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 : مقدمة 

 للجداول املعلنة من الهيئة الوطنية للالنتخابات فقد كانت دعوة الناخبين لالنتخاب يوم الخميس 
ً
، وكان موعد  2020سبتمبر  10وفقا

، اعالن كشوف املترشحين ورموزهم ، وقد تم   2020سبتمبر  26سبتمبر إلى  17أيام ابتداًء من   10تلقى وفحص طلبات الترشح ملدة 

محكمة القضاء  تفصل. ، وقد  2020 سبتمبر 29-27 في الفترة من ملدة ثالثة أيام  عليها امام محكمة القضاء اإلداري  وبدء الطعن 

 للموعد بالجداول املعلنة خالل اإلداري في الطعون 
ً
 . ، 2020أكتوبر  2سبتمبر الى  30ثالثة أيام من  وفقا

ابات برئاسة املستشار الشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رسميا القائمة النهائية أعلنت الهيئة الوطنية لالنتخوقد أعلنت 

بأسماء املرشحين النتخابات مجلس النواب، وذلك بعد االنتهاء من مراجعة كافة األحكام الصادرة من املحكمة اإلدارية العليا بمجلس 

  4032مجلس النواب واشتملت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات  .الدولة
ً
 .قوائم بنظام القائمة 8بنظام الفردي، و مرشحا

 خالل املدة  40، حيث تلقت الهيئة الوطنية لالنتخابات ما يقرب من  2020أكتوبر  7وكان آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 
ً
تنازال

 املحددة لتلقى التنازالت. 

لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعالن على يد محضر أو "أنه  ينص على قانون انتخابات مجلس النواب وتعديالته ومن املعلوم أن

بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية لالنتخابات ويجوز للمرشح التنازل بالتقدم إلى لجنة متابعة العملية االنتخابية بدائرة 

ساعة على األكثر من تاريخ إعالن القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل  48ويكون التنازل خالل املحكمة االبتدائية املختصة، 

 .أمام اسم املرشح في كشف املترشحين بالدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف

ساعة على األكثر  48القائمة خالل كما يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة من ممثل 

يعاد من تاريخ إعالن القائمة النهائية للمترشحين، وتنشر الهيئة التنازل في صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار في اليوم التالي النتهاء امل

 ". املقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم االنتخاب على باب اللجان الفرعية

محافظة بالنظام الفردى وهي " الجيزة، الفيوم، بنى سويف، املنيا، أسيوط،  14نتخابات في املرحلة األولى في دوائر تجرى عملية اال 

 الوادى الجديد، سوهاج، قنا، األقصر، أسوان، البحر األحمر، اإلسكندرية، البحيرة، مطروح" 

االنتخابات فى املرحلة األولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن  أما في نظام القائمة فتجرى 

محافظة )الجيزة، الفيوم، بني سويف، املنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، األقصر، أسوان، البحر  11الجيزة، تضم 
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محافظات  3رابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن اإلسكندرية، تضم مقعد، وكذلك فى الدائرة ال 100األحمر(، وخصص لها 

 .مقعدا 42)اإلسكندرية، البحيرة، مطروح(، وخصص لها 

 22و 21أكتوبر في الداخل، وفى حالة اإلعادة لهذه املرحلة تجرى االنتخابات أيام  25و 24أكتوبر في الخارج، ويومى  23و 22و 21أيام 

 .نوفمبر في الداخل 24و 23الخارج، ويومى نوفمبر في  23و

محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، املنوفية، الدقهلية،  13أمااملرحلة الثانية فتجرى فيها انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي فى 

 الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، اإلسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء". 

ما في نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى االنتخابات فى الدائرة األولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها أ

مقعد،  100محافظات )القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، املنوفية، الغربية، كفر الشيخ(، وخصص لها  6مديرية أمن القاهرة، وتضم 

محافظات )الشرقية، دمياط، بورسعيد،  7لثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم وكذا فى الدائرة ا

 .مقعدا 42اإلسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء(، وخصص لها 

 6و 5حلة تجرى االنتخابات أيام نوفمبر في الداخل، وفى حالة اإلعادة لهذه املر  8و 7نوفمبر للخارج، ويومى  6و 5و 4وذلك خالل أيام 

 .ديسمبر في الداخل 8و 7ديسمبر في الخارج، ويومى  7و

 الطعون االنتخابية

ت فيما يلى نستعرض الطعون االنتخابية التي شهدتها امحاكم مجلس الدولة وما تم بشألنها ، نبدأها بما تم رصده من طعون بعدد من املحافظا

 . كما انه تم رصد كافة الطعون االنتخابية باملحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة املختلفة بمحاكم مجلس الدولة  ، 

 : والتي كان من ابرزها 

  2020أكتوبر  4بتاريخ  قضت املحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولةوالتي قضت فيهاق .  74لسنة  62078الدعوى رقم ،

 عن مصطفي الشحات أحمد بعدم قبول الدعوى املقامة من هشام محمود محمد 
ً

املحامي بالنقض واإلدارية العليا، وكيال

بدعوة الناخبين النتخاب أعضاء مجلس النواب،  2020لسنة  52سلطان، يطالب بٕالغاء قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات رقم 

  .وذلك لرفعها بعد امليعاد املحدد تقديم الطعون فيه

  " حكام جنائية نهائية االنتخابي" من السباق سعيد حساسيناستبعاد
ٔ
 ، ضده لصدور ا
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  حيث ، طعون. 10بعضهما عن نفس الدائرة االنتخابية ، ووصل عدد الطعون أكثر من  قيام شقيقين بالطعن ضد ترشح

القاهرة" إلى سباق االنتخابات، إثر استبعاده هو وشقيقه  -مستقل  –العليا سيد حنفي طه "فردي  االدارية املحكمةأعادت 

مال حنفي طه، بعد أن طعنا امام محكمة القضاء االداري ضد بعضهما البعض، وتقدم كل منهما بخمسة طعون ضد ج

 . شقيقه، كلها تضمنت تهًما بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية جنائية ضدهما

  ى حكم استبعاده من ضياء الدين داود علكما قضت املحكمة اإلدارية العليا بقبول الطعن املقام من النائب البرملاني

 .2020االنتخابات البرملانية 

  لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية  دعوى  ،بمجلس الدولةرفضت املحكمة اإلدارية العليا وفيما يتعلق بكوتة املرأة

كما قضت في الطلب ،  العربية.دائرة بجمهورية مصر  143دائرة من ٕاجمالي عدد  142لالنتخابات عن تحديد كوتة املرأة في 

مل عبد الرسول حسين عبد النعيم  ، الدعوى اقامتها  بعدم قبولها لرفعها بعد امليعاد 2020لسنة  54املطالب بإلغاء القرار   الثاني
ٔ
ا

تة، والتي تمثل طبًقا القرار السلبي املمتنع عن تحديد الكو  والتي طالبت فيها بالغاء املرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي ، 

كما طالبت بمنح املرأة املصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح  2019طبًقا للدستور املصري لسنة % من كوتة املرأة  25لعدد الدوائر 

ولي والثانية فيه، مراعاة التمثيل العادل للسكان واملحافظات ومبد
ٔ
ا للدستور الذي ذكرت املادة اال

ً
 أ تكافؤ الفرص.على الكوتة تنفيذ

  ق ، وبمحافظة األقصر ، تلقت محكمة مجلس الدولة دعوى قضائية بوقف تنفيذ قرار تشكيل الدائرة  57لسنة  1687الدعوى رقم

، من نظر الطعون التي أقيمت أمامها والبت بمجلس الدولةالرغم من انتهاء املحكمة اإلدارية العليا أفراد األقصر ، وذلك على  103

تشكيل الدائرة  قرار ال األحكام للهيئة الوطنية لالنتخابات إلعداد القوائم النهائية للمرشحين، طالبت الدعوى بوقف تنفيذفيها، وإرس

  أفراد األقصر، 103

 طعون حمكمة القضاء اإلداري  أوال: 
من ِقبل الهيئة الوطنية وقد تضمنت موضوعات الدعاوى التي تنظرها املحكمة ما بين مرشح يطعن على عدم قبول أوراق ترشحه 

حين برغم قبول أوراقهم من لالنتخابات، فيما تضمنت دعاوى أخرى الطعن على عدم إدراج أسماء بعض املتقدمين بكشوف املرش

، وجاءت الطعون التي قام برصدها وعدم أداء الخدمة العسكرية. ، وكذلك طعون بسبب تحليل املخدرات وعناوين السكن  اللجنة

ات التحالف االنتخابي بمؤسسة ملتقى الحوار والتحالف املصري لحقوق االنسان والتنمية ، بمحاكم بمجلس الدولة مرصد انتخاب

 بمحافظات " القاهرة ، الجيزة ، القليوبية،  اإلسكندرية ، املنيا ، كفر الشيخ ، األقصر " كالتالى : 

  دعوى  139القضاء اإلدارى يرفض قضت محكمة  ، 2020أكتوبر  2بمحكمة مجلس الدولة بمحافظة القاهرة وبتاريخ

دعاوى ملرشحين واعادتهم الى االنتخابات بعد استبعادهم من قبل  5، كما قضت بعودة  بقبول تطالب بإدراج مرشحين 

 لجنة فحص الطلبات. 
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  ، مرشحين  4طعون قضت محكمة القضاء اإلداري برفض ،  2020أكتوبر  1 وبتاريخ الخميس املوافق وبمحافظة كفر الشيخ

تم استبعادهم من قبل لجنة فحص أوراق املرشحين املتقدمين النتخابات مجلس النواب، بمحكمة كفر الشيخ االبتدائية، 

بتعديل اسم أحد املرشحين،ووضع اسم  وقبلت املحكمة طعن،  وقبول طعن مرشح آخر بشأن تعديل اسم الشهرة الخاص به

 الشهر الخاص به في كشوف املرشحين.

  ، قضت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة بقبول طعن ، ،  2020أكتوبر  1بتاريخ الخميس وبمحافظة القليوبية

طعون أخرى لعدم استيفاء األوراق  8مرشحين اثنين من املستبعدين من الكشوف االنتخابية للنواب، إلى جانب رفض 

 من كشوف انتخابات  17أعلنت استبعاد  كانت محكمة بنها االبتدائية،، حيث  الخاصة بشروط الترشح
ً

مرشًحا محتمال

منهم لتحاليل املخدرات التي أجروها باملستشفيات، التي أعلنتها  3مجلس النواب، لعدم اكتمال الشروط الالزمة لهم وإيجابية 

 عض املرشحين.الهيئة الوطنية لالنتخابات، إلى جانب عدم اكتمال األوراق أو ورود نتائج التحاليل التي أجراها ب

  ، طعون  6أفراد بمحكمة القضاء اإلداري في املنيا،  83رفضت الدائرة ، ،  2020أكتوبر  3بتاريخ السبت وبمحافظة املنيا

 .2020خاصة بانتخابات مجلس النواب املقبلة 

  مقدمين  37، قضت محكمة القضاء اإلداري برفض  2020أكتوبر  4وبمحافظة اإلسكندرية ، بتاريخ 
ً
من مرشحى مجلس طعنا

 مرشحين اخرين الى االنتخابات وذلك بعد قبول الطعون املقدمة الى محكمة القضاء اإلداري .  3النواب ، فيما تم إعادة 

  ، رفضت محكمة القضاء اإلداري بها خمسة طعون كان قد قدمها املرشحون  2020أكتوبر  7بتاريخ و بمحافظة األقصر ،

 هم لجنة فحص األوراق بمحكمة األقصر لعدم استيفاء اوراقهم . املستبعدون ، كانت قد استبعدت

. 

) الدائرة  2020 النوابامام احملكمة اإلدارية العليا ملرشحي انتخابات جملس  الطعون االنتخابية:    ثانيا  
 : األوىل( 

، والتي قضت فيها برفض عدد  رصد التقرير كافة الطعون االنتخابية التي نظرتها املحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة بالقاهرة وقد 

156  
ً
" طعنا  ، و التي تنوعت أسباب الرفض الطعون التي قدمها 185% ،من اجمالى ما تم رصده من طعون وعددها " 84.5طعنا

املرشحون بين احكام جنائية ضدهم او بسبب بايجابية تحليل املخدرات التي أجريت لهم ، وأسباب أخرى تتعلق بالشكل لعدم استكمال 

 الى محكمة املوضوع ، بنسبة  15ألوراق ، او عدم تأدية الخدمة العسكرية ، فيما احالت عدد ا
ً
% ، وقضت بإلغاء القرار املطعون  8طعنا

 ، بنسبة  14فيه في عدد 
ً
 من اجمالى ما تم رصده ،  %7.5طعنا
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 مجلس الدولة التي نظرتها املحكمة اإلدارية العليا باالنتخابية  وفيما يلى حصر شامل للطعون 

 ما تم فيه  ضد  مقام من  رقم الطعن  / السنة  م

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  ياسر محمد محمد  ق  66  / 78217  .1

  رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  ياسر محمد محمد  ق  66   / 78221  .2

  رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  مصطفى أبو بكر مصطفى  ق 66 / 78213  .3

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  احمد متولى محمد  ق 66/  78350  .4

 رفض  لجنة تلقى طلبات الترشح  ضياء عز الدين خلف  ق 66/  78248  .5

 رفض  اللجنة العليا لالنتخابات  مصطفى صادق إسماعيل  ق 66/  78290  .6

 رفض  لجنة تلقى طلبات الترشح  حسام احمد مصطفى  ق 66/  78329  .7

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  احمد زهير احمد  ق  67/   1  .8

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات محمد سالم محمد  ق 67/  15  .9

الغاء الحكم املطعون فيه ورفض  شاهين شاكر عثمان  الهيئة الوطنية لالنتخابات  ق  67/  26  .10

 الدعوى 

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  محمد محمد سعيد  ق  67/  166  .11

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  محمد احمد عبد النعيم  ق  67/  174  .12

 رفض  ياسر فتحى عبد العليم  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  175  .13

 رفض  ريهام عبد الفتاح على  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/   176  .14

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات نضال فوزى إسماعيل  ق 67/  177  .15

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات نضال فوزى إسماعيل  ق 67/  178  .16
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 رفض  محمود عطية حامد  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  179  .17

 رفض  محمد إبراهيم احمد  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  180  .18

 رفض  مجدى فؤاد فهمي  الوطنية لالنتخابات الهيئة ق 67/  181  .19

 رفض  احمد الضبع عثمان  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  182  .20

 رفض  احمد محمد نور  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  183  .21

 رفض  احمد خليفة احمد  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  184  .22

 رفض  صالح عمر احمد  لالنتخاباتالهيئة الوطنية  ق 67/  185  .23

 رفض  وليد احمد السنوس ي  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67 /186  .24

 إحالة للموضوع  ايمن على محمد  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  187  .25

 إحالة للموضوع  محمد يونس على  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  188  .26

 رفض  عاصم عمار محمد  الوطنية لالنتخاباتالهيئة  ق 67/  189  .27

 إحالة للموضوع  عالء الدين حسن مازن  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  190  .28

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات محمد طه عوض  ق 67/  191  .29

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات سمير يونس احمد  ق 67/  192  .30

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات محمد طاهر محمد  ق 67/  193  .31

 رفض  رئيس محكمة بني سويف  جمال فتحي عبد الوهاب  ق 67/  194  .32

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات محمود محمد عبد الوهاب  ق 67/  195  .33

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات عبد الناصر محسن  ق 67/  196  .34

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات إبراهيم احمد صادق  ق 67/  197  .35

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات محمود يوسف إبراهيم  ق 67/  198  .36

 رفض  محمد عبد الوهاب محمد  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  199  .37
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 رفض  محمد سمير عبد الشفيع  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  200  .38

 رفض  محمد يوسف حسن  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  201  .39

 رفض  محمد محمد حلمي  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  202  .40

 رفض  محمود إبراهيم سعيد  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  203  .41

ممدوح عبد السميع جاب  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  204  .42

 هللا 

 رفض 

 رفض  صالح مسعود محمد  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  205  .43

 رفض  محمد هاني عثمان  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  206  .44

 رفض  عماد فؤاد محروس  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  207  .45

 رفض  محمد نور الدين الصاوي  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  208  .46

 رفض  عبد السالم عريف محمود  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  209  .47

 رفض  رضا مصطفى ندا  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  210  .48

 رفض  عبد الصادق محمد كويلة  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  211  .49

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات ماجد سعد على  ق 67/  212  .50

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات سامح فاروق كامل  ق 67/  213  .51

 رفض  لجنة تلقى طلبات الترشح  هاني شاكر بطرس  ق 67/  214  .52

 رفض  وزير العدل  خالد سيد محمد  ق 67/  215  .53

 رفض  وزير العدل  سيد درويش حسانين  ق 67/  216  .54

 رفض  عيد حماد محمد وآخرين  نجاة شحتة توفيق  ق 67/  217  .55

 رفض  وزير العدل  محمد سيد محمود  ق 67/  218  .56

 رفض  وزير العدل  محمد هاشم إبراهيم  ق 67/  219  .57
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 رفض  محمد محمود محمد  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  220  .58

 رفض  مجدى محمد السقا  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  221  .59

 رفض  عمرو حنفي شعراوي  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  222  .60

 رفض  أشرف احمد سامي  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  223  .61

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات محمد غالب محمد  ق 67/  224  .62

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات معتز باهلل محمد محمد  ق 67/  225  .63

 رفض  لالنتخاباتالهيئة الوطنية  أمين محمد على  ق 67/  226  .64

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات محمد سيد سالمة  ق 67/  227  .65

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات أحمد فؤاد حامد  ق 67/  228  .66

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات عزت احمد حسن  ق 67/  229  .67

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات محمود سيد ميرعي  ق 67/  230  .68

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات صبري سعد عمر  ق 67/  231  .69

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات حمادة رجب مسلم  ق 67/  232  .70

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات طارق عمر حسين  ق 67/  233  .71

عبد الرحمن صالح عبد  ق 67/  234  .72

 العزيز 

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات إبراهيم شحاتة إبراهيم  ق 67/  235  .73

حازم فتحى السيد حسين  ق 67/  236  .74

 مرعي 

 الغاء القرار املطعون فيه  الهيئة الوطنية لالنتخابات

 رفض  وزير العدل  محمد محمد رأفت  ق 67/  237  .75

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات حازم محمد فاروق  ق 67/  238  .76

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات شريف محمد محمد  ق 67/  239  .77
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 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات عبد املجيد محمد عبد املجيد  ق 67/  240  .78

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات سامح محمد منجود  ق 67/  241  .79

 إحالة للموضوع  لالنتخاباتالهيئة الوطنية  عاطف أبو الحمد مخيمر  ق 67/  242  .80

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات سامح محمد نبيل  ق 67/  243  .81

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات حسين نور الدين حسين  ق 67/  244  .82

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات هبة عبد الفتاح على  ق 67/  245  .83

 إحالة للموضوع الوطنية لالنتخاباتالهيئة  احمد سمير حامد  ق 67/  246  .84

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات يحي سعد احمد  ق 67/  247  .85

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات سمر عادل محمد  ق 67/  248  .86

 الغاء القرار املطعون فيه الهيئة الوطنية لالنتخابات أسامة عبد هللا صالح  ق 67/  249  .87

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات شريف مصطفى محمد  ق 67/  250  .88

 إحالة للموضوع  حمدى إبراهيم إسماعيل  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  251  .89

 إحالة للموضوع جمال الدين حامد  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  252  .90

 إحالة للموضوع خالد عبد املولى عبد الرازق  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  253  .91

 رفض  اللجنة العليا لالنتخابات دنيا هشام محمد  ق 67/  254  .92

 رفض  اللجنة العليا لالنتخابات محمود إبراهيم محمج  ق 67/  255  .93

 الغاء القرار املطعون فيه  اللجنة العليا لالنتخابات مدحت عواد مصطفى  ق 67/  256  .94

 رفض  اللجنة العليا لالنتخابات محمد جمال محمد  ق 67/  257  .95

 رفض  اللجنة العليا لالنتخابات محمد عبد الرازق إسماعيل  ق 67/  258  .96

 رفض  رئيس الجمهورية  أنور فكرى مترس  ق 67/  259  .97

 رفض  اللجنة العليا لالنتخابات شكري سمير عطية  ق 67/  260  .98
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 رفض  اللجنة العليا لالنتخابات احمد إبراهيم محمد رعب  ق 67/  261  .99

 رفض  اللجنة العليا لالنتخابات اشرف الشبراوي سعد محمد  ق 67/  262  .100

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  كريم منصور عبد الحميد  ق 67/  263  .101

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  صبري عمرو يوسف  ق 67/  264  .102

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  محمود محمد عبد الوهاب  ق 67 / 265  .103

 الهيئة الوطنية لالنتخابات محمد سامي محمد  ق 67/  266  .104

 سامى رفعت السيد 

الغاء الحكم املطعون فيه ورفض 

 الدعوى 

 رفض  وزير العدل  هاني محمد معوض  ق 67/  267  .105

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  صفوت حسن احمد  ق 67/  268  .106

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات عبد العزيز مصطفى عامر  ق 67/  269  .107

 إحالة للموضوع  الهيئة الوطنية لالنتخابات محمود عبد العال السيد  ق 67/  270  .108

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات شريف محمد محمد ادريس  ق 67/  271  .109

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات شعبان السيد محمد بدوي  ق 67/  307  .110

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  سيد حنفي طه  ق 67/  313  .111

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  سيد حنفي طه  ق 67/  317  .112

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  حسام هاني عبد الواحد  ق 67/  320  .113

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  ترك السيد مرس ي  ق 67/  322  .114

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  ربيع منصور عبد اللطيف  ق 67/  326  .115

ضياء الدين عصام الدين  ق 67/  327  .116

 محمد 

الغاء القرار املطعون فيه والعودة  الهيئة الوطنية لالنتخابات

 لالنتخابات 

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  محمد عبد الصبور عوض  ق 67/  329  .117
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 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  أسعد فؤاد سالم  ق 67/  334  .118

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  محمد اشرف يوسف  ق 67/  338  .119

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  سامي عبد الرازق محمد  ق 67/  341  .120

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  ضحى سعد حسن  ق 67/  344  .121

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  منار ميكائيل داوود  ق 67/  345  .122

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  ماهر احمد أبو القاسم  ق 67/  346  .123

 إحالة للموضوع  وزير العدل  محمد سيد عبد العزيز  ق 67/  348  .124

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  حسام عبد الرحمن احمد  ق 67/  349  .125

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  سيد حنفي طه  ق 67/  350  .126

 الغاء القرار  الهيئة الوطنية لالنتخابات  سيد حنفي طه  ق 67/  352  .127

 رفض  وزير العدل  موريس انيس عزيز  ق 67/  370  .128

 رفض  محمد عبد هللا عبد السالم  لالنتخاباتالهيئة الوطنية  ق 67/  371  .129

 رفض  وزير العدل  حاتم مصطفى باشات احمد  ق 67/  373  .130

  الغاء القرار املطعون فيه الهيئة الوطنية لالنتخابات محمد سمير محمد احمد  ق 67/  383  .131

محمد عبد الرؤوف عبد  ق 67/  389  .132

 الفتاح 

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات 

 رفض  وزير العدل  مصطفى عباس عبد الظاهر  ق 67/  390  .133

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات أحمد محمد إبراهيم  ق 67/  403  .134

 الغاء القرار املطعون فيه  الهيئة الوطنية لالنتخابات عاطف عبده على  ق 67/  404  .135

 

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات عبد املنعم محمود على  ق 67/  405  .136
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عبد الحميد مصباح عبد  ق 67/  406  .137

 الرحمن 

 إحالة للموضوع  الهيئة الوطنية لالنتخابات

مصباح عبد الرحمن عبد  ق 67/  408  .138

 الحميد 

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات

 رفض  زكى عباس عبد الظاهر  مصطفى سيد عبد الخالق  ق 67/  409  .139

 رفض  وزير العدل  كريم سعد محمد محمد  ق 67/  410  .140

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  مصطفى سيد عبد الخالق  ق 67/  411  .141

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  محمود السيد مطاوع  ق 67/  412  .142

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  نجالء عبد الستار محمد  ق 67/  414  .143

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  أنور محمد مدكور  ق 67/  415  .144

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  احمد عصام احمد الشهابي  ق 67/  416  .145

 رفض  لجنة تلقى طلبات الترشح  محمد عطية حسنين  ق 67/  417  .146

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  أحمد إبراهيم احمد  ق 67/  418  .147

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  سعيد رجب محمد  ق 67/  419  .148

 الغاء القرار املطعون فيه  الهيئة الوطنية لالنتخابات  أحمد محمود عبد الهادي  ق 67/  420  .149

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  خالد محمد سيد  ق 67/  421  .150

 إحالة للموضوع  الهيئة الوطنية لالنتخابات عادل محمد صديق  ق 67/  422  .151

 رفض  احمد السيد الطوبجى  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  423  .152

 رفض  محمود حمدي محمود  الهيئة الوطنية لالنتخابات ق 67/  424  .153

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات سعيد سعد سعيد حساسين   ق 67/  425  .154

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات سعيد سعد سعيد حساسين   ق 67/  426  .155

 رفض  وزير العدل  سيد عبد الرحمن سيد  ق 67/  427  .156
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 رفض  وزير العدل  رضا سعيد سيد  ق 67/  428  .157

 رفض  وزير العدل  منصور محمد منصور  ق 67/  429  .158

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات عمرو سليمان كامل  ق 67/  430  .159

 رفض  لالنتخاباتالهيئة الوطنية  خالد إبراهيم إبراهيم  ق 67/  431  .160

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات التيار الوطنى املصري  ق 67/  432  .161

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات أمير رشدى نصيف  ق 67/  433  .162

 رفض  وزير العدل  حامد فارس مدبولي  ق 67/  434  .163

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات  هاني سيد فضل هللا  ق 67/  435  .164

 إحالة للموضوع  الهيئة الوطنية لالنتخابات  محمد سعيد سيد محمد  ق 67/  499  .165

 الغاء القرار املطعون فيه  الهيئة الوطنية لالنتخابات  هشام احمد مصطفى  ق 67/   512  .166

الغاء الحكم املطعون فيه  الهيئة الوطنية لالنتخابات  محمد حامد محمد عبده  ق 67/  457  .167

والقضاء بوقف تنفيذ الحكم 

 املطعون فيه 

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات زكى محمود زكى  ق 67/  460  .168

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات حسن إسماعيل مهران  ق 67/  461  .169

 الغاء القرار املطعون فيه   الهيئة الوطنية لالنتخابات محمد عبد الحفيظ محمد  ق 67/  462  .170

 الغاء القرار املطعون فيه  الهيئة الوطنية لالنتخابات أحمد عبد الستار محمد  ق  67/  464  .171

 رفض  الهيئة الوطنية لالنتخابات أسامة السيد همام  ق  67/  465  .172

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات إبراهيم محمد مصطفى  ق  67/   468  .173

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات املعتصم عبد الحميد احمد  ق  67/  475  .174

محمد الشبراوي عبد املجيد  ق  67/  476  .175

 عمارة 

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات
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 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات خيري محمود على سعيد  ق  67/  481  .176

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات محمد نصر محمود  ق  67/  492  .177

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات محمد السيد محمد سالم  ق  67/  498  .178

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات أبو راض ي حسين احمد  ق  67/  506  .179

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات يحي محمد محمود يحي  ق  67/  516  .180

 رفض لالنتخاباتالهيئة الوطنية  خالد عبد املعبود بشر محمد  ق  67/  526  .181

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات سمير صبره محمد حجازى  ق  67/  532  .182

خضر السيد مصطفى محمد  ق  67/  534  .183

 الطويل 

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات طلعت حسين احمد  ق  67/  537  .184

بدوي عبد اللطيف هالل  ق  67/  538  .185

 بدوي 

 رفض الهيئة الوطنية لالنتخابات
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