
محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

 اول المنتزهاالولىالنور فانوسفئاتاشرف ثابت سعد الدين السيد1

 اول المنتزهاالولىالنور فانوسفالحمحمد رمضان على يونس2

 اول المنتزهاالولىالنور فانوسفئاتايهاب يحيى محمد عبد السالم3

 اول المنتزهاالولىالنور فانوسفالححسنى ابو اليزيد محمد المصرى4

 اول المنتزهاالولىالنور فانوسفالحعبد العال مختار عبد العال 5

 اول المنتزهاالولىالنور فانوسفئاتحنان محمد عطيه عالم 6

 اول المنتزهاالولىمصر الثورههلبعاملمصطفى عبد الرحيم حسين مهران1

 اول المنتزهاالولىمصر الثورههلبفئاتحامد عبد الرحيم حسين مهران2

 اول المنتزهاالولىمصر الثورههلبعاملعواطف احمد عبد الفتاح 3

 اول المنتزهاالولىمصر الثورههلبفئاتخالد عبد ربه حبيب منيسى4

 اول المنتزهاالولىمصر الثورههلبعاملمحمود ابراهيم محمدين محمد نافع5

 اول المنتزهاالولىمصر الثورههلبفئاتاحمد عزت عزت شريف6
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

 اول المنتزهاالولىالغدكأسفئاتالسيد متولى ابراهيم متولى عاشور1

 اول المنتزهاالولىالغدكأسعاملسوريا سرور عبده حسن عبد هللا2

 اول المنتزهاالولىالغدكأسفئاتاحمد مبارك مصطفى محمد3

 اول المنتزهاالولىالغدكأسعاملحمدى كامل محمد مرسى4

 اول المنتزهاالولىالغدكأسفئاتاشرف ابراهيم شعبان ابراهيم زهران5

 اول المنتزهاالولىالغدكأسعاملمحمد عبد الفتاح عبد الحميد صالح6

 اول المنتزهاالولىاالصالح والتنميهمفتاحفئاتعلى محمد محمود قاسم1

 اول المنتزهاالولىاالصالح والتنميهمفتاحعاملوليد عبد العاطى سعد2

 اول المنتزهاالولىاالصالح والتنميهمفتاحفئاتمروه احمد بهجت عبده3

 اول المنتزهاالولىاالصالح والتنميهمفتاحعاملمحمد عدلى عبد العزيز على4

 اول المنتزهاالولىاالصالح والتنميهمفتاحفئاتهشام محمد نعيمى محمد5

 اول المنتزهاالولىاالصالح والتنميهمفتاحعاملصالح حامد رياض صالح6
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

 اول المنتزهاالولىالحريه والعدالهميزانفئاتصبحى صالح موسى ابو عاصى1

 اول المنتزهاالولىالحريه والعدالهميزانعاملصالح نعمان مبارك بالل 2

 اول المنتزهاالولىالحريه والعدالهميزانفئاتبشرى محمد السيد السمنى3

 اول المنتزهاالولىالحريه والعدالهميزانعاملجالل سعد عبد الحميد ندا4

 اول المنتزهاالولىالحريه والعدالهميزانفئاترجب السيد موسى محمد5

 اول المنتزهاالولىالحريه والعدالهميزانعاملرضا عبده احمد محمد6

 اول المنتزهاالولىاالتحادكتاب مفتوحعاملعاطف محمد السيد مبروك1

 اول المنتزهاالولىاالتحادكتاب مفتوحفئاتمحمد حمدى محمد على الدين2

 اول المنتزهاالولىاالتحادكتاب مفتوحعاملقنديل حسن سعد قنديل3

 اول المنتزهاالولىاالتحادكتاب مفتوحفئاتاحمد السيد محمد التميمى4

 اول المنتزهاالولىاالتحادكتاب مفتوحعاملسعيد عبد الصمد قطب سليمان5

 اول المنتزهاالولىاالتحادكتاب مفتوحفئاتساميه حسن محمد النمر6
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

 اول المنتزهاالولىالمواطن المصرىكفعاملاحمد السيد مهنى احمد1

 اول المنتزهاالولىالمواطن المصرىكففئاتوليد مصطفى عبد الكريم ابو هيسه2

 اول المنتزهاالولىالمواطن المصرىكفعاملكوثر رفاعى على رفاعى 3

 اول المنتزهاالولىالمواطن المصرىكففئاتشعراوى حافظ محمد عبد العال 4

 اول المنتزهاالولىالمواطن المصرىكفعاملسمير احمد حلمى محمود5

 اول المنتزهاالولىالمواطن المصرىكففئاتمدحت السيد جابر موسى6

 اول المنتزهاالولىالعدلشعلهفئاتسالم محمد سالم على شعوط1

 اول المنتزهاالولىالعدلشعلهعاملمحمود مأمون عبد السالم عبده2

 اول المنتزهاالولىالعدلشعلهفئاتشهيره سيد حسن شرف الدين 3

 اول المنتزهاالولىالعدلشعلهعاملحسين حمدان احمد حسن 4

 اول المنتزهاالولىالعدلشعلهفئاتمحمد سامى محمد عبد السالم5

 اول المنتزهاالولىالعدلشعلهعاملعبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح غيث6
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

 اول المنتزهاالولىالوفدنخلهعاملحسنى حافظ ابراهيم محمد1

 اول المنتزهاالولىالوفدنخلهفئاتنادر السيد محمد مجد2

 اول المنتزهاالولىالوفدنخلهعاملهيثم نصار بريك3

 اول المنتزهاالولىالوفدنخلهفئاتاحمد على على الجمل4

 اول المنتزهاالولىالوفدنخلهعاملمحمد عبد القادر عبد هللا صالح5

 اول المنتزهاالولىالوفدنخلهفئاتسهير محمد عبد العظيم محمد6

 اول المنتزهاالولىالكتله المصريهعينفئاتابراهيم عبد الوهاب محى الدين ابو احمد 1

 اول المنتزهاالولىالكتله المصريهعينفالحوليد محمد ابراهيم القبطان2

 اول المنتزهاالولىالكتله المصريهعينفئاتسلوى محمود عطيه محمد السيد3

 اول المنتزهاالولىالكتله المصريهعينعاملاحمد محمد ابراهيم قطابه4

 اول المنتزهاالولىالكتله المصريهعينفئاتاسامه جابر محمد سالم5

 اول المنتزهاالولىالكتله المصريهعينعاملنزيه هيكل شيت على6
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

 اول المنتزهاالولىاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىفئاتهانى محمد محمد الشابورى1

 اول المنتزهاالولىاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىعاملسامى بسيونى ابراهيم احمد2

 اول المنتزهاالولىاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىفئاتانتصار محمد خيرى على 3

 اول المنتزهاالولىاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىعاملمحمد السيد عبد الرازق على4

 اول المنتزهاالولىاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىفئاتهانى سمير عبد الشهيد سمعان5

 اول المنتزهاالولىاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىعاملمحمد سمير على محمد6

 اول المنتزهاالولىالوسطمصباح كهربائيفئاتعمرو على ابو خليل1

 اول المنتزهاالولىالوسطمصباح كهربائيعاملابراهيم محمد عبد العاطى مخيمر2

 اول المنتزهاالولىالوسطمصباح كهربائيفئاتابراهيم محمد محمد موسى3

 اول المنتزهاالولىالوسطمصباح كهربائيعاملخالد فؤاد كامل احمد4

 اول المنتزهاالولىالوسطمصباح كهربائيعاملجمال ادم محمد ابو زيد 5

 اول المنتزهاالولىالوسطمصباح كهربائيفئاترانيا ممدوح محمد قريطم6
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

 اول المنتزهاالولىالجبهه الديمقراطيه طائرهفئاتمحمد سعيد السيد محمد ايوب1

 اول المنتزهاالولىالجبهه الديمقراطيه طائرهعاملخالد السيد حنفى ابراهيم 2

 اول المنتزهاالولىالجبهه الديمقراطيه طائرهفئاتناديه ياسين محمد احمد3

 اول المنتزهاالولىالجبهه الديمقراطيه طائرهعاملعمرو على محمد خليل4

 اول المنتزهاالولىالجبهه الديمقراطيه طائرهفئاتهشام سعيد حافظ ابو السعد5

 اول المنتزهاالولىالجبهه الديمقراطيه طائرهعاملعبد السيد عبد الخير عبد السيد محمد6

 اول المنتزهاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمفئاتوليد محمود عبد هللا فكرى محمد1

 اول المنتزهاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمعاملنعيمه مصطفى حمدنا هللا صالح2

 اول المنتزهاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمفئاتسميه عادل ابراهيم محمد3

 اول المنتزهاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمعاملاشرف محمد صالح جبر4

 اول المنتزهاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمفئاتاشرف عبد اللطيف على حسن5

 اول المنتزهاالولى(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمعاملمحمد ابراهيم محمد السيد 6
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

 اول المنتزهاالولىالمحافظيندبابهفئاتابراهيم يوسف ابراهيم ابو صبيحه1

 اول المنتزهاالولىالمحافظيندبابهعاملعطيه احمد ابو سبع احمد2

 اول المنتزهاالولىالمحافظيندبابهفئاتماجده عوض ابو اليمين عوض3

 اول المنتزهاالولىالمحافظيندبابهعاملابراهيم فؤاد محمد محمد عويضه4

 اول المنتزهاالولىالمحافظيندبابهفئاتمينا فام اندراوس فام5

 اول المنتزهاالولىالمحافظيندبابهعاملحمدى عبد الرسول على حسين6

 اول المنتزهاالولىمصر القومىصاروخفئاتسمير عبد المحسن محمد سعد1

 اول المنتزهاالولىمصر القومىصاروخعاملفاطمه محمد عبد الحليم عبد هللا2

 اول المنتزهاالولىمصر القومىصاروخفئاتحسين محمد عالء الدين حسين3

 اول المنتزهاالولىمصر القومىصاروخعاملمحمد حسن السيد على 4

 اول المنتزهاالولىمصر القومىصاروخفئاتعمر ابو سمره متولى السيد 5

 اول المنتزهاالولىمصر القومىصاروخعاملمجدى احمد محمد حسن6
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

 اول المنتزهاالولىالثوره المصريهفأسفئاتاحمد حمدى ابراهيم عبد النبى1

 اول المنتزهاالولىالثوره المصريهفأسفئاتنور السيد احمد ابو عمره 2

 اول المنتزهاالولىالثوره المصريهفأسفالحعطا هللا محمد عطا هللا3

 اول المنتزهاالولىالثوره المصريهفأسعاملاحمد حماد محمود احمد4

 اول المنتزهاالولىالثوره المصريهفأسفئاتشيماء عبد القادر محمود عبد المنعم5

 اول المنتزهاالولىالثوره المصريهفأسعاملجمال ياقوت قطب محمد 6
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهاالتحادكتاب مفتوحعاملعامر فكرى اسماعيل على 1

محرم بك الثانيهاالتحادكتاب مفتوحفئاتاشرف محمد عبد الحميد جمعه ابراهيم2

محرم بك الثانيهاالتحادكتاب مفتوحعاملاحمد حسين احمد رزق3

محرم بك الثانيهاالتحادكتاب مفتوحفئاتحامد مفتاح على عياد4

محرم بك الثانيهاالتحادكتاب مفتوحعاملعبد العزيز عبد السالم الونيس5

محرم بك الثانيهاالتحادكتاب مفتوحفئاتاحمد محمد جابر ياقوت6

محرم بك الثانيهاالتحادكتاب مفتوحعاملالسيد احمد السيد اسماعيل7

محرم بك الثانيهاالتحادكتاب مفتوحفئاتعماد عزيز عبد المسيح جرجس8

محرم بك الثانيهاالتحادكتاب مفتوحعاملهشام درويش مصطفى نوار9

محرم بك الثانيهاالتحادكتاب مفتوحفئاتريهام عبد المنعم محمد محمود 10

10



محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهالنورفانوسفئاتاحمد خليل عبد العزيز خير هللا1

محرم بك الثانيهالنورفانوسفالحاحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد احمد2

محرم بك الثانيهالنورفانوسفئاتطلعت مرزوق عبد العزيز سعد3

محرم بك الثانيهالنورفانوسفالحالسيد محمد شوقى السيد4

محرم بك الثانيهالنورفانوسفئاتاشرف محمود عبد الدايم محمود5

محرم بك الثانيهالنورفانوسفالحمحمد محرم احمد عبد المطلب6

محرم بك الثانيهالنورفانوسفئاتمحمد عبد الفتاح السيد عبد هللا7

محرم بك الثانيهالنورفانوسفالحاشرف محمد ابراهيم محمد على8

محرم بك الثانيهالنورفانوسعاملخالد ابراهيم احمد محمد 9

محرم بك الثانيهالنورفانوسفئاتمرفت عبد العاطى محمد السيد 10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهمصر الثورههلبفئاتكارم محمود السمان سليمان1

محرم بك الثانيهمصر الثورههلبعاملاكرم محمود محمد ابو زيد2

محرم بك الثانيهمصر الثورههلبعاملبخيت محمد بخيت ابراهيم3

محرم بك الثانيهمصر الثورههلبفئاتمرضى ابراهيم سعد محمود 4

محرم بك الثانيهمصر الثورههلبعاملاشرف عبد هللا جاد الكريم محمد5

محرم بك الثانيهمصر الثورههلبفئاتاحمد محمد احمد الديب6

محرم بك الثانيهمصر الثورههلبعاملمحمود محمد محمد جاد7

محرم بك الثانيهمصر الثورههلبفئاتحلمى ابراهيم ابراهيم االلفى8

محرم بك الثانيهمصر الثورههلبعاملمحمد مرسى محمد مرسى9

محرم بك الثانيهمصر الثورههلبفئاتسحر صابر احمد محمد10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهالحريه والعداله ميزانفئاتحسين محمد ابراهيم حسين1

محرم بك الثانيهالحريه والعداله ميزانعاملاحمد جاد الرب محمود احمد2

محرم بك الثانيهالحريه والعداله ميزانفئاتحسن البرنس حسن بدار3

محرم بك الثانيهالحريه والعداله ميزانعاملكارم عبد الحميد الصادق عبد المنعم4

محرم بك الثانيهالحريه والعداله ميزانفئاتهشام مصطفى محمد عبد العزيز 5

محرم بك الثانيهالحريه والعداله ميزانعاملاحمد عبد السالم محمد عمر6

محرم بك الثانيهالحريه والعداله ميزانفئاتاشرف منصور عبد العزيز راف هللا7

محرم بك الثانيهالحريه والعداله ميزانعاملمجدى عزيز الدين درويش السراج8

محرم بك الثانيهالحريه والعداله ميزانفئاتخديجه محمد فهمى عبد الجواد 9

محرم بك الثانيهالحريه والعداله ميزانعاملمحمد فوزى ابو ضيف10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهالغدكأسفالحسليمان الراوى محمد سليمان1

محرم بك الثانيهالغدكأسفئاتمحمد عبد الناصر عبد السالم هنداوى2

محرم بك الثانيهالغدكأسعاملعبد المقصود حافظ عبد المقصود3

محرم بك الثانيهالغدكأسفئاتخلف شحاته حسن احمد4

محرم بك الثانيهالغدكأسفالحابراهيم محمد ابراهيم ابو النور 5

محرم بك الثانيهالغدكأسفئاتوجيه على سعد ابراهيم حجر6

محرم بك الثانيهالغدكأسفالحمحمد بدوى محمود عبد الخالق 7

محرم بك الثانيهالغدكأسفئاتمحمد السيد محمد رشوان حرب 8

محرم بك الثانيهالغدكأسفالحجمال محمد محمود محمد9

محرم بك الثانيهالغدكأسفئاتبشرى محمد احمد سالم10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهالمواطن المصرىكف فئاتاحمد ابراهيم احمد اسماعيل1

محرم بك الثانيهالمواطن المصرىكف عاملعبد المنعم فهمى سليمان ابراهيم 2

محرم بك الثانيهالمواطن المصرىكف فئاتاحمد ابراهيم احمد احمد عبيد3

محرم بك الثانيهالمواطن المصرىكف عاملفريد عبد العظيم محمد محمد4

محرم بك الثانيهالمواطن المصرىكف فئاتالسيد احمد السيد عبد الرحمن5

محرم بك الثانيهالمواطن المصرىكف عاملمحمد عبد الحفيظ محمد ابراهيم6

محرم بك الثانيهالمواطن المصرىكف فئاتتهانى مرسى محمد بدر7

محرم بك الثانيهالمواطن المصرىكف عاملرأفت احمد محمد احمد عبد هللا8

محرم بك الثانيهالمواطن المصرىكف فئاتعلى مهران على عبد العزيز 9

محرم بك الثانيهالمواطن المصرىكف عاملمحمود انور حسين الكردى10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحفئاتاحمد عراقى محمد عبد الرحيم نصار1

محرم بك الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحعاملالحسينى زكى احمد محمد2

محرم بك الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحفئاتاحمد عبد الوهاب على ابراهيم 3

محرم بك الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحعاملاحمد ابو اليزيد على بركات4

محرم بك الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحفئاتهيثم صالح عبد الفتاح عبد الواحد5

محرم بك الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحعاملخميس عبد الرازق احمد محمد6

محرم بك الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحفئاتليماء احمد حسن احمد حنوره7

محرم بك الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحعاملمحمد حسين امين على8

محرم بك الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحفئاتخالد االمير عبد المجيد عبد الرحمن 9

محرم بك الثانيهاالصالح والتنميهمفتاحعاملمحمد عبد الخالق محمد العادل10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهحقوق االنسان والمواطنهشجرهفئاتغالب خير هللا عبد العزيز خير هللا1

محرم بك الثانيهحقوق االنسان والمواطنهشجرهعاملنبيله عبد الظاهر مسعود احمد2

محرم بك الثانيهحقوق االنسان والمواطنهشجرهفئاتعبيد صبحى عبيد محمد3

محرم بك الثانيهحقوق االنسان والمواطنهشجرهفالحعبد المالك حسن عوض مفتاح4

محرم بك الثانيهحقوق االنسان والمواطنهشجرهفئاتخالد نوح بريك كريم 5

محرم بك الثانيهحقوق االنسان والمواطنهشجرهفالحهناء محمد عثمان سليمان 6

محرم بك الثانيهحقوق االنسان والمواطنهشجرهفئاتحليمه شعبان محمد جمعه 7

محرم بك الثانيهحقوق االنسان والمواطنهشجرهعاملشكرى صابر محمود محمد8

محرم بك الثانيهحقوق االنسان والمواطنهشجرهفئاتيحيى على حمدون حسين9

محرم بك الثانيهحقوق االنسان والمواطنهشجرهفالحعبد السالم عبد هللا عبد المجيد على 10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهالوفدنخلهفئاتاحمد جمال حافظ السجينى1

محرم بك الثانيهالوفدنخلهفالححسن عبد العزيز احمد على2

محرم بك الثانيهالوفدنخلهفئاتحسن محمود عبد الرحيم ابو شقره3

محرم بك الثانيهالوفدنخلهعاملاحالم ابراهيم محمد ابراهيم الخولى4

محرم بك الثانيهالوفدنخلهفئاتمحمد جعفر زايد ابو دوح5

محرم بك الثانيهالوفدنخلهعاملزكريا محمد محمود حسين6

محرم بك الثانيهالوفدنخلهفئاتمصطفى محمود مصطفى شعله7

محرم بك الثانيهالوفدنخلهعاملعادل السيد البدوى شردى8

محرم بك الثانيهالوفدنخلهفئاتاحمد محمود عوض بدر 9

محرم بك الثانيهالوفدنخلهعاملاحمد صالح عثمان محمد صابر 10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهالوسطمصباح كهربائىفئاتخالد محمد على داوود1

محرم بك الثانيهالوسطمصباح كهربائىعاملاحمد حسنين محمد حسنين2

محرم بك الثانيهالوسطمصباح كهربائىفئاتعلى شاكر محمود سليمان3

محرم بك الثانيهالوسطمصباح كهربائىعاملصابر محمود محمد الليثى4

محرم بك الثانيهالوسطمصباح كهربائىفئاتوائل ابراهيم محمود عبد الحميد5

محرم بك الثانيهالوسطمصباح كهربائىعاملعبد الغنى محمد عبد الغنى ريحان6

محرم بك الثانيهالوسطمصباح كهربائىفئاتمجدى محمود احمد عبد الرحمن7

محرم بك الثانيهالوسطمصباح كهربائىعاملاحمد عدلى ابراهيم السيد8

محرم بك الثانيهالوسطمصباح كهربائىفئاتمحمد طلعت محمد تركى البدرى9

محرم بك الثانيهالوسطمصباح كهربائىعاملناديه محمود محمد محمد 10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيه(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمعاملابو العز حسن على الحريرى1

محرم بك الثانيه(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمفئاتعبد الرحمن حسين عبد الرحمن محمد الجوهرى2

محرم بك الثانيه(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمفئاتحاتم غانم سلطان رحيله 3

محرم بك الثانيه(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمعاملهشام محمد جالل السيد 4

محرم بك الثانيه(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمعامليوسف جابر محمود محمد 5

محرم بك الثانيه(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمفئاتعماد الدين حمدى محمد عبد الرحمن6

محرم بك الثانيه(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمعاملمحمد سعد محمود خير هللا7

محرم بك الثانيه(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمفئاتطارق محمد محمد وصفى8

محرم بك الثانيه(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمعاملعمرو جابر عبده مصطفى 9

محرم بك الثانيه(التحالف الشعبى االشتراكى)الثوره مستمره هرمفئاتنجاح عبد القادر محمد على 10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهالمحافظينالدبابهفئاتمحمد حسن عبد العزيز المالح1

محرم بك الثانيهالمحافظينالدبابهعاملمعتز عبد السالم عبد هللا محمد2

محرم بك الثانيهالمحافظينالدبابهفئاتالسيد عبد المنعم حميدو دسوقى3

محرم بك الثانيهالمحافظينالدبابهعاملاسامه عبد هللا ابراهيم جاد4

محرم بك الثانيهالمحافظينالدبابهفئاتيوحنا زكرى ذكى خله5

محرم بك الثانيهالمحافظينالدبابهعاملمحمد سعيد محمد محمد عمر6

محرم بك الثانيهالمحافظينالدبابهفئاتنبويه عبد النبى محمد شويل7

محرم بك الثانيهالمحافظينالدبابهعاملاحمد حسن احمد محمد8

محرم بك الثانيهالمحافظينالدبابهفئاتاشرف عبد الغنى محمد شريف9

محرم بك الثانيهالمحافظينالدبابهعاملناديه نصر الدين السيد اسماعيل10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهالكتله المصريهعينفئاتعلى محمد احمد عمر1

محرم بك الثانيهالكتله المصريهعينفالحعبد العال خالف عبد النعيم حسانين2

محرم بك الثانيهالكتله المصريهعينفئاتمحمد بدر ابراهيم يوسف الكتامى3

محرم بك الثانيهالكتله المصريهعينعاملصابر خليفه مهلل عوض هللا4

محرم بك الثانيهالكتله المصريهعينعاملانجى على احمد على محمد5

محرم بك الثانيهالكتله المصريهعينفئاتعبد الرحيم محمد كامل عبد الرحيم محمد6

محرم بك الثانيهالكتله المصريهعينفئاتحازم حسانين احمد هالل7

محرم بك الثانيهالكتله المصريهعينعاملالسيد احمد السيد محمود العريان8

محرم بك الثانيهالكتله المصريهعينفئاتسامح صبحى حميدو محمد شعبان9

محرم بك الثانيهالكتله المصريهعينفالحشرف فكرى احمد عبد الرحيم 10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىفئاتمبروك عبد الغفار عبد القوى1

محرم بك الثانيهاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىعاملفرج سعد زايد على2

محرم بك الثانيهاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىفئاترحاب يحيى ابو العال عبد النبى3

محرم بك الثانيهاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىعاملنيفين مصطفى محمد المليجى4

محرم بك الثانيهاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىفئاتفوزى موسى عطيه محمد 5

محرم بك الثانيهاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىعاملمصطفى احمد عبد اللطيف عبد الحميد6

محرم بك الثانيهاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىفئاتفريد عوض محمد احمد الرشيدى 7

محرم بك الثانيهاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىعاملجابر فايد جاب هللا محمد 8

محرم بك الثانيهاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىفئاتسلوى احمد مختار محمد على9

محرم بك الثانيهاالتحاد المصرى العربىمركب شراعىعاملمحمد حسن ابراهيم محمد10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهمصر القومىصاروخفئاتعبد الحكيم عصمت السادات1

محرم بك الثانيهمصر القومىصاروخعاملعبد الجواد احمد حسن2

محرم بك الثانيهمصر القومىصاروخعاملجمال محمود عبد الكريم 3

محرم بك الثانيهمصر القومىصاروخعاملفوزيه محمد محمد ابو ذكرى4

محرم بك الثانيهمصر القومىصاروخفئاتاحمد محمدى سيد احمد5

محرم بك الثانيهمصر القومىصاروخعاملمحمد فاروق ابراهيم ابو زيد6

محرم بك الثانيهمصر القومىصاروخفئاتشريف محمد منصور عطيه7

محرم بك الثانيهمصر القومىصاروخعاملعبد اللطيف راشد عبد اللطيف8

محرم بك الثانيهمصر القومىصاروخفئاتتامر خيرى محمد محمد9

محرم بك الثانيهمصر القومىصاروخفئاتابو الفتوح عبد ربه ابو الفتوح10
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محافظة االسكندرية 

كشوف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر النظام القوائم الحزبية 

المقر الدائرةالحزب الرمز الصفة االسم م

محرم بك الثانيهالثوره المصريهفأسعاملنادر حسن محمد حسن1

محرم بك الثانيهالثوره المصريهفأسعاملصابر رمضان روان2

محرم بك الثانيهالثوره المصريهفأسفئاتايمن فكرى اسماعيل3

محرم بك الثانيهالثوره المصريهفأسعاملناصر هالل عبد الحميد 4

محرم بك الثانيهالثوره المصريهفأسفئاتسامح محى الدين ابراهيم 5

محرم بك الثانيهالثوره المصريهفأسفالحالسيد النبوى محمود اسماعيل6

محرم بك الثانيهالثوره المصريهفأسفئاتعبد الرحمن نبيل مصطفى 7

محرم بك الثانيهالثوره المصريهفأسعاملعادل ابراهيم احمد8

محرم بك الثانيهالثوره المصريهفأسفئاترامى يسرى عبد العزيز 9

محرم بك الثانيهالثوره المصريهفأسفئاتفاطمه محمود حسن محمود10
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