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٢

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠١٧ لسنة ٣٧٣رقم 

  رئيس اجلمهورية
  بعد االطالع على الدستور ؛

  ٤٥وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسـى والقنـصلى الـصادر بالقـانون رقـم            
   ؛٢٠٠٩ لسنة ٦٩ والمعدل بالقانون رقم ١٩٨٢لسنة 

ة التنظيميـة    الخاص بالالئح  ١٩٥٨ لسنة   ١٤٦وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  .للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له 

  .وبناء على ما عرضه وزير الخارجية 
   :ررــــق

  )ى ـادة األولـامل( 
   :يعين فى ديوان عام وزارة الخارجية كل من السادة

  عز الدين فهمى محمود سـيد     
  

السفير فوق العادة المفوض لـدى حكومـة صـربيا،          
  الخارجية ، ةلممتازة بديوان عام وزار   سفيرا من الفئة ا   

  ٧/١/٢٠١٨اعتبارا من 
  سلوى مفيد كامل مغـاريوس    

  
السفير فوق العادة المفـوض لـدى حكومـة مملكـة           
الدنمارك وغير المقيم لدى حكومة جمهورية ليتوانيا ،        
 سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ،       

  ١١/١٠/٢٠١٧اعتبارا من 
فيق إسماعيل محمـود    أحمد ش 

  عبد المعطى
السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جاللة ملـك         

 اندورا سفير أأسبانيا ، وغير المقيم لدى حكومة إمارة        
من الفئة الممتازة بـديوان عـام وزارة الخارجيـة ،           

  ٢٧/٩/٢٠١٧اعتبارا من 
عمرو عبد اللطيف عبد الحميد     

  أبو العطا
صر العربيـة لـدى األمـم       الممثل الدائم لجمهورية م   

المتحدة فى نيويورك ، سفيرا مـن الفئـة الممتـازة           
  بـــديوان عـــام وزارة الخارجيـــة ، اعتبـــارا

  ٩/١١/٢٠١٧من 
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٣

شريف محمد كمـال الـدين       
  شاهين

السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة جمهوريـة         
باكستان اإلسالمية ، سفيرا من الفئة الممتازة بـديوان         

  ١٠/١٠/٢٠١٧ية ، اعتبارا من عام وزارة الخارج
  صبرى محمد مجدى صـبرى  

  
 السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة سلطنة عمـان ،         

 من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ،      سفيرا  
  ١٥/١/٢٠١٨اعتبارا من 

  سوزان محمد جميـل محمـد     
  

ة المفوض لدى حكومـة جمهوريـة       السفير فوق العاد  
ا من الفئة الممتـازة بـديوان عـام         جان ، سفير  أذربي

  ٢٤/٢/٢٠١٨وزارة الخارجية ، اعتبارا من 
عبد الحميـد ناصـر محمـد       

  حمزاوى
السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة جمهوريـة         
مالى ، سفيرا من الفئة الممتازة بـديوان عـام وزارة           

  ١/١١/٢٠١٧الخارجية ، اعتبارا من 
ــراهيم    ــد إب ــف أحم يوس

  الشرقاوى
ير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهوريـة        السف

اليمنية ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عـام وزارة          
  ١/٩/٢٠١٧الخارجية ، اعتبارا من 

  عاطف محمد سالم سيد األهل    
  

السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة جمهوريـة         
كوبا ، وغير المقيم لدى حكومة كل مـن جمهوريـة           

كومنولـث البهامـاز ،   ايكـا ، و الـدومينيكان ، وجام 
تى ، وباربيدوس ، وسانت لوتـشيا ،        وجمهورية هايي 

وأنتيجوا وباربودا ، وكومنولث الدومينيكا ، وسـانت        
فينسنت وجرينادينز ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان        

  ١/٩/٢٠١٧عام وزارة الخارجية ، اعتبارا من 
  يوسف كمـال بطـرس حنـا      

  
فوض لدى حكومـة جمهوريـة      السفير فوق العادة الم   

فيتنام االشتراكية ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية        
الوس الديمقراطية الشعبية ، سفيرا من الفئة الممتـازة     
  بـــديوان عـــام وزارة الخارجيـــة ، اعتبـــارا

  ١٥/٢/٢٠١٨من 
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٤

  العظيم نـصر   وائل عادل عبد  
  

السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة السويد        
  مقيم لدى حكومة جمهوريـة التفيـا سـفيرا        وغير ال 

من الفئة الممتازة بـديوان عـام وزارة الخارجيـة ،           
  ٨/١/٢٠١٨اعتبارا من 

  حسين عبد الكـريم مبـارك      
  

السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة جمهوريـة         
قبرص سفيرا من الفئة الممتازة بـديوان عـام وزارة          

  ١/١١/٢٠١٧الخارجية ، اعتبارا من 
   محى الدين الوسـيمى    صالح

  
السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة ماليزيـا ،          

لدى حكومة سلطنة بروناى دار السالم ،       وغير المقيم   
  ســفيرا بــديوان عــام وزارة الخارجيــة ، اعتبــارا

  ١١/٢/٢٠١٨من 
  إيهاب محمد مصطفى فـوزى    

  
السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة بلجيكا        

ى حكومة دوقية لكسمبورج ، ومندوب      وغير المقيم لد  
جمهورية مصر العربية لدى منظمـة حلـف شـمال          
األطلنطى سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة         

  ١٠/١٠/٢٠١٧الخارجية ، اعتبارا من 
  باهر نبيل عبد الفتاح حلمـى     

  
السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة جمهوريـة         

، سـفيرا بـديوان عـام       نيبال الفيدرالية الديمقراطية    
  ١/٩/٢٠١٧وزارة الخارجية ، اعتبارا من 

ــرت  ــد خي ــماعيل أحم   إس
  

السفير فوق العادة المفوض لـدى حكومـة صـاحب          
الجاللة إمبراطور اليابان ، سفيرا بديوان عـام وزارة         

  ٢٩/٩/٢٠١٧الخارجية ، اعتبارا من 
  مهاب نصر مصطفى مهـدى    

  
مـة جمهوريـة    السفير فوق العادة المفوض لدى حكو     

أفغانستان اإلسالمية ، سـفيرا بـديوان عـام وزارة          
  ٢٥/٣/٢٠١٨الخارجية ، اعتبارا من 
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٥

  رمضان محمد القرنـى بكـر     
  

السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة جمهوريـة         
الكونغو ، سفيرا بـديوان عـام وزارة الخارجيـة ،           

  ٢٩/٣/٢٠١٨اعتبارا من 
  ياسر محمد عاطف عبد القادر    

  
 ير فوق العادة المفوض لدى حكومة دولة الكويـت ،         السف

  ســفيرا بــديوان عــام وزارة الخارجيــة ، اعتبــارا
  ١/١١/٢٠١٧من 

  هانى معـوض سـليم لبيـب      
  

 السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهوريـة كوريـا ،          
  ســفيرا بــديوان عــام وزارة الخارجيــة ، اعتبــارا

  ١٥/١٠/٢٠١٧من 
  شريف صالح الـدين الليثـى     

  
ة المفوض لدى حكومـة جمهوريـة       السفير فوق العاد  

الكاميرون ، سفيرا بديوان عـام وزارة الخارجيـة ،          
  ٥/١١/٢٠١٧اعتبارا من 

  هشام حسن أحمد عبد الوهاب    
  

السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة جمهوريـة         
بوليفيا ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارا         

  ٣٠/٨/٢٠١٧من 
ــرو ــضان عم ــد رم    أحم

  
الممثل الدائم لجمهورية مصر العربيـة لـدى المقـر          
األوروبى لألمم المتحدة فى جنيف ، سـفيرا بـديوان          

  ٢٨/١٠/٢٠١٧عام وزارة الخارجية ، اعتبارا من 
  رضا حبيب إبـراهيم زكـى     

  
المفوض لدى حكومـة جمهوريـة      السفير فوق العادة    

جيـة ،   األرجنتين ، سفيرا بديوان عـام وزارة الخار       
  ١/٩/٢٠١٧اعتبارا من 

ماجدة صفوت عبـد الحميـد      
  بركة

السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة جمهوريـة         
مالطا ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبـارا     

  ١/٩/٢٠١٧من 
  أحمــد إيهــاب عبــد األحــد

  جمال الدين
السفير فوق العادة المفوض لـدى حكومـة المملكـة          

بـديوان عـام وزارة الخارجيـة ،        المغربية ، سفيرا    
  ١/٩/٢٠١٧اعتبارا من 
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٦

  رجائى توفيق سـعيد نـصر     
  

السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة جمهوريـة         
  زامبيا ، سـفيرا بـديوان عـام وزارة الخارجيـة ،           

  ١/١/٢٠١٨اعتبارا من 
محمد عبـد الـستار محمـد       

  البدرى
السفير فوق العادة المفوض لـدى حكومـة روسـيا           

دية ، وغير المقيم لدى حكومة كل من جمهورية         االتحا
ستان ، وجمهورية تركمانـستان ، وجمهوريـة        كطاج

 روسيا البيضاء ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية ،       
  ٢٤/١٠/٢٠١٧اعتبارا من 

  حازم السيد بدوى الطـاهرى    
  

 السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة تايالنـد ،         
   مملكــة كمبوديــا ، لــدى حكومــةوغيــر المقــيم

  ســفيرا بــديوان عــام وزارة الخارجيــة ، اعتبــارا
  ١/١١/٢٠١٧من 

  على مرسى عباس الحلـوانى    
  

السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة جمهوريـة         
  النيجر ، سـفيرا بـديوان عـام وزارة الخارجيـة ،           

  ١/٩/٢٠١٧اعتبارا من 
  منال السيد يحيـى الـشناوى     

  
ض لدى حكومـة جمهوريـة      السفير فوق العادة المفو   

بلغاريا وغير المقيم لدى حكومة جمهورية مقـدونيا ،         
  ســفيرا بــديوان عــام وزارة الخارجيــة ، اعتبــارا

  ١/٩/٢٠١٧من 
  أيمن أحمد مختـار الجمـال     

  
جمهوريـة  السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة        

 وزارة الخارجيـة  جنوب السودان ، سفيرا بديوان عام   
  ١/١٠/٢٠١٧ اعتبارا من

  ياسر سـيد محمـد العطـوى     
  

السفير فوق العادة المفوض لـدى حكومـة البوسـنة          
والهرسك ، سفيرا بديوان عـام وزارة الخارجيـة ،           

  ١/٩/٢٠١٧اعتبارا من 
  دينا فاروق إبراهيم الـصيحى    

  
 جمهوريـة السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة        

جواتيماال ، وغير المقـيم لـدى كـل مـن حكومـة             
الـسلفادور ،    هورية هندوراس وحكومة جم   جمهورية

  ســفيرا بــديوان عــام وزارة الخارجيــة ، اعتبــارا
  ٥/٩/٢٠١٧من 
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٧

  محمود هشام محمد عـسران    
  

السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة جمهوريـة         
سريالنكا الديمقراطية االشتراكية وغير المقـيم لـدى        

سفيرا بديوان عام وزارة      ، حكومة جمهورية المالديف  
  ٤/٩/٢٠١٧الخارجية ، اعتبارا من 

  ياسر محمـد أحمـد شـعبان      
  

الواليـات  السفير فوق العادة المفوض لدى حكومـة        
 بليـز ،   وغير المقيم لدى حكومة      المتحدة المكسيكية ،  

سفيرا بديوان عام وزارة الخارجيـة ، اعتبـارا مـن           
١٣/٩/٢٠١٧  

  طارق عـادل محمـد خليـل      
  

فوض بلقـب سـفير لـدى       المندوب فوق العادة الوزير الم    
حكومة جمهورية غينيـا االسـتوائية ، وزيـرا مفوضـا           

  ٧/٩/٢٠١٧بديوان عام وزارة الخارجية ، اعتبارا من 
   نبيل محمد المهدى نجم    ةنمير

  
 لـدى   بلقب سفير المفوض الوزير فوق العادة المندوب

وزيرا مفوضا بديوان عام     رواندا ، حكومة جمهورية   
  ١/١١/٢٠١٧عتبارا من وزارة الخارجية ، ا

  )ادة الثانية ـامل( 
  : يعين فى الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من السادة

ــف حــسن شــوقى     يوس
  

القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى سـيدنى ،         
 سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ،    

   .٤/٤/٢٠١٨اعتبارا من 
  هانئ محمد بسيونى محمـود    

  
  نــصل العــام لجمهوريــة مــصر العربيــة فــىالق

بور سودان ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجيـة ،          
  ١/١٢/٢٠١٧اعتبارا من 

  أحمد فاروق محمـد توفيـق     
  

القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى نيويورك ،        
  ســـفيرا بـــديوان عـــام وزارة الخارجيـــة ،

   .١/٩/٢٠١٧اعتبارا من 
  طارق فتحى علـى يوسـف     

  
نصل العام لجمهورية مصر العربية فى مارسيليا ،        الق

  ســـفيرا بـــديوان عـــام وزارة الخارجيـــة ،
   .١/٩/٢٠١٧اعتبارا من 

  أحمد محمد عثمـان شـاهين     
  

القنصل العام لجمهورية مصر العربيـة فـى ميالنـو ، سـفيرا             
   .١/٩/٢٠١٧اعتبارا من  بديوان عام وزارة الخارجية ،
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٨

  )ادة الثالثة ـامل( 
   فيمـا تـضمنه مـن تعيـين    ٢٠١٦ لسنة ٢٧٩ى قرار رئيس الجمهورية رقم   يلغ

 أيمن مجدى عباس حلمى السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا فـوق العـادة               / السيد
  .مفوضا لدى حكومة جمهورية بنجالديش الشعبية 

  )ادة الرابعة ـامل( 
  : يعين فى الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من السادة

  ياسر مـراد عثمـان حـسنى      
  

 فئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجيـة ،       الالسفير من   
الواليـات   لـدى حكومـة      ا فوق العادة مفوض   سفيرا

  .بليز مقيم لدى حكومة المتحدة المكسيكية ، وغير 
ــدين  ــاء ال ــد به ــى أحم   ليل

  
 فئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجيـة ،       الالسفير من   

مملكة تايالند ،    لدى حكومة    اادة مفوض  فوق الع  سفيرا
  .مملكة كمبوديا مقيم لدى حكومة وغير 

  إيمان مصطفى عبـده أحمـد     
  

 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا       
 جمهورية نيبال الفيدراليـة     لدى حكومة    االعادة مفوض
  .الديمقراطية 

  أمجــد مــاهر عبــد الغفــار
  

 فـوق   ارجية ، سـفيرا   السفير بديوان عام وزارة الخ    
مملكة هولندا   حكومة لدىاالعادة مفوض.  

 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا         طارق محمود مصطفى القونى
دولة الكويت  لدى حكومة االعادة مفوض.  

  البقلـى  مـصطفى  على خالد
  

 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا       
 مملكة بلجيكا وغير مقـيم     كومة   لدى ح  االعادة مفوض

لدى حكومة دوقية لكـسمبورج وسـفيرا لجمهوريـة         
مصر العربية لدى المجلس األوروبـى والمفوضـية        
األوروبية ومندوب جمهورية مـصر العربيـة لـدى         

  .منظمة حلف شمال األطلنطى 
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  أحمد محمد فاضـل يعقـوب     
  

السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فوق العـادة          
  .فوضا لدى حكومة جمهورية باكستان اإلسالمية م

  أمــين مــراد مليكــه غــالى
  

 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا       
جمهورية األرجنتين  لدى حكومةاالعادة مفوض .  

  محمود أحمد سـمير سـامى     
  

 السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية ،
. الكرسـى الرسـولى      لدى   ا فوق العادة مفوض   سفيرا

  .وغير مقيم لدى منظمة فرسان مالطا 
 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا         محمد هشام جمال الدين شعير

 وغيـر  . حكومة جمهورية كوبـا      لدى   االعادة مفوض
مقيم لدى حكومة كل من جمهوريـة الـدومينيكان ،          

يتى ،  هاي يكا ، وكومنولث البهاماز ، وجمهورية     اوجام
وباربيدوس ، وسانت لوتشيا ، وأنتيجوا وبـاربودا ،         

  .وكومنولث الدومينيكا ، وسانت فينسنت وجرينادينز 
  إيهاب أحمـد طلعـت نـصر     

  
 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا       

 وغيـر  . حكومة روسيا االتحادية     لدى   االعادة مفوض
ن ،  مقيم لدى حكومة كل مـن جمهوريـة طاجكـستا         

  .وجمهورية روسيا البيضاء وجمهورية تركمانستان 
 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا         حازم مصطفى إبراهيم فهمى

حكومة جمهورية كوريا  لدى االعادة مفوض.  
  عمر أحمد عبد الوهاب سـليم     

  
 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا       

 جاللـة ملـك أسـبانيا    حكومـة  لدى  االعادة مفوض .  
  .وغير مقيم لدى حكومة إمارة اندورا 
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ــل  ــى كامـ ــن علـ   أيمـ
  

السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فـوق العـادة      
  .مفوضا لدى حكومة صاحب الجاللة إمبراطور اليابان 

  صطفى أحمد فهمـى   ممحمد  
  

 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا       
حكومة جمهورية زيمبابوى  لدى االعادة مفوض.  

  مدحت محمد كمال المليجـى    
  

 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا       
حكومة جمهورية الكاميرون  لدى االعادة مفوض.  

  محمد فتحى محمـد إدريـس     
  

السفير بـديوان عـام وزارة الخارجيـة ، ممـثالً دائمـا            
  .فى نيويورك لجمهورية مصر العربية لدى األمم المتحدة 

  أيمن صالح الدين أحمد القفاص    
  

 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا       
 حكومة مملكة الدنمارك وغير مقيم      لدى   االعادة مفوض

  .لدى حكومة جمهورية ليتوانيا 
  محمود حسن عبد العال نايـل     

  
العـادة  السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سفيرا فـوق          

 وغير مقيم   ى حكومة جمهورية فيتنام االشتراكية ،     مفوضا لد 
  .لدى حكومة جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية 

  ماجــد رفعــت أبــو المجــد
  سعية أبو

 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا       
 حكومـة جمهوريـة جواتيمـاال ،        لدى   االعادة مفوض

وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية هنـدوراس         
  .ومة جمهورية السلفادور وحك

 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا         أشرف إبراهيم أحمد إبراهيم
حكومة المملكة المغربية  لدى االعادة مفوض.  

  ندى مـصطفى فتحـى دراز     
  

 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا       
حكومة جمهورية مالطا  لدى االعادة مفوض.  
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  ير دسوقى البـشالوى   هالة سم 
  

 فـوق   السفير بديوان عام وزارة الخارجية ، سـفيرا       
حكومة البوسنة والهرسك  لدى االعادة مفوض.  

تــامر جــالل عبــد الحميــد 
  الموازينى

السفير بديوان عام وزارة الخارجيـة، سـفيرا فـوق          
  . العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية بوليفيا

عمرو عبد العزيز مـصطفى     
  ارثعبد الو

السفير بديوان عام وزارة الخارجيـة، سـفيرا فـوق          
  .اميبيا لعادة مفوضا لدى حكومة جمهورية نا

السفير بديوان عام وزارة الخارجيـة، سـفيرا فـوق            جمال عبد الرحيم محمد متولى
العادة مفوضا لدى حكومة ماليزيا، وغير مقـيم لـدى     

  .حكومة سلطنة بروناى دار السالم 
  كريـا يوسـف   عالء الدين ز  

  
السفير بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا دائما لدى        
مكتب األمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالميـة        

  . والمنظمات الدولية األخرى فى جنيف
  عادل إبراهيم أحمـد إبـراهيم    

  
السفير بديوان عام وزارة الخارجيـة، سـفيرا فـوق          

  .جان بية مفوضا لدى حكومة جمهورية أذرالعاد
  حسين عبد الحميـد محمـود     

  السحرتى
السفير بديوان عام وزارة الخارجيـة، سـفيرا فـوق          
العادة مفوضا لـدى حكومـة جمهوريـة سـريالنكا          
الديمقراطية االشتراكية وغير مقـيم لـدى حكومـة         

  .جمهورية المالديف 
  محمـد أحمــد فهمـى غنــيم  

  
      ا الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوب

فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومـة         
  .سلطنة عمان 
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  أحمد بهاء الدين إبراهيم محمـود     
  

الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا       
فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومـة         

  . جمهورية جنوب السودان
  عمرو فتحى محمد الجـويلى    

  
ن عـام وزارة الخارجيـة ،       الوزير المفوض بـديوا   

بلقب سـفير لـدى     مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا      
  .ا حكومة صربي

  نبيل محمـد الـشافعى مكـى      
  

الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا       
فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومـة         

  .جمهورية النيجر 
عالء محمـد صـالح الـدين       

  حجازى
المفوض بديوان عام وزارة الخارجيـة، منـدوبا        الوزير  

فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سـفير لـدى حكومـة          
  .مملكة السويد وغير مقيم لدى حكومة جمهورية التفيا 

  حاتم حـسن سـامى قنـديل      
  

الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا       
فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومـة         

  .مهورية الكونغو ج
  حاتم محمود عبد الحليم حـسوبه     

  
الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا       
فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومـة         

  .ينيا االستوائية غجمهورية 
  أحمد مصطفى عبد العال محمـد     

  
الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا       

 ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومـة        فوق العادة 
  .جمهورية زامبيا 
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أحمد سامى محمـد محمـود      
  األنصارى

الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا       
فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومـة         

  .جمهورية رواندا 
  خالد محمد سـامى األبـيض     

  
جية، مندوبا  الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخار     

فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومـة         
  .جمهورية أفغانستان اإلسالمية 

  كريم محمد السادات عبد الكـريم    
  

الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا       
فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومـة         

  .جمهورية مالى 
  وليد أحمد شمس الدين مصطفى     

  
الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبا       
فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومـة         

  .جمهورية بنجالديش الشعبية 
  )املادة اخلامسة ( 

مؤيد فتح اهللا محمد الضلعى السفير فوق العـادة المفـوض لـدى             / يعين السيد   
 لدى حكومة جمهوريـة بلغاريـا       وضامفحكومة جمهورية زيمبابوى سفيرا فوق العادة       

  .ومة جمهورية مقدونيا كوغير مقيم لدى ح
 بلقـب  مى طه محمد خليل المندوب فوق العادة الوزير المفـوض     / تُعين السيدة   

ندا مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لـدى    سفير لدى حكومة جمهورية أوغ    
  .حكومة جمهورية قبرص 

  )املادة السادسة ( 
  : الموضحة قرين اسمه كل من السادة ةوظيفيعين فى ال

  هشام موسى مرسى النقيب
  

ـً        السفير بديوان    ا عـام وزارة الخارجيـة، قنـصالً عامـ
  . لجمهورية مصر العربية فى نيويورك
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ـً        السفير بديوان     هشام محمد ماهر محمد ا عـام وزارة الخارجيـة، قنـصالً عامـ
  . لجمهورية مصر العربية فى مارسيليا

ـ        السفير بـديوان      إيهاب أحمد أبو سريع ا عـام وزارة الخارجيـة، قنـصالً عام
  . لجمهورية مصر العربية فى ميالنو

الوزير المفوض بديوان عـام وزارة الخارجيـة، قنـصالً          ياسر محمود عابد
  . عامَا لجمهورية مصر العربية فى سيدنى

ارجيـة، قنـصالً   رة الخالوزير المفوض بديوان عـام وزا       حازم حسن حنفى حسين
ا لجمهورية مصر العربية فى بور سودانعام .  
  )املادة السابعة ( 

 ويلغى كل ما يخـالف هـذا       ، على المختصين، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار       
  . القرار من أحكام

  )املادة الثامنة ( 
  . وعلى وزير الخارجية تنفيذه  ،ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

   ه١٤٣٨ سنة ذى القعدة ٩ برئاسة الجمهورية فى صدر

  ) . م ٢٠١٧سنة  أغسطس أولالموافق    (                  

  عبد الفتاح السيسى
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