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 : عدد المرشحين المستقلين مقابل عدد المرشحين الحزبين  أولا 

 علي مستوي الجمهورية من حيث االنتماء السياسي 
ن  تصنيف المرشحي 

ن  ن الحزبي  ن  عدد المرشحي  ن المستقلي   عدد المرشحي 

879 3127 

 

 ابحسب نوع ترشحهم في كل محافظة علي حد  2020: تصنيف مرشحي انتخابات مجلس النواب ثانياا 

ي كل محافظة  
ن
ن ف  التصنيف السياسي للمرشحي 

ن  اسم المحافظة   ن الحزبيي  ن  عدد المرشحي  ن المستقلي   عدد المرشحي 

 339 100 القاهرة  

 190 36   القليوبية

 139 27 المنوفية  

 158 32 الغربية  

قية    171 65 الشر

 300 نيا   الدقهلية  

 121 29 كفر الشيخ 

ة    153 47 البحي 

 172 49 اإلسكندرية  
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 24 6 مرسي مطروح  

 77 12 دمياط  

 40 10 بورسعيد  

 28 5 السويس  

 93 23 اإلسماعيلية  

 25 9 شماء سيناء  

 8 3 جنوب سيناء  

 24 10 البحر األحمر  

ة   ن  292 72 الجي 

 58 24 الفيوم  

ي سويف 
 72 25 بنن

 137 55 المنيا  

 126 36 أسيوط 

 138 57 سوهاج 

 101 37 قنا 

 61 16 األقرص 

 62 28 اسوان  

 18 7 الوادي الجديد  
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 من اجمالي األحزاب المشهرة في مصر   2020: نسبة تمثيل األحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب ثالثاا 

 األحزاب 

ي مرص 
ن
ي االنتخابات  عدد األحزاب ف

ن
 عدد األحزاب المشاركة ف

108 36 

 

 

 : تمثيل عدد األحزاب مرشحي األحزاب  رابعاا 

ن  اسم الحزب   عدد المرشحي 

 285 مستقبل وطن 

 120 حماة الوطن 

 67 الوفد الجديد 

 59 الجمهوري الشعب 

 50 الحرية

 45 المؤتمر 

ن   26 المحافظي 

 22 القومي مرص 

 20 الحركة الوطنية المرصية 

 18 االجتماعي  الديمقراطي  المرصي

ن   17 المرصيي 

ن األحرار   17 المرصيي 

 14 النور 

 13 الديمقراطي الجيل 
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 11 ابناء مرص

ي التجمع 
 11 التقدمي  الوطنن

 10 المرصي التحرير 

 8 اإلصالح والتنمية 

 8 اإلصالح والنهضة 

 8 مرص المستقبل 

ي   6 للعدل والمسـاواة العرب 

 6 الغد 

 5 العدل 

 5 مرص الحديثة 

 5 نداء مرص 

 4 النرص 

 3 االتحاد

 3 الريادة

 3 صوت الشعب 

ن  اكيي   2 األحرار االشير

ي التحالف  اكي  الشعن 
 2 االشير

 2 الحر  المرصيالرصح 

 1 ارادة جيل 

 1 األحرار الدستورين الجديد 

 1 حقوق االنسان والمواطنة

 1 بلدي مرص 
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 اعلي خمس أحزاب من  حيث عدد المرشحين  : خامساا 

ن  ي اعداد المرشحي 
ن
 اعلي خمس أحزاب ف

ن  اسم الحزب   عدد المرشحي 

 285 مستقبل وطن 

 120 حماة الوطن 

 67 الوفد الجديد 

 59 الشعب الجمهورى 

 50 الحرية

 

 : اقل خمسة أحزاب من حيث عدد المرشحين  سادساا 

ن  5اقل  ي عدد المرشحي 
ن
 أحزاب ف

ن  الحزباسم   عدد المرشحي 

 2 الحر  المرصي الرصح 

 1 ارادة جيل 

 1 األحرار الدستورين الجديد 

 1 حقوق االنسان والمواطنة 

 1 مرص بلدى 
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ن  علأ: سابعاا  ن حزبي   خمس محافظات لمرشحي 

ن  اسم المحافظة  ن الحزبيي   عدد المرشحي 

 100 القاهرة  

ة   ن  72 الجي 

قية    65 الشر

 59 الدقهلية  

 57 سوهاج
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ن  قلأ: ثامناا  ن حزبي   خمس محافظات لمرشحي 

ن  المحافظة  عدد المرشحي 

 9 شماء سيناء  

 7 الوادي الجديد  

 6 مرسي مطروح  

 5 السويس  

 3 جنوب سيناء 

 

ن : تاسعاا  ن الحزبيي  ن من اصل كافة المرشحي   عدد المرشحات النساء الحزبيي 

ن من اصل   ن عدد المرشحات النساء الحزبيي  كافة المرشحي 
ن   الحزبيي 

 الذكور النساء  

36 843 
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 : ترتيب الدوائر وفق عدد المرشحين المستقلين  عاشراا 

ن  ن المستقلي   ترتيب المحافظات وفق عدد المرشحي 
 339 القاهرة  

 300 الدقهلية 

ة  ن  292 الجي 

 190   القليوبية

 172 اإلسكندرية 

قية    171 الشر

 158 الغربية 

ة   153 البحي 

 139 المنوفية  

 138 سوهاج 

 137 المنيا 

 126 أسيوط

 121 كفر الشيخ  

 101 قنا 

 93 اإلسماعيلية 

 77 دمياط  

ي سويف
 72 بنن

 62 اسوان  

 61 األقرص  

 58 الفيوم 

 40 بورسعيد 

 28 السويس  

 25 شماء سيناء  

 24 البحر األحمر 

 24 مرسي مطروح  

 18 الوادي الجديد 

 8 جنوب سيناء  

 


