
 جمهورية مصر العربية

 مجلس القضاء األعلى      

 دار القضاء العالي –محكمة النقض       

 االمانة العامة لمجلس القضاء االعلى      
  
 

   

   ( 1مادة ) 
 بمحكمةة الةنقض     القضاةيعين نائبا لرئيس محكمة النقض كل من السادة 

-  
  .1 السيد القاضي  /  تـامر محمـد الخضري محمود سعودي

  .2 السيد القاضي  /  عمـر الفاروق عبد المنعم منصور مصطفى

  .3 السيد القاضي  /  محمـد صـالح الدين محمد عبد التواب

  .4 السيد القاضي  /  حمــاد حسـن الضبعخـالد أنــور 

  .5 السيد القاضي  /  عمــر الهــادي سليمــان معالـي

  .6 السيد القاضي  /  محمـد علـي كمـال محمـد عبد الموجود

  .7 السيد القاضي  /  كمــال علــي عبد الـاله محمـــد

  .8 السيد القاضي  /  أشــرف خــيري محمــد سيـــد

  .9 السيد القاضي  /  د منصــورمحمــد فتحى محمــ

  .10 السيد القاضي  /  محمــد أحمــد يوسـف الشهـاوي

  .11 السيد القاضي  /  هشـام عـز الدين عبد الفتـاح محمـد

  .12 السيد القاضي  /  تقـي الدين ديـاب عبد الجـواد عطـا

  .13 السيد القاضي  /  ماجــد أحمــد إبراهيــم مصطفى

  .14 السيد القاضي  /  شرقاويمحمـد سامى السيـد قطب ال

  .15 السيد القاضي  /  أحمــد عبد اللطيـف أحمــد الطويـل

  .16 السيد القاضي  /  أحمـد محمــود موافــي أحمـــد

  .17 السيد القاضي  /  صابــر محمــد جمعــة إبراهيــم

  .18 السيد القاضي  /  د.أحمــد فــاروق أحمـد عـــوض

  .19 السيد القاضي  /  ــمالحسـين صـالح مصطفى عبد الداي

  .20 السيد القاضي  /  محمــد سعيــد عبـده شيحــــه

  .21 السيد القاضي  /  السيـــد محمــد السيــد عــامر

  .22 السيد القاضي  /  محمـد مجدى البسيونـي عبد الحافظ

  .23 السيد القاضي  /  منـــير محمــد علــي أمـــين

  .24 القاضي  / السيد  وائـل حسـن علـي حسـن الطنطاوي

  .25 السيد القاضي  /  أُسـامة علـــي أنـــور رجـــب

  .26 السيد القاضي  /  عــالء عبد هللا إبراهيـــم محمــد

  .27 السيد القاضي  /  صـالح الدين جـالل أحمــد فــراج

  .28 السيد القاضي  /  محمــد سليـــم محمــد صقــر

  .29  /السيد القاضي   بــاسم أحمـــد عــزات عــامر

  .30 السيد القاضي  /  أحمـــد لطفى علـــي أمــين

  .31 السيد القاضي  /  أحمـــد تونــي حســـن إبراهيم

  .32 السيد القاضي  /  محمـد عبد الحليــم طلبــة عيــد

  .33 السيد القاضي  /  محسـن أبو بكـر محمــد محمـــد
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  .34 السيد القاضي  /  خــالد عــادل محمـود عبد اللطيف

  .35 السيد القاضي  /  د حبيـب السيــد منصــورمحمــ

  .36 السيد القاضي  /  محمـد فـاروق عبد الحميـد إبراهيــم

  .37 السيد القاضي  /  محمـد عبد الخـالق موسـى محمــد

  .38 السيد القاضي  /  نــادر جــالل إبراهيـم محمــود

  .39 السيد القاضي  /  سـامح سامى عبد العظيـم أحمد عرابي

  .40 السيد القاضي  /  إبراهيم محمـد إبراهيـم سمهانمحمـد 

  .41 السيد القاضي  /  د. أحمــد عـاصــم أحمــد عجيلـه

  .42 السيد القاضي  /  أحمـد محمـد رفعـت قاسم عبد الرحمن

  .43 السيد القاضي  /  وليـد محمـد محمود عبد العزيز منتصر

  .44  /السيد القاضي   محمد يوسف عبد هللا محمود عبد الحميد

  .45 السيد القاضي  /  أحمــد عبد الحليـم أحمـد محمد بدوى الحميلى 

  .46 السيد القاضي  /  ياسـر بهـاء الدين إبراهيم عبد العزيز

  .47 السيد القاضي  /  محمد كـامل جمال الدين محمد األهواني0د

  .48 السيد القاضي  /  هيثــم عبد الحي أحمـد علي ميـدان

  .49 السيد القاضي  /  ديــابد.حســني حســين حســني 

  .50 السيد القاضي  /  هشــام محمـد محمود علي العوجـي

  .51 السيد القاضي  /  علــي حســن إبراهيم طـه يســن

  .52 السيد القاضي  /  محمــد حمـدي عبد الرحمـن أحمـد

  .53 السيد القاضي  /  هشام عبد الرحمن محروس عبد الرحمن

  .54 السيد القاضي  /  ـةأحمـد شعبـان عبد الرحمـن حبكـ

  .55 السيد القاضي  /  أحمـد مصطفى محمـد أحمد رضوان

  .56 السيد القاضي  /  مصطفى محمود حمدي حافظ محمد الطويـل

  .57 السيد القاضي  /  أيمـن عبد المحسن عبد الرحيم منصور

  .58 السيد القاضي  /  إيهــاب محمــد السيـد طنطــاوي

 (   2مادة )  
 

 

 بمحةةةةةةاك   القضةةةةةةاة حكمةةةةةةة الةةةةةةنقض كةةةةةة   مةةةةةةن السةةةةةةادة بم قاضةةةةةةيايعةةةةةةين 

 االستئناف   
 

  .1 السيد القاضي  /  أحمـد سليمـان أحمـد سليمـان صبيح

  .2 السيد القاضي  /  يــاسر علــي عبد المطلـب سرحان

  .3 السيد القاضي  /  وليـد محمـد جمـال عبد الحميـد رضوان

  .4 /  السيد القاضي  محمـود الحسينـى سيــد محمـــد

  .5 السيد القاضي  /  هشـام رفعـت عبد الصبور عبد الرحيم

  .6 السيد القاضي  /  د. خــالد سويلــم محمــد سويلــم
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  .7 السيد القاضي  /  أحمد عبد المجيد توفيق عبد الحليم الفقي

  .8 السيد القاضي  /  طــارق محمــد أحمـد أبو جازيــة

  .9 د القاضي  / السي أيمــن محمـد عبد الوهــاب حســن

  .10 السيد القاضي  /  محمــد حســن أحمــد مطــــر

  .11 السيد القاضي  /  عـالء عبد المالك يوسـف السقلــي

  .12 السيد القاضي  /  محمـــد أحمــد محمـــد عبد هللا

  .13 السيد القاضي  /  أُســامة عبد المعــز محمــد محمد

  .14 قاضي  / السيد ال محمــد فــاروق إبراهيـم الحنفـى

  .15 السيد القاضي  /  أبو الفضل عبد العظيم أبو الفضل حسانين

  .16 السيد القاضي  /  هانــى أحمـــد أمــــين درويـش

  .17 السيد القاضي  /  ديـــاب ديــاب محمــد ديـــاب

  .18 السيد القاضي  /  أيمـن عبد المعبود السيد السيد رضوان

  .19 لسيد القاضي  / ا محمــد عبد العليـم أحمـد مهــران

  .20 السيد القاضي  /  أحمــد أنـور محمــد الغربـــاوى

  .21 السيد القاضي  /  أحمد سيد عبد القوى على عبد الرحمـن

  .22 السيد القاضي  /  حـازم رشيــد كيـالنى سعيد كيالنى

  .23 السيد القاضي  /  تامــر محمـــد جــــاد محمـــد ابراهيم

  .24 السيد القاضي  /  ب زيدانمحمــد حســن عبد التـوا

  .25 السيد القاضي  /  وليـد إبراهيـم محمـد عبد الوهــاب

  .26 السيد القاضي  /  ياسـين إسماعيل صدقي محمد إبراهيـم

  .27 السيد القاضي  /  وائـل محمـد عبد الحميــد الشيمـى

  .28 السيد القاضي  /  طــارق عمــر صــالح أحمـــد

  .29 السيد القاضي  /  ـد مصطفىحاتـم محمـد البـدرى السي

  .30 السيد القاضي  /  مصطفى كامـل حافــظ منــــاع

  .31 السيد القاضي  /  مهــاب أنــور محمــــد سيــد حماد

  .32 السيد القاضي  /  محمــد حســن محمــد بـــدر

  .33 السيد القاضي  /  عمـر عبد السـالم عبد ربــه محمـد

  .34 السيد القاضي  /  بأحمــد محمـود محمـد أحمـد الدي

  .35 السيد القاضي  /  عبد الرحيــم ثابـت أحمــد أمــين
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  .36 السيد القاضي  /  محمد محمد صالح الدين محمد عبدالحليم شوقي

  .37 السيد القاضي  /  أحمـد مصطفى عبد الفتـاح مصطفى

  .38 السيد القاضي  /  شامــل إبراهيــم يونـس الشرملسي

  .39 السيد القاضي  /  الرملـي محمــد فـاروق محمد أحمد

  .40 السيد القاضي  /  كريــم عـادل إسماعيـل إسماعيل غانـم

  .41 السيد القاضي  /  سامــح سالمــه أحمــد عبد المجـيد أبو عيد

  .42 السيد القاضي  /  د. محمــد سامى السيـد العوانــي

  .43 السيد القاضي  /  أمــير صــالح محمد مرسي مبارك

  .44 السيد القاضي  /  خضري الجابـري مصطفى محمــد

  .45 السيد القاضي  /  محمــود أحمــد أبو المجـد عيسـي

  .46 السيد القاضي  /  وائــل الســيد فريـد محمد حسانين

  .47 السيد القاضي  /  وجــدي فايــز عجبــان فليفــــل

  .48 السيد القاضي  /  هيثــم عبد المنعــم سليمــان نافــع

  .49 السيد القاضي  /  ـي صديــق علــيطـــــارق علـ

  .50 السيد القاضي  /  حسـام الدين حسـين عـواض حسين

  .51 السيد القاضي  /  محمــد حمــدي متولـــى عوض

  .52 السيد القاضي  /  أحمــد فــؤاد عبد المنعــم أحمـد

  .53 السيد القاضي  /  أحمـد محمــد توفيـق محمد الطحان

  .54 السيد القاضي  /  ـدينطــارق أحمــد عمــر محمـ

  .55 السيد القاضي  /  توفيـق عرفــة توفيــق سيــــد

  .56 السيد القاضي  /  شــريف مختـار عبد الجـواد الشين

  .57 السيد القاضي  /  محمـد عبد الحميــد محمــود عمر

  .58 السيد القاضي  /  د. ايمن سعد محمد الحسيني

  .59 قاضي  / السيد ال د. محمد عصام ابراهيم الترساوي

  .60 السيد القاضي  /  محمد مصطفى نجاتي توفيق مفتاح

  .61 السيد القاضي  /  محمد رافت انور محمد 

  .62 السيد القاضي  /  عبد الرحمن فاروق عبد الرحمن محمد السماحي

  .63 السيد القاضي  /  حاتم حسن محمد محمد غراب

  .64 السيد القاضي  /  مهاب محمد يحيي مصطفى مصطفى درويش
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  .65 السيد القاضي  /  ثم محمد المهدي خضر خضرهي

  .66 السيد القاضي  /  ابراهيم يحيي ابراهيم احمد التلتي

  .67 السيد القاضي  /  تامر محمود امين حسن عابدين

  .68 السيد القاضي  /  مصطفى صالح محمد حسن 

  .69 السيد القاضي  /  عرفه عبد المنعم حسانين الفاوي

 (   3مادة )  
 

نائا  ااستانافا   –لقاضي / حساا  الادين يهياب  ااد الععياع  ااد القاا   السيد ايعين 

تالياا للسايد لا  ن  يكا      ئيساا بمحكماة اتانافا  المفةا  ة  -بمحكمة اتنافا  القاهرة 

نحماد بباراهي   /القاضاي  لا  السايد  يليد نب  المعاط  محمد  اد الخالق  يتابقا  القاضي/

 .   ااستنافا الرئيسين بمحاك   –بتما يل حسين 

 (   4مادة )  
 

رئيسةا  –القاضةي بمحكمةة الةنقض  –السةيد القاضةي / ربةرا ي  محمةود عيسةي عبةد الةر ي  يعين 

قاضةي / على أن يكون تاليا للسةيد ال –مع ندبه رلى محكمة استئناف القا رةبمحكمة استئناف بني سويف 

لجةواد ا/ طه عبد هللا عبةد العيةي  عبةد  صادق محمد صادق محمد عقبه الحداد وسابقا على السيد القاضي

  المرقين رؤساء استئناف . –

 (   5مادة )  
 

 

  -يعين رئيسا بمحاك  االستئناف كل من السادة نواب رؤساء االستئناف ومن في درجته     
 

 المحكمة المنقول اليها  المحكمة  االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم االقدمية

 المنصورة القاهرة حمــود حســـن خليفـةماجــد م 4

 المنصورة طنطا وائــل السيــد أحمــد الشيــوي 5

 المنصورة االسماعيلية أمجـد محمـد عـز الدين السيـد حشيش 6

 المنصورة القاهرة محمـد عبد اللطيــف محمـد نوفــل 7

 المنصورة االسماعيلية محمـد أحمـد عبد الحميـد شكــري 8

 المنصورة طنطا مــود محمــد محمــود عيــادمح 9

 المنصورة القاهرة شريـف فـوزي عبد الغفـار يوسـف 10

 بنى سويف القاهرة مـاهر محمــد أبو الحديــد عـزب 11

 اسيوط اسيوط أكــرم يونــان فـــرج غبريـــال 12
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 المنصورة القاهرة عـالء الدين إبراهيم عبد الحميد زهران 13

 اسيوط بنى سويف حمــد صــالح موســى محمــدم 14

 القاهرة وليــد صــالح محمــود عويـس 15
) توفى  المنصورة

 الى رحمه هللا تعالى(

 المنصورة االسكندرية عمـاد عبد الحميد مصطفى محمود المغربي 16

 المنصورة القاهرة محمـد صالح الدين محمود عبد المجيد 17

 اسيوط اسيوط ود أبو القاسـمحسـين محمــد محمـ 18

 المنصورة االسكندرية د. أحمـد عبد المجيـد أحمـد السيد خليل 19

 المنصورة القاهرة أحمـد أنــور حلمـي أحمـد إبراهيم 20

 المنصورة االسماعيلية عبد العزيـز محمد محمـد عبد العزيـز 21

 المنصورة طنطا أحمـد فريــد عبد العزيــز صالـح 22

 المنصورة طنطا سامى أحمــد محمــد خليـــل 23

 المنصورة االسماعيلية وليـد محمـد عبد الرحمن حسن مسعد 24
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  -ول  األعامين المحامين كل من السادة النوابا لرؤساء االستئناف يعين 

 المحكمة المنقول اليها  المحكمة  مــاالســـــــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة االقدمية
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 المنصورة محام عام اول حسن  حسام الدين محمود ابراهيم نائب 779

 (   7مادة )  
 

 

ة نائة  بمحكمةة اسةتئناف انسةكندري –تعيين السيد القاضي/ محمد فةااد محمةد  ةاف  

  نائةة  االسةةتئناف –علةةى أن يكةةون تاليةةا للسةةيد القاضةةي / محمةةد عبةةد الباعةة  يوسةةف بركةةا  

  –وسةةةةةةةةةابقا علةةةةةةةةةى السةةةةةةةةةيد القاضةةةةةةةةةي/  أ مةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةااد عبةةةةةةةةةد المةةةةةةةةةنع  أ مةةةةةةةةةد   

 .    حام العام األولالم
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 (   8مادة )  
 

 

ناف بمحكمةة اسةتئ نائة  – أ مد عبد العزيز عبد اليا ر عثمان /القاضيتعيين السيد 

 / عمةةةةةةةةةةةةرو محمةةةةةةةةةةةةد   القاضةةةةةةةةةةةةيعلةةةةةةةةةةةةى أن يكةةةةةةةةةةةةون تاليةةةةةةةةةةةةا للسةةةةةةةةةةةةيد  -قنةةةةةةةةةةةةا 

 بمحكمةةةةةةة اسةةةةةةتئناف قنةةةةةةا وسةةةةةةابقا علةةةةةةى  نائةةةةةة  –عبةةةةةةد الحميةةةةةةد محمةةةةةةد دسةةةةةةوقي  

 بمحكمةةةةةةةة اسةةةةةةةتئناف  نائةةةةةةة  –لغزولةةةةةةةي محمةةةةةةةود محةةةةةةةي الةةةةةةةدين محمةةةةةةةود االسةةةةةةةيد/  

 .  طنطا

 (  9مادة ) 
 

 

القضةةاة يعةةين نوابةةا لرؤسةةاء االسةةتئناف ومحةةامين عةةامين أول كةةل مةةن السةةادة 

  -  بمحاك  االستئناف 
 

 المحكمة االســــــــــــــــــــــــــــــــــم  االقدمية
المحكمة المنقول 
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 االسكندرية القاهرة مد فراج احمد احمد اح 8

 المنصورة المنصورة حسيني محرز علي مصطفى 9

 االسكندرية االسكندرية محمد شوقي محمد سالم الخضراوى 10
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 االسكندرية القاهرة محمود محمد البطل احمد احمد  12

 االسكندرية االسكندرية حمد الفاضلياكرم محمدين م 13
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 قنا قنا عمرو محمد عبد الحميد محمد دسوقي 311

311 
 مكرر

 قنا قنا احمد عبد العزيز عبد الظاهر عثمان 

 طنطا القاهرة محمود محي الدين محمود الغزولي 312

 قنا القاهرة محمد محمد عاطف غزالي اباظه  313

 محام عام اول محام عام محمد ابراهيم مسعد محمد الشرقاوي 314

 طنطا قنا هانى كمال محمد هراس 315

 اسيوط قنا حازم محمود فخري حسن القاضي 316

 محام عام اول محام عام د نويشيمحمد السيد عبد التواب السي 317

 محام عام اول محام عام محمود عاصم محمود يوسف  318

 محام عام اول محام عام عالء محمد فتح هللا السعدني 319

 قنا القاهرة محمد يحيي علي مصطفى نصير 320

 بنى سويف اسيوط ماركو سمير فرج فام 321
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 محام عام اول عاممحام  محمود صالح سعيد ابراهيم البمبي 322

 محام عام اول محام عام سامح محمد صبرى سيد امبابي عياد 323

 قنا قنا ايهاب يسرى سليم ابو زيد 324

 قنا قنا محمد فاروق امين حسن 325

 محام عام اول محام عام المعتز باهلل ابوطالب ابو بكر سيد عيسي 326

 عام اول محام محام عام جاسر محمد اسماعيل موسي يونس 327

 قنا القاهرة رامي فاروق عبده يوسف صالح  328

 محام عام اول محام عام عبد المجيد نبيل عبد المجيد القصاص 329

 محام عام اول محام عام حاتم احمد محمد االمين احمد 330

 قنا القاهرة محمد يحيي محمد احمد جاد  331

 قنا قنا شريف عفت مصطفى علي 332

 قنا القاهرة حسيني علي بدر نور الدين 333

 بنى سويف بنى سويف وائل حاتم حمزه محمد  334

 ( 10مادة ) 
  -بمحاك  االستئناف كل من السادة المحامين العامين    قاضيايعين    

 المحكمة المنقول اليها  المحكمة  مــاالســـــــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة االقدمية

 المنصورة محام عام عماد الدين شفيق الدسوقىشريف  مستشار 455

 المنصورة محام عام احمد على احمد خطاب مستشار 500
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 المنصورة محام عام محمود عبد الرحيم على محمد  مستشار 530

 المنصورة محام عام محمد رفعت محفوظ عبد العليم مستشار 543

 اسيوط محام عام اسالم احمد محمد احمد مستشار 580

 قنــــــــا محام عام محمد عاطف شريف عبد السالم سليمان مستشار 614

 قنــــــــا محام عام حازم محمد عبد السالم اللمعى مستشار 647

 قنــــــــا محام عام عبد الرحيم على العزب حواس مستشار 657

 ( 11مادة )  
بمحكمةةة  قاضةةي  –سةةامي نبيةةل جةةورجي جبةةران   /القاضةةيتعيةةين السةةيد 

ي  / أ مةد محمةود أ مةد ربةرا  القاضةيستئناف أسيوط  على أن يكون تاليا للسيد ا

محمةد عبةد الحكة  عطيةة   /القاضةيالمحةامي العةام وسةابقا علةى السةيد  –محمود  

 .   انسماعيليةبمحكمة استئناف  القاضي –سباله  

 مكرر (  11مادة )

 محكمة استئنافيعين السيد / عبدالباسط عبدالشكور ا مد مجا د القاضى ب

بةارا المنصورة محاميا عاما وينتدب للعمل بالنيابة العامة لدى محكمةة الةنقض اعت

 ولمدة سنة  2020من االول من اكتوبر 

مكةةرر /ب( يعةةين السةةيد أ مةةد عبدالرىةةيد متةةولى ىةةلبى القاضةةى  11مةةادة )

بمحكمةةة اسةةتئناف المنصةةورة علةةى أن يكةةون تاليةةا للسةةيد / محسةةن محمةةد  ميةةد  

الصةغير وسةابقا علةى السةيد / محمةد فةاروق فةرف فةرف وفقةا لقةرار مجلةس  خليفة

 القضاء االعلى الصادر بتاريخ اليوم.

 ( 12مادة )  
  

  -بمحاك  االستئناف ومحاميا  عاما   كل من السادة    قاضيايعين 

 المحكمة المنقول إليها  المحكمة  االســـــــــــــــــــــــــــــــــم االقدمية

 المنصورة دكرنس محمد السيد عبد القادر اسماعيل الجوهري 4
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 المنصورة حلوان ياسر ابراهيم ابراهيم عامر الدهشان 6

 المنصورة شبرا الخيمة محمد احمد شعبان احمد 8

 المنصورة السادس من اكتوبر سامى زين العابدين عبده محمد 9

 المنصورة شبين الكوم هشام محمد مصطفى حجاج 10

 المنصورة جنوب القاهرة حازم حسين عبد الرحمن حسين حشاد 11

 المنصورة السويس احمد فاروق متولى سالم الشهبه 12

 المنصورة جنوب القاهرة عالء احمد احمد وهيب  14

 المنصورة بور سعيد عبده احمد احمد عبد العزيز بلبول 15

 رةالمنصو السادس من اكتوبر عمر عطيه عبد العاطى عطيه 16

 المنصورة المنصورة اشرف عبد الرؤف محمود فتح هللا الغرباوى 17

 المنصورة بور سعيد احمد عبد الرشيد متولى شلبى 18

 المنصورة غرب االسكندرية محمد متولى عبد العزيز الدهيمى 20

 المنصورة دكرنس عبد الرحمن محمد حسن محمد احمد الوراق 21

 المنصورة السادس من اكتوبر لعنانىمحمد عبد التواب ابراهيم ا 22

 المنصورة الجيزة ضياء الدين خيرى محمد موسى 24

 المنصورة االقصر محمد عبد الرحمن عبد الرحيم احمد 25

 المنصورة الفيوم محمد على عبد العزيز على خالف 27
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 المنصورة جنوب القاهرة امجد احمد فيظ هللا عثمان فيظ هللا 28

 محام عام نيابة عامة احمد هاشممصطفى عدنان  29

 طنطا مشيرة عواض فرج عبد الغنى 30
مع ندبها  المنصورة

 طنطا

 شمال القاهرة مروه هشام محمد زكى بركات  31
مع ندبها  المنصورة

  القاهرة

 المنصورة الزقازيق احمد لبيب امين عبد الفتاح سلوم 32

 المنصورة برىالمحلة الك شريف عبد العزيز محمد السيد سليم 33

 محام عام نيابة عامة عالء فرج عبد الحميد فرج 34

 المنصورة بور سعيد اشرف السيد عبد العال سيد احمد 36

 المنصورة شرق االسكندرية محمد فاروق عبد السالم الغنيمى 37

 المنصورة ههيا الوليد حسين احمد مكى 38

 محام عام نيابة النقض فهمى محمد سعيد فؤاد امين راسخ 39

 محام عام نيابة عامة محمد عادل عبد السالم جمعة 41

 محام عام نيابة النقض محمد عبد الحليم احمد السيد طنطاوى 42

 محام عام نيابة عامة د . سالم محمد سالم ابراهيم حجازى 43

 المنصورة جنوب القاهرة رامى منصور عباس احمد عبد الفتاح 44

 المنصورة نيابة عامة ةمحمد حمدى احمد سالم 45

 المنصورة شمال القاهرة حسين ابراهيم محمد على عمار 46
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 المنصورة القاهرة الجديدة محمد سيد مرسى سيد عثمان 47

 المنصورة غرب االسكندرية محمد ابراهيم عبد السالم السيد المغربى 48

 المنصورة غرب االسكندرية هانى احمد منير احمد بدرالمسيرى 49

 بنى سويف شمال القاهرة سامح على محمود على 50

 بنى سويف نيابة عامة حاتم احمد احمد محمد  51

 بنى سويف شرق االسكندرية محمد رمضان ابراهيم عبد هللا 52

 بنى سويف السويس سامح سمير عبد الرازق السروجى 53

 محام عام نيابة عامة احمد محمد صالح الدين محمد عامر 54

 محام عام نيابة النقض مصطفى منصور اماممحمد  55

 بنى سويف بور سعيد محمد رشدى محمد محمد االزهرى 56

 بنى سويف جنوب القاهرة احمد عز الدين عباس محمد البطراوى 57

 محام عام نيابة النقض شريف محمد فهمى على ندا 58

 بنى سويف شبرا الخيمة وليد عبد الحميد السيد متولى 59

 بنى سويف غرب االسكندرية ك فتح هللا مبروك مطرمبرو 60

 بنى سويف بنى سويف تامر فوزى حفنى محمد 61

 بنى سويف شبين الكوم احمد ايمن بشير ناصف 62

 محام عام نيابة عامة انس اسامه محمد حسن العبد 63
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 بنى سويف بنها شريف حمدى محمد السيد 64

 محام عام النقضنيابة  احمد عنانى عبد العزيز عنان 65

 بنى سويف جنوب القاهرة احمد سعيد عبد الجليل محمد 66

 محام عام نيابة النقض تامر عبد القادر حسين حسنين 67

 بنى سويف بنى سويف شريف حسام محمد دبوس 68

 بنى سويف بنى سويف اسامه على فراج احمد 69

 محام عام نيابة عامة محمد احمد محمد ابو رجيلة 70

 محام عام نيابة النقض شريف عباس خميس بريشة 71

 بنى سويف غرب االسكندرية محمد السيد ابراهيم اسماعيل القط 72

 بنى سويف شمال القاهرة محمد ابو الفتوح ابراهيم سيد احمد عزام 73

 بنى سويف الفيوم احمد محمد صالح محمود 74

 بنى سويف الجيزة احمد رافت احمد عبد الحافظ 75

 جنوب القاهرة رضا االباصيرى محمد السيد 76
مع  بنى سويف

 ندبه المنصورة

 بنى سويف نيابة النقض بهاء محمد رافت عبد الغنى الشريف 77

 محام عام نيابة النقض احمد محمد فوزى احمد عبد هللا 78

 محام عام نيابة عامة حسام الدين هانى حسين ابو شليب 79

 بنى سويف طنطا ىمحمد كمال محمد الزفتاو 80
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 بنى سويف شمال القاهرة ايمن السعيد حافظ احمد الهاللى 81

 بنى سويف طنطا وسيم ماهر اسكندر جرجس 82

83 
محمد عبد المنعم محمد وجيه محمد عبد المنعم 

 عبد الرحمن
 بنى سويف شمال القاهرة

 بنى سويف بنها احمد عبد اللطيف حامد محمد 84

 بنى سويف المنصورة الرازق سامح احمد على عبد 85

 بنى سويف حلوان سامح احمد حسين على 86

 محام عام نيابة النقض احمد محمود محمود الغاياتى 87

 بنى سويف غرب االسكندرية عمرو محمد عبد اللطيف ابراهيم 89

 محام عام نيابة عامة سامح خيرى ينى انطون 90

 عام محام نيابة النقض احمد نادى سيد محمد  91

 بنى سويف دمياط عمرو محمود السيد محمود قطب 92

 بنى سويف كفر الشيخ محمد عصام عبد البارى محمد دياب 93

 بنى سويف الجيزة حمدى يسن حسن سليمان 94

 بنى سويف غرب االسكندرية ابراهيم حسينى ابراهيم فايد 95

 بنى سويف قنا يوسف الصاوى سليم السمان 96

 بنى سويف غرب االسكندرية محمد عسقالنىمحمد مصطفى  97

 بنى سويف نيابة النقض محمد سالمة ابراهيم على 98
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 المحلة الكبرى السيد عبده محمد منصور 99
مع  بنى سويف

 ندبه المنصورة

 محام عام نيابة عامة حسام الدين مصطفى عبد الفتاح معجوز 100

 حام عامم نيابة عامة محمد صالح ابراهيم محمد حجازى 101

 بنى سويف بنى سويف محمد ممدوح على عبد الحفيظ  102

 بنى سويف الزقازيق رفيق السعدى محمد بدوى 103

 محام عام نيابة النقض خالد محمد الطاهر محمد سليمان 104

 محام عام نيابة عامة هالسيد محمد الحسينى السيد الرفاعى محمد شحات 105

 اسيوط طنطا بحمدى معوض معوض عبد التوا 106

 محام عام نيابة عامة وائل محمد حسن احمد 107

 اسيوط نيابة عامة شريف احمد محمد حمودة 108

 اسيوط المنيا هيثم محمد بهاء عبد الحكيم محمد القاضى 109

 محام عام نيابة عامة احمد محمد الحسينى الحسينى ابراهيم 110

 اسيوط برىالمحلة الك محمد الدسوقى يوسف الدسوقى 111

 محام عام نيابة عامة محمود محمود عبد الغنى عوف 113

 اسيوط قنا محمد احمد عزت عباس محمد غزالى 114

 محام عام نيابة عامة حسن رأفت صديق حسين  115

 اسيوط نيابة عامة احمد حنفى محمود عبد الجواد 117
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 اسيوط شرق االسكندرية شريف فؤاد يوسف ابراهيم غانم 118

 اسيوط بنى سويف وليد احمد عبد الوهاب على شحاته 119

 اسيوط قنا ياسر عبد الصمد عبد العزيز عبد الصمد دعبس 120

 اسيوط اسيوط احمد عيسى محمد ثابت  121

 اسيوط شرق االسكندرية احمد جالل ابراهيم سعد 122

 اسيوط نيابة النقض عمرو ابو مسلم عطية محمد شلبى 123

 محام عام نيابة النقض ود كامل محمد موسىوسيم محم 124

 اسيوط اسوان احمد حسن عثمان عبد هللا 125

126 
 عبد الرحمن ابراهيم احمد عبدالرحمن محمد حمد

 بجاتو
 محام عام نيابة النقض

 اسيوط السويس طارق عبد السميع عبده حجاج 127

 محام عام نيابة النقض حامد احمد حامد محمد حسن 128

 اسيوط شبين الكوم من يحيى يونس يحيى عرفةاي 129

 اسيوط بنى سويف محمد سيد محمود سيد زين الدين 130

 محام عام نيابة النقض محمد محمد عبد الجواد خليفة 131

 محام عام نيابة النقض محمد سعد محمد مصطفى 132

 اسيوط جنوب القاهرة خالد الحسينى محمد البهلول السيد 133

 محام عام نيابة عامة د المعز احمد داودمحمد عب 134
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 محام عام نيابة النقض ياسر عونى عبد الفتاح االغا 135

 اسيوط شرق االسكندرية عادل محمود صابر محمد جوده 136

 اسيوط الجيزة  طه صالح عبد العظيم عبد اللطيف 137

 اسيوط شبين الكوم محمد عبد الستار اسماعيل عبد النبى 138

 اسيوط بنى سويف د ابو بكر بريقع بشيرمحم 139

 اسيوط بنى سويف منصور احمد منصور محمد  140

 اسيوط الجيزة عمرو محمد كمال الدين الملطاوى 141

 محام عام نيابة عامة هادى هائل هريدى سعيد الشوربجى 142

 اسيوط شبرا الخيمة هانى مصطفى احمد عبد هللا 143

 اسيوط الجيزة احمدهيثم مصطفى امين عطيه  144

 محام عام نيابة النقض محمد احمد ابراهيم عبود 145

 محام عام نيابة عامة عمر بلبل محمد حسن 146

 اسيوط جنوب القاهرة حسام حسن احمد ربيع 147

 محام عام نيابة عامة حلمى مصطفى محمود عطا هللا 148

 اسيوط بنى سويف على عباس احمد عبد ربه 149

 محام عام نيابة عامة احمد معوض احمد طارق  150

 اسيوط الزقازيق وليد ابراهيم يوسف الشاميه 151
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 اسيوط السويس احمد امين محمد عبد اللطيف محمد 152

 محام عام نيابة النقض هشام احمد على حجازى 153

 اسيوط غرب االسكندرية شريف محسن حسن حسن على 154

 اسيوط الجيزة ى ناصرهشام زين العابدين محمد بدو 155
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 االسكندرية المنصورة أحمد محمود حمدي عبد العزيز محمد عزت رئيس 3249

 االسكندرية االسماعيلية حسام عبد اللطيف على ابو النيل رئيس 3259

 االسكندرية اسيوط أحمد محمد أحمد إبراهيم عبد الرحمن0د رئيس 3337

 االسكندرية  تامر عبدالرحمن محمد حلمى جبران رئيس 3338
االسكندرية 
مع ندبه 
  القاهرة

 االسكندرية  غادة عبدالناصر عبد الاله السباعى رئيس  3368
االسكندرية 
مع ندبها 
 القاهرة

 االسكندرية   حمد النمكىداليا ابراهيم أ رئيس  3369
االسكندرية 
مع ندبها 
 القاهرة

 االسكندرية   عال حسين كامل حنفى على  رئيس  7033
االسكندرية 
مع ندبها 
 القاهرة

 االسكندرية   رشا عبدالمنعم ابراهيم محفوظ رئيس  3733
االسكندرية 
مع ندبها 
 القاهرة

 السكندرية ا فاطمة احمد عبدهللا ابراهيم قنديل رئيس  3374
االسكندرية 
مع ندبها 
  القاهرة

 االسكندرية   مها حمود محمد عليوى رئيس  3783
االسكندرية 
مع ندبها 
 القاهرة

 االسكندرية قنا د. أحمد إسماعيل عبد العزيز عبد المحسن رئيس 3386

 االسكندرية بنى سويف محمـود حمــدي الليثــي حمــود رئيس 3665

 االسكندرية بنى سويف ر محمد سليمان الجندىمحمد ماه نائب 369

 االسكندرية اسيوط شــريف إسماعيـل محمــد إسماعيل نائب 397

 االسكندرية  أحمد محمود محمد خلف  مستشار 354
االسكندرية 
مع ندبه 
 القاهرة
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 االسكندرية طنطا محمد حامد محمود شمروخ مستشار 374

 االسكندرية طنطا محمد حفني ابراهيم سليم مستشار 376

 االسكندرية طنطا محمد فايق عبد المجيد السواح مستشار 381

 االسكندرية طنطا محمد عبد القادر عبد المنعم غالي  مستشار 384

 االسكندرية المنصورة اسماعيل محمد علي اسماعيل دبوس مستشار 423

 االسكندرية  المنصورة محمد رشوان محمد رشوان مستشار 417

 االسكندرية المنصورة امير مجدى منير دميان ستشارم 429

 االسكندرية المنصورة احمد صالح الدين احمد محمد الشوربجى مستشار 449

 االسكندرية المنصورة محمد صالح محمد على ابراهيم مستشار 479

 االسكندرية المنصورة كارم محمود رزق عطية مستشار 497

 االسكندرية المنصورة الهادى ابو الغيطمحمد فؤاد محمد عبد  مستشار 511

 االسكندرية المنصورة هانى فؤاد محمد عبد الهادى مستشار 546

 االسكندرية المنصورة وسام على ابراهيم الشريف مستشار 550

 االسكندرية اسيوط على مصطفى مصطفى درويش مستشار 573

 االسكندرية اسيوط احمد صفوت امين سليم حسين حسام الدين مستشار 581

 االسكندرية اسيوط محمود على عبد الاله خليل الطماوى مستشار 596

 االسكندرية اسيوط هيثم وجيه محمد حماد مستشار 597
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 االسكندرية اسيوط عمرو اسامه السيد مرسى ايوب مستشار 598

 االسكندرية اسيوط محمد ابراهيم عبد العزيز عبد الهادى مستشار 600

 االسكندرية قنــــــــا لد محمد علي عشريخا مستشار 610

 االسكندرية قنــــــــا احمد سعد عطية الرشيدى مستشار 626

   طنطــــــامحكمة استئناف رلى 

 طنطا االسكندرية محمـود محمـد عبد الحليم خلــف رئيس 141

 طنطا المنصورة خيـري محمـود محمـد القصـراوى رئيس 217

 طنطا االسماعيلية ـى محمد سيــد أحمـدمحمـد موس رئيس 435

 طنطا القاهرة سامى محمد عبد العزيــز بالبــل رئيس 489

 طنطا المنصورة مجدى عبد الغنى محمود عبد الغنى  رئيس 649

 طنطا القاهرة ســـــالمة محمــــد إبراهيــم الكافوري رئيس 663

 طنطا القاهرة شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب رئيس 752

 طنطا السكندرية ا هشام ابراهيم احمد حماد رئيس 914

 طنطا االسماعيلية  السيد فكرى السيد عوض رئيس  953

 طنطا االسكندرية عماد عبد المنعم إبراهيم ماهر رئيس 995

 طنطا االسماعيلية  فوزى يحيى محمد ابو زيد  رئيس  997

 طاطن المنصورة حسـن محمـد مسلم حسـن رئيس 1263

 طنطا المنصورة عاطف المتولي محمد زرزورة رئيس 1339
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 المنصورة محمد صالح الدين أحمد شريف الدياسطي رئيس 1346
ندبه  طنطا

 المنصورة

 طنطا القاهرة مجدي عبد القادر عبد العزيز الحبشي رئيس 1349

 طنطا المنصورة حسـام الدين على عبد العزيز توحيـد رئيس 1365

 االسكندرية ادل محمود سيد أحمد ابو هيكــلع رئيس 1374
مع ندبه  طنطا

 االسكندرية

 طنطا االسماعيلية عالء الدين عبده علي شجاع رئيس 1399

 طنطا االسكندرية السيد عبد الرازق أحمد الشافعي رئيس 1440

 طنطا  ايمن محمود االمام السيد  رئيس 1575
طنطا مع ندبه 

 المنصورة

 طنطا  عزت مزيد محمدياسر   رئيس 1579
طنطا مع ندبه 

 االسكندرية

 طنطا االسماعيلية  هشام محمود ابو عوف المرشدى رئيس 1614

 طنطا السيد المتولى حسن ابوالعنين   رئيس 1654
طنطا مع ندبه 

 المنصورة

 طنطا القاهرة أحمد عبد الغني محمد عمران رئيس 1665

 طنطا االسكندرية جخالد أحمـد أحمد إبراهيم فرا رئيس 1698

 طنطا االسكندرية معتز السـيد محمــد نــوار رئيس 1785

 طنطا االسكندرية هانى عبد السالم محمـود عبد السالم رئيس 1862

 طنطا االسكندرية  سامح عبد هللا محمد أحمد عبد الواحد رئيس 1881

 طنطا القاهرة أيمن محمد علي محمـد حسين رئيس 1887

 طنطا المنصورة ـمال محـمد السـيد سماحةج رئيس 1915
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 طنطا االسكندرية حسـام محـمد حسـن صالـح رئيس 1921

 االسكندرية أيمـن إبراهيـم حنـفي محمـود رئيس 1923
مع ندبه  طنطا

 االسكندرية

 طنطا القاهرة خـالد هاشـم أحمــد محمـد رئيس 1927

 طنطا ةاالسكندري أيـمن شــبل زكـى الفقــى رئيس 1930

 طنطا االسكندرية صبرى عبد الحليم عبد العزيز عمارة  رئيس 1951

 طنطا  اشرف عبداللطيف بهجات خليل  رئيس  2004
طنطا مع ندبه 

 االسكندرية

 طنطا القاهرة فواز عبد الحميد علـي عمـران اللواتــي رئيس 2044

 طنطا االسكندرية جمال عبد السالم السيد موسي رئيس 2068

 المنصورة إيهـاب حسـين محمـد العسـال رئيس 8421
مع ندبه  طنطا

 المنصورة

 طنطا االسكندرية  إيهـاب أحمــد علــي البـنا رئيس 2233

 طنطا االسكندرية عبد الحفيظ عبد الحميد علي زهران رئيس 2254

 طنطا القاهرة ثروت محمود صبحي منصور عامر رئيس 2268

 طنطا بنى سويف لـح عمــرصالـح محمـد صا رئيس 2270

 طنطا المنصورة عصـام عبد اللطيـف عبد المنعم رئيس 2309

 طنطا االسكندرية  أحمد محمد صبرى أحمد زكـري رئيس 2311

 طنطا االسكندرية محمـد صـالح الدين عبد العزيز المنشاوى رئيس 2330

 طنطا االسكندرية عطيـة مـبروك عطيــة مطـر رئيس 2342
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 طنطا المنصورة عبد الغفـار سيـد أحمد سليمان ئيسر 2390

 طنطا االسكندرية فيكتـور فاروق شحاتة خليــل رئيس 2409

 طنطا االسكندرية عادل عبد الظاهرمحمد محمـد السيد حسانين رئيس 2417

 طنطا االسكندرية أُسـامة محمـد سعيد عيد جـبر رئيس 2419

 طنطا االسكندرية محمود صالحالسيد ياسر محمود حنـفي  رئيس 2431

 طنطا االسكندرية عبد الرحمن محمد الشافعـي محمد الطحان رئيس 2438

 طنطا االسكندرية أحمد حسن محمد أحمد الكيالنـي رئيس 2535

 طنطا االسكندرية طارق عبد المجيد محمد عبد النبي رئيس 2537

 طنطا اسيوط ســامح سعـد طه عبد اللطيف رئيس 2549

 طنطا اسيوط د. حاتم صبحي محمد األرناؤوطي رئيس 2565

 طنطا االسكندرية ياســر محمد مصطفى الشيمي رئيس 2571

 طنطا االسكندرية طـارق محمد حافـظ الهريدى رئيس 2588

 طنطا االسكندرية جورج أنـور جورجي اسطفانوس رئيس 2590

 نطاط االسماعيلية عمـرو عصـام الدين علي ريان رئيس 2594

 طنطا االسكندرية أشـرف إبراهيم مرسي مصطفى رئيس 2599

 طنطا االسكندرية أمــير عــدلي أمـير عيسـي رئيس 2601

 طنطا االسكندرية محمد جمال الدين محمد محمد حسنين رئيس 2602
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 طنطا قنا نهبهـاء الدين كمال عبد القادر سليمان زها رئيس 2607

 طنطا االسكندرية  الشرمبابليطارق محمـد عبد هللا رئيس 2612

 طنطا االسكندرية وجيـه محمد أبو الوفا حسن أحمد رئيس 2613

 طنطا االسكندرية السيـد فهمـي السيـد الخيـاط رئيس 2615

 طنطا االسكندرية وائــل حمـدي أبو اليزيد مقلـد رئيس 2622

 طنطا االسكندرية محمـد عيسـى محمـد أمام فخر رئيس 2638

 طنطا االسكندرية وائل فاروق مصطفى عبد الوهاب رئيس 2640

 طنطا االسكندرية يـاسر محمـود محمــد مرعى رئيس 2651

 طنطا االسكندرية أُسـامة أحمـد سيد جابر الريس رئيس 2652

 طنطا االسكندرية وائـل فـاروق بسيوني الفيشاوي رئيس 2657

 طنطا االسكندرية أيهـاب ميخائيـل مينــا حنــا رئيس 2663

 طنطا االسكندرية حسـام محمـد محمد سليم هنيدي رئيس 2675

 طنطا االسكندرية محمد عبد الهادي عبد الحفيظ الجمال رئيس 2677

 طنطا االسكندرية أحمـد فـاروق محمــد إبراهيم رئيس 2678

 طنطا االسكندرية عمرو محمد خليل عبد هللا مباشر رئيس 2692

 طنطا االسكندرية سعيد حسن عبد الرحمن حسن حبكة رئيس 2693

 طنطا االسكندرية عمـرو محمـد أحمـد عـابدين رئيس 2695
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 طنطا االسكندرية عمـرو محمود عادل أحمد شحاتة رئيس 2703

 طنطا االسكندرية سـامح جورجى تادرس جورجى رئيس 2710

 طاطن االسكندرية عمـاد حسـن عبد القادر عثمان رئيس 2714

 طنطا االسكندرية تـامر سعــد السيـد يونــس رئيس 2723

 طنطا االسكندرية يـاسر عبد الرحمـن عبد العزيز محمـود رئيس 2794

 طنطا المنصورة أيهـاب السيـد عبد الحميد عوارة رئيس 2800

 طنطا المنصورة محمد جمال الدين إبراهيم محمـد رئيس 2817

 االسماعيلية ر حسن غويبه خالد محمد مختا رئيس  2833
طنطا مع ندبه 

 االسماعيلية

 طنطا بنى سويف مؤمن محمد محمـد حسنين سعد رئيس 2839

 طنطا االسكندرية أشـرف محمـد عبد هللا فـواز رئيس 2849

 طنطا االسماعيلية تامر توفيق عبد الفضيل أبو طالب الخطيب رئيس 2866

 طنطا االسماعيلية ةأيمـن محمـد محمـد طيطـــ رئيس 2896

 طنطا االسكندرية أحمد مصطفى عزب مصطفى رئيس 2966

 طنطا االسماعيلية حسام الدين حسن أحمد مصطفى أحمد رئيس 3037

 طنطا االسكندرية د. مجدي إسماعيل محمود عبد العليم رئيس 3058

 طنطا  جمال سعيد محمد الرحمانى  رئيس  3062
طنطا مع ندبه 

 القاهرة

 طنطا  خالد محمود فضل عثمان  رئيس  3065
طنطا مع ندبه 

 القاهرة
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 طنطا قنا محمود زاهر الحسيني محمد رئيس 3070

 طنطا االسماعيلية محمد أحمد شحاتة عيسى رئيس 3092

 االسماعيلية فريد محمد فؤاد محمد فريد حسن منصور رئيس 3095
مع ندبه  طنطا

 القاهرة

 طنطا االسماعيلية اتةأشرف فؤاد الياس شح رئيس 3098

 طنطا فوده احمد محمد فوده  رئيس  3114
طنطا مع ندبه 

 القاهرة

 طنطا االسماعيلية ناجي نصر هالل نصر هالل السيد رئيس 3124

 طنطا مدحت نور الدين أحمد جابر  رئيس  3128
طنطا مع ندبه 

 القاهرة

 طنطا ةاالسماعيلي عمرو عبد الرحمن عبد الحليم سليمان رئيس 3141

 طنطا االسماعيلية أحمد فتحى عبد العال أحمد رئيس 3143

 طنطا اسيوط  محمد عبدالرحمن محمد ابو النجا رئيس  3359

 طنطا قنا طلعت جودة محمد شلبي رئيس 3393

 طنطا المنصورة سمير حسن فاروق عبد المعطي رئيس 3415

 طنطا المنصورة محمد يحيي محمد السيد يوسف رئيس 3514

 طنطا المنصورة رفيق حسن الجرايحي الشربينى قديح رئيس 3526

 طنطا المنصورة سامح منير إبراهيم حنا رئيس 3530

 طنطا المنصورة تامر فاروق محمد عزمي رئيس 3531

 طنطا المنصورة محمد فؤاد محمد محارم رئيس 3532
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 طنطا المنصورة أكرامي رمضان محمود يوسف رئيس 3539

 طنطا المنصورة أشرف عبد الخالق عباس السيد رئيس 3540

 طنطا المنصورة أحمد محمد عبد الكريم محمد رئيس 3547

 طنطا المنصورة محمد السيد الشامي الحاج عمر رئيس 3550

 طنطا المنصورة أمين أميـن السيد الديب رئيس 3552

 طنطا المنصورة وائل محمد عبد العزيز غانم رئيس 3554

 طنطا المنصورة الء الدين بسيوني عبد النبي عبيدع رئيس 3555

 طنطا المنصورة أحمد مصطفى أحمد مصطفى عبد الرحمن رئيس 3559

 طنطا المنصورة عصام محمد عبد العزيز حسب هللا خليفة رئيس 3562

 طنطا المنصورة شريف فرحان حقيق على رئيس 3566
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 قنا اسيوط أحمـــد محمـــد أحمــد عبد هللا رئيس 3683

 قنا اسيوط إيهــاب إسماعيــل زكـي مرســي رئيس 3740

 قنا االسكندرية خـــالد كــامل سليمـان عبد النبي نائب 478

 قنا طنطا عــادل محمـد عبد الوهـاب محمـد نائب 585

 قنا طنطا محمــد أنـــور محمــود عبد هللا نائب 599

 قنا المنصورة عالء الدين أبو خريبه حسن أبو خريبـه نائب 613

 قنا بنى سويف أحمـد عبد العزيــز إسماعيـل السيد نائب 725



 ربيةجمهورية مصر الع

 مجلس القضاء األعلى      

 دار القضاء العالي –محكمة النقض       

 االمانة العامة لمجلس القضاء االعلى      
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 قنا بنى سويف معتــز إسماعيــل محمـود زيـدان نائب 734

 قنا بنى سويف محمـد عبد الباقي عبد الحكـم يوسـف نائب 741

 قنا اسيوط هيـــب محمـد حافــظأحمــد ص نائب 762

 قنا رانيا سناء الملك محمد الطيب نائب 769
قنا مع ندبها 

 القاهرة

 قنا جيهان احمد وفيق عثمان البطوطى نائب 770
قنا مع ندبها 

 القاهرة

 قنا غادة محمد ممدوح حسن مصطفى  نائب  772
قنا مع ندبها 

 القاهرة

 ا قن سالى عمرو امين الصعيدى نائب 773
قنا مع ندبها 

  القاهرة

 قنا سحر عبدالفتاح محمد نعمه هللا نائب 774
قنا مع ندبها 
 االسماعيلية
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