
لجنة متابعة تصويت المصريين المقيمين  فى الخارج
حصر الاصوات الصحيحة و الباطلة

أسفر الحصر العددى لأصوات الناخبين بالخارج عن:
ناخبا30,531إجمالى عدد الناخبين الذين حضروا للادلاء بأصواتهم

صوتا1,856إجمالى عدد الاصوات الباطلة
صوتا28,675إجمالى عدد الاصوات الصحيحة



الحصر العددى لقائمة دائرة قطاع شمال ووسط و جنوب الصعيد

أسفر الحصر العددى لأصوات الناخبين التابعين للدائرة المذكورة بلجنة الانتخاب
ناخبا24,025إجمالى عدد الناخبين الذين حضروا للادلاء بأصواتهم

صوتا1,048إجمالى عدد الاصوات الباطلة
صوتا22,977إجمالى عدد الاصوات الصحيحة

الحصر العددى لقائمة دائرة قطاع غرب الدلتا
أسفر الحصر العددى لأصوات الناخبين التابعين للدائرة المذكورة بلجنة الانتخاب

ناخبا6,325إجمالى عدد الناخبين الذين حضروا للادلاء بأصواتهم
صوتا85إجمالى عدد الاصوات الباطلة

صوتا6,240إجمالى عدد الاصوات الصحيحة



الباطلةالصحيحةاجمالي الاصواتاسم الدائرةالمحافظة
88844دائرة ادفوأسوان
2182117دائرة دراوأسوان
95941دائرة كوم امبوأسوان
16013624دائرة مدينة ومركز اسوانأسوان
1891872دائرة نصر النوبهأسوان
52449331دائرة ابنوب والفتحأسيوط
55487دائرة اسيوطأسيوط
85796دائرة البدارى وساحل سليمأسيوط
1376133541دائرة القوصيهأسيوط
91984574دائرة ديروطأسيوط
42402دائرة صدفا والغنايمأسيوط
51250111دائرة مدينة اسيوطأسيوط
61583دائرة مركز ومدينة ابوتيجأسيوط
29327023دائرة منفلوطأسيوط

ية 107989دائرة الدخيلهالأسكندر
ية 24923217دائرة العطارينالأسكندر
ية 1204113371دائرة اول الرملالأسكندر
ية 47443دائرة اول العامريهالأسكندر
ية 96491153دائرة اول المنتزهالأسكندر
ية 38135427دائرة ثان المنتزهالأسكندر
ية 1860177882دائرة سيدى جابرالأسكندر
ية 68626دائرة كرموزالأسكندر
ية 48346815دائرة محرم بكالأسكندر
ية 87798دائرة مينا البصلالأسكندر



24240دائرة ارمنتالأقصر
18180دائرة اسناالأقصر
2072007دائرة الاقصر وطيبةالأقصر
52511دائرة القرنهالأقصر
847311دائرة مدينة الاقصرالأقصر

937419دائرة الغردقه وراس غاربالبحر الأحمر
13112دائرة سفاجا والقصيرالبحر الأحمر
000دائرة شلاتينالبحر الأحمر

54531دائرة ابوالمطامير وحوش عيسىالبحيرة
64577دائرة ابوحمص وادكوالبحيرة
53530دائرة الدلنجاتالبحيرة
104986دائرة المحموديه والرحمانيةالبحيرة
98944دائرة ايتاى البارود وشبراخيتالبحيرة
33285دائرة بدر ووادي النطرونالبحيرة
37370دائرة رشيدالبحيرة
13011713دائرة كفر الدوارالبحيرة
88853دائرة كوم حمادهالبحيرة
1961906دائرة مركز ومدينة دمنهورالبحيرة
91892دائرة ابوالنمرس والحوامديةالججيزة
3203173دائرة اطفيحالججيزة
53494دائرة البدرشينالججيزة
24022713دائرة الججيزهالججيزة
20164دائرة الصفالججيزة
23220725دائرة الطالبيهالججيزة
1434137955دائرة العجوزهالججيزة



40937930دائرة العمرانيهالججيزة
59572دائرة العياطالججيزة
59455836دائرة الهرمالججيزة
1009010دائرة الوراق واوسيمالججيزة
23320825دائرة امبابهالججيزة
31227636دائرة بولاق الدكرورالججيزة
48435دائرة كرداسهالججيزة
53449440الججيزة
41356دائرة منشاه القناطرالججيزة
يوسف الصديقالفيوم 25422727دائرة ابشواى و
98944دائرة اطساالفيوم
22193دائرة الفيومالفيوم
12911514دائرة سنورسالفيوم
36351دائرة طاميهالفيوم
22821513دائرة مدينة الفيومالفيوم
19418113دائرة ابوقرقاصالمنيا
756510دائرة المنياالمنيا
28626422دائرة بنى مزار ومطاىالمنيا
81774دائرة ديرمواسالمنيا
22320914دائرة سمالوطالمنيا
3203119دائرة مدينة المنياالمنيا
1371307دائرة مدينة ملوىالمنيا
32028832دائرة مغاغه والعدوهالمنيا
14613610دائرة ملوىالمنيا

25250دائرة الواحات الخارجهالوادي الجديد

 اكتوبر6دائرة مدينة 



31301دائرة م الواحات الداخلهالوادي الجديد
70682دائرة الفشنبني سويف
2602519دائرة الواسطىبني سويف
89827دائرة اهناسيابني سويف
67634دائرة ببابني سويف
يفبني سويف 29527025دائرة بنى سو
1211192دائرة سمسطابني سويف
43412دائرة ناصربني سويف

2092009دائرة اخميمسوهاج
1798171286دائرة البليناسوهاج
73672511دائرة العسيراتسوهاج
48645432دائرة المراغهسوهاج
97191754دائرة المنشاهسوهاج
39637620دائرة جرجاسوهاج
1391381دائرة جهينهسوهاج
1142109844دائرة دار السلامسوهاج
3213138دائرة ساقلتهسوهاج
25423618دائرة طماسوهاج
71692دائرة طهطاسوهاج
777660117دائرة مركز ومدينة سوهاجسوهاج

16451504141دائرة ابوتشتقنا
1731676دائرة دشنا والوقفقنا
1481426دائرة فرشوطقنا
17715522دائرة قوص وقفطقنا
39535342دائرة مركز ومدينة قناقنا



50344360دائرة نجع حمادىقنا
49446034دائرة نقادهقنا

000دائرة الحماممرسى مطروح
11110دائرة مرسى مطروحمرسى مطروح

30531286751856اجمالي


