
 

  قـــــرار 
  جلنــة االنتخابــات الرئاسيــة

   2012) لسنة  14رقم ( 
  ــــــــ

  
    جلنة االنتخابات الرئاسية

ـــادر بتاريخ    ؛ 2011من مارس سنة 30بعد االطالع على اإلعالن الدستورى الصــ
  بتنظيم االنتخابات الرئاسية ؛ 2005لسنة  174وعلى القانون رقم   

 1؛ المعــدل بــالقرار رقــم 2005لســنة  1بــات الرئاســية رقــم وعلــى قــرار لجنــة االنتخا

  ؛2012لسنة 

بــدعوة النــاخبين النتخــاب  2012لســنة  5وعلى قرار لجنة االنتخابــات الرئاســية رقــم 

  رئيس جمهورية مصر العربية؛

بشــأن إجــراءات وقواعــد  2012لســنة  13وعلى قرار لجنة االنتخابات الرئاســية رقــم 

  ؛2012ة لالنتخابات الرئاسية لعام تخصيص الرموز االنتخابي

  موافقة لجنة االنتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة اليوم .وعلى 

  
  
  
  
  

   قـــررت
  ( املادة األوىل )

ة جمهوريـــة يــدرج الســـادة اآلتــى أســـماؤهم بالقائمــة النهائيـــة لمرشــحى انتخابـــات رئاســ  

  : 2012من مايو سنة  24و 23مصر العربية التى ستجرى يومى 
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  الرمز االنتخابى  اإلســــــــــــم  م

1  
  أبو العز حسن على الحريرى

  وشهرته أبو العز الحريرى
  الهــــــــــــــــــــرم

2  
  محمد عبد الفتاح محمد فوزى عيسى

  وشهرته دكتور محمد فوزى عيسى
  كاميرا الفيديو*

3  
  أحمد حسام كمال حامد خير اهللا

  وشهرته حسام خير اهللا
  ـــــــــــــــارة*السيــــــ

4  
  عمرو محمود أبو زيد موسى

  وشهرته عمرو موسى
  الشمـــــــــــــــــس

5  
  عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى أبو سعد

  وشهرته أبو الفتوح
ــان   الحصـــــــــــ

6  
  هشام محمد عثمان البسطويسى

  وشهرته هشام البسطويسى
ــد ــــــ   ساعة يــ

7  
  محمود حسام الدين محمود جالل

  وشهرته محمود حسام
ــة ــ ـــــــــــ   النجم

8  
  د . محمد سليم العوا

  وشهرته محمد سليم العوا
ــــة ــ   المظلـــــــــ

9  
  حمدين عبد العاطى عبد المقصود صباحى

  وشهرته حمدين صباحى
  النســــــــــــــــر

10  
  د . عبد اهللا حسن على األشعل

  عبد اهللا األشعلوشهرته 
  البلطـــــــــــــــة

11  
  خالد على عمر على المحالوى

  وشهرته خالد على
ـــــــرة ــ   الشجـــــ

12  
  د . محمد محمد مرسى عيسى العياط

  وشهرته د . محمد مرسى
ــــزان ــ ــ   الميـــــــــ
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  .26/4/2012*تم تغيير رمزي المرشح الثاني والثالث في يوم 

  

  انية )( املادة الث 
  .اراالنتش رسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتيالجريدة ال ينشر هذا القرار في  

  .هـ  1433سنة  آخرجمادى من  الرابع األربعاءيوم  يصدر بالقاهرة ف
  

  .م 2012سنة  إبريل من والعشرين الخامسالموافق 
  

  رئيـس
  جلـنة االنتخـابـات الرئاسيـة

  املستـشار/
 لــــطانفـــاروق أمحـــــد س

 


