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٢
  

  :حمتويـات العـــدد 

  س مجهورية مصر العربيةـرئيرارا ــق
  رقم الصفحة

  بتعيـين بعـض الـسادة المستـشارين        ٢٠٢٠ لسنة   ٣٩٣قرار رقم   

  ٣  ......................................رؤساء محاكم استئناف 

   بمجلـس الدولـة    بتعيـين منـدوبين    ٢٠٢٠ لـسنة    ٣٩٤قرار رقم   

  ٧  ..................................... ١/١/٢٠١٩اعتبارا من 
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٣

   مصر العربيةمجهوريةرار رئيس ــق
  ٢٠٢٠ لسنة ٣٩٣م ـرق

  اجلمهوريةرئيس 
 بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٦قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ى وعل
   ؛٧/٦/٢٠٢٠وعلى موافقة مجلس القضاء األعلى بجلسة 

  ضه وزير العدل ؛وعلى ما عر
  :رر ـــــق

  )ى ـادة األولـامل( 
  يعين كل مـن الـسادة المستـشارين رؤسـاء محـاكم االسـتئناف بالمحكمـة               

   ، ١١/٧/٢٠٢٠ حتـى    ١/٧/٢٠٢٠الموضحة قرين اسم كـل مـنهم اعتبـارا مـن            
   :وذلك على النحو التالى

  نابليون حبيب غبريـال أبـو الخيـر         /السيد المستشار
  

  سـتئناف القـاهرة   رئيسا لمحكمة ا  
ــى  /السيد المستشار     محمــد محمــد الــسيد عبــد النب

  
  رئيسا لمحكمة استئناف اإلسكندرية   

  عيد عبد الغنى محمد سـويلم نـصر         /السيد المستشار  
  

  رئيسا لمحكمـة اسـتئناف طنطـا      
  فــرج موســـى علــى زاهـــر    /السيد المستشار  

  
  رئيسا لمحكمة استئناف المنـصورة    

ــ  /السيد المستشار   ــة األودنعبـ ــد عطيـ   ده أحمـ
  

  رئيسا لمحكمة استئناف اإلسماعيلية   
ــسعود    /السيد المستشار   ــين م ــدى أم ــى حم   لظم

  
  رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف    

  محمد محمود مصطفى رفعت عرابـى       /السيد المستشار  
  

  رئيسا لمحكمة اسـتئناف أسـيوط     
  محــسن مبــروك إبــراهيم مبــروك  /السيد المستشار  

  
ــسا لمحك ــارئي ــتئناف قن ــة اس   م
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   )الثانيةادة ـامل( 
  يعين كل مـن الـسادة المستـشارين رؤسـاء محـاكم االسـتئناف بالمحكمـة               

التاريخ التالى إلحالـة الـسيد       ١١/٧/٢٠٢٠الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من        
   :وذلك على النحو التالى،  إلى المعاش -محمد محمد السيد عبد النبى / المستشار

  نابليون حبيب غبريـال أبـو الخيـر         /مستشارالسيد ال
  

  رئيسا لمحكمة اسـتئناف القـاهرة     
  عيد عبد الغنى محمد سـويلم نـصر         /السيد المستشار  

  
  رئيسا لمحكمة استئناف اإلسكندرية   

  فــرج موســـى علــى زاهـــر    /السيد المستشار  
  

  رئيسا لمحكمـة اسـتئناف طنطـا      
ــة األودن   /السيد المستشار   ــد عطيـ ــده أحمـ   عبـ

  
  ئيسا لمحكمة استئناف المنـصورة    ر
ــسعود    /السيد المستشار   ــين م ــدى أم ــى حم   لظم

  
  رئيسا لمحكمة استئناف اإلسماعيلية   

  محمد محمود مصطفى رفعت عرابـى       /السيد المستشار  
  

  رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف    
  محــسن مبــروك إبــراهيم مبــروك  /السيد المستشار  

  
  رئيسا لمحكمة اسـتئناف أسـيوط     

  أحمد حسين محمـد إبـراهيم عـالم         /السيد المستشار  
  

ــا ــتئناف قن ــة اس ــسا لمحكم   رئي
   )الثالثةادة ـامل(   

  الموضـحة قـرين اسـم      يعين كل من السادة رؤساء محاكم االستئناف بالمحكمة       
فرج موسـى   /  التاريخ التالى إلحالة السيد المستشار     ٢٢/٧/٢٠٢٠كل منهم اعتبارا من     

   :وذلك على النحو التالى، اش  إلى المع- على زاهر
  نابليون حبيب غبريـال أبـو الخيـر         /السيد المستشار

  
  رئيسا لمحكمة اسـتئناف القـاهرة     

  عيد عبد الغنى محمد سـويلم نـصر         /السيد المستشار  
  

  رئيسا لمحكمة استئناف اإلسكندرية   
ــة األودن   /السيد المستشار   ــد عطيـ ــده أحمـ   عبـ

  
  رئيسا لمحكمـة اسـتئناف طنطـا      

ــسعود    /السيد المستشار   ــين م ــدى أم ــى حم   لظم
  

  رئيسا لمحكمة استئناف المنـصورة    
  محمد محمود مصطفى رفعت عرابـى       /السيد المستشار  

  
  رئيسا لمحكمة استئناف اإلسماعيلية   

  محــسن مبــروك إبــراهيم مبــروك  /السيد المستشار  
  

  رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف    
  مـد إبـراهيم عـالم     أحمد حسين مح    /السيد المستشار  

  
  رئيسا لمحكمة اسـتئناف أسـيوط     

ــشنوانى   /السيد المستشار   ــفيق ال ــد ش ــاروق أحم   ف
  

ــا ــتئناف قن ــة اس ــسا لمحكم   رئي
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   )الرابعةادة ـامل( 
الموضحة قرين اسم كـل      يعين كل من السادة رؤساء محاكم االستئناف بالمحكمة       

نـابليون حبيـب    / السيد المستشار  التاريخ التالى إلحالة     ١٤/٨/٢٠٢٠منهم اعتبارا من    
   : إلى المعاش ، وذلك على النحو التالى- غبريال أبو الخير

  عيد عبد الغنى محمد سـويلم نـصر         /السيد المستشار
  

  رئيسا لمحكمة اسـتئناف القـاهرة     
ــة األودن   /السيد المستشار   ــد عطيـ ــده أحمـ   عبـ

  
  رئيسا لمحكمة استئناف اإلسكندرية   

ــ  /السيد المستشار   ــسعود لظم ــين م ــدى أم   ى حم
  

  رئيسا لمحكمـة اسـتئناف طنطـا      
  محمد محمود مصطفى رفعت عرابـى       /السيد المستشار  

  
  رئيسا لمحكمة استئناف المنـصورة    

  محــسن مبــروك إبــراهيم مبــروك  /السيد المستشار  
  

  رئيسا لمحكمة استئناف اإلسماعيلية   
  أحمد حسين محمـد إبـراهيم عـالم         /السيد المستشار  

  
  لمحكمة استئناف بنى سويف   رئيسا  

ــشنوانى   /السيد المستشار   ــفيق ال ــد ش ــاروق أحم   ف
  

  رئيسا لمحكمة اسـتئناف أسـيوط     
  ةحمدى عبد العـال مـسعود حريـر         /السيد المستشار  

  
ــا ــتئناف قن ــة اس ــسا لمحكم   رئي

   )اخلامسةادة ـامل(   
الموضحة قرين اسم كـل      يعين كل من السادة رؤساء محاكم االستئناف بالمحكمة       

لظمـى حمـدى    /  التاريخ التالى إلحالة السيد المستشار     ١٩/٨/٢٠٢٠منهم اعتبارا من    
   : إلى المعاش ، وذلك على النحو التالى- أمين مسعود

  عيد عبد الغنى محمد سـويلم نـصر         /السيد المستشار
  

  رئيسا لمحكمة اسـتئناف القـاهرة     
ــة األ   /السيد المستشار   ــد عطيـ ــده أحمـ   ودنعبـ

  
  رئيسا لمحكمة استئناف اإلسكندرية   

  محمد محمود مصطفى رفعت عرابـى       /السيد المستشار  
  

  رئيسا لمحكمـة اسـتئناف طنطـا      
  محــسن مبــروك إبــراهيم مبــروك  /السيد المستشار  

  
  رئيسا لمحكمة استئناف المنـصورة    

  أحمد حسين محمـد إبـراهيم عـالم         /السيد المستشار  
  

   اإلسماعيلية رئيسا لمحكمة استئناف  
ــشنوانى   /السيد المستشار   ــفيق ال ــد ش ــاروق أحم   ف

  
  رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف    

  ةحمدى عبد العـال مـسعود حريـر         /السيد المستشار  
  

  رئيسا لمحكمة اسـتئناف أسـيوط     
  عصام الـدين أحمـد محمـد فريـد          /السيد المستشار  

  
ــا ــتئناف قن ــة اس ــسا لمحكم   رئي
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٦

   )السادسةادة ـامل( 
الموضحة قرين اسم كـل      عين كل من السادة رؤساء محاكم االستئناف بالمحكمة       ي

عيد عبـد الغنـى     / المستشار التاريخ التالى إلحالة السيد      ١١/٩/٢٠٢٠منهم اعتبارا من    
   : على النحو التالى لمدة عام قضائى إلى المعاش ، وذلك- محمد سويلم نصر 

ــة األودن   /السيد المستشار ــد عطيـ ــده أحمـ   عبـ
  

  رئيسا لمحكمة اسـتئناف القـاهرة     
  محمد محمود مصطفى رفعت عرابـى       /السيد المستشار  

  
  رئيسا لمحكمة استئناف اإلسكندرية   

  محــسن مبــروك إبــراهيم مبــروك  /السيد المستشار  
  

  رئيسا لمحكمـة اسـتئناف طنطـا      
  أحمد حسين محمـد إبـراهيم عـالم         /السيد المستشار  

  
  رةرئيسا لمحكمة استئناف المنـصو    

ــشنوانى   /السيد المستشار   ــفيق ال ــد ش ــاروق أحم   ف
  

  رئيسا لمحكمة استئناف اإلسماعيلية   
  ةحمدى عبد العـال مـسعود حريـر         /السيد المستشار  

  
  رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف    

  عصام الـدين أحمـد محمـد فريـد          /السيد المستشار  
  

  رئيسا لمحكمة اسـتئناف أسـيوط     
ــف أح  /السيد المستشار   ــد يوس ــوان محم ــد رض   م

  
ــا ــتئناف قن ــة اس ــسا لمحكم   رئي

   )السابعةادة ـامل(   
  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، على وزير العدل تنفيذه 

   ه١٤٤١ ذى القعدة سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى 
   .) م ٢٠٢٠ يولية سنة ١٣الموافق         (                      

  عبد الفتاح السيسى
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  رار رئيس مجهورية مصر العربيةــق
  ٢٠٢٠ لسنة ٣٩٤م ـرق

  اجلمهوريةرئيس 
 بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٧ى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم وعل
   ؛١٥/٤/٢٠٢٠وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون اإلدارية بمجلس الدولة بجلسة 

  وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
  :رر ـــــق

  )ى ـادة األولـامل( 
  كل من السادة األساتذة المنـدوبين      ١/١/٢٠١٩يعين مندوبا بمجلس الدولة اعتبارا من       

   :المساعدين الواردة أسماؤهم بعد ، وهم
  .أحمد رفعت محمد بيومى /  السيد األستاذ-١
  .وائل محمود كمال شماطة عبد اللطيف /  السيد األستاذ-٢
  .أحمد عبد الوهاب حسن خليل / ذ السيد األستا-٣

  أمير مختـار مرسـى أمـين ، وسـابقين         / على أن يكونوا الحقين للسيد األستاذ     
  . المندوبين بمجلس الدولة -منصور ممدوح منصور عبد الرسول / على السيد األستاذ

  .معتز أحمد عبد القادر الخولى /  السيد األستاذ-٤
صور ممدوح منـصور عبـد الرسـول ،         من/ على أن يكون الحقًا للسيد األستاذ     

  . المندوبين بمجلس الدولة -محمد على عبده محمود / وسابقًا على السيد األستاذ
  .محمود أشرف محمود محمد /  السيد األستاذ-٥
  .عاطف ممدوح منصور عبد الرسول /  السيد األستاذ-٦

  .ب بمجلس الدولة  المندو- محمد على عبده محمود / على أن يكونا الحقين للسيد األستاذ
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٨

   )الثانيةادة ـامل( 
 المنـدوب المـساعد    -جمال أبو الدهب يوسف عبد المجيـد        / يعين السيد األستاذ  

  ١/١/٢٠٢٠بمجلس الدولة ، فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة اعتبارا من 
   )الثالثةادة ـامل(  

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، على وزير العدل تنفيذه 
   ه١٤٤١ ذى القعدة سنة ٢٢ر برئاسة الجمهورية فى صد

  ) . م ٢٠٢٠ يولية سنة ١٣الموافق         (                     

  عبد الفتاح السيسى
  
  

  ١٣٠٩ – ١٦/٧/٢٠٢٠ – ٢٠٢٠ / ٢٥٠٥٣ الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ٢٠٢٠ / ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 

 


