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 ية النيابة الادار               

             مكتب الرئيس               

 االدارية النيابة هيئة رئيس قرار

 1202  لسنة ( 444  ) رقم
 10/10/1202 بتاريخ الصادر

 االدارية،   النيابة  هيئة  رئيس     
 -علـــى:   االطالع بعـــد            

 .  وتعديالته 1958لسنة   117قانون النيابة االدارية رقم  
  بتعيني االدارات وفروعها والنياابت اليت تتكون منها النيابة االدارية واختصاص ومقر كل منها   2012لسنة    8341وقرار وزير العدل رقم  

 . وتعديالته 
 . 2021لسنة   6464 العدل رقم وقرار وزير 

 . تعديالته و  التعليمات العامة للنياابت   ر اصدأب 2016لسنة   128وقرار رئيس هيئة النيابة االدارية رقم 
 ولصاحل العمل. 

 ررق
 ( االوىل املادة)

نـوابنقل   واملكاتب   السادة  وفروعها  اإلدارات  اىل  بعد  امساؤهـم  االتية  اهليئــة  رئيـس 
 -منهم:  كل    قرينوالنيابات املوضحة  

 مديرًا املكتب الفنى ببنها عدىل عبد الفتاح جاد زايد

 وكياًل املكتب الفنى بشبني الكوم ابو العال امحد ابو العال على

 وكياًل الثانى بالقاهرةاملكتب الفنى  سكينة حممد فهمى على

 وكياًل املكتب الفنى ببنها ابراهيم عبد الباسط  على عبد البارى

 وكياًل املكتب الفنى بدمنهور شحاته حلقة شحاته حنا

 مديرًا فرع الدعوى ببنها ممدوح حلمى عبد الفتاح العروسى

 وكياًل املكتب الفنى بسوهاج عبد الراضى امحد صديق سليمان

 وكياًل فرع الدعوى ببنها حممد السعيد فوزى عبد الستار عبد اهلل

   املكتب الفنى الثانى بالقاهرة عبد الراضى حممد عبد اللطيف الكاشف
 مديرًا املكتب الفنى ببورسعيد حامد حممد عبد اجلليل ابو العنني

   فرع الدعوى االول بالقاهرة سهري عبد الودود امحد حسن
   املكتب الفنى الثانى بالقاهرة حممود مربوك ابو السعودمعوض 

   املكتب الفنى لرئيس اهليئة للطعون اميان عبد املنعم عبد الوهاب حممد حمسن
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   فرع الدعوى االول بالقاهرة صبحى حممد حسني عبد العال الطوخى
 مديرًا فرع الدعوى بالفيوم ممدوح شحاته عفيفى علوانى

 مديرًا فرع الدعوى ببورسعيد امساعيل عبد اجلليل محوده حواس

   املكتب الفنى بالسويس حممد فكرى حممد نافع
   فرع الدعوى باالسكندرية عادل عبد العال ابراهيم امحد

 مديرًا فرع الدعوى بقنا ابراهيم عكاشة امساعيل عبد الرمحن

 مديرًا املكتب الفنى بالفيوم عبد اهلل السيد امحد عبد اللطيف

   املكتب الفنى الثالث ناجى عبد احلميد السيد فرج
   فرع الدعوى ببنها عبد السالم مرسى عبد السالم حممد

 مديرًا مايو 15 صالح الدين عبد الفتاح امام قنديل

   ادارة الدعوى التاديبية حممود حسيب حممود حممد غباشى
 مديرًا بنى سويف اول امحد عيسىحممد عبد الوهاب 

   فرع الدعوى  باملنصورة خالد عبد الوهاب احلصافى حممد
 مديرًا االستثمار والشئون املالية مدحت منر السيد عبد اللة

   فرع الدعوى باالسكندرية حممد حممود احلسينى يوسف
 مديرًا بورسعيد اول هشام عبد اللطيف ابو الوفا على

 مديرًا سوهاج رابع ابراهيم على حممد على

   املكتب الفنى بطنطا عاصم على يوسف سامل
 مديرًا االزهر نور الدين عبد القادر حممود السيد

 مديرًا اسيوط ثالث فرج ثابت هاشم عثمان

   املكتب الفنى ببنى سويف مجال دسوقى حممد سليمان
   ادارة الدعوى التاديبية شريف امحد حممد مصطفى

 مديرًا املنصورة ثالث امين السيد بدوى امحد

 مديرًا اجليزة اول لالدارة احمللية كاظم امحد عبد الوارث عبد الرحيم

   املكتب الفنى بالزقازيق عصام حممد عادل على محوده
   فرع الدعوى الثانى بالقاهرة عمر ابو الفتوح عبد الدايم

   فرع الدعوى بطنطا السيد امحد السعيد ابو ريا محوده
 مديرًا سوهاج اول عادل حشمت سليمان حفنى

   فرع الدعوى التاديبية مستوى ادارة عليا جمدى امحد حممد بيومى
 مديرًا املراغه حممد ضيف حممد كمال امحد عمرية

 مديرًا اجليزة خامس كامل حنفى حممود عبد الرمحن

   املكتب الفنى االول بالقاهرة الوليد حممد عبد احلميد محيدة
   املكتب الفنى الثالث كارميان فتحى يوسف مصطفى الدمرداش

 مديرًا طهطا خالد هاشم امني امحد عبد احلليم

 مديرًا قنا اول عبد الاله عباس حممود عبد الرحيم

 مديرًا اجليزة ثان طارق عباس امحد خميمر

   فرع الدعوى بدمياط حممد رشدى حممد هالل شاهني
   املكتب الفنى لرئيس اهليئة للفحوص بريهان حمسن عبد احلميد حممد على

   ادارة الدعوى التاديبية طه انور طه حممد اجلناينى
 مديرًا الصناعة السيد عبد العزيز السيد امساعيل

   بالفيوم املكتب الفنى مصطفى فريد على محزاوى
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 مديرًا االدارة احمللية ثالث حسام الدين ابراهيم ابراهيم الطحاوى

   املكتب الفنى باملنصورة ياسر حممود امساعيل السيد
 مديرًا ابو قرقاص حممد اشرف امني عباس مسعد

 مديرًا الصحة ثالث رضا عبد الكريم عبد الغفار عبد الكريم

   فرع الدعوى التاديبية مستوى ادارة عليا القادرحممد عبد القادر حممد عبد 
   املكتب الفنى بدمنهور السيد فهمى عبد الواحد حسن ابو طالب

   فرع الدعوى باسيوط باسم زخارى عبد املسيح جرجس
 مديرًا رئاسة اجلمهورية ياسر حممد نبيل عبد احلميد محدى

   ادارة املتابعة سالمه سليمان سالم شاهني
 مديرًا الشئون املالية والصحة والسكان باحمللة الكربى امحد منري خري اهلل تركى

   املكتب الفنى االول بالقاهرة عبد الرمحن حممد حييى حسن صربى حممد
 مديرًا االثار نعمت عمر السيد امحد العطيفى

   فرع الدعوى بسوهاج عادل حممد السيد عطا اهلل منصور
   املكتب الفنى باالمساعيلية حممود هاشم هاشم عبد الدايم

 مديرًا اجليزة رابع حممد عبد السميع روبى حممد

 مديرًا اجليزة ثالث سيد صالح الدين سيد سالمه

   املكتب الفنى باملنيا امحد على صاحل محاد
 مديرًا بلقاس حممد السيد حممود امحد

   فرع الدعوى  باملنصورة حممد صالح حممد الشال نور
 مديرًا الزراعة ثانى اشرف لطفى سعيد اخلوىل

 مديرًا دمنهور ثان هشام حممد عبد احلميد قويسى

   فرع الدعوى ببنى سويف شريف عبد احلميد على امحد همام
   فرع الدعوى  باملنصورة وليد جرب عبده على

 مديرًا احلامول شريف زغلول حممد ابو زيد

 مديرًا االوقاف ابن الوليد اكرام جاد اهلل صربى مهنى

   فرع الدعوى االول بالقاهرة امين ماهر عبد اخلالق املنياوى
   فرع الدعوى االول بالقاهرة امين حممد نور الدين سليمان ابراهيم

 مديرًا املنيا ثالث حممد فايز ابو مسرة  حممود

 مديرًا بورسعيد ثان وليد عبد العزيز متوىل الدهرى

   مكتب فنى اجليزة شريف حممود ماجد حنفى الفزارى
 مديرًا ادارة التحول الرقمي جعفر عبد الرمحن ابراهيم على

   فرع الدعوى االول بالقاهرة تامر صالح الدين حممد قاسم
 مديرًا بورسعيد ثالث حممد حسن حممد نور الدين

 مديرًا كفر صقر عبد الدايم نبيل حممد فهمى

   فرع الدعوى باالسكندرية حسام الدين حسن حممد العدل
   املكتب الفنى بالفيوم ريهام امحد عبد السيد خلف اهلل

 مديرًا النقل ثالث حازم عباس عبد الفتاح جابر عبد الفتاح

   مكتب فنى اجليزة امحد حممد عبد العزيز ابو عزيز
   املكتب الفنى باملنصورة ابراهيم رمضان املتوىل عكاشة

 مديرًا الصحة ثان مصطفى فوزى امني سليمان

   املكتب الفنى لرئيس اهليئة للفحوص عبد الباسط امساعيل عثمان حممد



 

 
 

4 

   املكتب الفنى بكفرالشيخ ياسر عبد السالم حممد عيد
   الفنى بكفرالشيخاملكتب  ياسر مصباح ابراهيم حممد ودن
   فرع الدعوى الثانى بالقاهرة حازم حممود صادق عبد اجلواد

   فرع الدعوى باسيوط حممد سيد ابراهيم سيد درويش
   املكتب الفنى لرئيس اهليئة للفحوص خالد فتحى امني على طنطاوى
 مديرًا نربوه مصباح توكل ابو حجازى جاد

 مديرًا بورسعيد رابع ايهاب حممد محاد حممد سلطان

   املكتب الفنى االول بالقاهرة ايهاب ابراهيم امحد ابراهيم حممد خلف
   مكتب فنى اجليزة اميان امحد اكرام فهمى عاصم

   املكتب الفنى االول بالقاهرة عبد العزيز حممود عبد العزيز العنانى
 مديرًا الفيوم رابع عمرو السيد ماهر الشرقاوى على اجلمال

 مديرًا اكتوبر اول 6 اجمد امحد ابراهيم ابراهيم امحد النجار

   املكتب الفنى الثالث اميان امحد شفيق عبد املنعم حشيش
   فرع الدعوى الثانى بالقاهرة ايهاب عادل سعد حميى

 مديرًا النقل رابع امنيه حممد ابراهيم السيد

 مديرًا ابو كبري يسرى حممد حسانني حمسن

   املكتب الفنى باالسكندرية دينا حممد امحد عابدين
 مديرًا شبني الكوم رابع تيسري احملمدى سعد حسن

 مديرًا االدارة احمللية واالسكان باحمللة الكربى هانى سعيد حممد سعيد

 مديرًا بيال عبد الوهاب مصطفى عبد الوهاب السيد امحد

 مديرًا الرمحانية املنور حسنني جربيل اشرف

   العاشر من رمضان خالد امحد حممود حممد اجلوهرى
   فرع الدعوى ببنى سويف حممد حممود الروبى حممد

 مديرًا طنطا ثالث كريم مصطفى يوسف طايل

 مديرًا االدارة احمللية اول خالد خليل حممد ابراهيم اجملدوب

 مديرًا الطريان املدنى الرمحناسامه خليل حممد عبد 

   فرع الدعوى الثانى بالقاهرة منار سعد على ايوب
 مديرًا ناصر ماهر مالك معوض يعقوب

   فرع الدعوى بدمنهور سامى حممد منشاوى عبد اجليد عامر
 مديرًا شربا اخليمة ثان حممد صالح امحد امحد ربيع

 

 )املادة الثانية( 
واملكاتب ي العامـ  الوكـالءالسادة    نقل وفروعها  اإلدارات  اىل  بعد  امساؤهـم  االتية  االول   

 -منهم:  والنيابات املوضحة قرين كل  
   الثقافة ماجد فاضل كريوس فلتاؤوس

   فرع الدعوى االول بالقاهرة فياض عبد رب النبى عبد الرمحن
   ادارة املتابعة وائل السيد حممد سليمان

   املكتب الفنى بكفرالشيخ رمضان ابراهيم جرب هانى
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   فرع الدعوى  باملنصورة عبد الغنى حسن عبد الغنى بدوى
   املكتب الفنى لرئيس اهليئة للطعون امحد ابو العطا حامد حممد صقر

 مديرًا بور فؤاد اسالم حسن حممد منر

 مديرًا بلبيس حممد حممود حممد  شعالن

   فرع الدعوى التاديبية مستوى ادارة عليا اهلل السيدامحد فاروق عبد 
 مديرًا السنبالوين حممد السيد صاحل حجازى

   املكتب الفنى الثالث فهد حسن عبد الرمحن على
   مكتب فنى اسوان احلسن عبد الفتاح حسني توفيق

   االسكندرية للشئون املالية اكرام حممود عبد احلميد حممد السيد
   فرع الدعوى بالزقازيق السيد مصطفى موسىحممد 

   فرع الدعوى ببنى سويف حممد توفيق على طه
   املكتب الفنى بطنطا اميان امحد صربى عبد احلميد شقور

   فرع الدعوى  باالمساعيلية الطاهر الشافعى حممد حممد
   اسيوط ثان امحد باهى الدين حممد على

 مديرًا بلطيم الفتاحسامح ابو الفتوح فايد عبد 

   املكتب الفنى باالمساعيلية امحد صالح الدين امحد حممد
 مديرًا االمساعيلية ثالث والء الدين سيد توفيق حممد

 مديرًا االمساعيلية اول وجيه وليم مكرم عبد امللك

   الضرائب حممد عبده الضبع امحد عبد الغفار
   املكتب الفنى بالزقازيق مصطفى ابراهيم مصطفى عبد اهلل

   االسكندرية للتعليم اول دعاء عادل حممود فرغلى
   االسكندرية للنقل واالتصاالت اجنى حممود حسن حممد جاد

   فرع الدعوى االول بالقاهرة امحد رافع عبد اهلل عبد العليم اجلندى
   اجليزة رابع هاله مجال على عبد الاله

 مديرًا منوف املنعم صاحلامحد عبد العزيز عبد 

   االوقاف روال امحد االمام خيال
   املكتب الفنى الثالث اجمد حممد السيد عبد الوهاب عابد

 مديرًا قنا ثان امحد حممد حسن على

   املكتب الفنى باسيوط عبد اجلليل حممد حممد عبد السميع
 مديرًا اخلارجة حسني سيد امحد سليم

   املكتب الفنى ببنى سويف حممود عبد اهلل الشريفوائل حممد 
 مديرًا جنع محادى امحد مدحت عبد اخلالق حسني حممد

   فرع الدعوى الثانى بالقاهرة ايهاب حممد سيد سعد سرور
   مكتب فنى اسوان امحد حممود فهمى امحد مصطفى

   التعليم القسم االول ماريان ميخائيل سعد حنا
   فرع الدعوى االول بالقاهرة عزه ربيع انور فتح الباب متوىل
   املكتب الفنى باالسكندرية رباب حممد عبد اهلل حممدى

 مديرًا منفلوط كمال حممد عبد الرمحن حسانني عراقى

   فرع الدعوى بشبني الكوم وليد قطب السيد االبيوقى
   االسكندرية للتعليم ثان عمرو حسني ابو احلسن الشاذىل

   التعليم القسم الثالث اهلام حممد حسن سامل حممد
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   االسكندرية للتعليم ثان شريف امحد صادق حممد وهبى
 مديرًا الفيوم اول حممد حممود عثمان عرابى السيد

   بنى سويف اول امحد سامى حممود عبد اللطيف بيومى
   دمنهور ثان نور الدين حممد حممد االنصارى شادى

   مكتب فنى اجليزة رشا حممد بدر الدين توفيق سيد عبد اجليد
   االسكندرية للتعليم ثان نسرين صباح امحد مندور حشيش

   الزقازيق ثان وليد امحد فهمى عبد القادر حسن االدهم
   القسم الثالثالتعليم  مسر عبد العزيز حممد منري شاهني

 مديرًا ميت غمر اول عصام حممد حممد حسن جربيل

   املكتب الفنى الثالث داليا عبد اجمليد عبد القادر حممد ابو شوشة
   الزراعة ثانى سامح شفيق عقل ابو العزم يوسف

   التعليم القسم الثانى حنان حسنى حسن على املصرى
   املكتب الفنى بالسويس مصطفى فراج شحات جاد عوض

   املكتب الفنى بقنا داليا عبد اهلادى حسني ابراهيم حسن
   املكتب الفنى باملنصورة وائل ابراهيم ابراهيم عبد السالم ابو اخلري

   فرع الدعوى ببنى سويف حممد صالح صاحل عبد العال
   لرئيس اهليئة للفحوص املكتب الفنى اميان حممد عبد الكريم على السيد

   فرع الدعوى التاديبية مستوى ادارة عليا حممد حممد على حسن النجار
 مديرًا اسوان ثان امساعيل عبد الفتاح حسن عبد العزيز ابو كريشه

   املكتب الفنى بالسويس مصطفى حممد امحد محاده
   بشبني الكوم املكتب الفنى شريف عدىل عبد الفتاح جاد

 
 ة( لث)املادة الثا

 االتية امساؤهــم بعد اىل اإلدارات وفروعها واملكاتب والنيابات ي نقل السادة الوكــالء العام
 -منهم:  كل    قرين املوضحة  

   مايو 15 امري سيد امحد عبد السالم حسني
   لرئيس اهليئة للفحوص املكتب الفنى وليد فايز فرحات الدجوى

   االثار امل حممد طاهر حامد امحد
   التعليم العاىل شيماء طلعت امحد امحد الشهاوى

   املكتب الفنى باالسكندرية اشرف سعد عبد اجمليد النزهى
   املكتب الفنى االول بالقاهرة باسم حممد حسنني حممد
   ميت غمر اول سامح عبد العزيز عزام على

   النقل اول جنالء فتحى حممود حممد السيد يوسف
   ادارة الدعوى التاديبية داليا سيد حممد عويس

   العاشر من رمضان حممد مسري حممد كمال على
   االدارة احمللية اول طالل مجال الدين ابو بكر حسن

   االعالم والسياحة جيهان صبحى مقار خبيت
   رئاسة اجلمهورية عبد احلافظ نريمني كمال عطيه
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   اجليزة ثان رشا حلمى سيد امحد زرقة
   النقل ثان حممود فريد حممود عبد احلميد بركات
 مديرًا العريش مؤمن مصطفى مصطفى االمام السندروسى

   املكتب الفنى الثالث امساء ابو بكر حممد رضوان سليمان
   دكرنس حممد امحد حممد رياض عنان

   الزراعة ثانى اكرم حممد حامد عبد اهلل عيد
   فرع الدعوى الثانى بالقاهرة امحد عادل بيومى مصطفى ابو اخلري

   شربا اخليمة اول طارق حممود حته حممود حممد
   بلبيس حممد حممد عبد املقصود حممد بالل
   واالتصاالتاالسكندرية للنقل  داليا طلعت حممد مرشدى الكحيلى

   الضرائب خلد حممد طه حسني الغزيرى
   املكتب الفنى باسيوط مجال سيد حسن بدران

   املكتب الفنى الثالث ريهام زكى عبد العزيز حممد حسن
   وحدة الشكاوى وسام سالمه مرسى مصطفى الشريف

   بلقاس امحد حممود يوسف ابراهيم بدوى
   االوقاف عبد احلليم رضوان العفيفـى والء عبد الباقى

   املكتب الفنى لرئيس اهليئة للطعون مراد حسن على مصطفى االدهم
   االسكندرية للصحة دينا عادل على حممد شرباش

   االوقاف فاطمه حسن بكرى حممد الكويزى
   لرئيس اهليئة للطعون املكتب الفنى امنيه سيد على طلبة حممد

   التعليم القسم الثالث رضوى عبد املنعم امحد حممد منصور
   اجليزة ثالث اسامه حممود امحد حممد برغش
   االسكندرية للصحة هانى امحد حممد امحد سليمان

   االدارة احمللية ثان حنان حممد حممود عبد املطلب
   قنا اول حممد حممود الطيب سلطان مكى

   املكتب الفنى بالزقازيق هيثم على سيد على حسن
   اجليزة ثاني لالدارة احمللية صفاء سالمه حسن على اسلمان

   البلينا ايهاب عبد الستار عبد الرازق صابر
   فرع الدعوى باالسكندرية غاده سعد عبد اجمليد مصطفى النزهى

   اجليزة ثان مجيلة الشامى حممد حممد الشامى
   االدارة احمللية واالسكان باحمللة الكربى حممد مجال الدين حممد رمضان حممد

   فرع الدعوى بقنا حممد ابو القاسم زيدان مصطفى قاسم
   بورسعيد اول حممد نعيم حممد عوض اجلزار

   الزقازيق ثان مريفت حممد عبد الرمحن حممد بيومى
   املطرية حممد حممد عبد الغنى حممد سامل

   املكتب الفنى باالقصر حسام فاروق حممد الدسوقى خفاجى
   سوهاج ثالث اسالم سراج الدين صديق حسني سيد

   اكتوبر ثانى 6 امانى امحد حممد حممد امساعيل
   اسيوط اول فيكتور فؤاد قلينى ميخائيل شادى

   االسكندرية للنقل واالتصاالت ملياء عبد الفتاح حممد على مراد
   املنصورة ثان حممد حممد عبد اجمليد حممد العشرى



 

 
 

8 

   بنى سويف اول حممد كمال رجائى مراد يونس
   االول بالقاهرة املكتب الفنى هبه اهلل عبد الكريم حممد عبد الكريم حجاب

   فرع الدعوى الثانى بالقاهرة الزهراء امحد عزات عامر ابو زيد
   الغردقة دعاء حممد مرغنى صادق حممد

   املكتب الفنى الثالث مى محاد عبد القادر حسني اجلندى
   السويس اول حممد عبد املنعم فرحات سليمان الدجوى

   املراغه اسالم يسرى عبد الرحيم عثمان صارو
   الصحة ثان نهى حمفوظ عبد املنعم الصادق كفافى

   املكتب الفنى لرئيس اهليئة للطعون امحد حممد حممد عبد اهلل حممد
   املكتب الفنى لرئيس اهليئة للتحقيقات حممد سليم صفوت حممد سليم اجلندى

   املكتب الفنى الثالث عبد اهللرانيه جالل عبد املنعم حسن 
   بنى سويف ثان امحد عبد الرمحن حسن حسن البحريى

   االدارة احمللية واالسكان باحمللة الكربى امحد ابراهيم ابراهيم عبد السالم ابو اخلري
   اجليزة اول لالدارة احمللية عبد احملسن حممد ابو العباس مصطفى العسيلى

   دكرنس امحد السيد ابراهيم ابو اجملد غازى
   بورسعيد ثالث حممد فتحى عوض حسني ابراهيم

   اخلارجة عالء باهى الدين حممد على حسن
   االسكندرية للصحة نوران امحد حممد امحد السعدنى

 مديرًا شرم الشيخ عطيه امحد عطيه ابو العينني الشخيبى

   السويس ثانى حممد عبد الوارث عبد الوهاب امحد امحد
   االمساعيلية ثالث وائل حممد الشحات مصطفى مشاىل

   فاقوس حممد عزت امحد حممود النجار
   اكتوبر اول 6 منى ابراهيم حممد سليمان على

   االزهر نرمني متوىل عمر عبد القادر عمر
   املكتب الفنى باالقصر حممد سيد عبد العظيم رضوان حسن

   االتصاالت والدفاع يامسني زكريا حسن زكى موسى
   مكتب فنى اجليزة اميان سعيد امحد حممد برغش

   املكتب الفنى بالزقازيق امين حممد الغباشى عبد احلليم ربيع
   املكتب الفنى بقنا امحد فاروق حممد حسني عويس

   الزراعة اول عبد العال حممود حممد دسوقى جنيدى
   اجليزة ثان خالد امحد حممد عدىل حممد توفيق

   منفلوط امحد محدى سيد عبد املطلب عوض اهلل
   املنيا ثالث صالح امحد سيد عبد العال عبد الرمحن

   كفر الشيخ اول امحد مجعه حممد السيد عبد القادر
   الشيخ اولكفر  وليد ابو عمر حممد السعيد سعيد

   رئاسة اجلمهورية فاطمه الزهراء خمتار خمتار السيد شلبى
   مكتب فنى اجليزة شروق يسرى حممد ابو العال عوض

   اجليزة ثان حممد على محيده جاد حسـن
   فاقوس امحد حممد جماهد عزب الدغيدى

   كفر الشيخ اول اسامه يوسف عبده يوسف شعالن
   التعليم والبحث العلمى باحمللة الكربى عبد املقصودحممد ثروت رمضان 
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   كوم محادة يونس هيبه يونس موسى ابراهيم
   االسكندرية للتعليم ثان اميان حممد شهاوى عبد ربه خليفه

   فرع الدعوى بطنطا عبري امحد الشناوى امحد داود
   فرع الدعوى بقنا حممد امحد عبد اللطيف عبد الوهاب على

   فرع الدعوى باملنيا وائل عزت توفيق عبد العال عبد اهلل
   كفر صقر عواد امحد حممد حسن عواد

   املكتب الفنى باالقصر اسامه عبد املعبود عبد السميع عبد اهلل السجينى
   اجليزة اول لالدارة احمللية مرعى حممد مؤمن امحد عبد اللطيف

   االزهر يسرا عمر عبد اللطيف مشتهرى ابراهيم
   املكتب الفنى لرئيس اهليئة للتحقيقات عمرو كمال ابراهيم حممد عبود

   فرع الدعوى باسوان ابراهيم عبد العزيز ابراهيم حممد الوكيل
   الزراعة اول هبه اهلل فوزى حممد منصور ابو العطا

   التعليم والبحث العلمى باحمللة الكربى يونس عبد السيد دهشان حممود عبد العاطى
   التعليم القسم االول امريه حممود عادل حمجوب الشربينى

   فرع الدعوى ببنها ايناس ابو العال امحد ابو العال على
   املكتب الفنى الثالث مهرا عبد املقصود جربيل حممد حجى

   فرع الدعوى ببنها عبد الفتاح جاد زايد امحد عدىل
   فرع الدعوى باسيوط الزهراء سراج الدين صديق حسني سيد

   املكتب الفنى باالقصر يوسف جمدى يوسف حسن فرج البنا
   الضرائب امريه مسري حممد غامن الفوىل

   التعليم القسم االول عبري عبد السميع مصطفى حممد خليفة
   الصحة اول على خليل اهلندى نهال سامى

   مكتب فنى اسوان حممد فوزى امحد فضل حسني
   فرع الدعوى باالقصر حممد ابراهيم عبد الباسط على عبـد البارى

   ادارة الدعوى التاديبية رحاب كمال حممد ابراهيم مطاوع
   املكتب الفنى بالفيوم هيثم حممد صديق حممد حسني

 
 ة( رابع )املادة ال

وفروعها    نقل اإلدارات  اىل  بعد  امساؤهـم  االتية   ) أ   ( الفئــة  مـن  النيابــة  رؤســاء  السادة 
 -واملكاتب والنيابات املوضحة قرين كل منهم :

   شربا اخليمة اول امحد حممود عبد السالم امحد شحاته
   الرى نزيه شديد على عبد املطلب اخلرباوى

   الصحة ثالث الصادق املهدىعلياء املعتصم حممد 
   الضرائب خالد كمال حممد مطاوع

   شرم الشيخ حممد على حممد السيد عبد العال
   التعليم القسم االول زينب حممود عبد الصبور حممد

   ادارة املتابعة مصطفى يونس امحد فرغلى
   دير مواس حممود امري رضوان سيد
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   البلينا حممد حممود ابراهيم امحد
   العريش بدر الدين حممد مبارك عبادى

   فرع الدعوى بسوهاج دياب على مرسى عباس
   اجليزة ثالث مايسه حممد عبد العزيز حسن

   الطور حممد كمال حممد عبد العزيز مشيله
   طنطا اول رشا عزت عامر مكى

   الغردقة امحد حممد الباز ابو العينني ابو العمايم
   اسيوط ثان حممد عمر حممد عليان الفرخ

   القوصية على عبد املنعم على حسن ابو العوف
   اسيوط اول عبد القادر حممد عبد الرمحن حممد
   اسيوط ثالث حممود امحد حممد على عبد الغفار

   الزراعة ثانى مجعه حممد يوسف الديب امانى
   الفشن عمرو حممد عبد اجمليد عزوز

   االسكان امحد شادى حممد سعيد امحد
   بلبيس عادل مسري حممود عرتيس الربى

   اسيوط ثان مجال امحد عبد احلميد سيد
   كفر الدوار حسام الدين حممد حممد عبد الرؤوف عامر

   اسوان ثان حممد عسكرايهاب جالل طه 
   النقل ثان منى حممد عبد العال عرابى سعيد

   الزراعة ثانى مينا رومانى عريان ملك برسوم
   الفشن عمرو حسني على حسن شعبان

   االدارة احمللية واالسكان باحمللة الكربى امحد صبحى عبد الوهاب داود
   االقصر اول عمر رياض طه عبد املقصود

   التعليم القسم االول نهال امحد حممد حبيب
   االزهر امساء اخلضر حسيب اخلضر حممد

   اجليزة ثالث امريه عبد اللطيف حممد اخلطيب
   اجليزة ثالث اميان اسامه امحد حلمى عالم
   النقل ثان جنوى زكى زكى الشعراوى

   املراغه عبد العال حممود حممد عبد العال
   التعليم القسم االول شريهان توفيق حسني خليل الشعراوى

   بور فؤاد امحد حامد حممد عبد اجلليل ابو العنني
   االمساعيلية ثان امساء حممد عبد الرمحن خليل

   الثقافة مليس حممد طه مرسى حممد الصغري
   اكتوبر اول 6 يارا حممد عطيه على اللواج

   االدارة احمللية اول ابراهيم على موسىنسمه حممد امحد 
   الزراعة ثانى اميان عبد الشافى عبد احلكيم حممد
   االزهر مروه امحد حافظ عبد الصمد القاياتى

   املكتب الفنى باالسكندرية سهام حممود رفاعى حممود عبد القادرعلى
   الصناعة دينا امحد السيد صاوى سيد

   االوقاف عبد السالم اميان حممد حممد
   القاهرة اجلديدة امني عبد الرمحن على امني
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   القاهرة اجلديدة فاطمه فاروق امحد على الدين
   الضرائب امريه حممد صبح املتوىل ابو املعاطى

   االقصر اول مصطفى على عبد العزيز على الرفاعى
   بنها رابع ابراهيم هالل صفاء عبد اهلادى زكى عبد اهلادى

   اخلارجة عمرو محدى عبد الرحيم عبد الرمحن
   النقل ثان ايناس امحد اكرام فهمى عاصم

   اسيوط ثالث مصطفى حسني حممد على سـويفى
   الصحة ثالث مارى نزهى حبيب غربيال ابو اخلري

   بنى سويف ثان دينا حممود حممد عبد اهلل خليدى
   املنصورة اول نشوى عبد الغنى حممد امحد الشاذىل
   املنصورة اول نهله عبد الفتاح ابراهيم حممد الغوالبى

   العريش امحد حممود شحته امحد حسن ضيف اهلل
   اجليزة ثان مها صفوت ناجى عبد القادر بهنساوى

   كفر صقر اسالم رمزى السيد حممد على
   االستثمار والشئون املالية موسى ساره حممد حممد حممد

   العريش فتحي الشربينى حممد حممد ابراهيم
   االقصر اول على كمال حممد عبد العزيز مشيله

   شربا اخليمة اول امحد عمران شيخون على يونس
   كفر الشيخ اول ايهاب عبد احلميد الغريب يوسف

   التعليم القسم االول دينا ابراهيم مصطفى حممد البهبيتى
   الزراعة اول هناء يسرى حممد سعيد العصار

   االوقاف دينا امحد على امحد امحد السيد
   االقصر اول رجب مجعه مجعه مدين سامل

   اجليزة رابع عمر صالح عبد املنعم ابراهيم نصر
   العبور شيماء طه سيد طه امحد

   املكتب الفنى لرئيس اهليئة للتحقيقات امحد حممد فهمى عبد القادر ضيف اهلل
   شربا اخليمة ثان حممد سعيد معوض قرنى برغش

   املكتب الفنى ببنى سويف سها صفوت ناجى عبد القـادر بهنساوى
   التعليم القسم االول ساىل محدى السيد حممد الشنوفى

   االعالم والسياحة عالء الدين ابراهيم حسن عبد القادرمروه حممد 
   التعليم القسم الثالث منى بسيم حممد عطيه السيد سليم

   فرع الدعوى بسوهاج اسراء حممد ثابت حممد سليمان
   التعليم القسم الثانى اهلام مجعه حممد يوسف الديب

   التعليم القسم الثانى اميمة على حممد عطيه عبد ربه
   التعليم القسم االول هبه اهلل وحيد عبد الوهاب حممد وهبه

   الصحة ثالث دعاء سيد حممد ابراهيم حممد
   الصحة اول اميان كمال عبد العـزيز ابراهيم سالم

   اجليزة ثالث اميان النجار توفيق امحد عبد اهلادى
   اجليزة سادس سحر حممد حممود عبد العاطي حممد عبد العاطي 

   الصحة ثالث هديل طارق فتحى السيد حسني
   االقصر ثالث يوسف حممد عبد املنعم يوسف حممد ابو املعاطى
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   االعالم والسياحة بسنت نعيم عطيه جرجس عطيه
   التموين والكهرباء االء حممد امحد ابراهيم شعيب

   االزهر عبد التواب ابراهيم عبد التواب جاد اهللنها 
   املكتب الفنى باسيوط شدوى عبد احلميد كامل عبد السميع حممود

   اجليزة ثاني لالدارة احمللية نيفني مجال عبد العظيم حممد عبد الفتاح
   االسكندرية للصحة حممد ذهنى امحد حسن الشيخ
   فرع الدعوى ببنى سويف حسنامساء حممد حسني عبد التواب 

   مايو 15 هبه مجال امساعيل حممد امساعيل
   اكتوبر ثانى 6 صفاء ابراهيم عبد الباسط على عبد البارى

   االدارة احمللية ثالث هبه هالل سعد حسني اهلضيبى
   الثقافة اهلام عبد القادر امحد عوض عطا اهلل

   ميناء االسكندرية حممد شيخ العرب عطيه ايناس عطيه
   الزراعة ثانى امحد عاطف يسن سليمان عيسى اجلمهودى

   االقصر ثالث خالد حممد امحد حسنني برى
   االقصر اول عالء عمر فضول احلسينى

   طنطا رابع عبد الرمحن على عبد الرمحن شرشريه
   املنيا ثالث والء ابراهيم حامد ابراهيم

   ناصر حممد ماهر عبد احلميد صاحل قنديل
   املنيا ثالث حممود امحد حممد جعفر

   شربا اخليمة ثالث مصطفى حممد عبد احلليم حممد نصر
   مغاغة جمدى حسن سعيد حممد

   االقصر اول سامح على عبد الرحيم جابر
   اجليزة خامس منصور حممد امحد الشريف

   االدارة احمللية اول ابراهيم سليمان النجاراميان امحد 
   بورسعيد ثالث محاده  حسني جابر حسني على

   اجليزة سادس سعيد مصطفى عبد اهلادى امحد حامد
   اسيوط اول عماد الدين حممود امحد الشاهد

   االثار مرينا سعد امام امحد سعد
   دمياط ثالث على حسني حممد االمام

   العاشر من رمضان امنيه صاحل حلمى على سيد امحد
   الضرائب رشا حممد فايز على ابو الوفا

   اسيوط ثان حممد صالح عبد اهلل حممد
   ابو قرقاص عبد الغنى حممد سيد سلطان خليل

   اجليزة اول لالدارة احمللية مصطفى محاده حممد حممود صاحل
   اسيوط ثالث عبد الرحيم حسني صاحل عبد الرحيم محدى

   القوصية عالء سيد امحد على حممد الصاوى
   التعليم والبحث العلمى باحمللة الكربى حممد عبد الباسط حممد العدوى

   الفيوم اول زكريا عبد املقصود طه عبد املقصود

 مجال الدين حممود عبد الغنى اجلمل
واالسكان باحمللة االدارة احمللية 

 الكربى
  

   قطور حممد محدى امساعيل امحد النحراوى
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   القنطرة شرق حممد يوسف السيد على السيد
   اخلارجة امحد على حممد حممد امحد بودى

   ميت غمر اول ماجد حممد قاسم ابراهيم
   فارسكور حممد محزه سعد حممد العشرى

   وحدة الرعاية االنسانية مصطفى خليل امساعيل الشربينى
   االستثمار والشئون املالية عزيزة صفوت على حسن جرب

   السنبالوين حممد سامى ابراهيم محيدو
   القوصية محدى فوزى عبد اجمليد فرغلى سيد

   ابو قرقاص حممد على عمر على عبد اهلادى
   مطروح ثان مجعه حسن السيد عامر حممد صربى

   السويس اول امحد عاطف لبيب جاد الكريم
   ميت غمر اول حممود مصطفى حممد على سعيد

   السويس اول خريى خمتار عبد املغيث حممد السيد
   ابو تيج حممد على حممد عيسى حسانني

   ميت غمر ثان رامى عبد اجمليد عبد اخلالق اجلنيدى
   املنيا ثان حممد عثمان سيد عثمان

   مغاغة حممود عبد الكريم عبد احلميد امحد
   ابو تيج حممد حسني على حسني الفى

   ابو تيج امحد حممد عمر حممد
   فاقوس امين سعيد مصطفى عبد السالم اجلمال
   ميت غمر اول حممد حمسن عبد الرازق عبد اهلل حراز
   دمياط اجلديدة حممد امحد حممد عطيه السيد عامر

   االمساعيلية اول هبه السيد على السيد العسال
   السويس اول حممد عبد اجلواد شعبان عبد اجلواد مرزوق

   الصحة اول شذا بالل امحد حسن بركات
   التعليم القسم الثانى ريهام طه عوض غازى حممد عبد الرحيم

   االثار حممد حسن عيدمنى رشيد 
   اخلارجة على حممد عبد الرمحن حممد سلطان 

   فاقوس امحد حممد خليل على السيد حسني عسله
   الغردقة حممود صالح نايل السيد سالمه

   بركة السبع امحد حممد رياض عبد العزيز الشرقاوى
   فاقوس السيد ثروت متوىل امحد حسن 

   منفلوط امحد حممد يوسفحممد عبد الرمحن 
   منفلوط هشام مجال الدين عطيه مرسى فرغلى 

   الثقافة بسمه عبد الوهاب حممد عبد الرمحن سليمان ابو طالب
   قنا اول حممد على حممد امحد عبد البارى 
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 ة(امس)املادة اخل
وفروعها  اإلدارات  اىل  بعد  امساؤهـم  االتية   ) ب   ( الفئـة  من  النيابـة  رؤسـاء  السادة  نقل 

 -قرين كل منهم :  املوضحة  واملكاتب والنيابات 
   شربا اخليمة اول منار حممد صابر السيد محيد

   السنطة مى نبيل سعد عبد اهلل ساعى الدين
   الغردقة عبد العزيز حممود عويس عويس العزاىل

   الصحة ثالث ساره حسني حممد السيد على 
   الصحة ثالث هند عبد الوهاب سامل حممود عبد اهلادى 

   اسيوط اول امحد عبد الرمحن سيد حسن طايع 
   الصحة ثالث مريام عزت لبيب ارمانيوس يعقوب 

   االوقاف منال جاسر حسن حممد غالب القصبجى
   الزراعة ثانى الضبع على منصور  دينا البدرى

   الصحة ثالث منه اهلل حسن حسني امحد عانوس
   االسكندرية للنقل واالتصاالت غاده حسني عثمان حممد عثمان 

   التموين والكهرباء شيماء حممد توفيق عبد الغنى عبد اهلل 
   الزراعة ثانى امل حممد نصر السيد احلضرى 

   اجليزة رابع رانيا رضا حممد حممد قوره
   اكتوبر اول 6 نيفني سامى عبد العزيز عثمان رضوان 

   ابو تيج امحد عبد احلكيم راتب عبد احلفيظ حسن
   مايو 15 والء عبد النبى حسني حسن همام

   القنطرة شرق حممود عبد املنعم عبد العليم حممد ابراهيم
   الضرائب مرسى حممد عبد الصمدنهى فاروق كامل 

   الصحة ثان نورهان زكريا حييى حافظ سالم 
   الزقازيق ثان وليد حممد سراج الدين مجعه فرحات الصادى

   رئاسة اجلمهورية والء مصطفى ابراهيم حممد احلارون
   قنا ثالث امحد امساعيل حممود امساعيل جاد

   التعليم القسم االول رضوى راضى السيد حممد الطوخى
   بنها ثان سامل صالح الدين سامل سالمه 

   رئاسة اجلمهورية مصطفى حممد مصطفى عبد اخلالق حممد
   الصحة اول ساره بليغ كمال عبد املسيح عبد امللك 

   االسكان رانيا حممد حييى امحد سعيد 
   النقل ثان شيماء يسرى حممد ابو العال 

   اسيوط ثان حممد سيد حامد امحد قاسم 
   الثقافة نهى حممد موسى حممد سيد امحد 

   بورسعيد رابع نسرين حممد صربى حممد جاد حسن 
   االدارة احمللية واالسكان باحمللة الكربى دينا عبد احلميد عبد احلميد همام حممد يوسف 

   النقل ثان شيماء عبد الفتاح عثمان عبد اهلادى عثمان 
   طنطا اول امريه سامل السيد السيد النجار 

   التعليم القسم االول االء مصطفى فرغلى حممد الشقريى 
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   التعليم العاىل نورا سليم السيد سليم عبد العال 
   االوقاف حممد سالمه حسن على اسلمان

   اجليزة اول لالدارة احمللية نسمه عبد الناصر حممد حسنني صاحل 
   رئاسة اجلمهورية داليا امحد حسني عرفه على 

   الضرائب زينب منصور امحد ابراهيم القاضى 
   احلامول هانى حممد عبد املعطى امحد ابو العنني

   اخلارجة حسني جاد حسني على خليل
   االوقاف بروع امحد حممد صاحل الشاذىل

   االمساعيلية ثالث امحد حممد السعيد فوزى عبد الستار
   الطور حممد امحد ابراهيم سيد

   شربا اخليمة ثان حازم سليمان راشد سليمان
   مغاغة عاشور حممد عبد املنعم عبد اهلل

   االقصر ثالث حسن على حسن امحد حممد
   مايو 15 حممد بهاء حممد طاهر ابراهيم ماهى

   البدارى احلسن عبد السميع حسني حممد طه حممد
   ديروط حسن مخيس حسن ابراهيم حممد

   االتصاالت والدفاع دعاء مدحت حممد سعد الدين رجب
   كفر الزيات امساء حممد اهلامى ابراهيم سرحان

   قنا ثالث املطلب علىطارق ابو القاسم ابو املكارم عبد 
   دمياط اول حممد امحد على حسني احلليلى

   دمياط ثالث حممد عبد اهلل عبد اجلليل حممد الصياد
   االقصر اول عالء عبد العليم حممد حممود جاد الكريم

   ابو قرقاص عبد الغفار امحد سليم مجعة على
   مايو 15 على مصطفى على حسني على

   االقصر اول ياسر صديق فرغلى رستم تونى حممد
   القصري مؤنس السيد ابو ضيف الزهرى خليفة

   ارمنت امحد عبد االاله امحد على عليو يوسف
   ميت غمر ثان حممد السيد حممد السيد حسن على

   شربا اخليمة اول اشرف على سالمة حسن حسن
   االسكندرية للصحة اسراء مصطفى حافظ امحد قنديل

   الصحة ثان تهانى حممود امحد عبد اللطيف مرزوق
   اجليزة ثاني لالدارة احمللية مسر رافت ابراهيم حسن امحد

   ارمنت امساعيل امساعيل حممد مربوك خليل دقبل
   القوى العاملة والتامينات االجتماعية زينب حممود حممد حسنني الغزاوى

   االستثمار والشئون املالية هيام موسى حممد مرجان حنفى
   امشون ثان اسالم حممد توفيق السيد حممد نصر

   اجليزة ثاني لالدارة احمللية مروة حممد مصطفى على حسني اجلندى
   الصحة ثالث سارة جيالنى حسن امحد عثمان

   شربا اخليمة ثان بيرت مجيل فوزى راغب متى
   االتصاالت والدفاع حممد سيد عبد الرمحن على الدينوالء 

   مغاغة على حسن عزام السيد حممد عبد اهلل
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   التعليم القسم الثانى نهال محد عبد اللطيف عبد اجلواد امحد محد
   ارمنت امحد عاطف عبد ربه العيسوى عبد العال

   طما حممد سيد البدرى عبد اهلل على
   قنا اول الشعراوى ابراهيم امحد حممدحممد 

   فرع الدعوى باسيوط جهاد نشات حممد امحد زناتى
   الضرائب ثناء عمرو عبد الفتاح االعصر

   العبور امحد رشدى حممد على حممد القناوى
   شربا اخليمة ثان حممد صالح امحد حممد حسني جاد اهلل

   اجليزة خامس اميان سلطان حسن امحد السلمونى
   املنصورة ثان نهى امحد عبد احلميد حامد حممد
   االدارة احمللية خامس اية منصور على موسى على شحاتة

   اجليزة ثان مريم مصطفى الطاهر حممد سرى مرسى
   شربا اخليمة ثان حممد فرحات عبد العاطى سعد ابو وطفة

   شبني الكوم رابع العال امحد على ابو العالشيماء ابو 
   شربا اخليمة ثان حممود محدته حممود محدان مصطفى

   الفيوم ثان حممود غامن عبد الوهاب عبد اللطيف غامن
   العلمني بيشوى سليم انيس عطية ابراهيم

   اجليزة خامس اية سليمان حممد سليمان صاحل
   جنع محادى مزيد رضوانحممود سعد عبد احلليم 

   الطريان املدنى يارا حممد حسينى عبد الوهاب عنبة
   اكتوبر ثانى 6 حممود عامر حممود امحد حممد

   الثقافة امساء عطية سامى سيد مصطفى عطية
   السويس اول شعبان عبد الرحيم حممد عبد الغنى

   رئاسة اجلمهورية عمر رجائى حممد فهمى راشد
   االوقاف منى السيد على بالسى

   اخلارجة حممد حممود حممد يوسف على
   بنى سويف ثان امحد عبد الستار سامل جودة
   اجليزة ثاني لالدارة احمللية حممد محادة امحد حسانني

   سيدى سامل حممد على حممد عبد اللطيف السيد
   االمساعيلية اول حممود حممد سباق حممد سباق

   الفيوم اول حممد فتحي اجللوي حممد كراميد
   ابو تشت هشام حلمي امحد عبد العظيم

   السويس ثانى امحد رجب ابراهيم نصر صاحل عمر
   سيدى سامل حممود حممد حممد ابو عيطة

   ميت غمر ثان حممد نور عبد الرؤوف رمضان قطب
   اخليمة ثانشربا  عماد اعالم عبد الباسط الياس حممد خطاب

   مغاغة امحد حممد علي السيد حممد خليل
   سوهاج ثالث ريهام تقاوي حمروس عمران ابو زيد حممد

   اجليزة اول لالدارة احمللية اسالم عبد النعيم فهمي حممد عيسى
   الفيوم اول وليد عبد احلي حسني سامل محاية صاحل
   بورسعيد ثالث حممد عوض فرج عبد العزيز فرج وحيدة
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   التعليم القسم الثانى منة اهلل  فايد حممد علي شرف
   بنى سويف ثان مروه حممد امحد سيد عويس

   فرع الدعوى باالسكندرية حممد بكر عبد الفضيل صباح
   االمساعيلية ثالث حممد عبد املنعم عبد الرمحن خليل زنكل

   ابو كبري مدحت حسن امحد ابراهيم
   االقصر ثان امحد فتحى السيد البغدادى

   االمساعيلية ثالث حسنى حممد عزت امحد على احلديدى
   االمساعيلية ثالث حممد امحد سراج الدين حممد حسني

   طما عبد اهلل حممد عبد البديع الطيب سلطان
   اسنا امحد عبد الرحيم السيد امحد
   االقصر ثان حممد حامد امحد ابو املكارم

   اكتوبر ثانى 6 يارا حممود عبده بيومى الباز
   الكردى عبد احلميد سعد عبد احلميد جاد النبوى حممد

   طهطا امحد السيد نصر الدين على خليل امحد
   طلخا ملياء حممد عبد اللطيف السيد حممد فرحات

   اجليزة اول لالدارة احمللية معتز امحد على حممود عبد الرمحن كوكه
   االسكندرية للصحة امحد بدار حممد امحد امساعيل عبد الدايم

   ادفو حممد فاروق امحد مزيد عبد املنعم ابراهيم
   االقصر ثان حازم جاد على ابراهيم محوده جاد

   االعالم والسياحة حممد حممود حممد عطيه خطاب
   ادفو خليل ابراهيمبوال اسحق ابراهيم حليم 

   االقصر ثان شريف اشرف حممد حسن سلطان
   املطرية حممود حممد فؤاد عبد املطلب زايد حممد زايد

   االوقاف نوران حممد امحد امحد شعبان
   شبني الكوم اول ابراهيم فتحى عبد العزيز عبد البارى البسيونى

   املطرية امحد هشام حييى ابو الفتوح على
   الصحة ثالث شرين ابراهيم على حممد حجاج

   االسكان جمدى حامد هاشم امساعيل حممد املهدى
   اسنا حممد اشرف حممد كمال الدين ابراهيم

   املراغه اسامه علم الدين حممود حممد عبد النعيم على
   االدارة احمللية خامس لبنى حييى امحد امحد الصاوى

   الفيوم ثان فتحى عبد اهلل على حسانني عويسسامح 
   اكتوبر اول 6 ريم عزت عبد القادر خليفه

   اجليزة ثاني لالدارة احمللية حممود عبد الرشيد طه عبد احلميد ابو احلسني
   سيدى سامل كمال حممد عوض اهلل عبد التواب سيد امحد ابو زيد

   طنطا رابع اميان مصطفى امحد على على عبيد
   اسوان ثان امين عبد الناصر بيومى حممد اسعد

   شربا اخليمة ثالث حممود مهدى عبد الرمحن حسني حمفوظ
   التعليم القسم الثانى داليا زياد مصطفى بشري ابراهيم

   الزراعة اول مروه سعيد حممود حممود الشيخ
   اجليزة سادس حممد على طه مجعه شيمى سيد
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   شربا اخليمة ثالث اسالم ممدوح حامد مصطفى حممد حسن
   القوى العاملة والتامينات االجتماعية هبه خليفه امحد حممد عمر

   دسوق هانى حممد عبد املنصف ابراهيم عبد احلليم العريان
   االوقاف حممد حممود مغازى حممد احملص

   املنصورة ثالث نهى عبد الغنى حممد امحد الشاذىل
   بورسعيد رابع حممد على عبد الرازق على على حسانني فلفل

   ابو كبري حممد عبد النبى عبد اهلل حممد سامل
   االدارة احمللية اول نانسى امحد بكرى حممد محيده سعيد

   الصناعة نبيل محيدة عبد اخلالق ثروت حممد راندا
   اجليزة ثاني لالدارة احمللية اميان الشامى حممد حممد الشامى

   اجليزة ثالث يامسني امحد مصطفى حممد امحد

 
 ة(سادس)املادة ال

السادة وكـالء النيابة مـــن الفئــة املمتازة االتية امساؤهـم بعد اىل اإلدارات وفروعها   نقل
 -منهم:  والنيابات املوضحة قرين كل    واملكاتب

   ادفو حممود حممد عبد احلميد احللفاوى
   التعليم القسم الثالث اسراء حممد امحد حممد على

   القوى العاملة والتامينات االجتماعية مى عادل ابراهيم الشرباوى
   الطريان املدنى رشا ابراهيم حممد عبد املقصود سامل

   ابو تيج امحد حممد سيد سلطان
   املنصورة ثان ساره حسن ابراهيم حسن املنشاوى

   اجليزة ثالث هبه اهلل فؤاد حممد نصر الدين فؤاد
   املنصورة ثان حممد السيد حممد بدوى

   كوم امبو عصام السيد عوض اهلل
   ايتاى البارود حممود عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف موسى

   جرجا محادة عبده عبد احلميد امحد
   املطرية السيد عاطف السيد حممود عوض

   التعليم والبحث العلمى باحمللة الكربى امحد حممد سيد حممد موسى
   فارسكور امحد حممد صالح الدين املتوىل حممود

   االعالم والسياحة مصطفى حممد شريف حممد حجازى
   الفيوم اول عبد الرمحن عز الدين على امحد سيد خليفه

   االعالم والسياحة اسالم فوزى سيد حممد عاشور
   ادفو امحد حسنى توفيق حممد

   ادفو احملسنامحد ايهاب املعتز حممد امحد عبد 
   كوم امبو اسالم عبد احملسن حممود عبد العال شلبى

   اسنا الشاذىل اهلل جابو جالل عبد الكريم
   القصري امحد فوزى فوزى بدوى

   بيال عبد الرمحن امساعيل السيد حممد مريه
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   اجليزة سادس امساء شحاته عبد الفتاح شحاته
   البدارى امحد حممد امحد حسن

   اسيوط ثالث اسامه حمروس امحد حممد
   العريش امري مسعد عطية عبد الوهاب

   ايتاى البارود امحد حممد يوسف حبيب
   ابو املطامري عمر عبد اللطيف امساعيل عبد اللطيف

   ابو تيج امحد عاطف حممد عبد احلافظ
   البدارى اسالم حممد امحد سليمان

   الزقازيق ثان جنيب عباس حممودخالد حممد 
   التموين والكهرباء مى عادل جوده حممد طلب

 
 ة(سابع )املادة ال

السادة  والنيابات   نقل  واملكاتب  وفروعها  اإلدارات  اىل  بعد  امساؤهم  االتية  النيابـة  وكـالء 
 -منهم:  كل    قرين املوضحة  

   الشئون املالية والصحة والسكان باحمللة الكربى صالح حممود على املرسى
   التعليم القسم الثانى بسنت بهاء الدين حييى امحد زهدى

   العبور دينا شريف حممد عبد الرمحن حنفى
   شبني الكوم اول منى حلمى حممد سيف النصر

   دسوق حممد عبد احلى عبد الرمحن الضوينى
   التعليم القسم الثالث سارة عبد الفتاح حممد حسن شرف

   بورسعيد رابع حممد امحد السيد حممد االسلخ
   الضرائب املهدىوفاء سيد امحد خليل حممد 

   دير مواس ايه عبد الناصر على عبد الناصر على سليمان
   الصحة ثان شريين على على حممود عثمان

   بلطيم امحد شاكر عيد امحد
   كوم امبو خالد عبد الرحيم امحد عبد املغيث حسن خليفة

   طنطا رابع حممد امحد حممد ابو طه
   االدارة احمللية واالسكان باحمللة الكربى السيد هلهحممد طلعت فايد حممد 

   مايو 15 هدى نصر امحد حممد حجازى
   اسوان اول حممد مجال السيد عزاز

   اجليزة خامس داليا حممد ابراهيم فتحى ابراهيم سامل
   اسوان اول حممود ابراهيم امساعيل امحد الطارورى

   اجليزة ثالث حسن حممد حسن امحد حسن السيد
   التعليم القسم االول رضوى عثمان حممد عثمان الدروى

   رئاسة اجلمهورية سلمى نعيم سعيد على التحيوى
   كوم محادة حممد رمضان عطيه رمضان هاشم

   قنا ثالث عمرو عبادى الطيب حممد
   اسوان ثان عصام عبد الباسط عبد الصمد زكى
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   اسوان اول الفتوححممد راجح ابراهيم ابو 
   اسنا عبد اهلل صالح عبد اهلل حممد

   دسوق حممد مصطفى عبد الغنى الشعراوى
   اسوان اول حممد امحد حسني حممد حامد

   النقل ثان امحد عبد الغفار رشوان على
   ابو تشت مصطفى حممود مصطفى حسن عبد احلليم

   ثاناسوان  فرحات عبد املنعم فرحات الدجوى
   النقل ثان نورهان عثمان حممد عثمان بقله

   كوم امبو امحد مندى محزه حممد
   القنطرة شرق عالء حممد امحد امحد عثمان

   كوم امبو طارق فوزى امحد فضل
   اكتوبر اول 6 امساء محدى امحد سعد اهلل
   املنيا ثالث امحد ماهر عيد على ابراهيم

   ارمنت حممود صاحل حممود الشافعى
   ملوى ملياء عالء عبد اجلواد حممد عبد اجلواد

   االوقاف هبه سعيد على العفيفى
   مطوبس حممد ابراهيم امحد قطب شاهني

   شرم الشيخ هدير حممد عبد احلميد حممد عبد الرسول
   اجليزة خامس نيفني سعيد حممد عفيفى امحد

   كوم امبو امساعيل امحد امساعيل عفيفى عثمان
   الفيوم اول حممد امحد حممد عباس بركة

   ميت غمر ثان ريهام السيد امساعيل مامون عساكر
   االسكندرية للنقل واالتصاالت نهلة ماهر امحد حممد امحد الرويين

 
 ة(من)املادة الثا

 . عبيدي مساعد نيابة الي نيابة اخلارجةاألستاذ / حممد زين العابدين حسني  نقل
 
 ة( تاسع )املادة ال

النيابــة االتية امساؤهم بعد اىل اإلدارات وفروعها واملكاتب والنيابات   معاوني نقل السادة  
 -منهم:  املوضحة قرين كل  

   التعليم العاىل هبه اهلل محدى حسن حممد احللفاوى
   الزراعة ثانى جيالن هشام فؤاد عبد الرازق

   التعليم القسم الثالث ريهام عيسى زكريا عبد السالم
   سوهاج ثان زينب حسن فراج حممد

   طنطا ثالث بسمه عاصم على سامل
   الشئون املالية والصحة والسكان باحمللة الكربى حممد عباس عبد العزيز احللوجى
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   اجليزة ثان أمحد حسني مصطفى حممد
   التعليم القسم االول حسونة توفيق حسونة حمجوبمنار 

   التعليم القسم الثالث ساره حممد طه حممد رشوان
   جنع محادى اوركيد امحد حممد عبد اللطيف

   السنطة كمال فتحى صالح حممد سعد اهلل
   الغردقة وليد حممد الصاحل امني نادى

   ادفو حممد الدوشى شاكر ابو دوح
   اكتوبر ثانى 6 حممد حممود احلسيين يوسفرنا 

   سوهاج اول دينا وحيد عبد احلميد دسوقى صاحل
   شبني الكوم ثالث امحد صربي حممد فوده

 
 ( عاشرة)املادة ال
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