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  السنة
 الخامسة والسـتـون

  ھ١٤٤٤سنة   صفر٢٤الصادر فى 
 )م ٢٠٢٢ سبتمبر سنة ٢٠( الموافق 

   ٣٧العـدد 
 )أ ( مكرر 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢

   :حمتويـات العـــدد
  قــرارا رئيس مجهورية مصر العربية

  رقم الصفحة
   بتعيــين بعـض الـسادة معاونًــا  ٢٠٢٢ لـسنة  ٤٣٦قـرار رقـم   

   .................................................للنيابة العامة
  
٣  

  ن بعـض الـسادة معاونًــا  بتعيــي ٢٠٢٢ لـسنة  ٤٣٧قـرار رقـم   
   .................................................للنيابة العامة

  
٧  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
 ٢٠٢٢ لسنة ٤٣٦رقم 

  رئيس اجلمهورية
 ؛طالع على الدستور بعد اال

  ؛ بشأن السلطة القضائية١٩٧٢ لسنة ٤٦وعلى القانون رقم 

  ؛ ٢٧/٦/٢٠٢٢ى  األعلى بجلسته المنعقدة فوعلى موافقة مجلس القضاء
 ؛عرضه وزير العدل  وعلى ما

  :ررـــــــــق

 )املادة األولـى ( 

  :ا للنيابة العامة كل من السادةيعين معاونً

  .حسن محمود حسن مخلوف -١

  .محمد عباس السيد عبد السالم -٢

  .فؤاد عثمانأحمد  محمد -٣

 .ى دل محمد الجني يوسف عبد الفتاح عق-٤

   .سرحان نیيشوقی الحسأحمد محمد محمد يسرى  -٥
  .ن منصوريعمر على صالح الد -٦

   .الحسين  محمد بهاء صالح أبو-٧
  . محمد عادل عبد المنصف شعبان-٨

  . عبد العزيز السيد درويشةأسام محمد -٩

  .اض عبد العظيميمجدی رأحمد  -١٠

 .ة  محمود حسونئ شادی محمد هان-١١

 .أحمد ممدوح سلطان  إسالم -١٢

  .عبد الكريم حسن عبد الحافظأحمد ی يحي -١٣



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٤

  .د معوضيعثمان عدلی سعأحمد  -١٤

  . عباس السيد عبد السالمةسامأ -١٥

  .مانيمحمود علی سلأحمد  -١٦

 .ة ليازی شمين هاشم ني حسام الد-١٧

  . محمود محمد محمود عثمان-١٨

  . عمر وائل لبيب عبد الفتاح-١٩

 .ى عبد المالك عبد القادر الشافعأشرف ف ي شر-٢٠

  .ب مصطفیين غريحسأحمد  حسن -٢١

  .عبد اهللا محمدأحمد  محمود -٢٢

  .هاشم محمد هاشمى عبد الهادأحمد  محمود -٢٣

  .ني محمد عاطف محمد علی محمد حس-٢٤

 .أحمد کمال أحمد  شريف -٢٥

 .أحمد ن عبد الستار محمود يالد محمد عالء -٢٦

  .عبد المجيدى حلمأحمد ان خالد مرو -٢٧

  .علی محمد عثمان هارون -٢٨

 .ى  عمر محمد سعد الشوربج-٢٩

  .دي عبإبراهيم مصطفی رضا محمد -٣٠

  .وسف غرابيعمر محمد عمر محمد  -٣١

  . السيدإبراهيمالسيد أحمد  -٣٢

   . عبد الخالق محمدإيهابوسف ي -٣٣
  . منير محمد عبد الوهابمنيأ معتز -٣٤

 .ى ر فهميمنى  عمرو فهم-٣٥

  .صالح عبد الحميدأحمد  محمد -٣٦
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٥

 .ى  محمد الهريدإسماعيل محمود عمر -۳۷

 .ى صالح على محمد على  عل-۳۸

  .محمدأحمد  مهاب محمود -۳۹

  . عمرو محمد مدحت عبد الفتاح-٤٠

  .عبد المجيد حسنى  حمدمنيأأحمد  -٤١

  . رزقميإبراهعبد العزيز عوض أحمد  -٤٢

  .طالب أبوعزت ى  محمود مصطف-٤٣

  .ةيعطى عصام عبد البارأحمد  -٤٤

  . عبد الرحمن حسن مصطفى عبد الرحمن-٤٥

  .ى النور الحديد بوأ زياد هشام محمد -٤٦
  .الي محمد خنيأم إسالم عمرو -٤٧

 .ى سعد محمد الليثأ محمود هشام -٤٨

  . عالء الدين محمد عمارإبراهيم -٤٩

  .خروبهأحمد  ريأم إسالم -٥٠

  . عبد الظاهر کامل محمود کامل-٥١

  .الوفا عبد الجليل بوأ مهاب طارق -٥٢

  .کمال عباسى اسر مصطفيف ي محمود شر-٥٣

  . محمد بهاء الدين محمد محمد-٥٤

  . عبد المنعم موفق عبد الحميد عبد العال مبارك-٥٥

  .تيست بوأد يالحم  على خالد عبد-٥٦

 .ى الوفا بسطاو وبأ عبد اهللا محمد -٥٧

 .ى محمد محمود الخمرأحمد  -٥٨

  .ى د فاروق سعيد البارودي محمد ول-٥٩
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٦

  . محمود عبد المحسن محمود صالح الزيات-٦٠

  .محمدى عبد الهادى قدرأحمد  إسالم -٦١

  .کرم فارس حناأ مينا -٦٢

  . عبد الرحمن على عبد المقصود بدير-٦٣

  . نانهميإبراهم ي عبد اهللا کر-٦٤

  . بطاحميإبراهب ييسرى نجأحمد  -٦٥

  .طارق رأفت عبد الحليمد أحم -٦٦

  .بينجأحمد وائل محمد ى  شاد-٦٧

 .ى فايز قاسم رسمأحمد  -٦٨

 .ى عجمأحمد عبد التواب أحمد  محمد -٦٩

 .ى  عبد السالم كمال القاضأشهب -۷۰

  .م هشام السيد عبد الفتاح حجابي کر-۷۱

   .بد العزيزعى  مروان جمال الدام-۷۲
  .عادل كامل عبد اهللاأحمد  -۷۳

 .ى دسوقى حسنى  يوسف محمد سام-٧٤

  . محمد على السيد عمر-٧٥

  )الثانيةادة ـامل( 

  . تنفيذه وزير العدل، وعلى الجريدة الرسمية فى  القرارينشر هذا 
 ه ١٤٤٤ سنة صفر ٢٤ صدر برئاسة الجمهورية فى

 ) . م ٢٠٢٢ سنة برسبتم ٢٠الموافق (                   

  عبد الفتاح السيسى
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٧

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
 ٢٠٢٢ لسنة ٤٣٧رقم 

  رئيس اجلمهورية
 ؛طالع على الدستور بعد اال

  ؛ وتعديالته بشأن السلطة القضائية١٩٧٢ لسنة ٤٦وعلى القانون رقم 
  ؛ ٢٧/٦/٢٠٢٢ى وعلى موافقة مجلس القضاء األعلى بجلسته المنعقدة ف

 ؛عرضه وزير العدل  ماوعلى 
  :قرر

 )املادة األولـى ( 
  :ا للنيابة العامة كل من السادةيعين معاونً

   . عمرو عبد المنعم جمال الدين السيوى-۱
  .عكازإبراهيم  أيمن محمد -۲
  .سالمإبراهيم ر عامر ي حسام من-۳
 . السيد زبيبأسامة  محمد -٤
 .ى  محمد سالم محمد سالم الدخن-٥
  .صالحأحمد إبراهيم عصام  عادل -٦
  .صالحأحمد إبراهيم وسف عصام ي -٧
   .محفوظ عبد العزيز السيد رسالنأحمد  -٨
  .ضيف أبو عمر عادل محمد -٩

  . جالل محمد عبد العزيز محمد عبد اهللا-۱۰
 .ى  شعبان عبد الحليم الخولمنيأأحمد  -۱۱
  .ليإسماعى ثروت فتحأحمد  -۱۲
  .د الحليم رجب غنيمعبى  عبد الحليم سام-۱۳
  .نيقطب شاهأحمد  محمد جالل -١٤
  . عبد الرحمن حسن عبد الرحمن عيسى السيد-١٥
  .محمدى رضا جمعه فرجانأحمد  -١٦
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٨

 .ى ماضأحمد  أمجد يحيى يوسف عبد العزيز -۱۷
  . عمرو محمود محمد عبد الفتاح-۱۸
  .ن عمر عمر محمد زيدي حسام الد-۱۹
 .ى الكوم إبراهيم محمد عماد -۲۰
  . عثمانةمحمود سالمأحمد  -۲۱
  .سالمى  محمد صالح سالم عل-۲۲
   .داودإبراهيم محمود محمد محمد أحمد  -۲۳
  . مصطفى محمد عبد الحليم على-٢٤
  . عمرو رضا على عبد التواب عبد الجليل-٢٥
  .المنسىى عبد الرحمن الحسينى  محمد الحسين-٢٦
  .نيأمن محمد يدال  محمد عزنيأمن ي نور الد-۲۷
 .ى  محمد رمضان سعيد السحيم-۲۸
  .محمد عبد الفتاحأحمد أحمد  عبد الرحمن -۲۹
  .ابي عمر عبد اهللا جوده د-۳۰
  .د محمدي عمرو فتح اهللا س-۳۱
 .أحمد  عبد الحليم بارح عبد الحليم -۳۲
 .ى محمد مصطفأحمد ى  مصطفى حمد-۳۳
 .ى  شهاوليإسماعى  محمد شهاو-٣٤
  .كمال عبد الحكيم عباسأحمد  -٣٥
 .ى الليثأحمد المحاسن  أبونشأت أحمد  -٣٦
  .عبد الناصر فتحى الجلوىأحمد  -۳۷
   .على عالمأحمد  على -۳۸
  .على محمود عقيلأشرف  على -٣٩
  . محمد على عبد الرحمنإسماعيلأحمد  -٤٠
  .ديسعأحمد محمد أحمد  -٤١
  .سالم محمودى د ذکيوحأحمد  -٤٢
 .ى وسام محمد العيوطأحمد  -٤٣
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٩

  . محمد محمد سليمان محمد البكرى-٤٤
  .دان حسن شعتيماهر زأحمد  -٤٥
 .ى  خالد محمد عاطف النيدان-٤٦
 .إبراهيم محمد أحمد  يوسف محمد -٤٧
  .ليقندى  مصطفى محمد مصطف-٤٨
  . محمد وليد سعد الشحات حمدان-٤٩
 .أحمد سامح محمد حامد أحمد  -٥٠
 .ى حمداواألأحمد ر  كريم ياس-٥١
  .ديسأحمد أشرف ى  هاد-٥٢
 .ى كبالشوى دسوقأشرف ى  مصطف-٥٣
 .ى سيارنست أشرف ى  شاد-٥٤
  .لهيکل أبو محمد محمود إيهاب عمر -٥٥
  .عبد الجوادأحمد اکرم أحمد  -٥٦
 .ى عبد الهادى  مدحت محروس حلم-٥٧
  .ن محمد عبد العزيزي مروان هشام محمد جمال الد-٥٨
  .محمد توفيقإبراهيم محمد أحمد  -٥٩
  .شيدروى فهمأحمد  محمد عادل -٦٠
  . محمد بهجات عبد اللطيف بهجات داود-٦١
  .فياضأحمد ى هشام عزيز عبد الغنأحمد  عمر -٦٢
  .العطا أبوطارق عبد العليم السيد أحمد  -٦٣
  .السعيد محمد محمد برغوتأحمد  -٦٤
 .ى شلقامأحمد ى  حسام شلقام-٦٥
  .محمد السيد عمرأحمد  محمد -٦٦
  .عالء محمد جمال الدين عبد الفتاحأحمد  -٦٧
 .ى  صبرليإسماع كريم عمرو عبد القادر -٦٨
 .ى شيحبى مصطفى  محمد حمد-٦٩
  .محمود محمد محمود عمرأحمد  -۷۰



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٠

  .مدحت مصطفى عبد العزيزأحمد  -۷۱
 .ى ممدوح محمود رشدى  مصطف-۷۲
  .صالحى هاممحمود الى  منذر هان-۷۳
 .ى محمد رفاعى مصطفيى  مصطفى مح-٧٤
  . على هشام بكر محمد-٧٥
  . عمر حمدى عبد الحميد محمد على-٧٦
  .نين عواد حسيحسى مجدأحمد  -۷۷
  .ليإسماعر يامجد سمى  مصطف-۷۸
  . خالد على عوضإسالم -۷۹
  .ة معتصم محمد حسين السيد محمد هيب-۸۰
  . هشام على رمضان على-۸۱
  .محمد لبيب حامد صقرأحمد  -۸۲
  .ى  محمود سعد سعد السعدن-۸۳
  . على حسن مصطفى خضر-٨٤
  . عمر محمد طارق جبر عبد المحسن-٨٥
 .إبراهيم حسن  أحمدى  شاد-٨٦
 .ى  سيف الدين وائل يحيى صالح الكابل-۸۷
  .اهللا ماهر نجيب سعدى  فاد-۸۸
  .خلف يمإبراهعادل أحمد  -۸۹
  .د الفتاح عبدهصالح عبأحمد  -۹۰
  . محمد سعدعطيةأسامة  محمد -۹۱
  .مجدى محمود عبد التوابأحمد  -۹۲
  .دي خالد محمد حسن س-۹۳
  . محمد هشام السيد محمد فرحات-٩٤
  .نيحسأحمد ى صبرإبراهيم  كريم محمد عصام -٩٥
  .مصطفى نصارأحمد ى  مصطف-٩٦
  .عبد الرحمنى  عبد العزيز كمال طاهر الشبراو-۹۷



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١١

   . طلعت يوسفأيمنأحمد  -۹۸
 .ى محمد محمد الرفاعأحمد  إسالم -۹۹

 .إبراهيم مان ي سلأنور حسام العزب -۱۰۰
  .جمال سالم علىأحمد  -۱۰۱
 .ى  محمد عصام الدين محمد مصطفى الشابور-۱۰۲
  .عيد عمارأحمد  محمد -۱۰۳
 .ى  البهجعطيةأحمد عصام أحمد  -١٠٤
  .ف محمد محمود حجاج على يوس-١٠٥
  .محمد قنديلى  سامح محمد مصطف-١٠٦
 .إبراهيم معوض إبراهيم أحمد  -۱۰۷
  .طلعت محمود عامرى  عل-۱۰۸
  .محمدى  باسل مأمون السيد عبد الهاد-۱۰۹
  . عمر محمد محمود محمد خليل-۱۱۰
  .محمود محمد کاملأحمد  محمود -۱۱۱
  .صقرى فيکمال عفى  مصطف-۱۱۲
   .نمختار شعالى  محمد صبر-۱۱۳
  .علىى عماد سامأحمد  -١١٤
  . محمد عبد العزيز على حسن سليم-١١٥
 .ى السنباطأحمد  كريم مصطفى عبد الحافظ -١١٦
  .محمدإبراهيم  محمد بهاء محمد -۱۱۷
  . عمرو محمد مصطفى على عمرو-۱۱۸
  .محمد حسنإبراهيم محسن أحمد  -۱۱۹
  .المجد  محمد جمال الدين على أبو-۱۲۰
  . الرحمن محمد حسن سالمه على عبد-۱۲۱
 .أحمد عبد الحكيم محمد محمد أحمد  -۱۲۲
 .أحمد م محمد عبد المجيد ي کر-۱۲۳
  . خالد عالء خالد عبد العزيز-١٢٤
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 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٢

  . عبد الرؤف محى الدين عونإسالم -١٢٥
 .إبراهيم  محمد عصمت محمد إيهابأحمد  -١٢٦
  .سالم أبو مختار عبد الفتاح منيأأحمد  -۱۲۷
 .ى  عبد الرحمن فؤاد محمود فائق عبد الرازق الغنيم-۱۲۸
  .ةطلعت عبد المولى محمود حمزأحمد  -۱۲۹
  .العال أبو عصام الدين عادل عبد الفتاح محمد -۱۳۰
  .د حافظي سإيهاب محمد -۱۳۱
  .محمد فرجإبراهيم  شريف منير -۱۳۲
 .ى ن محمد همالي محمد عماد الد-۱۳۳
  .حمدسلطان مى  محمد مجد-١٣٤
  .جلهومإبراهيم إبراهيم  كريم -١٣٥
  .السيد جعدرى السيد بسيونأحمد  -١٣٦
 .أحمد إبراهيم  مهاب عبد الناصر -۱۳۷
  .وسف شريف محمد الزتحرىي -۱۳۸
  . مصطفى عبد الخالق محمد حسان-۱۳۹
  . محمد سعيد على سعيد محمد جبر-١٤٠
  . محمود وائل محمد السعيد بعيص-١٤١
 .ى الخولى ازم فوز عمر ح-١٤٢
   .محمدى  عمرو السيد محمود عل-١٤٣
 .أحمد  مصطفى ممدوح عبد الرحمن -١٤٤
 .ى رجب حلمى  محمد مجد-١٤٥
 .ى محمد عبد العاطإبراهيم  محمد طارق -١٤٦
  . محمد عبد اللطيفأيمن فداء -١٤٧
  .السعود أبومحمد كامل على ى فولأحمد  -١٤٨
  .ن عمر خالد يوسف محمد رشدا-١٤٩
  .محمد محمدأحمد  طارق -١٥٠
  .قنديلى نبيل توفيق الحسينأحمد  -١٥١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٣

  .زيد على  زياد عبد الوهاب أبو-١٥٢
  . مصطفى يوسف عبد الحميد حسين-١٥٣
  . عمرو طارق محمد شاكر عبد العليم-١٥٤
 .ى السيد مصطفى الجنزورأحمد محمد أحمد  -١٥٥
  .ليإسماع حاتم عبد الحميد سليمان -١٥٦
  .عبد الرحمنأحمد  عمر خالد محمد -١٥٧
   .ب واصفينجى حلمى  مارك فاد-١٥٨
  .وسف راشدي محمد وائل صفوت -١٥٩
  .محمود عبده محمدأشرف  -١٦٠
  .ميسلأحمد م ي طارق سل-١٦١
  .منير الجيارأحمد  عمرو حسام -١٦٢
 .ى سعد مرعأشرف ى  فاد-١٦٣
  .عبد الرحمنأحمد جمال أحمد  -١٦٤
  . مصطفى السيد محمد خضرالمإس -١٦٥
  . محمد طارق محمد حسن خاطر-١٦٦
 .ى الضرغامى الحسينأحمد  نيأمى  مصطف-١٦٧
  .حسنأحمد عماد أحمد  -١٦٨
  .الفتح شعبان أبو طارق عادل -١٦٩
  .ى  عبد اهللا مصطفى محمد مصطف-۱۷۰
  .الحنطورإبراهيم الفتوح  أبومحمد أسامة  -١٧١
 .أحمد  عمر عادل محمد -۱۷۲
   .ميناصر سالم محمد سلأسامة  -١٧٣
  .صغير أبوصالح عبد المطلب عبد الجواد أحمد  -١٧٤
  .سمير محمود عبد المقصودأحمد  -١٧٥
 .أحمد  محمد ياسر السيد إسالم -١٧٦
  .د جودهيجمال سأحمد  -۱۷۷
 .ى المعاط بوأمحمد حسن يى حي -۱۷۸



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٤

  .محمد على هزاعى الطوخأحمد  محمد عصام -۱۷۹
  . محمد ماهر محمد كمال عبد الحق-۱۸۰
  .الشهاوىإبراهيم  عمرو عبد المنعم -۱۸۱
  .ةعلى قشطى  رمزإيهاب محمد -۱۸۲
  . حازم شريف محمد غنام محمد-۱۸۳
  .محمدأحمد  محمد کمال -١٨٤
 .أحمد  محمد محمود عبد الرحيم -١٨٥
  .ة مصطفى جمال حسن جود-١٨٦
 .أحمد محمد عبد الوهاب أحمد  -۱۸۷
  .مان محمد شبل سالمانيسلى  مصطف-۱۸۸
  .محمدإبراهيم سامح أحمد  -۱۸۹
  . عبد الوهاب على عبد الوهاب غنيم-۱۹۰
  .عبد العزيز محمد حسنى  عبد الرحمن حمد-۱۹۱
  .محمد عبد الفتاح دعبسى  محمود حمد-۱۹۲
  .محمود طاهرى  محمد محمود مصطف-۱۹۳
  .في محمد نصر محمد نصر شر-١٩٤
  .عبد المنعمى فوزأحمد  شريف -١٩٥
  .عبد المنعم محمد علىأشرف أحمد  -١٩٦
  .محمد عطاأحمد محمود أحمد  -۱۹۷
 .أحمد  عبد الرحمن محمد عثمان -۱۹۸
 .ى ومين بين محمد حسي حس-۱۹۹
  .عبد الرحمن حبيشى عصام دسوقإبراهيم  -۲۰۰
  . عبد اهللا محمد عبد الكريم عبد الجواد-۲۰۱
  .رمضان بدرانى صبرأحمد  -۲۰۲
  .نيحسنى  السيد محروس مصطفأيمن سيف الدين -۲۰۳
  .طالب أبون ين جمعه حسيحسأحمد  -٢٠٤
 .ى إبراهيم عادل تونسأحمد  -٢٠٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٥

  .محمد علىإبراهيم  ياسر -٢٠٦
 .ى موسى عصام حسنأحمد  -۲۰۷
 .أحمد ى شمس نجاح فهمأحمد  -۲۰۸
 .راهيم إبمحمد مصطفى كامل خليل أحمد  -٢٠٩
  . هشام سمير عبد التواب عثمان-۲۱۰
  .طارق محمود فودهأحمد  -۲۱۱
  . عبد السميع علىأميرأحمد  -۲۱۲
  .شعبان عزت رزق مرادأحمد  -٢١٣
 .ى  مروان هشام محمد عل-٢١٤
 .أحمد ى سنوسى  محمد سام-٢١٥
  .نيمأل يالل بوأمحمد ى  مصطف-٢١٦
  .فرتالسيد الى السيد الشافعى  الشافع-۲۱۷
  .فاروق عبد الحفيظى حمدأحمد  -۲۱۸
  .ى  عمرو جمال السيد رجب الرفاع-۲۱۹
 .ى عبد السالم الشرقاوأحمد من ي محمد أ-٢٢٠
 .حسين حسان أحمد ى ني الحس-٢٢١
 .محمد نافع ى فكرى مجدأحمد  -٢٢٢
 .رضوان ى  محمد عصام الدين رضوان إمباب-٢٢٣
 .ب محمد صالح محمد ي صه-٢٢٤
 .عبيد ى ء عبد الخالق نظم عال-٢٢٥
 .قاسم ى محمد على  إبراهيم رشد-٢٢٦
 .راشد محمد مقلد ى سامأحمد  -٢٢٧
 .محمد محمد مأمون المعتصم ى  مصطف-٢٢٨
 .ى سي مؤمن محمد محمود أبو النجاة محمد ع-٢٢٩
 .حسين ى حسين حنفى حسنى  رام-٢٣٠
 .ى وسف شهدي عبد اهللا محمد سعد -٢٣١
 .ى مود محمد السنوسسامح محى  رام-٢٣٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٦

 .م نصر محمد ي محمد إبراه-٢٣٣
 .م عوض ي عمر عوض عبد الرح-٢٣٤
 .ى غازى عادل علأحمد  -٢٣٥
 .عبد المجيد أحمد ى  عبد اهللا محمد سام-٢٣٦
 .عبد العظيم النجار ى  محمود طارق فوز-٢٣٧
 .تامر إبراهيم ى  شهاب الدين مصطف-٢٣٨
 . محمد محمود عبد الكريم جالل -٢٣٩
 .الدين أمين محمد ى  باسل به-٢٤٠
 .محمد أحمد رشوان عز الدين أحمد  -٢٤١
 .حسين عواد حسين ى  محمود حسن-٢٤٢
 .حامد دويدار ى  شاكر هان-٢٤٣
 .حازم المهندس سيد محمد ى  مصطف-٢٤٤
 .محمود عبد الحكم محمد أحمد  -٢٤٥
 .عياد ى  شريف محمود سيد إمباب-٢٤٦
 .م  محمد خالد حسن سال-٢٤٧
 .عبد الرحيم ى  كريم هشام عبد المعط-٢٤٨
 .ى  يوسف إبراهيم ممدوح إمام العروس-٢٤٩
 .ى  حسن ممدوح حسن الكوم-٢٥٠
 .ى ر علي محمد محسن درد-٢٥١
 .م سالم يم محمد إبراهي محمد إبراه-٢٥٢
 .ى مهنى  سيف اهللا ابن الوليد إكرام صبر-٢٥٣
 .كمال بدر الدين أحمد  محمود -٢٥٤
 .ى محمد علأحمد محمد أحمد  -٢٥٥
 .ى  حسن محمد عالء الدين محمد أمين البدو-٢٥٦
 .ى عفيفأحمد السيد ى شوقأحمد عمرو أحمد  -٢٥٧
 .ى  ضياء الدين سعيد كمال موس-٢٥٨
 .محمود ى مصطفى عبد الغنأحمد  زياد -٢٥٩



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٧

 .ى  محمد أيمن محمد عوض اهللا حجاز-٢٦٠
 .محمد  كريم محمد صالح الدين السيد -٢٦١
 .ى محمد محمد ناجأحمد  محمود -٢٦٢
 . عمر عبد العظيم صادق محمود -٢٦٣
 .عبد الرازق ى عالء مصطفى  مصطف-٢٦٤
 .ى حمدأحمد  عمرو مدحت محمد نسيم -٢٦٥
 .ن رمضان عمر ي عمر محمود عالء الد-٢٦٦
 . محمود محمد محمود حسن غراب -٢٦٧
 .ى حجازى ن محمد المتوليوسف حسي -٢٦٨
 .أحمد  محمد عزت عبد العال -٢٦٩
 .ى نيم الشربيإبراهى م مجدي يوسف إبراه-٢٧٠
 .أبو النجا أحمد م يل عبد العلياسر نبي -٢٧١
 .حسن محمد خاطر ى  حسن مصطف-٢٧٢
 .حاتم حشمت فرج أحمد  -٢٧٣
 .د محمد ير السي عمر سامح سم-٢٧٤
 .ى سيم طه عيد عبد الحليسعأحمد  -٢٧٥
 .د الرامخ يلس رياض رضا حسن ا-٢٧٦
 .د أبو النصر يم عبد الحميمحمد رضا عبد الكرأحمد  -٢٧٧
 عوض طاحونى حسنى  محمود وجد-٢٧٨
 .حسن أبو حجر أحمد  عثمان أبو حجر حمدم -٢٧٩
 .عبد الفتاح ى عادل على  عل-٢٨٠
 .دار يحامد دوى  حامد هان-٢٨١
 .ى م شلبي عمر محمد عبد الملك إبراه-٢٨٢
 .ى ل الشرقاوي عبده خل محمود طاهر-٢٨٣
 .بركات ى  محمد محمود محمد الشوادف-٢٨٤
 . محمد عبد الناصر محمد حسنين صالح -٢٨٥
 .محمد جمال محمد سعد شاور أحمد  -٢٨٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٨

 .محمد أمين عمران ى  بهاء طارق محمد فتح-٢٨٧
 . محمد عادل عبد الباسط محمد -٢٨٨
 .وسف ي ماجد عاطف عبد المنعم -٢٨٩
 .عباس ى لد مصطف كريم خا-٢٩٠
 .ى فيجودة عبد المقصود عفى  محمد فتح-٢٩١
 .أحمد عبد القادر جالل أحمد  -٢٩٢
 . هشام محمد هشام أباظة -٢٩٣
 .عبد الفتاح عامر أحمد  عمر -٢٩٤
 .ب يد شهيخالد عبد السالم السى  عل-٢٩٥
 .سعيد محمود ى هان حمدم محمود -٢٩٦
 .ة ليمان أبو عقيف سلياسر عريأحمد  -٢٩٧
 .مؤنس عبد المنصف هاشم ى  عل-٢٩٨
 .م يم عبد الرحيمحمد إبراهى  مصطف-٢٩٩
 .سن يم ي محمد عبد الرسول كر-٣٠٠
 .د يم عالء عبد الفتاح السي كر-٣٠١
 .ى محمد نمر علأحمد  -٣٠٢
 . محمد رمضان محمد صالح -٣٠٣
 .مان محمد يسلأحمد  عبد اهللا -٣٠٤
 .ر عبد الخالق محمد منتصى  مصطف-٣٠٥
 .د فرغل يم خالد عبد الحمي عبد العظ-٣٠٦
 .جاد الحق ى د عليد محمد السي محمد الس-٣٠٧
 .ظ يم عبد الحفي عبد اهللا محمد عبد العظ-٣٠٨
 .ى ف السعدنيعبد اللطى هشام محمد فوزأحمد  -٣٠٩
 . عالء محمد محمود محمد -٣١٠
 .أحمد خالد محمد رشاد سيد أحمد  -٣١١
 .ل يف خلوسيأحمد  طارق -٣١٢
 .حمد أوسف ي محمد شحات -٣١٣



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٩

 .د عطوة يم محمد عبد الحمي كر-٣١٤
 .ز محمد يهشام سالم عبد العزأحمد  -٣١٥
 .اد يمحمود الصى د حمديهاب عبد الحمي محمد إ- ٣١٦
 .ل ي حسام طارق محمد محمد صادق الوك-٣١٧
 .رضوان مشرف أحمد محمد أحمد  -٣١٨
 .ور حسن م عبد الصبي عبد الرحمن سل-٣١٩
 .به يهى نيد الحسي محمد عمرو الس-٣٢٠
 .محمد خلف أحمد أبو بكر أحمد  -٣٢١
 .د يالسأحمد أشرف  عمر -٣٢٢
 .عثمان ى  كريم محمود محمد عل-٣٢٣
 .محمد أحمد ى  إبراهيم محمد مجد-٣٢٤
  . عبد الوهاب خالد عبد الوهاب محمد-٣٢٥
  .طايع ى محمد خيرى  مصطف-٣٢٦
  .سكندرإ ةطيعى  مارك رجائ-۳۲۷
 .أحمد  محمد عمر السيد -۳۲۸
  .رقمحمود محمود محمد صأحمد  -۳۲۹
  .ناصفأحمد د عصام محمود ي سع-۳۳۰
 .ى محمد السيوفأحمد  مروان محمود طارق -۳۳۱
 .أحمد  عبد اهللا عادل عزت -۳۳۲
  .محمد قنصوهأحمد  عبد الرحمن عالء -۳۳۳
 .ى  معتز محمد عبد الحميد السعدن-٣٣٤
 .أحمد إبراهيم سامح أحمد  -٣٣٥
 .ى الوشاحإبراهيم وليد أحمد  -٣٣٦
  . مصطفى حسين عبد الرؤف عبد المنصف زهران-۳۳۷
  .سراجى  مصطفى محمود مصطف-۳۳۸
 .ى الحويرى المحمدأشرف ى  مصطف-۳۳۹
 .ى  محمد عصام عبد الجليل السيد السمبخت-٣٤٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٠

 .ى العفنى على حلمى حلمأحمد  -٣٤١
  .د محموديز أبوتحى  محمد ف-٣٤٢
 .أحمد  كريم سعد زغلول محمد -٣٤٣
  .د عمري مصطفى ماهر س-٣٤٤
  .ى  جمال مبروك موسى السيد عبد البار-٣٤٥
  .ن صياد محمديعصام الدأحمد  -٣٤٦
  . محمود كمال محمود محمد-٣٤٧
  .مهرانأحمد  مهران محمد -٣٤٨
 .ى عبد الحميد خيرى ن فهميري محمود محمد ش-٣٤٩
  .نافعأحمد ى فوزأحمد ى  فوز-٣٥٠
  .رضوانى الكومى  عمر عبد الرازق بسيون-٣٥١
  . مصطفى محمد عبد المنعم محمد على محمد-٣٥٢
 .ى محمد فرج المهدأحمد  -٣٥٣
  .محمدى ري طارق خاألدهم -٣٥٤
  .محمود عبد العزيز سالمأحمد  -٣٥٥
  .نصارى محمود حمدأحمد  مهند -٣٥٦
  .عبد العالإبراهيم فى  عمر طارق مصط-٣٥٧
 .أحمد  محمد عاطف عبد اهللا -٣٥٨
  .عصام موسى عبد البصيرأحمد  -٣٥٩
  .قاسمى  مصطفى عبد اهللا عسقالن-٣٦٠
 .إبراهيم الفتوح جاد  بوأعالء أحمد  -٣٦١
  .فةيخلخالد ثابت أحمد  -٣٦٢
 .أحمد عالء السيد سلطان أحمد  -٣٦٣
  .ألشقراإبراهيم  محمود مصطفى محمود -٣٦٤
 .ى  محمود محمد ربيع توفيق السودان-٣٦٥
  .ضياء الدين رفعت حسنأحمد  -٣٦٦
 .ى  حسام محمد موسى محمد موسى الوفائ-٣٦٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠فى ) أ( مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢١

  .ل بدريخلى محمد شوقى  شاد-٣٦٨
  . محمد مصطفى على عبد الواحد-٣٦٩
 .ى الجنبيهى حمدأحمد  محمد -۳۷۰
 . ةصالح الدين عبد الفضيل خليفأشرف  باسل -۳۷۱
  . محمد منتصر عبد النعيم محمود-۳۷۲
  .سويدانأحمد عمر محمد أحمد  -۳۷۳
  .خليلأحمد  محمد محمود -٣٧٤
  .إسماعيلالمجد  أبو يوسف يسرى السيد -٣٧٥
  .عالء حافظ على بدوىأحمد  -٣٧٦
  . محمود على عبد العال سلطان-۳۷۷
  . عبد الرحمن محمد محمد عبد الفتاح-۳۷۸
  . سليمان محمد سرحان حسام محمد-۳۷۹
  . محمد محمود مسعود محمد-۳۸۰
  .عبد الحافظى محمد رفاعأحمد  -۳۸۱
  .ف محمد عبد القادر المداحي شر-۳۸۲
 .ى ادكد مي عمر محمد عزت توح-۳۸۳
  .الشريفى م عبد الغنيسلى ريخى  مصطف-٣٨٤
  .محمد فتحى عبد الرحمن سمحانأحمد  -٣٨٥
 .ى والطنطاأحمد أشرف أحمد  -٣٨٦
   .د حافظير طه سكب بوأ -۳۸۷
 .ى محمد عبد الهادأحمد  محمد خالد محمد -۳۸۸
  .محمد عبد الجليلأحمد  محمود -۳۸۹
 .ى عبد العزيز عبد المعطى الهوارى الهوارأحمد  -۳۹۰
  . مهند وجدى عبد المجيد عبد ربه-۳۹۱
  .محمد حسانى  عمر محمد حلم-۳۹۲
 .ى دريساألأحمد عبد العظيم أحمد  مروان -۳۹۳
 .ى  محمد محمد عبد السالم محمد عل-٣٩٤
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٢٢

  .عبد العزيز محمود الجوهرىأحمد  عمرو -٣٩٥
  .عبد الحكيم عنتر وهبه ضبيشهأحمد  -٣٩٦
  .الدين الشماع  محمود ممدوح محمود عز-۳۹۷
 .ى ن عبد السميع الكوميالد  محمود محمد بدر-۳۹۸
 .ى إبراهيم النيمحمد کأحمد  عارف -۳۹۹
 .ى ب رمزي سامح تيمور لب-٤٠٠
  .ن طلبه محمد غنيميمأأحمد  -٤٠١
   .خالد عبد المحسن عيسىأشرف  -٤٠٢
  .عبد اهللا حسن السيد عمارأحمد  -٤٠٣
 .ى إبراهيم  علنيأمأشرف  على -٤٠٤
  .عبد المجيدإبراهيم أحمد خالد أحمد  -٤٠٥
 .ى فخرى فهيم محمد السكرأحمد  -٤٠٦
  .محمود غنيممحمود رضا أحمد  -٤٠٧
  .محمد عبد المنعم جابرأحمد  وليد -٤٠٨
  .عبد العزيز محمد القطأشرف  عبد الرحمن -٤٠٩
 .ى سالمبولحافظ األى  عالء عاطف فتح-٤١٠
  .عبد المجيدى  الحسن على يح-٤١١
  . على عبد الرحيم على على مرسى-٤١٢
  .زايدى عبد الغنأحمد محمد أحمد  -٤١٣
  .عبد الستار زهوى النجدحمد أأسامة  محمد -٤١٤
  .عبد المنعم محمد الشالأحمد  عمر -٤١٥
 .ى موسى إبراهيم  محمود محمد فوز-٤١٦
  .عوفى محمود عبد الغنى رك مروان ش-٤١٧
  . محمد شعبان ذكريا محمد عبد الرحمن-٤١٨
 .إبراهيم  مازن محمد حسن -٤١٩
  .ف عبد الغفار شاهينئ عمر وليد محمد را-٤٢٠
  .حامد مصطفى جمال الدين جمال الدينى مصطف -٤٢١
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٢٣

  . مصطفى جمال طه يوسف الدروى-٤٢٢
  . محمود نعيم محمد السيد درويش-٤٢٣
  .موسىى محمد علأحمد  محمد -٤٢٤
 .أحمد ن يمدحت نور الدأحمد  - ٤٢٥
  . محمود هشام محمد سكران-٤٢٦
  . هيثم محمد رشاد فاضل-٤٢٧
  .ةيندجأحمد ى نيمن حسيأى  باه-٤٢٨
 .ى الجندإبراهيم محمد محمد أشرف  محمد -٤٢٩
  .غرابى مصطفى مدحت حلمأحمد  - ٤٣٠
  .ن محمد صادقيمأدهم عمرو أ -٤٣١
   .العزيز محمد عبدأسامة  محمد -٤٣٢
 .ى  عبد اهللا محمد عبد اهللا عبد العزيز الجديل-٤٣٣
  .عبد القادرى الدرديرأحمد  محمود محمد -٤٣٤
  .نيمحمود حسى رك فمنيأأسامة  -٤٣٥
 .ى جابر على حمدمحمد األأحمد  -٤٣٦
  . عصام عالء الدين عامر يونس-٤٣٧
  . عبد الرحمن محمد جمال الدين عبد الصبور حسن-٤٣٨
  .محمودى  على يحيى محمد مهد-٤٣٩
  .حافظى يمن عبد الشافأ محمد -٤٤٠
   .ةسالمأحمد  محمود عبد القادر عبد القوى -٤٤١

  )لثانيةاادة ـامل( 

  .، وعلى وزير العدل تنفيذه الجريدة الرسمية فى  القرارينشر هذا 
 ه ١٤٤٤ سنة صفر ٢٤ صدر برئاسة الجمهورية فى

 ) . م ٢٠٢٢ سنة  سبتمبر٢٠الموافق (                   

  عبد الفتاح السيسى
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