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  رئيس مجهورية مصر العربيةقرار 
 ٢٠٢١ لسنة ٦٢٢رقم 

  ببعض التعيينات والتنقالت فى الوظائف القضائية
  رئيس اجلمهورية

  بعد االطالع على الدستور ؛
   وتعديالته ؛١٩٧٢ لسنة ٤٦وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 

   ؛٢٢/٨/٢٠٢١ودة فى وعلى موافقة مجلس القضاء األعلى بجلسته المعق
  وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

  :قـــــرر 
  )املادة األوىل ( 

  :يعين نائبا لرئيس محكمة النقض كل من السادة القضاة بمحكمة النقض 

  االســـــــم    األقدمية

  معتز زكريا سالمة أحمد الشويخ  /السيد القاضى  ١
  يلةوليد سعد مصطفى محمد أبو ل  /السيد القاضى  ٢
  وليد عباس عباس العزازى  /السيد القاضى  ٣
  عبد الله إسماعيل يوسف إسماعيل  /السيد القاضى  ٤
  هانى أحمد محمود أحمد صبرى  /السيد القاضى  ٥
  حسن على محمد زكى عبد احلميد  /السيد القاضى  ٦
  طية عصمىعحسام الدين أحمد   /السيد القاضى  ٧
  عبد احلميدإيهاب حماد محمود   /السيد القاضى  ٨
  أحمد محمد جمال محمد رياض عبد اخلالق  /السيد القاضى  ٩

  ةهشام محمد محمود محمود عطي  /السيد القاضى  ١٠
  أحمد أحمد فتحى عبد الله أحمد  /السيد القاضى  ١١
  عمرو محمد جالل عمر مصطفى كامل  /السيد القاضى  ١٢
  السالم رزقوليد عبد السالم عبد احلليم عبد . د  /السيد القاضى  ١٣
  محمد ياسر إكرام محمد عبد الرحمن  /السيد القاضى  ١٤
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  االســـــــم    األقدمية

  محمد السيد عبد الفتاح محمد سليم  /السيد القاضى  ١٥
  حمد لطفى محمد أحمد إبراهيممأحمد   /السيد القاضى  ١٦
  أحمد يسرى يحيى حسن  /السيد القاضى  ١٧
  سامح صبرى محمود حجازى  /السيد القاضى  ١٨
  أحمد سيد محمود يوسف  /السيد القاضى  ١٩
  رامى أحمد لطفى صادق شومان  /السيد القاضى  ٢٠
  وئام محمد يسرى عبد الرحمن الشماع  /السيد القاضى  ٢١
  على محمد بسيونى رزق  /السيد القاضى  ٢٢
  توفيق إبراهيم توفيق عبد العزيز. د  /السيد القاضى  ٢٣
  محمد عزت طه أحمد  /السيد القاضى  ٢٤
  أمجد محمد حسام الدين محمد بديوى  /ىالسيد القاض  ٢٥
  أحمد محمد صفوت عبد الرحمن عثمان  /السيد القاضى  ٢٦
  عبد املنعم عمر يوسفهانى أحمد   /السيد القاضى  ٢٧
  ةطارق أحمد أحمد أبو ري  /السيد القاضى  ٢٨
  أحمد العارف محمد على أحمد عوض مقلد  /السيد القاضى  ٢٩
  يد املوافى املتولىأحمد على سع  /السيد القاضى  ٣٠
  عمر مصطفى عمر حسني قايد  /السيد القاضى  ٣١
  محمد طلعت أبو املكارم أبو زيد  /السيد القاضى  ٣٢
  محمود محمد إسماعيل إسماعيل زكرى  /السيد القاضى  ٣٣
  أحمد فتح محمد رجب  /السيد القاضى  ٣٤
  عمرو محمد أبو السعود عبد احلميد شلبى  /السيد القاضى  ٣٥
  محمد جمال الدين يحيى جمال الدين  /سيد القاضىال  ٣٦
  أحمد السيد محمود إسماعيل شكل  /السيد القاضى  ٣٧
  أمين جمال الدين على عثمان  /السيد القاضى  ٣٨
  أسامة راشد حسنى عبد احلميد العزب الليثى  /السيد القاضى  ٣٩
  عبد البارى سليمانحامت أحمد   /السيد القاضى  ٤٠
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  االســـــــم    األقدمية

  محمد على أحمد سالمة  /السيد القاضى  ٤١
  ةمحمد أحمد ثابت السيد عويض  /السيد القاضى  ٤٢
  سامح أحمد أحمد إبراهيم حجازى  /السيد القاضى  ٤٣
  عماد الدين محمد محاريق رضوان  /السيد القاضى  ٤٤
  مهند أحمد على مصطفى على  /السيد القاضى  ٤٦
  أحمد عمران على عمران  /السيد القاضى  ٤٧
  مصطفى محمد محمد محمود  /ىالسيد القاض  ٤٨
  تامر على محمد محمد على حمزاوى  /السيد القاضى  ٤٩
  عبد الرحمن إبراهيم عبد العاطى صالح  /السيد القاضى  ٥٠
  إسالم عبد الهادى عليان سالمة الديب  /السيد القاضى  ٥١
  هشام جالل محمد موسى  /السيد القاضى  ٥٢
  لىعلى أحمد عبد القادر ع  /السيد القاضى  ٥٣
  مصطفى محمد سيد محمود  /السيد القاضى  ٥٤
  محمد أحمد إسماعيل أحمد  /السيد القاضى  ٥٥
  صطفى يوسف فهمى يوسفم  /السيد القاضى  ٥٦
  على فرغلى على موسى  /السيد القاضى  ٥٧
  أحمد محمد أحمد عثمان. د  /السيد القاضى  ٥٨
  محمد على محمد الذكى سالمة  /السيد القاضى  ٥٩
  محمد محمد أحمد يوسف  /لقاضىالسيد ا  ٦٠
  ةحسام الدين أحمد محمد محمد شميل  /السيد القاضى  ٦١
  عالء على أبو العطا الزهيرى  /السيد القاضى  ٦٢
  سامح محمد محمد عبد الغفار  /السيد القاضى  ٦٣
  محمد على عبيد نصر  /السيد القاضى  ٦٤
  ةمحمد عبد املولى إبراهيم شحات  /السيد القاضى  ٦٥
  هشام قرشى محمد فرغلى أحمد شريف قرشى  /سيد القاضىال  ٦٦
  محمد محمد نصر عبد الهادى عثمان  /السيد القاضى  ٦٧
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   )ثانيةاملادة ال( 
  : من السادة القضاة بمحاكم االستئناف يعين قاضيا بمحكمة النقض كل

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم    األقدمية

  مستشار نقض  محام عام أول  ح محمد إبراهيم محمد السيد أبو العالسام  /السيد القاضى  ٥١٦

  مستشار نقض  محام عام أول  أحمد فراج أحمد أحمد  /السيد القاضى  ٥١٧

  مستشار نقض  محام عام أول  يوسف عبد الفتاح محمد خليل  /السيد القاضى  ٥٢٠

  نقضمستشار   محام عام أول  محمد محمد كامل أحمد باشا  /السيد القاضى  ٥٢٤

  مستشار نقض  محام عام أول  عمرو عبد احلكم محمود إبراهيم  /السيد القاضى  ٥٢٨

  مستشار نقض  محام عام أول  عطيةمحمد محمود هانى زكى   /السيد القاضى  ٥٣١

  مستشار نقض  محام عام أول  محمد سعيد أحمد البنا  /السيد القاضى  ٥٣٢

  مستشار نقض  أولمحام عام   تامر أحمد عباس جنيب  /السيد القاضى  ٥٣٥

  مستشار نقض  محام عام أول  أحمد محمد جالل مصطفى صفوت  /السيد القاضى  ٥٣٧

  مستشار نقض  محام عام أول  محمد سيد عطية على أحمد  /السيد القاضى  ٥٣٨

  مستشار نقض  محام عام أول  تامر محمد عطية عبد العليم  /السيد القاضى  ٥٤٦

  مستشار نقض  محام عام أول   السالم عبد العالأحمد محمد موسى عبد  /السيد القاضى  ٥٥٠

  مستشار نقض  محام عام أول  ف أبو شوشةؤأحمد عطية عبد الرو  /السيد القاضى  ٥٥٣

  مستشار نقض  محام عام أول  أسامة محمد  فؤاد الصيرفى  /السيد القاضى  ٥٥٧

  مستشار نقض  محام عام أول  إيهاب الهام جنيب نوار  /السيد القاضى  ٥٥٨

  مستشار نقض  محام عام أول  ضياء الدين محمد على محمود  /يد القاضىالس  ٥٥٩

  مستشار نقض  محام عام أول  محمد رشاد أحمد عويس  /السيد القاضى  ٥٧٢

  مستشار نقض  طنطا  محمد ممدوح محمد أحمد يوسف  /السيد القاضى  ٥٧٣

  مستشار نقض  محام عام أول  جون عاطف جنيب رزق. د  /السيد القاضى  ٥٧٥

  مستشار نقض  محام عام أول  كمال عبد القوى حسني محروس  /سيد القاضىال  ٥٧٩

  مستشار نقض  محام عام أول  شريف على عبد القادر الشيتانى  /السيد القاضى  ٥٨٢

  مستشار نقض  محام عام أول  ماجد إبراهيم حامد فاضل  /السيد القاضى  ٥٨٨

  مستشار نقض  ام أولمحام ع  هشام عبد الرحمن عبد الله بهلول  /السيد القاضى  ٥٨٩
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  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم    األقدمية

  مستشار نقض  املنصورة  محمد حسن محمد السيد الشربينى  /السيد القاضى  ٥٩٣

  مستشار نقض  محام عام أول  أحمد فوزى حسن طه حسن عبد الواحد  /السيد القاضى  ٥٩٤

  مستشار نقض  محام عام أول  صالح الدين رفعت على محمد املرسى  /السيد القاضى  ٥٩٦

  مستشار نقض  محام عام أول  الء الدين محمد عباس مهرانع  /السيد القاضى  ٥٩٧

  مستشار نقض  محام عام أول  مصطفى محمد رضا سعد الدين توفيق  /السيد القاضى  ٦٠٢

  مستشار نقض  املنصورة   عبد اللطيفدحمد أحممأحمد   /السيد القاضى  ٦٠٣

  ر نقضمستشا  محام عام أول  نصر محمد مصطفى محمد أبو سديرة  /السيد القاضى  ٦٠٤

  مستشار نقض  محام عام أول  وليد عبد العزيز عبد الظاهر عثمان  /السيد القاضى  ٦٠٧

  مستشار نقض  محام عام أول  جورج فرج متياس رؤفائيل  /السيد القاضى  ٦٠٩

  مستشار نقض  محام عام أول  صالح صديق محمود سيد  /السيد القاضى  ٦١٣

  مستشار نقض  محام عام أول  ةوك هيبمحمد إبراهيم عبد الغنى مبر  /السيد القاضى  ٦١٤

  مستشار نقض  محام عام أول  وليد محمد عبد الصبور على. د  /السيد القاضى  ٦٢١

  مستشار نقض  املنصورة  ياسني تاج الدين سالمة نوفل. د  /السيد القاضى  ٦٢٢

  مستشار نقض  محام عام أول  سيد محمد سيد شعراوى. د  /السيد القاضى  ٦٢٣

  مستشار نقض  محام عام أول  أحمد إبراهيم محمد جابر الشناوى  /السيد القاضى  ٦٣١

  مستشار نقض  محام عام أول  أمين على جمال الدين مهران  /السيد القاضى  ٦٣٦

  مستشار نقض  محام عام أول  عالء شعبان محمد محمود السجيعى  /السيد القاضى  ٦٣٧

  مستشار نقض  املنصورة  أحمد نبيل سليمان محمد طبوشة. د  /السيد القاضى  ٦٣٩

  مستشار نقض  محام عام أول  عبد اجلواد عبد احلليم أحمد السيد  /السيد القاضى  ٦٤٠

  مستشار نقض  محام عام أول  محمد السيد البدوى مصطفى الشفيع  /السيد القاضى  ٦٤٣

  مستشار نقض  محام عام أول  عمرو ممدوح فتوح خليل  /السيد القاضى  ٦٥١

  مستشار نقض  محام عام أول  أحمد كامل توفيقمحمد توفيق   /السيد القاضى  ٦٥٣

  مستشار نقض  محام عام أول  هشام على زكى سكر  /السيد القاضى  ٦٧٠

  مستشار نقض  محام عام أول  فاعى سليمان إبراهيممحمد ر  /السيد القاضى  ٦٧٦

  مستشار نقض  محام عام أول  إيهاب محمد السيد عمر  /السيد القاضى  ٦٧٩

  مستشار نقض  محام عام أول   محمود عبد العزيز حسن سعدخالد  /السيد القاضى  ٦٨٣
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  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم    األقدمية

  مستشار نقض  محام عام أول  ق محمددمحمود محمد مرغنى صا  /السيد القاضى  ٦٩٣

  مستشار نقض  محام عام أول  محمد حسني محمد عطية. د  /السيد القاضى  ٦٩٥

  مستشار نقض  محام عام أول  مجدى محمد رجاء أحمد مصطفى  /السيد القاضى  ٧٠٢

  مستشار نقض  محام عام أول  ميل وديع الطويلإجورج   /السيد القاضى  ٧٠٤

  مستشار نقض  محام عام أول  أشرف محمد دسوقى أحمد اجلزار  /السيد القاضى  ٧٠٩

  مستشار نقض  محام عام أول  إسالم السيد البدوى توفيق محى الدين  /السيد القاضى  ٧١٥

  مستشار نقض  حام عام أولم  عمارةعلى على جاب الله   /السيد القاضى  ٧١٧

  مستشار نقض  محام عام أول  إسالم عبد املنعم منصور مصطفى  /السيد القاضى  ٧٢٢

  مستشار نقض  محام عام أول  حازم محمد محمود محمد أبو سديرة  /السيد القاضى  ٧٢٣

  مستشار نقض  محام عام أول  محمد إبراهيم محمد منصور. د  /السيد القاضى  ٧٢٥

  مستشار نقض  بنى سويف  إبراهيم خليل إبراهيم اخلولى  /السيد القاضى  ٧٢٩

  مستشار نقض  محام عام أول  مصطفى حسن حسن حنفى  /السيد القاضى  ٧٣٧

  مستشار نقض  محام عام أول  أحمد إبراهيم عبد املعز السطوحى  /السيد القاضى  ٧٣٩

  مستشار نقض  بنى سويف  وائل محمد فتحى عطية خورشيد  /السيد القاضى  ٧٤٣

  مستشار نقض  محام عام أول  أحمد محمد عبد احلسيب مقلد  /السيد القاضى  ٧٤٦

  مستشار نقض  محام عام أول  محمد صباح أحمد مندور حشيش  /السيد القاضى  ٧٧٢

  مستشار نقض  أسيوط  أحمد إسماعيل محمد عبد الفتاح الشاذلى  /السيد القاضى  ٧٧٦

  مستشار نقض  محام عام أول  أشرف عبد العظيم عبد احلميد مطر  /السيد القاضى  ٧٧٩

  مستشار نقض  محام عام أول  محمود محمد جنيب عطية سبالة. د  /السيد القاضى  ٧٨٧

  مستشار نقض  محام عام أول  محمد طلعت محمد عبد العظيم سرور  /السيد القاضى  ٧٨٩

  مستشار نقض  محام عام أول  حسام محمود أمني املصلحى عبيد  /السيد القاضى  ٨٠٦

  مستشار نقض  محام عام أول  أحمد مرشدى عبد اللطيف فرج  /لقاضىالسيد ا  ٨١٢

  مستشار نقض  محام عام أول  خالد عبد احلميد حسن أبو احلسن  /السيد القاضى  ٨١٤

  مستشار نقض  محام عام أول  محمد أحمد عبد الرحيم أحمد فراج  /السيد القاضى  ٨١٥

  مستشار نقض  حام عام أولم  محمد إبراهيم مسعد محمد الشرقاوى  /السيد القاضى  ٨٢٠

  مستشار نقض  محام عام أول  محمد السيد عبد التواب السيد نويشى  /السيد القاضى  ٨٢٣



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  دیسمبر٣١ى ف) مكرر  ( ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٨

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم    األقدمية

  مستشار نقض  محام عام أول  محمود عاصم محمود يوسف  /السيد القاضى  ٨٢٤

  مستشار نقض  محام عام أول  محمود صالح سعيد إبراهيم البمبى  /السيد القاضى  ٨٢٨

  مستشار نقض  محام عام أول  سامح محمد صبرى سيد إمبابى عياد  /السيد القاضى  ٨٢٩

  مستشار نقض  محام عام أول  املعتز بالله أبو طالب أبو بكر سيد عيسى  /السيد القاضى  ٨٣٢

  مستشار نقض  محام عام أول  جاسر محمد إسماعيل موسى يونس  /السيد القاضى  ٨٣٣

   )ثالثةاملادة ال ( 
 نائب االستئناف بمحكمة    -يد رمضان حسن يوسف     محمد ع / يعين السيد القاضى  

/  رئيسا بمحكمة استئناف طنطا على أن يكون تاليا للـسيد القاضـى         -استئناف القاهرة   
 - عفيفى مختار متـولى مهـران       / عبد اهللا عبد العزيز متولى سالم وسابقًا على السيد القاضى         

  .الرئيسين بمحاكم االستئناف 

   )رابعةاملادة ال( 
  ئيسا بمحاكم االستئناف كـل مـن الـسادة نـواب رؤسـاء االسـتئناف              ريعين  

  :ومن فى درجتهم 

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  طنطا  محمود أبو اليزيد أحمد جاب الله  نائب استئناف  ٤

  طنطا  القاهرة  عمرو محمد عبد الوهاب أحمد مخلوف  نائب استئناف  ٥

  املنصورة  القاهرة  عبد ايد محمد عبد ايد العشرى  ب استئنافنائ  ٦

  طنطا  القاهرة  تامر محمد رضا عبد الرحمن محمد عبد املعبود  نائب استئناف  ٧

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  كرمي محمد سالم رشوان  نائب استئناف  ٨

  أسيوط  أسيوط  محمد يوسف محمد الليثى  نائب استئناف  ٩

  طنطا  طنطا  إيهاب جنيب معوض خليل  فنائب استئنا  ١٠

  طنطا على سبيل التذكار  القاهرة  أحمد زغلول سعد أبو احلسن  نائب استئناف  ١١

  اإلسكندرية  محام عام أول  محمد احلسينى محمد عبد الباسط  نائب استئناف  ١٢

  طنطا على سبيل التذكار  القاهرة  شريف يحيى حامد الرشيدى  نائب استئناف  ١٣
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٩

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  بنى سويف  بنى سويف  محمد لؤى عبد اجلواد سالم الباسل  تئنافنائب اس  ١٤

  اإلسكندرية  طنطا  خالد محمد عامر عامر صقر  نائب استئناف  ١٥

  طنطا  القاهرة  محمد ناصر محمد حسن حسن  نائب استئناف  ١٦

  طنطا  القاهرة  محمد إبراهيم محمد عبد الفتاح  نائب استئناف  ١٧

  بنى سويف  القاهرة  الفخرىجمال على جمال   نائب استئناف  ١٨

  طنطا  طنطا  محمد سعيد عبد السيد الغمرى  نائب استئناف  ١٩

  اإلسكندرية  القاهرة  أحمد محمد السعيد عبد الغفار العشماوى  نائب استئناف  ٢٠

  بنى سويف  محام عام أول  أحمد عبد الباقى محمد أحمد  نائب استئناف  ٢١

  أسيوط  أسيوط  وائل أحمد أبو ضيف محمد  نائب استئناف  ٢٢

  طنطا  القاهرة  محمد يوسف إبراهيم موسى  نائب استئناف  ٢٣

  طنطا على سبيل التذكار  القاهرة  صابر حمادة صابر على  نائب استئناف  ٢٤

  طنطا على سبيل التذكار  القاهرة  أكرم محمد جنيب السيد الطويل  نائب استئناف  ٢٥

  كندريةاإلس  القاهرة  طارق أحمد محمد عيسى  نائب استئناف  ٢٦

  اإلسكندرية  القاهرة  حسام زكريا إسماعيل حمادة  نائب استئناف  ٢٧

  طنطا على سبيل التذكار  القاهرة  أحمد طه أحمد أحمد العالوى  نائب استئناف  ٢٨

  طنطا  القاهرة  حسام الدين فتحى أمني عبد ايد  نائب استئناف  ٢٩

  طنطا  طنطا  مود محمد حمزةهانى مح  نائب استئناف  ٣٠

  قنـــــا  القاهرة  طارق يسرى مصطفى محمد  ائب استئنافن  ٣١

  طنطا على سبيل التذكار  القاهرة  محمد عبد املنعم إبراهيم إبراهيم  نائب استئناف  ٣٢

  طنطا  القاهرة  إبراهيم عيد حسننييوسف وائل   نائب استئناف  ٣٣

  طنطا  القاهرة  إيهاب كمال عزيز الراهب  نائب استئناف  ٣٤

  طنطا  طنطا  نيزار محمود سليمان سالمة  نائب استئناف  ٣٥

  طنطا على سبيل التذكار  القاهرة  محمد عبد العظيم إبراهيم خليفة  نائب استئناف  ٣٦

  املنصورة  املنصورة  أحمد حامت محمد سعيد أحمد أحمد  نائب استئناف  ٣٧

  طنطا  القاهرة  وليد محمود عبد املنعم محمد الرحمانى  نائب استئناف  ٣٨

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  أسامة أحمد عبد الظاهر الطيب  ئنافنائب است  ٣٩
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  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  القاهرة  محمد مصطفى محمد عجاج  نائب استئناف  ٤٠

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  وائل عزيز حسن مهنا  نائب استئناف  ٤١

  طنطا  القاهرة  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شتلة  نائب استئناف  ٤٢

  طنطا على سبيل التذكار  القاهرة  د السيد الشويخعبأحمد سعد   نائب استئناف  ٤٣

  طنطا  القاهرة  محمد سيد أحمد عاطف السمادونى  نائب استئناف  ٤٤

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  أحمد توفيق شحاتة خليفة  نائب استئناف  ٤٥

  طنطا  طنطا  شريف عزت محمد أبو يوسف  نائب استئناف  ٤٦

  طنطا  القاهرة  ماعيلهيثم محمد عبد املنعم إس  نائب استئناف  ٤٧

  اإلسكندرية  القاهرة  شريف فتحى كلحى عثمان  نائب استئناف  ٤٨

  طنطا  القاهرة  مصطفى أحمد ناجى محمد حسن  نائب استئناف  ٤٩

  قنـــــا  قنـــــا  مصطفى أحمد محمد محمود عبد العال  نائب استئناف  ٥٠

  طنطا  طنطا  هشام حامد محمد عبد العال  نائب استئناف  ٥١

  اإلسكندرية  القاهرة  ضياء الدين محمد رضوان الناظر  ئب استئنافنا  ٥٢

  اإلسكندرية  القاهرة  تامر محمد عالء الدين السيد احلديدى  نائب استئناف  ٥٣

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  خالد حسن عيد مصطفى  نائب استئناف  ٥٤

  اإلسكندرية  القاهرة  محمد أحمد صالح الدين مصطفى السيد  نائب استئناف  ٥٥

  املنصورة  القاهرة  إيهاب حسن محمد نور الدين  نائب استئناف  ٥٦

  اإلسكندرية  القاهرة  سامح سعيد موسى عبد اجلواد  نائب استئناف  ٥٧

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  طارق محمد فتحى عبد املنعم محمد  نائب استئناف  ٥٨

  طنطا  القاهرة  إيهاب محمد على عبيد  نائب استئناف  ٥٩

  املنصورة  املنصورة  عادل محمد عبد الفتاح البنهاوى  افنائب استئن  ٦٠

  طنطا على سبيل التذكار  محام عام أول  محى الدين محمد املصرى على مراد  نائب استئناف  ٦١

  اإلسماعيلية  طنطا  عزت سمير عزت محمد املهدى  نائب استئناف  ٦٢

  بنى سويف  القاهرة  شريف محمدأحمد فهيم  نائب استئناف  ٦٣

  بنى سويف على سبيل التذكار  القاهرة  تامر فاروق سيد عبد العال  ستئنافنائب ا  ٦٤

  املنصورة  املنصورة  سامح محمد حسن الوراق  نائب استئناف  ٦٥
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  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  القاهرة  فخر الدين عبد التواب أبو سريع الدرجلى  نائب استئناف  ٦٦

  طنطا  طنطا  السيد السيد السيد حسب النبى  نائب استئناف  ٦٧

  أسيوط  القاهرة  صفوت فايز فرنسيس عياد  ائب استئنافن  ٦٨

  بنى سويف  القاهرة  أمين أنور عبد الله سيد  نائب استئناف  ٦٩

  املنصورة  املنصورة  محمد السيد أحمد هجرس  نائب استئناف  ٧٠

  أسيوط  أسيوط  حازم محمود شوقى محمد  نائب استئناف  ٧١

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  فتاح تركىعبد العزيز السيد أحمد عبد ال  نائب استئناف  ٧٢

  طنطا  محام عام أول  مصطفى سعيد عبد احلميد اخلدل  نائب استئناف  ٧٣

  طنطا على سبيل التذكار  القاهرة  معتصم أحمد سمير محمود أبو شادى  نائب استئناف  ٧٤

  اإلسماعيلية  القاهرة  أحمد عبد الفتاح أحمد محمود  نائب استئناف  ٧٥

  طنطا  القاهرة  مد سمير عبد الرحمن إبراهيمأح  نائب استئناف  ٧٦

  اإلسكندرية  القاهرة  تامر عصام إبراهيم الترساوى  نائب استئناف  ٧٧

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  عمرو حسن محمد ربيع  نائب استئناف  ٧٨

  اإلسكندرية  القاهرة  تامر محمد سامى سيد عبده محمد  نائب استئناف  ٧٩

  بنى سويف  القاهرة  اشم على رشوانعمرو محمد ه  نائب استئناف  ٨٠

  اإلسماعيلية  القاهرة  عمر أحمد فتحى محمود على  نائب استئناف  ٨١

  بنى سويف  القاهرة  سميح الدين مدحت محمد شاكر فتح الله  نائب استئناف  ٨٢

  بنى سويف  القاهرة  أحمد جمال حسن األبرق  نائب استئناف  ٨٣

  اإلسكندرية  القاهرة  لأحمد سرى محمد بدوى اجلم  نائب استئناف  ٨٤

  بنى سويف  القاهرة  عمرو محمود حامد السكرى  نائب استئناف  ٨٥

  املنصورة  على سبيل التذكار  اإلسكندرية  زياد محمد خليل عبد الله مباشر  نائب استئناف  ٨٦

  املنصورة  املنصورة  محمد سراج الدين محمد توفيق عبد العال  نائب استئناف  ٨٧

  اإلسماعيلية  القاهرة   حسن أمني عز الدينعمرو  نائب استئناف  ٨٨

  اإلسماعيلية  القاهرة  مراد محمد على محمد حسنني  نائب استئناف  ٨٩

  املنصورة  املنصورة  ةوليد محمد عبد املنعم محمد دنان  نائب استئناف  ٩٠

  املنصورة  اإلسماعيلية  أحمد محمد أحمد مرسى  نائب استئناف  ٩١
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  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  املنصورة  على سبيل التذكار  القاهرة  د النبى إبراهيمأحمد رضوان عب  نائب استئناف  ٩٢

  طنطا  طنطا  محمد شكرى على عبد الرازق  نائب استئناف  ٩٣

  طنطا  القاهرة  خالد رمضان الصافى السيد جعفر  نائب استئناف  ٩٤

  بنى سويف  بنى سويف  محمد مصطفى كمال عبد احلليم عيسوى  نائب استئناف  ٩٥

  املنصورة  أسيوط  العظيم عبد احلافظ خليل السكرىعالء عبد   نائب استئناف  ٩٦

  طنطا  طنطا  تامر محمد فرج عبد احلكيم جمال الدين  نائب استئناف  ٩٧

  اإلسكندرية  القاهرة  عمر مكرم محمد محمد محمود عواد  نائب استئناف  ٩٨

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  محمد فتحى السيد إبراهيم الصواف  نائب استئناف  ٩٩

  اإلسكندرية  القاهرة  وائل صالح الدين حسن مصطفى الشيمى  ستئنافنائب ا  ١٠٠

  بنى سويف  بنى سويف  محمد فاروق أحمد محمد  نائب استئناف  ١٠١

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  أحمد عبد اجلواد عبد الغفار جبريل  نائب استئناف  ١٠٢

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  سامح سعيد عبد القادر سمك  نائب استئناف  ١٠٣

  املنصورة  املنصورة  أحمد طلعت بدوى السيد بدوى  نائب استئناف  ١٠٤

  أسيوط  على سبيل التذكار  القاهرة  أحمد الفولى حسني محمد توفيق  نائب استئناف  ١٠٥

  طنطا  اإلسكندرية  أحمد عاشور عبد الرحمن زيد  نائب استئناف  ١٠٦

  ــاقنـــ  القاهرة  محمود ماهر أحمد عبد الرحيم  نائب استئناف  ١٠٧

  طنطا  اإلسماعيلية  محمد مصطفى محمد محجوب عطية  نائب استئناف  ١٠٨

  طنطا  محام عام أول  عريحيى محمد فريد أحمد فؤاد على الزا  نائب استئناف  ١٠٩

  اإلسماعيلية  بنى سويف  أشرف عبد الرحمن منصور الفقى  نائب استئناف  ١١٠

  املنصورة  اإلسماعيلية  عمرو محمود أحمد نصار  نائب استئناف  ١١١

  طنطا  اإلسماعيلية  وليد إبراهيم جمال إبراهيم قنديل  نائب استئناف  ١١٢

  طنطا  اإلسكندرية  هانى مصطفى على الشاذلى   نائب استئناف  ١١٣

  بنى سويف  بنى سويف  على حمدى على الشني  نائب استئناف  ١١٤

  بنى سويف  بنى سويف  محمود محمد محمود مرسى  نائب استئناف  ١١٥

  طنطا  القاهرة  محمد إبراهيم حسن محمد حرفوش. د   استئنافنائب  ١١٦

  أسيوط  أسيوط  وائل محمود سامى على البحيرى  نائب استئناف  ١١٧
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  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  بنى سويف  بنى سويف  خالد أحمد السيد حمد  نائب استئناف  ١١٨

  طنطا  اإلسكندرية  محمد سعيد على حسن اجلدار  نائب استئناف  ١١٩

  طنطا  بنى سويف  م محمد إبراهيممصطفى إبراهي  نائب استئناف  ١٢٠

  طنطا  محام عام أول  محمود أحمد السيد موسى الغايش  نائب استئناف  ١٢١

  املنصورة  على سبيل التذكار  القاهرة  محمد سامى عبد الشافى البلتاجى  نائب استئناف  ١٢٢

  املنصورة  املنصورة  هشام مصطفى عبد القادر أبو سالم. د  نائب استئناف  ١٢٣

  طنطا  القاهرة  مصطفى أنور أحمد مؤمن   استئنافنائب  ١٢٤

  اإلسماعيلية  القاهرة  أحمد صالح الدين إبراهيم عبد العزيز  نائب استئناف  ١٢٥

  أسيوط  بنى سويف  إبراهيم منصورهيثم محمد   نائب استئناف  ١٢٦

  طنطا  اإلسماعيلية  ةوليد محمد محمد صير  نائب استئناف  ١٢٧

  طنطا  اإلسكندرية   عيسوى ناجى فايدمعتز فاروق  نائب استئناف  ١٢٨

  بنى سويف  القاهرة  حامت محمد هانى سيد العزبى  نائب استئناف  ١٣٠

  طنطا  طنطا  د احلميد حامد اجلمالبحامد ع  نائب استئناف  ١٣١

  طنطا على سبيل التذكار  محام عام أول  محمد محيى الدين محمد رشدى القاضى  نائب استئناف  ١٣٢

  بنى سويف  بنى سويف  اد الدين حمدى عبد العزيز قنديلعم  نائب استئناف  ١٣٣

  طنطا  القاهرة  محمد فيصل إسماعيل العربى  نائب استئناف  ١٣٤

  طنطا  اإلسكندرية  محمد رياض طلبة دويدار  نائب استئناف  ١٣٥

  طنطا على سبيل التذكار  القاهرة  محمد إبراهيم محمد إبراهيم على  نائب استئناف  ١٣٦

  طنطا  القاهرة  شريف محمد صفوت محمد سالم  نائب استئناف  ١٣٧

  بنى سويف  بنى سويف  مصطفى محمد مصطفى شاهني  نائب استئناف  ١٣٨

  اإلسماعيلية  القاهرة  محمود محمد عبد املنعم أحمد زيدان  نائب استئناف  ١٣٩

  اإلسماعيلية  اإلسكندرية  محمد ماهر محمد سليمان اجلندى  نائب استئناف  ١٤٠

  طنطا  القاهرة  أحمد محمود يسرى عبد العزيز مرعى  نائب استئناف  ١٤١

  بنى سويف  بنى سويف  مدحت صالح أبو بكر يوسف  نائب استئناف  ١٤٢

  اإلسماعيلية  اإلسكندرية  عمرو عبد السالم قاسم الطنانى  نائب استئناف  ١٤٣

  اإلسماعيلية  القاهرة  تامر محمد عبد القادر محرم  نائب استئناف  ١٤٤
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١٤

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  اإلسماعيلية  تامر كمال جنيب عبد امللك  نائب استئناف  ١٤٥

  بنى سويف  بنى سويف  حامت محمد الصوفى محمد عبد اجلواد  نائب استئناف  ١٤٦

  بنى سويف  القاهرة  أسامة أحمد صالح عمار  نائب استئناف  ١٤٧

  طنطا على سبيل التذكار  القاهرة  محمد محسن حسن حسن على  نائب استئناف  ١٤٨

  طنطا  القاهرة  تامر محمد رشاد مبروك غامن  نائب استئناف  ١٤٩

  طنطا  بنى سويف  راغب محمد راغب رفاعى  نائب استئناف  ١٥٠

  طنطا  القاهرة  تامر أحمد محمد أحمد عبد الله  نائب استئناف  ١٥١

  قنـــــا  قنـــــا  خالد كامل سليمان عبد النبى  نائب استئناف  امكرر١٥١ً

  بنى سويف  القاهرة  حساننيشريف محمود توفيق   نائب استئناف  ١٥٢

  املنصورة  اإلسكندرية  ماجد مصطفى خيرى محمد الشرقاوى  نائب استئناف  ١٥٣

  املنصورة  القاهرة  إبراهيم السيد محمد على أبو عرب  نائب استئناف  ١٥٤

  أسيوط  أسيوط  عماد فؤاد بشاى حنني  نائب استئناف  ١٥٥

  طاطن  القاهرة  أمير كامل نقوال سعد  نائب استئناف  ١٥٦

  طنطا  بنى سويف  أمجد محمود عبد احلميد الكنيسى  نائب استئناف  ١٥٧

  طنطا  اإلسكندرية  محمد يسرى عبد احلميد الشريف  نائب استئناف  ١٥٨

  املنصورة  محام عام أول  محمد عبد العظيم السيد يوسف  نائب استئناف  ١٥٩

  طنطا  القاهرة  أشرف ياسر سالم سعد الكفراوى  نائب استئناف  ١٦٠

  طنطا  طنطا  محمد أحمد نبيل عبد املنعم خليفة  نائب استئناف  ١٦١

  املنصورة  القاهرة  مصطفى على فتحى حسينى املسلمى  نائب استئناف  ١٦٢

  بنى سويف  بنى سويف  أشرف محمد نصحى محمد عبد الرحمن نصار  نائب استئناف  ١٦٣

  طنطا  اإلسكندرية  أحمد محمد محمود خضر  نائب استئناف  ١٦٤

  املنصورة  اإلسماعيلية  مجدى حنا إبراهيم توما   استئنافنائب  ١٦٥

  طنطا  القاهرة  أسامة صالح محمود عرفة  نائب استئناف  ١٦٦

  طنطا  القاهرة  عادل محمد أحمد الرجداوى  نائب استئناف  ١٦٧

  طنطا  اإلسكندرية  شريف إسماعيل محمد إسماعيل  نائب استئناف  ١٦٨

  املنصورة  اإلسكندرية  يهىفريد سمير فريد امل  نائب استئناف  ١٦٩
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  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  أسيوط  أسيوط  أحمد خالد أنور عبد الفتاح أبو سحلى  نائب استئناف  ١٧٠

  املنصورة  اإلسماعيلية  عمر محمود ناصف محمود  نائب استئناف  ١٧١

  طنطا  اإلسكندرية  حازم نصيف محمد عبد الغنى عبد الدامي  نائب استئناف  ١٧٢

  طنطا  طنطا  خاوىمحمود فوزى أحمد الس  نائب استئناف  ١٧٣

  اإلسماعيلية  اإلسكندرية  سامح عبد الرحمن سالم عبد الرحمن  نائب استئناف  ١٧٤

  طنطا  بنى سويف  أحمد مصطفى محمود مصطفى سحيم  نائب استئناف  ١٧٥

  طنطا  اإلسكندرية  عمرو محمد عطية محمد اجلناينى  نائب استئناف  ١٧٦

  طنطا  اإلسماعيلية  براهيم غنيمأحمد غنيم حامد إ  نائب استئناف  ١٧٧

  طنطا  اإلسماعيلية  لفى بهنام عجايبىأمجدى . د  نائب استئناف  ١٧٨

  أسيوط  أسيوط  إبراهيم عالم عبد احلليم عالم  نائب استئناف  ١٧٩

  طنطا  اإلسكندرية  عمرو محمد فوزى السعيد كنان  نائب استئناف  ١٨٠

  طنطا  اإلسماعيلية  عمرو محمود على فراج  نائب استئناف  ١٨١

  طنطا  اإلسكندرية  أحمد محمد بركات أبو اخلير  نائب استئناف  ١٨٢

  املنصورة  املنصورة  محمد عبد اللطيف محمد عبد احلق الشواف  نائب استئناف  ١٨٣

  طنطا  اإلسكندرية  السيد عباس السيد على عبد احلميد  نائب استئناف  ١٨٤

  املنصورة  يليةاإلسماع  عمرو عبد الله سيد عبد ايد هدية  نائب استئناف  ١٨٥

  بنى سويف  بنى سويف  خالد محمد لطفى أحمد  نائب استئناف  ١٨٦

  املنصورة  املنصورة  فهر عبد العظيم صالح عمارة. د  نائب استئناف  ١٨٧

  طنطا  اإلسماعيلية  فاروق محمد محمد السيد  نائب استئناف  ١٨٨

  اطنط  اإلسكندرية  أحمد ثروت إبراهيم محمد السيد. د  نائب استئناف  ١٨٩

  املنصورة  اإلسماعيلية  شريف عبد الفتاح السعيد أبو دنيا  نائب استئناف  ١٩٠

  املنصورة  على سبيل التذكار  اإلسكندرية  سهيل سليمان أحمد محمد   نائب استئناف  ١٩١

  طنطا على سبيل التذكار  اإلسكندرية  محمد فاروق السيد جاد الله  نائب استئناف  ١٩٢

  طنطا  اإلسكندرية   عبد العظيم مندورمحمد كمال  نائب استئناف  ١٩٣

  قنـــــا  قنـــــا  أسامة محمد الكامل أبو الوفا محمد  نائب استئناف  ١٩٤

  أسيوط  أسيوط  أحمد على محمد أحمد السيد  نائب استئناف  ١٩٥
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  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  اإلسكندرية  عصام الدين طه إبراهيم محمود التمامى  نائب استئناف  ١٩٦

  بنى سويف  محام عام أول  ومىيبالدين محمود الطارق ضياء   نائب استئناف  ١٩٧

  طنطا  اإلسكندرية  على محمد على محجوب  نائب استئناف  ١٩٩

  طنطا  اإلسماعيلية  محمد رأفت محمد حماد  نائب استئناف  ٢٠٠

  بنى سويف  محام عام أول  أحمد حنفى محمود رياض  نائب استئناف  ٢٠١

  طنطا على سبيل التذكار  اإلسكندرية  باقىمؤمن صالح الدين محمد عبد ال  نائب استئناف  ٢٠٢

  طنطا على سبيل التذكار  اإلسكندرية  خالد السيد مرسى محمود األتربى  نائب استئناف  ٢٠٣

  املنصورة  اإلسكندرية  أحمد عبد املنعم صبرى أمني محمد رضوان  نائب استئناف  ٢٠٤

  طنطا  يةاإلسكندر  سامح عبد املنعم عبد احلميد البسيونى  نائب استئناف  ٢٠٥

  طنطا  اإلسكندرية  أحمد إبراهيم نور الدين عبد احلليم شرف هاشم  نائب استئناف  ٢٠٦

  أسيوط  اإلسكندرية  طارق محمود أحمد أحمد هدهد  نائب استئناف  ٢٠٧

  أسيوط  أسيوط  إيهاب محمود عبد الرشيد عبد النبى  نائب استئناف  ٢٠٨

  املنصورة  على سبيل التذكار  كندريةاإلس  طارق محمد وديع عكاشة نصر  نائب استئناف  ٢٠٩

  املنصورة  املنصورة  محمود أحمد رزق محمد  نائب استئناف  ٢١٠

  بنى سويف  محام عام أول  خميس عيد على أحمد  نائب استئناف  ٢١١

  بنى سويف على سبيل التذكار  اإلسكندرية  أمين محمد عادل مصطفى محمد  نائب استئناف  ٢١٢

  املنصورة  اإلسكندرية  حسن حمودةمحمد حسن   نائب استئناف  ٢١٣

  املنصورة  اإلسكندرية  سامر عبد احلميد محمد العوضى. د  نائب استئناف  ٢١٤

  بنى سويف على سبيل التذكار  بنى سويف  محمد عبد الرحمن محمود سيد  نائب استئناف  ٢١٥

  أسيوط  قنـــــا  عصام بكرى حفنى أحمد  نائب استئناف  ٢١٦

  املنصورة  اإلسكندرية  يل محمد الزهرىمحمد جم  نائب استئناف  ٢١٧

  بنى سويف على سبيل التذكار  اإلسكندرية  احلسن عبد السالم محمد حسن  نائب استئناف  ٢١٨

  املنصورة  اإلسكندرية  وائل محمد جمال الدين عبد املتعال إبراهيم  نائب استئناف  ٢١٩

  ويفبنى س  محام عام أول  خالد محمد محسن ماهر شاكر  نائب استئناف  ٢٢٠

  املنصورة  اإلسكندرية  محمد حسن عبد اللطيف محمد املنشاوى  نائب استئناف  ٢٢١
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  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  أسيوط  أسيوط  أشرف جابر إسماعيل عمر  نائب استئناف  ٢٢٢

  طنطا على سبيل التذكار  اإلسكندرية  رضا محمود محمد السيد  نائب استئناف  امكرر٢٢٢ً

  طأسيو  أسيوط  جرجس صبحى نعيم توفيلس  نائب استئناف  ٢٢٣

  املنصورة  على سبيل التذكار  اإلسكندرية  أحمد جناح أحمد أحمد عبد الهادى  نائب استئناف  ٢٢٤

  طنطا على سبيل التذكار  اإلسكندرية  سامح فتح الله مرسى فتح الله  نائب استئناف  ٢٢٥

  قنـــــا  طنطا  خالد فاروق عرفة جنيدى برغش  نائب استئناف  ٢٢٦

  طنطا على سبيل التذكار  اإلسكندرية  حمود بريرىشريف أحمد م  نائب استئناف  ٢٢٧

  أسيوط  أسيوط  محمد سيف النصر محمد أحمد  نائب استئناف  ٢٢٨

  بنى سويف  بنى سويف  خلف فاروق عبد احلميد إبراهيم  نائب استئناف  ٢٢٩

  بنى سويف  اإلسكندرية  هانى عبد  الهادى محمد حافظ  نائب استئناف  ٢٣٠

  أسيوط  أسيوط  ف اتار محمود عبد اللطيفأسامة يوس  نائب استئناف  ٢٣١

  بنى سويف  محام عام أول  ةمحمد أحمد عبد احلميد عبد العظيم حت  نائب استئناف  ٢٣٢

  املنصورة  على سبيل التذكار  اإلسكندرية  محمد حسني الشربينى حسني اإلمام  نائب استئناف  ٢٣٣

  بنى سويف  أسيوط  محمد الشربينىصالح الدين عبد الفتاح   نائب استئناف  ٢٣٤

  بنى سويف  بنى سويف  محمد فتحى منصور على  نائب استئناف  ٢٣٥

  بنى سويف  بنى سويف  محمد مهنى محمد مهنى  نائب استئناف  ٢٣٦

  بنى سويف  اإلسماعيلية  مصطفى رشاد محمود مصطفى  نائب استئناف  ٢٣٧

  املنصورة  طنطا  شريف عبد النافع عبد الباقى عبد احلق  نائب استئناف  ٢٣٨

  املنصورة  اإلسكندرية  عادل عادل عبد الفضيل عمران  نائب استئناف  ٢٣٩

  املنصورة  اإلسماعيلية  باسم عبد الهادى أحمد أحمد عبد الهادى  نائب استئناف  ٢٤٠

  املنصورة  طنطا  أحمد محمد نبيل إبراهيم كامل زيد  نائب استئناف  ٢٤١

  أسيوط  أسيوط  منأحمد عبد املنعم محمود إبراهيم غا  نائب استئناف  ٢٤٢

  املنصورة  طنطا  أنس محمد شعبان عبد احلميد الشاعر  نائب استئناف  ٢٤٣

  املنصورة  على سبيل التذكار  اإلسكندرية  محمد باهر أحمد ماهر أحمد زغلول  نائب استئناف  ٢٤٤

  طنطا  طنطا  محمود محمد عبد املنعم محمود احلضرى  نائب استئناف  ٢٤٥
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  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  ـــماالســــ  الدرجة  األقدمية

  املنصورة  اإلسماعيلية  أحمد أمني أحمد محمد إبراهيم  نائب استئناف  ٢٤٦

  بنى سويف  اإلسكندرية  مصطفى عبد العظيم السيد عيد نائب استئناف  ٢٤٧

  املنصورة  املنصورة  عماد محمد شوقى السيد احلديدى بدير نائب استئناف  ٢٤٨

  املنصورة  اإلسكندرية  ليد محمد حسنى محمد الديبو نائب استئناف  ٢٤٩

  قنا اإلسكندرية  محمد عبد الرحمن عبد العزيز سعودى نائب استئناف  ٢٥١

  بنى سويف اإلسكندرية   على سليم سليماناألشرافمحمد  نائب استئناف  ٢٥٢

  بنى سويف اإلسكندرية  وائل مصطفى كامل إسماعيل محمد نائب استئناف  ٢٥٣

  أسيوط اإلسكندرية  محمود محمد أحمد عبد احلليم ستئنافنائب ا  ٢٥٤

  املنصورة اإلسكندرية  عجمى منصور محمد على  نائب استئناف  ٢٥٥

  بنى سويف  بنى سويف  رؤوف رفعت راجى ميخائيل. د نائب استئناف  ٢٥٦

  أسيوط اإلسكندرية  محمد سراج الدين صديق حسني نائب استئناف  ٢٥٧

  بنى سويف اإلسكندرية  مد عبد احلميد قطب أبو احلسنمح. د نائب استئناف  ٢٥٨

  اإلسكندرية اإلسكندرية  مينا نصر سلوانس نصر  داود نائب استئناف  ٢٥٩

  قنا  محام عام أول  أشرف حامد محمد عبد العال نائب استئناف  ٢٦٠

  طنطا على سبيل التذكار  اإلسكندرية  أحمد عادل محمد أمني راتب نائب استئناف  ٢٦١

 ) اخلامسةادة  امل(

ا لرؤساء االستئناف كل من السادة المحامين العامين األول يعين نواب:  

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  أسيوط على سبيل التذكار  محام عام أول  محمد على أحمد رشوان نائب استئناف  ٣٢٨

  طنطا  محام عام أول  ضرخالد ممدوح حافظ بسيونى خ نائب استئناف  ٣٩٣

  طنطا  محام عام أول  وليد محمد ماهر محمد سراج الدين نائب استئناف  ٤٦٣

  املنصورة  محام عام أول  أحمد ممدوح سالمة خفاجى نائب استئناف  ٥٣٩

  محمد حسن بكرى محمد نائب استئناف  ٥٨٤
  محام عام أول 

  نيابة النقض
  أسيوط
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١٩

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  أسيوط  محام عام أول  محمد سيد بخيت حسن نائب استئناف  ٦٢٧

  أسيوط  محام عام أول  أحمد عدنان أحمد هاشم نائب استئناف  ٦٣٠

  املنصورة  محام عام أول  هادى أحمد إبراهيم أحمد عزب نائب استئناف  ٦٦٧

  بنى سويف  محام عام أول  ةنبيل عاطف بدر محمد أبو زين نائب استئناف  ٧١٦

  طنطا  ام أولمحام ع  أشرف على عمارة ربيع نائب استئناف  ٧٨٣

  إبراهيم حبشى محمود حسب الله نائب استئناف  ٧٩٩
  محام عام أول

  نيابة نقض
  طنطا

 ) السادسةادة  امل(
 نائـب بمحكمـة     -خالد كامل سليمان عبـد النبـى        / تعدل أقدمية السيد القاضى     

 تامر أحمد محمد أحمد عبد اهللا وسـابقًا / استئناف قنا على أن يكون تاليا للسيد القاضى         
  . النائبى بمحكمة االستئناف -شريف محمود توفيق حسانين / على السيد القاضى 

 ) السابعةادة  امل(
 القاضـى بمحكمـة     -محمد عبد التواب إبـراهيم العنـانى        / ل أقدمية السيد    يتعد

     محمد إبـراهيم عبـد العزيـز      / ا للسيد القاضى    استئناف المنصورة على أن يكون تالي  
   القاضـيين  -أشرف فـؤاد زيـدان بـدران        / لى السيد القاضى    عبد الهادى وسابقًا ع   

  .بمحاكم االستئناف 
 ) الثامنةادة  امل(

 ا لرؤساء االستئناف ومحامين عـامين أول كـل مـن الـسادة القـضاة      يعين نواب  
  :بمحاكم االستئناف 

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  حمد محمد أحمد أبو رحابمحمود أ مستشار ٣
اإلسكندرية على 

  سبيل التذكار

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  مصطفى محمود أحمد أحمد الكيال مستشار ٤

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  أنور فؤاد على محمد اخلولى مستشار ٥

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  منذر عز الدين عبد الشافى محمد مستشار ٦
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٢٠

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  يهاب فؤاد محمد شعبانإ مستشار ٧

  اإلسكندرية  اإلسكندرية   نصرةأمجد وجيه وهب مستشار ٨

  املنصورة  املنصورة  أحمد غريب أحمد عبد ايد الصياد مستشار ٩

  سماعيليةاإل  اإلسكندرية  محمد على زين العابدين إبراهيم محمد امللط مستشار ١٠

  بنى سويف  بنى سويف  أحمد حسن عبد اللطيفمحمد حسن البنا  مستشار ١١

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  أشرف عبد احلميد محمد العوضى مستشار ١٢

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  سامر فؤاد سليمان صليب مستشار ١٣

  محام عام أول  محام عام  وائل محمود محمود خضر مستشار ١٤

  اإلسكندرية  اإلسكندرية   سريع الدرجلىضياء الدين عبد التواب أبو مستشار ١٥

  طنطا  طنطا  محمد محمد أبو اخلير عبد الله مستشار ١٦

  محام عام أول  محام عام  عمرو جميل محمد أبو الفتوح مستشار ١٧

   النقضمحام عام أول نيابة  محام عام  إيهاب صبحى عطية أبو اخلير مستشار ١٨

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  د ربهخالد محمد جمال الدين مصطفى عب مستشار ١٩

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  حسني محمد فؤاد رجب احملالوى مستشار ٢٠

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  حسن مجدى حسن موسى مستشار ٢١

  طنطا  اإلسكندرية  أحمد محمود محمد خلف مستشار ٢٢

  كاراإلسكندرية على سبيل التذ  اإلسكندرية  أحمد عادل حماد شاهني مستشار ٢٣

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  أحمد السيد عبد العال سيد أحمد مستشار ٢٤

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  يوسف سعد أحمد حسني أبو زيد مستشار ٢٥

  طنطا  طنطا  أحمد طاهر سيد أحمد شتا مستشار ٢٦

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  أحمد فاروق أحمد سلطان مستشار ٢٧

  طنطا  طنطا  لدسوقىعاصم محمود سعيد ا مستشار ٢٨

  اإلسكندرية على سبيل التذكار  اإلسكندرية  أحمد إبراهيم أحمد السيد احلسمنى مستشار ٢٩

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  أحمد محمد على مصطفى مستشار ٣٠

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  بسام محمود على عبد اجلواد جنيدى مستشار ٣١
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٢١

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  ةاإلسكندري  سحق عوضإجورج بشرى  مستشار ٣٢

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  ةباسم عبد الرحمن محمد عليو مستشار ٣٣

  بنى سويف  بنى سويف  محمد إشراق محمد فتحى كامل مستشار ٣٤

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  شريف عبد املقصود إبراهيم محمد مستشار ٣٥

  طنطا  طنطا  محمد السيد جبر مصطفى قزامل مستشار ٣٦

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  أحمد محمد طاهر الصاوى على ستشارم ٣٧

  طنطا  محام عام   علىةمحمد عبد الشافى محمد جمع مستشار ٣٨

  طنطا  طنطا  شريف ممدوح سليمان إبراهيم  مستشار ٣٩

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  وليد جنيب محمود السيد أحمد برهام مستشار ٤٠

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  ةب عكاشأمجد السيد عبد الوها مستشار ٤١

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  محمد حامد محمود شمروخ مستشار ٤٢

  طنطا  طنطا  إيهاب محمد أحمد فؤاد قبالى مستشار ٤٣

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  محمد حفنى إبراهيم سليم مستشار ٤٤

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  عمر محمد العوضى أحمد بصار مستشار ٤٥

  محام عام أول  محام عام  طارق حسنني سيد محمود كروم مستشار ٤٦

  طنطا  طنطا  محمود منير محمد عبد الوهاب مستشار ٤٧

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  محمد عمرو عادل على اجلمل مستشار ٤٨

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  محمد فايق عبد ايد السواح مستشار ٤٩

  طنطا  طنطا  باقى عبد احلليم رضوان العفيفىأحمد عبد ال مستشار ٥٠

  طنطا  طنطا  أحمد فتحى مصطفى عبد املتعال مستشار ٥١

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  محمد عبد القادر عبد املنعم غالى مستشار ٥٢

  املنصورة  املنصورة   إبراهيمةخالد محمد وهب مستشار ٥٣

  اطنط  طنطا  هشام حمدى إسماعيل يوسف النواوى مستشار ٥٤

  بنى سويف  طنطا  ياسر إبراهيم إبراهيم عامر الدهشان مستشار ٥٥

  اإلسكندرية  طنطا  أحمد عنان عبد املنعم حمودة مستشار ٥٦

  أسيوط  أسيوط  عمرو محمود أحمد على عطية أبو دومى مستشار ٥٧
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٢٢

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  طنطا  طنطا  شريف لطفى ولسن أبو الزين مستشار ٥٨

  اإلسكندرية  نطاط  محمد منسى عبد الرحمن منسى مستشار ٥٩

  طنطا  طنطا  مصطفى على محمد توفيق  مستشار ٦٠

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  حامت محمد محمود حسن صالح مستشار ٦١

  طنطا  طنطا  شفيق وحيد شفيق غبريال مستشار ٦٢

  طنطا  طنطا  ةمصطفى محمد عبد اللطيف محمود حمز مستشار ٦٣

  اإلسماعيلية  ةاإلسماعيلي  محمد سمير كامل محمد مستشار ٦٤

  طنطا  طنطا  خالد أحمد سيف شعراوى. د مستشار ٦٥

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  محمد أحمد ناصف محمد عبد املنعم املال مستشار ٦٦

  أسيوط  طنطا  أحمد محمد محمد أحمد حالوة مستشار ٦٧

  اإلسماعيلية  طنطا  حسام الدين عبد القادر إسماعيل صبرى إبراهيم مستشار ٦٨

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  ةأحمد محمد عبد الرحمن منصور شتل تشارمس ٦٩

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  محمود على فتحى حسينى املسلمى مستشار ٧٠

  طنطا  طنطا  أمير حسان عبد الوهاب على مستشار ٧١

  طنطا  طنطا  محمد عبد الصمد عبد العزيز عبد الصمد دعبس مستشار ٧٢

  اإلسماعيلية  طنطا  وؤف عبد املنصف زهراناحمد عبد الر مستشار ٧٣

  طنطا  طنطا  أحمد سامى على السعيد مستشار ٧٤

  طنطا  طنطا  ةسامح أحمد عبد الوهاب إبراهيم حليم مستشار ٧٥

  اإلسكندرية  طنطا  تامر محمد عبد العظيم أحمد أبو املكارم مستشار ٧٦

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  أحمد فيصل إسماعيل إبراهيم العربى مستشار ٧٧

  محام عام أول  محام عام  ةأحمد مجدى أحمد حتات مستشار ٧٨

  طنطا  املنصورة  محمد بهيج حسن القصبجى مستشار ٧٩

  املنصورة  املنصورة  محمد على عبد الفتاح خليل مستشار ٨٠

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  شادى أحمد رضا فريد الضرغامى مستشار ٨١

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام   الدين رفعت غالب عبد الرحمنبهاء مستشار ٨٢

  املنصورة  املنصورة  هانى وفيق محمد اجلمل مستشار ٨٣
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٢٣

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  أمين جاهني محارب زعلوك مستشار ٨٤

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  حازم أحمد على حسن سالم مستشار ٨٥

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  شوان محمد رشوانمحمد ر مستشار ٨٦

  بنى سويف  بنى سويف  إسالم خليل إبراهيم عثمان مستشار ٨٧

  محام عام أول  محام عام  كرمي نبيل صادق مرجان مستشار ٨٨

  نيابة النقض محام عام أول  محام عام  مبابىإأمير محمد نبيل محمود فؤاد  مستشار ٨٩

  نيابة النقض محام عام أول  محام عام  يم حسنأحمد محمود أحمد إبراه مستشار ٩٠

  نيابة النقض محام عام أول  محام عام  حسام محمد محمد عيد مستشار ٩١

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  إسماعيل محمد على إسماعيل دبوس مستشار ٩٢

  اإلسماعيلية  املنصورة  إسالم على رشدى على مستشار ٩٣

  نيابة النقض محام عام أول  ام عاممح  أحمد البكرى أحمد الصادق مستشار ٩٤

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  عمرو محمد محمد أحمد خليل مستشار ٩٥

  املنصورة  املنصورة  طارق محمد محمود محمود عطية مستشار ٩٦

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  أمير مجدى منير دميان مستشار ٩٨

  املنصورة  املنصورة  تامر محمد أحمد الفنجرى مستشار ٩٩

  طنطا  املنصورة  شريف حسن أحمد لطفى عبد الباقى مستشار ١٠٠

  نيابة النقض محام عام أول  محام عام  خالد إسماعيل فرحات عثمان مستشار ١٠١

  اإلسكندرية  املنصورة  معتز عزت مزيد محمد مستشار ١٠٢

  املنصورة  املنصورة  عائشة عبد العزيز حافظ شريف مستشار ١٠٣

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  محمود مجدى عبده عبد املقصود عبده مستشار ١٠٤

  طنطا  بنى سويف  محمد بسيونى السيد محمد نافع مستشار ١٠٥

  املنصورة  املنصورة  محمود محمد إبراهيم خطاب مستشار ١٠٦

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  محمد فريد محمد أبو عرب مستشار ١٠٧

  املنصورة  املنصورة  د مرسىتامر محمد محمود السي مستشار ١٠٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  دیسمبر٣١ى ف) مكرر  ( ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٤

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  أسيوط  أسيوط  حسام محمد بركات بركات مستشار ١٠٩

  املنصورة  املنصورة  هشام سمير حسني محمود الغزولى مستشار ١١٠

  املنصورة  املنصورة  أحمد محمد فريد محمد كامل محمد شعراوى مستشار ١١١

  ورةاملنص  املنصورة  عالء الدين حمدى عبد العزيز قنديل مستشار ١١٢

  املنصورة  املنصورة  محمد محسن حسني محمود مستشار ١١٣

  محام عام أول  محام عام  أحمد حسن محمد الشربينى مستشار ١١٤

  اإلسكندرية  بنى سويف  عبد احلميد محمد صالح الدين محمد شلبى مستشار ١١٥

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  شادى مصطفى مرتضى السيد حماد مستشار ١١٦

  املنصورة  املنصورة  أشرف محمد فوزى محمد منصور مستشار ١١٧

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  أحمد صالح الدين أحمد محمد الشوربجى مستشار ١١٨

  املنصورة  املنصورة  وليد إبراهيم السيد مندور مستشار ١١٩

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  أمين صالح شريف السباعى مستشار ١٢٠

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  أحمد أسامة محمد دبوس تشارمس ١٢١

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  عبد الناصر السيد محمد سالم مستشار ١٢٢

  نيابة النقض محام عام أول  محام عام  تامر صالح على الكومى مستشار ١٢٣

  املنصورة  املنصورة  شريف عماد الدين شفيق الدسوقى مستشار ١٢٤

  املنصورة  املنصورة  محمد ماهر رشاد عبد القادر ستشارم ١٢٥

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  حسام الدين على حسن عبد الله مستشار ١٢٦

  مروان محمد سعد الوكيل مستشار ١٢٧
  محام عام 

  بنيابة النقض
  طنطا

  بيل التذكاراملنصورة على س  املنصورة  محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسى مستشار ١٢٨

  محام عام أول  محام عام  أحمد محمد وجدى محمد التهامى سالم. د مستشار ١٢٩

  نيابة النقضمحام عام أول   محام عام   أنيس عبد اللطيفأحمد عبد الله  مستشار ١٣٠

  طنطا  طنطا  ةحمد نبيه عطيفأ مصطفى أحمد مستشار ١٣١

  املنصورة  املنصورة  محمد برعى ثابت محمد مستشار ١٣٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  دیسمبر٣١ى ف) مكرر  ( ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٥

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  نيابة النقضمحام عام أول   محام عام  أحمد محمد ممدوح سيد أحمد مهدى موسى مستشار ١٣٣

  املنصورة  املنصورة  محمد حسني عطية منصور مستشار ١٣٤

  محام عام أول  م عاممحا  ةسمرأحمد مصطفى نبيل كامل  مستشار ١٣٥

  املنصورة  املنصورة  وليد محمد كامل موسى مستشار ١٣٦

  طنطا  طنطا  معتز بالله أحمد عبد اخلالق سليمان عزام مستشار ١٣٧

  طنطا  طنطا  حسن سيد قرنى أمني مستشار ١٣٨

  املنصورة  املنصورة  محى الدين محمد عبد الوهاب الكنانى مستشار ١٣٩

  نيابة النقضمحام عام أول   محام عام  يد جاد فراجصبحى عبد اعاطف محمد  مستشار ١٤٠

  نيابة النقضمحام عام أول   محام عام  املعتز بدين الله سمحى حسني محمد مستشار ١٤١

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  محمد حسام الدين محمد أحمد. د مستشار ١٤٢

  نصورةامل  املنصورة  تامر أحمد محمد سليم مستشار ١٤٣

  بنى سويف  بنى سويف  مصطفى ربيع عبد العظيم عبد الفضيل مستشار ١٤٤

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  مصطفى يوسف محمد محمود قاسم مستشار ١٤٥

  املنصورة  املنصورة  سامح سعد عبد العال هاشم مستشار ١٤٦

  ابة النقضنيم أول محام عا  محام عام  محمود حسن إسماعيل حسن مستشار ١٤٧

  طنطا  بنى سويف  محمد صالح محمد على إبراهيم مستشار ١٤٨

  نيابة النقضمحام عام أول   محام عام  محمد على أحمد على املشد مستشار ١٤٩

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  حسام على خليل أمني مستشار ١٥٠

  املنصورة  املنصورة  عبد اللطيف فوزى عبد اللطيف الشرنوبى مستشار ١٥١

  نيابة النقضمحام عام أول   محام عام  أحمد فرغلى عبد الرحيم زناتى مستشار ١٥٢

  نيابة النقضمحام عام أول   محام عام  محمد محمود سعيد الدسوقى مستشار ١٥٣

  محام عام أول  محام عام  خالد محمد عبد الشكور عبد الله مستشار ١٥٤

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  ةمحمد فتحى عبد العزيز شحات مستشار ١٥٥

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  أشرف حسن عبد السالم محمد مستشار ١٥٦

  نيابة النقض محام عام أول  محام عام  ةحمد محمود محمد عميرأ مستشار ١٥٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  دیسمبر٣١ى ف) مكرر  ( ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٦

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  نيابة النقضمحام عام أول   محام عام  وليد عبد اجلابر محمد أبو زيد مستشار ١٥٨

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  حامت محمود عمر محمود ستشارم ١٥٩

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  محمد عثمان محمد حسن مستشار ١٦٠

  املنصورة  املنصورة  باسم يسرى محمود جاويش مستشار ١٦١

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  صالح محمد على عابد حجاب مستشار ١٦٢

  املنصورة  املنصورة  أحمد عمر بيومى ضيف مستشار ١٦٣

  املنصورة  املنصورة  محمد سيد محمد برديس مستشار ١٦٤

  املنصورة  املنصورة  غاأهشام مصطفى السيد  مستشار ١٦٥

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  كارم محمود رزق عطية مستشار ١٦٦

  نصورة على سبيل التذكارامل  املنصورة  ياسر عبد املبدى محمود عبد اللطيف مستشار ١٦٧

  بنى سويف  بنى سويف  رمضان رضا رمضان عبد احلليم مستشار ١٦٨

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  أحمد على أحمد خطاب مستشار ١٦٩

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  بيير مالك عوض سعد مستشار ١٧٠

  محام عام أول  محام عام   محمدطارق محمد بكر  مستشار ١٧١

  املنصورة على سبيل التذكار  محام عام   الصغير ة خليفةمحسن محمد حميد مستشار ١٧٢

  طنطا  املنصورة  أحمد عبد الرشيد متولى شلبى مستشار ١٧٣

  طنطا  املنصورة  محمد فاروق فرج فرج مستشار ١٧٤

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  عمر خلف سيد زايط مستشار ١٧٥

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام   الرازق جاد محمدهشام عبد مستشار ١٧٦

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  عبد الباسط عبد الشكور أحمد مجاهد مستشار ١٧٧

  أسيوط  أسيوط  حسن سيد حسني محمد أبو العال مستشار ١٧٨

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  محمد محمد شاكر بهجت محمد مستشار ١٧٩

  محام عام أول  محام عام  محمود حسينى إبراهيم عبد الكرمي مستشار ١٨٠

  اإلسكندرية على سبيل التذكار  اإلسكندرية  محمد فؤاد محمد عبد الهادى أبو الغيط مستشار ١٨١

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة   على سالمةوليد نبيل حمدى عطو مستشار ١٨٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  دیسمبر٣١ى ف) مكرر  ( ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٧

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  املنصورة  املنصورة  غاهيثم مصطفى السيد أ مستشار ١٨٣

  املنصورة على سبيل التذكار  املنصورة  محمد سيد يوسف محمد مستشار ١٨٤

١٨٥ 
 مستشار

  تامر سمير أحمد احلسينى على داود
  محام عام

  بنيابة النقض
  طنطا

  بنى سويف  بنى سويف   أحمد السيد عبد العزيز السيد مستشار ١٨٦

  املنصورة  املنصورة  ازق محمدعماد الدين الدرمللى عبد الر مستشار ١٨٧

  نيابة النقضمحام عام أول    محام عام  ةمحمد مهيدى مهدى جمع مستشار ١٨٨

  نيابة النقضمحام عام أول    محام عام  ةأحمد حافظ أحمد محمد سمر مستشار ١٨٩

  اإلسماعيلية  املنصورة  حمد إبراهيم شعبانأمحمود أحمد  مستشار ١٩٠

  النقضمحام عام أول نيابة   محام عام  مى جيد داودالفريد جورج فه مستشار ١٩١

  املنصورة  املنصورة  محمود محمود سامى حسن محمود مستشار ١٩٢

  أسيوط  أسيوط  عماد الدين عزت محمد على مستشار ١٩٣

  املنصورة  املنصورة  محمد فراج محمد دياب  مستشار ١٩٤

  املنصورة  املنصورة  أحمد عبد الله أحمد فهمى مستشار ١٩٥

  أسيوط  أسيوط  حازم عبد احلكم محمود إبراهيم مستشار ١٩٦

  محام عام أول  محام عام  أشرف راجح مؤمن محمد محفوظ مستشار ١٩٧

  املنصورة  املنصورة  هانى سامى خالد سعد مستشار ١٩٨

  املنصورة  املنصورة  إسالم حسن على هندى مستشار ١٩٩

  املنصورة على سبيل التذكار  ةاملنصور  محمود عبد الرحيم على محمد مستشار ٢٠٠

  املنصورة  املنصورة  محمود أحمد صبرى يوسف محمود صبرى يوسف مستشار ٢٠١

  املنصورة  املنصورة  محمد عبد احلكم عربى إبراهيم مستشار ٢٠٢

  أسيوط  أسيوط  شوكت زيان على بخيت مستشار ٢٠٣

  نيابة النقضمحام عام أول   محام عام  وائل فتح الله فوزى الطويل مستشار ٢٠٤

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  محمد جبر أحمد الطاهر مستشار ٢٠٥

  طنطا  املنصورة  أحمد محمد بدر الدين محمد مغازى عبد الكرمي مستشار ٢٠٦

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  محمد فؤاد إبراهيم حسني مستشار ٢٠٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  دیسمبر٣١ى ف) مكرر  ( ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٨

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  املنصورة  املنصورة   سليمأحمد سمير عبد الرحمن إبراهيم مستشار ٢٠٨

  املنصورة  املنصورة  شفيق سعيد أبو النجا محمد مستشار ٢٠٩

  اإلسماعيلية  املنصورة  أحمد حجاج محمود أبو العال مستشار ٢١٠

  محام عام أول  محام عام  عماد محمود سالم أحمد مستشار ٢١١

  املنصورة  املنصورة  حسام الدين جنيب يونس حسن مستشار ٢١٢

  املنصورة  املنصورة  محمد رفعت محفوظ عبد العليم شارمست ٢١٣

  املنصورة  املنصورة  محمد السيد عثمان عبد اجلواد مستشار ٢١٤

  املنصورة  املنصورة  محمود السعيد محمد على مستشار ٢١٥

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  هانى فؤاد محمد عبد الهادى  مستشار ٢١٦

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية   وليد سيد محمود عثمان صقر مستشار ٢١٧

  املنصورة  طنطا  سامح السيد محمد سالم الشني مستشار ٢١٨

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  يوسف صالح شاذلى الطيب مستشار ٢١٩

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  وسام على إبراهيم الشريف مستشار ٢٢٠

  املنصورة  املنصورة  جون نابليون حبيب غبريال مستشار ٢٢١

  املنصورة  املنصورة  هيثم محمد عبد البارى حسن على احلاج تشارمس ٢٢٢

  املنصورة  املنصورة  أحمد بهجت عبد اجلواد الشريف مستشار ٢٢٣

  طنطا  املنصورة  محمود محمد محمود محمد بريرى مستشار ٢٢٤

  املنصورة  املنصورة  ةمحمد السيد عبد احلميد سعيد فود مستشار ٢٢٥

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  سليمان درويشمحمود المني  مستشار ٢٢٦

  أسيوط  أسيوط  محمد أحمد أبو الوفا أحمد مستشار ٢٢٧

  املنصورة  املنصورة  أحمد فتحى أحمد خطاب مستشار ٢٢٨

  أسيوط  أسيوط  عالء صبرى صابر عمار مستشار ٢٣٠

  املنصورة  املنصورة   العشماوى عابد أبو الفضلةمحمد عبود مستشار ٢٣٢

  املنصورة  املنصورة  شريف محمد الصغير أحمد إبراهيم مستشار ٢٣٣

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  أحمد محمد إبراهيم محمد عبد اجليد مستشار ٢٣٤

  املنصورة  املنصورة  أحمد محمد على الدميرى. د مستشار ٢٣٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  دیسمبر٣١ى ف) مكرر  ( ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٩

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  وائل محمد صبرى محمد عبد العال مستشار ٢٣٦

  أسيوط  أسيوط  إيهاب محمد رضا عطية محمد شارمست ٢٣٧

  أسيوط  أسيوط  فيصل محمد جاد على البنا مستشار ٢٣٨

  املنصورة  أسيوط  أحمد السعيد عبد املنعم عمر مستشار ٢٣٩

  أسيوط  أسيوط  أحمد إبراهيم محمد إبراهيم سليمان مستشار ٢٤٠

  أولمحام عام   محام عام  أحمد محمد أسامة أحمد شورب مستشار ٢٤١

  املنصورة  املنصورة  أمير السيد أحمد زكى حسني مستشار ٢٤٢

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  على مصطفى مصطفى درويش مستشار ٢٤٣

  بنى سويف  بنى سويف  محمد فتحى السيد عبد العزيز مستشار ٢٤٤

  أسيوط  أسيوط  تامر سيد حفيظ محمد مستشار ٢٤٥

  سيوطأ  أسيوط  خالد على إسماعيل محمد مستشار ٢٤٦

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  محمد إبراهيم إبراهيم الدخميسى مستشار ٢٤٧

  محام عام أول  محام عام  أحمد محمود أحمد إبراهيم محمود مستشار ٢٤٨

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  سامى نبيل جورجى جبران مستشار ٢٤٩

  سماعيليةاإل  اإلسماعيلية  محمد عبد احلكيم عطية سبالة مستشار ٢٥٠

  اإلسماعيلية  أسيوط  إسالم أحمد محمد أحمد إبراهيم سرور مستشار ٢٥١

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  أحمد صفوت أمني سليم حسني حسام الدين مستشار ٢٥٢

  طنطا  طنطا  أحمد السيد املهدى محمد رشاد السيد أحمد مستشار ٢٥٣

  طأسيو  أسيوط  هانى البدرى احلربى محمد جودة مستشار ٢٥٤

  أسيوط  أسيوط  أحمد ممدوح مرسى سيد مستشار ٢٥٥

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  ماجد حسنى فوزى جيد مستشار ٢٥٦

  أسيوط  أسيوط  ثم عبد الكرمي عبد الوهاب محمديه مستشار ٢٥٧

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  إسالم عمر اتار محمود مرسى مستشار ٢٥٨

  أسيوط  أسيوط  حمد عبد احلميد عبد الستارعبد احلميد م مستشار ٢٥٩

  أسيوط  أسيوط  أحمد عمر أبو اد محمد مستشار ٢٦٠

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  محمد على أبو زيد على الوكيل مستشار ٢٦١
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٣٠

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  طنطا  طنطا  إيهاب محمد محمد محمد عبد الفتاح مستشار ٢٦٢

  أسيوط  سيوطأ  حامت عبد احلكم محمود إبراهيم مستشار ٢٦٣

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  محمود محمد سيد محمود شاذلى مستشار ٢٦٤

  قنا  قنا  حمدى أحمد محمد محمود عبد العال مستشار ٢٦٥

  أسيوط على سبيل التذكار  محام عام  محمد مصطفى أحمد خميس محمد مستشار ٢٦٦

  ندريةاإلسك  اإلسكندرية  محمود على عبد الاله خليل الطماوى مستشار ٢٦٧

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  هيثم وجيه محمد حماد مستشار ٢٦٨

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  عمرو أسامة السيد مرسى أيوب مستشار ٢٦٩

  طنطا  طنطا  محمد عيد عليوة إبراهيم مستشار ٢٧٠

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادى مستشار ٢٧١

  املنصورة  املنصورة   عبد التواب إبراهيم العنانىمحمد مستشار  مكرر٢٧١

  محام عام أول  محام عام  أشرف فؤاد زيدان بدران مستشار ٢٧٢

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  حسن محمد ناجى محمد عبد الله مستشار ٢٧٣

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  هشام أحمد فتح الله الفضالى مستشار ٢٧٤

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  محمد على إسماعيل محفوظ تشارمس ٢٧٥

  اإلسكندرية  قنا  أحمد محمد إسماعيل أحمد مستشار ٢٧٦

  طنطا  قنا  أمنية إسماعيل أحمد هوارى مستشار ٢٧٧

  طنطا  قنا  هبة محمد خليل محمد خليل مستشار ٢٧٨

  محام عام أول   عاممحام  ياسر أبو بكر الصديق عبد املعطى زيتون مستشار ٢٧٩

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  خالد سعد الدين الشيخ أحمد رجب مستشار ٢٨٠

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  خالد محمد على عشرى مستشار ٢٨١

  طنطا  قنا  أحمد محمود قناوى محمود. د مستشار ٢٨٢

  طنطا  قنا  إسالم حسن السيد حسن املهدى مستشار ٢٨٣

  بنى سويف  قنا  حمود بيومى إبراهيممحمد محمود م مستشار ٢٨٤
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٣١

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  أسيوط  قنا  محمد عاطف شريف عبد السالم سليمان مستشار ٢٨٥

  محام عام أول  محام عام  شريف أحمد زكريا إبراهيم عبد السالم مستشار ٢٨٦

  محام عام أول  محام عام  وليد محمد سيد إبراهيم مستشار ٢٨٧

  املنصورة  ةاملنصور  عمرو احلسني محمد محمد طه مستشار ٢٨٨

  قنا  قنا  عدلى إسماعيل فؤاد مصطفى درويش مستشار ٢٨٩

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  هيثم أوسامة كامل مصطفى مستشار ٢٩٠

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  وائل عبد احلميد محمد عبد احلميد القاضى مستشار ٢٩١

  طنطا  اقن  حسام محمد عبد الباسط جميعى مستشار ٢٩٢

  محام عام أول  محام عام  عالء الدين رزق على موسى القط مستشار ٢٩٣

  طنطا  طنطا  عبد العزيز عبد الستار فهمى منصور مستشار ٢٩٤

  طنطا  قنا  محمد يسرى عبد الرحمن محمد سليمان مستشار ٢٩٥

  طنطا  اإلسكندرية  أحمد سعد عطية الرشيدى مستشار ٢٩٧

  املنصورة  قنا  مد الغرابلىمحمد ماهر مح. د مستشار ٢٩٨

  طنطا  قنا  مصطفى محمد عبد الله درويش مستشار ٢٩٩

  قنا على سبيل التذكار  قنا  أحمد عوض عبد القوى الزناتى مستشار ٣٠٠

  طنطا  قنا  أحمد عز الدين عباس عواض مستشار ٣٠١

  محام عام أول  محام عام  رامى سمير عبد التواب جبة مستشار ٣٠٢

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام   أحمد أحمد مسلممحمد مستشار ٣٠٣

  قنا  قنا  فادى عزيز شكر الله مقار مستشار ٣٠٤

  قنا على سبيل التذكار  قنا  أمير أحمد محمد عيسى مستشار ٣٠٥

  املنصورة  املنصورة  محمد بنوى جبر محمود سليمان مستشار ٣٠٦

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  يل محمود عالء الدين محمود إبراهيم إسماع مستشار ٣٠٧

  اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  يوسف يوسف محمد يوسف عساف مستشار ٣٠٨
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٣٢

  احملكمة املنقول إليها  ٢٠٢١ احملكمة  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  عماد الدين عبد املنعم موسى نصر مستشار ٣٠٩

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  محمد مصطفى إبراهيم محمد مستشار ٣١٠

  طنطا على سبيل التذكار  قنا   ايد توفيق عبد احلليم الفقىمحمد عبد مستشار ٣١١

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  أحمد محمد منير أحمد عبد احلافظ الببالوى مستشار ٣١٢

  املنصورة  املنصورة  محمد ربيع السيد أبو اخلير مستشار ٣١٣

  اإلسماعيلية  ليةاإلسماعي  حسنى محمد مهاب محمد حسنى أحمد سليمان مستشار ٣١٤

  طنطا  بنى سويف  مصطفى كمال أحمد أحمد عامر مستشار ٣١٥

  املنصورة  قنا  مؤمن أحمد محسوب محمد البهنساوى مستشار ٣١٦

  طنطا  قنا  حسني عبد السميع عبد ايد الشيخ مستشار ٣١٧

  قنا  قنا  حازم محمد عبد السالم اللمعى مستشار ٣١٨

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  د اللطيف أحمدطارق حسام الدين عب مستشار ٣١٩

  أسيوط  قنا  صالح محمد جودت عبد القوى موسى مستشار ٣٢٠

  محام عام أول  محام عام  أحمد ربيع عبد الله السيد الشيمى مستشار ٣٢٢

  بنى سويف  بنى سويف  محمود شوقى موافى فرغلى مستشار ٣٢٣

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  على أحمد على أحمد فرجالة مستشار ٣٢٤

  املنصورة  املنصورة  أسامة أمني الصامت السيد محمد مستشار ٣٢٥

  أسيوط  قنا  حامت عثمان على  أحمد مستشار ٣٢٦

  محام عام أول نيابة النقض  محام عام  محمد رجب أبو النصر عطوان مستشار ٣٢٧

  طنطا  قنا  عبد الرحيم على العزب حواس مستشار ٣٢٨

  محام عام أول  محام عام  عالء الدين السيد أحمد على مستشار ٣٢٩

  املنصورة  قنا  نصارىياسر محمد شحاتة األ مستشار ٣٣١
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٣٣

   )التاسعةاملادة ( 
ا بمحاكم االستئناف كل من السادة المحامين العامينيعين قاضي:  

  احملكمة املنقول إليها  اجلهة  االسم  الدرجة  األقدمية

  املنصورة  محام عام  امة محمد حسن العبدأنس أس مستشار  ٣٨١

  أسيوط  محام عام  هادى هائل هريدى سعيد الشوربجى مستشار  ٤٥٧

 أسيوط  محام عام  طارق أحمد معوض أحمد مستشار  ٤٦٥

 أسيوط  محام عام بنيابة النقض  مايكل نعيم ميخائيل حنا الله مستشار  ٥٨٣

   )العاشرةاملادة ( 
ا كل من السادةا بمحاكم االستئنايعين قاضيا عامف ومحامي:  

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  ماالســــــ  الدرجة  األقدمية

  طنطا  جنوب الزقازيق  بالل سعيد دسوقى بخورى أرئيس   ٨

  املنصورة  القاهرة اجلديدة  محمد عبد الرحمن رياض عبد الرحمن أرئيس   ٩

  اإلسكندرية  رجنوب دمنهو  محمد محمد عبد املقصود قنطوش أرئيس   ١٢

  قنا  شمال الزقازيق  أسامة أحمد محمود عبد الرحمن أرئيس   ١٣

  طنطا  شمال اجليزة  أحمد عباس حسن محمد على أرئيس   ١٤

  اإلسكندرية  شمال دمنهور  مهاب مصطفى أحمد مختار محمد سعودى أرئيس   ١٥

  بنى سويف  الفيوم  محمد على محرز على أرئيس   ١٧

  محام عام بنيابة النقض  نيابة النقض  رج على عبد الباقىجمال الدين ف أرئيس   ١٨

  بنى سويف  شمال اجليزة  أحمد محمد جمال الدين عبد احلكيم محمد أرئيس   ١٩

  طنطا  شبني الكوم  محمد حلمى محمد أحمد فرج أرئيس   ٢٠

  بنى سويف  سوهاج  عمرو فاروق على أمني أرئيس   ٢١

  بنى سويف  ويفبنى س  محمود سيد إسماعيل نور أرئيس   ٢٣

  بنى سويف  الفيوم  محمد يوسف سيد يوسف أرئيس   ٢٤

  املنصورة  دمياط  محمد نعيم حسن سليم أرئيس   ٢٥
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٣٤

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  ماالســــــ  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  غرب اإلسكندرية  محمد حسن عبد املقصود شعير أرئيس   ٢٦

  اإلسكندرية  جنوب اجليزة  وليد محمود حامد عبد ايد أرئيس   ٢٧

  اإلسكندرية  جنوب اجليزة  الم أبو طالبياسر محمد عبد الس أرئيس   ٢٨

  املنصورة  السويس  أشرف سيد سالمة على أرئيس   ٢٩

  بنى سويف  نيابة النقض  حسام عبد العزيز حامد السعدنى أرئيس   ٣٠

  بنى سويف  الفيوم  ياسر أحمد جمال عبد احلكيم أحمد أرئيس   ٣١

  طنطا  حلوان  محمد سعد الدين محمد حسن أرئيس   ٣٢

  بنى سويف  بنى سويف  محمد عبد الله عبد الرازق إبراهيم أرئيس   ٣٣

  قنا  األقصر  هشام خليفة أحمد محمد أرئيس   ٣٤

  اإلسكندرية  شمال اجليزة  محمد عبد اللطيف عبد الفتاح الصاوى أرئيس   ٣٥

  طنطا  القاهرة اجلديدة  شريف رضا رشدى صالح الدين أرئيس   ٣٦

  قنا  األقصر  عبد العزيز علىمحمد عبد العزيز إسماعيل  أرئيس   ٣٧

  قنا  السويس  تامر محمد سعيد محمد أرئيس   ٣٨

 طنطا  شمال اجليزة  ةشريف إبراهيم على العصر أرئيس   ٣٩

 طنطا  اإلسماعيلية  أحمد سعيد أحمد عبد السالم أرئيس   ٤٠

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  مصطفى أحمد السعيد أحمد اجلوهرى أرئيس   ٤١

  املنصورة  جنوب املنصورة  تامر عبد الرحمن محمود حسني أس رئي  ٤٢

  بنى سويف  بنى سويف  محمد عبد الله عبد اللطيف سليم أرئيس   ٤٣

 طنطا  غرب طنطا  محمد محمد صالح الدين داود السيد إمام أرئيس   ٤٤

 طنطا  شمال الزقازيق  كرمي خير الدين عبد اللطيف محمد أرئيس   ٤٥

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  ق إبراهيم الشيخمحمد فارو أرئيس   ٤٦

  اإلسكندرية  جنوب القاهرة  أحمد شفيق عبد ايد احلضرى أرئيس   ٤٧

  محام عام  نيابة عامة  عمرو نظمى يوسف غراب أرئيس   ٤٨

  طنطا  السويس  جورج وصفى ناشد بسطوروس أرئيس   ٥١
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٣٥

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  ماالســــــ  الدرجة  األقدمية

  أسيوط  ى اجلديدالواد  محمد أمين عبد الرحمن محمد محمد أرئيس   ٥٢

  اإلسكندرية  مرسى مطروح  ماهر سعد كامل نصر الله أرئيس   ٥٣

  بنى سويف  شمال القاهرة  محمد السيد عبد احلفيظ السيد عبده أرئيس   ٥٥

 طنطا  السويس  أحمد زكريا رياض سيف أرئيس   ٥٦

 طنطا  شمال اجليزة  أحمد محمد مصطفى الدكرونى أرئيس   ٥٧

 طنطا  غرب طنطا  مد سليمطارق محمد أح أرئيس   ٥٨

  بنى سويف  الفيوم  سامح محمد حامد إسكندر أرئيس   ٥٩

  اإلسكندرية  شمال دمنهور  محمود إبراهيم مسعد محمد الشرقاوى أرئيس   ٦٠

  طنطا  حلوان  خالد عبد الفتاح محمد عوض أرئيس   ٦١

   نيابة النقضمحام عام  نيابة النقض  محمد األمني إبراهيم محمد األمني إبراهيم أرئيس   ٦٢

  بنى سويف  شمال اجليزة  معتز محمد عبد الله عبد الشافى أرئيس   ٦٣

  اإلسكندرية  السويس  أحمد مختار عبد احلى بودى أرئيس   ٦٤

  املنصورة  بور سعيد  معتز حسام الدين محمد فائق احلفناوى أرئيس   ٦٥

 طنطا  شمال بنها  أحمد محمد فادى مختار عبد الله أرئيس   ٦٦

 طنطا  شمال املنصورة  يحيى محمد محمد متام أس رئي  ٦٧

 طنطا  شمال القاهرة  تاج محمد محمد تاج الفار أرئيس   ٦٨

 طنطا  جنوب املنصورة  سامح محمد حافظ إبراهيم عبده. د أرئيس   ٦٩

 طنطا  السويس  محمد حسن محمد حافظ أرئيس   ٧٠

 طنطا  كفر الشيخ  محمود إبراهيم محمود الزواوى أرئيس   ٧١

 طنطا  غرب طنطا  حسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى أرئيس   ٧٢

 طنطا  جنوب القاهرة  أحمد كمال محمد عبد الرحمن أرئيس   ٧٣

  محام عام  نيابة عامة  وائل إبراهيم حسن القاضى أرئيس   ٧٤

 طنطا  نيابة عامة  أحمد حمدى محمود محمد حسن أرئيس   ٧٥
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٣٦

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  ماالســــــ  الدرجة  األقدمية

 طنطا  السويس  حسني عادل محمد رشاد عبد العزيز أرئيس   ٧٦

 طنطا  حلوان  أحمد محمد على محمد أبو العمامي أرئيس   ٧٧

  قنا  سوهاج  عمر عبد العظيم محمود حسني حسن أرئيس   ٧٨

  طنطا  حلوان  مجدى مصطفى مجدى محمد هرجه أرئيس   ٧٩

  املنصورة  نيابة عامة  أحمد عبد العال محمد عبد العال أرئيس   ٨٠

  اإلسكندرية  شرق اإلسكندرية  بو زهرةأحمد رجب تركى مرسى أ أرئيس   ٨١

  املنصورة  شمال القاهرة  محمد إبراهيم إبراهيم خضر أرئيس   ٨٣

  اإلسكندرية  غرب اإلسكندرية  محمد محمدى محمد محمد ماجور أرئيس   ٨٤

  طنطا على سبيل التذكار  قنا  قاسم طاهر املصرى قاسم. د أرئيس   ٨٥

  محام عام  امةنيابة ع  محمد لبيب محمد دميس أرئيس   ٨٦

  بنى سويف  بنى سويف  أحمد محمد الطاهر عبده مراد أرئيس   ٨٧

  اإلسكندرية  جنوب دمنهور  كرمي محمد حسنى أحمد زيان أرئيس   ٨٨

  املنصورة على سبيل التذكار  شرق طنطا  محمد أحمد محمد عبد الدامي أرئيس   ٨٩

  طنطا  نيابة عامة  محمد مصطفى عزت فتح الله عبد الغفار أرئيس   ٩٠

  طنطا  جنوب اجليزة  معتز محمد مصطفى امللط أرئيس   ٩١

   بنى سويف  شمال أسيوط  وليد محمد محمود صبرى البكباشى أرئيس   ٩٢

   بنى سويف  نيابة عامة  أحمد سمير محمد صادق يوسف أرئيس   ٩٣

  طنطا  اإلسماعيلية  عبد الفتاح محمد عبد الفتاح السيد على أرئيس   ٩٤

  اإلسكندرية  غرب طنطا  نبيل إسماعيل حسن عمرناير  أرئيس   ٩٥

  أسيوط   بنى سويف  أحمد محمد متولى على أرئيس   ٩٦

  قنا  البحر األحمر  أحمد محمد فنجرى أبو جبل أرئيس   ٩٨

  طنطا  شبني الكوم  أنس إسماعيل مصطفى محمد إسماعيل أرئيس   ٩٩
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٣٧

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة  ماالســــــ  الدرجة  األقدمية

   بنى سويف  بنى سويف  أحمد كمال ضيف الله حسن أرئيس   ١٠٠

  طنطا  القاهرة اجلديدة  وليد محمد إبراهيم سليمان النجار أرئيس   ١٠١

   بنى سويف  مرسى مطروح  أحمد أحمد متولى محمد حبيب أرئيس   ١٠٣

  اإلسكندرية  البحر األحمر  على محمد على محمد عبد الرحمن أرئيس   ١٠٤

  محام عام  نيابة عامة  فخرى خيرى السيد بسيونى فرج أرئيس   ١٠٥

  اإلسكندرية  شرق اإلسكندرية  نصر أحمد محمد زيدان أرئيس   ١٠٧

  محام عام  نيابة عامة  محمد إسالم محمد عاصم عبد الرحمن السيد اجلوهرى أرئيس   ١٠٨

  املنصورة  السويس  أحمد فتحى طه حسن شديد أرئيس   ١٠٩

   بنى سويف  شمال القاهرة  إسالم محمد عصام حفنى محمد أرئيس   ١١٠

   بنى سويف  الفيوم  حسني صاوىحسني حسن  أرئيس   ١١١

  محام عام  نيابة عامة  عمرو محمد شريف يونس شوقى على حسانني أرئيس   ١١٢

  طنطا  السويس  أحمد عبد الله على متولى أرئيس   ١١٣

  اإلسكندرية  كفر الشيخ  محمد أحمد سالم بسيونى أرئيس   ١١٤

   بنى سويف  شمال اجليزة  شريف حسنى على حسني أرئيس   ١١٥

 طنطا  القاهرة اجلديدة  محمد محمد كمال محمود الديب أرئيس   ١١٦

 طنطا  السويس  وليد بشير أحمد عبد الله أرئيس   ١١٧

  محام عام  نيابة عامة  عمر عبد احلميد عثمان شاهني أرئيس   ١١٨

  اإلسكندرية  شرق اإلسكندرية  محمود محمد محمود عبد الله زويل أرئيس   ١١٩

   بنى سويف  جنوب اجليزة  د أبو زيدعمرو مكرم أحم أرئيس   ١٢٠

  محام عام  نيابة عامة  أدهم أسامة محمد صادق أرئيس   ١٢١

  طنطا  جنوب القاهرة  جنوان السيد على رضوان أرئيس   ١٢٢

  اإلسكندرية  جنوب القاهرة  هدى خليفة أحمد محمد عمر أرئيس   ١٢٣
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٣٨

  ااحملكمة املنقول إليه  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  محام عام  جنوب القاهرة  أسماء عبد اجلليل محمد عبد الدامي  رئيس أ  ١٢٤

  اإلسماعيلية  شمال سيناء  ةإميان زكى محمد كمال حمود  رئيس أ  ١٢٥

  اإلسكندرية  شمال دمنهور  شيماء عبد البديع أحمد عبد الفتاح  رئيس أ  ١٢٦

 اإلسكندرية  غرب طنطا  أسماء عبد احلى محمد الشريف  رئيس أ  ١٢٧
 اإلسكندرية  شرق اإلسكندرية  أحمد محمد مجدى إسماعيل اجلندى  رئيس أ  ١٢٨
 اإلسكندرية  شرق اإلسكندرية  محمد حسني محمود برهان الدين هندى  رئيس أ  ١٢٩
  بنى سويف  شمال اجليزة  أحمد فتحى عبد الوهاب عويس  رئيس أ  ١٣٠

  طنطا  السويس  أحمد محمود محمد مصيلحى  رئيس أ  ١٣١

  اإلسكندرية  شرق اإلسكندرية  تامر محمد عالء الدين عبد الرحمن عتمان  أرئيس   ١٣٢

  أسيوط  سوهاج  أمني لظمى حمدى أمني  رئيس أ  ١٣٣

  أسيوط  سيوطأشمال   هيمن أحمد سامى على عطا  رئيس أ  ١٣٤

  بنى سويف  جنوب اجليزة  محمد أحمد هانى يوسف عز الدين عبد ايد  رئيس أ  ١٣٦

  بنى سويف  حلوان   عباس محمد مصطفىأحمد محمد  رئيس أ  ١٣٧

  بنى سويف  جنوب اجليزة  أحمد فتحى سعد اخلولى  رئيس أ  ١٣٨

  اإلسكندرية  شمال دمنهور   خطابعطيةحامت عباس محمد   رئيس أ  ١٣٩

  طنطا  شمال بنها  ةأحمد محمدى السيد قنصو  رئيس أ  ١٤٠

  اإلسكندرية  رةجنوب القاه  هشام محمد عزت محمد عبد الوهاب السبروت  رئيس أ  ١٤١

  بنى سويف  شمال القاهرة  محمد عبد السالم على النفراوى  رئيس أ  ١٤٢

  محام عام  نيابة عامة  مصطفى عرفه توفيق سيد املتناوى  رئيس أ  ١٤٣

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  هشام فاروق حسن اإلمام  رئيس أ  ١٤٤

  اممحام ع  نيابة عامة  أسامة طه محمد الشاعر  رئيس أ  ١٤٥

  محام عام  نيابة عامة  محمد سعيد أنور بدوى  رئيس أ  ١٤٦

  املنصورة على سبيل التذكار  أسوان  هانى إبراهيم أمني عبد ايد  رئيس أ  ١٤٧

  محام عام  نيابة عامة  أحمد يسرى عبد احلميد هندى  رئيس أ  ١٤٨

  بنى سويف  بنى سويف  أحمد فتحى عبد السالم جنيدى  رئيس أ  ١٤٩

  طنطا  شمال بنها  ةحمود محمد محمود عوارم  رئيس أ  ١٥٠
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٣٩

  ااحملكمة املنقول إليه  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  كفر الشيخ  محمد زكى محمود حسني  رئيس أ  ١٥٢

  قنــا  القاهرة اجلديدة  محمد السيد شادى محمد محمد  رئيس أ  ١٥٣

  طنطا  القاهرة اجلديدة  شادى محمود متولى موسى  رئيس أ  ١٥٤

  نطاط  القاهرة اجلديدة  محمد أسامة أحمد محمود  رئيس أ  ١٥٥

  املنصورة  جنوب املنصورة  إيهاب الدين حسني عبد الكرمي حسني قنديل  رئيس أ  ١٥٦

  بنى سويف  نيابة عامة  أمين مقبل شاكر محمد كامل شاكر  رئيس أ  ١٥٧

  قنــا  غرب طنطا  محمد عبد اخلالق عبد السميع كرمي  رئيس أ  ١٥٨

  أسيوط  أسوان  أحمد عصمت مهران الزينى  رئيس أ  ١٥٩

  قنــا  األقصر  ماجد محمود رمضان حميدة  أرئيس   ١٦٠

  طنطا  شرق طنطا  هيم الزنداشريف أحمد على إبر  رئيس أ  ١٦١

  بنى سويف  جنوب اجليزة  محمد خالد أمني بحر  رئيس أ  ١٦٢

  طنطا  جنوب القاهرة  محمد يسرى عبد العزيز حامد  رئيس أ  ١٦٣

  طنطا  شمال بنها  محمد مرتضى مرام أحمد  رئيس أ  ١٦٤

  قنــا  السويس  لهامى فوزى أسعدإجهاد   س أرئي  ١٦٥

  املنصورة على سبيل التذكار  جنوب املنصورة  أحمد عبد العليم عبد السالم الشحات يوسف  رئيس أ  ١٦٦

  بنى سويف  جنوب اجليزة  أحمد محمد أحمد فهيم  رئيس أ  ١٦٧

  طنطا  نيابة عامة  محمد محمود عبد السالم يونس زايد  رئيس أ  ١٦٩

  قنــا  القاهرة اجلديدة  مرو رفعت محمد حسن على املليجىع  رئيس أ  ١٧٠

  طنطا  جنوب القاهرة  الهادى محمد إبراهيم مصطفى لطفى إبراهيم  رئيس أ  ١٧١

  بنى سويف  شمال اجليزة  عصام عبد الفتاح طه عبد الفتاح الدالى  رئيس أ  ١٧٢

  طنطا  السويس  ةعماد الدين محمود سيد جمع  رئيس أ  ١٧٣

  طنطا  القاهرة اجلديدة   الله حسن أحمد صيامعبد  رئيس أ  ١٧٤

  محام عام  نيابة عامة  فليمون رفعت شاكر فانوس  رئيس أ  ١٧٥

  قنــا  األقصر  عمر محمد عبد اللطيف عبد العال  رئيس أ  ١٧٦

  بنى سويف  بنى سويف  ةحسني على حسني محمد جنيد  رئيس أ  ١٧٧

  بنى سويف  حلوان  لفتاحعمرو السيد محمد أبو األسرار محمد عبد ا  رئيس أ  ١٧٨
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٤٠

  ااحملكمة املنقول إليه  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  جنوب القاهرة  محمد أحمد أحمد الفوطى  رئيس أ  ١٧٩

  بنى سويف  املنيا  أحمد ضياء إبراهيم عبد احلميد إبراهيم  رئيس أ  ١٨٠

  اإلسكندرية  غرب اإلسكندرية  وائل محمد نبيه محمد حسنى مكرم  رئيس أ  ١٨١

 طنطا  أسوان  أحمد سيد أحمد محمد  رئيس أ  ١٨٢
 طنطا  جنوب القاهرة  تامر محمود مختار أحمد  س أرئي  ١٨٣
  أسيوط  سوهاج  محمد ناصر سعد الدين محمد  رئيس أ  ١٨٤

  طنطا  اإلسماعيلية  هانى نبيل عبد الفتاح عالم  رئيس أ  ١٨٥

  بنى سويف  جنوب اجليزة  محمد فوزى محمد اجلابرى  رئيس أ  ١٨٦

 طنطا  جنوب املنصورة  مصطفى محمد عبد العظيم اجلمل  رئيس أ  ١٨٧
 طنطا  السويس  أحمد محمد رضا أحمد الفقى  رئيس أ  ١٨٨
 طنطا  جنوب القاهرة  محمد تامر حسني سيد محمد  رئيس أ  ١٨٩
 طنطا  الفيوم  هيثم محمد يحيى أحمد سعيد  رئيس أ  ١٩٠
 طنطا  السويس  محمد حلمى على عوض الله  رئيس أ  ١٩١
  بنى سويف  بنى سويف  باسم محمد فريد عبد احلفيظ  رئيس أ  ١٩٢

  بنى سويف على سبيل التذكار  نيابة عامة  أمين فايز حسني شرف الدين  رئيس أ  ١٩٣

 طنطا  بور سعيد  محمد أحمد عبد العال محمود  رئيس أ  ١٩٤
 طنطا  جنوب املنصورة  محمد مصطفى عبد املعز رضوان صالح  رئيس أ  ١٩٥
  قنــا  السويس  عمرو محمد صالح الدين محمد يوسف  رئيس أ  ١٩٦

  طنطا  شمال القاهرة  هشام محمد حسن شلبى  رئيس أ  ١٩٧

  طنطا  غرب طنطا  أحمد عبد العزيز محمد مطر  رئيس أ  ١٩٨

  محام عام  نيابة عامة  تامر أحمد محمد املهدى  رئيس أ  ١٩٩

  أسيوط  شمال أسيوط  عز الدين محمد سيد على  رئيس أ  ٢٠٠

  طنطا على سبيل التذكار  ال القاهرةشم  أحمد عبد الله عبد احلميد صالح  رئيس أ  ٢٠١

  محام عام  نيابة عامة  محمد أحمد على عبد الرحمن  رئيس أ  ٢٠٢

  بنى سويف  الفيوم  شريف سالمة محمد السيد شاهني  رئيس أ  ٢٠٣

  طنطا  شمال القاهرة  طاهر محمد مجدى محمد الطاهر أحمد البتيتى  رئيس أ  ٢٠٤
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٤١

  ااحملكمة املنقول إليه  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  محام عام  مةنيابة عا  شريف معتز محمد عبده  رئيس أ  ٢٠٥

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  شريف مجدى محمود طه أبو العال  رئيس أ  ٢٠٦

  طنطا  شبني الكوم  مروان محمد عادل مصطفى عبد ربه  رئيس أ  ٢٠٧

  بنى سويف  شمال القاهرة  محمود بهجت محمود الشربينى  رئيس أ  ٢٠٨

  نى سويفب  الفيوم  عالء محمد مختار محمد أبو السعود  رئيس أ  ٢٠٩

  املنصورة  جنوب الزقازيق  مصطفى عبد الرافع محمد عبد الظاهر  رئيس أ  ٢١٠

  قنــا  أسوان  أمين خالد أنور أبو سحلى  رئيس أ  ٢١١

  بنى سويف  جنوب اجليزة   جندى محمدةمحمد جمع  رئيس أ  ٢١٢

  بنى سويف  مرسى مطروح  أحمد على عبد العزيز محمود الرملى  رئيس أ  ٢١٣

  طنطا  جنوب القاهرة  ام أسامة يوسف محمد كسبرهش  رئيس أ  ٢١٤

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  حمدأأحمد عبد الفتاح مصطفى   رئيس أ  ٢١٥

  املنصورة  شرق اإلسكندرية  أحمد عبد الرازق محمد شطا  رئيس أ  ٢١٦

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  مصطفى أحمد مصطفى عبيد أحمد  رئيس أ  ٢١٧

  طنطا  نيابة عامة  عمرو محمد سمير أحمد الششتاوى   أرئيس  ٢١٨

  املنصورة  بور سعيد  هشام على جمال الدين محمد غيث  رئيس أ  ٢١٩

  طنطا  شمال بنها  حسن محمد أحمد حسن على الشامى  رئيس أ  ٢٢٠

  محام عام  نيابة عامة  خالد محمد بدر الدين توفيق سيد  رئيس أ  ٢٢١

  طنطا  غرب طنطا  ود السيدماجد زكريا أبو السع  رئيس أ  ٢٢٢

  أسيوط  شمال أسيوط  محمد زكى عبد املنعم حسنني نافع  رئيس أ  ٢٢٣

  بنى سويف  بنى سويف  هشام محمد سمير دسوقى أبو اخلير  رئيس أ  ٢٢٤

  املنصورة  جنوب املنصورة  أحمد محمود صديق برهام  رئيس أ  ٢٢٥

  يفبنى سو  شبني الكوم  محمد عبد احلفيظ محمد سليم  رئيس أ  ٢٢٦

  اإلسكندرية  كفر الشيخ  شريف توفيق عبد احلميد احلكيم  رئيس أ  ٢٢٧

  طنطا  كفر الشيخ  محمود حسنني كمال محمد الضليفى  رئيس أ  ٢٢٨

  اإلسكندرية  شمال دمنهور  حسن يوسف محمد إسماعيل  رئيس أ  ٢٢٩

  طنطا  جنوب بنها  مدحت أحمد عبد الوهاب إبراهيم  رئيس أ  ٢٣٠
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٤٢

  ااحملكمة املنقول إليه  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  الرحمن فكرى أحمد خليلمحمد عبد   رئيس أ  ٢٣١

  بنى سويف  جنوب بنها  أحمد محمد عبد اللطيف محمد أمني املهدى  رئيس أ  ٢٣٢

  اإلسكندرية  شرق طنطا  عمرو عبد الله حامد عبد الله هلوله  رئيس أ  ٢٣٣

  أسيوط  شمال أسيوط  ضياء الدين أحمد دهيس محمد  رئيس أ  ٢٣٤

  بنى سويف  جنوب القاهرة  شريف حسن رضوان حسن  رئيس أ  ٢٣٥

  بنى سويف  املنيا  أحمد مأمون حسن جالل عبد اجلليل  رئيس أ  ٢٣٦

  أسيوط  بنى سويف  محمد ماهر محمود مصطفى القاضى  رئيس أ  ٢٣٧

  بنى سويف  الفيوم  يوسف مجدى يوسف ميخائيل  رئيس أ  ٢٣٨

  ورةاملنص  جنوب بنها  وائل فتحى على الكردى  رئيس أ  ٢٣٩

  اإلسكندرية  شرق اإلسكندرية  أحمد عبد املولى إبراهيم شحاتة  رئيس أ  ٢٤٠

  املنصورة  جنوب القاهرة  أحمد وجدى محمود السيسى  رئيس أ  ٢٤١

  محام عام  نيابة عامة  حسام إبراهيم عبد السالم حمودة  رئيس أ  ٢٤٢

 املنصورة  جنوب بنها  محمد محمد محمود محمد سماحه  رئيس أ  ٢٤٣
 املنصورة  شمال القاهرة  محمد جميل خلف الله حمدان  يس أرئ  ٢٤٤
 املنصورة  األقصر  أمير محمد عاصم أحمد بسيونى  رئيس أ  ٢٤٦
 املنصورة  شمال بنها  شريف محمد فادى مختار عبد الله  رئيس أ  ٢٤٧
  بنى سويف  جنوب سيناء  أحمد محمد فخرى محمد سليمان سعد  رئيس أ  ٢٤٨

 املنصورة  نيابة عامة  بد الرحمن عشماوىشادى املهدى ع  رئيس أ  ٢٤٩
 املنصورة  جنوب القاهرة  عمرو محمد عبد العظيم محمد  رئيس أ  ٢٥٠
  طنطا  جنوب القاهرة  وليد سامى على أحمد السعيد  رئيس أ  ٢٥١

 أسيوط  جنوب أسيوط  محمد يس محمد حسني  رئيس أ  ٢٥٢

  املنصورة  السويس  محمد أسامة محمد دبوس  رئيس أ  ٢٥٣

  محام عام  جنوب القاهرة  إميان سمير إبراهيم القمرى  يس أرئ  ٢٥٤

  املنصورة  شرق طنطا  مروة محمد ممتاز متولى على  رئيس أ  ٢٥٥

  محام عام  القاهرة اجلديدة  مى حسني مصطفى حسني  رئيس أ  ٢٥٦

  محام عام  شمال اجليزة  نفرت محمد نبيل بهى الدين شهاب  رئيس أ  ٢٥٧
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٤٣

  ااحملكمة املنقول إليه  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  املنصورة  جنوب املنصورة  جد حمدسحر حمد عبد املا  رئيس أ  ٢٥٨

  بنى سويف  شمال اجليزة  هالة جمال الدين محمد محمود. د  رئيس أ  ٢٥٩

  املنصورة  شمال بنها  إميان عطية على مهنا  رئيس أ  ٢٦٠

  بنى سويف  جنوب القاهرة  رانيا محمد منصور محمد  رئيس أ  ٢٦١

  قنــا  السويس  أحمد خيرى محمود السيد  رئيس أ  ٢٦٢

  أسيوط  جنوب اجليزة  على زين العابدين محمد نصر عبد الهادى عثمان   أرئيس  ٢٦٣

  اإلسكندرية  نيابة النقض  أحمد محمد محمد خليل  رئيس أ  ٢٦٤

  املنصورة  بنى سويف  أحمد كاظم سالم زناتى  رئيس أ  ٢٦٥

  بنى سويف  السويس  طارق جعفر محمود عجيزة  رئيس أ  ٢٦٦

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  ى توفيق الدرشوالء محمد توفيق محمد حسن  رئيس أ  ٢٦٧

  اإلسكندرية  السويس  أحمد وائل إمام مصطفى إبراهيم  رئيس أ  ٢٦٨

  بنى سويف  بنى سويف  أحمد جمال الدين عبد احلليم عمر  رئيس أ  ٢٦٩

  طنطا  السويس  مهاب عبد الغفار عبد املطلب حسن  رئيس أ  ٢٧٠

  اإلسكندرية  جنوب دمنهور  بى عبد النبىأشرف فايز محمد حسب الن  رئيس أ  ٢٧١

  قنــا على سبيل التذكار  شمال القاهرة  أحمد محمد السيد على فتح الباب  رئيس أ  ٢٧٢

  قنــا  السويس  طالل محمد عبد احلميد رضوان  رئيس أ  ٢٧٣

  املنصورة  بنى سويف  يوسف أسامة يوسف محمد عز الدين  رئيس أ  ٢٧٤

  قنــا  املنيا  حمن أحمدأحمد محمود عبد الر  رئيس أ  ٢٧٥

  نيابة النقض  نيابة النقض  أحمد يحيى محمود خليفه الزناتى. د  رئيس أ  ٢٧٦

  قنــا على سبيل التذكار  قنــا  وليد أبو الوفا على حفنى الشرقاوى. د  رئيس أ  ٢٧٧

  اإلسكندرية على سبيل التذكار  شرق اإلسكندرية  أحمد حسن حسن حموده  رئيس أ  ٢٧٨

  قنــا  قنــا  امة قوشتى عبد الرحيم إبراهيمأس  رئيس أ  ٢٧٩

  أسيوط  بنى سويف  أحمد محمد نادى محمد حسن  رئيس أ  ٢٨٠

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  محمد أحمد عبد القوى حسن أيوب  رئيس أ  ٢٨١

  املنصورة  شمال بنها  أحمد محمد على اخلضرى  رئيس أ  ٢٨٢

 محام عام  امةنيابة ع  أحمد محمد أحمد على  رئيس أ  ٢٨٣
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٤٤

  ااحملكمة املنقول إليه  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

 محام عام  نيابة عامة  أمجد سامى عبد الظاهر املنوفى  رئيس أ  ٢٨٤
  قنــا  شمال أسيوط  محمد عنتر أحمد أبو زيد  رئيس أ  ٢٨٥

 محام عام  نيابة النقض  حسن عبده حسن على  رئيس أ  ٢٨٦
 محام عام  نيابة عامة  عبد الله محمد عبد الله السيد  رئيس أ  ٢٨٧
  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  د الرحيم أحمد عبد الرحيم القاضىعمرو عب  رئيس أ  ٢٨٨

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  محمد سيد عبد الاله محمود  رئيس أ  ٢٨٩

  محام عام  نيابة عامة  سعود محمد جنيب عطية سعود  رئيس أ  ٢٩٠

   التذكاراملنصورة على سبيل  نيابة عامة  خالد محمد محمد سند ليله  رئيس أ  ٢٩١

  املنصورة  شمال بنها  عبد املنعم صالح الدين عبد الغنى أحمد جعفر  رئيس أ  ٢٩٢

  محام عام  نيابة عامة  أحمد محمد أحمد عبد السالم  رئيس أ  ٢٩٣

  املنصورة  اإلسماعيلية  نبيل سمير أحمد فتح الباب  رئيس أ  ٢٩٤

  اإلسكندرية  ةشرق اإلسكندري  محمد عبد العزيز مختار عبد الرسول  رئيس أ  ٢٩٥

  املنصورة  نيابة عامة  خالد محمد أبو زيد شكر  رئيس أ  ٢٩٦

 أسيوط  شمال اجليزة  بهاء الدين على حسني محمد  رئيس أ  ٢٩٧

  اإلسكندرية  غرب اإلسكندرية  إبراهيم محمد محمد الطويله  رئيس أ  ٢٩٨

 قنــا  جنوب أسيوط  إبراهيم عبد الهادى عبد احلفيظ محمد  رئيس أ  ٢٩٩
 قنــا  األقصر  دى سليمانوالسيد محمد حم  ئيس أر  ٣٠٠
  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  طارق على جمعه حسني أبو طالب  رئيس أ  ٣٠١

  املنصورة  شرق طنطا  طارق عبد احلميد عبد احلميد محمود  رئيس أ  ٣٠٢

  محام عام  نيابة عامة  محمد مصطفى طه إبراهيم  رئيس أ  ٣٠٣

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  سني عبد اخلالق احللوانىكرمي مجدى ح  رئيس أ  ٣٠٤

  محام عام  نيابة عامة  عمرو جمال الدين أبو اجلود محمد  رئيس أ  ٣٠٥

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  أحمد يحيى محمد رضا حسن  رئيس أ  ٣٠٦

  بة النقضمحام عام نيا  نيابة النقض  محمود قاسم محمد أمني محمد السيد  رئيس أ  ٣٠٧

  محام عام  نيابة عامة  أحمد مصطفى سليمان محمد مسلم  رئيس أ  ٣٠٨

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  عاصم محمد عبد اللطيف أحمد.د  رئيس أ  ٣٠٩
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٤٥

  ااحملكمة املنقول إليه  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

 قنــا  املنيا  محمد عمر عبد اجلواد أحمد  رئيس أ  ٣١٠

 قنــا  أسوان  محمد سيد محمد إبراهيم  رئيس أ  ٣١١

  املنصورة  شمال القاهرة  حمود سعيد الدسوقىأحمد م  رئيس أ  ٣١٢

  املنصورة على سبيل التذكار  نيابة النقض  أحمد محمد صالح الدين مصطفى عطية  رئيس أ  ٣١٣

  املنصورة  بور سعيد  خالد عبد السميع محمد الشامى  رئيس أ  ٣١٤

  قنــا  الفيوم  محمد زغلول عبد الباسط عبد التواب  رئيس أ  ٣١٥

  املنصورة  كفر الشيخ  حمود محمد فايدمحمد م  رئيس أ  ٣١٦

  املنصورة  شمال سيناء  حسام محمود معوض محمد الهجرسى  رئيس أ  ٣١٧

  محام عام  نيابة عامة  أحمد عبد الظاهر محمد بخيت  رئيس أ  ٣١٨

 املنصورة  شمال دمنهور  إيهاب أحمد حافظ مشهور  رئيس أ  ٣١٩

 املنصورة  هرةشمال القا  محمد إبراهيم إبراهيم درويش  رئيس أ  ٣٢٠

  قنــا  جنوب أسيوط  أحمد محمد إسماعيل على  رئيس أ  ٣٢١

  املنصورة  السويس  هانى مصطفى كامل مصطفى  رئيس أ  ٣٢٢

  املنصورة على سبيل التذكار  شمال اجليزة  وسام عبد السالم أبو العال الطحان  رئيس أ  ٣٢٣

  اقنــ  نيابة عامة  محمد أحمد محمد طاهر أبو املعالى  رئيس أ  ٣٢٤

  املنصورة  شمال بنها  محمد فايد عبد الفتاح فايد  رئيس أ  ٣٢٥

 قنــا  املنيا  أحمد عبد الرحمن رياض عبد الرحمن. د  رئيس أ  ٣٢٧

 قنــا  سوهاج  أحمد عثمان محمد عثمان  رئيس أ  ٣٢٨

  املنصورة  شمال دمنهور  مصطفى محمد شكرى عبد اجلواد الدقاق  رئيس أ  ٣٢٩

 املنصورة  شمال بنها  براهيم موسىمصطفى يوسف إ  رئيس أ  ٣٣٠

 املنصورة  بنى سويف  محمد عباس أحمد عبد ربه  رئيس أ  ٣٣١

  قنــا  بنى سويف  محمد عمر الشيخ عثمان القاياتى  رئيس أ  ٣٣٢

  املنصورة  شمال اجليزة  مهند حسن البنا إبراهيم أحمد. د  رئيس أ  ٣٣٣

  قنــا  يزةجنوب اجل  محمد سعد عبد املنعم عبد الوهاب  رئيس أ  ٣٣٤
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٤٦

  ااحملكمة املنقول إليه  احملكمة  االســـــــم  الدرجة  األقدمية

  املنصورة  شمال بنها  محمد بدر عبد الوهاب خليل  رئيس أ  ٣٣٥

  قنــا  السويس  أحمد صبرى عبد السالم العدوى  رئيس أ  ٣٣٦

  املنصورة  القاهرة اجلديدة  إسالم محمد حنفى محمد عثمان  رئيس أ  ٣٣٧

 املنصورة  شمال اجليزة  حسني أحمد حلمى محمد محمود حلمى  رئيس أ  ٣٣٨

 املنصورة  شرق اإلسكندرية  خالد خلف محمد عبد اللطيف   أرئيس  ٣٣٩

 املنصورة  مرسى مطروح  عمرو محمد طلعت محمد الرفاعى  رئيس أ  ٣٤٠

  املنصورة  السويس  محمد فاروق محمد راضى  رئيس أ  ٣٤١

  املنصورة على سبيل التذكار  شمال اجليزة  محمد عبد املنعم عبد الرشيد محمد  رئيس أ  ٣٤٢

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  مرو محمد عبد اجلواد املنشاوىع  رئيس أ  ٣٤٣

  محام عام  نيابة عامة  محمود محمد خليل غيطاس  رئيس أ  ٣٤٤

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  أمين محمد جمال أبو شليب. د  رئيس أ  ٣٤٥

  املنصورة  شمال القاهرة  وليد محمد أحمد محمد إبراهيم  رئيس أ  ٣٤٦

  قنــا  سوهاج  ضياء الدين عيسى عبد الرحيم عيسى  ئيس أر  ٣٤٧

  املنصورة  نيابة النقض  محمد سليم على سليم. د  رئيس أ  ٣٤٨

  محام عام نيابة النقض  نيابة النقض  مصطفى عبده محمد عبده  رئيس أ  ٣٤٩

  املنصورة  شمال اجليزة  هانى عيد إسماعيل عمر  رئيس أ  ٣٥٠

   )ةاملادة احلادية عشر( 
  :ل من السادة القضاة بمحاكم االستئناف ينقل ك

  إلى محكمة استئناف القاهرة

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  محمد محمود مصطفى رفعت عرابى  رئيس استئناف  ٢
رئيس استئناف 

  اإلسكندرية
  القاهرة

  القاهرة  ريةاإلسكند  محمد حماد عبد الهادى محمد  رئيس استئناف  ٧٨
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٤٧

  اإلسكندريةإلى محكمة استئناف 

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  القاهرة   محمد أحمد محمد عبد الدامي  رئيس استئناف  ٤٩

  اإلسكندرية  القاهرة   أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر  رئيس استئناف  ٢٠٩

  اإلسكندرية  طنطا  فتحى محمد على عيد  رئيس استئناف  ٢٥١

  اإلسكندرية  أسيوط  عثمان سيد محمدين أحمد  رئيس استئناف  ٢٦١

  اإلسكندرية  طنطا  عبد الله عبد السميع خطاب  رئيس استئناف  ٤٨٤

  اإلسكندرية  القاهرة  شريف محمود خليل خطاب  رئيس استئناف  ٥٠٩

  اإلسكندرية  نطاط  سالمة محمد إبراهيم الكافورى  رئيس استئناف  ٥٩٥

  اإلسكندرية  القاهرة  محمد إبراهيم إبراهيم عوض  رئيس استئناف  ٦٩٨

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  عزت كامل مصطفى عدلى  رئيس استئناف  ٧١٥

  اإلسكندرية  طنطا  بالل محمد إبراهيم أبو السعود  رئيس استئناف  ٧٢١

  ندريةاإلسك  القاهرة  جمال حسني محمد سعد باشا  رئيس استئناف  ٧٣٦

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  جمال زغلول محمود مصطفى البغدادى  رئيس استئناف  ٧٤٠

  اإلسكندرية  قنــا  أحمد عبد العزيز أحمد محمد سالم  رئيس استئناف  ٧٤٨

  اإلسكندرية  القاهرة  فتحى عبده السيد فايد  رئيس استئناف  ٧٥١

  كندريةاإلس  طنطا  محسن صالح الدين محمد هيكل  رئيس استئناف  ٧٦٢

  اإلسكندرية  طنطا   محمود أحمد محمد خليل  رئيس استئناف  ٧٦٣

  اإلسكندرية القاهرة  جمال السيد رجب الرفاعى  رئيس استئناف  ٧٦٩

  اإلسكندرية القاهرة  حسن صالح محمد اجلزيرى  رئيس استئناف  ٨٧٣

  اإلسكندرية القاهرة  حنفى محمد جابر محمد جمعه  رئيس استئناف  ٩٢٩

  اإلسكندرية على سبيل التذكار القاهرة  سعد سعد على السعدنى  تئنافرئيس اس  ٩٣٢

  اإلسكندرية  طنطا  على محمد على أبو حامد  رئيس استئناف  ٩٤٢

  اإلسكندرية  قنــا  أمين محمود أمني محمود  رئيس استئناف  ٩٤٨

  اإلسكندرية  طنطا  سامى رجب جرابيع بريك  رئيس استئناف  ٩٥٠

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  مود عمر أيوبممدوح مح  رئيس استئناف  ٩٥٤
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٤٨

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  طنطا  السيد السيد إبراهيم القاضى  رئيس استئناف  ٩٦٦

  اإلسكندرية القاهرة  أحمد إيهاب محمد أحمد الشيخ  رئيس استئناف  ١٠٢١

  اإلسكندرية القاهرة  محمد محمد أحمد عبد اللطيف  رئيس استئناف  ١٠٩٢

  اإلسكندرية  طنطا  ني قرقررفعت سعد أم  رئيس استئناف  ١١٧٣

  اإلسكندرية  طنطا  ناصر محمد القطب الشايب  رئيس استئناف  ١١٩٥

  اإلسكندرية على سبيل التذكار القاهرة  هشام السعودى على السطوحى  رئيس استئناف  ١٢٣١

  اإلسكندرية على سبيل التذكار القاهرة  أسامة أحمد محمود محمد نصار  رئيس استئناف  ١٢٣٣

  اإلسكندرية على سبيل التذكار القاهرة  عماد أحمد عبد ايد مهابة  ستئنافرئيس ا  ١٣٤٩

  اإلسكندرية  طنطا  إبراهيم أحمد أمني عمارة  رئيس استئناف  ١٣٧٤

  اإلسكندرية القاهرة  أشرف على محمد البارودى  رئيس استئناف  ١٣٨٨

  اإلسكندرية  طنطا  موفق محمد عبد احلليم سليم  رئيس استئناف  ١٤٣٤

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  محمود مصطفى محمود الباجورى  رئيس استئناف  ١٤٣٨

  اإلسكندرية القاهرة  حمزة محمد عبد ايد حمودة  رئيس استئناف  ١٤٨٨

  اإلسكندرية طنطا  ماجد محسن جورج عقداوى  رئيس استئناف  ١٥٢٢

  اإلسكندرية طنطا  يحيى سالم عبد احلميد ماضى  رئيس استئناف  ١٥٥٨

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  محمد على عبد ايد على  س استئنافرئي  ١٥٦٣

  اإلسكندرية طنطا  خالد فؤاد عبد الغنى خلقه  رئيس استئناف  ١٥٧٣

  اإلسكندرية طنطا  محمد سليم على عبد النبى  رئيس استئناف  ١٥٨٦

  اإلسكندرية طنطا  إسحق إدوارد صليب رزق الله  رئيس استئناف  ١٦١٧

  اإلسكندرية طنطا  محمد حسن محمد مكى  رئيس استئناف  ١٦٣٢

  اإلسكندرية طنطا  أسامة النبوى محمد الصباغ  رئيس استئناف  ١٦٣٥

  اإلسكندرية طنطا  خالد محمد عبد الونيس اجلبرونى  رئيس استئناف  ١٦٣٨

  اإلسكندرية طنطا  وليد عبد القادر عبد السالم أحمد  رئيس استئناف  ١٦٣٩

  اإلسكندرية طنطا  له محمود عوض الماهر فتح  رئيس استئناف  ١٦٤٠

  اإلسكندرية طنطا  سعيد محمد صالح جبيل  رئيس استئناف  ١٧٠٣

  اإلسكندرية طنطا  بهجات عبد اللطيف بهجات داود  رئيس استئناف  ١٧١٥
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٤٩

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية طنطا  عمرو محمد عبد السالم عباس  رئيس استئناف  ١٧٣٤

  ندريةاإلسك طنطا  على محمد محمد سليم  رئيس استئناف  ١٧٤٤

  اإلسكندرية  بنى سويف  شعبان زكريا محمد عبد الرحمن  رئيس استئناف  ١٧٨٩

  اإلسكندرية طنطا  يوسف محمد عبد احلميد العفيفى أبو  رئيس استئناف  ١٨٢٦

  اإلسكندرية طنطا  عصام عبد اجلليل السيد السيد  رئيس استئناف  ١٨٥٣

  اإلسكندرية  املنصورة  محمد عاطف محمد النيدانى  رئيس استئناف  ١٨٥٨

  اإلسكندرية طنطا  وحيد رفعت على محمد  رئيس استئناف  ١٨٦٧

  اإلسكندرية طنطا  عبد الكرمي شامخ زقيم مسعود  رئيس استئناف  ١٨٧٦

  اإلسكندرية طنطا  محمد سامح سعد الدين محمد عبد الكرمي  رئيس استئناف  ١٩٠٢

  ريةاإلسكند طنطا  أحمد عبد الفتاح أحمد الشيخ  رئيس استئناف  ١٩٠٩

  اإلسكندرية طنطا  أشرف عبد اللطيف بهجات خليل  رئيس استئناف  ١٩٢٢

  اإلسكندرية طنطا  محمد محمد محمد مقلد  رئيس استئناف  ١٩٧٩

  اإلسكندرية طنطا  علفة إبراهيم محمد سيد أحمد أبو  رئيس استئناف  ٢٠٢٦

  اإلسكندرية طنطا  شريف محمد عبد الله بخيت  رئيس استئناف  ٢٠٣٩

  اإلسكندرية طنطا  عالء إبراهيم محمد املهدى   استئنافرئيس  ٢٠٩٢

  اإلسكندرية  قنــا  مجدى سالمة محمود حسن دياب.د  رئيس استئناف  ٢١٣١

  اإلسكندرية  القاهرة  إيهاب محمود إسماعيل حسن  رئيس استئناف  ٢١٤٤

  اإلسكندرية طنطا  عبد احلفيظ عبد احلميد على زهران  رئيس استئناف  ٢١٦٨

  اإلسكندرية طنطا  وفيق شوقى ملك بسطا  تئنافرئيس اس  ٢١٩٣

  اإلسكندرية القاهرة  سامح حامد شاكر عبد احلليم  رئيس استئناف  ٢٢٤٠

  اإلسكندرية القاهرة  عبد الفتاح محمد عبد الفتاح العكارى  رئيس استئناف  ٢٢٤٥

  اإلسكندرية  طنطا  طارق محمد حلمى عبد الهادى القمارى  رئيس استئناف  ٢٢٩٠

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  محمد محمود محمد خليل  س استئنافرئي  ٢٣٢٦

  اإلسكندرية  بنى سويف  إبراهيم محمد أمني إبراهيم  رئيس استئناف  ٢٤٣٩

  اإلسكندرية  القاهرة  أمين رفيق أبو احلسن عبد ايد  رئيس استئناف  ٢٤٦٦

  اإلسكندرية  بنى سويف  سعيد محمد أحمد سيد  رئيس استئناف  ٢٤٩٩
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٥٠

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية  طنطا  وائل طه أحمد محمد هالل  استئنافرئيس   ٢٥٠٧

  اإلسكندرية طنطا  أمين محمد على احلالج  رئيس استئناف  ٢٥٢٨

  اإلسكندرية طنطا  عالء عبد العزيز عبد الهادى القصبى  رئيس استئناف  ٢٥٤٠

  اإلسكندرية طنطا  خالد عبد السالم عبد السالم خلف  رئيس استئناف  ٢٥٥٥

  اإلسكندرية  القاهرة  شريف أحمد عبد اجلواد يوسف  رئيس استئناف  ٢٥٥٨

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  سامح عبد الوهاب السيد عوض الله  رئيس استئناف  ٢٥٧٦

  اإلسكندرية طنطا  حازم عبد الرحمن محمود الفيل  رئيس استئناف  ٢٥٨٤

  اإلسكندرية طنطا  محمد ماهر سيد إبراهيم عبد الواحد  رئيس استئناف  ٢٦٦٤

  اإلسكندرية طنطا  معمر عبده محمد الدمرداش  رئيس استئناف  ٢٦٨٢

  اإلسكندرية  بنى سويف  سرى أنور الراوى أبوسحلى  رئيس استئناف  ٢٦٩٣

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  أحمد ماهر محمد سليمان اجلندى  رئيس استئناف  ٢٧٣٥

  اإلسكندرية  طنطا  نبيل محمد معروف عبد القادر  رئيس استئناف  ٢٧٤١

  اإلسكندرية  أسيوط  وليد محمد صادق بركات  ئيس استئنافر  ٢٧٧٢

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  هشام حسني حمدى محمد  رئيس استئناف  ٢٧٩٤

  اإلسكندرية  طنطا  شفيق أحمد شفيق اجلنك  رئيس استئناف  ٢٨١٦

  اإلسكندرية اإلسماعيلية  محمد حسن أحمد على صيام  رئيس استئناف  ٢٨٤٨

  اإلسكندرية اإلسماعيلية   قايد محمود محمد احلميلىمصطفى  رئيس استئناف  ٢٨٨٥

  اإلسكندرية طنطا  بهاء الدين محمود رياض على  رئيس استئناف  ٢٨٩٢

  اإلسكندرية طنطا  محمد أحمد عبد القوى خليل عبيد  رئيس استئناف  ٢٨٩٦

  اإلسكندرية  بنى سويف  مصطفى محمد أحمد عبد اللطيف  رئيس استئناف  ٢٨٩٧

  اإلسكندرية طنطا  أسامة جالل أحمد بدة  افرئيس استئن  ٢٨٩٩

  اإلسكندرية طنطا  أحمد محمد محمد شتا أبوسعد  رئيس استئناف  ٢٩٠١

  اإلسكندرية طنطا  سمير ثروت حبيب جرجس  رئيس استئناف  ٢٩٠٣

  اإلسكندرية طنطا  شريف جالل أحمد اجلنزورى  رئيس استئناف  ٢٩١٠

  اإلسكندرية طنطا  محمد عطية محمد عوض الله  رئيس استئناف  ٢٩١٤

  اإلسكندرية طنطا  تامر بهاء الدين إبراهيم عبد العزيز  رئيس استئناف  ٢٩١٦
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٥١

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية طنطا  وليد شريف حسن محمد كامل  رئيس استئناف  ٢٩٢٥

  اإلسكندرية  طنطا  أمين فضل الله أحمد شعراوى  رئيس استئناف  ٢٩٣٥

  اإلسكندرية  ليةاإلسماعي  خالد شوقى معروف عاشور  رئيس استئناف  ٢٩٣٦

  اإلسكندرية  طنطا  حسن أحمد البدوى عبد اللطيف محمد صالح  رئيس استئناف  ٢٩٤١

  اإلسكندرية اإلسكندرية  مصطفى يحيى حامد الرشيدى  رئيس استئناف  ٢٩٦٦

  اإلسكندرية اإلسكندرية  احلسن جنم الدين محمد أمني الكردى  رئيس استئناف  ٢٩٩٤

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  مد سيد حسنيسيد حسني أح  رئيس استئناف  ٣٠١٨

  اإلسكندرية  طنطا  فودة أحمد محمد فودة  رئيس استئناف  ٣٠٢٦

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  وهدان عالم محمد على وهدان  رئيس استئناف  ٣٠٦٧

  اإلسكندرية  طنطا  محمد السيد محمد عبده سعد  رئيس استئناف  ٣٠٩٩

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  لشاهدمحمد عامر حلمى عباس ا  رئيس استئناف  ٣١١٣

  اإلسكندرية  اإلسماعيلية  خالد عبد املنعم مسعود شريف  رئيس استئناف  ٣١٢٧

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  حسام عبد اللطيف على أبوالنيل  رئيس استئناف  ٣١٧٠

  اإلسكندرية اإلسماعيلية  حسام الدين فريد مصطفى أحمد القربى  رئيس استئناف  ٣١٧٢

  اإلسكندرية اإلسماعيلية  وليد نبيل السيد محمد أمان  تئنافرئيس اس  ٣١٨٣

  اإلسكندرية اإلسكندرية  تامر عبد الرحمن محمد حلمى جبران  رئيس استئناف  ٣٢٤٩

  اإلسكندرية اإلسكندرية  شيرين فاروق على وشاحى  رئيس استئناف  ٣٢٧٤

  إلسكندريةا اإلسكندرية  غادة عبد الناصر عبد الاله السباعى  رئيس استئناف  ٣٢٧٩

  اإلسكندرية اإلسكندرية  داليا إبراهيم أحمد النمكى  رئيس استئناف  ٣٢٨٠

  اإلسكندرية اإلسكندرية  عال حسني كامل حنفى على  رئيس استئناف  ٣٢٨١

  اإلسكندرية اإلسكندرية  إميان اإلمام على خليفة  رئيس استئناف  ٣٢٨٣

  اإلسكندرية اإلسكندرية  لفاطمة أحمد عبد الله إبراهيم قندي  رئيس استئناف  ٣٢٨٥

  اإلسكندرية اإلسكندرية  مها محمود محمد عليوى  رئيس استئناف  ٣٢٨٩

  اإلسكندرية  قنــا  عالء محمد بهجت محمد عطا  رئيس استئناف  ٣٣٢٨

  اإلسكندرية  قنــا  محمود عيسى محمد سراج الدين  رئيس استئناف  ٣٣٥٠

  اإلسكندرية  طنطا  المحمد عبد الوهاب محمد عبد الع  رئيس استئناف  ٣٣٦٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  دیسمبر٣١ى ف) مكرر  ( ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٥٢

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية طنطا  قطب حسن سالمه شلقامى  رئيس استئناف  ٣٣٦٩

  اإلسكندرية طنطا  محمد عبد السميع عوض العشماوى  رئيس استئناف  ٣٣٧٢

  اإلسكندرية طنطا  أحمد زكى إبراهيم محمد املنوفى  رئيس استئناف  ٣٣٨٠

  اإلسكندرية طنطا  اخلولىعبد السالم عبد الغفور عبد السالم   رئيس استئناف  ٣٣٨٧

  اإلسكندرية طنطا  عبد العزيز محمد فهمى الهلباوى  رئيس استئناف  ٣٣٨٩

  اإلسكندرية طنطا  تامر مصطفى ناجى عطية مباشر  رئيس استئناف  ٣٤١٠

  اإلسكندرية طنطا  فتحى مصطفى جبر حسن  رئيس استئناف  ٣٤١٢

  اإلسكندرية طنطا  ياسر فؤاد على محمود الشافعى  رئيس استئناف  ٣٤١٤

  اإلسكندرية طنطا  شريف محمد مجدى إسماعيل محمد اجلندى  رئيس استئناف  ٣٤١٥

  اإلسكندرية  املنصورة  عمرو محمد عبد املطلب مرسى  رئيس استئناف  ٣٤٣٢

  اإلسكندرية املنصورة  أحمد محمد عبد السالم إسماعيل عبد الله  رئيس استئناف  ٣٤٣٤

  اإلسكندرية املنصورة   فودةوائل رجب السيد  رئيس استئناف  ٣٤٨١

  اإلسكندرية املنصورة  أحمد قاسم زكى سالم يوسف  رئيس استئناف  ٣٥٠٥

  اإلسكندرية  املنصورة  أشرف يعقوب إبراهيم املليجى  رئيس استئناف  ٣٥٠٦

  اإلسكندرية  بنى سويف  أيهاب أحمد حمدى السعيد محمد اخلولى  رئيس استئناف  ٣٥٣٣

  اإلسكندرية  بنى سويف  د بكر محمد خليل غالىهانى محم  رئيس استئناف  ٣٥٥٠

  اإلسكندرية  طنطا  أحمد محمد عزت غريب  رئيس استئناف  ٣٥٦٨

  اإلسكندرية  طنطا  أسامة موسى عمران أحمد السيد  رئيس استئناف  ٣٥٧٥

  اإلسكندرية  أسيوط  باسل حسن على السيد  رئيس استئناف  ٣٦٠٤

  اإلسكندرية أسيوط  دمحمد أحمد عبد احلميد محم  رئيس استئناف  ٣٦٢٨

  اإلسكندرية أسيوط  د محمد أحمد فراجمأح  رئيس استئناف  ٣٦٣١

  اإلسكندرية أسيوط  طارق حسني السيد مهدى الصيرفى  رئيس استئناف  ٣٦٤٧

  اإلسكندرية أسيوط  أمين على حسني خليل  رئيس استئناف  ٣٦٥٢

  اإلسكندرية قنــا  أحمد حازم أحمد نور  رئيس استئناف  ٣٦٥٨

  اإلسكندرية قنــا  حسني رشدى حسني محمد  رئيس استئناف  ٣٦٦٣

  اإلسكندرية قنــا  أحمد مصطفى محمد الضمرانى  رئيس استئناف  ٣٦٦٩



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  دیسمبر٣١ى ف) مكرر  ( ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٥٣

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــــاالس  الدرجة  األقدمية

  اإلسكندرية قنــا  ياسر إبراهيم خليل هندى.د  رئيس استئناف  ٣٦٧١

  اإلسكندرية قنــا  خالد السيد السيد حسب النبى  رئيس استئناف  ٣٦٧٣

  اإلسكندرية طنطا  م محمود عبد الرحيم عبد املنعمهيث   استئنافنائب  ٣١٢

  اإلسكندرية طنطا  محمد فوزى حسن طه  نائب استئناف  ٣٢٣

  اإلسكندرية طنطا  عادل عوض خليل عبد النور  نائب استئناف  ٣٢٦

  اإلسكندرية طنطا  أحمد فؤاد حسن مصطفى املصرى  نائب استئناف  ٣٢٩

  اإلسكندرية طنطا  دىإبراهيم سعد عطية الرشي  نائب استئناف  ٣٣٥

  اإلسكندرية طنطا  أحمد فاروق محمود محمد هريدى  نائب استئناف  ٣٣٨

  اإلسكندرية طنطا  محمد جودة عوض الله عبد التواب  نائب استئناف  ٣٣٩

  اإلسكندرية املنصورة  آسر دعاء فرج السعدنى  نائب استئناف  ٣٥٥

  ندريةاإلسك املنصورة  ياسر نصر صديق محمود  نائب استئناف  ٣٥٦

  اإلسكندرية املنصورة  إيهاب رفعت على السعدنى .د  نائب استئناف  ٣٥٩

  اإلسكندرية املنصورة  محمد عبد الباعث يوسف بركات  نائب استئناف  ٣٩٧

  اإلسكندرية املنصورة  عمرو أحمد كمال الدين محمد عبد امللك. د  نائب استئناف  ٤٠٤

  اإلسكندرية أسيوط  نجاربكر عبد القادر ال شريف أبو  نائب استئناف  ٤٦٨

  اإلسكندرية أسيوط  ود شريف عمرانمخالد مح  نائب استئناف  ٤٧٠

  اإلسكندرية أسيوط  أحمد محمد أحمد عبد النبى  نائب استئناف  ٤٧١

  اإلسكندرية أسيوط  محمد سمير ناجى حسني ناجى  نائب استئناف  ٤٧٥

  كندريةاإلس  قنــا  مصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى  نائب استئناف  ٤٩٧

  اإلسكندرية  قنــا  سديرة هانى مصطفى عبد الرحيم أبو  نائب استئناف  ٤٩٩

  اإلسكندرية  اإلسكندرية  هشام محمد حسني على املعايرجى  نائب استئناف  ٥٦٦

  اإلسكندرية اإلسكندرية  أحمد محمد صاوى حسن  نائب استئناف  ٦٣٣

  اإلسكندرية اإلسكندرية  محمد أحمد عبد العزيز بكر  نائب استئناف  ٦٣٤
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٥٤

  ستئناف طنطااإلى محكمة 

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االســــــــــم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  القاهرة  صالح الدين عبد احلفيظ فرج رئيس استئناف   مكرر١١٠

 طنطا  املنصورة  مجدى على قاسم سالمة رئيس استئناف  ٣٥٨

 طنطا  اإلسماعيلية  دنياسعيد شعبان محمد أبو رئيس استئناف  ٣٦٧

 طنطا  املنصورة  إبراهيم عبد املنعم إبراهيم حشيش رئيس استئناف  ٣٩٣

 طنطا  بنى سويف  شعبان محمد إبراهيم مصطفى رئيس استئناف  ٤٩١

 طنطا  اإلسماعيلية  تار محمد يس عمرخأحمد م رئيس استئناف  ٥٣٣

 طاطن اإلسكندرية  رفعت رفعت عبد الغنى صقر رئيس استئناف  ٦١٢

 طنطا اإلسكندرية  السعود محمود عبد الفتاح محمد على أبو رئيس استئناف  ٦١٦

 طنطا اإلسكندرية  صادق عبد السالم إبراهيم بالل رئيس استئناف  ٦٣٦

 طنطا اإلسكندرية  حسنى سعد مسعود النجار رئيس استئناف  ٦٤٦

 طنطا  املنصورة  سمير عبد احلميد حسن أبوعيش رئيس استئناف  ٦٥٢

 طنطا  اإلسكندرية  وحيد صبرى عبد املنعم شريف محمد رئيس استئناف  ٦٥٩

 طنطا  املنصورة  محمود السيد حسني الكحكى رئيس استئناف  ٦٨٢

 طنطا  اإلسكندرية  شعبان عبد الرحمن موسى خضر رئيس استئناف  ٦٩٠

 طنطا  اإلسماعيلية  مهيب عبد احلميد السيد عسكر رئيس استئناف  ٧٠٥

 طنطا  املنصورة  محمد عبد العظيم محمد غنيم رئيس استئناف  ٧٣٩

 طنطا  اإلسكندرية  فوزى حسن أحمد مصطفى رئيس استئناف  ٨١٩

 طنطا  املنصورة  محمد عماد الدين شفيق الدسوقى رئيس استئناف  ٨٤٦

 طنطا  اإلسكندرية  وى شعثقنــاأسامة السيد  رئيس استئناف  ٨٥٠

 طنطا  سماعيليةاإل  صالح السيد رمضان عبده رئيس استئناف  ٨٦٧

 طنطا  املنصورة  أمجد إبراهيم متولى ستيت رئيس استئناف  ٩٠١

 طنطا  اإلسكندرية  عبد الناصر محمد عبد الهادى السيد رمضان رئيس استئناف  ٩٠٨

 طنطا  املنصورة  عبد املعطى حسن فاروق عبد املعطى حسن رئيس استئناف  ٩٤٤

 طنطا إلسكندريةا  كمال محمد شعبان البولينى رئيس استئناف  ٩٦٥
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٥٥

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االســــــــــم  الدرجة  األقدمية

 طنطا اإلسكندرية  عبد احلكيم محمد محمد حشيش رئيس استئناف  ٩٨٧
 طنطا اإلسكندرية  عبد املنعم حسن محمد الشناوى رئيس استئناف  ١٠٠١
 طنطا  املنصورة  خالد محمد فتحى إبراهيم رئيس استئناف  ١٠١٩
 طنطا  بنى سويف  محمد محمد أمني حسن املاوى رئيس استئناف  ١٠٨١
 طنطا  طنطا  حسن محمد مسلم حسن رئيس استئناف  ١١٨٥
 طنطا  اإلسماعيلية  هشام سعد موسى الطوخى رئيس استئناف  ١٢٦٠
 طنطا  طنطا  عاطف املتولى محمد زرزورة رئيس استئناف  ١٢٦١
 طنطا  اإلسكندرية  أمين عبد الرؤوف عبد العزيز املناخلى رئيس استئناف  ١٣٢٨
 طنطا اإلسكندرية  محمد جمال عبد الرازق عليوةبهاء الدين  رئيس استئناف  ١٣٤٥
 طنطا اإلسكندرية  فوزى صالح الدين عبد احلليم زيدان رئيس استئناف  ١٣٥٦
 طنطا اإلسكندرية  مدحت عبد احلميد محمد أبوغنيم رئيس استئناف  ١٣٨٣
 طنطا اإلسكندرية  مصطفى محمد لطفى مغازى رئيس استئناف  ١٤١٨
 طنطا اإلسكندرية  عادل عبد املنعم حمودةفيصل  رئيس استئناف  ١٤٣٧
 طنطا  طنطا  ياسر عزت مزيد محمد رئيس استئناف  ١٥٠١
 طنطا  اإلسماعيلية  وليد إبراهيم محمد الشامى رئيس استئناف  ١٥١٤
 طنطا اإلسكندرية  طارق إبراهيم إبراهيم عليوة رئيس استئناف  ١٥٢٧
 طنطا اإلسكندرية  عبد العظيم صادق خليفة محمود رئيس استئناف  ١٥٣٥
 طنطا  اإلسماعيلية  إيهاب محمد عصمت محمد إبراهيم رئيس استئناف  ١٥٤٠
 طنطا  املنصورة  العبيدى فاروق العبيدى صبح رئيس استئناف  ١٥٩٠
 طنطا  اإلسكندرية  خالد محمد عبد الغفار يوسف رئيس استئناف  ١٦٣٧
 نطاط  املنصورة  العزب أنور سليمان إبراهيم رئيس استئناف  ١٦٨٨
 طنطا  املنصورة  حازم صالح الدين محمد الدهشان رئيس استئناف  ١٦٩٥
 طنطا  اإلسكندرية  السيد محمود محمد السيد رئيس استئناف  ١٧١١
 طنطا  بنى سويف  محمد إيهاب أحمد جمال عبد احلكيم رئيس استئناف  ١٧٣٢
 طنطا  اإلسماعيلية  نبيه عبد السالم على بدر رئيس استئناف  ١٧٧١
 طنطا  اإلسماعيلية  محيى الدين إسماعيل محيى الدين إسماعيل ئيس استئنافر  ١٧٧٩
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٥٦

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االســــــــــم  الدرجة  األقدمية

 طنطا  املنصورة  جمال محمد السيد سماحة رئيس استئناف  ١٨٣٤
 طنطا  اإلسكندرية  دوحامد ناصف عبساوى دا رئيس استئناف  ١٨٣٦
 طنطا  اإلسماعيلية  نادر عبد الرحمن محمد عليوه رئيس استئناف  ١٨٣٧
 طنطا  اإلسكندرية  محمد محمد سعد قمره ئنافرئيس است  ١٨٥٤
 طنطا  القاهرة  الفتوح إبراهيم الوزة صالح الدين أبو رئيس استئناف  ١٨٥٥
 طنطا  اإلسكندرية  محمد بركات حسني عالء الدين رئيس استئناف  ١٨٨٥
 طنطا  اإلسماعيلية  عاطف محمود السيد أحمد محمد ثروت رئيس استئناف  ١٩١٥
 طنطا  املنصورة  السيد إسماعيل مصطفى محمد األدهم رئيس استئناف  ١٩٣٩
 طنطا  اإلسكندرية  عصام مختار عبد املطلب على رئيس استئناف  ١٩٤٣
 طنطا  املنصورة  أشرف محمد رشدى سالم إسماعيل رئيس استئناف  ١٩٤٤
 طنطا  اإلسكندرية  محمود خليل محمود العيسوى رئيس استئناف  ٢٠٠٥
 طنطا  اإلسماعيلية  ابر موسى الشاملىبسيونى ص رئيس استئناف  ٢٠٥٤
 طنطا  اإلسكندرية  محمد عبد الظاهر محمد أحمد املنوفى رئيس استئناف  ٢١٢٧
 طنطا  املنصورة  راضى محمد رياض عبد السالم عوض غالى رئيس استئناف  ٢١٣٩
 طنطا اإلسماعيلية  عادل محمد محمد سليمان نافع رئيس استئناف  ٢١٥٦
 طنطا اإلسماعيلية  ن عفيفى سالم عفيفىأمي رئيس استئناف  ٢١٨٠
 طنطا  اإلسماعيلية  هانى أحمد إبراهيم جاد الله رئيس استئناف  ٢١٨٩
 طنطا  طنطا  محمد صالح الدين عبد العزيز املنشاوى رئيس استئناف  ٢٢٤٣
 طنطا  اإلسكندرية  أمين محمد كمال محمود الديب رئيس استئناف  ٢٢٧٥
 طنطا  اإلسكندرية  ج حامديررفيق عبده ف رئيس استئناف  ٢٣١٦
 طنطا  اإلسكندرية  محمد عباس محمود عمر مكرم رئيس استئناف  ٢٣٣٤
 طنطا  اإلسكندرية  مجدى نبيل محمد توفيق السمالوطى رئيس استئناف  ٢٤١٣
 طنطا طنطا  سامح سعد طه عبد اللطيف رئيس استئناف  ٢٤٦٢
 طنطا طنطا  ياسر محمد مصطفى الشيمى رئيس استئناف  ٢٤٨٣
 طنطا اإلسكندرية  جورج أنور جورجى اسطفانوس رئيس استئناف  ٢٥٠٢
 طنطا اإلسكندرية  أمير عدلى أمير عيسى رئيس استئناف  ٢٥١٣
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٥٧

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االســــــــــم  الدرجة  األقدمية

 طنطا اإلسكندرية  محمد جمال الدين محمد محمد حسنني رئيس استئناف  ٢٥١٤

 طنطا اإلسكندرية  مؤنس عبد املنصف أحمد هاشم رئيس استئناف  ٢٥١٥

 طنطا اإلسكندرية  يحيى عبد املعز شاهني الدربالى.د ئنافرئيس است  ٢٥٢٠

 طنطا اإلسكندرية  السيد فهمى السيد اخلياط رئيس استئناف  ٢٥٢٧

 طنطا اإلسكندرية  مام فخرإمحمد عيسى محمد  رئيس استئناف  ٢٥٥٠

 طنطا اإلسكندرية  تامر فاروق محمد سالم رئيس استئناف  ٢٥٥٤

 طنطا اإلسكندرية   محمد مرعىياسر محمود رئيس استئناف  ٢٥٦٣

 طنطا اإلسكندرية  حسام محمد محمد سليم هنيدى رئيس استئناف  ٢٥٨٧

 طنطا اإلسكندرية  عمرو محمد أحمد عابدين رئيس استئناف  ٢٦٠٧

 طنطا اإلسكندرية  عمرو محمود عادل أحمد شحاتة رئيس استئناف  ٢٦١٥

 طنطا اإلسكندرية  حوائل حسن اجلرايحى الشربينى قدي رئيس استئناف  ٢٦١٩

 طنطا اإلسكندرية  عماد حسن عبد القادر عثمان رئيس استئناف  ٢٦٢٦

 طنطا  بنى سويف  عباس سعد إبراهيم عبد اجلواد رئيس استئناف  ٢٦٤٣

  طنطا  اإلسكندرية  خيرى لبيب حسن مصطفى  رئيس استئناف  ٢٦٥٤

  طنطا  ريةاإلسكند  أسامة محمد زكى محمد عبد احلليم زكى  رئيس استئناف  ٢٦٦٦

  طنطا  املنصورة  أمني أحمد أحمد أبو مسلم  رئيس استئناف  ٢٦٧٧

  طنطا  اإلسكندرية  أمين عبد احلميد عرابى رخا. د  رئيس استئناف  ٢٦٧٨

  طنطا  اإلسكندرية  محمود عطية عبد الرؤوف أبو شوشة  رئيس استئناف  ٢٦٨٥

  طنطا  ماعيليةاإلس  محمد فتحى جبر محمد حسن  رئيس استئناف  ٢٦٨٦

  طنطا  اإلسكندرية  أمين فاروق عباس أبو زيد  رئيس استئناف  ٢٦٩٧

  طنطا  اإلسكندرية  حسام إبراهيم إبراهيم شلبى  رئيس استئناف  ٢٧٣٢

  طنطا  اإلسكندرية  وائل عوض حبيب عوض غبور  رئيس استئناف  ٢٧٣٤

  طنطا  اإلسكندرية  إبراهيم عدلى أمير عيسى  رئيس استئناف  ٢٧٥٣

  طنطا  اإلسكندرية  مر منير محمد طاهر حسنتا  رئيس استئناف  ٢٧٧٠

  طنطا  اإلسكندرية  ممدوح محمد إسماعيل غباشى  رئيس استئناف  ٢٧٧٣
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٥٨

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االســــــــــم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  املنصورة  محمد مصطفى أحمد خطاب  رئيس استئناف  ٢٧٩٣

  طنطا  اإلسكندرية  سامح البير فهمى سعد  رئيس استئناف  ٢٨١٧

  طنطا  دريةاإلسكن  حسام محمد تركى أبو زهرة  رئيس استئناف  ٢٨٣٢

  طنطا  اإلسكندرية  تامر ممدوح السيد محمود طلعت  رئيس استئناف  ٢٨٣٤

  طنطا  اإلسكندرية  تامر محمد عادل محمد وفائى  رئيس استئناف  ٢٨٣٥

  طنطا  اإلسكندرية  أمير عادل رمزى حنا أبسخرون  رئيس استئناف  ٢٨٣٦

  طنطا  اإلسكندرية  مراد سعد كامل نصر الله  رئيس استئناف  ٢٨٤٠

  طنطا  اإلسكندرية  محمد حليم خيرى عبد السميع على  رئيس استئناف  ٢٨٤٥

  طنطا  اإلسكندرية  محمد حسني عبد العزيز سالم املر  رئيس استئناف  ٢٨٥٠

  طنطا  اإلسكندرية  أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلى  رئيس استئناف  ٢٨٥٨

  طنطا  اإلسكندرية  خالد كامل محمد محيسن  رئيس استئناف  ٢٨٦٤

  طنطا  اإلسكندرية  أحمد على عبد احلفيظ السعدنى  رئيس استئناف  ٢٨٦٥

  طنطا  اإلسكندرية  فتح الله حسني فتح الله عيسى  رئيس استئناف  ٢٨٧٠

  طنطا  اإلسكندرية  ياسر فاروق مصطفى عبد الوهاب  رئيس استئناف  ٢٨٧٢

  طنطا  اإلسكندرية  محمد سعد عبد السيد السيد الشويخ  رئيس استئناف  ٢٨٧٣

  طنطا  اإلسكندرية  هشام حسن نشأت السيد سليمان حشيش  رئيس استئناف  ٢٨٧٧

  طنطا  اإلسكندرية  وائل ممدوح حسن يوسف راضى. د  رئيس استئناف  ٢٨٧٩

  طنطا  اإلسكندرية  أحمد محمد السعيد جوهر  رئيس استئناف  ٢٨٨٢

  طنطا  اإلسكندرية  أحمد محمد أحمد خواجة  رئيس استئناف  ٢٩٠٢

  طنطا  طنطا  ياسر عمر محمد إبراهيم  افرئيس استئن  ٢٩٢٩

  طنطا  اإلسماعيلية  ياسر عبد الرحمن ذكى على عبد الرحمن  رئيس استئناف  ٢٩٥٨

  طنطا  طنطا  خالد محمود فضل عثمان  رئيس استئناف  ٢٩٧٧

  طنطا  طنطا  فريد محمد فؤاد محمد فريد حسن منصور  رئيس استئناف  ٣٠٠٧

  طنطا طنطا  ف محمود أحمدمحمد عبد الرؤو. د  رئيس استئناف  ٣٠٣٠

  طنطا طنطا  مدحت نور الدين أحمد جابر  رئيس استئناف  ٣٠٤٠
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٥٩

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االســــــــــم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  اإلسماعيلية  خالد محمدى السيد قنصوة  رئيس استئناف  ٣٠٥٨

  طنطا  اإلسكندرية  رضا أحمد إبراهيم محمود عيد. د  رئيس استئناف  ٣٠٦٠

  طنطا  عيليةاإلسما  حازم سيد عبد احلميد أحمد شيمى  رئيس استئناف  ٣١٥٥

  طنطا  اإلسماعيلية  أسر أحمد عبد العظيم بهنساوى  رئيس استئناف  ٣١٦٨

  طنطا  اإلسماعيلية  وليد على صديق على  رئيس استئناف  ٣١٧١

  طنطا  اإلسماعيلية  حسام محمد فاروق توفيق  رئيس استئناف  ٣١٧٣

  طنطا  اإلسكندرية  محمد شفيق حامد بركات  رئيس استئناف  ٣١٧٤

  طنطا  اإلسماعيلية  أحمد رفعت املصيلحى النجار  تئنافرئيس اس  ٣١٧٧

  طنطا  اإلسماعيلية  أمير شكرى زكى بنيامني  رئيس استئناف  ٣١٨٢

  طنطا  بنى سويف  أحمد مدحت محمد زكى أبو طه  رئيس استئناف  ٣١٩٠

  طنطا  قنا  أحمد صالح الدين محمد فؤاد عثمان  رئيس استئناف  ٣٣١٢

  طنطا  قنا  لغريب محمد علىمحمد أحمد ا  رئيس استئناف  ٣٣١٦

  طنطا  قنا  أحمد السيد على الطنانى  رئيس استئناف  ٣٣٢٣

  طنطا  قنا  يحيى رشاد محمد كمال رسمى  رئيس استئناف  ٣٣٤١

  طنطا  طنطا  كرمي حازم عبد الهادى معربة  رئيس استئناف  ٣٤١٧

  طنطا  املنصورة  مدحت سالم محمد رمضان  رئيس استئناف  ٣٤٧٢

  طنطا  طنطا  عصام محمد عبد العزيز حسب الله خليفة  رئيس استئناف  ٣٤٧٤

  طنطا  طنطا  أحمد فاروق عبد ايد زيدان  رئيس استئناف  ٣٤٩٢

  طنطا  طنطا  رامه سعد محمد طبيخه  رئيس استئناف  ٣٥٥٨

  طنطا  بنى سويف  إسماعيل ثروت محمد زايد  رئيس استئناف  ٣٥٦٩

  طنطا  أسيوط  ىياسر عكاشة محمد أحمد املتناو  رئيس استئناف  ٣٥٨٣

  طنطا  أسيوط  إيهاب فؤاد فرج عبد السالم فايد  رئيس استئناف  ٣٦٠٨

  طنطا  أسيوط  ماجد محمد محمد عبد املنعم العنتبلى  رئيس استئناف  ٣٦٠٩

  طنطا  أسيوط  إبراهيم لبيب أحمد سماح  رئيس استئناف  ٣٦١٠

  طنطا  أسيوط  أحمد مدحت حسن املرصفاوى  رئيس استئناف  ٣٦٤٠
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٦٠

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االســــــــــم  الدرجة  األقدمية

  طنطا  طنطا  أمين محمود محمد احلنفى محمود   استئنافرئيس  ٣٦٤٢

  طنطا  قنا  وليد محمد رشاد إبراهيم عبد الرحيم. د  رئيس استئناف  ٣٦٥٦

  طنطا  قنا  محمد أبو رحاب عزاز أبو رحاب  رئيس استئناف  ٣٦٦١

  طنطا  قنا  سعيد حامد محمد إبراهيم عبد العال  رئيس استئناف  ٣٦٦٢

  طنطا  قنا   محمود محمد أحمد الفرانإسماعيل  رئيس استئناف  ٣٦٦٨

  طنطا  قنا  خالد جمال الدين أبو بكر حسن  رئيس استئناف  ٣٦٧٢

  طنطا  طنطا  حسني عبد الرؤوف حسني نظمى  نائب استئناف  ٣٠٥

  طنطا  املنصورة  تيسير صالح أحمد الفولى  نائب استئناف  ٣٦١

  طنطا  صورةاملن  أحمد محمود عبد اللطيف حسن حسن دهشان  نائب استئناف  ٣٦٩

  طنطا  املنصورة  أحمد محمد أبو الوفا حسن أحمد  نائب استئناف  ٣٧٠

  طنطا  املنصورة  أسامة مصطفى أحمد أحمد. د  نائب استئناف  ٣٧٣

  طنطا  املنصورة  ياسر محمود على عالم  نائب استئناف  ٣٨١

  طنطا  املنصورة  إبراهيم جمال عبده سعد  نائب استئناف  ٤١٦

  طنطا  بنى سويف   فكرى إبراهيم نصارهيثم  نائب استئناف  ٤٣٥

  طنطا  بنى سويف  محمد أحمد بسيونى الشرقاوى  نائب استئناف  ٤٤١

  طنطا  بنى سويف  حازم عبد الشكور محمد فراج  نائب استئناف  ٤٦٤

  طنطا  بنى سويف  أمير جورجى تادرس جورجى  نائب استئناف  ٤٦٦

  طاطن  قنا  رانيا سناء امللك محمد الطيب  نائب استئناف  ٤٨٦

  طنطا  قنا  هان أحمد وفيق عثمان البطوطىجي  نائب استئناف  ٤٨٨

  طنطا  قنا  غادة محمد ممدوح حسن مصطفى جالل  نائب استئناف  ٤٨٩

  طنطا  قنا  سالى عمرو أمني الصعيدى  نائب استئناف  ٤٩٠

  طنطا  قنا  ناصر فايز محمد حسب النبى  نائب استئناف  ٤٩٢

  طنطا  قنا  سعيدضياء محمود محمد ال  نائب استئناف  ٤٩٣

  طنطا  قنا  رامى سعد حسن شحاته  نائب استئناف  ٥٠٢

  طنطا  طنطا  خالد محمد شوقى محمد خميس  نائب استئناف  ٥٦١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  دیسمبر٣١ى ف) مكرر  ( ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٦١

  إلى محكمة استئناف المنصورة

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االسم  الدرجة  األقدمية

  املنصورة  اإلسماعيلية   عبد الله صابر أحمد محمد  رئيس استئناف  ٢٦٩

  املنصورة  طنطا  محمد محمد محمد السطوحى البطل  رئيس استئناف  ٤٧٩

  املنصورة  اإلسماعيلية  محمد نصر محمد املتولى ليلة  رئيس استئناف  ٦٤٢

  املنصورة  طنطا  سامى محمد محمد اجلمل  رئيس استئناف  ٧٠٩

  املنصورة  طنطا  السيد محمد عبد الغنى على زهرة  رئيس استئناف  ٧٥٨

  املنصورة  اإلسماعيلية  فكرى عبد احلفيظ عرفات الشحات  رئيس استئناف  ٧٨٠

  املنصورة  طنطا  وجدى إبراهيم محمد املنياوى  رئيس استئناف  ٧٨٧

  املنصورة  اإلسماعيلية  طارق عبد السالم السيد ستني  رئيس استئناف  ٩٧٠

  رةاملنصو  اإلسكندرية  كمال محمد محمد عبد ايد حمودة  رئيس استئناف  ١٠٤٨

  املنصورة  اإلسماعيلية  ممدوح عثمان خليل زغلول  رئيس استئناف  ١١٢٤

  املنصورة  اإلسماعيلية  مسلم عبد احملسن إبراهيم مسلم  رئيس استئناف  ١١٥٨

  املنصورة  طنطا  أحمد السيد أحمد السيد على بسيونى  رئيس استئناف  ١١٦٨

  املنصورة  نطاط  محمد صالح الدين أحمد شريف الدياسطى  رئيس استئناف  ١٢٦٨

  املنصورة  اإلسكندرية  مصطفى سامى السيد على هاشم  رئيس استئناف  ١٢٨٣

  املنصورة  اإلسماعيلية  مجدى على محمد حجازى  رئيس استئناف  ١٣٣٧

  املنصورة  اإلسماعيلية  خيرى محمد فاضل األشليمى  رئيس استئناف  ١٣٥٢

  املنصورة  ماعيليةاإلس  أحمد محمد محمد الشهاوى إبراهيم  رئيس استئناف  ١٤٥٠

  املنصورة  اإلسماعيلية  سعد فتحى إبراهيم جاويش  رئيس استئناف  ١٤٦٩

  املنصورة  طنطا  حامت احلسينى محمد إبراهيم الكنانى  رئيس استئناف  ١٤٨٢

  املنصورة  طنطا  أمين محمود اإلمام السيد  رئيس استئناف  ١٤٩٧

  ملنصورةا  اإلسماعيلية  وائل كمال أحمد صالح  رئيس استئناف  ١٥٤٣

  املنصورة  املنصورة  إبراهيم ممدوح إمام محمد  رئيس استئناف  ١٥٥٢

  املنصورة  طنطا  السيد محمد محمد الكفراوى  رئيس استئناف  ١٥٥٦
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٦٢

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االسم  الدرجة  األقدمية

  املنصورة  طنطا  السيد املتولى حسن أبو العينني  رئيس استئناف  ١٥٧٤

  املنصورة  طنطا  محمد عبد احلكيم حسن مصطفى  رئيس استئناف  ١٥٨١

  املنصورة  طنطا  ضياء الدين محمد أبو الوفا شلضم  ئيس استئنافر  ١٧١٩

  املنصورة  القاهرة  إبراهيم السيد إسماعيل حراز  رئيس استئناف  ١٧٥٢

  املنصورة  اإلسماعيلية  عصام رشاد محمد على  رئيس استئناف  ١٨٢٤

  املنصورة  اإلسماعيلية  خالد لطفى مجاهد مصباح. د  رئيس استئناف  ١٨٨٧

  املنصورة  اإلسماعيلية  أمين مصطفى سليم أبو العينني  ستئنافرئيس ا  ٢٠٩٧

  املنصورة  طنطا  إيهاب حسني محمد العسال  رئيس استئناف  ٢١٠٠

  املنصورة  املنصورة  ناجى محمد جابر احللوجى  رئيس استئناف  ٢١٠٢

  املنصورة  اإلسماعيلية  محمد كمال طه كسبة  رئيس استئناف  ٢١٦٠

  املنصورة  طنطا  مد السعيد جمعة اللواءرفعت مح  رئيس استئناف  ٢١٧٩

  املنصورة  اإلسماعيلية  إيهاب شوقى عقل عمارة  رئيس استئناف  ٢٥٢١

  املنصورة  طنطا  أحمد أبو املعارف أحمد أحمد عبد الهادى  رئيس استئناف  ٢٥٧٧

  املنصورة  طنطا  أشرف محمد عبد النبى شمس  رئيس استئناف  ٢٥٧٨

  املنصورة  طنطا   محمد إبراهيم الكنانىوائل احلسينى  رئيس استئناف  ٢٦٢٤

  املنصورة  طنطا  هانى محمد طاليع مصيلحى جودة  رئيس استئناف  ٢٦٤٥

  املنصورة  طنطا  عماد حامد درويش على  رئيس استئناف  ٢٦٥٥

  املنصورة  طنطا  حازم السيد عبد ايد العشرى  رئيس استئناف  ٢٦٥٨

  املنصورة  اإلسكندرية  غريبطارق محروس عباس محمد أبو   رئيس استئناف  ٢٦٩٢

  املنصورة  اإلسماعيلية  ممدوح إبراهيم إبراهيم بصيله  رئيس استئناف  ٢٧٠١

  املنصورة  اإلسماعيلية  أسامة حسن محمد حسن ربيع  رئيس استئناف  ٢٧٤٠

  املنصورة  اإلسماعيلية  ياسر فاروق عبد اللطيف الدسوقى  رئيس استئناف  ٢٧٤٨

  املنصورة  طنطا   محمد عبد الله محمدوليد محمود  رئيس استئناف  ٢٨٠٤

  املنصورة  اإلسماعيلية  أكرم عبد الفتاح أحمد أبو مسلم  رئيس استئناف  ٢٨٣١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  دیسمبر٣١ى ف) مكرر  ( ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٦٣

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االسم  الدرجة  األقدمية

  املنصورة  طنطا  أحمد محمد صالح عبد الغنى الشيخ  رئيس استئناف  ٢٩٢٤

  املنصورة  اإلسماعيلية  عالء حمدى حامد صوان  رئيس استئناف  ٢٩٣٧

  املنصورة  اإلسماعيلية  عال صدقى السيد محمدعبد ال. د  رئيس استئناف  ٢٩٥٥

  املنصورة  طنطا  سامى حسن حسن على  رئيس استئناف  ٣٠٨١

  املنصورة  اإلسماعيلية  محمد عبد الله أبو هاشم على  رئيس استئناف  ٣٠٩٨

  املنصورة  اإلسماعيلية  أمجد محمد شوقى السيد احلديدى بدير  رئيس استئناف  ٣١٦٧

  املنصورة  اإلسكندرية  حسني أحمد عبد الوهابأحمد   رئيس استئناف  ٣٣١٨

  املنصورة  قنا  إيهاب محمود صبحى أمني حسن  رئيس استئناف  ٣٣٣٨

  املنصورة  طنطا  أمير عزيز السعيد الشافعى سليط  رئيس استئناف  ٣٤٠٠

  املنصورة  طنطا  وليد محمد على محمد سالم  رئيس استئناف  ٣٤٠٦

  املنصورة  املنصورة  ز متولى سالمعبد الله عبد العزي  رئيس استئناف  ٣٤٣٠

  املنصورة  بنى سويف  خالد عبد الهادى الزناتى سيد أحمد. د  رئيس استئناف  ٣٥٦٧

  املنصورة  املنصورة  أمين فتحى محمد اجلندى  رئيس استئناف  ٣٦٥٤

  املنصورة  قنا  معتصم محمد محمد حسنني  رئيس استئناف  ٣٦٦٠

  املنصورة  قنا  د العطارمحمد زكى إبراهيم محم  رئيس استئناف  ٣٦٦٤

  املنصورة  املنصورة  محمد عبد اللطيف محمد نوفل  رئيس استئناف  ٣٦٧٨

  املنصورة  املنصورة  عماد عبد احلميد مصطفى محمود  رئيس استئناف  ٣٦٨٦

  املنصورة  املنصورة  وليد محمد عبد الرحمن حسن مسعد  رئيس استئناف  ٣٦٩٤

  املنصورة  املنصورة  ه علىعبد الله محمد عبد رب  رئيس استئناف  ٣٦٩٦

  املنصورة  املنصورة  محمد خيرى محمد هاللى  رئيس استئناف  ٣٦٩٧

  املنصورة  املنصورة  عمرو محمود على محمود  رئيس استئناف  ٣٦٩٩

  املنصورة  املنصورة  محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف قبطان  رئيس استئناف  ٣٧٠٤

  املنصورة  ورةاملنص  خالد صالح أمني النادى  رئيس استئناف  ٣٧٠٦

  املنصورة  املنصورة  أحمد حلمى أحمد رضوان  رئيس استئناف  ٣٧٢٢
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٦٤

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االسم  الدرجة  األقدمية

  املنصورة  املنصورة  عبد املعطى محمد هاشم عبد املعطى  رئيس استئناف  ٣٧٤٠

  املنصورة  املنصورة  وائل مرعى مصطفى أحمد العشماوى  رئيس استئناف  ٣٨٥٠

  ملنصورةا  املنصورة  محمد طه إبراهيم خضر  رئيس استئناف  ٣٨٧٥

  املنصورة  بنى سويف  يحيى عادل محمد صادق إمام  نائب استئناف  ٤٣٧

  املنصورة  أسيوط  عمرو محمد محمود محمود عطية  نائب استئناف  ٤٧٧

  املنصورة  املنصورة  محمد أحمد محمد ناجى  نائب استئناف  ٤٧٩

  املنصورة  املنصورة  إميان محمود حسني اجلزيرى  نائب استئناف  ٤٨٧

  املنصورة  املنصورة  سحر محمد عبد الفتاح محمد نعمة الله  استئنافنائب   ٤٩١

  املنصورة  قنا  على أحمد على مشهور  نائب استئناف  ٥٠٨

  املنصورة  املنصورة  أسامة سيد صديق محمد  نائب استئناف  ٦٤٦

  املنصورة  املنصورة  عمرو طلعت عبد احلميد خليل األكيابى  نائب استئناف  ٦٦٩

  املنصورة  املنصورة  محمد على عبد العزيز على خالف  قضاة استئناف  ٣٤٧

  املنصورة  املنصورة  مصطفى عدنان أحمد هاشم  قضاة استئناف  ٣٤٩

  املنصورة  املنصورة  مروة هشام محمد زكى بركات  قضاة استئناف  ٣٥١

  املنصورة  املنصورة  محمد حمدى أحمد سالمة  قضاة استئناف  ٣٦٣

  اإلسماعيليةإلى محكمة استئناف 

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مــــاالس  الدرجة  قدميةاأل

  اإلسماعيلية  القاهرة  السيد محمد متولى مصطفى  رئيس استئناف  ٢٣٢

  اإلسماعيلية  املنصورة  إبراهيم أحمد السيد طرخان  رئيس استئناف  ٢٥٩

  اإلسماعيلية  املنصورة  راشد رزق إبراهيم راشد  رئيس استئناف  ٤٧٢

  اإلسماعيلية  املنصورة  ممدوح أحمد عبد الدامي محمد  س استئنافرئي  ٤٩٦

  اإلسماعيلية  اإلسكندرية  محمد إبراهيم محمد قنصوة  رئيس استئناف  ٧٠٧

  اإلسماعيلية  املنصورة  محمود إبراهيم عبد التواب جاد الله  رئيس استئناف  ٨٥٦
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٦٥

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مــــاالس  الدرجة  قدميةاأل

  يةاإلسماعيل  اإلسكندرية  يسرى حسنى إبراهيم لنب  رئيس استئناف  ٩٧٣

  اإلسماعيلية  املنصورة  مجدى شوقى راتب عبيد  رئيس استئناف  ١٠٠٠

  اإلسماعيلية  بنى سويف  طارق محمود أحمد عثمان  رئيس استئناف  ١١٣٨

  اإلسماعيلية  القاهرة  أمين محمد طاهر حامد أحمد  رئيس استئناف  ١١٩٣

  اإلسماعيلية  املنصورة  أمجد السيد عبد ايد عوض  رئيس استئناف  ١٢٦٦

  اإلسماعيلية  طنطا  جمال عبد الناصر على محمد بيومى  رئيس استئناف  ١٢٨١

  اإلسماعيلية  طنطا  عزت حافظ أحمد العكلى  رئيس استئناف  ١٣٢٧

 اإلسماعيلية  املنصورة سالمة سالم جاب الله بكيرة  رئيس استئناف  ١٥٢٠

 اإلسماعيلية  املنصورة محمد عبد الرؤوف عبد السالم  رئيس استئناف  ١٦٦٨

 اإلسماعيلية  اإلسماعيلية سامى عبد احلليم رجب غنيم  رئيس استئناف  ١٨٠٤

 اإلسماعيلية  املنصورة محمد أحمد عبد احلليم محمد  رئيس استئناف  ١٨١٢

 اإلسماعيلية اإلسماعيلية أحمد سليمان محمد أحمد اجلمل  رئيس استئناف  ١٨٢٨

 اإلسماعيلية اإلسماعيلية يلصالح الدين حسن السيد إبراهيم قند  رئيس استئناف  ١٨٣٨

 اإلسماعيلية  املنصورة وائل محمد كمال أحمد بركة  رئيس استئناف  ١٨٥١

 اإلسماعيلية  املنصورة حسن أحمد حسني عبده عليان  رئيس استئناف  ١٨٨٨

 اإلسماعيلية  اإلسكندرية السيد محمد أحمد إبراهيم شومة  رئيس استئناف  ٢٠١١

 اإلسماعيلية  اإلسماعيلية  عبد التواب محمدخالد محمد  رئيس استئناف  ٢٠٧٣

 اإلسماعيلية  املنصورة السيد عبد العزيز محمود محمد  رئيس استئناف  ٢٠٩٩

 اإلسماعيلية  طنطا سامح جابر عبد احلميد البلتاجى.د  رئيس استئناف  ٢٢١١

 اإلسماعيلية  اإلسماعيلية عمرو أحمد شوقى السيد أحمد عفيفى  رئيس استئناف  ٢٣١٩

 اإلسماعيلية  القاهرة محمد فهمى السيد راضى  رئيس استئناف  ٢٤٨٤

 اإلسماعيلية  اإلسكندرية طارق محمد عبد الله الشرمبابلى  رئيس استئناف  ٢٥٢٤
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٦٦

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مــــاالس  الدرجة  قدميةاأل

 اإلسماعيلية  اإلسكندرية وجيه محمد أبوالوفا حسن أحمد  رئيس استئناف  ٢٥٢٥

 اإلسماعيلية  طنطا أشرف فتحى حلمى ويصا  رئيس استئناف  ٢٥٤٢

 اإلسماعيلية  اإلسكندرية عماد الدين أنور متولى جبال  رئيس استئناف  ٢٥٤٦

 اإلسماعيلية  اإلسكندرية أسامة أحمد سيد جابر الريس  رئيس استئناف  ٢٥٦٤

 اإلسماعيلية  املنصورة محمد رفعت محمد بيومى.د  رئيس استئناف  ٢٦٢٧

 اعيليةاإلسم  طنطا  شريف حامد عبد الوهاب عرابني  رئيس استئناف  ٢٦٣١

 اإلسماعيلية  اإلسكندرية تامر سعد السيد يونس  رئيس استئناف  ٢٦٣٥

 اإلسماعيلية  طنطا أمير فايز حنا بطرس  رئيس استئناف  ٢٦٣٩

 اإلسماعيلية  طنطا رمضان محمد أحمد على غامن  رئيس استئناف  ٢٦٤٤

 اإلسماعيلية  بنى سويف أشرف خالف عبد اجلابر خالف  رئيس استئناف  ٢٦٦٢

 اإلسماعيلية  طنطا أحمد محمود محمد حماد  رئيس استئناف  ٢٦٧٦

 اإلسماعيلية  بنى سويف ممدوح محمد حلمى عبد العزيز شلبى  رئيس استئناف  ٢٦٨٤

 اإلسماعيلية  طنطا م محمود أشعثسامح محمد عبد احلك  رئيس استئناف  ٢٦٩١

 اإلسماعيلية  بنى سويف معوض ثروت رجب إبراهيم  رئيس استئناف  ٢٦٩٤

 اإلسماعيلية  اإلسكندرية جودت ميخائيل قديس بولس  رئيس استئناف  ٢٦٩٨

 اإلسماعيلية  املنصورة أحمد عبد املنعم أحمد أحمد األطروش  رئيس استئناف  ٢٧١٠

 اإلسماعيلية  اإلسكندرية  عمر أحمد كمال محمود محمد سليمان  رئيس استئناف  ٢٧١٩

 اإلسماعيلية  سكندريةاإل محمد عزت صالح عبد الفتاح  رئيس استئناف  ٢٧٢٢

 اإلسماعيلية  بنى سويف بهاء سالمة محمد خضر  رئيس استئناف  ٢٧٢٧

 اإلسماعيلية  املنصورة أحمد محمد توفيق سعودى  رئيس استئناف  ٢٧٣٨

 اإلسماعيلية  طنطا خالد محمد مختار حسن غويبة  رئيس استئناف  ٢٧٤٥

 اإلسماعيلية  نطاط عمرو طه أحمد عبد اجلواد الشريف  رئيس استئناف  ٢٧٥٠
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٦٧

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مــــاالس  الدرجة  قدميةاأل

 اإلسماعيلية  طنطا محمد إبراهيم عبد الصادق إبراهيم  رئيس استئناف  ٢٧٥٧

 اإلسماعيلية اإلسكندرية أسامة محمد محمود محمد فرغلى  رئيس استئناف  ٢٧٦٩

 اإلسماعيلية اإلسكندرية ياسر عبد املنعم محمد وفا  رئيس استئناف  ٢٧٧١

 اإلسماعيلية  طنطا وهاب أحمد عرابنيوليد حامد عبد ال  رئيس استئناف  ٢٧٧٧

 اإلسماعيلية  طنطا أحمد لطفى عبد العزيز محمد  رئيس استئناف  ٢٧٨٩

 اإلسماعيلية  اإلسماعيلية هانى عبد العال السمان محمد  رئيس استئناف  ٢٨٠٣

 اإلسماعيلية  طنطا إبراهيم سعيد عبد احلميد الفقى  رئيس استئناف  ٢٨٠٥

 اإلسماعيلية  طنطا شكرى جمعة حسني محمدشريف   رئيس استئناف  ٢٨٠٩

 اإلسماعيلية اإلسكندرية أشرف محمد اجلميل محمد محمد على  رئيس استئناف  ٢٨٢٨

 اإلسماعيلية اإلسكندرية محمد على عبد احلى إبراهيم ديهوم  رئيس استئناف  ٢٨٢٩

 اإلسماعيلية اإلسكندرية محمد عباس هاشم عراقى  رئيس استئناف  ٢٨٣٣

 اإلسماعيلية اإلسكندرية شريف محمد عبد الفتاح محمد عمر عبيد  س استئنافرئي  ٢٨٣٨

 اإلسماعيلية اإلسكندرية كامل سمير كامل جرجس  رئيس استئناف  ٢٨٦٦

 اإلسماعيلية اإلسكندرية على طارق فخرى عبد الغفار أبو  رئيس استئناف  ٢٨٦٧

 اعيليةاإلسم اإلسكندرية إيهاب حسن محمد ربيع  رئيس استئناف  ٢٨٨٣

 اإلسماعيلية  طنطا وائل جالل محمد امليدانى  رئيس استئناف  ٢٨٨٦

 اإلسماعيلية  طنطا أحمد محمد مختار محمد مقلد  رئيس استئناف  ٢٨٩٣

 اإلسماعيلية  طنطا محمد إبراهيم حسني رضوان  رئيس استئناف  ٢٩٠٨

 اإلسماعيلية  طنطا يوسف سعيد يوسف احلمزاوى  رئيس استئناف  ٢٩٠٩

 اإلسماعيلية  طنطا هشام عبد املعز أحمد داود الغمراوى  ئيس استئنافر  ٢٩١٥

 اإلسماعيلية  طنطا مالك مصطفى حفنى مصطفى  رئيس استئناف  ٢٩٣١

 اإلسماعيلية  طنطا حسام الدين محمود محمد لطفى الصيرفى  رئيس استئناف  ٢٩٣٤
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٦٨

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مــــاالس  الدرجة  قدميةاأل

 اإلسماعيلية  طنطا إيهاب فاروق محمد حسن  رئيس استئناف  ٢٩٣٩

 اإلسماعيلية  املنصورة  خالد منصور الدمرداش الوشاحى  ئيس استئنافر  ٢٩٤٠

 اإلسماعيلية  املنصورة هيبة أكرم فوزى شفيق أبو  رئيس استئناف  ٢٩٤٦

 اإلسماعيلية  طنطا حازم محمد حسن نور  رئيس استئناف  ٢٩٥٢

 اإلسماعيلية  املنصورة  محمد عبد الغفار عبد الرازق أبو اد  رئيس استئناف  ٢٩٥٣

  اإلسماعيلية  املنصورة حسنني أحمد حسنني أحمد  رئيس استئناف  ٢٩٦٢

  اإلسماعيلية  أسيوط كريشة إسماعيل على إسماعيل أحمد أبو  رئيس استئناف  ٢٩٧٣

  اإلسماعيلية  أسيوط سالمة جمعة عبد السالم إبراهيم  رئيس استئناف  ٢٩٨١

  اإلسماعيلية  ةاإلسكندري أمين إبراهيم عبد الله حسن  رئيس استئناف  ٢٩٨٩

  اإلسماعيلية  طنطا محمود أحمد جالل الدين عز الدين محمود  رئيس استئناف  ٣٠٤٨

  اإلسماعيلية  املنصورة حامت محمد عبد الرحمن عبد الله  رئيس استئناف  ٣٠٧٢

  اإلسماعيلية  طنطا خديجة طارق سيد أحمد مصطفى أبو  رئيس استئناف  ٣٠٨٢

  اإلسماعيلية  اإلسكندرية ن حسني أحمد طوسوأياد  رئيس استئناف  ٣١١٩

  اإلسماعيلية  اإلسكندرية عمرو حسن أحمد صيام  رئيس استئناف  ٣١٦١

  اإلسماعيلية  طنطا أحمد عبد الهادى نور الدين أبوزيد سليمان  رئيس استئناف  ٣١٨٠

  اإلسماعيلية  بنى سويف عبد املنعم هارون عبد املنعم إبراهيم الشافعى  رئيس استئناف  ٣١٨٦

  اإلسماعيلية  اإلسكندرية أحمد على إبراهيم جنينة  رئيس استئناف  ٣١٩٦

  اإلسماعيلية  املنصورة خالد مصطفى عباس مصطفى  رئيس استئناف  ٣٢١٣

  اإلسماعيلية  اإلسكندرية عماد أبواحلسن عبد الاله حسانني  رئيس استئناف  ٣٢١٥

  يليةاإلسماع طنطا أسامة محمد عبد العزيز الشاذلى  رئيس استئناف  ٣٢٢٨

  اإلسماعيلية طنطا هشام رشاد بيومى بيومى املليجى  رئيس استئناف  ٣٢٥٢

  اإلسماعيلية  اإلسكندرية ريد جوهعنبيل محمد الس  رئيس استئناف  ٣٢٩١

  اإلسماعيلية  املنصورة والء محمد وجدى سالم طاهر  رئيس استئناف  ٣٣٤٧

  سماعيليةاإل  املنصورة وليد عزمى عبد احلميد سبع  رئيس استئناف  ٣٣٥٣
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٦٩

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مــــاالس  الدرجة  قدميةاأل

  اإلسماعيلية  طنطا أحمد إسماعيل أحمد عبد املقصود  رئيس استئناف  ٣٣٥٧

  اإلسماعيلية  طنطا حسام نزيه محمد عبده  رئيس استئناف  ٣٣٨٤

  اإلسماعيلية  طنطا محمد إبراهيم عبد الصمد محمود.د  رئيس استئناف  ٣٣٩٧

  اإلسماعيلية  ةاملنصور أمجد محمد سعيد محمود عبد السالم  رئيس استئناف  ٣٤٥٤

  اإلسماعيلية  املنصورة تهيثم محمود محمد هي  رئيس استئناف  ٣٤٦٩

  اإلسماعيلية  املنصورة تامر ممدوح سليم محمد مرزوق  رئيس استئناف  ٣٤٩٣

  اإلسماعيلية  بنى سويف ضياء بدر الدين عبد املنعم شوقى محمود  رئيس استئناف  ٣٥٢٦

  اإلسماعيلية  بنى سويف براهيم محمدمحمد إبراهيم محمد إ  رئيس استئناف  ٣٥٢٩

  اإلسماعيلية  بنى سويف أحمد منصور حسن على عربى  رئيس استئناف  ٣٥٤٠

  اإلسماعيلية  أسيوط عمر عبد اللطيف عبد الصادق محمد  رئيس استئناف  ٣٥٩٦

  اإلسماعيلية  أسيوط ماجد محمد أنور السيد أحمد منصور  رئيس استئناف  ٣٥٩٧

  اإلسماعيلية  اإلسكندرية   عزت سيد عبد العزيز خميسمحمد  نائب استئناف  ٢٧٦

  اإلسماعيلية  اإلسكندرية محمد رشدى محمد أحمد  نائب استئناف  ٢٨٨

  اإلسماعيلية  طنطا أحمد سويلم محمد سويلم  نائب استئناف  ٣٠٩

  اإلسماعيلية  طنطا مصطفى فوزى حسن عبد الله  نائب استئناف  ٣٤٤

  اإلسماعيلية  املنصورة مود عيدحامت مبروك مح  نائب استئناف  ٣٥٠

  اإلسماعيلية  املنصورة أحمد حامد على خليفة  نائب استئناف  ٣٥٨

  اإلسماعيلية  املنصورة عالء سمير حسن محمد  نائب استئناف  ٣٦٤

  اإلسماعيلية  املنصورة سارة عدلى عبد الشكور حسني  نائب استئناف  ٣٧٩

  اإلسماعيلية  املنصورة نى عبد املنعم محمد الكركادمحم  نائب استئناف  ٤٠٧

  اإلسماعيلية  بنى سويف تامر مصطفى حسني عبد الرحمن  نائب استئناف  ٤٥١

  اإلسماعيلية  بنى سويف تامر أحمد رضا محمود حسني  نائب استئناف  ٤٦١

  اإلسماعيلية  أسيوط  هشيمة عبد العزيز طارق حمدى أبو  نائب استئناف  ٤٦٩
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٧٠

  بنى سويفإلى محكمة استئناف 

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــــاالس  الدرجة  ةاألقدمي

  بنى سويف  اإلسماعيلية محمد أحمد محمد منصور  رئيس استئناف  ٥٣

  بنى سويف  القاهرة  ممدوح أبوهشيمة عبد العزيز  رئيس استئناف  ٣٠٠

  بنى سويف  أسيوط مجدى عبد املالك إسرائيل عبد املسيح  رئيس استئناف  ٧٤٤

  بنى سويف  القاهرة حسن أحمد إبراهيم القاضى  يس استئنافرئ  ٧٥٥

  بنى سويف  اإلسكندرية محسن فتحى محمد أمني حبيشى  رئيس استئناف  ١٠٦١

  بنى سويف  أسيوط أحمد إبراهيم محمد عبد الله  رئيس استئناف  ١٠٦٣

  بنى سويف  أسيوط زيد فتحى عبد الله عبد الفتاح أبو  رئيس استئناف  ١١٨٠

  بنى سويف  القاهرة محمد عبد املعبود عبد الرحمن جمعة  استئنافرئيس   ١٣٠٩

  بنى سويف  طنطا محمد ربيع محمد السيد املليجى  رئيس استئناف  ١٣٨٥

  بنى سويف أسيوط املعاطى إسماعيل خالد محمد فهمى أبو  رئيس استئناف  ١٤٠٧

  بنى سويف أسيوط جناح عبد املنعم رسمى محمد  رئيس استئناف  ١٤٧١

  بنى سويف  أسيوط طلعت محمد محمد صالح قنديل  ئيس استئنافر  ١٤٨٥

  بنى سويف  اإلسكندرية طه عبد الله درويش أحمد  رئيس استئناف  ١٥٠٥

  بنى سويف  اإلسماعيلية بهاء الدين مصطفى أحمد محمود  رئيس استئناف  ١٥٧٥

  بنى سويف أسيوط زياد عيسى عليوة غالب  رئيس استئناف  ١٦٩١

  بنى سويف أسيوط محمد سيد خليفة السيد  رئيس استئناف  ١٦٩٤

  بنى سويف  اإلسماعيلية سليمان عطا محمود يحيى الشاهد  رئيس استئناف  ١٧٤٨

  بنى سويف  أسيوط عماد جندى محمد عثمان  رئيس استئناف  ١٧٦٣

  بنى سويف  بنى سويف أحمد خميس سلطان فرج  رئيس استئناف  ١٧٩٧

  بنى سويف  سيوطأ أشرف على محمد على  رئيس استئناف  ١٨٣٩

  بنى سويف  اإلسكندرية عبد العظيم على عبد العظيم عبد الهادى  رئيس استئناف  ١٩١٦

  بنى سويف  أسيوط رماح عبد الصبور عبد العزيز دكرورى  رئيس استئناف  ١٩٥٩

  بنى سويف  أسيوط جمال عبد الناصر على محمد  رئيس استئناف  ٢٠١٤
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٧١

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــــاالس  الدرجة  ةاألقدمي

  بنى سويف  أسيوط فراججمال عبد النعيم على   رئيس استئناف  ٢١٦٩

  بنى سويف  بنى سويف حسن صالح الدين عبد العظيم جيرة  رئيس استئناف  ٢٢٣٢

  بنى سويف  طنطا محمد عبد السميع عبد الوهاب أبو اخلير  رئيس استئناف  ٢٢٨٧

  بنى سويف  أسيوط عبد الناصر حسن حسني حسن  رئيس استئناف  ٢٤٠١

  بنى سويف  طنطا مد خلف اللهعبد الله أحمد همام أح  رئيس استئناف  ٢٥٠٩

  بنى سويف  طنطا أسر إسماعيل أحمد حمدى  رئيس استئناف  ٢٦٣٤

  بنى سويف  طنطا جوزيف سمير بطرس بقطر  رئيس استئناف  ٢٦٩٦

  بنى سويف  طنطا عمر عبد العزيز محمد جبر  رئيس استئناف  ٢٧٤٤

  يفبنى سو  اإلسماعيلية ياسر محرم درويش مصطفى محرم  رئيس استئناف  ٢٧٤٩

  بنى سويف  طنطا أحمد محمد رضوان علم الدين  رئيس استئناف  ٢٧٦٠

  بنى سويف  اإلسكندرية نهاد صالح الدين محمد ندمي  رئيس استئناف  ٢٨٢٣

  بنى سويف  طنطا محمد فكرى أحمد الفار  رئيس استئناف  ٢٩٠٧

  بنى سويف  طنطا شهاب عصام الدين محمد عبد الرحمن كرمي  رئيس استئناف  ٢٩١٧

  بنى سويف  طنطا سامر موريس راغب بشاى  رئيس استئناف  ٢٩٢٢

  بنى سويف  طنطا جمال معبد محمد محمد  رئيس استئناف  ٢٩٣٣

  بنى سويف  أسيوط هشام كامل محمد عمران  رئيس استئناف  ٢٩٨٨

  بنى سويف  أسيوط أمين ممدوح أحمد مصطفى  رئيس استئناف  ٢٩٩٨

  بنى سويف  وطأسي منصور أحمد منصور على  رئيس استئناف  ٣٠٠٨

  بنى سويف  اإلسماعيلية تامر عبد اللطيف إسماعيل صديق  رئيس استئناف  ٣١٦٥

  بنى سويف  اإلسماعيلية ياسر إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم  رئيس استئناف  ٣١٧٥

  بنى سويف  قنا ياسر على عبد العال خليفة  رئيس استئناف  ٣٢٩٣

  بنى سويف  طنطا محمود أحمد عبد الوهاب معوض  رئيس استئناف  ٣٤٠٤

  بنى سويف  طنطا أحمد كمال سيد حسن  رئيس استئناف  ٣٤١٨

  بنى سويف  املنصورة أسامة محمد الشاذلى جاد الكرمي محمدين  رئيس استئناف  ٣٥١٣

  بنى سويف  بنى سويف خالد محمد على إبراهيم محجوب  رئيس استئناف  ٣٥٢٤
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٧٢

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــــاالس  الدرجة  ةاألقدمي

  بنى سويف  بنى سويف  محمود عبد احلكم محمد سيد  رئيس استئناف  ٣٥٦١

  بنى سويف  أسيوط أسامة عبد املنعم سالم على  رئيس استئناف  ٣٦١٢

  بنى سويف  أسيوط إيهاب محمد معروف عبد اجلواد  رئيس استئناف  ٣٦٣٠

  بنى سويف  أسيوط أمين طه حسن حسني  رئيس استئناف  ٣٦٤٩

  بنى سويف  بنى سويف تامر سعيد محمود يوسف  رئيس استئناف  ٣٧٢٥

  بنى سويف  بنى سويف محمد سليمان السيد سمرة  نافرئيس استئ  ٣٧٣٨

  بنى سويف  بنى سويف حسام إبراهيم محمد مصطفى  رئيس استئناف  ٣٧٣٩

  بنى سويف  بنى سويف هشام جاد الكرمي محمد على  رئيس استئناف  ٣٧٤٢

  بنى سويف  بنى سويف تامر محمد كامل رياض محمد  رئيس استئناف  ٣٧٤٥

  بنى سويف  بنى سويف د حسن دويدارحسن محم  رئيس استئناف  ٣٧٧٧

  بنى سويف  بنى سويف أحمد عبد الغنى محمود مكاوى البطل  رئيس استئناف  ٣٧٨٣

  بنى سويف  بنى سويف على أحمد عبد القوى عبد الصمد غنيم  رئيس استئناف  ٣٧٨٩

  بنى سويف  بنى سويف محمد سمير عبد اللطيف فودة  رئيس استئناف  ٣٧٩٩

  بنى سويف  بنى سويف نى أحمد حسنى عبد املطلب أحمدحس  رئيس استئناف  ٣٨٠٢

  بنى سويف  بنى سويف أمين عبد الغفور محمد أحمد خليل  رئيس استئناف  ٣٨٩٢

  بنى سويف  طنطا  محمدةوليد محمد شحات  نائب استئناف  ٣٢٢

  بنى سويف  بنى سويف رميون سمير شحاتة مسعد  نائب استئناف  ٣٧٧

  بنى سويف  املنصورة د الفتاح أحمد عبد اللهمحمد محمد عب  نائب استئناف  ٣٩١

  بنى سويف  املنصورة حسام رشدى راغب عمار  نائب استئناف  ٤٢١

  بنى سويف  بنى سويف أحمد مجدى محمود طه أبوالعال  نائب استئناف  ٤٣٦

  بنى سويف  بنى سويف سامح إبراهيم إبراهيم الشواربى  نائب استئناف  ٤٨١

  بنى سويف  قنا حليم لبيبفوميل لبيب   نائب استئناف  ٤٨٣

  بنى سويف  قنا شريف بهاء الدين إبراهيم العجرودى  نائب استئناف  ٤٨٤

  بنى سويف  قنا مدحت مجدى محمد عبد اللطيف  نائب استئناف  ٥١٠
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٧٣

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــــاالس  الدرجة  ةاألقدمي

  بنى سويف  بنى سويف حازم رسمى عبد املنعم رسمى  نائب استئناف  ٥٣٣

  بنى سويف  سويفبنى  محمد رشدى محمد محمد األزهرى   استئنافقضاة  ٣٧٤

  بنى سويف  بنى سويف رضا األباصيرى محمد السيد  قضاة استئناف  ٣٩٤

  بنى سويف  بنى سويف سامح أحمد على عبد الرازق  قضاة استئناف  ٤٠٣

  بنى سويف  بنى سويف إبراهيم حسينى إبراهيم فايد  قضاة استئناف  ٤١٢

  بنى سويف  بنى سويف  السيد عبده محمد منصور  قضاة استئناف  ٤١٦

  أسيوطإلى محكمة استئناف 

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــاالس  الدرجة  األقدمية

  أسيوط  قنا جمال الدين محمد فتحى حسني  رئيس استئناف  ٢٩٤

  أسيوط  قنا عبد الفتاح عبد العزيز أحمد األمير  رئيس استئناف  ٣٦٣

  وطأسي  قنا حمدى طه خليل عبد القادر  رئيس استئناف  ٦٤١

  أسيوط  بنى سويف عصام محمود محمد منيب  رئيس استئناف  ٧٨٢

  أسيوط  قنا محمود على عبد احلليم محمد  رئيس استئناف  ٧٨٤

  أسيوط  قنا سيد محمد معوض حمدان  رئيس استئناف  ٨٦٠

  أسيوط  قنا جمال إبراهيم محمد على  رئيس استئناف  ٨٨١

  أسيوط  قنا أحمد كرمي يس كرمي  رئيس استئناف  ١٠٢٦

  أسيوط  بنى سويف مصباح قرنى محمد حسن  رئيس استئناف  ١٠٤٥

  أسيوط  اإلسكندرية طه محمود ماهر عبيد  رئيس استئناف  ١٠٥٠

  أسيوط  بنى سويف  شعبان أحمد غيضاندمحمو  رئيس استئناف  ١٠٥٥

  أسيوط  قنا محمد مصطفى عبد الفتاح إبراهيم  رئيس استئناف  ١١٢١

  أسيوط  قنا هر محمد محمد عبد املنعمأبو الوفا طا  رئيس استئناف  ١١٤١

  أسيوط  قنا حمدى عبد العزيز محمد حسن  رئيس استئناف  ١١٩٢

  أسيوط  قنا عوض الله عزوز أحمد عثمان  رئيس استئناف  ١٢١٤
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٧٤

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــاالس  الدرجة  األقدمية

  أسيوط  أسيوط أشرف محمد أنور محمد إبراهيم  رئيس استئناف  ١٢٢٩

  سيوطأ  اإلسماعيلية محمد عزت مناع سيد مناع  رئيس استئناف  ١٢٤١

  أسيوط  بنى سويف هشام عبد الرحمن على على قاسم  رئيس استئناف  ١٣٥١

  أسيوط  قنا خالد مصطفى على حمد  رئيس استئناف  ١٤٠١

  أسيوط  بنى سويف حفنى عبد الفتاح حفنى عبد الوهاب  رئيس استئناف  ١٦١١

  أسيوط  قنا محمود جابر سيد الشيمى  رئيس استئناف  ١٦١٤

  أسيوط  بنى سويف  مندور عبد الله حسنأحمد  رئيس استئناف  ١٦١٦

  أسيوط  بنى سويف ىفنهشام عبد الفتاح حسن سيد ح  رئيس استئناف  ١٦٥٦

  أسيوط  قنا رجب بكرى حسن عبد الرحمن  رئيس استئناف  ١٧٢٠

  أسيوط  بنى سويف أحمد على حسن عبد الرحمن  رئيس استئناف  ١٨١١

  أسيوط  اقن أشرف محمد عبد الباقى محمد  رئيس استئناف  ١٨٢٢

  أسيوط  قنا محمد رفاعى عبد احلافظ أحمد  رئيس استئناف  ١٨٤١

  أسيوط  قنا عبد الستار عبد العظيم أحمد سيد  رئيس استئناف  ١٨٨٣

  أسيوط  بنى سويف  طارق حسني محمد عثمان  رئيس استئناف  ١٨٩٧

  أسيوط  قنا عصام محمد عبد الرحمن صقر  رئيس استئناف  ٢٠٦٣

  أسيوط  قنا  عبد احلكيم محمود جادأمين  رئيس استئناف  ٢٠٨٧

  أسيوط  قنا أحمد اجلمل محمد على  رئيس استئناف  ٢٠٩٣

  أسيوط  بنى سويف سامى شكرى مليكة شحاتة  رئيس استئناف  ٢١٣٦

  أسيوط  قنا عصام أحمد محمد عبد الراضى  رئيس استئناف  ٢٢٤٨

  أسيوط  بنى سويف خالد محمد محمد محمد حلبى  رئيس استئناف  ٢٦٧٠

  أسيوط  بنى سويف أحمد محمود عيسى سالم  رئيس استئناف  ٢٧١٦

  أسيوط  بنى سويف خالد أحمد عبد الغفار محمد  رئيس استئناف  ٢٧٢٦

  أسيوط  اإلسكندرية رضوان حسام فقير محمد السيد أبو  رئيس استئناف  ٢٨٣٧
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٧٥

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــاالس  الدرجة  األقدمية

  أسيوط  أسيوط ياسر محمد أبو الوفا حسن أحمد  رئيس استئناف  ٢٨٤١

  أسيوط  اإلسكندرية خالد محمود أحمد أحمد هدهد  رئيس استئناف  ٣٠٨٦

  أسيوط  قنا عادل عبد املنعم حسن محمد  رئيس استئناف  ٣٢٣٩

  أسيوط  قنا عبد العزيز حسن يونس حسن  رئيس استئناف  ٣٢٩٨

  أسيوط  أسيوط بشير عبد الرؤوف بشير عبد العال  رئيس استئناف  ٣٦٤٣

  أسيوط  أسيوط أحمد محمد حسن حلوسة  رئيس استئناف  ٣٨٠٤

  أسيوط  أسيوط محمد أحمد عبد القوى عبد الصمد غنيم  رئيس استئناف  ٣٨٠٦

  أسيوط  أسيوط عصام عبد الرازق جاد محمد  رئيس استئناف  ٣٨٢٢

  أسيوط  أسيوط تامر أحمد احلافظ محمد زكى إبراهيم  رئيس استئناف  ٣٨٣٧

  أسيوط  أسيوط سليمان أشرف عصام الدين محمد أبو  رئيس استئناف  ٣٨٣٨

  أسيوط  أسيوط إبراهيم عبد احلميد محمد الفقى  رئيس استئناف  ٣٨٣٩

  أسيوط  أسيوط فاضل عبد الرازق عبد ايد دمحامت أح  رئيس استئناف  ٣٨٤٠

  أسيوط  أسيوط مصطفى على خلف محمد أمني على .د  رئيس استئناف  ٣٨٤٥

  أسيوط  أسيوط محمد أحمد صبرى يوسف  نائب استئناف  ٨٠٤

  أسيوط  أسيوط حمدى معوض معوض عبد التواب  نافقضاة استئ  ٤٢٣

  أسيوط  أسيوط أحمد محمد احلسينى احلسينى إبراهيم  قضاة استئناف  ٤٢٧

  أسيوط  أسيوط محمد الدسوقى يوسف الدسوقى  قضاة استئناف  ٤٢٨

  أسيوط  أسيوط فى محمود عبد اجلوادنأحمد ح  قضاة استئناف  ٤٣٢

  أسيوط  أسيوط لبهلول السيدخالد احلسينى محمد ا  قضاة استئناف  ٤٤٨

  أسيوط  أسيوط حسام حسن أحمد ربيع  قضاة استئناف  ٤٦٢

  أسيوط  أسيوط أحمد أمني محمد عبد اللطيف محمد  قضاة استئناف  ٤٦٧

  أسيوط  أسيوط هشام زين العابدين محمد بدوى ناصر  قضاة استئناف  ٤٧٠

  أسيوط  أسيوط تامر على محمد جنيب عفت  قضاة استئناف  ٤٨١
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٧٦

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  مـــــاالس  الدرجة  األقدمية

  أسيوط  أسيوط حازم بشير أحمد عبد العال  قضاة استئناف  ٤٨٨

  أسيوط  أسيوط أحمد مختار محمد السيد الهنداوى  قضاة استئناف  ٥٠٩

  أسيوط  أسيوط ود حسن محمدمأمين مح  قضاة استئناف  ٥١٣

  أسيوط  أسيوط  درويشدمحمود سمير رجب أحم  قضاة استئناف  ٥١٧

  أسيوط  أسيوط صادق اخلواجةهانى صالح الدين أحمد   قضاة استئناف  ٥١٨

  أسيوط  أسيوط خالد إبراهيم طاهر عبد احلميد  قضاة استئناف  ٥٢٠

  أسيوط  أسيوط أمين أسامة عمر العادل عبد الرحيم  قضاة استئناف  ٥٢٢

  أسيوط  أسيوط محمد مدحت جمال الدين رشدى  قضاة استئناف  ٥٢٩

  أسيوط  أسيوط على أحمد محمد طه  قضاة استئناف  ٥٣٢

  أسيوط  أسيوط أحمد ماهر محمود السيد ناصف  ضاة استئنافق  ٥٣٤

  أسيوط  أسيوط محمد على محمد توفيق على عربه  قضاة استئناف  ٥٤٨

  أسيوط  أسيوط بسام فاروق محمد عنتر  قضاة استئناف  ٥٥١

  أسيوط  أسيوط أحمد محمد جمال عبد اللطيف شعير  قضاة استئناف  ٥٥٩

  أسيوط  أسيوط كى ثابتأحمد نبيل أحمد ز  قضاة استئناف  ٥٦٧

  أسيوط  أسيوط  أحمد رمضان احلسنني جمعة.د  قضاة استئناف  ٥٨٦

  اقنـإلى محكمة استئناف 

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االســــــــم  الدرجة  األقدمية

  قنا  أسيوط ثروت رياض محمود وشاحى  رئيس استئناف  ٤٢١

  قنا  اإلسكندرية ىيحمدى سارى حنيش يح  رئيس استئناف  ٦١٣

  قنا  أسيوط جمال عبد السميع عيد محمد  رئيس استئناف  ٦٣١

  قنا  طنطا محمد محمود حسن سليم  رئيس استئناف  ٨١٤

  قنا  أسيوط أحمد محمود عبد الوهاب سيد  رئيس استئناف  ٨٢٦
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٧٧

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االســــــــم  الدرجة  األقدمية

  قنا  قنا عبد الفتاح محمد أحمد إسماعيل عارف  رئيس استئناف  ١١٨٢

  قنا  قنا ىى محمد يحضاحى عل  رئيس استئناف  ١٥٧٨

  قنا  أسيوط عصام محمد محمد عيسى  رئيس استئناف  ١٦٧٧

  قنا  قنا زينة أشرف حمدى كامل مصطفى أبو  رئيس استئناف  ٢١٧٥

  قنا  قنا هشام عبد املنعم عبد الرحيم عميرة  رئيس استئناف  ٢٤٠٨

  قنا  أسيوط عالء محمد حسني غامن  رئيس استئناف  ٢٦٥٦

  قنا  أسيوط د مصطفى أحمد محمد عبد الرحيمأحم  رئيس استئناف  ٢٦٦١

  قنا  أسيوط فيس محمد كامل مصطفى محمد كامل أبو  رئيس استئناف  ٢٧٨٥

  قنا  أسيوط شقة ى أبوفإبراهيم مصطفى محمد حن  رئيس استئناف  ٢٩٧٨

  قنا  بنى سويف حسني عبد الرازق زكى إسماعيل السنبسى  رئيس استئناف  ٣٢١٩

  قنا  أسيوط دوح محمد إبراهيمعمرو مم  رئيس استئناف  ٣٦٢٤

  قنا  قنا أحمد خلف محمد عبد اللطيف إسماعيل  رئيس استئناف  ٣٨٥٢

  قنا  قنا سامح محمود على أبوعيانة  رئيس استئناف  ٣٨٥٣

  قنا  قنا محمد حسن عبد العزيز محمد  رئيس استئناف  ٣٨٥٧

  قنا  قنا وليد جمال عباس أحمد حسني  رئيس استئناف  ٣٨٧٢

  قنا  قنا تامر السيد جالل عبدا حملسن حجازى  تئنافرئيس اس  ٣٨٨٧

  قنا  قنا هانى ميالد مسعد يوسف  رئيس استئناف  ٣٨٩٤

  قنا  طنطا محى الدين ثابت حلمى ثابت  نائب استئناف  ٥٧٠

  قنا  قنا شريف عفت مصطفى على  نائب استئناف  ٨٣٨

  قنا  قنا شريف عادل عبد الغفار عبد اجلليل  قضاة استئناف  ٥٩١

  قنا  قنا عمرو أحمد محمد صبرى فرج  ضاة استئنافق  ٥٩٩
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٧٨

  احملكمة املنقول إليها  احملكمة احلالية  االســــــــم  الدرجة  األقدمية

  قنا  قنا أحمد محمد فريد عبد احلفيظ  قضاة استئناف  ٦١٤

  قنا  قنا طارق صالح عبد الستار درة  قضاة استئناف  ٦٣٠

  قنا  قنا مصطفى عبد املنعم زين قرشى  قضاة استئناف  ٦٤٣

  قنا  قنا حامت فاروق أحمد عوض  قضاة استئناف  ٦٤٥

  قنا  قنا محمد أحمد صبرى عبد احملسن محمد  ستئنافقضاة ا  ٦٥٠

  قنا  قنا محمد نبيل شفيق عبد الرحمن  قضاة استئناف  ٦٥٩

  ) ةالثانية عشرادة  امل (
  ٢٠٢١ سنة ة يوني٣٠على أن تكون الترقية اعتبارا من 

  ) ةالثالثة عشرادة  امل(
  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه 

  هـ١٤٤٣ جمادى األولى سنة ٢٧صدر برئاسة الجمهورية فى 
   ) .م٢٠٢١ ديسمبر سنة ٣١الموافق ( 

 عبد الفتاح السيسى

  

  
  
  
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  دیسمبر٣١ى ف) مكرر  ( ٥٢ العدد –الجریدة الرسمیة  
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