
اوال

ثانيا

ثالثا

رابعا

النسبة المئويةمسلسل

125.13%

274.87%
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د.احمد محمد شفيق ذكى
د. محمد محمد مرسى 

العياط

80393811028أذربيجــــانسفارة مصر بباكو1

141110191أريترياسفارة مصر بأسمرة2

50022022018733أفغانستانسفارة مصر بكابول3

14111165أكوادورسفارة مصر بكيتو4

723535926إندونيسياسفارة مصر بجاكرتا5

137752أوروجوايسفارة مصر بمنتفيديو6

272222814أوزبكستانسفارة مصر بطشقتد7

71494631630أوغنداسفارة مصر كمباال8

8032302921أوكرانياسفارة مصر بكييف9

30151596إيرانمكتب رعاية المصالح بطھران10

5173183135118195أيرلنداسفارة مصر بدبلن11

2,8621,0641,04123738303إيطالياسفارة مصر بروما12

7,1763,5553,509461,9011,608إيطالياقنصلية مصر بميالنو13

88474071822اثيوبياسفارة مصر باديس ابابا14

143321ارمينياسفارة مصر بييرفان15

5362331973668129اسبانياسفارة مصر باسبانيا16

314185176911066استرالياسفارة مصر بكانبرا17

2,8901,7101,690201,389301استرالياالقنصلية فى سيدنى18

1,8701,02498341855128استرالياقنصلية مصر بملبورن19

9976706682اسرائيلسفارة مصر بتل أبيب20

3,4691,2971,26334407856األردنسفارة مصر بعمان21

28,29415,74515,2584875,3049,954اإلمارات العربيه المتحدةسفارة مصر بأبو ظبى22

33,13317,40316,9234805,57911,344اإلمارات العربيه المتحدةقنصلية مصر بدبى23

49777االرجنتينسفارة مصر ببوينس آيرس24

5529281424البانياسفارة مصر بتيرانا25

5,1233,6603,5371237582,779البحرينسفارة مصر بالمنامه26

101393811622البرازيلسفارة مصر ببرازيليا27

70393541817البرتغالسفارة مصر بلشبونه28

4939381632البوسنة والھرسكسفارة مصر بسراييفو29

301,720اجمالى عدد االصوات الصحيحة

جملة ما حصل عليه كل مرشح 
فى الخارج

586,804اجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول االنتخابية

306,812اجمالى عدد الناخبين الذين حضروا وادلوا باصواتھم

5,092اجمالى عدد االصوات الباطلة

اسم المرشح

عدد االصوات 
الحاصل 
عليھا كل 
ش

75827د.احمد محمد شفيق ذكى
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175797542946التشيكسفارة مصر ببراج30

1,01432330518139166الجزائرسفارة مصر بالجزائر31

334173163108182الدنماركسفارة مصر بكوبنھاجن32

1381039581283السنغالسفارة مصر بداكار33

1,33963561223170442السودانسفارة مصر بالخرطوم34

26111الصومالسفارة مصر بمقديشيو35

88540238517218167السويدسفارة مصر بستكھولم36

11638381820العراقسفارة مصر ببغداد37

4318171611الجابونسفارة مصر بليبرفيل38

8444الفاتيكانسفارة مصر بالفاتيكان39

281210273الفلبـينسفارة مصر بمانيال40

7736351629الكاميرونسفارة مصر بياوندى41

442020614الكونغو برازفيلسفارة مصر ببرازفيل42

119,23457,99357,12187218,38238,739الكويتسفارة مصر بالكويت43

3,1131,5041,3871173381,049المانياسفارة مصر ببرلين44

209615833325المجرسفارة مصر ببودابست45

27710895134154المغربسفارة مصر بالرباط46

762121129المكسيكسفارة مصر بمكسيكو سيتى47

159,22285,14484,5046407,98776,517المملكة العربية السعوديةسفارة مصر بالرياض48

102,70354,05753,5804775,44448,136المملكة العربية السعوديةقنصلية مصر بجدة49

306706642640النرويجسفارة مصر بأسلو50

1,51084582619428398النمساسفارة مصر بفينا51

9838362333النيجرسفارة مصر بنيامى52

101262331211الھندسفارة مصر بنيودلھى53

6,2763,0682,969991,7771,192الواليات المتحدة االمريكيةسفارة مصر بواشنطن54

2,2611,1341,08153514567الواليات المتحدة االمريكيةقنصلية مصر بشكاجو55

5,8343,2043,164402,404760الواليات المتحدة االمريكيةقنصلية مصر بلوس أنجيليس56

10,0735,0034,916873,5551,361الواليات المتحدة االمريكيةقنصلية مصر بنيويورك57

2,8731,3571,33027828502الواليات المتحدة االمريكيةقنصلية مصر بھيوستن58

412226223326197اليابـانسفارة مصر بطوكيو59

444276267959208اليمنسفارة مصر بصنعاء60

2,0791,1801,15822853305اليونانسفارة مصر بأثينا61

44272431212انجوالسفارة مصر بلواندا62

8731247618باكستانسفارة مصر باسالم اباد63

6,2523,5113,3092021,5711,738المملكة المتحدةسفارة مصر بلندن64

63936033426146188بلجيكاسفارة مصر ببروكسل65

4223185810بلغارياسفارة مصر بصوفيا66

68525021139بنغالديشسفارة مصر بدكا67

2817152114بنماسفارة مصر ببنما سيتى68

3022211318بنينسفارة مصر بكوتونو69

191818315بوركينا فاسوسفارة مصر بوجادوجو70

261414311بوروندىسفارة مصر ببوجومبورا71

127444131427بولنداسفارة مصر ببوارسو72

66642بوليفياسفارة مصر بالباز73

86424بيروسفارة مصر بليما74
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72343311815تايالند وتمثيل لكمبودياسفارة مصر ببانكوك75

195888173150تركياسفارة مصر بأنقرة76

113525111338تشادسفارة مصر بإنجامينا77

725050941تنزانياسفارة مصر بتنزانيا78

131313112توجوسفارة مصر بلومى79

1608774135321تونسسفارة مصر بتونس80

76424جمھورية افريقيا الوسطىسفارة مصر ببانجى81

420203194933161جمھورية الصين الشعبيةسفارة مصر ببكين82

جمھورية الكونغو سفارة مصر بكينشاسا83
الديمقراطية

16109145

677209205457148جنوب افريقياسفارة مصر ببريتوريا84

6جنوب السودانسفارة مصر بجوبا85

155541جواتيماالسفارة مصر بجواتيماال86

14210810621294جيبوتىسفارة مصر بجيبوتى87

3527261917روانداسفارة مصر بكيجالى88

228888442460روسياسفارة مصر بموسكو89

116656234319رومانياسفارة مصر ببوخارست90

126858414044زامبياسفارة مصر بلوساكا91

42292631115زيمبابوىسفارة مصر بھرارى92

3318162115سريالنكاسفارة مصر بكولومبو93

401919109سلوفاكياسفارة مصر ببراتيسالفا94

181211147سلوفينياسفارة مصر بلوبيليانا95

97454141724سنغافورهسفارة مصر بسنغافوره96

112444313211سورياسفارة مصر بدمشق97

1,10258553946288251سويسراسفارة مصر ببرن98

54535213517سيراليونسفارة مصر بفريتاون99

17137661شيلىسفارة مصر بسنتياجو100

248826صربياسفارة مصر ببلجراد101

9,1095,3435,2351081,1814,054عمانسفارة مصر بمسقط102

1461101104070غاناسفارة مصر بأكرا103

7غينياسفارة مصر بكوناكرى104

6133303921غينيا االستوائيةسفارة مصر بماكابو105

5,5483,1393,0331061,7691,264فرنسا وتمثيل موناكوسفارة مصر بباريس106

3831981821610577فرنساقنصلية مصر بمارسيليا107

مكتب تمثيل جمھورية مصر 108
برام هللا

7226251178فلسطين

271111110فنزويالسفارة مصر بكاراكاس109

22412311673779فنلنداسفارة مصر بھلسنكى110

8222فيتنامسفارة مصر بھانوى111

465153149410841قبرصسفارة مصر بنيقوسيا112

32,83618,16317,8053583,12714,678قطرسفارة مصر بالدوحه113

833131526كازاخستانسفارة مصر باستانا114

2443121كرواتياسفارة مصر بزغرب115

5,0722,9922,941511,8131,128كنداسفارة مصر ب أوتاوا116

6,8203,4363,362742,588774كنداقنصلية في مونتلایر117

245514كوباسفارة مصر بھافانا118

2397243كوت ديفوارسفارة مصر بأبيدجان119
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9840373631كوريا الجنوبيةسفارة مصر بسول120

2820191712كوريا الشماليةسفارة مصر بيونج يانج121

12555كولومبياسفارة مصر ببوجوتا122

15811010375548كينياسفارة مصر بنيروبى123

70931730116169132لبنانسفارة مصر ببيروت124

1,29350148714177310ليبياسفارة مصر بطرابلس125

65523ليبيرياسفارة مصر بمنروفيا126

4330291128ماالوىسفارة مصر بلينجواى127

117737213537مالطةسفارة مصر بفاليتا128

3823221913مالىسفارة مصر بباماكو129

سفارة مصر بكوااللمبور130
ماليزيـا وتمثيل بروناى دار 

السالم
4522302191123196

5111مدغشقرسفارة مصر بتاناناريف131

47333121219موريتانياسفارة مصر بنواكشوط132

11101073موريشيوسسفارة مصر ببورت لويس133

342222319موزمبيقسفارة مصر بمابوتو134

997252ميانمـارسفارة مصر ببانجون135

51282711512ناميبياسفارة مصر بوند ھوك136

5333نيبـالسفارة مصر بكاتمندو137

23512111923485نيجيرياسفارة مصر بابوجا138

273160155510352نيوزيلنداسفارة مصر بولنجتون139

1,9821,1331,11023767343ھولنداسفارة مصر بالھاى140

586,804306,812301,7205,09275,827225,893 جملة


