
 

  السنة
 ـھ١٩٥

  ١٤٤٣ سنة  شوال٢٢األحد الصادر فى يوم 
 ١١٤ العدد  )٢٠٢٢ سنة مايو ٢٣( الموافق 

 )أ ( تابع 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  مایو ٢٣فى ) أ( تابع ١١٤عدد  ال– الوقائع المصریة    
 

  

٢

  وزارة العدل
  ٢٠٢٢ لسنة ٣١٠٩م ـرقوزير العدل رار ــق

  بتخويل بعض العاملين بهيئة الدواء المصرية 
  صفة مأمورى الضبط القضائى

  وزير العدل
  من قانون اإلجراءات الجنائية ؛) ٢٣(المادة بعد االطالع على 
   بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ؛٢٠١٩ لسنة ١٥١وعلى القانون رقم 
   فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛١٩٥٥ لسنة ١٢٧وعلى القانون رقم 
 بإصدار قانون تنظيم عمليـات الـدم وتجميـع          ٢٠٢١ لسنة   ٨وعلى القانون رقم    

  البالزما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها ؛
   ؛١٤/٤/٢٠٢٢وعلى كتاب السيد الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية المؤرخ 

   :ررـــــق
  )املادة األوىل(

   بصفاتهم الوظيفيـة كـل     -هم  هيئة الدواء المصرية اآلتية أسماؤ    ن ب لويخول العام 
) ٢٣(صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك عمال لنص المادة         -فى دائرة اختصاصه    

  من قانون اإلجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفـة ألحكـام القـانون              
   :ة مهنة الصيدلة وهم  فى شأن مزاول١٩٥٥ لسنة ١٢٧رقم 
  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  محافظة بنى سويف  مفتش صيدلى  عامر مسرى أحمد الريدى ١

  محافظة اجليزة  مفتش صيدلى  ىمينا سمير نسيم الوند ٢

  محافظة اجليزة  مفتش صيدلى  دينا محمد أحمد املتولى فرعون ٣

  محافظة اجليزة  مفتش صيدلى  أميرة مجدى حسن حسني ٤

  محافظة اجليزة  مفتش صيدلى  منير عبد القادر عبد اللطيفهبة  ٥
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٣

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  محافظة اجليزة  مفتش صيدلى  فؤاد حسانني زناتىهبة  ٦

  محافظة اجليزة  مفتش صيدلى  رانيا عبد اخلالق السيد محمود ٧

  محافظة اجليزة  مفتش صيدلى  رحمة رأفت حنفى محمد ٨

  كفر الشيخمحافظة  يدلىمفتش ص  فدا أحمد عوض سكران ٩

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  يوسف سعد عطا اللههبة  ١٠

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  جرمني جرجس جابر ميخائيل ١١

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  ماجد مصطفى عنتر الشيخ يوسف ١٢

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  محمد حلمى محمود عبده فليفلهبة  ١٣

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  علياء على شعبان على ١٤

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  سعد شفيق محمد عمرعزة  ١٥

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  وسام أحمد بركات أبو زيد ١٦

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  سوزى منصور عبد الله بهنسى ١٧

  محافظة كفر الشيخ لىمفتش صيد  أحمد محمد سليم عبد السالم ١٨

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  سعد فؤاد سعد محمد شرف ١٩

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  أبو نعيمهبة جنوان أحمد و ٢٠

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  عالء على إبراهيم بدر ٢١

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  نرمني أبو اليزيد البسطامى محمود ٢٢

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  ء فتحى السيد النحاسجنال ٢٣

  محافظة كفر الشيخ مفتش صيدلى  سعيد عبد السالم سعيد عنتر ٢٤

  محافظة مطروح مفتش صيدلى  نورا شفيق عبد السالم املالح ٢٥

  محافظة مطروح مفتش صيدلى  أمل عصام محمد البغدادى ٢٦

  فظة مطروحمحا مفتش صيدلى  بسنت وجدى محمود البغدادى ٢٧

  محافظة مطروح مفتش صيدلى  والء جمال أحمد املظالى ٢٨

  محافظة مطروح مفتش صيدلى  عبد الرحمن محمد محمد أحمد ٢٩
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٤

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  محافظة مطروح مفتش صيدلى  والء بسيونى السيد محمد العبد ٣٠

  محافظة مطروح مفتش صيدلى  مصطفى محمد غيث ريزة ٣١

  محافظة مطروح فتش صيدلىم  محمد صالح الدين عبد العزيز عرب ٣٢

  محافظة مطروح مفتش صيدلى  محمود خميس مسعود عبد السالم ٣٣

  محافظة مطروح مفتش صيدلى  أحمد عماد الدين كمال يونس ٣٤

  محافظة مطروح مفتش صيدلى  براء عماد حسني عبد الفتاح ٣٥

  محافظة دمياط مفتش صيدلى  فاطمة محمد رشاد عبد القادر هالل  ٣٦

  محافظة دمياط مفتش صيدلى   محمد منير مصطفى مرسىغادة ٣٧

  محافظة دمياط مفتش صيدلى  مصطفى السيد عباس أحمد ٣٨

  محافظة دمياط مفتش صيدلى  إسراء ناصر حسن طه ٣٩

  محافظة األقصر مفتش صيدلى  رينيه صالح بشير خليل ٤٠

  محافظة األقصر مفتش صيدلى  أحمدأحمد صبرى محمد  ٤١

  محافظة األقصر مفتش صيدلى  حمود عوضمرقاوى هالة سالم ش ٤٢

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  آالء نادى سيد على عبد الدامي ٤٣

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  مصطفى محمود أحمد بديوى ٤٤

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  مايكل نبيل ميخائيل حزين ٤٥

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  رانيا عبد مرمي رياض فلبس ٤٦

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  شهيرة عبد احلكيم فواز وقاد ٤٧

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  نانسى عاطف ميشيل زكى ٤٨

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  رحاب ربيع زكى عفيفى ٤٩

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى   فتحى قرشىئمينا هان ٥٠

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  عبير يحى محمد محمد بخيت ٥١

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  انى هاشم محمد هاشمأم ٥٢
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٥

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  وفاء صالح صابر عمر ٥٣

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  رواء محمد مرعى عبد املالك ٥٤

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  إسراء عبد الرحيم عبد احلفيظ عبد الرحيم ٥٥

  أسيوطمحافظة  مفتش صيدلى  هاجر طلعت محمود سليمان ٥٦

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  رومانى نصر شحاتة عبد املسيح ٥٧

  محافظة أسيوط مفتش صيدلى  محمد محمدرمي عماد الدين  ٥٨

  جنوب سيناءمحافظة  مفتش صيدلى  أحمد حامد عبد العزيز أحمد ٥٩

  محافظة جنوب سيناء مفتش صيدلى  عبد الله رياض عبد الفتاح رياض ٦٠

  محافظة جنوب سيناء مفتش صيدلى  ملتعال أحمد احلكيممحمد أحمد عبد ا ٦١

  محافظة جنوب سيناء مفتش صيدلى  د صبرى عبد الفتاح عبد العزيزوعمرو محم ٦٢

  محافظة جنوب سيناء مفتش صيدلى  معتز ضياء الدين أحمد أبو الفتوح احلسينى ٦٣

  محافظة جنوب سيناء مفتش صيدلى  رشا حسن مرسى محمد ٦٤

  محافظة جنوب سيناء مفتش صيدلى   السيد عبد القادرتأمحمد نش ٦٥

  محافظة جنوب سيناء مفتش صيدلى  أحمد رمزى عبد العاطى عبد املقصود ٦٦

  محافظة السويس مفتش صيدلى  سمر سمير طاهر أبو احلسن ٦٧

  محافظة السويس مفتش صيدلى  شيرى ميخائيل عزيز واصف ٦٨

  حافظة السويسم مفتش صيدلى  زينب مجدى محمد اخلضرى ٦٩

  محافظة املنيا مفتش صيدلى  حمد عبد الصبور أحمد سليمأالشيماء  ٧٠

  محافظة املنيا مفتش صيدلى  حمد سيد أحمدأأسامة سيد أحمد  ٧١

  محافظة املنيا مفتش صيدلى  رضوى محمود مجدى محمد عبد الغنى ٧٢

  محافظة املنيا مفتش صيدلى  وضئ أحمد احلداد أمني بدوى ٧٣

  محافظة املنيا مفتش صيدلى   أحمد شعبان عبد الرحمنرشا ٧٤

  محافظة املنيا مفتش صيدلى  محمود مصطفى لطفى مصطفى ٧٥
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٦

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  محافظة املنيا مفتش صيدلى  رضوه حسني على حسني عطيفى ٧٦

  محافظة املنيا مفتش صيدلى  مصطفى حمدى عبد الكرمي قاسم ٧٧

   املنيامحافظة مفتش صيدلى  هايدى عزت إبراهيم فانوس  ٧٨

  محافظة املنيا مفتش صيدلى  مرمي منر وديع ميخائيل ٧٩

  محافظة املنيا مفتش صيدلى  ساندى مالك بشرى صالح ٨٠

  محافظة اإلسماعيلية مفتش صيدلى  والء يوسف محمد حسانني ٨١

  محافظة اإلسماعيلية مفتش صيدلى  غادة شاكر يس محمد ٨٢

  حافظة اإلسماعيليةم مفتش صيدلى  رانيا صبرى جنيدى محمود ٨٣

  محافظة سوهاج مفتش صيدلى  احلسني محمد عبد العزيز محمد ٨٤

  محافظة سوهاج مفتش صيدلى  سهير جمال على عبد الاله ٨٥

  محافظة سوهاج مفتش صيدلى  سماح السيد أحمد منصور ٨٦

  محافظة سوهاج مفتش صيدلى  صموائيل عبد املسيح سبع جرجس ٨٧

  محافظة سوهاج مفتش صيدلى  بد الالهعبد العال أحمد عهبة  ٨٨

  محافظة سوهاج مفتش صيدلى  حجاب ناجح بن حجاب حميد ٨٩

  محافظة سوهاج مفتش صيدلى  محمد خالف محمد خليفة ٩٠

  محافظة سوهاج مفتش صيدلى  محمد بدرى عبد الاله أحمد ٩١

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  إجنى محمد عادل حسن رحومة ٩٢

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  بد الونيس محمد حسندينا مهنا ع ٩٣

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  رحاب عبد احلى محمد على ٩٤

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  غادة أحمد حسن أحمد نصر  ٩٥

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  مروة عزت عبد الفتاح إبراهيم ٩٦

  قيةمحافظة الشر مفتش صيدلى  جنوان موسى سعد عيسى ٩٧

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  القيشاوىمحمد عبد الله حسن  ٩٨
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٧

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  منى عبد الرحيم محمد الهوارى ٩٩

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  سارة جمال هالل محمد ١٠٠

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  رفعت محمد ربيعهبة  ١٠١

  حافظة الشرقيةم مفتش صيدلى  معتز حسني عقل موسى ١٠٢

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  ايرينى بشرى البيب عوض الله إبراهيم ١٠٣

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  هبة عالء الدين عبد العطيم عامر ١٠٤

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  محمد أحمد عبد ربه إمام ١٠٥

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  محسن محمد محمود اجلندى ١٠٦

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  حمود السيد محمد والىم ١٠٧

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  أمنية أحمد محمد سليمان ١٠٨

  محافظة الفيوم مفتش صيدلى  أحمد نظيم عبد الرحمن محمدهبة  ١٠٩

  محافظة الفيوم مفتش صيدلى  أمانى طه محمد عبد التواب ١١٠

  حافظة القاهرةم مفتش صيدلى  همى محمد فخر الدين وهب ١١١

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  رانيا صبرى محمد السيد أحمد ١١٢

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  أمل ممدوح عبد ايد إبراهيم ١١٣

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  ريهام عبد العال السيد عبد العال ١١٤

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  أمل عثمان محمد عثمان ١١٥

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى   محمد عالء الدين محمدألفت ١١٦

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  إيناس سيد أحمد حسن ١١٧

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  شيماء محمود أحمد لطفى ١١٨

  محافظة بور  سعيد مفتش صيدلى   مصطفى كسبهةيسرا السيد جمع ١١٩

  حافظة بور  سعيدم مفتش صيدلى  مايسه محمد فتاح خليل العواد ١٢٠

  محافظة بور  سعيد مفتش صيدلى  أمين خليل محمد خليل ١٢١
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٨

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  محافظة بور  سعيد مفتش صيدلى  غالى ناجى أنيس سعد ١٢٢

  محافظة بور  سعيد مفتش صيدلى  محمد محمد إبراهيم على مزروع ١٢٣

  محافظة بور  سعيد مفتش صيدلى   عبد الفتاح محمدعبد الفتاح محمد ١٢٤

  محافظة بور  سعيد مفتش صيدلى  عطى عبد الله محمدامل عبد عمرو ١٢٥

  محافظة بور  سعيد مفتش صيدلى  رىياسمني أحمد أحمد على البرب ١٢٦

  محافظة املنوفية مفتش صيدلى  مازن محمد شفيق محمد ١٢٧

   محافظات اجلمهوريةجميع مفتش صيدلى  على عبد الله على عبد الله الشاذلى ١٢٨

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  محمد صالحنال السيد  ١٢٩

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  شيرين حمدى محمد على ١٣٠

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  محمود أحمد حفنى محمد ١٣١

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  أحمد سعد خليفة فايد ١٣٢

  جميع محافظات اجلمهورية  صيدلىمفتش  مروة عصام عبد احلميد على ١٣٣

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  مايكل ساويرس حنا ١٣٤

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  مرمي أنسى منصور ١٣٥

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  هبة قطب بركات محمود ١٣٦

  هوريةجميع محافظات اجلم مفتش صيدلى  محمد عاطف محمد عوض حسن ١٣٧

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  إيناس محمد عادل عبد احملسن حسني ١٣٨

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  هالة رمضان على املرسى ١٣٩

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  نورينا ناصر عبد العزيز منصور غنيم ١٤٠

  جميع محافظات اجلمهورية دلىمفتش صي  رحمة عاشور عبد اجلواد عبد احلميد ١٤١

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  سمر ممدوح جابر محمود ١٤٢

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  مينى فوزى محمد عبد الواحد ١٤٣

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  أكرم محمود محمد لبيب  ١٤٤
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٩

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  جميع محافظات اجلمهورية لىمفتش صيد  إميان جمال الدين أحمد الرفاعى ١٤٥

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  مى عادل حسن مكى  ١٤٦

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  أحمد مصطفى عبد العال مصطفى ١٤٧

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  نهال كمال الدين سعيد عبد الرحمن ١٤٨

  ميع محافظات اجلمهوريةج مفتش صيدلى  أمنية أحمد محمد يسن ١٤٩

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  مروة حسني محمد حسن ١٥٠

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  ياسمني محمد يوسف إمام ١٥١

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  كريستينا عادل رزق جرجس ١٥٢

  ات اجلمهوريةجميع محافظ مفتش صيدلى  إميان حسن عبد اللطيف درويش ١٥٣

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  إميان حسن مسلم حسن ١٥٤

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  هانى فتحى محمد ليثى عبد الفتاح ١٥٥

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  شريف رضا عبد العال على ١٥٦

  ع محافظات اجلمهوريةجمي مفتش صيدلى  محمود جالل محمود عبد الرحمن عثمان ١٥٧

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  ملياء جالل فرحات فرحات ١٥٨

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  سامح مصطفى عبد العزيز جزر ١٥٩

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  عبد الله راشد حامد محمود ١٦٠

  ات اجلمهوريةجميع محافظ مفتش صيدلى  صموئيل يحى فرج جاد ١٦١

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  منى زكريا محمد على ١٦٢

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  اندرو عادل إبراهيم حبيب ١٦٣

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  ريهام مسعد عمر محمد ١٦٤

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  ياسمني سمير يوسف محمود ١٦٥

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  دينا محمد أحمد محمد خليل  ١٦٦

  جميع محافظات اجلمهورية مفتش صيدلى  آية رشدى محمد أحمد العجوز  ١٦٧
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١٠

  )املادة الثانية(
 -هم  ؤهيئة الدواء المصرية اآلتية أسـما      تجديد صفة الضبطية القضائية للعاملين ب      )أ  ( 

مـن  ) ٢٣( لنص المادة    ختصاصه، وذلك عمالً  ابصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة      
  قانون اإلجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكـام القـانون           

 : وهم فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ١٩٥٥ لسنة ١٢٧رقم 

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  فمحافظة بنى سوي مفتش صيدلى  محفوظ جنيب محمد عمرو ١

  محافظة بنى سويف مفتش صيدلى  محمد التواب عبد محمد التواب عبد ٢

  محافظة بنى سويف مفتش صيدلى  إسماعيل صابر محمد الرحمن عبد ٣

  محافظة بنى سويف مفتش صيدلى  رفقى محمدى رفق الدين كمال محمد ياسمني ٤

  محافظة بنى سويف مفتش صيدلى  إسكندر عطية إسكندر جورج ٥

  محافظة بنى سويف مفتش صيدلى  اجلواد عبد العظيم عبد مدمح مصطفى ٦

  محافظة بنى سويف مفتش صيدلى  أحمد معوض اللطيف عبد محمد عمرو ٧

  محافظة بنى سويف مفتش صيدلى  حسن سيد احلميد عبد رانيا ٨

  محافظة بنى سويف مفتش صيدلى  ةوهب فهيم مكرم أمير ٩

  محافظة بنى سويف ىمفتش صيدل  حسن محمد الدين عصام هاجر ١٠

  محافظة بنى سويف مفتش صيدلى  متام الفتوح أبو جمال سمر ١١

  محافظة بنى سويف مفتش صيدلى  اجلليل عبد فاروق جمال إسالم ١٢

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  إبراهيم منصور يوسف ماريان ١٣

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  ةوهب حلمة يوسف نظمى جورج ١٤

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  السيد محمد دأحم مروة ١٥

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  حمدأ شاكر ثابت سامح ١٦

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  املعز عبد الوهاب عبد املعز عبد ملياء ١٧
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١١

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  ندى الرحمن عبد الله عبد محمد ١٨

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  العوام سيد فؤاد خالد محمود ١٩

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  حسن محمد محمد شرين ٢٠

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  محمدى مك حامد الله هبة ٢١

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  العال أبو موسى محروس على سمر ٢٢

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  روفائيل زيعز لوسى مير ٢٣

  محافظة القاهرة ش صيدلىمفت  عوض جرجس عطية نرمني ٢٤

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  عرفات على حسني رحاب ٢٥

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  حسن عبد الله محمد وفاء ٢٦

  محافظة القاهرة مفتش صيدلى  هواش الله فرج فرج كمال سوزان ٢٧

  محافظة شمال سيناء مفتش صيدلى  سالم زغلول سعد عادل محمود ٢٨

  محافظة شمال سيناء مفتش صيدلى  حمدان محمد ةعطي أحمد ٢٩

  محافظة شمال سيناء مفتش صيدلى  احللو الله عبد أحمد مصطفى محمد ٣٠

  محافظة شمال سيناء مفتش صيدلى  محمد سليمان نبيل سليمان ٣١

  محافظة شمال سيناء مفتش صيدلى  ةطلب السيد محمد أحمد ٣٢

  حافظة شمال سيناءم مفتش صيدلى ةحماد محمد إسماعيل أمل ٣٣

  محافظة شمال سيناء مفتش صيدلى  يوسف محمد على فائقة ٣٤

  محافظة شمال سيناء مفتش صيدلى  القصاص إبراهيم على سامية ٣٥

  القليوبيةمحافظة  مفتش صيدلى  سليمان محمد السيد ريهام ٣٦

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  إسماعيل الدين جمال لهامإ ٣٧

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  ىعفيف محمد سعيدى عفيف والء ٣٨

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  سويلم محمدى الغن عبد عيد دينا ٣٩
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١٢

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  يوسف السيد الرحمن عبد السيد رحاب ٤٠

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  طالب أبو محمد العظيم عبد رانيا ٤١

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  مجاهد السيد محمد العزيز عبدى م ٤٢

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  خليفة حسنى الطوخ حسن أميرة ٤٣

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  ىسي ىفوز ميلإ كريستينا ٤٤

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  السيد حامد یحمد رانيا ٤٥

  ة القليوبيةمحافظ مفتش صيدلى  یبدو حسانني محمود حسني ملأ ٤٦

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  عطية محمد سعيد ريهام ٤٧

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  الله عبد الرازق عبد فتحى رباب ٤٨

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  عمارة محمد أحمد حمدأ خالد ٤٩

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  ىالهاد عبد إدريس محمد أسماء ٥٠

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  العزيز عبد قاسم دمحم عزة ٥١

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  إبراهيم فؤاد أحمدى أمان ٥٢

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  عامر إمام ىمجد مصطفى ٥٣

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  يقنيى شوق ميشيل نشوى ٥٤

  ليوبيةمحافظة الق مفتش صيدلى  شرموخ زكى رفعت كريستني ٥٥

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  حكيم سعيد يوسف سناء ٥٦

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  ىالهاد عبد أحمد الكرمي عبد نشوة ٥٧

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  على محمد ىزك محمد حمدأ شيرين ٥٨

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  محمد صابر محمد هند ٥٩

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  ىالشوربج محمد نيأم ممدوح محمد منى ٦٠

  محافظة القليوبية مفتش صيدلى  السالم عبد محمد حسن سحر ٦١
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١٣

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  محافظة الوادى اجلديد مفتش صيدلى  ىبشند محمد عمر إسالم ٦٢

  محافظة الوادى اجلديد مفتش صيدلى  السالم عبد سيد أسماء ٦٣

  ظة الشرقيةمحاف مفتش صيدلى  خليل إبراهيم خليل على ٦٤

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  الله عبد ىالشبراو سعيد محمود ٦٥

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  محفوظ أحمد مصطفى أريج ٦٦

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  النيل أبو مرزوق حامد كمال نهال ٦٧

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  حسني العزيز عبد حسني علياء ٦٨

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  مكاوى براهيمإ عاصم شيماء ٦٩

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  مصطفىى الهاد الستار عبد رشا ٧٠

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى هاشم سليم محمد فاطمة ٧١

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  سالم احلليم عبد سالم سماح ٧٢

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  أحمد عبده ربيع مروة ٧٣

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  فرج علىى بيومى بيومى سام أسماء ٧٤

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  محمد ةشحات محمد وليد ٧٥

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  سالم إبراهيم إبراهيم جميل محمود ٧٦

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  ىعفيف الفتاح عبد محمد رضا ياسمني ٧٧

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  طلبة حمدم الدين كمال محمد ٧٨

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  محمد ىسام محمد أحمد ٧٩

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  احلفيظ عبد مصطفى عادل أمين ٨٠

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  أحمد اخلير أبو حمدأ محمود ٨١

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  يوسف كامل إسماعيل محمود ٨٢

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  إمام محجوب محمد خليل أحمد ٨٣
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١٤

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  العال عبد سالم محمد شيماء ٨٤

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  مصطفى حسن البصير عبد أميرة ٨٥

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  محمد ىعل محمد يسرا ٨٦

  محافظة الشرقية دلىمفتش صي  محمد محمد احلميد عبد السيد نها ٨٧

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  رزق أحمد إبراهيم إلهام ٨٨

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  السعود أبو أحمد السيد منار ٨٩

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  على متولى محمد صفاء ٩٠

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  الله جاد السيد محمد الله عبد ملياء ٩١

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  حسن محمد الدين كرم أحمد ٩٢

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  حسن على حمنرال عبد على مروة ٩٣

  محافظة الشرقية مفتش صيدلى  محمد حسن محمد هيثم ٩٤

  محافظة قنا مفتش صيدلى  الرحيم عبد الله عبد عطيتو أحمد ٩٥

  نامحافظة ق مفتش صيدلى  احلسن أبو إبراهيم رشاد عماد ٩٦

  محافظة املنوفية مفتش صيدلى  الدين شمس املعطى عبد العال عبدى هان ٩٧

  محافظة املنوفية مفتش صيدلى  سويد حمدأى شوق محمد ٩٨

  محافظة املنوفية مفتش صيدلى  رزق ىطنطاو أمني أحمد ٩٩

  محافظة املنوفية مفتش صيدلى  فرج أحمد حسنى أحمد ١٠٠

  محافظة املنوفية مفتش صيدلى  السيد حافظ سعيد املنعم عبد ١٠١

  محافظة املنوفية مفتش صيدلى  اجلزير رضا محمد أمير ١٠٢

  محافظة املنوفية مفتش صيدلى  حمد احلميد عبد شحاتة محمود ١٠٣

  محافظة املنوفية مفتش صيدلى  محمد ىفوز محمود ىمصطف ١٠٤

  محافظة املنوفية مفتش صيدلى  القط الرحمن عبد حامد الرحمن عبد ١٠٥
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١٥

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  محافظة املنوفية مفتش صيدلى  النحاس محمد املنصف عبد محمد ١٠٦

  محافظة املنوفية مفتش صيدلى  حسني السيد الرحمن عبد عارف ١٠٧

  محافظة البحر  األحمر مفتش صيدلى  منصور حامد ىحمد نيحس ١٠٨

  محافظة البحر  األحمر مفتش صيدلى  جرجس فخرى موريد فخرى ١٠٩

  محافظة البحر  األحمر مفتش صيدلى  حسني محمود رفعت محمد أحمد ١١٠

  محافظة البحر  األحمر مفتش صيدلى  نيحس محمود محمد الله هبة ١١١

  محافظة البحر  األحمر مفتش صيدلى  حسني أحمد محمد الله هبة ١١٢

  محافظة الفيوم مفتش صيدلى  محمد العزيز عبد املنعم عبد أحمد ١١٣

  محافظة الفيوم مفتش صيدلى  نيقسطنط إبراهيم عازر حنان ١١٤

  محافظة الفيوم مفتش صيدلى  رشا إبراهيم هالل سيد أحمد ١١٥

  محافظة الفيوم مفتش صيدلى  رانيا محمد عبد اجلواد محمود ١١٦

  محافظة الفيوم مفتش صيدلى  فيبى رمسيس صموئيل جرجس ١١٧

  محافظة الفيوم مفتش صيدلى  عالء محمد محمود عبد العليم  ١١٨

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  جومان محمد سعيد سعد حسن يونس ١١٩

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  مها مسعد عبد احلميد الغزالى ١٢٠

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  مصطفى حسن محمد إبراهيم الطوخى ١٢١

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  منى هيبه عبد الله اخلطيب ١٢٢

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  حمد عويضةمنار محمد السعيد م ١٢٣

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  رنيا سعيد العزيز زقزوق ١٢٤

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  سلوى عطية رياض حميده ١٢٥

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  نهاد خليل مصطفى الفجال ١٢٦

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  عيسى علىرشا محمد  ١٢٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  مایو ٢٣فى ) أ( تابع ١١٤عدد  ال– الوقائع المصریة    
 

  

١٦

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  إسماعيل إبراهيم الشقراأميمة  ١٢٨

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  شيماء خليل إبراهيم فطيم ١٢٩

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  أميرة أحمد محمد غامن ١٣٠

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  رباب محمد عبد ايد البنا ١٣١

  فظة البحيرةمحا مفتش صيدلى  تهانى على السعيد زيدان ١٣٢

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  إميان عبد الرحمن إبراهيم شرف ١٣٣

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  لبنى عبد ايد عبد الاله مبروق عباده ١٣٤

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  أسماء فرحات محمد العدوى ١٣٥

  يةمحافظة الدقهل مفتش صيدلى  أحمد محمد محمود أبو النجا طايل ١٣٦

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى  سليمان شعبان صالح سامح ١٣٧

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى  إبراهيم عوض إبراهيم أنوار ١٣٨

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى  حنه محمد أمني سهام ١٣٩

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى  خضر محمود يوسف أحمد ١٤٠

  محافظة الدقهلية ىمفتش صيدل  سرحان حسني ممدوح شيرين ١٤١

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى  محمد الرازق عبد محمود نورا ١٤٢

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى  حطبه الوهاب عبد على نعمات ١٤٣

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى  إبراهيم مصطفى ىفوز ىمرو ١٤٤

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى  الريس عباس الرحمن عبد ىم ١٤٥

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى  عوض الدين صالح محمد ةغاد ١٤٦

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى أحمد على الرحمن عبد أحمد ١٤٧

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى  شعيب إبراهيم محمد غادة ١٤٨

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى  محمد نصير رجب شيرين ١٤٩
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١٧

  دائرة االختصاص الوظيفى  الوظيفة  االســم  م

  الدقهليةمحافظة  مفتش صيدلى  بحيرى يونس على محمد ١٥٠

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى  الرحيم عبد حامد ايدن الزهراء فاطمة ١٥١

  محافظة الدقهلية مفتش صيدلى  اجلمال أحمد حسنني عزيزة ١٥٢

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  صقر محمد السيد رويدا ١٥٣

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  زرير محمود أحمد محمد ١٥٤

  محافظة البحيرة مفتش صيدلى  حماد محمد يوسف داليا ١٥٥

  محافظة الغربية مفتش صيدلى  غلوش القوى عبد السيد القوى عبد ١٥٦

  محافظة الغربية مفتش صيدلى  سالم محمد سالم ميار ١٥٧

  محافظة الغربية مفتش صيدلى  غرابة أحمدى الهاد عبد محمد هيثم ١٥٨

  حافظة الغربيةم مفتش صيدلى  هالل اليزيد أبو متولى محمد سمر ١٥٩

  محافظة الغربية مفتش صيدلى  الهطيل مصطفى منير منير ١٦٠

  محافظة الغربية مفتش صيدلى  السباعي إبراهيم سعيد محمد ١٦١

  محافظة الغربية مفتش صيدلى  دغيدي عنتر مللوم هشام ١٦٢

  محافظة الغربية مفتش صيدلى  اخلولي عطا السيد شيماء ١٦٣

  محافظة الغربية مفتش صيدلى  نيشاه سالم السيد أحمد ١٦٤

  محافظة الغربية مفتش صيدلى  عليان لبيب إبراهيم محمد ١٦٥

  محافظة الغربية مفتش صيدلى  القمري سعد مصطفى ياسر  ١٦٦

  محافظة الغربية مفتش صيدلى  املعطي عبد العزيز عبد على محمد  ١٦٧

  محافظة اجليزة مفتش صيدلى  أحمد سيد محمود جمال دينا  ١٦٨

  محافظة اجليزة مفتش صيدلى  جبر أحمد حمادة حنان  ١٦٩

  محافظة اجليزة مفتش صيدلى محمد إبراهيمى القايات محمد إسراء  ١٧٠

  محافظة اجليزة مفتش صيدلى  عبده السيدأسماء حمدى   ١٧١

  محافظة اجليزة مفتش صيدلى   علىالالهإميان محمد عبد   ١٧٢
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١٨
 

  ةــالوظيف  االســم  م

   الدرجة الثانية-صيدلة إخصائى   محمدى رجائ دمحم يس/ د ١٧٣

   الدرجة الثانية- رقابة حيويةإخصائى   حمدأ صالح محمد  الشيماء/د ١٧٤

  الثالثة الدرجة - رقابة حيويةإخصائى   محمد السيد عبد ربيع طارق /د ١٧٥

   الدرجة الثانية- رقابة حيويةإخصائى   حسن الله عبد حسن  نورهان/د ١٧٦

   الدرجة الثانية- رقابة حيويةإخصائى   الله جاب احلافظ عبد السيد ميرة أ/د ١٧٧

  الثالثة الدرجة - رقابة حيويةإخصائى   حسن محمود طلعت سارة/د ١٧٨

   الدرجة الثانية- رقابة حيويةإخصائى   أنور محمد املنعم عبد سارة/ د ١٧٩

   الدرجة الثانية- ة حيويةرقابإخصائى   الوالي عبد الله عبدى الوال عبد إميان /د ١٨٠

   الدرجة الثانية- رقابة حيويةإخصائى   عوض محمد فايز مروة/ د ١٨١

   الدرجة الثانية- رقابة حيويةإخصائى   إسماعيل جمال محمدى م/ د ١٨٢

   الدرجة الثانية- رقابة حيويةإخصائى   سيد أحمد أسامة بكر أبو /د ١٨٣

   الدرجة الثانية- رقابة حيويةائى إخص  السعود أبو حسني سعيد سمر/ د ١٨٤

   الدرجة الثانية- رقابة حيويةإخصائى   حسيبة إبراهيم محمود أسماء /د ١٨٥

   الدرجة الثانية- صيدلىإخصائى   حسنيى حمد محمد رانيا/ د ١٨٦

  اإلدارة العامة للتفتيش على املصانع

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  احلصري محمود محمدى الغن عبد محمدى إجن /د ١٨٧

  كبير أخصائى - ىإخصائى صيدل  جودة محمد مدحت أمنية /د ١٨٨

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  محبوب عباس ممدوح محمد /د ١٨٩

   الدرجة الثانية- ىإخصائى صيدل  الله عبدى دسوق الاله عبد محمد /د ١٩٠

   الدرجة الثانية- ىإخصائى صيدل  حسن مصطفى بهاءهبة  /د ١٩١

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  حمزة محمود رفعت غادة/ د ١٩٢

   الدرجة الثانية- ىإخصائى صيدل  هدميه أبو على الرحمن عبد حسن أحمد /د ١٩٣

   الدرجة الثانية- ىإخصائى صيدل  متولي حسنى الهاد محمد احلسن /د ١٩٤
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١٩

  ةــالوظيف  االســم  م

  الثالثةلدرجة  ا- ىإخصائى صيدل  حمدي احلميد عبد إبراهيم سمير دنيا/ د ١٩٥

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمد سعد سعيد  مروة/د ١٩٦

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  عثمان ةسالم محمودى  شدو/د ١٩٧

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  أحمد إبراهيم أحمدى  أمان/د ١٩٨

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  طه صالح جميل حنان /د ١٩٩

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  املنعم عبد محمد عادل أمل /د ٢٠٠

   الدرجة الثانية- ىإخصائى صيدل  بدوى محمد كمال محمد  نرمني/د ٢٠١

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  العال أبو السالم عبدى عشير  مرمي/د ٢٠٢

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  ناصفى الهاد عبد وحيد  ريهام/د ٢٠٣

   الدرجة الثانية- ىإخصائى صيدل  جرجس یمجد  كرستينا/د ٢٠٤

   الدرجة الثانية- ىإخصائى صيدل  محمدى صبح سعيد  محمود/د ٢٠٥

   الدرجة الثانية- ىإخصائى صيدل  محمد بالله املعتصم األمير /د ٢٠٦

   الدرجة الثانية- ىإخصائى صيدل  مجاهد أحمد سميرى م /د ٢٠٧

   الدرجة الثانية- ىإخصائى صيدل  جوبمح عيد محمد  أميرة/د ٢٠٨

   الدرجة الثانية- ىإخصائى صيدل  حسن السيدى راض سيد /د ٢٠٩

   الدرجة الثانية- ىإخصائى صيدل  حسن سيد الدين صالح  محمد/د ٢١٠

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  التواب عبد محمد بهيج محمد أحمد /د ٢١١

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  راهيمإب الله عبد محمد خالد  دينا/د ٢١٢

   الدرجة الثانية- ىإخصائى صيدل  أحمد سيد عرفةى مجد محمد /د ٢١٣

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  اجلواد عبد ةجمع طه جنالء /د ٢١٤

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  غالي مفيد رضا  ماريان/د ٢١٥

  الثالثة الدرجة - ىئى صيدلإخصا  دىجن محمد ىدجن شفيق  محمد/د ٢١٦

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمد أحمد الرؤوف عبد معتصم /د ٢١٧
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٢٠

  ةــالوظيف  االســم  م

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  أحمد محمد محمد أحمد /د ٢١٨

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمود حسانني حسن حسام /د ٢١٩

  الثانية الدرجة - ىصيدلإخصائى   هاللى البار عبد كامل جودة مصطفى /د ٢٢٠

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  نصر على بزالع هارونى أمان /د ٢٢١

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  اخلشاب السعيد محمد بكر هند /د ٢٢٢

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  اجلندي محفوظ محمد صالح ندا /د ٢٢٣

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  أحمدى ناج محمد نهال /د ٢٢٤

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  یبدو محمد إبراهيم أحمد نهال /د ٢٢٥

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  عثمان سيد الدين شهاب محمود  دينا/د ٢٢٦

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  توفيق سعيد أحمد توفيق غادة /د ٢٢٧

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  الشربيني أحمد عبده أحمد والء /د ٢٢٨

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  الله جاد محفوظ الله جاد أحمد /د ٢٢٩

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  السيد احلميد عبد محمد عمر /د ٢٣٠

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  أحمد صابر أحمد الرحمن عبد/ د ٢٣١

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  ويبد حسني كامل مصطفى محمد /د ٢٣٢

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  بغدادي محمد حسنى حسام /د ٢٣٣

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  قطب سالم النعيم عبد محمد /د ٢٣٤

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  حسنى حنفى فتح محمد /د ٢٣٥

  الثالثة الدرجة - ىيدلإخصائى ص  همام محمد احملسن عبد داليا /د ٢٣٦

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  الهواري حسن توفيق محمود هبة /د ٢٣٧

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  احلسيب عبد برهان محمد يوسف الله عبد /د ٢٣٨

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  السيد محمد سمير ريهام /د ٢٣٩

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  هالال عبد محمد ماهرى الهوار /د ٢٤٠
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٢١

  ةــالوظيف  االســم  م

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  زيدان عطا إسماعيل سعيد مروة /د ٢٤١

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  رضوى السعيد أحمد محمد/ د ٢٤٢

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  الزيني عمرى مدبول محمد هند /د ٢٤٣

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمد أمنيى البار عبد الغفار عبد /د ٢٤٤

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  جرس لوقا عادل  ماريان/د ٢٤٥

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  یجند البشير محمد  رانيا/د ٢٤٦

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  حسني احملسن عبد الله عبد  أمنية/د ٢٤٧

  الثالثة الدرجة - ىخصائى صيدلإ  محمد عباسى رفاع  محمد/د ٢٤٨

  نيةالثا الدرجة - ىإخصائى صيدل  جيدى ذكى فوزى سال /د ٢٤٩

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  اللطيف عبد أحمد الله عبدى من /د ٢٥٠

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  سالم إسماعيل إسماعيل أحمد /د ٢٥١

  األولى الدرجة - ىخصائى صيدلإ  العفيفي السيد غامن محمود إميان /د ٢٥٢

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  جرجس لبيب جورج  مرمي/د ٢٥٣

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  املعاطي أبو حافظ فايزى  إجن/د ٢٥٤

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  متولي احلميد عبد همام احلميد عبد /د ٢٥٥

  الثانية الدرجة - ىيدلإخصائى ص  فهيم وقيم بشرى مرمي /د ٢٥٦

  كبير أخصائيني - ىإخصائى صيدل  سعده أبو شفيق جمال منى /د ٢٥٧

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  إبراهيم الرحمن عبد محمد سمر /د ٢٥٨

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  إبراهيم محمد إبراهيم  سوسن/د ٢٥٩

  الثالثة الدرجة - ىلإخصائى صيد  كحلهى عرجاو محمد صالح  أحمد/د ٢٦٠

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  الرسول عبد محمد الرسول عبدى سال /د ٢٦١

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  خليل أيوب نصرى  دينا/د ٢٦٢

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  املسيح عبد شحاته جوزيف كرستني /د ٢٦٣
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٢٢

  ةــالوظيف  االســم  م

  الثانية الدرجة - ىدلإخصائى صي  سكندرإ عوض سكندرإ ةأمير /د ٢٦٤

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  غبريال  شاكر ىمجد مينا /د ٢٦٥

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  حماد أحمد إبراهيم محمود /د ٢٦٦

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  ناجي املقصود عبد محسن أشرف ندى /د ٢٦٧

  الثالثة الدرجة - ىصيدلإخصائى   أحمد الرازق عبد سليمان سارة /د ٢٦٨

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  إبراهيم محمد جمال محمود /د ٢٦٩

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  الشحري سيد أحمد سيد محمد  إميان/د ٢٧٠

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  سعيد محمد سيد  محمد/د ٢٧١

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  عارفني علىى الغن عبد السالم عبد رحاب /د ٢٧٢

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  أحمد عياد أحمدى رام /د ٢٧٣

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمد زكريا على مصطفى /د ٢٧٤

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  ايد عبد محمد أحمد آية /د ٢٧٥

  لثالثةا الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمد وجيد عادل /د ٢٧٦

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  جرجس إبراهيم  فايزة/د ٢٧٧

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  عزام السالم عبد مجد جمال محمد /د ٢٧٨

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  مرعى فؤاد محمد السيد مروة /د ٢٧٩

  الثةالث الدرجة - ىإخصائى صيدل  اجلواد عبد محمد عادل إسالم /د ٢٨٠

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  جرجس سميرى سال/ د ٢٨١

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  عبده محمد نبيلى م/ د ٢٨٢

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  جرجس سبع املسيح عبد مينا /د ٢٨٣

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  امللك عبد موريس عادل سمرق /د ٢٨٤

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  رشوان السالم عبد عمر  أحمد/د ٢٨٥

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  حميده الله عبد الرحمن عبد محمود /د ٢٨٦
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٢٣

  ةــالوظيف  االســم  م

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  مارى أنسى لبيب مرقص/ د ٢٨٧

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  احلافظ عبد على فاروق أحمد /د ٢٨٨

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  شعير محمد عبدهى الشربين ازكري إسالم /د ٢٨٩

   اإلدارة العامة ملراقبة األسواق-ثانيًا 

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  الظاهر عبد كامل أحمد /د ٢٩٠

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  الشال السيد بكر أبو السيد /د ٢٩١

  ىخصائإكبير  - ىإخصائى صيدل  الله جاد محمد أحمد السيد عزة /د ٢٩٢

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  النجار محمد محمد مصطفى محمد /د ٢٩٣

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  احلميد عبد عالم سيد  الدينصالح /د ٢٩٤

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  سيد العرب عز حسنى عمرو /د ٢٩٥

  الثالثة الدرجة - ىصائى صيدلإخ  معاركى تهام أحمد عمرو /د ٢٩٦

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمد أحمد الدين عماد أحمد /د ٢٩٧

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  سنجاب بدوى إبراهيم محمد /د ٢٩٨

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  حسني محمد شريف خالد /د ٢٩٩

  الثالثةلدرجة  ا- ىإخصائى صيدل  فؤاد أحمد سعيد أحمد /د ٣٠٠

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  طه الواحد عبد جمال محمد /د ٣٠١

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  الكرمي عبد السيد ممدوح أحمد /د ٣٠٢

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  فراج حسن سيد نادر /د ٣٠٣

  لثةالثا الدرجة - ىإخصائى صيدل  إبراهيم عياد نادى إيهاب /د ٣٠٤

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  بولس سمير كيرلس /د ٣٠٥

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  املنعم عبد الدين عالء محمد الرحمن عبد /د ٣٠٦

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  معوض اجلواد عبد حسن أحمد /د ٣٠٧

  ثةالثال الدرجة - ىإخصائى صيدل  العوضي محمود محمد  مصطفى/د ٣٠٨
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٢٤

  ةــالوظيف  االســم  م

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  عطية محمد عاطف أحمد /د ٣٠٩

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  حسانني أحمد حسانني  أحمد/د ٣١٠

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  فؤاد محمود عمروى رام /د ٣١١

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  جرجس إسحق رفعت شيرى /د ٣١٢

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  السيد املقصود دعب  السيد/د ٣١٣

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  احلماقي أمني أنور أحمد /د ٣١٤

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  مرقص لبيب سيف مكاريوس /د ٣١٥

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمد أحمد محمود كارم /د ٣١٦

  الثانية الدرجة - ىصائى صيدلإخ  ةشحات مسعد زتع مرمي /د ٣١٧

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  جليل بوأ السيد محمد مروة /د ٣١٨

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  مشعل إبراهيم محمود محمد /د ٣١٩

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  الدين علم محمد إبراهيم أسماء /د ٣٢٠

  األولى الدرجة - ىخصائى صيدلإ  شعالن احلميد عبد أحمد إميان /د ٣٢١

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  السالم عبد الفتاح عبدى هد /د ٣٢٢

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  یبدو محمود فؤاد إسماعيل منال /د ٣٢٣

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  سليمان مصطفى سليمان إميان /د ٣٢٤

  الثانية الدرجة - ىصيدلإخصائى   ةشحات أمني جمالى سال /د ٣٢٥

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  قورة السيد الشحات يحيى كمال أسماء /د ٣٢٦

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  سكندرإ عزيز نسيم نادر مينا /د ٣٢٧

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  شاكر أبو محمود حامد محمود /د ٣٢٨

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  ادرالق عبد متولى السيد محمد /د ٣٢٩

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل   فاطمة أبو السيد محروس دينا /د ٣٣٠

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  شحات الرحمن عبد سعيدى سلم/ د ٣٣١

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  جاد مسعد سمير ماجد/ د ٣٣٢
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٢٥

  ةــالوظيف  االســم  م

  األولى الدرجة - ى صيدلإخصائى  تكال شفيق رمسيس ريهام /د ٣٣٣

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  سوريال ةسالمى مشرقى نصح ماريان /د ٣٣٤

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  فرج الله جاب عادل ماريان /د ٣٣٥

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  سيف أبو شفوق منوئيل  سارة/د ٣٣٦

  الثانية الدرجة - ىئى صيدلإخصا  حسن سحقإ فارس فيكتور سارة /د ٣٣٧

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  حسن الرازق عبد يوسف سمر /د ٣٣٨

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  اجلليل عبد العال عبد على  محمد/د ٣٣٩

   اإلدارة العامة للتفتيش على املؤسسات احلكومية-ثالثًا

   الدرجة الثالثة-خصائى صيدلى إ  أبو العينني جادحلمى منى / د ٣٤٠

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمود اخلالق عبد محمد سارة /د ٣٤١

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  يوسف فكرى يوسف ماريان /د ٣٤٢

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمد اللطيف عبد عمرو محمد أنس /د ٣٤٣

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  النبوي على محمد السيدى ادف /د ٣٤٤

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  العظيم عبد املعطى عبد اجلليل عبد رضوى /د ٣٤٥

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  صومع على حسن محمد باسم /د ٣٤٦

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  احلفيظ عبد زيدان األمني أسماء /د ٣٤٧

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  إبراهيم محمود عنتر  أحمد/د ٣٤٨

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  اخلضرى عبده العال عبد عماد إميان //د ٣٤٩

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمود احلميد عبد محمود والء /د ٣٥٠

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  سويلم عبود إبراهيم عمرو /د ٣٥١

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  الطويل ؤادف محمد أحمد إبراهيم /د ٣٥٢

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  خليل إبراهيم محمد رشا /د ٣٥٣

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  انير حسن محمد ىعل محمد /د ٣٥٤
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٢٦

  ةــالوظيف  االســم  م

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  أحمد سيد عباسى شكر أحمد خلود /د ٣٥٥

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  مامإ احلميد عبد أحمد محمد /د ٣٥٦

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  احملسن عبد أحمد رفعت شيماء /د ٣٥٧

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمود فاروق منى /د ٣٥٨

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  الدمرداش فتحى هبة/ د ٣٥٩

  لثانيةا الدرجة - ىإخصائى صيدل  جالل محمد نهى /د ٣٦٠

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  الصمد عبد مصيلحى يوسف /د ٣٦١

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  القادر عبد مصطفى محمد مصطفى /د ٣٦٢

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  اللطيف عبد أحمد محمد الله هبة/ د ٣٦٣

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  خليل إبراهيم محمود داليا /د ٣٦٤

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  العال عبد حسن محمد داليا /د ٣٦٥

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  الناصر عبد جمال عمرو /د ٣٦٦

   اإلدارة العامة لتراخيص املصانع-رابعًا 

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  موسى محمدى الهاد عبد إميان /د ٣٦٧

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  الصعيدي مجد سيد احلاج مروة /د ٣٦٨

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  مرسى أنور سعيد رمي/ د ٣٦٩

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمد الدين صالح محمد جنىإ /د ٣٧٠

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  نوح عباس محمد ميرال/ د ٣٧١

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  شكرى سعيدى اجلوين أشرف  إسراء/د ٣٧٢

   اإلدارة العامة لتراخيص املكاتب العلمية -خامسًا 
  ومخازن ومستودعات األدوية ومراكز الثبات والتكافؤ احليوى

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  الهادي عبد حسني العزيز عبد فاطمة /د ٣٧٣

  ألولىا الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمد على محمود رشا /د ٣٧٤
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٢٧

  ةــالوظيف  االســم  م

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  إبراهيم املنعم عبد أريج/ د ٣٧٥

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  أمنيى مدبول أحمد جيهان/ د ٣٧٦

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  املقصود عبد سالم محسن عمر/ د ٣٧٧

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  شحاتة جمال يرينإ/ د ٣٧٨

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  محمد احلميد عبد إدريس هام/ د ٣٧٩

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  الباروديى الراض عبدى الرفاع أحمد شيماء/ د ٣٨٠

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  إبراهيم صالح أحمد رحس/ د ٣٨١

  الثالثة  الدرجة- ىإخصائى صيدل  الصباغ محمود محمد الدين جمال إسراء /د ٣٨٢

  الثالثة الدرجة - ىإخصائى صيدل  الشافعي إمام شريف عمر /د ٣٨٣

   اإلدارة العامة للشهادات ومتابعة التراخيص-سادسًا 

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  عوضى فاد احمد مهاب/ د ٣٨٤

  كبير أخصائيني - ىإخصائى صيدل  الطويل إسماعيل محمد سهير/ د ٣٨٥

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  الفتاح عبد صالح ياسر أحمد /د ٣٨٦

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  غنام راغب محمد عادل معالى/ د ٣٨٧

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  الله عبد محمد نصر محمد/ د ٣٨٨

  األولى الدرجة - ىإخصائى صيدل  اجلارحي الوهاب عبد محمد شجاأ/ د ٣٨٩

  الثانية الدرجة - ىإخصائى صيدل  زهوى النجد مالج محمد محمود /د ٣٩٠

   اإلدارة املركزية للرقابة الدوائية-سابعًا 

  إخصائى رقابة دوائية ثانٍ  اجلارحي احلميد عبد محمود دعاء ٣٩١

  إخصائى رقابة دوائية ثالث  اد أبو أحمد اد أبو ٣٩٢

  انٍإخصائى رقابة دوائية ث  احلافظ عبد حمدأ السيد هبة ٣٩٣

  إخصائى رقابة دوائية ثانٍ  محمد احلفيظ عبد هبة ٣٩٤

  إخصائى رقابة دوائية أول  احملمدي إبراهيم هالن ٣٩٥
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٢٨

  ةــالوظيف  االســم  م

  إخصائى رقابة دوائية أول  الزهيري كمال رشا ٣٩٦

  إخصائى رقابة دوائية   محمود وحيد ريهام ٣٩٧

  إخصائى رقابة دوائية ثالث  تاوضروس سمير سوزان ٣٩٨

  إخصائى رقابة دوائية ثالث  اللطيف عبد رضا ياسر ٣٩٩

  إخصائى رقابة دوائية ثانٍ  عبيد أحمد ياسمني ٤٠٠

  ثانٍإخصائى رقابة دوائية   محمد محمد ئلو ٤٠١

  إخصائى رقابة دوائية ثالث  السيد محمدى حمد آية ٤٠٢

  إخصائى رقابة دوائية ثالث  أحمد حسانني رحمة ٤٠٣

  رقابة دوائية ثالثإخصائى   حافظ محمد منار سامى ٤٠٤

  إخصائى رقابة دوائية أول  جرجس الله عوض ماريان ٤٠٥

  ثانٍإخصائى رقابة دوائية   فؤاد مصطفىى م ٤٠٦

  ثانٍإخصائى رقابة دوائية   طلعت محمد مى ٤٠٧

  إخصائى رقابة دوائية أول  العزيز عبد مصطفى أحمد ٤٠٨

  لثإخصائى رقابة دوائية ثا  العظيم عبد فتيان إميان ٤٠٩

  ثانٍإخصائى رقابة دوائية   الله عبد احملسن عبد رغدة ٤١٠

  ثانٍإخصائى رقابة دوائية   حمدأ سارة عمر ٤١١

  إخصائى رقابة دوائية ثالث  محسن أحمد محسن حسن ٤١٢

  إخصائى رقابة دوائية ثالث  حسنى محمد نهال ٤١٣

  ثانٍإخصائى رقابة دوائية   العزيز عبد محمد حسام مروة ٤١٤

  إخصائى رقابة دوائية   أحمد أمين رغدة ٤١٥

  ثانٍإخصائى رقابة دوائية   أحمد عادل أحمد ٤١٦

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢سنة  مایو ٢٣فى ) أ( تابع ١١٤عدد  ال– الوقائع المصریة    
 

  

٢٩

 -هم  ؤهيئة الدواء المصرية اآلتية أسـما     تجديد صفة الضبطية القضائية للعاملين ب     ) ب(
مـن  ) ٢٣( لنص المـادة     ختصاصه، وذلك عمالً  ابصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة      

  بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفـة ألحكـام القـانون         قانون اإلجراءات الجنائية،    
 لتـصنيع   بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البالزمـا    ٢٠٢١ لسنة   ٨رقم  

  :مشتقاتها وتصديرها وهم 

  ةــالوظيف  االســم  م

  الثانية الدرجة - ةإخصائى صيدل  محمدى رجائ محمد يس/ د ١

  األولى الدرجة - ةصيدل إخصائى  محمدى الغن عبد محمدى إجن /د ٢

  خصائينيإكبير  - ةصيدلإخصائى   جودة محمد مدحت أمنية /د ٣

  األولى الدرجة - ةصيدلإخصائى   .أحمد إبراهيم أحمدى أمان /د ٤

  األولى الدرجة - ةصيدلإخصائى   محجوب عباس ممدوح محمد /د ٥

  الثانية الدرجة - ةصيدلإخصائى   حسنى الهاد محمد احلسن /د ٦

  الثانية الدرجة - ةصيدلإخصائى   على الرحمن عبد حسن أحمد /د ٧

  الثانية الدرجة - ةصيدلإخصائى   حمزة محمود رفعت  غادة/د ٨

  الثانية الدرجة - ةصيدلإخصائى   بهاء مصطفى حسنهبة / د ٩

  الثانية الدرجة - ةصيدلإخصائى   محمد عبد الاله دسوقى عبد الله/ د ١٠

  الثالثة الدرجة - ةصيدلإخصائى  د محمد مروة سعيد سع/د ١١

  الثالثة الدرجة - ةصيدلإخصائى  دنيا سمير إبراهيم عبد احلميد/ د ١٢

  الثالثة الدرجة - ةصيدلإخصائى  شدوى محمود سالمة عثمان/ د ١٣

  الثالثة الدرجة - ةصيدلإخصائى  محمد صالح أحمد حسن/ د ١٤

  الثالثة الدرجة - ةدلصيإخصائى  محمد خضرى السيد هنطش/ د ١٥

  األولى الدرجة - ةصيدلإخصائى  إميان عبد الهادى محمد موسى/ د ١٦

  األولى الدرجة - ةصيدلإخصائى  مروة احلاج سيد مجد الصعيدى/ د ١٧
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٣٠

  ةــالوظيف  االســم  م

  الثانية الدرجة - ةصيدلإخصائى  رمي سعيد أنور مرسى/ د ١٨

  الثانيةة  الدرج- ةصيدلإخصائى  إجنى محمد صالح الدين محمد/ د ١٩

  الثانية الدرجة - ةصيدلإخصائى  ميرال محمد عباس نوح/ د ٢٠

  الثالثة الدرجة - ةصيدلإخصائى  إسراء أشرف اجلوينى سعيد شكرى/ د ٢١

  األولى الدرجة - ةصيدلإخصائى   حبيبةإيرين جمال شحات/ د ٢٢

  الثالثة الدرجة - ةصيدلإخصائى  سحر أحمد صالح إبراهيم/ د  ٢٣

  الثانية الدرجة - ةصيدلإخصائى  مها إدريس عبد احلميد محمد /د ٢٤

  الثالثة الدرجة - ةصيدلإخصائى  إسراء جمال الدين محمد محمود/ د ٢٥

  الثالثة الدرجة - ةصيدلإخصائى  عمر شريف إمام الشافعى/ د ٢٦

  األولى الدرجة - رقابة حيويةإخصائى  إبراهيم حمزةريهام عبد املنعم / د ٢٧

  األولى الدرجة - ةصيدلإخصائى  أميرة ألفونس شوقى فخرى/ د ٢٨

  الثانية الدرجة - ةصيدلإخصائى   أحمدالرحيممنى محمد عبد / د ٢٩

  الثالثة الدرجة - ةصيدلإخصائى  أحمد عليوة مصطفى عليوة/ د ٣٠

  )املادة الثالثة(
  بتخويـل بعـض    ٢/٢/٢٠٢٢ الصادر فـى     ٢٠٢٢ لسنة   ٩٦٦يلغى القرار رقم    

  . مورى الضبط القضائىأ صفة م- العاملين بهيئة الدواء المصرية
  )املادة الرابعة(

ويعمـل بـه    ، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القـرار          
  . اعتبارا من تاريخ نشره

  ١٠/٥/٢٠٢٢صدر فى 

  وزير العدل 
  عمر مروان/ املستشار
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  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠٢٢ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
٩٠٩- ٢٦/٥/٢٠٢٢ - ٢٠٢١/ ٢٦٠٥٥   

  

 


