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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
 رقم 369 لسنة 2021 

ببعض التنقالت فى الوظائف القضائية

رئيس الجمهورية

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛

وعلى موافقة مجلس القضاء األعلى بجلسة 2020/9/7 ؛

وبناًء على ما عرضه وزير العدل ؛

قرر

)المادة األولى(

ينقل كل من السادة اآلتى أسماؤهم رؤساء من الفئة )ب( بالنيابة العامة مع ندبهم 

إلى النيابة العامة لدى محكمة النقض اعتباًرا من األول من أكتوبر 2020 ولمدة عام :

االســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

نيابة النقضضياء مصطفى عابد عبدةب517

نيابة النقضأحمد سعد ذكى محمد علىب519

نيابة النقضإسالم عبد الفتاح محمد عبد احلميد أبو سالمب529

نيابة النقضمصطفى محمد سعيد إبراهيم عوضب540

نيابة النقضأحمد عبد املنعم منصور إبراهيمب541

نيابة النقضمحمد هانى السعيد محمد حافظب546

نيابة النقضأحمد خيرى معوض موسىب566

نيابة النقضمحمد بدر محمد حسن السبكىب583
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االســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

نيابة النقضأحمد جناح أحمد محمود محمد أحمد موسىب585

نيابة النقضشريف طه ذكى نبوى سكرب597

نيابة النقضمحمد مصطفى محمد مصطفى مرزوقب612

نيابة النقضعمرو محمد صالح الدين عبد احلكيم طاهرب622

نيابة النقضمحمود محمد عبد العال أحمد عارفب638

نيابة النقضإيهاب عبد الغفار عبد املجيد عبد الغفار املنوفىب661

نيابة النقضإسالم محمود محمود حسني صيامب663

نيابة النقضمحمود محمد سمير سيد أحمد عبد العالب664

نيابة النقضأحمد مجدى عوض حتحوتب676

نيابة النقضمحمد عوض حسن القلتاوىب683

نيابة النقضمحمد إبراهيم محمد عبد النبىب704

نيابة النقضمحمد غالب عبد احلميد على شقيرب709

نيابة النقضخالد عبد احلميد رضا على محمد على محمودب715

نيابة النقضمحمد عزوز السيد عزوز فرحاتب719

نيابة النقضمحمد أحمد فؤاد محمد عبد الرحمنب725

نيابة النقضمحمد صالح ذكى أحمدب726

نيابة النقضفاروق مصطفى أحمد عبيدب728

نيابة النقضإبراهيم أحمد إبراهيم أحمد موسىب731

نيابة النقضأحمد عبد اجلواد هاشم فراجب733

نيابة النقضمراد محمد محسن محمد مراد محمد فؤادب735

نيابة النقضمحمد ذكى محمود أحمد جمعةب736
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االســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

نيابة النقضمحمود على طاهر أحمد محمدب738

نيابة النقضعلى فتحى على حسن يسب741

نيابة النقضإسالم فتحى مصطفى محمد الشرقاوىب747

نيابة النقضمحمد أحمد عطية محمد يوسفب766

نيابة النقضأحمد جمال صابر احلزاوىب775

نيابة النقضعمرو عماد عبد املنعم إبراهيم ماهرب779

نيابة النقضأحمد يحيى زكريا محمد رمضانب785

نيابة النقضيوسف أحمد يوسف عبد اخلالقب791

نيابة النقضمحمد بسيونى السيد النمرب792

نيابة النقضمحمد أحمد ضيف محمود صقرب794

نيابة النقضمحمد جمال الدين مصطفى يسن خلف اللهب808

نيابة النقضمصطفى إبراهيم أحمد الصيادب836

نيابة النقضمحمود أحمد أحمد سيف النصرب855

نيابة النقضعبد الرحمن محمود محمود سليمان حربب860

نيابة النقضأحمد محمد عيسى عمارةب862

نيابة النقضأبو بكر محمد سعيد محمد سالمب863

نيابة النقضمصطفى حسن مصطفى حسني الوكيلب864

نيابة النقضكرمي محمد كرمي يسب866

نيابة النقضعمرو محمد كمال عبد العزيز قنديلب868

نيابة النقضمحمد إسماعيل محمد سليمانب871

نيابة النقضمحمد بالل محمد نصارب872
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االســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

نيابة النقضأحمد محمود أحمد عيدب874

نيابة النقضأحمد ثروت املهدى عبد اللطيفب876

نيابة النقضعمرو عادل محمد إبراهيم عيسىب882

نيابة النقضعمرو عبد احلميد عمران محمدب885

نيابة النقضمحمد إمام حامد مرزوقب893

نيابة النقضشهاب الدين محمد السيد سالمةب896

نيابة النقضمحمد عبد الرحيم حافظب906

نيابة النقضحسام الدين أمني صفوت عبد احلميد أمني حميدهب911

نيابة النقضمحمد حسن عبد الرحمن حسنب917

نيابة النقضإسالم عبد الفتاح عبد السالم الشافعىب920

نيابة النقضهيثم محمد أحمد عمارب921

نيابة النقضكرمي على حسن علىب924

نيابة النقضمصطفى نعيم سعيد التحيوىب927

نيابة النقضأحمد محمد رأفت األحمدىب928

نيابة النقضأمين محمد سامى عشرهب936

نيابة النقضعمرو محمد أحمد محمود حوسب945

نيابة النقضأحمد محمد فتحى أبو زهرةب950

نيابة النقضمحمد عاطف حسنني نور الدين أحمدب952

نيابة النقضمحمد السعيد عبد الباقى السيد مشعلب956

نيابة النقضنور سامى عبد العزيز عبد احلميدب958

نيابة النقضمصطفى راجح محمود فؤادب975



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

اجلريدة الرسمية - العدد 35 مكرر )ب( فى 3 سبتمبر سنة 2021 6 

االســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

نيابة النقضأحمد فهمى إمام على أبو يوسفب979

نيابة النقضمحمد محمود هاشم القاضىب985

نيابة النقضمحمد صبرى محمد حسبوب1024

نيابة النقضأحمد محمد صبرى محمد عطيةب1053

نيابة النقضأحمد صفوت أحمد عبد املجيدب1055

نيابة النقضمحمد حسني محمد الكالفب1080

نيابة النقضراشد محمد أحمد عبد الفتاحب1089

نيابة النقضمحمد جمعة عبد العظيم السيد الفقىب1096

نيابة النقضعمرو محمد مرتضى طايع الطيب أحمدب1099

نيابة النقضمحمد جمال الدين أحمد محمد عبد املجيدب1104

نيابة النقضصالح محمد صالح صالحب1123

)المادة الثانية(

ُينقل رئيًســـا بالمحاكم االبتدائية من الفئة )أ( كل من الســـادة الرؤســـاء بالنيابة 

العامة من الفئة )أ( :

احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

شمال القاهرةنيابة النقضأحمد عبد الله عبد احلميد صالحرئيس أ534

شمال القاهرةنيابة عامةمحمد جميل خلف الله حمدانرئيس أ577

قنانيابة النقضد. وليد أبو الوفا على حفنى الشرقاوىرئيس أ610

شمال اجليزةنيابة النقضوسام عبد السالم أبو العال الطحانرئيس أ657

شمال اجليزةنيابة النقضشريف أحمد رشاد السكرىرئيس أ685
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

شمال أسيوطنيابة عامةعمرو أحمد عثمان عبد اجلوادرئيس أ755

نيابة النقضنيابة النقضمحمد عبد العزيز محمد القطرئيس أ796

شرق اإلسكندريةنيابة عامةمصطفى عبد احلميد مصطفى املنشاوىرئيس أ831

الفيومنيابة عامةأمني أحمد أمني عبد احلافظرئيس أ855

بنى سويفنيابة عامةعاصم أحمد إبراهيم مصطفى أبو العيننيرئيس أ875

شرق طنطانيابة عامةأحمد إبراهيم نبيه رضوانرئيس أ883

الفيومنيابة عامةد. فتحى مختار على أحمدرئيس أ938

شمال املنصورةنيابة النقضعمرو فرج موسى على زاهررئيس أ958

شمال اجليزةنيابة النقضحسن عبد الله فتحى عبد املجيدرئيس أ1015

شمال القاهرةنيابة النقضمحمد محمود أحمد عيدرئيس أ1028

جنوب الزقازيقنيابة عامةنبيل عباس قطب سلطانرئيس أ1092

شرق اإلسكندريةنيابة عامةمحمد حسن إبراهيم حسن درهرئيس أ1131

شرق اإلسكندريةنيابة عامةأمين صالح محمد إسماعيل غباشىرئيس أ1132

كفر الشيخنيابة عامةزكريا رمضان زكريا السيد عامررئيس أ1136

شبني الكومنيابة عامةحامت محمد إبراهيم كشكرئيس أ1156

شرق اإلسكندريةنيابة عامةمحمد أحمد أحمد أحمد سالمرئيس أ1161

شرق طنطانيابة عامةمحمد يحيى السيد الطنبارىرئيس أ1196

جنوب الزقازيقنيابة عامةأحمد صالح أحمد محمد على البالسىرئيس أ1233

الفيومنيابة عامةمحمد صالح أحمد حافظرئيس أ1427

شرق طنطانيابة عامةمحمد السيد محمد مصطفىرئيس أ1442

كفر الشيخنيابة عامةعلى عصام عبد البارى محمد ديابرئيس أ1477
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

بنى سويفنيابة النقضمحمد نافع فرغلى حساننيرئيس أ1485

شمال القاهرةنيابة عامةمصطفى فوزى محمد خطابرئيس أ1554

شمال القاهرةنيابة عامةمحمد عدلى محمد عز الدين الشنتناوىرئيس أ1565

شمال القاهرةنيابة عامةسامر محمود سيف الدين عبد العاطىرئيس أ1613

جنوب الزقازيقنيابة عامةمجدى حسني يسن محمد العجاتىرئيس أ1731

جنوب املنصورةنيابة عامةأدهم عبد العزيز حلمى عبد الرحمن عبد العزيزرئيس أ1746

جنوب الزقازيقنيابة عامةمينا عبد املالك أمني عبد الشهيدرئيس أ1756

جنوب املنصورةنيابة عامةكرمي سمير سيد عبد املعبود الصفطىرئيس أ1780

جنوب املنصورةنيابة عامةأسامة رمضان عبد احلكيم الطنطاوىرئيس أ2079

شرق اإلسكندريةنيابة النقضد. محمد هشام إسماعيل األبريقجىرئيس أ2098

قنانيابة عامةحسني مصطفى أحمد حسنيرئيس أ2122

جنوب املنصورةنيابة عامةهيثم إبراهيم سعد إبراهيم على لنبرئيس أ2139

شرق طنطانيابة عامةكرمي أحمد عامر لطفىرئيس أ2154

شمال املنصورةنيابة عامةعصام محمود محمد جودهرئيس أ2180

شمال املنصورةنيابة عامةمحمد مصطفى ياسر جاد اخلطيبرئيس أ2186

شمال املنصورةنيابة عامةمراد محمد محمد هالليهرئيس أ2314

شمال املنصورةنيابة عامةمحمد كمال عبد العزيز سالمرئيس أ2340

جنوب املنصورةنيابة عامةشريف عبد املنعم عبد الستار محمدرئيس أ2373

الفيومنيابة النقضأحمد الصاوى يوسف القبانىرئيس أ2378

جنوب املنصورةنيابة عامةأحمد سيد محمد أحمد عويسرئيس أ2456

شمال دمنهورنيابة النقضرائد سمير عبد العزيز علىرئيس أ2532
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

أسواننيابة عامةمحمد مصطفى عبد اجلواد محمدرئيس أ2541

جنوب الزقازيقنيابة النقضمحمد أحمد هاشم عبد اجلوادرئيس أ2602

كفر الشيخنيابة عامةتامر محمد رضا محمد عبد احلميد أبو غنيمرئيس أ2665

شمال املنصورةنيابة عامةسعد ممدوح سعد محمد عبد اللطيفرئيس أ2674

جنوب الزقازيقنيابة عامةمحمد مصطفى رمضان عبد اجلليلرئيس أ2820

شمال املنصورةنيابة عامةأحمد على أحمد محمود خطابرئيس أ2834

كفر الشيخنيابة عامةحسنى محمود حسنى شرفرئيس أ2842

)المادة الثالثة(

ُينقل رئيًسا للنيابة العامة من الفئة )أ( كل من السادة الرؤساء بالمحاكم االبتدائية 

من الفئة )أ( :

احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

نيابة عامةاجليزةمحمد مصطفى طه إبراهيمرئيس أ636

نيابة عامةدكرنسمحمود محمد خليل غيطاسرئيس أ678

نيابة عامةشبرا اخليمةأحمد محمود هاشم القاضىرئيس أ689

نيابة عامةطنطامحمد إبراهيم عبده عطيةرئيس أ762

نيابة عامةبنهاأحمد محمد محمود السعيدرئيس أ889

نيابة عامةدمنهورحسام الدين طلعت محمد مرشدى الكحيلىرئيس أ1011

جنوب الزقازيقشمال سيناءشريف مصطفى محمد محمد مصطفىرئيس أ1069

نيابة عامةشبرا اخليمةمصطفى سعد عبد السيد الشويخرئيس أ1107

نيابة عامةقناسامح حسن فضل الشريفرئيس أ1166
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

نيابة عامةالفيوميحيى زكريا مصطفى رأفترئيس أ1193

نيابة عامةأسوانمحمد شكرى بسيونى عبد احلافظرئيس أ1198

نيابة عامةبنى سويفتامر محمود محمد حسنيرئيس أ1276

نيابة عامةالقاهرة اجلديدةمينا نابليون حبيب غبريالرئيس أ1288

نيابة عامةبورسعيدهيثم السيد أبو احلسن السيدرئيس أ1289

نيابة عامةاجليزةمحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيفرئيس أ1318

نيابة عامةشمال سيناءعمر محمد أحمد محمد صبيحرئيس أ1535

نيابة عامةشمال القاهرةأمير فتحى السيد عبد الواحدرئيس أ1735

نيابة عامةقناتامر يحيى محمد رمضانرئيس أ1738

نيابة عامةكفر الشيخمحمد سمير عبد القادر الشافعىرئيس أ1742

نيابة عامةسوهاجمحمد أحمد عبد الرازق محمودرئيس أ1747

نيابة عامةشبني الكوممحمد أحمد بخاطره دويررئيس أ1783

نيابة عامةشمال القاهرةشريف عمرو أحمد أبو الفتوح عبد اللهرئيس أ1830

نيابة عامةالفيومأحمد رشاد أحمد محمد عيدرئيس أ1850

نيابة عامةأسوانمحمد محسن عبد القادر العطوىرئيس أ1853

السادسأسامة أحمد محمد ربيعرئيس أ1881

من أكتوبر

نيابة عامة

نيابة عامةبنى سويفأحمد عبد الوهاب على محمدرئيس أ1914

نيابة عامةالزقازيقمحمود إبراهيم حلمى حماد علىرئيس أ1928

نيابة عامةاملنياعبد الرحمن شكرى عبد العظيم العميرىرئيس أ1945

نيابة عامةأسيوطعبد الرحمن سيد عبد السالم أبو صغيررئيس أ2049

نيابة عامةاملنصورةمحمد مصطفى عبد العال إبراهيم السمرىرئيس أ2116
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

نيابة عامةالفيوممحمد إسماعيل لطيف مصطفىرئيس أ2119

نيابة عامةشبني الكوممحمود إبراهيم محمد اجلندىرئيس أ2262

نيابة عامةأسوانعالء الدين سعيد أحمد على الصيادرئيس أ2284

نيابة عامةههياشادى يوسف الشاذلى محمدرئيس أ2293

نيابة عامةبنهامحمود عبد احلسيب عبد الله صالح السمدونىرئيس أ2339

نيابة عامةحلوانأحمد عمر محمود بريكرئيس أ2394

نيابة عامةشبني الكومحسني إسماعيل على عبد الفتاحرئيس أ2448

نيابة عامةكفر الشيخأحمد سمير رجب أحمد اجلملرئيس أ2506

نيابة عامةاملنيامصطفى أحمد محمد عبد اجلليلرئيس أ2553

نيابة عامةاملنصورةهانى الدسوقى الدرينى مصطفىرئيس أ2577

نيابة عامةدمياطمحمود الدسوقى يوسف الدسوقى عبد اللهرئيس أ2583

نيابة عامةاملنيامحمد فايز إبراهيم حسنرئيس أ2612

نيابة عامةأسوانإيهاب محمود صفوت أحمد سعد الدين محمد الصاوىرئيس أ2662

نيابة عامةاملنصورةمحمد يونس الصباحى يونسرئيس أ2675

نيابة عامةالفيومخالد صالح الدين محمود حجازىرئيس أ2695

نيابة عامةشبني الكوممحمد عصام محمد مصطفى الزواوىرئيس أ2708

نيابة عامةالفيومأحمد سيد زكى سكررئيس أ2712

نيابة عامةكفر الشيخأحمد محمد محمود عامررئيس أ2739

نيابة عامةإيتاى البارودأحمد محمد أحمد عثمانرئيس أ2756

نيابة عامةطنطامحمد مصطفى محمد إبراهيم غزالةرئيس أ2802

نيابة عامةدكرنسأحمد يوسف محمد السيد عبد العاطىرئيس أ2830
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)المادة الرابعة(

ينقـــل رئيًســـا بالمحاكم االبتدائية من الفئة )ب( كل من الســـادة رؤســـاء النيابة 

العامة من الفئة )ب( :

احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

شمال الزقازيقنيابة عامةخالد حسن السيد حسن عسكررئيس ب626

)المادة الخامسة(

ينقـــل رئيًســـا للنيابة العامة مـــن الفئة )ب( كل من الســـادة الرؤســـاء بالمحاكم 

االبتدائية من الفئة )ب( :

احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

نيابة عامةاملنصورةمحمد عزت على أبو اخليررئيس ب504

نيابة عامةاإلسماعيليةمحمد معوض معوض عبد التوابرئيس ب506

نيابة عامةدمنهورأحمد عبد احلميد عبد احلميد فتح الله الفقىرئيس ب545

نيابة عامةاملنصورةمحمد عالء الدين الصديق حرزرئيس ب557

نيابة عامةاإلسماعيليةأسامة مرزوق محمد عبد العزيز مرادرئيس ب561

نيابة عامةاملنصورةمحمد إسماعيل الصديق الشربينىرئيس ب570

نيابة عامةسوهاجحسنى محمد ياسني السمانرئيس ب580

نيابة عامةالزقازيقعبد الرؤف عبد احلليم عبد الرؤف أبو زيدرئيس ب586

القاهرةأدهم محمد مغاورى أحمد البطريقرئيس ب595

اجلديدة

نيابة عامة

نيابة عامةالزقازيقممدوح عبد العزيز على أحمدرئيس ب602

نيابة عامةأسيوطأحمد عثمان محمد أحمدرئيس ب623
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

نيابة عامةكفر الشيختامر فوزى محمد الصاوى السعدنىرئيس ب634

نيابة عامةدمنهورأحمد محمد أحمد سليمرئيس ب637

احمللةمصطفى محمود إكرام فهمىرئيس ب645

الكبرى

نيابة عامة

نيابة عامةسوهاجمحمد صفوت فهمى حسنيرئيس ب647

نيابة عامةالفيومأحمد حسنى أحمد عثمانرئيس ب654

نيابة عامةالزقازيقعز الدين طلعت محمد عبد الهادىرئيس ب701

نيابة عامةبنهامحمد يونس إبراهيم أبو السعود عبد اللهرئيس ب705

نيابة عامةجنوب سيناءمحمد حسن عبد الغفار عبد الغفار الديبرئيس ب710

نيابة عامةشبني الكومأحمد محمد عبد العزيز شحاتةرئيس ب718

نيابة عامةههياسامر ماهر منير وهبةرئيس ب720

القاهرةكرمي عثمان إسماعيل علىرئيس ب729

اجلديدة

نيابة عامة

نيابة عامةأسيوطأسامة سيد عبد الاله محمودرئيس ب763

نيابة عامةبنهاأنس جمال الدين إبراهيم الهمدانرئيس ب768

نيابة عامةههياأحمد حلمى محمد الوفائى إبراهيم األخرسرئيس ب788

غربسامح عبد احلكيم محمد محمد حشيشرئيس ب816

اإلسكندرية

نيابة عامة

نيابة عامةالفيوممحمد حامت عبد الفتاح عبد احلميد السيسىرئيس ب837

نيابة عامةالزقازيقباسم أشرف عمر محمد حسن الروبىرئيس ب851

نيابة عامةدمياطيحيى محمد عبد اللطيف السقعانرئيس ب853

نيابة عامةالبحر األحمرعمرو عبد النبى فرج عنتررئيس ب856

نيابة عامةاألقصرمحمود محمد جنيب أحمد حسني األفيونىرئيس ب884
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

نيابة عامةبنهاحسن محمد محمد عمر والىرئيس ب892

نيابة عامةبورسعيدماجد مجدى رمزى عيادرئيس ب894

نيابة عامةدمياطأحمد طلعت أحمد كامل عطية سيد أحمدرئيس ب907

نيابة عامةدكرنسأحمد زكريا أحمد صميدةرئيس ب908

شرقمحمد جابر عبد احلميد خليلرئيس ب918

اإلسكندرية

نيابة عامة

نيابة عامةدكرنسأنس محمد محمد محمود بديررئيس ب947

السادس منمحمد فتحى عبد السالم النبراوىرئيس ب954

أكتوبر

نيابة عامة

نيابة عامةالسويسإسالم عبد العظيم عبد الغفار املنشاوىرئيس ب959

نيابة عامةههياد. هادى محمد إبراهيم السيد الرفاعىرئيس ب961

نيابة عامةأسوانأحمد مختار أحمد إبراهيمرئيس ب984

نيابة عامةدمياطد. إبراهيم إسماعيل محمد علىرئيس ب995

نيابة عامةالزقازيقمصطفى  محمد السيد عامررئيس ب1035

)المادة السادسة(

الغـــزاوى - إســـماعيل محمـــود محمـــد حســـنين  الســـيد/  أقدميـــة   تعديـــل 

ــوب الزقازيـــق االبتدائيـــة على أن يكـــون تالًيا  الرئيـــس مـــن الفئـــة )أ( بمحكمة جـن

للســـيد/ أحمد محســـن أحمد الشريف - وسابًقا على السيد/ حلمى صالح حلمى على 

السيد - الرئيسين من الفئة )أ( .
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)المادة السابعة(

ينقـــل قاضًيا بالمحاكـــم االبتدائية كل من الســـادة وكالء النيابة العامة من الفئة 

الممتازة :

احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

جنوب أسيوطنيابة عامةمحمود طه ناجى عبد السندقاضى514

الفيومنيابة عامةالسيد حسن إسماعيل رزققاضى518

بنى سويفنيابة عامةمحمد لطفى صديق عبد العاطىقاضى523

نيابة عامةعمرو رجب عبد الاله زايدقاضى526
غرب

اإلسكندرية

األقصرنيابة عامةأحمد محمود عبد الباسط محمودقاضى528

جنوب بنهانيابة عامةمحمود يحى محمد أحمد السيدقاضى536

اإلسماعيليةنيابة عامةرامى أسعد محمد شلبىقاضى539

بنى سويفنيابة عامةمحمد إسماعيل مكى إسماعيلقاضى561

شمال دمنهورنيابة عامةرزق حسن محمود حبشقاضى568

بنى سويفنيابة عامةمحمد فراج عبد العظيم محمدقاضى586

اإلسماعيليةنيابة عامةأحمد محمد حنفى محمود محمدقاضى613

اإلسماعيليةنيابة عامةسيد مصلح السيد محمد جبرقاضى615

جنوب اجليزةنيابة عامةعمرو محمد حلمى عبد الرحمن محمودقاضى621

اإلسماعيليةنيابة عامةأسامة محمد كمال أحمد كمال كمالقاضى623

اإلسماعيليةنيابة عامةهشام جمال حلمى هديةقاضى624

شمال القاهرةنيابة عامةمهاب محمد صالح علىقاضى628

اإلسماعيليةنيابة عامةأحمد حسني فاروق حسني مصطفىقاضى632

بورسعيدنيابة عامةأحمد مصطفى حسني الدشيشقاضى642
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

جنوب الزقازيقنيابة عامةجالل راضى محمد جالل البيهقاضى643

شمال أسيوطنيابة عامةمحمود حامد ذكى عبد املنعمقاضى656

شمال القاهرةنيابة عامةأحمد سناء سيد أحمد خليلقاضى657

كفر الشيخنيابة عامةحسن عادل محمد عبد الكرمي أبو عيطةقاضى658

شبني الكومنيابة عامةشريف سامى محمد بالبلقاضى665

اإلسماعيليةنيابة عامةحازم حمدى سعد محمد عبد اللهقاضى668

جنوب املنصورةنيابة عامةإسالم ياسر أحمد على األحمداوىقاضى679

سوهاجنيابة عامةبسام همام العادلى مصطفى محمد عدلى عطا اللهقاضى689

اإلسماعيليةنيابة عامةأحمد محمد محمد املرغنى حبلصقاضى702

غرب طنطانيابة عامةمجد مراد موريس عزيزقاضى704

اإلسماعيليةنيابة عامةبسام محمد طاهر شتاقاضى707

بورسعيدنيابة عامةهشام محمد شاكر عبد الرحمنقاضى710

شبني الكومنيابة عامةموسى السيد موسى السيد عبد البارىقاضى715

غرب طنطانيابة عامةأحمد طارق عبد العزيز عمارةقاضى721

اإلسماعيليةنيابة عامةأحمد محمد عادل صادق ضوهقاضى723

شمال دمنهورنيابة عامةحسام رضا سالم بسيونىقاضى727

سوهاجنيابة عامةعلى محمود محمد محمود علىقاضى746

أسواننيابة عامةمحمد أدهم أحمد إبراهيمقاضى756

بورسعيدنيابة عامةلؤى هشام مجدى محمد حامدقاضى758

غرب طنطانيابة عامةزياد جمال حسن أحمد محمدقاضى759

شبني الكومنيابة عامةشادى محمد على سيفقاضى760
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

بورسعيدنيابة عامةأحمد أسامة عبد العزيز حساننيقاضى773

جنوب اجليزةنيابة عامةأحمد حسني السيد النشارقاضى774

سوهاجنيابة عامةمصطفى محمد فهمى عبد املوجودقاضى779

جنوب املنصورةنيابة عامةمحمود محمد عادل محمود بدير حجازىقاضى784

شمال بنهانيابة عامةسامح أمني عثمان محمدقاضى793

شبني الكومنيابة عامةمحمد أحمد عبد العزيز محمد عزبقاضى794

شمال القاهرةنيابة عامةإبراهيم أمين إبراهيم صالح إبراهيم الفداوىقاضى795

سوهاجنيابة عامةشهاب بهاء الدين محمد بكرىقاضى799

جنوب الزقازيقنيابة عامةعمر محمود عبد العزيز حسنقاضى801

سوهاجنيابة عامةإسالم عبد الرحيم على السيد محمدقاضى806

بورسعيدنيابة عامةإسالم جمال محمد شعالنقاضى816

غرب طنطانيابة عامةأحمد إبراهيم أحمد عمارةقاضى819

جنوب القاهرةنيابة عامةمحمد عماد محمد كمال محمودقاضى824

شمال بنهانيابة عامةمحمد على هاشم األنصارىقاضى830

جنوب املنصورةنيابة عامةإبراهيم متولى عبد العزيز محمدقاضى834

جنوب اجليزةنيابة عامةشريف سمير عبد املجيد عبد العليمقاضى836

شمال دمنهورنيابة عامةإسالم محمود عمرو جمال محمود عبد اللهقاضى837

شمال بنهانيابة عامةمصطفى أحمد لبيب سماحقاضى840

بورسعيدنيابة عامةمصطفى عبد الستار موسى عامرقاضى842

األقصرنيابة عامةأحمد عبد الغفار جاد الله أحمدقاضى844

الفيومنيابة عامةأحمد رجب عبد العظيم عبد اللطيفقاضى846
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

غرب طنطانيابة عامةأحمد على معتوق محمود أحمدقاضى848

شمال دمنهورنيابة عامةأحمد طارق عبد السالم السيد ستنيقاضى856

دمياطنيابة عامةحلمى السيد أبو احلسن السيد على السندوبىقاضى858

حلواننيابة عامةعلى حسن حسني عيسىقاضى860

شمال دمنهورنيابة عامةمحمود رجب تركى أبو زهرةقاضى862

سوهاجنيابة عامةمصطفى أحمد محمد محمد إسماعيلقاضى863

شرق طنطانيابة عامةمصطفى حسني محمد محمد عيسى الشافعىقاضى904

جنوب اجليزةنيابة عامةأحمد محمد عبد القوى حسنيقاضى910

سوهاجنيابة عامةعامر رشاد محمود ساملانقاضى913

جنوب الزقازيقنيابة عامةمحمود عبد العزيز محمود على أبو اخلشبقاضى916

غرب طنطانيابة عامةأحمد متولى محمد عبد العظيمقاضى927

جنوب بنهاشبرا اخليمةمحمد عادل عبد الفتاح محمد أبو العالقاضى939

حلواننيابة عامةهشام سمير أحمد احلفناوىقاضى954

شمال القاهرةنيابة عامةمحمد أحمد بيومى عبد الهادىقاضى964

غرب طنطانيابة عامةأحمد محمد أحمد شكرقاضى968

أسواننيابة عامةمهنى محمد ضياء الدين فاروق موسىقاضى985

شمال القاهرةنيابة عامةأحمد محسن محمد غريب طلبةقاضى1000

جنوب القاهرةنيابة عامةمحمد على محمد على عرايسقاضى1002

شمال بنهانيابة عامةأحمد عدلى عباس اخلولىقاضى1009

شمال بنهانيابة عامةطاهر عبد العزيز خليفة عطيةقاضى1033

جنوب القاهرةنيابة عامةأحمد عبد الرحمن محمود محمدقاضى1041
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

األقصرنيابة عامةمحمد عباس حسن يسقاضى1044

غرب طنطانيابة عامةرامز جمال فخرى جميلقاضى1045

شبني الكومنيابة عامةأحمد حسن أحمد عبد املنعم أبو السعودقاضى1056

شبني الكومنيابة عامةمحمد هشام فاروق إسماعيلقاضى1066

سوهاجنيابة عامةمحمد أسامة أحمد على عابدينقاضى1097

كفر الشيخنيابة عامةسليمان محمد ثابت سليمان حمودةقاضى1113

جنوب أسيوطنيابة عامةحماد أحمد محمود محمدقاضى1122

شمال القاهرةنيابة عامةمصطفى رضا كمال محمدقاضى1126

سوهاجنيابة عامةمحمد يحيى محمد أبو الدهبقاضى1130

شمال القاهرةنيابة عامةرفيق محمد محمد سعيد محمد سالمقاضى1133

شمال الزقازيقنيابة عامةمصطفى محمد أحمد فتحى القاضىقاضى1136

شمال الزقازيقنيابة عامةعزيز أحمد عزيز السعيد الشافعىقاضى1144

شمال املنصورةنيابة عامةالهامى طارق محمدى سرحانقاضى1181

غرب نيابة عامةمحمد مصطفى أحمد عبيدقاضى1186

اإلسكندرية

غرب طنطانيابة عامةعمرو خالد عبد احلميد السيدقاضى1204

جنوب القاهرةنيابة عامةأحمد رفعت محمد تيسيرقاضى1212

شبني الكومنيابة عامةحسام نبيل رشدى شاهنيقاضى1218

غرب طنطانيابة عامةأحمد محسن صالح محمد طلبةقاضى1224

حلواننيابة عامةهانى فتحى عطا زعيمةقاضى1226

أسواننيابة عامةمحمد جمال الدين صالح أحمدقاضى1236

جنوب أسيوطنيابة عامةمحمد أحمد مشاضى أحمدقاضى1244
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

شمال اجليزةنيابة عامةإبراهيم محمد سعيد محمد عماد الدين جاهنيقاضى1249

سوهاجنيابة عامةمحمد يسرى حافظ بربرىقاضى1255

شمال القاهرةنيابة عامةطه أحمد عباس بدرقاضى1257

شمال دمنهورنيابة عامةأحمد محمد قاسم محمد رشاد قاسمقاضى1266

جنوب املنصورةنيابة عامةماجد حمد محمد حلمى يحيىقاضى1267

جنوب أسيوطنيابة عامةمحمد عز احلضرى أحمدقاضى1271

شمال املنصورةنيابة عامةمحمد سراج الدين ربيع سيف النصرقاضى1272

سوهاجنيابة عامةياسر محمد مدحت حسني محمودقاضى1281

سوهاجنيابة عامةزياد على محمد سليمانقاضى1292

غرب طنطانيابة عامةأحمد محمد شاهر عبد احلميد محمودقاضى1295

جنوب القاهرةنيابة عامةأحمد طارق أحمد عبد العظيمقاضى1299

شرق طنطانيابة عامةمحمد السيد الشربينى يوسفقاضى1302

شمال اجليزةنيابة عامةإسالم محمد عبد الوهاب إسماعيلقاضى1307

شبني الكومنيابة عامةمحمود على لطفى محمود إبراهيمقاضى1312

شمال الزقازيقنيابة عامةسعيد محمد الشبراوى سعيد السيد تعلبقاضى1313

شمال املنصورةنيابة عامةأحمد محمد عبد املجيد محمد عبد املجيدقاضى1315

شمال املنصورةنيابة عامةعمر عبد الله محمد شننقاضى1318

جنوب القاهرةنيابة عامةحسن أحمد عبد البصير عبد الباقىقاضى1327

شمال القاهرةنيابة عامةأحمد مجدى عبد النبى محمود عوفقاضى1328

شمال القاهرةنيابة عامةمحمد محمد الهادى أبو الفتوح يوسفقاضى1337

شبني الكومنيابة عامةأحمد جميل فتحى الدجوىقاضى1339
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

غرب طنطانيابة عامةمصطفى عبد الوهاب زكى البديوىقاضى1356

حلواننيابة عامةمحمد عصام عبد اللطيف السمنودىقاضى1362

شمال القاهرةنيابة عامةحسني أحمد عبد البصير عبد الباقىقاضى1367

حلواننيابة عامةمحمود طاهر طه الشاعرقاضى1368

جنوب الزقازيقنيابة عامةإسالم عزب أحمد عزبقاضى1374

شمال القاهرةنيابة عامةمحمد ربيع سيد أحمد السيوىقاضى1382

جنوب الزقازيقنيابة عامةمينا هانى سيداروس عزيزقاضى1385

جنوب اجليزةنيابة عامةإسالم محمد شاكر جودة على زهيرقاضى1392

شمال املنصورةنيابة عامةمينا نزيه عدلى جرجسقاضى1395

شبني الكومنيابة عامةرفعت أحمد محمد منصورقاضى1396

شمال اجليزةنيابة عامةأحمد ناجى أحمد عبد العظيمقاضى1400

شرق طنطانيابة عامةأحمد ناجى أحمد أبو شعيشعقاضى1406

سوهاجنيابة عامةأبانوب ناصف منير فلتسقاضى1409

شمال اجليزةنيابة عامةعمرو محمد كامل على حسيبوقاضى1433

غرب طنطانيابة عامةرشيد مصطفى رشيد حتحوتقاضى1438

جنوب اجليزةنيابة عامةحسني محمد رضا حسني كامل أحمد مصطفىقاضى1439

سوهاجنيابة عامةحامت محمد صالح أبو زيد على الوكيلقاضى1454

غرب نيابة عامةحسام حسن محمد خليل اخلراشىقاضى1464

اإلسكندرية

شمال املنصورةنيابة عامةمحمد جمال محمد فوزى عبد اجلليلقاضى1569

جنوب القاهرةنيابة عامةأحمد محمد عبد املهدى عبد احلليم مدكورقاضى1645

سوهاجنيابة عامةعبد املنعم حسن عيسى مصطفى العسيلىقاضى1761
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

جنوب القاهرةنيابة عامةأحمد منير عبد الله السبكىقاضى1806

شمال القاهرةنيابة عامةكرمي يحى زكريا محمد أحمدقاضى1831

جنوب القاهرةنيابة عامةمصطفى محمد رضا منير سعفانقاضى1924

جنوب اجليزةنيابة عامةمحمد حسن محمد دسوقى طلبةقاضى1970

جنوب القاهرةنيابة عامةأحمد مصطفى عادل مصطفى كمال أحمد كرارةقاضى2001

جنوب القاهرةنيابة عامةأحمد عبد العزيز السيد عيدقاضى2033

شرق اإلسكندريةنيابة عامةشادى محسن عبد الله نوارقاضى2048

شمال القاهرةنيابة عامةوسام شوقى مصطفى عبد القوىقاضى2073

شرق اإلسكندريةنيابة عامةأحمد طارق محمد إسماعيل محمدقاضى2092

شمال القاهرةنيابة عامةإسالم أمين سعيد نور الدين نور الدينقاضى2096

جنوب القاهرةنيابة عامةسامى عبد الرحمن شحاتة محمد إبراهيمقاضى2102

شمال القاهرةنيابة عامةحسام نور الدين مصطفى محمد هنداوىقاضى2103

سوهاجنيابة عامةأحمد أسامة مختار حامدقاضى2112

جنوب اجليزةنيابة عامةأحمد عالء الدين محمد احلسينى محمد أحمد راضىقاضى2130

شرق اإلسكندريةنيابة عامةأكرم محمد عبد العزيز حسن إبراهيم اجلماجمونىقاضى2156

)المادة الثامنة(
ينقل كل من السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم الموضحة قرين اسم كل منهم :

محكمة شمال القاهرة االبتدائية

احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

شمال القاهرةبنهامحمد إبراهيم إبراهيم خضررئيس أ416

شمال القاهرةشبني الكومإبراهيم أحمد كامل سالمة السيدرئيس أ836

شمال القاهرةجنوب القاهرةمحمد صالح محمد هاللرئيس أ903
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

شمال القاهرةشبني الكومعمرو حسن مرسى سيدرئيس أ1185

شمال القاهرةشبرا اخليمةمحمود شريف عبد احلليم اجلندىرئيس أ1262

شمال القاهرةشبني الكوممحمد حامد محمد الشريفرئيس أ1455

شمال القاهرةطنطاياسر عبد املنعم أحمد سيد حمادةرئيس أ1499

شمال القاهرةبورسعيدشريف محمد عوض نوررئيس أ1589

شمال القاهرةشبني الكومشريف فكرى حسني إبراهيمرئيس أ1612

شمال القاهرةشمال القاهرةسامح محمد املتولى السيد عبد الوهابرئيس أ1764

شمال القاهرةالزقازيقأحمد خيرى فخرى علىرئيس ب3

شمال القاهرةشمال سيناءيحيى أحمد محمد مختاررئيس ب581

شمال القاهرةالزقازيقمحمد نصر محمد نصر محمد نصر الدين محمد نصر إبراهيمرئيس ب616

شمال القاهرةقنامصطفى احلسن محمد علىرئيس ب764

شمال القاهرةدمنهورمحمد عبد احلميد عبد املنعم اخلضرىرئيس ب835

شمال القاهرةاملنصورةد. أحمد حسن جابر إبراهيم رضوانرئيس ب1000

شمال القاهرةالفيومأحمد فتحى حسن أحمد النحاسرئيس ب1078

شمال القاهرةطنطاوائل محمد عبد املنعم عوض الشامىقاضى699

محكمة القاهرة اجلديدة االبتدائية

احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

القاهرة اجلديدةاإلسماعيليةوليد محمد إبراهيم سليمان النجاررئيس أ434

القاهرة اجلديدةشمال القاهرةمحمد محمد كمال محمود الديبرئيس أ449

القاهرة اجلديدةشبني الكوممحمد السيد شادى محمد محمدرئيس أ486

القاهرة اجلديدةشمال القاهرةشادى محمود متولى موسىرئيس أ487
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

القاهرة اجلديدةههيامحمد أسامة أحمد محمودرئيس أ488

القاهرة اجلديدةشمال القاهرةعمرو رفعت محمد حسن على املليجىرئيس أ503

القاهرة اجلديدةشمال القاهرةأحمد محمد صادق تاج الدين عبد الله نواررئيس أ802

القاهرة اجلديدةاجليزةمحمد أحمد أحمد عز الدينرئيس أ840

القاهرة اجلديدةشمال القاهرةأحمد عبد احلميد محمد عبد احلميد العدروسىرئيس أ894

القاهرة اجلديدةشمال القاهرةمحمد نبيل عبد الصبور محمدرئيس أ1067

القاهرة اجلديدةجنوب القاهرةمعتز حسني صادق محمد أحمد عبادىرئيس أ1182

القاهرة اجلديدةاملنصورةأمين محمد أحمد عبد املغنى محمودرئيس أ1195

القاهرة اجلديدةشمال القاهرةمصطفى محب مصطفى عبد الكرمي مرعىقاضى610

القاهرة اجلديدةشبرا اخليمةمعتز محمد جمال الدين عبد الله محمدقاضى617

محكمة جنوب القاهرة االبتدائية

احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

جنوب القاهرةشمال القاهرةجنوان السيد على رضوانرئيس أ455

جنوب القاهرةشمال القاهرةهدى خليفة أحمد محمد عمررئيس أ456

جنوب القاهرةشمال القاهرةأسماء عبد اجلليل محمد عبد الداميرئيس أ457

جنوب القاهرةشمال القاهرةهشام محمد عزت محمد عبد الوهاب السبروترئيس أ474

جنوب القاهرةشمال القاهرةمحمد تامر حسني سيد محمدرئيس أ522

جنوب القاهرةأسوانهشام أسامة يوسف محمد كسبررئيس أ547

جنوب القاهرةاحمللة الكبرىعمرو محمد عبد العظيم محمدرئيس أ583

جنوب القاهرةاحمللة الكبرىإميان سمير إبراهيم القمرىرئيس أ587

جنوب القاهرةاحمللة الكبرىرانيا محمد منصور محمدرئيس أ594
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

جنوب القاهرةشبني الكومبيشوى النسر جميل سدراكرئيس أ709

جنوب القاهرةشبرا اخليمةعونى عبد العظيم حسب الله عويسرئيس أ770

جنوب القاهرةأسوانمحمود عابدين عمر عابدينرئيس أ845

جنوب القاهرةشبني الكومأحمد عادل عبد العزيز محمد دكرورىرئيس أ848

جنوب القاهرةدكرنسمحمود حفظى مصطفى أحمدرئيس أ1032

جنوب القاهرةشبني الكومإبراهيم أحمد أبو املكارم محمدرئيس أ1065

جنوب القاهرةحلوانمحمد أحمد جاد الرب السيد محمد على عسكررئيس ب604

جنوب القاهرةاملنصورةهانئ محمد محمد حسنرئيس ب673

جنوب القاهرةجنوب سيناءمحمد عرفان محمد أبو الفتوحقاضى549

محكمة حلوان االبتدائية

احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

حلوانجنوب القاهرةأحمد محمد على محمد أبو العماميرئيس أ410

حلوانطنطاعبد الفتاح فوزى عبد الفتاح غنيمرئيس أ976

حلواناملنيامحمد سامح محمد مصطفىرئيس أ1313

حلوانمنفلوطمحمد عزت عبد الله أحمدرئيس أ1319

حلواناملنصورةأحمد مصطفى محمد إسماعيلرئيس أ1633

حلوانشبني الكومأمين السيد عبد اجلواد أحمد عمرانرئيس أ1641

حلوانمنفلوطنزار أحمد عبد الفتاح عامررئيس أ1942

حلوانبنى سويففريد محمد فريد عبد احلفيظرئيس أ1947

حلواناملنيامحمود محمد محمد مهنىرئيس أ2070

حلواناحمللة الكبرىمحمد رضا أحمد على عبد العاطىرئيس أ2105
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

حلوانمنفلوطحمادة محمدين عزوز أحمدرئيس أ2108

حلوانحلوانأحمد عبد الفتاح عبد املعطى السيدرئيس أ2188

حلوانمنفلوطزياد محمد سامح أحمد متساحرئيس أ2200

جنوب تامر أحمد مصطفى سنجررئيس أ2234

املنصورة

حلوان

حلواناملنياأسامة إسماعيل أبو محمد عبد العالرئيس أ2250

حلوانالفيوممحمد عبد املنعم عبد الستار سعدرئيس أ2270

حلوانالبحر األحمرمحمود أحمد أحمد عليوةرئيس أ2329

حلواناملنيامحمد عبد الغفور محمد أحمد خليلرئيس أ2350

حلوانبنى سويفطارق أحمد السمان على السيدرئيس أ2438

حلوانشبني الكوممحمد أبو بكر البسيونى أبو زيدرئيس أ2478

حلواندكرنسأحمد حافظ حسني السيد أبو سليمرئيس أ2529

محكمة جنوب اجليزة االبتدائية

احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

جنوب اجليزةشبني الكومعمرو مكرم أحمد أبو زيدرئيس أ453

القاهرةأحمد فتحى سعد اخلولىرئيس أ471

اجلديدة

جنوب اجليزة

جنوب اجليزةاألقصرياسر حسن جمعة حسن هاللرئيس أ747

جنوب اجليزةجنوب سيناءياسر عرفة محمد أحمدرئيس أ994

جنوب اجليزةشبني الكومنعمان بدر أحمد سيدرئيس أ1034

جنوب اجليزةجنوب سيناءمحمد أحمد محمد طلعت احلفنى الهوارىرئيس أ1257

جنوب اجليزةشبني الكومعلى ماهر ناجى عبد الرحيمرئيس أ1264
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

جنوب اجليزةشمال سيناءأحمد محمد عبد الفتاح السيدرئيس أ1329

جنوب اجليزةشبرا اخليمةمحمد صالح الدين محمد سيدرئيس أ1401

جنوب اجليزةدكرنسخالد عزت محمود عودةرئيس أ1513

جنوب اجليزةالزقازيقأحمد محمد سيف الدين عبد املتعال إبراهيمرئيس أ1583

جنوب اجليزةنيابة النقضد. عمرو سعيد سعد عبد السالمرئيس أ1648

جنوب اجليزةطنطاشريف جرجس ميخائيل غبريالرئيس أ1757

جنوب اجليزةبنى سويفوائل سيد عبد النعيم سيدرئيس أ1904

جنوب اجليزةاألقصرتاج الدين مدحت صالح الدين محمود بسيونىرئيس أ1991

جنوب اجليزةاحمللة  الكبرىأحمد يوسف السيد عبد العال عبد السالمرئيس أ2010

جنوب اجليزةاملنياأحمد طاهر محمد لطفى أحمدرئيس أ2024

جنوب اجليزةبنى سويفإيهاب بكرى عبد الله محمدرئيس أ2041

جنوب اجليزةاملنياعبد العزيز سيد عبد املالك محمدرئيس أ2129

جنوب اجليزةاملنياكرمي فواز عيسى عبد املولىرئيس أ2153

جنوب اجليزةشبني الكومالسيد حامد السيد عفيفىرئيس أ2195

جنوب اجليزةنيابة النقضسامح عيد عز الدين أحمد سليمانرئيس أ2211

جنوب اجليزةشبني الكومخالد يحيى محمد أحمد أبو زينةرئيس أ2212

جنوب اجليزةطنطامصطفى ممدوح عبد الوهاب عبد السالم مسلمرئيس أ2271

جنوب اجليزةبنى سويفأحمد حمدى شعبان محمدرئيس أ2278

جنوب اجليزةههياأحمد محمد محمد الشحات محمدرئيس أ2301

جنوب اجليزةاملنصورةسامح فتحى على محمد الكردىرئيس أ2311

جنوب اجليزةاملنيامحمد أحمد كمال محمود أحمدرئيس أ2338
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احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

جنوب اجليزةاملنصورةمحمد فكرى صادق إبراهيم غامنرئيس أ2363

جنوب اجليزةالسويسعمرو أحمد تاج الدين صقررئيس أ2376

جنوب اجليزةبنى سويفمحمود حمدى شعبان محمدرئيس أ2377

جنوب اجليزةاملنصورةأحمد حسني عبد احلميد محمدرئيس أ2391

جنوب اجليزةههياعبد احلميد عبد احلكم عبد السالم أبو الدهبرئيس أ2412

جنوب اجليزةقناإسالم حسنى حمزة عبد اللطيفرئيس أ2447

جنوب اجليزةالزقازيقمصطفي إبراهيم مصطفى عبد العزيز مصطفىرئيس أ2494

جنوب اجليزةجنوب سيناءإبراهيم السيد عبد العزيز السيد اجلملرئيس أ2528

جنوب اجليزةأسوانمحمد نبيل حميدة عبد اخلالق ثروت محمدرئيس أ2549

جنوب اجليزةالفيومثروت محمد شبانة عبد الفتاح راغبرئيس أ2557

جنوب اجليزةالفيومكمال مختار أحمد محمدرئيس أ2573

جنوب اجليزةدكرنسطارق أحمد فراج محمود عبد الوهابرئيس أ2673

جنوب اجليزةاإلسماعيليةخالد حسن أحمد مختار عارفرئيس أ2711

جنوب اجليزةشمال القاهرةمحمود محمد أحمد ديابرئيس أ2718

جنوب اجليزةالفيوممحمد شريف حسني شريفرئيس أ2721

جنوب اجليزةاإلسماعيليةمحمد مصطفى السيد محمد حمادةرئيس أ2724

السادس منمحمد مصطفى يسني محمود بعيزقرئيس أ2791

أكتوبر

جنوب اجليزة

جنوب اجليزةالفيوممحمد حمدى عبد الفتاح محمد سعدرئيس أ2810

جنوب اجليزةالفيومطارق أبو النصر محمد علىرئيس أ2836

جنوب اجليزةأسوانمحمد أحمد بكرى عفيفىرئيس ب525

جنوب اجليزةاملنياأحمد معاذ أبو زيد سيف النصررئيس ب714
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محكمة شمال اجليزة االبتدائية

احملكمةاالســــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة

املنقول إليها
م

السادس منمحمد عبد اللطيف عبد الفتاح الصاوىرئيس أ368

أكتوبر

شمال اجليزة

شمال اجليزةقناأحمد فتحى عبد الوهاب عويسرئيس أ463

السادس منبهاء الدين على حسني محمدرئيس أ630

أكتوبر

شمال اجليزة

شمال اجليزةقناد. مهند حسن البنا إبراهيم أحمدرئيس أ667

شمال اجليزةشمال القاهرةعمر مصطفى كامل عبد الفتاح على أحمدرئيس أ895

شمال اجليزةشمال الزقازيقمصطفى محمد لطيف مصطفى فهمىرئيس أ1428

شمال اجليزةشبني الكوممحمد مصطفى جاد الكرمي محمدينرئيس أ1448

شمال اجليزةههياأحمد فؤاد كامل محمد فازورةرئيس أ1619

شمال اجليزةبنى سويفياسر حسني فاضل عبد احلميدرئيس أ1856

شمال اجليزةشمال القاهرةمحمد يسرى محمد محمد الروبىرئيس أ1906

شمال اجليزةدكرنسهشام سعيد محمد رضوانرئيس أ1955

شمال اجليزةههياأحمد محمد جمال عبد العزيز صادقرئيس أ1988

شمال اجليزةطنطامحمد حسن حسني مدينرئيس أ1990

شمال اجليزةدكرنسأحمد سيد على طلبةرئيس أ2000

السادس منمصطفى حسني فاضل عبد احلميدرئيس أ2112

شمال اجليزةأكتوبر

شمال اجليزةالفيومأحمد جنيب يونس حسنرئيس أ2174

شمال اجليزةاملنصورةإيهاب على جمال الفخرىرئيس أ2194

شمال اجليزةكفر الشيخمحمد سامى حسن البحيرىرئيس ب888

شمال اجليزةبنى سويفكرمي زكريا زكريا عبد املقصودرئيس ب890
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محكمة شمال بنها االبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول

 إليها
م

شمال بنهااإلسماعيليةعمرو سعيد السيد عبد الوهابرئيس أ719

شمال بنهاجنوب القاهرةحسني عبد اللطيف حسني محمدرئيس أ735

شمال بنهادكرنسمصطفى محمد املصرى محمد ماهر حسنرئيس أ777

شمال بنهااحمللة الكبرىأحمد غازى غريب غازىرئيس أ858

شمال بنهاحلوانمحمود السيد عبد الستار الكفراوىرئيس أ977

شمال بنهاطنطاأحمد عبد احلفيظ أبو العال عبد احلفيظرئيس أ1106

شمال بنهاشبرا اخليمةأمين مأمون أحمد سليمانرئيس أ1479

شمال بنهاالزقازيقأسامة عبد الرحمن فتحى إسماعيلرئيس أ1632

شمال بنهاجنوب القاهرةأحمد محمد سامى إبراهيم محمد العادلىرئيس أ1736

شمال بنهاالزقازيقمحمد نصر محمود موسىرئيس أ1767

شمال بنهاشمال القاهرةنادر محمد نبيل طه محمد اجلناينىرئيس أ1826

شمال بنهاشبني الكومعلى مصطفى صبرى عبد اخلالق الغرابلىرئيس أ1886

شمال بنهاكفر الشيخمصطفى أحمد فكرى محمد توكلرئيس أ1890

شمال بنهااحمللة الكبرىمحمود سعيد أحمد فتحى حافظرئيس أ1981

شمال بنهااحمللة الكبرىمحمود أسامة محمد شوقى الشحاترئيس أ2187

شمال بنهاجنوب الزقازيقالسيد صالح السيد عيسوىرئيس ب536

شمال بنهاالزقازيقمحمد يحيى معلى محمد حجازىرئيس ب588

شمال بنهاالفيومأحمد عفيفى محمود عبد الله املنوفىرئيس ب696

شمال بنهاشمال القاهرةحسام عدلى عبد الفتاح جاد زايدرئيس ب1019

شمال بنهاكفر الشيخمحمد سيد رفاعى محمد حسنيرئيس ب1094

شمال بنهاشرق اإلسكندريةإيهاب جمال محمد حسن عكاشةقاضى597
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محكمة جنوب بنها اإلبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

إليها
م

جنوب بنهاالزقازيقأحمد عبد النبى السيد عزوز فرحاترئيس أ973

جنوب بنهانيابة عامةمصطفى أحمد على طه ريانرئيس أ975

جنوب بنهاشبرا اخليمةمحمد زكى محمد العتريس زكىرئيس أ1199

جنوب بنهااملنصورةخالد العوضى عباس العوضىرئيس أ1215

جنوب بنهاشبني الكومعمرو سعيد محمد العبدرئيس أ1227

جنوب بنهاسوهاجأحمد جابر إسماعيل عمررئيس أ1291

جنوب بنهاشبرا اخليمةهشام فاروق أحمد الزهاررئيس أ1301

جنوب بنهادمياطمحمد صالح حسن محمد البرعىرئيس أ1304

جنوب بنهاشبرا اخليمةأحمد زكريا محمد اجلبالى نعمة اللهرئيس أ1335

جنوب بنهااحمللة الكبرىأمير محمد رأفت مصطفى عيادرئيس أ1410

جنوب بنهاشمال القاهرةأشرف محمد أحمد مرشدرئيس أ1490

جنوب بنهااملنصورةحسني محمود حسن محمودرئيس أ1628

جنوب بنهاشمال القاهرةمحمد السيد محمد سالم الشنيرئيس أ1673

جنوب بنهااملنصورةأحمد عيسى عليوة زهرانرئيس أ1675

جنوب بنهادمياطعبد الرؤف عبد الغنى أحمد محمدرئيس أ1683

جنوب بنهاجنوب املنصورةمحمود محمد لطفى إبراهيم العوضىرئيس أ1891

جنوب بنهااملنيامحمد فاروق عبد اجلواد حساننيرئيس أ1894

جنوب بنهااألقصرأحمد طارق أحمد عطيةرئيس أ1929

جنوب بنهاالزقازيقمصطفى حسني خليل يوسف غيطاسرئيس أ1957

جنوب بنهااحمللة الكبرىمحمود أحمد السيد الشرقاوىرئيس أ1964
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

جنوب بنهادكرنسرامى محمد محمد على العكلرئيس أ1985

جنوب بنهاشبرا اخليمةأحمد محسن أحمد الشريفرئيس أ2029

جنوب بنهادكرنسمحمود على السيد على عمررئيس أ2076

جنوب بنهابورسعيدمحمد أمني صفوت عبد احلميد أمني حميدهرئيس أ2135

جنوب بنهااملنصورةمعتز محمد رمضان محمد عشوشرئيس أ2207

جنوب بنهاطنطاإسالم سعيد ذكى توفيقرئيس أ2272

جنوب بنهادكرنسمحمد أحمد عبد احلميد حامدرئيس أ2317

جنوب بنهاالفيوممحمود محمد محمد إبراهيم حنفىرئيس أ2432

جنوب بنهاالفيومعلى خميس على مجاوررئيس أ2451

جنوب بنهاالسويسعامر عبد الله عامر إبراهيمرئيس أ2556

جنوب بنهاشبني الكوممحمود سيد محمود سيد ديابرئيس أ2567

جنوب بنهاأسيوطمحمود محمد على أحمد زيدانرئيس أ2576

الزقازيقحسن عثمان محمد حسنرئيس أ2672
جنوب بنها

اإلسماعيليةمحمد أحمد محمد املليجىرئيس أ2815
جنوب بنها

شبني الكوممحمد جميل فؤاد محمد فؤاد عبد الوهابرئيس أ2866
جنوب بنها

املنيامينا نعمان اسحق سالمةرئيس ب784
جنوب بنها

دمنهورعماد الدين الهلباوى إسماعيل عمرقاضى592
جنوب بنها

مصطفى إبراهيم مصطفى أمنيقاضى697
شرق 

اإلسكندرية

جنوب بنها
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محكمة شرق اإلسكندرية االبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

إليها
م

احمللة الكبرىعبد احلميد محمود عبد احلميد حرحشرئيس أ1189
شرق

 اإلسكندرية

إيتاى البارودمدحت محمد أحمد عبد السالمرئيس أ1272
شرق 

اإلسكندرية

ههياشريف منصور عباس أحمدرئيس أ1322
شرق 

اإلسكندرية

إيتاى البارودمحمد يوسف عثمان عبد اللهرئيس أ1340
شرق 

اإلسكندرية

كفر الشيخأحمد محمد نور الهدى محمود عثمانرئيس أ1424
شرق 

اإلسكندرية

املنصورةعبد الوهاب فكرى عبد الوهاب حسن عوضنيرئيس أ1434
شرق 

اإلسكندرية

دمنهوركرمي مختار احلسينى حسب اللهرئيس أ1505
شرق 

اإلسكندرية

كفر الشيخشريف محمد عبد الفتاح رشاد الوليلىرئيس أ1560
شرق 

اإلسكندرية

شبرا اخليمةمحمد عادل عبد اللطيف مشالىرئيس أ1677
شرق 

اإلسكندرية

كفر الشيخمحمد عبد احلميد محمد يونسرئيس أ1763
شرق 

اإلسكندرية

طنطامصطفى السيد محمد السيدرئيس أ1905
شرق 

اإلسكندرية

كفر الشيخماجد جورج شفيق فرجرئيس أ1982
شرق 

اإلسكندرية
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

مإليها

دكرنسمحمد عبد الفتاح إبراهيم بهنسىرئيس أ1987

شرق 

اإلسكندرية

كفر الشيخأحمد عبد القادر حسن عراقيبرئيس أ2197

شرق 

اإلسكندرية

إيتاى البارودمصطفى محمد النعمان عبد احلليم عبد الفتاحرئيس أ2450

شرق 

اإلسكندرية

دكرنسأحمد فوزى عبد البارى عبد الهادىرئيس أ2558

شرق 

اإلسكندرية

كفر الشيخإسالم سعيد عبد احلسيب مقلدرئيس أ2599

شرق 

اإلسكندرية

طنطاسهيل أحمد نبيل إبراهيم أحمدرئيس أ2713

شرق 

اإلسكندرية

إيتاى البارودكرمي عبد احملسن محمد سعد قمرةرئيس أ2765
شرق 

اإلسكندرية

كفر الشيخأمني نشأت أمني محمد الساخىرئيس أ2777

شرق 

اإلسكندرية

دمنهورأحمد عبد املنعم عبد احلميد البسيونىرئيس أ2812

شرق 

اإلسكندرية

دمنهورحسام عبد الفتاح محمد عبد احلميد أبو سالمرئيس ب531

شرق 

اإلسكندرية

دمنهورمحمد فتحى عبد املقصود سيد أحمدرئيس ب1082

شرق 

اإلسكندرية
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محكمة غرب اإلسكندرية االبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

مإليها

إيتاى البارودمحمد محمدى محمد محمد ماجوررئيس أ417
غرب 

اإلسكندرية

كفر الشيخمحمد جالل عبد السالم الزنقلىرئيس أ795
غرب 

اإلسكندرية

كرمي أحمد سامى محمد حسنى محمد توفيقرئيس أ902
شرق 

اإلسكندرية

غرب 

اإلسكندرية

إيتاى البارودممدوح زكى محمود حسنيرئيس أ981
غرب 

اإلسكندرية

إيتاى البارودالعميد ثروت رزق حميدهرئيس أ995
غرب 

اإلسكندرية

إيتاى البارودمحمد ممدوح عبد العزيز الركابىرئيس أ1114
غرب 

اإلسكندرية

كفر الشيخأحمد فكرى عيسوى فايدرئيس أ1337
غرب 

اإلسكندرية

إيتاى البارودمحمد فتح الله مبروك مطررئيس أ1585
غرب 

اإلسكندرية

إيتاى البارودمعتز إبراهيم محمد عبد النبىرئيس أ1759
غرب 

اإلسكندرية

دكرنسأحمد محمد مصطفى كامل تيرانلىرئيس أ1883
غرب 

اإلسكندرية

احمللة الكبرىخالد أحمد عيسى عرجاوىرئيس أ1884
غرب 

اإلسكندرية

إيتاى البارودباسم جابر حسن اليظىرئيس أ1909
غرب 

اإلسكندرية

إيتاى البارودعلى محمد حلمى عبد اللطيف مبروك الصيفىقاضى997
غرب 

اإلسكندرية
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محكمة مرسى مطروح اإلبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

مرسى مطروحسوهاجأحمد على عبد العزيز محمود الرملىرئيس أ546

أحمد جالل عبد الفتاح املالحرئيس أ1068
شرق 

اإلسكندرية

مرسى مطروح

أحمد فتحى حسن مصطفىرئيس أ1072
شرق 

اإلسكندرية

مرسى مطروح

عمرو زغلول محمود البلشىرئيس أ1104
شرق 

اإلسكندرية

مرسى مطروح

وليد البشرى محمد الشوربجىرئيس أ1312
شرق 

اإلسكندرية

مرسى مطروح

مرسى مطروحبورسعيدهانى محمد عثمان أحمد عثمانرئيس أ1375

عمرو هانى عبد احلميد خالفرئيس أ1500
غرب 

اإلسكندرية

مرسى مطروح

شمال القاهرةأحمد محمد رفعت أحمد اإلمامرئيس أ2014
مرسى مطروح

محكمة غرب طنطا اإلبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

إليها
م

غرب طنطااحمللة الكبرىمحمد محمد عبد الفتاح رضوانرئيس أ760

غرب طنطاجنوب القاهرةمحمد فخرى الدين عبد احلميد عبد املجيدرئيس أ1163

غرب طنطاالقاهرة اجلديدةمحمود محمد الصاوى سليمرئيس أ1344

غرب طنطاالزقازيقأحمد نصر السيد قطب قنديلرئيس ب590

غرب طنطاإيتاى البارودإسالم حمدى محمد شحاته بدررئيس ب716
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

مإليها

غرب طنطابورسعيدمؤيد عبد اللطيف السيد زيدانرئيس ب749

غرب طنطااملنيامدحت هانى أحمد حسنني ساعىقاضى79

محكمة شرق طنطا اإلبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

مإليها

شرق طنطاجنوب القاهرةطارق عبد احلميد عبد احلميد محمودرئيس أ635

شرق طنطاشمال القاهرةأحمد محمد البسيونى عبد العال علىرئيس أ797

شرق طنطاجنوب القاهرةمحمد منصور الشبراوى محمود عزيزةرئيس أ935

شرق طنطامرسى مطروحأحمد محمد محمد سليمانرئيس أ1187

شرق طنطادمياطأحمد على توفيق شحاتهرئيس أ1253

إيهاب نبيل محمود السرجناوىرئيس أ1339
شرق 

اإلسكندرية

شرق طنطا

شرق طنطاشمال القاهرةناجى محمد ناجى شعالنرئيس أ1602

شرق طنطاشبرا اخليمةخالد محمد فادى مختار عبد اللهرئيس أ1623

شرق طنطاحلوانمحمد أحمد عبد الشافى عامررئيس أ1795

شرق طنطاشبني الكومبكر عبد احلليم بكر شرفرئيس أ1823

شرق طنطاههياأحمد فتحى عبد احلميد زيدانرئيس أ1902

شرق طنطاكفر الشيخعمرو سامى عبد احلفيظ شعبانرئيس أ1903

شرق طنطاطنطالبنى عبد احلميد السيدرئيس أ2043

شرق طنطادمياطخالد أبو بكر الصديق محمد حسانرئيس أ2067

شرق طنطادمياطأحمد محمد عبد القادر على صبحرئيس أ2168
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

مإليها

شرق طنطاكفر الشيخأحمد محروس عبد الرازق على عجرمةرئيس أ2175

أحمد عبد الوهاب حافظ محمد نصررئيس أ2411
شرق 

اإلسكندرية

شرق طنطا

شرق طنطادمياطمحمود عبد احلميد حامد سليمانرئيس أ2473

شرق طنطاطنطانور احلياة محمد مصطفى صقررئيس أ2733

شرق طنطادكرنسمحمد صالح محمد مشرفرئيس أ2751

شرق طنطاجنوب بنهاأحمد شوقى عبد الستار السلكاوىرئيس أ2753

شرق طنطاكفر الشيخأمين زيادة زيادة يوسف راشدرئيس ب926

محكمة جنوب الزقازيق اإلبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

جنوب الزقازيقسوهاجأحمد محمدى زكى الشنوانىرئيس أ776

جنوب الزقازيقشبرا اخليمةشريف أحمد حسن أحمدرئيس أ991

جنوب الزقازيقههياأحمد محمد نبيل زكى محمد كفافىرئيس أ1179

جنوب الزقازيقشمال القاهرةمايكل مجدى أمني جرجسرئيس أ1180

جنوب الزقازيقشمال القاهرةعمرو أحمد عبده عبده الشرباصىرئيس أ1197

جنوب الزقازيقههياعالء الدين عبد الغنى موسى عبد الغنى صالحرئيس أ1237

جنوب الزقازيقههياحسام حسني أيوب السيدرئيس أ1510

جنوب الزقازيقشمال القاهرةإسالم صبحى جميل الهرميل11931525

جنوب الزقازيقشمال القاهرةريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمىرئيس أ1580

جنوب الزقازيقدكرنسأمين أحمد عبد الظاهر الطيب رئيس أ1594

جنوب الزقازيقحلوانأحمد على حسني محمد عطيةرئيس أ1809
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

مإليها

جنوب الزقازيقشبرا اخليمةحازم حسن عبد الباقى علىرئيس أ1815

جنوب الزقازيقههيامحمد أحمد باشا عبد احلميد عوضرئيس أ1918

جنوب الزقازيقبنهامحمد محمود أنور محمد غنيمرئيس أ2193

جنوب الزقازيقالزقازيقعبد الناصر على إبراهيم علىرئيس أ2203

جنوب الزقازيقاجليزةحسام الدين السيد بسيونى محمد البدوىرئيس أ2324

جنوب الزقازيقالقاهرة اجلديدةمحمد طالل راضى حشيشرئيس أ2424

جنوب الزقازيقههيازكى سمير زكى السيدرئيس أ2626

جنوب الزقازيقاإلسماعيليةمحمد عبد املؤمن محمد جادرئيس أ2699

جنوب الزقازيقدكرنسطارق عطية محمد شيخ العرب عطيةرئيس أ2790

جنوب الزقازيقاإلسماعيليةأحمد عماد الدين محمد رشدى مكاوىرئيس أ2826

جنوب الزقازيقكفر الشيخعمرو مجدى محمد البنارئيس ب724

جنوب الزقازيقشبرا اخليمةمحمد حامد شاكر أحمد حامد صقررئيس ب880

جنوب الزقازيقههيامحمد السيد محمود محمد إسماعيلرئيس ب905

جنوب الزقازيقالزقازيقمحمود أمين محمود أبو شادىقاضى509

جنوب الزقازيقدمنهورمحمد محمد عبد الهادى إمامقاضى1078

محكمة شمال الزقازيق اإلبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

إليها
م

شمال الزقازيقجنوب القاهرةأسامة أحمد محمود عبد الرحمنرئيس أ243

شمال الزقازيقجنوب القاهرةأحمد محمد أنور أحمد مرسى أحمدرئيس أ799

شمال الزقازيقشمال القاهرةمحمد أحمد أحمد شاهنيرئيس أ864
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

مإليها

شمال الزقازيقشمال اجليزةمحمد فوزى حسن عبد اللهرئيس أ866

شمال الزقازيقحلوانمحمد فوزى نعمان السيد غامنرئيس أ906

شمال الزقازيقالزقازيقمحمد عبد الله عباس عبد الرحمن إبراهيمرئيس أ1018

شمال الزقازيقشمال الزقازيقأحمد محمد على عرفهرئيس أ1228

شمال الزقازيقحلوانمراد محمد مراد عبد احلىرئيس أ1561

شمال الزقازيقالزقازيقأحمد عالء الدين محمد على مرشدىرئيس أ1656

شمال الزقازيقحلوانعامر محمد أحمد درويشرئيس أ1723

شمال الزقازيقالزقازيقمحمد حسني عبد احلميد عطيةرئيس أ1872

شمال الزقازيقشبني الكومحازم أحمد سامى توفيق مصطفى بدررئيس أ1911

أسامة عبد الله يوسف إمام ندارئيس أ2072
السادس من 

أكتوبر

شمال الزقازيق

شمال الزقازيقجنوب القاهرةحامت أحمد يوسف أيوبرئيس أ2182

شمال الزقازيقالزقازيقمحمد محمود عمر هاشمرئيس أ2434

شمال الزقازيقجنوب سيناءأحمد مجدى خميس محمدرئيس أ2444

شمال الزقازيقالزقازيقإسالم عادل فوزى مصطفىرئيس أ2579

شمال الزقازيقاإلسماعيليةمحمد محمد مختار القفاصرئيس أ2742

شمال الزقازيقشبرا اخليمةمحمد محمد جنيب محمد التونسى سليمانرئيس ب722

محكمة جنوب املنصورة اإلبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

إليها
م

جنوب املنصورةشمال القاهرةتامر عبد الرحمن محمود حسني43375
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

مإليها

جنوب املنصورةدمياطإيهاب الدين حسني عبد الكرمي حسني قنديل157489

جنوب املنصورةاجليزةأحمد محمود صديق برهام226558

جنوب املنصورةشبرا اخليمةسحر حمد عبد املاجد حمد259591

جنوب املنصورةدمياطمحمد حلمى مأمون إبراهيم عبد النبى390722

جنوب املنصورةشمال القاهرةد. محمد فتحى محمد أنور عزت628960

جنوب املنصورةشمال القاهرةسمير سامى توفيق عبد الله6841016

جنوب املنصورةشمال القاهرةصالح الدين مجدى عبد املقصود إبراهيم الشاهد7011033

جنوب املنصورةشمال القاهرةمحمد عبد الله عبد العزيز عبد اجلوادرئيس أ1097

جنوب املنصورةشمال القاهرةأحمد وائل حسني محمد السيد علىرئيس أ1109

جنوب املنصورةشمال القاهرةأحمد فتحى جوده عبد املقصود7941126

جنوب املنصورةشمال القاهرةأحمد عبد السميع عبد الله محمود شرف الدين8151147

جنوب املنصورةبنهاد. شيرين محمد حسنى ياسني8201152

جنوب املنصورةشمال القاهرةإيهاب محمد عبد العزيز محمد عبد اللطيف8751207

جنوب املنصورةاجليزةعلى السعيد على السعيد قزامل8871219

جنوب املنصورةشمال القاهرةأحمد محمود جمال الدين أبو رية10221354

جنوب املنصورةشمال القاهرةأحمد سالمة أحمد عبد املجيد أبو عيد10421374

جنوب املنصورةشمال القاهرةحسني عصام الدين حسني محمد حسن محمود10441376

جنوب املنصورةشمال القاهرةمحمد أحمد على إبراهيم الزند11491481

جنوب املنصورةشمال القاهرةعلى محمد مدحت محمد محمد أبو حسني11751507

جنوب املنصورةشمال القاهرةأدهم رأفت أحمد أبو شادى11911523

شمال القاهرةشادى على محمد على عرايس11991531
جنوب املنصورة
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

مإليها

جنوب املنصورةاحمللة الكبرىإسالم سرى محمد بدوى اجلمل14231755

جنوب املنصورةاحمللة الكبرىياسر عبد اللطيف عبد اللطيف سويلم17082040

جنوب املنصورةاجليزةمحمد حمدى طه محمد سليم17332065

جنوب املنصورةاحمللة الكبرىأحمد محمد منصور إسماعيل17432075

جنوب املنصورةشمال القاهرةأحمد محمد بهجت محمود شاور18252157

جنوب املنصورةشمال القاهرةاملصطفى محمد العابد اجلنجيهى19552287

جنوب املنصورةبورسعيدياسر أحمد فؤاد املدنى عبد الوهاب19732305

جنوب املنصورةاجليزةأحمد على ساملان على19942326

جنوب املنصورةشمال القاهرةباسم أحمد محمد طاهر أبو املعالى20292361

جنوب املنصورةشمال القاهرةيحيى عبد السالم عبد احلميد عبد اجلواد الشاهد20492381

جنوب املنصورةطنطاعمرو محمد العوضى دياب22052537

جنوب املنصورةطنطاأحمد السعيد املنشاوى عتمان22532585

جنوب املنصورةشمال املنصورةإسالم عباس عبد احلميد أرناؤطرئيس أ2383

جنوب املنصورةشمال املنصورةأحمد محمد عبد الهادى السيد جودةرئيس أ2398

جنوب املنصورةشبني الكومكامل عصام كامل عجوررئيس ب966

جنوب املنصورةاجليزةمحمد محمود عبد الله محمود سالمرئيس ب970

محكمة شمال املنصورة اإلبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

إليها
م

شمال املنصورةدمنهورمحمد حسن السيد السيد عاشوررئيس أ26

شمال املنصورةشبر اخليمةسامح محمد محمد الغرباوىرئيس أ726
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

مإليها

شمال املنصورةشبرا اخليمةأمين حسني عبد املعتمد حمدانرئيس أ763

شمال املنصورةجنوب القاهرةعبد الرحمن أحمد عبد الرحمن الزواوىرئيس أ842

شمال املنصورةشبرا اخليمةعادل أبو املعارف أحمد أحمد عبد الهادىرئيس أ898

شمال املنصورةشبرا اخليمةمحمد محمد محمد محمد عطيةرئيس أ912

شمال املنصورةجنوب القاهرةعبد العزيز متولى عبد العزيز محمدرئيس أ1101

شمال املنصورةشمال القاهرةشريف محمود سامى محمد عطارئيس أ1181

شمال املنصورةالقاهرة اجلديدةهشام أحمد على عليوهرئيس أ1279

شمال املنصورةالقاهرة اجلديدةأحمد مصطفى محمد إبراهيم مشرفرئيس أ1282

شمال املنصورةدكرنسأحمد نور الدين يوسف عبد القادررئيس أ1316

شمال املنصورةشبرا اخليمةأحمد محمد سامى إبراهيم معاطىرئيس أ1462

عالء أحمد غيث إبراهيم أبو جبلرئيس أ1509
شرق 

اإلسكندرية

شمال املنصورة

محمد كمال حسن على سراجرئيس أ1527
شرق 

اإلسكندرية

شمال املنصورة

شمال املنصورةالقاهرة اجلديدةأحمد منصور أحمد القاضىرئيس أ1540

شمال املنصورةشبني الكومتامر محمد عبد الوارث حبيبرئيس أ1605

شمال املنصورةجنوب القاهرةشريف إبراهيم السيد طهرئيس أ1862

شمال املنصورةالقاهرة اجلديدةمحمد فرج يوسف مصطفىرئيس أ1940

شمال املنصورةدمنهورأحمد عاطف عبد العزيز ميدانرئيس أ1995

شمال املنصورةالقاهرة اجلديدةمنار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيمرئيس أ2044

شمال املنصورةالقاهرة اجلديدةأحمد فاروق صالح عثمانرئيس أ2229

شمال املنصورةدمياطياسر صالح الدين عثمان زغلولرئيس أ2341
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

مإليها

شمال املنصورةاملنصورةأحمد محمد أحمد مرشدرئيس أ2375

شمال املنصورةالقاهرة اجلديدةمحمد بهى الدين عبد الرحيم حسنيرئيس أ2397

شمال املنصورةالقاهرة اجلديدةأشرف عاصم أبو بكر سيد أحمدرئيس أ2415

شمال املنصورةدمياطمحمد يسرى ماهر إبراهيمرئيس أ2545

شمال املنصورةدمياطمحمود السعيد السعيد الكفراوىرئيس أ2604

شمال املنصورةدكرنسمحمد يوسف سيد مرسىرئيس أ2663

عبد احلميد عوض عبد القوى الزناتىرئيس ب54
شرق 

اإلسكندرية

شمال املنصورة

شمال املنصورةالقاهرة اجلديدةأجنى حسني على حسني على مسعودرئيس ب509

شمال املنصورةدمنهورعبد الرحمن محمد صفوت جاد نصررئيس ب859

شمال املنصورةشمال املنصورةمحمود أسامة محمود صبرى الديبرئيس ب1052

محكمة شبني الكوم اإلبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

شبني الكومشبرا اخليمةأنس إسماعيل مصطفى محمد إسماعيلرئيس أ432

شبني الكوماحمللة الكبرىأحمد محمد صبرى نبوى نوررئيس أ705

شبني الكومشبرا اخليمةمحمد احلفنى محمد غامنرئيس أ771

شبني الكومبنهاطارق عبد الرحمن فهمى محمدرئيس أ915

شبني الكومالقاهرة اجلديدةالهيثم املعتز محمد طه مرسىرئيس أ924

شبني الكوماجليزةسعد إبراهيم محمد إسماعيلرئيس أ1154

شبني الكومشبني الكومأحمد محمد مجدى محمد الطاهررئيس أ1226
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

مإليها

شبني الكومجنوب القاهرةأحمد محمد محمود سعفانرئيس أ1231

شبني الكومبنهاباسم محمد الشحات أبو املجد الشعراوىرئيس أ1280

شبني الكوماحمللة الكبرىمحمد شبل حسن عيسىرئيس أ1338

شبني الكومشمال القاهرةمحمد حسنى أحمد محمد الضبعرئيس أ1366

محمد السباعى الكومى السباعىرئيس أ1430
شرق 

اإلسكندرية

شبني الكوم

شبني الكومشمال القاهرةخالد سعيد إبراهيم املالحرئيس أ1579

شبني الكومبنهاهانى عبد الفتاح عيسى عبد الفتاحرئيس أ1694

شبني الكوممرسى مطروحشريف السيد عبد العزيز الهنداوىرئيس أ1789

شبني الكومشمال القاهرةإيهاب مجدى غالى إسكندر نصير14491781

شبني الكومبنهاعبد العزيز محمد عبد العزيز بيومى الباجورىرئيس أ1828

شبني الكومشبني الكومباهر سعد صديق العجوزرئيس أ1994

شبني الكومبنهامحمد حسن على أبو العالرئيس أ2035

شبني الكومشمال القاهرةمحمد يوسف عبد اجلليل أحمدرئيس أ2148

شبني الكومشبني الكوممحمود إبراهيم أحمد رفعت إبراهيمرئيس أ2204

شبني الكوماإلسماعيليةأحمد هالل أحمد هالل محمدرئيس أ2586

شبني الكومالفيومأحمد محمد ناجى محمود صبحى عامررئيس أ2727

شبني الكومكفر الشيخسمير بدر عبد السالم إسماعيلرئيس أ2789

شبني الكومالزقازيقأحمد رجب محمد املوزىرئيس ب569

شبني الكومالزقازيقأحمد أبو الفتوح محمد املرغنى حبلصرئيس ب608

شبني الكومالبحر األحمررفعت فيصل فرج أحمدرئيس ب629
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية

احملكمة املنقول 

مإليها

شبني الكوماملنصورةأحمد طلعت محمد أحمد عبد الله الشيخرئيس ب1077

أحمد يسرى عبد الاله محمد عبد الكرميقاضى825
شرق 

اإلسكندرية

شبني الكوم

محكمة شمال دمنهور اإلبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

شمال دمنهورطنطاحسن يوسف محمد إسماعيلرئيس أ562

شمال دمنهورطنطاإيهاب أحمد حافظ مشهوررئيس أ653

طاهر جابر محمد خليل اخلراشرئيس أ1134
شرق 

اإلسكندرية

شمال دمنهور

أحمد عاطف أحمد إبراهيم اخلولىرئيس أ1170
شرق 

اإلسكندرية

شمال دمنهور

شمال دمنهورجنوب دمنهورأحمد عبد املجيد أحمد مهابةرئيس أ1176

محمد فاروق سليمان حواسرئيس أ1382
شرق 

اإلسكندرية

شمال دمنهور

شمال دمنهورمرسى مطروحسامح سعيد محمد رشاد إبراهيمرئيس أ1397

شمال دمنهورإيتاى البارودعالء فتحى محمد محمد اخلراشىرئيس أ1917

شمال دمنهورطنطامصطفى محمد مصطفى محمد رفاعىرئيس أ1924

شمال دمنهورإيتاى البارودمصطفى محمود مصطفى عبد الرحيمرئيس ب651

أسامة محمد مصطفى حسنرئيس ب680
شرق 

اإلسكندرية

شمال دمنهور

شمال دمنهورإيتاى البارودعماد الدين عادل محمد السيدرئيس ب796

شمال دمنهورإيتاى البارودأحمد عبد الرازق حسنى عبد اللطيفرئيس ب951

شمال دمنهوركفر الشيخإبراهيم محمد إبراهيم شلبىرئيس ب1085
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محكمة جنوب دمنهور اإلبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

محمد محمد عبد املقصود قنطوشرئيس أ116
غرب 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

أحمد أحمد محمد حشيشرئيس أ945
شرق 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

محمد عبد الرازق محمد عبد الرحمنرئيس أ1023
شرق 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

محمد فخرى رزق الشافعىرئيس أ1125
شرق 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

على محمد على إبراهيمرئيس أ1145
شرق 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

املعتز بالله حمدى أحمد السيد علوفهرئيس أ1164
شرق 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

مصطفى جالل على حسن عامررئيس أ1251
شرق 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

عمرو عبد الرازق محمد عبد الرحمنرئيس أ1310
شرق 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

عمرو أحمد عيسى عرجاوىرئيس أ1353
شرق 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

جنوب دمنهوركفر الشيخأحمد عبد الكرمي عبد العزيز عبد الكرميرئيس أ1503

أحمد يحيى إسماعيل أحمد محمدرئيس أ1511
غرب 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

أحمد محمد موسى أبو العيننيرئيس أ1521
غرب 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

شريف مصطفى حافظ أحمد قنديلرئيس أ1522
شرق 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

محمد مصطفى مصطفى درويشرئيس أ1529
شرق 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

أمين أحمد أحمد أحمد الشقرئيس أ1559
غرب 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

جنوب دمنهورإيتاى البارودمحمد محمود حمدى على محمد إبراهيمرئيس أ1630

جنوب دمنهوركفر الشيخمحمود أحمد أحمد أحمد سالمرئيس أ1730

جنوب دمنهورشبرا اخليمةحسام محمد أحمد أبو فطيرةرئيس أ1949

جنوب دمنهورطنطامحمد عبد الرحمن محمود عبد املجيدرئيس أ2032

جنوب دمنهورشبني الكومعبد الله عبد املنعم عبد الفتاح عبد احلىرئيس أ2059

جنوب دمنهوردمنهورطارق محمد جاد الله محمد خطابرئيس أ2096

تامر محمد إبراهيم اجلمالرئيس أ2223
شرق 

اإلسكندرية
جنوب دمنهور

جنوب دمنهورطنطاشيماء عبد احلى محمد عبد القادر الشريفرئيس ب508

جنوب دمنهوردمنهورعبد احلسيب حمدى عبد احلسيب حسنرئيس ب827

محكمة كفر الشيخ اإلبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

محمود محمد محمد شتا أبو سعدرئيس أ694
شرق 

اإلسكندرية
كفر الشيخ
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

محمد عبد الفتاح محمد محمد الشرقاوىرئيس أ769
شرق 

اإلسكندرية
كفر الشيخ

كفر الشيخإيتاى البارودمصطفى أحمد فراج حسنيرئيس أ838

كفر الشيخبنهاخالد محمد محمد غزىرئيس أ928

محمد عبد الفتاح عبد العاطى مشرفرئيس أ954
شرق 

اإلسكندرية
كفر الشيخ

محمد حسني حسني الطويلرئيس أ1287
غرب 

اإلسكندرية
كفر الشيخ

كفر الشيخشبرا اخليمةمحمود محمد عبد القادر خليفةرئيس أ1542

كفر الشيخاحمللة الكبرىأشرف الشربينى السيد على يوسفرئيس أ1547

أحمد فهمى محمد أمني قاسمرئيس أ1569
غرب 

اإلسكندرية
كفر الشيخ

كفر الشيخشبني الكومعبد املؤمن عبد احلميد عبد املؤمن السعدنىرئيس أ1624

كفر الشيخشبني الكومإسالم محمد عبد العزيز راشدرئيس أ1687

كفر الشيخاحمللة الكبرىمحمد رجب مبروك السيدرئيس أ1709

كفر الشيخجنوب القاهرةمحمود محمد محمود محمد شاهنيرئيس أ1860

أحمد محمد سامى محمد منير حنتيرهرئيس أ1864
السادس من 

أكتوبر
كفر الشيخ

كفر الشيخاحمللة الكبرىأحمد عبد احلليم عبد الرحيم الغمرينىرئيس أ2147

كفر الشيخجنوب القاهرةمحمد ممدوح محمد إبراهيم عليوهرئيس أ2253

عمرو فايق أحمد خليفةرئيس أ2286
غرب 

اإلسكندرية
كفر الشيخ
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احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

كفر الشيخاحمللة الكبرىمحمد عالء الدين محمد محمد شومانرئيس أ2345

أحمد حسن عبد الله زويلرئيس أ2422
غرب 

اإلسكندرية
كفر الشيخ

كفر الشيخاجليزةطارق السيد عبد املعطى إبراهيم حمودهرئيس أ2466

كفر الشيخاحمللة الكبرىأحمد نبيل زكى أبو عامررئيس أ2658

كفر الشيخإيتاى البارودعمرو عوض محمد إبراهيم خليفةرئيس أ2676

كفر الشيخدمنهورمصطفى مجدى عبد الله الشافعىرئيس أ2759

كفر الشيخدمنهورمختار مصطفى مختار كشكرئيس أ2763

كفر الشيخدمنهورمحمد عبد احلميد عمران محمدرئيس أ2776

كفر الشيخشبني الكوممحمد الهادى محمدى شحاتهرئيس ب574

كفر الشيخبنهامحمد أحمد عبد السالم على عبد السالمرئيس ب679

كفر الشيخبنهاأحمد محمد احلسينى عبد الستار األحولرئيس ب694

كفر الشيخكفر الشيخعبد املجيد عبد العظيم عبد املجيد رضوانرئيس ب1122

كفر الشيخدمياطأحمد محمد أحمد السبعرئيس ب1132

محكمة دمياط اإلبتدائية

احملكمةاالســــــــــــــــــــــــمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

دمياطدكرنسمحمد نعيم حسن سليمرئيس أ358

دمياطاملنصورةد. سامية محمد يوسف شحاتهرئيس ب507
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

دمياطشمال القاهرةعمرو ممدوح سيف أحمدقاضى562

دمياطاملنصورةمصطفى محمود منصور أحمد جبارهرئيس ب567

دمياطاملنصورةهشام محمد فتوح السيد عالمرئيس ب584

دمياطشمال القاهرةمحمد عبد القادر أحمد عوض عطا اللهرئيس ب904

دمياططنطاأحمد عمر رضوان إبراهيم جعفرقاضى594

محكمة بورسعيد االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

بورسعيدشمال القاهرةمحمد عثمان السعيد عبد احلميد هاشمرئيس أ964

بورسعيدشمال القاهرةمحى الدين أحمد حسني عرفةرئيس أ992

بورسعيددمياطمحمد أحمد صالح الدين جبر ضيفرئيس أ1087

بورسعيدههيارامى أحمد مجدى علي محمدرئيس أ1162

محكمة اإلسماعيلية االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

اإلسماعيليةالبحر األحمرمصطفى محمد الصغير محمد أحمد قاسمرئيس ب659

اإلسماعيليةاملنصورةأحمد محمد عبد العزيز أحمدرئيس ب828

اإلسماعيليةدمنهورأحمد عطا أحمد سليمرئيس ب899

اإلسماعيليةحلوانمحمد محسن محمد الباز املتيمرئيس ب929

اإلسماعيليةههياأحمد عبد الفتاح بيومى حجازىرئيس ب1092

اإلسماعيليةكفر الشيخإسالم محمود عبد الله علي إبراهيمقاضى761
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محكمة شمال سيناء االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

شمال سيناءجنوب القاهرةوائل فاروق فريد محمد أبو شادىرئيس أ1055

شمال سيناءشمال القاهرةأمين طه عوض غازى محمدرئيس أ2638

محكمة السويس االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

السويسأسوانجورج وصفى ناشد بسطوروسرئيس أ384

السويسأسوانعمرو محمد صالح الدين محمد يوسفرئيس أ529

منتدب السويسدمنهورأحمد وائل إمام مصطفى إبراهيمرئيس أ601

السويسدكرنسرامى محمد عامر محمد جادورئيس أ2077

السويساملنصورةأحمد السيد أحمد أحمد عبد اخلالقرئيس ب518

السويسههيامروان إبراهيم إسماعيل إبراهيمرئيس ب672

السويسههياخالد إبراهيم الدسوقى محمد كامل الفخرانىرئيس ب711

السويساحمللة الكبرىأحمد عادل أحمد أحمد الصفتىرئيس ب799

السويساحمللة الكبرىمحمد إبراهيم محمد الغريب جاللرئيس ب822

السويسكفر الشيخمحمد عادل حسني كامل مصطفىرئيس ب830

السويسكفر الشيخإيهاب عالء عبد احلميد البناقاضى736

السويسطنطامحمد السيد عيد نايل عوضقاضى747
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محكمة جنوب سيناء االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

جنوب سيناءجنوب سيناءأحمد محمد فخرى محمد سليمان سعدرئيس أ581

جنوب سيناءشمال القاهرةأحمد محمود محمد حسنني الغزاوىرئيس أ1051

جنوب سيناءشمال القاهرةمحمد البرعى محمد البرعىرئيس أ1137

جنوب سيناءشبرا اخليمةأحمد محمد الصغير عبد العظيم أحمدرئيس أ1273

جنوب سيناءدكرنسمحمود مصطفى محمد الكومىرئيس أ2382

جنوب سيناءههياأسامة محمد فايز محمد الهادى عاشوررئيس ب598

جنوب سيناءههيامحمد ممدوح سليمان محمدرئيس ب686

محكمة الفيوم االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

الفيوماجليزةمحمد يوسف سيد يوسفرئيس أ357

الفيومالفيومبهاء طلعت لويس مقاررئيس أ501

الفيومحلوانمحمد زغلول عبد الباسط عبد التوابرئيس أ648

الفيومحلوانإسالم محمد محمد سيد أحمد حسانرئيس أ703

رئيس أ740
محمد عادل عبد احلميد عبد الغنى 

احلينى
الفيوماجليزة

الفيومشبني الكومباهر حسن حسن حنفىرئيس أ967

الفيوماجليزةأحمد عبد املنعم أحمد طبوشهرئيس أ985

الفيوماجليزةأحمد مصطفى أبو العمران أحمد أبو طالبرئيس أ1053

الفيوماجليزةأدهم محمد سعيد عبد السالم إبراهيمرئيس أ1081
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

الفيومبنى سويفهانى عبد املنعم حسني حسانرئيس أ1085

الفيوماجليزةأحمد محمد صادق محمد عبد احلافظرئيس أ1093

الفيومبنى سويفمحمد سمير فايزى عبد احلميدرئيس أ1110

الفيومشمال القاهرةمصطفى محمد صالح محمودرئيس أ1116

الفيومبنى سويفحسام محمد فريد عبد احلفيظرئيس أ1119

الفيومدكرنسمحمود عزت عبد احلكم عبد احلميدرئيس أ1121

الفيوماجليزةأحمد محمد محمد جابر أحمد الشريفرئيس أ1143

الفيومبنى سويفمحمد طلعت محمد أحمدرئيس أ1158

الفيومقناسامح أحمد محمود علي أبو مسلمرئيس أ1165

الفيومبنى سويفمحمد أحمد عبد الله الشحاترئيس أ1172

الفيومبورسعيدمصطفى محمد الشيخ علي أبو زيدرئيس أ1250

الفيوماجليزةمحمد ناجى أحمد عبد العظيمرئيس أ1331

علي نصرت حسني محمدرئيس أ1341
السادس من 

أكتوبر
الفيوم

الفيومبنى سويفمحمد وجدى محمد عيادرئيس أ1343

الفيومبنى سويفأحمد محمد الشريف عبد الغفار مهرانرئيس أ1371

محمد عمر صوفى عثمانرئيس أ1491
السادس من 

أكتوبر
الفيوم

الفيومبنى سويفمصطفى عبد الله فتحى عبد املجيدرئيس أ1502

محمد محمود محمد عبد العليمرئيس أ1571
السادس من 

أكتوبر
الفيوم

الفيومدمنهورخالد أشرف عزت عبد الباقى الشريفرئيس أ1597
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

الفيوماحمللة الكبرىأحمد سمير عبد املجيد عبد العليم اجلمالرئيس أ1880

الفيومحلوانإسالم خميس علي مجاور عمارقاضى815

محكمة بنى سويف االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

بنى سويفاملنيامحمد أحمد عمر حسني قايدرئيس أ744

بنى سويفمنفلوططه صالح الدين طه الدالىرئيس أ819

بنى سويفالفيومعماد أحمد أحمد إبراهيم حجازىرئيس أ861

بنى سويفاجليزةأحمد محمد عبد اللطيف محمدرئيس أ909

بنى سويفشبني الكوممحمد علي محمد الششتاوىرئيس ب939

بنى سويفاجليزةمحمد محمد سيد محمد عطوةرئيس أ957

بنى سويفشمال القاهرةعبد الرحمن مجدى محمود حزينرئيس أ986

بنى سويفشمال القاهرةمحمود صبرى إسماعيل الطباخرئيس أ987

بنى سويفالفيومد . عمرو علي عبد املنعم عليرئيس أ1049

بنى سويفمرسى مطروحأحمد محمد إبراهيم شقيررئيس أ1071

بنى سويفاجليزةإيهاب محمد جمال أحمد كاملرئيس أ1082

بنى سويفالفيوممحمد أحمد مصطفى أحمدرئيس أ1139

بنى سويفحلوانحسام عبد الله محمود أبو السعودرئيس أ1149

محمد سعيد محمود جنيدىرئيس أ1151
السادس من 

أكتوبر
بنى سويف

بنى سويفقناشريف طه محمد عبد اللطيفرئيس أ1191
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

بنى سويفشبرا اخليمةأحمد مصطفى علي حسن بدررئيس أ1223

أحمد عبد الناصر محمد عبد احلميدرئيس أ1284
السادس من 

أكتوبر
بنى سويف

عبد املجيد محمد عبد املجيد عبد الوهابرئيس أ1290
السادس من 

أكتوبر
بنى سويف

بنى سويفالفيومعاطف السيد محمد سالمرئيس أ1293

بنى سويفالفيوممحمد أحمد طه أحمدرئيس أ1300

بنى سويفاألقصرأحمد مكرم عيسى عبد املولىرئيس أ1321

بنى سويفجنوب القاهرةأحمد حسن السيد محمد بسيونىرئيس أ1328

بنى سويفاجليزةمحمود محمد حسن منصور هاللرئيس أ1356

بنى سويفالفيوممحمد عشرى رشاد أحمدرئيس أ1369

أحمد بكرى عبد الله حسن السيدرئيس أ1370
السادس من 

أكتوبر
بنى سويف

بنى سويفالفيومعالء هالل عبد الرحمن صميدهرئيس أ1378

بنى سويفالفيومرامى إبراهيم محمود حمدى إسماعيلرئيس أ1389

مينا اسكندر عطية اسكندررئيس أ1415
السادس من 

أكتوبر
بنى سويف

بنى سويفمنفلوطمحمد عبد العظيم أبو الفضل حساننيرئيس أ1420

بنى سويفالفيومأحمد محمد فتحى زكى حسننيرئيس أ1423

سامح أحمد محمد سالمرئيس أ1431
السادس من 

أكتوبر
بنى سويف
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

طارق عباس عبد احلميد عليرئيس أ1463
السادس من 

أكتوبر
بنى سويف

أحمد السيد علي مصطفى األدهمرئيس أ1495
السادس من 

أكتوبر
بنى سويف

بنى سويفحلوانأحمد عمر حسني محمدرئيس أ1497

بنى سويفالفيومهانى عبد القوى حسني محروسرئيس أ1514

بنى سويفاجليزةمحمد مرسي سيد مرسىرئيس أ1518

بنى سويفالفيوممحمد محمود مصطفى أحمدرئيس أ1524

بنى سويفالفيومحسن سامى حسن أحمد بشيررئيس أ1573

بنى سويفالفيومبالل فتحى محمد حسنرئيس أ1617

بنى سويفاملنياهشام محمد أحمد أحمدرئيس أ1688

بنى سويفالفيومسيمون سمير زكرى بشارةرئيس أ1732

بنى سويفأسوانمحمد أحمد محمد سالمرئيس أ1745

بنى سويفسوهاجمحمود رمضان إبراهيم السيدرئيس ب562

طه محمد احلسينى عبد الفتاح اجلوهرىرئيس ب609
السادس من 

أكتوبر
بنى سويف

بنى سويفالبحر األحمرأحمد حسام قرنى حسن غريبرئيس ب611

بنى سويفالبحر األحمرعلي محمد علي حسن إسماعيلرئيس ب639

بنى سويفههياأحمد عبد املنعم إبراهيم عبد املجيدرئيس ب646

بنى سويفاملنيامحمود عبد املنعم حسني حسانرئيس ب758

أحمد كمال محمد محمد حساننيرئيس ب878
شمال 

الزقازيق
بنى سويف
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

بنى سويفاملنياأحمد صبحى إبراهيم محمدرئيس ب849

بنى سويفاحمللة الكبرىباسم محمد محمود الشوربجىرئيس ب925

بنى سويفشبني الكوممحمد عمر محمد مختار القاضىرئيس ب949

ربيع أحمد أحمد عبد اللطيفرئيس ب1040
السادس من 

أكتوبر
بنى سويف

بنى سويفحلوانمصطفى محمد ربيع أحمد عبد الصاحلنيرئيس ب1074

بنى سويفالبحر األحمرمحمود محمد مطيع حسن زكىرئيس ب1081

بنى سويفأسيوطأحمد فايز مصطفى أحمد باشاقاضى853

بنى سويفأسيوطأسامة أبو بكر الصديق حامد عبد العظيمقاضى993

بنى سويفاملنيا مصطفى علي نور الدين محمد علي الناطورىقاضى1457

محكمة املنيا االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

املنياأسوانمحمد سامح عمر عبد الباقىرئيس أ720

املنيااألقصرحامت عبد الفتاح سليمان عبد احلفيظرئيس أ1133

املنياأسوانعبد الله عبد الرازق عبد الله عبد الرازقرئيس أ1387

املنيابنى سويفأحمد فتحى محمد فراجرئيس أ1395

املنيابنى سويفأسامة محمد ممدوح عبد العظيم طهرئيس أ1717

املنياالفيوممصطفى رفعت محمود محمدرئيس أ1786

املنيامنفلوطمحمد شمس الدين مطاوع عبد احلافظرئيس أ1889

املنيااملنيامحمد أحمد أمني عبد التوابرئيس أ1946
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

املنيااملنياعالء صالح علي أبو صغيررئيس أ2768

املنياالزقازيقمحمد أشرف حسني قطبرئيس ب642

املنيااملنيامحمود حلمى محمد محمد عليرئيس ب727

املنياسوهاجمحمد عادل عبد العظيم محمدرئيس ب739

املنياالبحر األحمرحسن أحمد محمود خليفةرئيس ب770

املنياالوادى اجلديدمحمود رشاد فؤاد محمدرئيس ب1054

املنياأسوانمحمد طاهر بشتى أحمدرئيس ب1067

املنيااجليزةوائل أبو زيد سعداوى محمدرئيس ب1087

املنياقنامحمد سيد علي إبراهيمقاضى585

املنياقناعبد العزيز خورشيد حسن محمدقاضى701

محكمة شمال أسيوط االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

شمال أسيوطسوهاجمحمود زكريا كامل عرفانرئيس أ748

شمال أسيوطسوهاجيوسف عبد الرحمن محمد عبد الرحمنرئيس أ766

شمال أسيوطسوهاجشريف عبد الناصر توفيق صالح العطاررئيس أ911

شمال أسيوطمنفلوطأحمد عبد الراضى ثابت أحمدرئيس أ949

شمال أسيوطسوهاجمؤمن عبد الستار عبد الغنى أحمدرئيس أ951

شمال أسيوطسوهاجمحمد عثمان محمد عثمانرئيس أ980

شمال أسيوطمنفلوطوسيم عفت عزيز حنني كاملرئيس أ1025

شمال أسيوطالوادي اجلديدمحمد فؤاد محمد أحمد محاربرئيس أ1138
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

شمال أسيوطسوهاجإيهاب أحمد دهيس محمدرئيس أ1254

شمال أسيوطمنفلوطمحمد أحمد فؤاد مناع سيدرئيس أ1286

شمال أسيوطمنفلوطأشرف محمد خيرى محمد عبد احلميدرئيس أ1388

شمال أسيوطسوهاجأحمد عرفان صديق حسنيرئيس أ1411

شمال أسيوطمنفلوطأسامة علي محمد عليرئيس أ1642

شمال أسيوطمنفلوطأحمد مصطفى حسانني إبراهيمرئيس أ1650

شمال أسيوطمنفلوطجمال عبد الرحمن عبد الكرمي حسننيرئيس أ1668

شمال أسيوطسوهاجمحمد أحمد محرم الشيخ ناجى عبد السندرئيس أ1669

شمال أسيوطسوهاجمحمد إبراهيم محمد إبراهيم صقررئيس أ1693

شمال أسيوطسوهاجموسى همام علي موسيرئيس أ1705

شمال أسيوطاملنياعالء الدين سيد عبد املالك محمدرئيس أ1713

شمال أسيوطأسوانخالد محمد إبراهيم محمدرئيس ب532

شمال أسيوطالبحر األحمرمحمد ضياء عباس محمود محمدرئيس ب554

شمال أسيوطقنااملعتز بالله وجيه عبد املعز محمدرئيس ب607

شمال أسيوطسوهاجهانى أحمد أبو الفضل عليرئيس ب610

شمال أسيوطالبحر األحمرصالح الدين أسامة صالح الدين محمدرئيس ب617

شمال أسيوطالبحر األحمروائل محمد سعيد عبد اجلوادرئيس ب619

محكمة جنوب أسيوط االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

جنوب أسيوطأسوانمحمود محسن محمد حسن املهديرئيس أ830
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

جنوب أسيوطدكرنسإيهاب محمد إبراهيم عبد اجليدرئيس أ901

جنوب أسيوطاألقصرعماد محمد عبد الرحمن أحمد هديبرئيس أ965

جنوب أسيوطسوهاجخالد محمد محمد إبراهيمرئيس أ1017

جنوب أسيوطالوادى اجلديدأحمد سيد حسني محمدرئيس أ1041

جنوب أسيوطأسيوطأحمد محمد الطاهر عيسى غالبرئيس أ1061

جنوب أسيوطبنى سويفخالد حسن محمد خالدرئيس أ1073

جنوب أسيوطاملنياأحمد محمد صفوت طه السروجىرئيس أ1118

جنوب أسيوطسوهاجمصطفى سامح عمر عبد الباقىرئيس أ1129

جنوب أسيوطسوهاجمصطفى محمود مصطفى السيدرئيس أ1363

جنوب أسيوطاملنياعصام سالمة عطية السمانرئيس أ1515

جنوب أسيوطأسيوطمحمد سيد محمد عليانرئيس أ1635

جنوب أسيوطأسوانعمرو محمد عبد الرحمن سلطانرئيس أ1646

جنوب أسيوطأسيوطأحمد عبد الرحمن عبد العزيز نصررئيس أ1649

جنوب أسيوطأسوانعلي حسني محمد أبو عليورئيس أ1655

جنوب أسيوطالوادى اجلديدخالد عثمان محمد عثمانرئيس أ1671

جنوب أسيوطقناأحمد أبو املجد علي عيسىرئيس أ1748

جنوب أسيوطسوهاجأحمد علي إبراهيم محمد صقررئيس أ1765

جنوب أسيوطسوهاجمصطفى محمد رشاد البدري أحمدرئيس أ1788

جنوب أسيوطالبحر األحمرأحمد محمد أبو العال رفاعيرئيس أ1793

جنوب أسيوطسوهاجأحمد عبد العليم أحمد محمدرئيس أ1796

جنوب أسيوطاملنياأحمد ماهر محمود إبراهيم احلكيمرئيس أ1888
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

جنوب أسيوطأسوانأحمد حسن محمد خالدرئيس أ1896

جنوب أسيوطسوهاجمحمد أحمد محمد عبد اجلليلرئيس أ1934

جنوب أسيوطبنى سويفأدهم دويدار عبد احلميد دويداررئيس أ1996

جنوب أسيوطاملنيامحمد هانى مصطفى سيد محمد سيدرئيس أ2013

رئيس أ2632
أبو بكر الصديق عباس عيد محمد 

املصرى

السادس من 

أكتوبر
منفلوط

جنوب أسيوطحلوانأحمد عبد املنعم علي يوسفقاضى557

جنوب أسيوطالوادى اجلديدعلي نبيل عبد العظيم عبد احلكيمقاضى1081

محكمة الوادى اجلديد االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

الوادى اجلديدالفيومخالد عثمان قرنى عثمانرئيس أ1330

الوادى اجلديدبنى سويفعمرو محمد عباس عبد الفتاحرئيس أ1744

الوادى اجلديدأسيوطياسني سيد أحمد سليمرئيس أ2057

الوادى اجلديدبنى سويفحسام الدين كمال فايزى عبد احلميدرئيس أ2071

الوادى اجلديدالفيومعمرو أحمد عبد احلكيم مصطفىرئيس أ2074

الوادى اجلديدبنى سويفوليد محمود محمد عياطرئيس أ2080

الوادى اجلديدمنفلوطإسالم فؤاد أحمد صبرهرئيس أ2120

الوادى اجلديدبنى سويفإيهاب أحمد محمد محمد إسماعيلرئيس أ2124

الوادى اجلديدسوهاجمحمد هيثم فاروق محمد حسبرئيس أ2269

الوادى اجلديدأسوانمحمد عباس عبد العال محمدرئيس أ2325



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

الوادى اجلديدأسيوطمحمد أحمد محمد علي جاد املولى خضيررئيس أ2520

الوادى اجلديدمنفلوطوائل عفت عزيز حننيرئيس أ2587

الوادى اجلديدأسيوطعمرو محمد يوسف مكىرئيس أ2684

الوادى اجلديدالفيوممحمد إبراهيم محمد الطويلةرئيس أ2697

الوادى اجلديدأسيوطأحمد علي حسني محمد أبو غديررئيس أ2846

الوادى اجلديدأسيوطمحمد نعمان محمد عزيز الدينرئيس أ2862

محكمة سوهاج االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

سوهاجسوهاجعمرو سعد الدين طه الليثىرئيس أ383

سوهاجقناوائل محمود محمد علي أحمد القاضىرئيس أ484

سوهاجأسيوطعبد الرحمن نور الدين محمد أحمدرئيس أ998

سوهاجقنامحمد عبد الله عبد املوجود إسماعيلرئيس أ1012

سوهاجالبحر األحمرأحمد محمد أبو القاسم ثابت محمود الشريفرئيس أ1205

سوهاجاألقصررأفت محمود السيد محمودرئيس أ1350

سوهاجقنامحمد يحيى علي حفنىرئيس أ1638

سوهاجاجليزةأحمد أحمد عبد الرحمن إبراهيمرئيس أ1718

سوهاجقناعمرو محمد الباجى محمد محمدرئيس أ1733

سوهاجمنفلوطعصام الدين محمدين عزوز احمدرئيس أ1784

سوهاجمنفلوطمينا نبيل جنيب اسكندر هاريونرئيس أ1927

سوهاجمنفلوطعمرو صفاء الدين محمد ظافر أمنيرئيس أ1950
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

سوهاجمنفلوطمحمد األمير فياض عبد العظيم عبد احلافظرئيس أ1976

سوهاججنوب القاهرةجالل أحمد محمد اخلضرىرئيس أ1977

سوهاجأسوانفهد محمد علي ربيعرئيس أ2004

سوهاجأسيوطعالء الدين عبد احلافظ عبد العال عبد احلافظرئيس أ2050

سوهاجأسيوطبهاء حسني محمد أبو عليورئيس أ2051

سوهاجأسيوطأحمد علي حسن طليبةرئيس أ2052

سوهاجالبحر األحمرمحمد عنتر عبد املبدى أحمدرئيس أ2055

سوهاجشمال القاهرةمحمدى صالح محمدى أحمد السنوسيرئيس أ2133

سوهاجمنفلوطمحمود أحمد رضى محمود محمد عبد املنعمرئيس أ2216

سوهاجأسيوطزياد محمود عبده محمدرئيس أ2228

سوهاجاألقصرأمير رشاد أمير محمدرئيس أ2238

سوهاجقناضياء محمد محمد محمودرئيس أ2248

سوهاجأسوانمصطفى محمود السيد محمد السيد عوضرئيس أ2268

سوهاجاألقصرأحمد عزت إسماعيل عمررئيس ب682

سوهاجالوادى اجلديدحسام الدين أحمد أبو احلسن محمدرئيس ب691

سوهاجالبحر األحمرحمدى محمد أحمد سيد حسن الطويلرئيس ب698

سوهاجقناوليد رأفت شوقى برنابارئيس ب992

سوهاجقناكيرلس جرجس واقيم تاوضروسرئيس ب994

سوهاجأسوانعبد العليم سيد أنور سيدرئيس ب1089

سوهاجأسوانشريف محمد عبد احلميد محمودرئيس ب1112

سوهاجقنامحمود حمدى عبد الراضى عليقاضى563
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محكمة قنا االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

قنااألقصرمصطفى أحمد محمد نصرت املليجىرئيس أ817

قناجنوب سيناءوليد محمد عبد الله محمدرئيس أ1148

قناالبحر األحمرسليم محمد سعيد أبو الوفا أبو سحليرئيس أ1773

قنابنى سويفحسام محمود محمود إبراهيمرئيس أ1822

قناسوهاجمحمد أحمد محروس عبد القادررئيس أ1874

قناسوهاجالطاهر أحمد عبد الله إسماعيلرئيس أ2048

قناسوهاجأحمد بكرى حفنى أحمدرئيس أ2087

قناسوهاجمحمود محمد محروس محمدرئيس أ2107

قناسوهاجحمدى علي محمود أحمدرئيس أ2123

قناسوهاجمحمود عبد الكرمي محمود عبد املجيدرئيس أ2126

قناسوهاجهيثم محمد حسني اليمنىرئيس أ2167

قناسوهاجمصطفى إبراهيم محمد إبراهيم صقررئيس أ2173

قناسوهاجأحمد محمود حسن عبد العزيزرئيس أ2206

قناسوهاجمصطفى بدرى عبد الفتاح بدرىرئيس أ2264

قناسوهاجعمرو إسماعيل محمد سليمانرئيس أ2267

قناسوهاجأحمد مصطفى مأمون أمني أبو سحلىرئيس أ2292

قناأسوانعمر عبد العليم محمد صالحرئيس أ2315

قناسوهاجمحمد عوض أحمد عثمانرئيس أ2321

قنامنفلوطسامح شوقى بشرى جندىرئيس أ2349

قنااملنياأحمد محمد أحمد حسننيرئيس أ2355
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

قناسوهاجبوال محسن سمير رياضرئيس أ2410

قناأسيوطمحمد يحيا عبد العال محمد محمودرئيس أ2430

قنامنفلوطأحمد حسن عبد اجلواد أحمدرئيس أ2457

قنااملنياعالء الدين نايل ناجى عبد القادررئيس أ2475

قناأسيوطمحمود أحمد عبد العال أحمدرئيس أ2479

قنااملنياأحمد مجدى سيد حامدرئيس أ2492

قناسوهاجعماد الدين محمد إبراهيم أحمدرئيس أ2515

قناأسيوطمحمد جالل عبد الفتاح حسنرئيس أ2519

قناأسيوطبدر الدين علي أحمد عليرئيس أ2521

قناأسيوطمحمد عبده حسن عليرئيس أ2522

قناسوهاجشريف رشدى القس عجايبى جريسرئيس أ2565

قناسوهاجمحمد صالح أحمد صادق عبد احلميدرئيس أ2589

قناأسيوطجعفر حسني عبد الرحمن أحمدرئيس أ2590

قنااملنياطاهر سعد أبو زيد أحمدرئيس أ2606

قنااملنيامحمد عالء الدين محمود جبررئيس أ2608

قنامنفلوطمحمود سعد عبد احلفيظ حسنرئيس أ2625

قنااملنياإبراهيم محمد علي محمد حسنيرئيس أ2630

قناأسيوطعادل حسن عبد الرحمن أحمدرئيس أ2644

قنااملنياعصام محمد عدلى أحمدرئيس أ2652

قناأسوانمحمد فاروق صدقى أحمدرئيس أ2664

قناسوهاجأحمد نصر الدين محمد منصوررئيس أ2668

قناسوهاجمحمد حسنى محمود أحمدرئيس أ2731
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

قنااملنياأحمد صابر محمد عبد احلليمرئيس أ2734

قناقناعصام قرنى محمود عيسىرئيس أ2805

قنااألقصرمينا خيرى ينى انطونرئيس أ2857

قناقناعمرو أحمد عبد الواحد عبد املوجودرئيس ب12

قناسوهاجخالد بكرى حفنى أحمدرئيس ب650

قناأسوانهيثم محمد سيد عليرئيس ب1093

محكمة األقصر االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

األقصرسوهاجصالح محمد األمني إبراهيم محمودرئيس ب613

األقصراملنصورةعالء مصطفى عوض إسماعيلرئيس ب840

رئيس ب1011
زياد محمد ياسر محى الدين محمد 

الشاذلى
األقصراملنصورة

األقصرالبحر األحمرحسن عبد الفتاح أحمد أحمدرئيس ب1113

محكمة البحر األحمر االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

البحر األحمرسوهاجمحمد محروس محمد عليرئيس أ702

البحر األحمرشبني الكومتامر محمد هالل سليمانرئيس أ1150

البحر األحمراملنياكمال عفت كمال الشيخ محمدرئيس أ1743

البحر األحمرالزقازيقمحمد وجدى عبد املنعم عبد السالم الهندىرئيس أ1835

البحر األحمرقناعبد الباسط قمر الزمان إبراهيم عليرئيس أ2046
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

البحر األحمركفر الشيخيسرى محمد عادل يسرى السماكرئيس أ2308

البحر األحمرسوهاجعدنان إسماعيل محمد سليمانرئيس أ2421

البحر األحمرقنامحمد رضوان محمد على رضوانرئيس أ2435

البحر األحمرمنفلوطمحمد عبد العظيم صديق أحمدرئيس أ2588

البحر األحمرأسيوطأحمد صالح محمدى أحمد السنوسيرئيس أ2750

البحر األحمرسوهاجآدم محمود إبراهيم فتح البابرئيس ب648

البحر األحمرشمال القاهرةمحمود وفيق محمد زين العابدينرئيس ب685

البحر األحمراحمللة الكبرىمحمود مبروك محمود عيدرئيس ب807

البحر األحمرأسوانشريف أشرف رشدى محمد بغدادىرئيس ب824

البحر األحمرشمال القاهرةعبد احلليم محمد محمد الصغير مصطفى دنقلرئيس ب977

محكمة أسوان االبتدائية

احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

أسوانشمال القاهرةوائل أحمد كامل محمود محمد معوضرئيس أ1550

أسوانقناأحمد محمد محمد محمودرئيس أ1674

أسواناألقصرأحمد محمد السيد قناوىرئيس أ1690

أسوانأسوانمعاذ محمود حسن محمدرئيس أ1794

أسوانأسوانأحمد كمال أحمد محمدرئيس أ1805

شريف محمد أحمد محمود رشديرئيس أ2235
القاهرة 

اجلديدة
أسوان

أسوانأسوانرامى محمد سمير محمد محمدرئيس أ2266
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احملكمةاالسمالدرجةاألقدمية
احملكمة املنقول 

إليها
م

أسوانشمال القاهرةسامح عاصم عبد احلميد نصر إبراهيمرئيس أ2276

أسوانالبحر األحمرمحمد ممدوح خضرى حفنىرئيس أ2849

أسواناملنصورةحسني محسن محمد جاللرئيس ب903

أسواناحمللة الكبرىبهاء الدين عبد الباسط سيد حسن الشاذلىرئيس ب922

أسواناملنصورةمحمود عبد احلفيظ محمد يعقوب حجابرئيس ب981

أسواندكرنسمحمد وجيه مصطفى محمد يوسفرئيس ب1103

أسوانكفر الشيخمهند محمد محمد محمود بحررئيس ب1125

)المادة التاسعة(

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1443 هــ

                    )الموافق 3 سبتمبر سنة 2021 م( .

عبد الفتاح السيسى
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