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 المنيا محمود أحمد عبد الحفيظ عبد الرحيم     .4359

 المنيا محمود حسنى عبد الحفيظ قمصان     .4360

 المنيا محمود عبد التواب محمد عبد هللا     .4361

 المنيا محمود محمد عبد السالم حافظ     .4362

 المنيا مصطفى حامد أحمد طه     .4363

 المنيا مصطفى عبد الرشيد عبد الرحمن عبد هللا     .4364

 لمنياا مصطفى كامل صدقي حسانين     .4365

 المنيا مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد     .4366

 المنيا مصطفى محمد عبد هللا محمود     .4367



 المنيا مصطفى عثمان خليفة عباس     .4368

 المنيا مصطفى محمد عبد الرحمن زاهر     .4369

 المنيا معتز محمد عبد النعيم صالح     .4370

 المنيا معتمد جمعة مرسي محمد     .4371

 المنيا مقلد رشدي أحمد عبد الحفيظ     .4372

 المنيا ممدوح محمد محمود روبى     .4373

 المنيا منصور عبد هللا محمد األصبح     .4374

 المنيا ناجح عبد الصبور محمد مرسي     .4375

 المنيا نبيل رفعت رسمي محمد     .4376

 المنيا هاني شريف محمد السيد     .4377

 المنيا هاني عبد الرحيم علي عبد النبي     .4378

 المنيا هالل عبد الوهاب أحمد علي     .4379

 المنيا وليد عاطف حسين حسين     .4380

 المنيا ياسر خيري شحاته محمد     .4381

 المنيا ياسر ربيع أحمد محمد     .4382

 الوادي الجديد أحمد إبراهيم عبد العليم هالل     .4383

 الوادي الجديد أحمد خضر مدني على     .4384

 الوادي الجديد أحمد عبد الجليل محمد مدني     .4385

 الوادي الجديد أحمد عبد اللطيف محمود حسن     .4386

 الوادي الجديد أحمد محمد يونس مصطفى     .4387

 الوادي الجديد إسالم محمود السيد محمد     .4388

 الوادي الجديد جمال فتحي حامد مؤمن     .4389

 الوادي الجديد حسن عبد الحافظ محمد آدم     .4390

 الوادي الجديد حسين عبد العال عبد الاله علي     .4391

 الوادي الجديد خالد على عبد الشافي كيالني     .4392

 الوادي الجديد رمضان عمر يوسف عمر     .4393

 الوادي الجديد زين العابدين حسن خلف هللا     .4394

 الوادي الجديد سعد عمران عبد هللا عمران     .4395

 الوادي الجديد عبد الرحمن عمر محمود أحمد     .4396

 الوادي الجديد محمد أحمد حسين شحاته     .4397

 الوادي الجديد محمد أحمد محمد حنفي     .4398

 الوادي الجديد محمد شحات عبد هللا على     .4399

 الوادي الجديد محمد محمود حمدي عبد الرحيم     .4400

علًما بأن هذه الدورة من المسابقة خاصة باألئمة فقط المعينين بوزارة   
األوقاف ، وعلى المديرية التأكد من صحة ذلك ، وعدم قبول غير األئمة 



المعينين لهذه الدورة من المسابقة ، مع تنقيحها لكشوف المتقدمين عبر 
 .الموقع

 


