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الجهة القائمة بالترشيح

1

سهير أديب مجلع غطاس
مواليد 1968/5/28

-

بكالوريوس طب و جراحة – جامعة المنيا . 1991
أستاذ جامعي بكلية طب جامعة المنيا .
عضو مجلس إدارة بجمعية تنمية المجتمع بالكوم
األخضر بمغاغة.

2

حياة محمد عبد الرازق خطاب
مواليد 1947/9/10

-

أستاذة إدارة األعمال بالجامعة األمريكية.
رئيس اللجنة البرالمبية لذوي األحتياجات الخاصة.

وزارة الشباب
والرياضة

3

حنان عبد المنعم أبو العزم علي
مواليد 1961/4/5

بكالوريوس المحاسبة – كلية التجارة – جامعة القاهرة
عام .1983
رئيس القطاع المركزي لمخاطر االئتمان بجهاز تنمية
المشروعات المتوسطة والصغيرة .
رئيس مركز تنمية المرأة للمشروعات الصغيرة
بالمجلس القومي للمرأة .

وزارة التجارة
والصناعة

-

الكنيسة
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4

كوثر محمود محمود
مواليد 1970/11/22

-

5

هيام فاروق فؤاد بنيامين
مواليد 1977/7/2

-

حاصلة على الدكتوراة من جامعة بنها .
رئيس اإلدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة .
النقيب العام للتمريض .
بكالوريوس سياحة وفنادق قسم إرشاد سياحي – كلية
السياحة و الفنادق – جامعة المنيا .
اخصائي سياحي أول بالهيئة المصرية العامة لتنشيط
السياحة 0
منسق العالقات العامة الدولية – المكتب الفني لرئيس
هيئة تنشيط السياحة .

6

نهى أحمد فتحي أحمد زكي
مواليد 1981/1/21

حاصلة على درجة الماجستير من كلية اآلداب قسم
علوم اإلتصال – جامعة عين شمس.
اخصائى عالقات دولية بوزارة التخطيط .
مسئولة ملفات التعاون مع الدول األوروبية
والمنظمات الدولية باإلدارة العامة للعالقات الدولية
بوزارة التخطيط.

-

-

الجهة القائمة بالترشيح

نقابة التمريض

األكاديمية الوطنية
لتأهيل الشباب

األكاديمية الوطنية
لتأهيل الشباب
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7

نهى أشرف محمد الشريف
مواليد 1981/12/7

8

راجية سعد عبد الحميد محمد الفقي
مواليد 1976/10/20

9

عائشة عبدالغنى محمد هاشم
مواليد 1947/4/16

البيانات

-

بكالوريوس إقتصاد وعلوم سياسية – قسم إقتصاد
إنجليزي جامعة القاهرة .
باحث ممتاز باإلدارة المركزية للعالقات الدولية بالهيئة
العامة لالستثمار.
منسق مشروع اإلتحاد األوروبى باإلدارة المركزية
للتعاون الدولي .
حاصلة على ماجيستير إدارة اعمال جامعة اسلسكا
الفرنسية .
مدير مشروع بمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
برئاسة مجلس الوزراء.
إدارة مبادرات خاصة بالتواصل المؤسسى بالمركز.

-

مديرة مكتب علم النفس مديرية التربية والتعليم سابقا .
والدة الشهيد  /محمد عيد " قطاع االمن الوطني
بالشرقية ".

-

الجهة القائمة بالترشيح

األكاديمية الوطنية
لتأهيل الشباب

األكاديمية الوطنية
لتأهيل الشباب

وزارة الداخلية
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10

خضرة سالم عبد الحميد سالم
مواليد 1971/1/27

11

سميرة محمد عبدالعزيز
مواليد 1935/6/1

12

نهال مجدي أحمد فهمي المغربل
مواليد 1965/6/24

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

-

بكالوريوس تربية بكلية الدراسات اإلنسانية جامعة
األزهر.
رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات االسالمية
و العربية ( بنات ).
حصلت على دورة في التخطيط اإلستراتيجى
لمؤسسات التعليم العالى عام .2015

-

حاصلة على بكالوريوس تجارة وبكالوريوس المعهد
العالى من أكاديمية الفنون .
الهيئة الوطنية لألعالم
عضو نقابة المهن التمثيلية .
من العناصر الفنية الداعمة لتوجهات الدولة و تحظى
بثقل في األوساط المختلفة .

-

نائبة وزير التخطيط سابقا .
شغلت منصب مدير برنامج السياسات والتشريعات
المجلس القومي للمرأة
والحوكمة الحضرية ببرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية مكتب مصر 0

-

-

األزهر الشريف
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13

نجوى احمد الشافعى عمران
مواليد 1951/10/30

-

بكالوريوس طب أطفال جامعة الزقازيق .
دكتورة أطفال .
وكيل نقابة االطباء .

14

نادية مبروك عبدالعزيز عمارة
مواليد 1958/7/1

-

رئيس قطاع االذاعة سابقا.
كبير مذيعين بدرجة مدير عام.

-

15

سماء سليمان السيد أحمد
مواليد 1974/8/14

مدير وحدة االنذار المبكر بمركز المعلومات ودعم
اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.
خبير بمركز الدراسات اإلستراتيجية بأكاديمية ناصر
العسكرية العليا منذ  2016وحتى اآلن .

-

الجهة القائمة بالترشيح

نقابة االطباء

الهيئة الوطنية لالعالم

حزب حماة وطن
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الجهة القائمة بالترشيح

-

أستاذ متفرغ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة
القاهرة .
كريمة الرئيس الراحل  /جمال عبد الناصر.
من مؤسسي الحزب الناصري .

مطور أعمال فى شركة أبو سمرة للسياحة .
عضو بتنسيقية شباب األحزاب و السياسيين .
تنسيقية شباب األحزاب
أمين سر أمانة الشباب المركزية  -حزب المصريين
األحرار سابقا.
استاذ اللغة الفرنسية بجامعة عين شمس.
القائم باعمال رئيس قطاع التمثيل الثقافي والبعثات.
شغلت منصب مستشار ثقافى رئيس البعثة التعليمية
بفرنسا و بلجيكا وسويسرا بسفارة جمهورية مصر
العربية بباريس .2011-2008

16

هدى جمال عبدالناصر
مواليد 1946/1/12

17

سها سعيد عبدالمنعم ابراهيم
مواليد 1978/2/26

-

18

كاميليا صبحي عبدالنور محمد
مواليد 1960/10/1

-

-

المخابرات العامة

وزارة التعليم العالي
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19

رشا وسيم عبد الرحمن قلج
مواليد 1972/2/15

20

راندا محمد احمد مصطفى على
مواليد 1962/9/20

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

-

حاصلة على بكالوريوس صيدلة  -جامعة االسكندرية
ناشطة فى الشئون االفريقية.
تعمل فى مجال انتاج وتصنيع وتوزيع االدوية.

األكاديمية الوطنيه
لتأهيل الشباب

-

بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب جامعة بنها
عام .1985
نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع والبيئة.
عضو اللجنة القومية للتعليم اإللكتروني
والسيناريوهات الطبية بالمجلس األعلى للجامعات.

حزب حماة وطن

-
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الفريق /أسامة أحمد أحمد الجندي
مواليد 1953/1/1

البيانات

-

2

الفريق  /يونس السيد حامد المصري -
مواليد 1959/8/15

3

-

لواء دكتور  /اسامة كامل منتصر
مواليد 1946/2/12

الجهة القائمة بالترشيح

قائد القوات البحرية سابقا .
بكالوريوس الدراسات البحرية – ربان اعالي البحار.
قائد قاعدة مطروح البحرية وقاعدة البحر األحمر
البحرية و قاعدة األسكندرية البحرية .

وزارة الدفاع

قائد القوات الجوية السابق .
وزير الطيران المدني السابق .

وزارة الدفاع

رئيس اركان قوات حرس الحدود .
كبير الياوران برئاسة الجمهورية سابقا .
رئيس أركان وحدات المظالت .

وزارة الدفاع
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4

لواء  /مصطفى كامل محمد السيد
مواليد 1939/7/24

-

مدير الكلية الحربية سابقا .
قائد وحدات الصاعقة سابقا.

5

لواء /طارق فاروق محمود نصير
مواليد 1963/6/25

-

لواء متقاعد بالمخابرات الحربية واالستطالع.
مدير معهد دراسات العلوم المخابراتية و األمنية.
عضو سابق بأمانة مجلس االمن القومي برئاسة
الجمهورية وممثال لوزارة الدفاع .

6

لواء بالمعاش  /هارون عبد الحميد
هارون ابو سحلى
مواليد 1946/3/21

-

مدير المجمع الطبى بكوبرى القبة سابقا.

الجهة القائمة بالترشيح

وزارة الدفاع

حزب حماة وطن

وزارة الدفاع
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الجهة القائمة بالترشيح

-

7

لواء  /محمد مجد الدين محمد بركات
مواليد 1956/3/11
-

لواء  /مستشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة
للشئون القانونية الدولية والمعاهدات.
عضو الجمعية الدولية لقانون العقوبات وعضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي.

وزارة الدفاع

8

لواء  /عمرو حسين محمد حجاب
مواليد 1958/7/26

-

مدير كلية الطب بالقوات المسلحة سابقا .
مستشار وزير الدفاع سابقا .
رئيس المجلس الطبي بمنطقة تجنيد و تعبئة الزقازيق
سابقا .

وزارة الدفاع

9

لواء /احمد صالح الدين أبو الخير
مواليد 1950/3/4

-

لواء متقاعد بالمخابرات الحربية واالستطالع.
مدرس بمعهد دراسات الحرب الجوية .

وزارة الدفاع
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-

10

لواء  /أيمن عبد المحسن محمد عبد
المحسن
مواليد 1964/6/21

11

لواء  /عبد المنعم عبد الحميد السيد
امام
مواليد 1959/1/27

-

رئيس فرع المعلومات ادارة المخابرات واالستطالع
بالمعاش.
رئيس فرع اإلستطالع بالمنطقة المركزية العسكرية
سابقا

مدير كلية القادة واألركان بالمعاش.

الجهة القائمة بالترشيح

وزارة الدفاع

وزارة الدفاع
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محمد جاد محمد جاد
مواليد 1979/4/9
اللواء  /أحمد علي البدري علي
إبراهيم
مواليد 1953/1/20

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

-

حاصل على دكتوراة في القانون .
مساعد وزير الداخلية لشئون الضباط سابقا .

وزارة الداخلية

-

مفتش الداخلية بقطاع التفتيش والرقابة .
مساعد وزير الداخلية .
رئيس اكاديمية الشرطة سابقا.

وزارة الداخلية
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العسكريين
م
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15
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االسم وتاريخ الميالد

فاروق حافظ عبدالحليم المقراحى
مواليد1943/7/19

البيانات

-

خالد اسماعيل محمد فوزى اسماعيل -
مواليد 1961/7/7

لواء شرطة بالمعاش .
عضو مجلس شعب سابق بمحافظة البحيرة .

مساعد وزير الداخلية لإلعالم والعالقات العامة سابقا.

الجهة القائمة بالترشيح

وزاره الداخلية

وزارة الداخلية

العامة ( 00مرشح)
الشخصيات
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البيانات

االسم وتاريخ الميالد

الجهة القائمة بالترشيح

16

جمال عبدالحليم عبد الوهاب
مواليد 1955/8/15

-

وكيل جهاز المخابرات العامة بالمعاش.
مساعد رئيس هيئة األمن القومي سابقا.
نائب رئيس معهد العلوم األستراتيجية سابقا .

المخابرات العامة

17

أبو الفتوح محمد على عبد السميع
مواليد1949/3/20

-

بكالوريوس علوم عسكرية عام . 1971
وكيل جهاز المخابرات العامة بالمعاش.
مساعد رئيس هيئة المعلومات و التقديرات سابقا .

المخابرات العامة

العامة ( 00مرشح)
الشخصيات
العسكريين
م

18

19

صورة
المرشح

البيانات

االسم وتاريخ الميالد

الفريق  /جالل محمود فهمي الهريدى -
مواليد 1930/9/5

رئيس حزب حماه وطن .
مؤسس سالح الصاعقة المصرية .
قائد قوات المصرية السورية في الالزقية السورية .

-

لواء متقاعد بالمخابرات الحربية واالستطالع
رئيس مكتب امن هيئة تسليح القوات المسلحة سابقا.
مساعد ملحق الدفاع لالمن والمبعوثين بدولة فرنسا
سابقا.

لواء /حاتم حشمت فرج الدسوقي
مواليد 1966/9/1

الجهة القائمة
بالترشيح

حزب حماه وطن

حزب حماة وطن

مرشح)
00( 12
الشخصيات (العامة
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الجهة القائمة بالترشيح

1

حازم محمد سليمان محمد عمر
مواليد 1964/8/12

-

رئيس حزب الشعب الجمهورى.
رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة فيال مورا
للتنمية السياحة0

حزب الشعب
الجمهورى

2

عمر المختار حسين عمر صميدة
مواليد 1964/7/10

-

رئيس حزب المؤتمر.
رئيس مجلس إدارة شركة هاردروك للمقاوالت .
مؤسس المجلس القومي للقبائل العربية و المصرية .

حزب المؤتمر

3

محمد نبيل سليمان دعبس
مواليد 1940/1/21

-

رئيس حزب مصر الحديثة.
حصل على بكالوريوس هندسة إقتصادية  -جامعة
براغ  -سلوفاكيا عام. 1973
رئيس مجلس إدارة أكاديمية مصر الحديثة .

-

حزب مصر الحديثة

السياسية 00مرشح)
الشخصيات العامة (
األحزاب
م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

4

السيد عبدالعال مصطفى عبدالمجيد
مواليد 1952 /12/15

5

تيسير محمد رزق مطر
مواليد 1959/10/18

6

عبد الحكيم أحمد عصمت
” شهرته  /عفت السادات "
مواليد 1959/1/7

البيانات

-

رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع .
عضو مجلس النواب الحالي .

-

رئيس حزب ارادة جيل
يمتلك مدرسة "جلوري الدولية االمريكية" ضمن
شركة اليسر التعليمية 0
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات اليسر جروب.

-

حاصل علي بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة
رئيس حزب السادات الديمقراطي .
رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب الشركة الدولية
لإلستشارات المالحية والتجارة 0

-

الجهة القائمة بالترشيح

حزب التجمع

حزب إرادة جيل

حزب السادات

السياسية 00مرشح)
الشخصيات العامة (
األحزاب
م

7
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االسم وتاريخ الميالد

سليمان سلمان موسي الزملوط
1954/1/29

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

عضو سابق بمجلس النواب
نائب رئيس اإلتحاد الدولي للهجن

رئاسة الجمهورية

8

محمود سمير عبد الجليل تركى
مواليد 1985/6/15

-

مهندس حــر.
مسئول ادارة العمل الجماهيرى بحزب النور
عضو تنسقية شباب االحزاب و السياسين .

حزب النور

9

عبد العزيز محمد النحاس
مواليد 1963/12/22

-

النائب االول لرئيس حزب الوفد .
مدير تحرير جريدة الوفد .

حزب الوفد

السياسية 00مرشح)
الشخصيات العامة (
األحزاب
م

صورة
المرشح

البيانات

االسم وتاريخ الميالد

الجهة القائمة بالترشيح

-

عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الدستورية
والتشريعية 0
رئيس حزب الوفد الجديد
مستشار قضائي بدرجة رئيس محكمة 0

حزب الوفد

-

حاصل علي بكالوريوس صيدلة من جامعة القاهرة
عام 1986
نائب رئيس حزب الوفد
شريك في عدد من الشركات الطبية كشركة طيبة
فارما لتصدير وتجارة وتوزيع األدوية و شركة نيو
فارما ستورز لتوزيع األدوية .

حزب الوفد

رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية .
نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب.
حاصل على دكتوراة في القانون التجاري الدولي من
كلية كوين ماري جامعة لندن .

حزب الوفد

10

بهاء الدين بدر عبدالرحيم أبو شقة
مواليد 1938/4/2

11

خالد محمد عبد المنعم قنديل
مواليد 1963/11/20

-

12

هاني صالح محمد سري الدين
مواليد 1966/8/19

-

-

النقابات
والعمالية مرشح)
المهنيةالعامة (00
الشخصيات
(  6مرشحين )
م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

1

سامح محمد معروف عبدهللا عاشور
مواليد 1953/11/5

 نقيب المحامين األسبق ومن العناصر التى دعمت الدولةفى التعديالت الدستورية السابقة وله دور بارز في
التصدى لعناصر الجماعة االرهابية داخل النقابة

وزارة العدل

2

محمد شبانة عبدالعزيز بدوى
مواليد 1971/5/1

-

سكرتير عام النقابة العامة للصحفيين الحالي 0
يشغل منصب رئيس رابطة النقاد الرياضيين 0
رئيس تحرير مجلة األهرام الرياضي 0

3

طارق علي محمد سعدة
مواليد 1971/9/1

-

كبير مذيعي قناة النيل للرياضة 0
كان يعمل مذيع سابق بقناة نايل سبورت0
نقيب اإلعالميين الحالى.

نقابة الصحفيين

الهيئة الوطنية لألعالم

والعمالية مرشح)
المهنيةالعامة (00
الشخصيات
النقابات
م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

4

محمد محمد منصور الشيخ
مواليد 1961/1/13

5

خلف زناتي أبوزيد احمد
مواليد 1946/4/24

6

خالد عبداللطيف محمد مصطفى عيش
مواليد 1959/3/3

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

-

عضو اللجان المساعدة بنقابة صيادلة القاهرة عام
. 2001
نقيب الصيادلة بالقاهرة.
مدير تسويق في شركة أبوت األمريكية في المملكة
العربية السعودية عام .1986

نقابة الصيادلة

-

شغل منصب رئيس إتحاد المعلمين العرب 0
أمين عام المعلمين بدول شمال إفريقيا ( تجمع دول
الساحل والصحراء ) 0
نقيب المعلمين.

نقابة المعلمين

-

عضو مجلس ادارة االتحاد العام لنقابات عمال مصر.
حاصل على بكالوريوس تجارة – شعبة محاسبة –
جامعة عين شمس .
مدير العالقات العمالية واإلتصال النقابى على مستوى
الشركة بجميع أنحاء الجمهورية .

-

-

-

وزارة القوى العاملة

ين
السياس
و
األحزاب
شباب
تنسيقية
الشخصيات العامة ( 00مرشح)
(  4مرشحين )
م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

1

أكمل سامى نجاتى خطاب
مواليد 1979/7/23

2

محمد مجدى فريد محمد
مواليد 1982/8/19

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

-

العضو الفنى للجنة إنهاء المنازعات بمصلحة
الضرائب.
تنسيقية شباب األحزاب
مدرب معتمد لريادة األعمال من منظمة العمل الدولية
والمعونة األمريكية .

-

مدير تجارى ومبيعات بالمؤسسة الصناعية التجارية .
عضو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة اإلقليمية
تنسيقية شباب األحزاب
للتجارةواإلستيراد 0
مهندس مبيعات وخدمة ما بعد البيع بالمؤسسة
الصناعية التجارية .

-

-

مرشح)
العامةو (00
الشخصيات
السياسين
األحزاب
تنسيقية شباب
م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

3

عالء الدين مصطفى حسن
مواليد 1984/1/27

4

أحمد محمد السعيد قناوي
مواليد 1980/12/4

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

-

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة مؤسسة أسيتا
لدعم شركات تكنولوجـــــيا المعلومات .
عضو المكتب السياسى بحزب اإلصالح والنهضة منذ
تنسيقية شباب األحزاب
 2014حتـــــــــــى اآلن.
متحدث سابق في منتدى شباب العالم وعضو التنظيم
في محور ريادة األعمال واإلبداع.

-

مدير تنفيذي وشريك شركة كونكت للبرمجيات
والتسويق اإللكترونى.
عضو باللجنة العليا لحزب العدل ومساعد ألمين
تنسيقية شباب األحزاب
التنظيم ومسئول الموارد البشرية .
شارك في تأسيس جمعية أهلية بمدينة المحلة الكبرى
" جمعية اإلمام ".

-

-

-

الشباب
األكاديمية الوطنية
مرشح)
لتأهيل(00
الشخصيات العامة
(  2مرشح )

م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

1

عمرو نبيل محمد عبد الرحمن
مواليد 1985/4/29

2

محمد لطفي طه الساعي
مواليد 1977/4/1

البيانات

-

مهندس سالمة السكك الحديدية بوزارة النقل مكتب
الوزير.
التدريب على تشغيل القطارات الكورية بالخط األول
للمترو – شركة هيونداى روتيم .
إدارة الجودة الشاملة – مركز إعداد القادة – مارس
عام . 2013

-

أستاذ مساعد األمراض الجلدية والتناسلية والذكورة
في المركزالقومي للبحوث .
حاصل علي بكالورويس الطب والجراحة – جامعة
القاهرة عام .2000

-

-

الجهة القائمة بالترشيح

األكاديمية الوطنية
لتأهيل الشباب

األكاديمية الوطنية
لتأهيل الشباب

مرشحين )00مرشح)
الشخصيات العامة (
الكنيسة ( 5
م

صورة
المرشح

البيانات

االسم وتاريخ الميالد

الجهة القائمة بالترشيح

1

هاني حنا جبران نعمة هللا
مواليد 1958/10/18

-

استشاري قلب و أوعية دموية.
استاذ القلب ورئيس لجنة البيئة بالحزب الوطنى سابقا.

الكنيسة

2

إيهاب زكريا عطا هللا عبدالمسيح
مواليد 1978/3/6

-

رئيس مجلس أمناء مؤسسة حارتنا المصرية .
عضو مجلس إدارة الشبان المسيحية بالسكندرية.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة قصر السالم
لإلستثمار العقارى .

الكنيسة

3

عياد راغب خليل بسطا
مواليد 1946/2/10

-

حاصل على ليسانس حقوق بكالويورس علوم شرطية.
رئيس مجلس إدارة شركات فاو للتنمية و االستثمار
العقارى.

الكنيسة

العامة ( 00مرشح)
الشخصيات
الكنيسة
م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

4

كامل ميشيل كامل عبدالمسيح
مواليد 1964/7/10

5

جميل حليم حبيب ميخائيل
مواليد 1960/12/25

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

-

عضو بلجنة األزمات بالمجمع المقدس لطائفة االقباط
األرثوذكس.
مدير شركة مايكل للتوريدات بأسوان .
المهندس المسئول إلستالم الكنائس التي تم ترميمها
من قبل اللجنة الهندسية بالقوات المسلحة.

الكنيسة

-

محامى الكنيسة الكاثوليكية.
مستشار قانوني ومحامي بالنقض.
عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس
الشورى خالل عام .2012

الكنيسة

-

األعالمين و
الفنانين 00مرشح)
الشخصيات العامة (
(  6مرشحين )

م

صورة
المرشح

البيانات

االسم وتاريخ الميالد

الجهة القائمة بالترشيح

1

محمد يحيى الفخرانى
مواليد 1945/4/7

-

فنان مصري.
حاصل على بكالوريوس طب .
الهيئة الوطنية لألعالم
من العناصر الفنية الداعمة لتوجهات الدولة وتحظى
بثقل في األوساط المختلفة .

2

عماد الدين حسين احمد
مواليد 1964/11/22

-

صحفي  -رئيس تحرير جريدة الشروق.
عمل صحفيا بجريدة "البيان " اإلماراتية .
عمل رئيسا لقسم األخبار بجريدة صوت العرب .

3

محمود سيد محمود الكردوسي
مواليد 1958/7/4

-

رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن .
صحفي بمؤسسة األهرام.
الهيئة الوطنية للصحافة
مدير تحرير لجريدة المصري اليوم منذ عام 2005
إلي عام . 2012

المجلس األعلى لتنظيم
الصحافة و االعالم

 00مرشح)
الشخصياتو العامة (
الفنانين
األعالمين
م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

4

محمود محمد محمود مسلم
مواليد 1971/8/16

5

محمد مصطفى محمد شردى
مواليد 1963/9/28

6

ابراهيم السيد ابراهيم ابوكيلة
مواليد 1960/12/20

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

-

رئيس تحرير جريدة الوطن.
رئيس تحرير برامج قنوات .dmc
عضو المجلس القومي للسكان . 2019

-

صحفي و مقدم برامج.
مؤسس ومدير عام شركة "إديتو" للعالقات العامة
المجلس األعلى لتنظيم
واإلعالم .
الصحافة و االعالم
تولي منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد
بمجلس النواب سابقا.

-

صحفي  -رئيس تحرير بدار التحرير.
رئيس تحرير جريدة الرأي – دار الجمهورية
الهيئة الوطنية للصحافة
للصحافة.
عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق .

-

-

الهيئة الوطنية للصحافة

العامة 00مرشح)
الشخصياتالعامة (
الشخصيات

(  16مرشح )

م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

1

فرج حافظ محمد الدرى
مواليد 1932/7/25

2

حافظ فؤاد حافظ أبو شوشة
مواليد 1961/١١/21

3

يحيي شوقي محمد
مواليد 1973/4/25

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

-

أمين عام مجلس الشورى سابقا.
تم تعيينه مستشار بهيئة المفوضين لدي المحكمة
الدستورية عام  2008بقرار رئاسي .
رئيس اللجنة الفنية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور .

-

حصل علي بكالوريوس تجارة .
والد الشهيد  /احمد حافظ ابو شوشة "حادث
الواحات".

وزارة الداخلية

-

حاصل علي ليسانس حقوق عام.1993
رئيس قسم الشئون اإلدارية بالقطاع الهندسي بمدينة
اإلنتاج اإلعالمي سابقا.
مسئول العالقات الحكومية واإلتصال السياسي
بالشركة المصرية لالتصاالت.

وزارة االتصاالت

-

-

وزارة العدل

العامة 00مرشح)
الشخصياتالعامة (
الشخصيات
م

صورة
المرشح

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

االسم وتاريخ الميالد

-

المشرف العام على قسم رعايات مستشفيات القوات
المسلحة .
مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة سابقا.

وزارة التعليم العالي

محامي أستئناف عالي .
أمين الحزب الجمهوري .

رئيس مجلس النواب

عضو مجلس شورى سابق .
له دور بارز خالل االنتخابات الرئاسية األخيرة.

اتحاد الغرف التجارية

4

أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز
مواليد 1961/4/11

5

خالد مصطفى أحمد سيد
مواليد 1977/12/8

-

6

محمد احمد عبدالسالم حنفي هيبة
مواليد 1957/11/12

-

-

العامة 00مرشح)
الشخصياتالعامة (
الشخصيات
م

صورة
المرشح

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

االسم وتاريخ الميالد

7

رمضان سليمان موسى مرزوقة
مواليد 1956/10/2

-

عضو مجلس نواب سابق.
من الداعمين للدولة المصرية في مكافحة التطرف
بشمال سيناء .

القبائل العربية

8

محمد محمد ذكى محمد جزر
مواليد 1967/12/2

-

طبيب أخصائي أمراض المسالك البولية.
رئيس مجلس إدارة مجموعة التيسير الطبية القابضة.
له دور بارز في تحديث المستشفيات بالشرقية.

نقابة األطباء

9

أحمد عبد المنعم عماد الجندي
مواليد 1966/3/29

رئيس قطاع ريادة األعمال جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية
الصغيرة والمتوسطة.
حاصل على عدة دورات فى إدارة األعمال وإدارة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
التنظيمات الشبابية من ( المملكة المتحدة الواليات
المتحدة األمريكية – اليونان – فرنسا – المانيا ).

-

العامة 00مرشح)
الشخصياتالعامة (
الشخصيات
م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

10

السعدي عبدالحميد عبدالعظيم
مواليد 1955/10/31

11

محمد ماهر مصطفى أبوغالي
مواليد 1972/7/7

12

البيانات

-

مفتش عمليات بسلطة الطيران المدني (بالمعاش)
كبير مهندسين شرق القاهرة الجوية .
عضو باللجنة الوطنية الدائمة لوزارة الخارجية
الخاصة بلجنة عقوبات السودان بمجلس األمن .

-

دبلوم إدارة وريادة األعمال من الواليات المتحدة
األمريكية.
عضو منظمة شباب رؤساء الشركات العالمية .

-

شريف فرج خضرى محمد الجابرى
مواليد 1974/10/15

الجهة القائمة بالترشيح

السيد رئيس مجلس
النواب

السيد رئيس مجلس
النواب

شريك متضامن بشركة كونتيننتال للسياحة .
ينتمى لعائلة الجابرى ذات الثقل الشعبى بمحافظة أتحاد الغرف التجارية
الجيزة ومن العناصر الداعمة للدولة.

العامة 00مرشح)
الشخصياتالعامة (
الشخصيات
م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

13

أشرف ثابت سعد الدين السيد جامع
مواليد 1964/5/15

14

ابراهيم حسن حجازي حسن
1944/4/10

15

محمود محمد صالح سعد
مواليد 1969/5/14

البيانات

-

حاصل على ليسانس حقوق .
نائب رئيس حزب النور.
نائب بمجلس النواب عام . 2012

صحفي بجريدة األهرام

-

محاضر بكلية الحقوق بجامعة االسكندرية .
مدير عام بالشئون القانونية بشركة الشرق األوسط
لتكرير البترول ( ميدور ).

الجهة القائمة بالترشيح

حزب النور

رئاسة الجمهورية

وزاره الدفاع

العامة 00مرشح)
الشخصياتالعامة (
الشخصيات
م

16

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

محمود أشرف إبراهيم أبوالنصر
مواليد 1963/3/1

البيانات

-

رئيس مجلس إدارة شركات النصر.
عضو مجلس اإلوبرا بالبحيرة بتزكية من السيد
محافظ البحيرة 0
مساعد رئيس حزب حماة وطن .

الجهة القائمة بالترشيح

وزارة الدفاع

القضاة
العامة ( 00مرشح)
الشخصيات
( 2مرشح )

م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

1

عبدهللا أمين محمود عصر
مواليد 1950/8/7

2

محمد عمر مصطفى عبدالرازق
عبدالغنى
مواليد 1959/1/24

البيانات

-

رئيس مجلس القضاء األعلى السابق.
ندب للعمل رئيسا للمكتب الفني للمبادئ القانونية
لمحكمة النقض.
عين مستشارا بمحكمة النقض .

-

مستشار بالنقض واإلدارية العليا .
عمل قاضيا بالعديد من المحاكم ( جنوب القاهرة –
العاشر من رمضان ) .

-

الجهة القائمة بالترشيح

وزارة العدل

وزارة العدل

التعليم
والجامعات 00مرشح)
الشخصيات العامة (
(  8مرشحين )

م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

1

يوسف السيد يوسف عامر
مواليد 1964/10/31

2

رياض إسماعيل مصطفى رياض
مواليد 1974/4/4

3

احمد عبد هللا زايد
مواليد 1948/12/30

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

-

حصل علي ليسانس اآلداب قسم "اللغة األوردية "
كلية اللغات والترجمة جامعة األزهر عام . 1986
نائب رئيس جامعة األزهر لشئون التعليم والطالب.

األزهر الشريف

-

حاصل علي بكالوريوس العلوم الزراعية – بكلية
العلوم الزراعيــــــة البيئية – جامعة قناة السويس عام
.1996
أستاذ االقتصاد الزراعي بجامعة العريش.
مشترك في الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي
والجمعية العلمية إلدارة المنشأت الصناعية .

-

-

 -عميد كلية اداب جامعة القاهرة

القبائل العربية

رئاسة الجمهورية

والجامعات 00مرشح)
الشخصيات العامة (
التعليم
م

4

5

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

عبدالمنعم السعيد
مواليد 1948/9/9

البيانات

-

كاتب صحفي
عضو مجلس شوري سابق
رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام

-

حاصل على دكتوراه الفلسفة فى العلوم السياسية من
كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام
.1995
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ووكيل كلية
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف.
عميد معهد اكتوبر لالقتصاد.

محمد شوقى عبدالعال حافظ العنانى
مواليد 1965/12/29
-

الجهة القائمة بالترشيح

رئاسة الجمهورية

وزارة التعليم العالي

والجامعات 00مرشح)
الشخصيات العامة (
التعليم
م

صورة
المرشح

االسم وتاريخ الميالد

6

محب محمود كامل الرافعى
مواليد 1959/11/30

7

محمد صالح الدين محمد البدرى
مواليد1977/11/10

8

مصطفى محمد عبد الغني
مواليد 1969/7/11

البيانات

الجهة القائمة بالترشيح

-

وزير التربية والتعليم االسبق.
أستاذ المناهج وطرق التدريس و رئيس قسم العلوم
التربوية واإلعالم البيئى بجامعة عين شمس .
مستشار تطوير التعليم والدراسات العليا لكليات البنات
بالسعودية وعضو اللجنة الدائمة للشئون التعليمية بها.

-

أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بكليه طب
جامعة المنيا .
من الداعمين للدولة.
عضو الجمعية األوروبية لجراحة المسالك البولية .

وزارة الصحة

-

بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان – جامعة
األزهر عام .1992
أستاذ طب األسنان – جامعة األزهر.
نائب رئيس جامعة األزهر لفرع البنات .

األزهر الشريف

-

-

-

وزارة التعليم العالى

