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  جنيهات٤الثمن 

  السنة
 الثالثة والسـتـون

  ھـ١٤٤١ سنة رمضان ٢٩الصادر فى 
 ) م ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢( الموافق 

  ٢١العـدد 
 )ط( مكرر 



 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ فى )ط( مكرر ٢١دد  الع–الجریدة الرسمیة 

  

٢
 

  :حمتويـات العـــدد 
   جملس الوزراءقرار

  رقم الصفحة
مجمع محـاكم مجلـس     " مشروع   باعتبار ٢٠٢٠ لسنة   ٢١قرار رقم   

المسند تنفيـذه إلـى الهيئـة الهندسـية     " الدولة بالقاهرة الجديدة 
  ٣  .................... للقوات المسلحة من المشروعات القومية

  قرارا رئيس جملس الوزراء

 تعيين كل مـن الـسادة اآلتيـة    بتجديد ٢٠٢٠ لـسنة  ١٠٨٧ر رقم  قرا
أسماؤهم بعد أعضاء فى المجلس األعلـى للثقافـة مـن بـين             
ــن   ــارا م ــدة عــامين اعتب ــة واآلداب لم المــشتغلين بالثقاف

٤   .................................................١٦/٦/٢٠٢٠  

ـ     ي ٢٠٢٠ لـسنة    ١٠٩٣قرار رقم    ا المـسـتجد   عـد فيـروس كورون
(COVID-19)  ا مـن المـادة     ألوبئة المشار إليها بالبند ثالثً    من ا

من الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المصرية للـشراء         ) ٢(
واإلمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيـا الطبيـة        الموحد  

  ٦  .................................... وهيئة الدواء المصرية
  
  



 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ فى )ط( مكرر ٢١دد  الع–الجریدة الرسمیة 

  

٣

  جملس الوزراءقرار 
  ٢٠٢٠ لسنة ٢١رقم 

  جملس الوزراء
 بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 
  وبناء على ما عرضه السيد المستشار رئيس مجلس الدولة ؛

  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
   :ررـــــق

  )املادة األوىل ( 
المسند تنفيـذه إلـى     " جلس الدولة بالقاهرة الجديدة   مجمع محاكم م  " مشروع   يعتبر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، من المشروعات القومية فى تطبيـق أحكـام قـانون               
  .شار إليه  المالبناء

   )الثانيةاملادة ( 
  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

   ھ ١٤٤١ سنة رمضان ٢٨  فىلوزراءصدر برئاسة مجلس ا
  ) .م  ٢٠٢٠ سنة مايو ٢١الموافق (                           

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور 

  
  
  



 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ فى )ط( مكرر ٢١دد  الع–الجریدة الرسمیة 

  

٤

  جملس الوزراءرئيس قرار 
  ٢٠٢٠ لسنة ١٠٨٧رقم 

  جملس الوزراءرئيس 
 بعد االطالع على الدستور ؛

  عادة تنظيم المجلس األعلى للثقافة ؛ بإ٢٠١٧ لسنة ١٣٨وعلى القانون رقم 
   ؛٢٠١٩ لسنة ٩٦١وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   ؛وبناء على ما عرضته وزيرة الثقافة
   :ررـــــق

  )املادة األوىل ( 
 تعيين كل من السادة اآلتية أسماؤهم بعد أعضاء فى المجلس األعلى للثقافـة              يجدد

  : ، وهم ١٦/٦/٢٠٢٠واآلداب لمدة عامين اعتبارا من   والفنون بين المشتغلين بالثقافةمن
  .أحمد عبد المعطى حجازى / األستاذ 

  .أحمد على مرسى / األستاذ الدكتور 
  .أحمد مجدى محمود حجازى / األستاذ الدكتور 

  .تهانى محمد السيد حسب اهللا الجبالى / المستشارة 
  .جابر أحمد السيد عصفور / األستاذ الدكتور 

  .داود عبد السيد داود  / األستاذ
  .راجح سامى داود / األستاذ الدكتور 
  .سعد الدين مسعد أحمد الهاللى / األستاذ الدكتور 

  . الرؤوف الريدى سيد عبد/ السفير 
  .سيد محمد التونى / األستاذ الدكتور 
  .على الدين هالل دسوقى / األستاذ الدكتور 
  .فاروق محمد جويدة / األستاذ الدكتور 



 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ فى )ط( مكرر ٢١دد  الع–الجریدة الرسمیة 

  

٥

  .فتحى محمد أحمد أبو عيانة / األستاذ الدكتور 
  .فوزى فهمى أحمد / األستاذ الدكتور 

  . تكال ليلى إبراهيم/ األستاذة الدكتورة 
  .محمد إسماعيل أنيس سراج الدين / األستاذ الدكتور 

  .محمد سلماوى محمد / األستاذ 
  .محمد صالح الدين فضل / األستاذ الدكتور 
  .محمد صبرى الشبراوى / األستاذ الدكتور 

  .مشيرة محمود خطاب / األستاذة الدكتورة 
  .مراد وهبة جبران / األستاذ الدكتور 
  .مصطفى محمد الفقى / األستاذ الدكتور 

  .مكرم محمد أحمد / األستاذ 
  .ممدوح محمد جاد الدماطى / األستاذ الدكتور 

  .نبيل عبد الفتاح محمد حسن / األستاذ 
  .وسف يوسف القعيد محمد ي/ األستاذ 

  .مصطفى فريد الرزاز / األستاذ الدكتور 
  .نبال السيد محمد منيب / األستاذة الدكتورة 

   )الثانيةاملادة ( 
  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 

   ھ ١٤٤١ سنة رمضان ٢٨  فىصدر برئاسة مجلس الوزراء
  ) .م  ٢٠٢٠ سنة مايو ٢١الموافق (                           

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور 

  



 ٢٠٢٠ سنة مایو ٢٢ فى )ط( مكرر ٢١دد  الع–الجریدة الرسمیة 

  

٦

  جملس الوزراءرئيس قرار 
  ٢٠٢٠ لسنة ١٠٩٣رقم 

  جملس الوزراءرئيس 
 بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمـداد والتمـوين الطبـى             
 ١٥١ الـصـادر بالقـانون رقـم      وإدارة التكنولوجيـا الطبية وهيئـة الدواء المصرية     

   ؛٢٠١٩لسنة 
ن  للشراء الموحد واإلمداد والتمـوي وعلى الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المصرية     

الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الصادرة بقـرار رئـيس مجلـس              
   ؛٢٠٢٠ لسنة ٧٧٧الوزراء رقم 

  سكان ؛وبناء على عرض وزيرة الصحة وال
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

   :ررـــــق
  )املادة األوىل ( 

ـ     من ا  (COVID-19)تجد  ـعد فيروس كورونا المس   ي ا ألوبئة المشار إليها بالبند ثالثً
من الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئـة المـصرية للـشراء الموحـد             ) ٢(من المادة   

  .ا الطبية وهيئة الدواء المصرية المشار إليها واإلمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجي
   )الثانيةاملادة ( 

  .، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 
   ھ ١٤٤١ سنة رمضان ٢٨  فىصدر برئاسة مجلس الوزراء

  ) .م  ٢٠٢٠ سنة مايو ٢١الموافق (                           

  س الوزراءرئيس مجل
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور 

  ١٣٠٩ –٣١/٥/٢٠٢٠ – ٢٠١٩ / ٢٥٨٤٣الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية  ٢٠٢٠ / ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 


