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اسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر نظام القوائم الحزبية

مقرهاالدائرةالحزبالرمزالصفةاالسمم

كفر الشيخاالولىالنورفانوسفئاتالسيد مصطفى حسين خليفه1

كفر الشيخاالولىالنورفانوسفالحمحمد فيصل محمد حسين عبيدى2

كفر الشيخاالولىالنورفانوسفئاتفوزى احمد عبد المحسن حامد3

كفر الشيخاالولىالنورفانوسفالححافظ عبد الفتاح محمد عوض4

كفر الشيخاالولىالنورفانوسفئاترضا السيد على عبد العزيز عبد الفتاح5

كفر الشيخاالولىالنورفانوسعمالالسعيد محمد على اللواتى6

كفر الشيخاالولىالنورفانوسفئاتنشوه احمد عبد القادر والى7

كفر الشيخاالولىالنورفانوسفالحياسر عبد المنعم عبده احمد8

كفر الشيخاالولىاالصالح والتنميهمفتاحعمالمحمد عبد الحميد محمد هاشم1

كفر الشيخاالولىاالصالح والتنميهمفتاحعمالعبد الخالق اسماعيل عبد الخالق غنيم2

كفر الشيخاالولىاالصالح والتنميهمفتاحفئاتعلى حسن عوض عبد الحافظ3

كفر الشيخاالولىاالصالح والتنميهمفتاحعمالحسن عبد هللا محمد القلفاظ4

كفر الشيخاالولىاالصالح والتنميهمفتاحعمالسالم خيرى حسن راشد5

كفر الشيخاالولىاالصالح والتنميهمفتاحفئاتخير هللا فؤاد ابو شعيشع عبد هللا6

كفر الشيخاالولىاالصالح والتنميهمفتاحعمالعماد حمدى بسيونى الشاذلى7

كفر الشيخاالولىاالصالح والتنميهمفتاحفئاتمحمد احمد يوسف مبروك8
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كفر الشيخاالولىالوفد الجديدنخلهعمالمحمد عبد الحكيم محمد حجازى1

كفر الشيخاالولىالوفد الجديدنخلهفئاتمدحت خضر فتوح سيد احمد2

كفر الشيخاالولىالوفد الجديدنخلهعمالعادل حسين سيد احمد حسين3

كفر الشيخاالولىالوفد الجديدنخلهفئاتمحمد عبد الغنى احمد الدمنهورى4

كفر الشيخاالولىالوفد الجديدنخلهعمالورده ابو الفتوح عبد القادر حسين5

كفر الشيخاالولىالوفد الجديدنخلهفئاتمحرم اسماعيل محمد محرم6

كفر الشيخاالولىالوفد الجديدنخلهعمالزكريا ابو المعاطى يحى عبد العزيز7

كفر الشيخاالولىالوفد الجديدنخلهفئاتمحمود ابراهيم محمود صباح8

كفر الشيخاالولىالمواطن المصرىكففالحاحمد سيد اسماعيل النمر1

كفر الشيخاالولىالمواطن المصرىكفعمالمصطفى عبد الحميد السيد سوسى3

كفر الشيخاالولىالمواطن المصرىكفعمالالسيد حموده السيد حموده4

كفر الشيخاالولىالمواطن المصرىكففئاتعصام على عوض على العنانى2

كفر الشيخاالولىالمواطن المصرىكفعمالسناء محمد عبده عوض5

كفر الشيخاالولىالمواطن المصرىكففئاتمحمد مجدى على عبد المجيد زيدان6

كفر الشيخاالولىالمواطن المصرىكفعمالسعد عبد الفتاح احمد قوره قوره7

كفر الشيخاالولىالمواطن المصرىكففئاتاحمد رمزى عباس عبد الرحمن8
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كفر الشيخاالولىالسالم الديمقراطىسيارهفالحخيرى عزمى يوسف محمد الخطيب1

كفر الشيخاالولىالسالم الديمقراطىسيارهفئاتفوزى جمعه بسيونى يوسف2

كفر الشيخاالولىالسالم الديمقراطىسيارهعمالمحمود متولى السيد حسن الزواوى3

كفر الشيخاالولىالسالم الديمقراطىسيارهفئاتالسيد عبد الفتاح احمد محمد ابو جبل4

كفر الشيخاالولىالسالم الديمقراطىسيارهعمالامينه عبد المنعم اسماعيل ابراهيم بعرنجه5

كفر الشيخاالولىالسالم الديمقراطىسيارهفئاتمحمد عبد العزيز عبد العزيز السيد ميره6

كفر الشيخاالولىالسالم الديمقراطىسيارهعمالمحمد طلعت حلمى توفيق السعودى7

كفر الشيخاالولىالسالم الديمقراطىسيارهفئاتاحمد عطيه الشوادفى عامر8

كفر الشيخاالولىالجبهه الديمقراطيهطائرهفئاتيوسف السعيد يوسف مصطفى1

كفر الشيخاالولىالجبهه الديمقراطيهطائرهفالحسعد على حسن خليفه2

كفر الشيخاالولىالجبهه الديمقراطيهطائرهعمالعبدا لرازق عبد الرؤوف الكيالنى البيلى3

كفر الشيخاالولىالجبهه الديمقراطيهطائرهفئاتمجدى ابراهيم محمد ابراهيم القطان4

كفر الشيخاالولىالجبهه الديمقراطيهطائرهعمالاشرف فوزى عطيه بلتاجى5

كفر الشيخاالولىالجبهه الديمقراطيهطائرهفئاتإباء مختار غازى عبد القادر6

كفر الشيخاالولىالجبهه الديمقراطيهطائرهعمالمنال محمد عبد السالم محمد7

كفر الشيخاالولىالجبهه الديمقراطيهطائرهفئاتمحمد عطيه بسيونى بريقى8
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كفر الشيخاالولىالحريه والعدالهالميزانفئاتحسن على ابو شعيشع على1

كفر الشيخاالولىالحريه والعدالهالميزانفالحعبد هللا احمد حامد احمد الهنداوى2

كفر الشيخاالولىالحريه والعدالهالميزانفئاتنصرى سعد ابراهيم الدرنسى3

كفر الشيخاالولىالحريه والعدالهالميزانعمالابراهيم طلحه ابراهيم فرج4

كفر الشيخاالولىالحريه والعدالهالميزانفئاتعبد الفتاح فرج موسى5

كفر الشيخاالولىالحريه والعدالهالميزانعمالمحمد خليل محمد االختيار6

كفر الشيخاالولىالحريه والعدالهالميزانفئاتمحمد انور محمد ابراهيم بدارن7

كفر الشيخاالولىالحريه والعدالهالميزانفالحهدى سعفان يوسف سعفان8

كفر الشيخاالولىالوسط الجديدالمصباح الكهربائى فئاتعادل عبد المنعم عبد المجيد زيدان1

كفر الشيخاالولىالوسط الجديدالمصباح الكهربائى عمالمنصور محمد غازى المرسى2

كفر الشيخاالولىالوسط الجديدالمصباح الكهربائى فئاتسناء توفيق ابو شعيشع ابو الخير3

كفر الشيخاالولىالوسط الجديدالمصباح الكهربائى فالحايمن علي السيد ابراهيم سعيد4

كفر الشيخاالولىالوسط الجديدالمصباح الكهربائى فئاتوليد عبد الجواد مصطفى محمد خضر5

كفر الشيخاالولىالوسط الجديدالمصباح الكهربائى فالحخضر عبد العزيز ابو شعيشع خضر6

كفر الشيخاالولىالوسط الجديدالمصباح الكهربائى فئاترضا محمد على الدير7

كفر الشيخاالولىالوسط الجديدالمصباح الكهربائى عمالياسر دياب عبد هللا دياب8
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كفر الشيخاالولىاالتحادكتاب مفتوحفالحعلى احمد على احمد1

كفر الشيخاالولىاالتحادكتاب مفتوحفئاتمظهر محمد محمود الدميرى2

كفر الشيخاالولىاالتحادكتاب مفتوحفالحفهمى السعيد محمد ابراهيم3

كفر الشيخاالولىاالتحادكتاب مفتوحفئاتماهر عابد السيد السيد صالح4

كفر الشيخاالولىاالتحادكتاب مفتوحعمالياسر حفنى مليجى السخاوى5

كفر الشيخاالولىاالتحادكتاب مفتوحفئاتابراهيم عبد البارى عالم الخبى6

كفر الشيخاالولىاالتحادكتاب مفتوحعمالمحمد مجد يونس ابو زيد7

كفر الشيخاالولىاالتحادكتاب مفتوحفئاتاكرام عبد الستار حسين زقزوق8

5صفحة 



6 محافظة كفر الشيخ

اسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدوائر نظام القوائم الحزبية

مقرهاالدائرةالحزبالرمزالصفةاالسمم

دسوقالثانيهالوسط الجديدالمصباح الكهربائى فئاتاحمد محمد ثابت عبد الحليم1

دسوقالثانيهالوسط الجديدالمصباح الكهربائى عمالمحمد محمد ابو العز زين الدين2

دسوقالثانيهالوسط الجديدالمصباح الكهربائى عمالياسر عبده كامل الدناصورى3

دسوقالثانيهالوسط الجديدالمصباح الكهربائى فئاتماجده دسوقى مهدى عبد البارى4

دسوقالثانيهالوفد الجديدنخلهفئاتياسر البهى محمد بركات1

دسوقالثانيهالوفد الجديدنخلهعمالنشأت ابراهيم عبد السالم الخولى2

دسوقالثانيهالوفد الجديدنخلهفئاتشلبى محمد محمد عبد هللا الحسانى الزغبى3

دسوقالثانيهالوفد الجديدنخلهعمالهناء فتحى عابدين عامر4

دسوقالثانيهاالصالح والتنميهمفتاحعمالهاشم السيد محمد بدر1

دسوقالثانيهاالصالح والتنميهمفتاحعمالسامى سيد احمد عبد العال سيد احمد2

دسوقالثانيهاالصالح والتنميهمفتاحعمالعبد الكريم محمد عبد الجليل ابو عيانه3

دسوقالثانيهاالصالح والتنميهمفتاحعمالعليه محمد حسن دراز4

دسوقالثانيهالنورفانوسفالحمصطفى محمد مصطفى دراز1

دسوقالثانيهالنورفانوسفئاتماهر شعبان حسن خفاجى2

دسوقالثانيهالنورفانوسفالحمحمد عبد المهيمن عبد اللطيف نعيم3

دسوقالثانيهالنورفانوسفئاتوفاء عبد الرحمن السيد سالم4
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دسوقالثانيهالتحالف الشعبى الديمقراطىهرمعمالمحمد كامل عبد هللا جويلى1

دسوقالثانيهالتحالف الشعبى الديمقراطىهرمفئاتعبده حسن على جاويش2

دسوقالثانيهالتحالف الشعبى الديمقراطىهرمفالحعطيه محمود برهامى الدخاخنى3

دسوقالثانيهالتحالف الشعبى الديمقراطىهرمعمالامانى محمد عبد الحميد احمد السباعى4

دسوقالثانيهالمصريين االحرارسنبله قمحعمالمحمد عبد العزيز محمد الشهاوى1

دسوقالثانيهالمصريين االحرارسنبله قمحفئاتحلمى محمد محمد المرشدى2

دسوقالثانيهالمصريين االحرارسنبله قمحفالحامل محمد قطب سالم3

دسوقالثانيهالمصريين االحرارسنبله قمحعمالايمن محمد احمد ابو السعود4

دسوقالثانيهالجبهه الديمقراطيهطائرهعمالياسر مختار عبد العليم السعودى1

دسوقالثانيهالجبهه الديمقراطيهطائرهعمالامل سعد محمد ابو العال2

دسوقالثانيهالجبهه الديمقراطيهطائرهفئاتشوكت محمد حماده بصيله3

دسوقالثانيهالجبهه الديمقراطيهطائرهعمالرشا عبد الرافع موسى عجميه4

دسوقالثانيهالحرية والعدالهميزانفئاترجب محمد محمد البنا1

دسوقالثانيهالحرية والعدالهميزانفالحابراهيم ابراهيم سيد احمد الزمر2

دسوقالثانيهالحرية والعدالهميزانفئاتمحمد محمد فهمى عليبه3

دسوقالثانيهالحرية والعدالهميزانعمالفهيمه ممدوح منصور على4
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دسوقالثانيهمصر القومى صاروخعمالفتحى عبد العزيز ابراهيم عبده1

دسوقالثانيهمصر القومى صاروخفئاتخالد محمد حامد حامد سالمه2

دسوقالثانيهمصر القومى صاروخعمالاحمد عبده احمد نصار3

دسوقالثانيهمصر القومى صاروخفئاتنجالء عبد الواحد على عبد هللا4
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