
نقابة المھندسین
انتخابات نقابة االقصر

لعضویة مجلس النقابة الفرعیة لعام ٢٠١٦
اللجنة القضائیة العلیا

رقم العضویةم
إجمالي عدد 

االصوات

١٠٢/٧٠٨٨٠٢٧٢

٢٧٢/٠٧٨٧٠٣٤٤

٣٠٧/٧١٩٦٤١١١

٤٥٤/٠٨٩١٥٢٧١

٥٨٢/٠٧١٥٢١٨٥

٦٥٠/٠٧٤١١٣٣٤

٧٥٥/٠٨١١٦٢٣٥

٨٥٣/٠٧٤٨٦٢١

٩٧٠/٠٧٣٨٢٢٢٤

١٠٧٥/٠٧٢٨١١٥٨

١١٥٠/٠٧٨٩٥٢٩١

١٢٣٠/٠٧٢٣٩٢٢٠

١٣٤٨/٠٨٦٦٠١٥٩

١٤٦١/٠٧٩١٠١١٠

١٥٠٦/٧١٥٦٤٢٥٦

١٦١٦/٠٧٣٧٤٦٦

١٧٦٧/٠٨٠٦٢٦٣

١٨٠١/٧٠٢٩٢١٠٠

٥٢١٧٠ /١٩٠٧٢٤٥

١٥٦/٠٥٤٠٠١٢٩

٢٠٦/٠٥١٩٢١٤١

٣٢٩/٠٦٣٠٦١٦٧

٤٦٣/٠٦٠٥٥٣١٥

٥٣٢/٠٥٦٢٠١٠٩

٦٤٠/٠٥٦٠٤١٦٩

٧٧٤/٠٦١٣٥٧٦

كھرباء
احمد عمر عبد المجید ابو الحسن

احمد دمحم دمحم دمحم سلیمان

امانى ابو الحسن الشاذلى احمد عبدهللا

ایمان شوقى على عبده

سید احمد احمد فھمى سید

شرارة ابراھیم دمحم ابراھیم

دمحم توفیق جاد هللا احمد

اسم المرشح

منصب عضو مجلس النقابة الفرعیة باألقصر

عبد هللا االمیر جاد الرب الصغیر

عبد المغیث ابراھیم دمحم ابراھیم

عالء دمحم شحاتھ بغدادى

مجدى خالد صادق خالد

عمرو حسین كامل محمود

دمحم دحیھ یونس جبریل

دمحم محمود فرید دمحم

دمحم ممدوح سلیم محمود

محمود امین االمیر دمحم

محمود دمحم احمد النجم یوسف

مینا میشیل جرجس مكاریوس

نرمین الفاروق ابو العباس دمحم

ابو الحجاج حسن ابو الحجاج ابراھیم

احمد نوبى ادم حجاجى

عبد الستار النجار دمحم عبد الرحمن

عبد المحسن بدرى دمحم عبد العال

عصام عبد المنعم الطواب دمحم

میكانیكا

قناوى ابراھیم محمود احمد

دمحم حجاج دمحم رشیدى
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نقابة المھندسین
انتخابات نقابة االقصر

لعضویة مجلس النقابة الفرعیة لعام ٢٠١٦
اللجنة القضائیة العلیا

رقم العضویةم
إجمالي عدد 

االصوات
اسم المرشح

منصب عضو مجلس النقابة الفرعیة باألقصر

٨٥٢/٠٥٢٧٣٢٤٨

٩٧٠/٠٥١٦١٨٢

١١١/٠٢٣١١١٧٢

٢١٥/٠٠٢١٥١٣٧

٣٤٠/٠٠٥١٩٣٤٠

٤٣٦/٠١١٣٢٢٨٨

٥٠٧/٠١٢٩٦١٦٠

٦٤٣/٠٢٧٦٧٨١

٧٢٠/٠٢٧٦٦٣٧٤

٨٣٩/٠٢٠١٧٢٦٨

٩٥٢/٠١٣٥٦١٤٢

١٠٣٢/٠١٧٤٨٣٨٩

١١٢٨/٠٠٤٥٩٩٧

١٢٢١/٠١١٩٠٢٠٣

١٣٢٤/٠٠١٣٠٣٦٣

١٤٥٢/٠٠٠٠١٨٣

١٥٤١/٠٢٩٢١٢٩٧

١٦٢٩/٠٠٣٢٥١٩٦

١١٧/٠٤٨١٢٢٩٨

٢٣٢/٠٣٠١٢١٥٦

٣٢٥/٠٤١٢٨١٣٤

٤٢٨/٠٤٣١٤٧٧

٥٢٨/٠٣٢٣١٥٣

١١٣/١٠٦٣٦١٤٥تعدین

٢٠٦/٠٩٢٢٠١٢٣كیمیاء

دمحم عویس احمد على

ھاشم نوبى عرابى یوسف

اسعد مصطفى احمد دمحم

اكرم دمحم لبیب بالل

مدني

الصادق دمحم رشیدى الصادق

الطاھر یوسف عبد الحمید طاھر

جرجس صموئیل عزیز باخوم

حسین عثمان حسین سید

خلیل احمد خلیل احمد

سلیم كامل سلیم غانم

صھیب احمد جبریل عبد العال

عمر المھدى ادریس سعید

عمر عبد الحمید دمحم على

دمحم عبد المنعم دمحم الطاھر السنوسى

دمحم على محفوظ دمحم

دمحم محى الدین حسین ابو السعود

منى خضیرى احمد خضرى

یاسر سیف النصر عبد هللا احمد

اسالم طاھر احمد حسین

ریھام مالك دمحم عبد الرحیم

سلطان محمود حسین صادق

عادل عبد الباقى ابو الفضل محمود

عمارة

عماد عاطف انور ابسخیرون

احمد عبد الحمید ھریدى یوسف

احمد دمحم رشیدى دمحم

غزل - كیمیاء - تعدین
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االصوات
اسم المرشح

منصب عضو مجلس النقابة الفرعیة باألقصر

٣١٣/١٠٨٢١٤٢٩تعدین

٤١٣/١٠٢٣٣٢١تعدین

١٠٠٥٢

٧١٨
٤١

٧٥٩

وبذالك یكون الفائزون بعضویة مجلس النقابة الفرعیة باألقصر علي الن

مالشعبة
عدد 

االصوات
١٣٤٤
٢٣٣٤
٣٢٩١
٤٢٧٢
٥٢٧١
١٣١٥
٢٢٤٨
١٣٨٩
٢٣٧٤
٣٣٦٣
٤٣٤٠
٥٢٩٧

١٢٩٨شعبة عمارة
غزل-كیمیاء-

تعدین
١٤٢٩

رئیس اللجنة القضأعضاء اللجنة:رئیس اللجنة العلیا لإلنتخابات

المستشار/عاطفالمستشار/ التھامي سلیم دمحم (عضوا)

المستشار/ یاسر ابراھیم شوقي (عضوا)

المھندس/ حسن عبد العلیم

اسم المھندس عضو المجلس

عماد الضوى دمحم ابو المجد

محمود دمحم صادق احمد

شعبة میكانیكا

احمد عمر عبد المجید ابو الحسن
مجدى خالد صادق خالد

شرارة ابراھیم دمحم ابراھیم

شعبة مدني

االجمالي

إجمالي عدد االصوات الصحیحة
إجمالي عدد االصوات الباطلة

إجمالي عدد الحاضرین

شعبة كھرباء

عمر المھدى ادریس سعید

عبد المحسن بدرى دمحم عبد العال
دمحم عویس احمد على

ایمان شوقى على عبده

احمد دمحم دمحم دمحم سلیمان

اسالم طاھر احمد حسین

عماد الضوى دمحم ابو المجد

منى خضیرى احمد خضرى
الصادق دمحم رشیدى الصادق

دمحم على محفوظ دمحم
خلیل احمد خلیل احمد
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