
                                                            (68دائرة ) -أفــــــراد –محكمة القضاء االداري 

 للمرافعة  اإلعادة          م22/3/2018أحكــــــــــــــــــــام 
 Aعضو 

 القرار المدعــــى عليـــه المدعـــــــــــى رقم الدعوى م
لي ليعدل المدعي طلباته بناء ع 21/6/2018لجلسة  وزير المالية احمد ياسين عمر ق15010/5 1

 تقرير الخبير
لجنة لليقدم المدعي ما يفيد لجوئه  4/7/2018لجلسة  وزير العدل كمال احمد عبد اهلل ق7262/5 2

 فض المنازعات
 لمناقشة المدعي في طلباته 21/6/2018لجلسة  وزير االسكان مجدي صالح عبد المنعم ق16168/3 3
ذن ليقدم المدعي اصل االيصال وا 2/7/2018لجلسة  وزير المالية احمد عبد الحميد يونس ق11259/5 4

 االفراج الجمركي
 لالرشاد عن سند الوكالة 2/7/2018لجلسة  وزير التعليم رانده عبد الحكيم محمد ق4501/3 5

 Bعضو 
 جنيه لكل مادة 100وامانة  4/4/2018لجلسة  التربية والتعليم عالء الدين علي حسن ق13/7 6
 جنيه لكل مادة 100ة وامان 4/4/2018لجلسة  التربية والتعليم خلف قدري محمود عبد الرحيم ق13460/6 7
 جنيه لكل مادة 100وامانة  4/4/2018لجلسة  التربية والتعليم عالء الدين محمد علي ق13721/6 8
 جنيه لكل مادة 100وامانة  4/4/2018لجلسة  التربية والتعليم احمد مهدي قاسم ق13452/6 9

خطار المدعي باالطالع علي ال 7/6/2018لجلسة  م سوهاج فتحي اسماعيل محمد ق4705/4 10
 تقرير الخبير

لتصحيح شكل الدعوي بادخال باقي  7/6/2018 مصلحة الجمارك عبد الرؤف خلف جبريل ق11949/5 11
 الورثة

ن ليقدم المدعي القرار المطعو  18/4/2018لجلسة  م سوهاج عبد الفتاح عبد المجيد حشمت ق7044/5 12
 2016لسنة  3162فيه رقم 

 لمناقشة المدعي 7/6/2018لجلسة  وزير الداخلية جعفر عبد العال عقيل ق12126/5 13
للمستندات من جانب الدولة  7/6/2018لجلسة  وزير الداخلية احمد لطفي عبد الرحيم حسين ق5448/6 14

دة لوار اية واالفادة ان كان قد تم تنفيذ االحكام القضائ
 بعريضة الدعوي من عدمه

 Cعضو 
لتبين جهة االدارة سبب عدم  20/6/2018لجلسة  م سوهاج خالد قدري السايح ق1804/4 15

 احضارها الترخيص
 لمناقشة المدعي في طلباته 21/6/2018لجلسة  م سوهاج محمود احمد حسن ق232/6 16

 Dعضو 
 جنيه عن كل مادة 100امانة  4/4/2018لجلسة  وزير التربية والتعليم راضي احمد قبيصي ق13567/6 17

 جنيه عن كل مادة 100امانة  4/4/2018لجلسة  وزير التربية والتعليم مينا ناصر فكري ق13713/6 18
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 جنيه عن كل مادة 100امانة  4/4/2018لجلسة  وزير التربية والتعليم ابراهيم مرقص ابراهيم ق14546/6 19

 جنيه عن كل مادة 100امانة  4/4/2018لجلسة  وزير التربية والتعليم علي طارق محمد ق14929/6 20

 Eعضو 
 ليقدم المدعي ما يفيد اللجوء 7/6/2018لجلسة  وزير الداخلية عثمان احمد محمد عثمان ق2509/5 21

 لمصلحة االحوال المدنية من عدمه
 جنيه عن كل مادة 100امانة  4/4/2018لسة لج وزير التربية والتعليم احمد فهمي جبريل ق13156/6 22
 جنيه عن كل مادة 100امانة  4/4/2018لجلسة  وزير التربية والتعليم نبيل يوسف بسطا ق15042/6 23

 Fعضو 
لي الو احالة لمحكمة القضاء االداري بقنا الدائرة ا وزير التعليم العالي عبده الصاوي احمد ق14709/6 24

 لالختصاص
ي دار ء االوامرت باحالتها لمحكمة القضااعادة للمرافعة  وزير الداخلية عبد اهلل محمد الديب محمد ق16509/5 25

 الدائرة االولي بالقاهرة لالختصاص
ة اهر احالة الدعوي الي محكمة القضاء االداري بالق وزير الدفاع محمود احمد السيد ق4395/1 26

 الدائرة االولي لالختصاص
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 المنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق المدعــــى عليـــه المدعـــــــــــى  رقم الدعوى م
 لةالزام مصلحة الضرائب برد قيمة الضرائب المحص وزير المالية  ناصر حسن محمد  ق12558/5 1
نيه وترد ج 18.812الزام الجهة برد للمدعي االول مبلغ  وهاج محافظ س على محمود أحمد  ق8698/4 2

 جنيه  4761للثانى 
 الغاء القرار المطعون فيه  محافظ سوهاج  هانى لطفى محمد  ق15145/5 3
ت الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ضريبة المبيعا وزير المالية  ميكل ماهر نظير  ق3703/6 4

 المحصلة
ت الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ضريبة المبيعا وزير المالية   حامد بهاء جابر  ق3173/6 5

 المحصلة
ت الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ضريبة المبيعا  محمود فراج أبو الحسن ق5848/5 6

 المحصلة
 الغاء القرار المطعون فيه  وزير الداخلية  عماد عوض عبد اهلل  ق6171/5 7
 الغاء القرار المطعون فيه  وزير الداخلية  عصام السيد مصطفى ق3809/6 8
ت الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ضريبة المبيعا وزير المالية   حماده صالح محمد   ق15125/4 9

 المحصلة
ابنه  تيجةنن الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعال محافظ سوهاج  كمال محمد محمود  ق108/7 10

 60ن م 53بدال من  53.5تصبح فى مادة الجيولوجيا ل
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية رزق أحمد على رزق ق16533/5 11
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية رومانى دانيال ابادير ق4308/6 12
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية شادية فؤاد اسماعيل  ق3708/6 13
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية محمد محمدسامح  ق3741/6 14
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية أحمد محمد انور  ق3318/6 15
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية عبد الحميد على عبد الحميد ق3445/6 16
ت الضرائب برد قيمة ضريبة المبيعاالزام مصلحة  وزير المالية  أبو الفتوح ياسر اسماعيل  ق6546/5 17

 المحصلة
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية عمر محمد السيد السيد  ق7139/6 18
ابنه  تيجةنن الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعال محافظ سوهاج  هالة السيد الخضيرى ق13183/6 19

 60ن م 52.5بدال من  54.5فى مادة الفيزياء لتصبح 
ابنه  تيجةنن الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعال محافظ سوهاج  رسمى ناجح متياس ق326/7 20

 60من  45بدال من  46فى مادة الفيزياء لتصبح 
ابنه  تيجةنن الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعال محافظ سوهاج  حسن على رسالن ق5/7 21

 60من  35.5بدال من  39.5لتصبح  Eفى مادة 
ت الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ضريبة المبيعا وزير المالية عز الدين ابو زيد اسماعيل ق3140/6 22

 المحصلة
 رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وزير التعليم حسام الدين محمود محمد  ق14336/6 23

 Aعضو 
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 رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وزير التعليم  أحمد همام السيد عثمان ق14485/4 24
 رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وزير التعليم  عنتر عبد الرؤوف عبد الاله ق14337/6 25
 رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وزير التعليم  خالد أحمد محمد حسن ق14371/6 26
 وقف الدعوى جزائياً لمدة شهر  وهاجمحافظ س عربي نصر الدين عبد السميع ق4545/4 27
 وقف الدعوى جزائياً لمدة شهر  محافظ سوهاج منير حكيم عبد المسيح ق12177/3 28
 وقف الدعوى جزائياً لمدة شهر  محافظ سوهاج محمود صابر مصطفى  ق1864/4 29
 وقف الدعوى جزائياً لمدة شهر  محافظ سوهاج فتحى السنوسى أحمد ق31452/1 30
 تيعابسقوط الحق في المطالبة برد قيمة ضريبة المب وزير المالية  أحمد حسن رشيد  ق5924/5 31
 بسقوط الحق في المطالبة للتقادم الخمسي وزير المالية  أنور اسماعيل عبد الرحيم   ق956/6 32
 تيعابسقوط الحق في المطالبة برد قيمة ضريبة المب وزير المالية  عشري أحمد محمد رشوان  ق2737/4 33
قبول الدعوى -2ظر لسابقى الفصل  عدم جواز الن-ا وزير المالية  عبده محمد اسماعيل  ق7010/3 34

رفض الدعوى  -3شكال بالنسبة لطلب الغاء تسجيله  
 موضوعاً 

 تنفيذ القرار المطعون فيه وحالةرفض طلب وقف  وزير التعليم  أحمد عالء الدين عبد الخالق ق4687/6 35
 رفض الدعوى  وزير المالية  حياة يوسف شنوده  ق8046/3 36
 رفض الدعوى  وزير التعليم العالى الزعيم سلمان أحمد  ق243/6 37
 عدم قبول بغير الطريق الذى رسمه القانون محافظ سوهاج اسامة محمود ابو العال ق 7147/4 38
 رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون واحالة وزير التربية السيد محمود محمد  ق102/7 39
 رفض الدعوى  وزير التعليم  اشرف انيس بهنام ق16141/5 40
 رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون واحالة وزير التربية هيام عشرى احمد  ق14231/6 41
 رفض الدعوى  م. سوهاج عبد الصادق عثمان احمد  ق3787/6 42
 رفض الدعوى محافظ سوهاج السيد محمد عبد الرؤوف ق15072/5 43
 3/7/2018جنيه جلسة 200ندب خبير /  محافظ سوهاج فوزية نور الدين همام ق14832/5 44
 20/6/2018جنيه جلسة 200ندب خبير /  محافظ سوهاج حسن عثمان خليل  ق6749/5 45
 4/7/2018جنيه جلسة  100دب خبير / ن وزير المالية شركة مطاحن مصر العليا ق1245/5 46
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية أحمد اللبان محفوظ  ق1816/5 47
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية محمد عبد العال إسماعيل ق4623/5 48
 3/7/2018جلسة  جنيه 200ندب خبير /  محافظ سوهاج  على بخيت عبد اهلل  ق3373/6 49
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية محمد صبره حسن  4561/5 50
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  محافظ سوهاج  عبد الناصرعبد الحميدجعفر  ق14477/4 51
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  محمود فهمى  وزير المالية  ق3211/6 52
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية   أحمد محمد صبرى  ق15132/5 53
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  م. سوهاج أبو الحمد محمد مهران ق4374/6 54
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  م. سوهاج  حجاج محمود محمد  ق14603/5 55
 3/7/2018جنيه جلسة  300ندب خبير /  مالية وزير ال زينهم الزهرى احمد  ق6705/5 56
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 3/7/2018جنيه جلسة  300ندب خبير /  محافظ سوهاج  ليلى احمد ابراهيم  ق10741/5 57
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  منى فريد قلد  ق6706/5 58
 3/7/2018ه جلسة جني 200ندب خبير /  وزير المالية  شرقاوى عزيز عطية  ق3956/5 59
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  ورثة صديق وزير المالية  ق6819/5 60
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية محمد السيد عبد الرحيم  ق10382/5 61
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  كمال أحمد محمود ق14286/5 62
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  عماد عدلى شنوده ق5237/5 63
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية محمود ابراهيم على  ق3959/5 64
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 Bعضو 

 م22/3/2018أحكــــــــــــــــــــام 
 قــو المنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدعــــى عليـــه المدعـــــــــــى  رقم الدعوى م
 لةالزام مصلحة الضرائب برد قيمة الضرائب المحص وزير المالية  ناصر حسن محمد  ق12558/5 1
نيه وترد ج 18.812الزام الجهة برد للمدعي االول مبلغ  وهاج محافظ س على محمود أحمد  ق8698/4 2

 جنيه  4761للثانى 
 الغاء القرار المطعون فيه  محافظ سوهاج  هانى لطفى محمد  ق15145/5 3
ت الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ضريبة المبيعا وزير المالية  ميكل ماهر نظير  ق3703/6 4

 المحصلة
ت الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ضريبة المبيعا وزير المالية   حامد بهاء جابر  ق3173/6 5

 المحصلة
ت الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ضريبة المبيعا  محمود فراج أبو الحسن ق5848/5 6

 المحصلة
 الغاء القرار المطعون فيه  وزير الداخلية  عماد عوض عبد اهلل  ق6171/5 7
 الغاء القرار المطعون فيه  وزير الداخلية  عصام السيد مصطفى ق3809/6 8
ت الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ضريبة المبيعا وزير المالية   حماده صالح محمد   ق15125/4 9

 المحصلة
ابنه  تيجةنن الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعال محافظ سوهاج  كمال محمد محمود  ق108/7 10

 60ن م 53بدال من  53.5تصبح فى مادة الجيولوجيا ل
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية رزق أحمد على رزق ق16533/5 11
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية رومانى دانيال ابادير ق4308/6 12
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية شادية فؤاد اسماعيل  ق3708/6 13
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية محمد محمدسامح  ق3741/6 14
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية أحمد محمد انور  ق3318/6 15
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية عبد الحميد على عبد الحميد ق3445/6 16
ت الضرائب برد قيمة ضريبة المبيعاالزام مصلحة  وزير المالية  أبو الفتوح ياسر اسماعيل  ق6546/5 17

 المحصلة
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية عمر محمد السيد السيد  ق7139/6 18
ابنه  تيجةنن الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعال محافظ سوهاج  هالة السيد الخضيرى ق13183/6 19

 60ن م 52.5بدال من  54.5فى مادة الفيزياء لتصبح 
ابنه  تيجةنن الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعال محافظ سوهاج  رسمى ناجح متياس ق326/7 20

 60من  45بدال من  46فى مادة الفيزياء لتصبح 
ابنه  تيجةنن الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعال محافظ سوهاج  حسن على رسالن ق5/7 21

 60من  35.5بدال من  39.5لتصبح  Eفى مادة 
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ت الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ضريبة المبيعا وزير المالية عز الدين ابو زيد اسماعيل ق3140/6 22
 المحصلة

 رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وزير التعليم حسام الدين محمود محمد  ق14336/6 23
 رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وزير التعليم  أحمد همام السيد عثمان ق14485/4 24
 رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وزير التعليم  عنتر عبد الرؤوف عبد الاله ق14337/6 25
 رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وزير التعليم  خالد أحمد محمد حسن ق14371/6 26
 وقف الدعوى جزائياً لمدة شهر  وهاجمحافظ س عربي نصر الدين عبد السميع ق4545/4 27
 وقف الدعوى جزائياً لمدة شهر  محافظ سوهاج منير حكيم عبد المسيح ق12177/3 28
 وقف الدعوى جزائياً لمدة شهر  محافظ سوهاج محمود صابر مصطفى  ق1864/4 29
 وقف الدعوى جزائياً لمدة شهر  محافظ سوهاج فتحى السنوسى أحمد ق31452/1 30
 تيعابسقوط الحق في المطالبة برد قيمة ضريبة المب وزير المالية  أحمد حسن رشيد  ق5924/5 31
 بسقوط الحق في المطالبة للتقادم الخمسي وزير المالية  أنور اسماعيل عبد الرحيم   ق956/6 32
 تيعابسقوط الحق في المطالبة برد قيمة ضريبة المب وزير المالية  عشري أحمد محمد رشوان  ق2737/4 33
قبول الدعوى -2ظر لسابقى الفصل  عدم جواز الن-ا وزير المالية  عبده محمد اسماعيل  ق7010/3 34

رفض الدعوى  -3شكال بالنسبة لطلب الغاء تسجيله  
 موضوعاً 

 تنفيذ القرار المطعون فيه وحالةرفض طلب وقف  وزير التعليم  أحمد عالء الدين عبد الخالق ق4687/6 35
 رفض الدعوى  وزير المالية  حياة يوسف شنوده  ق8046/3 36
 رفض الدعوى  وزير التعليم العالى الزعيم سلمان أحمد  ق243/6 37
 عدم قبول بغير الطريق الذى رسمه القانون محافظ سوهاج اسامة محمود ابو العال ق 7147/4 38
 رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون واحالة وزير التربية السيد محمود محمد  ق102/7 39
 رفض الدعوى  وزير التعليم  اشرف انيس بهنام ق16141/5 40
 رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون واحالة وزير التربية هيام عشرى احمد  ق14231/6 41
 رفض الدعوى  م. سوهاج عبد الصادق عثمان احمد  ق3787/6 42
 رفض الدعوى محافظ سوهاج السيد محمد عبد الرؤوف ق15072/5 43
 3/7/2018جنيه جلسة 200ندب خبير /  محافظ سوهاج فوزية نور الدين همام ق14832/5 44
 20/6/2018جنيه جلسة 200ندب خبير /  محافظ سوهاج حسن عثمان خليل  ق6749/5 45
 4/7/2018جنيه جلسة  100دب خبير / ن وزير المالية شركة مطاحن مصر العليا ق1245/5 46
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية أحمد اللبان محفوظ  ق1816/5 47
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية محمد عبد العال إسماعيل ق4623/5 48
 3/7/2018جلسة  جنيه 200ندب خبير /  محافظ سوهاج  على بخيت عبد اهلل  ق3373/6 49
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية محمد صبره حسن  4561/5 50
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  محافظ سوهاج  عبد الناصرعبد الحميدجعفر  ق14477/4 51
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  محمود فهمى  وزير المالية  ق3211/6 52
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية   أحمد محمد صبرى  ق15132/5 53
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 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  م. سوهاج أبو الحمد محمد مهران ق4374/6 54
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  م. سوهاج  حجاج محمود محمد  ق14603/5 55
 3/7/2018جنيه جلسة  300ندب خبير /  مالية وزير ال زينهم الزهرى احمد  ق6705/5 56
 3/7/2018جنيه جلسة  300ندب خبير /  محافظ سوهاج  ليلى احمد ابراهيم  ق10741/5 57
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  منى فريد قلد  ق6706/5 58
 3/7/2018ه جلسة جني 200ندب خبير /  وزير المالية  شرقاوى عزيز عطية  ق3956/5 59
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  ورثة صديق وزير المالية  ق6819/5 60
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية محمد السيد عبد الرحيم  ق10382/5 61
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  كمال أحمد محمود ق14286/5 62
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  عماد عدلى شنوده ق5237/5 63
 3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية محمود ابراهيم على  ق3959/5 64
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 Cعضو 
 م22/3/2018أحكــــــــــــــــــــام 

 قــو المنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدعــــى عليـــه المدعـــــــــــى  رقم الدعوى م
 الزام مصلحة الضرائب برد الضرائب المحصلة  وزير المالية عوض اهلل توفيق عوض ق3688/6 1
 الزام مصلحة الضرائب برد الضرائب المحصلة  الية وزير الم رأفت مرقس صليب  ق14838/5 2
 وقف تنفيذ القرار  س جامعة سوهاجيرئ هدير خالد محمود ق3840/6 3
 ة فىاحدوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بزيادة درجة و  وزير التربية  اكرام عبد الرحمن قاسم ق14604/6 4

 ورفض ما عدا ذلكاللغة العربية 
 احدةو جة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بزيادة نصف در  وزير التربية  د على مهرانمها محم ق13860/6 5

 فى اللغة العربية ورفض ما عدا ذلك
 رفض طلب وقف التنفيذ واحالة للمفوضين وزير التربية  احمد على احمد محمد ق15200/6 6
 لة للمفوضينرفض طلب وقف التنفيذ واحا وزير التربية  عصمت قاسم حسن  ق15076/6 7
 رفض طلب وقف التنفيذ واحالة للمفوضين وزير التربية  حربي جاد محمود  ق14605/6 8
 احدةو جة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بزيادة نصف در  وزير التربية  محسن السيد قناوى  ق14568/6 9

 فى الفيزياء  ورفض ما عدا ذلك
 الغاء القرار المطعون فيه   وزير الداخلية عاطف احمد ربيع  ق15928/5 10
 الغاء القرار المطعون فيه  وزير الداخلية  احمد ابو الوفاء احمد  ق16845/5 11
 الغاء القرار المطعون فيه  وزير الداخلية  محمود ايهاب محمد  ق14692/5 12
 الغاء القرار المطعون فيه  وزير الداخلية  صالح السيد محمد   ق12971/4 13
 ة فىاحدوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بزيادة درجة و  وزير التربية  السيد عبد الغفار  ق16397/5 14

 حياءاال ونصف درجة فى الكيمياء ، ودرجة فىالفيزياء، 
 ورفض ما عدا ذلك

 ة فىاحدوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بزيادة درجة و  وزير التربية  عصام مصطفى احمد  ق13831/6 15
 ورفض ما عدا ذلك ياالجيولوج

 تعديل القرار المطعون فيه  وزير المالية  جورنج صدقى سمعان ق4953/5 16
 ة فىاحدوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بزيادة درجة و  وزير التربية  خالد احمد محمود  ق13446/6 17

ا ا عدمفض اللغة العربية ، ونصف درجة في الجيولوجيا ور 
 ذلك

 الغاء القرار المطعون فيه  وزير الصحة  يسرى فرغلي كريمة  ق5177/3 18
ى فحدة وا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بزيادة درجتان وزير التربية  ابو بكر صديق بيومى  ق14657/5 19

 عدا ما اللغة العربية ، ونصف درجة في الكيمياء ورفض
 ذلك

 ار المطعون فيه الغاء القر  وزير الداخلية  فؤاد على محمد  ق16532/5 20
 الغاء القرار المطعون فيه  وزير الداخلية  البدرى عاطف السيد  ق3465/6 21
درجة واحدة نصف وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بزيادة  وزير التربية  مصطفى أحمد مصطفى  ق164422/5 22
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ورفض ما عدا  الفيزياء، ونصف درجة في  االحياءفى 
 ذلك

 الغاء القرار المطعون فيه  وزير الداخلية  ود عبد العالصالح محم ق3466/6 23
 الزام مصلحة الضرائب برد الضريبة المحصلة وزير المالية  سعة شعبان احمد  ق3470/6 24
 الغاء القرار المطعون فيه وزير الداخلية  جعفر عبد العال عقيل ق12125/5 25
 ء القرار المطعون فيهالغا وزير الداخلية  زكى محمد حامدى  ق5791/6 26
 وقف الدعوى جزائيا لمدة شهر  وزير المالية  لطفى السيد مرزوق ق15553/3 27
 وقف الدعوى جزائيا لمدة شهر  وزير المالية  حمدى عزيز عبد المنعم  ق15463/5 28
 وقف الدعوى جزائيا لمدة شهر  وزير المالية  منصور بخيت مهنى  ق8074/3 29
 وقف الدعوى جزائيا لمدة شهر  وزير المالية  محمد محمد عثمان  ق16829/4 30
 وقف الدعوى جزائيا لمدة شهر محافظ سوهاج  امينة احمد نور الدين  ق11049/4 31
 رفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات وزير التعليم العالي جميل تاوضروس نخلة  ق225/6 32
 اثبات ترك الخصومة في الدعوى  امعة سوهاجرئيس ج محمد االمين محمد  ق11604/6 33
 رفض الدعوى  محافظ سوهاج ناصر سعد الدين احمد ق14534/3 34
 بسقوط الحق المطالب به للتقادم الخمسي وزير المالية  كمال ميخائيل جرس ق238/4 35
 م3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  محمد على محمد  ق15900/5 36
 م3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  محمد كامل محمد عبد الحق  ق2360/6 37
 م3/7/2018جنيه جلسة  300ندب خبير /  وزير المالية  ايهاب نجيب عزيز ق4581/5 38
 م3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  مجدى محمد شوقي  ق4258/5 39
 م3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  ى محمود حسن عل ق15030/5 40
 م3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  على شعبان على حميد ق14833/5 41
 م3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  عبد الرحمن عبد اللطيف ق15924/5 42
 م3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  الية وزير الم نهى حسن على  ق5732/5 43
 م3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  فتحى محمود احمد  ق4371/6 44
 م3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  نعيم نمر فلتس ق1175/6 45
 م3/7/2018سة جنيه جل 200ندب خبير /  وزير المالية  وزير المالية  ق2661/6 46
 ج أمانة جديدة200/اعادة لمكتب الخبراء  وزير المالية  نادية محمد حافظ ق11868/5 47
 جنيه جلسة  100ندب خبير /  محافظ سوهاج محمد عزيز الدين ابراهيم ق2006/5 48
 م3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  محافظ سوهاج فتوح حامد عبد الحميد ق14835/5 49
 م3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  محافظ سوهاج عبد القادر عبد اهلل  ق1679/5 50
اشرف عبد الرحمن عبد  ق14281/5 51

 الظاهر
 م3/7/2018جنيه جلسة  300ندب خبير /  وزير المالية 

 م3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  قبيصى حماد على  ق15301/5 52
 م3/7/2018جنيه جلسة  300ندب خبير /  وزير المالية  الستار محمود احمد عبد ق13792/5 53
 م3/7/2018جنيه جلسة  800ندب خبير /  محافظ سوهاج  محمود الطيب محمود  ق16/6 54
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 م3/7/2018جنيه جلسة  200ندب خبير /  وزير المالية  حسيب ابو المجد عبد اهلل ق3957/5 55
 م2018جنيه جلسة  /     / 200ندب خبير /  وزير المالية  ودعونى السيد محم ق3736/5 56
 رفض طلب وقف التنفيذ القرار المطعون فيه  شيخ االزهر شاكر احمد على الهادي ق14907/6 57
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 م22/3/2018أحكــــــــــــــــــــام 
 قــو المنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدعــــى عليـــه المدعـــــــــــى  رقم الدعوى م
 الغاء القرار  وزير التربية والتعليم  مصطفي علي محمد حموده  ق15582/4 1
 غاء القرار ال الداخلية وزير  اشرف عبد العزيز عفان  ق2639/6 2
 الغاء القرار  وزير الداخلية  السيد مرعي حفني  ق2746/6 3
 الغاء القرار  وزير الداخلية  عقيل عبد العال عقيل  ق11910/5 4
 الغاء القرار  وزير الداخلية نورهان كمال محمد ابراهيم   ق9266/5 5
 ار الغاء القر  م سوهاج  عبد الفتاح عبد العال عبد ربه  ق845/6 6
الهيئة القومية للتامين   عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم ق9619/5 7

 االجتماعي
 جنيه عن كل جلسة  50صرف 

 الغاء القرار  رئيس مجلس الوزراء حشمت مصطفي السيد سليمان  ق835/5 8
 الزام مصلحة الضرائب برد القيمة المحصلة  وزير المالية  رمضان الضبع مطاوع  ق10260/4 9

 الغاء القرار  م سوهاج  احمد علي احمد السمان   ق4513/3 10
 سقوط الحق في المطالبة للتقادم الخمسي  وزير المالية  ابراهيم شوقي درغام خليل ق7138/5 11
 الغاء القرار  وزير الداخلية  احمد عمر محمد محمود  ق3738/6 12
عبد المسيح نصيف عبد  ق4095/5 13

 المسيح 
 تعديل القرار المطعون فيه   لية وزير الما

يا ولوجلجيوقف تنفيذ القرار في مادتي اللغة العربية وا وزير التعليم  صفوت توماس دميان  ق15083/6 14
 والعلوم البيئية واحالة لمفوضي الدولة 

ية لبيئام ا والعلو ووقف تنفيذ القرار في مادة الجيولوجي وزير التربية والتعليم  شنودة يوسف شنودة  ق13159/6 15
 ورفض ما عدا ذلك من طلبات 

 الغاء القرار  الداخلية  حمدي عبد الرازق محمد محمد  ق15185/5 16
 الغاء القرار  وزير العدل  عالء الدين محمد محمد  ق8254/5 17
 جنيه  907.44براءة ذمة فيما جاوز  وزير المالية  محمد فرج محمود  ق6941/5 18
 رفض الدعوي وزير المالية  ريان محمد فراجش ق5581/4 19
 رفض طلب وقف التنفيذ واحالة للمفوضين  وزير التربية والتعليم  عبد المعطي حمدان السمان  ق13158/6 20
 رفض طلب وقف التنفيذ واحالة للمفوضين  وزير التربية والتعليم  مجدي عبد العال احمد  ق13346/6 21
 رفض طلب وقف التنفيذ واحالة للمفوضين  وزير التربية والتعليم  مالك حسن عبده عبد ال ق13220/6 22
 رفض طلب وقف التنفيذ واحالة للمفوضين  وزير التربية والتعليم  احمد حامد عباس عبد الحليم  ق14895/6 23
 لة للمفوضين رفض طلب وقف التنفيذ واحا وزير التربية والتعليم  علي احمد محمد عبد الرحمن  ق15201/6 24
 رفض الدعوي  وزير المالية  همام محمد محمود تمام  ق14053/2 25
 رفض الدعوي   وزير التربية والتعليم  عماد جبريل احمد السيد  ق16661/5 26
 رفض الدعوي   وزير التربية والتعليم  حسين عبد العال سيد احمد  ق16912/5 27
 رفض الدعوي  وزير التربية والتعليم  رحيم خليفة عبد الراضي عبد ال ق16856/5 28
 وقف الدعوي جزائيا لمدة شهر  وزير المالية  سامح لبيب بخيت  ق10531/5 29
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 وقف الدعوي جزائيا لمدة شهر  وزير المالية  فيليب رمزي مينا  ق15460/5 30
 الدعوي جزائيا لمدة شهر  وقف م سوهاج  ناجي بكر محمد عبد الرحيم  ق112570/4 31
 2/7/2018جلسة  200ندب خبير  وزير المالية  رجب محمد سليمان  ق13237/5 32
 2/7/2018ج جلسة  200ندب خبير  م سوهاج  السيد محمد السيد سعد  ق16577/5 33
 2/7/2018ج جلسة 200ندب خبير  م سوهاج  رمضان عبد المسيح محمد  ق14481/4 34
  6/5/2018ج 200ندب خبير  مركز ومدينة طهطا  ت قدوس مهاود طلع ق892/6 35
 2/7/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  رفعت فوزي فراج  ق428/4 36
 2/7/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  عاطف عبد العظيم ابو الحمد  ق14528/5 37
 2/7/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  علي احمد محمد محمد  ق7990/5 38
 2/5/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  حسين حسن عبد العال ق3556/6 39
صابر عبد الحفيظ محمد  ق14476/4 40

 اسماعيل 
 2/7/2018ج  200ندب خبير  م سوهاج 

 2/7/2018ج  200ندب خبير  مصلحة الضرائب  حنان احمد محمد كريم  ق/6134 41
 2/7/2018ج  200ندب خبير  م سوهاج   منتصر شوقي حسين ق4178/5 42
 2/7/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  مصطفي عبد الحميد احمد  ق17107/5 43
 2/7/2018ج  200ندب خبير  م سوهاج  ظريف ذكي ابراهيم  ق16102/4 44
 2/7/2018ج  200ندب خبير  م سوهاج  هشام شحاته ضيف ق14992/5 45
 2/7/2018ج  200ندب خبير  م سوهاج  ب كندس محروس صلي ق12905/4 46
 2/7/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  عفت ابراهيم عبد الرحيم  ق6691/5 47
 2/7/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  مؤمن احمد بدوي محمود  ق4695/5 48
 2/7/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  محمد احمد بدوي  ق4696/5 49
 2/7/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  عادل علي مروان  ق13760/5 50
 2/7/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  محمد السيد عبد الرحمن محمد  ق11673/5 51
 2/7/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  احمد عبد اللطيف محمد  ق11674/5 52
 2/7/2018ج  200ندب خبير  ج م سوها  حسان حسن محمود محمد  ق17316/3 53
 2/7/2018ج  200ندب خبير  م سوهاج  منال عوض عبد الرحمن حماد   ق4368/6 54
 2/7/2018ج  200ندب خبير  م سوهاج  عادل جمال احمد سالم   ق9466/5 55
 2/7/2018ج  200ندب خبير  م سوهاج  جابر عطيه محمد احمد  ق10541/5 56
 2/7/2018ج  200ندب خبير  سوهاج  م  كانعاونية للبناء واالسالجمعية الت ق7271/5 57
 2/7/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  العربي فرغلي العربي  ق10347/5 58
 2/7/2018ج  200ندب خبير  وزير المالية  مياه الشرب والصرف الصحي  ق8658/4 59
 2/5/2018ج 200ب خبير ند وزير المالية  السيد عمر السيد شقليب ق11624/5 60
  3/5/2018ج 200ندب خبير  شيخ االزهر  راتب محمد عبد الرحمن  ق14577/6 61
 3/5/2018ج 200ندب خبير  شيخ االزهر صابر محمود عبدالرحيم  ق14576/6 62
 اعادة الدعوي لمكتب خبراء وزارة العدل  وزير المالية  نعيم يس بواقيم خليلي  ق15470/5 63



                                                            (68دائرة ) -أفــــــراد –محكمة القضاء االداري 

 Eعضو 
 م22/3/2018أحكــــــــــــــــــــام 

 قــو المنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدعــــى عليـــه المدعـــــــــــى  رقم الدعوى م
  نونعدم قبول لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القا م سوهاج  فتحي محمد مهران  ق4137/5 1
 الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ما تم تحصيله  لمالية وزير ا عامر عثمان ابو زيد  ق434/4 2
 الغاء القرار المطعون فيه  وزير الداخلية  يسري محمد انور  ق8507/5 3
 الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ما تم تحصيله  وزير المالية  احمد محمد هارون  ق6654/5 4
 الغاء القرار  وزير الداخلية  يسري محمد انور احمد علي  ق15187/5 5
ورفض ما  2015الغاء القرار لمادة التعليم البحري مايو  وزير التعليم العالي  وليد محمد عبد المجيد  ق344/5 6

 عدا ذلك من طلبات 
 الغاء القرار وزير الداخلية  المبدي  عبدفهد احمد  ق2891/6 7
 الغاء القرار وزير الداخلية  مروان مرتضي احمد  ق1836/6 8
 الغاء القرار  م سوهاج  انور عبد الحليم احمد  ق254/6 9

ن ملك ذوقف تنفيذ القرار لمادة الحديث ورفض ما عدا  شيخ االزهر  ادهم محمد زكي  ق14163/6 10
 طلبات 

ا ذلك ا عدض مالغاء القرار المطعون فيه مادة الفيزياء ورف وزير التربية  احمد كمال محمد عثمان  ق16535/5 11
 طلبات من 

 الغاء القرار المطعون وزير الداخلية  زكي محمد حامدي احمد  ق5790/6 12
 الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ما تم تحصيله  وزير المالية  محمد معبد عبد العزيز مهدي ق4731/5 13
 الغاء القرار المطعون فيه  م سوهاج  عبد الراضي عوض العارف  ق11670/6 14
 الغاء القرار المطعون فيه  م سوهاج  يمون حسني زكي ر  ق11669/6 15
 رية عسكعدم اختصاص والئيا واحالة للجان القضائية ال وزير الدفاع  صالح الدين محمد عبد العال ق34024/1 16
 الغاء القرار المطعون فيه  وزير الداخلية  فؤاد علي محمد محمد  ق16531/5 17
 رفض الدعوي  م سوهاج  طلعت السيد حافظ  ق14980/5 18
 الغاء القرار المطعون فيه  وزير الداخلية  عابدين محمد يوسف  ق15260/5 19
 براءة ذمة الشركة من المبالغ المطالب بها  وزير المالية  شركة المشروبات والمرطبات  ق6714/4 20
 7/6/2018نيه ج 200ندب خبير  وزير المالية  عبد الرحيم عبد الرازق مهران  ق13761/5 21
  7/6/2018جنيه جلسة  300ندب خبير  وزير المالية  مؤمن فؤاد احمد عبد الرحيم  ق13759/6 22
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  وزير المالية  فرج احمد يسين  ق5745/5 23
مصطفي محمد احمد عبد  ق12742/3 24

 المنعم 
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  وزير المالية 

 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  وزير المالية  مصطفي ضاحي هريدي فرغل ق10711/5 25
 7/6/2018جنيه  300ندب خبير  وزير المالية  السيد عاطف فراج وشركاه  ق14819/5 26
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  وزير المالية  ممدوح عدلي عزيز  ق6704/5 27
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  زير المالية و  ناصر محمد عثمان حسانين  ق16917/5 28
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 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  وزير المالية  محمد احمد هاشم عبد اهلل  ق5211/5 29
 7/6/2018جنيه  300ندب خبير  وزير المالية  الحسيني محمد عبد الرحيم  ق4945/5 30
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  م سوهاج  محمد صابر امام همام  ق7139/5 31
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  وزير المالية  عفاف رشاد فاضل  ق3735/5 32
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  وزير المالية  محمد محمود عبد المطلب  ق13142/5 33
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  مصلحة الضرائب ممدوح كمال حزين  ق1786/5 34
 اعادة لمكتب خبراء وزارة العدل  م سوهاج  عاد عبد المنعم محمود س ق2064/1 35
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  وزير المالية  مهاد حبيب مهاود  ق11007/5 36
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  م سوهاج  محمد رفعت السنوس  ق14872/5 37
 7/6/2018جنيه  200دب خبير ن وزير المالية  اشرف مبارك عبد المجيد مبارك  ق2621/5 38
محمد ممدوح محمد عبد  ق13497/5 39

 الموجود 
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  وزير المالية 

 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  وزير المالية  ادوار بطرس تاوضروس  ق11622/5 40
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  م سوهاج  صبري بكري صديق  ق9462/5 41
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  م سوهاج  محمد هاشم عبد النعيم ابراهيم  ق14832/5 42
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  م سوهاج  فيصل محمد عالم  ق2179/5 43
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  وزير المالية  خالد محمد علي رضوان   ق2327/6 44
 7/6/2018جنيه  200دب خبير ن وزير المالية  مرضيه محمود عثمان  ق13706/5 45
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  وزير المالية  جمال محمد حسين وشريكه  ق2443/6 46
 7/6/2018جنيه  200ندب خبير  وزير المالية فريد كمال عوض غبريال ق17549/6 47
 وقف الدعوي جزائيا لمدة شهر  م سوهاج  فيريال فؤاد سدره  ق10751/6 48
 وقف الدعوي جزائيا لمدة شهر  وزير العدل  خميس حسن محمد ابراهيم  ق3241/5 49
 7/6/2018ج جلسة 200ندب خبير  م سوهاج  ناصر محمد نعمان  ق13504/6 50
 وقف الدعوي جزائيا لمدة شهر  وزير المالية  ورثة شوقي موسي  ق10529/5 51
 ي جزائيا لمدة شهر وقف الدعو  م سوهاج   محمود عبد الراضي خليل  ق11000/4 52
 وقف الدعوي جزائيا لمدة شهر  وزير المالية  جمال محمد محمد خليفة  ق8040/3 53
 وقف الدعوي جزائيا لمدة شهر  م سوهاج  جرجس خلة سليمان  ق10630/3 54
 رفض الدعوي  وزير التعليم العالي  ضاحي محمد مهران سليمان  ق229/6 55
 رفض الدعوي  م سوهاج  العال احمد بخيت عبد  ق3213/6 56
 ولة لهيئة مفوضي الدرفض طلب وقف التنفيذ واحالة  وزير التربية والتعليم  اسامه علي محمد علي  ق13157/6 57
 رفض الدعوي  وزير المالية  محمد ابو العال مختار  ق13762/4 58
 ولةقف التنفيذ واحالة لهيئة مفوضي الدرفض طلب و  وزير التربية والتعليم  احمد يوسف احمد خليل  ق317/7 59
 رفض الدعوي  وزير الداخلية  الحسيني يونس احمد علي  ق1993/6 60
61     
62     
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 Fعضو 

 م22/3/2018أحكــــــــــــــــــــام 
 قــو المنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدعــــى عليـــه المدعـــــــــــى  رقم الدعوى م
رجة دنصف و حد بزيادة وا الغاء القرار لمادة اللغة العربية  وزير التربية والتعليم  رشاد عبد اللطيف احمد  ق16921/5 1

 عدا ذلك من طلبات  ورفض ما
 ة رجدبزيادة  رفض طلب وقف التنفيذ لمادتي الكيمياء وزير التعليم عاطف امين سليمان  ق14777/6 2

من  ذلك ورفض ما عدا بزيادة درجة  واللغة االنجليزية
 طلبات 

رفض رجة و د زيادةوقف تنفيذ القرار لمادة اللغة العربية ب وزير التعليم  عادل احمد احمد ابراهيم  ق14437/6 3
 ما عدا ذلك من طلبات 

ا مرفض و صف الغاء القرار لمادة الكيمياء بزيادة درجة ون وزير التربية والتعليم  محمد ثابت محمد علي  ق16121/5 4
 عدا ذلك من طلبات 

دا عما  رفضحياء و واالوقف تنفيذ القرار لمادتي الكيمياء  وزير التربية والتعليم  عبده حلمي حسن السيد  ق13907/6 5
 ذلك من طلبات 

  مياءلكيوقف تنفيذ القرار لمادتي اللغة االلمانية وا وزير التربية والتعليم  حماده يوسف علي حسين  ق14040/6 6
ن م كالغاء القرار لمادة الكيمياء ورفض ما عدا ذل التربية والتعليم  محمد احمد عبد اللطيف  ق630/6 7

 طلبات 
 تعديل القرار المطعون فيه   وزير المالية  طبي محمود محمد الشا ق534/5 8
 ين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه واحالة للمفوض وزير التربية والتعليم  عالء الدين محمد رفاعي ق14945/6 9

 الزام مصلحة الضرائب برد قيمة ما تم تحصيله  وزير المالية  محمد عبد الاله عبد الرحمن  ق3358/5 10
 الغاء القرار وزير الداخلية  جمال لطفي عبد الرحيم  ق16328/4 11
 الغاء القرار  وزير الداخلية  محمد خليفة عبد الحميد  ق16126/5 12
 الغاء القرار  وزير الداخلية  عالء الدين عبد العزيز عفان  ق2632/5 13
  الغاء القرار وزير الداخلية  ابراهيم راضي محمد  ق15447/5 14
 الزام مصلحة الضرائب برد ما تم تحصيله  وزير المالية   مصطفي محمد محمد احمد ق17238/4 15
 الغاء القرار  وزير الداخلية  فيصل ابو زيد عبد المجيد  ق1766/6 16
 جنيه 322488براءة ذمة فيما زاد عن  م سوهاج  محمد علي ربيع حفني ق32279/1 17
 ادها بسد ريةبراءة ذمة المدعين التي تطالبهم الجهة االدا م سوهاج  دي احمد اسماعيل ورثة عبد الها ق11265/1 18
 تعديل القرار المطعون فيه  وزير المالية  شركة مطاحن مصر العليا  ق1246/5 19
 الغاء القرار  م سوهاج  اشرف السيد عبد اللطيف ق15680/5 20
 الغاء القرار  اخلية وزير الد احمد عبد العال عقيل  ق11911/5 21
 وقف تنفيذ القرار  التربية والتعليم  خلف قدري محمود  ق13458/6 22
 وقف تنفيذ القرار  التربية والتعليم  اشرف احمد علي حسن  ق345/7 23
 وقف تنفيذ القرار  وزير التعليم  محمد سيف النصر محمد  ق473/7 24
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 وقف تنفيذ القرار  وزير التعليم  جاد سعد امام  ق1069/7 25
 رفض الدعوي  م سوهاج  احمد بخيت عبد العال  ق3214/6 26
 رفض الدعوي  وزير الري عصام محمد محمد احمد  ق9456/4 27
 رفض الدعوي  وزير التعليم العالي  عماد حمدي احمد  ق228/6 28
 من غير ذي صفة عدم قبول الدعوي لرفعها  وزير الصحة  حجازي محمد حجازي ادم  ق7680/2 29
 رفض الدعوي  وزير المالية  هويدا محمود ابراهيم  ق12761/3 30
 3/7/2018ندب خبير         جنيه جلسة  م سوهاج  طه احمد عثمان محمد  ق197/6 31
 3/7/2018جنيه جلسة  300ندب خبير  وزير المالية  مختار ابو العال علي منصور  ق2428/6 32
 3/7/2018ج 200ندب خبير  م سوهاج  ناصر علي عبد الرحمن  ق13861/1 33
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  م سوهاج  فتحي محمد علي شحاته  ق 9463/5 34
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  صموئيل شكري عبده  ق6708/5 35
 3/7/2018 جنيه200ندب خبير  وزير المالية  علي ثابت محمد احمد  ق 11675/5 36
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  طارق صابر عبد اللطيف  ق15134/5 37
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  مريم محمد الزهيري  ق4195/5 38
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  احمد ثابت الدرديري ق13499/5 39
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  م سوهاج  حسان علي منصور  ق4136/5 40
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  حسيب ابو المجد عبد اهلل  ق10712/5 41
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  م سوهاج  محمد مصطفي عبد العال  ق8127/3 42
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  الشركة التجارية لالخشاب  ق17066/5 43
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  محمد فتحي محمد علي  ق15092/5 44
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  ايهاب اسكندر رزق  ق16928/5 45
 3/7/2018جنيه  300ندب خبير  وزير المالية  عادل سعد عبد الغني  ق15172/5 46
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  م سوهاج  عزه خلف الهاللي احمد  ق14839/5 47
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  خيري احمد سليم  ق6707/5 48
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  السيد رشاد عباس  وزير االوقاف  ق8480/1 49
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  جامعة سوهاج  محمد رمضان احمد  ق9112/3 50
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  ود محمد احمد سليم محم ق9461/5 51
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  عفاف عدلي حكيم  ق3727/6 52
 3/7/2018جنيه 400ندب خبير  وزير المالية  سعاد عبد الرحمن عبد الاله  ق4619/5 53
 3/7/2018جنيه 200بير ندب خ م سوهاج  خالد صديق احمد حسانين  ق12099/4 54
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  مجلس الوزراء  مروان حسن رفعت  ق13798/4 55
 3/7/2018جنيه 200ندب خبير  وزير المالية  عايده محي الدين عوض  ق2427/6 56
 وقف الدعوي جزائيا لمدة شهر  وزير المالية  اكرم عزمي حبيشي بشاي  ق15461/5 57
 وقف الدعوي جزائيا لمدة شهر  االصالح الزراعي هيم قاسم ابراهيم مبارك ابرا ق6319/4 58
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 وقف الدعوي جزائيا لمدة شهر  م سوهاج  اسماعيل محمد عبد الشافي  ق10572/3 59
 وقف الدعوي جزائيا لمدة شهر  وزير المالية  جمال عبد العظيم السيد  ق7085/3 60
 وقف الدعوي جزائيا لمدة شهر  زير المالية و  امجد عبد الباري محمد  ق11904/3 61
 اثبات ترك الخصومة  وزير التعليم  جمال احمد علي محمد  ق13286/6 62
  كريعدم اختصاص والئيا واحالة للجان القضاء العس وزير الدفاع  محمد علي عزت محمود  ق39317/1 63
64     

 

 

 

 


