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 ملف االنتخابات البرلمانية 

 5102برلمان العسكر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -مقدمة :

عقب  5102يوليو  8تم إعالنها في االنتخابات النيابية هي ثالث االستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق" والتي 

(، 5102وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبالد )تم في يناير  "محمد مرسي" الدكتور بالرئيس المنتخب إطاحة الجيش

وتمت تسميتها  ظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"وأقر الدستور الجديد، ن.(5102وانتخابات رئاسية )تمت في يونيو 

التي كان يشملها الدستور  وُألغيت الغرفة الثانية ميالديةسنوات  2تكون مدة عضوية مجلس النواب وبـ"مجلس النواب"

 ."وهي ما كانت تعرف بـ"مجلس الشورى السابق

وكان ة الحقوق السياسية ومجلس النواب أقر السيسي تعديالت على قانوني تنظيم مباشر 5102مطلع أغسطس وفي -

دوائر  512لجمهورية إلى حيث نصت التعديالت على أن تقسم ا بتقسيم الدوائر االنتخابية يتعلقأبرز تلك التعديالت ما 

بحيث أصبح عدد المقاعد  بنظام القوائم وأربع دوائر تخصص لالنتخاب انتخابية تخصص لالنتخاب بالنظام الفردي

حيث تم انتخاب ثلثي أعضاء  5105برلمان وخالف هذا التعديل ما جرت عليه انتخابات .051ومقاعد القوائم  228الفردية 

  .مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث اآلخر بالنظام الفردي
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 شروط الترشح لمجلس النواب :

متوافر فية الشروط التالية: أن يكون المترشح  

 .والسياسية بحقوقه المدنية مصري الجنسية ويتمتع -0

 .الناخبين بأي محافظات الجمهوريةمدرج بقاعدة بيانات  -5

 .أن يكون حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم االساسي على األقل -2

 .عاًما ۲٥أال يقل عن  -2

 .أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوًنا -2

 .ويةالعض .بسبب اإلخالل بواجباتأال يكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة واالعتبار أو  -6

 

 تقسيم الدوائر االنتخابية :

دوائر تخصص لالنتخاب بنظام القوائم ، يخصص لدائرتين  2دائرة  تخصص لالنتخاب الفردي وعدد  512قسمت مصر إلى 

دائرة منها مقعًدا لكل منهما ، وينتخب عن كل  22مقعًدا لكل منهما ويخصص للدائرتين األخريتين عدد  02منهما عدد 

 عدد االعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها.

 

 دوائر الفردى :

 عدد المقاعد  عدد الدوائر المحافظة الترتيب  عدد المقاعد  عدد الدوائر المحافظة الترتيب

 49 24 القاهرة 15 37 16 الجيزة 1

 29 11 الدقهلية 16 25 10 االسكندرية 2

 30 13 الشرقية 17 27 10 البحيرة 3

 24 9 الغربية 18 25 9 المنيا 4

 25 10 القليوبية 19 22 12 سوهاج 5

 20 9 المنوفية 20 20 9 أسيوط 6

 16 8 كفر الشيخ 21 15 7 قنا 7

 7 3 دمياط 22 15 6 الفيوم 8

 6 4 اإلسماعيلية 23 14 7 بنى سويف 9

 4 3 بورسعيد 24 8 5 أسوان 10

 4 1 السويس 25 6 5 األقصر 11

 5 4 شمال سيناء 26 4 3 البحر األحمر 12

 3 3 جنوب سيناء 27 4 2 مطروح 13
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  :دوائر القوائم

 –الدقهلية  -القليوبية –محافظات ) القاهرة  6دائرة قطاع وجنوب ووسط الدلتا مقرها مدرية أمن القاهرة تمشل  -0

 مقعدا 22لها كفر الشيخ ( وخصص  -الغربية -الغربية -المنوفية

 –أسوان  –محافظة ) البحر األحمر  00دائرة قطاع وشمال ووسط ووجنوب الصعيد مقرها مدرية أمن الجيزة وتشمل -5

 مقعًدا 22الجيزة( وخصص لها  –الفيوم  -بنى سويف  -المنيا –أسيوط  -الوادي الجديد -سوهاج –قنا  –األقصر 

إسماعيلية  –بورسعيد  –دمياط  –محافظة ) الشرقية  7الشرقية وتشمل  دائرة قطاع شرق الدلتا مقرها مديرية أمن -2

 مقعدا 02جنوب سيناء ( وخصص لها  –شمال سيناء  –السويس  –

مطروح ( وخصص  –البحيرة  –محافظات _ االسكندرية  2دائرة قطاع غرب الدلتا مقرها مديرية أمن االسكندرية وتشمل  -2

 مقعًدا 02لها 

 :االقل على الصفات االتية تتضمن أن يتعين مقعًدا ۱٥ هاعددل مخصص قائمة لكل

 الخارج في المقيمين من المصريين مترشح-0

 والفالحين من العمال اثنين مترشحين-5

 من المسيحيين مترشحين ثالثة -2

 ذوى اإلعاقة من االشخاص مترشح-2

 من الشباب اثنين مترشحين-2

 ".أو غيرهم سبع نساء على األقلعلى أن تكون من بين أصحاب هذه الصفات "

 
 

 :على االقل االتية تتضمن الصفات أن مقعًدا يتعين ٥٥ عدد مخصص لها قائمة لكل

 في الخارج من المصريين المقيمين مترشحين 0-۳

 والفالحين من العمال مترشحين٦-5

 من المسيحيين مترشحين2-9

 من الشباب مترشحين ٦-2

 االعاقة ذوي من األشخاص مترشحين ثالثة-2
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 ".على أن تكون من بين أصحاب هذه الصفات أو غيرهم إحدى وعشرون من النساء على األقل"

 االنتخابات في الفوز نصاب

 الصحيحة االصوات لعدد ( 0+  %21) المطلقة األغلبية على القائمة حصولبالنسبة لنظام القائمة -

 .الصحيحة لالصوات  ( 0+  %21) المطلقة األغلبية على المترشح حصولبالنسبة للنظام الفردى  -

 

 -: مراحل إجراء االنتخابات

مقعدا  051مقعدا فرديا و 228محافظة على مرحلتين وجرت االنتخابات على  57أقيمت االنتخابات البرلمانية فى مصر فى 

من  015لنص المادة وفًقا  نائب أخرين 58من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهوريةويقوم رئيس الجمهورية بتعيين 

 من أعضاء مجلس النواب المنتخبين . %2الدستور والتى تمنحه حق تعيين ما ال يزيد على 

 

 دعوة الناخبين لألنتخابات :

لدعوة مؤتمًرا صحفًيا  21/8/5102عقدت اللجنة العليا لالنتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس مساء يوم األحد

عن كل التفاصيل واإلجراءات المنظمة لالنتخابات البرلمانية بما فيها الجدول الزمنى وجاءت الناخبين لالنتخابات واإلعالن 

  .على النحو التالى

 

 المرحلة األولى :

محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا واألقصر  02المرحلة األولى فى  -

جولة اإلعادة فى  توجر 5102 أكتوبر 09و08و07واإلسكندرية والبحيرة ومطروح وجرت الجولة األولى فى وأسوان والبحر األحمر 

 .5102 أكتوبر 58و57و56

 مقعد بنظام القوائم . 61مقعد بالنظام الفردي وعدد  556تنافس فيها المرشحون على  -

 

 المرحلة الثانية :

محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط  02المرحلة الثانية في  -

 بينما 5102نوفمبر  52و55و50وبورسعيد واإلسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. وجرت الجولة األولى فى 

 .2/05/5102و تم أعالن النتيجة النهائية يوم السبت الموافق   5102مبرديس 5و0و 5102نوفمبر  21جرت جولة األعادة فى 

 مقعدا على نظام القائمة . 61مقعدا على النظام الفردي و 555تنافس فيها المرشحون على  -

 

  :عدد المصوتين 

آالف  616مليونا و 22حق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب فى المرحلتين األولى والثانية، عدد الناخبين الذين 

 58ناخبا، في المرحلة األولى من االنتخابات، وفي المرحلة الثانية  222ألف و 215مليونا و 57ناخبا بحيث يصوت  278و

 .ناخبا 552آالًفا و 512مليونا و
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 عدد المرشحين :

من إجمالى عدد  %66.7مرشح مستقل، بنسبة  2655على المقاعد الفردية، منهم  مرشحا 2225شهدت االنتخابات ترشح  

مرّشًحا خالل المرحلة الثانية أما على صعيد  0972مرّشًحا خالل المرحلة األولى إضافة إلى  0627المرشحين، يتوزعون بعدد 

 910من إجمالى عدد المرشحين، يتوزعون بواقع  %2232بنسبة مرشح حزبي  0801الحضور الحزبى، فقد ترشح عن األحزاب 

في  207بلغ أما عدد السيدات المرشحات فمرشحين خالل المرحلة الثانية.  919ولى إضافة إلى مرشح خالل المرحلة األ

 .المرحلتين

 

 المرحلتين.في  قامت بتأمين االنتخابات البرلمانية ألًفا من القوات المسلحة 082قوات الشرطة ونحو أكثر من :  التأمين

 

 اإلشراف والمتابعة : 

 68جامعة الدول العربية واالتحاد األفريقي وأعضاء قاضًيا ومتابعة  211ألًفا و 06و تحت اشراف قضائي كامل بنح أجريت

منظمات أجنبية حكومية ووسائل اإلعالم  2غير حكومية ومنظمات أجنبية 6محلية ومجتمع مدنى منظمة  80سفارة و

 المحلية والدولية.

 

 االنتخابات  :تعريف بالقوائم التى شاركت فى 

 كالتالى : البرلمانية القوائم التى شاركت فى االنتخابات * جاءت

 قطاعات 2" فى حب مصر" خاضت االنتخابات فى  -0

 "حزب النور" خاض االنتخابات فى قطاعين -5

 قطاعات 2قائمة مصر  ) ائتالف الجبهة المصرية وتيار االستقالل ( خاضت االنتخابات فى  -2

 سان مصرقائمة " فر -2

 قائمة كتلة الصحوة الوطنية المستقلة " -2

 قائمة " نداء مصر " -6

 قائمة التحالف الجمهورى للقوى األجتماعية -7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) قائمة فى حب مصر (  -0

لخوض األنتخابات البرلمانية ودشنتها مجموعة من الشخصات العامة وعلى  5102فى شهر فبراير  تم تدشين القائمة* 

 رئسهم اللواء سامح سيف اليزل و عدد من األحزاب .

 : * أهم األحزاب المشاركة فى القائمة

 احمد أبو هشيمة ( مستقبل وطن ) مدعوم من                                 المصريين األحرار  ) نجيب ساويراس (

  المحافظين  ) أكمل قرطام (                                                      الوفد   ) السيد البدوى ( 

 األصالح والتنمية ) محمد أنور السادات (                               السادات الديمقراطى ) عفت السادات ( 
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 للقائمة:* المتحدثين األعالمين 

 رئيس مركز الجمهورية للدراسات األمنية والسياسيةاللواء سامح سيف اليزل المنسق العام للقائمة و

 عماد جاد نائب رئيس مركز األهرام للدراسات األستراتجية 

 مصطفى بكرى أعالمى وبرلمانى سابق

 المهندس احمد السجيني عضو الهيئة العليا بحزب الوفد 

 بأسم القائمة بقطاع الصعيد  مي البطران المتحدثة

 ابريل  6طارق الخولى محامى ومنشق عن حركة 

 قطاعات وهى القائمة الوحيدة التى تقدمت بقطاع شرق الدلتا  2مرشح فى  051* بلغ عدد المرشحين لهذه القائمة 

 * أبرز اسماء القائمة فى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

 معلومات عنه الحزب المنتمى ليه اسم المرشح

 

 سامح سيف اليزل

 

 مستقل

رئيس مركز الجمهورية للدراسات األمنية 

 والسياسية

 مدير المخابرات الحربية األسبق حماة وطن كمال عامر

 وزير الرياضة السابق مستقل طاهر أبو زيد

 رئيس مجلس إدارة شركة صحارى للبترول رئيس حزب المحافظين أكمل احمد رشدى قرطام

 منسق عام حركة تمرد سابقا مستقل بدرمحمود 

 رئيس حزب المصريين االحرار االسبق مستقل احمد سعيد

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات  مستقل محمد مصطفى السالب

 مصطفي السالب 

 ابريل 6محامى ومنشق عن حركة  مستقل طارق الخولى

 وزير األعالم االسبق مستقل أسامة هيكل

 عضو المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان مستقلة مارجريت عاذر

 

 * أبرز اسماء القائمة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد :

 معلومات عنه الحزب المنتمى ليه اسم المرشح

 مدير مركز األهرام للدراسات االستراتيجية المصريين االحرار عماد جاد بدرس بادروس

 تحرير جريدة األسبوعرئيس مجلس إدارة  مستقل مصطفى بكرى 

 سفير سابق و وزير خارجية سابق حزب المؤتمر محمد العرابى

 استاذة بجامعة االزهر مستقلة آمنة محمد نصير  

 عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم المصرى مستقلة سحر الهوارى
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 * أبرز اسماء القائمة فى قطاع غرب الدلتا :

 معلومات عنه الحزب المنتمى ليه اسم المرشح

 رجل أعمال حزب الوفد احمد كمال حافظ السجينى

 سيدة أعمال  مستقلة سحر طلعت مصطفى

 رجل أعمال مستقل محمد فرج عامر

 لواء شرطة سابق مستقل يحيى عيسوى

 ضابط شرطة سابق مستقل هشام محمد عمارة

 

 أهم االتهامات الموجهة للقائمة : 

رئيس حزب الوفد قال إنه استدرج لفخ مخابراتى وخدعته قائمة "فى حب مصر" السيد البدوى  05/2/5102* فى 

وأن المواطنين يرونها قائمة الدولة  باإلضافة لتحفظه على عدد كبير من أسماء مرشحى القائمة المعادين لثورة يناير

  .سبقألالوزراء اوتدعم السيسى مؤكدًا أن قائمة "فى حب مصر" هى الوريث لقائمة كمال الجنزورى رئيس 

رئيس حزب الجيل الديمقراطى "ناجى الشهابى " أشار إلي أن اللواء سامح سيف اليزل ومصطفى بكرى  2/9/5102* فى 

 وأسامة هيكل هم بوابة المرور الملكية لالنضمام للقائمة وبدون أى معايير إال معيار التبرع للقائمة 

ة االجتماعية اتهمهم بممارسة ضغوط على بعض مرشحى التحالف جمال زهران منسق تحالف العدال  6/9/5102* فى 

 الستقطابهم وضمهم لـ"فى حب مصر" . 

الدكتور محمد غنيم رئيس تحالف الجبهة الوطنية وعضو المجلس االستشاري التابع لرئاسة الجمهورية  01/9/5102* فى 

حزب الوطني المنحل وعددا أكبر من رجال األعمال إن قائمة "في حب مصر" تضم من بينها عددا كبيرا من أعضاء وفلول ال

 مؤكًدا أنها تتلقى دعما كبيرا من جانب الدولة.

من قائمة فى حب مصر  %99 قال أنالدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس االستشارى بحزب التجمع  02/9/5102* فى 

 من قيادات الحزب الوطنى السابقين األغنياء الممولين جيًدا.

المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار االستقالل اتهم  قائمة "في حب مصر" بالسعي لهدم التيار  51/9/5102* فى 

 والجبهة المصرية بعد رفض االنضمام لها.

المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار االستقالل أن هناك مؤامرة مدبرة لضرب قائمة "مصر" وإفساح  58/9/5102* فى 

  .كي ال تجد أي منافس حقيقيالمجال لقائمة "في حب مصر" 

تتهمه بالتورط في سرقة ملفات مرشحى   اليزلسيف  للنائب العام ضد سامح بالغفي شرق الدلتا ب قائمة مصر* تقدمت 

 القائمة التي تمثل ائتالف الجبهة المصرية وتيار االستقالل .

استعانوا بإحدى الجهات « فى حب مصر»كشفت مصادر خاصة لجريدة الشروق أن القائمين على قائمة  59/9/5102*فى 

خابات البرلمانية وأن هناك اتصاالت أجريت بين حزب النور األمنية لرصد المرشحين المستقلين على المقاعد الفردية لالنت

 «فى حب مصر»وبعض قيادات القائمة لالنسحاب من دائرتى جنوب الصعيد وشرق الدلتا للقوائم وإفساح المجال لقائمة 

 لكى تضمن الفوز .

http://www.almasryalyoum.com/tag/382028
http://www.almasryalyoum.com/tag/552
http://www.almasryalyoum.com/tag/40314
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إلى أن هناك ضغوط من قبل أجهزٍة في الدولة على بعض المرشحين لالنسحاب  بيان لها في  صحوة مصر* ذكرت قائمة 

 ئمة  واالنضمام لقائمة قيل إنها قائمة الدولة ) قائمة فى حب مصر ( امن الق

قالت مصادر للعربى الجديد إن قائمة "في حب مصر" ترعاها االستخبارات وأشرفت على اختيار كل  6/01/5102* فى 

 .ها واجتماعاتها كانت تتم بمبنى االستخبارات كما أشرف عليها محمود عبد الفتاح السيسي نجل الرئيس المصريعضو في

 أهم األحداث التى حدثت منذ فتح باب الترشح : 

 تعثرت المفاوضات مع ائتالف الجبهة المصرية مما أدى إلى انسحاب األئتالف من القائمة  5/9/5102* فى 

 علق حزب المصريين األحرار دعمه لقائمة فى حب مصر  8/9/5102* فى 

استبعدت اللجنة التنسيقية المكلفة بإدارة القائمة حزب الحركة الوطنية والذي يرأسه الفريق "أحمد  01/9/5102* فى 

 شفيق" وحزب مصر بلدي من القائمة وإلغاء االتفاق معهم .

، ووقف دعمها مادًيا مع دراسة االنسحاب منها «فى حب مصر»ه ضمن قائمة * قرر نجيب ساويرس تعليق مشاركة حزب

 بشكل نهائي.

اندلعت أزمة بين حزب التجمع وقائمة "في حب مصر" عقب استبعاد هالل الدندراوي نائب رئيس  02/9/5102* فى 

 لترشح على مقاعد الفردى .التجمع من خوض االنتخابات على مقاعد القائمة فى اللحظات االخيرة ورفض اعطائه ملفه ل

 مرشحين . 9* انتهاء االزمة بين حزب المصريين األحرار والقائمة و تم التصريح بأن عدد مرشحى الحزب ضمن قائمة 

أكد أسامة هيكل عضو اللجنة اإلعالمية والتنسيقية بـ"قائمة في حب مصر" انسحاب رجل األعمال  2/01/5102* فى 

 ظين من القائمة وتقدمه باستقالته منها وقبول القائمة لالستقالة أكمل قرطام رئيس حزب المحاف

 أنتهاء األزمة بين حزب المحافظين والقائمة وعودة اكمل قرطام و مرشحى الحزب للقائمة مرة أخرى. 00/01/5102* فى 

 * أهم اللقاءات المنعقدة مع وفود أجنبية :

ن قيادات الحزب القنصل العام اإليطالي ومستشارة الشؤون * ألتقى محمد بدران رئيس حزب "مستقبل وطن" وعدد م

 الخارجية في القاهرة المستشارة رافاييال فاالنتيني .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) قائمة حزب النور ( -5

أول حزب سلفى والذراع السياسية للدعوة السلفية ويترأسه يناير وهو  52عقب ثورة  5100فى عام حزب النور  * تأسس

 حاليا الدكتور يونس مخيون .

 * ترشحت القائمة فى قطاعين فقط وانسحبت من القطاعين األخرين ودمجت القوائم .

 * أبرز مرشحى القائمة فى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

 معلومات عنه اسم المرشح

 الحزب للشئون السياسيةنائب رئيس  بسام الزرقا

 رئيس الهيئة العليا للحزب طارق السهرى

 عضو مجلس شعب سابق وجيه الشيمى

 

http://www.almasryalyoum.com/tag/314709
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 * أبرز مرشحى القائمة فى قطاع غرب الدلتا 

 معلومات عنه اسم المرشح

 مساعد رئيس حزب النور لشئون األعالم  نادر بكار

 عضو المجلس الرئاسى للحزب أشرف ثابت

 األمين العام المساعد للحزب منصورمحمد أبراهيم 

 زوجة نادر بكار  وابنة بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور  مريم باسم الزرقا

 ) قبطى ( منسق لجنة المواطنة لحزب غد الثورة سابقا   نادر الصيرفى

 

 * أهم األتهامات الموجهة للحزب 

 حملة اعالمية على الحزب تتهمة بأنه حزب قائم على أساس دينى وانه يحظى بدعم األخوان . تجدا* تو

 * حملة من بعض األحزاب على حزب النور على رئسهم المصريين األحرار و قائمة فى حب مصر وحزب التجمع .

 * اتهامات لحزب النور بأنه سحب قائمتى القاهرة والصعيد لصالح قائمة فى حب مصر .

 سمير صبرى المحامى أقام دعوتين تطالبان بألغاء قبول ترشح حزب النور آلنه قائم على أساس دينى . *

حملة لحل األحزاب الدينية تحت شعار « تمرد»أطلق عدد من شباب القوى الثورية وأعضاء من حركة  51/8/5102* فى 

 "ال لألحزاب الدينية" .

 :* أهم اللقاءات المنعقدة مع وفود أجنبية 

* التقى عمرو فاروق المكى نائب رئيس حزب النور للشئون الخارجية "جون فريديريك بواسون" رئيس الحزب المسيحى 

 الديمقراطى الفرنسى وعضو البرلمان الفرنسى .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الجبهة المصرية وتيار االستقاللقائمة  قائمة مصر ) الموحدة( -2

تكوين تحالف مع  2/9/5102* بعد تعثر مفاوضات تحالف الجبهة المصرية مع قائمة فى حب مصر أعلن التحالف فى 

 .لتشكيل قائمة انتخابية موحدة تحت اسم قائمة مصرتيار االستقالل 

من أحزاب "الحركة الوطنية المصرية" و"مصر بلدي" و"الشعب الجمهوري" و"المؤتمر" يتكون ائتالف الجبهة المصرية : 

 و"التجمع" و"الغد" و"الجيل الديمقراطى" وحزب "مصر الحديثة" 

حزب أبرزها "التجمع" و"السالم الديمقراطى" و"الحزب الناصرى "و"مصر القومى  21من : ويتكون تيار االستقالل 

هضة مصر" و"صوت مصر "و"حزب النصر "و"حقوق اإلنسان "و"المواطنة "و"مصر العربى االشتراكى "و"الثورة المصرية "و"ن

 "."و"الثورة" و"حراس الثورة "و"السالم االجتماعى" و"الحياة" و"االتحادى الديمقراطى" و"مصر المستقبل" و"األحرار
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 -* أبرز الشخصيات المسئولة عن القائمة:

 الحركة الوطنية الفريق احمد شفيق مؤسس حزب

 المستشار احمد الفضالى رئيس حزب السالم الديمقراطى ورئيس تيار االستقالل

 ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى و عضو المجلس الرئاسى ألتالف الجبهة المصرية

 قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى

قائمة شرق الدلتا قبل تقديمها للجنة العليا * ترشجت القائمة فى ثالث قطاعات فقط وذلك بسبب سرقة أوراق 

لألنتخابات. *قائمة الصعيد تم استبعادها ثم عادت مرة أخرى بعد تقديم الطعون ولكن اللجنة العليا لألنتخابات 

جنية بسبب امتناعها وتعنتها ضد قوائم التيار  511طعون والقضاء األدارى يقوم برفضهم وغرم اللجنة العليا  2قدمت 

 هة.والجب

 

 -* اهم األحداث و اآلتهامات عن القائمة :

* توجد اخبار تشير إلى أن قائمة مصر مدعمة من جهاز األمن الوطنى لمواجهة قائمة فى حب مصر المدعومة من 

األستخبارات وخاصة أن الجبهة المصرية كانت تسعى لألنضمام إلى قائمة فى حب مصر ثم أنسحبت وأسست تحالف مع 

 األستقالل .تيار 

استقال يحيى قدرى النائب األول والقائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية الذى أسسه احمد شفيق   01/9/5102* فى 

 من الحزب.

أستقالة الدكتور حلمى الحديدى وزير الصحة األسبق ونانيت نوار من المؤسسات ومحمد برغش نقيب  59/9/5102* فى 

 .الفالحين من تيار األستقالل 

 أنسحب صفوت النحاس نائب رئيس حزب الحركة الوطنية من قائمة مصر واستقال من الحزب . 01/5102/ 2* فى 

 تغيير أسم القائمة من قائمة مصر إلى القائمة الموحدة 7/01/5102* فى 

 

 * أهم اللقاءات المنعقدة مع وفود أجنبية :

 باالتحاد األوروبي في القاهرة "جبريال مونويرا"احمد الفضالى يستقبل المستشار السياسي  2/9/5102* فى 

 استقبل أحمد الفضالي و مجدي عالم وفًدا من االتحاد األوروبي  2/01/5102فى * 

 مرشح فى األنتخابات 011* أعلنوا أنهم دفعوا بنحوا 

 * أبرز المرشحين فى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

 عنهمعلومات  الحزب المنتمى ليه اسم المرشح

 نائب محافظ القاهرة السابق   اللواء سيف األسالم عبدالبارى

 مساعد وزير الداخلية السابق  اللواء محمد الفخرانى

 مساعد وزير الداخلية السابق  اللواء حمدى سرحان
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 * أبرز المرشحين  فى قطاع غرب الدلتا

 معلومات عنه الحزب المنتمى ليه اسم المرشح

 األمين العام ألتحاد الموانى  اللواء عصام بدوى

 

 * أبرز المرشحين فى قطاع  شمال ووسط وجنوب الصعيد 

 معلومات عنه الحزب المنتمى ليه اسم المرشح

 وزير الرى اآلسبق  محمد نصر عالم 

 محافظ الفيوم األسبق  سعد نصار

 محافظ حلوان السابق مصر بلدى قدرى أبو حسين

 المنيا األسبقمحافظ   اللواء سمير سالم 

 رئيس أتحاد كرة القدم  جمال عالم

 رئيس حزب الغد حزب الغد موسى مصطفى موسى

 

 * أبرز المنسحبين من القائمة 

 معلومات عنه الحزب المنتمى ليه اسم المرشح

 األمين العام  للحركة الوطنية الحركة الوطنية صفوت النحاس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) قائمة فرسان مصر ( -2

 ر الرئيسى للحزب بميدان طلعت حربويقع المق06/7/5102العسكريون القدامى فى * حزب فرسان مصر هو حزب أسسه 

 * أبرز الشخصيات فى الحزب

 رئيس الحزب اللواء عبدالرافع درويش 

 رئيس الحزب اللواء شفيق البنا والمستشار كمال خليفةنواب 

 أمين عام الحزب اللواء حمدى حسن  

 األمين المساعد لواء عبدالهادى رشوان 

 ًا رسميا عميد مهندس أحمد محمود متحدث

 * تقدمت القائمة بالترشح فى قطاع غرب الدلتا فقط

واللواء محمود العيسوي، وجمال دانيال، وإبراهيم أبو عمه "بحيرة"، * تضمن القائمة كال من ثريا فهيم، وأحمد عبداهلل، 

ونادية الطحان، وماجدة عز محمد، وسعيد حرحش، وفوزي بهنس، والسيد عبد المنعم فوزي، وميري كريم، ماجدة أبو 

 ر، وجاكلين نبيل.الخير، إسماعيل شاهين، أميرة عام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ) قائمة نداء مصر ( -2

ائتالف نداء مصر دشن على غرار ائتالف "نداء تونس" الذى فاز باالنتخابات البرلمانية والرئاسية فى تونس وتم التدشين 

لعمل، وحركة أنا ويتكون من  أحزاب المستقلين الجدد، وحقوق اإلنسان والمواطنة، وحراس الثورة، وا  52/05/5102فى 

 المصرى، ونائبات قادمات، وإحنا الشعب، وابنى بلدك .

 * أبرز الشخصيات فى االئتالف

 * مقرر االئتالف " طارق زيدان" رئيس حزب الثورة المصرية 

 * منسق االئتالف عمرو عبد الحكيم عامر نجل المشير عبدالحكيم عامر 

 الدلتا من قبل اللجنة العليا لألنتخاباتتم ترشح الحزب فى قطاع الصعيد فقط بعد استبعاد قائمة غرب 

 أبرز اآلسماء

 الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية

 المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل األسبق

 الدكتور فيصل الواصل البرلمانى السابق 

 تاذ بالجامعة األمريكيةالدكتور محمد شكر ندا األس 

 عامر نجل المشير عبدالحكيم عامر عمرو عبد الحكيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) قائمة التحالف الجمهورى للقوى األجتماعية ( -6

فى قطاع القاهرة  تنافسو 5102العليا سابقا  بداية عام قائمة أسستها تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية 

 وجنوب ووسط الدلتا فقط

 أبرز األسماء فى القائمة

 المستشارة تهانى الجبالى مقرر القائمة ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا 

ووكيل أول جهاز المخابرات العامة السابق 512الفريق حسام خير اهلل رئيس حركة مصر   

المهندس حسن شعبان نائب رئيس حزب الوفد السابق   

 الدكتورة فايقة الرفاعى نائب محافظ البنك المركزى السابق وعضو لجنة الخمسين 

 الدكتورة أنهار حجازى رئيس وحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات

الدكتور عصام محيى الدين أمين عام الطرق الصوفية   

الوطنية بالكنيسة المصرية سمير زكى منسق لجنة المشاركة  

كمال سليمان منسق لجنة المواطنة بالكنيسة   

رضا الغرباوى نقيب الفالحين بكفر الشيخ   

 حسين كامل نقيب الفالحين بالدقهلية

صالح يوسف أمين عام اتحاد الجاليات المصرية بالخارج   

 نانى عبد الشكور نائب رئيس اتحاد البنوك العربية
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 لوطنية المستقلة () كتلة الصحوة ا -7

* تتكون من صحوة األزهريين والصوفيين وصحوة القبائل العربية وصحوة األقباط وصحوة الشباب وصحوة العمال 

 والفالحين وصحوة المرأة . 

 * رئيس كتلة الصحوة الوطنية الشيخ محمد عبد اهلل األسواني 

 * ترشحت القائمة فى قطاع الصعيد فقط 

القائمة جورج قالدة رئيس جمعية المصريين بإيطاليا حسن جمعه عضو أمانه الفالحين بقنا  * ومن ابرز األسماء في

 وعز الرجال حنفي السيد وحسن الجعفري.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنسحبة من األنتخابات( ) قائمة صحوة مصر 

  5102دشنها عبدالجليل مصطفى فى ديسمبر 

 أبرز األسماء بالقائمة :

 عبدالجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغير 

 الدكتور سمير مرقص عضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان

 الدكتور عمار على حسن الباحث فى الشئون السياسية  

 الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد

 .عضو لجنة الخمسين الدكتورة منى ذو الفقار 

 الدكتور مصطفى حجازى مستشار الرئيس السابق عدلى منصور

 محمد نور فرحات الفقيه القانونى والدستورى

 أبرز األحزاب بالقائمة :

 احزاب وهى الدستور والعدل ومصر الحرية والكرامة والتيار الشعبى والتحالف الشعبى( 6تحالف التيار الديمقراطى ) يضم 

  21 – 52تحالف 

 الكتلة الوطنية 

 الحزب المصرى الديمقراطى

 وحزب مستقبل وطن ولكنه أنسحب وأنضم إلى قائمة فى حب مصر 

 حزب األصالح و النهضة 

 * أسباب األنسحاب : 

ادة صة اع*جاء فى بيان القائمة أن سبب االنسحاب األعتراض على قوانين األنتخابات و أجرأت اللجنة العليا لألنتخابات وخا

 الكشف الطبى على المترشحين .

* بينما أرجع الدكتور محمد نور فرحات أحد المرشحين على القائمة إلى أنه "عمل مخابراتي من الدرجة األولى للقضاء على 

 المعارضة فى البرلمان .
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 :فى االنتخابات القوى المشاركة أبرز 

عدد المرشحين فى المرحلة  أسم الحزب

 األولى

المرشحين فى المرحلة عدد 

 الثانية

 0862 0662 مستقليين

 017 002 المصريين األحرار

 71 90 النور

 82 89 مستقبل وطن

 017 77   الوفد الجديد

 65 28 الحركة الوطنية المصرية

 26 27 السالم الديمقراطى

 29 22 المؤتمر

 71 20 حماة وطن

 20 25 الشعب الجمهورى

 57 21 األجتماعىالمصرى الديمقراطى 

 21 52 مصر الحديثة

 52 51 مصر بلدى

 06 02 المحافظين

 02 9 االصالح والتنمية

 7 6 الحرية

 05 9 التجمع الوطنى التقدمى

 

 -: أبرز االسماء المشاركة فى االنتخابات على المقاعد الفردى

 مالحظات الدائرة/ المحافظة الحزب المرشح

  / الجيزة العجوز مستقل عمرو الشوبكى

  العجوزة / الجيزة مستقل عبدالرحيم على

  طلخا/الدقهلية مستقل توفيق عكاشة

  ميت غمر/الدقهلية مستقل مرتضى منصور

  السادات/المنوفية األصالح والتنمية محمد انور السادات

  تال/المنوفية السادات الديمقراطى عفت السادات
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الرئيس السابق لوحدة مكافحة اإلرهاب  زفتى / الغربية األحرارالمصريين  محمد سالمة الجوهرى

 بالمخابرات الحربية

  عابدين/القاهرة المصريين األحرار طلعت القواس

  عابدين/القاهرة مصر العروبة رجب هالل حميدة

 وزير التضامن فى عهد مبارك الشرقية  علي المصيلحى

 الحزب الوطنى وعضو برلمان سابق من رجال العجوزة / الجيزة مستقل سيد جوهر

  العجوزة / الجيزة المصريين األحرار احمد مرتضى منصور

 الحزب الوطنى رجالرجل أعمال من  بوالق/القاهرة المصريين األحرار محمد المسعود

 ضابط مخابرات سابق )الشهير بصقر المخابرات( القاهرة مستقل اللواء تامر الشهاوى

رئيس منتدي الشرق األوسط للدراسات  مدينة نصر/القاهرة مستقل سمير غطاس

 اإلستراتيجية

 مخرج سينمائي القليوبية مستقل خالد يوسف

  الدقهلية الوفد الجديد فؤاد بدراوى

  الباجور/المنوفية مستقل معتز كمال الشاذلى

  الوايلى/القاهرة مستقل محمد ابو حامد

  الجديدة / القاهرةم. المصريين االحرار فاطمة نعوت

 

 * أبرز المقاطعين لألنتخابات :

 حزب الدستور-0

 والجبهة الديمقراطية ( –بجبهتيها ) جبهة احمد ماهر  أبريل 6حركة -5

 حزب الوسط-2

 حزب مصر القوية-2

 حزب البناء والتنمية-2

 االشتراكيين الثورين-6

 حزب الفضيلة-7

 قائمة صحوة مصر وسمح ألعضاءه باالشتراك بصفة مستقلةحزب التحالف االشتراكى بعد انسحاب -8

 حزب االصالة-9

 

 أبرز المنسحبين من االنتخابات البرلمانية :

دون إبداء أسباب  مناخ والزهور والغرب" في بورسعيدمحمد مصطفى شردى حيث اعلن انسحابه فجأة عن الدائرة الثالثة "ال

 واضحة.
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 ولم يشاركوا فى االنتخابات :يونيو  21أبرز المحسوبين على تيار 

 وحيد عبدالمجيد رئيس مركز األهرام للترجمة والنشر، ونائب مدير مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام.

 

 : االنتخابية  الدعاية

دعاية ال تتمثل. وكثيرا االنتخابات السابقةعن القوائم (  –) الفردى مجلس النواب الحالى  اغلب مرشحيلم تختلف دعاية -

لفت واخت . واالعالنات التلفزيونية فى المؤتمرات الجماهيرية والدعاية الورقية وتعليق البوسترات والالفتات فى الشوارع

الدعاية االنتخابية لقائمة " فى حب مصر " وظهر اكثر هذا االختالف فى اعالنات على القنوات التلفزيونية وعرض اغنية 

 لمختلفة أكثر من مرة على مدار اليوم .للقائمة على القنوات ا

افردت برامج التوك شو مساحات واسعة للمتحدثين والمرشحين المنتمين لقائمة " فى حب مصر " بشكل أكبر من باقى -

 القوائم .

 اةشنت الصحف وبرامج التوك شو واالحزاب هجوم حاد على حزب النور واتهموه بأنه بوابة االخوان للعودة مرة أخرى للحي-

 السياسية من خالل البرلمان .

حدثت اتهامات متبادلة بين قائمة فى حب مصر وقائمة الجبهة المصرية وتيار االستقالل فى المرحلة األولى من  -

 االنتخابات فى تصريحات صحفية ومداخالت ومقابالت على برامج التوك شو .

ف الجمهورى للقوى المجتمعية فى المرحلة الثانية من حدثت اتهامات متبادلة بين قائمة فى حب مصر وقائمة التحال -

 االنتخابات  فى تصريحات صحفية ومداخالت ومقابالت على برامج التوك شو .
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 االنتخابيةالنتائج 

 نسبة الحضور : 

 االرقام الخاصة بنسب الحضور بحسب اللجنة العليا لألنتخابات أوال 

 

 األولالمرحلة األولى الجولة 

 292ألفا و 571ماليين و 7، ومن أدلوا بأصواتهم 222ألف و 215مليونا و 57عدد الناخبين فى محافظات المرحلة األولى بلغ 

صوتا  692266، واألصوات الباطلة % 91.26صوتا بنسبة  6282058، واألصوات الصحيحة % 56.26ناخًبا، بنسبة مشاركة 

 .%9.22بنسبة 

 

 األعادةالمرحلة األولى جولة 

ماليين  2ناخًبا، صوت منهم  208ألًفا و 285مليوًنا و 52دوائر بلغ  2عدد الناخبين فى محافظات المرحلة األولى بعد حذف 

أكتوبر و صدرت أحكام من القضاء اإلدارى بإلغاء االنتخابات  59وتم أعالن النتيجة النهائية فى  .%50.70ألًفا، بنسبة  222و

 باإلسكندرية" و"دمنهور بالبحيرة" و"الواسطى" و"مركز بنى سويف" بمحافظة بنى سويف.دوائر هم" الرمل  2فى 

ديسمبر الجارى  6و 2قررت اللجنة العليا لالنتخابات إعادة السباق فى الدوائر األربعة ) الدوائر الموقوفة ( على مدار يومى -

ديسمبر  02و 02على أن تجرى جولة اإلعادة يومى  ديسمبر بالنسبة للداخل، 7و 6بالنسبة للمصريين فى الخارج، ويومى 

مقعًدا بالنظام الفردى، من  02مرّشًحا على  072ديسمبر بالداخل.ويتنافس فى هذه الدوائر  06و 02للمصريين بالخارج و

 مقعًدا بالمرحلة األولى من االنتخابات. 556إجمالى 

 

 المرحلة الثاية الجولى األولى

، وأن من حضر منهم للتصويت 552ألف و 512مليون و 58شوف االنتخابات بالمرحلة الثانية عدد الناخبين المقيدين بك

، وذلك بعد ضم أصوات المصريين فى الخارج لهم، والتى % 59.82ناخبا بنسبة حضور بلغت  00ألف و 205مليون و 8بلغ 

 .ناخبا 020ألف و 27بلغت 

 

 المرحلة الثانية جولة األعادة

 509ألفا و 07واألصوات الصحيحة  286ناخبين وبلغت األصوات الباطلة  612ألفا و 07عدد من صوتوا  المصريين فى الخارج

ناخبين، وعدد من أدلوا  212ألفا و 02مليونا و 58.داخل مصر عدد المقيدين الذين يحق لهم التصويت فى اإلعادة 

 .%55.2ناخبا بنسبة  978ألفا، و 522ماليين و 6بأصواتهم، 

 

 شاركةمتوسط الم

ن %58.2ناخبا، بنسبة  765ألف و 786مليون و 22ناخبا، من  01ألف و 516مليون و 02متوسط المشاركة فى المرحلتين 

 .حزبيا بعضوية مجلس النواب 529مستقال و 206كذلك فوز 
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 االرقام الخاصة بالمركز المصري لدراسات اإلعالم والرأي العام " تكامل مصر "ثانيا 

 

 الجولة األولىالمرحلة األولى 

قدر المركز حجم المشاركة في الجولة األولى لالقترع وحتى إغالق اللجان االنتخابية بنهاية اليوم الثاني لالنتخابات، بنسبة 

 الف ناخب تقريبًا. 988من عدد المقيدين بالجداول بإجمالي  2.6%

 

 المرحلة األولى جولة األعادة

من  %٢3١دة وحتى إغالق اللجان االنتخابية بنهاية اليوم الثاني لالنتخابات، بنسبة قدر المركز حجم المشاركة في جولة اإلعا

 الف ناخب تقريبًا. ٢١١عدد المقيدين بالجداول بإجمالي 

 

 المرحلة الثاية الجولى األولى

نسبة المشاركة  ألف ناخب، ما يجعل ٥٩٥قدر المركز أّن حجم المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية بيومي االقتراع بلغ 

 مقارنًة بحجم المقيدين بالجداول االنتخابية في محافظات المرحلة. ٪٢في انتخابات المرحلة تقدر بأقل من 

 

تقرير بنسب  المركز المصري لدراسات اإلعالم والرأي العام " تكامل مصر "لم يصدر   المرحلة الثانية جولة األعادة

 المشاركة.
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 -:  الفائزين فى االنتخابات

 

 -القوائم :

 051فازت قائمة فى حب  مصر بجميع المقاعد المخصصة لألنتخاب فى المرحلتين بنظام القوائم المغلقة ومجموعهم  -

 مقعد .

 

 -المستقلين :

 . %26.9مستقال فى البرلمان بنسبة  207فوز  -

 قائمة فى حب مصر .فى  21مستقل على مقاعد الفردى باالضافة إلى  012فى المرحلة األولى فاز  -

 فى قائمة فى حب مصر . 21مستقل على مقاعد الفردى باالضافة الى 027فى المرحلة الثانية فاز  -

 

  -االحزاب :

 : % 22.0حزب كالتالى بنسبة  06مقعد مقسمة على  529حصلت األحزاب على  -

 نسبة مئوية القائمة الفردى عدد المقاعد اسم الحزب الترتيب

 % 00.70 8 27 62 األحرارالمصريين  0

 % 9.11 8 25 21 مستقبل وطن 5

 % 8.00 8 27 22 الوفد 2

 % 2.16 8 9 07 حماة وطن 2

 % 5.22  02 02 الشعب الجمهورى 2

 % 5.06 2 8 05 المؤتمر 6

 % 5.06  05 05 النور 7

 % 0.18 2 0 6 المحافظين 8

 % 1.91  2 2 الحركة الوطنية 9

 % 1.91  2 2 الديمقراطىالسالم  01

 % 1.75  2 2 المصرى الديمقراطى 00

 % 1.75  2 2 الحرية 05

 % 1.22  2 2 مصر بلدى 02

 % 1.22  2 2 مصر الحديثة 02

 % 1.08  0 0 التجمع 02

 % 1.08  0 0 األصالح والتنمية 06
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Chart Title
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 ابرز الفائزين فى االنتخابات 

 الحزب المرشح  الحزب المرشح

 مستقل سامح سيف اليزل مستقل عبدالرحيم على

 حماة وطن كمال عامر مستقل توفيق عكاشة

 مستقل طاهر أبو زيد مستقل مرتضى منصور

 حزب المحافظين أكمل احمد رشدى قرطام المصريين األحرار محمد سالمة الجوهرى

 مستقل محمود بدر مستقل علي المصيلحى

 مستقل احمد سعيد األحرار المصريين احمد مرتضى منصور

 مستقل محمد مصطفى السالب المصريين األحرار محمد المسعود

 مستقل طارق الخولى مستقل اللواء تامر الشهاوى

 مستقل أسامة هيكل مستقل سمير غطاس

 مستقلة مارجريت عاذر مستقل خالد يوسف

 المصريين االحرار عماد جاد الوفد الجديد فؤاد بدراوى

 مستقل مصطفى بكرى مستقل معتز كمال الشاذلى

 حزب المؤتمر محمد العرابى مستقل محمد ابو حامد

 مستقلة آمنة محمد نصير حزب الوفد احمد كمال حافظ السجينى

 مستقلة سحر الهوارى مستقلة سحر طلعت مصطفى

 مستقل هشام محمد عمارة مستقل محمد فرج عامر

 

 

 -البرلمان :التمثيالت داخل 

نائبا قبطيا باالنتخاب بخالف ما قد يتضمنه الكوتة المخصصة لرئيس الجمهورية بالتعيين في المجلس وفًقا  26فوز -

 %6.29بنسبة  مقعد ضمن قائمة فى حب مصر (. 52مقعد فردى و  05للدستور )

 % 02.22بنسبة  قوائم فى حب مصر (.مقعد ضمن  26مقعد فردى و  08نائبة فى البرلمان بدون الكوتة )  72فوز  -

بالمرحلة  57بالمرحلة األولى و  25من جنراالت الجيش والشرطة المتقاعدين بمختلف محافظات الجمهورية)  70فوز  -

 % 05.79بنسبة  ضمن قائمة فى حب مصر (.  05الثانية و 

 % 51.91بنسبة  . رجل أعمال 006فوز  -
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 الرشاوى االنتخابية :

أجمع عدد من أساتذة القانون الدستورى والخبراء بمجال مراقبة شهدت هذه االنتخابات اكبر قدر من الرشاوى االنتخابية و 

االنتخابات على خطورة تأثير الرشاوى االنتخابية على نتائج العملية االنتخابية وإرادة الناخب المصرى، ووجه بعضهم 

تقصير فى تطبيق القانون والتعامل باستهانة مع ظاهرة الرشاوى االنتخابية بالرغم االتهامات للجنة العليا لالنتخابات بال

 من نص القانون على عقوبات تلك الجرائم.
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 مجلس النواب المصرى

 

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب المصرى

 

 : واختصاصاتهالجان مجلس النواب 

يشترط على كل نائب جديد أن يحدد رغبته فى اللجنة التى يريد االنضمام إليها، وتشكل اللجان النوعية فى بداية كل دور 

أن يشترك  بموافقة مكتب المجلس  للعضوانعقاد عادى من عدد من األعضاء، بناء على اقتراح مكتب المجلس، ويجوز 

وتخّصصه، وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيًسا ووكيلين وأميًنا للسر، وتعاون هذه  فى لجنة ثانية لإلفادة من خبرته

اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وتتولى كل منها الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات 

ًقا فضوعات التى يحيلها إليها المجلس والقوانين واالقتراحات بمشروعات القوانين والقرارات بقوانين، وغير ذلك من المو

 لجنة وهم : 09. ويتكون مجلس النواب من لتخصصاتها النوعية المختلفة

 

 : لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

تختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باألمور ذات الشأن الدستورى والالئحة الداخلية للمجلس والتشريعات المكملة 

والتشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية، ومعاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية، كما للدستور، 

 تتناول اللجنة مسائل الحصانة البرلمانية.

 

 : لجنة الخطة والموازنة

للجهاز المركزى تختص اللجنة بدراسة الخطة والموازنة العامة للدولة، والموازنات األخرى، والتقارير السنوية والدورية 

للمحاسبات، وتقاريره عن الحسابات الختامية والتشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم واألنظمة المالية، وتنظر 

أيًضا موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة 

  .بالتخطيط وبالمالية

 

 : لجنة الشؤون االقتصادية

تختص هذه اللجنة النوعية بنظر السياسة االقتصادية ومسائل النقد واالئتمان واالدخار وسياسة األجور واألسعار والتأمين 

والقروض، وشؤون التجارة الداخلية والتموين والتوزيع واالستهـــالك والتعاون االستهالكى، وشؤون التجارة الخارجية 

واالتفاقات االقتصادية والتجارية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاصات الوزارات واألجهزة والتشريعات 

  .المختصـة باالقتصاد والتعاون االقتصادى

 

 

 

http://www.parliament.gov.eg/Bylaws_home.aspx
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 : لجنة العالقات الخارجية

ة الخارجي تهتم لجنة العالقات الخارجية فى مجلس النواب بدراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، والسياسة

للجمهورية، والمؤتمرات الدولية، والعالقات الدولية، واالتفاقات والمعاهدات السياسية، كما تشارك فى المحادثات التى 

تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية والتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى، وتشارك 

  .انية الخاصة بالسياسة الخارجيةأيًضا فى استقبال الوفود البرلم

 

 : لجنة الشؤون العربية

تختص لجنة الشؤون العربية بالعالقات مع الدول العربية وشؤون جامعة الدول العربية ومنظماتها، والشؤون الخاصة 

  .ة المشتركةباالتحاد والوحدة واالتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية، والجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربي

 

 : لجنة الدفاع واألمن القومى والتعبئة القومية

تختص لجنة الدفاع بأمن الدولة الخارجى وشؤون األمن الداخلى ومكافحة الجريمة، وشؤون القوات المسلحة والدفاع المدنى 

  .والدفاع الشعبى والطوارئ، والتشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة

 

 : لجنة االقتراحات والشكاوى

تختص هذه اللجنة بدراسة االقتراحات بمشروعات قوانين أو برغبات، والتى ُتقّدم من أعضاء المجلس والعرائض التى 

تقدم إلى اللجنة من المواطنين، أو التى تحال إليها من جهة االختصاص، كما تستقبل المواطنين لدراسة ما يعرضون من 

 العمل على حّلها.شكاوى أو مشاكل و

 

 : لجنة القوى العاملة

تهتم لجنة القوى العاملة فى المجلس بنظر أمور العمالة، وعالقات العمل واإلدارة العمالية والكفاية اإلنتاجية والتشريعات 

ماعية الجتالعمالية، والتشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام، والتشريعات المنظمة للتأمينات ا

  .وشؤون النقابات

 

 : لجنة الصناعة والطاقة

تختص لجنة الصناعة والطاقة بالخطة العامة لإلنتاج الصناعى، وتقويم مشروعاته، والخطة العامة لكهرباء الجمهورية، 

السياسة وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها هى وغيرها من مصادر الطاقة، وكذا 

  .البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، وتختص أيًضا بنظر السياسة العامة للتنمية واستغالل الثروة المعدنية

 

 : لجنة الزراعة والرى

تختص باإلنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية واإلصالح الزراعى، واستصالح األراضى، والجمعيات التعاونية 

  .واالئتمان الزراعى، والرى والصرف، إضافة بآليات النهوض بالقرية المصرية والعمال الزراعيينالزراعية، 
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 : لجنة التعليم والبحث العلمى

تختص لجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس النواب المصرى بأمور التعليم بكل أنواعه وصوره ومراحله، فى المدارس 

  .كز البحث العلمى وفصول ومؤسسات محو األميةوالجامعات والمعاهد، كما تهتم بمرا

 

 : لجنة الشؤون الدينية واالجتماعية واألوقاف

تنظر هذه اللجنة األمور المتعلقة بالشؤون الدينية وشؤون الدعوة اإلسالمية والمساجد ودور العبادة والرعاية االجتماعية 

يل االجتماعى ورعاية المعاقين والضمان االجتماعى واإلغاثة والدفاع االجتماعى ورعاية األحداث واألسرة والطفولة والتأه

 والجمعيات والمؤسسات الخيرية واالجتماعية والتنمية االجتماعية.

 

 : لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة

الفنون بتختص لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة بالخدمات الثقافية وبالعمل اإلعالمى بأنواعه المختلفة، كما تهتم أيًضا 

  .واآلداب واآلثار والسياحة

 

 : لجنة الشؤون الصحية والبيئة

تختص هذه اللجنة بالخدمات الصحية والوقائية والعالجية والدوائية والتأمين الصحى، والتثقيف الصحى، واإلسعاف 

هد العليا، ومكافحة والطوارئ الصحية، والتمريض والرعاية الصحية لطالب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعا

  .األمراض المتوطنة واألوبئة، كما تنظر شؤون حماية البيئة ومكافحة التلوث

 

 : لجنة النقل والمواصالت

تختص لجنة النقل والمواصالت بشؤون النقل البرى والجوى والبحرى والنهرى، وشؤون قناة السويس والموانئ والطرق 

 لالسلكية.والكبارى والبريد والمواصالت السلكية وا

 

 : لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير

تدرس ما يتعلق بالتعمير الحضرى والريفى، واإلسكان والتشييد، والتعاون اإلسكانى والمرافق العامة ومواد البناء، 

  .والتخطيط العمرانى وشؤون التنمية والتعمير والمدن الجديدة

 

 : لجنة اإلدارة المحلية والتنظيمات الشعبية

تختص هذه اللجنة النوعية بمجلس النواب المصرى بكل الشؤون والتفاصيل المتعلقة باإلدارة المحلية والمجالس الشعبية 

  .والمحلية، والتنظيمات الشعبية، وقوانين وتشريعات اإلدارة المحلية

 

 : لجنة الشباب

الروحية والرياضية، واألندية ومراكز الشباب، تنظر لجنة الشباب بمجلس النواب كل ما يتعلق برعاية الشباب والتربية 

 والمجلس األعلى لرعاية الشباب والرياضة، واالتحادات الرياضية، والمسابقات والفعاليات الرياضية.
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 : لجنة حقوق اإلنسان

ير وتقارتختص هذه اللجنة بالتشريعات المتصلة بحقوق اإلنسان، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى اإلنسانى، 

المجلس القومى لحقوق اإلنسان، والشكاوى التى ُتقّدم من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق اإلنسان، وغير 

 ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان.

 

 الفئات العمرية لنواب البرلمان :

ن تعتبر من س ت إن الفئة األعلى بين النوابر رئيس الوزراء لشئون االنتخاباقال تقرير أعده اللواء رفعت قمصان، مستشا

إلى  26نائبا من سن  055عاما، و 22إلى  52نائبا من سن  22حيث تشير األرقام إلى أنه يوجد بمجلس النواب الجديد  الشباب

 عاما. 61نائبا أكبر من  88عاما، و 61إلى  26نائبا من سن  99عاما، و 22إلى  26نائبا من سن  095عاما، و 22
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 : المؤهالت العلمية للنواب

نواب يحملون درجة مؤهالت عليا،  212نواب يحملون درجة درجة الماجستير، و 01نائبا يحملون درجة الدكتوراه، و 58هناك 

 نائبا يحملون درجة درجة التعليم األساسى. 21نائبا يحملون مؤهالت متوسط، و 85و

 

 
 

  



 
 
 

 

 االنتخابات البرلمانية 28   05/02/ 5102

 

 ملحق
5102 أسماء أعضاء برلمان العسكر  

 نتماء الحزبىاال مقعد المرحلة السن المحافظة االسم م

قائمة قطاع  الثانية   المنوفية اميرة ابراهيم احمد رفعت 1

 القاهرة

 اإلصالح والتنمية

قائمة قطاع  الثانية   شمال سيناء سالمه سالم سالمان سالم 2

 شرق الدلتا

 اإلصالح والتنمية

 اإلصالح والتنمية فردى الثانية   المنوفية محمد انور احمد عصمت السادات 3

 التجمع الوطنى التقدمى فردى الثانية   السويس عبد الحميد محمد كمال عبد الحميد 4

 الحركة الوطنية المصرية فردى األولى 50 األسكندرية سمير عبد المحسن محمد سعد البطيخى 5

 الوطنية المصريةالحركة  فردى الثانية   الغربية محمد سعد بدراوي عوض 6

 الحركة الوطنية المصرية فردى الثانية   كفر الشيخ عمر احمد عبدالعليم دوير 7

 الحركة الوطنية المصرية فردى الثانية   الغربية مصطفي راغب علي ابو زيد  8

 الحرية فردى األولى 47 قنا معتز محمد محمود علي حسن 9

 الحرية فردى الثانية   القليوبية محمد عطيه ابراهيم الفيومى  10

 الحرية فردى الثانية   القليوبية صالح محمد حسب هللا احمد 11

الحزب الديمقراطى  فردى األولى 51 الجيزة نشوي حسن علي عبدالعال الديب 12

 الناصرى

 السالم الديمقراطى فردى األولى 48 البحيرة عماد فؤاد محروس ناصف 13

 السالم الديمقراطى فردى األولى 43 الجيزة خميس حساسينسعيد سعد سعيد  14

 السالم الديمقراطى فردى الثانية   الغربية حماده احمد ابراهيم القسط 15

 السالم الديمقراطى فردى الثانية   الغربية نعمت رشاد محمد احمد قمر 16

 السالم الديمقراطى فردى الثانية   المنوفية عبد الحميد محمد عبد الحميد الشيخ 17

 الشعب الجمهورى فردى األولى 63 األسكندرية حسن خير هللا عبد العزيز عبيد هللا 18

 الشعب الجمهورى فردى األولى 41 األقصر احمد حسن عطيت هللا فرشوطى 19

 الشعب الجمهورى فردى األولى 62 الجيزة محمد صالح صالح ابو هميله 20

 الشعب الجمهورى فردى األولى 33 المنيا حسانين ابو المكارمحسانين عبد العزيز  21

 الشعب الجمهورى فردى األولى 62 المنيا احمد فرغلى محمد منير يوسف على 22

 الشعب الجمهورى فردى األولى 51 أسيوط مديح سيد عمار زناتي 23

 الشعب الجمهورى فردى األولى 37 أسيوط محمد على عمر رشوان 24

 الشعب الجمهورى فردى األولى 59 بني سويف عبد الحميد محمد تمام كسابمحمد  25

 الشعب الجمهورى فردى األولى 52 سوهاج احمد هريدي محمود محمد 26

 الشعب الجمهورى فردى األولى 42 سوهاج هشام محمد محمود محمد الشطورى 27

 الشعب الجمهورى فردى األولى 45 قنا محمد محمد سليم محمد 28

 الشعب الجمهورى فردى الثانية   الدقهلية خالد خالد محمد عبدالعال حماد 29

 الشعب الجمهورى فردى الثانية   الدقهلية مكرم السيد المتولى رضوان 30

 الصرح المصرى الحر فردى األولى 53 أسيوط عبد الكريم محمد زكريا علي 31

 المحافظين فردى األولى 50 الجيزة ايهاب عبدالخالق احمد الخولي 32

قائمة قطاع  الثانية   القاهرة اكمل احمد رشدى مهدى قرطام 33

 القاهرة

 المحافظين

قائمة قطاع  الثانية   القاهرة محمد وهب هللا محمد على 34

 القاهرة

 المحافظين

قائمة قطاع  الثانية   كفر الشيخ هالة فوزى ابراهيم ابو السعد 35

 القاهرة

 المحافظين
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قائمة قطاع  الثانية   دمياط ايفلين متى بطرس زخاري 36

 شرق الدلتا

 المحافظين

قائمة قطاع  الثانية   جنوب سيناء سارة صالح عبدالمطلب محمد 37

 شرق الدلتا

 المحافظين

المصرى الديمقراطى  فردى األولى 54 الجيزة ايهاب منصور بسطاوي منصور 38

 اإلجتماعى

المصرى الديمقراطى  فردى األولى 44 أسيوط عبدالعال محمدعبدالرحمن جمال  39

 اإلجتماعى

المصرى الديمقراطى  فردى األولى 60 سوهاج نور الدين عبدالرازق عبدالمجيد عبدالرحمن 40

 اإلجتماعى

المصرى الديمقراطى  فردى الثانية   القاهرة خالد محمد عبد العزيز محمد شعبان 41

 اإلجتماعى

 المصريين االحرار فردى الثانية   القاهرة ابراهيم محموداحمد على  42

 المصريين االحرار فردى الثانية   القاهرة محمد احمد مسعود عفيفى 43

 المصريين االحرار فردى الثانية   القاهرة منى جاب هللا عبدهللا غالى 44

 االحرارالمصريين  فردى الثانية   القاهرة خالد عبدالعزيز فهمى محمد 45

 المصريين االحرار فردى الثانية   القاهرة رضا احمد سليمان البلتاجى 46

 المصريين االحرار فردى الثانية   الدقهلية ايناس ابراهيم عبدالحليم متولى 47

 المصريين االحرار فردى الثانية   الشرقية ثروت محمد فكرى فؤاد سويلم 48

 المصريين االحرار فردى الثانية   الشرقية محمد عبد الحليم محمد فهمي  49

 المصريين االحرار فردى الثانية   الغربية سعيد محمد السيد طعيمه 50

 المصريين االحرار فردى الثانية   الغربية عبد المنعم ابراهيم ابراهيم شهاب 51

 المصريين االحرار فردى الثانية   الغربية نبيل محمد رياض ابو باشا 52

 المصريين االحرار فردى الثانية   الغربية حامد جالل حامد جهجه 53

 المصريين االحرار فردى الثانية   القليوبية محمد صدقي محمد أحمد هيكل 54

 المصريين االحرار فردى الثانية   المنوفية احمد رفعت محمد سعيد 55

 االحرارالمصريين  فردى الثانية   المنوفية سامى محمد حسن المشد 56

 المصريين االحرار فردى الثانية   القاهرة عاطف محمد بيومى مخاليف 57

 المصريين االحرار فردى الثانية   الغربية محمد سالمة توفيق ابو زيد الجوهري 58

قائمة قطاع  األولى 31 االسكندرية مى محمود أحمد إبراهيم عبدهللا 59

 غرب الدلتا

 المصريين األحرار

قائمة قطاع  األولى 53 الجيزة جاد بدرس بدروسعماد  60

 الصعيد

 المصريين األحرار

قائمة قطاع  األولى 55 المنيا مرفت موسى حنا بخيت 61

 الصعيد

 المصريين األحرار

قائمة قطاع  األولى 51 المنيا مجدي ملك مكسيموس عبد المالك 62

 الصعيد

 المصريين األحرار

قائمة قطاع  األولى 48 قنا السمان الشعينىعبدالنبى محمد عبدالنبى  63

 الصعيد

 المصريين األحرار

 المصريين األحرار فردى األولى 53 األسكندرية طارق السيد محمود احمد حسنين 64

 المصريين األحرار فردى األولى 34 األسكندرية ابراهيم عبد الوهاب محي الدين أبو احمد 65

 المصريين األحرار فردى األولى 61 األسكندرية محمد رمضان محمد عبد الغفار 66

 المصريين األحرار فردى األولى 51 األقصر احمد يوسف احمد ادريس 67

 المصريين األحرار فردى األولى 49 األقصر خالد عبدالمنعم فراج عبدالرحيم مجاهد 68

 المصريين األحرار فردى األولى 38 األقصر محمد محمود يسين ابوالسعود 69

 المصريين األحرار فردى األولى 54 البحر األحمر حمادة محمد عبدهللا محمد 70

 المصريين األحرار فردى األولى 60 البحيرة احمد سليمان احمد عبد هللا خليل 71
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 المصريين األحرار فردى األولى 47 البحيرة محمد الدامي عبد العزيز الدامي 72

 المصريين األحرار فردى األولى 33 الجيزة احمد مرتضي احمد منصور 73

 المصريين األحرار فردى األولى 48 الجيزة عالء السعيد ابراهيم عابد 74

 المصريين األحرار فردى األولى 57 الجيزة احمد احمد يوسف عبد الدايم 75

 المصريين األحرار فردى األولى 57 الجيزة ايمن احمد حسين ابوالعال 76

 المصريين األحرار فردى األولى 51 المنيا حسن ابراهيمرياض عبد الستار  77

 المصريين األحرار فردى األولى 60 المنيا حسن احمد محمد حسن 78

 المصريين األحرار فردى األولى 42 المنيا اشرف جمال شحاته مرسى 79

 المصريين األحرار فردى األولى 56 المنيا توحيد تامر على موسى 80

 المصريين األحرار فردى األولى 34 المنيا موسى ديابشريف نادى  81

 المصريين األحرار فردى األولى 56 المنيا السيد مجدي معتمد محمد سعداوي 82

 المصريين األحرار فردى األولى 61 الوادي الجديد داود سليمان محمد قنديل 83
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