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 مجهورية مصر العربيةس يقرار رئ
  ٢٠٢١ لسنة ٣٦٨رقم 

  ببعض التنقالت فى الوظائف القضائية
  اجلمهوريةس يرئ

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

   ؛٢٨/٧/٢٠٢٠موافقة مجلس القضاء األعلى بجلسة ى وعل
  ه وزير العدل ؛وبناء على ما عرض

 

 )( 
من السادة القضاة بمحاكم االستئناف ا بمحكمة النقض كلينقل قاضي :  

 .أحمد سليمان أحمد سليمان صبيح / السيد القاضى  - ١

  .ياسر على عبد المطلب سرحان/ السيد القاضى  - ٢

  .وليد محمد جمال عبد الحميد رضوان/ السيد القاضى  - ٣

  .محمود الحسينى سيد محمد/ ضى السيد القا - ٤

  .هشام رفعت عبد الصبور عبد الرحيم/ السيد القاضى  - ٥

  .خالد سويلم محمد سويلم. د/ السيد القاضى  - ٦

  .أحمد عبد المجيد توفيق عبد الحليم الفقى/ السيد القاضى  - ٧

  . أبو جازية أحمدطارق محمد/ السيد القاضى  - ٨

  .سنأيمن محمد عبد الوهاب ح/ السيد القاضى  - ٩
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 . محمد حسن أحمد مطر /السيد القاضى  -١٠

 . عالء عبد المالك يوسف السقلى /السيد القاضى  -١١

 . محمد أحمد محمد عبد اهللا /السيد القاضى  -١٢

 . أسامة عبد المعز محمد محمد /السيد القاضى  -١٣

 . محمد فاروق إبراهيم الحنفى /السيد القاضى  -١٤

 .ل حسانين  أبو الفضل عبد العظيم أبو الفض/السيد القاضى  -١٥

 . هانى أحمد أمين درويش /السيد القاضى  -١٦

 . دياب دياب محمد دياب /السيد القاضى  -١٧

 . أيمن عبد المعبود السيد السيد رضوان /السيد القاضى  -١٨

 . محمد عبد العليم أحمد مهران /السيد القاضى  -١٩

 . أحمد أنور محمد الغرباوى /السيد القاضى  -٢٠

 . على عبد الرحمن  أحمد سيد عبد القوى/السيد القاضى  -٢١

 .د كيالنى ي حازم رشيد كيالنى سع/السيد القاضى  -٢٢

 . تامر محمد جاد محمد إبراهيم /السيد القاضى  -٢٣

  .عبد التواب زيدان محمد حسن /السيد القاضى  -٢٤

  .ب وليد إبراهيم محمد عبد الوها/السيد القاضى  -٢٥

 . ياسين إسماعيل صدقى محمد إبراهيم /السيد القاضى  -٢٦

 .وائل محمد عبد الحميد الشيمى / ضى السيد القا -٢٧

 .طارق عمر صالح أحمد / السيد القاضى  -٢٨

 .حاتم محمد البدرى السيد مصطفى / السيد القاضى  -٢٩

 مصطفى كامل حافظ مناع/ السيد القاضى  -٣٠
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 .مهاب أنور محمد سيد حماد / السيد القاضى  -٣١

 محمد حسن محمد بدر/ السيد القاضى  -٣٢

 . عبد ربه محمد عمر عبد السالم/ السيد القاضى  -٣٣

 .أحمد محمود محمد أحمد الديب / السيد القاضى  -٣٤

 .عبد الرحيم ثابت أحمد أمين / السيد القاضى  -٣٥

 .محمد محمد صالح الدين محمد عبد الحليم شوقى / السيد القاضى  -٣٦

 .أحمد مصطفى عبد الفتاح مصطفى / السيد القاضى  -٣٧

 .شامل إبراهيم يونس الشرملسى / السيد القاضى  -٣٨

 .محمد فاروق محمد أحمد الرملى /  القاضى السيد -٣٩

 . غانم  إسماعيلكريم عادل إسماعيل/ السيد القاضى  -٤٠

 .سامح سالمة أحمد عبد المجيد أبو عيد / السيد القاضى  -٤١

 .محمد سامى السيد العوانى . د / السيد القاضى  -٤٢

 .أمير صالح محمد مرسى مبارك / السيد القاضى  -٤٣

 .رى الجابرى مصطفى محمد خض/ السيد القاضى  -٤٤

 .محمود أحمد أبو المجد عيسى / السيد القاضى  -٤٥

 .وائل السيد فريد محمد حسانين / السيد القاضى  -٤٦

 .وجدى فايز عجبان فليفل  /السيد القاضى  -٤٧

 .هيثم عبد المنعم سليمان نافع / السيد القاضى  -٤٨

 .طارق على صديق على / السيد القاضى  -٤٩
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 .حسين ن عواض يحسام الدين حس/ السيد القاضى  -٥٠

 . محمد حمدى متولى عوض /السيد القاضى  -٥١

  .أحمد فؤاد عبد المنعم أحمد /السيد القاضى  -٥٢

  .أحمد محمد توفيق محمد الطحان /السيد القاضى  -٥٣

 .طارق أحمد عمر محمدين / السيد القاضى  -٥٤

 . توفيق عرفة توفيق سيد /السيد القاضى  -٥٥

 .شريف مختار عبد الجواد الشين / السيد القاضى  -٥٦

 .محمد عبد الحميد محمود عمر / سيد القاضى  ال -٥٧

 .أيمن سعد محمد الحسينى . د /  السيد القاضى  -٥٨

 .ام إبراهيم الترساوى صمحمد ع. د / السيد القاضى  -٥٩

 .محمد مصطفى نجاتى توفيق مفتاح / السيد القاضى  -٦٠

 .محمد رأفت أنور محمد / السيد القاضى  -٦١

 .من محمد السماحى عبد الرحمن فاروق عبد الرح/ السيد القاضى  -٦٢

 .حاتم حسن محمد محمد غراب / السيد القاضى  -٦٣

 .مهاب محمد يحيى مصطفى مصطفى درويش / السيد القاضى  -٦٤

 .هيثم محمد المهدى خضر خضر / السيد القاضى  -٦٥

 .إبراهيم يحيى إبراهيم أحمد التلتى / السيد القاضى  -٦٦

 .تامر محمود أمين حسن عابدين / السيد القاضى  -٦٧

 .مصطفى صالح محمد حسن / ى السيد القاض -٦٨

 . عبد المنعم حسانين الفاوى ةعرف/ السيد القاضى  -٦٩
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 ) ( 
ا لرؤساء االستئناف كل من السادة المحامين العامين األول ينقل نواب:  

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  محام عام أول  خالد حسن عيد مصطفى  نائب  ٢٨٢

  اإلسكندرية  محام عام أول  أحمد عاشور عبد الرحمن زيد  نائب  ٣٣٥

  اإلسكندرية  محام عام أول  عمرو عبد السالم قاسم الطنانى  نائب  ٣٧٢

  طنطا  محام عام أول  هانى محمد على عبده  نائب  ٥٧٤

  المنصورة  محام عام أول  أيمن يوسف عبد الغنى أحمد  نائب  ٦٣٨

  بنى سويف  محام عام أول  دى محمود طهأحمد مج  نائب  ٧١٧

  المنصورة  محام عام أول  حسام الدين محمود إبراهيم حسن  نائب  ٧٧٩

  قنا  محام عام أول  ناصر محمد عبد الظاهر خليل  نائب  ٨٠٥

 )( 
ا بمحاكم االستئناف كل من السادة المحامين العامينينقل قاضي:  

  المحكمة المنقول إليها  حكمةالم  االســـم  الدرجة  األقدمية

  المنصورة  محام عام  شريف عماد الدين شفيق الدسوقى  مستشار  ٤٥٥

  المنصورة  محام عام  محمد عثمان محمد حسين  مستشار  ٤٩١

  المنصورة  محام عام  صالح محمد على عابد حجاب  مستشار  ٤٩٣

  المنصورة  محام عام  شريف عماد الدين شفيق الدسوقى  مستشار  ٤٥٥

  المنصورة  محام عام  أحمد على أحمد خطاب  ستشارم  ٥٠٠

  المنصورة  محام عام  محمود عبد الرحيم على محمد  مستشار  ٥٣٠

  المنصورة  محام عام  محمد رفعت محفوظ عبد العليم  مستشار  ٥٤٣
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  المحكمة المنقول إليها  حكمةالم  االســـم  الدرجة  األقدمية

  أسيوط  محام عام  سالم أحمد محمد أحمدإ  مستشار  ٥٨٠

  قنا  ممحام عا  عبد السالم سليمانمحمد عاطف شريف   مستشار  ٦١٤

  قنا  محام عام  حسين عبد السميع عبد المجيد الشيخ  مستشار  ٦٤٦

  قنا  محام عام  حازم محمد عبد السالم اللمعى  مستشار  ٦٤٧

  قنا  محام عام  عبد الرحيم على العزب حواس  مستشار  ٦٥٧

 )( 
عبد الباسط عبد الشكور أحمـد مجاهـد القاضـى بمحكمـة       / ينقل السيد   

المنصورة محاميا عاما مع ندبه للعمل بالنيابة العامـة لـدى محكمـة             استئناف  
ولمدة سنة ٢٠٢٠ول من أكتوبر ا من األالنقض اعتبار .  

 )( 
  :ينقل كل من السادة القضاة الرؤساء بمحاكم االستئناف 

  إلى محكمة استئناف القاهرة

  ل إليهاالمحكمة المنقو  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

  القاهرة  بنى سويف  سمير محمد غانم الفولى  رئيس  ٢٧١

  القاهرة  اإلسماعيلية  مجدى خميس محمد سالم  رئيس  ٣١٣

  القاهرة  اإلسماعيلية  مامعلى أحمد محمود إ  رئيس  ٦٧٧

  القاهرة  قنا  عبد الحميد إمام هارون بدر  رئيس  ٧٠٢

  القاهرة  اإلسكندرية  جمال السيد رجب الرفاعى  رئيس  ٨٤٤

  القاهرة  طنطا  عصام ممدوح محمد نجيب  رئيس  ٩٦٩

  القاهرة  المنصورة  عزت عبد العظيم حسب اهللا عويس  رئيس  ١٨٤٠
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  ل إليهاالمحكمة المنقو  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

  القاهرة  اإلسكندرية  محمد محمد سمير حسين الغراب  رئيس  ٢٧٦٧

  القاهرة  المنصورة  محمد محمود حسين أبو زيد  رئيس  ٣٥٢٧

  القاهرة  ورةالمنص  أحمد صفوت صالح حسن المرصفاوى  رئيس  ٣٦٠٠

  القاهرة  المنصورة  هشام محمد ممدوح محمد عبد الظاهر  رئيس  ٣٦٠٩

  القاهرة  بنى سويف  جيب نصر اهللاماجد مكرم ن  رئيس  ٣٦٣٨

  اإلسكندريةإلى محكمة استئناف 

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

  ندريةاإلسك  المنصورة  موسى أحمد خليل النحراوى  رئيس  ٦٨

  اإلسكندرية  القاهرة  محمد أمين سيف الدين  رئيس  ١٢٤

  اإلسكندرية  طنطا  عبد الفتاح محمد على مسعود مراد. د   رئيس  ١٣٣

  اإلسكندرية  طنطا  أحمد عيسى عرجاوى عيسى  رئيس  ١٤٤

  اإلسكندرية  طنطا  محمد أحمد أبو زيد سليم  رئيس  ١٧٦

  اإلسكندرية  طنطا  شعبان محمد محمد على الباجورى  رئيس  ١٩٠

  اإلسكندرية  طنطا   الحميد سيد أحمد عبد الحميدعبد  رئيس  ٢٠٠

  اإلسكندرية  طنطا  على عبد المنعم على أبو الصفا  رئيس  ٢٤٤

  اإلسكندرية  طنطا  رجب قطب على البريدى  رئيس  ٢٦٣

  اإلسكندرية  قنا  محمد على إبراهيم  رئيس  ٣٢٧

  كندريةاإلس  طنطا  محمد أحمد على حسنين سنجر  رئيس  ٣٣٩

  اإلسكندرية  بنى سويف  طيفأحمد عامر لطفى عبد الل  رئيس  ٣٧٥

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  محمود طه محمود سالم  رئيس  ٣٩٦
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  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  القاهرة  كمال الدين محمد السيد على سعودى. د  رئيس  ٤٣٦

  اإلسكندرية  طنطا  محمد رأفت حامد أحمد رزق  رئيس  ٤٣٨

  اإلسكندرية  القاهرة  الهندىمحمود محمد أحمد   رئيس  ٤٦٤

  اإلسكندرية  طنطا  عادل عبد الواحد محمد شوشة  رئيس  ٤٩٥

  اإلسكندرية  طنطا  ذهنى أحمد حسن الشيخ  رئيس  ٥٠٤

  اإلسكندرية  طنطا  جمال محمد عبد الحميد فراج  رئيس  ٥٢٩

  اإلسكندرية  القاهرة  أحمد عبد القادر محمد أبو النيل  رئيس  ٥٥٦

  اإلسكندرية  المنصورة  عبد العزيز نوارهمجدى محمد   رئيس  ٥٦٣

  اإلسكندرية  طنطا  إبراهيم محمود محمد محمود حسنين  رئيس  ٥٧٨

  اإلسكندرية  القاهرة  حسن أحمد فؤاد محمد بسيونى  رئيس  ٥٨٨

  اإلسكندرية  طنطا  محمد على محمد سكيكر. د  رئيس  ٦٩٠

  يةاإلسكندر  طنطا  عادل محمد عبد الكريم سعيد أبو عيطة  رئيس  ٦٩٥

  اإلسكندرية  طنطا  محمود عبد العاطى عبد اهللا مبارك  رئيس  ٦٩٦

  اإلسكندرية  طنطا  سعد محمد رمضان الشافعى  رئيس  ٧٢٩

  اإلسكندرية  طنطا  محمد عبد الحميد محمد الخولى  رئيس  ٧٣١

  اإلسكندرية  طنطا  أشرف محمد محمد رمضان  رئيس  ٧٣٩

  اإلسكندرية  طاطن  أحمد عبد الحميد السيد عبد الفتاح  رئيس  ٧٤٥

  اإلسكندرية  طنطا  محمد إسماعيل سرى حسن صالح  رئيس  ٧٧٥

  اإلسكندرية  المنصورة  خيرى محمد سعد جاويش  رئيس  ٧٨١

  اإلسكندرية  طنطا   بسيونى النعناعىحامد عطية  رئيس  ٧٩٢
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  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  طنطا  صالح سعد محمد هيبة  رئيس  ٨٠٢

  اإلسكندرية  اعيليةاإلسم  السيد عبد المطلب سعيد سرحان  رئيس  ٨٢٠

  اإلسكندرية  طنطا  محمد السعيد عبد الحافظ السيد  رئيس  ٨٤٥

  اإلسكندرية  القاهرة  إبراهيم أحمد مرسى أحمد  رئيس  ٨٦٠

  اإلسكندرية  القاهرة  مسعد على محمد محمد أبو سعده  رئيس  ٨٨٠

  اإلسكندرية  طنطا  أشرف محمد زكى حسن المال  رئيس  ٨٨٢

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  يه منصورمصطفى حسينى عط  رئيس  ٩٠٦

  اإلسكندرية  القاهرة  أشرف عبد الحفيظ محمد عياد  رئيس  ٩٤٠

  اإلسكندرية  طنطا  تامر محمد عبد النبى إبراهيم أحمد  رئيس  ٩٤٦

  اإلسكندرية  طنطا  سامح سعيد محمود على  رئيس  ١٠٩١

  اإلسكندرية  القاهرة  صالح عبد الحميد أحمد درويش  رئيس  ١١١٨

  اإلسكندرية  أسيوط  طه محمود ماهر عبيد  رئيس  ١١٢٦

  اإلسكندرية  طنطا  خالد سيد إبراهيم عثمان  رئيس  ١١٣٨

  اإلسكندرية  طنطا  مصطفى إسماعيل خليل عبد الكريم الطماوى  رئيس  ١١٤٠

  اإلسكندرية  القاهرة  السيد السيد حسب النبىعبد العظيم   رئيس  ١٢٣٧

  اإلسكندرية  طنطا  مكاوىمحمد رضا محمد بهى الدين ال  رئيس  ١٢٩٩

  اإلسكندرية  طنطا  عبد العظيم عبد الهادى يوسف البيه  رئيس  ١٣٢١

  اإلسكندرية  القاهرة  مدحت محمد زكى أرناؤوط  رئيس  ١٣٦٢

  اإلسكندرية  قنا  عمرو محمد مصطفى عوض القونى  رئيس  ١٣٦٧

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  دسوقى رشاد المغربى سالمة  رئيس  ١٣٩٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١١

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  طنطا  محمد عمارة المرسى عبد اهللا  رئيس  ١٤١٢

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  محمد صالح أحمد محمد عيد  رئيس  ١٥١٩

  اإلسكندرية  بنى سويف  منتصر فتحى على عبد اللطيف  رئيس  ١٥٣٩

  اإلسكندرية  طنطا  شوقى زكريا عبد المجيد الصالحى. د  رئيس  ١٥٤٥

  اإلسكندرية  القاهرة  دى الرشيعبد الحكيم محمد عطية  رئيس  ١٥٥٣

  اإلسكندرية  بنى سويف  طه عبد اهللا درويش أحمد  رئيس  ١٥٨٤

  اإلسكندرية  القاهرة  ممدوح عبد الخالق سعد مقلد  رئيس  ١٥٨٩

  اإلسكندرية  المنصورة  أسامة عاكف أحمد قبيصى  رئيس  ١٦٠٤

  اإلسكندرية  القاهرة  حسن صالح السيد حسن  رئيس  ١٦٢٤

  اإلسكندرية  القاهرة  سى طوسونجمال زكى مو  رئيس  ١٧٢٧

  اإلسكندرية  القاهرة  خالد محمد عبد الفضيل  رئيس  ١٧٦٧

  اإلسكندرية  طنطا  هادى محمد أحمد سعد  رئيس  ١٨٠٥

  اإلسكندرية  بنى سويف  نادى عبد الحفيظ مصطفى عبد العظيم  رئيس  ١٨٢٤

  اإلسكندرية  القاهرة  حامد ناصف عبساوى داود  رئيس  ١٩١٧

  اإلسكندرية  القاهرة   إبراهيم محمد درويشأيمن  رئيس  ١٩٧٥

  اإلسكندرية  القاهرة  السيد أحمد أبو الفتوح جابر  رئيس  ١٩٨٢

  اإلسكندرية  القاهرة  أسامة يونس عبد العزيز يونس  رئيس  ١٩٨٥

  اإلسكندرية  القاهرة  أيمن نجيب هوارى أبو زيد  رئيس  ٢٠٠٦

  ندريةاإلسك  اإلسماعيلية  أشرف عوض خليفة السيد  رئيس  ٢١٢٧

  اإلسكندرية  القاهرة  طارق جاد المتولى على  رئيس  ٢١٩٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٢

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  طنطا  مصطفى عبد التواب محمد عبد الجليل  رئيس  ٢٣٤٧

  اإلسكندرية  القاهرة  عالء الدين عبد الجواد عبد اللطيف عبد الجواد  رئيس  ٢٣٤٨

  اإلسكندرية  طنطا  وائل عبد المنعم محمد سعيد  رئيس  ٢٣٧٣

  اإلسكندرية  طنطا  ارل وديع كامل إسكاروسش  رئيس  ٢٣٧٩

  اإلسكندرية  القاهرة  محمد جابر أمين زيادة  رئيس  ٢٣٨١

  اإلسكندرية  طنطا  رزقهخالد محمد عبد الفتاح أحمد أبو   رئيس  ٢٣٩٤

  اإلسكندرية  طنطا  سيد حامد محمد إبراهيم عبد العال  رئيس  ٢٤١٠

  ةاإلسكندري  طنطا  محمد محمود محمد خليل  رئيس  ٢٤١٣

  اإلسكندرية  طنطا  نبيل فتحى عبد العزيز زغلول  رئيس  ٢٤١٤

  اإلسكندرية  طنطا  إيهاب محمد حشمت حامد الشنوانى  رئيس  ٢٤٢٥

  اإلسكندرية  المنصورة  خالد إبراهيم غالم رخا  رئيس  ٢٤٥٥

  اإلسكندرية  القاهرة  وضاح محمد أحمد عبد السالم  رئيس  ٢٤٩٨

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  يومىمحمد صالح الدين جاد الب  رئيس  ٢٥٠٤

  اإلسكندرية  القاهرة  إمام محمد فؤاد الصيرفى  رئيس  ٢٥٢٤

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  أحمد عبد الوهاب على تركى  رئيس  ٢٥٩٦

  اإلسكندرية  طنطا  جمال عبد الحميد عبد المؤمن السعدنى  رئيس  ٢٦٥٣

  اإلسكندرية  طنطا  رضا زكى عبد الجواد سعيد  رئيس  ٢٧٤٥

  اإلسكندرية  القاهرة  محمد وائل إكرام محمد عبد الرحمن نصار  رئيس  ٢٧٦٢

  اإلسكندرية  طنطا  أحمد عبد المنصف عبد الحميد الطوخى  رئيس  ٢٧٦٣

  اإلسكندرية  طنطا  رأفت فتح محمد حسنين  رئيس  ٢٧٧٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٣

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  بنى سويف  عبد العظيم أحمد عبد العظيم محمد  رئيس  ٢٧٨٧

  اإلسكندرية  المنصورة   عبد المنعم محمد الشنديدىعالء الدين  رئيس  ٢٧٩٥

  اإلسكندرية  المنصورة  محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم حليمة  رئيس  ٢٨٢١

  اإلسكندرية  المنصورة  محمد مصطفى كمال محمد سليم  رئيس  ٢٨٢٧

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  محمد عبد الرازق يحيى على نور  رئيس  ٢٩٤١

  اإلسكندرية  طنطا  صود محمد الرفاعىوليد عبد المق  رئيس  ٢٩٧٨

  اإلسكندرية  المنصورة  عماد الدين صدقه يسين على  رئيس  ٣٠٣٠

  اإلسكندرية  طنطا  بسطا حنا حماية إبراهيم  رئيس  ٣٠٣٩

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  مصطفى يحيى حامد الرشيدى  رئيس  ٣٠٥٤

  اإلسكندرية  طنطا  سعيد عيسى حسن عيسى  رئيس  ٣٠٥٦

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  ام عبد المحسن أحمد الخرصةعص  رئيس  ٣٠٥٩

  اإلسكندرية  طنطا  بركات عبد الحليم سعد الفخرانى  رئيس  ٣٠٦٣

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  هانى محروس محمد الشابورى  رئيس  ٣٠٧٣

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  عادل محمد أحمد البقلى خليف  رئيس  ٣٠٨٠

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  د أمين الكردىالحسن نجم الدين محم  رئيس  ٣٠٨٢

  اإلسكندرية  طنطا  جالل فتحى أحمد إبراهيم عمار  رئيس  ٣٠٨٤

  اإلسكندرية  طنطا  هشام ممدوح عبد القادر الشريف  رئيس  ٣٠٨٩

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  أكرم عبد المنعم إبراهيم مهنا  رئيس  ٣٠٩٣
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  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  فبنى سوي  محمد فوزى محمود مرزوق سالم  رئيس  ٣٠٩٩

  اإلسكندرية  طنطا  ياسر حافظ خليفة طنطاوى  رئيس  ٣١٠٠

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  عادل مصطفى على الشاذلى  رئيس  ٣١٠٥

  اإلسكندرية  طنطا  حسب اهللا حبشى محمود حسب اهللا  رئيس  ٣١٠٨

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  محمد عوض السعدى على  رئيس  ٣١٠٩

  اإلسكندرية  طنطا  ريا حسنأحمد إبراهيم زك  رئيس  ٣١١٥

  اإلسكندرية  طنطا  حاتم فتحى عبد القدوس ميخائيل  رئيس  ٣١٢٧

  اإلسكندرية  قنا  طارق مصطفى على الشاذلى  رئيس  ٣١٢٩

  اإلسكندرية  طنطا  محمد عامر حلمى عباس الشاهد  رئيس  ٣٢٠٢

  اإلسكندرية  المنصورة  أحمد محمود حمدى عبد العزيز محمد عزت  رئيس  ٣٢٤٩

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  حسام عبد اللطيف على أبو النيل  رئيس  ٣٢٥٩

  اإلسكندرية  أسيوط  أحمد محمد أحمد إبراهيم عبد الرحمن. د  رئيس  ٣٣٣٧

  اإلسكندرية  قنا  أحمد إسماعيل عبد العزيز عبد المحسن. د  رئيس  ٣٣٨٦

  اإلسكندرية  بنى سويف  محمود حمدى الليثى حمود  رئيس  ٣٦٦٥

  اإلسكندرية  بنى سويف  ماهر محمد سليمان الجندىمحمد   نائب  ٣٦٩

  اإلسكندرية  أسيوط  شريف إسماعيل محمد إسماعيل  نائب  ٣٩٧

  اإلسكندرية  طنطا  محمد حامد محمود شمروخ  مستشار  ٣٧٤

  اإلسكندرية  طنطا  محمد حفنى إبراهيم سليم مستشار  ٣٧٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٥

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  طنطا  محمد فايق عبد المجيد السواح مستشار  ٣٨١

  اإلسكندرية  طنطا  محمد عبد القادر عبد المنعم غالى مستشار  ٣٨٤

  اإلسكندرية  المنصورة  إسماعيل محمد على إسماعيل دبوس مستشار  ٤٢٣

  اإلسكندرية  المنصورة  محمد رشوان محمد رشوان مستشار  ٤١٧

  اإلسكندرية  المنصورة  أمير مجدى منير دميان مستشار  ٤٢٩

  اإلسكندرية  المنصورة  حمد محمد الشوربجىأحمد صالح الدين أ مستشار  ٤٤٩

  اإلسكندرية  المنصورة  كارم محمود رزق عطية مستشار  ٤٩٧

  اإلسكندرية  المنصورة  محمد فؤاد محمد عبد الهادى أبو الغيط مستشار  ٥١١

  اإلسكندرية  المنصورة  هانى فؤاد محمد عبد الهادى مستشار  ٥٤٦

  اإلسكندرية  صورةالمن  وسام على إبراهيم الشريف مستشار  ٥٥٠

  اإلسكندرية  أسيوط  على مصطفى مصطفى درويش مستشار  ٥٧٣

  اإلسكندرية  أسيوط  أحمد صفوت أمين سليم حسين حسام الدين مستشار  ٥٨١

  اإلسكندرية  أسيوط  محمود على عبد الاله خليل الطماوى مستشار  ٥٩٦

  اإلسكندرية  أسيوط  هيثم وجيه محمد حماد مستشار  ٥٩٧

  اإلسكندرية  أسيوط  مرو أسامة السيد مرسى أيوبع مستشار  ٥٩٨

  اإلسكندرية  أسيوط  محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادى مستشار  ٦٠٠

  اإلسكندرية  قنا  خالد محمد على عشرى مستشار  ٦١٠

  اإلسكندرية  قنا  أحمد سعد عطية الرشيدى  مستشار  ٦٢٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٦

  طنطاإلى محكمة استئناف 

  المحكمة المنقول إليها  مةالمحك  االســـم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  اإلسكندرية  محمود محمد عبد الحليم خلف  رئيس  ١٤١

  طنطا  المنصورة  خيرى محمود محمد القصراوى  رئيس  ٢١٧

  طنطا  اإلسماعيلية  محمد موسى محمد سيد أحمد  رئيس  ٤٣٥

  طنطا  القاهرة  سامى محمد عبد العزيز بالبل  رئيس  ٤٨٩

  طنطا  المنصورة  د عبد الغنىمجدى عبد الغنى محمو  رئيس  ٦٤٩

  طنطا  القاهرة  سالمة محمد إبراهيم الكافورى  رئيس  ٦٦٣

  طنطا  القاهرة  شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب  رئيس  ٧٥٢

  طنطا  اإلسكندرية  هشام إبراهيم أحمد حماد  رئيس  ٩١٤

  طنطا  اإلسماعيلية  السيد فكرى السيد عوض  رئيس  ٩٥٣

  طنطا  اإلسكندرية  هيم ماهرعماد عبد المنعم إبرا  رئيس  ٩٩٥

  طنطا  اإلسماعيلية  فوزى يحيى محمد أبو زيد  رئيس  ٩٩٧

  طنطا  اإلسكندرية  على حسين محمد أحمد  رئيس  ١٢١٣

  طنطا  المنصورة  حسن محمد مسلم حسن  رئيس  ١٢٦٣

  طنطا  المنصورة  عاطف المتولى محمد زرزورة  رئيس  ١٣٣٩

  طنطا  المنصورة  سطىمحمد صالح الدين أحمد شريف الديا  رئيس  ١٣٤٦
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  المحكمة المنقول إليها  مةالمحك  االســـم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  القاهرة  مجدى عبد القادر عبد العزيز الحبشى  رئيس  ١٣٤٩

  طنطا  المنصورة  حسام الدين على عبد العزيز توحيد  رئيس  ١٣٦٥

  طنطا  اإلسكندرية  عادل محمود سيد أحمد أبو هيكل  رئيس  ١٣٧٤

  طنطا  اإلسماعيلية  عالء الدين عبده على شجاع  رئيس  ١٣٩٩

  طنطا  اإلسكندرية  يد عبد الرازق أحمد الشافعىالس  رئيس  ١٤٤٠

  طنطا  اإلسماعيلية  هشام محمود أبو عوف المرشدى  رئيس  ١٦١٤

  طنطا  القاهرة  أحمد عبد الغنى محمد عمران  رئيس  ١٦٦٥

  طنطا اإلسكندرية  خالد أحمد أحمد إبراهيم فراج  رئيس  ١٦٩٨

  طنطا اإلسكندرية  معتز السيد محمد نوار  رئيس  ١٧٨٥

  طنطا اإلسكندرية  هانى عبد السالم محمود عبد السالم  رئيس  ١٨٦٢

  طنطا اإلسكندرية  سامح عبد اهللا محمد أحمد عبد الواحد  رئيس  ١٨٨١

  طنطا  القاهرة  أيمن محمد على محمد حسين  رئيس  ١٨٨٧

  طنطا اإلسكندرية  حسام محمد حسن صالح  رئيس  ١٩٢١

  طنطا اإلسكندرية  أيمن إبراهيم حنفى محمود  رئيس  ١٩٢٣

  طنطا  القاهرة  خالد هاشم أحمد محمد  رئيس  ١٩٢٧

  طنطا اإلسكندرية  أيمن شبل زكى الفقى  رئيس  ١٩٣٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٨

  المحكمة المنقول إليها  مةالمحك  االســـم  الدرجة  األقدمية

  طنطا اإلسكندرية  صبرى عبد الحليم عبد العزيز عمارة  رئيس  ١٩٥١

  طنطا  القاهرة  فواز عبد الحميد على عمران اللواتى  رئيس  ٢٠٤٤

  طنطا  كندريةاإلس  جمال عبد السالم السيد موسى  رئيس  ٢٠٦٨

  طنطا  المنصورة  إيهاب حسين محمد العسال  رئيس  ٢١٨٤

  طنطا اإلسكندرية  إيهاب أحمد على البنا  رئيس  ٢٢٣٣

  طنطا اإلسكندرية  عبد الحفيظ عبد الحميد على زهران  رئيس  ٢٢٥٤

  طنطا  القاهرة  ثروت محمود صبحى منصور عامر  رئيس  ٢٢٦٨

  طنطا  بنى سويف  صالح محمد صالح عمر  رئيس  ٢٢٧٠

  طنطا  المنصورة  عصام عبد اللطيف عبد المنعم  رئيس  ٢٣٠٩

  طنطا اإلسكندرية  أحمد محمد صبرى أحمد زكرى  رئيس  ٢٣١١

  طنطا اإلسكندرية  محمد صالح الدين عبد العزيز المنشاوى  رئيس  ٢٣٣٠

  طنطا اإلسكندرية   مطرعطية مبروك عطية  رئيس  ٢٣٤٢

  طنطا  المنصورة  نعبد الغفار سيد أحمد سليما  رئيس  ٢٣٩٠

  طنطا اإلسكندرية   خليلاروق شحاتةفيكتور ف  رئيس  ٢٤٠٩

  طنطا اإلسكندرية  عادل عبد الظاهر محمد محمد السيد حسانين  رئيس  ٢٤١٧

  طنطا اإلسكندرية  أسامة محمد سعيد عيد جبر  رئيس  ٢٤١٩



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٩

  المحكمة المنقول إليها  مةالمحك  االســـم  الدرجة  األقدمية

  طنطا اإلسكندرية  صالحالسيد ياسر محمود حنفى محمود   رئيس  ٢٤٣١

  طنطا اإلسكندرية  بد الرحمن محمد الشافعى محمد الطحانع  رئيس  ٢٤٣٨

  طنطا اإلسكندرية  أحمد حسن محمد أحمد الكيالنى  رئيس  ٢٥٣٥

  طنطا اإلسكندرية  طارق عبد المجيد محمد عبد النبى  رئيس  ٢٥٣٧

  طنطا  أسيوط  لطيفلسامح سعد طه عبد ا  رئيس  ٢٥٤٩

  نطاط  أسيوط  حاتم صبحى محمد األرناؤوطى. د  رئيس  ٢٥٦٥

  طنطا  اإلسكندرية  ياسر محمد مصطفى الشيمى  رئيس  ٢٥٧١

  طنطا  اإلسماعيلية  عمرو عصام الدين على ريان  رئيس  ٢٥٩٤

  طنطا  اإلسكندرية  أشرف إبراهيم مرسى مصطفى  رئيس  ٢٥٩٩

  طنطا  قنا  بهاء الدين كمال عبد القادر سليمان زهانه  رئيس  ٢٦٠٧

  طنطا اإلسكندرية  مصطفى عبد الوهابوائل فاروق   رئيس  ٢٦٤٠

  طنطا اإلسكندرية  وائل فاروق بسيونى الفيشاوى  رئيس  ٢٦٥٧

  طنطا اإلسكندرية  إيهاب ميخائيل مينا حنا  رئيس  ٢٦٦٣

  طنطا اإلسكندرية  محمد عبد الهادى عبد الحفيظ الجمال  رئيس  ٢٦٧٧

  طنطا اإلسكندرية  أحمد فاروق محمد إبراهيم  رئيس  ٢٦٧٨

  طنطا اإلسكندرية  ل عبد اهللا مباشرعمرو محمد خلي  رئيس  ٢٦٩٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٠

  المحكمة المنقول إليها  مةالمحك  االســـم  الدرجة  األقدمية

  طنطا اإلسكندرية  سامح جورجى تادرس جورجى  رئيس  ٢٧١٠

  طنطا اإلسكندرية  ياسر عبد الرحمن عبد العزيز محمود  رئيس  ٢٧٩٤

  طنطا  المنصورة  إيهاب السيد عبد الحميد عوارة  رئيس  ٢٨٠٠

  طنطا  المنصورة  محمد جمال الدين إبراهيم محمد  رئيس  ٢٨١٧

  طنطا  اإلسماعيلية  ةخالد محمد مختار حسن غويب  رئيس  ٢٨٣٣

  طنطا  بنى سويف  مؤمن محمد محمد حسنين سعد  رئيس  ٢٨٣٩

  طنطا  اإلسكندرية  أشرف محمد عبد اهللا فواز  رئيس  ٢٨٤٩

  طنطا  اإلسماعيلية  تامر توفيق عبد الفضيل أبو طالب الخطيب  رئيس  ٢٨٦٦

  طنطا  يةاإلسماعيل  أيمن محمد محمد طيطة  رئيس  ٢٨٩٦

  طنطا  اإلسكندرية  أحمد مصطفى عزب مصطفى  رئيس  ٢٩٦٦

  طنطا  اإلسماعيلية  حسام الدين حسن أحمد مصطفى أحمد  رئيس  ٣٠٣٧

  طنطا  اإلسكندرية  مجدى إسماعيل محمود عبد العليم. د  رئيس  ٣٠٥٨

  طنطا  قنا  محمود زاهر الحسينى محمد  رئيس  ٣٠٧٠

  طنطا اعيليةاإلسم  محمد أحمد شحاتة عيسى  رئيس  ٣٠٩٢

  طنطا اإلسماعيلية  فريد محمد فؤاد محمد فريد حسن منصور  رئيس  ٣٠٩٥

  طنطا اإلسماعيلية  لياس شحاتةإأشرف فؤاد   رئيس  ٣٠٩٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢١

  المحكمة المنقول إليها  مةالمحك  االســـم  الدرجة  األقدمية

  طنطا اإلسماعيلية  ناجى نصر هالل نصر هالل السيد  رئيس  ٣١٢٤

  طنطا اإلسماعيلية  عمرو عبد الرحمن عبد الحليم سليمان  رئيس  ٣١٤١

  طنطا اإلسماعيلية  حمد فتحى عبد العال أحمدأ  رئيس  ٣١٤٣

  طنطا  أسيوط  محمد عبد الرحمن محمد أبو النجا  رئيس  ٣٣٥٩

  طنطا  قنا  طلعت جودة محمد شلبى  رئيس  ٣٣٩٣

  طنطا المنصورة  سمير حسن فاروق عبد المعطى  رئيس  ٣٤١٥

  طنطا المنصورة  محمد يحيى محمد السيد يوسف  رئيس  ٣٥١٤

  طنطا المنصورة  الجرايحى الشربينى قديحرفيق حسن   رئيس  ٣٥٢٦

  طنطا المنصورة  سامح منير إبراهيم حنا  رئيس  ٣٥٣٠

  طنطا المنصورة  تامر فاروق محمد عزمى  رئيس  ٣٥٣١

  طنطا المنصورة  محمد فؤاد محمد محارم  رئيس  ٣٥٣٢

  طنطا المنصورة  كرامى رمضان محمود يوسفإ  رئيس  ٣٥٣٩

  طنطا المنصورة   السيدأشرف عبد الخالق عباس  رئيس  ٣٥٤٠

  طنطا المنصورة  أحمد محمد عبد الكريم محمد  رئيس  ٣٥٤٧

  طنطا المنصورة  محمد السيد الشامى الحاج عمر  رئيس  ٣٥٥٠

  طنطا المنصورة  أمين أمين السيد الديب  رئيس  ٣٥٥٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٢

  المحكمة المنقول إليها  مةالمحك  االســـم  الدرجة  األقدمية

  طنطا المنصورة  وائل محمد عبد العزيز غانم  رئيس  ٣٥٥٤

  طنطا المنصورة  النبى عبيدعالء الدين بسيونى عبد   رئيس  ٣٥٥٥

  طنطا المنصورة  أحمد مصطفى أحمد مصطفى عبد الرحمن  رئيس  ٣٥٥٩

  طنطا المنصورة  عصام محمد عبد العزيز حسب اهللا خليفة  رئيس  ٣٥٦٢

  طنطا المنصورة  شريف فرحان حقيق على  رئيس  ٣٥٦٦

  طنطا المنصورة  إيهاب محمد مجدى إسماعيل الجندى  رئيس  ٣٥٧١

  طنطا المنصورة  محمد أحمد عبد المغنى غنيم  رئيس  ٣٥٧٤

  طنطا المنصورة  أحمد فاروق عبد المجيد زيدان  رئيس  ٣٥٨١

  طنطا المنصورة  محمد عبد السالم مصطفى رجب  رئيس  ٣٦٠٣

  طنطا المنصورة  محمد ممدوح محمد حشيش  رئيس  ٣٦٠٤

  طنطا  بنى سويف  سالم أمين محمد الشواربىمحمد إ  رئيس  ٣٦١٠

  طنطا  بنى سويف  هشام محمود سامى حسين البلك  رئيس  ٣٦٢٠

  طنطا  بنى سويف  شيرين صالح حمدى عبد المؤمن  رئيس  ٣٦٢١

  طنطا  بنى سويف  هشام إبراهيم أبازيد محمد حامد  رئيس  ٣٦٢٤

  طنطا  بنى سويف  هانى عبد الغفار محمد السعيد هالل  رئيس  ٣٦٢٥

  طنطا  فبنى سوي  محمد عبد القهار زهوى أحمد محمود  رئيس  ٣٦٣١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٣

  المحكمة المنقول إليها  مةالمحك  االســـم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  بنى سويف  حامد محمد محسن عبد الحميد الطحان  رئيس  ٣٦٣٣

  طنطا  بنى سويف  تيسير محمد كمال عبد الحميد أحمد العرينى  رئيس  ٣٦٣٥

  طنطا  بنى سويف  يحيى عدلى محمود حسن  رئيس  ٣٦٣٦

  طنطا  بنى سويف  أحمد مصطفى كامل أحمد المال  رئيس  ٣٦٤١

  طنطا  بنى سويف  ليمانأحمد سليمان سلمى س  رئيس  ٣٦٤٣

  طنطا  بنى سويف  نبيل الدسوقى سيف على  رئيس  ٣٦٤٤

  طنطا  بنى سويف  رزق السيد محمد عبد الباقى  رئيس  ٣٦٤٦

  طنطا  بنى سويف  ة سعد محمد طبيخرامة  رئيس  ٣٦٤٧

  طنطا  بنى سويف  مجدى عباس سيد مرسى  رئيس  ٣٦٤٨

  نطاط  بنى سويف  محمد حسن عبد السميع على خطاب  رئيس  ٣٦٤٩

  طنطا  بنى سويف  هشام شريف البسيونى عبد اهللا الشريف  رئيس  ٣٦٥٣

  طنطا  بنى سويف  عبد العزيز عبد اللطيف سليمان مراد  رئيس  ٣٦٥٤

  طنطا  بنى سويف  أحمد محمد عزت غريب  رئيس  ٣٦٥٧

  طنطا  بنى سويف  رمحمد عبد المنعم أحمد محمد نص  رئيس  ٣٦٦٠

  طنطا  بنى سويف  يسعصام عبد العليم محمد طل  رئيس  ٣٦٦١

  طنطا  بنى سويف  طارق محمود محمد عيسى  رئيس  ٣٦٦٣



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٤

  المحكمة المنقول إليها  مةالمحك  االســـم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  بنى سويف  أسامة موسى عمران أحمد السيد  رئيس  ٣٦٦٤

  طنطا  بنى سويف  هشام بيومى على محمد سلطان  رئيس  ٣٦٦٦

  طنطا  بنى سويف  عصام على محمد سلمان  رئيس  ٣٦٦٧

  طنطا  نى سويفب  أحمد مختار محمد سيد أبو إسماعيل  رئيس  ٣٦٦٨

  طنطا  بنى سويف  محمد جالل طه عبد اللطيف  رئيس  ٣٦٦٩

  طنطا  أسيوط  عادل عبد البارى إبراهيم محمد داود  رئيس  ٣٦٧٠

  طنطا  أسيوط  محمود أحمد خليل أبو شنب  رئيس  ٣٦٧١

  طنطا  أسيوط  محمد رمضان األشعتى محمود إبراهيم  رئيس  ٣٦٧٣

  طنطا  أسيوط  ياسر محمد محمود حسين  رئيس  ٣٦٧٤

  طنطا  أسيوط  محسن سعيد سالم السيد  رئيس  ٣٦٧٦

  طنطا  أسيوط  على محمد وجيه على حيدر العشرى  رئيس  ٣٦٧٧

  طنطا  أسيوط  وائل حسين عبد الحميد الدسوقى  رئيس  ٣٦٧٩

  طنطا  أسيوط  وليد محمد ناجى محمد عبد اهللا  رئيس  ٣٦٨٩

  طنطا  أسيوط  ياسر فاروق مبروك كسبر  رئيس  ٣٦٩٠

  طنطا  أسيوط  شريف عبد الحليم طلبة عيد  سرئي  ٣٦٩٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٥

  المحكمة المنقول إليها  مةالمحك  االســـم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  أسيوط  هشام عبد العزيز فهمى أحمد حجاج  رئيس  ٣٦٩٤

  طنطا  أسيوط  شريف إسماعيل أحمد هاشم  رئيس  ٣٦٩٥

  طنطا  أسيوط  محمد رزق محمد مرعى  رئيس  ٣٧٠٦

  طنطا  أسيوط  وليد محمود أحمد طيور  رئيس  ٣٧٠٩

  طنطا  أسيوط  وس صليبحنا بسطوروس بسطوروس سيدار  رئيس  ٣٧١٠

 طنطا أسيوط  شامل عثمان محمد العيسوى  رئيس  ٣٧١٤

 طنطا أسيوط  عصام جابر على سراج الدين  رئيس  ٣٧١٦

 طنطا أسيوط  باسم محمد زيدان معبد  رئيس  ٣٧٢٤

 طنطا أسيوط  ياسر محمد سمير توفيق عبد الرحيم  رئيس  ٣٧٢٧

 طنطا أسيوط  محمد عبد الحكيم محمد السماديسى  رئيس  ٣٧٢٨

 طنطا أسيوط   محمودالحنفىأيمن محمود محمد   رئيس  ٣٧٣١

 طنطا  قنا  ياسر عادل عبد المنعم حمودة  رئيس  ٣٧٥٤

 طنطا  المنصورة  شريف عزت محمد أبو يوسف  نائب  ٢٧٤

 طنطا  قنا  خالد فاروق عرفة جنيدى برغش نائب  ٤٥٣

 اطنط اإلسكندرية  محمود محمد عبد المنعم محمود الحضرى نائب  ٤٧٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٦

  المحكمة المنقول إليها  مةالمحك  االســـم  الدرجة  األقدمية

 طنطا اإلسكندرية  حمدميع أميسرة الدسوقى عبد الس نائب  ٥٠٢

 طنطا اإلسكندرية  شريف فؤاد محمد الماحى نائب  ٥١٣

 طنطا اإلسكندرية  محمد محمد أبو الخير عبد اهللا  مستشار  ٣٤٨

 طنطا اإلسكندرية  أحمد طاهر سيد أحمد شتا مستشار  ٣٥٨

 طنطا اإلسكندرية  عاصم محمود سعيد الدسوقى مستشار  ٣٦٠

 طنطا اإلسكندرية  محمد السيد جبر مصطفى قزامل مستشار  ٣٦٨

 طنطا  المنصورة  ةأحمد مصطفى أحمد نبيه عطيف مستشار  ٤٦٢

 طنطا  المنصورة  معتز باهللا أحمد عبد الخالق سليمان عزام مستشار  ٤٦٨

 طنطا  المنصورة  حسن سيد قرنى أمين مستشار  ٤٦٩

 طنطا  المنصورة  محمد سالم الشينسامح السيد  مستشار  ٥٤٨

 طنطا  أسيوط  أحمد السيد المهدى محمد رشاد السيد أحمد مستشار  ٥٨٢

 طنطا  أسيوط  إيهاب محمد محمد محمد عبد الفتاح مستشار  ٥٩١

 طنطا  أسيوط  إبراهيممحمد عيد عليوة  مستشار  ٥٩٩

 طنطا  قنا  عبد العزيز عبد الستار فهمى منصور مستشار  ٦٢٣

 طنطا  قنا  محمود عادل إلياس محمد خطاب ارمستش  ٦٢٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٧

  المنصورةإلى محكمة استئناف  

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

  المنصورة  طنطا  البسيونى الشبراوى محمد البسيونى  رئيس  ١٥٢

 المنصورة  القاهرة  حسين عبد الكريم حسين قنديل  رئيس  ١٨٨

 المنصورة  طنطا   محمد أحمدحسنمحمد عادل   رئيس  ١٩٤

 المنصورة  القاهرة  منصور حامد عبد المجيد صقر  رئيس  ٢٢٩

 المنصورة  اإلسماعيلية  سمير البهجى درغام عماشة  رئيس  ٢٤٩

 المنصورة  القاهرة  أنور محمود إبراهيم رضوان  رئيس  ٤٠٧

 المنصورة  طنطا  محى أحمد شيمى أحمد  رئيس  ٤٨٣

 المنصورة  طنطا  محمديسرى ماهر إبراهيم   رئيس  ٥٠٦

 المنصورة اإلسماعيلية  سعيد عابدين محمد عابدين  رئيس  ٥٩٠

 المنصورة اإلسماعيلية   عبد المغنى عوض اهللا سالمةسعد  رئيس  ٦٥٨

 المنصورة اإلسماعيلية  إبراهيم فتحى عبد المقصود أحمد  رئيس  ٦٦٩

 المنصورة  القاهرة  محمد محمد عبد الفتاح فودة  رئيس  ٨٤١

 المنصورة  اإلسماعيلية  عصام الدين السيد سيد بدوى  يسرئ  ٨٨٧

 المنصورة  طنطا  محمد محمد رفعت محمد أحمد المساح  رئيس  ٩١١

 المنصورة  طنطا  بهاء الدين محمد محمد متولى الحنفى  رئيس  ١٠٦٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٨

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 المنصورة  اإلسماعيلية  محمد بهجت مصطفى الجزار. د  رئيس  ١١١٦

 المنصورة  طنطا  لمرىبهاء الدين محمد خيرت ا  رئيس  ١٢٤٩

 المنصورة  اإلسماعيلية  سامى بيومى بيومى على فرج  رئيس  ١٢٥٣

 المنصورة  طنطا  هشام الكيالنى البهى بكر  رئيس  ١٥٢٢

 المنصورة  طنطا  إبراهيم ممدوح إمام محمد  رئيس  ١٦٣٢

 المنصورة  اإلسكندرية  حسن معوض على محمد الباهى  رئيس  ١٨٣٨

 المنصورة  اإلسماعيلية  على فرجنسيم على بيومى   رئيس  ١٩٩٩

 المنصورة  طنطا  أشرف رمضان العيسوى الخولى  رئيس  ٢٠٤٦

 المنصورة اإلسماعيلية  حامد إبراهيم عبد القادرصقر  رئيس  ٢١٤٥

 المنصورة طنطا  طارق إبراهيم محمد مصطفى   رئيس  ٢١٥٠

 المنصورة اإلسكندریة  نزار محمد السيد عيسى  رئيس  ٢١٧٨

 المنصورة طنطا   محمد جابر الحلوجىناجى  رئيس  ٢١٨٦

 المنصورة اإلسماعيلية  عبد الحليم شكرى أحمد داود. د  رئيس  ٢٢١٥

 المنصورة اإلسكندریة   هشام محمد جمال الدين محمد عبد العزيز  رئيس  ٢٣٣١

 المنصورة  طنطا  ياسر بدوى إبراهيم سنجاب  رئيس  ٢٣٤٩

 ورةالمنص طنطا  شريف محمد إبراهيم قورة  رئيس  ٢٣٩٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٩

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 المنصورة اإلسكندریة  خالد أحمد كمال حسن خالد صالح  رئيس  ٢٧١٨

 المنصورة  اإلسماعيلية  محمد أحمد محمد على شلبى  رئيس  ٢٩٢٧

 المنصورة  اإلسماعيلية  خالد محمد محمد محمد خاص  رئيس  ٣٠٤٩

 المنصورة  أسيوط  أحمد محمد مصطفى الشرقاوى  رئيس  ٣٣١٤

 المنصورة أسیوط  سنإبراهيم حسن قاسم ح  رئيس  ٣٣٣٠

 المنصورة قنا  وائل على أحمد عبد الكريم النجار  رئيس  ٣٣٩١

 المنصورة  طنطا  محمد السيد السيد أبو دنيا  رئيس  ٣٤٩٤

 المنصورة  طنطا  هيثم حسن إبراهيم أحمد الضوى  رئيس  ٣٥١٠

 المنصورة  بنى سويف  حسام أحمد أحمد عبد الخالق  رئيس  ٣٦١٢

 المنصورة بنى سویف  ود عبد الرازق علىممدوح محم. د  رئيس  ٣٦٤٥

 المنصورة أسیوط  مصطفى السيد على بالسى. د  رئيس  ٣٦٧٥

 المنصورة أسیوط  محمد رأفت محمد على عبده  رئيس  ٣٦٩٦

 المنصورة أسیوط  خالد محمود أمين عبد اهللا أحمد  رئيس  ٣٧٠٠

 المنصورة أسیوط  خالد أبو العباس على عبد السالم  رئيس  ٣٧٠٤

 المنصورة أسیوط  محمد عبد اللطيف عبد الصادق محمد  رئيس  ٣٧٠٧

 المنصورة أسیوط  محمد محمد حسين أيوب  رئيس  ٣٧١٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٣٠

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 المنصورة أسیوط  أسامة محمد محمد على الغندور  رئيس  ٣٧٢١

 المنصورة أسیوط  محمد عبد الحميد فريد الشين  رئيس  ٣٧٣٣

 المنصورة أسیوط  أحمد رشدى عبيد إبراهيم  رئيس  ٣٧٣٧

 المنصورة قنا  أحمد عبد الحليم عبد اهللا أحمد  رئيس  ٣٧٤٢

 المنصورة قنا  أيمن فتحى محمد الجندى. د  رئيس  ٣٧٤٣

 المنصورة قنا  وليد أنور إبراهيم سيد أحمد  رئيس  ٣٧٤٦

 المنصورة قنا  ياسر قطب جاب اهللا نصر  رئيس  ٣٧٤٨

 المنصورة قنا  أحمد عزت محمد أحمد ندا  رئيس  ٣٧٥٦

 المنصورة قنا  وائل صفوت يوسف راشد  رئيس  ٣٧٥٩

 المنصورة قنا  محمود أحمد رزق محمد نائب  ٤٣٨

 المنصورة اإلسكندریة  عماد محمد شوقى السيد الحديدى بدير نائب  ٤٧٦

 المنصورة طنطا  أحمد عبد الوهاب محمد على الغندور نائب  ٥٣٧

 المنصورة طنطا  أشرف محمد أحمد محمد العوضى نائب  ٦٠٦

 المنصورة بنى سویف  محمد حامد أحمد حسان  بنائ  ٧٠٩

 المنصورة بنى سویف  محمد أمير السعيد سبع نائب  ٧١٠

 المنصورة بنى سویف  شريف محمد سراج الدين محمد أحمد سراج الدين نائب  ٧١٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٣١

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 المنصورة بنى سویف  وليد محمد محمد مهدى نائب  ٧١٣

 المنصورة بنى سویف  أحمد الطاهر عبد المنعم محمد عبد الرحمن نائب  ٧٢٠

 المنصورة بنى سویف  محمد عبد القادر عالم سعد نائب  ٧٢١

 المنصورة بنى سویف  محمد أحمد محمد سيد أحمد نائب  ٧٢٣

 المنصورة بنى سویف  أحمد أحمد المتولى النظامى نائب  ٧٢٧

 المنصورة بنى سویف  أشرف عبيد على أحمد نائب  ٧٢٨

 المنصورة بنى سویف  يل بدهمحمد محمود سامى إسماع نائب  ٧٢٩

 المنصورة بنى سویف  محمد السيد صالح الدين السيد أحمد محمود نائب  ٧٣٠

 المنصورة بنى سویف  سامح محمود رضا عبد العزيز الخضيرى نائب  ٧٣١

 المنصورة بنى سویف  حسام محمد ناجى البيومى نائب  ٧٣٥

 لمنصورةا بنى سویف  ل عبد الباقىمحمد هاشم أبو الفض نائب  ٧٣٩

 المنصورة  أسيوط  وليد أحمد أحمد محمد مصطفى عيد نائب  ٧٤٩

 المنصورة أسيوط  خالد نبيل محمد محرم نائب  ٧٥٤

 المنصورة أسيوط  عادل عارف عثمان حسين نائب  ٧٥٦

 المنصورة أسيوط  أحمد محمدى محمد محمد ماجور نائب  ٧٥٨

 المنصورة أسيوط  محمد أحمد محمد ناجى نائب  ٧٦١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٣٢

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 المنصورة أسيوط  عمرو مصطفى محمد محجوب عطيه نائب  ٧٦٤

 المنصورة قنا  أحمد منير أحمد على الصاوى نائب  ٧٦٨

 المنصورة قنا  إيمان محمود حسين الجزيرى نائب  ٧٧٠

 المنصورة قنا  سحر عبد الفتاح محمد نعمة اهللا نائب  ٧٧٤

 المنصورة قنا  محمود عبد المنعم عوض الخالوى نائب  ٧٨١

 المنصورة قنا  تامر ثروت عبد الحميد محمد شاهين ئبنا  ٧٨٢

 المنصورة قنا  إبراهيم فتحى عبد العزيز زغلول نائب  ٧٨٤

 المنصورة قنا  محمود محمد إبراهيم أبو باشا نائب  ٧٨٦

 المنصورة قنا   فرحات محمد موسى الشرنوبىمحمد خيرى نائب  ٧٩١

 ةالمنصور قنا  مصطفى فرج محمد محمد عيسى نائب  ٧٩٣

 المنصورة اإلسكندریة  أحمد غريب أحمد عبد المجيد الصياد مستشار  ٣٤١

 المنصورة طنطا  خالد محمد وهبه إبراهيم مستشار  ٣٨٥

 المنصورة أسیوط  أمير السيد أحمد زكى حسين مستشار  ٥٧٢

 المنصورة قنا  عمرو الحسين محمد محمد طه مستشار  ٦١٧

 المنصورة قنا  محمد بنوى جبر محمود سليمان مستشار  ٦٣٥

 المنصورة قنا  محمد ربيع السيد أبو الخير مستشار  ٦٤٢

 المنصورة قنا  أسامة أمين الصامت السيد محمد مستشار  ٦٥٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٣٣

  اإلسماعيليةإلى محكمة استئناف 

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 إلسماعیلیةا القاھرة  الدين نور أحمد محمد أحمد إبراهيم رئیس ٧٦

 اإلسماعیلیة قنا  منصور محمد أحمد محمد رئیس ٧٧

 اإلسماعیلیة القاھرة  ى مكاو حسنين السيد محمد إبراهيم رئیس ٢٨٦

 اإلسماعیلیة المنصورة   حسن عمر حسين محمد رئیس ٣٤٤

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة   حسن جاد  محمدى صبر محمد رئیس ٣٧٩

 اإلسماعیلیة القاھرة   شاهين إمام منالرح عبد العزيز عبد رئیس ٦٠٤

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  رزة أحمد كامل اهللا عبد رئیس ٧٩٨

 اإلسماعیلیة المنصورة  ماضى إبراهيم محمد مختار رئیس ٨٢٥

 اإلسماعیلیة طنطا  الديب إبراهيم السيد محمود عادل  رئیس ٩٦٨

 سماعیلیةاإل طنطا   سعيد الجواد عبدى كذ الدين جمال رئیس ١١١٥

 اإلسماعیلیة طنطا  عاومط عباسى فتحى هان رئیس ١٢٨٦

 اإلسماعیلیة بنى سویف   حسين محمدى عل محمد أشرف رئیس ١٤١٤

 اإلسماعیلیة طنطا  تقصيرهى الحسين أحمدى مجد رئیس ١٤٤٤

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  هندي محمد أمين محمد تصفو رئیس ١٥٠٤

 اإلسماعیلیة بنى سویف  شادي بوأ مصطفى محمد جمال  رئیس ١٧٨٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٣٤

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 اإلسماعیلیة طنطا   سعود على الصمد عبد أحمد رئیس ١٨٣٤

 اإلسماعیلیة المنصورة  غنيم رجب الحليم عبدى سام رئیس ١٨٨٥

 اإلسماعیلیة المنصورة  الجمل أحمد محمد سليمان أحمد رئیس ١٩٠٩

 سماعیلیةاإل المنصورة  قنديل إبراهيم السيد حسن الدين صالح رئیس ١٩١٩

 اإلسماعیلیة القاھرة  عالويصقر  السيد محمد  رئیس ٢١٠٦

 اإلسماعیلیة بنى سویف   محمد التواب عبد محمد خالد  رئیس ٢١٥٧

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  إمام محمد محفوظ محمد أيمن محمد رئیس ٢١٩٣

 اإلسماعیلیة طنطا عفيفي أحمد السيد شوقى أحمد وعمر  رئیس ٢٤٠٦

 اإلسماعیلیة طنطا  الدين أحمد إسماعيلى خالد مح ئیسر ٢٤١٨

 اإلسماعیلیة بنى سویف  محمد محمود حامد السكري رئیس ٢٤٤٢

 اإلسماعیلیة المنصورة  مصطفى أبو رواش عبد الرحمنى وجد رئیس ٢٤٤٥

 اإلسماعیلیة المنصورة  هعبد اهللا عبد العزيز حسن عبد رئیس ٢٤٦٩

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  أباظة عبد الواحد أيمن إبراهيم فهمى رئیس ٢٥٢٢

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  على سيد سعيدى محمد فوز رئیس ٢٥٥٧

 اإلسماعیلیة أسیوط   حامد أحمدمحمد مصطفى محمد رئیس ٢٥٦١

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  بطةياسر محمود محمد رئیس ٢٥٦٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٣٥

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 اإلسماعیلیة ریةاإلسكند  تشرين محمد فوز الدين محمد فرحا رئیس ٢٦٢٧

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  حسين محمد مرسى سعفان رئیس ٢٦٣١

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  السيد هاشم السيدى هان رئیس ٢٦٦٨

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة   سالمه محمد شاهينإيهاب رئیس ٢٦٨٩

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  عمران رأفت حسين مصطفى عامر رئیس ٢٧٠٤

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  نصرالعبد اللطيف أبو ى شريف محمد فخر رئیس ٢٧٠٦

 اإلسماعیلیة طنطا  حامد سليمانى حازم فتح رئیس ٢٧١٣

 اإلسماعیلیة طنطا   محمد محمد أحمد محرماتمح رئیس ٢٧٤١

 اإلسماعیلیة طنطا  مصطفى حسن بدر ى هشام فتح رئیس ٢٧٤٨

 اإلسماعیلیة اطنط   عبد الحكيم أحمد فريدمحمد  رئیس ٢٧٦١

 اإلسماعیلیة المنصورة  نوير ى تامر سمير حلم رئیس ٢٨٠٥

 اإلسماعیلیة بنى سویف  ياسر محرم درويش مصطفى محرم  رئیس ٢٨٣٧

 اإلسماعیلیة طنطامجد محمد ال أبوأبو المجد عبد الرحمن  رئیس ٢٨٦٨

 اإلسماعیلیة أسیوط  اويهالشأحمد  أحمدأحمد طلعت  رئیس ٢٨٧٩

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  مصطفى صالح مصطفى مصطفى حسين  ئیسر ٢٨٨٣

 اإلسماعیلیة أسیوط  عبد العال السمان محمد ى هان رئیس ٢٨٩١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٣٦

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  موسى ى حلمى موسى عبد الغنى هان رئیس ٢٩٣٧

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  محمد مراد درويشى خالد محمد فكر رئیس ٣٠٧١

 اإلسماعیلیة طنطا   قنصوة السيد ىلد محمدخا رئیس ٣١٤٦

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  أسامه أحمد معوض الحلواني رئیس ٣١٩٩

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  عبد اهللا سعود ى فيصل عبد العاط رئیس ٣٢٢٤

 اإلسماعیلیة المنصورة  أسامه حسن محمود صالح االبياري رئیس ٣٢٥٣

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  أحمد خليل سليم  ىأحمد عبد الرحمن فكر رئیس ٣٢٧٨

 اإلسماعیلیة المنصورة  محمد عاطف محمد النجار  رئیس ٣٢٨٩

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  رأفترأفت نبيل رأفت حسين حسين  رئیس ٣٢٩٨

 اإلسماعیلیة بنى سویف   عبد الرحيم رياضإيهاب أحمد مختار رئیس ٣٤٠٢

 اإلسماعیلیة طنطا  سماعيل إى خليل عبد اهللا متول رئیس ٣٤٧٤

 اإلسماعیلیة طنطا  سالم ى على حسن حسنى عل رئیس ٣٤٨٢

 اإلسماعیلیة طنطا   مىحسين محمود حسين محمود فه رئیس ٣٥٠٩

 اإلسماعیلیة  المنصورة  محمد عبد الخالق ى وليد أبو المعاط رئیس ٣٥٣٦

 اإلسماعیلیة المنصورة  أحمد إبراهيم إسماعيل حسين  رئیس ٣٥٣٧

 اإلسماعیلیة المنصورة   رحسن شقيى محمد محمود فهم رئیس ٣٥٤٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٣٧

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 اإلسماعیلیة المنصورة  ى نتامر عادل مصطفى بسيو رئیس ٣٥٦٨

 اإلسماعیلیة المنصورة  الكيالنىالدين عبد اللطيف ى تامر محمد به رئیس ٣٥٨٦

 اإلسماعیلیة المنصورة  دينأحمد حسن حسين م رئیس ٣٥٩٠

 اإلسماعیلیة المنصورة  على ى  مدبولىنياسر حس رئیس ٣٥٩١

 اإلسماعیلیة المنصورة   دمحمود حشاى تامر حسن رئیس ٣٥٩٨

 اإلسماعیلیة أسیوط  الدين مصطفى حسن أبو المجد ضياء  رئیس ٣٦٨٢

 اإلسماعیلیة أسیوط  لليم أبو زيد جايع عبد الرمضان رئیس ٣٧٠٢

 یلیةاإلسماع أسیوط  سامح عثمان يوسف يوسف  رئیس ٣٧٠٣

 اإلسماعیلیة أسیوط  ى عصام إبراهيم محمد الضوين رئیس ٣٧٠٥

 اإلسماعیلیة أسیوطى هندصادق خالد محمد محمد سعد الدين ال رئیس ٣٧١٢

 اإلسماعیلیة أسیوط  هاشم أبو العمايم ى حازم أحمد متول رئیس ٣٧١٥

 اإلسماعیلیة أسیوط  سويدانى محمد على محمد حسن حمد رئیس ٣٧٢٣

 اإلسماعیلیة أسیوط  محمد منير محمد طاهر حسن  رئیس ٣٧٢٥

 اإلسماعیلیة المنصورة  أسامه أحمد عبد الظاهر الطيب نائب ٢٦٧

 اإلسماعیلیة المنصورة   حسن محمد ربيع وعمر نائب ٣٠٧

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  أحمد أمين أحمد محمد إبراهيم  نائب ٤٧٣



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٣٨

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  يمحمد الخولى فؤاد علأنور  مستشار ٣٣٧

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  خالد محمد جمال الدين مصطفى عبد ربه  مستشار ٣٥١

 اإلسماعیلیة اإلسكندریة  أحمد السيد عبد العال سيد أحمد  مستشار ٣٥٦

 اإلسماعیلیة طنطا  م اوليد نجيب محمود السيد أحمد بره مستشار ٣٧٢

 اإلسماعیلیة طنطا   ةشاكعاب امجد السيد عبد الوه مستشار ٣٧٣

 اإلسماعیلیة طنطا  صار بأحمد ى عمر محمد العوض مستشار ٣٧٧

 اإلسماعیلیة طنطا  حاتم محمد محمود حسن صالح  مستشار ٣٩٢

 اإلسماعیلیة طنطا  محمد سمير كامل محمد  مستشار ٣٩٥

 اإلسماعیلیة طنطا  ناصف محمد عبد المنعم المال أحمد محمد  مستشار ٣٩٧

 اإلسماعیلیة طنطا   تلةأحمد محمد عبد الرحمن منصور ش مستشار ٤٠٠

 اإلسماعیلیة طنطا   ىالمسلمى حسينى فتحى محمود عل مستشار ٤٠١

 اإلسماعیلیة المنصورة  ى أحمد فيصل إسماعيل إبراهيم العرب مستشار ٤٠٨

 اإلسماعیلیة المنصورة  جاهين محارب زعلوكأيمن  مستشار ٤١٥

 اإلسماعیلیة المنصورة عبده مقصودعبده عبد الى حمود مجدم مستشار ٤٣٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٣٩

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 اإلسماعیلیة المنصورة   ربمحمد فريد محمد أبو ع مستشار ٤٣٨

 اإلسماعیلیة المنصورة  محمد دبوس أسامه أحمد  مستشار ٤٥٢

 اإلسماعیلیة المنصورة  سعد ر مالك عوض يبي مستشار ٥٠١

 اإلسماعیلیة المنصورة  ر قوليد سيد محمود عثمان ص مستشار ٥٤٧

 اإلسماعیلیة المنصورة  الطيب ى ذليوسف صالح شا مستشار ٥٤٩

 اإلسماعیلیة المنصورة   حامد حسنين حسنين وعمر مستشار ٥٦١

 اإلسماعیلیة المنصورة  أحمد محمد إبراهيم محمد عبد الجيد  مستشار ٥٦٤

 یلیةاإلسماع أسیوط  محمد عبد العال ى وائل محمد صبر مستشار ٥٦٦

 اإلسماعیلیة أسیوط  محمد عبد الحكيم عطيه سباله  مستشار ٥٧٩

 اإلسماعیلیة أسیوط   جيدى فوزى  حسنماجد مستشار ٥٨٥

 اإلسماعیلیة أسیوط  ى محمود محمد سيد محمود شاذل مستشار ٥٩٣

 اإلسماعیلیة قنا  خالد سعد الدين الشيخ أحمد رجب  مستشار ٦٠٩

 اإلسماعیلیة قنا  ين محمود إبراهيم إسماعيل محمود عالء الد مستشار ٦٣٦

 اإلسماعیلیة قنا  محمد يوسف عساف يوسف يوسف  مستشار ٦٣٧

 اإلسماعیلیة قنا  سليمان ى  أحمد علحسنى محمد مهاب محمد ىحسن مستشار ٦٤٣



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٤٠

  بنى سويفإلى محكمة استئناف 

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 بنى سویف أسیوط  أحمد أبو الخير محمد محمد مؤمن  یسرئ ١٧٣

 بنى سویف أسیوط  عمار سليمان  مفتاح ةخليف رئیس ٦٤٦

 بنى سویف أسیوط  السيد محمود إبراهيم ى غريان رئیس ٨٤٦

 بنى سویف القاھرة  سعيد معوض  عدلىعثمان  رئیس ٨٩٠

 بنى سویف ھرةالقا  فاروق عبد القادر عبد العليم عبد اللطيف  رئیس ١٠٣٢

 بنى سویف القاھرة  ل محمد أبو الليل أحمد اجم رئیس ١٣٨٠

 بنى سویف أسیوط  اسم قعلى ى هشام عبد الرحمن عل رئیس ١٤٢٩

 بنى سویف القاھرة  الجمل سيد محمود رفعت شاكر  رئیس ١٤٥٥

 بنى سویف القاھرة   ىحاوطمختار غانم  غانم رئیس ١٤٧٦

 بنى سویف اإلسماعیلیة   ةورزدين محمد فاكمال الى عبد الح رئیس ١٥٦٨

 بنى سویف القاھرة  أحمد توفيق ى أحمد عل رئیس ١٦٧٤

 بنى سویف القاھرة  سعيد محمد ى سعيد عل رئیس ١٧٠١

 بنى سویف القاھرة  صالح ى محمد فؤاد أحمد عل رئیس ١٧٦٣

 بنى سویف القاھرة  محمود محمد السيد خطاب  رئیس ١٨٣٧

 بنى سویف طنطا   فرجميس سلطان أحمد خ رئیس ١٨٧٨

 بنى سویف أسیوط   ادعباس السيد عبد السالم حم رئیس ١٩٤١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٤١

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 بنى سویف اإلسكندریة  محمد حسن ى جلوالى عبد الناصر فتح. د رئیس ٢٠٩٦

 بنى سویف اإلسكندریة  محمد صالح محمد حسن  رئیس ٢١٠٧

 بنى سویف القاھرة  أحمد قطب ى كزمختار  رئیس ٢٢٢٦

 بنى سویف اإلسكندریة   لعظيم جيرةحسن صالح الدين عبد ا ئیسر ٢٣١٩

 بنى سویف اإلسكندریة   دوسعمى فرغلى أحمد حلم رئیس ٢٣٣٤

 بنى سویف اإلسكندریة   محمدمغيب ى محمد حسن عبد الباق رئیس ٢٦٩٦

 بنى سویف اإلسماعیلیة   قزرا نإيهاب سعيد ح رئیس ٣٠٨٣

 بنى سویف اإلسماعیلیة   ةمصطفى سعد رمضان حسون رئیس ٣٠٩٤

 بنى سویف اإلسكندریة  ى  حسين عباس علوعمر رئیس ٣٢٥٢

 بنى سویف قنا  جيب إبراهيم نوهيب ميشيل  رئیس ٣٤٢٦

 بنى سویف طنطا  أحمد عباس أحمد عوض اهللا  رئیس ٣٤٦٦

 بنى سویف طنطا  محمد محمود محمد عبد المقصود  رئیس ٣٤٩٠

 بنى سویف طنطا   ز فايمحمد سيد حفيظ محمد رئیس ٣٥٠٥

 بنى سویف المنصورة  إبراهيم سيد عبد القادر ضيف اهللا  رئیس ٣٥١١

 بنى سویف المنصورة  هيثم يوسف عبد العزيز محمد  رئیس ٣٥٤٤

 بنى سویف المنصورة  إبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم  رئیس ٣٥٦٤

 یفبنى سو المنصورة   أشعثمحمد عبد الحكم محمود أحمد  رئیس ٣٦٠١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٤٢

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 بنى سویف أسیوط   عبد الحافظ ةتخالد عبد الناصر شحا رئیس ٣٦٨٧

 بنى سویف أسیوط   عبد الرحمن ريخى قسودمحمد أحمد ال رئیس ٣٦٩١

 بنى سویف أسیوط   خالد صادق خالد مدحت رئیس ٣٧٠٨

 بنى سویف أسیوط  يد اصطفى محمد محمد محمد زم رئیس ٣٧٣٠

 بنى سویف قنا  ليل أشرف عبد الغفور محمد خ رئیس ٣٧٥٥

 بنى سویف قنا  إبراهيم ى  علطلعتى عل رئیس ٣٧٦٣

 بنى سویف اإلسماعیلیة  ى قفال عبد الرحمن منصور أشرف نائب ٣٣٩

 بنى سویف أسیوط   مصطفى سحيم  محمودأحمد مصطفى نائب ٤٠٤

 بنى سویف أسیوط   خضرعلى ى محمد فتحى  عل. د نائب ٤٢٦

 بنى سویف قنا  ى علمنصور ى محمد فتح نائب ٤٦٢

 بنى سویف اإلسكندریة   ميخائيل رفعت راجى رؤوف . د نائب ٤٨٤

 بنى سویف اإلسكندریة   جادى  فايز السيد علدى الري. د نائب ٤٩١

 بنى سویف اإلسكندریة  أحمد عبد العظيم عبد العليم أحمد  نائب ٤٩٢

 بنى سویف اإلسكندریة  أمين ى حمدى مظمحمد ل نائب ٥٠٥

 بنى سویف طنطا  ى بسيونى محمد مصطفى عل نائب ٥٦٤

 بنى سویف طنطا  السيد ى على محمد الحسين نائب ٥٦٩

 بنى سویف طنطا  محمد فاروق عبد العزيز إسماعيل  نائب ٥٩٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٤٣

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 بنى سویف طنطا   ا اهللارمسيس كامل عطى ناه نائب ٥٩٤

 بنى سویف المنصورة  محمد ى مؤمن محمد عل نائب ٦٠٨

 بنى سویف المنصورة  حسن ى  النبعبدى د عجمأحم نائب ٦٢١

 بنى سویف المنصورة   ةطارق أحمد عبد الرحمن جمع نائب ٦٢٨

 بنى سویف المنصورة  أبو شنبير محمد نراج مسمحمد  نائب ٦٣٥

 بنى سویف المنصورة   سعد مةحاتشريمون سمير  نائب ٦٤٠

 بنى سویف المنصورة  وائل محمد فريد عبد الحفيظ  نائب ٦٦٠

 بنى سویف المنصورة  ى انمحمد محمد على الحلو نائب ٦٨٠

 بنى سویف المنصورة  ى أحمد الخولى على محمد عل نائب ٦٨١

 بنى سویف أسیوط   بىراإبراهيم إبراهيم الشوح سام نائب ٧٦٣

 بنى سویف قنا   ىمونالسالى معتصم محمد شوق نائب ٧٨٨

 بنى سویف قنا  ى  حسين الريحانحأحمد محمد سمي نائب ٧٩٦

 بنى سویف اإلسكندریة  محمد حسن البنا أحمد حسن عبد اللطيف  مستشار ٣٤٣

 بنى سویف اإلسكندریة  كامل ى شراق محمد فتحإمحمد  مستشار ٣٦٦

 بنى سویف المنصورة  عثمان إبراهيمسالم خليل إ مستشار ٤١٨

 بنى سویف المنصورة   نافع السيد محمد بسيونىمحمد  مستشار ٤٣٦

 بنى سویف المنصورة   لبىعبد الحميد محمد صالح الدين محمد ش مستشار ٤٤٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٣ى   ف)أ(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٤٤

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 بنى سویف المنصورةمصطفى ربيع عبد العظيم عبد الفضيل  مستشار ٤٧٥

 بنى سویف المنصورة  إبراهيم ى محمد صالح محمد عل مستشار ٤٧٩

 بنى سویف المنصورة  رمضان عبد الحليم رضا رمضان  مستشار ٤٩٩

 بنى سویف المنصورة  حمد السيد عبد العزيز السيد أ مستشار ٥١٦

 بنى سویف أسیوط  السيد عبد العزيز ى محمد فتح مستشار ٥٧٤

 بنى سویف قنا  مصطفى كمال أحمد أحمد عامر  مستشار ٦٤٤

 بنى سویف قنا   محمد قرنىى فكرى هان مستشار ٦٥٠

 بنى سویف قنا  ى فرغلى موافى محمود شوق مستشار ٦٥٢

  أسيوطمة استئناف إلى محك
  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 أسیوط قنا  إسماعيل محمد سليمان أحمد  رئیس  ٦٧

 أسیوط قنا  ران أحمد أحمد إبراهيم مه رئیس ١٢٧

 أسیوط قنا   ينعثمان سيد محمد رئیس ٣١١

 أسیوط قنا   سطاشاكر بى حسام وسيل رئیس ٣١٧

 أسیوط قنا  عبد الرحمن السيد عبد الرحمن  ىفوز رئیس ٤٢٦

 أسیوط قنا  أحمد محمد إبراهيم حسنين فياض  رئیس ٥١٢

 أسیوط قنا   محمد عمرانأحمد أحمد  رئیس ٥٣٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٤٥

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 أسیوط القاھرة  اهللا عبد السميع محمود حسين محمد عبد  رئیس ٥٥٢

 أسیوط بنى سویف  ى عبد الفتاح محمد السيد عل رئیس ٦٣٩

 أسیوط القاھرة  كرم  صالح الدين حسن قنديل م رئیس ٧٠٤

 أسیوط القاھرة  حسين محمد نصر ى عل رئیس ٧٥٥

 أسیوط القاھرة  إبراهيم محمد إبراهيم صقر  رئیس ٧٦٣

 أسیوط بنى سویف   عبد الواحد بكر عبد العال ةشحات رئیس ١٠٧٨

 أسیوط بنى سویف   وصفىطارق محمود أحمد  رئیس ١١٥٧

 أسیوط القاھرة  كريم يس كريم ى حمد رئیس ١١٨٤

 أسیوط قنا  ىضارأفت أحمد محمد عبد الر رئیس ١٢٤٥

 أسیوط بنى سویف   مصطفى السيد مسعد تصفو رئیس ١٢٩١

 أسیوط بنى سویف  ور محمد إبراهيم أنمحمد أشرف  رئیس ١٣٠٧

 أسیوط بنى سویف  صالح قنديلطلعت محمد محمد  رئیس ١٥٦٣

 أسیوط بنى سویف   غالب ةوزياد عيسى علي رئیس ١٧٧٢

 أسیوط بنى سویف  سيد الةخليفسيد محمد  رئیس ١٧٧٥

 أسیوط بنى سویف  رجفى  علالسميعخالد عبد  رئیس ١٨٢١

 أسیوط القاھرة  محمد عوض أحمد عثمان  رئیس ١٨٧٢

 أسیوط بنى سویف   خلف فيظمحمد عباس عبد الح رئیس ١٩٧٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٤٦

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 أسیوط لقاھرةا  فؤاد يوسف سعد الدين جمال  رئیس ٢١٣٦

 أسیوط اإلسكندریة  ى أحمد أبو بكر على عل رئیس ٢٢٨٣

 أسیوط طنطا  محمد عمر جمال الدين حاتم محمد  رئیس ٢٣٧٨

 أسیوط قنا  وانىخالد أحمد محمود أحمد كد رئیس ٢٣٩١

 أسیوط بنى سویف  رى إبراهيم بري أمينمعتز أحمد رئیس ٢٤٧٠

 أسیوط قنا  حمدأياسر محمد أبو الوفا حسن  رئیس ٢٩٢٩

 أسیوط قنا  ى محمد عبد المنعم الشربينى محمود عل رئیس ٣١٠٧

 أسیوط طنطا  رغلىأحمد إبراهيم محمد ف رئیس ٣١١٧

 أسیوط قنا  لسعد خليأعلى  عرفان عز الدين رئیس ٣١٣٠

 أسیوط طنطا  بالىأيمن محمد أحمد محمد الج رئیس ٣٤٦٧

 أسیوط نصورةالم  مختار متولى  مهرانى فيفع رئیس ٣٥٢٠

 أسیوط المنصورة  وسام عبد الحميد عالم أبو العال رئیس ٣٥٢٢

 أسیوط المنصورة   ةمير محمد مظهر إسماعيل أبو كريشمحمد األ رئیس ٣٥٤٩

 أسیوط المنصورة  القاضىمحمد ماهر أحمد عبد الرحيم  رئیس ٣٥٩٣

 أسیوط اإلسكندریة  ى إيهاب محمود عبد الرشيد عبد النب نائب ٤٣٦

 أسیوط قنا  صر محمد أحمد نمحمد سيف ال نائب ٤٥٥

 أسیوط اإلسكندریة  غانمأحمد عبد المنعم محمود إبراهيم  نائب ٤٦٩

 أسیوط اإلسكندریة  أحمد محمود قصود أحمد عبد الم نائب ٥٠٦

 أسیوط طنطا  ى  علسعيدشريف أحمد  نائب ٥٥٣



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٤٧

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 أسیوط طنطا  كامل حناجورج عوض   نائب ٥٥٧

 أسیوط طنطا  حمد عبد الحفيظ عثمان أحمد م نائب ٥٦٣

 أسیوط طنطا  عادل محمد عبد الوهاب  محمد  نائب ٥٨٥

 أسیوط طنطا  أحمد عبد الحليم ى أحمد فتح نائب ٥٨٩

 أسیوط طنطا  النبىمحمد عبد السالم أحمد عبد  نائب ٦٠٠

 أسیوط المنصورة  مير محمد عبد الرحمن أوليد سيد  نائب ٦١٨

 أسیوط المنصورة  محمد ى علفؤاد  عمر نائب ٦٣٧

 أسیوط المنصورة  أحمد عبد التواب صالح عثمان  نائب ٦٤٣

 أسیوط المنصورة  سى رناجح عبد الحميد محمد م نائب ٦٦١

 أسیوط المنصورة  عبد العزيز مصطفى محمد مصطفى  نائب ٦٧٣

 أسیوط المنصورة   أمين إبراهيم ةروميل  شحات نائب ٦٨٢

 أسیوط طنطا   ى أبو دومةعطيى  محمود أحمد علورعم مستشار ٣٨٨

 أسیوط المنصورة   محمد بركات بركات امحس مستشار ٤٤٠

 أسیوط المنصورة  حسن سيد حسين محمد أبو العال مستشار ٥٠٨

 أسیوط المنصورة  ى عماد الدين عزت محمد عل مستشار ٥٢٣

 طأسیو المنصورة  حازم عبد الحكم محمود إبراهيم  مستشار ٥٢٦

 أسیوط المنصورة  على بخيت زيانشوكت  مستشار ٥٣٣

 أسیوط المنصورة  أبو الوفا أحمدمحمد أحمد  مستشار ٥٥٧

 أسیوط المنصورة   صابر عمار ىصبرعالء  مستشار ٥٦٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٤٨

  قناإلى محكمة استئناف 

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 قنا أسیوط  راويبمد الننبيل عبد الصبور مح. د رئیس ٥٦

 قنا القاھرة  عباس حسن يس أحمد  رئیس ٣١٠

 قنا القاھرة  عبد السميع عبد العال محمد حامد  رئیس ٣٤٣

 قنا أسیوط  السيد أحمد إسماعيل ى محمد عل رئیس ٤٢١

 قنا بنى سویف  حسن إسماعيل يسطه  رئیس ٤٧٦

 قنا القاھرة   اودشمروخ دى كمال فخر رئیس ٥٦٠

 قنا أسیوطعبد الفتاح محمد أحمد إسماعيل عارف  رئیس ١٢٦٠

 قنا أسیوط  حسنعبد العزيز محمد حمدى  رئیس ١٢٧٠

 قنا القاھرة  أيمن حافظ عبد الواحد عبد اهللا  رئیس ١٢٩٥

 قنا القاھرة  أبو الفضل طاهر تأحمد عز رئیس ١٤٤٩

 قنا أسیوط  على محمد يحيى ضاحى  رئیس ١٦٥٨

 قنا أسیوط  مد رمضان عبد الرحيم أشرف مح رئیس ١٧٢٦

 قنا أسیوط  ىمحمد السفرعبد الصادق محمد عبده  رئیس ١٨٩٦

 قنا أسیوط  محمد عبد السالم عبد الحكيم محمد  رئیس ١٩٨٦

 قنا اإلسكندریة  ةمصطفى أبو زينكامل ى أشرف حمد رئیس ٢٢٦٢

 قنا طنطا   ى يوسف الحجاجينمحمد حسى الحسين رئیس ٢٣٥٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٤٩

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 قنا أسیوط  ى خضير على محمد عل سرئی ٢٤٨٠

 قنا أسیوط   ةهشام عبد المنعم عبد الرحيم عمير رئیس ٢٤٩٥

 قنا اإلسكندریة  أحمد محمود محمد إبراهيم  رئیس ٢٥٦٢

 قنا أسیوط  حسن تمام محمود تمام  رئیس ٢٥٨٢

 قنا طنطا  محمد أحمد محمد عبد العزيز  رئیس ٣٤٨٣

 قنا المنصورة  لمان امنتصر محمد محمود س رئیس ٣٥٣٥

 قنا بنى سویف  عبيد نصر ى الدين علضياء  رئیس ٣٦٢٨

 قنا بنى سویف   كريم سيحيى كريم ي رئیس ٣٦٣٧

 قنا بنى سویفى وحسن بدالمنصف زين العابدين عبد  رئیس ٣٦٤٠

 قنا بنى سویف  حمادأحمد الدسوقى  إبراهيم دخال رئیس ٣٦٥٢

 قنا أسیوط   عبد اهللامحمد أحمد أحمد  رئیس ٣٦٨٣

 قنا أسیوط  إيهاب إسماعيل زكى مرسى رئیس ٣٧٤٠

 قنا القاھرة  مصطفى أحمد محمود عبد العال نائب ٢٧٨

 قنا اإلسكندریة  ى عبد النبخالد كامل سليمان  نائب ٤٧٨

 قنا طنطا  د عبد اهللا ونور محمأمحمد  نائب ٥٩٩

 قنا رةالمنصو  ريبة حسن أبو خةريبخعالء الدين أبو  نائب ٦١٣

 قنا بنى سویف  أحمد عبد العزيز إسماعيل السيد  نائب ٧٢٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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٥٠

  المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـم  الدرجة  األقدمية

 قنا بنى سویف  زيدانمعتز إسماعيل محمود  نائب ٧٣٤

 قنا بنى سویف  كم يوسف الحعبد ى محمد عبد الباق نائب ٧٤١

 قنا أسیوط   محمد حافظ بهيصأحمد  نائب ٧٦٢

 قنا المنصورة  محمد عبد العالى عادل السيد هان مستشار ٤٢٨

 قنا أسیوط أحمد محمد محمود عبد العالى حمد مستشار ٥٩٤

  )املادة السادسة ( 

  .الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ينشر هذا القرار فى 
   ه١٤٤٣ محرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) . م ٢٠٢١ سبتمبر سنة ٣الموافق (   

  عبد الفتاح السيسى



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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   العامة لشئون المطابع األميريةطبعت بالهيئة
  رئيس مجلس اإلدارة    

  أشرف إمام عبد السالم/ حماسب
  ٢٠٢١ لسنة ٢٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 
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