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  اهليئة الوطنية لالنتخابات  

   ٢٠٢٠  لسنة٨٩رار اهليئة الوطنية لالنتخابات رقم ــق
  )جولة اإلعادة(النتيجة النهائية للمرحلة األولى بشأن إعالن 

   فى انتخابات مجلس النواب
   بالخارج٢٣/١١/٢٠٢٠ و٢٢ و٢١ واألحد واإلثنين السبت التى أجريت أيام

  ٢٤/١١/٢٠٢٠ و٢٣ويومى اإلثنين والثالثاء 
  داخل جمهورية مصر العربية

  رئيس اهليئة
 بعد االطالع على الدستور ؛

  ٤٥ة الـصادر بالقـانون رقـم        يالـسياس قانون تنظيم مباشـرة الحقـوق       ى  وعل
 وتعديالته ؛ ٢٠١٤لسنة 

  وتعديالته ؛٢٠١٤ لسنة ٤٦قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ى وعل

 فى شأن الهيئة الوطنية لالنتخابات المعـدل        ٢٠١٧لسنة   ١٩٨وعلى القانون رقم    
 ؛ ٢٠٢٠  لسنة١٤٠بالقانون رقم 

  فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛٢٠٢٠ لسنة ١٧٤وعلى القانون رقم 

 بـدعوة النـاخبين     ٢٠٢٠ة   لـسن  ٥٢لالنتخابات رقم    وعلى قرار الهيئة الوطنية   
 النتخابات مجلس النواب ؛

 بـشأن الجـدول     ٢٠٢٠ة   لـسن  ٥٣لوطنية لالنتخابات رقـم     وعلى قرار الهيئة ا   
 اإلجرائى والزمنى النتخابات مجلس النواب ؛

فـتح بـاب    ب بـشأن    ٢٠٢٠ة   لسن ٥٤وعلى قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم       
   ؛الترشح ومواعيده وإجراءاته فى انتخابات مجلس النواب

 بشأن إعـالن نتيجـة   ٢٠٢٠ لسنة   ٧٩وعلى قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم       
 ؛) المرحلة األولى(انتخابات مجلس النواب الجولة األولى من 

  وعلى موافقة مجلـس إدارة الهيئـة الوطنيـة لالنتخابـات بجلـسته المعقـودة              
  .٣٠/١١/٢٠٢٠بتاريخ 
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٣

  :ررــــــق

)املادة األوىل (   

 ـ         ي  ٢٠٢٠ س النـواب  علن انتخاب السادة الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة أعضاء بمجل
 ٢١التى أجريت أيام الـسبت واألحـد واإلثنـين          ) جولة اإلعادة (عن المرحلة األولى    

ــاء  ٢٣/١١/٢٠٢٠و ٢٢و ــين والثالث ــومى اإلثن ــارج وي   ٢٤/١١/٢٠٢٠ و٢٣ بالخ
  .داخل جمهورية مصر العربية 

)املادة الثانية (   

مهوريـة الج و بجريـدتى األخبـار   و،   الجريدة الرسـمية  ى  نشر هذا القرار ف   ي ،  
  .وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه 

  ٣٠/١١/٢٠٢٠صدر فى 
  اتنتخابالهيئة الوطنية لال رئيس  

  الشني إبراهيم /ىالقاض
  نائب رئيس محكمة النقض

  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  نوفمبر٣٠ فى )مكرر (٤٨ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٤

ــشف ــاء ك ــائزين املرشــحني بأمس ــى انتخابــات الف ــس ف   ٢٠٢٠ النــواب جمل
  :األوىل  املرحلة من الثانية اجلولة الفردى للنظام

  اإلسكندرية حمافظة
  ىاألول الدائرة

 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن هأول المنتز أبو العباس تركى أبو العباس فرحات محمود محمد تركى ١

 مستقبل وطن هأول المنتز  محمد حسین الحمامى  محمد حسین محمد الشوادفى إبراھیم الحمامى  ٢

 مستقبل وطن هأول المنتز  عبد الفتاح یحیى   الفتاح یحیىعبد الفتاح محمد عبد  ٣

 مستقبل وطن هأول المنتز  أشرف سردینة  د السید سردینةومحمد أشرف محم  ٤

  الثانية الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن أول الرمل أحمد عبد المجید  أحمد محمد عیدأحمد عبد المجید ١

 مستقبل وطن أول الرمل  سعد الدسوقى/ مھندس  على الدسوقى أحمد عبد المولى  ٢

 مستقل أول الرمل  عمر الغنیمى  عمر جمال عمر محمد  ٣

  الثالثة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 ىالشعب الجمھور سیدى جابر مجدى الولیلى مجدى صادق محمد زكى صادق الولیلى ١

 مستقبل وطن سیدى جابر  أحمد المصرى  أحمد عوض محمد عوض  ٢

  الرابعة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن محرم بك جبریل محمد جبریل محمد حسین ١

 مستقبل وطن محرم بك  محمود قاسم  محمود سامح عبد الحمید أمین  ٢
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  السادسة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 النور الدخیلة أحمد الشریف دأحمد عبد الحمید عبد الحمید سید أحم ١

 النور الدخیلة  الدكتور أحمد خلیل خیر هللا  أحمد خلیل عبد العزیز خیر هللا  ٢

  البحرية حمافظة
  األولى الدائرة

 اسىاالنتماء السي  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن دمنھور سناء برغش سناء أنور محمد برغش ١

 مستقبل وطن دمنھور  عبد الرؤف الطنیخى  عبد الرؤف توفیق عبد المقصود فراج  ٢

 مستقبل وطن دمنھور  عادل حماد  عادل عبد الوھاب یونس حماد  ٣

  الثانية الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن كفر الدوار محمود شعالن ود عادل سعد جاد هللا شعالنمحم ١

 مستقل كفر الدوار  سحر بشیر معتوق  سحر بشیر مختار معتوق  ٢

 النور كفر الدوار     محمد خطاب شرشوحىأحمد حمد  ٣

  الثالثة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقل أبو حمص أسامة المصرى لمصرىأسامة أنور عبد الفتاح ا ١

 النور أبو حمص  أحمد العرجاوى  أحمد عبده محمد عرجاوى  ٢

  الرابعة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن المحمودیة ھشام الجاھل ھشام سعید فوزى الجاھل ١

 مستقل ةالمحمودی  بالل النحال  بالل حامد عیسوى النحال  ٢
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  الخامسة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقل حوش عیسى عالء حمدى قریطم عالء حمدى عبد المقصود قریطم ١

  السادسة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقل نجاتالدل أشرف المقرحى أشرف سیف النصر عبد الحلیم المقرحى ١

  السابعة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن أبو المطامیر حمدى أبو خشیم حمدى عبد الوھاب عثمان حمد ١

  النور  أبو المطامیر  خالد أبو خطیب  خالد عبد المولى عبد الرازق خطاب خطیب  ٢

  الثامنة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة ةاسم الشهر مـــــاالس م

 مستقبل وطن إیتاى البارود محمد حجازى محمد عبد السالم ناجى حجازى ١

  مستقل  إیتاى البارود  -  محمد عزت محمد عرفات  ٢

  التاسعة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 ستقلم كوم حمادة أحمد الشیشینى أحمد حلمى خلیل الشیشینى ١

  مستقل  كوم حمادة   النحالطلبة  طلبة أحمد ثابت عبد المنطلب النحال  ٢

  اجليزة حمافظة
  الثالثة الدائرة

 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن البدرشین عماد الدرجلى عماد الدین عبد التواب أبو سریع الدرجلى ١

  مستقبل وطن  البدرشین  ودةحازم طھ ج  حازم ریاض جودة على  ٢
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  بىن سويف حمافظة
  األولى الدائرة

 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن بنى سویف رمضان أبو حسان محمد سید كامل حسان ١

  مستقل  بنى سویف   محمد رجب عبد العظیم  محمد رجب أحمد عبد العظیم  ٢

  الثانية الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 الشعب الجمھورى ناصر دكتور محمد جنیدى محمد سید أحمد جنیدى ١

  النور  ناصر  عبد الحكیم مسعود  عبد الحكیم محمد محمد مسعود  ٢

  الثالثة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقل یاإھناس - سامى توفیق محمد كامل معوض ١

  الرابعة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن ببا حسام العمدة حسام محمد محمود أحمد ١

  مستقبل وطن  ببا  طھ الناظر  طھ محمد بھجت محمد عبد اللطیف  ٢

  الشعب الجمھورى  ببا  -  أحمد على عباس أبو زید  ٣

  الفيوم حمافظة
  نيةالثا الدائرة

 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن طساإ العمدة كامل فیصل كامل محمود كامل فیصل ١

  مستقبل وطن إطسا  كمال أبو جلیل  كمال عبد الحلیم عطیة محمود  ٢
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  الثالثة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن سنورس محسن أبو سمنة مید حسنمحسن أحمد عبد الح ١

  النور  سنورس  عبد المنعم عبد العلیم  عبد المنعم محمد عبد العلیم جمعة  ٢

  مستقل  سنورس  محمد ثابت الجمال  محمد ثابت عبد المجید عبد العلیم  ٣

  الرابعة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن أبشواى محمد طھ الخولى  محمودمحمد طھ عبد هللا ١

  مستقل  أبشواى  أحمد دیاب  أحمد محمد أحمد دیاب  ٢

  املنيا حمافظة
  األولى الدائرة

 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن أول المنیا العمدة عثمان المنتصر عثمان المنتصر عبد الرحمن عثمان محمد ١

  أشرف أحمد عبد العزیز حسانین  ٢
 أشرف أحمد عبد العزیز

  األحمداوى
 مستقبل وطن أول المنیا

 مستقبل وطن أول المنیا  على بدوى  على فھمى إسماعیل محمد بدوى  ٣

  الثانية الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن طرب سمالوغ محمد نشأت العمدة محمد نشأت محمد حسن ١

  مستقبل وطن  غرب سمالوط  أحمد تامر  توحید تامر على محمد موسى  ٢

  مستقبل وطن  غرب سمالوط  مجدى ملك/ مھندس  موس عبد المالكیمجدى ملك مكس  ٣
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  الثالثة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 دالوفد الجدی مغاغة - دإیھاب عبد العظیم جابر أحم ١

  الشعب الجمھورى  مغاغة  -  مصطفى خالد فتح الباب أحمد  ٢

  الشعب الجمھورى  مغاغة  أحمد حتة  أحمد عبد المحسن عبد العظیم أحمد حتة  ٣

  مستقبل وطن  مغاغة  -  سعودى عبد الرحمن عبد الغفار حسین  ٤

  الرابعة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقل أبو قرقاص حسام أبو زید د أحمد أحمدحسام محمو ١

  مستقل  أبو قرقاص  أحمد عبد المنعم إسماعیل  أحمد محمد عبد المنعم إسماعیل  ٢

  الخامسة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن ملوى الحاج ریاض ریاض عبد الستار حسن إبراھیم ١

  مستقبل وطن  ملوى   صابر عبد الحكیم  أبو زید رشدانمحمد عبد الحكیم   ٢

  مستقل  ملوى  محمد مصطفى كمال  محمد مصطفى محمود محمد كمال  ٣

  أسيوط حمافظة
  األولى الدائرة

 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 قبل وطنت مس أول أسیوط محمد حمدى دسوقى  محمد محمد دسوقىىمحمد حمد ١

  حماة الوطن  أول أسیوط  -   بدران مھنى مصطفىمصطفى  ٢

  مستقل  أول أسیوط  عالء سلیمان  عالء الدین محمود محمد محمود  ٣
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  الثانية الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن القوصیة یونس الجاحر/ لواء یونس یونس أحمد عمر ١

 مستقبل وطن القوصیة  إبراھیم نظیر عبد الرحیم  م مصطفىإبراھیم عبد النظیر عبد الرحی  ٢

 مستقبل وطن القوصیة  دكتور حسام ماضى   ماضى محمودىحسام الدین حلم  ٣

 مستقبل وطن القوصیة  حمادة زھیر الفولى  أحمد زھیر أحمد عبد الغنى  ٤

  الثالثة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن الفتح - مان محمد عثماننصر عث ١

 الشعب الجمھورى الفتح  عصام العمدة  عصام محمود عثمان محمد  ٢

 مستقبل وطن الفتح  أحمد حسین جودة  أحمد حسین جودة أحمد  ٣

  الرابعة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن أبو تیج الحسینى عیسى جالل الحسینى عیسى جالل أحمد ١

 مستقل أبو تیج  عالء خیر هللا  عالء الدین خیر هللا محمد خیر هللا  ٢

  سوهاج حمافظة
  األولى الدائرة

 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقل سوھاج حاتم مبارك حاتم محمود على محمد مبارك ١

 مستقل سوھاج  أحمد عواجة  أحمد إبراھیم عطیة على  ٢

  الثانية الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن أخمیم محمد لبیب محمد محمود لبیب على دیاب ١

 مستقبل وطن أخمیم  زكریا حسان  زكریا محمد السید حسان  ٢
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  الثالثة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقل المراغة رفعت شكیب كیب خفاجى ھمامرفعت ش ١

  الرابعة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن طھطا مصطفى سالم مصطفى سید محمد سالم ١

  الشعب الجمھورى  طھطا  العمدة نشأت  نشأت فؤاد عباس بخیت  ٢

  ل وطنبمستق  طھطا  م خلیفةإبراھی   أبو دوح خلیفةإبراھیم محمد محمد محمد  ٣

  الخامسة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 الشعب الجمھورى جرجا یاسر الھوارى یاسر نصر جالل عبد المولى ١

  مستقبل وطن  جرجا  خلیفة رضوان/ د  خلیفة رضوان خلف رضوان  ٢

  السادسة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقل المنشأة عاطف كعربان عاطف عثمان سلیمان حسین ١

  السابعة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن البلینا محمود أبو الخیر/ د محمود حمدى أحمد محمد ١

   وطنمستقبل  البلینا  نور أبو ستیت  نور الدین أسعد صادق أبو ستیت  ٢

  الثامنة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 حماة الوطن دار السالم ةأحمد قور ةأحمد محمد عبد السالم صدیق قور ١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة  نوفمبر٣٠ فى )مكرر (٤٨ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٢

  قنا حمافظة
  األولى الدائرة

 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن قنا رالعمدة مبارك عام جمال محمد أحمد عامر عوض ١

 مستقبل وطن قنا مصطفى محمود محمد مصطفى محمود محمد مصطفى  ٢

  الثانية الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن قوص محمد طایع محمد طایع سعد نصر هللا عید ١

  مستقل  قوص  -  أشرف أبو الفضل أحمد عبد العاطى  ٢

  ثةالثال الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن نجع حمادى خالد خلف هللا خالد محمد عبد الفتاح أبو بكر خلف هللا ١

  حماة الوطن نجع حمادى  سید أبو زید  سید أحمد فؤاد محمد أبو زید  ٢

  لجمھورىالشعب ا نجع حمادى  السید المنوفى  السید محمد المنوفى على إسماعیل  ٣

  الرابعة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 الحریة أبو تشت اللواء عبد الفتاح الشحات عبد الفتاح محمد أحمد شحات ١

  الشعب الجمھورى أبو تشت  خالد أبو نحول  خالد عبد الوھاب محمدین خلف هللا  ٢

  أسوان حمافظة
  األولى الدائرة

 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن أول أسوان جابر أبو خلیل جابر إبراھیم أحمد خلیل ١

  ة الوطنحما أول أسوان  أحمد صالح  أحمد محمد صالح حسن على  ٢
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  الثانية الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن مبوكوم ا خالد رضوان خالد یوسف أحمد رضوان ١

  الثالثة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقل نصر النوبة أیمن فؤاد محمد فؤاد على عزت ١

  الرابعة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 بل وطنمستق دفوإ على البدرى المالوى على محمد عبد الرحیم حسین ١

  الوادى اجلديد حمافظة
  األولى الدائرة

 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقل الخارجة أحمد العقاطى أحمد محمد أحمد عبد هللا ١

  الثانية الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقل الداخلة - حمدى محمد حسن سلیمان ١

  مطروح افظةحم
  األولى الدائرة

 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقبل وطن مطروح جمال الشورى جمال عبد هللا قاسم رسالن ١

  الثانية الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 طنمستقبل و الحمام رزق جالى نصر هللا رزق جالى نصر هللا نوح ١
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  األقصر حمافظة
  األولى الدائرة

 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 مستقل األقصر - بھاء الدین أبو الحمد عثمان عبد العاطى ١

  الثانية الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 الحریة رنةالق دكتور بھجت الصن محمد بھجت أحمد محمد أحمد الصن ١

  الثالثة الدائرة
 االنتماء السياسى  الدائرة اسم الشهرة مـــــاالس م

 الشعب الجمھورى إسنا باھى أمین مسعود باھى أمین محمد محمود ١
   

  اتنتخابالهيئة الوطنية لال رئيس  
  الشني إبراهيم /ىالقاض

  نائب رئيس محكمة النقض
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