
 هيئة مكتب 

 الشئون الدستورية والتشريعيةجلنة 

 

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
 تزكية  عبداهلل أمني حممود عصر رئيس اللجنة

 تزكية  حممد شوقى عبدالعال وكيل 
 تزكية  باهر حممد أمني غازى وكيل 

 تزكية  فيكتور فاروق جرجس أمني سر 
 

  



 هيئة مكتب 

 الشئون املالية واالقتصادية واالستثمارجلنة 

 

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
  انتخاب هانى صالح سرى الدين رئيس اللجنة

 تزكية  مجال عبداحلليم عبدالوهاب وكيل 
 تزكية  ياسر حممد زكى إبراهيم وكيل 

 تزكية  أكمل سامى جناتى خطاب أمني سر 
 

  



 هيئة مكتب 

 الشئون اخلارجية والعربية واألفريقيةجلنة 

 

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
  انتخاب عبداحلي رفاعى حممد عبيد رئيس اللجنة

  انتخاب مساء سليمان السيد أمحد وكيل 
  انتخاب )عفت السادات( عبداحلكيم عصمت السادات وكيل 

 تزكية  عايدة نصيف أيوب عوض اهلل أمني سر 
 

  



 هيئة مكتب 

 الدفاع واألمن القومىجلنة 

 

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
 تزكية  أسامة أمحد أمحد اجلندى رئيس اللجنة

 تزكية  طارق فاروق حممد نصري وكيل 
 تزكية  حممد جاد حممد جاد وكيل 

 تزكية  خالد إمساعيل حممد فوزى أمني سر 
 

  



 هيئة مكتب 

 الصناعة والتجارة واملشروعات املتوسطة والصغريةجلنة 
 ومتناهية الصغر

 

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
 تزكية  حنان عبداملنعم أبو العزم على  رئيس اللجنة

 تزكية  حممد نبيل حممد حالوة وكيل 
 تزكية  أمحد محدى أبو هشيمة وكيل 

 تزكية  أمحد عبداملنعم حممد عماد الدين أمني سر 
 

  



 هيئة مكتب 

 الطاقة والبيئة والقوى العاملةجلنة 

 

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
 تزكية  عبداخلالق حممد عياد رئيس اللجنة

  انتخاب جمدى عبدالرحيم سليم وكيل 
  انتخاب عمرو عزت حممد السيد وكيل 

 تزكية  نهى أمحد فتحى أمحد أمني سر 
 

  



 هيئة مكتب 

 اإلسكان واإلدارة احمللية والنقلجلنة 

 

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
 تزكية  مصطفى كامل حممد السيد رئيس اللجنة

 تزكية  أمحد حسني فايق صبور وكيل 
 تزكية  أكمل اهلل فاروق حممد أمحد عبدالعال وكيل 

  انتخاب السيد إبراهيم حممد عوض اهلل أمني سر 
 

  



 هيئة مكتب 

 التعليم والبحث العلمى جلنة 

 واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
 تزكية  حممد نبيل سليمان دعبس رئيس اللجنة

  انتخاب أمحد على البدرى على  وكيل 
  انتخاب راندا حممد أمحد مصطفى وكيل 

  انتخاب ناجح حممد سيد عبدالفتاح جالل أمني سر 
 

  



 هيئة مكتب 

 الشباب والرياضةجلنة 

 

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
 تزكية  حجازى حسن حسن إبراهيم  رئيس اللجنة

 تزكية  اجلابرى شريف فرج خضرى وكيل 
 تزكية  إحسان مصطفى ديابأمحد  وكيل 

  انتخاب فؤاد سعد عبدالسالم القاضي أمني سر 
 

  



 هيئة مكتب 

 الصحة والسكانجلنة 

 

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
 تزكية  حممد حممد زكى جزر رئيس اللجنة

 تزكية  أمحد عبدالعزيز حممد عبدالعزيز وكيل 
 تزكية  عمرو حسني حممد حجاب وكيل 

 تزكية  على حممد عبدالرمحن مهران أمني سر 
 

  



 هيئة مكتب 

 الزراعة والرىجلنة 

 

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
 تزكية  عبدالسالم عبدالسالم اجلبلى رئيس اللجنة

 تزكية  عمرو حممد نبيل أبو السعود وكيل 
 تزكية  حممد أمحد ماهر السباعى وكيل 

 تزكية  مجال أبو الفتوح حممد إبراهيم أمني سر 
 

  



 هيئة مكتب 

 حقوق اإلنسان والتضامن االجتماعىجلنة 

      

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
  انتخاب حممد أمحد عبد السالم هيبة رئيس اللجنة

  انتخاب أبو الفتوح حممد عبدالسميع وكيل 
  انتخاب فريد حممد حممد جمدى وكيل 

 تزكية  رشا إسحاق فهيم نصر أمني سر 
 

  



 هيئة مكتب 

 الثقافة والسياحة واآلثار واإلعالمجلنة 

 

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
 تزكية  حممود حممد مسلم رئيس اللجنة

  انتخاب حسب النبى طهحممد سعيد  وكيل 
  انتخاب عبداملنعم إبراهيمسها سعيد  وكيل 

 تزكية  حممود فيصل القط أمني سر 
 

  



 هيئة مكتب 

 الشئون الدينية واألوقافجلنة 

 

 بالتزكيةفوز  باالنتخابفوز  االسم البيان
  انتخاب يوسف السيد يوسف عامر رئيس اللجنة

 تزكية  حممد سليم السيد عطية أبو اخلري وكيل 
 تزكية  نادر يوسف نسيم هندى وكيل 

 تزكية  خضرة سامل عبداحلميد أمني سر 
 

 


