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   ( 1مادة ) 
  -بمحكمة النقض   :  القضاةيعين نائبا لرئيس محكمة النقض كل من السادة 

 األقدمية
 

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم

 معــتز زكريــا سالمة أحمد الشويخ السيد القاضي / 1

 وليـد سعــد مصطفى محمـد أبو ليلــه السيد القاضي / 2

 وليـــد عبــاس عبـاس العـزازي السيد القاضي / 3

 عبد هللا إسماعيـل يوسـف إسماعيـل السيد القاضي / 4

 هانى أحمـد محمــود أحمـد صبرى السيد القاضي / 5

 حسـن علـي محمـد زكـي عبد الحميد السيد القاضي / 6

 حسـام الدين أحمـد عطيـة عصمــي السيد القاضي / 7

 ـاد محمـود عبد الحميــدإيهـاب حم السيد القاضي / 8

 أحمد محمد جمال محمد رياض عبد الخالق السيد القاضي / 9

 هشـام محمـد محمـود محمود عطيـه السيد القاضي / 10

 أحمـد أحمــد فتحى عبد هللا أحمـد السيد القاضي / 11

 عمـرو محمد جالل عمر مصطفى كامل السيد القاضي / 12

 عبد السالم عبد الحليم عبد السالم رزق د. وليد السيد القاضي / 13

 محمـد ياسـر إكـرام محمـد عبد الرحمن السيد القاضي / 14

 محمـد السيـد عبد الفتـاح محمد سليم السيد القاضي / 15

 أحمد محمـد لطفى محمد أحمد إبراهيم السيد القاضي / 16

 أحمــد يسرى يحيــي حســـن السيد القاضي / 17

 ســامح صبرى محمـود حجـازي لقاضي /السيد ا 18

 أحمــد سيــد محمــود يوســف السيد القاضي / 19

 رامـي أحمـد لطفى صادق شومان السيد القاضي / 20

 وئـام محمد يسرى عبد الرحمن الشماع السيد القاضي / 21

 علـــي محمـــد بسيــوني رزق السيد القاضي / 22

 إبراهيـم توفيـق عبد العزيز د.توفيــق السيد القاضي / 23

 محمــد عـــزت طـــه أحمــد السيد القاضي / 24

 أمجد محمـد حسـام الدين محمد بديوي السيد القاضي / 25
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 أحمـد محمد صفوت عبد الرحمن عثمان السيد القاضي / 26

 هانى أحمـد عبد المنعم عمر يوسف السيد القاضي / 27

 د أحمد أبو ريهطارق أحم السيد القاضي / 28

 أحمد العارف محمد علي أحمد عوض مقلد السيد القاضي / 29

 أحمد علي سعيد الموافى المتولى السيد القاضي / 30

 عمر مصطفى عمر حسين قايد السيد القاضي / 31

 محمد طلعت أبوالمكارم أبو زيد السيد القاضي / 32

 كرىمحمود محمد اسماعيل اسماعيل ز السيد القاضي / 33

 أحمد فتح محمد رجب  السيد القاضي / 34

 عمرو محمد أبو السعود عبد الحميد شلبى السيد القاضي / 35

 محمد جمال الدين يحيى جمال الدين السيد القاضي / 36

 أحمد السيد محمود اسماعيل شكل السيد القاضي / 37

 أيمن جمال الدين علي عثمان      السيد القاضي / 38

 أسامه راشد حسني عبد الحميد العزب الليثي  القاضي / السيد 39

 حــاتم أحمــد عبد الباري سليمـان السيد القاضي / 40

 محمــد علــي أحمــــد سـالمة السيد القاضي / 41

 محمـد أحمـد ثابـت السيـد عويضـه السيد القاضي / 42

 ىسـامح أحمــد أحمـــد إبراهيــم حجاز السيد القاضي / 43

 عمـاد الدين محمـد محاريق رضـوان السيد القاضي / 44

 مهنـد أحمـد علـي مصطفى علــي السيد القاضي / 46

 أحمــد عمــران علـــي عمـران السيد القاضي / 47

 مصطفى محمــد محمـد محمــود السيد القاضي / 48

 تــامر علـــي محمــد محمـــد علي حمزاوي السيد القاضي / 49

 عبد الرحمن إبراهيـم عبد العاطي صالح السيد القاضي / 50

 إسالم عبد الهادي عليـان سالمة الديب السيد القاضي / 51

 هشــام جــالل محمــد موســي السيد القاضي / 52

 علــي أحمــد عبد القــادر علـي السيد القاضي / 53

 مصطفى محمــد سيــد محمــود السيد القاضي / 54
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 محمــد أحمــد إسماعيـل أحمــد لسيد القاضي /ا 55

 مصطفى يوسـف فهمـي يوســف السيد القاضي / 56

 علــي فرغلــي علــي موســـي السيد القاضي / 57

 د.أحمـــد محمــد أحمــد عثمــان السيد القاضي / 58

 محمــد علـي محمـد الذكـي ســالمة السيد القاضي / 59

 محمــد محمـــد أحمــد يوسـف السيد القاضي / 60

 حسام الدين أحمد محمد محمد شميله السيد القاضي / 61

 عــالء علــي أبو العطــا الزهيري السيد القاضي / 62

 ســامح محمـد محمد عبد الغفـــار السيد القاضي / 63

 محمــد علــي عبيـــد نصـــر السيد القاضي / 64

 بد المولـي إبراهيـم شحاتـهمحمـد ع السيد القاضي / 65

 هشام قرشي محمد فرغلي أحمد شريف قرشي السيد القاضي / 66

 محمد محمــد نصر عبد الهادي عثمان السيد القاضي / 67

 
 

 (   2مادة )  
 

 

 بمحييييييياك   القضييييييياة بمحكمييييييية الييييييينقض كييييييي   مييييييين السيييييييادة  قاضييييييييايعيييييييين 

 االستئناف : 

 ةاالقدمي
 

 المحكمه ـمـــــــــــــاالســـــــــــــــــــــ
المحكمه المنقول 

 إليها

 السيد القاضي / 516
سامح محمد ابراهيم محمد السيد ابو 

 العال
 مستشار نقض محام عام اول

 مستشار نقض محام عام اول احمد فراج احمد احمد  السيد القاضي / 517

 تشار نقضمس محام عام اول يوسف عبد الفتاح محمد خليل  السيد القاضي / 520

 مستشار نقض محام عام اول محمد محمد كامل احمد باشا السيد القاضي / 524

 مستشار نقض محام عام اول عمرو عبد الحكم محمود ابراهيم السيد القاضي / 528

 مستشار نقض محام عام اول محمد محمود هانى زكي عطيه السيد القاضي / 531

 مستشار نقض محام عام اول لبنامحمد سعيد احمد ا السيد القاضي / 532
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 مستشار نقض محام عام اول تامر احمد عباس نجيب السيد القاضي / 535

 مستشار نقض محام عام اول احمد محمد جالل مصطفى صفوت السيد القاضي / 537

 مستشار نقض محام عام اول محمد سيد عطيه علي احمد  السيد القاضي / 538

 مستشار نقض محام عام اول محمد عطيه عبد العليمتامر  السيد القاضي / 546

 السيد القاضي / 550
احمد محمد موسي عبد السالم عبد 

 العال
 مستشار نقض محام عام اول

 مستشار نقض محام عام اول احمد عطيه عبد الروؤف ابو شوشه السيد القاضي / 553

 مستشار نقض محام عام اول اسامه محمد فؤاد الصيرفي السيد القاضي / 557

 مستشار نقض محام عام اول ايهاب الهام نجيب نوار السيد القاضي / 558

 مستشار نقض محام عام اول ضياء الدين محمد علي محمود  السيد القاضي / 559

 مستشار نقض محام عام اول محمد رشاد احمد عويس السيد القاضي / 572

 مستشار نقض طنطا فمحمد ممدوح محمد احمد يوس السيد القاضي / 573

 مستشار نقض محام عام اول د . جون عاطف نجيب رزق السيد القاضي / 575

 مستشار نقض محام عام اول كمال عبد القوي حسين محروس السيد القاضي / 579

 مستشار نقض محام عام اول شريف علي عبد القادر الشيتاني السيد القاضي / 582

 مستشار نقض محام عام اول هيم حامد فاضلماجد ابرا السيد القاضي / 588

 مستشار نقض محام عام اول هشام عبد الرحمن عبد هللا بهلول السيد القاضي / 589

 مستشار نقض المنصورة محمد حسن محمد السيد الشربيني السيد القاضي / 593

 ضمستشار نق محام عام اول احمد فوزي حسن طه حسن عبد الواحد السيد القاضي / 594

 مستشار نقض محام عام اول صالح الدين رفعت علي محمد المرسي السيد القاضي / 596

 مستشار نقض محام عام اول عالء الدين محمد عباس مهران السيد القاضي / 597

 مستشار نقض محام عام اول مصطفى محمد رضا سعد الدين توفيق  السيد القاضي / 602

 مستشار نقض المنصورة حمد عبد اللطيفاحمد محمد ا السيد القاضي / 603

 مستشار نقض محام عام اول نصر محمد مصطفى محمد ابو سديرة السيد القاضي / 604

 مستشار نقض محام عام اول وليد عبد العزيز عبد الظاهر عثمان السيد القاضي / 607
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 مستشار نقض محام عام اول جورج فرج متياس رؤفائيل السيد القاضي / 609

 مستشار نقض محام عام اول صالح صديق محمود سيد  السيد القاضي / 613

 مستشار نقض محام عام اول محمد ابراهيم عبد الغني مبروك هيبه السيد القاضي / 614

 مستشار نقض محام عام اول د . وليد محمد عبد الصبور علي السيد القاضي / 621

 مستشار نقض المنصورة ه نوفلد. ياسين تاج الدين سالم السيد القاضي / 622

 مستشار نقض محام عام اول د. سيد محمد سيد شعراوي السيد القاضي / 623

 مستشار نقض محام عام اول احمد ابراهيم محمد جابر الشناوي السيد القاضي / 631

 مستشار نقض محام عام اول ايمن علي جمال الدين مهران السيد القاضي / 636

 مستشار نقض محام عام اول عالء شعبان محمد محمود السجيعي / السيد القاضي 637

 مستشار نقض المنصورة د. احمد نبيل سليمان محمد طبوشه السيد القاضي / 639

 مستشار نقض محام عام اول عبد الجواد عبد الحليم احمد السيد  السيد القاضي / 640

 مستشار نقض محام عام اول محمد السيد البدوي مصطفى الشفيع السيد القاضي / 643

 مستشار نقض محام عام اول عمرو ممدوح فتوح خليل السيد القاضي / 651

 مستشار نقض محام عام اول محمد توفيق احمد كامل توفيق السيد القاضي / 653

 مستشار نقض محام عام اول هشام علي زكي سكر السيد القاضي / 670

 مستشار نقض محام عام اول مان ابراهيم محمد رفاعي سلي السيد القاضي / 676

 مستشار نقض محام عام اول ايهاب محمد السيد عمر السيد القاضي / 679

 مستشار نقض محام عام اول خالد محمود عبد العزيز حسن سعد السيد القاضي / 683

 مستشار نقض محام عام اول محمود محمد مرغني صادق محمد  السيد القاضي / 693

 مستشار نقض محام عام اول د. محمد حسين محمد عطيه يد القاضي /الس 695

 مستشار نقض محام عام اول مجدى محمد رجاء احمد مصطفى السيد القاضي / 702

 مستشار نقض محام عام اول جورج اميل وديع الطويل السيد القاضي / 704

 مستشار نقض محام عام اول اشرف محمد دسوقي احمد الجزار السيد القاضي / 709

 مستشار نقض محام عام اول اسالم السيد البدوي توفيق محي الدين السيد القاضي / 715
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 مستشار نقض محام عام اول علي جاب هللا علي عماره السيد القاضي / 717

 مستشار نقض محام عام اول اسالم عبد المنعم منصور مصطفى السيد القاضي / 722

 مستشار نقض محام عام اول حمد محمود محمد ابو سديرهحازم م السيد القاضي / 723

 مستشار نقض محام عام اول د.محمد ابراهيم محمد منصور السيد القاضي / 725

 مستشار نقض بنى سويف ابراهيم خليل ابراهيم الخولي السيد القاضي / 729

 مستشار نقض محام عام اول مصطفى حسن حسن حنفي السيد القاضي / 737

 مستشار نقض محام عام اول احمد ابراهيم عبد المعز السطوحي لسيد القاضي /ا 739

 مستشار نقض بنى سويف وائل محمد فتحى عطيه خورشيد السيد القاضي / 743

 مستشار نقض محام عام اول احمد محمد عبد الحسيب مقلد السيد القاضي / 746

 مستشار نقض عام اول محام محمد صباح احمد مندور حشيش السيد القاضي / 772

 السيد القاضي / 776
احمد اسماعيل محمد عبد الفتاح 

 الشاذلي
 مستشار نقض اسيوط

 مستشار نقض محام عام اول اشرف عبد العظيم عبد الحميد مطر السيد القاضي / 779

 مستشار نقض محام عام اول محمود محمد نجيب عطيه سباله0د  السيد القاضي / 787

 مستشار نقض محام عام اول محمد طلعت محمد عبد العظيم سرور قاضي /السيد ال 789

 مستشار نقض محام عام اول حسام محمود امين المصلحي عبيد السيد القاضي / 806

 مستشار نقض محام عام اول احمد مرشدي عبد اللطيف فرج السيد القاضي / 812

 مستشار نقض محام عام اول خالد عبد الحميد حسن ابو الحسن  السيد القاضي / 814

 مستشار نقض محام عام اول محمد احمد عبد الرحيم احمد فراج السيد القاضي / 815

 مستشار نقض محام عام اول محمد ابراهيم مسعد محمد الشرقاوي السيد القاضي / 820

 مستشار نقض محام عام اول محمد السيد عبد التواب السيد نويشي السيد القاضي / 823

 مستشار نقض محام عام اول محمود عاصم محمود يوسف  السيد القاضي / 824

 مستشار نقض محام عام اول محمود صالح سعيد ابراهيم البمبي السيد القاضي / 828

 مستشار نقض محام عام اول سامح محمد صبرى سيد امبابي عياد السيد القاضي / 829

 السيد القاضي / 832
بو بكر سيد المعتز باهلل ابوطالب ا

 عيسي
 مستشار نقض محام عام اول
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 مستشار نقض محام عام اول جاسر محمد اسماعيل موسي يونس السيد القاضي / 833

 
 

 (   3مادة )  
 

نائن  اسفننافامب كمةمن   –يعني السيد القاضي / حممد عيد رمضان حسن  يسفن   
  تالينا للسنيد القاضني/ لني نن يةنسنع رئيسا كمةمن  افننافامب طف نا   -افنافامب القاهرة 

 –عفيفي خمنار منسيل مهران  /القاضي علي السيد  عبد اهلل عبد العزيز منسيل فالم  وفابقا 
 . الرئيسني كماكم اسفنافامب  

 (   4مادة )  
 
 

 

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

 المحكمة ـمســــــــــــــــــــــــــــــــــاال الدرجة االقدميه
المحكمه المنقول 

 إليها
 

  طنطا طنطا محمــود أبو اليزيــد أحمد جاب هللا نائب استئناف 4

  طنطا القاهرة عمــرو محمد عبد الوهاب أحمد مخلوف نائب استئناف 5

  المنصورة القاهرة عبد المجيـد محمـد عبد المجيـد العشري نائب استئناف 6

 نائب استئناف 7
تامر محمد رضا عبد الرحمن محمد عبد 

 المعبود
 طنطا القاهرة

 

  االسكندرية االسكندرية كريــم محمـد ســالم رشـــوان نائب استئناف 8

  اسيوط اسيوط محمــد يوســف محمــد الليثــي نائب استئناف 9

  طنطا نطاط إيهــاب نجيـب معـــوض خليــل نائب استئناف 10

 القاهرة أحمـد زغلـول سعــد أبو الحســن نائب استئناف 11
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  األسكندرية محام عام اول محمـد الحسيني محمـد عبد الباســط نائب استئناف 12

 القاهرة شــريف يحيـي حــامد الرشيــدي نائب استئناف 13
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  بنى سويف بنى سويف محمــد لؤي عبد الجواد سـالم الباسل ئنافنائب است 14

  االسكندرية طنطا خـــالد محمـد عـامر عامر صقـر نائب استئناف 15

  طنطا القاهرة محمـد نـاصر محمــد حسن حسـن نائب استئناف 16

  طنطا القاهرة محمـد إبراهيـم محمـد عبد الفتــاح نائب استئناف 17

 منتدب بنى سويف القاهرة جمــال علــي جمــال الفخــري استئنافنائب  18
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  طنطا طنطا محمـد سعيـد عبد السيـد الغمــري نائب استئناف 19

  االسكندرية القاهرة أحمد محمد السعيد عبد الغفار العشماوي نائب استئناف 20

  بنى سويف محام عام اول أحمــد عبد الباقـي محمـد أحمـــد نائب استئناف 21

  اسيوط اسيوط وائــل أحمــد أبو ضيــف محمـد نائب استئناف 22

  طنطا القاهرة محمـــد يوسـف إبراهيـم موســي نائب استئناف 23

 القاهرة صــابر حمــاده صــابر علـــي نائب استئناف 24
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

 القاهرة يـلأكـرم محمـد نجيـب السيـد الطو نائب استئناف 25
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  االسكندرية القاهرة طــارق أحمــد محمــد عيســي نائب استئناف 26

  االسكندرية القاهرة حســام زكريـا إسماعيـل حمــادة نائب استئناف 27

 القاهرة أحمـد طـه أحمـد أحمــد العـالوي نائب استئناف 28
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  طنطا القاهرة حسـام الدين فتحى أمـين عبد المجيد ئب استئنافنا 29

  طنطا طنطا هانى محمـود محمــد حمـــزة نائب استئناف 30

  قنا القاهرة طــارق يسرى مصطفى محمـد نائب استئناف 31

 القاهرة محمـد عبد المنعــم إبراهيم إبراهيـم نائب استئناف 32
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  طنطا القاهرة وائــل يوســف إبراهيــم عيــد حسنين نائب استئناف 33

  طنطا القاهرة إيهــاب كمــال عزيــز الراهــب نائب استئناف 34

  طنطا طنطا نــيزار محمــود سليمـان سـالمة نائب استئناف 35

 القاهرة محمـد عبد العظيـم إبراهيـم خليفـــه نائب استئناف 36
بيل طنطا على س
 التذكار 

 

  المنصورة المنصورة أحمــد حاتم محمد سعيد أحمـد أحمـد نائب استئناف 37

  طنطا القاهرة وليد محمود عبد المنعم محمد الرحماني نائب استئناف 38

  االسماعيلية االسماعيلية أسـامة أحمــد عبد الظاهـر الطيـب نائب استئناف 39

  طنطا القاهرة محمـد عجــاجمحمــد مصطفى  نائب استئناف 40

  االسكندرية االسكندرية وائــل عزيـــز حســـن مهنــا نائب استئناف 41

  طنطا القاهرة عبد الرحمـن محمـد عبد الرحمن شتله نائب استئناف 42

 القاهرة أحمــد سعــد عبد السيد الشويـخ نائب استئناف 43
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  طنطا القاهرة محمـد سيد أحمد عاطـف السمادونـي فنائب استئنا 44
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  االسكندرية االسكندرية أحمـــد توفيـــق شحاتـة خليفـة نائب استئناف 45

  طنطا طنطا شـريف عــزت محمــد أبو يوسف نائب استئناف 46

  طنطا القاهرة هيثــم محمـد عبد المنعـم إسماعيــل نائب استئناف 47

  االسكندرية القاهرة شــريف فتحى كلحــي عثمـان فنائب استئنا 48

  طنطا القاهرة مصطفى أحمـد نـاجي محمـد حسن نائب استئناف 49

  قنا قنا مصطفى أحمـد محمــد محمـــود عبد العال نائب استئناف 50

  طنطا طنطا هشــام حــامد محمـد عبد العــال نائب استئناف 51

  االسكندرية القاهرة دين محمـد رضـوان الناظـرضيـاء ال نائب استئناف 52

  االسكندرية القاهرة تـامر محمـد عالء الدين السيد الحديدي نائب استئناف 53

  االسكندرية االسكندرية خــالد حســن عيــد مصطفى نائب استئناف 54

  االسكندرية القاهرة محمد أحمد صالح الدين مصطفى السيـد نائب استئناف 55

  المنصورة القاهرة إيهــاب حسـن محمــد نـور الدين نائب استئناف 56

  االسكندرية القاهرة سـامح سعيـد موسـي عبد الجــواد نائب استئناف 57

  االسكندرية االسكندرية طـارق محمـد فتحى عبد المنعم محمد نائب استئناف 58

  االسكندرية هرةالقا إيهـاب محمــد علـــي عبيـــد نائب استئناف 59

  المنصورة المنصورة عـادل محمـد عبد الفتـاح البنهـاوي نائب استئناف 60

 محام عام اول محـي الدين محمد المصري علي مـراد نائب استئناف 61
على سبيل  طنطا

 التذكار
 

  االسماعيلية طنطا عـزت سمـير عـزت محمـد المهـدي نائب استئناف 62

  بنى سويف القاهرة ـريف محمــد أحمــد فهيـــمشـ نائب استئناف 63

 القاهرة تـامر فــاروق سيــد عبد العــال نائب استئناف 64
بنى سويف على 

 سبيل التذكار
 

  المنصورة المنصورة ســامح محمــد حســن الــوراق نائب استئناف 65

  االسكندرية القاهرة فخر الدين عبد التواب أبو سريع الدرجلي نائب استئناف 66

  طنطا طنطا السيـــد السيـد السيد حسـب النبي نائب استئناف 67

  اسيوط القاهرة صفــوت فايــز فرنسيـس عيــاد نائب استئناف 68

  بنى سويف القاهرة أيمـــن أنـــور عبد هللا سيـــد نائب استئناف 69

  المنصورة المنصورة محمــد السيــد أحمــد هجــرس نائب استئناف 70

  اسيوط اسيوط حـــازم محمــود شوقـي محمـد نائب استئناف 71

  االسكندرية االسكندرية عبد العزيز السيد أحمد عبد الفتاح تركي نائب استئناف 72



 جمهورية مصر العربية         
 مجلس القضاء األعلى          

 اليعالقضاء الدار  –النقض محكمة 
 الرئيسمكتب            
 

10  

  طنطا محام عام اول مصطفى سعيـد عبد الحميـد الخدل نائب استئناف 73

 القاهرة و شاديمعتصـم أحمـد سمير محمود أب نائب استئناف 74
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  االسماعيلية القاهرة أحـمـد عبد الفتـاح أحمــد محمـود نائب استئناف 75

  طنطا القاهرة أحمـد سمـير عبد الرحمـن إبراهيـم نائب استئناف 76

  االسكندرية القاهرة تـامر عصـام إبراهيــم الترســاوي نائب استئناف 77

  االسماعيلية االسماعيلية عمــرو حســن محمــد ربيـــع ئنافنائب است 78

  االسكندرية القاهرة تامر محمـد سامى سيـد عبده محمد نائب استئناف 79

  بنى سويف القاهرة عمـرو محمـد هاشـم علـي رشـوان نائب استئناف 80

  االسماعيلية القاهرة عمـر أحمـد فتحى محمـود علــي نائب استئناف 81

  بنى سويف القاهرة سميح الدين مدحت محمد شاكر فتح هللا نائب استئناف 82

  بنى سويف القاهرة أحمــد جمــال حســن األبــرق نائب استئناف 83

  االسكندرية القاهرة أحمد سرى محمد بدوى الجمل نائب استئناف 84

  سويف بنى القاهرة عمــرو محمــود حــامد السكـري نائب استئناف 85

 االسكندرية زيـاد محمــد خليـل عبد هللا مباشـر نائب استئناف 86
المنصورة على 

 سبيل التذكار
 

  المنصورة المنصورة محمد سراج الدين محمد توفيق عبدالعال نائب استئناف 87

  االسماعيلية القاهرة عمــرو حســن أمــين عـز الدين نائب استئناف 88

  االسماعيلية القاهرة راد محمـد علـي محمـد حسـنينمـ نائب استئناف 89

  المنصورة المنصورة وليـد محمـد عبد المنعـم محمد دنانه نائب استئناف 90

  المنصورة االسماعيلية أحمــد محمــد أحمــد مرســـي نائب استئناف 91

 القاهرة أحمـد رضــوان عبد النبـي إبراهيـم نائب استئناف 92
على المنصورة 

 سبيل التذكار
 

  طنطا طنطا محمـد شكـري علـي عبد الــرازق نائب استئناف 93

  طنطا القاهرة خالــد رمضـان الصافـي السيد جعفر نائب استئناف 94

  بنى سويف بنى سويف محمد مصطفى كمال عبد الحليم عيسوي نائب استئناف 95

  المنصورة اسيوط ل السكريعالء عبد العظيم عبد الحافظ خلي نائب استئناف 96

  طنطا طنطا تـامر محمد فرج عبد الحكيم جمال الدين نائب استئناف 97

  االسكندرية القاهرة عمـر مكرم محمد محمـد محمود عواد نائب استئناف 98

  المنصورة االسماعيلية محمـد فتحى السيـد إبراهيم الصواف نائب استئناف 99
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  االسكندرية القاهرة ح الدين حسن مصطفى الشيميوائل صال نائب استئناف 100

  بنى سويف بنى سويف محمــد فــاروق أحمـــد محمـد نائب استئناف 101

  االسكندرية االسكندرية أحمــد عبد الجـواد عبد الغفار جبريل نائب استئناف 102

  ريةاالسكند االسكندرية ســامح سعيـد عبد القـادر سمــك نائب استئناف 103

  المنصورة المنصورة أحمــد طلعــت بـدوي السيد بدوي نائب استئناف 104

 القاهرة أحمــد الفولـي حسـين محمد توفيق نائب استئناف 105
اسيوط على سبيل 

 التذكار
 

  طنطا االسكندرية أحمـد عاشـور عبد الرحمــن زيــد نائب استئناف 106

  قنا القاهرة حمـد عبد الرحيم محمــود ماهــر أ نائب استئناف 107

  طنطا االسماعيلية محمـد مصطفى محمد محجوب عطيـة نائب استئناف 108

  طنطا محام عام اول يحيـي محمـد فريـد أحمد فؤاد علي الزارع نائب استئناف 109

  االسماعيلية بنى سويف أشـرف عبد الرحمـن منصـور الفقـي نائب استئناف 110

  المنصورة االسماعيلية عمــرو محمـــــــود أحمــد نصــار ئنافنائب است 111

  طنطا االسماعيلية وليـد إبراهيـم جمـال إبراهيـم قنديـل نائب استئناف 112

  طنطا االسكندرية هانى مصطفى علـي الشاذلــي نائب استئناف 113

  يفبنى سو بنى سويف علــي حمــدي علــي الشـــين نائب استئناف 114

  بنى سويف بنى سويف محمود محمد محمود مرسـي نائب استئناف 115

  طنطا القاهرة شد . محمــد إبراهيــم حســن محمــد حرفو نائب استئناف 116

  اسيوط اسيوط وائـل محمـود سامى علـي البحيري نائب استئناف 117

  نى سويفب بنى سويف خـــالد أحمــد السيـــد حمــد نائب استئناف 118

  طنطا االسكندرية محمـد سعيـد علـي حســن الجـدار نائب استئناف 119

  طنطا بنى سويف مصطفى إبراهيـم محمــد إبراهيـم نائب استئناف 120

  طنطا محام عام اول محمود أحمـد السيـد موسـي الغايش نائب استئناف 121

 القاهرة ـيمحمـد سامي عبد الشافـي البلتاج نائب استئناف 122
المنصورة على 

 سبيل التذكار
 

  المنصورة المنصورة د. هشـام مصطفى عبد القـادر أبو سـالم نائب استئناف 123

  طنطا القاهرة مصطفى أنــور أحمــد مــؤمن نائب استئناف 124

  االسماعيلية القاهرة أحمـد صالح الدين إبراهيم عبد العزيـز نائب استئناف 125

  اسيوط بنى سويف هيثــم محمــد إبراهيـم منصــور استئناف نائب 126

  طنطا االسماعيلية وليــد محمــد محمـــد صــيره نائب استئناف 127
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  طنطا االسكندرية معـتز فـاروق عيسـوي ناجي فــايد نائب استئناف 128

  بنى سويف القاهرة حــاتم محمــد هانى سيـد العزبى نائب استئناف 130

  طنطا طنطا حـامد عبد الحميـد حــامد الجمــال نائب استئناف 131

 محام عام اول محمـد محيـي الدين محمـد رشدي القاضـي نائب استئناف 132
على سبيل  طنطا

 التذكار
 

  بنى سويف بنى سويف عمـاد الدين حمـدي عبد العزيز قنديـل نائب استئناف 133

  طنطا القاهرة إسماعيــل العربـي محمـد فيصــل نائب استئناف 134

  طنطا االسكندرية محمــد ريــاض طلبــه دويــدار نائب استئناف 135

 القاهرة محمــد إبراهيــم محمـد إبراهيــم على نائب استئناف 136
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  طنطا القاهرة شـريف محمـد صفـوت محمد سـالم نائب استئناف 137

  بنى سويف بنى سويف مصطفى محمــد مصطفى شـاهين استئنافنائب  138

  االسماعيلية القاهرة محمـود محمـد عبد المنعم أحمد زيدان نائب استئناف 139

  االسماعيلية االسكندرية محمد ماهر محمد سليمان الجندى نائب استئناف 140

  طنطا القاهرة أحمد محمـود يسرى عبد العزيز مرعي نائب استئناف 141

  بنى سويف بنى سويف مدحــت صــالح أبو بكــر يوسـف نائب استئناف 142

  االسماعيلية االسكندرية عمــرو عبد السـالم قاسـم الطنانـي نائب استئناف 143

  االسماعيلية القاهرة تامـر محمـد عبد القــادر محــرم نائب استئناف 144

  طنطا االسماعيلية ـب عبد المــلكتامــر كمــال نجي نائب استئناف 145

  بنى سويف بنى سويف حاتم محمد الصوفي محمد عبد الجـواد نائب استئناف 146

  بنى سويف القاهرة أســامة أحمــد صــالح عمـــار نائب استئناف 147

 القاهرة محمـد محسـن حسـن حسـن علـي نائب استئناف 148
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  طنطا القاهرة تامر محمد رشاد مبروك غانم استئناف نائب 149

  طنطا بنى سويف راغب محمد راغب رفاعي نائب استئناف 150

  طنطا القاهرة تــامر أحمـد محمــد أحمد عبد هللا نائب استئناف 151

151 
 مكرر

 قنا قنا خـــالد كــامل سليمـان عبد النبي نائب استئناف
 

  طنطا القاهرة يف محمــود توفيـق حسـانينشــر نائب استئناف 152

  المنصورة االسكندرية ماجـد مصطفى خيري محمد الشرقاوي نائب استئناف 153

  المنصورة القاهرة إبراهيــم السيـد محمد علي أبو عرب نائب استئناف 154
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  اسيوط اسيوط عمـــاد فـــؤاد بشــاي حنـين نائب استئناف 155

  طنطا القاهرة أمــير كــامل نقــوال سعــــد فنائب استئنا 156

  طنطا بنى سويف أمجـد محمــود عبد الحميـد الكنيسي نائب استئناف 157

  طنطا االسكندرية محمــد يسرى عبد الحميـد الشريف نائب استئناف 158

  المنصورة محام عام اول محمــد عبد العظيـم السيـد يوسـف نائب استئناف 159

  طنطا القاهرة أشــرف يـاسر سـالم سعد الكفراوي نائب استئناف 160

  طنطا طنطا محمـد أحمـد نبيـل عبد المنعم خليفة نائب استئناف 161

  المنصورة القاهرة مصطفى علي فتحى حسينـي المسلمي نائب استئناف 162

 نائب استئناف 163
أشرف محمد نصحي محمد عبد الرحمن 

 نصار
 سويف بنى بنى سويف

 

  طنطا االسكندرية أحمــد محمــد محمــود خضــر نائب استئناف 164

  المنصورة االسماعيلية مجدى حنــا إبراهيــم تومـــا نائب استئناف 165

  المنصورة القاهرة اســـامة صــالح محمـود عرفـه نائب استئناف 166

  بنى سويف اهرةالق عــادل محمــد أحمــد الرجـداوي نائب استئناف 167

  طنطا االسكندرية شــريف إسماعيـل محمــد إسماعيل نائب استئناف 168

  المنصورة االسكندرية فريــد سمــير فريــد الميهـــي نائب استئناف 169

  اسيوط اسيوط أحمد خالد أنور عبد الفتاح أبو سحلــي نائب استئناف 170

  المنصورة االسماعيلية ف محمـودعمــر محمــود ناصــ نائب استئناف 171

  طنطا االسكندرية حازم نصيف محمد عبد الغني عبد الدايم نائب استئناف 172

  طنطا طنطا محمـود فــوزي أحمـد السخــاوي نائب استئناف 173

  االسماعيلية االسكندرية سـامح عبد الرحمن سـالم عبد الرحمن نائب استئناف 174

  طنطا بنى سويف حمـد مصطفى محمود مصطفى سحيمأ نائب استئناف 175

  طنطا االسكندرية عمـرو محمـد عطيـة محمـد الجنايني نائب استئناف 176

  طنطا االسماعيلية أحمد غنيم حامد إبراهيم غنيم نائب استئناف 177

  طنطا االسماعيلية د. مجدى الفى بهنام عجايبى نائب استئناف 178

  اسيوط اسيوط براهيم عالم عبد الحليم عالم ا نائب استئناف 179

  طنطا االسكندرية عمرو محمد فوزى السعيد كنان نائب استئناف 180

  طنطا االسماعيلية عمرو محمود علي فراج نائب استئناف 181

  طنطا االسكندرية أحمد محمد بركات أبو الخير نائب استئناف 182
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  المنصورة المنصورة حمد عبد الحق الشوافمحمد عبد اللطيف م نائب استئناف 183

  طنطا االسكندرية السيد عباس السيد علي عبد الحميد نائب استئناف 184

  المنصورة االسماعيلية عمرو عبد هللا سيد عبد المجيد هدية نائب استئناف 185

  بنى سويف بنى سويف خالد محمد لطفى أحمد نائب استئناف 186

  المنصورة المنصورة . فهر عبد العظيم صالح عمارةد نائب استئناف 187

  طنطا االسماعيلية فاروق محمد محمد السيد      نائب استئناف 188

  طنطا االسكندرية د.أحمد ثروت ابراهيم محمد السيد نائب استئناف 189

  المنصورة االسماعيلية شريف عبد الفتاح السعيد أبو دنيا نائب استئناف 190

 االسكندرية سهيل سليمان أحمد محمد ب استئنافنائ 191
المنصورة على 

 سبيل التذكار
 

 االسكندرية محمد فاروق السيد جاد هللا  نائب استئناف 192
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  طنطا االسكندرية محمد كمال عبد العظيم مندور نائب استئناف 193

  بنى سويف قنا ا محمدأسامة محمد الكامل ابو الوف نائب استئناف 194

  اسيوط اسيوط أحمد علي محمد أحمد السيد نائب استئناف 195

  طنطا االسكندرية عصام الدين طه ابراهيم محمود التمامى نائب استئناف 196

  بنى سويف محام عام اول طارق ضياء الدين محمود البيومى نائب استئناف 197

  بنى سويف االسكندرية علي محمد علي محجوب نائب استئناف 199

  طنطا االسماعيلية محمد رأفت محمد حماد نائب استئناف 200

  بنى سويف محام عام اول أحمد حنفى محمود رياض نائب استئناف 201

 االسكندرية مؤمن صالح الدين محمد عبد الباقى نائب استئناف 202
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

 االسكندرية ى محمود االتربىخالد السيد مرس نائب استئناف 203
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  المنصورة االسكندرية    أحمد عبد المنعم صبرى أمين محمد رضوان   نائب استئناف 204

  طنطا االسكندرية سامح عبد المنعم عبد الحميد البسيونى نائب استئناف 205

 نائب استئناف 206
رف أحمد إبراهيم نور الدين عبد الحليم ش

 هاشم
 طنطا االسكندرية

 

  أسيوط االسكندرية طارق محمود أحمد أحمد هدهد نائب استئناف 207

  اسيوط اسيوط ايهاب محمود عبد الرشيد عبد النبى نائب استئناف 208

 االسكندرية طارق محمد وديع عكاشة نصر نائب استئناف 209
المنصورة على 

 سبيل التذكار
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  المنصورة المنصورة ود أحمـــد رزق محمـــدمحمـــ نائب استئناف 210

  بنى سويف محام عام اول خميــس عيـــد علــــي أحمـد نائب استئناف 211

 االسكندرية أيمـن محمـد عـادل مصطفى محمد نائب استئناف 212
بنى سويف على 

 سبيل التذكار
 

  صورةالمن االسكندرية محمــد حســن حســـن حمـودة نائب استئناف 213

  المنصورة االسكندرية د . سـامر عبد الحميـد محمـد العوضـي نائب استئناف 214

 بنى سويف محمــد عبد الرحمـن محمـود سيـد نائب استئناف 215
بنى سويف على 

 سبيل التذكار
 

  قنا قنا عصـــام بكــري حفنـي أحمـــد نائب استئناف 216

  المنصورة االسكندرية ــد الزهــريمحمـد جميــل محم نائب استئناف 217

 االسكندرية الحسـن عبد الســالم محمـد حسـن نائب استئناف 218
بنى سويف على 

 سبيل التذكار
 

 منتدب المنصورة االسكندرية يموائل محمد جمال الدين عبد المتعال إبراه نائب استئناف 219

  بنى سويف م عام اولمحا خـالد محمـد محسن ماهـر شاكـر نائب استئناف 220

  المنصورة االسكندرية محمد حسن عبد اللطيف محمد المنشاوي نائب استئناف 221

  اسيوط اسيوط أشـرف جــابر إسماعيــل عمــر نائب استئناف 222

222 
 مكرر

 االسكندرية رضــا محمــود محمـــد السيـد نائب استئناف
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  اسيوط اسيوط جرجـس صبحـي نعيــم توفيلــس فنائب استئنا 223

 االسكندرية أحمـد نجـاح أحمد أحمـد عبد الهـادي نائب استئناف 224
المنصورة على 

 سبيل التذكار
 

 االسكندرية ســـامح فتــح هللا مرســي فتح هللا نائب استئناف 225
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  قنـــا طنطا ـة جنيـدي برغشخـالد فـاروق عرف نائب استئناف 226

 االسكندرية شـريف أحمــد محمــود بريــري نائب استئناف 227
طنطا على سبيل 

 التذكار 
 

  اسيوط اسيوط محمـد سيــف النصـر محمـد أحمد نائب استئناف 228

  بنى سويف بنى سويف خلـف فــاروق عبد الحميـد إبراهيم نائب استئناف 229

  بني سويف  االسكندرية هانى عبد الهـادي محمـد حــافظ افنائب استئن 230

  اسيوط اسيوط أُسامة يوسف المختار محمود عبد اللطيف نائب استئناف 231

  بني سويف محام عام اول محمـد أحمـد عبد الحميـد عبد العظيم حته نائب استئناف 232

 سكندريةاال محمـد حسـين الشربيني حسين اإلمام نائب استئناف 233
المنصورة على 

 سبيل التذكار
 

  بنى سويف اسيوط صالح الدين عبد الفتاح محمد الشربيني نائب استئناف 234
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  بنى سويف بنى سويف محمــد فتحى منصــور علـــي نائب استئناف 235

  بنى سويف بنى سويف محمــد مهنــي محمــد مهنـــي نائب استئناف 236

  بني سويف االسماعيلية طفى رشـاد محمـود مصطفىمص نائب استئناف 237

  المنصورة طنطا شريف عبد النافع عبد الباقي عبد الحـق نائب استئناف 238

  المنصورة االسكندرية عــادل عـادل عبد الفضيـل عمـران نائب استئناف 239

  نصورةالم االسماعيلية باسم عبد الهادي أحمد أحمد عبد الهادي نائب استئناف 240

  المنصورة طنطا أحمـد محمـد نبيل إبراهيم كامل زيـد نائب استئناف 241

  اسيوط اسيوط مأحمـد عبد المنعـم محمـود إبراهيــم غان نائب استئناف 242

  المنصورة طنطا أنس محمد شعبـان عبد الحميد الشاعـر نائب استئناف 243

 االسكندرية زغلـــول محمد باهر أحمد ماهر أحمد نائب استئناف 244
على  المنصورة

 سبيل التذكار 
 

  المنصورة طنطا محمود محمد عبد المنعم محمود الحضري نائب استئناف 245

  المنصورة االسماعيلية أحمد أمين أحمد محمد ابراهيم نائب استئناف 246

  المنصورة االسكندرية مصطفى عبد العظيـم السيـد عيــد نائب استئناف 247

  المنصورة المنصورة عمـاد محمد شوقي السيد الحديدي بدير نائب استئناف 248

  المنصورة االسكندرية وليــد محمــد حسنـي محمد الديب نائب استئناف 249

  قنـــــا االسكندرية محمـد عبد الرحمن عبد العزيز سعودي نائب استئناف 251

 منتدب بنى سويف االسكندرية يمانمحمد االشراف علي سليم سل نائب استئناف 252

  المنصورة االسكندرية وائل مصطفى كامل اسماعيل محمد نائب استئناف 253

  اسيوط االسكندرية محمـود محمــد أحمــد عبد الحليم نائب استئناف 254

  المنصورة االسكندرية عجمـي منصــور محمــد علــي نائب استئناف 255

  بنى سويف بنى سويف وف رفعــت راجــي ميخائيـــلد. رؤ نائب استئناف 256

  اسيوط االسكندرية محمــد سـراج الدين صديق حسـين نائب استئناف 257

  بنى سويف االسكندرية د. محمـد عبد الحميـد قطـب أبوالحسـن نائب استئناف 258

  المنصورة االسكندرية مينــا نصـر سلوانـس نصــر داود نائب استئناف 259

  قنا محام عام اول أشـرف حـامد محمــد عبد العــال نائب استئناف 260

 االسكندرية أحمـد عـادل محمـد أمـين راتـــب نائب استئناف 261
طنطا على سبيل 

 التذكار 
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 (  5مادة ) 
  -ول: األعامين المحامين كل من السادة اليعين نوابا لرؤساء االستئناف 

 

 المحكمة المنقول اليها المحكمة ــمـــــــــــــــاالســ الدرجة االقدمية

 محام عام أول  محمــد علــى أحمــد رشـــوان نائب استئناف 328
اسيوط على سبيل 

 التذكار

 طنطا محام عام أول خالـد ممـدوح حافـظ بسيونـي خضر نائب استئناف 393

 طنطا محام عام أول اج الدينوليـد محمـد ماهر محمد سر نائب استئناف 463

 المنصورة محام عام أول خفاجي ةاحمد ممدوح سالم نائب استئناف 539

 اسيوط محام عام أول  محمد سيد بخيت حسن نائب استئناف 627

 اسيوط محام عام أول احمد عدنان احمد هاشم نائب استئناف 630

 المنصورة ام أولمحام ع  هادي احمد ابراهيم احمد عزب نائب استئناف 667

 بنى سويف محام عام أول نبيل عاطف بدر محمد ابو زينه نائب استئناف 716

 طنطا محام عام أول اشرف على عمارة ربيع  نائب استئناف  783

 
 (   6مادة )  

 
 

 نائن   –تعدل نقدمي  السيد القاضي / خالد كامن  فنليمان عبند الفبني   
تاليا للسيد القاضي / تامر نمحد حممد نمحند كمةم  افنافامب قفا  على نن يةسن 

الفنائبي  –عبد اهلل  وفابقا على السيد القاضي/  شري  حممسد تسفيق حسنانني    
 .كمةم  اسفنافامب
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 ( 7مادة )  

القاضي كمةم  افنافامب  –تعدي  نقدمي  السيد / حممد عبد النساب إبراهيم العفاني 
 القاضننني / حممننند إبنننراهيم عبننند العزينننز املفصنننسرة  علنننى نن يةنننسن تالينننا للسنننيد 

القاضنيني  كمناكم  –عبد اهلادي وفابقا علنى السنيد القاضني / نشنرمب فنياد  يندان بندران 
 .  اسفنافامب   

 
 
 

 (   8مادة )  
 

 

  القضياة بمحياكيعين نوابا لرؤساء االستئناف ومحامين عامين أول كل من السيادة 

  -: االستئناف 
 

 

 2021المحكمه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــماال الدرجة األقدميه
المحكمة المنقول 

 إليها
 

 االسكندرية محمـود أحمـد محمـد أحمـد ابو رحاب مستشار 3
االسكندرية على 

 سبيل التذكار

 

 اإلسكندرية االسكندرية مصطفى محمـود أحمـد أحمد الكيال مستشار 4
 

 االسماعيلية االسماعيلية انور فؤاد علي محمد الخولي مستشار 5
 

 االسكندرية االسكندرية منذر عز الدين عبد الشافي محمد مستشار 6
 

 االسكندرية االسكندرية ايهاب فؤاد محمد شعبان مستشار 7
 

 االسكندرية االسكندرية امجد وجيه وهبه نصر مستشار 8
 

 المنصورة المنصورة احمد غريب احمد عبد المجيد الصياد مستشار 9
 

 االسماعيلية االسكندرية محمد علي زين العابدين ابراهيم محمد الملط مستشار 10
 

 بنى سويف بنى سويف محمد حسن البنا احمد حسن عبد اللطيف مستشار 11
 

 االسكندرية االسكندرية اشرف عبد الحميد محمد العوضي مستشار 12
 

 محام عام سامر فؤاد سليمان صليب مستشار 13
اول نيابة محام عام 

 النقض  
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 محام عام أول محام عام وائل محمود محمود خضر مستشار 14
 

 االسكندرية االسكندرية ضياء الدين عبد التواب ابو سريع الدرجلي مستشار 15
 

 طنطا طنطا محمد محمد ابو الخير عبد هللا مستشار 16
 

 محام عام أول محام عام عمرو جميل محمد ابو الفتوح مستشار 17
 

 محام عام ايهاب صبحي عطيه ابو الخير مستشار 18
محام عام اول نيابة 

 النقض  

 

 االسماعيلية االسماعيلية خالد محمد جمال الدين مصطفى عبد ربه مستشار 19
 

 االسكندرية االسكندرية حسين محمد فؤاد رجب المحالوي مستشار 20
 

 ريةاالسكند االسكندرية حسن مجدى حسن موسي مستشار 21
 

 طنطا االسكندرية احمد محمود محمد خلف مستشار 22
 

 االسكندرية احمد عادل حماد شاهين مستشار 23
االسكندرية على 

 سبيل التذكار

 

 االسماعيلية االسماعيلية احمد السيد عبد العال سيد احمد مستشار 24
 

 االسكندرية االسكندرية يوسف سعد احمد حسين أبو زيد مستشار 25
 

 طنطا طنطا احمد طاهر سيد احمد شتا مستشار 26
 

 االسكندرية االسكندرية احمد فاروق احمد سلطان مستشار 27
 

 طنطا طنطا عاصم محمود سعيد الدسوقي مستشار 28
 

 االسكندرية احمد ابراهيم احمد السيد الحسمني مستشار 29
االسكندرية على 

 سبيل التذكار

 

 االسكندرية االسكندرية احمد محمد علي مصطفى مستشار 30
 

 االسكندرية االسكندرية بسام محمود علي عبد الجواد جنيدي مستشار 31
 

 االسكندرية االسكندرية جورج بشري اسحق عوض مستشار 32
 

 محام عام باسم عبد الرحمن محمد عليوه مستشار 33
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 بنى سويف ى سويفبن محمد اشراق محمد فتحى كامل مستشار 34
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 االسكندرية االسكندرية شريف عبد المقصود ابراهيم محمد مستشار 35
 

 طنطا طنطا محمد السيد جبر مصطفى قزامل مستشار 36
 

 االسكندرية االسكندرية احمد محمد طاهر الصاوي علي مستشار 37
 

 اإلسكندرية محام عام محمد عبد الشافي محمد جمعه علي مستشار 38
 

 طنطا طنطا شريف ممدوح سليمان ابراهيم مستشار 39
 

 االسماعيلية االسماعيلية وليد نجيب محمود السيد احمد برهام مستشار 40
 

 االسماعيلية االسماعيلية امجد السيد عبد الوهاب عكاشه مستشار 41
 

 االسكندرية االسكندرية محمد حامد محمود شمروخ مستشار 42
 

 طنطا طنطا حمد فؤاد قباليايهاب محمد ا مستشار 43
 

 االسكندرية االسكندرية محمد حفني ابراهيم سليم مستشار 44
 

 االسماعيلية االسماعيلية عمر محمد العوضي احمد بصار مستشار 45
 

 محام عام أول محام عام طارق حسنين سيد محمود كروم مستشار 46
 

 طنطا طنطا محمود منير محمد عبد الوهاب مستشار 47
 

 محام عام محمد عمرو عادل علي الجمل مستشار 48
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 االسكندرية االسكندرية محمد فايق عبد المجيد السواح مستشار 49
 

 طنطا طنطا احمد عبد الباقي عبد الحليم رضوان العفيفى مستشار 50
 

 طنطا طنطا احمد فتحى مصطفى عبد المتعال مستشار 51
 

 االسكندرية االسكندرية محمد عبد القادر عبد المنعم غالي مستشار 52
 

 المنصورة المنصورة خالد محمد وهبه ابراهيم مستشار 53
 

 طنطا طنطا هشام حمدي اسماعيل يوسف النواوي مستشار 54
 

 بنى سويف طنطا ياسر ابراهيم ابراهيم عامر الدهشان مستشار 55
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 االسكندرية طنطا ةداحمد عنان عبد المنعم حمو مستشار 56
 

 اسيوط اسيوط عمرو محمود احمد علي عطيه أبو دومى مستشار 57
 

 طنطا طنطا شريف لطفى ولسن ابو الزين مستشار 58
 

 االسكندرية طنطا محمد منسي عبد الرحمن منسي مستشار 59
 

 طنطا طنطا مصطفى علي محمد توفيق مستشار 60
 

 االسماعيلية االسماعيلية ححاتم محمد محمود حسن صال مستشار 61
 

 طنطا طنطا شفيق وحيد شفيق غبلاير مستشار 62
 

 طنطا طنطا مصطفى محمد عبد اللطيف محمود حمزه مستشار 63
 

 االسماعيلية االسماعيلية محمد سمير كامل محمد مستشار 64
 

 طنطا طنطا د .خالد احمد سيف شعراوي مستشار 65
 

 االسماعيلية االسماعيلية مد عبد المنعم المالمحمد احمد ناصف مح مستشار 66
 

 اسيوط طنطا احمد محمد محمد احمد حالوة مستشار 67
 

 مستشار 68
 حسام الدين عبد القادر اسماعيل صبرى ابراهيم

 نادر
 االسماعيلية طنطا

 

 االسماعيلية االسماعيلية احمد محمد عبد الرحمن منصور شتله مستشار 69
 

 االسماعيلية االسماعيلية علي فتحى حسيني المسلميمحمود  مستشار 70
 

 طنطا طنطا امير حسان عبد الوهاب علي مستشار 71
 

 طنطا طنطا محمد عبد الصمد عبد العزيز عبد الصمد دعبس مستشار 72
 

 االسماعيلية طنطا احمد عبد الروؤف عبد المنصف زهران مستشار 73
 

 طنطا طنطا احمد سامى علي السعيد مستشار 74
 

 طنطا طنطا سامح احمد عبد الوهاب ابراهيم حليمه مستشار 75
 

 االسكندرية طنطا تامر محمد عبد العظيم احمد ابو المكارم مستشار 76
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 االسماعيلية االسماعيلية احمد فيصل اسماعيل ابراهيم العربي مستشار 77
 

 محام عام أول محام عام احمد مجدى احمد حتاته مستشار 78
 

 طنطا المنصورة محمد بهيج حسن القصبجي مستشار 79
 

 المنصورة المنصورة محمد علي عبد الفتاح خليل مستشار 80
 

 محام عام شادي احمد رضا فريد الضرغامي مستشار 81
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 محام عام بهاء الدين رفعت غالب عبد الرحمن مستشار 82
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 المنصورة المنصورة هانى وفيق محمد الجمل مستشار 83
 

 االسماعيلية االسماعيلية ايمن جاهين محارب زعلوك مستشار 84
 

 المنصورة حازم احمد علي حسن سالم مستشار 85
المنصورة على 

 سبيل التذكار

 

 االسكندرية االسكندرية محمد رشوان محمد رشوان مستشار 86
 

 بنى سويف بنى سويف ابراهيم عثمان اسالم خليل مستشار 87
 

 محام عام أول محام عام كريم نبيل صادق مرجان مستشار 88
 

 محام عام امير محمد نبيل محمود فؤاد امبابي مستشار 89
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 محام عام احمد محمود احمد ابراهيم حسن مستشار 90
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 محام عام سام محمد محمد عيدح مستشار 91
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 االسكندرية االسكندرية اسماعيل محمد علي اسماعيل دبوس مستشار 92
 

 االسماعيلية المنصورة اسالم علي رشدي علي مستشار 93
 

 محام عام احمد البكري احمد الصادق مستشار 94
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 المنصورة محمد محمد احمد خليل عمرو مستشار 95
المنصورة على 

 سبيل التذكار

 

 المنصورة المنصورة طارق محمد محمود محمود عطيه مستشار 96
 

 االسكندرية االسكندرية امير مجدى منير دميان مستشار 98
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 المنصورة المنصورة تامر محمد احمد الفنجري مستشار 99
 

 طنطا المنصورة الباقي شريف حسن احمد لطفى عبد مستشار 100
 

 محام عام خالد اسماعيل فرحات عثمان مستشار 101
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 االسكندرية المنصورة معتز عزت مزيد محمد مستشار 102
 

 المنصورة المنصورة عائشة عبد العزيز حافظ شريف مستشار 103
 

 االسماعيلية اعيليةاالسم محمود مجدى عبده عبد المقصود عبده مستشار 104
 

 طنطا بنى سويف محمد بسيونى السيد محمد نافع مستشار 105
 منتدب

 المنصورة المنصورة محمود محمد ابراهيم خطاب مستشار 106
 

 االسماعيلية االسماعيلية محمد فريد محمد ابو عرب مستشار 107
 

 المنصورة المنصورة تامر محمد محمود السيد مرسى مستشار 108
 

 اسيوط اسيوط حسام محمد بركات بركات مستشار 109
 

 المنصورة المنصورة هشام سمير حسين محمود الغزولى مستشار 110
 

 المنصورة المنصورة احمد محمد فريد محمد كامل محمد شعراوى مستشار 111
 

 المنصورة المنصورة عالء الدين حمدى عبد العزيز قنديل مستشار 112
 

 المنصورة المنصورة ن حسين محمودمحمد محس مستشار 113
 

 محام عام أول محام عام احمد حسن محمد الشربينى مستشار 114
 

 االسكندرية بنى سويف عبد الحميد محمد صالح الدين محمد شلبى مستشار 115
 

 المنصورة شادى مصطفى مرتضى السيد حماد مستشار 116
المنصورة على 

 سبيل التذكار

 

 المنصورة المنصورة د فوزى محمد منصوراشرف محم مستشار 117
 

 االسكندرية االسكندرية احمد صالح الدين احمد محمد الشوربجى مستشار 118
 

 المنصورة المنصورة وليد ابراهيم السيد مندور مستشار 119
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 محام عام ايمن صالح شريف السباعى مستشار 120
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 االسماعيلية االسماعيلية محمد دبوس احمد اسامه مستشار 121
 

 المنصورة عبد الناصر السيد محمد سالم مستشار 122
المنصورة على 

 سبيل التذكار

 

 محام عام تامر صالح على الكومى مستشار 123
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 المنصورة المنصورة شريف عماد الدين شفيق الدسوقى مستشار 124
 

 المنصورة المنصورة ماهر رشاد عبد القادر محمد مستشار 125
 

 محام عام حسام الدين على حسن عبد هللا مستشار 126
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 مروان محمد سعد الوكيل مستشار 127
محام عام بنيابة 

 النقض
 المنصورة

 

 المنصورة محمود ابو بكر عبد الفتاح محمد موسى مستشار 128
المنصورة على 

 التذكار سبيل

 

 محام عام أول محام عام د. احمد محمد وجدى محمد التهامى سالم مستشار 129
 

 محام عام احمد عبد هللا انيس عبد اللطيف مستشار 130
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 طنطا طنطا احمد مصطفى احمد نبيه عطيفه مستشار 131
 

 رةالمنصو المنصورة محمد برعى ثابت محمد مستشار 132
 

 محام عام احمد محمد ممدوح سيد احمد مهدى موسى مستشار 133
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 المنصورة المنصورة محمد حسين عطيه منصور مستشار 134
 

 محام عام أول محام عام مصطفى نبيل كامل احمد سمره مستشار 135
 

 المنصورة المنصورة وليد محمد كامل موسى مستشار 136
 

 طنطا طنطا معتز باهلل احمد عبد الخالق سليمان عزام مستشار 137
 منتدب

 طنطا طنطا حسن سيد قرنى امين مستشار 138
 

 المنصورة المنصورة محى الدين محمد عبد الوهاب الكنانى مستشار 139
 

 محام عام عاطف محمد صبحى عبد المجيد جاد فراج مستشار 140
محام عام اول نيابة 

 النقض 
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 محام عام المعتز بدين هللا سمحى حسين محمد مستشار 141
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 المنصورة د.محمد حسام الدين محمد احمد مستشار 142
المنصورة على 

 سبيل التذكار

 

 المنصورة المنصورة تامر احمد محمد سليم مستشار 143
 

 بنى سويف بنى سويف مصطفى ربيع عبد العظيم عبد الفضيل مستشار 144
 

 المنصورة مصطفى يوسف محمد محمود قاسم مستشار 145
المنصورة على 

 سبيل التذكار

 

 المنصورة المنصورة سامح سعد عبد العال هاشم مستشار 146
 

 محام عام محمود حسن اسماعيل حسن مستشار 147
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 طنطا فبنى سوي محمد صالح محمد على ابراهيم مستشار 148
 

 محام عام محمد على احمد على المشد مستشار 149
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 المنصورة حسام على خليل امين مستشار 150
المنصورة على 

 سبيل التذكار

 

 المنصورة المنصورة عبد اللطيف فوزى عبد اللطيف الشرنوبى مستشار 151
 

 ام عاممح احمد فرغلى عبد الرحيم زناتى مستشار 152
محام عام اول نيابة 

 النقض 

 

 محام عام محمد محمود سعيد الدسوقى مستشار 153
محام عام اول نيابة 

 النقض

 

 محام عام أول محام عام خالد محمد عبد الشكور عبد هللا مستشار 154
 

 المنصورة محمد فتحى عبد العزيز شحاته مستشار 155
المنصورة على 

 سبيل التذكار

 

 المنصورة اشرف حسن عبد السالم محمد مستشار 156
المنصورة على 

 سبيل التذكار

 

 محام عام احمد محمود محمد عميره مستشار 157
محام عام اول نيابة 

 النقض

 

 محام عام وليد عبد الجابر محمد ابو زيد مستشار 158
محام عام اول نيابة 

 النقض

 

 محام عام حاتم محمود عمر محمود مستشار 159
م اول نيابة محام عا

 النقض

 

 المنصورة محمد عثمان محمد حسن مستشار 160
المنصورة على 

 سبيل التذكار

 

 المنصورة المنصورة باسم يسرى محمود جاويش مستشار 161
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 المنصورة صالح محمد على عابد حجاب مستشار 162
المنصورة على 

 سبيل التذكار

 

 صورةالمن المنصورة احمد عمر بيومى ضيف مستشار 163
 

 المنصورة المنصورة محمد سيد محمد برديس مستشار 164
 

 المنصورة المنصورة هشام مصطفى السيد اغا مستشار 165
 

 االسكندرية االسكندرية كارم محمود رزق عطية مستشار 166
 

 المنصورة ياسر عبد المبدى محمود عبد اللطيف مستشار 167
المنصورة على 

 سبيل التذكار

 

 بنى سويف بنى سويف رمضان رضا رمضان عبد الحليم مستشار 168
 

 المنصورة احمد على احمد خطاب مستشار 169
المنصورة على 

 سبيل التذكار
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 طنطا المنصورة احمد عبد الرشيد متولى شلبى رئيس أ 173
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محام عام اول نيابة 
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ام عام اول نيابة مح

 النقض
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نصورة على الم

 سبيل التذكار
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 مكرر
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 بني سويف محام عام انس اسامه محمد حسن العبد مستشار 381
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محام عام بنيابة 

 النقض
 اسيوط

 
 
 
 
 
 
 ( 10)   مادة  

  

  -بمحاك  االستئناف ومحاميا  عاما   كل من السادة :  قاضيايعين 

 2021المحكمه ـمـــاالســـــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة األقدميه
المحكمة المنقول 

 إليها
 م 

   طنطا جنوب الزقازيق قى بخورىبالل سعيد دسو رئيس أ 8

    المنصورة القاهرة الجديدة محمد عبد الرحمن رياض عبد الرحمن رئيس أ 9

   اإلسكندرية جنوب دمنهور محمد محمد عبد المقصود قنطوش رئيس أ 12

   قنا شمال الزقازيق اسامه احمد محمود عبد الرحمن رئيس أ 13

   طنطا شمال الجيزة  احمد عباس حسن محمد على رئيس أ 14

 رئيس أ 15
مهاب مصطفى احمد مختار محمد 

 سعودى
   اإلسكندرية شمال دمنهور

    بني سويف الفيوم محمد على محرز على رئيس أ 17

 نيابة النقض جمال الدين فرج على عبد الباقى رئيس أ 18
 محام عام

   نيابة النقض  

 رئيس أ 19
يم احمد محمد جمال الدين عبد الحك

 محمد
   بنى سويف شمال الجيزة 

   طنطا شبين الكوم محمد حلمى محمد احمد فرج رئيس أ 20
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   بنى سويف سوهاج عمرو فاروق على امين رئيس أ 21

    بنى سويف بنى سويف محمود سيد اسماعيل نور رئيس أ 23

   بني سويف  الفيوم محمد يوسف سيد يوسف رئيس أ 24

   المنصورة  دمياط حسن سليم محمد نعيم رئيس أ 25

   االسكندرية غرب االسكندرية محمد حسن عبد المقصود شعير رئيس أ 26

   اإلسكندرية جنوب الجيزة وليد محمود حامد عبد المجيد رئيس أ 27

    االسكندرية جنوب الجيزة ياسر محمد عبد السالم ابو طالب رئيس أ 28

   المنصورة ويسالس اشرف سيد سالمه على رئيس أ 29

  بني سويف  نيابة النقض حسام عبد العزيز حامد السعدنى رئيس أ 30

  بني سويف  الفيوم ياسر احمد جمال عبد الحكيم احمد رئيس أ 31

   طنطا حلوان محمد سعد الدين محمد حسن رئيس أ 32

   بني سويف  بنى سويف محمد عبد هللا عبد الرازق ابراهيم رئيس أ 33

   قنا االقصر هشام خليفه احمد محمد ئيس أر 34

    االسكندرية شمال الجيزة  محمد عبد اللطيف عبد الفتاح الصاوى رئيس أ 35

   طنطا القاهرة الجديدة شريف رضا رشدى صالح الدين رئيس أ 36

 رئيس أ 37
محمد عبد العزيز اسماعيل عبد العزيز 

 على
   قنا االقصر

   قنا السويس عيد محمدتامر محمد س رئيس أ 38

   طنطا شمال الجيزة  شريف ابراهيم على العصره رئيس أ 39

   طنطا االسماعيلية احمد سعيد احمد عبد السالم رئيس أ 40

 نيابة النقض مصطفى احمد السعيد احمد الجوهرى رئيس أ 41
 محام عام 

  نيابة النقض 

   المنصورة  منصورةجنوب ال تامر عبد الرحمن محمود حسين رئيس أ 42
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   بني سويف  بنى سويف محمد عبد هللا عبد اللطيف سليم رئيس أ 43

 رئيس أ 44
محمد محمد صالح الدين داود السيد 

 امام
   طنطا غرب طنطا

 طنطا شمال الزقازيق كريم خير الدين عبد اللطيف محمد رئيس أ 45
 

 نيابة النقض محمد فاروق ابراهيم الشيخ رئيس أ 46
 حام عام م

  نيابة النقض 

  االسكندرية جنوب القاهرة احمد شفيق عبد المجيد الحضرى رئيس أ 47

  محام عام نيابة عامة عمرو نظمى يوسف غراب رئيس أ 48

  طنطا السويس جورج وصفى ناشد بسطوروس رئيس أ 51

    اسيوط الوادى الجديد محمد ايمن عبد الرحمن محمد محمد  رئيس أ 52

   االسكندرية مرسى مطروح ماهر سعد كامل نصر هللا رئيس أ 53

   بني سويف شمال القاهرة محمد السيد عبد الحفيظ السيد عبده رئيس أ 55

   طنطا السويس احمد زكريا رياض سيف رئيس أ 56

    طنطا شمال الجيزة  احمد محمد مصطفى الدكرونى رئيس أ 57

   طنطا رب طنطاغ طارق محمد احمد سليم رئيس أ 58

   بني سويف  الفيوم سامح محمد حامد اسكندر رئيس أ 59

   االسكندرية شمال دمنهور محمود ابراهيم مسعد محمد الشرقاوى رئيس أ 60

   طنطا حلوان خالد عبد الفتاح محمد عوض رئيس أ 61

 رئيس أ 62
محمد االمين ابراهيم محمد االمين 

 ابراهيم
 نيابة النقض

  محام عام
 نيابة النقض 

 
 

   بني سويف  شمال الجيزة  معتز محمد عبد هللا عبد الشافى رئيس أ 63

   االسكندرية السويس احمد مختار عبد الحى بودى رئيس أ 64

   المنصورة  بور سعيد معتز حسام الدين محمد فائق الحفناوى رئيس أ 65

    طنطا شمال بنها احمد محمد فادى مختار عبد هللا رئيس أ 66
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   طنطا شمال المنصورة يحيى محمد محمد تمام رئيس أ 67

   طنطا شمال القاهرة تاج محمد محمد تاج الفار رئيس أ 68

 طنطا جنوب المنصورة د.سامح محمد حافظ ابراهيم عبده رئيس أ 69
 

   طنطا السويس محمد حسن محمد حافظ رئيس أ 70

   طنطا كفر الشيخ اوىمحمود ابراهيم محمود الزو رئيس أ 71

   طنطا غرب طنطا حسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى رئيس أ 72

   طنطا جنوب القاهرة احمد كمال محمد عبد الرحمن رئيس أ 73

 محام عام نيابة عامة وائل ابراهيم حسن القاضى رئيس أ 74
 

   طنطا نيابة عامة احمد حمدى محمود محمد حسن رئيس أ 75

   طنطا السويس حسين عادل محمد رشاد عبد العزيز رئيس أ 76

   طنطا حلوان احمد محمد على محمد ابو العمايم رئيس أ 77

   قنا  سوهاج عمر عبد العظيم محمود حسين حسن رئيس أ 78

 طنطا حلوان مجدى مصطفى مجدى محمد هرجه رئيس أ 79
 

   لمنصورةا نيابة عامة احمد عبد العال محمد عبد العال رئيس أ 80

   االسكندرية شرق االسكندرية احمد رجب تركى مرسى ابو زهره رئيس أ 81

   المنصورة  شمال القاهرة محمد ابراهيم ابراهيم خضر رئيس أ 83

   االسكندرية غرب االسكندرية محمد محمدى محمد محمد ماجور رئيس أ 84

 قنا د . قاسم طاهر المصرى قاسم رئيس أ 85
  طنطا

  بيل التذكار على س

   محام عام نيابة عامة محمد لبيب محمد دميس رئيس أ 86

 بني سويف بنى سويف احمد محمد الطاهر عبده مراد رئيس أ 87
 

   االسكندرية جنوب دمنهور كريم محمد حسنى احمد زيان رئيس أ 88
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 شرق طنطا محمد احمد محمد عبد الدايم رئيس أ 89
 المنصورة 

  ر على سبيل التذكا

 رئيس أ 90
محمد مصطفى عزت فتح هللا عبد 

 الغفار
   طنطا نيابة عامة

   طنطا جنوب الجيزة معتز محمد مصطفى الملط رئيس أ 91

 بني سويف شمال اسيوط وليد محمد محمود صبرى البكباشى رئيس أ 92
 

   بني سويف نيابة عامة احمد سمير محمد صادق يوسف  رئيس أ 93

   طنطا االسماعيلية الفتاح محمد عبد الفتاح السيد علىعبد  رئيس أ 94

   االسكندرية غرب طنطا ناير نبيل اسماعيل حسن عمر رئيس أ 95

   أسيوط بنى سويف احمد محمد متولى على رئيس أ 96

   قنا  البحر االحمر احمد محمد فنجرى ابو جبل رئيس أ 98

   طنطا شبين الكوم انس اسماعيل مصطفى محمد اسماعيل رئيس أ 99

   بنى سويف بنى سويف احمد كمال ضيف هللا حسن رئيس أ 100

   طنطا القاهرة الجديدة وليد محمد ابراهيم سليمان النجار رئيس أ 101

   بني سويف مرسى مطروح احمد احمد متولى محمد حبيب رئيس أ 103

    سكندريةاال البحر االحمر على محمد على محمد عبد الرحمن رئيس أ 104

   محام عام نيابة عامة فخرى خيرى السيد بسيونى فرج رئيس أ 105

   االسكندرية شرق االسكندرية نصر احمد محمد زيدان رئيس أ 107

 رئيس أ 108
محمد اسالم محمد عاصم عبد الرحمن 

 السيد الجوهرى
  محام عام نيابة عامة

  نصورةالم السويس احمد فتحى طه حسن شديد رئيس أ 109

  بني سويف شمال القاهرة اسالم محمد عصام حفنى محمد رئيس أ 110

  بني سويف الفيوم حسين حسن حسين صاوى رئيس أ 111

 رئيس أ 112
عمرو محمد شريف يونس شوقى على 

 حسانين
  محام عام نيابة عامة
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 طنطا السويس احمد عبد هللا على متولى رئيس أ 113
 

   االسكندرية كفر الشيخ سالم بسيونىمحمد احمد  رئيس أ 114

   بني سويف شمال الجيزة  شريف حسنى على حسين رئيس أ 115

 طنطا القاهرة الجديدة محمد محمد كمال محمود الديب رئيس أ 116
 

   طنطا السويس وليد بشير احمد عبد هللا رئيس أ 117

   عاممحام  نيابة عامة عمر عبد الحميد عثمان شاهين رئيس أ 118

   االسكندرية شرق االسكندرية محمود محمد محمود عبد هللا زويل رئيس أ 119

   بني سويف جنوب الجيزة عمرو مكرم احمد ابو زيد رئيس أ 120

   محام عام نيابة عامة ادهم اسامة محمد صادق رئيس أ 121

  منتدب طنطا جنوب القاهرة نجوان السيد علي رضوان رئيس أ 122

  االسكندرية جنوب القاهرة هدى خليفه احمد محمد عمر يس أرئ 123

  بني سويف جنوب القاهرة اسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم رئيس أ 124

  المنصورة  شمال سيناء ايمان زكي محمد كمال حموده رئيس أ 125

   االسكندرية شمال دمنهور شيماء عبد البديع احمد عبد الفتاح رئيس أ 126

   االسكندرية غرب طنطا اسماء عبد الحي محمد الشريف رئيس أ 127

   االسكندرية شرق االسكندرية احمد محمد مجدى اسماعيل الجندى رئيس أ 128

 رئيس أ 129
محمد حسين محمود برهان الدين 

 هندى
   االسكندرية شرق االسكندرية

   ويفبني س شمال الجيزة  احمد فتحى عبد الوهاب عويس رئيس أ 130

   طنطا السويس احمد محمود محمد مصيلحى  رئيس أ 131

 رئيس أ 132
تامر محمد عالء الدين عبد الرحمن 

 عتمان
   االسكندرية شرق االسكندرية

    أسيوط سوهاج امين لظمى حمدى امين رئيس أ 133
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    اسيوط شمال اسيوط هيمن احمد سامى على عطا رئيس أ 134

 رئيس أ 136
محمد احمد هانى يوسف عز الدين عبد 

 المجيد
   بني سويف جنوب الجيزة

   بنى سويف حلوان احمد محمد عباس محمد مصطفى رئيس أ 137

   بني سويف جنوب الجيزة احمد فتحى سعد الخولى رئيس أ 138

   االسكندرية شمال دمنهور حاتم عباس محمد عطيه خطاب رئيس أ 139

   طنطا شمال بنها دى السيد قنصوهاحمد محم رئيس أ 140

 رئيس أ 141
هشام محمد عزت محمد عبد الوهاب 

 السبروت
  االسكندرية جنوب القاهرة

  بني سويف شمال القاهرة محمد عبد السالم على النفراوى رئيس أ 142

   محام عام نيابة عامة مصطفى عرفه توفيق سيد المتناوى رئيس أ 143

 نيابة النقض ق حسن االمامهشام فارو رئيس أ 144
 محام عام 

 نيابة النقض 
 

  محام عام نيابة عامة اسامه طه محمد الشاعر رئيس أ 145

  محام عام نيابة عامة محمد سعيد انور بدوى رئيس أ 146

 اسوان هانى ابراهيم امين عبد المجيد رئيس أ 147
 المنصورة 

 على سبيل التذكار 
 

  محام عام نيابة عامة د الحميد هندىاحمد يسرى عب رئيس أ 148

   بني سويف بنى سويف احمد فتحى عبد السالم جنيدى رئيس أ 149

   طنطا شمال بنها محمود محمد محمود عواره رئيس أ 150

   االسكندرية كفر الشيخ محمد زكى محمود حسين رئيس أ 152

   ناق القاهرة الجديدة محمد السيد شادى محمد محمد رئيس أ 153

  طنطا القاهرة الجديدة شادى محمود متولى موسى رئيس أ 154

  طنطا القاهرة الجديدة محمد اسامه احمد محمود رئيس أ 155

 رئيس أ 156
ايهاب الدين حسين عبد الكريم حسين 

 قنديل
   المنصورة  جنوب المنصورة
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  بني سويف نيابة عامة ايمن مقبل شاكر محمد كامل شاكر رئيس أ 157

  قنا غرب طنطا محمد عبد الخالق عبد السميع كريم رئيس أ 158

    اسيوط اسوان احمد عصمت مهران الزينى رئيس أ 159

   قنا االقصر ماجد محمود رمضان حميدة رئيس أ 160

 طنطا شرق طنطا شريف احمد على ابراهيم الزند رئيس أ 161
 

   ني سويفب جنوب الجيزة محمد خالد امين بحر رئيس أ 162

   طنطا جنوب القاهرة محمد يسرى عبد العزيز حامد رئيس أ 163

   طنطا شمال بنها محمد مرتضى مرام احمد رئيس أ 164

   قنا السويس جهاد الهامى فوزى اسعد رئيس أ 165

 رئيس أ 166
احمد عبد العليم عبد السالم الشحات 

 يوسف
 جنوب المنصورة

  المنصورة
    على سبيل التذكار

   بني سويف جنوب الجيزة احمد محمد احمد فهيم رئيس أ 167

   طنطا نيابة عامة محمد محمود عبد السالم يونس زايد رئيس أ 169

   اإلسكندرية القاهرة الجديدة عمرو رفعت محمد حسن على المليجى رئيس أ 170

 رئيس أ 171
الهادى محمد ابراهيم مصطفى لطفى 

 ابراهيم
  طنطا جنوب القاهرة

  بني سويف شمال الجيزة  ىعصام عبد الفتاح طه عبد الفتاح الدال رئيس أ 172

  طنطا السويس عماد الدين محمود سيد جمعه رئيس أ 173

   طنطا القاهرة الجديدة عبد هللا حسن احمد صيام  رئيس أ 174

   محام عام نيابة عامة فليمون رفعت شاكر فانوس رئيس أ 175

   قنا االقصر عمر محمد عبد اللطيف عبد العال أرئيس  176

   بني سويف بنى سويف حسين على حسين محمد نجيده رئيس أ 177

 رئيس أ 178
عمرو السيد محمد ابو االسرار محمد 

 عبد الفتاح
  بني سويف حلوان
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  طنطا جنوب القاهرة محمد احمد احمد الفوطى رئيس أ 179

  بني سويف المنيا معبد الحميد ابراهي احمد ضياء ابراهيم رئيس أ 180

  االسكندرية غرب االسكندرية وائل محمد نبيه محمد حسني مكرم رئيس أ 181

   طنطا اسوان احمد سيد احمد محمد رئيس أ 182

   طنطا جنوب القاهرة تامر محمود مختار أحمد رئيس أ 183

    أسيوط سوهاج محمد ناصر سعد الدين محمد رئيس أ 184

  طنطا االسماعيلية هانى نبيل عبد الفتاح عالم رئيس أ 185

  بني سويف جنوب الجيزة محمد فوزى محمد الجابرى رئيس أ 186

  طنطا جنوب المنصورة مصطفى محمد عبد العظيم الجمل رئيس أ 187

  طنطا السويس احمد محمد رضا احمد الفقى رئيس أ 188

  طنطا جنوب القاهرة مدمحمد تامر حسين سيد مح رئيس أ 189

  طنطا الفيوم هيثم محمد يحيى احمد سعيد رئيس أ 190

  طنطا السويس محمد حلمى على عوض هللا رئيس أ 191

  بني سويف بنى سويف باسم محمد فريد عبد الحفيظ رئيس أ 192

 نيابة عامة ايمن فايز حسين شرف الدين رئيس أ 193
  بني سويف

 على سبيل التذكار 
 

  طنطا بور سعيد محمد احمد عبد العال محمود رئيس أ 194

 رئيس أ 195
محمد مصطفى عبد المعز رضوان 

 صالح
  طنطا جنوب المنصورة

  طنطا السويس عمرو محمد صالح الدين محمد يوسف رئيس أ 196

  طنطا شمال القاهرة هشام محمد حسن شلبى رئيس أ 197

  طنطا غرب طنطا راحمد عبد العزيز محمد مط رئيس أ 198

  محام عام نيابة عامة تامر احمد محمد المهدى رئيس أ 199
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   اسيوط شمال اسيوط عز الدين محمد سيد على رئيس أ 200

 شمال القاهرة احمد عبد هللا عبد الحميد صالح رئيس أ 201
  طنطا

 على سبيل التذكار 
 

  م عاممحا نيابة عامة محمد احمد على عبد الرحمن رئيس أ 202

   بني سويف الفيوم شريف سالمة محمد السيد شاهين رئيس أ 203

 رئيس أ 204
طاهر محمد مجدى محمد الطاهر احمد 

 البتيتى
  طنطا شمال القاهرة

  محام عام نيابة عامة شريف معتز محمد عبده رئيس أ 205

 نيابة النقض شريف مجدى محمود طه ابو العال رئيس أ 206
 محام عام 

 ة النقض نياب
 

   طنطا شبين الكوم مروان محمد عادل مصطفى عبد ربه رئيس أ 207

   بني سويف شمال القاهرة محمود بهجت محمود الشربينى رئيس أ 208

   بني سويف الفيوم عالء محمد مختار محمد ابو السعود رئيس أ 209

   نصورة الم جنوب الزقازيق مصطفى عبد الرافع محمد عبد الظاهر رئيس أ 210

   طنطا اسوان ايمن خالد انور ابو سحلى رئيس أ 211

   بني سويف جنوب الجيزة محمد جمعه نجدى محمد رئيس أ 212

   بني سويف مرسى مطروح احمد على عبد العزيز محمود الرملى رئيس أ 213

  طنطا جنوب القاهرة هشام اسامه يوسف محمد كسبر رئيس أ 214

 نيابة النقض د الفتاح مصطفى احمداحمد عب رئيس أ 215
 محام عام 

 نيابة النقض 
 

   المنصورة  شرق االسكندرية احمد عبد الرازق محمد شطا رئيس أ 216

 نيابة النقض مصطفى احمد مصطفى عبيد احمد رئيس أ 217
 محام عام 

 نيابة النقض 
 
 

   طنطا نيابة عامة عمرو محمد سمير احمد الششتاوى رئيس أ 218

   المنصورة  بور سعيد هشام على جمال الدين محمد غيث رئيس أ 219

   طنطا شمال بنها حسن محمد احمد حسن على الشامى رئيس أ 220
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 محام عام نيابة عامة خالد محمد بدر الدين توفيق سيد رئيس أ 221
 

   طنطا غرب طنطا ماجد زكريا ابو السعود السيد رئيس أ 222

    اسيوط شمال اسيوط كى عبد المنعم حسنين نافعمحمد ز رئيس أ 223

  بني سويف بنى سويف هشام محمد سمير دسوقى ابو الخير رئيس أ 224

  المنصورة  جنوب المنصورة احمد محمود صديق برهام رئيس أ 225

  بني سويف شبين الكوم محمد عبد الحفيظ محمد سليم رئيس أ 226

   االسكندرية كفر الشيخ يد الحكيمشريف توفيق عبد الحم رئيس أ 227

   طنطا كفر الشيخ محمود حسنين كمال محمد الضليفى رئيس أ 228

   االسكندرية شمال دمنهور حسن يوسف محمد اسماعيل رئيس أ 229

   طنطا جنوب بنها مدحت احمد عبد الوهاب ابراهيم رئيس أ 230

 ة النقضنياب محمد عبد الرحمن فكرى احمد خليل رئيس أ 231
 محام عام 
   نيابة النقض

 

 رئيس أ 232
احمد محمد عبد اللطيف محمد امين 

 المهدى
  بني سويف جنوب بنها

  االسكندرية شرق طنطا عمرو عبد هللا حامد عبد هللا هلوله رئيس أ 233

    اسيوط شمال اسيوط ضياء الدين احمد دهيس محمد رئيس أ 234

 بني سويف جنوب القاهرة سنشريف حسن رضوان ح رئيس أ 235
 

   بنى سويف المنيا احمد مامون حسن جالل عبد الجليل رئيس أ 236

   أسيوط بنى سويف محمد ماهر محمود مصطفى القاضى رئيس أ 237

   بني سويف الفيوم يوسف مجدى يوسف ميخائيل رئيس أ 238

   المنصورة  جنوب بنها وائل فتحى على الكردى رئيس أ 239

   االسكندرية شرق االسكندرية احمد عبد المولى ابراهيم شحاته رئيس أ 240

  المنصورة  جنوب القاهرة احمد وجدى محمود السيسى رئيس أ 241
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  محام عام نيابة عامة حسام ابراهيم عبد السالم حمودة رئيس أ 242

  المنصورة  جنوب بنها محمد محمد محمود محمد سماحه رئيس أ 243

  المنصورة  شمال القاهرة محمد جميل خلف هللا حمدان يس أرئ 244

  المنصورة  االقصر امير محمد عاصم احمد بسيونى رئيس أ 246

  المنصورة  شمال بنها شريف محمد فادى مختار عبد هللا رئيس أ 247

   بنى سويف جنوب سيناء احمد محمد فخرى محمد سليمان سعد رئيس أ 248

    المنصورة نيابة عامة المهدى عبد الرحمن عشماوىشادى  رئيس أ 249

    المنصورة جنوب القاهرة عمرو محمد عبد العظيم محمد رئيس أ 250

    طنطا جنوب القاهرة وليد سامى على احمد السعيد رئيس أ 251

   اسيوط جنوب اسيوط محمد يس محمد حسين رئيس أ 252

    المنصورة يسالسو محمد اسامه محمد دبوس رئيس أ 253

  طنطا جنوب القاهرة ايمان سمير ابراهيم القمرى رئيس أ 254

  المنصورة شرق طنطا مروة محمد ممتاز متولى على رئيس أ 255

  بنى سويف القاهرة الجديدة مى حسين مصطفى حسين  رئيس أ 256

  المنصورة  شمال الجيزة  نفرت محمد نبيل بهى الدين شهاب رئيس أ 257

   المنصورة  جنوب المنصورة سحر حمد عبد الماجد حمد رئيس أ 258

  بني سويف شمال الجيزة  د. هاله جمال الدين محمد محمود رئيس أ 259

 منتدب المنصورة شمال بنها ايمان عطيه على مهنا رئيس أ 260

 منتدب بني سويف جنوب القاهرة رانيا محمد منصور محمد  رئيس أ 261

   قنا  السويس حمد خيرى محمود السيدا رئيس أ 262

 رئيس أ 263
على زين العابدين محمد نصر عبد 

 الهادى عثمان
    قنا جنوب الجيزة
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  االسكندرية نيابة النقض احمد محمد محمد خليل رئيس أ 264

   المنصورة بنى سويف احمد كاظم سالم زناتى رئيس أ 265

   بنى سويف يسالسو طارق جعفر محمود عجيزة رئيس أ 266

 رئيس أ 267
والء محمد توفيق محمد حسنى توفيق 

 الدرش
 نيابة النقض

 محام عام 
 نيابة النقض 

 

  االسكندرية السويس احمد وائل امام مصطفى ابراهيم رئيس أ 268

   بنى سويف بنى سويف احمد جمال الدين عبد الحليم عمر رئيس أ 269

   طنطا السويس لمطلب حسنمهاب عبد الغفار عبد ا رئيس أ 270

 رئيس أ 271
اشرف فايز محمد حسب النبى عبد 

 النبي 
  االسكندرية جنوب دمنهور

 شمال القاهرة احمد محمد السيد على فتح الباب  رئيس أ 272
 قنا

 على سبيل التذكار 
 

   قنا السويس طالل محمد عبد الحميد رضوان رئيس أ 273

   المنصورة بنى سويف حمد عز الدينيوسف اسامة يوسف م رئيس أ 274

  قنا المنيا احمد محمود عبد الرحمن احمد رئيس أ 275

  نيابة النقض  نيابة النقض د.احمد يحيى محمود خليفه الزناتى رئيس أ 276

 قنا ىد . وليد ابو الوفا على حفنى الشرقاو رئيس أ 277
 قنا 

 على سبيل التذكار 
 

 شرق االسكندرية حمودهاحمد حسن حسن  رئيس أ 278
  االسكندرية

 على سبيل التذكار 
 

  قنا قنا اسامه قوشتى عبد الرحيم ابراهيم رئيس أ 279

   قنا بنى سويف احمد محمد نادى محمد حسن رئيس أ 280

 نيابة النقض محمد احمد عبد القوى حسن ايوب رئيس أ 281
 محام عام 

 نيابة النقض 
 

  المنصورة شمال بنها ى الخضرىاحمد محمد عل رئيس أ 282

   محام عام نيابة عامة احمد محمد احمد على رئيس أ 283

 محام عام نيابة عامة امجد سامى عبد الظاهر المنوفى رئيس أ 284
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    قنا شمال اسيوط محمد عنتر احمد ابوزيد رئيس أ 285

 محام عام نيابة النقض حسن عبده حسن على رئيس أ 286
 

   محام عام نيابة عامة عبد هللا محمد عبد هللا السيد أ رئيس 287

 رئيس أ 288
عمرو عبد الرحيم احمد عبد الرحيم 

 القاضى
 نيابة النقض

 محام عام 
 نيابة النقض 

 

 نيابة النقض محمد سيد عبد الاله محمود رئيس أ 289
 محام عام 

 نيابة النقض 
 

   محام عام عامة نيابة سعود محمد نجيب عطيه سعود رئيس أ 290

 نيابة عامة خالد محمد محمد سند ليله رئيس أ 291
 المنصورة

  على سبيل التذكار 

 رئيس أ 292
عبد المنعم صالح الدين عبد الغنى 

 احمد جعفر
   المنصورة شمال بنها

   محام عام نيابة عامة احمد محمد احمد عبد السالم رئيس أ 293

   المنصورة االسماعيلية ح البابنبيل سمير احمد فت رئيس أ 294

  االسكندرية شرق االسكندرية محمد عبد العزيز مختار عبد الرسول رئيس أ 295

  المنصورة نيابة عامة خالد محمد ابو زيد شكر رئيس أ 296

  قنا شمال الجيزة  بهاء الدين على حسين محمد رئيس أ 297

  االسكندرية السكندريةغرب ا ابراهيم محمد محمد الطويله رئيس أ 298

   قنا جنوب اسيوط ابراهيم عبد الهادى عبد الحفيظ محمد رئيس أ 299

   قنا  االقصر السيد محمد حمودى سليمان رئيس أ 300

 نيابة النقض طارق على جمعه حسين أبو طالب رئيس أ 301
 محام عام 

 نيابة النقض 
 

  المنصورة  شرق طنطا طارق عبد الحميد عبد الحميد محمود رئيس أ 302

  محام عام نيابة عامة محمد مصطفى طه ابراهيم رئيس أ 303

 رئيس أ 304
كريم مجدى حسين عبد الخالق 

 الحلوانى
 نيابة النقض

 محام عام 
 نيابة النقض 

 

   محام عام نيابة عامة عمرو جمال الدين ابو الجود محمد رئيس أ 305



 جمهورية مصر العربية         
 مجلس القضاء األعلى          

 اليعالقضاء الدار  –النقض محكمة 
 الرئيسمكتب            
 

48  

 نيابة النقض سناحمد يحيى محمد رضا ح رئيس أ 306
 محام عام 

 نيابة النقض 
 

 نيابة النقض محمود قاسم محمد امين محمد السيد رئيس أ 307
 محام عام 

 نيابة النقض 
 

   محام عام نيابة عامة احمد مصطفى سليمان محمد مسلم رئيس أ 308

 نيابة النقض د.عاصم محمد عبد اللطيف احمد رئيس أ 309
 محام عام 

  نيابة النقض 

   قنا المنيا محمد عمر عبد الجواد احمد رئيس أ 310

   قنا  اسوان محمد سيد محمد ابراهيم رئيس أ 311

   المنصورة شمال القاهرة احمد محمود سعيد الدسوقى رئيس أ 312

 نيابة النقض ةاحمد محمد صالح الدين مصطفى عطي رئيس أ 313
 المنصورة

 على سبيل التذكار 
 

   المنصورة  بور سعيد لد عبد السميع محمد الشامىخا رئيس أ 314

   قنا الفيوم محمد زغلول عبد الباسط عبد التواب رئيس أ 315

  المنصورة كفر الشيخ محمد محمود محمد فايد رئيس أ 316

  المنصورة  شمال سيناء حسام محمود معوض محمد الهجرسى رئيس أ 317

   محام عام نيابة عامة يتاحمد عبد الظاهر محمد بخ رئيس أ 318

   المنصورة شمال دمنهور ايهاب احمد حافظ مشهور رئيس أ 319

    المنصورة شمال القاهرة محمد ابراهيم ابراهيم درويش رئيس أ 320

  قنا جنوب اسيوط احمد محمد اسماعيل على رئيس أ 321

   المنصورة السويس هانى مصطفى كامل مصطفى رئيس أ 322

 شمال الجيزة  وسام عبد السالم ابو العال الطحان س أرئي 323
 المنصورة

 على سبيل التذكار 
 

   قنا نيابة عامة محمد احمد محمد طاهر ابو المعالى رئيس أ 324

   المنصورة  شمال بنها محمد فايد عبد الفتاح فايد رئيس أ 325

 رئيس أ 327
د . احمد عبد الرحمن رياض عبد 

 الرحمن
   اقن المنيا
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   قنا  سوهاج احمد عثمان محمد عثمان رئيس أ 328

 رئيس أ 329
مصطفى محمد شكرى عبد الجواد 

 الدقاق
   المنصورة شمال دمنهور

   المنصورة شمال بنها مصطفى يوسف ابراهيم موسى رئيس أ 330

  المنصورة بنى سويف محمد عباس احمد عبد ربه رئيس أ 331

  قنا بنى سويف خ عثمان القاياتىمحمد عمر الشي رئيس أ 332

   المنصورة شمال الجيزة  د. مهند حسن البنا ابراهيم احمد رئيس أ 333

   قنا جنوب الجيزة محمد سعد عبد المنعم عبد الوهاب رئيس أ 334

   المنصورة شمال بنها محمد بدر عبد الوهاب خليل رئيس أ 335

   قنا  السويس احمد صبرى عبد السالم العدوى رئيس أ 336

    المنصورة القاهرة الجديدة اسالم محمد حنفى محمد عثمان رئيس أ 337

   المنصورة شمال الجيزة  حسين احمد حلمى محمد محمود حلمى رئيس أ 338

  المنصورة شرق االسكندرية خالد خلف محمد عبد اللطيف رئيس أ 339

  المنصورة مطروحمرسى  عمرو محمد طلعت محمد الرفاعى رئيس أ 340

    المنصورة السويس محمد فاروق محمد راضى رئيس أ 341

 شمال الجيزة  محمد عبد المنعم عبد الرشيد محمد رئيس أ 342
 المنصورة

  على سبيل التذكار 

 نيابة النقض عمرو محمد عبد الجواد المنشاوى رئيس أ 343
 محام عام 

  نيابة النقض 

   محام عام نيابة عامة يل غيطاسمحمود محمد خل رئيس أ 344

 نيابة النقض د.ايمن محمد جمال ابو شليب رئيس أ 345
 محام عام 

 نيابة النقض 
 

   المنصورة شمال القاهرة وليد محمد احمد محمد ابراهيم رئيس أ 346

   قنا  سوهاج ضياء الدين عيسى عبد الرحيم عيسى رئيس أ 347

   المنصورة نيابة النقض سليمد . محمد سليم على  رئيس أ 348
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 نيابة النقض مصطفى عبده محمد عبده رئيس أ 349
 محام عام 

 نيابة النقض 
 

  المنصورة شمال الجيزة  هانى عيد اسماعيل عمر رئيس أ 350

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  11مادة ) 
 

  -بمحاك  االستئناف :  القضاةينقل كل من السادة 

 قاهرة محكمة استئناف الإلى  
 

 المحكمة المنقول اليها  المحكمة الحالية  ــماالســـــــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة ةاألقدمي

 القاهرة رئيس استئناف االسكندرية محمد محمود مصطفى رفعـت عرابي رئيس استئناف 2

 القاهرة االسكندرية محمـــــد حمــاد عبد الهـــــادي محمد رئيس استئناف 78

 كندريةكمة استئناف اإلسمحلى إ 
 

  المحكمة المنقول اليها  المحكمة الحالية  ـمــاالســــــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة ةاألقدمي

  االسكندرية القاهرة محمـــد أحمـد محمـد عبد الدايم رئيس استئناف 49

  ريةاالسكند القاهرة أحـمد محمد عبد الوهاب أبو عـمــر رئيس استئناف 209

  االسكندرية طنطا فتحى محمد علي عيد رئيس استئناف 251
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