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 سجل الغرف
*****  الغردقة–سى ستار بوریفاج فندق   

ةالغرف المرافق/المشترك   # اإلسم 
D لدینرضا عز ا .د.أ   .1  محمد ناصف قمصان. د.أ 
S --------- محمد أحمد جمعة. د.أ  2.  
T اإلبنة+ الزوجة ممدوح أدیب شحاتة. د.أ   3.  
S -------- عبد الرازق زكى حسین. د.أ  4.  
D عبد السمیعسوسن . د.أ میمىالھسھیر . د.أ   5.  
D مدحت عبد العال. د.أ عزت عیسوى. د.أ   6.  
D نادیة سراج. د فاتن توفیق. د.أ   7.  
D حسن الشاطر. د حمد فرحاتم. د.أ   8.  
D الطیب السعدى. د أحمد الشرقاوى. د   9.  
D منى تھامى. د رندا محمود .د   10.  
D مظھر حفناوى.د أحمد یوسف. د   11.  
D شعبان سویلم. د   .12  سلیمانأحمد . د 
D محمود قطب. د جمال صابر.د   13.  
D 14  نادیة قطب/.م.م  ھماممى./ م.م.  
D حمدى فرغل. د.أ م عبد الھادىعصا. د.أ   15.  
D حسام بھى الدین. د محمد عثمان. د.أ   16.  
T محمود موسى./ م.م   محمد ابراھیم/ ط مایكل سعید/ م.م  17.  
D ھیام درویش./ م.م عبیر عوض. د   18.  
D حسن ابراھیم. د أحمد عزام. د.أ   19.  
D طارق الزقلة. د.أ شعبان حرب. د.أ   20.  
D نجوى./ م.نجال م نجوى سعد./ م.م   21.  
D ھشام جمعة. د عادل ھشھش. د   22.  
D مصطفى سلیم. د.أ محمد أحمد على. د.أ   23.  
D نجوى أبو سمرة. د علیة الدبسى.د   24.  
D عبد السالم القطاوى. د عماد غانم. د   25.  
D ھانى نجم. د الزوجة واألطفال  26.  
D ناصر علیان. م شعبان قندیل. د   27.  
D آیة طلحة./ م.م عزة شجر.د   28.  
S --------- لى سعیدسھام ع. د  29.  

 
   غرفة92=     ثالثیة2+  مزدوجة  42+ مفردة 3: عدد الغرف

  رد ف75=  مؤتمر  2+  مرافق 4+  مشارك 15: عدد النزالء
****************************************  

  .2017بر أكتو 6أعد الكشف بناء على المعلومات المتوافرة لدى اللجنة المنظمة من واقع جدیة اإلشنراك حتى 
  .عند التسجیل بالغردقة یرجى من السادة الذین لم یستوفوا سداد كامل اإلشتراك المبادرة إلى استكمال السداد 
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