0961 50 طهطا 303943 امريه ثابت حممدين حامد  000
 

 عضو النقابة العامة 
 

 امنينقيب احمل
 

 خامت النقابة

 30 00 04 طهطا 190500 امحد عادل بدوي سليمان  005
 95 35 03 طهطا 300500 االء ابراهيم حممد شحاته  000
 90 30 03 طهطا 303310  امساء خالد امحد علي 000
 3961 0561 50 طهطا 103009 صباح كرمي ملك تناغو  001
 05 13 03 طهطا 131350 وائل عبد الرؤوف عبداحلافظ  003
 34 01 50 طهطا 140413 رانده ماهر فتحي حممد علي  000
 0061 1561 55 طهطا 199350 حممد عبده حسن حسانني 004
 13 05 4 طهطا 334340 عبد احلليم عبد العال حممد  009
 1361 0561 50 طهطا 190134 اميان السيد امحد السيد  003
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 0461 1061 51 طهطا 110099 حممد ممدوح حممد فرغلي  000
 

 عضو النقابة العامة 
 

 نقيب احملامني
 

 خامت النقابة

 13 03 53 طهطا 309503 عمر حممود عبد احلميد  005
 1361 0061 01 طهطا 133440 اهلل امحد عبد العال علي عبد 000
 4361 1361 03 طهطا  كرمية عادل ابو شامه حممد  000
 00 00 03 طهطا 103550 اهلام امحد امحد علي  001
 30 13 00 طهطا 331950 عمرو شعبان عبد احلليم حممد  003
 33 00 09 طهطا 330151 عمرو امحد حممد سيد  000
 0061 0461 51 طهطا 300909 ح عادل شوقي عطاهللصال 004
 35 00 04 طهطا 195411 هاجر ثابت عبد النعيم حممود 009
 1061 0961 01 طهطا 331433 ظهره عبد احلكم السيد  013
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 1061 0461 01 طهطا 193445 امحد سيد سعيد هريدي  010
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 04 10 51 طهطا 100013 لبين امحد حسين مصطفي  015
 3061 0061 00 طهطا 133090 عبد الرمحن رمضان عالم حسن  010
 3361 0061 51 طاطه 353303 حممد امحد سيد مصطفي  010
 4361 3061 09 طهطا 304550 حممود امحد مدني حممد  011
 10 03 01 طهطا 119000 حذيفة حممود ابو الفضل  013
 0961 1561 50 طهطا 300300 مارينا راضي خبيت سليمان  010
 0361 1061 51 طهطا 334143 سهري البدري ابراهيم يونس  014
 19 04 50 طهطا 190910 ود عالء امحد حممد حمم 019
 1061 0361 01 طهطا 131011 امحد السيد حممد حممد  033
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 30 00 53 طهطا 141005 اشرف مرتضي محدي امحد  030
 

 العامة عضو النقابة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 03 15 04 طهطا 331404 عبد اللطيف حممد عبد اللطيف 035
 00 09 51 طهطا 334350 امحد سامل جالل حممد  030
 01 10 55 طهطا 300091 حممد مجال امحد خالف 030
 34 00 50 طهطا 104303 يوسف حسن عارف السيد  031
 13 00 00 طهطا 143930 سني حامد صالح حممد ح 033
 1461 0361 04 طهطا 331001 اسالم حممد جنيب عاطف  030
 1061 0461 03 طهطا 145943 حممد حلمي حممد عبد الرمحن  034
 4061 1461 51 طهطا 335444 انور كمال عبد اهلل حممد  039
 3061 0461 03 طهطا 139143 وليد عادل حممد عقل  003
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 1061 0361 01 طهطا 140330 عنرت فتوح حممد سيد 000
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 0361 1461 04 طهطا 100030 حممد عبد الناصر عبده  005
 3061 1361 00 طهطا 330355 بيرت مجيل حسن  000
 00 10 50 طهطا 110444 سامي عزت سامي توما  000
 0361 1161 50 طهطا 100099 اشرف شعبان عبد العال  001
 31 01 53 طهطا 149300 صفية لطفي حممد علي  003
 00 10 53 طهطا 191000 رضا حممد عبد اللطيف  000
 04 10 50 طهطا 330343 ت عزيز منقريوس مينا ثرو 004
 41 11 03 طهطا 133404 حسناء حممود امحد عبد املوجود 009
 05 15 53 طهطا 190353 شنودة رافت تامر خبيت  043
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 13 00 01 طهطا 330035 ئد عبد الرمحن سيد امحد را 040
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 0161 1361 09 طهطا 304030 حممد السيد عبد الفضيل امحد  045
 31 00 50 طهطا 333410 محدي حممد عبد الرؤوف 040
 01 1061 50 طهطا 130045 الفت عبد اهلل رياض بنيامني 040
 13 00 03 طهطا 100043 ابانوب نعيم عزيز يوسف 041
 10 00 03 جهينة  103030 حممد ابو عقيل حممد امحد  043
 33 01 01 جهينة  330030 مؤمن حممد حممود السيد  040
 3061 0061 03 جهينة  303303 سومه حممد حممد  044
 3361 0061 09 نة جهي 353350 مايسة ابراهيم حممد علي  049
 00 10 50 جهينة  114015 مروه السيد امحد علي  093
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 03 03 03 جهينة  301300 امحد حممود ابوزيد حممود  090
 

  عضو النقابة العامة
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 49 31 50 جهينة  199305 حممد فتحي رفاعي مسلم 095
 4961 3061 51 جهينة  300000 اسالم عطيه عبد اللطيف حسن 090
 90 39 55 جهينة  143154 ابراهيم امحد خلف اهلل حممد  090
 40 35 51 جهينة  000019 مدحت عبد الرمحن امحد  091
 0061 1061 50 جهينة  103050 طفي سيد انور حممد مص 093
 14 00 50 جهينة  140435 يامسني عبد الرحيم علي امحد  090
 3061 0561 09 جهينة  140900 عبد احلميد حممود عبد احلميد 094
 10 00 03 جهينة  109000 حممد ابراهيم خلف اهلل  099
 1361 0161 50 جهينة  300030 حممد منري حممد امحد  033
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 39 15 00 جهينة  100010 حممود جابر حممد عثمان  030
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 30 00 53 جهينة  300501 ل حممد هاني مجال ابو الفض 035
 35 00 50 جهينة  333509 حممود حممد امحد حممد  030
 34 00 51 جهينة  100000 ضياء الدين حممد السيد  030
 34 13 04 جهينة  333394 حممد شحاته عبد اهلل ابواحلسن 031
 39 13 09 جهينة  113093 هيثم حممد سليم امحد  033
 04 10 51 جهينة  330100 ي حممد ابراهيم اميان خري 030
 1061 5461 51 جهينة  140311 امحد عاطف خضريي  034
 34 15 03 جهينة  303000 حممد سامل حممد عوض  039
 05 00 51 جهينة  331130 حسن عبد الواحد امحد حممد  003
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 10 05 50 جهينة  301001 حممد مزيد علي امحد  000
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 39 13 09 جهينة  100004 هاني عبد الرحيم امحد علي 005
 04 10 51 جهينة  300003 سيد ممدوح عبد النعيم علي  000
 31 01 03 جهينة  309093 هيام حممد علي حممود  000
 30 03 51 جهينة  305505 حسام محاده سعد حممد  001
 31 01 03 جهينة  193431 امحد كمال ابو حجازي االمري  003
 13 01 01 جهينة  300013 امساعيل امحد السيد امحد  000
 00 11 04 ينة جه 309013 حممد رشاد فلعوص امساعيل 004
 1461 0061 01 جهينة  333393 امحد حممد عبد العال حممد  009
 30 10 0 جهينة  130004 حممد صالح امحد مسلم  053
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 40 14 51 جهينة  300340 حممد فتحي فارس علي  050
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 03 03 50 جهينة  100334 امساء عبد الغفار حممد  055
 40 35 50 جهينة  330090 حممد امحد طه امحد  050
 0061 1361 01 جهينة  199050 حامت عاطف ابراهيم حممد  050
 05 00 51 جهينة  333100 يوسف البدري يوسف ابراهيم 051
 3961 1061 01 جهينة  303413 ضياء الدين صفاء مرسي 053
 30 01 03 جهينة  105505 علي ابو حجازي علي قناوي  050
 30 00 03 جهينة  109500 ثابت ابراهيم خضريي ابراهيم  054
 1061 0461 09 جهينة  300334 امحد حممد امحد االمري  059
 13 05 50 جهينة  331004 اية فوزي حممد  003
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 40 1961 51 جهينة  333400 امساء علي ابراهيم رمضان  000
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 امت النقابةخ

 01 13 51 طما  سلمي حسني يوسف حسني  005
 03 01 51 طما  والء فتحي صابر امساعيل  000
 33 00 03 طما 330010 حممد مجال عبد املنعم  000
 04 10 50 طما 300009 زكري صفوت زكري يوسف 001
 30 05 51 طما 105000 مجال عبد الرحيم حممد  003
 30 00 04 طما 190030 د علي حممد انور امح 000
 10 00 00 طما 330150 حممد حممود حممد عبد الرمحن 004
 04 04 03 طما 150100 حممد حسن صبحي امحد  009
 00 15 50 طما 109110 عبد الرمحن امحد عبد الرمحن 003
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 34 15 03 طما 190409 زاهر امحد مصطفي سعد  000
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 13 03 03 طما 143093 وليد حممد خالف حممد  005
 14 00 00 طما 191304 حازم حممود حممد عبد العال  000
 11 04 00 طما 335935 نصر  حسن امحد حامد 000
 33 03 50 طما 304013 يسرا عادل عبد اخلالق حسان 001
 30 00 04 طما 195000 لبين عبد العزيز امحد حممد  003
 01 13 51 طما 301093 منال عبدالرمحن ابراهيم رفاعي 000
 14 03 04 طما 301031 مريم زكري شوقي اسكندر 004
 33 01 51 طما 330400 بد الالهميين حممد حممد ع 009
 3361 0561 04 طما 300400 مريم مجال علي حسانني  013
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 13 01 50 طما 100305 عزة حممد عباس ابراهيم  010
 

 بة العامة عضو النقا
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 00 00 50 طما 110440 مسر ثروت ابو دهب 015
 14 00 01 المنشاة 330300 حامت حممد حسن حممد  010
 33 03 53 المنشاة 355014 اسالم عبد احلميد رياض  010
 30 05 51 المنشاة 193449 امحد صربي حسن عبد الظاهر 011
 31 00 50 المنشاة 191451 د الشمبلي امحد حممود حمم 013
 11 03 51 المنشاة 133315 طه امني حممد حممد  010
 13 09 00 المنشاة 300950 طارق منصور عبد احلميد يوسف 014
 3061 0561 50 المنشاة 330190 مؤمن حممد امني  019
 30 03 01 المنشاة 040043 حممد علي حامد مغربي  033
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 30 03 50 المنشاة 333500 حممود مجال حممد ابو زيد 030
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 30 03 50 اةالمنش 194030 حممد امحد عبد اجمليد حممد  035
 19 03 09 المنشاة 303401 امحد علي صابر امحد  030
 3961 0961 53 المنشاة 304000 وليد عبد احملسن امني رشوان 030
 10 04 09 المنشاة 140190 امحد حمروس شليب  031
 35 00 04 المنشاة 303003 علي صابر علي امساعيل  033
 00 04 51 المنشاة 190033 حممد عبد العليم امحد رابح 030
 30 00 09 المنشاة 300301 حممد موسي عز الدين امساعيل 034
 0061 1561 51 المنشاة 331135 حسن علي صابر امحد  039
 03 01 51 المنشاة 193033 عمرو حممد علي حممد  003
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات تحريريدرجة ال درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

 يعتمــــد 13 00 09 المنشاة 011414 مصطفي عبده الصاوي  000
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 3561 0061 09 المنشاة 300390 حممد حممود ابراهيم امحد  005
 3161 0061 50 المنشاة 301010 علوي البدري طه حممود  000
 13 00 51 المنشاة 110530 حممود ناصر فراج حممد  000
 3061 0061 09 المنشاة 300930 توماس انس عدلي قزمان 001
 1061 0361 00 المنشاة 140501 حممود صالح عبد احلميد حفين 003
 0361 0961 50 المنشاة 033533 رجب ابو الفتوح راشد  000
 3061 0061 53 المنشاة 153550 وائل حممد حممود امحد  004
 3161 0461 00 المنشاة 101001 ياسر بلوم صادق  009
 39 04 50 المنشاة 305333 امحد حمروس رشدي عثمان 043
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 33 01 50 المنشاة 330990 مان عمر سليمان امحد سلي 040
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 4061 1161 54 المنشاة 130090 نسمة حممود يوسف امحد  045
 3561 0061 01 المنشاة 100005 حممد عطا مرسي  040
 1361 0361 53 المنشاة 143505 نارمني ناصر عباس عثمان  040
 40 10 50 المنشاة 144009 وفاء جوده حسني علي  041
 3561 0561 53 المنشاة 145033 عبد الناصر حممد حسن ابو العال 043
 31 01 53 العسيرات  حممد عبد العزيز حفين امحد  040
 30 03 50 العسيرات 300400 وفاء عبد الرازق علي حممد  044
 30 01 09 لعسيراتا 353035 حممود رافت الصاوي حسن  049
 30 01 04 العسيرات 350000 اسالم بكري حفين امحد  093
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 35 03 03 العسيرات 100955 عبد اهلل حممد عبد اهلل الشيمي 090
 

 ابة العامة عضو النق
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 01 13 51 العسيرات 115000 عالء ابو احلمد حممود  095
 00 11 09 العسيرات 030394 ياسر علي عبد الرمحن امحد  090
 30 03 04 جرجا 119543 طارق فوزي السيد  090
 0061 0061 50 جرجا 339900 ريهام عبد الناصر عبد العال  091
 3061 0361 01 جرجا 100045 مينا رافت عدلي خلة  093
 0061 0461 51 جرجا 109090 بوال كمال بطرس حنا 090
 3061 0961 51 جرجا 339009 هناء سليمان السيد عبد الرحيم 094
 00 15 51 جرجا 330003 فاطمة سليمان السيد  099
 31 09 53 جرجا 130900 مصطفي حسني مصطفي حممد  133
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 00 09 50 جرجا 301019 وفاء شوقي علي امني  130
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 1161 0361 01 جرجا 119045 ابانوب اكرم عزت خلة  135
 31 05 50 جرجا 303100 نورا نزيه علي  130
 09 10 54 جرجا 304010 جنالء فتحي ابراهيم حممد  130
 30 04 03 جرجا 335059 حممد مجال االمري امحد  131
 35 01 00 جرجا 100310 حممد عبد احلميد ابو زيد  133
 13 00 03 جرجا 100003 عبد الناصر حممد سيد خليل  130
 3561 0361 03 جرجا 091150 امحد رافت رشاد  134
 0961 1361 50 جرجا 300509 اميان رمضان امحد  139
 0361 1361 53 جرجا 111331 امحد عبد الرحيم امحد  103
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 3361 1361 03 جرجا 190034 خالد مجال عبد الناصر  100
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 40 10 54 جرجا 141490 بسمه حممد فؤاد  105
 30 13 00 جرجا 104900 امحد ناصر السيد  100
 3361 0961 00 جرجا 101953 كرم زين العابدين عبد العظيم 100
 03 10 09 جرجا 301004 عبد الرمحن عطيتو امحد  101
 93 33 03 جرجا 304100 حممود عادل صادق حسن  103
 3061 0961 01 جرجا 130090 نعمان حممد سعيد  100
 1561 0061 50 جرجا 144100 مصطفي حممد عوض  104
 45 10 51 جرجا 143009  حممد عبد املنعم صاحل حممد 109
 3361 0961 00 جرجا 300531 ت عبد املسيح اندرو جود 153
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 4961 3061 54 جرجا 100050 صاحل مجال امحد  150
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 
 لنقابةخامت ا

 40 13 50 جرجا 301410 رحاب حممود خمتار  155
 4061 1461 53 جرجا 103109 سارة شعبان عبده  150
 05 00 51 جرجا 300903 ابراهيم ابو اجملد حممد  150
 3061 0461 03 جرجا 305514 محدي محام عبد الرحيم 151
 30 04 01 جرجا 300030 فادي جودت عبد املسيح  153
 35 00 04 جرجا 100049 امحد البدري السيد حممد  150
 39 10 04 جرجا 101053 وائل قعود بيومي  154
 40 10 54 جرجا 339135 ابراهيم عثمان حممد ابراهيم  159
 31 09 03 جرجا 144004 حممد مصطفي امحد امحد  103
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 3561 0161 00 جرجا 335330 عبد اللطيف امحد امحد  100
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 4361 1561 54 جرجا 140900 مروة عبد اهلل امحد  105
 93 30 50 جرجا 301905 شيماء ابراهيم مصطفي  100
 00 00 50 جرجا 190000 عبد احلميد علي امحد  100
 3061 0361 51 جرجا 109500 جاد الكريم علي جاد الكريم 101
 30 04 01 جرجا 139900 امحد عبد احلليم علي  103
 11 03 01 جرجا 300053 ابانوب منري يسي سعيد بباوي 100
 3061 0061 00 جرجا 300154 حممد سعدي امحد عبد احلليم 104
 34 13 04 جرجا 303004 وليد السيد توفيق  109
 0461 0461 03 جرجا 300009 حممود امساعيل سامل  103
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 0061 0061 03 جرجا 300035 االء عبد التواب حممد  100
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 39 09 53 جرجا 190030 مسر عبد النعيم حممود  105
 30 13 00 جرجا 330514 عزيز حارس عزيز 100
 00 10 53 جرجا 330545 علي عالء الدين امحد  100
 0461 1461 53 جرجا 110339 حازم حممد امحد عبد الرحيم 101
 3361 0961 00 جرجا 194035 حسام السيد عبد الراضي 103
 10 01 04 جرجا 300904 حممد عبد اللطيف عبد العال 100
 4061 1061 03 جرجا 303351 هيام عادل كمال عالم  104
 3961 0961 03 جرجا 190430 عبد الباقي شوقي امحد  109
 0961 1061 54 جرجا 301433 حسناء حممد امحد  113
 



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 0061 1061 03 جرجا 139030 صالح حممد فريد جربيل 110
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

  خامت النقابة
 
 
 
 
 

 0061 0461 51 جرجا 335441 ياجني روبيل فاخور 115
 39 10 04 جرجا 194344 تهاني عبد اهلل حممود  110
 30 01 04 البلينا  105010 السيد عز الدين السيد  110
 09 33 09 البلينا 300501 امين حممد اليمين  111
 40 33 50 البلينا 300401 اسامه حممد عبد احلميد  113
 00 11 09 البلينا 333054  احلسن حممد حممود علي 110
 45 33 55 البلينا 303140 اسالم عاطف حافظ  114
 33 01 01 البلينا 105545 اسامه عز العرب حممد  119
 00 11 09 البلينا 300135 حممد عبد الشايف حممد ايوب 133



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

 مالحظــــات جمموع الدرجات يريدرجة التحر درجة الشفوي املركـــــز رقم القيد االســــــــــــــــــــــم م

 يعتمــــد 93 31 51 البلينا 569695 حممد رفعت امحد رفاعي  130
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 09 33 09 البلينا 300300 مصطفي حممد عبد اللطيف 135
 03 11 50 البلينا 305039 حممود عفيفي حممد  130
 41 33 51 البلينا 330104 ل جربيل حممود فيص 130
 33 01 01 البلينا 199104 حممد ابراهيم قاسم ابراهيم 131
 10 05 01 البلينا 194009 ماري خبيت يوسف  133
 39 01 50 البلينا 300430 مرثا مقبول سعد اهلل  130
 39 13 09 البلينا 100913 علي عاطف حممود علي  134
 45 33 55 البلينا 190901 عبد اجمليد علي اسعد حممد  139
 05 01 50 البلينا 300900 عزة فتحي علي  103
  



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 01 13 51 البلينا 194000 علياء عبد النظري علي  100
 

 نقابة العامة عضو ال
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 93 33 03 البلينا 333050 نرمني االمري  متام عبد احلميد  105
 00 13 50 البلينا 115503 ريهام ربي  امحد قاسم  100
 03 03 03 البلينا 300459 ريهام رحيم علم الدين  100
 09 10 51 البلينا 199900 هويدا خلف عبد العال  101
 41 11 03 البلينا 301305 مسيحة مجال امحد  103
 41 11 03 البلينا 301099 فريدة شوقي حنيدق 100
 00 11 04 البلينا 333195 شيخون عبد اهلادي حممود  104
 93 33 03 البلينا 334400 كرمية حممد عبد احلميد 109
 03 13 53 البلينا 199090 كريلس ثروت رزق 143
  



 
 

 

 

 

 نقابة احملامني الفرعية بسوهاج  

 اة ــد احملامــمعه      

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

 مبعهد احملاماة بنقابة احملامني الفرعية بسوهاج ثانيةبيانات الناجحني بالدفعة ال
 

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

 يعتمــــد 30 03 50 البلينا 330310 حسام امحد عبد الشايف 140
 

 عضو النقابة العامة 
 

 ب احملامنيـنقي
 

 خامت النقابة

 35 03 55 البلينا 140043 حسام حممد حممود عبد اهلل 145
 39 04 50 البلينا 140005 ضياء الراوي الضمراني  140
 30 01 03 البلينا 331339 حممد امام عوض رشوان 140
 3061 0961 51 بندر سوهاج   اجني نسيم سيفني 141
 13 03 53 طهطا 134143 عبد الرمحن حسب النيب محودة 143
 13 03 53 بندر سوهاج  110300 حامد صابر حامد عبد اهلادي 140

       
 يعتمــد النقيـب العـام 


