
صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  جنيهات١٠الثمن 
 

  السنة
 الرابعة والسـتـون

  ھ١٤٤٣سنة  ربیع األول  ١٦الصادر فى 
 ) م ٢٠٢١ر سنة  أكتوب٢٣( الموافق 

   ٤٢العـدد 
 )تابع  ( 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣ فى )تابع (٤٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢

 مجهورية مصر العربية رئيس قرار
  ٢٠٢١ لسنة ٤٩٧ رقم 

  

   اجلمهورية رئيس
  ؛الع على الدستور بعد االط

 بشأن تنظيم النيابة اإلداريـة والمحاكمـات        ١٩٥٨ لسنة   ١١٧وعلى القانون رقم    

  التأديبية وتعديالته ؛

   ؛١٨/٨/٢٠٢١ة النيابة اإلدارية بجلسته المنعقدة وعلى موافقة المجلس األعلى لهيئ

  وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

   :ررـــــق
  )ى ـولادة األـامل ( 

   : كل من السادةاإلداريةيعين معاونًا للنيابة 

   .إسراء طه عبد المولى طه - ١

   .أحمد شداد مبروك محمد - ٢

   .بسمة محمد عبد الغنى شعراوى - ٣

   .سالم عربى محمد محمدضحى اإل - ٤

   .آية أحمد السيد إسماعيل شطا - ٥

   .غدير نبيل محمد أحمد خليل - ٦

   . الزواوىمصطفى الشهاوى محمد الشهاوى - ٧

  . حسن عبد الحق حسن عبد الحق عامر - ٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣ فى )تابع (٤٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣

   .نهى محمد الشبراوى عبد العزيز - ٩
   .صفاء عبد العزيز البشير عبد اللطيف محمد - ١٠
   . أحمد فتحى القاضهبه اهللا محمد - ١١
   .صافية سامى عبد الظاهر المنوفى - ١٢
   .إيمان محمد السيد السيد حسب النبى - ١٣
   .بسمة على مصطفى أبو المجد الشيخ - ١٤
   .محمد رجب عبد العظيم على - ١٥
   .منى فتحى على أحمد - ١٦
   .سيدة سعيد أبو العال محمد - ١٧
   .وداد سيد محمد عبد الوهاب - ١٨
   .وثاوس حليم خلهميكريستينا ت - ١٩
   .أمانى عبد المنعم أحمد السيد الصياد - ٢٠
   .نورهان أحمد مصطفى حسين الوكيل - ٢١
   .رقية سعد عبد اللطيف عبده - ٢٢
   .حسام جمال محمد مليجى - ٢٣
   .هدير محمود السيد حسن الشرقاوى - ٢٤
   .دينا صالح إبراهيم صالح عوض - ٢٥
   .بد الاله أحمد منصورآية عزت ع - ٢٦
   .إيمان محمود محمد عبد المنعم - ٢٧
   .آية جمال يوسف زكى على - ٢٨
   .نفيسه أحمد سليم جمعة - ٢٩
   .إسراء عدنان فنجرى أبو جبل - ٣٠
   .دينا جمال إبراهيم شعير - ٣١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣ فى )تابع (٤٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٤

   .أحمد مسعد عبد المعبود تهامى - ٣٢
   .أميرة إبراهيم عبد الوهاب السعيد قابل - ٣٣
   .وفاء خلف محمود طنطاوى - ٣٤
   .حامد محمد عبد العليم عبد العال - ٣٥
   .أحمد أشرف السيد السيد قريع - ٣٦
   .علياء فيصل محمد عبد الحميد - ٣٧
   .إيمان عبد السميع محمود حسين - ٣٨
   .لينا أشرف عبد السالم محمود عبد الوهاب - ٣٩
   .أمل عبد الغنى محمد أحمد الشاذلى - ٤٠
   .سارة محمد طارق طلعت عبد الخالق - ٤١
   .حسام بكر سعد محمد األخرس - ٤٢
   .غادة محمد محمد عبد الرحمن نجم الدين الكردى - ٤٣
   .ميادة محمد صابر السيد حميدة - ٤٤
   .هبة اهللا محمود محمد عبد الحميد - ٤٥
   .هانى سيد شاكر سيد - ٤٦
   .محمد محمود العدل المرسى - ٤٧
   .ة جمال عبد اهللا سلطانأمير - ٤٨
   .دينا هشام أحمد محمود - ٤٩
   .رانيا فريد دياب شحاته - ٥٠
   .إسراء سعد عبد الحليم مزيد - ٥١
   .منه اهللا محمد رشاد غنيم - ٥٢
   .أحمد حامد على محمود - ٥٣
   .محمد محمود رمضان إبراهيم - ٥٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣ فى )تابع (٤٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٥

   .إسراء محمد حسين قطب النمر - ٥٥
   . الشاذلىلمياء طارق على - ٥٦
   .سارة مختار محمد على - ٥٧
   .رنا محمد رزق مبروك - ٥٨
   .آية جمعة عبد العزيز السيد أحمد البنا - ٥٩
   .عمر علىعلى مصطفى  - ٦٠
   .نهلة محمد طه محمد - ٦١
   .شريف صبحى جمعة أبو عبد اهللا - ٦٢
  . حسام عباس إبراهيم عباس مراد - ٦٣
   .مد حشيشوداد أسامة سعد الدين مح - ٦٤
   .مد عبد الرحمن أحمدحخالد أ - ٦٥
   .لينا حمدى محمد مصطفى العبد - ٦٦
   .محمد أحمد محمد إبراهيم المحمودى - ٦٧
  . جمال سيد خليفة ا صف- ٦٨
   .محمد خالد محمد السيسى - ٦٩
   .زكى محمود زكى عثمان والى - ٧٠
   .عزة عبد المحسن حسانين حسن - ٧١
   .لعزيز إسماعيلمحمد محمود عبد ا - ٧٢
   .مروة محمد الطائف عبد العظيم الشعراوى - ٧٣
   .شيماء صابر محمد محمد عمر - ٧٤
   .هشام محمد عبد المنعم محمود - ٧٥
   .عمر على محمد على السيد - ٧٦
   .محمد سليمان سالم سليمان - ٧٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣ فى )تابع (٤٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٦

   .مصطفى محمد سليمان غطاس - ٧٨
   .ناجح سليم مسعود على زقيم - ٧٩
   .فيق جمال توفيق بالشتو - ٨٠
   .عاطف السيد محمد حسانين حسن - ٨١
   .مروة بدوى عبد المنعم حسين - ٨٢
   .سارة سعيد على العفيفى - ٨٣
   .محمد رمضان محمد عيسى - ٨٤
   . عواد حسينسينحثناء حسنى  - ٨٥
   .نوران جمال محمد كمال سعد - ٨٦
   .يمنى عمر أحمد عبد الدايم الحسينى - ٨٧
   .ريم على حسن محمدك - ٨٨
   .غادة زغلول عبد الظاهر محمد المنوفى - ٨٩
   .آية لبيب محمد عبده عبد الرحمن - ٩٠
   .محمد السيد عبد الرحمن السيد - ٩١
   .أسامة مهدى أحمد عبد المجيد - ٩٢
   .نانىعشيماء عادل على ال - ٩٣
   .إسالم عفيفى عبد الغنى عبد الوهاب - ٩٤
   . حسن جمازنهال حسن محمود - ٩٥
   .شعبان فايز حسن محمد - ٩٦
   .أشرف محمد إبراهيم عبد الحى القاضى - ٩٧
   .إيهاب عادل محى عبد الحميد النجار - ٩٨
   .رانيا طارق صالح عبد الدائم الديب - ٩٩

   .علياء يوسف محمد عبد العليم - ١٠٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣ فى )تابع (٤٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٧

   .إسالم إبراهيم أحمد عبد العال - ١٠١
   .ين دغيدىأحمد عصام محمد حسن - ١٠٢
   .دينا حسن محمد مسلم حسن - ١٠٣
   . نورهان عاطف زكريا بريك- ١٠٤
   .لميس عالء عبد الباقى عبد المعطى - ١٠٥
   .ياسمين عصام على عبد الحفيظ قنديل - ١٠٦
   .آية نصر السيد قطب قنديل - ١٠٧
   .محمد نجاح محمد السيد - ١٠٨
   .منار محمود معوض عتربى - ١٠٩
   .عبد التواب إبراهيم عبد التوابنيرة  - ١١٠
   .رودينا حامد على على محمد العبد - ١١١
   .سعيد الحسينى محمود يوسف - ١١٢
   .رمضان إبراهيم حسن أحمد - ١١٣
   .إسراء عادل أحمد سليمان - ١١٤
   . محمد عبد الحميد علىةعبد - ١١٥
   .سلمى محمد عمرو عبد العزيز األزهرى - ١١٦
   .محمود السيدسمر السيد  - ١١٧
   .محمد أحمد محمد سلطان - ١١٨
   .إبراهيم راضى محمد ياسين - ١١٩
   .قاوىمعتز الخضر محمد إبراهيم الزر - ١٢٠
   .سارة أحمد أحمد عبد الغنى - ١٢١
   .دعاء إبراهيم عبد المحسن المشد - ١٢٢
   .مروة فايز إبراهيم على - ١٢٣



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣ فى )تابع (٤٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٨

   .محمد أحمد عبد المنعم أبو عونه - ١٢٤
   .ندى محمود حسنى محمد عبد الحليم - ١٢٥
  .آية أبو بكر عوض اهللا سعيد  - ١٢٦
  .لطيف ل سمر صبرى أحمد عبد ا- ١٢٧
  . أنعام إبراهيم حسن محمد حسن - ١٢٨
  . حليمة إسماعيل محمد أحمد - ١٢٩
  . محمد سمير محمد حسن العزبى - ١٣٠
  . أسماء محمود أحمد إبراهيم حداد - ١٣١
  .براهيم إمام إبراهيم  أحمد إ- ١٣٢
  . يمنى الحسين أحمد أنور عبد العزيز تقصيره - ١٣٣
  . محمد حجازى صالح عبد النبى - ١٣٤
  . صابرين محمد محمود عبد الغنى - ١٣٥
  . أحمد مراد عبد اهللا محمود - ١٣٦
  . أمنية حسن عبد الفتاح حسن الدجدج - ١٣٧
  . أمل أبو الحسن عباس الرصاصى - ١٣٨
  .اد السيد على خليل  جه- ١٣٩
  . أبتسام عاطف عبد المنعم الغنام - ١٤٠
  . صفاء السعيد عزب حجاج - ١٤١
  . إيمان صبحى أحمد عبد المنعم - ١٤٢
  . مها مدحت محمد سالم عوف - ١٤٣
   .عبد العزيز خالف آالء مصطفى - ١٤٤
  . وسام فراج محروس فراج جعفر - ١٤٥
  . محمد يسرى محمد إسماعيل ناجى - ١٤٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣ فى )تابع (٤٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٩

  . محمد عرفات أحمد مصطفى - ١٤٧
  . ضحى سمير شمس الدين البحيرى - ١٤٨
  . هبه محمد حمدون أحمد محمود - ١٤٩
  . محمد سعيد عبد الجليل أحمد غريب - ١٥٠
  . إسالم محمد على محمد - ١٥١
  . معتز مجدى عطية عبد الحى ونس - ١٥٢
  . ريهام راضى عبد المعطى على - ١٥٣
  .ح الدين محمود السقا  سارة محمد صال- ١٥٤
  . إمام عبد اهللا فرغلى محمد أحمد - ١٥٥
  . أحمد السيد محمد حسن - ١٥٦
  . راحيل حسن سعد على - ١٥٧
  . نادين مراد السيد محمد عطية - ١٥٨
  . محمد رياض عباس البنا - ١٥٩
  . أمانى أحمد محمود أحمد عبد المولى أبو دقة - ١٦٠
  . إيمان جمال رجب زايد - ١٦١
  . عبير محمد ناجى عبد العظيم حسن - ١٦٢
  . دعاء محمد أنور الدسوقى عرب - ١٦٣
  . سارة طاهر عبد الوارث عثمان - ١٦٤
  . محمد عادل أحمد شعبان - ١٦٥
  . عماد السجيع محمد إبراهيم - ١٦٦
  . دولت عزت عبد الهادى محروس جمعة - ١٦٧
  .ر قنديل عطية قنديل محمد ا أنو- ١٦٨
  .ابر أحمد عبد القوى  أحمد ص- ١٦٩



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣ فى )تابع (٤٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٠

  . آية عوض عشرى حسين الجوهرى - ١٧٠
  . نرمين طلعت محمد محمد - ١٧١
  . محمد رجب صالح سيد - ١٧٢
  . آيات عماد عبد اللطيف على الشاذلى - ١٧٣
  . محمود أحمد محمود عبد الحميد قنديل - ١٧٤
  . لبنى خالد محمد عبد اهللا - ١٧٥
   . ندى ناجى حسن محمود الحايس- ١٧٦
  . قمر محمد أحمد صالح الغنيمى - ١٧٧
  . أحمد شوقى فرج عبد الموجود - ١٧٨
  . سارة سامى عبد المنعم حشيش - ١٧٩
  . محمد عبد الراضى النوبى حسين - ١٨٠
  . محمود حسام الدين محمود صالح - ١٨١
  . نهى أسامة صالح محمد موافى - ١٨٢
  . محمود عيد محمد محمد الصياد - ١٨٣
  . عبد اهللا عبد العزيز عبد الجواد  رشا- ١٨٤
  . محمد أبو الحصين عبد الحميد حسين - ١٨٥
  . أيمن عماد الدين عبد اهللا منسى الديب - ١٨٦
  . مهران أحمد محمود أبو فيوض - ١٨٧
  . رانيا ثابت محمود مصطفى كفافى - ١٨٨
  . محمد عمر عبد العزيز حسن - ١٨٩
  .حمد  أمانى عبد اهللا على عبد اهللا م- ١٩٠
  . على عبد العزيز على السجاعى - ١٩١
  . هند هشام أنور عبد اهللا - ١٩٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣ فى )تابع (٤٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١١

  . أبو العنيين  أمنية حامد محمد عبد الجليل- ١٩٣
  . سعد الدين أبو المجد النادى البحيرى - ١٩٤
  . شريف محمد محمد فتح اهللا البرلسى - ١٩٥
  . لمياء عثمان محمد عثمان - ١٩٦
  .امل زين الدين  محمد يحى مصطفى ك- ١٩٧
  . محمد عبد الوهاب عوض اهللا مصطفى عوض اهللا - ١٩٨
  . عزة على عبد الشافى محمد بدير - ١٩٩
  . غادة أحمد محمد إبراهيم القيشاوى - ٢٠٠
  . حسام حسن فتحى طلبة - ٢٠١
  . حمدى عبد اهللا أحمد عبد الرحيم - ٢٠٢
  . سامية سامى عبد الجواد حفنى - ٢٠٣
  . متولى إبراهيم  أيمن محمد- ٢٠٤
  . بسنت محسن فاروق حسن - ٢٠٥
  . أسماء سعيد محمد على سالم - ٢٠٦
  . أسامة على سليمان الشيخ - ٢٠٧
  . نادى أحمد إبراهيم بسيونى - ٢٠٨
  . هناء محمد عبد المجيد محمد - ٢٠٩
  . محمد أحمد على الشرقاوى - ٢١٠
  . هاجر رجب سعيد إبراهيم حبيب - ٢١١
  .ج حسن السحماوى  هيثم فري- ٢١٢
  . السيد صبرى سعيد محمد - ٢١٣
  . أيمن محمد محمد محمد إبراهيم - ٢١٤
  . ندى نصر الدين  على عواد - ٢١٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣ فى )تابع (٤٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٢

  . آيات محمد علوى سليمان - ٢١٦
  . هند أحمد أحمد عبد القادر - ٢١٧
  . محمد رجب محمد الحمدى خالف - ٢١٨
  . إيمان محمد محمود زين الدين - ٢١٩
  . محمد محمد عبد اللطيف  صفاء- ٢٢٠
  . عبير عبد الناصر عمر سليم - ٢٢١
  . أحمد سيد أحمد إبراهيم المقنن - ٢٢٢
  . ميار أشرف عبد الحفيظ محمد عياد - ٢٢٣
  . مصطفى صالح السيد محمود - ٢٢٤
  . هناء أحمد ممدوح الجنيدى - ٢٢٥
  . مى غريانى السيد محمود - ٢٢٦
  .سيد  أسراء أيمن عبد المنعم ال- ٢٢٧
  . أسماء مصطفى محمد الطيب - ٢٢٨
  . مى أحمد مشاضى أحمد - ٢٢٩
  . إبراهيم محمود جالل تركى - ٢٣٠
  . ياسمين أسامة محمد سنجر - ٢٣١
  . محمود عبده عبد المجيد المغير - ٢٣٢
  . عبد الرحمن خليل عبد الرحمن خليل محمد - ٢٣٣
  . منال محمود محمد إسماعيل هبيله - ٢٣٤
  .د سعيد عبد الغنى ناجى  أحم- ٢٣٥
  . سارة سليمان سعيد متاوس - ٢٣٦
  . نورا محمد عبد الحميد حسين القاض - ٢٣٧
  . كريم حامد حامد عبد المعطى الليثى - ٢٣٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  أكتوبر٢٣ فى )تابع (٤٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٣

  . أحمد محمد منازع على - ٢٣٩
  . آالء محمد على إبراهيم البرى - ٢٤٠
  . ريم محمد أشرف محمد يسن - ٢٤١
  . على سعفان  نيرة محمد صبحى عطية- ٢٤٢
  . الشاذلى محمد حسن محمد - ٢٤٣
  . هالة محمد مدحت رمزى - ٢٤٤
  . أحمد أشرف محمود محمد - ٢٤٥
  . حميدة محمود حسب محمود - ٢٤٦
  . محمود شعبان محمد محمد - ٢٤٧
  . أحمد خميس على المصرى السمان - ٢٤٨
  . نورهان هشام أحمد الحسينى محمد القاضى - ٢٤٩
  . صالح رمضان  محمد صالح- ٢٥٠
  . محمد ماهر أحمد محمد عبد الرحيم - ٢٥١
  . ثروت سالمة محمد عبد المقصود الشبانى - ٢٥٢
  . أحمد حمدى أنور محمد على - ٢٥٣
  . رنا عبد اهللا السيد أحمد - ٢٥٤
  . عادل محمد السيد أحمد - ٢٥٥
  . محمد عاطف عبد الستار النادى - ٢٥٦
  .ور أبو النصر  نوران محمود حسنى محمد أن- ٢٥٧
  . رانيا حسنى فؤاد السيد حمد - ٢٥٨
  . يارا حلمى عبد العزيز أحمد المهدى - ٢٥٩
  . نجوان أحمد محمد خليفة - ٢٦٠
  . أحمد عبد الحميد أحمد متولى المصرى - ٢٦١
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  . حسناء على محمد الدغيدى - ٢٦٢
   .هللا فوزى إسماعيل الشافعى عبد - ٢٦٣
  .م  مكرم بشير ذاكى حكي- ٢٦٤
  .  بكرى أحمد بكرى أحمد- ٢٦٥
  .د العزيز الجارحى  مروة عادل عب- ٢٦٦
  . نورهان عصام مخلوف محمد - ٢٦٧
  . أحمد عوض محمد محمد تركى - ٢٦٨
   .هللا هند حسام صالح الدين جاد - ٢٦٩
  . ايناس هشام السيد سرايا - ٢٧٠
  . محمد عواد حمودة محمد دسوقى - ٢٧١
  .ن حسين أحمد  أحمد عبد الرحم- ٢٧٢
   .براهيم الفقىإ ميادة إبراهيم مصطفى - ٢٧٣
  . محمود جمال سالم محمد يونس - ٢٧٤
  . إيمان محمود مصطفى محمود مصطفى - ٢٧٥
  . أسماء ربيع إبراهيم غنيم - ٢٧٦
  . أحمد عبد النبى أحمد عبد النبى - ٢٧٧
  . محمد سيد حسين محمود - ٢٧٨
  . نورهان حاتم محمد عبد الحميد - ٢٧٩
  . عالء محمد محمد عبد القادر - ٢٨٠
  . نزهة ممدوح سامى محمد - ٢٨١
  . هدى فتحى محمد إسماعيل نعيم - ٢٨٢
  . ندا أحمد محمد حماد سعد - ٢٨٣
  . مى السيد بسيونى محمد الخباز - ٢٨٤
  . شروق محمد عبد العزيز السيد فهمى - ٢٨٥
  . إسراء طارق حسنى شرف - ٢٨٦
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  . إسراء سامى عبد الحليم مرسى شعالن - ٢٨٧
  .هيم أبو الحسن ا رغدة عبد الحميد على إبر- ٢٨٨
  . كريمان محمد عبد الجواد السكرى - ٢٨٩
  .  ياسمين زكريا معوض زاهر- ٢٩٠
  . داليا عبد الحكيم فرغلى هالل فرغلى - ٢٩١
  . نوران هشام جالل عبد الفتاح - ٢٩٢
  . ماريهان أحمد عبد التواب حسن - ٢٩٣
  . لمياء محمود محمد حسن الحديدى - ٢٩٤
  .   وائل شعبان محمد عبد المقصود - ٢٩٥
  . منى شحتة السيد عبد اهللا عبد المجيد - ٢٩٦
  . عماد نصر رمضان محمد - ٢٩٧
  . مروة عبد الغنى جمال الصوفى - ٢٩٨
  . رنا إبراهيم محمد إبراهيم - ٢٩٩
  . على سعيد على عبد الحليم - ٣٠٠
  . نسرين رمضان إبراهيم محمود - ٣٠١
  . محمود منصور على مصطفى - ٣٠٢
  .حراز  إيمان بالل على نوح - ٣٠٣
  . أحمد محمد محمد يونس - ٣٠٤
  . عماد صالح الدين عبد المعبود عطية - ٣٠٥
  . داليا عبد الرحيم أحمد سالم جاد - ٣٠٦
  . أحمد محمود على مصطفى - ٣٠٧
  . أمينة أحمد السيد إسماعيل شطا - ٣٠٨
  . دنيا عالء الدين زغلول مصطفى - ٣٠٩
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  . نهال الشامخ عبد المجيد الشامخ - ٣١٠
  . منه اهللا محمد زكريا محمد - ٣١١
  . محمد قنديل أحمد فهيم - ٣١٢
  . عالء إسماعيل محمد محمود - ٣١٣
  . إسالم عبد اهللا السيد أحمد الشرقاوى - ٣١٤
  . إنجى عصام محمد عبد الرحمن - ٣١٥
  . شاهين عبد العليم مصطفى على شاهين - ٣١٦
  . خلود طارق سعد محمد عبد الرحمن - ٣١٧
  .ارة محمد حسين اليمنى  س- ٣١٨
  . محمد عبد الحميد حسين محمد - ٣١٩
  . أسماء مريد أحمد عبد الرحمن حسن - ٣٢٠
  . مها عادل جوده محمد - ٣٢١
  . مى محمد أحمد إسماعيل أحمد - ٣٢٢
  . محمد أبو المجد محمد جابر إسماعيل - ٣٢٣
  . محسن زيدان السيد محمد - ٣٢٤
  . أحمد محمد خيرى طايع - ٣٢٥
  . محمد جابر محمد حسن محمد - ٣٢٦
  . عال أحمد عبد الفتاح محمد دياب - ٣٢٧
  . نورهان خالد عثمان مدكور - ٣٢٨
  . مى محمد طارق محمد محمود رسالن - ٣٢٩
  . محمود حمودة سيد محمود - ٣٣٠
  . مؤمن مصطفى السيد محمد حمادة - ٣٣١
  . ميرنا أحمد حمدان أحمد حمدان - ٣٣٢
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  .ياء محمد هريدى  نورهان ض- ٣٣٣
  . ساندى إبراهيم سعد عبد الغنى الخضراوى - ٣٣٤
  . ندى صالح فهمى السيد - ٣٣٥
  . هند أحمد رضا محمد سعيد إبراهيم النجار - ٣٣٦
  . مصطفى عرفه حسن هجرس - ٣٣٧
  . ريهام زكريا إسماعيل على - ٣٣٨
  . نورهان رمضان جمال كامل - ٣٣٩
  .لشافعى  دينا أحمد مغاورى محمد ا- ٣٤٠
  . وفاء أحمد محمد طلبه محمد غنيم - ٣٤١
  . إيمان يوسف ضاحى محمد - ٣٤٢
  . داليا جمال أحمد إبراهيم - ٣٤٣
  . دينا ماهر أحمد محمد الروينى - ٣٤٤
  . سعداوى عبد التواب مفتاح يةآ - ٣٤٥
  . سماء بهاء الدين شوقى عبد الرؤف - ٣٤٦
  . أحمد محمد سيد محمد على - ٣٤٧
  .حمد محمود شاكر أحمد  أ-٣٤٨
  . محمد ذكى على يةآ - ٣٤٩
  . هبه اهللا ياسر حسين على - ٣٥٠
  . محمد مسعود محمد عبد الونيس القط - ٣٥١
  . أسماء شريف الدسوقى محمد الزينى - ٣٥٢
  . عادل حلمى عبد اهللا أحمد يةآ - ٣٥٣
  . مصرى على مصرى إسالم - ٣٥٤
  . جيالن عامر محمود أحمد - ٣٥٥
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  . سارة أحمد محمود عبد الحليم عطوة - ٣٥٦
  . حسام أحمد حسنى سعيد عبد المولى - ٣٥٧
  . شريف عصام سعد عبد العزيز - ٣٥٨
  . أحمد نور الدين عبد القادر محمود - ٣٥٩

  )ة ـادة الثانيـامل(  
  .، وعلى وزير العدل تنفيذه  لقرار فى الجريدة الرسميةينشر هذا ا

  ھ١٤٤٣ سنة ربیع األول ١٦ فى الجمھوریةصدر برئاسة 

   ) .م٢٠٢١ سنة أكتوبر ٢٣الموافق (   

  
  عبد الفتاح السيسى
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