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 مجهورية مصر العربيةرئيس قرار 
  ٢٠٢٠ لسنة ٢٤٨رقم 

   الوظائف القضائيةىببعض التعيينات والتنقالت ف
  اجلمهوريةرئيس 

  الدستور ؛ى بعد االطالع عل
   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٦وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 

   ؛٢١/٨/٢٠١٩وعلى موافقة مجلس القضاء األعلى بجلسة 
  بناء على ما عرضه وزير العدل ؛و

  :رر ــــــق

  ) املادة األوىل(  
ا لرئيس محكمة النقض كل من السادة القضاة بمحكمة النقضيعين نائب :  

     .محمد إبراهيم أحمد تركى/  السيد القاضى- ١
   .عمر يسن سالم طلبة/  السيد القاضى- ٢
   .جالل محمدمحمد ثابت /  السيد القاضى- ٣
   .هانى صبحى مقار بخيت/ لقاضى السيد ا- ٤
   .يهاب إبراهيم محمد عبد الالهإ/  السيد القاضى- ٥
   .محمد أحمد على خليفة/  السيد القاضى- ٦
   .أحمد حلمى عبد التواب إبراهيم/  السيد القاضى- ٧
   .وليد محمد محمد عمر نور الدين/  السيد القاضى- ٨
   .حاتم كمال محمد سيد حميدة/  السيد القاضى- ٩

   .تامر سالم محمد الجمال/  السيد القاضى-١٠
   .هشام عبد الستار محمد عمر/  السيد القاضى-١١
   .لقمان محمد مبروك األحول/  السيد القاضى-١٢
   .عبد الحميد محمود محمد الشربينى/  السيد القاضى-١٣
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   . أسامة عبد الرحمن سيد محمد أبو سليمة/ السيد القاضى-١٤
   .السيد جابر السيد هالل/  السيد القاضى-١٥
  .عالء الدين فرج عبده أبو العال/ السيد القاضى -١٦

  .محمد شريف عبد الرحيم غنيم/ السيد القاضى -١٧

  .محمد أحمد عبد الوهاب زكريا العبد/ السيد القاضى -١٨

  .حلمى محمود حلمى البرهامى/ السيد القاضى -١٩

  .محمد عبد الوهاب أبا زيد أحمد/ السيد القاضى -٢٠

  .خالد محمد رضا أحمد محمد فتح اهللا/ اضىالسيد الق -٢١

  .أحمد حسين عبد الحميد حسن/ السيد القاضى -٢٢

  . فتح اهللامصطفى أحمد المرسى/ السيد القاضى -٢٣

  .محمد وئام أحمد عبد اهللا سيد/ السيد القاضى -٢٤

  .شريف عصام الدين أسعد محمد/ السيد القاضى -٢٥

  .سامح سمير أحمد السيد عامر/ السيد القاضى -٢٦

  .محمد أيمن أحمد محمد إبراهيم/ د القاضىالسي -٢٧

  .أحمد محمد رمزى محمد حماد/ السيد القاضى -٢٨

  .عمرو صالح الدين حسن الشيمى/ السيد القاضى -٢٩

  . توفيق سيدأحمد عرفة/ السيد القاضى -٣٠

  .وائل صالح الدين األيوبى محمد محمد عاشور/ السيد القاضى -٣١

  .خالد إبراهيم على طنطاوى/ السيد القاضى -٣٢

  .أحمد واصف أمين يوسف/ السيد القاضى -٣٣

  . أحمد فتحى محمد أبو العينين .د/ السيد القاضى -٣٤

  .عمرو محمد عبد اللطيف خضر/ السيد القاضى -٣٥

  .طارق مصطفى عبد الرحمن مسعود/ السيد القاضى -٣٦

  .طارق محمد فؤاد محمود التومى/ السيد القاضى -٣٧
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  .حمدى سيد حسن طاهر/ السيد القاضى -٣٨

  . عاصم رمضان مرسي يونس .د/ ضىالسيد القا -٣٩

  .عبد اهللا توفيق عبد اهللا الدمنهورى/ السيد القاضى -٤٠

  .خالد مصطفى حسن أحمد/ السيد القاضى -٤١

  .على لبيب عبد الحميد رسالن/ السيد القاضى -٤٢

  .خليفة محمد على خليفة/ السيد القاضى -٤٣

  .عمرو أحمد المتولى الزهيرى/ السيد القاضى -٤٤

  . عبد الجواد حمزة دعبيسمحمد/ السيد القاضى -٤٥

  .طارق زهران محانى محمد/ السيد القاضى -٤٦

  .شريف مصطفى محمد بشر/ السيد القاضى -٤٧

  .هانى محمد نجاتى حسن تهامى/ السيد القاضى -٤٨

  .محمود يحيى صديق محمد/ السيد القاضى -٤٩

  .محمد عبد المنعم محمد عثمان هديب/ السيد القاضى -٥٠

  .سنحلمى محمد حلمى ح/ السيد القاضى -٥١

  .ياسر مالك محمد أحمد/ السيد القاضى -٥٢

  .عبد الناصر أحمد عبد القادر حسن المنوفى/ السيد القاضى -٥٣

  .أسامة محمد السيد محمد النجار/ السيد القاضى -٥٤

  .محمد عبد اهللا على الجندى/ السيد القاضى -٥٥

  .هانى فؤاد محمد حسنى/ السيد القاضى -٥٦

  .يونس على يونس سليم/ السيد القاضى -٥٧

   .حسام شريف محمد سيف على/ يد القاضىالس -٥٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٥

  )ة نياملادة الثا(  
   : من السادة القضاة بمحاكم االستئنافا بمحكمة النقض كلقاضييعين 
  .معتز زكريا سالمة أحمد الشويخ   /السيد القاضى - ١
 .وليد سعد مصطفى محمد أبو ليلة   /السيد القاضى - ٢

 .وليد عباس عباس العزازى   /السيد القاضى - ٣

 .عبد اهللا إسماعيل يوسف إسماعيل   /السيد القاضى - ٤

 .هانى أحمد محمود أحمد صبرى   /السيد القاضى - ٥

 .حسن على محمد زكى عبد الحميد   /السيد القاضى - ٦

 .حسام الدين أحمد عطية عصمى   /السيد القاضى - ٧

 .إيهاب حماد محمود عبد الحميد   /السيد القاضى - ٨

 .ل محمد رياض عبد الخالق أحمد محمد جما  /السيد القاضى - ٩

 .هشام محمد محمود محمود عطية   /السيد القاضى -١٠

 .أحمد أحمد فتحى عبد اهللا أحمد   /السيد القاضى -١١

 .عمرو محمد جالل عمر مصطفى كامل   /السيد القاضى -١٢

 .وليد عبد السالم عبد الحليم عبد السالم رزق . د  /السيد القاضى -١٣

 .رام محمد عبد الرحمن محمد ياسر إك  /السيد القاضى -١٤

 .محمد السيد عبد الفتاح محمد سليم   /السيد القاضى -١٥

 .أحمد محمد لطفى محمد أحمد إبراهيم   /السيد القاضى -١٦

 .أحمد يسرى يحيى حسن   /السيد القاضى -١٧

  .حجازىسامح صبرى محمود   /السيد القاضى -١٨

 .أحمد سيد محمود يوسف   /السيد القاضى -١٩

 .مى أحمد لطفى صادق شومان را  /السيد القاضى -٢٠

 .وئام محمد يسرى عبد الرحمن الشماع  /السيد القاضى -٢١

 .على محمد بسيونى رزق   /السيد القاضى -٢٢
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 .توفيق إبراهيم توفيق عبد العزيز . د  /السيد القاضى -٢٣

 .محمد عزت طه أحمد   /السيد القاضى -٢٤

 .أمجد محمد حسام الدين محمد بديوى   /السيد القاضى -٢٥

 .أحمد محمد صفوت عبد الرحمن عثمان   /يد القاضىالس -٢٦

 .هانى أحمد عبد المنعم عمر يوسف   /السيد القاضى -٢٧

 .أيمن أمين طه أبو العال   /السيد القاضى -٢٨

 .طارق أحمد أحمد أبو ريه   /السيد القاضى -٢٩

 .أحمد العارف محمد على أحمد عوض مقلد   /السيد القاضى -٣٠

  . المتولىالموافىد أحمد على سعي  /السيد القاضى -٣١

  .عمر مصطفى عمر حسين قايد  /السيد القاضى -٣٢

  .محمد فاروق السيد جاد اهللا  /السيد القاضى -٣٣

  .محمد طلعت أبو المكارم أبو زيد  /السيد القاضى -٣٤

  .محمود محمد إسماعيل إسماعيل زكرى  /السيد القاضى -٣٥

  .أحمد فتح محمد رجب  /السيد القاضى -٣٦

  .عمرو محمد أبو السعود عبد الحميد شلبى  /السيد القاضى -٣٧

  .محمد جمال الدين يحيى جمال الدين  /السيد القاضى -٣٨

  .أحمد السيد محمود إسماعيل شكل  /السيد القاضى -٣٩

  .أيمن جمال الدين على عثمان  /السيد القاضى -٤٠

  .أسامة راشد حسنى عبد الحميد العزب الليثى  /السيد القاضى -٤١

  .تم أحمد عبد البارى سليمانحا  /السيد القاضى -٤٢

  .محمد على أحمد سالمة  /السيد القاضى -٤٣

 .ة محمد أحمد ثابت السید عویض  /السيد القاضى -٤٤

 . أحمد أحمد إبراهيم حجازى سامح  /السيد القاضى -٤٥

 .عماد الدين محمد محاريق رضوان   /السيد القاضى -٤٦
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  .رضا محمود محمد السيد  /السيد القاضى -٤٧

  .مهند أحمد على مصطفى على  /ضىالسيد القا -٤٨

  .سامح فتح اهللا مرسى فتح اهللا  /السيد القاضى -٤٩

  .أحمد عمران على عمران  /السيد القاضى -٥٠

  .مصطفى محمد محمد محمود  /السيد القاضى -٥١

  .تامر على محمد محمد على حمزاوى  /السيد القاضى -٥٢

  .عبد الرحمن إبراهيم عبد العاطى صالح  /السيد القاضى -٥٣

  .إسالم عبد الهادى عليان سالمة الديب  /السيد القاضى -٥٤

  .سىهشام جالل محمد مو  /السيد القاضى -٥٥

  .على أحمد عبد القادر على  /السيد القاضى -٥٦

  .مصطفى محمد سيد محمود  /السيد القاضى -٥٧

  .محمد أحمد إسماعيل أحمد  /السيد القاضى -٥٨

  .مصطفى يوسف فهمى يوسف  /السيد القاضى -٥٩

  .على فرغلى على موسى  /سيد القاضىال -٦٠

  .أحمد محمد أحمد عثمان. د  /السيد القاضى -٦١

  .محمد على محمد الذكى سالمة  /السيد القاضى -٦٢

  .محمد محمد أحمد يوسف  /السيد القاضى -٦٣

  .حسام الدين أحمد محمد محمد شميلة  /السيد القاضى -٦٤

  . العطا الزهيرىعالء على أبو  /السيد القاضى -٦٥

  .سامح محمد محمد عبد الغفار  /سيد القاضىال -٦٦

  .محمد على عبيد نصر  /السيد القاضى -٦٧

  .شحاتةمحمد عبد المولى إبراهيم   /السيد القاضى -٦٨

  .هشام قرشى محمد فرغلى أحمد شريف قرشى  /السيد القاضى -٦٩

  .محمد محمد نصر عبد الهادي عثمان  /السيد القاضى -٧٠
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  )ة لثاملادة الثا( 
من السادة نواب رؤساء االستئناف ومن في درجتهم لا بمحاكم االستئناف كيعين رئيس :  

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  القاهرة  أحمد إسماعيل أحمد عبد المقصود  ٢ ١

    طنطا  اإلسماعيلية  السيد أحمد أحمد المصرى  ٣ ٢

    طاطن  محام عام أول  محمد سعد عوض ثريا  ٤ ٣

  معار  طنطا  محام عام أول  محمد على حسن الشبينى  ٥ ٤

    طنطا  محام عام أول  وسام هانى سليمان هدهود  ٦ ٥

    طنطا  محام عام أول  محمد الشهاوى عبد السالم الخولى  ٧ ٦

  معار  طنطا  القاهرة  أسامة محمد أحمد حسانين  ٨ ٧

    طنطا  القاهرة  عالمحمد عبد الوهاب محمد عبد ال  ٩ ٨

    طنطا  القاهرة  أحمد زكى راشدمحمد   ١٠ ٩

    طنطا  القاهرة  أحمد حسين محمد حسن  ١١ ١٠

    طنطا  القاهرة  محمد السيد محمد نوار  ١٢ ١١

  معار  طنطا  القاهرة  وائل حمدى عبد العليم حسن  ١٣ ١٢

    طنطا  القاهرة  قطب حسن سالمة شلقامى  ١٤ ١٣

    طنطا  أسيوط  إبراهيم حسين إبراهيم محمد صقر  ١٥ ١٤

  معار  طنطا  القاهرة  حمد حسين الشريفأحمد حسن م  ١٦ ١٥
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  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  اإلسكندرية  محمد عبد السميع عوض العشماوى  ١٧ ١٦

  معار  طنطا  القاهرة  محمد عماد الدين أحمد على بدر  ١٨ ١٧

    طنطا  اإلسماعيلية  محمد إبراهيم حامد صهيون  ١٩ ١٨

  معار  طنطا  القاهرة  محمد أحمد السيد الشرقاوى  ٢٠ ١٩

    طنطا  طنطا  مال الدينأيمن إبراهيم أحمد ج  ٢١ ٢٠

    طنطا  بنى سويف  أحمد عباس أحمد عوض اهللا  ٢٢ ٢١

    طنطا  أسيوط  من محمد أحمد محمد الجبالىيأ  ٢٣ ٢٢

    طنطا  القاهرة  حسام الدين حسن مصطفى محمد خضر  ٢٤ ٢٣

    طنطا  القاهرة  أحمد زكى إبراهيم محمد المنوفى  ٢٥ ٢٤

    طنطا  المنصورة  عمرو عبده طه شاهين  ٢٦ ٢٥

    طنطا  طنطا   عبد العال إسماعيل عبد العالمحمد  ٢٧ ٢٦

    طنطا  أسيوط  محمد حسن محمد خالد  ٢٨ ٢٧

    طنطا  أسيوط  حسام نزيه محمد عبده  ٢٩ ٢٨

    طنطا  اإلسماعيلية  خليل عبد اهللا متولى إسماعيل  ٣٠ ٢٩

    طنطا  طنطا  محمد أحمد ماهر محمد سراج  ٣١ ٣٠

    طنطا  دريةاإلسكن  عبد السالم عبد الغفور عبد السالم الخولى  ٣٢ ٣١

    طنطا  القاهرة  حسن عبد الخالق السيد قنديل  ٣٣ ٣٢
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  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  اإلسكندرية  محمد فهمى الهلباوىعبد العزيز   ٣٤ ٣٣

  معار  طنطا القاهرة  حازم عبد الحميد أبو اليزيد شبل فرغلى  ٣٥ ٣٤

  معار  طنطا القاهرة  عبد العزيز على محمود عبد اهللا  ٣٦ ٣٥

    طنطا  طنطا  محمد محمود أحمد العايدى  ٣٧ ٣٦

    طنطا القاهرة  على حسن حسنى على سالم  ٣٨ ٣٧

    طنطا  قنا  محمد أحمد محمد عبد العزيز  ٣٩ ٣٨

  معار  طنطا القاهرة  محمد محمود حسين محمود  ٤٠ ٣٩

    طنطا القاهرة  على أحمد على حسن بدر  ٤١ ٤٠

    طنطا القاهرة  محمد إبراهيم عبد الصمد محمود   ٤٢ ٤١

    طنطا  قنا  جورج فخرى يوسف حنا  ٤٣ ٤٢

  معار  طنطا  القاهرة  طارق فايق سعيد صالح  ٤٤ ٤٣

    طنطا  المنصورة  أمير عزيز السعيد الشافعى سليط  ٤٥ ٤٤

    طنطا  بنى سويف  محمد محمود محمد عبد المقصود  ٤٦ ٤٥

    طنطا  قنا  تامر عادل عمارة حجازى  ٤٧ ٤٦

  معار  طنطا  القاهرة  وليد فكرى السيد القربى  ٤٨ ٤٧

    طنطا  بنى سويف  محمود أحمد عبد الوهاب معوض  ٤٩ ٤٨

    طنطا  المنصورة  محمد السيد السيد أبو دنيا  ٥٠ ٤٩
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١١

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  المنصورة  وليد محمد على محمد سالم  ٥١ ٥٠

    طنطا  قنا  عماد سامى درياس وردخان  ٥٢ ٥١

  معار  طنطا  القاهرة  طارق عبد اللطيف حسين عالء الدين  ٥٣ ٥٢

    طنطا  اإلسكندرية  هيثم محمود حسن أبو حطب  ٥٤ ٥٣

    طنطا  اإلسكندرية   مباشرةفى عطيتامر مصط  ٥٥ ٥٤

    طنطا  القاهرة  وائل محمد نبيل محمد بهاء الدين الشنوانى  ٥٦ ٥٥

    طنطا  اإلسكندرية  فتحى مصطفى جبر حسن  ٥٧ ٥٦

    طنطا  القاهرة  محمد محمد متولى الشرانى  ٥٨ ٥٧

    طنطا  اإلسكندرية  ياسر فؤاد على محمود الشافعى  ٥٩ ٥٨

    طنطا  اإلسكندرية   الجندىشريف محمد مجدى إسماعيل محمد  ٦٠ ٥٩

    طنطا  بنى سويف  محمد سيد حفيظ محمد  ٦١ ٦٠

    طنطا  القاهرة  كريم حازم عبد الهادى معربة  ٦٢ ٦١

    طنطا القاهرة  أحمد كمال سيد حسن  ٦٣ ٦٢

    طنطا القاهرة  إكرامى صبحى مقار بخيت  ٦٤ ٦٣

    طنطا  اإلسماعيلية  حسين محمود حسين محمود فهمى  ٦٥ ٦٤

    طنطا  المنصورة  اهيم أحمد الضوىهيثم حسن إبر  ٦٦ ٦٥

    المنصورة  بنى سويف  إبراهيم سيد عبد القادر ضيف اهللا  ٦٧ ٦٦
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١٢

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    المنصورة  القاهرة  شريف أحمد إبراهيم الغرباوى  ٦٨ ٦٧

    المنصورة  القاهرة  هيثم عمر محمد جاد المولى  ٦٩ ٦٨

    المنصورة  اإلسكندرية  محمد يحيى محمد السيد يوسف  ٧٠ ٦٩

    المنصورة  القاهرة  ى حسين السيد علىمحمود السيد عل  ٧١ ٧٠

    المنصورة  القاهرة  محمد حسين زكرى حسين  ٧٢ ٧١

    المنصورة  القاهرة  فادى فيكتور بطرس غطاس  ٧٣ ٧٢

    المنصورة  القاهرة  محمد عبد الشكور محمد فراج  ٧٤ ٧٣

    المنصورة  القاهرة  عبد اهللا عبد العزيز متولى سالم  ٧٥ ٧٤

    المنصورة  سيوطأ  عفيفى مختار متولى مهران  ٧٧ ٧٥

  معار  المنصورة  القاهرة  عمرو محمد عبد المطلب مرسى  ٧٨ ٧٦

    المنصورة  القاهرة  وسام عبد الحميد عالم أبو العال  ٧٩ ٧٧

    المنصورة  القاهرة  أحمد محمد عبد السالم إسماعيل عبد اهللا  ٨٠ ٧٨

    المنصورة  محام عام أول   اهللا على مرسى أبو غزالةدأيمن عب  ٨١ ٧٩

  معار  المنصورة  القاهرة  مد بكرى محمدمجدى مح  ٨٢ ٨٠

    المنصورة  القاهرة  رفيق حسن الجرايحى الشربينى قديح  ٨٣ ٨١

    المنصورة  القاهرة  محمد محمود حسين أبو زيد  ٨٤ ٨٢

    المنصورة  المنصورة  يهاب على طه فرج علىإ  ٨٥ ٨٣
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١٣

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    المنصورة  القاهرة  سعيد عبد الرشيد محمد الحسينى السمادونى  ٨٦ ٨٤

    المنصورة  اإلسكندرية  ير إبراهيم حناسامح من  ٨٧ ٨٥

    المنصورة  القاهرة  تامر فاروق محمد عزمى  ٨٨ ٨٦

    المنصورة  القاهرة  محمد فؤاد محمد محارم  ٨٩ ٨٧

    المنصورة  القاهرة  أحمد عبد اللطيف محمد عبد الحق الشواف  ٩٠ ٨٨

  معار  المنصورة  القاهرة  على سالم عبد العظيم سالم  ٩١ ٨٩

    المنصورة  القاهرة  د سالمانمنتصر محمد محمو  ٩٢ ٩٠

    المنصورة  القاهرة  وليد أبو المعاطى محمد عبد الخالق  ٩٣ ٩١

    المنصورة  القاهرة  أحمد إبراهيم إسماعيل حسين  ٩٥ ٩٢

    المنصورة  محام عام أول  هانى تاج الدين السيد عمرو  ٩٦ ٩٣

    المنصورة  القاهرة  كرامى رمضان محمود يوسفإ  ٩٧ ٩٤

    المنصورة  القاهرة  باس السيدأشرف عبد الخالق ع  ٩٨ ٩٥

  معار  المنصورة  القاهرة  يهاب عادل أحمد عبد الفتاح أحمدإ  ٩٩ ٩٦

    المنصورة  القاهرة  أمجد محمد سعيد محمود عبد السالم  ١٠٠ ٩٧

    المنصورة  محام عام أول  يوسف موسى يوسف أبو الخير  ١٠١ ٩٨

    المنصورة  بنى سويف  هيثم يوسف عبد العزيز محمد  ١٠٢ ٩٩

    المنصورة  القاهرة  مد محمود فهمى حسن شقيرمح  ١٠٣ ١٠٠
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١٤

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  معار  المنصورة  القاهرة  الحسن فاروق عبد العزيز نصار  ١٠٤ ١٠١

    المنصورة  القاهرة  أحمد محمد عبد الكريم محمد  ١٠٥ ١٠٢

    المنصورة  القاهرة  حسن عمرو حسن الحسينى  ١٠٦ ١٠٣

    المنصورة  القاهرة  محمد األمير محمد مظهر إسماعيل أبو كريشة  ١٠٧ ١٠٤

    المنصورة  القاهرة  محمد السيد الشامى الحاج عمر  ١٠٨ ١٠٥

    المنصورة  محام عام أول  مازن عبد الحميد محمد يحيى  ١٠٩ ١٠٦

    المنصورة  القاهرة  أمين أمين السيد الديب  ١١٠ ١٠٧

    المنصورة  القاهرة  عمرو أبو بكر أحمد صالح الدين السيد يوسف  ١١١ ١٠٨

    المنصورة  القاهرة  وائل محمد عبد العزيز غانم  ١١٢ ١٠٩

    المنصورة  اإلسكندرية  عالء الدين بسيونى عبد النبى عبيد  ١١٣ ١١٠

    المنصورة  القاهرة  السيد مصطفى سالم سالم  ١١٤ ١١١

    المنصورة  محام عام أول  م محمود محمد هيتهيث  ١١٥ ١١٢

    المنصورة  القاهرة  محمد محمد صبرى النبوى نور  ١١٦ ١١٣

    المنصورة  لقاهرةا  أحمد مصطفى أحمد مصطفى عبد الرحمن  ١١٧ ١١٤

    المنصورة  القاهرة  مدحت سالم محمد رمضان  ١١٨ ١١٥

    المنصورة  اإلسكندرية  محمد أنور على عبد الكريم  ١١٩ ١١٦

    المنصورة  اإلسكندرية  عصام محمد عبد العزيز حسب اهللا خليفة  ١٢٠ ١١٧
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١٥

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    المنصورة  بنى سويف  خالد محمد أحمد حسين  ١٢١ ١١٨

    المنصورة  بنى سويف  إبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم  ١٢٢ ١١٩

    المنصورة  اإلسكندرية  عالء محمد العوضى دياب  ١٢٣ ١٢٠

    المنصورة  اإلسكندرية  ان حقيق علىشريف فرح  ١٢٤ ١٢١

    المنصورة  اإلسكندرية  حسام على محمد يحيى  ١٢٥ ١٢٢

    المنصورة  اإلسماعيلية  تامر عادل مصطفى بسيونى  ١٢٦ ١٢٣

    المنصورة اإلسكندرية  سحلىعمرو عبد الفتاح نجاتى عبد الفتاح أبو   ١٢٧ ١٢٤

    المنصورة اإلسكندرية  وائل رجب السيد فودة  ١٢٨ ١٢٥

    المنصورة اإلسكندرية  يهاب محمد مجدى إسماعيل الجندىإ  ١٢٩ ١٢٦

    المنصورة  المنصورة  مصطفى السيد عبد الوهاب الخولى  ١٣٠ ١٢٧

    المنصورة  طنطا  طه إسماعيل طه محمود الدينارى  ١٣١ ١٢٨

    المنصورة اإلسكندرية  الغنى غنيممحمد أحمد عبد   ١٣٢ ١٢٩

    المنصورة اإلسكندرية  محمد كمال عبد الباقى أحمد الخولى  ١٣٣ ١٣٠

    المنصورة  محام عام أول  أيمن أمين على عبد الهادى أحمد  ١٣٤ ١٣١

    المنصورة  اإلسماعيلية  وليد عطية محمد خشانة  ١٣٦ ١٣٢

    المنصورة  طنطا  خالد عبد الحميد عبد المؤمن السعدنى  ١٣٧ ١٣٣

    المنصورة  طنطا  هيثم إسماعيل نعيم نعمان  ١٣٨ ١٣٤
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  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    المنصورة اإلسكندرية  محمد محمود إبراهيم محمد عنتر  ١٣٩ ١٣٥

    المنصورة  أسيوط  أحمد فاروق عبد المجيد زيدان  ١٤٠ ١٣٦

    المنصورة  اإلسكندرية  تامر ممدوح سليم محمد مرزوق  ١٤١ ١٣٧

    ةالمنصور  محام عام أول  شريف حسن محمد فرحان صفار  ١٤٢ ١٣٨

  معار  المنصورة  اإلسكندرية  أحمد الدسوقى محمد البهى رضوان  ١٤٣ ١٣٩

    المنصورة  اإلسكندرية  ياسر محمد زين العابدين جمال الدين بركه  ١٤٤ ١٤٠

    المنصورة  اإلسكندرية  تامر محمد بهى الدين عبد اللطيف الكيالنى  ١٤٥ ١٤١

    المنصورة  اإلسكندرية  ريمون نشأت كامل برسوم  ١٤٦ ١٤٢

    المنصورة  اإلسكندرية  ى عزت مصطفى النحاسمصطف  ١٤٧ ١٤٣

    المنصورة  المنصورة  تامر الحسين عبد الرحيم على  ١٤٨ ١٤٤

    المنصورة  اإلسكندرية  أحمد حسن حسين مدين  ١٤٩ ١٤٥

    المنصورة  اإلسكندرية  ياسر حسنى مدبولى على  ١٥٠ ١٤٦

  معار  المنصورة  اإلسكندرية  محمد محمد قدرى أحمد الشندويلى  ١٥١ ١٤٧

    المنصورة  قنا  د ماهر أحمد عبد الرحيم القاضىمحم  ١٥٢ ١٤٨

  معار  المنصورة  اإلسكندرية  أحمد قاسم زكى سالم يوسف  ١٥٣ ١٤٩

    المنصورة  اإلسكندرية  أشرف يعقوب إبراهيم المليجى  ١٥٤ ١٥٠

    المنصورة  محام عام أول  أحمد عبد الفتاح السيد نصر  ١٥٥ ١٥١
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  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    نصورةالم  اإلسكندرية  محمد أحمد كامل الششتاوى على  ١٥٦ ١٥٢

    المنصورة  المنصورة  تامر حسنى محمود حشاد  ١٥٧ ١٥٣

    المنصورة  اإلسكندرية  بشير محمد على جمعه  ١٥٨ ١٥٤

    المنصورة  طنطا  أحمد صفوت صالح حسن المرصفاوى  ١٥٩ ١٥٥

    المنصورة  اإلسكندرية   أشعثأحمد محمد عبد الحكم محمود  ١٦٠ ١٥٦

    المنصورة  دريةاإلسكن  أسامة محمد الشاذلى جاد الكريم محمدين  ١٦١ ١٥٧

    المنصورة  طنطا  محمد عبد السالم مصطفى رجب  ١٦٢ ١٥٨

    المنصورة  طنطا  محمد ممدوح محمد حشيش  ١٦٣ ١٥٩

    المنصورة  طنطا  أحمد جمال الجيوشى محمد  ١٦٤ ١٦٠

    المنصورة  المنصورة  خالد محمد السيد على فتح الباب  ١٦٥ ١٦١

    المنصورة  اإلسكندرية  محمد رمزى محمد حسين  ١٦٦ ١٦٢

    المنصورة  اإلسماعيلية  حسين محمد هالل حسن الفقى  ١٦٧ ١٦٣

    المنصورة  اإلسكندرية  هشام محمد ممدوح محمد عبد الظاهر  ١٦٨ ١٦٤

    بنى سويف  اإلسكندرية  محمد إسالم أمين محمد الشواربى  ١٦٩ ١٦٥

    بنى سويف  اإلسكندرية  أحمد محمد لطفى على أحمد الديب  ١٧٠ ١٦٦

    بنى سويف  ماعيليةاإلس  حسام أحمد أحمد عبد الخالق  ١٧١ ١٦٧

    بنى سويف  اإلسكندرية  خالد محمد على إبراهيم محجوب  ١٧٢ ١٦٨
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  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    بنى سويف  اإلسكندرية  شريف سامى السيد العوانى  ١٧٣ ١٦٩

    بنى سويف  اإلسماعيلية  ضياء بدر الدين عبد المنعم شوقى محمود  ١٧٤ ١٧٠

    بنى سويف  اإلسكندرية  أسامة محمد أمين غازى صالح  ١٧٥ ١٧١

    بنى سويف  اإلسكندرية  ى محمد محمد حسينمحمد مجد  ١٧٦ ١٧٢

    بنى سويف  اإلسكندرية  محمد إبراهيم محمد إبراهيم محمد  ١٧٧ ١٧٣

    بنى سويف  بنى سويف  محمد جمال الدين عبد الحليم عمر  ١٧٨ ١٧٤

    بنى سويف  اإلسكندرية  هشام محمود سامى حسين البلك  ١٧٩ ١٧٥

    بنى سويف  طنطا  شيرين صالح حمدى عبد المؤمن  ١٨٠ ١٧٦

    بنى سويف  طنطا  يهاب أحمد حمدى السعيد محمد الخولىإ  ١٨١ ١٧٧

    بنى سويف  طنطا  هشام أحمد السعيد عابد عبد العال  ١٨٢ ١٧٨

    بنى سويف  بنى سويف  هشام إبراهيم أبا زيد محمد حامد  ١٨٣ ١٧٩

    بنى سويف  طنطا  هانى عبد الغفار محمد السعيد هالل  ١٨٤ ١٨٠

    نى سويفب  بنى سويف  أحمد سفيان طه أبو رحاب  ١٨٥ ١٨١

    بنى سويف  بنى سويف  إبراهيم محمد إبراهيم صالح  ١٨٦ ١٨٢

    بنى سويف  أسيوط  ضياء الدين على عبيد نصر  ١٨٧ ١٨٣

    بنى سويف  طنطا  أحمد منصور حسن على عربى  ١٨٨ ١٨٤

    بنى سويف  طنطا  عالء الدين محمد محمد عباس عبد الهادى  ١٨٩ ١٨٥
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١٩

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    سويفبنى   طنطا  ى أحمد محمودمحمد عبد القهار زهو  ١٩٠ ١٨٦

    بنى سويف  اإلسكندرية  على محمد فوزى على أبو الوفا  ١٩١ ١٨٧

    بنى سويف  اإلسكندرية  حامد محمد محسن عبد الحميد الطحان  ١٩٢ ١٨٨

  معار  بنى سويف  اإلسكندرية  حسن على حسن إسماعيل  ١٩٣ ١٨٩

    بنى سويف  اإلسكندرية  تيسير محمد كمال عبد الحميد أحمد العرينى  ١٩٤ ١٩٠

    بنى سويف  طنطا  حمود حسنيحيى عدلى م  ١٩٥ ١٩١

    بنى سويف  قنا  يحيى كريم يس كريم  ١٩٦ ١٩٢

    بنى سويف  اإلسماعيلية  ماجد مكرم نجيب نصر اهللا  ١٩٧ ١٩٣

    بنى سويف  محام عام أول  هانى محمد بكر محمد خليل غالى  ١٩٨ ١٩٤

    بنى سويف  طنطا  زين العابدين عبد المنصف حسن بدوى  ١٩٩ ١٩٥

    بنى سويف  طنطا  الأحمد مصطفى كامل أحمد الم  ٢٠٠ ١٩٦

    بنى سويف  اإلسكندرية  محمد أحمد عبد الحفيظ مناع  ٢٠١ ١٩٧

    بنى سويف  طنطا  أحمد سليمان سلمى سليمان  ٢٠٢ ١٩٨

    بنى سويف  اإلسكندرية  نبيل الدسوقى سيف على  ٢٠٣ ١٩٩

    بنى سويف  طنطا  ممدوح محمود عبد الرازق على. د  ٢٠٤ ٢٠٠

    سويفبنى   طنطا  رزق السيد محمد عبد الباقى  ٢٠٥ ٢٠١

    بنى سويف  اإلسكندرية  رامه سعد محمد طبيخه  ٢٠٦ ٢٠٢
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٢٠

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    بنى سويف  طنطا  مجدى عباس سيد مرسى  ٢٠٧ ٢٠٣

    بنى سويف  طنطا  محمد حسن عبد السميع على خطاب  ٢٠٨ ٢٠٤

    بنى سويف  القاهرة  عبد الحكم محمد سيدمحمود   ٢٠٩ ٢٠٥

    بنى سويف  طنطا  محمد عبد اهللا إسماعيل رشوان  ٢١٠ ٢٠٦

    بنى سويف  طنطا  هيم الدسوقى أحمد حمادخالد إبرا  ٢١١ ٢٠٧

    بنى سويف  اإلسكندرية  هشام شريف البسيونى عبد اهللا الشريف  ٢١٢ ٢٠٨

    بنى سويف  اإلسكندرية  عبد العزيز عبد اللطيف سليمان مراد  ٢١٣ ٢٠٩

    بنى سويف  بنى سويف  مختار فتحى على عبد اللطيف  ٢١٤ ٢١٠

    بنى سويف  نصورةالم  خالد عبد الهادى الزناتى سيد أحمد. د  ٢١٥ ٢١١

    بنى سويف  اإلسكندرية  أحمد محمد عزت غريب  ٢١٦ ٢١٢

    بنى سويف  طنطا  إسماعيل ثروت محمد زايد  ٢١٧ ٢١٣

    بنى سويف  بنى سويف  بهى الدين أمين محمد على  ٢١٨ ٢١٤

    بنى سويف  طنطا  محمد عبد المنعم أحمد محمد نصر  ٢١٩ ٢١٥

    بنى سويف  طنطا  عصام عبد العليم محمد طليس  ٢٢٠ ٢١٦

    بنى سويف  طنطا  محمد ثروت عبد اهللا عبد الخالق  ٢٢١ ٢١٧

    بنى سويف  اإلسكندرية  طارق محمود محمد عيسى  ٢٢٢ ٢١٨

    بنى سويف  اإلسكندرية  أسامة موسى عمران أحمد السيد  ٢٢٣ ٢١٩



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٢١

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    بنى سويف  اإلسكندرية  محمود حمدى الليثى حمود  ٢٢٤ ٢٢٠

    بنى سويف  اإلسكندرية  هشام بيومى على محمد سلطان  ٢٢٥ ٢٢١

    بنى سويف  طنطا  عصام على محمد سلمان  ٢٢٦ ٢٢٢

    بنى سويف  طنطا  أحمد مختار محمد سيد أبو إسماعيل  ٢٢٧ ٢٢٣

    بنى سويف  طنطا  محمد جالل طه عبد اللطيف  ٢٢٨ ٢٢٤

    أسيوط  اإلسكندرية  عادل عبد البارى إبراهيم محمد داود  ٢٢٩ ٢٢٥

    أسيوط  اإلسكندرية  محمود أحمد خليل أبو شنب  ٢٣٠ ٢٢٦

    أسيوط  اإلسكندرية  اشة محمد أحمد المتناوىياسر عك  ٢٣١ ٢٢٧

    أسيوط  طنطا  محمد رمضان األشعتى محمود إبراهيم  ٢٣٢ ٢٢٨

    أسيوط  طنطا  ياسر محمد محمود حسين  ٢٣٣ ٢٢٩

    أسيوط  اإلسماعيلية  مصطفى السيد على بالسى. د  ٢٣٤ ٢٣٠

    أسيوط  طنطا  محسن سعيد سالم السيد  ٢٣٥ ٢٣١

    أسيوط  اإلسكندرية  على محمد وجيه على حيدر العشرى  ٢٣٦ ٢٣٢

    أسيوط  اإلسكندرية  أحمد محمد محمد أحمد أبو الليل  ٢٣٧ ٢٣٣

    أسيوط  اإلسكندرية  وائل حسين عبد الحميد الدسوقى  ٢٣٨ ٢٣٤

    أسيوط  طنطا  شاكر محمد سليمان مبارك أبو شادى  ٢٣٩ ٢٣٥

  معار  أسيوط  اإلسكندرية  محمد جبريل أمين محمد قناوى  ٢٤٠ ٢٣٦
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٢٢

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    أسيوط  طنطا   أبو المجدضياء الدين مصطفى حسن  ٢٤١ ٢٣٧

    أسيوط  قنا  أحمد محمد أحمد عبد اهللا  ٢٤٢ ٢٣٨

  معار  أسيوط  اإلسكندرية  محمد حسن إبراهيم قاسم  ٢٤٣ ٢٣٩

    أسيوط  اإلسماعيلية  عمر عبد اللطيف عبد الصادق محمد  ٢٤٤ ٢٤٠

    أسيوط  اإلسكندرية  ماجد محمد أنور السيد أحمد منصور  ٢٤٥ ٢٤١

    أسيوط  اإلسماعيلية  د الحافظخالد عبد الناصر شحاتة عب  ٢٤٦ ٢٤٢

    أسيوط  قنا  بهاء الدين فؤاد توفيق الدهشان  ٢٤٨ ٢٤٣

    أسيوط  اإلسماعيلية  وليد محمد ناجى محمد عبد اهللا  ٢٤٩ ٢٤٤

    أسيوط  طنطا  ياسر فاروق مبروك كسبر  ٢٥٠ ٢٤٥

    أسيوط  المنصورة  محمد أحمد الدسوقى خير عبد الرحمن  ٢٥١ ٢٤٦

    أسيوط  نطاط  شريف عبد الحليم طلبة عيد  ٢٥٢ ٢٤٧

    أسيوط  اإلسكندرية  باسل حسن على السيد  ٢٥٣ ٢٤٨

    أسيوط  المنصورة  هشام عبد العزيز فهمى أحمد حجاج  ٢٥٤ ٢٤٩

٢٥٤ ٢٥٠  

  مكرر

    أسيوط  القاهرة  شريف إسماعيل أحمد هاشم

    أسيوط  المنصورة  محمد رأفت محمد على عبده  ٢٥٥ ٢٥١
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٢٣

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طأسيو  محام عام أول  إيهاب فؤاد فرج عبد السالم فايد  ٢٥٦ ٢٥٢

    أسيوط  اإلسكندرية  ماجد محمد محمد عبد المنعم العنتبلى  ٢٥٧ ٢٥٣

    أسيوط  اإلسكندرية  إبراهيم لبيب أحمد سماح  ٢٥٨ ٢٥٤

    أسيوط  المنصورة  خالد محمود أمين عبد اهللا أحمد  ٢٥٩ ٢٥٥

    أسيوط  محام عام أول  أسامة عبد المنعم سالم على  ٢٦٠ ٢٥٦

    أسيوط  يليةاإلسماع  رمضان عبد العليم أبو زيد جايل  ٢٦١ ٢٥٧

    أسيوط  اإلسماعيلية  سامح عثمان يوسف يوسف  ٢٦٢ ٢٥٨

    أسيوط  اإلسكندرية  خالد أبو العباس على عبد السالم  ٢٦٣ ٢٥٩

    أسيوط  المنصورة  عصام إبراهيم محمد الضوينى  ٢٦٤ ٢٦٠

    أسيوط  اإلسكندرية  محمد رزق محمد مرعى  ٢٦٥ ٢٦١

    أسيوط  المنصورة  محمد عبد اللطيف عبد الصادق محمد  ٢٦٦ ٢٦٢

    أسيوط  اإلسكندرية  مدحت خالد صادق خالد  ٢٦٧ ٢٦٣

    أسيوط  اإلسكندرية  وليد محمود أحمد طيور  ٢٦٨ ٢٦٤

    أسيوط  اإلسكندرية  حنا بسطوروس بسطوروس سيداروس صليب  ٢٦٩ ٢٦٥

    أسيوط  المنصورة  طارق محمد غوث عبد اللطيف على الصاوى  ٢٧٠ ٢٦٦

    أسيوط  فبنى سوي  خالد محمد محمد سعد الدين الصادق هندى  ٢٧١ ٢٦٧

    أسيوط  اإلسكندرية  عمرو ممدوح محمد إبراهيم  ٢٧٢ ٢٦٨
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٢٤

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    أسيوط  اإلسكندرية  شامل عثمان محمد العيسوى  ٢٧٣ ٢٦٩

    أسيوط  المنصورة  حازم أحمد متولى هاشم أبو العمايم  ٢٧٤ ٢٧٠

    أسيوط  اإلسكندرية  عصام جابر على سراج الدين  ٢٧٥ ٢٧١

    طأسيو  اإلسكندرية  محمد أحمد عبد الحميد محمد  ٢٧٦ ٢٧٢

    أسيوط  اإلسماعيلية  محمد محمد حسين أيوب  ٢٧٧ ٢٧٣

    أسيوط  بنى سويف  يهاب محمد معروف عبد الجوادإ  ٢٧٨ ٢٧٤

    أسيوط  المنصورة  أحمد محمد أحمد فراج  ٢٧٩ ٢٧٥

    أسيوط  المنصورة  أسامة محمد محمد على الغندور  ٢٨٠ ٢٧٦

    أسيوط  اإلسكندرية  شريف منير فوزى حنا  ٢٨١ ٢٧٧

    أسيوط  اإلسماعيلية  د على سويدانمحمد حسن حمدى محم  ٢٨٢ ٢٧٨

    أسيوط  طنطا  باسم محمد زيدان معبد  ٢٨٣ ٢٧٩

    أسيوط  اإلسكندرية  محمد منير محمد طاهر حسن  ٢٨٤ ٢٨٠

    أسيوط  اإلسكندرية  يوسف موريس ثابت إبراهيم  ٢٨٥ ٢٨١

    أسيوط  اإلسكندرية  عبد الرحيمياسر محمد سمير توفيق   ٢٨٦ ٢٨٢

    أسيوط  المنصورة  يسىمحمد عبد الحكيم محمد السماد  ٢٨٧ ٢٨٣

    أسيوط  محام عام أول  أحمد مدحت حسن المرصفاوى  ٢٨٨ ٢٨٤

    أسيوط  بنى سويف  مصطفى محمد محمد محمد زايد  ٢٨٩ ٢٨٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٥

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    أسيوط  اإلسكندرية  أيمن محمود محمد الحنفى محمود  ٢٩٠ ٢٨٦

    أسيوط  اإلسكندرية  بشير عبد الرؤوف بشير عبد العال  ٢٩١ ٢٨٧

    أسيوط  طنطا  ينمحمد عبد الحميد فريد الش  ٢٩٢ ٢٨٨

    أسيوط  محام عام أول  حسن حسين محمود عبد اهللا أبو صليب  ٢٩٣ ٢٨٩

    أسيوط اإلسكندرية  محمد فاروق أحمد على الدين  ٢٩٤ ٢٩٠

    أسيوط اإلسكندرية  طارق حسين السيد مهدى الصيرفى   ٢٩٥ ٢٩١

    أسيوط  اإلسماعيلية  أحمد رشدى عبيد إبراهيم  ٢٩٦ ٢٩٢

    أسيوط  ةالمنصور  أيمن طه حسن حسين  ٢٩٧ ٢٩٣

    أسيوط  المنصورة  عبد الحكيم محسن عبده أحمد  ٢٩٨ ٢٩٤

    أسيوط  اإلسماعيلية  إيهاب إسماعيل زكى مرسي  ٢٩٩ ٢٩٥

    أسيوط  اإلسكندرية  أيمن على حسين خليل  ٣٠٠ ٢٩٦

    قنا  المنصورة  أحمد عبد الحليم عبد اهللا أحمد  ٣٠١ ٢٩٧

    قنا  المنصورة  أيمن فتحى محمد الجندى. د  ٣٠٢ ٢٩٨

  معار  قنا  اإلسكندرية  براهيم رمضان علىإيهاب إ  ٣٠٣ ٢٩٩

    قنا  اإلسكندرية  وليد محمد رشاد إبراهيم عبد الرحيم. د  ٣٠٤ ٣٠٠

    قنا  المنصورة  وليد أنور إبراهيم سيد أحمد  ٣٠٥ ٣٠١

    قنا  اإلسكندرية  أحمد حازم أحمد نور  ٣٠٦ ٣٠٢
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٢٦

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    قنا  اإلسكندرية  ياسر قطب جاب اهللا نصر  ٣٠٧ ٣٠٣

    قنا  المنصورة  معتصم محمد محمد حسنين  ٣٠٨ ٣٠٤

    قنا  اإلسكندرية  محمد أبو رحاب عزاز أبو رحاب  ٣٠٩ ٣٠٥

    قنا  اإلسكندرية  سعيد حامد محمد إبراهيم عبد العال  ٣١٠ ٣٠٦

    قنا  اإلسكندرية  حسين رشدى حسين محمد  ٣١١ ٣٠٧

    قنا  اإلسماعيلية  محمد زكى إبراهيم محمد العطار  ٣١٢ ٣٠٨

    قنا  طنطا  ياسر عادل عبد المنعم حمودة  ٣١٣ ٣٠٩

    قنا  اإلسماعيلية  أشرف عبد الغفور محمد خليل  ٣١٤ ٣١٠

    قنا  اإلسماعيلية  أحمد عزت محمد أحمد ندا  ٣١٥ ٣١١

    قنا  طنطا  إسماعيل محمود محمد أحمد الفران  ٣١٦ ٣١٢

    قنا  اإلسماعيلية  أحمد مصطفى محمد الضمرانى  ٣١٧ ٣١٣

    قنا  طنطا  وائل صفوت يوسف راشد  ٣١٨ ٣١٤

    قنا  محام عام أول  ىياسر إبراهيم خليل هند. د  ٣١٩ ٣١٥

    قنا  اإلسماعيلية  خالد جمال الدين أبو بكر حسن  ٣٢٠ ٣١٦

    قنا  اإلسكندرية  خالد السيد السيد حسب النبى  ٣٢١ ٣١٧

    قنا  اإلسكندرية  على طلعت على إبراهيم  ٣٢٢ ٣١٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٢٧

  )ة رابعاملادة ال( 
   :رةينقل كل من السادة القضاة الرؤساء بمحاكم االستئناف إلى محكمة استئناف القاه

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    القاهرة  اإلسكندرية  أحمد محمد كامل أبو السعود  ٧٧

    القاهرة  اإلسكندرية  محمد أحمد محمد عبد الدايم  ١٠٦

    القاهرة  القاهرة  إبراهيم أحمد محمد أحمد نور الدين  ١٠٩

    القاهرة  اإلسكندرية  محمد أمين سيف الدين  ١٦٥

    القاهرة  طنطا  أحمد رضا محمد عبد الوهاب  ٢٧٩

    القاهرة  طنطا  و المجدبأنس أحمد شبل أ  ٥٤٠

    القاهرة  طنطا  سامى محمد عبد العزيز بالبل  ٥٤٨

    القاهرة  أسيوط  عبد السميع محمود حسين محمد عبد اهللا  ٦١٤

    القاهرة  قنا  كمال فخرى شمروخ داود  ٦٢٢

  معار  القاهرة  سماعيليةاإل  شريف محمود خليل خطاب  ٦٣٧

    القاهرة  المنصورة  محمد حسينى إبراهيم العدوى  ٦٦٦

    القاهرة  طنطا  عالء صالح الدين عبد العزيز دراهم  ٧٣٠

    القاهرة  أسيوط  مكرم صالح الدين حسن قنديل  ٧٦٨

    القاهرة  طنطا  بشعبان عبد المنصف شعبان تعيل  ٨١٧

    القاهرة  أسيوط  على حسين محمد نصر  ٨٢٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٢٨

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    القاهرة  اإلسماعيلية  صابر نصر غمرى غالب. د  ٨٣٢

    القاهرة  المنصورة  محمد محمد عبد الفتاح فودة  ٩٠٧

    القاهرة  طنطا  السباعى سعودى موسى هشله  ٩١٦

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  رشدى محمد على قاسم  ٩٤٠

    القاهرة  اإلسكندرية  مسعد على محمد محمد أبو سعده  ٩٤٦

    القاهرة  بنى سويف  سعيد معوضعثمان عدلى   ٩٥٦

    القاهرة  طنطا  أشرف عبد الحفيظ محمد عياد  ١٠٠٦

    القاهرة  طنطا  طاهر محمد زكى محمد منصور  ١٠٥٧

    القاهرة  طنطا  شريف محمد رشدى أحمد فؤاد  ١٠٦٨

    القاهرة  بنى سويف  فاروق عبد القادر عبد العليم عبد اللطيف  ١١٠٠

    القاهرة  المنصورة  بجمال محمد أحمد على الشخ  ١١٠٧

    القاهرة  بنى سويف  طارق مصطفى محمد حسن إسماعيل  ١١٨٣

    القاهرة  المنصورة  أيمن إبراهيم صالح إبراهيم الفداوى  ١٢٢٨

    القاهرة  أسيوط  حمدى كريم يس كريم  ١٢٥٣

    القاهرة  بنى سويف  أسامة إمام زكى درويش  ١٣٢٦

    ةالقاهر  أسيوط  على السيد عمر خطاب إمام  ١٣٣٤

    القاهرة  اإلسماعيلية  أيمن محمد طاهر حامد أحمد  ١٣٤١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٢٩

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    القاهرة  طنطا  مجدى عبد القادر عبد العزيز الحبشى  ١٤٢١

    القاهرة  اإلسكندرية  مدحت محمد زكى أرناؤوط  ١٤٣٤

    القاهرة  بنى سويف  جمال محمد أبو الليل أحمد  ١٤٥٢

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  بدر على حسينى على  ١٤٥٣

    القاهرة  أسيوط  محمود شاكر مرسى حسن  ١٤٦٥

    القاهرة  طنطا  محمد أشرف عبد العزيز إبراهيم عيد  ١٥٠٤

    القاهرة  بنى سويف  محمود رفعت شاكر سيد الجمل  ١٥٢٩

    القاهرة  قنا  أحمد هشام عزيز عبد الغنى أحمد  ١٥٣٩

    القاهرة  اإلسكندرية  أشرف على محمد البارودى  ١٥٤٠

    القاهرة  بنى سويف   غانم طحاوىغانم مختار  ١٥٥١

  معار  القاهرة  طنطا  يم عبد المعطى سعيد أبو العماأحمد  ١٦٥٠

    القاهرة  طنطا  محمد حامد فريد العياط  ١٦٧٣

    القاهرة  طنطا  هانى مرسى محمود مرسى  ١٦٧٩

    القاهرة  بنى سويف  يوسف جمال الدين إبراهيم بيومى  ١٦٩٩

    القاهرة  ريةاإلسكند  حسن صالح السيد حسن  ١٧٠١

    القاهرة  طنطا  أحمد محمد عبد القادر دكم  ١٧٢٤

    القاهرة  بنى سويف  أسامة ربيع عثمان محمد  ١٧٢٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٠

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    القاهرة  بنى سويف  أشرف رمضان عبد النعيم جاب اهللا  ١٧٢٧

    القاهرة  بنى سويف  مجدى محمد شحاتة سيد أبو عيطة  ١٧٤٠

    لقاهرةا  اإلسكندرية  أحمد عبد الغنى محمد عمران  ١٧٤٢

    القاهرة  اإلسكندرية  محمد ثروت عبد المنعم السيد  ١٧٤٤

    القاهرة  بنى سويف  أحمد على أحمد توفيق  ١٧٥١

    القاهرة  بنى سويف  محمد فهمى أحمد عبد الكريم  ١٧٦٤

    القاهرة  المنصورة  محمد بندارى البندارى الجيار  ١٧٦٧

    القاهرة  اإلسماعيلية  جاب اهللا جاب اهللا عوض اهللا شلبى  ١٧٧٧

    القاهرة  بنى سويف  سعيد على سعيد محمد  ١٧٧٨

    القاهرة  اإلسكندرية  جمال زكى موسى طوسون  ١٨٠٤

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  محمد على فخر الدين محمد الشيخ  ١٨٠٧

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  هشام محمد إبراهيم مساهل  ١٨٣١

    القاهرة  دريةاإلسكن  مجدى عبد الرحيم محمود األبيارى  ١٨٣٢

    القاهرة  اإلسكندرية  أمير مصطفى عبد الرحمن حسانين  ١٨٣٦

    القاهرة  بنى سويف  محمد فؤاد أحمد على صالح  ١٨٤٠

    القاهرة  طنطا  خالد عبد العزيز محمد الظاهر المشتهرى  ١٨٤٣

    القاهرة  اإلسكندرية  خالد محمد عبد الفضيل قاسم  ١٨٤٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣١

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    القاهرة  اإلسكندرية  ذلىطارق على عبد الغفار الشا  ١٨٦٣

    القاهرة  اإلسكندرية  طارق مصطفى عبد الفتاح الطويل  ١٨٩٤

    القاهرة  بنى سويف  محمود محمد السيد خطاب  ١٩١٤

    القاهرة  اإلسكندرية  هشام محمد فوزى حافظ القرموطى  ١٩١٨

    القاهرة  طنطا  عمرو السيد المتولى السيد أبو شتية  ١٩٣١

    القاهرة  طنطا  رى راغب مطرعونى محمد المغاو  ١٩٤٤

    القاهرة  طنطا  أيمن أحمد صبرى عبد المحسن  ١٩٤٥

    القاهرة  أسيوط  حمد عوض أحمد عثمانم  ١٩٥٠

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  السيد أحمد قطب أبو غنيمة  ١٩٦٠

    القاهرة  طنطا  أيمن محمد على محمد حسين  ١٩٦٥

    القاهرة  ندريةاإلسك  عبد العال إبراهيم أحمد عبد العال  ١٩٨٥

    القاهرة  اإلسكندرية  ساوى داودحامد ناصف عب  ١٩٩٦

    القاهرة  طنطا  خالد هشام أحمد محمد  ٢٠٠٧

    القاهرة  طنطا  صالح الدين أبو الفتوح إبراهيم الوزة  ٢٠١٦

    القاهرة  طنطا  أحمد عبد الفتاح محمد يوسف  ٢٠٣٢

    القاهرة  طنطا  نانسى نبيل حبيب أبو الخير  ٢٠٤١

    القاهرة  القاهرة  أحمد هارون أحمد عبد الرحمن  ٢٠٥٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٢

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    القاهرة  اإلسكندرية  محمد منور عبد الرازق كريم  ٢٠٥٧

    القاهرة  اإلسكندرية  السيد أحمد أبو الفتوح جابر  ٢٠٦٢

    القاهرة  اإلسكندرية  أسامة يونس عبد العزيز يونس  ٢٠٦٥

    رةالقاه  اإلسكندرية  عبد الرحمن سيد حافظ عبد الرحمن  ٢٠٦٨

    القاهرة  اإلسكندرية   سعد اهللا محمود خليللجما  ٢٠٧٦

    القاهرة  اإلسكندرية  أيمن نجيب هوارى أبو زيد  ٢٠٨٦

    القاهرة  طنطا  أسامة محمد محمد محمود  ٢٠٩٤

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  أسامة السيد محمود زبيب  ٢٠٩٧

  معار  القاهرة  أسيوط  أحمد محمد أحمد منصور  ٢١١٤

    القاهرة  المنصورة   محمد على عطية القطاوىسمير  ٢١١٧

  معار  القاهرة  بنى سويف  وائل أحمد عبد اهللا سيد  ٢١٤٢

    القاهرة  طنطا  هشام صادق أحمد حسن  ٢١٤٦

    القاهرة  طنطا  محمود محمد طلعت محمود الديب  ٢١٥٠

    القاهرة  طنطا  عبد الرحمن محمد عبد اللطيف عبد السميع  ٢١٦٢

    القاهرة  طنطا  ادر على خضيرمحمود عبد الق  ٢١٧٣

    القاهرة  طنطا  حازم فوزى عبد الهادى شحاتة الخولى  ٢٢٠٢

    القاهرة  المنصورة  نصر البدراوى السيد حامد  ٢٢٠٩
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٣٣

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    القاهرة  طنطا  أيمن ربيع محمد شعيب  ٢٢١٥

    القاهرة  أسيوط  جمال فؤاد يوسف سعد الدين  ٢٢١٦

    القاهرة  ةاإلسكندري  أحمد محمد جالل الدين رافع  ٢٢١٧

    القاهرة  بنى سويف  شريف العزب عبد الحميد العزب  ٢٢٣٥

    القاهرة  المنصورة  مصطفى مانع مصطفى النجار  ٢٢٤٠

    القاهرة  اإلسكندرية  هانى حامد سالم أحمد سالم  ٢٢٤١

    القاهرة  بنى سويف  رمضان فتحى بدوى عبد الجواد  ٢٢٩٩

    لقاهرةا  أسيوط  حامد خضير عبد العليم عبد اهللا  ٢٣٠١

    القاهرة  بنى سويف  مختار زكى قطب أحمد  ٢٣٠٧

    القاهرة  اإلسكندرية  إيهاب محمود إسماعيل حسن  ٢٣١٠

    القاهرة  أسيوط  محمد جمال عبد الشافى عبد الحميد الشافعى  ٢٣٣٨

    القاهرة  القاهرة  ثروت محمود صبحى منصور عامر  ٢٣٤٩

    قاهرةال  طنطا  أحمد محروس زيدان إبراهيم مبارك  ٢٣٦٨

    القاهرة  اإلسكندرية  محمد أحمد محمد حسن نصر  ٢٣٩٠

    القاهرة  اإلسكندرية  أحمد حسين حامد عبد اهللا  ٢٣٩٥

    القاهرة  طنطا  أمجد أحمد محمد على هيكل. د  ٢٤٤٦

  معار  القاهرة  طنطا  إيهاب حازم عبد الحميد المنباوى  ٢٤٦٩
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٣٤

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  معار  القاهرة  بنى سويف  أيمن عبد الشافى حافظ محمد  ٢٤٧٩

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  منتصر محمد عبد السالم على ربيع  ٢٥٤٥

    القاهرة  بنى سويف  صالح إبراهيم عبد الرحيم خالد  ٢٥٩٠

    القاهرة  اإلسكندرية  إمام محمد فؤاد الصيرفى  ٢٦٠٩

    القاهرة  بنى سويف  وائل أحمد عبد اهللا محمد عبد المعطى  ٢٦٢٣

    القاهرة  اإلسماعيلية  حمد عمارإيهاب كامل عبد العال م  ٢٦٢٨

    القاهرة  قنا  محمد محمود هانئ سيد محمد  ٢٦٥٦

    القاهرة  اإلسكندرية   أحمد راشدأيمن عبد الخالق  ٢٦٧٥

    القاهرة  اإلسكندرية  امة نجيب زكى عبد الجوادأس  ٢٦٧٧

    القاهرة  اإلسكندرية  طارق محمود محمد حسن  ٢٦٧٨

    القاهرة  طنطا  وىحنان عبد العزيز على الشعرا  ٢٦٧٩

    القاهرة  اإلسكندرية  يسين محمد عبد الرحيم حسن  ٢٦٨٤

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  صديق محمد رفقى محمد صديق سليمان  ٢٦٩٠

    القاهرة  طنطا  أحمد محمد عبد الخالق محمد شلبى  ٢٦٩٦

    القاهرة  اإلسكندرية  يحيى مصطفى عبد الفتاح الطويل  ٢٦٩٧

    القاهرة  طنطا   سيدأيمن محمد محمد  ٢٧٠٠

    القاهرة  اإلسكندرية  نصر عبد الستار عفيفى الصياد حشيش  ٢٧٠٣
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٣٥

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    القاهرة  اإلسكندرية  محمد فتحى عبد الوهاب بكر  ٢٧٠٥

    القاهرة  قنا  خالد محمد صديق محمد الهميمى  ٢٧٠٦

  معار  القاهرة  اإلسكندرية   الشناوىخالد محمد فوزى المعتز باهللا  ٢٧٠٧

    القاهرة  اإلسماعيلية  د محمد شدادمحمد محم  ٢٧٠٩

    القاهرة  اإلسكندرية  صىمياسر رفعت محمد الحما. د  ٢٧١٠

    القاهرة  اإلسكندرية  محمود سمير محمود عيسى  ٢٧١٢

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  مصطفى حساب أحمد محمد الراوى أبو حساب  ٢٧١٥

    القاهرة  اإلسكندرية  أشرف كامل أحمد السيد حجازى. د  ٢٧١٨

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  محمد فتحى محمد عبد الوهاب ميرا  ٢٧١٩

    القاهرة  اإلسكندرية  محمد أحمد الحافظ محمد زكى إبراهيم. د  ٢٧٢١

    القاهرة  طنطا  ملهم مختار محسن مرسى  ٢٧٢٢

    القاهرة  اإلسكندرية  أسامة عبد اللطيف الطاهر خليل  ٢٧٢٥

    القاهرة  يةاإلسكندر  عادل أحمد حراجى أحمد  ٢٧٢٧

    القاهرة  اإلسكندرية  شريف أحمد عبد الجواد يوسف  ٢٧٣٢

    القاهرة  اإلسكندرية  تامر عبد الحميد حمد الفرجانى. د  ٢٧٣٣

    القاهرة  اإلسكندرية  محمد حسين محمد محمد مصطفى  ٢٧٣٤

    القاهرة  قنا  وائل حمدى توفيق رضوان  ٢٧٣٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٦

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    لقاهرةا  اإلسكندرية  أحمد رفعت مهنى أبو زيد  ٢٧٣٦

    القاهرة  اإلسكندرية  هشام مصطفى محمد نصر  ٢٧٤٠

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  هشام طلعت نصيف عبد المطلب محمد  ٢٧٤١

    القاهرة  طنطا  ناصر عبد المنصف شعبان محمد تعيلب  ٢٧٤٢

    القاهرة  اإلسكندرية  ياسر محمود حسين عطية صالح  ٢٧٤٤

    القاهرة  كندريةاإلس  هانى فتحى جورجى عبد الملك  ٢٧٤٥

    القاهرة  اإلسكندرية  محمد صالح الدين عبد العزيز شلبى  ٢٧٤٦

    القاهرة  اإلسكندرية  خالد محمد حنفى على إمام  ٢٧٤٧

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  عمرو محمد محمد سالمة  ٢٧٤٨

    القاهرة  اإلسكندرية  محمد محمد حسن مصطفى غيتة  ٢٧٥٣

    القاهرة  ندريةاإلسك  محمد أحمد قاسم على  ٢٧٥٥

    القاهرة  طنطا  هشام عبد القادر صبحى محمد  ٢٧٥٧

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  جمال فايز محمد حسب النبى  ٢٧٥٩

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  تامر حمدى خليل يوسف سعودى  ٢٧٦٠

    القاهرة  اإلسماعيلية  محمد هانى عبد الحميد الغنام  ٢٧٦٥

    القاهرة  اإلسكندرية  ىخالد إبراهيم أحمد الشيو  ٢٧٦٦

    القاهرة  اإلسكندرية  أيمن محمد عبد الرحيم عبد الحميد  ٢٧٦٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٧

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  وائل إسماعيل مصطفى شهاب  ٢٧٦٨

    القاهرة  طنطا  محمد منير محمد أمين الجوهرى شعير  ٢٧٧١

    القاهرة  قنا  هشام هالل عبد الرحمن غنيم  ٢٧٧٢

    القاهرة  طنطا  فنى راشدحسام الدين رمضان ح  ٢٧٧٣

    القاهرة  اإلسماعيلية  يهاب فريد لبيب عوضإ  ٢٧٧٤

    القاهرة  اإلسكندرية  عبد الرحيم عثمان هارون عثمان  ٢٧٧٦

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  حاتم محمد عبد المجيد أحمد الزيات  ٢٧٧٧

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  حاتم مصطفى محمد السيد أمين  ٢٧٨٣

    القاهرة  اإلسكندرية  كمال حمزة العوضىأمير   ٢٧٨٥

    القاهرة  اإلسكندرية  طارق أحمد عبد المغنى غنيم  ٢٧٨٦

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  هشام فاروق أمين عليوة  ٢٧٨٧

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  يهاب محمد محمد همتإ  ٢٧٨٨

    القاهرة  المنصورة  رامى محمد جالل عبد المجيد عبد السالم  ٢٧٩٤

    القاهرة  اإلسكندرية  ضياء الدين حامد محمود إبراهيم عامر  ٢٨٠٢

    القاهرة  اإلسكندرية  عمر محمد محمد أحمد سالمة  ٢٨٠٣

    القاهرة  اإلسكندرية  محمود أحمد محمود مكى  ٢٨٠٦

    القاهرة  اإلسكندرية  محمد عبد الحميد عبد الجواد السيد  ٢٨٠٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٨

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    قاهرةال  طنطا  محمد صفوت صالح حسن المرصفاوى  ٢٨١٠

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  طارق على عبد الشكور عبد اهللا  ٢٨١١

    القاهرة  طنطا  وائل على عبد الحفيظ السعدنى  ٢٨١٢

    القاهرة  طنطا  ياسر عبد العظيم عكاشة عزام  ٢٨١٤

    القاهرة  طنطا  هانئ صبرى أحمد عبد الكريم حمزاوى  ٢٨١٥

    القاهرة  ماعيليةاإلس  حسين محمد جمال الدين محمد مصطفى  ٢٨١٦

    القاهرة  اإلسكندرية  خالد رشدى عبد الحليم األبرق  ٢٨٢٠

    القاهرة  طنطا  أحمد عادل عبد الحميد محمود البحراوى  ٢٨٢١

    القاهرة  اإلسكندرية  محمد أحمد مصطفى أيوب. د  ٢٨٢٢

    القاهرة  طنطا  محمود سيد محمود يوسف  ٢٨٢٣

    القاهرة  سكندريةاإل  راضى أبو الفتوح إبراهيم محمد  ٢٨٢٤

    القاهرة  طنطا  محمد أحمد مهران عطا. د  ٢٨٢٥

    القاهرة  طنطا  عصام الدين حسنى دسوقى محمد  ٢٨٣٣

    القاهرة  اإلسكندرية  عثمان محمد يحيى عثمان خفاجى  ٢٨٣٧

    القاهرة  اإلسكندرية  مدحت عبد اهللا عبد اهللا منصور  ٢٨٣٩

  معار  القاهرة  اإلسكندرية  رياض صالح على أبو زيادة  ٢٨٤١

    القاهرة  طنطا  محمد السيد أحمد المحمودى  ٢٨٤٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٣٩

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    القاهرة  اإلسكندرية  خالد ممدوح صالح الدين شعراوى  ٢٨٤٤

    القاهرة  اإلسماعيلية  على إبراهيم محمد فهمى عمارة  ٢٨٤٦

    القاهرة  طنطا  خالد مصطفى عطية محجوب  ٢٨٤٧

    القاهرة  طاطن  محمد وائل إكرام محمد عبد الرحمن نصار  ٢٨٤٩

    القاهرة  قنا  أمير محمد كامل محمد سليمان  ٣٤٨٥

  إلى محكمة استئناف اإلسكندرية

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية  القاهرة  عبد الرازق محمد عبد الرحمن عبد المنعم  ٧٥

    اإلسكندرية  أسيوط  عصام محمد محمد على  ٢٠٤

    اإلسكندرية  القاهرة   محمد عبد المطلب علىعبد النبى  ٢٢٣

    اإلسكندرية  طنطا  عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف المحالوى  ٢٩٤

    اإلسكندرية  اإلسماعيلية  شوقى إبراهيم محمد بسيونى الزقم  ٣٤٣

    اإلسكندرية  طنطا  رفعت محمد أبو سريع أحمد أبو النصر  ٣٧٤

    سكندريةاإل  طنطا  سيد أحمد فتحى محمد الشرقاوى  ٣٨٦

    اإلسكندرية  اإلسماعيلية  عدلى عباس على أحمد الخولى  ٤٠٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٤٠

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية  طنطا  راغب محمود على عشيبة  ٥٩٤

    اإلسكندرية  طنطا  شعبان أحمد حسن الدماطى  ٦١١

    اإلسكندرية  اإلسماعيلية  على محمود غازى البلحى  ٦٨٠

    اإلسكندرية  القاهرة  محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد  ٦٨٥

    اإلسكندرية  القاهرة  عادل إبراهيم العليمى إبراهيم  ٧٠٠

    اإلسكندرية  قنا  فتحى محمد حسن مهنا  ٧٠٧

    اإلسكندرية  القاهرة  السعيد شوقى عبد المجيد الصالحى  ٧٧٥

    اإلسكندرية  طنطا  شعبان عبد الرحمن موسى خضر  ٨٢٦

    اإلسكندرية  طنطا  عماد محمد راغب محمد أحمد  ٨٨٢

    اإلسكندرية  طنطا  عنتر حسام الدين على الدينلملوم   ٨٨٥

    اإلسكندرية  طنطا  إبراهيم عبد الونيس قطب الطربلى  ٩٠٨

    اإلسكندرية  طنطا  أبو الفضل أحمد هريدى خليفة  ٩١٥

    اإلسكندرية  طنطا  سعيد رفعت يوسف قنديل  ٩٤١

    اإلسكندرية  طنطا  هشام إبراهيم أحمد حماد  ٩٨٠

    اإلسكندرية  القاهرة  مد هيبةمحمد حسين السيد مح  ٩٨٧

    اإلسكندرية  اإلسماعيلية  هانى كمال غبريال سليمان  ٩٩٨

    اإلسكندرية  طنطا  محمود عبد الحميد فراج عبد البر  ١٠٢٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٤١

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية  القاهرة  عادل عبد الفتاح على جبريل  ١٠٥١

    اإلسكندرية  القاهرة  سمير سليمان تادرس برسوم  ١١٣٩

    اإلسكندرية  القاهرة  د سعد عزبشريف محمد فؤا  ١١٦٨

    اإلسكندرية  طنطا  حسنى جمال عثمان عليان  ١١٧٤

    اإلسكندرية  طنطا  شيرين سامى محمد أحمد البربرى  ١١٨٩

    اإلسكندرية  القاهرة  رىالصاوى فتحى الصاوى الشناوى البري  ١١٩٨

    اإلسكندرية  بنى سويف  محسن فتحى محمد أمين حبيشى  ١٢٠٦

    اإلسكندرية  بنى سويف  اعيل عبد المقصود عبد الرحمنمصطفى إسم  ١٢٥٦

    اإلسكندرية  القاهرة  عبد القادر عبد القوى أحمد سالمة  ١٣١٢

    اإلسكندرية  طنطا  أحمد عبد اهللا إمام أبو حمر  ١٣٩٩

    اإلسكندرية  طنطا  هشام محمد سعيد عيد جبر  ١٤٢٦

    اإلسكندرية  المنصورة  مصطفى سامى السيد على هاشم  ١٤٣٣

    اإلسكندرية  طنطا  إيهاب عبد الرحمن محمد خليل  ١٤٤٢

    اإلسكندرية  القاهرة  أشرف محمد عبد اللطيف السقا  ١٤٩٣

    اإلسكندرية  طنطا  بهاء الدين محمد جمال عبد الرازق عليوة  ١٤٩٥

    اإلسكندرية  طنطا  فوزى صالح الدين عبد الحليم زيدان  ١٥٠٦

    اإلسكندرية  طنطا  محمد مختار محمد أمين حمزة خضر  ١٥٠٨
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٤٢

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية  طنطا  محمود على حلمى محمد على  ١٥٢٠

    اإلسكندرية  طنطا  حسن على عبد الحى أبو زهرة  ١٥٢٧

    اإلسكندرية  بنى سويف  ممدوح سيد شحاتة إبراهيم  ١٥٢٨

    اإلسكندرية  طنطا  محمود حامد على القاضى  ١٥٤٦

    سكندريةاإل  بنى سويف  أحمد عبد القادر إسماعيل صبرى  ١٥٥٥

    اإلسكندرية  قنا  خالد محمد الحفنى عبد الرحمن الفقى  ١٥٥٦

    اإلسكندرية  المنصورة  محمد مهدى مصطفى مهدى  ١٥٧٣

    اإلسكندرية  طنطا  أحمد عبد الحميد الهاللى  ١٥٧٥

    اإلسكندرية  طنطا  أحمد عزت مزيد محمد  ١٥٧٦

    اإلسكندرية  طنطا  حازم توفيق هاشم صالح  ١٥٨٦

    اإلسكندرية  طنطا   عادل عبد المنعم حمودةفيصل  ١٥٩١

    اإلسكندرية  طنطا  محمد أيمن محمود السيد محمد سردينة  ١٦٠٧

    اإلسكندرية  قنا  عبد الرحيم على على مرسى عبد العال  ١٦١٤

    اإلسكندرية  طنطا  سامى محمد محمد إبراهيم البستاوى  ١٦٤٢

    دريةاإلسكن  طنطا  حسن عبد الرحمن عيسى السيد عويس  ١٦٤٤

    اإلسكندرية  طنطا  أحمد أحمد محمد منيسى  ١٦٥١

    اإلسكندرية  طنطا  أيمن مصطفى حسن الصحن  ١٦٦٧
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٤٣

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية  طنطا  هشام توفيق ميكائيل عبد الغنى سرور  ١٦٧٤

    اإلسكندرية  طنطا  طارق إبراهيم إبراهيم عليوة  ١٦٨٣

    اإلسكندرية  طنطا  خالد أحمد أحمد إبراهيم فراج  ١٧٧٥

    اإلسكندرية  طنطا  خالد محمد عبد الغفار يوسف  ١٧٩٤

    اإلسكندرية  اإلسماعيلية  محمود مصطفى محمود طاهر  ١٨٨٣

    اإلسكندرية  طنطا  طارق محمد صالح الدين عبد العزيز أحمد  ١٨٨٦

    اإلسكندرية  طنطا  هانى عبد السالم محمود عبد السالم  ١٩٤٠

    سكندريةاإل  طنطا  إبراهيم إبراهيم إبراهيم يوسف  ٢٠٣٣

    اإلسكندرية  طنطا  ياسر محمود حماد وفا  ٢٠٦٣

    اإلسكندرية  بنى سويف  عبد العظيم على عبد العظيم عبد الهادى  ٢٠٧٨

    اإلسكندرية  طنطا  حلمى عبد الجواد حلمى جمال الدين  ٢١٢٧

    اإلسكندرية  طنطا  محمود خليل محمود العيسوى  ٢١٦٩

    اإلسكندرية  بنى سويف   حسنعبد الناصر فتحى الجلوى محمد. د  ٢١٧٦

    اإلسكندرية  بنى سويف  محمد صالح محمد حسن  ٢١٨٧

    اإلسكندرية  طنطا  ناصر المرسى عبد الفتاح غانم  ٢٢٧١

    اإلسكندرية  طنطا  حافظ أحمد محمد البنا  ٢٢٧٦

    اإلسكندرية  المنصورة  خالد سليم على محمد عبد النبى  ٢٢٨٢
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٤٤

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية  طنطا  جودةعماد الدين على عبد المقصود   ٢٢٨٧

    اإلسكندرية  طنطا  محمد عبد الظاهر محمد أحمد المنوفى  ٢٢٩٣

    اإلسكندرية  طنطا  إبراهيم إبراهيم على نصار  ٢٣٢٩

    اإلسكندرية  اإلسكندرية  على أحمد أبو بكر على  ٢٣٦٤

    اإلسكندرية  القاهرة  هانئ إبراهيم مشرف محمد بخيت  ٢٥٧٨

    اإلسكندرية  المنصورة  ريبةسليمان سمير عثمان خ  ٢٥٨٧

    اإلسكندرية  طنطا   الحميد عبد المؤمن السعدنى محمد عبد  ٢٦٣٠

    اإلسكندرية  اإلسماعيلية  أحمد عبد الفتاح أحمد أبو مسلم  ٢٨٢٦

    اإلسكندرية  المنصورة  وائل محمد السعيد محمود حسن بعيص  ٢٨٨٠

    اإلسكندرية  طنطا  شريف حمدى عبد المنعم أحمد  ٢٨٨٣

    اإلسكندرية  المنصورة  أشرف صالح إسماعيل عبد اللطيف  ٢٨٩٣

    اإلسكندرية  اإلسكندرية  وائل أحمد فؤاد محمد محمود إبراهيم  ٢٩١٨

    اإلسكندرية  اإلسماعيلية  أشرف محمد عبد اهللا فواز  ٢٩٣٦

    اإلسكندرية  طنطا  الحسن محمد مصطفى الدكرونى  ٢٩٣٨

    اإلسكندرية  أسيوط  لزارععبد الفتاح محمد فريد فؤاد على ا  ٢٩٣٩

    اإلسكندرية  اإلسماعيلية  معتز محمد غالب محمد بدوى الحميلى  ٢٩٤٠

    اإلسكندرية  أسيوط  مصطفى سامى عبد الجواد حسين  ٢٩٤٣
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٤٥

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  محمد محمود محمد محمود بدران  ٢٩٥٨

    اإلسكندرية  قنا  محمد عماد الدين البيلى أبو الفتوح عطا  ٢٩٧٣

    اإلسكندرية  قنا  عبد الغنى عبد الغنى محمد عطا اهللا  ٢٩٨٨

    اإلسكندرية  قنا  محمد أحمد إبراهيم عيسى  ٢٩٩١

    اإلسكندرية  قنا  هشام السيد أحمد محمد جاد اهللا  ٢٩٩٥

    اإلسكندرية  قنا  عمرو محمود محمد أحمد عبد اهللا  ٢٩٩٧

    سكندريةاإل  قنا  وليد محمد رفعت عبد العزيز على عبد الهادى  ٢٩٩٨

    اإلسكندرية  اإلسماعيلية  وليد محمد على محمد المرصفى  ٣٠٠١

    اإلسكندرية  طنطا  أحمد مصطفى عزب مصطفى  ٣٠٥٥

    اإلسكندرية  طنطا  محمد مجدى السباعى الزنفلى  ٣٠٦٤

  معار  اإلسكندرية  طنطا  هشام محمد الطاهر عبده مراد  ٣٠٦٥

    ندريةاإلسك  طنطا  تانونىتامر أمين محمود الب  ٣٠٦٦

  معار  اإلسكندرية  طنطا  إسماعيل زناتى محمد زناتى  ٣٠٦٨

  معار  اإلسكندرية  طنطا  أحمد محمد محسن ماهر شاكر  ٣٠٧١

  معار  اإلسكندرية  طنطا  أحمد جمال الدين حمدى رشوان. د  ٣٠٧٥

  معار  اإلسكندرية  طنطا  عبد القادر محمد محيى الدين عبد القادر محسن  ٣٠٧٧

  معار  اإلسكندرية  طنطا  مد خواجةأحمد محمد أح  ٣٠٧٩
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٤٦

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية  طنطا  محمود أحمد محمد السيد إسماعيل  ٣٠٨١

  معار  اإلسكندرية  طنطا  أمير عبد الرحمن عبد المجيد عبد الرحيم أبو العز  ٣٠٨٢

  معار  اإلسكندرية  طنطا  عادل إبراهيم طلعت محمد سيد أحمد  ٣٠٨٣

    اإلسكندرية  طنطا  محمد أحمد عبد الحى تقى الدين  ٣٠٨٨

  معار  اإلسكندرية  طنطا  محمد أحمد عبده هويدى  ٣٠٩٠

    اإلسكندرية  طنطا  وليد محمد أحمد البحيرى  ٣٠٩٥

  معار  اإلسكندرية  طنطا  عمرو السعيد السيد أبو الخير  ٣٠٩٦

    اإلسكندرية  طنطا  محمد خيرى حسين فخرى محمد أمين  ٣٠٩٧

    يةاإلسكندر  طنطا  خالد أحمد إبراهيم عيسى  ٣٠٩٨

  معار  اإلسكندرية  طنطا  ىأحمد أنور عيسى عرجاو  ٣١٠٠

  معار  اإلسكندرية  طنطا  محمد أحمد محمد كامل أمين الكاشف  ٣١٠٣

  معار  اإلسكندرية  طنطا  ياسر فرحان محمد صفار  ٣١٠٤

  معار  اإلسكندرية  طنطا  ياسر السيد أحمد أحمد على المعبدى  ٣١٠٥

    اإلسكندرية  طنطا  إبراهيم أحمد إبراهيم أبو زهرة  ٣١٠٩

    اإلسكندرية  طنطا  ياسر فيصل محمد القلع عبد المتجلى  ٣١١٥

    اإلسكندرية  طنطا  محمد محمد محمد عبد اهللا الساخى  ٣١٢٢

    اإلسكندرية  طنطا  محمد عبد الشافى خليفة أحمد  ٣١٣٤
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٤٧

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  معار  اإلسكندرية  طنطا  أسامة رؤوف فؤاد عبد القادر  ٣١٣٧

    اإلسكندرية  طنطا   السعيدإيهاب محمد على أحمد  ٣١٤٢

  معار  اإلسكندرية  طنطا  أشرف عادل توفيق عفيفى  ٣١٤٦

  معار  اإلسكندرية  طنطا  مجدى إسماعيل محمود عبد العليم. د  ٣١٤٧

    اإلسكندرية  أسيوط  صالح الدين محمد أحمد فرج  ٣١٥٦

    اإلسكندرية  أسيوط  محمد سليمان محمود سليمان  ٣١٥٧

  معار  اإلسكندرية  طنطا  د مراد درويشخالد محمد فكرى محم  ٣١٦٠

  معار  اإلسكندرية  طنطا  نمير نبيل محمد المهدى نجم  ٣١٦٤

  معار  اإلسكندرية  طنطا  أيمن إبراهيم عبد اهللا حسن  ٣١٦٦

  معار  اإلسكندرية  طنطا  عصام محمد عبده السيد  ٣١٧٦

    اإلسكندرية  قنا  ضياء الدين محمود طاهر على شرنوبى  ٣١٨٦

    اإلسكندرية  طنطا  ن أحمد سيد حسينسيد حسي  ٣١٩٥

    اإلسكندرية  بنى سويف  محمد صالح رمضان البيطار  ٣٢٠٠

  معار  اإلسكندرية  طنطا  أمين أحمد محمد عبد الحى  ٣٢٠٨

  معار  اإلسكندرية  طنطا  محمد عبد العزيز إبراهيم مدكور  ٣٢٠٩

    اإلسكندرية  قنا  أحمد البدوى مصطفى عبيد أحمد  ٣٢١١

  معار  اإلسكندرية  طنطا   الدين أحمد محمد أحمدرشوان عز  ٣٢١٤
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٤٨

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية  قنا  بالل عبد الغنى محمود الشنهابى  ٣٢١٥

    اإلسكندرية  قنا  أحمد صالح الدين عمر أحمد يونس  ٣٢٢٧

  معار  اإلسكندرية  طنطا  رضا محمد إبراهيم الشاذلى. د  ٣٢٢٨

  معار  اإلسكندرية  طنطا  ياسر محمد عبده الوصيف  ٣٢٢٩

    اإلسكندرية  قنا  محمد عبد الرؤوف محمد شرف  ٣٢٣١

    اإلسكندرية  طنطا  ليمانعالء محمد إبراهيم س  ٣٢٣٣

    اإلسكندرية  اإلسكندرية  رضا أحمد إبراهيم محمود عيد. د  ٣٢٣٧

    اإلسكندرية  اإلسكندرية  وهدان عالم محمد على وهدان  ٣٢٤٤

    دريةاإلسكن  اإلسكندرية  طارق إبراهيم عبد العال درويش  ٣٢٥٢

    اإلسكندرية  طنطا  فاروق حسن حميدة على  ٣٢٥٥

    اإلسكندرية  طنطا  طارق عطية عبد الوهاب الحتيتى  ٣٢٥٧

    اإلسكندرية  طنطا  محمد شعبان رمضان الجندى  ٣٢٥٨

  معار  اإلسكندرية  طنطا  إيهاب إبراهيم عبد اهللا عطا اهللا  ٣٢٦١

    سكندريةاإل  طنطا  أسامة محمد عبد الحافظ السيد الحداد  ٣٢٦٣

    اإلسكندرية  طنطا  خالد محمود أحمد أحمد هدهد  ٣٢٦٤

    اإلسكندرية  طنطا  نصر نور الدين أحمد حسين على  ٣٢٦٥

    اإلسكندرية  طنطا  أحمد محمد عبد الحافظ السيد الحداد  ٣٢٦٦
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٤٩

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية  طنطا  أمجد السيد محمد زيد  ٣٢٦٧

  ارمع  اإلسكندرية  طنطا  محمود أحمد محمد الصاوى  ٣٢٦٨

    اإلسكندرية  طنطا  أحمد حسن محمد السيوى  ٣٢٦٩

    اإلسكندرية  طنطا  أحمد رضوان إبراهيم أبا زيد محمد  ٣٢٧٠

    اإلسكندرية  طنطا  الحسينى أحمد عطا حسين  ٣٢٧٢

  معار  اإلسكندرية  طنطا  محمد أحمد محب محمود منصور  ٣٢٧٣

    ندريةاإلسك  طنطا  الحسن محمد عبد المنعم عبد الحميد الوكيل  ٣٢٧٤

    اإلسكندرية  المنصورة  باسل محمد جمال أمين زهيرى  ٣٢٨٦

    اإلسكندرية  المنصورة  طارق عبد السالم على النفراوى  ٣٢٨٨

    اإلسكندرية  المنصورة  أسامة أحمد معوض الحلوانى  ٣٢٨٩

    اإلسكندرية  المنصورة  ى عيسىمحمد أبو المجد عل  ٣٢٩١

  معار  اإلسكندرية  المنصورة  ىعبد اهللا عبد الرؤوف عبد اهللا عل  ٣٢٩٤

    اإلسكندرية  المنصورة  تامر حسين عبد المنعم زكى  ٣٢٩٦

  معار  اإلسكندرية  المنصورة  أياد أحمد طوسون حسين  ٣٢٩٨

    اإلسكندرية  المنصورة  محمد هيثم عزت مزيد محمد  ٣٣٠٠

    اإلسكندرية  المنصورة  أيمن محمد مصباح فتح اهللا  ٣٣٠١

    اإلسكندرية  المنصورة   قنصوةمحمد محمدى السيد  ٣٣٠٢
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٥٠

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية  المنصورة  محمد فاروق فهمى قاسم  ٣٣٠٣

    اإلسكندرية  المنصورة  أحمد ماهر بدر عفيفى  ٣٣٠٥

    اإلسكندرية  المنصورة  عماد محمد عبد المجيد محمد  ٣٣٠٧

  معار  اإلسكندرية  المنصورة  أحمد محمد عبد الحليم محمد  ٣٣٠٩

    اإلسكندرية  المنصورة  حمد غنيمإيهاب محمد طاهر أ  ٣٣١٠

  معار  اإلسكندرية  المنصورة  تامر محمد على فهمى شمه  ٣٣١٢

    اإلسكندرية  المنصورة  فيصل عبد العاطى عبد اهللا سعود  ٣٣١٤

    اإلسكندرية  المنصورة  محمد مختار أحمد ذكرى  ٣٣١٥

    اإلسكندرية  المنصورة  أيمن بديع لبيب فلتس  ٣٣١٦

    اإلسكندرية  المنصورة  إبراهيمسامح فؤاد سعد   ٣٣١٧

    اإلسكندرية  المنصورة  هانى أحمد ماهر حسين غيضان  ٣٣٢٠

  معار  اإلسكندرية  المنصورة  حسن عزت محمد محرم  ٣٣٢١

  معار  اإلسكندرية  المنصورة  أهاب محمد عبد المالك مهران  ٣٣٢٣

    اإلسكندرية  المنصورة  حسام أحمد الحسينى محمد أحمد جبر  ٣٣٢٤

    اإلسكندرية  المنصورة  سر حسن عبده حسانيا  ٣٣٢٦

    اإلسكندرية  المنصورة  أحمد إسماعيل كامل شريف  ٣٣٣٣

    اإلسكندرية  المنصورة  إسالم أحمد محمد موسى فرغلى  ٣٣٣٦
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٥١

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  معار  اإلسكندرية  المنصورة  تامر أحمد شفيع السيد قنديل  ٣٣٣٧

    اإلسكندرية  المنصورة  عمرو حسن أحمد صيام  ٣٣٤٠

    اإلسكندرية  المنصورة   مصطفى أمين يونستامر  ٣٣٤١

    اإلسكندرية  المنصورة  عمرو حسين عباس على  ٣٣٤٢

  معار  اإلسكندرية  المنصورة  محمد السيد محمد السيد البدراوى  ٣٣٤٥

  معار  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  حازم وجيه رأفت محمود رأفت  ٣٣٤٨

    اإلسكندرية  اإلسماعيلية  محمد شفيق حامد بركات  ٣٣٥٣

    اإلسكندرية  اإلسماعيلية  عالء عبد المنعم محمد إبراهيم سيد أحمد  ٣٣٥٧

    اإلسكندرية  اإلسماعيلية  خالد أحمد فتحى محمود على علم الدين  ٣٣٥٨

    اإلسكندرية  بنى سويف  شريف أحمد فؤاد بركات  ٣٣٦٧

    اإلسكندرية  بنى سويف  أحمد عبد الرحمن فكرى أحمد خليل سليم  ٣٣٦٨

    اإلسكندرية  بنى سويف  عبد العزيز أبا زيد محمدأحمد   ٣٣٧٠

    اإلسكندرية  بنى سويف  إيهاب محمد حسين طنطاوى محمد سليمان  ٣٣٧٣

    اإلسكندرية  بنى سويف  أحمد على إبراهيم جنينة  ٣٣٧٥

    اإلسكندرية  بنى سويف  محمود محمد عبد اللطيف محمود حمزة  ٣٣٧٦

    سكندريةاإل  بنى سويف  شريف سامى على السعيد  ٣٣٨٠

    اإلسكندرية  بنى سويف  محمد حسن نشأت السيد حشيش  ٣٣٨٢
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٥٢

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية  بنى سويف  ريمون ملك شنودة إبراهيم  ٣٣٨٤

    اإلسكندرية  بنى سويف  حازم عبد الفتاح محمد الشناوى  ٣٣٨٥

    اإلسكندرية  بنى سويف  السيد عبد المجيد عبد السالم النجار  ٣٣٨٦

    اإلسكندرية  بنى سويف  ل محمد سليمعبد الفتاح مصطفى كما  ٣٣٨٧

    اإلسكندرية  بنى سويف  حسين رأفت نبيل رأفت حسين رأفت  ٣٣٨٨

    اإلسكندرية  أسيوط  مصطفى أحمد حسين سليمان دحروج  ٣٣٨٩

    اإلسكندرية  أسيوط  عماد أبو الحسن عبد الاله حسانين  ٣٣٩٤

  معار  سكندريةاإل  أسيوط  عبد الكريم محمد فخرى عبد اللطيف أبو النصر  ٣٣٩٥

    اإلسكندرية  أسيوط  خالد محفوظ الطوخى شومان  ٣٣٩٦

    اإلسكندرية  أسيوط  محمد أحمد على سالمان  ٣٣٩٧

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  جمال عبد الناصر سالم محمد حمادة  ٣٣٩٩

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  محمود السعيد محمد عبد العزيز  ٣٤٠١

    اإلسكندرية  أسيوط  البيومىخالد ضياء الدين محمود محمد   ٣٤٠٢

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  محمد إبراهيم محمد محمد عوض  ٣٤٠٣

    اإلسكندرية  أسيوط  رمضان محمد عبد اهللا أحمد  ٣٤٠٥

    اإلسكندرية  أسيوط  إبراهيم صالح حسين محمد حماد  ٣٤٠٦

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  محمد محمد المتولى أحمد الصعيدى. د  ٣٤١٣



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٥٣

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  اروق عبد المنعم الصيرفىهيثم ف  ٣٤١٤

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  إبراهيم محمد إبراهيم أبو السعود  ٣٤١٥

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  شادى ممدوح رياض مصطفى  ٣٤١٧

    اإلسكندرية  أسيوط  عمر خالد أمين بحر  ٣٤٢١

    اإلسكندرية  أسيوط  عماد الدين منصور إسماعيل محمد دهشان  ٣٤٢٣

    اإلسكندرية  أسيوط  أحمد إبراهيم عبد الرحمن فوزى  ٣٤٢٤

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  تامر أحمد عزات عامر أبو زيد. د  ٣٤٢٥

    اإلسكندرية  أسيوط  تامر عبد الرحمن محمد حلمى جبران  ٣٤٢٩

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  ةمصطفى محمود سيد محمود عباد  ٣٤٣٠

    اإلسكندرية  أسيوط  مطارق إبراهيم محمد إبراهي  ٣٤٣١

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  سمير وفيق عبد الحميد حمدى  ٣٤٣٤

    اإلسكندرية  أسيوط  محمد فوزى عبد العزيز محمد  ٣٤٣٥

    اإلسكندرية  أسيوط  مصطفى وسيم مصطفى على الهلباوى  ٣٤٣٧

    اإلسكندرية  أسيوط  وائل أحمد الدرديرى الحفنى  ٣٤٣٨

    اإلسكندرية  طأسيو  محمد حسن عمر محمد  ٣٤٣٩

    اإلسكندرية  أسيوط  باسم أحمد إبراهيم عوض. د  ٣٤٤١

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  صالح الدين أحمد فؤاد حسنين حسن  ٣٤٤٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٥٤

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية  أسيوط  محمود عبد العزيز أبا زيد محمد. د  ٣٤٤٥

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  معتز محمد أمين عبد اللطيف  ٣٤٤٦

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  ازق عبد اهللاعبد الرمحمد معوض   ٣٤٤٧

  معار  اإلسكندرية  أسيوط  عبد الرحيم أحمد عبد المالك حامد  ٣٤٥٢

    اإلسكندرية  قنا  أحمد محمد محمد قنصوة  ٣٤٥٣

    اإلسكندرية  قنا  وق على وشاحىرشيرين فا  ٣٤٥٤

    اإلسكندرية قنا  إيمان إبراهيم مرسى مصطفى  ٣٤٥٦

    اإلسكندرية قنا  يفةأمل محمود عطا عمار خل  ٣٤٥٧

    اإلسكندرية قنا  رشا محمود أحمد منصور  ٣٤٥٨

    اإلسكندرية قنا  غادة عبد الناصر عبد الاله السباعى  ٣٤٥٩

    اإلسكندرية قنا  داليا إبراهيم أحمد النمكى  ٣٤٦٠

    اإلسكندرية قنا  عال حسين كامل حنفى على  ٣٤٦١

    اإلسكندرية قنا  حنان جمال السيد دحروج  ٣٤٦٢

    اإلسكندرية قنا  إيمان اإلمام على خليفة  ٣٤٦٣

    اإلسكندرية قنا  رشا عبد المنعم إبراهيم محفوظ  ٣٤٦٤

    اإلسكندرية قنا  م قنديلفاطمة أحمد عبد اهللا إبراهي  ٣٤٦٥

    اإلسكندرية قنا   طه مصطفى أحمد العشماوىأميمة  ٣٤٦٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٥٥

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    يةاإلسكندر قنا  داليا إبراهيم محمد محمود عبد الملك  ٣٤٦٨

    اإلسكندرية قنا  مها محمود محمد عليوى  ٣٤٦٩

    اإلسكندرية قنا  رانىالسيد مصطفى السيد الحو  ٣٤٧٠

  معار  اإلسكندرية قنا  نبيل محمد السعيد جوهر  ٣٤٧١

    اإلسكندرية قنا  أحمد شفيق إبراهيم شفيق  ٣٤٧٤

  معار  اإلسكندرية قنا  أحمد سمير عبد الهادى الذهبى  ٣٤٧٦

    اإلسكندرية قنا  د الرحمن فهمى مصطفىعادل عب  ٣٤٨٣

    اإلسكندرية قنا  أحمد فوزى محمود عبد العال  ٣٤٨٧

    اإلسكندرية قنا  أحمد محمود أحمد حسن عبد السالم المراغى  ٣٤٨٨

    اإلسكندرية قنا  خالد أحمد زكى مريكب  ٣٤٨٩

    اإلسكندرية قنا  حسام أحمد عبد الفتاح عامر  ٣٤٩٠

    اإلسكندرية قنا   البيلى أبو الفتوح عطاوليد عماد الدين  ٣٤٩٤

    اإلسكندرية قنا  لموائل جمال الدين حامد األش  ٣٤٩٧

    اإلسكندرية قنا  أحمد حسين أحمد عبد الوهاب  ٣٤٩٨

  معار  اإلسكندرية قنا  عاصم محمد محمود طنطاوى  ٣٥٠١

    اإلسكندرية قنا  على نبيل محمد عبد العال  ٣٥٠٤

    اإلسكندرية قنا  لفطرانىإسالم محمد السيد ا  ٣٥١٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٥٦

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية قنا  أحمد محمد محمد أحمد العنيبسى  ٣٥١٩

    اإلسكندرية قنا  محمد صالح الدين عبد الجواد جابر  ٣٥٢٠

    اإلسكندرية قنا  محمد أحمد إبراهيم عبد الواحد  ٣٥٢٢

    اإلسكندرية قنا  صفوت عبد المنعم محمد أبو الخير  ٣٥٢٣

  معار  اإلسكندرية قنا  صطفى عطيةأحمد إبراهيم م. د  ٣٥٢٤

    اإلسكندرية قنا  محمد محمد طلعت محمود الديب  ٣٥٢٥

    اإلسكندرية قنا  حسام عوض حبيب عوض غبور  ٣٥٢٨

    اإلسكندرية قنا  أحمد عبد الاله أحمد سليمان  ٣٥٣٤

    اإلسكندرية قنا  شادى طارق محمد يحيى شلبى  ٣٥٣٥

  إلى محكمة استئناف طنطا

  المحكمة  ســـماال  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  القاهرة  فاروق أحمد شفيق الشنوانى  ٣٠

    طنطا  اإلسكندرية  عبد الفتاح محمد على مسعود مراد. د  ١٧٤

    طنطا  صورةالمن  البسيونى الشبراوى محمد البسيونى  ١٩٤

    طنطا  اإلسكندرية  شعبان محمد محمد على الباجورى  ٢٣٢

    طنطا  المنصورة  سن محمد أحمدمحمد عادل ح  ٢٣٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٥٧

  المحكمة  ســـماال  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  اإلسكندرية  محمد أحمد على حسنين سنجر  ٣٩٢

    طنطا  اإلسماعيلية  محى أحمد شيمى أحمد  ٥٤٢

    طنطا  اإلسكندرية  عادل عبد الواحد محمد شوشة  ٥٥٤

    طنطا  القاهرة  محمد محمد سعيد غيث  ٥٦٠

    طنطا  المنصورة  يسرى ماهر إبراهيم محمد  ٥٦٥

    طنطا  اإلسماعيلية  يل المرسى إبراهيم األبابىإسماع  ٦٢٧

    طنطا  اإلسكندرية  محمد على محمد سكيكر. د  ٧٥٤

    طنطا  اإلسكندرية   سكيكر علىأحمد مصطفى  ٧٥٨

    طنطا  اإلسكندرية  عادل محمد عبد الكريم سعيد أبو عيطة  ٧٥٩

    طنطا  اإلسكندرية  محمود عبد العاطى عبد اهللا مبارك  ٧٦٠

    طنطا  اإلسماعيلية  س حسن كحلةمحمد يون  ٧٧٩

    طنطا  اإلسكندرية  سعد محمد رمضان الشافعى  ٧٩٤

    طنطا  اإلسكندرية  محمد عبد الحميد محمد الخولى  ٧٩٦

    طنطا  اإلسكندرية  أشرف محمد محمد رمضان  ٨٠٤

    طنطا  اإلسكندرية  أحمد عبد الحميد السيد عبد الفتاح  ٨١٠

    طنطا  سكندريةاإل  محمد إسماعيل سرى حسن صالح  ٨٤٠

    طنطا  اإلسكندرية  صالح سعد محمد هيبة  ٨٦٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٥٨

  المحكمة  ســـماال  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  المنصورة   أحمد المساح محمدمحمد محمد رفعت  ٩٧٧

    طنطا  اإلسكندرية  تامر محمد عبد النبى إبراهيم أحمد  ١٠١٤

    طنطا  بنى سويف  أشرف نجم الدين إبراهيم محمد  ١٠٦٤

    طنطا  صورةالمن  الحسينى عبد الرحمن الحسينى المنسى  ١٠٦٩

    طنطا  اإلسكندرية  محمد على خليل الزعفرانى  ١٠٩٠

    طنطا  اإلسكندرية  جمال الدين زكى عبد الجواد سعيد  ١١٨٤

    طنطا  اإلسكندرية  خالد محمد إدريس قمر  ١١٩٦

    طنطا  المنصورة  زاهر مصطفى أحمد زاهر   ١٢٠٤

    طنطا  اإلسكندرية  رفعت سعد أمين قرقر  ١٣٢١

    طنطا  اإلسكندرية  القطب الشايبناصر محمد   ١٣٤٣

    طنطا  المنصورة  جمال عبد الناصر على محمد بيومى  ١٤٣١

    طنطا  المنصورة  على موسى محمد سيد أحمد  ١٤٤٥

    طنطا  المنصورة  فداء حسن محمد الدسوقى  ١٤٥٤

    طنطا  المنصورة  على راشد عطية عبد اهللا  ١٤٦٧

    طنطا  المنصورة  ىلكعزت حافظ أحمد الع  ١٤٧٧

    طنطا  اإلسماعيلية  أيمن سليمان مرسى بدر  ١٥١٧

    طنطا  القاهرة  عبد الحميد محمد عبد الجواد الشين  ١٥١٩
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٥٩

  المحكمة  ســـماال  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  بنى سويف  محمد ربيع محمد السيد المليجى  ١٥٣٧

    طنطا  اإلسكندرية  موفق محمد عبد الحليم سليم  ١٥٨٨

    طنطا  المنصورة  حاتم الحسينى محمد إبراهيم الكنانى  ١٦٣٧

    طنطا  المنصورة  أيمن محمود اإلمام السيد  ١٦٥٢

    طنطا  المنصورة  رفعت أحمد حسين الشبراوى صقر  ١٦٥٣

    طنطا  طنطا  ياسر عزت مزيد محمد  ١٦٥٦

    طنطا  القاهرة  عصام الدين فرحات محمد زيدان  ١٦٧٢

    طنطا  القاهرة  ماجد محسن جورج عقداوى  ١٦٧٨

    طنطا  اإلسماعيلية  عبد الحليم حسين عبد الفتاح المسيرى  ١٦٨٦

    طنطا  المنصورة  السيد محمد محمد الكفراوى  ١٧١٣

    طنطا  اإلسكندرية  يحيى سالم عبد الحميد ماضى  ١٧١٥

    طنطا  اإلسكندرية  خالد فؤاد عبد الغنى خلقة  ١٧٣٠

    طنطا  المنصورة  السيد المتولى حسن أبو العينين  ١٧٣١

    نطاط  اإلسكندرية  نبيل محمد عبد السالم ربيع  ١٧٣٦

    طنطا  المنصورة  محمد عبد الحكيم حسن مصطفى  ١٧٣٨

    طنطا  اإلسكندرية  محمد سليم على عبد النبى  ١٧٤٣

    طنطا  اإلسكندرية  إسحق إدوارد صليب رزق اهللا  ١٧٧٤
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٦٠

  المحكمة  ســـماال  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  اإلسكندرية  محمد حسن محمد مكى  ١٧٨٩

    طنطا  اإلسكندرية  أسامة النبوى محمد الصباغ  ١٧٩٢

    طنطا  اإلسكندرية   الونيس الجبرونىخالد محمد عبد  ١٧٩٥

    طنطا  اإلسكندرية  وليد عبد القادر عبد السالم أحمد  ١٧٩٦

    طنطا  اإلسكندرية  ماهر فتح اهللا محمود عوض  ١٧٩٧

    طنطا  اإلسكندرية  طارق محمد سمير محمد خورشيد  ١٨١٨

    طنطا  المنصورة  جمال إبراهيم على أبو المعاطى  ١٨٥١

    طنطا  اإلسكندرية   جميلسعيد محمد صالح  ١٨٦١

    طنطا  اإلسكندرية  بهجات عبد اللطيف بهجات داود  ١٨٧٣

    طنطا  اإلسكندرية  أحمد فهمى محمد يونس  ١٨٧٥

    طنطا  اإلسكندرية  عمرو محمد عبد السالم عباس  ١٨٩٢

    طنطا  اإلسكندرية  على محمد محمد سليم  ١٩٠٢

    طنطا  اإلسكندرية  هشام معوض محمد سرحان  ١٩٨١

    طنطا  اإلسكندرية  عصام عبد الجليل السيد السمبختى  ٢٠١٤

    طنطا  المنصورة  هشام محمد فوزى عبد اللطيف السعدنى  ٢٠٢٦

    طنطا  اإلسكندرية  وحيد رفعت على محمد  ٢٠٢٨

    طنطا  اإلسكندرية  عبد الكريم شامخ زقيم مسعود  ٢٠٣٧
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٦١

  المحكمة  ســـماال  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  اإلسكندرية  محمد إبراهيم إبراهيم عمر  ٢٠٦٠

    طنطا  اإلسكندرية  سامح سعد الدين محمد عبد الكريممحمد   ٢٠٦٤

    طنطا  اإلسكندرية  أحمد عبد الفتاح أحمد الشيخ  ٢٠٧١

    طنطا  اإلسكندرية  هجات خليلأشرف عبد اللطيف ب  ٢٠٨٤

    طنطا  المنصورة  أشرف رمضان العيسوى الخولى  ٢١٢٦

    طنطا  المنصورة  أحمد عزت أحمد مجاهد  ٢١٢٩

    طنطا  اإلسكندرية   مقلدحمد محمدممحمد   ٢١٤٣

    طنطا  المنصورة  محمد على عبد القادر الحمادى  ٢١٤٥

    طنطا  اإلسكندرية  رأفت الطاهر محمد إبراهيم بكر  ٢١٥٤

    طنطا  القاهرة  عمرو كمال محمد الدماطى  ٢١٥٧

    طنطا  اإلسكندرية  إبراهيم محمد سيد أحمد أبو علفة  ٢١٩٠

    طنطا  ندريةاإلسك  شريف محمد عبد اهللا بخيت  ٢٢٠٣

    طنطا  اإلسكندرية  أحمد محمد عبد القادر عوض  ٢٢٢٦

    طنطا  المنصورة  طارق إبراهيم محمد مصطفى  ٢٢٣٠

    طنطا  المنصورة  عمرو فتحى السعيد إسماعيل  ٢٢٣٦

    طنطا  اإلسكندرية  عالء إبراهيم محمد المهدى  ٢٢٥٧

    طنطا  المنصورة  جهاد فرج يوسف األلفى  ٢٢٧٥
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٦٢

  المحكمة  ســـماال  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  اإلسكندرية  محمود رزقعادل بدر   ٢٢٨٣

    طنطا  المنصورة  أحمد مصطفى أحمد حسانين خطاب  ٢٢٩٠

    طنطا  اإلسكندرية  إبراهيم مجاور بسيونى قناوى  ٢٣١٢

    طنطا  اإلسكندرية  خالد قطب عبد العال بدر الدين  ٢٣٢٥

    طنطا  اإلسكندرية  سامح سعيد كامل حنا العدوى  ٢٣٣٢

    طنطا  المنصورة  للواءرفعت محمد السعيد جمعة ا  ٢٣٤٧

    طنطا  اإلسكندرية  وفيق شوقى ملك بسطا  ٢٣٦١

    طنطا  اإلسكندرية  محمد على حسن كفافى  ٢٤٠٦

    طنطا  اإلسكندرية  طارق محمد حلمى عبد الهادى القمارى  ٢٤٦٠

    طنطا  اإلسكندرية  وائل طه أحمد محمد هالل  ٢٦٨١

    طنطا  اإلسكندرية  حسام عبد العزيز السيد الغاياتى  ٢٧٦٩

    طنطا  المنصورة  أحمد عبد العاطى محمود الشافعى  ٢٨٩٠

    طنطا  المنصورة  وائل سعد بسيونى الشرقاوى  ٢٨٩٩

    طنطا  قنا  طارق محمود صالح الدين حامد  ٢٩٠٠

    طنطا  أسيوط  وليد حامد عبد الوهاب أحمد عرابين  ٢٩٥٢

    طنطا  قنا  أحمد محمد ناجى محمود شتلة  ٢٩٥٩

    طنطا  قنا  أحمد عبد العزيز البهنساوىضياء الدين   ٢٩٨١
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٦٣

  المحكمة  ســـماال  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  اإلسماعيلية  حسام أبو زيد عبد الحميد الوكيل  ٢٩٩٤

    طنطا  قنا  أيمن عبد اهللا محمود عبد اهللا المنوفى  ٢٩٩٦

    طنطا  طنطا  ياسر عمر محمد إبراهيم  ٣١٠٦

    طنطا  المنصورة  حسام عبد السالم مبروك الغزولى  ٣١٢٠

    طنطا  طنطا  لرحمانىجمال سعيد محمد ا  ٣١٥١

    طنطا  طنطا  خالد محمود فضل عثمان  ٣١٥٤

    طنطا  ناق  سامح عبد الغنى السعيد العنتبلى  ٣٢١٢

    طنطا  طنطا  حاتم فتحى عبد القدوس ميخائيل  ٣٢١٦

    طنطا  طنطا  مدحت نور الدين أحمد جابر  ٣٢١٧

    طنطا  طنطا  ةخالد محمدى السيد قنصو  ٣٢٣٥

    طنطا  اإلسكندرية  ل الشباسىخالد محمد حلمى كما  ٣٢٤١

    طنطا  اإلسكندرية  أيمن كمال حسين عرابى  ٣٢٥٠

    طنطا  المنصورة  محمد عامر حلمى عباس الشاهد  ٣٢٩٢

    طنطا  المنصورة  محمد سمير على التونى  ٣٢٩٧

    طنطا  المنصورة  وليد السيد الجنيدى أبو عالية  ٣٣١٨

    طنطا  المنصورة  أشرف جمال على فؤاد مرسى  ٣٣٢٨

    طنطا  المنصورة  خالد عبد الفتاح السيد أحمد السماحى  ٣٣٣١
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٦٤

  المحكمة  ســـماال  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  المنصورة  معتز محمود السيد خليل  ٣٣٣٨

    طنطا  اإلسماعيلية  حسين حمدى السعيد المرسى  ٣٣٥٥

    طنطا  اإلسماعيلية  أحمد عبد الهادى نور الدين أبو زيد سليمان  ٣٣٥٩

    طنطا  اإلسماعيلية  عمرو عبد المعطى عبد الرحيم أحمد خلف اهللا  ٣٣٦٠

    طنطا  بنى سويف  محمد محمد محمد شتا أبو سعد  ٣٣٦٤

    طنطا  بنى سويف  عبد الوهاب عبد الرازق أحمد العتربى  ٣٣٦٦

    طنطا  بنى سويف  أحمد عبد المنعم أحمد عبد الرحمن  ٣٣٧٢

    طنطا  أسيوط  خالد عبد الظاهر عبد العزيز حنفى  ٣٤٠٠

    طنطا  أسيوط  الشاذلىأسامة محمد عبد العزيز   ٣٤٠٧

    طنطا  أسيوط  مدحت عبد الرؤوف محمد شرف  ٣٤٠٨

    طنطا  أسيوط  يوسف محمد يوسف الكومى  ٣٤١١

    طنطا  أسيوط  ياسر رجب عزيز تركى  ٣٤١٢

    طنطا  أسيوط  عبد الحميد أحمد عبد اللطيف قنديل  ٣٤١٦

    طنطا  أسيوط  فار الحريتىمحمد محمود عبد الغ  ٣٤١٩

    طنطا  أسيوط  يومى بيومى المليجىهشام رشاد ب  ٣٤٣٢

    طنطا  أسيوط  عمرو عبد اهللا بكر السيد  ٣٤٤٨

    طنطا  أسيوط  مام محمد أبو داودإمحمد عبد الجواد   ٣٤٤٩
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٦٥

  المحكمة  ســـماال  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    طنطا  قنا  أحمد ياسر محمد فتحى عبد العزيز محروس طايل  ٣٤٨٠

    طنطا  قنا  محمود حمدى أحمد سالمة  ٣٤٩١

    طنطا  قنا  يهاب فاروق شحاتة فتح البابإ  ٣٥٠٢

    طنطا  قنا  أيمن الششتاوى الششتاوى جميل  ٣٥٠٩

    طنطا  قنا  عادل صابر أسعد إبراهيم  ٣٥١١

    طنطا  قنا  عاطف محمد أحمد محمد السيسى. د  ٣٥١٢

    طنطا  قنا  محمد على عبد الشكور عبد اهللا  ٣٥١٤

    طنطا  قنا  محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى  ٣٥٢٦

    طنطا  قنا  د محمود حبيبأشرف عبد اهللا محم  ٣٥٢٩

  المنصورة استئناف محكمة إلى

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  المنصورة طنطا محمد توفيق عبد ربه حسين ١٥٢

  المنصورة طنطا خيرى محمود محمد القصراوى ٢٦٢

  المنصورة القاهرة مصطفى على محمد شرف الدين ٣٢٩

  المنصورة طنطا ايم حميدةبهلول عبد الد ٣٣٩

  المنصورة اإلسماعيلية محمد وفيق طه عبد الرحمن عبد اهللا ٤١٥
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٦٦

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  المنصورة طنطا إبراهيم عبد المنعم إبراهيم حشيش ٥١٤

  المنصورة طنطا أحمد عبد الوهاب عطية غنيم ٥١٨

  المنصورة القاهرة عادل محمد عز الدين محمد أبو النجا ٥٤٩

  المنصورة اإلسكندرية حمد الحسينىمدحت محمد م ٦١٧

  المنصورة طنطا مجدى محمد عبد العزيز نوارة ٦٢٥

  المنصورة طنطا مجدى عبد الغنى محمود عبد الغنى ٧١٣

  المنصورة القاهرة أحمد محمد أحمد الطنطاوى أحمد ٨٠٣

  المنصورة اإلسكندرية خيرى محمد سعد جاويش ٨٤٦

  المنصورة طنطا  علىأحمد فؤاد محمد الشافعى ٨٨٠

  المنصورة طنطا خالد عبد الفتاح محمد شتات ١١٧٣

  المنصورة طنطا محمد زكريا محمد مطحنة ١٢٧٦

  المنصورة اإلسماعيلية محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور ١٤٠١

  المنصورة اإلسماعيلية محمد عبد الرحمن عبد السالم طه ١٦٠٥

  المنصورة اإلسماعيلية مجدى مصطفى محمد مصطفى ١٧١٩

  المنصورة طنطا عزت عبد العظيم حسب اهللا عويس ١٩١٧

  المنصورة القاهرة جمال أحمد محمد أحمد ١٩٣٣

  المنصورة طنطا عبد المنعم السيد حسن أبو زيد ١٩٣٥

  المنصورة طنطا محمد يوسف حامد القن ١٩٥٨

  المنصورة طنطا ماهر أحمد جنيدى حسن ١٩٦١
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٦٧

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  المنصورة طنطا رق إسماعيل أحمد إبراهيمطا ١٩٦٩

  المنصورة اإلسكندرية محمد عاطف محمد النيدانى ٢٠١٩

  المنصورة طنطا كمال فؤاد عطية جرجس ٢٠٣٩

  المنصورة طنطا أشرف محمد رشدى سالم إسماعيل ٢١٠٨

  المنصورة اإلسكندرية أحمد حسام أحمد محسن إبراهيم النجار ٢١٤٩

  المنصورة طنطا  النبى عبد الجواد شاهينأشرف عبد ٢١٨٤

  المنصورة طنطا وسام ماهر السيد أحمد ٢١٩٩

  المنصورة اإلسماعيلية أحمد عبد المنعم أحمد أحمد األطروش ٢٨٨٥

  المنصورة اإلسماعيلية مدحت جورجى إسبيرو خليل. د ٢٩٣٧

  المنصورة قنا تامر عبد الرحمن محمود الفيل ٢٩٧٢

  المنصورة اإلسكندرية محمد السيد محمد سماحةخالد  ٣٠٣٣

  المنصورة اإلسكندرية عماد عبد الجليل عز الرجال أبو عدوى ٣٠٥٨

  المنصورة طنطا إيهاب محمد صادق حسن ٣٢٢٢

  المنصورة اإلسكندرية حاتم محمد عبد الرحمن عبد اهللا ٣٢٤٩

  المنصورة اإلسكندرية على أحمد على عبد الفتاح رجب ٣٢٥١

  المنصورة المنصورة أحمد محمود حمدى عبد العزيز ٣٣٣٩

  المنصورة بنى سويف حازم محمد أمين جاد الحق ٣٣٧١

  المنصورة بنى سويف وائل عمر أحمد على الشحات ٣٣٧٧

  المنصورة بنى سويف عمرو محمد سيد عطية طنطاوى ٣٣٧٨
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٦٨

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  المنصورة بنى سويف محمدعاطف محمد النجار ٣٣٧٩

  المنصورة أسيوط بهاء محمد عطية مراجع ٣٣٩٠

  المنصورة أسيوط طفى عباس مصطفىصخالد م ٣٣٩٢

  المنصورة قنا أحمد على أحمد عبد اهللا ٣٤٨٦

  المنصورة قنا أحمد عبد الرازق حامد اإلمام ٣٥٠٠

  المنصورة قنا سمير حسن فاروق عبد المعطى ٣٥٠٦

  صورةالمن قنا محمود حسين إبراهيم هالل ٣٥١٠

  المنصورة قنا أحمد محمد صالح الدين أحمد متولى ٣٥١٦

  المنصورة قنا والء محمد وجدى سالم طاهر ٣٥٢٧

  المنصورة قنا الحسينى أحمد على إسماعيل ٣٥٣٢

  المنصورة قنا وليد عزمى عبد الحميد سبع ٣٥٣٣

  المنصورة قنا أحمد نادر محمود األلفى ٣٥٣٦

  إلسماعيليةا استئناف محكمة إلى

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  اإلسماعيلية المنصورة مصطفى محمد محمد مصطفى ١٠٥

  اإلسماعيلية المنصورة ةجاد محمد حلمى حسن شحات ٥٨٤

  اإلسماعيلية طنطا محمد نصر الدين السيد بركات ٦٢٩

  إلسماعيليةا المنصورة سعد عبد المغنى عوض اهللا سالمة ٧٢٢
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٦٩

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  اإلسماعيلية المنصورة إبراهيم فتحى عبد المقصود أحمد ٧٣٣

  اإلسماعيلية طنطا على أحمد محمود إمام ٧٤١

  اإلسماعيلية المنصورة محمد نصر محمد المتولى ليلة ٧٧٨

  اإلسماعيلية طنطا مهيب عبد الحميد السيد عسكر ٨٤١

  ةاإلسماعيلي طنطا عزت كامل مصطفى عدلي ٨٥١

  اإلسماعيلية اإلسكندرية جمال زغلول محمود مصطفى البغدادى ٨٧٩

  اإلسماعيلية طنطا السيد عبد المطلب سعيد سرحان ٨٨٦

  اإلسماعيلية المنصورة فكرى عبد الحفيظ عرفات الشحات ٩٢١

  اإلسماعيلية اإلسكندرية مصطفى حسينى عطية منصور ٩٧٢

  اإلسماعيلية طنطا صالح السيد رمضان عبده ١٠١٠

  اإلسماعيلية طنطا السيد فكرى السيد عوض ١٠٢١

  اإلسماعيلية طنطا فوزى يحيى محمد أبو زيد ١٠٦٥

  اإلسماعيلية المنصورة  عطوة خميسميدمحمد عبد الح ١٠٧٩

  اإلسماعيلية طنطا ممدوح محمود عمر أيوب ١٠٩٨

  ةاإلسماعيلي المنصورة طارق عبد السالم السيد ستين ١١١٤

  اإلسماعيلية المنصورة أحمد سيد عبد الستار حماد ١١١٩

  اإلسماعيلية المنصورة محمد فتوح السيد عالم ١١٣٠

  اإلسماعيلية المنصورة زكريا زكريا السيد األبلق ١١٨٢

  اإلسماعيلية المنصورة محمد بهجت مصطفى الجزار. د ١١٨٥
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٧٠

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  عيليةاإلسما المنصورة ممدوح عثمان خليل زغلول ١٢٧١

  اإلسماعيلية المنصورة مسلم عبد المحسن إبراهيم مسلم ١٣٠٦

  اإلسماعيلية المنصورة سامى بيومى بيومى على فرج ١٣٢٣

  اإلسماعيلية القاهرة محمد عزت مناع سيد مناع ١٣٩١

  اإلسماعيلية طنطا هشام سعد موسى الطوخى ١٤١٠

  يةاإلسماعيل المنصورة مجدى على محمد حجازى ١٤٨٧

  اإلسماعيلية المنصورة خيرى محمد فاضل األشليمى ١٥٠٢

  اإلسماعيلية اإلسكندرية محمود مصطفى محمود الباجورى ١٥٩٢

  اإلسماعيلية المنصورة أحمد محمد محمد الشهاوى إبراهيم ١٦٠٤

  اإلسماعيلية طنطا سعد فتحى إبراهيم جاويش ١٦٢٤

  اإلسماعيلية ةالمنصور أشرف أحمد محمد أحمد على ١٦٤١

  اإلسماعيلية طنطا وليد إبراهيم محمد الشامى ١٦٧٠

  اإلسماعيلية المنصورة إيهاب محمد عصمت محمد إبراهيم ١٦٩٧

  اإلسماعيلية المنصورة وائل كمال أحمد صالح ١٧٠٠

  اإلسماعيلية اإلسكندرية محمد على عبد المجيد على ١٧٢٠

  اإلسماعيلية بنى سويف بهاء الدين مصطفى أحمد محمود ١٧٣٢

  اإلسماعيلية المنصورة سامى محمود على عبد الرحيم ١٧٨٦

  اإلسماعيلية بنى سويف سليمان عطا محمود يحيى الشاهد ١٩٠٦

  اإلسماعيلية طنطا نبيه عبد السالم على بدر ١٩٣٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٧١

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  اإلسماعيلية طنطا محيى الدين إسماعيل محيى الدين إسماعيل ١٩٣٨

  اإلسماعيلية طنطا شاد محمد علىعصام ر ١٩٨٤

  اإلسماعيلية طنطا نادر عبد الرحمن محمد عليوة ١٩٩٧

  اإلسماعيلية المنصورة خالد لطفى مجاهد مصباح ٢٠٤٩

  اإلسماعيلية طنطا عاطف محمود السيد أحمد محمد ثروت ٢٠٧٧

  اإلسماعيلية المنصورة نسيم على بيومى على فرج ٢٠٧٩

  اإلسماعيلية المنصورة  موسى الشاملىبسيونى صابر ٢٢١٨

  اإلسماعيلية المنصورة حامد إبراهيم عبد القادر صقر ٢٢٢٥

  اإلسماعيلية المنصورة أيمن مصطفى سليم أبو العينين ٢٢٦٢

  اإلسماعيلية طنطا مرسى عيد مرسى عبد الهادى ٢٢٧٧

  اإلسماعيلية المنصورة عبد الحليم شكرى أحمد داود. د ٢٢٩٦

  اإلسماعيلية أسيوط عادل محمد محمد سليمان نافع ٢٣٢٢

  اإلسماعيلية المنصورة محمد كمال طه كسبة ٢٣٢٦

  اإلسماعيلية القاهرة أيمن عفيفى سالم عفيفى ٢٣٤٨

  اإلسماعيلية طنطا هانى أحمد إبراهيم جاد اهللا ٢٣٥٧

  اإلسماعيلية اإلسكندرية إيهاب شوقى عقل عمارة ٢٦٩٥

  اإلسماعيلية اإلسكندرية ح عبد الوهاب السيد عوض اهللاسام ٢٧٥٠

  اإلسماعيلية طنطا محمد فتحى جبر محمد حسن ٢٨٦١

  اإلسماعيلية المنصورة ممدوح إبراهيم إبراهيم بصيلة ٢٨٧٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٧٢

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  اإلسماعيلية المنصورة أحمد ماهر محمد سليمان الجندى ٢٩١٠

  اعيليةاإلسم المنصورة أسامة حسن محمد حسن ربيع ٢٩١٥

  اإلسماعيلية طنطا غويبةحسن خالد محمد مختار  ٢٩٢٠

  اإلسماعيلية أسيوط ياسر فاروق عبد اللطيف الدسوقى ٢٩٢٣

  اإلسماعيلية اإلسكندرية أكرم عبد الفتاح أحمد أبو مسلم ٣٠٠٧

  اإلسماعيلية اإلسكندرية محمد حسن أحمد على صيام ٣٠٢٤

  اإلسماعيلية اإلسكندرية حميلىمصطفى قايد محمود محمد ال ٣٠٦٢

  اإلسماعيلية طنطا خالد شوقى معروف عاشور ٣١١٣

  اإلسماعيلية طنطا عالء حمدى حامد صوان ٣١١٤

  اإلسماعيلية المنصورة عبد العال صدقى السيد محمد. د ٣١٣٢

  اإلسماعيلية طنطا محمد عبد اهللا أبو هاشم على ٣٢٧٦

  اإلسماعيلية المنصورة شريفخالد عبد المنعم مسعود  ٣٣٠٦

  اإلسماعيلية المنصورة حازم سيد عبد الحميد أحمد شيمى ٣٣٣٤

  اإلسماعيلية المنصورة تامر عبد اللطيف إسماعيل صديق ٣٣٤٤

  اإلسماعيلية اإلسماعيلية حسام عبد اللطيف على أبو النيل ٣٣٤٩

  سويف بنى استئناف محكمة إلى

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  بنى سويف القاهرة مجاهد حسن سيد أحمد البنا ٣٥٥

  بنى سويف أسيوط أنور شكرى محمد عبداهللا ٥٨٦

  بنى سويف أسيوط عبد الفتاح محمد السيد على ٧٠٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٧٣

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  بنى سويف قنا  محمود كامل أحمد الشناوىرناص ١٢٠٢

  فبنى سوي أسيوط محمد أحمد محمد حسن سالم ١٢١٧

  بنى سويف القاهرة ع توفيق إبراهيم السودانىبيمحمد ر ١٣٣٨

  بنى سويف القاهرة هشام محمد سكران محمد ١٣٤٦

  بنى سويف بنى سويف منتصر فتحى على عبد اللطيف الفرماوى ١٦١٦

  بنى سويف القاهرة صبرى أحمد عبد اللطيف جودة ١٧٥٣

  بنى سويف وطأسي حفنى عبد الفتاح حفنى عبد الوهاب ١٧٦٨

  بنى سويف اإلسكندرية ماجد محمد ياسر محمد ١٨٣٣

  بنى سويف أسيوط خالد عبد السميع على فرج ١٨٩٨

  بنى سويف أسيوط محمد عباس عبد الحفيظ خلف ٢٠٥٨

  بنى سويف اإلسكندرية شريف محمد أحمد عبد النبى ٢٠٨٩

  بنى سويف أسيوط ةسامى شكرى مليكة شحات ٢٣٠٢

  بنى سويف طنطا الح محمد صالح عمرص ٢٣٥١

  بنى سويف أسيوط معتز أحمد أمين إبراهيم بريرى ٢٥٥٤

  بنى سويف أسيوط عبد الناصر أمين عبد النبى أحمد ٢٧٣٠

  بنى سويف بنى سويف أحمد كمال محمد مراد ٢٧٦٢

  بنى سويف اإلسماعيلية سعد الدين حسن محمد حسن سرحان ٢٨٥٦

  بنى سويف اإلسماعيلية حلمى عبد العزيز شلبىممدوح محمد  ٢٨٥٩

  بنى سويف المنصورة هيثم محمد عبد السالم حجازى ٢٨٨٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٧٤

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  بنى سويف المنصورة أحمد محمد عبد الغنى على األزمرلى ٢٩١٢

  بنى سويف اإلسماعيلية محمد عزيز محمد عبد العليم سمهان ٢٩٢١

  بنى سويف اإلسماعيلية مؤمن محمد محمد حسنين سعد ٢٩٢٦

  بنى سويف قنا أحمد مختار محمود مرسى ٢٩٧١

  بنى سويف قنا أحمد الغريب شبل البنا. د ٢٩٨٧

  بنى سويف اإلسكندرية مصطفى أحمد كامل عبد اهللا محمد أبو طالب ٣٠٢٣

  بنى سويف بنى سويف حسام بدوى محمود عبد الرحيم ٣١٦٨

  بنى سويف اإلسكندرية حسام أحمد أحمد إبراهيم حجازى ٣٢٤٧

  بنى سويف طنطا  تادرسةسامى وجيه وهب ٣٢٥٤

  بنى سويف طنطا خالد محمد أمين محمد أبو الليل ٣٢٧١

  بنى سويف المنصورة عمرو حسن عيد مصطفى ٣٣٢٧

  بنى سويف بنى سويف أحمد مدحت محمد زكى أبو طه ٣٣٦٩

  بنى سويف أسيوط حسين عبد الرازق زكى إسماعيل السنبسى ٣٣٩٨

  بنى سويف أسيوط أشرف سيد على محمد ٣٤٠٩

  بنى سويف أسيوط أحمد يسرى وفقى دكرورى ٣٤٣٦

  بنى سويف قنا منى إبراهيم محمد الطويلة ٣٤٥٥

  بنى سويف قنا هيام سيد حفيظ محمد ٣٤٦٧

  بنى سويف قنا محمد أسامة رجائى العشماوى ٣٤٧٩

  بنى سويف قنا أيمن عبد المنعم حلمى محمد ٣٤٨١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٧٥

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  بنى سويف قنا إيهاب أحمد مختار رياض عبد الرحيم ٣٤٩٣

  بنى سويف قنا هانى كمال عبد الواحد إبراهيم ٣٤٩٥

  بنى سويف قنا عالء الدين قاسم حافظ عبد الصمد ٣٤٩٩

  بنى سويف قنا أسامة حسن محمود على غريانى ٣٥٠٥

  يفبنى سو قنا محمد منير محمد محمد أحمد ٣٥١٣

  بنى سويف قنا أشرف رمضان سعداوى حسين ٣٥٣١

  أسيوط استئناف محكمة إلى

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  أسيوط اإلسكندرية نبيل عبد الصبور محمد النبراوى. د ٨٥

  أسيوط قنا عصام فكرى إسماعيل. د ١٠٨

  أسيوط بنى سويف على محمود محمد سليمان ٢٠٠

  أسيوط بنى سويف أحمد أبو الخير محمد محمد مؤمن ٢١٥

  أسيوط بنى سويف خالف على حسين خالف ٣٥٢

  أسيوط قنا وجيه زكى نعام ميخائيل ٤٠٧

  أسيوط القاهرة أحمد محمد أحمد عبدالرحمن ٤٣٥

  أسيوط قنا محمد على السيد أحمد إسماعيل ٤٨٠

  أسيوط القاهرة محمد محمد سيد حسن ٦٠٣

  أسيوط بنى سويف جمال عبد القادر إبراهيم فزاع ٧٠١

  أسيوط بنى سويف خليفة مفتاح سليمان عمار ٧١٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٧٦

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  أسيوط القاهرة محمود سالمة عثمان سالمة ٨٤٨

  أسيوط بنى سويف محمد رشاد محمد حسين خليل ٨٦١

  أسيوط بنى سويف غريانى السيد محمود إبراهيم ٩١٢

  أسيوط بنى سويف مد السيدعماد سامى على مح ١٥٩٠

  أسيوط قنا حضرى عبد العظيم محمد محمدعبد الخالق ١٦٠٨

  أسيوط بنى سويف نجاح عبدالمنعم رسمى محمد ١٦٢٦

  أسيوط بنى سويف محمد األحمدى جابر على على ١٨٢٥

  أسيوط بنى سويف ى الدينهشام محمد محمد أحمد مح ١٩٥٣

  أسيوط يفبنى سو قطب مهنى قطب مبارك ١٩٧٣

  أسيوط قنا محمد عبده عبد الصادق محمد السفرى ١٩٧٥

  أسيوط بنى سويف أشرف على محمد على ١٩٩٩

  أسيوط طنطا  حسين فتحى عطية أحمد.د ٢٠٦١

  أسيوط بنى سويف رماح عبد الصبور عبد العزيز دكرورى ٢١٢٣

  أسيوط بنى سويف جمال عبد الناصر على محمد ٢١٧٨

  أسيوط بنى سويف رحمن محمد عبد الحافظ عبد الحليمعبد ال ٢٧٢٣

  أسيوط اإلسكندرية محمود عبد الستار عبد الغنى أحمد خليفة ٢٧٣١

  أسيوط قنا محمد مدحت حسن حافظ شكرى ٢٩٤٢

  أسيوط بنى سويف أيمن ممدوح أحمد مصطفى ٣١٧٥

  أسيوط طنطا محمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ ٣٢٨١

  أسيوط المنصورة  إسماعيل مصطفى المراغىمحمدأحمد  ٣٢٩٠

  أسيوط المنصورة هانى سيد هاشم فراج ٣٣٠٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٧٧

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  أسيوط المنصورة محمود فريد عبد الحكيم أحمد ٣٣١٩

  أسيوط المنصورة مقبل أحمد عبد الرحيم عميرة ٣٣٣٢

  أسيوط قنا عبد الرحمن محمد الطاف محمد عبد الرحمن ٣٤٧٥

  أسيوط قنا د عبد الباقى محمدنصر الدين محم ٣٥٠٧

  قنا استئناف محكمة إلى

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  قنا أسيوط إسماعيل محمد سليمان أحمد ٩٩

  قنا بنى سويف محمد أحمد محمد منصور ١١٠

  قنا أسيوط أحمد أحمد إبراهيم مهران ١٦٨

  قنا القاهرة  محمدعبد اآلخر الملقب فواز إبراهيم ٣١٠

  قنا القاهرة عثمان سيد محمدين أحمد ٣٦٣

  قنا أسيوط حسام وسيلى شاكر بسطا ٣٧٠

  قنا أسيوط جمال الدين محمد فتحى حسين ٣٩٨

  قنا أسيوط حسين عبد الحميد عرابى حسين ٤٠٠

  قنا أسيوط فوزى عبد الرحمن السيد عبد الرحمن ٤٨٥

  قنا أسيوط فتح اهللا سيد محمد سيد ٥٧٠

  قنا أسيوط أحمد محمد إبراهيم حسنين فياض ٥٧٢

  قنا أسيوط أحمد أحمد عمران محمد ٥٩٧

  قنا طنطا محمد حمودة إبراهيم محمد ٦٩٨
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٧٨

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  قنا أسيوط حمدى طه خليل عبد القادر ٧٧٧

  قنا بنى سويف أحمد عبد العزيز أحمد محمد سالم ٨٨٩

  قنا يوطأس محمود على عبد الحليم محمد ٩٢٥

  قنا أسيوط سيد محمد معوض حمدان ١٠٠٣

  قنا أسيوط جمال إبراهيم محمد على ١٠٢٤

  قنا المنصورة أيمن محمود أمين محمود ١٠٩٢

  قنا أسيوط أحمد كريم يس كريم ١١٧٠

  قنا أسيوط إبراهيم مصطفى محمد عبيد ١٢٢٤

  قنا أسيوط محمد مصطفى عبد الفتاح إبراهيم ١٢٦٨

  قنا أسيوط أبو الوفا طاهر محمد محمد عبد المنعم ١٢٨٩

  قنا قنا رأفت أحمد محمد عبد الراضى ١٣١٥

  قنا أسيوط عوض اهللا عزوز أحمد عثمان ١٣٦٢

  قنا القاهرة خالد مصطفى على حمد ١٥٥٤

  قنا أسيوط عبد المعز مختار متولى مهران ١٦٥٧

  قنا أسيوط محمود جابر سيد الشيمى ١٧٧١

  قنا أسيوط رجب بكرى حسن عبد الرحمن ١٨٧٨

  قنا أسيوط دد عبد الباقى محمأشرف محم ١٩٨٢

  قنا أسيوط محمد رفاعى عبد الحافظ أحمد ٢٠٠١

  قنا أسيوط عبد الستار عبد العظيم أحمد سيد ٢٠٤٤

  قنا أسيوط عصام محمد عبد الرحمن صقر ٢٢٢٧

  اقن القاهرة أيمن عبد الحكيم محمود جاد ٢٢٥٢
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٧٩

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  قنا أسيوط أحمد الجمل محمد على ٢٢٥٨

  قنا اإلسكندرية مجدى سالمة محمود حسن دياب ٢٢٩٧

  قنا أسيوط عصام أحمد محمد عبد الراضى ٢٤١٧

  قنا أسيوط خالد أحمد محمود أحمد كدوانى ٢٤٧٤

  قنا أسيوط عادل عبد المنعم حسن محمد ٣٤١٨

  قنا قنا يحيى رشاد محمد كمال رسمى ٣٥٢١

  )املادة اخلامسة( 
ا لرؤساء االستئناف كل من السادة المحامين العامين األول يعين نواب:  

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  القاهرة محام عام أول محمد فيض محمد على عثمان ٤٦٠

  القاهرة محام عام أول محمد أحمد محمد أحمد التاجى ٤٦٢

  القاهرة محام عام أول  عبد القادر سيدهشام حسن ٤٦٥

  القاهرة محام عام أول حاتم أحمد فاضل عبد الرازق عبد المجيد ٤٩٠

  القاهرة محام عام أول  حمادأسامة محمود عبد السالم أحمد ٥٤٩

  اإلسكندرية محام عام أول كريم محمد سالم رشوان ٥٥٧

  القاهرة ولمحام عام أ أحمد الفولى حسين محمد توفيق ٦٧٦

  القاهرة محام عام أول حاتم محمد هانى سيد العزبى ٧٠٣

  القاهرة محام عام أول شريف محمود توفيق حسانين ٧٢٧

  اإلسكندرية محام عام أول خالد السيد مرسى محمود األتربى ٧٨٧
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٨٠

  )املادة السادسة( 
القـضاة  تئناف ومحامين عامين أول كـل مـن الـسادة    ـا لرؤساء االس بيعين نوا 

   :بمحاكم االستئناف

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  اإلسكندرية طنطا محمود محمد عبد المنعم محمود الحضرى ٣ ١

  اإلسكندرية اإلسماعيلية أحمد أمين أحمد محمد إبراهيم ٤ ٢

  اإلسكندرية القاهرة مصطفى عبد العظيم السيد عيد ٥ ٣

  اإلسكندرية القاهرة ى أحمد فؤاد أبو سبع محمدهان ٧ ٤

  اإلسكندرية القاهرة عماد محمد شوقى السيد الحديدى بدير ٨ ٥

  اإلسكندرية القاهرة وليد محمد حسنى محمد الديب ٩ ٦

  اإلسكندرية القاهرة خالد كامل سليمان عبد النبى ١٠ ٧

  إلسكندريةا القاهرة محمد عبد الرحمن عبد العزيز سعودى ١١ ٨

  اإلسكندرية القاهرة ف على سليم سليمانامحمد األشر ١٢ ٩

  اإلسكندرية القاهرة وائل مصطفى كامل إسماعيل محمد ١٣ ١٠

  اإلسكندرية القاهرة محمود محمد أحمد عبد الحليم ١٤ ١١

 معار اإلسكندرية القاهرة عجمى منصور محمد على ١٥ ١٢

  اإلسكندرية القاهرة ئيلرؤوف رفعت راجى ميخا. د ١٦ ١٣

  اإلسكندرية القاهرة محمد سراج الدين صديق حسين ١٧ ١٤
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٨١

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  اإلسكندرية القاهرة محمد عبد الحميد قطب أبو الحسن. د ١٨ ١٥

  اإلسكندرية القاهرة مينا نصر سلوانس نصر داود ١٩ ١٦

  محام عام أول محام عام أشرف حامد محمد عبد العال ٢٠ ١٧

 معار اإلسكندرية القاهرة عادل محمد أمين راتبأحمد  ٢١ ١٨

  محام عام أول محام عام أحمد سليمان أحمد سليمان صبيح ٢٢ ١٩

  اإلسكندرية القاهرة الريدى فايز السيد على جاد. د ٢٣ ٢٠

  اإلسكندرية القاهرة أحمد عبد العظيم عبد العليم أحمد ٢٤ ٢١

  اإلسكندرية محام عام خالد عبد السالم محمد عبد اللطيف ٢٥ ٢٢

  محام عام أول محام عام ياسر على عبد المطلب سرحان ٢٦ ٢٣

  اإلسكندرية القاهرة محمد واعر السيد شادى ٢٧ ٢٤

  اإلسكندرية القاهرة على محمد عزت على الصادق ٢٨ ٢٥

  اإلسكندرية القاهرة حسن محمد حسن الهلبى ٢٩ ٢٦

  محام عام أول محام عام  رضوانوليد محمد جمال عبد الحميد ٣٠ ٢٧

  اإلسكندرية القاهرة خالد سعد محمد عبد المنعم عجوة ٣١ ٢٨

  اإلسكندرية القاهرة حمدى محمد حجاجى يوسف ٣٢ ٢٩

  اإلسكندرية محام عام تامر محمد العربى السيد سيد أحمد ٣٣ ٣٠

  اإلسكندرية القاهرة ميسرة الدسوقى عبد السميع أحمد ٣٤ ٣١
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٨٢

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  محام عام أول محام عام محمود الحسينى سيد محمد ٣٥ ٣٢

  محام عام أول محام عام هشام رفعت عبد الصبور عبد الرحيم ٣٦ ٣٣

  اإلسكندرية القاهرة محمد لظمى حمدى أمين ٣٧ ٣٤

  اإلسكندرية محام عام أحمد عبد المقصود أحمد محمود ٣٨ ٣٥

  سكندريةاإل القاهرة رجائى رأفت فهيم عطا اهللا ٣٩ ٣٦

  اإلسكندرية القاهرة أحمد قرنى محمد محمد ٤٠ ٣٧

  اإلسكندرية القاهرة محمد عزت سيد عبد العزيز خميس ٤١ ٣٨

  اإلسكندرية القاهرة محمود أمين أحمد خطاب ٤٢ ٣٩

  محام عام أول محام عام خالد سويلم محمد سويلم. د ٤٣ ٤٠

  محام عام أول محام عام الفقىأحمد عبد المجيد توفيق عبد الحليم  ٤٤ ٤١

  اإلسكندرية القاهرة شريف فؤاد محمد الماحى ٤٥ ٤٢

  اإلسكندرية القاهرة أحمد عبد العزيز إبراهيم محمد ٤٦ ٤٣

  اإلسكندرية القاهرة أحمد محمود عبد العزيز أحمد ٤٧ ٤٤

 معار اإلسكندرية القاهرة مفرح فخرى عبد الواحد محمد ٤٨ ٤٥

 معار اإلسكندرية القاهرة  نجيب عبد الحفيظ عبد اهللاحمدى ٤٩ ٤٦

  محام عام أول محام عام طارق محمد أحمد أبو جازية ٥٠ ٤٧

  اإلسكندرية القاهرة أشرف عبد الحكم عبدالوهاب عبد اللطيف ٥١ ٤٨
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٨٣

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  اإلسكندرية القاهرة هشام مصطفى فكرى عبد الجواد ٥٢ ٤٩

  اإلسكندرية هرةالقا سامح عمار إبراهيم محمد ٥٣ ٥٠

  اإلسكندرية طنطا محمود فتحى السعيد رمضان ٥٤ ٥١

  اإلسكندرية اإلسكندرية محمود سالمة محمود شرف الدين ٥٥ ٥٢

  اإلسكندرية القاهرة محمد رشدى محمد أحمد ٥٦ ٥٣

  اإلسكندرية القاهرة محمد عاطف عبد اللطيف مشالى ٥٧ ٥٤

  اإلسكندرية القاهرة أسامة يوسف محمود أبو شعيشع ٥٨ ٥٥

  اإلسكندرية القاهرة رامز جالل محمد رجب ٥٩ ٥٦

  محام عام أول محام عام أيمن محمد عبد الوهاب حسن ٦٠ ٥٧

  اإلسكندرية القاهرة ضياء الدين ثروت عبد اهللا عبد الخالق ٦١ ٥٨

  اإلسكندرية القاهرة عبد المنعم محمود محمد على طلب ٦٢ ٥٩

  محام عام أول محام عام ن أحمد مطرمحمد حس ٦٣ ٦٠

  محام عام أول محام عام محمد سيد عبد العال محمد ٦٥ ٦١

  محام عام أول محام عام شريف محمد حسين محمد الوكيل ٦٦ ٦٢

 معار طنطا القاهرة عالء عبد المالك يوسف السقلى ٦٧ ٦٣

 معار طنطا القاهرة محمد يسرى محمد أحمد الحسينى ٦٨ ٦٤

  طنطا القاهرة هشام محمود على السيد ٦٩ ٦٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٨٤

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  طنطا القاهرة أحمد عبد الوهاب محمد على الغندور ٧٠ ٦٦

 معار طنطا القاهرة محمد عبد السالم إبراهيم عوض القرش ٧١ ٦٧

  طنطا القاهرة أحمد محمد صالح الدين عبد الوهاب معوض ٧٢ ٦٨

   أولمحام عام محام عام محمد أحمد محمد عبد اهللا ٧٣ ٦٩

 معار طنطا القاهرة أسامة عبد المعز محمد محمد ٧٤ ٧٠

  طنطا القاهرة أحمد محمد عطية محمد ٧٥ ٧١

  محام عام أول محام عام محمد حسن حسين البواب ٧٦ ٧٢

  محام عام أول محام عام محمد فاروق إبراهيم الحنفى ٧٧ ٧٣

  أولمحام عام  محام عام محمد عبد الفتاح حسن الشين ٧٨ ٧٤

  طنطا القاهرة معتز باهللا أحمد علوان جالل الدين ٧٩ ٧٥

  طنطا القاهرة حسين عبد الرؤوف حسين نظمى ٨٠ ٧٦

  طنطا محام عام عبد المعز محمد بكرى ناصر ٨١ ٧٧

  طنطا القاهرة محمد أحمد توفيق محمد األحول ٨٢ ٧٨

  طنطا القاهرة أحمد سعيد محمد عبد السالم الحوفى ٨٣ ٧٩

  طنطا القاهرة أحمد سويلم محمد سويلم ٨٤ ٨٠

  طنطا محام عام أبو الفضل عبد العظيم أبو الفضل حسانين ٨٥ ٨١

  طنطا القاهرة د علىيشريف أحمد سع ٨٦ ٨٢
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٨٥

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  محام عام أول محام عام هانى أحمد أمين درويش ٨٧ ٨٣

  محام عام أول محام عام محمد مالك عبد الفضيل توفيق ٨٨ ٨٤

  طنطا القاهرة هيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم ٨٩ ٨٥

  طنطا القاهرة جورج عوض كامل حنا ٩٠ ٨٦

  محام عام أول محام عام دياب دياب محمد دياب ٩١ ٨٧

  طنطا القاهرة محمد عبد الوهاب إبراهيم محمد عبد الوهاب ٩٢ ٨٨

  ام أولمحام ع محام عام أيمن عبد المعبود السيد السيد رضوان ٩٣ ٨٩

  طنطا القاهرة إبراهيم إبراهيم عبد الغنى عيد ٩٤ ٩٠

 معار طنطا القاهرة محمد عبد العليم أحمد مهران ٩٥ ٩١

  طنطا القاهرة محمد عبد الحفيظ عثمان أحمد ٩٦ ٩٢

  طنطا القاهرة محمد مصطفى على بسيونى ٩٧ ٩٣

 معار طنطا القاهرة محمد عبد المنعم العوضى حجازى ٩٨ ٩٤

  محام عام أول محام عام أحمد أنور محمد الغرباوى ٩٩ ٩٥

  محام عام أول محام عام أحمد سيد عبد القوى على عبد الرحمن ١٠٠ ٩٦

  محام عام أول محام عام  المغربىةأشرف حمدى شحات ١٠١ ٩٧

  طنطا القاهرة محمد الحسينى على السيد ١٠٢ ٩٨

  طنطا لقاهرةا حسام الدين خليل محمد الخولى ١٠٣ ٩٩
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٨٦

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  طنطا القاهرة  محمدةوليد محمد شحات ١٠٤ ١٠٠

 معار طنطا القاهرة محمد فوزى حسن طه ١٠٥ ١٠١

  محام عام أول محام عام حازم رشيد كيالنى سعيد كيالنى ١٠٦ ١٠٢

  محام عام أول محام عام هانى محمد على عبده ١٠٧ ١٠٣

  طاطن اإلسكندرية مسعد فتحى محمد رفاعى ١٠٨ ١٠٤

  طنطا اإلسكندرية عادل عوض خليل عبد النور ١٠٩ ١٠٥

  طنطا اإلسكندرية مصطفى منصور حسن على ١١٠ ١٠٦

  محام عام أول محام عام تامر محمد جاد محمد إبراهيم ١١١ ١٠٧

  محام عام أول محام عام محمد حسن عبد التواب زيدان ١١٢ ١٠٨

  حام عام أولم محام عام محمد على أحمد رشوان ١١٣ ١٠٩

  طنطا اإلسكندرية أحمد فؤاد حسن مصطفى المصرى ١١٤ ١١٠

  محام عام أول محام عام وليد إبراهيم محمد عبد الوهاب ١١٥ ١١١

  محام عام أول محام عام ياسين إسماعيل صدقى محمد إبراهيم ١١٦ ١١٢

  طنطا اإلسكندرية محمد خضر حسن القصاص ١١٧ ١١٣

  طنطا أسيوط عبد الوهاب محمدعادل محمد  ١١٨ ١١٤

  محام عام أول محام عام وائل محمد عبد الحميد الشيمى ١١٩ ١١٥

  محام عام أول محام عام طارق عمر صالح أحمد ١٢٠ ١١٦
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٨٧

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  محام عام أول محام عام حاتم محمد البدرى السيد مصطفى ١٢١ ١١٧

  طنطا اإلسكندرية أحمد فتحى أحمد عبد الحليم ١٢٢ ١١٨

  طنطا بنى سويف محمد فاروق عبد العزيز إسماعيل ١٢٣ ١١٩

  طنطا اإلسكندرية شريف رمزى أسعد عوض اهللا ١٢٤ ١٢٠

  طنطا اإلسكندرية إبراهيم سعد عطية الرشيدى ١٢٥ ١٢١

  محام عام أول محام عام أحمد سيد جابر على ١٢٦ ١٢٢

  طنطا أسيوط هانى رمسيس كامل عطا اهللا ١٢٧ ١٢٣

  محام عام أول محام عام مصطفى كامل حافظ مناع ١٢٨ ١٢٤

  طنطا اإلسكندرية أحمد فاروق محمود محمد هريدى ١٢٩ ١٢٥

  طنطا اإلسكندرية محمد جودة عوض اهللا عبد التواب ١٣٠ ١٢٦

  طنطا اإلسكندرية أحمد أحمد محمد أحمد ١٣١ ١٢٧

  طنطا أسيوط محمد أنور محمود عبد اهللا ١٣٢ ١٢٨

  طنطا أسيوط حمد عبد السالم أحمد عبد النبىم ١٣٣ ١٢٩

  محام عام أول محام عام محمد رضا محمود الطنبارى ١٣٤ ١٣٠

  طنطا بنى سويف مصطفى فوزى حسن عبد اهللا ١٣٥ ١٣١

  محام عام أول محام عام مهاب أنور محمد سيد حماد ١٣٦ ١٣٢

  لمحام عام أو محام عام أيمن محمد محمد أحمد بدوى ١٣٧ ١٣٣
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٨٨

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  طنطا اإلسكندرية شريف سعد مسعود إبراهيم ١٣٨ ١٣٤

  طنطا المنصورة أشرف محمد أحمد محمد العوضى ١٣٩ ١٣٥

  طنطا اإلسكندرية خالد مصطفى فريج أبو اإلسعاد ١٤٠ ١٣٦

  المنصورة اإلسكندرية مؤمن محمد على محمد ١٤١ ١٣٧

  المنصورة اإلسماعيلية حاتم مبروك محمود عيد ١٤٢ ١٣٨

 معار المنصورة اإلسكندرية وليد محمد حسن الجالد ١٤٣ ١٣٩

  المنصورة محام عام  عبد السالم منصور هاللةأحمد شحات ١٤٤ ١٤٠

  محام عام أول محام عام محمد حسن محمد بدر ١٤٥ ١٤١

  المنصورة اإلسكندرية عالء الدين أبو خريبة حسن أبو خريبة ١٤٦ ١٤٢

  محام عام أول محام عام  عبد ربه محمدعمر عبد السالم ١٤٧ ١٤٣

  المنصورة طنطا لحى علىيأيمن سعيد مص ١٤٨ ١٤٤

  المنصورة اإلسكندرية آسر دعاء فرج السعدنى ١٤٩ ١٤٥

  المنصورة اإلسكندرية ياسر نصر صديق محمود ١٥٠ ١٤٦

  المنصورة أسيوط وليد سيد أمير محمد عبد الرحمن ١٥١ ١٤٧

  المنصورة محام عام  على خليفةأحمد حامد ١٥٢ ١٤٨

  المنصورة اإلسكندرية إيهاب رفعت على السعدنى. د ١٥٣ ١٤٩

  المنصورة طنطا أحمد عجمى عبد النبى حسن ١٥٤ ١٥٠
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٨٩

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  المنصورة طنطا سير صالح أحمد الفولىيت ١٥٥ ١٥١

 معار المنصورة اإلسكندرية أحمد محمد عبد العظيم الجمل ١٥٦ ١٥٢

  محام عام أول محام عام محمود محمد أحمد الديبأحمد  ١٥٧ ١٥٣

  المنصورة اإلسكندرية حسام محمد محمد المكاوى حاويلة ١٥٨ ١٥٤

  المنصورة طنطا عالء سمير حسن محمد ١٥٩ ١٥٥

 معار المنصورة اإلسكندرية محمد السيد بخيت خليفة ١٦٠ ١٥٦

  المنصورة طنطا طارق أحمد عبد الرحمن جمعة ١٦١ ١٥٧

  محام عام أول محام عام أبو بكر إبراهيم عبد الاله أحمد الشريف ١٦٢ ١٥٨

  المنصورة اإلسكندرية أحمد فهمى سالمة محمد ١٦٣ ١٥٩

  المنصورة طنطا أحمد محمود عبد اللطيف حسن حسن دهشان ١٦٤ ١٦٠

  المنصورة طنطا أحمد محمد أبو الوفا حسن أحمد ١٦٥ ١٦١

  محام عام أول محام عام حسن زكىمد مطيع حتامر م ١٦٦ ١٦٢

  محام عام أول محام عام عبد الرحيم ثابت أحمد أمين ١٦٧ ١٦٣

  المنصورة محام عام محمد سراج منير محمد أبو شنب ١٦٨ ١٦٤

  المنصورة طنطا أسامة مصطفى أحمد أحمد ١٦٩ ١٦٥

  المنصورة طنطا عمر فؤاد على محمد ١٧٠ ١٦٦

  محام عام أول محام عام الغنى أحمدأيمن يوسف عبد  ١٧١ ١٦٧
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٩٠

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  المنصورة طنطا حسام محمود السيد محمد حشيش ١٧٢ ١٦٨

  المنصورة طنطا  مسعدةريمون سمير شحات ١٧٣ ١٦٩

  المنصورة بنى سويف محمود السيد محمود بدوى ١٧٤ ١٧٠

  المنصورة اإلسكندرية سارة عدلى عبد الشكور حسين ١٧٥ ١٧١

  المنصورة أسيوط التواب صالح عثمانأحمد عبد  ١٧٦ ١٧٢

  المنصورة المنصورة ياسر محمود على عالم ١٧٧ ١٧٣

  المنصورة اإلسكندرية معتز مدحت محمد عبد المجيد بهجت ١٧٨ ١٧٤

  المنصورة اإلسكندرية محمد محمد صالح الدين محمد عبد الحليم شوقى ١٧٩ ١٧٥

  محام عام أول  عاممحام طفى عبد الفتاح مصطفىصأحمد م ١٨٠ ١٧٦

  محام عام أول محام عام شامل إبراهيم يونس الشرملسى ١٨١ ١٧٧

  محام عام أول محام عام محمد فاروق محمد أحمد الرملى ١٨٢ ١٧٨

  محام عام أول محام عام كريم عادل إسماعيل إسماعيل غانم ١٨٣ ١٧٩

  المنصورة اإلسكندرية سامح سالمة أحمد عبد المجيد أبو عيد ١٨٤ ١٨٠

  محام عام أول محام عام محمد سامى السيد العوانى. د ١٨٥ ١٨١

  محام عام أول محام عام سيف الدين أحمد صديق األتربى ١٨٦ ١٨٢

  محام عام أول محام عام أمير صالح محمد مرسى مبارك ١٨٧ ١٨٣

  محام عام أول محام عام مصطفى محمد خضرى الجابرى ١٨٨ ١٨٤
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٩١

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  محام عام أول محام عام د أحمد أبو المجد عيسىمحمو ١٨٩ ١٨٥

  محام عام أول محام عام وائل السيد فريد محمد حسانين ١٩٠ ١٨٦

  المنصورة المنصورة محمد يوسف محمد محمود الحباك ١٩١ ١٨٧

  محام عام أول محام عام ياسر محمد عبد الحفيظ أبو غنيمة ١٩٢ ١٨٨

  المنصورة بنى سويف يظوائل محمد فريد عبد الحف ١٩٣ ١٨٩

  المنصورة أسيوط ناجح عبد الحميد محمد مرسى ١٩٤ ١٩٠

  محام عام أول محام عام وجدى فايز عجبان فليفل ١٩٥ ١٩١

  محام عام أول محام عام هيثم عبد المنعم سليمان نافع ١٩٦ ١٩٢

  ةالمنصور المنصورة عبد الفتاح محمد شبانة عبد الفتاح راغب السيد ١٩٧ ١٩٣

  المنصورة اإلسكندرية طارق على صديق على ١٩٨ ١٩٤

  المنصورة اإلسماعيلية أحمد محمد حسن أبو العطا ١٩٩ ١٩٥

  المنصورة المنصورة محمد محمد عبد الفتاح أحمد عبد اهللا ٢٠٠ ١٩٦

  المنصورة بنى سويف حسام الدين رمزى حسين عامر ٢٠١ ١٩٧

  محام عام أول محام عام ضرخالد ممدوح حافظ بسيونى خ ٢٠٢ ١٩٨

  المنصورة اإلسكندرية حسام الدين حسين عواض حسين ٢٠٣ ١٩٩

  المنصورة المنصورة نادر محمد جمال الدين محمد مصطفى ٢٠٤ ٢٠٠

   أولمحام عام محام عام محمد حمدى متولى عوض ٢٠٥ ٢٠١
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٩٢

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  المنصورة أسيوط عبد العزيز مصطفى محمد مصطفى ٢٠٦ ٢٠٢

  المنصورة المنصورة محمد الدسوقى حامد الطنطاوى ٢٠٧ ٢٠٣

  المنصورة المنصورة محمد عبد الباعث يوسف بركات ٢٠٨ ٢٠٤

  محام عام أول محام عام أحمد فؤاد عبد المنعم أحمد ٢٠٩ ٢٠٥

  المنصورة المنصورة محمد أحمد أسامة محمد رضا السيد وفا ٢١٠ ٢٠٦

  المنصورة طنطا  عبد الحفيظمصطفى عبد الحفيظ أبو العال ٢١١ ٢٠٧

  محام عام أول محام عام أحمد محمد توفيق محمد الطحان ٢١٢ ٢٠٨

  المنصورة بنى سويف محمد محمد على الحلوانى ٢١٣ ٢٠٩

  المنصورة بنى سويف ولىعلى محمد على أحمد الخ ٢١٤ ٢١٠

  المنصورة اإلسكندرية  أمين إبراهيمةروميل شحات ٢١٥ ٢١١

  المنصورة اإلسكندرية عمرو أحمد كمال الدين محمد عبد الملك. د ٢١٦ ٢١٢

  المنصورة المنصورة هيثم نبيل محمد السيد حسين ٢١٧ ٢١٣

  المنصورة بنى سويف سمير عبد العزيز أحمد على سكر ٢١٨ ٢١٤

  المنصورة اإلسماعيلية محمد عبد المنعم محمد الكركانى ٢١٩ ٢١٥

  محام عام أول محام عام عبد المنعم خفاجىأحمد فهمى أحمد  ٢٢٠ ٢١٦

  المنصورة المنصورة كمال محمد عبد الحميد محمد البحر ٢٢١ ٢١٧

  المنصورة المنصورة نزال فخرى محمد صالح عثمان ٢٢٢ ٢١٨
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٩٣

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  المنصورة المنصورة أسامة محمدأحمد فرج ٢٢٣ ٢١٩

  المنصورة اإلسكندرية تامر نبيل محمد الدمرداش ٢٢٤ ٢٢٠

  المنصورة اإلسكندرية أحمد إبراهيم محمد الطويلة ٢٢٥ ٢٢١

  المنصورة اإلسماعيلية وائل إبراهيم إبراهيم خضر ٢٢٦ ٢٢٢

  المنصورة اإلسكندرية طارق عبد العزيز السعيد شاهين ٢٢٧ ٢٢٣

  المنصورة المنصورة إبراهيم جمال عبده سعد ٢٢٨ ٢٢٤

  المنصورة اإلسكندرية جواد حجازىخالد محمد صالح الدين عبد ال ٢٢٩ ٢٢٥

  المنصورة المنصورة طارق أحمد عمر محمدين ٢٣٠ ٢٢٦

  المنصورة اإلسكندرية محمد خالد إبراهيم جمعة ٢٣١ ٢٢٧

  المنصورة بنى سويف هانى عبد العظيم عطية على اللواج ٢٣٢ ٢٢٨

  لمحام عام أو محام عام ياسر جمال الدين السيد جمال الدين ٢٣٣ ٢٢٩

  المنصورة اإلسماعيلية حسام رشدى راغب عمار ٢٣٤ ٢٣٠

  المنصورة المنصورة ةمحمود محمد حسن غيت ٢٣٥ ٢٣١

  المنصورة اإلسكندرية حلمى السيد أحمد الشاعر ٢٣٦ ٢٣٢

  المنصورة المنصورة أحمد كريم محمد أنيس محمود عبد الهادى الشامى ٢٣٧ ٢٣٣

  المنصورة المنصورة تحى الطحاوىإسماعيل عبد الرحمن ف ٢٣٨ ٢٣٤

  محام عام أول محام عام توفيق عرفة توفيق سيد ٢٣٩ ٢٣٥
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٩٤

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  بنى سويف بنى سويف حسين على حسن حسين ٢٤٠ ٢٣٦

  بنى سويف المنصورة هشام إبراهيم أحمد حامد ٢٤١ ٢٣٧

  بنى سويف محام عام محمد حامد أحمد حسان ٢٤٢ ٢٣٨

  بنى سويف طنطا بعمحمد أمير السعيد س ٢٤٣ ٢٣٩

  القاهرة القاهرة محمد حازم أحمد أمين عبد الحافظ ٢٤٤ ٢٤٠

  بنى سويف المنصورة شريف محمد سراج الدين محمد أحمد سراج الدين ٢٤٥ ٢٤١

  بنى سويف المنصورة وليد محمد محمد مهدى ٢٤٦ ٢٤٢

  بنى سويف بنى سويف محمد صالح توفيق الشيخ ٢٤٧ ٢٤٣

  بنى سويف ةالمنصور ريف أحمد حسن أبو طالبش. د ٢٤٨ ٢٤٤

  بنى سويف محام عام هيثم فكرى إبراهيم نصار ٢٤٩ ٢٤٥

  محام عام أول محام عام أحمد مجدى محمود طه أبو العال ٢٥٠ ٢٤٦

  بنى سويف المنصورة يحيى عادل محمد صادق إمام ٢٥١ ٢٤٧

  بنى سويف المنصورة محمد خيرى فخرى على محمد ٢٥٢ ٢٤٨

  بنى سويف المنصورة أحمد الطاهر عبد المنعم محمد عبد الرحمن ٢٥٣ ٢٤٩

  بنى سويف المنصورة محمد عبد القادر عالم سعد ٢٥٤ ٢٥٠

  ررا مك٢٥٤ ٢٥١
 

  بنى سويف اإلسكندرية محمد أحمد بسيونى الشرقاوى

  بنى سويف اإلسكندرية محمد أحمد محمد سيد أحمد ٢٥٥ ٢٥٢
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٩٥

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

   أولمحام عام محام عام تار عبد الجواد الشينشريف مخ ٢٥٦ ٢٥٣

  بنى سويف قنا أحمد عبد العزيز إسماعيل السيد ٢٥٧ ٢٥٤

  بنى سويف المنصورة ماهر كمال بيومى محمد أحمد سالم ٢٥٨ ٢٥٥

  بنى سويف المنصورة أحمد أحمد المتولى النظامى ٢٥٩ ٢٥٦

  بنى سويف المنصورة أشرف عبيد على أحمد ٢٦٠ ٢٥٧

  بنى سويف المنصورة ةمحمد محمود سامى إسماعيل بد ٢٦١ ٢٥٨

  بنى سويف المنصورة محمد السيد صالح الدين السيد أحمد محمود ٢٦٢ ٢٥٩

  بنى سويف اإلسكندرية سامح محمود رضا عبد العزيز الخضيرى ٢٦٣ ٢٦٠

  بنى سويف المنصورة محمد أسامة محمد الصاوى عبد اهللا ٢٦٤ ٢٦١

  بنى سويف طنطا تامر مصطفى حسين عبد الرحمن ٢٦٥ ٢٦٢

  بنى سويف المنصورة معتز إسماعيل محمود زيدان ٢٦٦ ٢٦٣

  بنى سويف المنصورة حسام محمد ناجى البيومى ٢٦٧ ٢٦٤

  بنى سويف بنى سويف مجدى محمد حسن محمد هريدى ٢٦٨ ٢٦٥

  يفبنى سو اإلسماعيلية عمرو محمود كامل إبراهيم يوسف ٢٦٩ ٢٦٦

  بنى سويف طنطا على محمد مختار على أباظة ٢٧٠ ٢٦٧

  بنى سويف المنصورة محمد هاشم أبو الفضل عبد الباقى ٢٧١ ٢٦٨

  محام عام أول محام عام محمد عدلى محمود حسن ٢٧٢ ٢٦٩
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٩٦

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  بنى سويف بنى سويف محمد عبد الباقى عبد الحكم يوسف ٢٧٣ ٢٧٠

 معار بنى سويف اإلسماعيلية دأحمد طلعت عبد الصادق محم ٢٧٤ ٢٧١

  بنى سويف اإلسماعيلية تامر أحمد رضا محمود حسين ٢٧٥ ٢٧٢

  بنى سويف محام عام  فهمى أحمد محمدعزيزمحمد عبد ال ٢٧٦ ٢٧٣

  محام عام أول محام عام وليد محمد ماهر محمد سراج الدين ٢٧٧ ٢٧٤

  يفبنى سو المنصورة حازم عبد الشكور محمد فراج ٢٧٨ ٢٧٥

  بنى سويف المنصورة محمود محمد عبد الوهاب محمد ٢٧٩ ٢٧٦

  بنى سويف اإلسكندرية أمير جورجى تادرس جورجى ٢٨٠ ٢٧٧

  أسيوط طنطا وليد أحمد أحمد محمد مصطفى عيد ٢٨١ ٢٧٨

  أسيوط اإلسكندرية شريف أبو بكر عبد القادر النجار ٢٨٢ ٢٧٩

  أسيوط اإلسماعيلية عزيزطارق حمدى أبو هشيمة عبد ال ٢٨٣ ٢٨٠

  أسيوط اإلسكندرية خالد محمود شريف عمران ٢٨٤ ٢٨١

  أسيوط أسيوط أحمد محمد أحمد عبد النبى ٢٨٥ ٢٨٢

  أسيوط اإلسكندرية خالد نبيل محمد محرم ٢٨٦ ٢٨٣

  محام عام أول محام عام أحمد محمد هالل محمد فؤاد محمد هالل ٢٨٧ ٢٨٤

  أسيوط المنصورة ان حسينعادل عارف عثم ٢٨٨ ٢٨٥

  أسيوط اإلسكندرية محمد سمير ناجى حسين ناجى ٢٨٩ ٢٨٦
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٩٧

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  أسيوط اإلسكندرية أحمد محمدى محمد محمد ماجور ٢٩٠ ٢٨٧

  أسيوط اإلسماعيلية عمرو محمد محمود محمود عطية ٢٩١ ٢٨٨

  أسيوط اإلسكندرية أشرف عبد الراضى أحمد عبد العال ٢٩٢ ٢٨٩

  أسيوط طنطا  أحمد محمد ناجىمحمد ٢٩٣ ٢٩٠

  أسيوط أسيوط أحمد صهيب محمد حافظ ٢٩٤ ٢٩١

  أسيوط اإلسماعيلية سامح إبراهيم إبراهيم الشواربى ٢٩٥ ٢٩٢

  أسيوط اإلسماعيلية عمرو مصطفى محمد محجوب عطية ٢٩٦ ٢٩٣

  محام عام أول محام عام محمد عبد الحميد محمود عمر ٢٩٧ ٢٩٤

  قنا اإلسكندرية لبيب حليم لبيبفوميل  ٢٩٨ ٢٩٥

  قنا اإلسكندرية شريف بهاء الدين إبراهيم العجرودى ٢٩٩ ٢٩٦

  قنا طنطا أحمد منير أحمد على الصاوى ٣٠٠ ٢٩٧

  قنا اإلسكندرية رانيا سناء الملك محمد الطيب ٣٠١ ٢٩٨

  قنا طنطا إيمان محمود حسين الجزيرى ٣٠٢ ٢٩٩

  قنا اإلسكندرية عثمان البطوطىجيهان أحمد وفيق  ٣٠٣ ٣٠٠

  قنا اإلسكندرية غادة محمد ممدوح حسن مصطفى جالل ٣٠٤ ٣٠١

  قنا اإلسكندرية سالى عمرو أمين الصعيدى ٣٠٥ ٣٠٢

  قنا اإلسماعيلية سحر عبد الفتاح محمد نعمة اهللا ٣٠٦ ٣٠٣
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٩٨

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  محام عام أول محام عام أيمن سعد محمد الحسينى ٣٠٧ ٣٠٤

  قنا قنا ر فايز محمد حسب النبىناص ٣٠٨ ٣٠٥

  محام عام أول محام عام محمد عصام إبراهيم الترساوى ٣٠٩ ٣٠٦

  قنا قنا ضياء محمود محمد السعيد ٣١٠ ٣٠٧

  محام عام أول محام عام حسام الدين محمود إبراهيم حسن ٣١١ ٣٠٨

  محام عام أول محام عام محمد مصطفى نجاتى توفيق مفتاح ٣١٢ ٣٠٩

  قنا المنصورة محمود عبد المنعم عوض الخالوى ٣١٣ ٣١٠

  قنا اإلسماعيلية تامر ثروت عبد الحميد محمد شاهين ٣١٤ ٣١١

  قنا اإلسكندرية مصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى ٣١٥ ٣١٢

  قنا قنا إبراهيم فتحى عبد العزيز زغلول ٣١٦ ٣١٣

  اقن قنا هانى مصطفى عبد الرحيم أبو سديرة ٣١٧ ٣١٤

  قنا قنا محمود محمد إبراهيم أبو باشا ٣١٨ ٣١٥

  محام عام أول محام عام محمد رأفت أنور محمد ٣١٩ ٣١٦

  قنا بنى سويف معتصم محمد شوقى السالمونى ٣٢٠ ٣١٧

 معار قنا اإلسكندرية ةرامى سعد حسن شحات ٣٢١ ٣١٨

 معار قنا اإلسكندرية سامح عصام الدين محمود حسن ٣٢٢ ٣١٩

  قنا طنطا محمد خيرى فرحات محمد موسى الشرنوبى ٣٢٣ ٣٢٠

  محام عام أول محام عام عبد الرحمن فاروق عبد الرحمن محمد السماحى ٣٢٤ ٣٢١

  قنا اإلسماعيلية مصطفى فرج محمد محمد عيسى ٣٢٥ ٣٢٢
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٩٩

  المحكمة  االســـم  األقدمية  مسلسل
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  محام عام أول محام عام حاتم حسن محمد محمد غراب ٣٢٦ ٣٢٣

 معار قنا اإلسكندرية لى النويشىمحمد عاطف محمد ع ٣٢٧ ٣٢٤

  قنا اإلسماعيلية أحمد محمد سميح حسين الريحانى ٣٢٨ ٣٢٥

  قنا اإلسماعيلية على أحمد على مشهور ٣٢٩ ٣٢٦

 معار قنا اإلسكندرية حسن رشاد حسن خليل ٣٣٠ ٣٢٧

  قنا محام عام مدحت مجدى محمد عبد اللطيف ٣٣١ ٣٢٨

  محام عام أول محام عام  مصطفى درويشمهاب محمد يحيى مصطفى ٣٣٢ ٣٢٩

  محام عام أول محام عام هيثم محمد المهدى خضر خضر ٣٣٣ ٣٣٠

  محام عام أول محام عام إبراهيم يحيى إبراهيم أحمد التلتى ٣٣٤ ٣٣١

  محام عام أول محام عام تامر محمود أمين حسن عابدين ٣٣٥ ٣٣٢

  حام عام أولم محام عام مصطفى صالح محمد حسن ٣٣٦ ٣٣٣

  محام عام أول محام عام ناصر محمد عبد الظاهر خليل ٣٣٧ ٣٣٤

  محام عام أول محام عام عرفة عبد المنعم حسانين الفاوى ٣٣٨ ٣٣٥

  )املادة السابعة( 
  :ينقل كل من السادة القضاة النواب بمحاكم االستئناف 
  إلى محكمة استئناف القاهرة

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  لمحكمةا

  المنقول إليها
  م

  القاهرة اإلسماعيلية ماجد محمود حسن خليفة ٣٢٣

  القاهرة اإلسكندرية محمد عبد اللطيف محمد نوفل ٣٢٦

 معار القاهرة اإلسكندرية شريف فوزى عبد الغفار يوسف ٣٢٩
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١٠٠

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  لمحكمةا

  المنقول إليها
  م

  القاهرة اإلسكندرية ماهر محمد أبو الحديد عزب ٣٣٠

  القاهرة اإلسكندرية حميد زهرانعالء الدين إبراهيم عبد ال ٣٣٢

 معار القاهرة اإلسكندرية وليد صالح محمود عويس ٣٣٤

 معار القاهرة اإلسكندرية محمد صالح الدين محمود عبد المجيد ٣٣٦

 معار القاهرة اإلسكندرية أحمد أنور حلمى أحمد إبراهيم ٣٣٩

  القاهرة اإلسكندرية هشام أحمد هدهد مقبول ٣٤٤

 معار القاهرة اإلسكندرية هللا محمد عبد ربه علىعبد ا ٣٤٥

  القاهرة اإلسكندرية محمد خيرى محمد هاللى ٣٤٦

  القاهرة اإلسكندرية مصطفى محمد محمد جويلى ٣٤٧

  القاهرة اإلسكندرية محمد أحمد السيد على ٣٥٠

  القاهرة اإلسكندرية أحمد مختار على سعد ٣٥٢

  القاهرة اإلسماعيلية يز عبد الكريممدحت عبد الكريم عبد العز ٣٥٤

  القاهرة اإلسكندرية عماد حمدى محمد الحنفى ٣٥٧

  القاهرة بنى سويف عمرو محمد السيد أحمد أبو الغيط ٣٦٠

 معار القاهرة اإلسكندرية محمد رجائى محمد عبد المنعم زغلول ٣٦١

  القاهرة بنى سويف أحمد حسن محمد الفقى ٣٦٥

  القاهرة بنى سويف  أحمد صميدةطارق زكريا ٣٦٨

 معار القاهرة اإلسكندرية أحمد حسن محمد حسن ٣٧٨

  القاهرة بنى سويف تامر أحمد عبد الونيس أبو شكر ٣٨٥

  القاهرة طنطا إيهاب عادل حسن مهنا ٣٨٧

  القاهرة اإلسكندرية محمد سليمان السيد سمرة ٣٨٨
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١٠١

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  لمحكمةا

  المنقول إليها
  م

  قاهرةال المنصورة حسام إبراهيم محمد مصطفى ٣٨٩

  القاهرة اإلسكندرية هشام جاد الكريم محمد على ٣٩٣

  القاهرة اإلسكندرية تامر محمد كامل رياض محمد ٣٩٦

  القاهرة اإلسكندرية الحسين مصطفى محمد النحاس ٣٩٧

 معار القاهرة بنى سويف على أحمد على داوود ٤٠٢

  القاهرة بنى سويف أنس مصطفى عبد الغنى محمد ٤٠٩

 معار القاهرة اإلسكندرية محمود عبد العزيز على إبراهيم ٤١٣

 معار القاهرة اإلسكندرية عبد الغفار عبد المنعم عبد الغفار إسماعيل ٤١٦

 معار القاهرة اإلسكندرية طارق عبد النعيم رضوان هريدى ٤١٧

  القاهرة اإلسكندرية محمد عبد الحليم محمد حليم أبو إسماعيل ٤١٨

 معار القاهرة اإلسكندرية م محمد السيد حمزةمحمد حسا ٤١٩

 معار القاهرة اإلسكندرية الجواد أحمدعبد أسامة على  ٤٢١

 معار القاهرة اإلسكندرية منتصر إبراهيم ناصر عبد الكريم ٤٣٠

 معار القاهرة اإلسكندرية محسن محمد جابر بدوى الحنفى ٤٣٢

 معار ةالقاهر اإلسكندرية رفيق رؤوف يعقوب بهنام ٤٣٦

 معار القاهرة اإلسكندرية إيهاب إبراهيم محمد مصطفى الضوينى ٤٣٧

 معار القاهرة اإلسكندرية فاروق سعد زغلول بسطويسى يوسف ٤٤٢

 معار القاهرة اإلسكندرية محمود على حسين إبراهيم قاسم ٤٤٤

  القاهرة اإلسكندرية نادر نبيل حبيب غبريال ٤٤٥

  القاهرة اإلسكندرية أحمد محمد مصطفي أحمد ٤٤٨

  القاهرة اإلسكندرية عصام عثمان عبد الشكور عثمان ٤٥٠
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١٠٢

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  لمحكمةا

  المنقول إليها
  م

  القاهرة اإلسكندرية حسنى أحمد حسنى عبد المطلب أحمد السنباطى ٤٥٢

 معار القاهرة اإلسكندرية ياسر محمد وفائى على الخولى ٤٥٣

  القاهرة اإلسماعيلية أحمد مصطفى عبد الحميد حبرك ٤٥٥

  القاهرة اإلسكندرية ل ميالد عبد المالك إسرائيلنبي ٤٥٧

 معار القاهرة اإلسكندرية أحمد عبد الرحمن السيد عبد الرحمن ٤٥٩

 معار القاهرة اإلسكندرية محمود كمال محمد مراد ٤٦٤

  القاهرة اإلسكندرية شريف محمود جمال منصور ٤٧٣

  القاهرة ندريةاإلسك نصر الدين عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم ٤٧٧

 معار القاهرة اإلسكندرية تامر أحمد عبد العظيم عثمان بهنساوى ٤٨٣

  القاهرة أسيوط محمد عبد الحميد محمد فراج ٤٨٥

  القاهرة اإلسكندرية أشرف عصام الدين محمد أبو سليمان عزب ٤٨٨

  القاهرة اإلسكندرية حسام الدين توفيق محمد شوقى محمود ٤٩٢

  القاهرة اإلسكندرية ى على خلف محمد أمين على خلفمصطف. د ٤٩٥

 معار القاهرة اإلسكندرية عبد الجليل محمد أحمد حماد ٤٩٩

 معار القاهرة اإلسكندرية محمد سيد على إبراهيم يوسف ٥٠٥

  القاهرة اإلسكندرية محمد حسن عبد العزيز محمد ٥٠٧

  هرةالقا قنا فيصل عبد العزيز خليل إبراهيم بديوى ٥١١

  القاهرة قنا ى الدين مرعىمحمد حازم مح ٥١٤

  القاهرة اإلسماعيلية أيمن عبد الرازق محمد حسن ٥١٦

  القاهرة اإلسكندرية خالد إبراهيم محمد السيد بيصار ٥١٧

 معار القاهرة اإلسكندرية سامى عبد الجواد محمد جاد إسماعيل ٥١٨
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١٠٣

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  لمحكمةا

  المنقول إليها
  م

  رةالقاه اإلسكندرية أحمد نعيم حسن سليم ٥١٩

  القاهرة قنا عمرو عبد الفتاح رياض موسى ٥٢٤

 معار القاهرة اإلسكندرية محمد طه إبراهيم خضر ٥٢٥

 معار القاهرة اإلسكندرية أحمد محمد صالح الدين الشهيدى محمد ٥٣٢

  القاهرة قنا أحمد مصطفى رأفت عبد الحميد سالم ٥٣٨

  القاهرة اإلسكندرية أحمد سعيد حنفى سيد ٥٣٩

  القاهرة اإلسكندرية طاهر نبيل طاهر النحاس ٥٤١

  القاهرة قنا هانى ميالد مسعد يوسف ٥٤٤

 معار القاهرة طنطا هشام عبد اهللا محمد أحمد ٥٤٧

  القاهرة طنطا محمد رشدى متولى على ٥٥٠

 معار القاهرة طنطا محمد يحيى مصطفى على نصر الدين ٥٥١

  القاهرة طنطا لعشرىعبد المجيد محمد عبد المجيد ا ٥٥٥

  القاهرة طنطا تامر محمد رضا عبد الرحمن محمد عبد المعبود ٥٥٦

 معار القاهرة طنطا أحمد زغلول سعد أبو الحسن ٥٦١

 معار القاهرة طنطا شريف يحيى حامد الرشيدى ٥٦٤

  القاهرة طنطا محمد ناصر محمد حسن حسن ٥٦٩

  القاهرة طنطا محمد إبراهيم محمد عبد الفتاح ٥٧٠

  القاهرة طنطا جمال على جمال الفخرى ٥٧١

  القاهرة طنطا أحمد محمد السعيد عبد الغفار العشماوى ٥٧٥

  القاهرة طنطا محمد يوسف إبراهيم موسى ٥٧٩

 معار القاهرة طنطا صابر حمادة صابر على ٥٨١
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١٠٤

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  لمحكمةا

  المنقول إليها
  م

 معار القاهرة طنطا أكرم محمد نجيب السيد الطويل ٥٨٢

 معار القاهرة طنطا محمد عيسىطارق أحمد  ٥٨٣

  القاهرة طنطا حسام زكريا إسماعيل حمادة ٥٨٤

  القاهرة طنطا أحمد طه أحمد أحمد العالوى ٥٨٥

  القاهرة طنطا حسام الدين فتحى أمين عبد المجيد ٥٨٧

  القاهرة طنطا طارق يسرى مصطفى محمد ٥٨٩

 معار ةالقاهر طنطا محمد عبد المنعم إبراهيم إبراهيم ٥٩٠

  القاهرة طنطا وائل يوسف إبراهيم عيد حسنين ٥٩١

  القاهرة المنصورة إيهاب كمال عزيز الراهب ٥٩٣

 معار القاهرة المنصورة محمد عبد العظيم إبراهيم خليفة ٥٩٥

  القاهرة المنصورة وليد محمود عبد المنعم محمد الرحمانى ٥٩٨

  رةالقاه المنصورة محمد مصطفى محمد عجاج ٦٠٠

  القاهرة المنصورة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شتلة ٦٠٣

 معار القاهرة المنصورة أحمد سعد عبد السيد الشويخ ٦٠٤

  القاهرة المنصورة محمد سيد أحمد عاطف السمدونى ٦٠٥

  القاهرة المنصورة هيثم محمد عبد المنعم إسماعيل ٦٠٨

  ةالقاهر المنصورة شريف فتحى كلحى عثمان ٦١٠

  القاهرة المنصورة مصطفى أحمد ناجى محمد حسن ٦١١

  القاهرة المنصورة مصطفى أحمد محمد محمود عبد العال ٦١٢

  القاهرة المنصورة ضياء الدين محمد رضوان الناظر ٦١٥

  القاهرة المنصورة تامر محمد عالء الدين السيد الحديدى ٦١٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٠٥

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  لمحكمةا

  المنقول إليها
  م

  القاهرة منصورةال محمد أحمد صالح الدين مصطفى السيد ٦١٨

  القاهرة المنصورة إيهاب حسن محمد نور الدين ٦١٩

  القاهرة المنصورة سامح سعيد موسى عبد الجواد ٦٢٠

  القاهرة المنصورة إيهاب محمد على عبيد ٦٢٢

  القاهرة المنصورة شريف محمد أحمد فهيم ٦٢٦

 معار القاهرة المنصورة تامر فاروق سيد عبد العال ٦٢٧

  القاهرة المنصورة فخر الدين عبد التواب أبو سريع الدرجلى ٦٣٠

  القاهرة المنصورة صفوت فايز فرنسيس عياد ٦٣٣

  القاهرة المنصورة أيمن أنور عبد اهللا سيد ٦٣٤

  القاهرة المنصورة معتصم أحمد سمير محمود أبو شادى ٦٣٩

  القاهرة المنصورة أحمد عبد الفتاح أحمد محمود ٦٤١

  القاهرة المنصورة أحمد سمير عبد الرحمن إبراهيم ٦٤٢

  القاهرة المنصورة تامر عصام إبراهيم الترساوى ٦٤٤

  القاهرة المنصورة تامر محمد سامى سيد عبده محمد ٦٤٦

  القاهرة المنصورة عمرو محمد هاشم على رشوان ٦٤٧

  القاهرة المنصورة عمر أحمد فتحى محمود على ٦٤٨

  القاهرة المنصورة دين مدحت محمد شاكر فتح اهللاسميح ال ٦٤٩

  القاهرة المنصورة أحمد سرى محمد بدوى الجمل ٦٥١

  القاهرة المنصورة د حامد السكرىوعمرو محم ٦٥٢

  القاهرة المنصورة عمرو حسن أمين عز الدين ٦٥٦

  القاهرة المنصورة مراد محمد على محمد حسنين ٦٥٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٠٦

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  لمحكمةا

  المنقول إليها
  م

  القاهرة المنصورة نبى إبراهيمأحمد رضوان عبد ال ٦٦١

  القاهرة المنصورة خالد رمضان الصافى السيد جعفر ٦٦٣

  القاهرة المنصورة  محمود عواد محمدعمر مكرم محمد ٦٦٧

 معار القاهرة اإلسماعيلية وائل صالح الدين حسن مصطفى الشيمى ٦٧٠

  القاهرة اإلسماعيلية محمود ماهر أحمد عبد الرحيم القاضى ٦٧٨

  القاهرة بنى سويف محمد إبراهيم حسن محمد حرفوش. د ٦٨٨

 معار القاهرة بنى سويف محمد سامى عبد الشافى البلتاجى ٦٩٤

  القاهرة بنى سويف مصطفى أنور أحمد مؤمن ٦٩٦

  القاهرة بنى سويف أحمد صالح الدين إبراهيم عبد العزيز ٦٩٧

 معار رةالقاه بنى سويف أحمد محمود سيد الركيب ٧٠٢

  القاهرة بنى سويف محمد فيصل إسماعيل العربى ٧٠٧

 معار القاهرة بنى سويف محمد إبراهيم محمد إبراهيم على ٧١٠

  القاهرة بنى سويف شريف محمد صفوت محمد سالم ٧١٢

 معار القاهرة بنى سويف محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان ٧١٤

  القاهرة بنى سويف أحمد محمود يسرى عبدالعزيز مرعى ٧١٦

  القاهرة بنى سويف تامر محمد عبد القادر محرم ٧١٩

  القاهرة بنى سويف أسامة أحمد صالح عمار ٧٢٢

 معار القاهرة بنى سويف محمد محسن حسن حسن على. د ٧٢٣

  القاهرة بنى سويف تامر محمد رشاد مبروك غانم ٧٢٤

  القاهرة بنى سويف تامر أحمد محمد أحمد عبد اهللا ٧٢٦

  القاهرة بنى سويف إبراهيم السيد محمد على أبو عرب ٧٢٩



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٠٧

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  لمحكمةا

  المنقول إليها
  م

  القاهرة بنى سويف أمير كامل نقوال سعد ٧٣١

  القاهرة بنى سويف أشرف ياسر سالم سعد الكفراوى ٧٣٥

  القاهرة بنى سويف مصطفى على فتحى حسينى المسلمى ٧٣٧

  القاهرة أسيوط أسامة صالح محمود عرفة ٧٤٣

  القاهرة أسيوط عادل محمد أحمد الرجداوى ٧٤٤

  إلى محكمة استئناف اإلسكندرية

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  اإلسكندرية قنا إسماعيل عبد الرحيم إسماعيل عبد الرحيم ٥١٠

  اإلسكندرية قنا شريف حسين محمد عبد الحميد عبيد ٥٢٩

  اإلسكندرية منصورةال وائل عزيز حسن مهنا ٦٠٢

  اإلسكندرية المنصورة  خليفةةأحمد توفيق شحات ٦٠٦

  اإلسكندرية المنصورة طارق محمد فتحى عبد المنعم محمد ٦٢١

  اإلسكندرية المنصورة عبد العزيز السيد أحمد عبد الفتاح تركى ٦٣٧

  اإلسكندرية المنصورة زياد محمد خليل عبد اهللا مباشر ٦٥٣

  اإلسكندرية اإلسماعيلية بد الجواد عبد الغفار جبريلأحمد ع ٦٧٢

  اإلسكندرية اإلسماعيلية سامح سعيد عبد القادر سمك ٦٧٣

  اإلسكندرية اإلسماعيلية هانى مصطفى على الشاذلى ٦٨٤

  اإلسكندرية بنى سويف محمد سعيد على حسن الجدار ٦٩١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٠٨

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  ريةاإلسكند بنى سويف معتز فاروق عيسوى ناجى فايد ٧٠٠

  اإلسكندرية بنى سويف محمد رياض طلبة دويدار ٧٠٩

  اإلسكندرية بنى سويف ماجد مصطفى خيرى محمد الشرقاوى ٧٢٨

  اإلسكندرية بنى سويف محمد يسرى عبد الحميد الشريف ٧٣٣

  اإلسكندرية بنى سويف أحمد محمد محمود خضر ٧٤٠

  اإلسكندرية أسيوط فريد سمير فريد الميهى ٧٤٦

  اإلسكندرية أسيوط حازم نصيف محمد عبد الغنى عبد الدايم ٧٤٩

  اإلسكندرية أسيوط سامح عبد الرحمن سالم عبد الرحمن ٧٥١

  اإلسكندرية أسيوط عمرو محمد عطية محمد الجناينى ٧٥٣

 معار اإلسكندرية أسيوط د كنانيعمرو محمد فوزى السع ٧٥٧

  إلسكندريةا أسيوط أحمد محمد بركات أبو الخير ٧٦٢

  اإلسكندرية أسيوط السيد عباس السيد على عبد الحميد ٧٦٥

 معار اإلسكندرية أسيوط أحمد ثروت إبراهيم محمد السيد. د ٧٧٠

 معار اإلسكندرية أسيوط سهيل سليمان أحمد محمد ٧٧٢

  اإلسكندرية أسيوط محمد كمال عبد العظيم مندور ٧٧٤

  اإلسكندرية أسيوط  التمامىعصام الدين طه إبراهيم محمود ٧٧٨

  اإلسكندرية أسيوط على محمد على محجوب ٧٨٢

 معار اإلسكندرية قنا مؤمن صالح الدين محمد عبد الباقى ٧٨٦

  اإلسكندرية قنا أحمد عبد المنعم صبرى أمين محمد رضوان ٧٨٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٠٩

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  اإلسكندرية قنا سامح عبد المنعم عبد الحميد البسيونى ٧٩٠

  اإلسكندرية قنا الدين عبد الحليم شرف هاشمر يم نوأحمد إبراه ٧٩١

  اإلسكندرية قنا طارق محمود أحمد أحمد هدهد ٧٩٣

  اإلسكندرية قنا إيهاب محمود عبد الرشيد عبد النبى ٧٩٤

 معار اإلسكندرية قنا طارق محمد وديع عكاشة نصر ٧٩٥

 معار اإلسكندرية قنا أيمن محمد عادل مصطفى محمد ٨٠٠

  اإلسكندرية قنا محمد حسن حسن حمودة ٨٠٢

  اإلسكندرية قنا سامر عبد الحميد محمد العوضى. د ٨٠٣

  اإلسكندرية قنا محمد جميل محمد الزهرى ٨٠٧

 معار اإلسكندرية قنا الحسن عبد السالم محمد حسن ٨٠٨

 معار اإلسكندرية قنا وائل محمد جمال الدين عبد المتعال إبراهيم ٨٠٩

  اإلسكندرية قنا  حسن عبد اللطيف محمد المنشاوىمحمد ٨١٢

  اإلسكندرية قنا أحمد نجاح أحمد أحمد عبد الهادى ٨٢٠

 معار اإلسكندرية قنا شريف أحمد محمود بريرى ٨٢٤

 معار اإلسكندرية قنا هانى عبد الهادى محمد حافظ ٨٢٧

  اإلسكندرية قنا محمد حسين الشربينى حسين اإلمام ٨٣٢

  اإلسكندرية قنا ل عادل عبد الفضيل عمرانعاد ٨٤٧

  اإلسكندرية قنا أحمد عبد المنعم محمود إبراهيم غانم ٨٥٤

 معار اإلسكندرية قنا محمد باهر أحمد ماهر أحمد زغلول ٨٦٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١١٠

  إلى محكمة استئناف طنطا

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  طنطا اعيليةاإلسم سامى أحمد محمد خليل ٣٤٢

  طنطا أسيوط حسن محمد حسن دويدار ٤٢٧

  طنطا المنصورة نيزار محمود سليمان سالمة ٥٩٤

  طنطا المنصورة هشام حامد محمد عبد العال ٦١٤

  طنطا المنصورة عزت سمير عزت محمد المهدى ٦٢٥

  طنطا المنصورة السيد السيد السيد حسب النبى ٦٣١

 طنطا المنصورة ود الديبمحمد أحمد حمدى محم ٦٣٢
 

 طنطا المنصورة محمد شكرى على عبد الرازق ٦٦٢
 

 طنطا المنصورة تامر محمد فرج عبد الحكيم جمال الدين ٦٦٦
 

 طنطا بنى سويف حامد عبد الحميد حامد الجمال ٧٠٤
 

 طنطا بنى سويف محمد أحمد نبيل عبد المنعم خليفة ٧٣٦
 

 طنطا يوطأس محمود فوزى أحمد السخاوى ٧٥٠
 

 طنطا قنا شريف عبد النافع عبد الباقى عبد الحق ٨٤٥
 

 طنطا قنا أحمد محمد نبيل إبراهيم كامل زيد ٨٥٠
 

 طنطا قنا أنس محمد شعبان عبد الحميد الشاعر ٨٥٧
 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١١١

  إلى محكمة استئناف المنصورة

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  المنصورة بنى سويف  الصمدأحمد عزت عطية عبد ٣٧٧

  المنصورة اإلسماعيلية أحمد طلعت بدوى السيد بدوى ٦٧٥

    المنصورة  بنى سويف    القادر أبو سالمدهشام مصطفى عب. د   ٦٩٥

   المنصورة  أسيوط  محمد عبد اللطيف محمد عبد الحق الشواف   ٧٦٤

   المنصورة  أسيوط  فهر عبد العظيم صالح عمارة  ٧٦٨

  ستئناف اإلسماعيليةإلى محكمة ا

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسماعيلية  بنى سويف  أحمد فؤاد إسماعيل العباسى  ٣٦٢

   اإلسماعيلية  أسيوط  يحيى مصطفى محب محمد أبو زهرة  ٤٤٣

   اإلسماعيلية اإلسماعيلية  محمود محمد ممدوح محمد محمود شلبى  ٤٤٦

   اإلسماعيلية اإلسماعيلية  افظ محمد زكى إبراهيمتامر أحمد الح  ٤٨٧

   اإلسماعيلية اإلسماعيلية  محمد محمود سامى عبد العاطى صالح الشرقاوى  ٤٩٧

   اإلسماعيلية اإلسماعيلية  حسين محمد نادى حسن عبد الجواد  ٥٢٧

   اإلسماعيلية  المنصورة  أحمد محمد أحمد مرسى  ٦٦٠

   اإلسماعيلية  فبنى سوي  وليد محمد محمد صيرة  ٦٩٩



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١١٢

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

   اإلسماعيلية  بنى سويف  تامر كمال نجيب عبد الملك  ٧٢٠

   اإلسماعيلية  بنى سويف  مجدى حنا إبراهيم توما  ٧٤١

   اإلسماعيلية  أسيوط   عمر محمود ناصف محمود   ٧٤٨

   اإلسماعيلية أسيوط  أحمد غنيم حامد إبراهيم غنيم  ٧٥٤

   يليةاإلسماع أسيوط  لفى بهنام عجايبىأمجدى   ٧٥٥

   اإلسماعيلية أسيوط  عمرو محمود على فراج  ٧٦٠

   اإلسماعيلية أسيوط  عمرو عبد اهللا سيد عبد المجيد هدية  ٧٦٦

   اإلسماعيلية أسيوط  فاروق محمد محمد السيد  ٧٦٩

   اإلسماعيلية أسيوط  شريف عبد الفتاح السعيد أبو دنيا  ٧٧١

   اإلسماعيلية  قنا  محمد رأفت محمد حماد  ٧٨٤

   اإلسماعيلية  قنا  مصطفى رشاد محمود مصطفى  ٨٤٢

   اإلسماعيلية  قنا  باسم عبد الهادى أحمد أحمد عبد الهادى  ٨٤٨

  بنى سويفإلى محكمة استئناف 

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    بنى سويف  طنطا  محمد لؤى عبد الجواد سالم الباسل  ٥٦٧

    بنى سويف  المنصورة  لحليم عيسوىمحمد مصطفى كمال عبد ا  ٦٦٤
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١١٣

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    بنى سويف  اإلسماعيلية  محمد فاروق أحمد محمد  ٦٧١

    بنى سويف  أسيوط  خالد محمد لطفى أحمد  ٧٦٧

   بنى سويف  قنا  محمد عبد الرحمن محمود سيد  ٨٠٥

   بنى سويف  قنا  خلف فاروق عبد الحميد إبراهيم  ٨٢٦

   بنى سويف  قنا  محمد مهنى محمد مهنى  ٨٤١

  أسيوط محكمة استئناف إلى

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    أسيوط  اإلسكندرية  عثمانعبد اآلخر هانى محمد   ٥٣٦

    أسيوط  طنطا  محمد يوسف محمد الليثى  ٥٥٨

    أسيوط  طنطا  وائل أحمد أبو ضيف محمد  ٥٧٧

    أسيوط  المنصورة  حازم محمود شوقى محمد  ٦٣٦

    أسيوط  المنصورة  لعظيم عبد الحافظ خليل السكرىعالء عبد ا  ٦٦٥

    أسيوط  بنى سويف  وائل محمود سامى على البحيرى  ٦٨٩

    أسيوط  بنى سويف  عماد فؤاد بشاى حنين  ٧٣٠

    أسيوط  قنا  أشرف جابر إسماعيل عمر  ٨١٦

    أسيوط  قنا  جرجس صبحى نعيم توفيلس  ٨١٨
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١١٤

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    أسيوط  قنا  أسامة يوسف المختار محمود عبد اللطيف  ٨٢٨

    أسيوط  قنا  صالح الدين عبد الفتاح محمد الشربينى  ٨٣٨

  قناإلى محكمة استئناف 

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    قنا  اإلسكندرية  هشام محمد محمود على عبد الوهاب  ٥٣٠

    قنا  أسيوط  أسامة محمد الكامل أبو الوفا محمد  ٧٧٦

  )املادة الثامنة ( 

  :ا بمحاكم االستئناف كل من السادة المحامين العامين ن قاضييعي

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    القاهرة  محام عام  مام حسين منصورإمحمد   ٤٤١

    القاهرة  محام عام  شريف فاروق عبد الحكيم محمد  ٥٢٩

    ةالقاهر  محام عام  و شنيفمحمد عبد اهللا خليفة همام أب  ٥٣٠

    القاهرة  محام عام  أحمد وجيه مصطفى بيومى  ٥٧٨
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١١٥

   )التاسعةاملادة ( 

اا بمحاكم االستئنافيعين قاضيا عامكل من السادة ومحامي  :  

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  معار  اإلسكندرية  حلوان  محمود أحمد محمد أحمد أبو رحاب ١

    اإلسكندرية  كفر الشيخ  الكيالمصطفى محمود أحمد أحمد  ٢

    اإلسكندرية  شمال القاهرة  أنور فؤاد على محمد الخولى ٤

   اإلسكندرية  أسيوط  الدين عبد الشافى محمد عز منذر ٦

   اإلسكندرية  سكندريةشرق اإل  إيهاب فؤاد محمد شعبان ٧

   اإلسكندرية  السويس   نصرةأمجد وجيه وهب ٨

   اإلسكندرية  ههيا   الصيادأحمد غريب أحمد عبد المجيد ١٠

   اإلسكندرية  لقاهرةجنوب ا  محمد على زين العابدين إبراهيم محمد الملط ١١

   اإلسكندرية  قنا  محمد حسن البنا أحمد حسن عبد اللطيف ١٢

   اإلسكندرية  سكندريةشرق اإل  أشرف عبد الحميد محمد العوضى ١٣

    محام عام  نيابة النقض  سامر فؤاد سليمان صليب ١٤

    محام عام  نيابة عامة  وائل محمود محمود خضر ١٥

    اإلسكندرية  السادس من أكتوبر  ضياء الدين عبد التواب أبو سريع الدرجلى ١٧

    اإلسكندرية  شمال القاهرة  الخير عبد اهللامحمد محمد أبو  ١٨

    محام عام  نيابة عامة  عمرو جميل محمد أبو الفتوح ١٩

    محام عام  نيابة النقض  ر أبو الخيإيهاب صبحى عطية ٢٠
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١١٦

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  معار اإلسكندرية  المنصورة  خالد محمد جمال الدين مصطفى عبد ربه ٢١

   اإلسكندرية  كفر الشيخ  حسين محمد فؤاد رجب المحالوى ٢٢

   اإلسكندرية  شبين الكوم  حسن مجدى حسن موسى ٢٣

   اإلسكندرية  شمال القاهرة  أحمد محمود محمد خلف ٢٤

  معار اإلسكندرية  بنها  اهينأحمد عادل حماد ش ٢٥

   اإلسكندرية  جنوب القاهرة  أحمد السيد عبد العال سيد أحمد ٢٦

   اإلسكندرية  نيابة عامة  يوسف سعد أحمد حسين أبو زيد ٢٧

   اإلسكندرية  جنوب القاهرة  أحمد طاهر سيد أحمد شتا ٢٨

   اإلسكندرية  الكومشبين   أحمد فاروق أحمد سلطان ٢٩

   اإلسكندرية  شبين الكوم  عيد الدسوقىعاصم محمود س ٣٠

  معار اإلسكندرية  بنها  أحمد إبراهيم أحمد السيد الحسمنى ٣١

   محام عام  نيابة عامة  أحمد محمد على مصطفى ٣٢

   اإلسكندرية  الجيزة  بسام محمود على عبد الجواد جنيدى ٣٣

   اإلسكندرية  الجيزة  جورج بشرى إسحق عوض ٣٤

    محام عام  نيابة النقض  مد عليوةباسم عبد الرحمن مح ٣٦

   اإلسكندرية  بنى سويف  محمد إشراق محمد فتحى كامل ٣٧

   اإلسكندرية  شمال القاهرة  شريف عبد المقصود إبراهيم محمد ٣٨

   اإلسكندرية  بنها  محمد السيد جبر مصطفى قزامل ٣٩
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١١٧

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    اإلسكندرية  جنوب القاهرة  أحمد محمد طاهر الصاوى على ٤٠

    محام عام  نيابة عامة   على الشافى محمد جمعةمحمد عبد ٤١

    طنطا  الجيزة  شريف ممدوح سليمان إبراهيم ٤٢

   طنطا  جنوب القاهرة  وليد نجيب محمود السيد أحمد برهام ٤٣

   طنطا  شبين الكوم   الوهاب عكاشةدأمجد السيد عب ٤٤

   طنطا  الجيزة  محمد حامد محمود شمروخ ٤٥

   طنطا  نيابة عامة  بالىإيهاب محمد أحمد فؤاد ق ٤٦

٤٦طنطا  شبين الكوم  محمد حفنى إبراهيم سليم  ا مكرر 

عدلت أقدمية إلى 
 )راأ مكرر٤٦(

بناء على الحكم 
  الموضح بعاليه

   طنطا  جنوب القاهرة  عمر محمد العوضى أحمد بصار ٤٧

    محام عام  نيابة عامة  طارق حسنين سيد محمود كروم ٤٨

    طنطا  نيابة عامة  لوهابمحمود منير محمد عبد ا ٤٩

    محام عام  نيابة النقض  ل على الجملدمحمد عمرو عا ٥٠

   طنطا  شرق اإلسكندرية  محمد فايق عبد المجيد السواح ٥١

   طنطا  السادس من أكتوبر  أحمد عبد الباقى عبد الحليم رضوان العفيفى ٥٢

   طنطا  شرق اإلسكندرية  أحمد فتحى مصطفى عبد المتعال ٥٣
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١١٨

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

   طنطا  شرق اإلسكندرية   عبد القادر عبد المنعم غالىمحمد ٥٤

   طنطا  بنها   إبراهيمخالد محمد وهبة ٥٥

   طنطا  جنوب القاهرة  هشام حمدى إسماعيل يوسف النواوى ٥٦

   طنطا  شبين الكوم  أحمد عنان عبد المنعم حمودة ٥٨

    طنطا  منفلوط  عمرو محمود أحمد على عطية أبو دومى ٥٩

   طنطا  شمال القاهرة  سن أبو الزينشريف لطفى ول ٦٠

   طنطا  الجيزة  محمد منسى عبد الرحمن منسى ٦١

   طنطا  نيابة عامة  مصطفى على محمد توفيق ٦٢

   طنطا  شمال القاهرة  حاتم محمد محمود حسن صالح ٦٣

   طنطا  جنوب القاهرة  شفيق وحيد شفيق غبريال ٦٤

   طنطا  ةنيابة عام  مصطفى محمد عبد اللطيف محمود حمزة ٦٥

   طنطا  شمال القاهرة  محمد سمير كامل محمد ٦٦

  معار طنطا  شرق اإلسكندرية  خالد أحمد سيف شعراوى ٦٧

   طنطا  شمال سيناء  محمد أحمد ناصف محمد عبد المنعم المال ٦٩

   طنطا  سوهاج  أحمد محمد محمد أحمد حالوة ٧٠

   طنطا  ويسالس  حسام الدين عبد القادر إسماعيل صبرى إبراهيم نادر ٧١

   طنطا  اإلسماعيلية  أحمد محمد عبد الرحمن منصور شتلة ٧٢
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١١٩

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

   طنطا  السويس  محمود على فتحى حسينى المسلمى ٧٣

   طنطا  الجيزة  لوهاب علىأمير حسان عبد ا ٧٤

   طنطا  السادس من أكتوبر  محمد عبد الصمد عبد العزيز عبد الصمد دعبس ٧٥

   طنطا  نيابة عامة  أحمد عبد الروؤف عبد المنصف زهران ٧٦

   طنطا  المنصورة  أحمد سامى على السعيد ٧٧

   طنطا  نيابة النقض  مح أحمد عبد الوهاب إبراهيم حليمةسا ٧٨

    طنطا  دمنهور  تامر محمد عبد العظيم أحمد أبو المكارم ٧٩

    المنصورة  السويس  أحمد فيصل إسماعيل إبراهيم العربى ٨٠

    محام عام  امةنيابة ع  أحمد مجدى أحمد حتاتة ٨١

    المنصورة  قنا  محمد بهيج حسن القصبجى ٨٢

    المنصورة  دكرنس  محمد على عبد الفتاح خليل ٨٤

    محام عام  نيابة النقض  شادى أحمد رضا فريد الضرغامى ٨٥

    محام عام  نيابة النقض  بهاء الدين رفعت غالب عبد الرحمن ٨٧

    المنصورة  كفر الشيخ  هانى وفيق محمد الجمل ٨٨

   المنصورة  جنوب القاهرة  أيمن جاهين محارب زعلوك ٨٩

   المنصورة  شرق اإلسكندرية  حازم أحمد على حسن سالم ٩٠

   المنصورة  دمنهور  محمد رشوان محمد رشوان ٩١
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١٢٠

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

   المنصورة  السادس من أكتوبر  إسالم خليل إبراهيم عثمان ٩٢

    محام عام  نيابة عامة  كريم نبيل صادق مرجان ٩٣

    محام عام  نيابة النقض  محمد نبيل محمود فؤاد إمبابىأمير  ٩٤

    محام عام  نيابة النقض  أحمد محمود أحمد إبراهيم حسن ٩٥

    محام عام  نيابة النقض  حسام محمد محمد عيد ٩٧

    المنصورة  شرق اإلسكندرية  إسماعيل محمد على إسماعيل دبوس ٩٨

  زةإجا  المنصورة  جنوب القاهرة  إسالم على رشدى على ٩٩

    محام عام  لنقضانيابة   أحمد البكرى أحمد الصادق ١٠٠

  معار المنصورة  نيابة عامة  عمرو محمد محمد أحمد خليل ١٠١

   المنصورة  السويس  طارق محمد محمود محمود عطية ١٠٢

   المنصورة  السادس من أكتوبر  عادل السيد هانى محمد عبد العال ١٠٣

   نصورةالم  دمنهور  أمير مجدى منير دميان ١٠٤

   المنصورة  طنطا  تامر محمد أحمد الفنجرى ١٠٦

   المنصورة  بنى سويف  شريف حسن أحمد لطفى عبد الباقى  ١٠٧

    محام عام  نيابة النقض  خالد إسماعيل فرحات عثمان ١٠٨

   المنصورة  شرق اإلسكندرية  معتز عزت مزيد محمد ١٠٩

   لمنصورةا  السادس من أكتوبر  عائشة عبد العزيز حافظ شريف ١١٠
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١٢١

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

   المنصورة  شمال سيناء  محمود مجدى عبده عبد المقصود عبده ١١١

   المنصورة  الجيزة  محمد بسيونى السيد محمد نافع ١١٢

   المنصورة  بنى سويف  محمود محمد إبراهيم خطاب ١١٣

   المنصورة  شمال سيناء  محمد فريد محمد أبو عرب ١١٤

   المنصورة  يةاإلسماعيل  تامر محمد محمود السيد مرسى ١١٥

   المنصورة  أسيوط  حسام محمد بركات بركات ١١٦

   المنصورة  شمال القاهرة  هشام سمير حسين محمود الغزولى ١١٧

   المنصورة  الجيزة  أحمد محمد فريد محمد كامل محمد شعراوى ١١٨

   المنصورة  شبين الكوم  عالء الدين حمدى عبد العزيز قنديل  ١١٩

   المنصورة  جنوب القاهرة  دمحمد محسن حسين محمو ١٢٠

    محام عام  نيابة عامة  أحمد حسن محمد الشربينى ١٢١

    المنصورة  السادس من أكتوبر  عبد الحميد محمد صالح الدين محمد شلبى ١٢٢

    المنصورة  جنوب القاهرة  شادى مصطفى مرتضى السيد حماد ١٢٣

    المنصورة  جنوب القاهرة  أشرف محمد فوزى محمد منصور ١٢٤

    المنصورة  طنطا  أحمد صالح الدين أحمد محمد الشوربجى ١٢٥

    المنصورة  نيابة عامة  وليد إبراهيم السيد مندور ١٢٦

    محام عام  نيابة النقض  أيمن صالح شريف السباعى  ١٢٨
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  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    المنصورة  جنوب القاهرة  أحمد أسامة محمد دبوس ١٢٩

  معار  المنصورة  دمنهور  عبد الناصر السيد محمد سالم ١٣٠

    محام عام  نيابة النقض  تامر صالح على الكومى ١٣١

    محام عام  نيابة عامة  شريف عماد الدين شفيق الدسوقى ١٣٢

    المنصورة  القاهر الجديدة  محمد ماهر رشاد عبد القادر ١٣٤

    محام عام  نيابة النقض  حسام الدين على حسن عبد اهللا ١٣٥

    م عاممحا  نيابة النقض  مروان محمد سعد الوكيل ١٣٦

    المنصورة  نيابة عامة  محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسى ١٣٧

    محام عام  نيابة عامة  أحمد محمد وجدى محمد التهامى سالم . د  ١٣٨

    محام عام  نيابة النقض  أحمد عبد اهللا أنيس عبد اللطيف ١٣٩

    المنصورة  جنوب القاهرة  أحمد مصطفى أحمد نبيه عطيفة ١٤٠

    المنصورة  الزقازيق  عى ثابت محمدمحمد بر ١٤١

    محام عام  نيابة النقض  أحمد محمد ممدوح سيد أحمد مهدى موسى ١٤٢

    المنصورة  سوهاج  محمد حسين عطية منصور ١٤٣

    محام عام  نيابة عامة  مصطفى نبيل كامل أحمد سمرة ١٤٤

   المنصورة  جنوب القاهرة  وليد محمد كامل موسى ١٤٥

   المنصورة  جنوب القاهرة   عبد الخالق سليمان عزاممعتز باهللا أحمد ١٤٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٢٣

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

   المنصورة  بنى سويف  حسن سيد قرنى أمين ١٤٧

  معار المنصورة  الزقازيق  محى الدين محمد عبد الوهاب الكنانى ١٤٨

    محام عام  نيابة النقض  عاطف محمد صبحى عبد المجيد جاد فراج ١٤٩

    محام عام  النقضنيابة   المعتز بدين اهللا سمحى حسين محمد ١٥٠

  معار المنصورة  المنصورة  محمد حسام الدين محمد أحمد. د  ١٥١

   المنصورة  غرب اإلسكندرية  تامر أحمد محمد سليم ١٥٢

   المنصورة  بنى سويف  مصطفى ربيع عبد العظيم عبد الفضيل ١٥٣

  معار المنصورة  المنصورة  مصطفى يوسف محمد محمود قاسم ١٥٤

   المنصورة  بنى سويف  عال هاشمسامح سعد عبد ال ١٥٥

    محام عام  نيابة النقض  محمود حسن إسماعيل حسن  ١٥٦

    المنصورة  حلوان  محمد صالح محمد على إبراهيم ١٥٧

    محام عام  نيابة النقض  محمد على أحمد على المشد ١٥٨

  معار  المنصورة  نيابة عامة  حسام على خليل أمين ١٥٩

    المنصورة  السويس  ف الشرنوبىعبد اللطيف فوزى عبد اللطي ١٦٠

    محام عام  نيابة النقض  أحمد فرغلى عبد الرحيم زناتى ١٦٢

    محام عام  نيابة النقض  محمد محمود سعيد الدسوقى ١٦٣

    محام عام  نيابة عامة  خالد محمد عبد الشكور عبد اهللا ١٦٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٢٤

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  معار  المنصورة  المنصورة  محمد فتحى عبد العزيز شحاتة ١٦٥

  معار  المنصورة  المنصورة  سن عبد السالم محمدأشرف ح ١٦٦

    محام عام  نيابة النقض  أحمد محمود محمد عميرة ١٦٧

  معار  المنصورة  منفلوط  وليد عبد الجابر محمد أبو زيد ١٦٨

    محام عام  نيابة النقض  حاتم محمود عمر محمود ١٦٩

    محام عام  نيابة النقض  محمد عثمان محمد حسن ١٧٠

    المنصورة  ههيا  محمود جاويشباسم يسرى  ١٧١

    محام عام  نيابة النقض  صالح محمد على عابد حجاب ١٧٣

    المنصورة  جنوب القاهرة  أحمد عمر بيومى ضيف ١٧٤

   المنصورة  الجيزة  محمد سيد محمد برديس ١٧٥

   المنصورة  السويس  هشام مصطفى السيد أغا ١٧٦

   ةالمنصور  إيتاى البارود  كارم محمود رزق عطية ١٧٧

  معار المنصورة  قنا  ياسر عبد المبدى محمود عبد اللطيف ١٧٨

   المنصورة  المنيا  رمضان رضا رمضان عبد الحليم ١٧٩

  معار  محام عام  نيابة النقض  أحمد على أحمد خطاب ١٨١

    المنصورة  أسوان  بيير مالك عوض سعد ١٨٢

    محام عام  نيابة عامة  طارق محمد بكر محمد ١٨٣



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٢٥

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    محام عام  نيابة عامة   حميدة خليفة الصغيرمحسن محمد ١٨٤

    المنصورة  القاهرة الجديدة  محمد فاروق فرج فرج ١٨٧

    محام عام  نيابة النقض  عمر خلف سيد زايط ١٨٨

    محام عام  نيابة النقض  هشام عبد الرازق جاد محمد ١٨٩

  معار المنصورة  دكرنس  عبد الباسط عبد الشكور أحمد مجاهد ١٩٠

   المنصورة  شبرا الخيمة  د حسين محمد أبو العالحسن سي ١٩١

   المنصورة  دمياط  محمد محمد شاكر بهجت محمد ١٩٢

    محام عام  نيابة عامة  محمود حسينى إبراهيم عبد الكريم ١٩٣

   المنصورة  غرب اإلسكندرية  محمد فؤاد محمد عبد الهادى أبو الغيط ١٩٤

  معار المنصورة  كبرىالمحلة ال  وليد نبيل حمدى عطوة على سالم ١٩٥

   المنصورة  السويس  هيثم مصطفى السيد أغا ١٩٦

  معار المنصورة  قنا  محمد سيد يوسف محمد  ١٩٧

    محام عام  نيابة النقض  تامر سمير أحمد الحسينى على داود ١٩٨

   المنصورة  نيابة عامة  أحمد السيد عبد العزيز السيد ١٩٩

   المنصورة  الجيزة  مدعماد الدين الدرمللى عبد الرازق مح ٢٠٠

    محام عام  نيابة النقض  محمد مهيدى مهدى جمعة ٢٠١

    محام عام  نيابة النقض  أحمد حافظ أحمد محمد سمرة ٢٠٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٢٦

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    المنصورة  السادس من أكتوبر  محمود أحمد أحمد إبراهيم شعبان ٢٠٣

    محام عام  نيابة النقض  الفريد جورج فهمى جيد داود ٢٠٤

   المنصورة  قنا   حسن محمودمحمود محمود سامى ٢٠٥

   المنصورة  المنصورة  عماد الدين عزت محمد على ٢٠٦

   المنصورة  حلوان  محمد فراج محمد دياب ٢٠٧

   المنصورة  المنيا  أحمد عبد اهللا أحمد فهمى ٢٠٨

   المنصورة  الجيزة  حازم عبد الحكم محمود إبراهيم ٢٠٩

    م عاممحا  نيابة عامة  أشرف راجح مؤمن محمد محفوظ ٢١٠

   المنصورة  يتاى البارود إ  هانى سامى خالد سعد ٢١١

   المنصورة  شرق اإلسكندرية  إسالم حسن على هندى ٢١٢

  معار  محام عام  نيابة النقض  محمود عبد الرحيم على محمد ٢١٣

   المنصورة  ههيا  محمود أحمد صبرى يوسف محمود صبرى يوسف ٢١٤

   المنصورة  ورةالمنص  محمد عبد الحكم عربى إبراهيم ٢١٥

   المنصورة  السادس من أكتوبر  شوكت زيان على بخيت ٢١٦

    محام عام  نيابة النقض  وائل فتح اهللا فوزى الطويل ٢١٧

    محام عام  نيابة النقض  محمد جبر أحمد الطاهر ٢١٨

    المنصورة  حلوان  أحمد محمد بدر الدين محمد مغازى عبد الكريم ٢١٩



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٢٧

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    محام عام  نيابة النقض  محمد فؤاد إبراهيم حسين ٢٢٠

   المنصورة  نيابة عامة  أحمد سمير عبد الرحمن إبراهيم سليم ٢٢١

   المنصورة  شمال القاهرة  شفيق سعيد أبو النجا محمد ٢٢٢

    المنصورة  السادس من أكتوبر  أحمد حجاج محمود أبو العال ٢٢٣

    محام عام  نيابة عامة  عماد محمود سالم أحمد ٢٢٤

    المنصورة  السادس من أكتوبر   نجيب يونس حسنحسام الدين ٢٢٥

  معار  محام عام  نيابة النقض  محمد رفعت محفوظ عبد العليم ٢٢٦

   المنصورة  المنصورة  محمد السيد عثمان عبد الجواد ٢٢٧

   المنصورة  المحلة الكبرى  محمود السعيد محمد على ٢٢٨

   المنصورة  دمنهور  هانى فؤاد محمد عبد الهادى ٢٢٩

   المنصورة  نيابة عامة  وليد سيد محمود عثمان صقر ٢٣٠

   المنصورة  المحلة الكبرى  سامح السيد محمد سالم الشين ٢٣١

   المنصورة  حلوان  يوسف صالح شاذلى الطيب ٢٣٢

   المنصورة  طنطا  وسام على إبراهيم الشريف ٢٣٣

   المنصورة  القاهرة الجديدة  جون نابليون حبيب غبريال ٢٣٤

   المنصورة  طنطا  مد عبد البارى حسن على الحاجهيثم مح ٢٣٥

   المنصورة  السويس  أحمد بهجت عبد الجواد الشريف ٢٣٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٢٨

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

   المنصورة  السادس من أكتوبر  محمود محمد محمود محمد بريرى ٢٣٧

  معار المنصورة  ههيا  ةمحمد السيد عبد الحميد سعيد فود ٢٣٨

    عاممحام   نيابة النقض  محمود المين سليمان درويش ٢٣٩

    المنصورة  سوهاج  محمد أحمد أبو الوفا أحمد ٢٤٠

    المنصورة  نيابة عامة  أحمد فتحى أحمد خطاب ٢٤١

   المنصورة  السادس من أكتوبر  شعبان إبراهيم غالب عبد اللطيف إبراهيم ٢٤٢

   المنصورة  الوادى الجديد  عالء صبرى صابر عمار ٢٤٣

   المنصورة  وبرالسادس من أكت  عمرو حامد حسنين حسنين ٢٤٤

   المنصورة  نيابة عامة   العشماوى عابد أبو الفضلةمحمد عبود ٢٤٥

  معار المنصورة  قنا  شريف محمد الصغير أحمد إبراهيم ٢٤٦

   المنصورة  الجيزة  أحمد محمد إبراهيم محمد عبد الجيد ٢٤٧

  معار المنصورة  السويس  أحمد محمد على الدميرى. د  ٢٤٨

    أسيوط  شرق اإلسكندرية  حمد عبد العالوائل محمد صبرى م ٢٤٩

   أسيوط  السويس  إيهاب محمد رضا عطية محمد ٢٥٠

  معار أسيوط  شمال القاهرة  فيصل محمد جاد على البنا ٢٥١

   أسيوط  نيابة عامة  أحمد السعيد عبد المنعم عمر ٢٥٢

   أسيوط نيابة عامة  أحمد إبراهيم محمد إبراهيم سليمان ٢٥٣



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٢٩

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

    محام عام نيابة عامة  امة أحمد شوربأحمد محمد أس ٢٥٤

   أسيوط  بنها  أمير السيد أحمد زكى حسين ٢٥٥

   أسيوط  دمنهور   درويش مصطفىعلى مصطفى ٢٥٦

   أسيوط  نيابة عامة  محمد فتحى السيد عبد العزيز ٢٥٧

   أسيوط  السادس من أكتوبر  تامر سيد حفيظ محمد ٢٥٨

    أسيوط  سوهاج  خالد على إسماعيل محمد ٢٥٩

    محام عام  نيابة النقض  حمد إبراهيم إبراهيم الدخميسىم ٢٦٠

    محام عام  عامةيابة ن  أحمد محمود أحمد إبراهيم محمود ٢٦١

    أسيوط  شمال القاهرة  ة سبالةمحمد عبد الحكيم عطي ٢٦٣

    محام عام  نيابة عامة  إسالم أحمد محمد أحمد ٢٦٤

   أسيوط  كفر الشيخ  أحمد صفوت أمين سليم حسين حسام الدين ٢٦٥

   أسيوط  السويس  أحمد السيد المهدى محمد رشاد السيد أحمد ٢٦٦

   أسيوط  أسوان   ةهانى البدرى الحربى محمد جود ٢٦٧

  معار أسيوط  قنا  أحمد ممدوح مرسى سيد ٢٦٨

   أسيوط  شمال القاهرة  ماجد حسنى فوزى جيد ٢٦٩

   أسيوط  حلوان  هيثم عبد الكريم عبد الوهاب محمد ٢٧٠

    محام عام  نيابة النقض  ختار محمود مرسىإسالم عمر الم ٢٧١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٣٠

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  معار أسيوط  قنا  عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد الستار ٢٧٣

   أسيوط  أسيوط  أحمد عمر أبو المجد محمد ٢٧٤

    محام عام  نيابة النقض  محمد على أبو زيد على الوكيل ٢٧٥

   أسيوط  حلوان  إيهاب محمد محمد محمد عبد الفتاح ٢٧٧

   أسيوط  منفلوط   الحكم محمود إبراهيمحاتم عبد ٢٧٨

   أسيوط  الزقازيق  محمود محمد سيد محمود شاذلى ٢٧٩

   أسيوط  البحر األحمر  حمدى أحمد محمد محمود عبد العال ٢٨٠

    محام عام  نيابة عامة  محمد مصطفى أحمد خميس محمد ٢٨١

    أسيوط  غرب اإلسكندرية   الطماوىمحمود على عبد الاله خليل ٢٨٢

  أسيوط  غرب اإلسكندرية هيثم وجيه محمد حماد ٢٨٣

  أسيوط نطاط عمرو أسامة السيد مرسى أيوب ٢٨٤

  أسيوط لوانح محمد عيد عليوة إبراهيم ٢٨٥

  أسيوط القاهرةمال ش محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادى ٢٨٦

  محام عام امةعنيابة  راندبأشرف فؤاد زيدان  ٢٨٨

  محام عام نيابة النقض حمد عبد اهللاحسن محمد ناجى م ٢٨٩

  محام عام نيابة النقض هشام أحمد فتح اهللا الفضالى ٢٩٠

  محام عام نيابة النقض محمد على إسماعيل محفوظ ٢٩١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٣١

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  قنا شمال القاهرة أحمد محمد إسماعيل أحمد ٢٩٢

  قنا شمال القاهرة أمنية إسماعيل أحمد هوارى ٢٩٣

  قنا بورسعيد  خليلهبة محمد خليل محمد ٢٩٤

  محام عام نيابة عامة ياسر أبو بكر الصديق عبد المعطى زيتون ٢٩٥

  قنا أسوان خالد سعد الدين الشيخ أحمد رجب ٢٩٧

  قنا كفر الشيخ خالد محمد على عشرى ٢٩٨

  قنا اإلسماعيلية أحمد محمود قناوى محمود. د ٢٩٩

  قنا طنطا إسالم حسن السيد حسن المهدى ٣٠٠

  قنا جنوب القاهرة محمد محمود محمود بيومى إبراهيم ٣٠١

  محام عام نيابة عامة محمد عاطف شريف عبد السالم سليمان ٣٠٢

  محام عام نيابة عامة شريف أحمد زكريا إبراهيم عبدالسالم ٣٠٣

  محام عام نيابة عامة وليد محمد سيد إبراهيم ٣٠٤

  قنا ة عامةنياب عمرو الحسين محمد محمد طه ٣٠٥

  قنا دمياط عدلى إسماعيل فؤاد مصطفى درويش ٣٠٦

  محام عام نيابة النقض هيثم أوسامة كامل مصطفى ٣٠٧

  محام عام نيابة النقض وائل عبد الحميد محمد عبد الحميد القاضى ٣٠٨

  قنا الجيزة حسام محمد عبد الباسط جميعى ٣٠٩



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٣٢

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

 معار محام عام  القاهرةشمال عالء الدين رزق على موسى القط ٣١٠

  قنا قنا عبد العزيز عبد الستار فهمى منصور ٣١١

  قنا مرسى مطروح محمد يسرى عبد الرحمن محمد سليمان ٣١٢

  قنا السادس من أكتوبر محمود عادل إلياس محمد خطاب ٣١٣

  قنا نيابة عامة أحمد سعد عطية الرشيدى ٣١٤

  قنا شيخكفر ال محمد ماهر محمد الغرابلى ٣١٥

  قنا نيابة عامة مصطفى محمد عبد اهللا درويش ٣١٦

 معار قنا قنا أحمد عوض عبد القوى الزناتى ٣١٧

  قنا كفر الشيخ أحمد عز الدين عباس عواض ٣١٨

  محام عام نيابة عامة ةرامى سمير عبد التواب جب ٣١٩

  محام عام نيابة النقض محمد أحمد أحمد مسلم ٣٢٠

  قنا السادس من أكتوبر اهللا مقار ز شكرفادى عزي ٣٢١

  قنا نيابة عامة أمير أحمد محمد عيسى ٣٢٢

  قنا المنصورة وى جبر محمود سليماننبمحمد  ٣٢٣

  قنا السويس محمود عالء الدين محمود إبراهيم إسماعيل ٣٢٤

  قنا السادس من أكتوبر يوسف يوسف محمد يوسف عساف ٣٢٥

  محام عام نيابة النقض نعم موسى نصرعماد الدين عبد الم ٣٢٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٣٣

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  محام عام نيابة النقض محمد مصطفى إبراهيم محمد ٣٢٧

  قنا طنطا محمد عبد المجيد توفيق عبد الحليم الفقى ٣٢٩

  محام عام نيابة النقض أحمد محمد منير أحمد عبد الحافظ الببالوى ٣٣٠

  قنا دكرنس محمد ربيع السيد أبو الخير ٣٣١

  قنا األقصر نى محمد مهاب محمد حسنى أحمد على سليمانحس ٣٣٢

  قنا السادس من أكتوبر مصطفى كمال أحمد أحمد عامر ٣٣٣

  قنا بنها مؤمن أحمد محسوب محمد البهنساوى ٣٣٤

  محام عام نيابة النقض حسين عبد السميع عبد المجيد الشيخ ٣٣٥

  ام عاممح نيابة عامة حازم محمد عبد السالم اللمعى ٣٣٦

  محام عام نيابة النقض طارق حسام الدين عبد اللطيف أحمد ٣٣٧

  قنا نيابة عامة صالح محمد جودت عبد القوى موسى ٣٣٨

  قنا نيابة النقض هانى فكرى قرنى محمد ٣٣٩

  محام عام نيابة عامة أحمد ربيع عبد اهللا السيد الشيمى ٣٤١

  ناق بنى سويف محمود شوقى موافى فرغلى ٣٤٢

  محام عام  النقضيابةن على أحمد على أحمد فرجالة ٣٤٣

  قنا اإلسماعيلية أسامة أمين الصامت السيد محمد ٣٤٤

  قنا سوهاج حاتم عثمان على أحمد ٣٤٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٣٤

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  محام عام نيابة النقض محمد رجب أبو النصر عطوان ٣٤٦

  محام عام نيابة عامة عبد الرحيم على العزب حواس ٣٤٧

  محام عام نيابة عامة لدين السيد أحمد علىعالء ا ٣٤٨

  محام عام نيابة عامة  عبد الجوادةمحمد أبو السعود الجود ٣٤٩

  قنا شمال القاهرة  األنصارىشحاتةياسر محمد  ٣٥٠

  )العاشرة املادة( 

  :االستئناف بمحاكم القضاة السادة من كل ينقل

  القاهرة استئناف محكمة إلى

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  القاهرة اإلسكندرية حسام الدين فتحى محمد يوسف الكالف ٣٣٩

 معار القاهرة اإلسكندرية أحمد عبد الرحمن عبد المقصود الدسوقى ٣٤٣

 معار القاهرة اإلسكندرية أحمد فراج أحمد أحمد ٣٤٥

  القاهرة اإلسكندرية محمود محمد البطل أحمد أحمد ٣٤٩

 معار القاهرة اإلسكندرية محمد عبد العزيز محمد الجمل ٣٥١

 معار القاهرة اإلسكندرية أحمد على أحمد القناوى المشد ٣٥٣

  القاهرة اإلسكندرية أحمد نبيل محمد أحمد حسنين ٣٥٥

 معار القاهرة اإلسكندرية معتز السيد أبو ضيف الزهرى. د ٣٥٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٣٥

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  القاهرة سكندريةاإل حازم رسمى عبد المنعم رسمى ٣٦١

  القاهرة اإلسكندرية شريف عبد الواحد محمد الفار. د ٣٧٠

  القاهرة اإلسكندرية إبراهيم على محمد حسين أيوب ٣٧١

  القاهرة اإلسكندرية محمد حسن صالح الدين مصطفى اللبيدى ٣٧٢

 معار القاهرة اإلسكندرية أسامة محمد صالح محمود ٣٧٣

  القاهرة اإلسكندرية  عبد العظيم عبد الحافظخالد األمير فياض ٣٧٦

  القاهرة اإلسكندرية فيصل محمد مكى مرسى ٣٨٠

  القاهرة اإلسكندرية ياسر عبد الرحمن محمد حلمى جبران ٣٨٤

  القاهرة اإلسكندرية وسيم عبد الهادى أحمد أحمد ٣٨٨

  القاهرة اإلسكندرية خالد محمد شوقى محمد خميس ٣٨٩

  القاهرة طنطا حمد حسين على المعايرجىهشام م ٣٩٤

 معار القاهرة طنطا محى الدين ثابت حلمى ثابت ٣٩٨

  القاهرة طنطا محمد سيف عبد المجيد محمود هدهود ٣٩٩

  القاهرة طنطا محمد ممدوح محمد أحمد يوسف ٤٠١

  القاهرة طنطا محمد سمير دسوقى محمد البشالوى ٤٠٤

 معار القاهرة طنطا الدين حسين فريدضياء الدين مصطفى نور  ٤٠٥

  القاهرة طنطا أحمد حسنى عبد اهللا حسن حمادة ٤٠٦

 معار القاهرة طنطا مصطفى محمد عبد العزيز الزغبى ٤٠٩

  القاهرة طنطا مصطفى محمد محمد عبد الصمد ٤١٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٣٦

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  القاهرة طنطا محمد حسن محمد السيد الشربينى ٤٢١

  القاهرة طنطا رحيم عبد الةإيهاب السيد شحات ٤٢٣

 معار القاهرة طنطا تامر حسين السيد متولى على منصور ٤٢٦

 معار القاهرة طنطا معتصم محمد محمد مهنى ٤٢٩

  القاهرة طنطا أحمد محمد أحمد عبد اللطيف ٤٣١

  القاهرة طنطا أحمد سمير شفيق محمد لطفى ٤٣٦

  القاهرة طنطا محمد فتحى أحمد عبد الكريم ٤٤٠

  القاهرة طنطا كريم سالمة محمود قنديل ٤٤٦

  القاهرة طنطا أسامة محمد طلعت إبراهيم عبد الحميد خلف ٤٤٧

  القاهرة طنطا هشام محمد نور الدين حسنين مصطفى ٤٥٠

  القاهرة طنطا ياسين تاج الدين سالمة نوفل. د ٤٥٢

 معار القاهرة طنطا محمد عبد القادر حفنى الخطيب ٤٥٦

 معار القاهرة طنطا سعودى حمدان حسنمحمد  ٤٥٨

  القاهرة المنصورة محمد أحمد عبد العزيز بكر ٤٦٤

  القاهرة المنصورة أحمد سمير عبد المنعم أحمد سالم ٤٦٥

 معار القاهرة المنصورة أحمد نبيل سليمان محمد طبوشة. د ٤٦٩

  القاهرة المنصورة أحمد محمد عبد الرحيم محمد إسماعيل ٤٧١

  القاهرة المنصورة ياسر جابر دسوقى زايد ٤٧٢

  القاهرة المنصورة وائل محمد محمود محمد حجاب ٤٧٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٣٧

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  القاهرة المنصورة منصورعلى أحمد محمد على السيد  ٤٧٥

 معار القاهرة المنصورة محمد حافظ محمد زكى الختام ٤٧٨

 معار القاهرة المنصورة نبيل سعد إبراهيم مصطفى ٤٨٢

  القاهرة المنصورة شرى عنترمحمد حسنى ب ٤٨٤

  القاهرة المنصورة هشام على محمد محمد محروس ٤٨٨

  القاهرة المنصورة حسن محمد صبرى محمد كمال األخرس ٤٨٩

  القاهرة المنصورة عمرو أحمد عبده حسن على ٤٩١

 معار القاهرة المنصورة محمود محمد محمود عطية ٤٩٣

 معار القاهرة المنصورة ضةضياء الدين إبراهيم محمد عوي ٤٩٥

  القاهرة المنصورة مصطفى محمد حلمى أحمد الشريف ٤٩٦

  القاهرة المنصورة رضا محمد الصغير محمد محمد ٤٩٧

  القاهرة المنصورة عمرو طلعت عبد الحميد خليل األكيابى ٥٠٠

 معار القاهرة المنصورة أحمد محمود عزت حسن عزت محمد ٥٠٥

 معار القاهرة المنصورة و العينين موسىإيهاب حاتم أب ٥٠٩

  القاهرة المنصورة محمد مصطفى السيد طاهر ٥١١

 معار القاهرة المنصورة هيثم سالمة سليمان سالمة ٥١٢

  القاهرة المنصورة جمال موسى أبو النصرحامد محمد  ٥١٦

  القاهرة المنصورة هشام على محمد على ٥١٧

  القاهرة صورةالمن حسين جودة حسين محمد جهاد ٥١٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ى   ف)ز ( مكرر  ٢١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٣٨

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

 معار القاهرة المنصورة ربيع محمد الصغير محمد محمد عبد السميع ٥٢١

 معار القاهرة المنصورة ى الدين محمد فاروق محمد الدبيسىمح ٥٢٢

  القاهرة المنصورة طارق بهيج حسن القصبجى ٥٢٥

  القاهرة المنصورة شادى حسن محمد السيد الشربينى ٥٢٨

  القاهرة المنصورة د زكى أحمدمحمد عبد الصم ٥٣٢

  القاهرة المنصورة محمد حلمى محمد النجدى ٥٣٤

  القاهرة المنصورة أحمد عبد الجواد سليمان عبد الجواد ٥٣٦

  القاهرة المنصورة أيمن راضى السيد الطوخى ٥٣٧

  القاهرة المنصورة أحمد محمد مختار فرج ٥٤٢

 معار القاهرة لمنصورةا  المحروقةسمير عبد الفتاح شحات ٥٤٥

  القاهرة المنصورة عمرو محمد السعيد على إسماعيل ٥٥٥

  القاهرة المنصورة نبيل رضا رشدى ميخائيل رشدى ٥٥٨

  القاهرة المنصورة إبراهيم خليل إبراهيم الخولى ٥٦٠

 معار القاهرة المنصورة شعبان مغربى محمد إبراهيم ٥٦٣

  القاهرة ورةالمنص أحمد على حافظ بيومى ٥٦٤

  القاهرة المنصورة أحمد محمد على عياد ٥٦٥

  القاهرة المنصورة أحمد حسنى عبد المولى أبو طالب ٥٦٧

  القاهرة المنصورة عماد عبد العزيز على الشعراوى ٥٦٩

  القاهرة المنصورة ةلفونس زكى شحاتأشادى  ٥٧٣



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٣٩

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  القاهرة المنصورة وائل محمد فتحى عطية خورشيد ٥٧٤

 معار القاهرة المنصورة حسين عبد المحسن محمد سطوحى ٥٨٤

 معار القاهرة المنصورة طارق أحمد صبرة عبد اللطيف ٥٨٨

 معار القاهرة المنصورة  محمود محمد الشرفىعمر ٥٩٠

  القاهرة المنصورة أحمد محمد وفيق حسن مدكور ٥٩٢

  القاهرة يةاإلسماعيل محمود عادل عبد الفتاح عبد اهللا سعد. د ٥٩٤

  القاهرة اإلسماعيلية ى محمود حنظلفنمحمد محمود ح ٥٩٥

 معار القاهرة أسيوط ود الدسوقىمأسامة صبرى مح ٦٠٠

  القاهرة أسيوط أحمد محمود السيد محمد السيد عوض ٦٠٢

  القاهرة أسيوط وليد عباس عبدالعال محمد ٦٠٤

  القاهرة أسيوط وليد محمد عبد الحميد حامد ٦٠٥

  القاهرة أسيوط أحمد إسماعيل محمد عبد الفتاح الشاذلى ٦٠٧

  القاهرة أسيوط أحمد منير محمد عبد الفهيم ٦٠٩

  القاهرة أسيوط وجيه فتح محمد حسنين ٦١٣

  القاهرة أسيوط مصطفى أبو القاسم زيدان مصطفى ٦١٥

  القاهرة أسيوط عمر أحمد نبيل بهجت محمد صبحى بهجت ٦٢١

  القاهرة أسيوط حمد السيد محمد أبو العيدطاهر م ٦٢٢

  القاهرة أسيوط أسامة حسن يوسف صبرى المشرقى ٦٢٣

  القاهرة أسيوط محمد فايز عبد العزيز محمد ٦٢٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٤٠

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  القاهرة أسيوط حاتم إبراهيم أحمد عفيفى ٦٢٧

  القاهرة قنا حاتم رشاد أمير محمد غنيم ٦٣٤

  القاهرة قنا محمد أحمد صبرى يوسف محمود ٦٣٦

  القاهرة قنا محمد فتحى سيد مرسى فوزى ٦٤١

  القاهرة قنا محمد مصطفى محمد البنا ٦٤٢

  القاهرة قنا ى الدين محمود الغزولىمحمود مح ٦٤٩

  القاهرة قنا محمد محمد عاطف غزالى أباظة ٦٥٠

 معار القاهرة قنا محمد يحيى على مصطفى نصير ٦٥٧

 معار القاهرة قنا ف صالحرامى فاروق عبده يوس ٦٦٥

 معار القاهرة قنا محمد يحيى محمد أحمد جاد ٦٦٨

 معار القاهرة قنا نور الدين حسينى على بدر ٦٧٠

  ئناف اإلسكندريةتإلى محكمة اس

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  اإلسكندرية طنطا يوسف أحمد محمد غازى ٤١٨

  اإلسكندرية طنطا  عبد الحافظ جميلأحمد سعيد محمد ٤٣٨

  اإلسكندرية المنصورة ف أبو شوشةؤوأحمد محمد عبد الر ٤٦٨

  اإلسكندرية المنصورة محمد سعد مصطفى العكازى ٤٩٤
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  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  اإلسكندرية المنصورة أحمد محمد عبد الخالق السيسى ٥٠٢

  اإلسكندرية المنصورة أحمد فؤاد شرين القاضى ٥٧٥

  اإلسكندرية المنصورة  محمد جبرشريف السيد ٥٨٧

  اإلسكندرية المنصورة حسام منير توفيق صالح ٥٨٩

  اإلسكندرية أسيوط عبد السالم نبيه عبد السالم سالمة ٦١٢

  اإلسكندرية أسيوط أحمد عبد الرازق محمد عبد الرحمن ٦٢٦

  اإلسكندرية قنا معتز نور الدين محمد حسن على ٦٤٣

  اإلسكندرية قنا د متولى السترىأحمد فتحى محم ٦٤٥

  ئناف طنطاتإلى محكمة اس

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  طنطا المنصورة يحيى صالح الدين كامل جاد اهللا ٤٧٧

  طنطا المنصورة يوسف عدلى خليل تادرس ٤٧٩

  طنطا المنصورة على مصطفى على سليمان ٥٦١

  طنطا المنصورة يدشريف صالح يس زا ٥٨٢

  طنطا اإلسماعيلية أحمد إبراهيم يوسف البنا ٥٩٦

  طنطا أسيوط أحمد محمد طلعت إبراهيم عبد الحميد خلف ٦٠٦

  طنطا قنا هيثم فتحى جابر طعيمة ٦٣٢
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  ئناف المنصورةتإلى محكمة اس

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  المنصورة اإلسكندرية فىحسينى محرز على مصط ٣٤٦

  المنصورة اإلسكندرية محمد السيد خلف محمد ٣٥٤

  المنصورة أسيوط عمر توفيق عبد المجيد توفيق ٥٩٩

  المنصورة أسيوط شريف أحمد حافظ توفيق ٦١٦

  اإلسماعيليةئناف تإلى محكمة اس

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  اإلسماعيلية المنصورة محمد موسى الشرنوبىعصام فرحات  ٥٥١

  إلى محكمة استئناف بنى سويف

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  بنى سويف المنصورة أحمد محمد صاوى حسن ٤٦٣

  بنى سويف المنصورة ضياء فاروق عبد اهللا إبراهيم ٥٦٢

  فبنى سوي قنا عالء محمد عبد الوهاب محمد ٦٣٥

  بنى سويف قنا وائل حاتم حمزة محمد ٦٧١
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  إلى محكمة استئناف أسيوط

  المحكمة  االســـم  األقدمية
  المحكمة

  المنقول إليها
  م

  أسيوط المنصورة خالد خلف فتح الباب متولى ٤٦٢

  أسيوط المنصورة أسامة سيد صديق محمد ٤٧٦

  أسيوط المنصورة عبد الموجودفهمى أحمد محمد  ٥٣١

  أسيوط المنصورة  عبد الجابر عبد الاله علىمحمد ٥٥٠

  أسيوط المنصورة محمد فتحى صادق عبد اهللا ٥٥٢

  أسيوط المنصورة شريف شوقى بشرى جندى ٥٦٦

  أسيوط المنصورة أحمد على خليل على ٥٨٣

  أسيوط قنا ماركو سمير فرج فام ٦٥٨

  ) ةاملادة احلادية عشر (
  ٣٠/٦/٢٠١٩ن على أن تكون الترقية اعتبارا م

  ) ةاملادة الثانية عشر (
  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه 

  ھ١٤٤١ رمضان سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى 
   ) م٢٠٢٠ مايو سنة ٢٢الموافق ( 

  عبد الفتاح السيسى
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 ٢٠٢٠/ ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 

  
  

  الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية
١٣٠٩ - ٦/٦/٢٠٢٠ - ٢٠١٩ / ٢٥٨٤١  

 


