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 رار رئيس مجهورية مصر العربيةـق
 ٢٠٢١ لسنة ٣٧٠م ـرق

 رئيس اجلمهورية

  ؛دستور البعد االطالع على 
   ؛ بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له١٩٦٣ لسنة ٧٥القانون رقم وعلى 

  وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
ـــق  :رر ــ

 )املادة األوىل ( 
يا لرئيس هيئة قضايا الدولة كٍل من وكالء الهيئة السادةين عنائب:   
  .عالء عبد الفتاح إبراهيم تركى  -١
 .أحمد جبر أحمد سالم  -٢
 .السعود الجارحى السيد أبو محمد  -٣
 .ناجى محمد أحمد سعد  -٤
 .عالء أحمد عبد العليم محمد  -٥
 .عادل عبد الفتاح خليفة الفرنوانى  -٦
 .العزيز إسماعيل أحمد إسماعيل عبد  -٧
 .ربيع عبد الحميد سلطان محمد  -٨
 .رمضان السيد أحمد حسين  -٩

 .فرج جالل فرج عبد الصادق  -١٠
 .عماد زكى ويصا جبره  -١١
 .إيهاب حسن هاشم حسن  -١٢
 .ى عاقول لوحمدين رفعت مت -١٣



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣

 .بشير نور الدين أحمد سعد  -١٤
 .طوسون رمضان السيد مطاوع  -١٥
 .جاد محمد شوقت إبراهيم زمزم  -١٦
 .سيد محمد عمر بكر  -١٧
 .حسين عطيه أحمد فواز  -١٨
 .بليغ حمدى محمود إبراهيم الزهوى  -١٩
 .أحمد أحمد محمد إبراهيم عياط  -٢٠
 .أحمد إبراهيم محمد عبد الحميد  -٢١
 .شاكر محمد محمد الحمامصى  -٢٢
 .أحمد سليمان أحمد كرم اهللا  -٢٣
 .عاطف مسعود بسيونى قمبر  -٢٤
 .زيد أبو محمود مصطفى عبد التواب  -٢٥
 .ى عبد المهدى عرفه ونأيمن بسي -٢٦
 .مصطفى الحسينى محمد  -٢٧
 .خيرى نوح أحمد إبراهيم  -٢٨
 .حمدى رمضان سلومه محمد  -٢٩
 .أحمد فؤاد عبد الرحمن محمد  -٣٠
 .لعاطى حمدان احسام عمر عبد  -٣١
 .حسن عبد العزيز عبد العظيم دسوقى  -٣٢
 .هشيمة محمود حسن أبو محمد  -٣٣
 .محمد توفيق أحمد شعبان  -٣٤
 .هشام مجدى سالم ماضى  -٣٥



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٤

 .ر جمعة عبد الوكيل خطاب عم -٣٦
 .محمد حلمى محمد أحمد  -٣٧
 .الفتوح أحمد محمد أبو أحمد  -٣٨
 .مام السيد إطارق عبد الحميد  -٣٩
 .بالل عبد الونيس عبد القوى الباللى  -٤٠
 .أحمد عبد الفتاح أحمد شهود  -٤١
 .محمود عبد الرؤوف محمد إبراهيم  -٤٢
 .ياسين عبد الفتاح محمود على  -٤٣
 .محمد فاروق محمد على المصرى  -٤٤
 .عصام محمد على هاشم  -٤٥
 .وليد صالح حسين عبده سعد  -٤٦
 . اللهلوبى عامريحيى عزمى  -٤٧
 .أحمد عبد الحليم أحمد المغربى  -٤٨
 .أحمد سعيد عباس محمد  -٤٩
 .ضياء الدين عز الدين فهمى حافظ  -٥٠
 .ياسر محمد سيد حسن مؤمن  -٥١
 .إبراهيم محمود محمد عبد الحافظ  -٥٢
 .حسين أحمد سلطان عبد الرحيم  -٥٣
 .عبد اهللا محمد محمد صابر  -٥٤
 .حسن فرغلى عبد الودود أحمد الشاذلى  -٥٥
 .عبد الاله أحمد الراوى عيسى  -٥٦
 .محمد أحمد الصاوى محمد الشاذلى  -٥٧



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٥

 .محمد بكر سيد مهران  -٥٨
 .عصام عبد النبى عبد الكريم رميح  -٥٩
 .محسوب صابر أحمد على  -٦٠
 .رمضان شحاتة عبد الحميد صالح  -٦١
 .على محمد إبراهيم شمسية  -٦٢
 .مود زهرة بدير بدير مح -٦٣
 .جمال حسنين محمد عبده غزال  -٦٤
 .حمدى أحمد محمد دياب  -٦٥
 .نصر عمر محمد مصطفى العشماوى  -٦٦
 .الفتوح المالح أبو عمرو محمد سيد  -٦٧
 .زيد أحمد أبو إيهاب سعد  -٦٨
 .توفيق نصر اهللا نصر خليل  -٦٩
 .عبد العليم عبد الرحمن عبد السالم عبد العليم  -٧٠
 .إبراهيم أحمد غريب محمد  -٧١
 .ن عبد السالم عبد السالم فايد عبد الرحم -٧٢
 .شريف بيومى منصور السيد  -٧٣
 .فيصل ماهر أمين مدكور حماد  -٧٤
 .سليمان على سليمان على  -٧٥
 .صالح الدين أمين جعفر محمود  -٧٦
 .محمود محمد عبد الخالق سالم خضر  -٧٧
 .العينين العريان أبو أحمد كمال سعد  -٧٨
  .السيد إبراهيم درويشإبراهيم  -٧٩



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٦

 .شريف أبو م إبراهيم توفيق إبراهي -٨٠
 .يوسف جمعة غريب خليفة  -٨١
 .جمال عشرى أحمد محمد حسن  -٨٢
 .مصطفى محمد نصير قنديل  -٨٣
 .خالد عيسى إبراهيم محمد  -٨٤
 .فوزى حسين هاللى عبد العال  -٨٥
 .مصطفى أحمد أحمد عبد الجواد  -٨٦
 .أمين أمين محمد أحمد مصطفى  -٨٧
 .عبد الحكم محمد أحمد حسن الضامر  -٨٨
 .متعال محمد إبراهيم إبراهيم عبد ال -٨٩
 .على عبد الغنى عبد العزيز محمد  -٩٠
 .خالد محمد أحمد محمد  -٩١
 .محمد عبد الستار خطاب جبريل  -٩٢
 .أحمد سيد محمد متولى  -٩٣
 .سعد عبد الوهاب أحمد هانى  -٩٤
 .رضا على السيد الخولى  -٩٥
 .عمر محمد محمد على  -٩٦
 .كامل توفيق حامد الصالحى  -٩٧
 .لمياء حسن راتب نصر إبراهيم  -٩٨
 .ش عمر محمود عمر دروي -٩٩

 .ناجى محمد حسن مرزوق عباس  - ١٠٠
 .معتز سيد محمد أحمد عفيفى . د - ١٠١
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٧

 .على محمد عبد المنعم فاوى  - ١٠٢
 .شريف على عبد الفتاح محمد  - ١٠٣
 .أيمن محمد عبد الفتاح عبد اهللا  - ١٠٤

  )املادة الثانية ( 
   : لهيئة قضايا الدولة كٍل من المستشارين بالهيئة السادةيعين وكيالً

 . محمد فاروق أحمد عمرو  -١
 . عالء تمام مهنى تمام  -٢
 . باسم الفونس شوقى غبور  -٣
 . أحمد فراج محمد دياب  -٤

  )املادة الثالثة ( 
   :بالهيئة السادة )أ(يعين مستشارا بالهيئة كٍل من المستشارين المساعدين من الفئة 

 .عبد ربه أحمد عبد ربه عبيد  -١
 .مصطفى كامل على طه  -٢
 .مايكل ميالد سامى نجيب  -٣
 .ن عثمان السيد حسالسيد  -٤
 .محمد عبد الجواد الشبراوى عوض  -٥
 .أحمد مصطفى محمد سالمة الزينى  -٦
 .محمود مختار عبد الودود محمد  -٧
 .هشام أحمد محمد الشافعى  -٨
 .تامر عبد المنعم محمد عبد العزيز  -٩

 . محمود يوسف أمين عانوس سامر -١٠
 .محمود يحيى على حفنى الشرقاوى  -١١



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٨

 .إبراهيم أسامة إبراهيم عبد المجيد  -١٢
 .عالء منصور محمود سيد  -١٣
 .محمود إبراهيم سيف محمد  -١٤
 .السيد متولى عبد الفتاح السيد البارودى  -١٥
 .محمد رمضان على أحمد  -١٦
 .وفاء حامد عبد المغنى عوض اهللا  -١٧
 .باسم صابر عجيب حبيب  -١٨
 .أحمد كامل خليل أحمد . د -١٩
 .أحمد خضر سيد ثابت  -٢٠
 .عبيد عبد المولى عبد الاله بدر  -٢١
 .عبد اهللا لينا أحمد أحمد  -٢٢
 .عبد اهللا محمد عبد اهللا درويش  -٢٣
 .عمر عبد الستار عبد الرازق صابر  -٢٤
 .منال عبد الصبور خلف اهللا محمد  -٢٥
 .أحمد محمد قطب محمد حسين بالل  -٢٦
 .أحمد شلبى محمد سيد أحمد  -٢٧
 .أحمد شوقى مختار الدرسة  -٢٨
 .محمود عبد العزيز عبد الرحمن عبد الرحمن  -٢٩
 . قمبر هناء سيد إبراهيم عبد الغنى -٣٠
 .حسن جمال عليش شعبان النقيب  -٣١
 .محمود محمد سمير إبراهيم بدران  -٣٢
 .عبد المنعم حسين محمد قنديل  -٣٣



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٩

 .مصطفى لطفى على أمين  -٣٤
 .محمد عبد الحميد عبد الفتاح الجوهرى  -٣٥
 .أحمد محمد جالل على مصطفى  -٣٦
 .خالد محمد صدقى رجب  -٣٧
 .وائل عادل ملك عبد المالك  -٣٨
 .أيمن محمد حسين جودة  -٣٩
 .رق خليفة عزيز جورجى طا -٤٠
 .الوفا عبد المحسن يوسف أحمد أبو  -٤١
 .محمد جمال عبد المنعم عبد الرحمن  -٤٢
 .عبد الرحمن فاروق محمد الجناينى  -٤٣
 .أحمد على سالم حسن . د -٤٤
 .شيريهان الدرمللى عبد الرزاق محمد  -٤٥
 .باسم زكريا يوسف الشال  -٤٦
 .محمد سالم محمود زيادة  -٤٧
 .مينا مرقص باسيلى صليب  -٤٨
 . أسامة محمد فتحى عبد العزيز محمد -٤٩
 .مصطفى محمد مصطفى مصطفى  -٥٠
 .شريف السعيد عزب حجاج  -٥١
 .على يحيى رشاد محمد عبد اللطيف  -٥٢
 .أحمد عبد الرحمن محمد أحمد خالد  -٥٣
 .السيد ماهر عبد المقصود شاهين  -٥٤
 .محمود جمال محمود إبراهيم عامر  -٥٥



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٠

 .محمود محمد السيد عبد الرحمن عوف  -٥٦
 .جيب أحمد كفافى مصطفى عبد اهللا ن -٥٧
 .هالة إسماعيل محمد السيد عبد النبى  -٥٨
 .إيمان محمد عباس أمين  -٥٩
 .سلوى أحمد لطفى أحمد  -٦٠
 .النجا أبو منى عبد الرحمن محمد  -٦١
 .هيثم جمال أحمد خليل  -٦٢
 .محمد ماهر على المصرى  -٦٣
 .العنين عبد العظيم عفيفى أبو أحمد  -٦٤
 .أحمد محمود عبد العال عزو  -٦٥
 .د محمد عبد السالم محمد أحم -٦٦
 .أحمد على أحمد عيسى طويلة  -٦٧
 .كريم منير محمد يوسف الكركانى  -٦٨
 .أيمن إبراهيم عبد اهللا عوض  -٦٩
 .محمد فؤاد عبد الحميد هنداوى  -٧٠
 .مى مروان عبد اهللا عرفة عطية  -٧١
  .العالشريف محمد محمود عبد  -٧٢

 .أحمد جمال شويمى كيالنى برغش  -٧٣
 .وائل رمضان حنفى مدبولى  -٧٤
 .مان محمود محمد همام عث -٧٥
 .هبة اهللا سيف اهللا حمدى محمد  -٧٦
 .محمد أكرم حجاج محمد عبد اللطيف  -٧٧



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١١

 .مينا سعيد لطفى شنودة  -٧٨
 .منى أسامة محمد األمين  -٧٩
 .أحمد عبد الحافظ على أحمد  -٨٠
 .محمد يوسف عبد القادر عمارة  -٨١
 .محمد أحمد شحاتة السيد  -٨٢
 .وسام حمدى أنور سيد  -٨٣
 .عبد الرحمن محمد إبراهيم  -٨٤
 .ق عيد أسماء فوزى رز -٨٥
 .أحمد عبد اهللا محمود محمد  -٨٦
 .محمد حسن محمود محمد  -٨٧
 .مينا مكارم فرج اهللا ميخائيل  -٨٨
 .الحارث أبو عمرو أحمد عبد الوهاب  -٨٩
 .ليلى على سيد على قاسم  -٩٠
 .مصطفى محمد مصطفى حسن  -٩١
 .عادل ماهر سيد أحمد األلفى . د -٩٢
 .على عبد المولى عبد العزيز عوض رحيم . د -٩٣
 .ان الزغرتى محمد فتحى سليم. د -٩٤
 .عثمان غندور حسين  -٩٥
 .على خلف همام حسن  -٩٦
 .هانى على المغازى على  -٩٧
 .سارة جميل إبراهيم على الجمل  -٩٨



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٢

  )املادة الرابعة ( 
  بالهيئة كٍل مـن المستـشارين المـساعدين   ) أ(يعين مستشارا مساعدا من الفئة    

   :بالهيئة السادة) ب(من الفئة 
 .أحمد سعيد شبل زكى الفقى  -١
 . سعيد متولى عطية باسم -٢
 .أحمد محمد عبد الهادى مصطفى  -٣

  )املادة اخلامسة ( 
   :بالهيئة كٍل من النواب بالهيئة السادة) ب(يعين مستشارا مساعدا من الفئة 

 .محمد حسن محمد على الغرباوى  -١
 .يناس على محمد سليمان إ -٢
 .أحمد هاشم محمد محمد  -٣
  .الغوبارىعبير فؤاد إبراهيم محمد . د -٤

 .حمد حسن عبد القادر حسن م -٥
 .عالء جالل شيمى محمد سالم  -٦
 .على مهدى إبراهيم محمد سليمان  -٧
 .منتصر محمد محمد السيد حسانين  -٨
 .أحمد حسن محمد عبد الحافظ  -٩

 .دينا يحيى درويش مصطفى  -١٠
 .السيد فهيم عبد الستار نشوى  -١١
 .محمد فوزى عبد الظاهر محمود  -١٢
 .محمد عبد اهللا حلمى عبد الحميد  -١٣
 .حمد مصطفى إبراهيم النجار م -١٤



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٣

 .محمد شعبان عبد التواب رجب  -١٥
 .حسام فتحى شعبان الكومى  -١٦
 .إسالم عادل دسوقى محمد  -١٧
 .محمد سيد يس محمد  -١٨
 .آية نشأت حامد محمد  -١٩
 .مى محمد مصطفى حسن  -٢٠
 .ف الدين أحمد على عثمان مندور شر -٢١
 .آيات حسن يونس حسن  -٢٢
 .أحمد عبد المالك جاهين دياب شاهين  -٢٣
 .محمود أحمد محمود نهى  -٢٤
 .آالء محمد خيرى محمد عبد الحميد  -٢٥
 .شريف أحمد السيد حمودة تمراز  -٢٦
 .حاتم محمد كريم عبد المطلب  -٢٧
 .محمد أحمد محمد البكرى  -٢٨
 .هشام محمد سالمة حسن  -٢٩
 .محمد أحمد خالد شديد عبد الجليل  -٣٠
 .حازم عبد المنعم محمد جمال الدين  -٣١
 .محمد مجدى محمد عبد الفتاح سعدون  -٣٢
 .عمرو إبراهيم محمد النعناعى  -٣٣
 .محمود أسامة سعد إبراهيم  -٣٤
 .محمد يحيى فكرى محمد محروس . د -٣٥
 .رامى محمد حسنى أحمد على الصواف  -٣٦



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٤

 .رنا صبحى أحمد زكى الفقى  -٣٧
 .ار إسماعيل مها محمود عبد الغف -٣٨
 . رشدى محمد حسين ةرغد -٣٩
 .ندى مرسى إبراهيم الزهار  -٤٠
 . أحمد على عليوة عمارة هند -٤١
 .م ممدوح محمود عمر ميرا -٤٢
 .القاسم أبو سارة محمد أحمد  -٤٣
 .دينا أحمد فوزى الشمرلى  -٤٤
 .نرمين فوزى على شلبى  -٤٥
 .سلمى على محمود محمد سليمان  -٤٦
 .رضوى حلمى أحمد عبد اهللا  -٤٧
 .الشيماء عبد الغنى عبد العال إبراهيم  -٤٨
 .منال عبد الهادى محمد على  -٤٩
 .محمود سعد جالل أحمد  -٥٠
 .ى عفيفى منال عبد المطلب لطف -٥١
 .خديجة عبد الرحمن سيد حسن  -٥٢
 .محمد عبد الرحيم عبد الحميد عبد العزيز  -٥٣
 .سلمى محمد سعد أمين  -٥٤
 .سها حسين السعيد السراج  -٥٥
 .حنان عبد السميع عبد الخالق محمد  -٥٦
 .هيثم سيد أحمد سيد  -٥٧
 .سارة السيد عبد الحكيم السيد محمود عبد اهللا  -٥٨



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٥

 .سالى محمود محمد العجمى  -٥٩
 .لرءوف محمد على يوسف سمر عبد ا -٦٠
 .ريم طارق محمد زكى الطوخى  -٦١
 .منى يحيى بدوى فرج بدوى  -٦٢
 .ة يلقأبو صالح منصور إسماعيل سالم شيماء  -٦٣
 .بسمة السيد المتولى محمد الطناحى  -٦٤
 .محمود عبد المعز عارف محمد  -٦٥
 .عمرو أحمد محمد عبد المولى  -٦٦
 .لميس شاكر عبد الستار مصطفى  -٦٧
 .كوثر حافظ أحمد عباس  -٦٨
 .يمان شريف عبد العزيز الطنانى إ -٦٩
 .حسن موسى حفناوى مصطفى  -٧٠
 .عالء عصام الدين زكريا عبد الغنى  -٧١
 .حاتم محمد محمد حسانين  -٧٢
 .لمياء رفعت محمود طلبة  -٧٣
 .عبد الفتاح إبراهيم إبراهيم محمد عبد اهللا  -٧٤
 .محمد خيرى على عبد اللطيف درغام  -٧٥
 .ماجدة سيد شكرى محمد فتحى  -٧٦
 .مد نهى حسن محمد أح -٧٧
 .نرمين عبد الناصر محمود عثمان  -٧٨
 .صفية أحمد على طه ريان  -٧٩
 .محمد عبد الراضى البدرى عبد الراضى  -٨٠



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٦

 .إيمان السيد حامد هلولة  -٨١
 .محمد عمر أحمد عمر على السيد  -٨٢
 .محمود رجب محمود مساعد  -٨٣
 .ميسرة على على الجراحى  -٨٤
 .آالء عبد الحميد محمد شباط  -٨٥
 .حسن مصطفى عبد العليم حسين  -٨٦
 .مل عرفة أحمد سيد أ -٨٧
 .هبة خالد أحمد الوصيفى  -٨٨
 .عبد الرحمن محمد أحمد سليمان عليان . د -٨٩
 .اليزيد الشناوى أبو محمد المحمدى  -٩٠
 .خلود على أحمد فهمى على  -٩١
 .محمد محمود أحمد عبد التواب  -٩٢
 .وائل أشرف مسعد سليم عبد السالم  -٩٣
 .رشا عبد البارى عبد اللطيف سعد . د -٩٤
 .واد محمد عبد الجواد عبد الرحمن عبد الج -٩٥
 .نهال سمير السيد عبد القادر  -٩٦
 .نيفين أشرف حسن محمود المغلى  -٩٧
 .صالح الدين جمال حسين على  -٩٨
 .لمياء عبد العظيم توفيق أحمد  -٩٩

 .هرج أبو محمد على فهمى  - ١٠٠
 .محمد محمود أحمد موسى الشيمى  - ١٠١
 .أمينة عاطف خليل عبد العزيز  - ١٠٢



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٧

 .أحمد محمد محمد أحمد  - ١٠٣
 .يز عبد الغفور عبد العزيز عبير عبد العز - ١٠٤
 .ياسمين حسينى إبراهيم على  - ١٠٥
 .مصطفى محمد سعيد عبد العزيز صدقى  - ١٠٦
 .محمد أحمد محمد عبد الصادق محمد  - ١٠٧
 .سليمان أحمد سليمان عواد صقر  - ١٠٨
 .حسام محمد راضى قطب  - ١٠٩
 .والء محمد حافظ الغريب  - ١١٠
 .مها عبد الفتاح أحمد الطنطاوى  - ١١١
 .بيب إبراهيم السيد إبراهيم السيد ح - ١١٢
 . أحمد العرابى هشامعمر أحمد  - ١١٣
 .حسن أحمد محمد إبراهيم إسراء  - ١١٤
 .مصطفى عبد العاطى عبد الحميد عبد الرحمن  - ١١٥
 .سارة على شحاتة موسى  - ١١٦
 .عال عبد الرسول محمد طنطاوى عبد الرسول  - ١١٧
 .نبيلة محمود محمد الهادى  - ١١٨
 .أميرة محمد محمد محمد عبد الفتاح  - ١١٩
 .نهلة جمال محمد سعيد  - ١٢٠
 .الح عبد اهللا يوسف محمد ص - ١٢١
 .محمود صالح أحمد سليم  - ١٢٢
 .هبة محمد زين العابدين زكى  - ١٢٣
 .آيات سالم على سالم قنديل  - ١٢٤



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٨

 .مصطفى طاهر أحمد محمود  - ١٢٥
 .حسام عبد الغفار عيسى عبد المولى  - ١٢٦
 .أحمد عثمان محمد محمد  - ١٢٧
 .محمود سعيد حسن محمد مسلم  - ١٢٨
 .نورهان أحمد تهامى أحمد خشبة  - ١٢٩
  .محمود لطفى محمد فاضل - ١٣٠

 .ريهام حسن إبراهيم حسن  - ١٣١
 .ف السيد على ؤوحلمى عبد الر - ١٣٢
 .نسرين صالح فهمى السيد  - ١٣٣
 .محمد سعيد يسين الزهيرى . د - ١٣٤
 .لبنى عمرو إبراهيم زغلول  - ١٣٥
 .محمود أحمد محمود شعيب  - ١٣٦
 .أسماء محمود محمود بيومى  - ١٣٧
 .محمد زغلول ماهر خليل  - ١٣٨
 .نشأت محمد فتحى محمد زين الدين  - ١٣٩
 .مد محمد أحمد جمال الدين مح - ١٤٠
 .ياسر أحمد جالل محمد  - ١٤١
 .مها صبرى عبد الحكم محمد  - ١٤٢
 .ومى يبمة صالح الدين عبد الجواد على الأسا - ١٤٣
 .ربيع بطل أحمد محمد  - ١٤٤
 .آيات محمود عبد الفتاح محمد  - ١٤٥
 .نهى محمد زكريا محمد مطحنة  - ١٤٦



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٩

 .عاصم سعد بدر جعارة  - ١٤٧
 .رانيا محمد قاسم محمد  - ١٤٨
 .رنا يسرى حسنى إبراهيم لبن  - ١٤٩
 .محمد مصطفى خليل مصطفى  - ١٥٠
 .الفتوح شبل مقلد أبو محمد على  - ١٥١
 .عبير جمال عبد المحسن السيد  - ١٥٢
 .سمير عبد العظيم محمد حيطاوى  - ١٥٣
 .أحمد عبد الهادى حسنين السيد  - ١٥٤
 .فاطمة محمد حسين محمد على  - ١٥٥
 .أحمد محمد أسامة عبد المنعم السجاعى  - ١٥٦
 .سمر صبرى على سالمة الطايفى  - ١٥٧
 .لبارى أحمد صالح جابر عيسى عبد ا - ١٥٨
 .محمد شعبان على أحمد النقراشى  - ١٥٩
 .غادة محمد عبد العظيم السيد  - ١٦٠
  .سيفأبو ريهام عصام محمد يعقوب  - ١٦١

 .محمود بكر نصار عشرى  - ١٦٢
 .آية محمد رأفت حامد أحمد رزق  - ١٦٣
 .ة محمد سيد أحمد محمود منيسى مسب - ١٦٤
 .أحمد ممدوح محمد حسين منسى  - ١٦٥
 .أحمد محمد نبيل جالل بدوى  - ١٦٦
 . المقصود يسر عزت همام عبد - ١٦٧
 .والء محمد يوسف أحمد بدر الدين  - ١٦٨



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٠

 .أحمد الشحات إبراهيم موسى ليلة  - ١٦٩
 .رامى فاروق محمد أحمد حسانين  - ١٧٠
 .محمد عبد الغنى جمعة إبراهيم  - ١٧١
 .أميرة زكريا يونس أحمد  - ١٧٢
 .رضوى السيد عطية عبد الواحد . د - ١٧٣
 .سالى محمد إبراهيم فتحى سالم  - ١٧٤
 .سعيد عويس محمد عمرو أحمد  - ١٧٥
 .د السعيد عبد المجيد زيادة دينا محم - ١٧٦
 .محمد عادل محمد حافظ  - ١٧٧
 .مروة محمد ممدوح الحسينى  - ١٧٨
 .ميرهان سعيد عثمان محمد  - ١٧٩
 .أحمد جمال محمود محمد الكردى  - ١٨٠
 .منة اهللا محمد معوض عبد الحكيم  - ١٨١
 .محمد يوسف محمد سيد أحمد  - ١٨٢
 .محمود سعيد محمود النجار  - ١٨٣
 .محمد صوابى صميدة عبد الصمد  - ١٨٤
 .اهيم النوسانى آية محمد إبر - ١٨٥
 .محمد زاهر السعيد الحسينى  - ١٨٦
 .إسماعيل إبراهيم عبد المنعم إبراهيم قناوى  - ١٨٧
 .فى محمد عبد العزيز طسماح مص - ١٨٨
 .على محمد أحمد مصطفى  - ١٨٩
 .عمرو فتح محمد رجب  - ١٩٠



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢١

 .منى سالمة عبد القادر محمد  - ١٩١
 .بكر سيد عيسى أبو طالب أبو مروة  - ١٩٢
 .إيمان أحمد لطفى أحمد عبد اهللا  - ١٩٣
 . إبراهيم محمودرويش أحمد عمرو د - ١٩٤
 .محمود عبد الغفار محمد عياد  - ١٩٥
 .نيرمين السيد أحمد السيد أحمد عبد الحليم  - ١٩٦
 .مصطفى صالح محمد جنيدى  - ١٩٧
 .سحر مسعد السيد صبره  - ١٩٨
 .حازم عبد اهللا محمود محمد  - ١٩٩
 .أحمد محمد طاهر محمود فايد  - ٢٠٠
 .الفضل الفضالى أبو ندى الفضالى أحمد  - ٢٠١
 .الحمد حسين حفنى أبو على  - ٢٠٢
 .سوزان يحيى محمد الجبالى  - ٢٠٣
 .سعد عبد العزيز سعد أحمد شحاتة  - ٢٠٤
 .أسماء محمد أحمد السيد مصطفى الجنزورى  - ٢٠٥
 .باسل هانى محمد عبد العظيم الصاوى  - ٢٠٦
 . أحمد محمد طلبة محمد غنيم ءصفا - ٢٠٧
 .راندا محمد على عبد السالم محمد عيسى  - ٢٠٨
 .شيماء صالح عبد الرؤوف محمد  - ٢٠٩
 .محمد محمود عزت الغنيمى ياسمين  - ٢١٠
 .أحمد السيد محمود صيام  - ٢١١
 .هند بكر محمود الجوهرى  - ٢١٢



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٢

 .أحمد وفيق محمود أحمد حسن  - ٢١٣
 .عمرو محمود نصر الدين على  - ٢١٤
 .صفاء عبد اهللا محمد حسن بدر  - ٢١٥
 .إسالم محمد عبد الرحيم أحمد  - ٢١٦
 .أحمد سالم يسن القط  - ٢١٧
 .سمية صالح عبد العزيز حسنين  - ٢١٨
  .مل عادل أحمد عبداهللاأ - ٢١٩

 .رجيلة أبو بسنت مصطفى السيد مصطفى  - ٢٢٠
 .محمد إبراهيم عبد الخالق إبراهيم  - ٢٢١
 .هشام محمد محمود الفار  - ٢٢٢
 .أحمد السيد عبد السالم إسماعيل  - ٢٢٣
 .مصطفى عثمان زغلول عثمان  - ٢٢٤
 .أحمد جالل عبد الواحد عبد الرحمن  - ٢٢٥
 .هاشم على أبو عبد اهللا على  - ٢٢٦
 .أحمد سمير سيد حسن محمد  - ٢٢٧
 .د خليفة نورهان أحمد محم - ٢٢٨
 .أحمد محمد عبد اللطيف صفوت محمد  - ٢٢٩
 .مى محمد توفيق على شلتوت  - ٢٣٠
 .وجدان صالح الدين عثمان حالوة  - ٢٣١
 .محمود مصطفى محمد حماد  - ٢٣٢
 .محمد سمير أحمد عيد سعيد  - ٢٣٣
 .مروة محمد عبد الوهاب خليل  - ٢٣٤



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٣

 . محمد محمد أحمد محمد مجدى - ٢٣٥
 .نهى نور الدين يوسف عبد القادر  - ٢٣٦
 .د وائل أحمد عرفة محمو - ٢٣٧
 .آية أحمد يوسف عبد الكريم  - ٢٣٨
 .يهاب عبد العال محمد جمعة إ - ٢٣٩
 .شريف فتحى محمد مهنا  - ٢٤٠
 .مصطفى إسماعيل محمد محمد  - ٢٤١
 .باسم على إسماعيل أحمد فايد  - ٢٤٢
 .محمد رفعت محمد المحالوى  - ٢٤٣
 .هاجر قطب سعد بدر  - ٢٤٤
 .محمد محمود أحمد محمد حسن  - ٢٤٥
 .عبد العظيم سيد أحمد محمود أحمد  - ٢٤٦
 . السيد رشا محمد المهدى - ٢٤٧
 .محمود مسعد األمير مصطفى جرانة  - ٢٤٨
 .محمود على حسن على  - ٢٤٩
 .إيمان إبراهيم مسعد محمد إبراهيم الشرقاوى  - ٢٥٠
 .محمد عصام توفيق زيدان  - ٢٥١
 .كامى محمد حسن قاسم  - ٢٥٢
 .مصطفى محمد محمد سيد أحمد  - ٢٥٣
 .إسماعيل شهدى عبد الوهاب إسماعيل خلف اهللا  - ٢٥٤
 .داليا ماجدى فايز أحمد عيسوى  - ٢٥٥
 .مود محمد الهندى منار مح - ٢٥٦
 .مروة هاشم جمال الدين حسين  - ٢٥٧



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٤

 .محمود سمير حامد حمودة  - ٢٥٨
 .محمد أحمد عبد الرحمن العزازى  - ٢٥٩
 .ابتهال أحمد رجب على ماضى  - ٢٦٠
 .هانى عالء الدين عبد الفتاح الباز  - ٢٦١
 .محمود محمد محمود محمد طه  - ٢٦٢
 .هبة اهللا حسن حسن على أحمد سليمان  - ٢٦٣
 .زم العأبو محمود إبراهيم صدقى محمد  - ٢٦٤
 .محمد عبد الصمد عبد العزيز سكر  - ٢٦٥
 .ياسمين أحمد على العنانى  - ٢٦٦
 .عماد محمد أمين عطية  - ٢٦٧
 .عمر رضا محمد المهدى عبد اهللا  - ٢٦٨
 .أحمد إبراهيم عبد السالم حبيب  - ٢٦٩
 .نيفين ريمون أمين يعقوب  - ٢٧٠
 .عمرو رأفت على حسن سويدان  - ٢٧١
 .عمرو تهامى سيد محمد  - ٢٧٢
 .مصطفى االنصارى محمد محمد  - ٢٧٣
 .ر عبد البارى إبراهيم مريم طاه - ٢٧٤

  )املادة السادسة ( 
   :يعين نائبا بالهيئة كٍل من المحامين بالهيئة السادة

 .مى محفوظ حامد محمد  -١
  )املادة السابعة ( 

  :يعين محاميا بالهيئة كٍل من المندوبين بالهيئة السادة 
 .أمينة مجدى محمد عبد المنعم هزاع  -١



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٥

  )املادة الثامنة ( 
   :دوبا بالهيئة كٍل من المندوبين المساعدين بالهيئة السادةيعين من

 .محمد شاهين نصر شاهين  -١
 .أسماء فتحى على أحمد  -٢
 .أسماء أحمد على أحمد  -٣
 .رضوى سامى على خليل الهندى  -٤
 .أميرة محمد محمود على  -٥
 .همت مصطفى أحمد عشيبة  -٦
 .يمنى إبراهيم أحمد إبراهيم  -٧
 .سوزان السيد عبد الحليم السيد  -٨
 .صفاء محمد أحمد عبد الرحيم  -٩

 .محمد محمد العشماوى السيد  -١٠
 .شيماء لطيف صديق شعيب  -١١
 .رضوان أحمد زيدان على  -١٢
 .كرستينا عطية جودة عطية  -١٣
 .مصطفى إبراهيم حسن على  -١٤
 .آية صبرى رمضان أمين  -١٥
 .رنا بهاء الدين عبد المحسن  -١٦
 .لهامى أحمد إيمنا محمد  -١٧
 .مود عبد المنعم هدير عادل مح -١٨
 .سرا ناجى يوسف شلتوت ي -١٩
 .لميس سعد على عثمان  -٢٠



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٦

 .هبة عصام يحيى عبد المجيد  -٢١
 .الريش حافظ أبو أحمد عبد الفتاح  -٢٢
 .آالء على عبد الشافى عبد الرحيم  -٢٣
 .محسن سيد محمد عليان الفرخ  -٢٤
 .السيد محمد السيد إسراء  -٢٥
 .الحسن محمود عبد المجيد أبو عبد الكريم  -٢٦
 .آالء محمد حسين أحمد  -٢٧
 .أسامة صالح الدين محمد صفاء  -٢٨
 .منال حلمى محمد عبد الرازق  -٢٩
 .روالند رابح رتيب بسطا  -٣٠
 .أحمد جالل أحمد عبده سالم  -٣١
 .هند سعيد شعبان محمد  -٣٢
 .عبد الحفيظ محمد أحمد حسن  -٣٣
 .هناء عبد المنصف محمد بيومى  -٣٤
 .علياء محمد مجدى محمد شفيق  -٣٥
 .أحمد عزمى عبد المجيد عبد المنعم  -٣٦
 .در عبد الحكيم محمد عبد الحكيم حي -٣٧
 .هايدى أسامة عبد الحكيم الرفاعى  -٣٨
 .شيماء عبد الفتاح محمد أحمد  -٣٩
 .أحمد عبد الفتاح حسن عبد العزيز  -٤٠
 .ية همام رجب إبراهيم آ. د -٤١
 .نهال حمدى عبد اللطيف الروينى  -٤٢



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٧

 .أسماء محمود عبد الفتاح محمد  -٤٣
 .جهاد كمال جاد محمد  -٤٤
 .سلمى محمد محمد عبد النبى  -٤٥
 . عبد النبى السيد غانم أسماء -٤٦
 .راوية عيد عبد الفتاح حسن  -٤٧
 .سارة محمد راشد على  -٤٨
 .نسمة ممدوح سيد أحمد الحواشى  -٤٩
 .فاتن عبد العزيز عوض السبكى  -٥٠
 .رنا حسام الدين محمد عبد اهللا  -٥١
 .والء إبراهيم عيد نايل  -٥٢
 .سمر عبد العزيز عبد العزيز فرحات  -٥٣
 .أسماء شاهين عبد الرحمن أحمد  -٥٤
 .عة على عبد المجيد آية جم -٥٥
 .أمانى محمد محيى القصاص  -٥٦
 .وردة السيد العادلى أبو عبير  -٥٧
 .بسمة محمد حقيق على  -٥٨
 .مى محمد أحمد كسيرة  -٥٩
 .جمال عمر عبد الحميد محمد  -٦٠
 .أحمد فتحى عبد العزيز الشرانى  -٦١
 .والء مصطفى إبراهيم سند  -٦٢
 .محمد الطيب عبد الحفيظ عبد العزيز رضوان  -٦٣
 .لسعيد عرفة حسب النبى نورهان الهادى ا -٦٤



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٨

 .أحمد سيف اإلسالم حسن حسين حسن  -٦٥
 .حسام محمد عبد العال إبراهيم محمد  -٦٦
 .منى نصر أحمد حسن  -٦٧
 . خضير  إبراهيمخلود جمال إبراهيم -٦٨
 .ياسمين إبراهيم لطفى محمد إبراهيم القرش  -٦٩
 .أحمد عبد الحفيظ عبد المحسن على القصاص  -٧٠
 .شيماء مهيب عبد الحميد عسكر  -٧١
 .ن يحى بدران عبد الهادى إيما -٧٢
 .إسالم سامى محمود زايد   -٧٣
 .دينا رفعت محمد الكفراوى  -٧٤
 .على سيدهم إبراهيم عطا  -٧٥
 .نورهان هانى محمد السعيد زيد  -٧٦
 .ن سعيد عبد الرحمن معبد الرحإسراء . د -٧٧
 .محمد محبوب محمد عبده حمد  -٧٨
 .محمود عبد القادر محمد عبد القادر  -٧٩
 . حبيب ندا محمد رضا محروس إبراهيم -٨٠
 .حسن محمد حسين سالم  -٨١
 .سالم صبحى على إبراهيم المنفى  -٨٢
 .فاطمة محمد زكى عبد المقصود  -٨٣
 .السعيد سميح محمد إبراهيم  -٨٤
 .محمد رجب محمود القبانى  -٨٥
 .فهد أحمد عبد المبدى أحمد  -٨٦



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٩

 .مصطفى حسين محمد على  -٨٧
 .مصطفى عبد الرؤوف عبد الحليم قطب  -٨٨
 .إسراء خالف على حسين  -٨٩
 . السيد الميدانى لبنى إيهاب -٩٠
 .زينب حسين مصطفى شبل الصاوى  -٩١
 .مينا عياد شكرى إسكندر  -٩٢
 .سارة محمد السعيد محمد  -٩٣
 .فاطمة الزهراء محمد على عبد الرحمن  -٩٤
 .لبنى محمد حسن حنبل  -٩٥
 .غدى عالء عبد العزيز عبد المعطى الهوارى  -٩٦
 .ميرفت سعد دياب عبد الالهى  -٩٧
 .جورج جوزيف كامل حنا زيتون  -٩٨
 .ام رجب إبراهيم شروق هم -٩٩

 .أحمد جمال عبد الهادى حسن  - ١٠٠
 .محمد بسيونى عبد الفتاح عبده  - ١٠١
 .إيهاب السيد عبده عالم  - ١٠٢
 .علياء حسين فاضل عبد الحميد  - ١٠٣
 .حمدى أحمد عبد الحميد حسن  - ١٠٤
 .محمد على محمد الصيص  - ١٠٥
 .ربيعى صالح شحاتة عبد الرحيم  - ١٠٦
 .ضيف عبد العلى أبو ضيف عبد العلى أبو  - ١٠٧
 .ميد محمد الكبش صفاء عبد الح - ١٠٨



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٠

 .عويشة أبو رانا محمد لبيب محمود  - ١٠٩
 .عرفات محمد جاد الرب محمد  - ١١٠
 .محمد منير محمد خليل  - ١١١
 .محمد السيد أحمد عبد العظيم  - ١١٢
 .فاطمة رفعت أحمد عمر  - ١١٣
 .العال أبو كرم رشاد عبد العظيم  - ١١٤
 .نورا صالح الدسوقى عطية  - ١١٥
 .نورا محمد إبراهيم سند شوشة  - ١١٦
 .أحمد الفيومى داليا محمد على كامل  - ١١٧
 .طارق عبد الرازق محمود سليمان  - ١١٨
 .سامية سيد عبد الغفار محمود جودة  - ١١٩
 .محمد سعيد سعد عامر  - ١٢٠
 .عالء السيد عبد المطلب الفار  - ١٢١
 .نيفين صبحى عبد النبى عبد اهللا صديق  - ١٢٢
 .سمير غيث عبد اللطيف عبد الحميد  - ١٢٣
 .آية ربيع طه محمد عبد اللطيف  - ١٢٤
 .أحمد سيد ذكى محمد  - ١٢٥
 .سالمة شيمى محمد أحمد  - ١٢٦
 .ياسمين طارق محمود الزواوى  - ١٢٧
 .محمد رضا محمد المغربى الزاهد  - ١٢٨
 .أحمد حسن أحمد محمد هندى  - ١٢٩
 .أحمد فتحى عبد السالم عبد ربه  - ١٣٠



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣١

 .محمد أحمد إسماعيل جابر  - ١٣١
 .بهاء عز العرب محمد السمان  - ١٣٢
 .العنين أبو محمد مختار  - ١٣٣
 .كريم محمد إبراهيم السيد  - ١٣٤
 .هدير أحمد محمد سيف  - ١٣٥
 .عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم محمود  - ١٣٦
 .إسراء حسين فاضل عبد الحميد  - ١٣٧
 .نجى عصام أحمد محمد الصباغ إ - ١٣٨
 .أشرف على عبد العال سيد  - ١٣٩
 .ياسمين عاطف أحمد عيد  - ١٤٠
 .فاطمة أحمد رياض السيد معبد  - ١٤١
 .إبراهيم حسن عبد العال إبراهيم  - ١٤٢
 .إسراء محمد صالح الدين أحمد على عبد اهللا  - ١٤٣
 . رفاعى متولى رفاعى أحمد - ١٤٤
 .هادى محمد على محمد  - ١٤٥
 .أحمد سيد عبد العال محمد  - ١٤٦
 .محمود محمد مراد محمد حسن  - ١٤٧
 .إيهاب أحمد محمد مرسى  - ١٤٨
 .مصطفى ممدوح حسين أحمد  - ١٤٩
 .عالء عبد الاله راشد عبد المجيد  - ١٥٠
 .ربيع مصطفى مفتاح محمود  - ١٥١
 .راندا العبيدى فاروق العبيدى صبح  - ١٥٢



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٢

 .سين ليلة محمد عبد العزيز ح - ١٥٣
 .عالء إبراهيم زين تونى  - ١٥٤
 .محمد فرج عبد الرحيم عبد الرحمن  - ١٥٥
 .طالب عبد العزيز حسين أبو أحمد  - ١٥٦
 .محمد عمر فاوى سعيد  - ١٥٧
 .عاطف على عبد الغنى الضوى  - ١٥٨
 .نادر عياد مرسال خليل  - ١٥٩
 .أحمد أحمد محمد عيسى  - ١٦٠
 .أحمد حامد عبد العظيم محمد  - ١٦١
 .هبة أحمد محمود محمد كامل  - ١٦٢
 .يمان عمران أحمد محفوظ سل - ١٦٣
 .محمد أحمد متولى محمد  - ١٦٤
 .مها أحمد عبد الهادى أحمد حجازى  - ١٦٥
 .محمد ربيع محمد عبد السالم  - ١٦٦
 .أسماء أحمد إبراهيم أحمد  - ١٦٧
 .محمد صالح سام أحمد  - ١٦٨
 .صفاء جمال كامل السيد  - ١٦٩
 .خلف عبد الرازق أحمد السيد  - ١٧٠
 .مصطفى عبد اللطيف رسمى محمد عزت  - ١٧١
 .أسماء نمر محمد عبيد  - ١٧٢
 .أحمد محمود على محمود  - ١٧٣
 .براهيم محمود عبد الرحيم إرحاب أسامة  - ١٧٤



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٣

 .محمود خالد نجيب إسماعيل  - ١٧٥
 .خالد عصمت محمد أحمد  - ١٧٦
 .عبد الحميد عبد الرؤف أحمد رفاعى  - ١٧٧
 .أحمد يحيى أحمد يحيا  - ١٧٨
 .محمد أحمد على حسن  - ١٧٩
 .عبد الكريم محمد ياسر شرقاوى إبراهيم  - ١٨٠
 .محمد عبد الخالق خضرى حسن  - ١٨١
 .محمد سليمان آيات سليمان  - ١٨٢
 .الحميد حسين عبد مصطفى محمد  - ١٨٣
 .الزهراء محمد رأفت على عبد الناصر  - ١٨٤
 .حسن على السيد على  - ١٨٥
 .حسين عشرى حسن أحمد  - ١٨٦
 .أميرة أسامة عبد الشافى الرشيدى  - ١٨٧
 .شعبان جابر عبيد سليمان  - ١٨٨
 .عبد العزيز محمد رمضان إبراهيم  - ١٨٩
 .جمعة إبراهيم جمعة إبراهيم  - ١٩٠
 .ى حسن محمد محمد المهد - ١٩١
 .ياسمين يسرى بدر الدين محمد  - ١٩٢
 .زينب سعيد إسماعيل عبد اللطيف  - ١٩٣
 .شريف رأفت فتوح شلبى  - ١٩٤
 .محمد أحمد فهمى محمد  - ١٩٥
 .محمود صبحى محمد عبد اللطيف  - ١٩٦



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٤

 .محمد جاد اهللا رمضان محمد  - ١٩٧
 .هشام قبيصى أحمد محمد صقر  - ١٩٨
 .فت جمعة عبد المنعم محمود أر - ١٩٩
 .محمد النعمانى عبد الحافظ النعمانى  - ٢٠٠
 .محمد مرزوق محمد قاسم  - ٢٠١
 .محروس فرغلى محروس فرغلى  - ٢٠٢
 .محمد عبد المعطى عبد العاطى عيسى  - ٢٠٣
 .على سعد رضوان محمود سعد  - ٢٠٤
 .حسام حسن توفيق على  - ٢٠٥
 .بسمة محمد عبد السيد خليفة  - ٢٠٦
 .إسالم على متولى شرف  - ٢٠٧
 .أحمد حمادة فؤاد بحيرى  - ٢٠٨
 .سارة على محمد مطر  - ٢٠٩
 .محمد إبراهيم أنور حجازى  - ٢١٠
 .سامة محمد العربى محمد والى كريم أ - ٢١١
 .ماريا ماهر فهمى توفيلس  - ٢١٢
 .محمد فتحى سعيد العزبة  - ٢١٣
 .إسالم صبحى حسن محمد  - ٢١٤
 .أسمهان السنوسى عبد الجليل عبد الصادق  - ٢١٥
 .مى محمد المهدى عزمى زويد  - ٢١٦
 .إيهاب محمد محمود أحمد الكاشف  - ٢١٧
 .دينا ماهر عبد الرازق حامد جمعة  - ٢١٨



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٥

 .لجواد عبد الرحمن مصطفى عيد عبد ا - ٢١٩
 .محمد حمدى أحمد محمود  - ٢٢٠
 .إسماعيل عمر معروف محمد  - ٢٢١
 .الشيماء محمد سليمان حسن  - ٢٢٢
 . أحمد إبراهيم على  السيدعمرو يسرى - ٢٢٣
 .إبراهيم محمود أحمد طه  - ٢٢٤
 .محمد حنفى محمود رزق السبكى  - ٢٢٥
 .محمد عصام إبراهيم أحمد  - ٢٢٦
 .إسراء عادل صبرى حسنين غيث  - ٢٢٧
 .علوانى فرج عبد اللطيف عامر  - ٢٢٨
  .غنام شكرى فتحى أحمد - ٢٢٩

 .أحمد برهام عبد المنعم عبد اهللا  - ٢٣٠
 .مصطفى خالد حنفى محمد  - ٢٣١
 .ياسر فريد إبراهيم عقل  - ٢٣٢
 .هبة شعبان جاب اهللا حسن  - ٢٣٣
 .أمانى محمد نجيب خليل محمد  - ٢٣٤
 .محمد حسن قرنى على  - ٢٣٥
 .محمد محمود جبريل أحمد  - ٢٣٦
 .رنا عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد  - ٢٣٧
 .أحمد محمد السيد على  - ٢٣٨
 .د رضا محمد تونى محم - ٢٣٩
 .ياسر عيسى إبراهيم محمد  - ٢٤٠



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٦

 .أحمد رضا محمد حسن  - ٢٤١
 .محمد أحمد عبد العليم إبراهيم  - ٢٤٢
 .محمود محمد عبد السميع محمد الغراب  - ٢٤٣
 .سعيد مرعى شحاتة محمد  - ٢٤٤
 .يوسف أسامة حلمى على  - ٢٤٥
 .ضياء ممدوح عبد الرحيم عثمان  - ٢٤٦
 .حنان إبراهيم عبده عطية  - ٢٤٧
 .سمرة بو أمحمد عبد اهللا عبد الفضيل  - ٢٤٨
 .أحمد شعبان عبد الفتاح طه جمعة  - ٢٤٩
 .أحمد لطفى أحمد إبراهيم زيدان  - ٢٥٠
 .إسالم محمد عبد الجواد الجرف  - ٢٥١
 .سمر محمد فتحى على  - ٢٥٢
 . محمود عالم الالهأحمد محمد عبد  - ٢٥٣
 .محمد منير إبراهيم محمد فرج  - ٢٥٤
 .لبنى أحمد محمد على العسيلى  - ٢٥٥
 .على ناصر حمدين محمد  - ٢٥٦
 . عبد الرازق حسين محمد فاروق حسين - ٢٥٧
 .نانسى سيد زكريا سيد  - ٢٥٨
 .شريف عرفه محمد الشريف  - ٢٥٩
 .إيمان غالب عبد الحميد على شقير  - ٢٦٠
 .زينب محمد العابد محمد قطب الجنجيهى  - ٢٦١
 .محمود السيد إسماعيل المصلحى  - ٢٦٢



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٧

 .العال أبو نعمة صبحى فتحى  - ٢٦٣
 .ميار رأفت مصطفى إسماعيل الشربينى  - ٢٦٤
 .داليا فايز السيد على جاد  - ٢٦٥
 .فعت محمد عمار إسالم ر - ٢٦٦
 .أميرة صفاء الدين إبراهيم الدسوقى عبد المجيد زيتون  - ٢٦٧
 .رامى فؤاد الناصح عبيد عوض  - ٢٦٨
 .سمر رمضان محمد عثمان دحروج  - ٢٦٩
 .العال محمد أبو محمود فوزى  - ٢٧٠
 .محمد أحمد محمد عبد الحميد صالح  - ٢٧١
 .أحمد جمال عبد الباقى عبد الواحد  - ٢٧٢
 .لجواد عبد العزيز عبد اهللا عبد العزيز عبد ا - ٢٧٣
 .أحمد رمضان معوض ندا  - ٢٧٤
 .دينا يسرى نجيب إبراهيم  - ٢٧٥
 .محمود مصطفى محمد مصطفى  - ٢٧٦
 .جهاد موسى محمد مرجان  - ٢٧٧
 .هبة عصام توفيق زيدان  - ٢٧٨
 .شريف أحمد لطفى عبد الرحيم  - ٢٧٩
 .أحمد محمد سالم محمد  - ٢٨٠
 .سلمى العفيفى السيد محمد العفيفى  - ٢٨١
 .مصطفى محمد محمد شيبه  - ٢٨٢
 .محمد سيد عمر محمد  - ٢٨٣
 .د مصطفى جمال مرسى محم - ٢٨٤



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٨

 .إبراهيم عبد الفتاح عبد التواب السطوحى  - ٢٨٥
 . نعيم غالبمحمود محمد عبد الغنى  - ٢٨٦
 .هالة إبراهيم أحمد عبد المجيد  - ٢٨٧
 .محمد بركات مبروك سليمان  - ٢٨٨
 .ريم محمود محمد حلمى الشريف  - ٢٨٩
 .ممدوح مجدى عبد العظيم مصطفى  - ٢٩٠
 .شادى جمال عبد الحليم حسن ريحان  - ٢٩١
 .حسن فايد محمد عادل على  - ٢٩٢
 .محمد مبروك عبد الستار خالف  - ٢٩٣
 .محمد وصفى عبد الرحيم محمد  - ٢٩٤
 .محمود مسعد عبد المقصود بيومى  - ٢٩٥
 .محمود محمد عبد اللطيف صالح  - ٢٩٦
 .كريم صالح عبد الرحمن غالب  - ٢٩٧
 .نورهان عبد النعيم عبد المنعم حبيب  - ٢٩٨
 .عمر محى الدين عبد النعيم إسماعيل  - ٢٩٩
 . ريم محمد المهدى السيد عبد الال - ٣٠٠
 .محمود محمد عبد العظيم محمد  - ٣٠١
 .محمد سمير فهمى أحمد  - ٣٠٢
 .ريهام صفوت عبد الرشيد سالم  - ٣٠٣
 .محمود السعيد زكى هالل أحمد  - ٣٠٤
 .بكر مروان عبد اهللا أبو ريم  - ٣٠٥
 .ناريمان محمد على مصطفى الفقى  - ٣٠٦



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٣فى ) ج( مكرر ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٩

 .عال ناجى عبد اللطيف حسين  - ٣٠٧
 .زيد جودة أبو محمد سعيد محمد  - ٣٠٨
  .عبلة محمود عبد الرحيم أحمد - ٣٠٩

 .أمانى حمدى عثمان يونس  - ٣١٠
 .نجاة عبد العزيز محمد سالمان  - ٣١١
 .فاطمة رجب سيد على  - ٣١٢
 .الحسن أمين محمود محمد  - ٣١٣
 .مروة سليمان عباس السيد  - ٣١٤
 .أحمد محمد محمود الفار  - ٣١٥

  )التاسعةاملادة ( 

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه 
  .ه ١٤٤٣ المحرم سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢١ سبتمبر سنة ٣الموافق (                      
  عبد الفتاح السيسى

 


