
 

 

 2018داخه غرفة امعينيات اميركزية مإلنتخابات امرئاسية 

بيحافظة امجيزة 

 

 

 ىتابعة سير عينية اٌنتخابات امرئاسية

 



 2018تفقد غرفة امعينيات اميركزية مإلنتخابات امرئاسية 

بديىان عاو ىحافظة امجيزة  
 أبى بكر امجندي وزير امتنيية اميحنية /بصحبة امسيد امنىاء

 

 

  ىحافظ امجيزة- ىحيد كيال امدامي /تفقد امسيد امنىاء

مجنة ىدرسة األورىان امثانىية بنات بحي امدقي 

 



  ىحيد كيال امدامي ىحافظ امجيزة/تفقد امسيد امنىاء 

مجنة ىدرسة فاطية امزهراء بحي امىراق 

 

  ىحيد كيال امدامي ىحافظ امجيزة/تفقد امسيد امنىاء 

مجنة ىدرسة عبدهللا بن رواحة بحي امىراق 

 



  ىحيد كيال امدامي ىحافظ امجيزة/تفقد امسيد امنىاء 

مجنة ىدرسة طة حسين اٌبتدائية بيجيع اميدارس بيدينة امتحرير بحي شيال امجيزة  

مٍطيئنان عنً سير امعينية اٌنتخابية  وتىفير كه سبه امراحة منيىاطنين 

 

  ىحيد كيال امدامي ىحافظ امجيزة/تفقد امسيد امنىاء 

مجنة ىدرسة باحثة امبادية امثانىية امتجارية بنات بشارع اميحطة بحي شيال امجيزة 

 



تفقد مجنة ىدرسة أجيال اميستقبه بحي بىٌق امدكرور  
 أبى بكر امجندي وزير امتنيية اميحنية /بصحبة امسيد امنىاء

 

 

تفقد مجنة ىدرسة امشهيد أحيد عبد امعزيز بحي بىٌق امدكرور  

 أبى بكر امجندي وزير امتنيية اميحنية /بصحبة امسيد امنىاء

 



تفقد مجنة ىدرسة امشهيد هشاو شتا اٌعدادية بنات بحي امعيرانية  

أبى بكر امجندي وزير امتنيية اميحنية /بصحبة امسيد امنىاء 

 

 ىحيد كيال امدامي ىحافظ امجيزة غرفة عينيات حي امىراق /تفقد امسيد امنىاء

 مٍطيئنان عنً سير امعينية اٌنتخابية وتىفير كه سبه امراحة منيىاطنين 

 



 ىحيد كيال امدامي ىحافظ امجيزة مجنة ىدرسة دومسي امثانىية اميشتركة /تفقد امسيد امنىاء 
بامبراجيه بيركز وىدينة أوسيً مٍطيئنان عنً سير امعينية اٌنتخابية 

وتىفير كه سبه امراحة منيىاطنين 

 

 ىحيد كيال امدامي ىحافظ امجيزة  مجنة ىدرسة امبراجيه  /تفقد امسيد امنىاء 

وباحثة امبادية اٌبتدائية اميشتركة بيركز وىدينة أوسيً 

 



  ىحيد كيال امدامي ىحافظ امجيزة/تفقد امسيد امنىاء

مجنة ىدرسة بشتيه اٌعدادية بنات بيركز وىدينة أوسيً 

 

 

مجنة ىدرسة أبىرواش بيركز وىدينة كرداسة   ىحيد كيال امدامي ىحافظ امجيزة/تفقد امسيد امنىاء 
مٍطيئنان عنً سير امعينية اٌنتخابية وتىفير كه سبه امراحة منيىاطنين 

 



 تفقد مجنة ىدرسة صٍح امدين بامناصرية بقرية امسعىدية

بيركز وىدينة امعياط مٍطيئنان عنً سير امعينية اٌنتخابية وتىفير كه سبه امراحة منيىاطنين 

 

 

تفقد مجنة ىدرسة امبنيدة منتعنيً األساسي بيركز وىدينة امعياط 

 



 تفقد مجنة ىدرسة حيدان امصديق اٌعدادية بكفر امرفاعي

بيركز وىدينة امعياط 

 

 ىصطفي ىحيد ابىزيد امثانىية منبنات بيركز وىدينة امبدرشين /تفقد مجنة ىدرسة امشهيد 
مألطيئنان عنً سير امعينية اٌنتخابية وتىفير كه سبه امراحة منيىاطنين 

 



تفقد مجنة ىدرسة امطرفاية اٌبتدائية بيركز وىدينة امبدرشين 

 

  عاطف اٌسٍىبىمي اٌبتدائية/تفقد مجنة ىدرسة امشهيد 

بيركز وىدينة امبدرشين 

 

 



تفقد مجنة ىدرسة امحىاىدية اٌعدادية بنات بيدينة امحىاىدية  

مٍطيئنان عنً سير امعينية اٌنتخابية وتىفير كه سبه امراحة منيىاطنين 

 

 

تفقد مجنة ىدرسة أو خنان اٌبتدائية بيدينة امحىاىدية 

 



تفقد مجنة ىدرسة امشهيد شعبان ربيع اٌبتدائية بينيه شيحة بيركز وىدينة أبى امنيرس  

مٍطيئنان عنً سير امعينية اٌنتخابية وتىفير كه سبه امراحة منيىاطنين 

 

تفقد مجنة ىدرسة بنك أبى ظبي اٌعدادية بنين بينيه شيحة  
 بيركز وىدينة أبى امنيرس

 



تفاعه ىحافظة امجيزة ىع ىنظىىة امشكاوي امحكىىية بتحقيق رغبة سيدة ىسنه وزوجها فً 
اإلدٌء بصىتهيا اٌنتخابً بتىفير سيارة ىن اميحافظة منقنهيا ىن امينزل إمً امنجنة اٌنتخابية 

 

 تىفير سيارات إسعاف متيكين اميىاطنين ىن اميشاركة

بامعينية اإلنتخابية 

 


