
صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
  جنيهات٤الثمن 

  السنة
 الحادیة والسـتـون

   ھـ١٤٣٩ شعبان سنة ٢٩الصادر فى 
 ) م ٢٠١٨ مایو سنة ١٥( الموافق 

  ١٩العـدد 
 )و ( مكرر 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة مایو ١٥ فى )و( مكرر ١٩ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢

  مجهورية مصر العربيةرار رئيس ـق
  ٢٠١٨ لسنة ٢١٩رقم 

  اجلمهوريةرئيس 
 بعد االطالع على الدستور ؛

  ؛١٩٣٧ لسنة ٥٨قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم وعلى 

  ؛١٩٥٠ لسنة ١٥٠قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم وعلى 

  ؛جون بتنظيم الس١٩٥٦ لسنة ٣٩٦القانون رقم وعلى 

  ؛وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء

 :رر ـــــق

 )ادة األوىل ـامل( 

  يعفى عن العقوبة األصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعيـة المحكـوم بهـا               

 محكوم عليهم ، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكـشوف المرفقـة            ٣٣١على عدد   

ى عبد المطلـب مـصطفى      محمد مصطف / خرهم  آمدحت سيد على رياض ، و     / أولهم  

  .وذلك ما لم يكن أى منهم محكوما عليه فى قضايا أخرى
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٣
  

  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

  م القدیمة  ج٩٧١٦/٢٠١٣  ١٩٨٩ ینایر ٣  مدحت سید على ریاض  ١

  النزھةج  ١٦١٢١/٢٠١٣  ١٩٩٣ سبتمبر ٢٧  محمود طھ داخلى مرسى  ٢

   ج التبین٢٢٦٧/٢٠١٣  ١٩٥٨ ینایر ٢٦  عبد العظیم سعد عتریس عبد القادر  ٣

   ج التبین٢٢٦٧/٢٠١٣  ١٩٨٧ أغسطس ٢٩  عبد اهللا محمد السید حسب النبى  ٤

   ج السیدة٧٨٢٦/٢٠١٣  ١٩٩٣ سبتمبر ٢٨  محمد مصطفى أحمد عبد الغنى  ٥

   ج ع شمس١٩٠٩٢/٢٠١٤  ١٩٧٦ یونیو ٢١  ھانى محمد خلیل على  ٦

   ج التبین٢٢٦٧/٢٠١٣  ١٩٨٢ دیسمبر ٢٧  محمد قدرى ثابت محمد  ٧

   ج النزھة١٠١٩٦/٢٠١٥  ١٩٨٥ مارس ١  سن أحمد البدوىمحمود عمر ح  ٨

  الظاھر ج ٣٤٨٠/٢٠١٣  ١٩٧٤ مارس ٣٠  حسام الدین مصطفى محمد إسماعیل  ٩

  دار السالم ج ٢١٧٠/٢٠١٦  ١٩٩٦ سبتمبر ٨  ناصر عیسى فرغلى عیسى  ١٠

   ج دار السالم٢١٧٠/٢٠١٦  ١٩٩٧ فبرایر ٣  ھشام عصام نصر سیف  ١١

   ج ق الجیزة١٨٧٤١/٢٠١٥  ١٩٩٤ دیسمبر ١٩  مماإمام یوسف إمحمود   ١٢

   جنح قصر النیل٩٩٩٣/٢٠١٣  ١٩٨٢ سبتمبر ٢٨  ھانى عبد الفتاح نسیم ریاض  ١٣

   ج بوالق٣٨٤٢/٢٠١٣  ١٩٩١بریل أ ٢١  سعید مجدى حمدى جاد  ١٤

   ج حلوان٦٠٧١/٢٠١٤  ١٩٧٠بریل أ ٨  أیمن على عثمان محمد  ١٥

   ج ع شمس١٤٢٩٧/٢٠١٤  ١٩٩٣ أكتوبر ٤  مؤمن نبیل أحمد مصطفى  ١٦

   ج حلوان٢٦٠١٦/٢٠١٥  ١٩٦٧ یولیو ٣١   صالح مسك عبد اهللاماجدة  ١٧

   ج بوالق الدكرور٢١٤٤٤/٢٠١٤  ١٩٩٥ مارس ١٩  عبد المجید سید عبد المجید فرج  ١٨

   بوالق الدكرور٩٩٥/٢٠١٣  ١٩٨٠ مارس ٢٣  حمادة بدوى محمد محمد  ١٩

   ج العامریة٦٩٣٠/٢٠١٢  ١٩٦٣ دیسمبر ٢١  صبرى حلمى حنا  ٢٠

   ج دمنھور١١٠٠٩٦/٢٠١٣  ١٩٦٠ ینایر ١  مجدى إبراھیم محمد طبیخة  ٢١

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٦ أكتوبر ٢٣  عبد الرحمن عبد اهللا السید عفیفى  ٢٢

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٩٤ یونیو ٦  خالد عاطف محمد على  ٢٣

  ألزبكیة ج ا٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٤ أغسطس ١٤  طارق محمد سالم بدوى  ٢٤
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٤

  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٤ مارس ١٦  أحمد سعید محمد عبد اهللا  ٢٥

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٤ أغسطس ٢٠  أحمد إسماعیل أحمد حسانین  ٢٦

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٧٤ مایو ٢٩  أحمد محمد فتح اهللا الداعوش  ٢٧

  ألزبكیة ج ا٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٤ نوفمبر ٩  أحمد یوسف أحمد یوسف السید  ٢٨

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٤ أبریل ٢٦  سعید عبد الخالق عبد اللطیف عبد القوى  ٢٩

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٧٧ مارس ٢٤  شریف عبد الحافظ راشد محمد  ٣٠

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٦٩ یونیو ٢٠  طارق على سید حسن  ٣١

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٦٢ یولیو ٣١  عادل محمد عبد الحمید محمد الطویل  ٣٢

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٦٦ أكتوبر ٢٢  عاصم حسن محمد محمود  ٣٣

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٦٢ یولیو ١٠  عاطف أحمد محمد مصطفى  ٣٤

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨١ دیسمبر ١٧  عمرو محمد رمضان حسن السید  ٣٥

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٦٨ نوفمبر ٢٦  عالء الدین خلیل المتولى محمد  ٣٦

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٥ مارس ٥  مؤمن محمد أحمد عبد الفتاح  ٣٧

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٧٨ نوفمبر ٢١  ماھر عبد العظیم عبد الحلیم القاضى  ٣٨

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٦٣ نوفمبر ١٥  مام إسماعیلإمحمد حسین   ٣٩

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٩  سبتمبر٢٠  محمد طھ حامد جاه الرسول  ٤٠

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٧٧ دیسمبر ٣١  محمد عدلى حنفى أبوزید  ٤١

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٧٣ ینایر ٩  محمد منصور محمد منصور  ٤٢

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٩١ نوفمبر ١٤  مام محمد أحمدإمحمود جمال   ٤٣

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٨ مارس ١٤  محمود محمد الجمیل عبد اهللا عبد الحلیم  ٤٤

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٩٢ یونیو ٧  مصطفى محمود إبراھیم عبد الرحمن  ٤٥

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٦ نوفمبر ١٤   محمدةنور الدین محمد عطی  ٤٦

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٠ فبرایر ٣  وحید محمد عید مصطفى  ٤٧

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٧٤وفمبر  ن١٠  ولید النصر على فاضل  ٤٨
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٥

  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٤ نوفمبر ٢٤  یاسر رمضان أحمد عبد السالم  ٤٩

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٩٢ ینایر ٢٣  أحمد سمیر مأمون أحمد  ٥٠

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٧٩ مایو ٢٠  عثمان ناجى عبد الحكم نزالوى  ٥١

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٧ مارس١٨   ضرارالحفیظ عبد محمودعمر   ٥٢

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٧٠ فبرایر ٢٤  أشرف أحمد عبد الموجود حسن  ٥٣

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٩٠ یولیو ١٧  أحمد محمد عفیفى محمد عطیوى  ٥٤

  قصر النیلج  ٢٢٣٦/٢٠١٣  ١٩٨٣ أبریل ٢٤  عبد الغنىعید أحمد محمد أحمد   ٥٥

   ج أطفیح٦٦١٦/٢٠١٥  ١٩٧٢ ینایر ١٨  ل عبدهإسماعیل عبده إسماعی  ٥٦

  منشأة القناطرج  ١٢٨٤/٢٠١٥  ١٩٩٥ سبتمبر ٣  سالم فتحى عبد الحمید نصارإ  ٥٧

   ج العجوزة١٢٠٣٣/٢٠١٥  ١٩٨٦ یونیو ٢١  محمود محمد محمود عبد الرحمن  ٥٨

   ج كرداسة٨٦٧١/٢٠١٤  ١٩٨٨ أبریل ١٤  محمد عادل محمد محمد القھاوى  ٥٩

   ج قصر النیل١٥٥٦٧/٢٠١٤  ١٩٩٦ أكتوبر ٢٨  بد الصادق سالمأحمد رضا ع  ٦٠

  بوالق الدكرورج  ٢١٤٤٤/٢٠١٤  ١٩٨٩ نوفمبر ٦  أحمد طھ السید خطاب  ٦١

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٩٠ مارس ٦   عبد المعطىىأیمن ناجى فكر  ٦٢

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٦٩ سبتمبر ٢٣  أحمد محمد حسن أحمد  ٦٣

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٩ ینایر ١  ن حسن أحمدجمعة محمد حسی  ٦٤

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٧٣ یولیو ١٢  سید محمود السید عوض  ٦٥

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٦١ أغسطس ١٩  شریف عبد اهللا على سالم  ٦٦

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٩٠ یولیو ١٢  عنتر سعید فؤاد مراد البتانونى  ٦٧

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٩ ینایر ٢  یسفتحى عویس محمد عو  ٦٨

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٧٦ مایو ٢٠  محمد حسین حسین محمد  ٦٩

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٧٥ ینایر ٤  محمد سلطان حسن سلطان  ٧٠

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨١ یونیو ٢٣  محمد عبد الفتاح محمد حمزة  ٧١

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٩٢ أغسطس ٢٩  محمد عبد اهللا عبده بكرى  ٧٢
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٦

  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٧٩ فبرایر ٢٢  محمد فتحى عبد الباقى سلیمان جمعة  ٧٣

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٧٥ دیسمبر ٢٤  محمد فتحى عبد العزیز طھ خضیر  ٧٤

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨٩ نوفمبر ٢  محمود مصطفى إبراھیم محمد  ٧٥

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٨١بریل أ ١  سینھشام أبو بكر محمود ح  ٧٦

   ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣  ١٩٩٠ سبتمبر ٤  أحمد مجدى السید بسیونى أحمد  ٧٧

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٦ سبتمبر ٢٩ أیمن كمال عویس فرج  ٧٨

 ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٩ أغسطس ٨ حسین محمد حسین محمد حافظ  ٧٩

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٨مبر  سبت٢٢ ى عیسىخالد عرفات یح  ٨٠

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٣ یونیو ٢٨ خالد قرنى إسماعیل محمد  ٨١

  ج كفر شكر١١٤٩/٢٠١٦ ١٩٦٨ نوفمبر ٣ على إبراھیم محمود على  ٨٢

 شبرا الخیمة ١ ج٢٨٣٠٢/٢٠١٥ ١٩٩٧ ینایر ٩ ھشام مختار رضا عوض متولى  ٨٣

  شبرا٢ ج قسم ٢١٥٨٧/٢٠١٣ ١٩٦٥ أغسطس ٧ محمد فوزى طلبة محمد  ٨٤

  ج الظاھر٣٤٨٠/٢٠١٣ ١٩٦٩ فبرایر ٢٨ إیھاب محمد حسن على  ٨٥

  ج األزبكیة١٠٣٢٥/٢٠١٣ ١٩٩١ سبتمبر ٢٨ محمود سعد یاسین عبده قلش  ٨٦

  ج حلوان٣٤٠٥٧/٢٠١٥ ١٩٥٦ دیسمبر ٢٩ نبیل محمدى إبراھیم األشقر  ٨٧

  ج كفر شكر٧١٣٩/٢٠١٥ ١٩٧٩  نوفمبر٩ محمد على محمود عبد الرازق وھدان  ٨٨

  ج شبین القناطر١١٢٣٢/٢٠١٥ ١٩٦٥ نوفمبر ١٣ رضا حبیشى عمارة حسن  ٨٩

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٤ نوفمبر ٥ إبراھیم حسنین أحمد الشحات  ٩٠

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩٥ أكتوبر ٧ أحمد خالد عبد الحى ھاشم  ٩١

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٧ فبرایر ٥ أسامة حسین إبراھیم حسین  ٩٢

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٣ أبریل ١٧ حسن البنا رمضان حسن محمد عوض  ٩٣

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٤ أكتوبر ٢٣ رمضان محمد عبد الھادى محمد  ٩٤

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩٢ مارس ٢٣ سعید فتحى سید على  ٩٥

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٥ مایو ٧ فرید فایز إسماعیل تیمور  ٩٦
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٧

  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٠ أكتوبر ١٣ أشرف عبد اهللا عبد اللطیف بدوى  ٩٧

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٦٦ ینایر ١٣ السید سعید محمد محمد  ٩٨

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩٥ مارس ٨ عبد الرحمن جمال سلیمان عبد العال  ٩٩

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٧٥ سبتمبر ٢ عماد عبد العال محمد عبد العال  ١٠٠

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٧٨ ینایر ٢٠ عوض خمیس ھاشم موسى  ١٠١

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٧٢ مایو ٦ فرحات على أبو فراج عوض  ١٠٢

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٧٩ مایو ١٦ محمد عاطف شعبان العلیمى  ١٠٣

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٧٣یو  ما١٣ مدحت فایق فھمى جاد  ١٠٤

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٧٦ أبریل ٧ ولید عبد الخالق إبراھیم مكرم  ١٠٥

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٦٩ أغسطس ٢٥ أحمد عبد الفتاح عبد النبى زقزوق  ١٠٦

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٨٦ أكتوبر ٥ أشرف أحمد بدوى أحمد  ١٠٧

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٨٠ أبریل ٢ م أحمدالسید أحمد ھاش  ١٠٨

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٧١ أغسطس ٤ جمال على حسن عثمان  ١٠٩

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٧٠ مارس ١ حمدى إبراھیم أحمد عبد الفتاح  ١١٠

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٧٦ مارس ٢٠ خالد أحمد عبد المجید أحمد  ١١١

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٨٧ أكتوبر ١٤ مد إبراھیمصالح حمدى مح  ١١٢

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٧٨ أغسطس ٣١ عبد الحمید أحمد إبراھیم أبو الخیر  ١١٣

  الرمل٢ج١٤٦٥٨/٢٠١٦ ١٩٩٤ یونیو ٧ محمود معوض ثابت جاب الرب عبد العال  ١١٤

 ابر ج سیدى ج١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٨٤ نوفمبر ٧ محمد سعد سالم بسیونى  ١١٥

  ج الرمل٢٦١/٢٠١٤ ١٩٧٤ ینایر ٢٢ عبد الھادى إبراھیم عبد الھادى مصطفى  ١١٦

  الرمل٢ج٣٦٣٢١/٢٠١٣ ١٩٧١ فبرایر ٤ ھشام حسن عبد النبى قطب أبوسمرة  ١١٧

  جابرىسیدج  ١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٨٧ مارس ٢٢ أشرف على على إبراھیم  ١١٨

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٥٥ فبرایر ٨ عمر عوض عمر إبراھیم  ١١٩

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٦٤ فبرایر ٢٧ حسن شعبان حسن أبو الخیر  ١٢٠
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٨

  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٧٤ دیسمبر ١٩ ممدوح الشحات ممدوح عثمان  ١٢١

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٦٩ فبرایر ٢٤ السید جبر اهللا رزق مبروك  ١٢٢

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٥٥ مارس ٩ إبراھیم عبد العزیز على محمد  ١٢٣

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٦٤ یولیو ٦ أحمد عبد الموجود محمد عشماوى  ١٢٤

  ج سیدى جابر١٩٣٠٥/٢٠١٣ ١٩٧٦ دیسمبر ١ أحمد محمد سمیح حسن  ١٢٥

  ج مطروح٥٦٣٣/٢٠١٥ ١٩٨٤ أغسطس ٤ طیفلمحمد السید محمد عبد ال  ١٢٦

  ج ق كفر الدوار٨٤١٩/٢٠١٣ ١٩٦٤ فبرایر ٣ فتحى محمد عطیة طھ  ١٢٧

  ج ق كفر الدوار٨٤١٩/٢٠١٣ ١٩٦٤ فبرایر ٣ مجدى حلمى عبد الحكیم طنطاوى  ١٢٨

  ج ق كفر الدوار٨٤١٩/٢٠١٣ ١٩٦٢ فبرایر ١ جمیل عبد اهللا محمد عبد اهللا  ١٢٩

  ج ق كفر الدوار٨٤١٩/٢٠١٣ ١٩٧٠ مارس ٢٥ شریف السید عبد العزیز مصطفى الجبالى  ١٣٠

  ج م دمنھور٢٩٧٠٨/٢٠١٦ ١٩٦٦ أكتوبر ٢٤  عبد المعطى الشحات الصعیدىةشحت  ١٣١

  ج م دمنھور٣٣٥٩٣/٢٠١٤ ١٩٩٣ ینایر ٢ محمد على عبد الوھاب حجازى الحدینى  ١٣٢

  ج م دمنھور٢٩٧٠٨/٢٠١٦ ١٩٩٧ سبتمبر ١٩ محمد محمود محمد محمود حسین  ١٣٣

  ج شبراخیت١٢٣٤١/٢٠١٥ ١٩٦٤  یولیو٢١ سعد عبد الفتاح إسماعیل خیر اهللا  ١٣٤

  ج شبراخیت١٢٣٤١/٢٠١٥ ١٩٩٠ یونیو ١ عوض عبد الونیس عبد الرحمن محمد بسیونى  ١٣٥

  ج ق كفر الدوار١١٧٧١/٢٠١٣ ١٩٨١ مارس ٢٦ ةصفوت سامى غانم رفعت فیال  ١٣٦

  ج أبو المطامیر٤٦٠٦/٢٠١٥ ١٩٥٨ مایو ٢١ جمال عبد ربھ محمد إسماعیل  ١٣٧

  ج أبو المطامیر٤٦٠٦/٢٠١٥ ١٩٧٤ مارس ٢٧ سینى محمد أبو زیدھشام الح  ١٣٨

  ج شبراخیت١٢٣٤١/٢٠١٥ ١٩٦٠ ینایر ١٢ صبرى على إبراھیم مناع  ١٣٩

  ج شبراخیت١٢٣٤١/٢٠١٥ ١٩٧٩ یولیو ١٨  محروس محمد أبو طاحونھفك  ١٤٠

  ج ق كفر الدوار٨٤١٩/٢٠١٣ ١٩٦٩ أكتوبر ١ أحمد عبده عبد الباقى مصطفى  ١٤١

  كفر الدوارم ج ٦٧٠/٢٠١٤ ١٩٧٩ دیسمبر ٢٤ األمیر مصطفى على أحمد  ١٤٢

 شرق ج باب ٢٠٠٩١/٢٠١٣ ١٩٨٩ مارس ٢٠ مصطفى محمد حافظ منصور  ١٤٣

  ج أبو المطامیر١٤٩٦٢/٢٠١٤ ١٩٨١ سبتمبر٨ خالد أحمد إبراھیم عبد اهللا  ١٤٤
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٩

  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

 لحمام ج ا١٧٩/٢٠١٥ ١٩٦٣ نوفمبر ١٥ عبد الحمید أحمد محمد الصغیر  ١٤٥

  ج كفر الدوار١١١٣٣/٢٠١٥ ١٩٨٠ نوفمبر ٢ عید عبد الغنى حسن البنا  ١٤٦

  ج كفر الدوار٢١٨١/٢٠١٤ ١٩٨١ یولیو ١٤  أحمد أحمد عبد العزیز الطحانةشحات  ١٤٧

  ج كفر الدوار٢١٨١/٢٠١٤ ١٩٧٠ ینایر ٦ ةمجدى عبد المولى إبراھیم سالم  ١٤٨

  ج ق قلیوب٧٢٩٤/٢٠١٣ ١٩٨٣نیو  یو٤ صابر أحمد على أحمد أبو عرب  ١٤٩

  ج ق قلیوب٧٢٩٤/٢٠١٣ ١٩٧٠ مایو ٢٦ السید أحمد السید إبراھیم محروس  ١٥٠

  ج ق قلیوب٧٢٩٤/٢٠١٣ ١٩٧٧ أكتوبر ٨ ربیع صبرى عبد المعطى عیاد  ١٥١

  ج ق ك الشیخ١٨٢٠/٢٠١٤ ١٩٨١ مارس ١٤ یوسف یوسف عبد الحكیم الشاذلى  ١٥٢

  ج ق دسوق٨٥٩٠/٢٠١٥ ١٩٩٤أغسطس ١٠ ھیم مصطفىأحمد محمد محمد إبرا  ١٥٣

  ج ق ك الشیخ١٨٢٠/٢٠١٤ ١٩٦٩ فبرایر ٩ حمادة عیسى إبراھیم محسن  ١٥٤

  ج ق ك الشیخ١٨٢٠/٢٠١٤ ١٩٧٥ یونیو ٢٣ أیمن على عبد الونیس ناصف  ١٥٥

  ج ق ك الشیخ١٨٢٠/٢٠١٤ ١٩٧٥ فبرایر ٢٨ محمد أمین سالمة الشین  ١٥٦

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩١ سبتمبر ٤  السید أحمد بدیوىأحمد عبد الغنى  ١٥٧

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٨ ینایر ١٣ صالح محمد عبد الحلیم محمد  ١٥٨

  طنطا٢ ج١٧٢٧٣/٢٠١٣ ١٩٧٧ سبتمبر ١٥ طارق رمضان محمد على  ١٥٩

  المنصورة٢ ج١٥٢٥٩/٢٠١٣ ١٩٨٨ ینایر ١٥ محمود عبد النعیم عبد العزیز محمد  ١٦٠

  ج ع اإلسكندریة٣٧/٢٠١٥ ١٩٩٤ فبرایر ١٧ حازم خلیل فھمى محمد  ١٦١

  ج قصر النیل٧٢٣٨/٢٠١٣ ١٩٩٣ نوفمبر ١٧ أحمد إبراھیم إبراھیم حمودة  ١٦٢

  المنصورة١ ج١٠٧٤٦/٢٠١٤ ١٩٩٠ ر ینای٨ أحمد أنیس السید قابیل  ١٦٣

  طنطا٢ ج١٠١٠/٢٠١٤ ١٩٨٦ مارس ١٥ محمد سعید عوض محمد عوض  ١٦٤

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٢ أكتوبر ١٠ إبراھیم عبد اللطیف إسماعیل سالم  ١٦٥

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٦٢ نوفمبر ٤  عبدهةعبد اهللا حسین شحات  ١٦٦

  ج قویسنا٢٨٤٦٦/٢٠١٥ ١٩٩٤ ینایر ١ مصطفى بركات محمد البرویشى  ١٦٧

 ب ج ق قلیو٧٢٩٤/٢٠١٣ ١٩٨٦ نوفمبر ٢٢ محمد على البقلى عامر  ١٦٨
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١٠

  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

  ج ق قلیوب٧٢٩٤/٢٠١٣ ١٩٨٩ فبرایر ٢ ى عید محمود محمدیح  ١٦٩

  ج الظاھر٣٤٨٠/٢٠١٣ ١٩٨٠ یولیو ٢٢ عمرو فتحى مبروك مطر  ١٧٠

  ج قویسنا٨٦٤٢/٢٠١٦ ١٩٦٩ أكتوبر ١٦ السید عبد الرحمن محمد الكیالنى  ١٧١

  ج ق قلیوب٧٢٩٤/٢٠١٣ ١٩٧٧ فبرایر ١ أحمد محمد إبراھیم الدسوقى  ١٧٢

  ج ق قلیوب٧٢٩٤/٢٠١٣ ١٩٩٤ أبریل ١٧ سعید نبیل خیرى عبد العزیز  ١٧٣

  ج السادات١٥٧٩/٢٠١٥ ١٩٦٤ أكتوبر ١٦ مسعد رجب عبد الفتاح قناوى  ١٧٤

  ج مدینة نصر٧٧٩٩/٢٠١٣ ١٩٩٤ مارس ٨ أحمد شمس الدین عبد اهللا محمد الطیار  ١٧٥

  ج السادات١٥٧٩/٢٠١٥ ١٩٦٥ سبتمبر ١٨  محمد العیاطرسمیر عبد النظی  ١٧٦

  ج سرس اللیان٥٨٤٧/٢٠١٤ ١٩٨٨ دیسمبر ١٣ مصطفى عبد العزیز حامد السمرجى  ١٧٧

  ج ق قلیوب٧٢٩٤/٢٠١٣ ١٩٧٨ مارس ١٤ حسن السید إسماعیل حسن  ١٧٨

  ج ق قلیوب٧٢٩٤/٢٠١٣ ١٩٧٢ نوفمبر  ٢٦ رضا عبد الرافع عبد المقصود سید  ١٧٩

  ج ق قلیوب٧٢٩٤/٢٠١٣ ١٩٦٨ سبتمبر ٨ سمیر صبرى فرید كشك  ١٨٠

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٧  ینایر١٥ أحمد حمدى سلیمان تمراز  ١٨١

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩١  یولیو١٠ أحمد سعد حامد ناصف  ١٨٢

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨١ یولیو ١ عزت عبد الرازق عبد الرسول عبد العزیز  ١٨٣

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٤  یونیو١٦  الغفارمحمد إبراھیم عبد الغفار على عبد  ١٨٤

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٠  أغسطس١٠ محمد شوقى سلیمان أبو العال إبراھیم  ١٨٥

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٢ أبریل ٢٥ محمد عفیفى حسن محمد أبو القمصان  ١٨٦

 زبكیة ج األ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٧ ینایر ٩ محمود أحمد عبد الرحمن أمین سلیمان  ١٨٧

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩٢ ینایر ٣ محمود عوض اهللا عوض اهللا محمد  ١٨٨

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٦٤ ینایر ١٥ نبیل عبد اهللا عبد الھادى رأس  ١٨٩

  ج األزبكیة٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٨ سبتمبر ١٥ ھیثم شحاتة شحاتة رمیح  ١٩٠

  المنصورة١ ج٣٠٧٤/٢٠١٤ ١٩٩٢ دیسمبر ٢٠ أحمد إبراھیم أحمد الحنفى  ١٩١

  منصورة٢ ج٩٧٨٨/٢٠١٣ ١٩٨٠ ینایر ٧ فوزى محمد محمد عبد الجلیل  ١٩٢
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١١

  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

  جنح م میت غمر١١٢٩٦/٢٠١٦ ١٩٦٣ مارس  ١٣ مصطفى عبد اهللا حامد أبو الحسن  ١٩٣

  المنصورةجنح م ٢٤٨٦٣/٢٠١٦ ١٩٦٥ دیسمبر  ٢٤ شحاتة إبراھیم السید أبو السعود  ١٩٤

 جنح طلخا ١٦١٦٣/٢٠١٦ ١٩٧٣ أغسطس  ١٧ ى محمدعلى عبد العاطى عل  ١٩٥

 جنح طلخا ٣٧٥٣/٢٠١٧ ١٩٧٠ مارس  ١٠ نشأت على أحمد المتولى  ١٩٦

  المنصورة١ج ٥١٦٩/٢٠١٤ ١٩٩٤ مایو  ١ عالء الشحات أحمد محمد إبراھیم النجار  ١٩٧

 ج ق المنصورة ١٢٨٠٣/٢٠١٤ ١٩٩٥ أغسطس ٥ محمد أحمد حامد محمد السید  ١٩٨

  ج ع إسماعیلیة٢٠/٢٠١٥ ١٩٦٣ فبرایر ٢٥  المتولى أبو المعاطى النجاریسرى  ١٩٩

 جنح م میت غمر ٢٦٥١٧/٢٠١٦ ١٩٦٢ یولیو ٢٣ إبراھیم إبراھیم عبد الرحمن بحیرى  ٢٠٠

  المنصورة١ج ٣٠٧٤/٢٠١٤ ١٩٧٠ سبتمبر ٥ تامر عبد العزیز عبد الفتاح السید  ٢٠١

  المنصورة١ج ٣٠٧٤/٢٠١٤ ١٩٩١یو  ما٣ محمد إبراھیم محمد صبرى إبراھیم  ٢٠٢

 ج م غمر ١٦٦٥٥/٢٠١٤ ١٩٥٩ دیسمبر ٢٨ كریم إبراھیم عبد اللطیف عثمان  ٢٠٣

 ج ع المنصورة ٥٤/٢٠١٥ ١٩٨٩ نوفمبر ٢٥ محمد عبد اهللا عبد الجواد الشحات  ٢٠٤

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٥٦ أغسطس ٥ قدرى السید السید البنا  ٢٠٥

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٥ مایو ١٠  أبو النجامحمد صقر الطنطاوى  ٢٠٦

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٩ مارس ١٠ عبد السید عبد المؤمن عارف  ٢٠٧

  ج ع إسماعیلیة٢٠/٢٠١٥ ١٩٨٤ یونیو ٤ رامى لطفى على الموافى  ٢٠٨

 ج مركز دمیاط ٢٠٩٠٦/٢٠١٥ ١٩٧٧ مارس ١٥ ةمحمد التابعى التابعى األوسی  ٢٠٩

 ج ع اإلسماعیلیة ٢٦/٢٠١٥ ١٩٧٢ نوفمبر ٥ ى عبد الرؤوف یوسفولید صبر  ٢١٠

 جنح دمیاط ١٠٦١٣/٢٠١٤ ١٩٦٣ أكتوبر ٢٧ سمیر فتحى حمایل بركات  ٢١١

 ج بورسعید ٣٥٩/٢٠١٤ ١٩٩٣ سبتمبر ٨ ھمحمود عبد اهللا فریز البی  ٢١٢

 ج بورسعید ٣٥٩/٢٠١٤ ١٩٨٢ أغسطس ١٤ مسعد محمد وھبة منتصر  ٢١٣

  الزقازیق١ج ٨٢٦٨/٢٠١٤ ١٩٧٣ مایو ٢٦ د محمد حسین أیوبعبد الواح  ٢١٤

  الزقازیق٢ج ١٨٢١٩/٢٠١٣ ١٩٩٢ دیسمبر ٣١ عبد العاطى السعید عبد العاطى إبراھیم  ٢١٥

 ج مركز الزقازیق ١٣٥٨١/٢٠١٦ ١٩٩٨ مارس ١ عبد اهللا محمود محمد إبراھیم أبو زینة  ٢١٦
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١٢

  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

  الزقازیق٢ج ١٨٢١٩/٢٠١٣ ١٩٩٢ سبتمبر ١ محمد أشرف محمد عبد المنعم  ٢١٧

 جنح القرین ٣٠٦٩/٢٠١٦ ١٩٩٣ یولیو ٢٣ محمد على أحمد السید  ٢١٨

 جنح أبو حماد ٢٢٠٧٧/٢٠١٦ ١٩٧٤ یونیو ١١ مالك حسن حسن عیسى  ٢١٩

 جنح بلبیس٩٤٨٤٨/٢٠١٦ ١٩٧٣ أكتوبر ١ محمد عزت محمدى فرحات  ٢٢٠

 جنح بلبیس ٤٩٨٤٨/٢٠١٦ ١٩٦١ یولیو ٢٠ وجدى عبد الصادق أحمد العوضى  ٢٢١

 ج أبو حماد ٢٦٩٤١/٢٠١٥ ١٩٧٧ یولیو ١٤ أیسر عبد الحمید أحمد یوسف  ٢٢٢

 ج أبو حماد ٢٦٩٤١/٢٠١٥ ١٩٧٤ یونیو ٢٠ محمد عبد الحمید أحمد یوسف  ٢٢٣

 ج ق فاقوس ٥٦١٢/٢٠١٥ ١٩٥٤ یولیو ٣ أحمد حامد محمود حسین  ٢٢٤

 ج ھھیا ١٦٤٥٩/٢٠١٤ ١٩٦٤ دیسمبر ٤ أحمد محمد على حسین رجب  ٢٢٥

 ج مدینة نصر ٧٣٩٩/٢٠١٣ ١٩٩٥ ینایر ٧ عبد المنعم عطیة أبو العالمحمد إسالم   ٢٢٦

 جنح بلبیس ٤٩٨٤٨/٢٠١٦ ١٩٧٩ دیسمبر ٣ حسانین یحى حسانین إبراھیم  ٢٢٧

 ج أبو حماد ٢٤٢٧١/٢٠١٥ ١٩٧٧ ینایر ٦ أحمد حسن محمد إبراھیم سالم  ٢٢٨

 ج أبو حماد ٢٦٩٤١/٢٠١٥ ١٩٩٠ فبرایر ١٢ لعالحسن سویلم محمد السید عبد ا  ٢٢٩

 ج اإلبراھیمیة ١١٩٠٥/٢٠١٦ ١٩٦٥ نوفمبر ٢١ محمد مصطفى عبد الرحمن رضوان  ٢٣٠

 ج الزقازیق ٢٢٩٤٨/٢٠١٦ ١٩٦٦ أبریل ١٠ أحمد محمد طلبة محمد خلیل  ٢٣١

 س٢جنح القرین  ٣٠٦٩/٢٠١٦ ١٩٧٠ یونیو ٤ حامد محمد موسى السید  ٢٣٢

 ج الزقازیق ٢٢٩٤٨/٢٠١٦ ١٩٦٩ سبتمبر ٢٢ بد الغنى على عبد الرحمنمحمود ع  ٢٣٣

 ج أبو حماد ٢٦٩٤١/٢٠١٥ ١٩٧٤ یولیو ٢ إبراھیم عبد الرحمن دسوقى عطایا  ٢٣٤

 ج أبو كبیر ٨٨٢٠/٢٠١٤ ١٩٨٢ ینایر ١٠ أحمد السید غریب سالم  ٢٣٥

 یرج أبو كب ٨٨٢٠/٢٠١٤ ١٩٧٧ سبتمبر ٢٦ راھیم أحمد حسن إسماعیلإب  ٢٣٦

 ج أبو حماد ٢٦٩٤١/٢٠١٥ ١٩٩٦ ینایر ٣ فادى إبراھیم عبد الرحمن دسوقى  ٢٣٧

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٠ أغسطس ٢٥ عصام السید محمد إبراھیم عامر  ٢٣٨

 ج مركز الزقازیق ٢٧٩٠٠/٢٠١٧ ١٩٩٤ أبریل ٢ أندرو ناصف نصحى صلیب  ٢٣٩

 ج ثان الزقازیق٤١٠٩/٢٠١٧ ١٩٧٧ فبرایر ٢٧ إسالم فؤاد محمد إبراھیم قاسم  ٢٤٠
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١٣

  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

 ج ع اإلسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٨٤ سبتمبر ١ أحمد سید محمد وحید الدین أحمد  ٢٤١

 ج ع اإلسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٧٩ سبتمبر ٢١ عادل محمود أحمد عبد العال  ٢٤٢

 ج ع اإلسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٦٩ أغسطس ١٧ محمود محمد داود داود  ٢٤٣

 ج ع اإلسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٩١ یولیو ٢٣ سى محمدعفیفى إبراھیم مو  ٢٤٤

 ج ع اإلسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٨٥ نوفمبر ٢٥ محمود حسن محمد علیوة  ٢٤٥

 ج ع اإلسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٨٨ ینایر ٢٦ محمد حسن حسن إبراھیم ملیحة  ٢٤٦

 یلیةج ع اإلسماع ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٧٨ مارس ٢١ محمد محمد محمد الشھیر محمد الفاتح  ٢٤٧

 ج ع اإلسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٨٩ دیسمبر ١ ماجد محمد سالمة على  ٢٤٨

 ج ع اإلسماعیلیة ٧١/٢٠١٦ ١٩٩٦ مارس ٥ على حمید عبد الجواد محمد  ٢٤٩

 اإلسماعیلیةج ع  ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٨٦ یونیو ٢ أحمد إبراھیم عبد اهللا أحمد  ٢٥٠

  إسماعیلیة٣ج ٣٣١٣/٢٠١٤ ١٩٩٥ سبتمبر ٢٠ دھشان محمد سلیمان محمد  ٢٥١

 ج ع إسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٧٥ یولیو ٢٦ محمد عطیة محمد أحمد خیر اهللا  ٢٥٢

 ج ع إسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٨٥ مایو ٢٠ عماد محمد عاطف عثمان  ٢٥٣

 ج ع إسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٦٨ یولیو ٢٧ نصر جالل إبراھیم حزین  ٢٥٤

 ج ع إسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٩٢ فبرایر ٢١ مصطفى سعید سید سالم محمد  ٢٥٥

 ج ع إسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٨٩ مارس ٧ أحمد فتحى إبراھیم عبده حال  ٢٥٦

 ج ع إسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٩١ أكتوبر ٣١ محمد الفاتح أحمد عبد اهللا محمد محمد  ٢٥٧

 ج ع إسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٨١ سبتمبر ٨ عماد فتحى محمود عبد السالم  ٢٥٨

 ج ع إسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٦٢ مایو ١٦ على حسنإیمان مصطفى   ٢٥٩

 ج ع إسماعیلیة ١٣٥/٢٠١٤ ١٩٧٠ مایو ٩ أشرف سالم صدیق أبو بكر  ٢٦٠

  الضواحىج ٣٩٥٢/٢٠١٤ ١٩٧٦ أبریل ١٨ طارق عبد المنعم على الصایغ  ٢٦١

 ج ع إسماعیلیة ٩٧/٢٠١٦ ١٩٩٥ مارس ٥ عبد الرحمن بكرى محمد بكرى  ٢٦٢

  ج ع السویس١١/٢٠١٥ ١٩٨١ مارس ١٦ رى على شعبانجالء فاروق فك  ٢٦٣

  ج ع السویس١٦٦/٢٠١٣ ١٩٩٥ سبتمبر ٢٥ أحمد محمود إبراھیم عوض اهللا  ٢٦٤
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١٤

  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

  ج ع السویس١٦٦/٢٠١٣ ١٩٦٣ نوفمبر ٨ محسن عبد الحمید الصادق محمد  ٢٦٥

  ج ع السویس١١/٢٠١٥ ١٩٨٤ أكتوبر ٢٨ سعید أمین محمد أحمد  ٢٦٦

  ج ع السویس١٦٦/٢٠١٣ ١٩٧٩ نوفمبر ١٥ د الوھاب محمدمحمد فوزى عب  ٢٦٧

  ج ع السویس٢٠١/٢٠١٤ ١٩٦٢ فبرایر ١ شعبان عبد الرحمن محمد عبد الفضیل  ٢٦٨

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٢ مارس ١٨ على محمد عبد الحمید عبد اهللا  ٢٦٩

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٤ ینایر ١ محمد أبو ضیف كرم أحمد  ٢٧٠

  ج غرب القاھرة١١/٢٠١٥ ١٩٧٧ مارس ٣٠ ماد كمال فراج حسنع  ٢٧١

 ج مدینة نصر ٧٣٩٩/٢٠١٣ ١٩٨٩ أغسطس ٢٤ مصطفى رمضان كامل محمد  ٢٧٢

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩٤ یونیو ٢٦ یاسر جمعة أبو ھشیمة خلف  ٢٧٣

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٧ فبرایر ١٤ أحمد عبد الواحد عبد الصادق الصابر  ٢٧٤

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٧ أغسطس ٢٠ أحمد محمود حامد محمود  ٢٧٥

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٤ مایو ١٠ أسامة أبو ھشیمة عبد الحلیم عبد الجلیل  ٢٧٦

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٠ نوفمبر ٣٠ أسامة مصطفى أحمد محمد  ٢٧٧

 بكیةج األز ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩٠ أغسطس ٩ حمیدة كرم فتحى حمیدة  ٢٧٨

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩١ یولیو ٤ سعد مسعود محمد أحمد  ٢٧٩

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٢ یونیو ٢٤ شعبان حسن محمد شیب  ٢٨٠

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩٢ ینایر ٢ عبد الرحمن إبراھیم على عبد الونیس  ٢٨١

 كیةج األزب ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٩ أغسطس ١٢ عبد اهللا مصطفى أحمد حسن  ٢٨٢

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٥ ینایر ٤ عصام فتحى محمد حسان  ٢٨٣

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٢ مارس ١٥ محمد حسان خالد إبراھیم  ٢٨٤

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٧٤ نوفمبر ٩ یاسر طھ مغازى أحمد  ٢٨٥

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٣ أغسطس ٢٣ أحمد عوض سیف النصر سلیمان  ٢٨٦

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩١ ینایر ١ سام محمد رمضان محمودح  ٢٨٧

 ج إطسا ١٩٧٧٤/٢٠١٤ ١٩٧٩ أكتوبر ٢١ عبد الرحمن على محمد رستم  ٢٨٨
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  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

 ج إطسا ١٩٧٧٤/٢٠١٤ ١٩٦٤ دیسمبر ١٥ رجب عبد العظیم صدیق جبریل  ٢٨٩

 ج إطسا ١٩٧٧٤/٢٠١٤ ١٩٨١ نوفمبر ٢٤  ةحمد معوض محمد خلیف  ٢٩٠

  ج ع غ القاھرة١٥٥/٢٠١٥ ١٩٦٤ دیسمبر ١٥ لیم حسین عبد الجوادرجب عبد الح  ٢٩١

  ج ع غ القاھرة١٥٥/٢٠١٥ ١٩٨٨ ینایر ٢٤ عمر عید صدیق نصر  ٢٩٢

  ج ق المنیا٩٢٠/٢٠١٥ ١٩٩١ أبریل ٦ حسانین إسماعیل حسانین أبو الحسن  ٢٩٣

  ج ق المنیا٩٢٠/٢٠١٥ ١٩٦٧ ینایر ٢٤ سید رشاد محمد عبد اهللا  ٢٩٤

 ج مطاى ٨٤٧٣/٢٠١٣ ١٩٧٤ یونیو ٢ اد مصطفى یوسف حسنعم  ٢٩٥

 ج ع أسیوط ١٤٤/٢٠١٥ ١٩٨٦ نوفمبر ١٧ أحمد عبد العظیم محمد عبد الرحیم  ٢٩٦

 ج ع أسیوط ١٤٤/٢٠١٥ ١٩٨٥ ینایر ١ خالد محمد أمین مزیون  ٢٩٧

 ج ع أسیوط ١٤٣/٢٠١٥ ١٩٧٠ نوفمبر ١٦ محمد إبراھیم محمد سالم  ٢٩٨

 ج أسیوط ١٨٦/٢٠١٥ ١٩٧٥ یونیو ١٠ امل أحمدمھران محمد ك  ٢٩٩

 ج سمالوط ٤٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٨ ینایر ٢ إسماعیل محمد عبد الحمید محمد  ٣٠٠

 ج ع أسیوط ٣٥٠/٢٠١٥ ١٩٩٤ مایو ٣ بكر محمد لقى شحات  ٣٠١

 ج ع أسیوط ١٣٩/١١٤/٢٠١٥ ١٩٨٣ ینایر ٣ یحى جمعة عبد اهللا أبو السباع  ٣٠٢

  ج ع أسیوط٢٠٩/٢٠١٥ ١٩٨٥ أغسطس ٢٠ نوسىأحمد محمد الدریمى الس  ٣٠٣

  ج ع جزئى أسیوط١٩٤/٢٠١٥ ١٩٨٢ یولیو ١٦ صبرى عبد السالم عبد القادر بدر  ٣٠٤

  ج ع أسیوط١٤٣/٢٠١٥ ١٩٧٩ دیسمبر ١٠ علم صالح سلیم صالح  ٣٠٥

  ج ع أسیوط١٤٣/٢٠١٥ ١٩٩٠ مارس ١ محمد حمدى عبد الرحمن حسین  ٣٠٦

  ج ع أسیوط١٤٣/٢٠١٥ ١٩٩٣ دیسمبر ٢١ محمد شوقى ربیع عباس  ٣٠٧

  ج ع أسیوط١٠/٢٠١٥ ١٩٧٩ دیسمبر ١٢ مصطفى على أمین عبد الرحمن  ٣٠٨

  ج ع أسیوط٢٢١/٢٠١٥ ١٩٨٨ فبرایر ١٨ عصام محمد كامل عسقالنى  ٣٠٩

 ج ع أسیوط ١٧٦/٢٠١٥ ١٩٨٨ أكتوبر ١٠  فھیم علىحسینعلى   ٣١٠

 ج ع أسیوط ١٨٥/٢٠١٥ ١٩٨٦ر  سبتمب١ فؤاد أحمد فھمى جبر الصیاد  ٣١١

 ج ع أسیوط ١٣٢/٢٠١٥ ١٩٦٦ یونیو ٢٦ عونى عبد العزیز عبد الستار على  ٣١٢
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  القضیــة  تاریخ المیــالد  االســــــــــــــم  م

 ج قسم المنیا ٩٧٩٢/٢٠١٥ ١٩٨٩ أغسطس ٦ محمد صالح الدین محمد حسن  ٣١٣

 ج ع أسیوط ٣٤٩/٢٠١٥ ١٩٧٢ أكتوبر ١٧ عبد الرحمن محمود عبد اهللا حمد  ٣١٤

 ج ع أسیوط ٣٥١/٢٠١٥ ١٩٦٩ نوفمبر ٤ سینیحى أحمد عبد الفتاح ح  ٣١٥

  ج ع أسیوط٢٠٣/٢٠١٥ ١٩٧١ دیسمبر ١٣ صالح عبد التواب إسماعیل آدم  ٣١٦

  ج ع أسیوط١٩٤/٢٠١٥ ١٩٥٥ أغسطس ١٢ عبد الناصر عالم عبد الناصر حسن  ٣١٧

 یوطس ج ع أ٢٠٣/٢٠١٥ ١٩٧٣ دیسمبر ٣ محمد محفوظ عبد الحكیم أحمد  ٣١٨

  ج ع أسیوط١٧٦/٢٠١٥ ١٩٨٨ ینایر ٣٠ ل صبرة محمدعاطف عبد العا  ٣١٩

  ج ع أسیوط٣٥١/٢٠١٥ ١٩٦٣ یونیو ٥ جمال أحمد على حسین  ٣٢٠

  ج ع أسیوط٤٠٣/٢٠١٥ ١٩٧٥ یولیو ١٣ أشرف حمدى عبد العزیز عبد الرحیم  ٣٢١

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٨ سبتمبر ٢٠ راضى رضوان راضى جاب اهللا  ٣٢٢

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩١ أبریل ٢٦ یمانسید فضل سید سل  ٣٢٣

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٧ أبریل ٨ على عبد الوھاب حیدر مرسى  ٣٢٤

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٠ یونیو ٢٧ محمد أحمد أحمد عبد اهللا على  ٣٢٥

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٨٣ یونیو ٦ صابر بدرى عالم محمد  ٣٢٦

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩٠ أغسطس ١٢ سیدعمر محمد أشرف شعبان   ٣٢٧

 ج األزبكیة ٨٦١٥/٢٠١٣ ١٩٩١ فبرایر ٤ عبد الناصر جمال الجرزاوى سعد اهللا  ٣٢٨

 ج م المراغة ١٠٢٥٨/٢٠١٥ ١٩٧٨ سبتمبر ١١ أحمد السید أحمد السید حسن  ٣٢٩

  أخمیم٢ج ق  ٤٩٣٠/٢٠١٤ ١٩٩٦ سبتمبر ٢٥ عبد اهللا ناصر كمال عبد الرحیم  ٣٣٠

  ج ع أسوان٢٤/٢٠١٥ ١٩٩٤ مایو ٨ محمد مصطفى عبد المطلب مصطفى  ٣٣١
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