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 ٢٠٢٠ سنة  نوفمبر٢١ فى ) مكرر( ٤٧ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢
  اهليئة الوطنية لالنتخابات  

  م ٢٠٢٠  لسنة٨٧قرار اهليئة الوطنية لالنتخابات رقم 
  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  ٥٣وعلى قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقـم        
  اإلجرائى والزمنى النتخابات مجلس النواب ؛

بتنظـيم إجـراءات     ٢٠٢٠ة   لـسن  ٥٩وعلى قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم       
  النواب ؛تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس 

 بشأن إعـالن نتيجـة   ٢٠٢٠ة   لسن ٨٦وعلى قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم       
  ؛) الجولة األولى من المرحلة الثانية(انتخابات مجلس النواب 

مدير اإلدارة العامة لالنتخــابات بـوزارة الداخليـة   / وعلى كتاب السيد اللـواء 
   ؛١٩/١١/٢٠٢٠ المؤرخ ١٦٩٢رقم 

   إدارة الهيئـة الوطنيـة لالنتخابـات بجلـسته المعقـودة           وعلى موافقة مجلـس   
  .٢١/١١/٢٠٢٠بتاريخ 
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٣

  :ررــــــق

)املادة األوىل (   

) هشام عبد الواحـد   (هشام محمد عبد الواحد أبو المجد وشهرته        / تصعيد المرشح   
 محافظـة المنوفيـة     - حزب مستقبل وطن عن الدائرة الثانية ومقرها مركز قويسنا           -

 منير محمد محمود مندور ، لخوض جولـة  /بالنظام الفردى ، بدالً من المرشح المتوفى      
  .اإلعادة من المرحلة الثانية طبقًا للكشف المرفق والترتيب الوارد به 

)املادة الثانية (   

وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه  ، جريدة الرسميةالى نشر هذا القرار في.  
  م٢١/١١/٢٠٢٠صدر فى 

  اتنتخابالهيئة الوطنية لال رئيس  
  الشني إبراهيم /ىالقاض

  نائب رئيس محكمة النقض
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٤

   م٢٠٢٠كشف بأمساء املرشحني النتخابات جملس النواب 

  لخوض جولة اإلعادة من المرحلة الثانية

   محافظة المنوفية- رها مركز قويسنا ومق) الثانية(الدائرة 

 االنتماء   المرشح وشــهرتهمــسا م

١ 
  علبتبدالحكيم محمد البيومى سليمان الع

 علب توشهرته عبدالحكيم ال
 مستقل

      

٣  
  عصمت عبد الفتاح يس زايد

  وشهرته عصمت زايد
  مستقل

٤  
  محمد حمدى عبد الحليم على موسى

  وشهرته محمد حمدى موسى
  مستقل

٥  
  هشام محمد عبد الواحد أبو المجد

  وشهرته هشام عبد الواحد
  مستقبل وطن

  اتنتخابالهيئة الوطنية لال رئيس
  الشني إبراهيم /ىالقاض

  نائب رئيس محكمة النقض
  

  
  

  ١٢٠٩ – ٢١/١١/٢٠٢٠ – ٢٠٢٠ / ٢٥٤٠١ الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ٢٠٢٠ / ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 


