نشر
اعتراض
اعالم بقرار  03/08/2014نشر  18/08/2014غلق باب  29/08/2014اعالن بقرار
01/09/2014
 23/07/2014أمام الهيئة  29/07/2014الهيئة طعن في القائمات فتح باب الترشحات البت في الهيئة طعن أمام القائمات النهائية
23/09/2014
قرار الهيئة
المحكمة االدارية للمترشحين
مطلب الترشح
قرار الهيئة النهائية الترشحات
نشر القائمات
بداية الحملة
3

30

3
55

2

3

14

7

4

1
35

2

ا ل صم ت
االنتخابي

22

21

تصريح بالنتائج
اعالن على
ا ل صم ت
21/10/2014
النتائج األولية طعن أمام النهائية للدورة  13/11/2014االنتخابي
المحكمة االدارية االولى بداية الحملة
2
50

1

22

3

اعالن على  02/12/2014تصريح بالنتائج
النتائج األولية طعن أمام النهائية للرئاسية
المحكمة االدارية
1

13

3

2

41

17/08/2014 - 23/06/2014

22/09/2014 - 18/08/2014

12/11/2014 - 13/09/2014

عم ل ية ا ل ت س ج ي ل ع ل ى ا ل ق ا ئم ا ت

الترشح للرئاسية

24/12/2014 - 13/11/2014

الدورة األولى للرئاسية

الدورة الثانية للرئاسية

16/07/2014

دعوة الناخبين للرئاسية

محاكاة الرزنامة االنتخابية
شوقي قّداس 6 ،جوان 2014

 23جوان  :ابتداء عملية التسجيل
 16جويلية  :دعوة للرئاسية
 02سبتمبر  :دعوة للبرلمانية
 16أكتوبر  :اقتراع الدورة األولى
 12نوفمبر  :النتائج النهائية للدورة
 27نوفمبر  :اقتراع الدورة الثانية
 02ديسمبر  :اقتراع البرلمانية
 24ديسمبر  :النتائج النهائية للرئاسية
 29ديسمبر  :النتائج النهائية للبرلمانية

10/10/2014

16/10/2014

يوم االقتراع للدورة األولى
02/09/2014

دعوة الناخبين للبرلمانية

08/11/2014

15/10/2014

4

1
35

2

21

27/11/2014

يوم االقتراع للدورة الثانية

01/12/2014

نشر
 03/10/2014غلق باب  14/10/2014اعالن بقرار 17/10/2014
09/11/2014
طعن أمام القائمات النهائية
فتح باب الترشحات البت في الهيئة
المحكمة االدارية للمترشحين بداية الحملة
مطلب الترشح
الترشحات
7

22

ا ل صم ت
االنتخابي

22

29/12/2014

04/12/2014

اعالن على  07/12/2014تصريح بالنتائج
النتائج األولية طعن أمام النهائية
المحكمة االدارية
1
47

2

3

22

آخر أجل دستوري لتنظيم االنتخابات  31 :ديسمبر

بداية التسجيل

30/08/2014

18/10/2014

26/11/2014

2014

26/07/2014

23/06/2014

31/07/2014

17/08/2014

25/08/2014

22/09/2014

15/10/2014

12/11/2014

29/11/2014

24/12/2014

03/10/2014 - 08/11/2014

09/11/2014 – 29/12/2014

02/12/2014

الترشح للبرلمانية

االنتخابات البرلمانية

يوم االقتراع للبرلمانية

تزامن الصمت االنتخابي
للرئاسية مع الحملة البرلمانية

