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  الثانية التشريعية لالنتخابات الزمني الجدول

  25/1/2006 – 3/12/2005 من

  االنتخابية العمليات تفاصيل  التاريخو اليوم  االنتخابية العمليات  الرقم

  سبتال

3/12/2005  
 
  

 الدوائر مكاتب في الترشيح باب فتح )أ(

 رشيحتال  باب وفتح، عشرة الست خابيةاالنت

 في الوطن مستوى على االنتخابية لقوائمل

 والمكتب اهللا رام مدينة في للجنة العام المقر

  .غزة مدينة في االقليمي

   ربعاءاأل

14/12/2005 

 على الترشيح طلبات الستالم يوم آخر) ب(

  .والقوائم الدوائر انتخابات مستوى

 الترشيح باب فتح    1

 مستوى على

  الدوائر انتخابات

  .والقوائم

  السبت

17/12/2005  
 

 ترشيح طلبات في للبت األخير اليوم )ج(

 لجنة قبل من ةاالنتخابي القوائمو الدوائر

  .المركزية االنتخابات
 األولي الكشف نشر  2

  المرشحين بأسماء

 األحد

18/12/2005  

 على المرشحين بأسماء األولي الكشف نشر

  .والقوائم الدوائر مستوى

  األحد

18/12/2005  

 الكشف على االعتراضات بتقديم البدء )أ(

 الدوائر مستوى على لمرشحينل األولي

  .والقوائم

  الثالثاء

20/12/2005  

  على العتراضات لتقديم األخير اليوم) ب(

 توىمس على لمرشحينل األولي الكشف

  .والقوائم الدوائر

 أمام االعتراض  3

 االنتخابات لجنة

 ىعل المركزية

 األولي الكشف

 المرشحين بأسماء

 مستوى على

 الدوائر انتخابات

  والقوائم
 األربعاء

21/12/2005  

 من االعتراضات في للبت األخير اليوم) ج(

  . قراراتها وتبليغ اللجنة قبل

  الخميس

22/12/2005  

 المحكمة أمام الطعون بتقديم البدء) أ(

  . المختصة

4  
  

  

  

  

  

 أمام الطعن

   المختصة المحكمة

  

  

  

  السبت

24/12/2005  

 للمحكمة الطعون لتقديم خيراأل اليوم) ب (

 .المختصة
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  الخميس  

29/12/2005  

 الخاصة الطعون في للبت األخير اليوم) ج(

  .الدوائر بانتخابات

  السبت

31/12/2005  

 الخاصة الطعون في للبت األخير اليوم) د(

  .القوائم بانتخابات
  األحد  المرشحين انسحاب  5

1/1/2006  

 مستوى على المرشحين النسحاب موعد آخر

  .والقوائم الدوائر انتخابات
 الكشف نشر  6

 بأسماء النهائي

   المرشحين

  االثنين

2/1/2006  

 على المرشحين بأسماء النهائي الكشف نشر

  .والقوائم الدوائر مستوى

  االثنين

2/1/2006 

 شحينالمر وكالء اعتماد باب فتح) أ(

 الست االنتخابية الدوائر مكاتب في المستقلين

 المقر في االنتخابية القوائم ووكالء، عشرة

 المكتب فيو اهللا رام مدينة في للجنة العام

  .غزة مدينة في االقليمي

 وكالء اعتماد   7

 المرشحين

 والقوائم المستقلين

  االنتخابية

  الثالثاء

17/1/2006  

  .الوكالء اعتماد باب إغالق) ب(

  الثالثاء

3/1/2006 

  .االنتخابية الدعاية بدء) أ(

  االثنين

23/1/2006  

  .االنتخابية للدعاية األخير اليوم) ب(

  )اليوم ذلك مساء حتى       (

  

  االثنين

23/1/2006  
 

 من ويستمر األمن لرجال األقتراع يوم ) ج( 

  .مساء السابعة حتى صباحاً السابعة

  االنتخابية الدعاية  8

 رجال واقتراع

  االمن

 الثالثاء

24/1/2006 

 القيام عن بأكمله اليوم ذلك في االمتناع) د(

  .انتخابية دعاية بأية
 األربعاء  االقتراع     9

25/1/2006 

 صباحاً السابعة من ويستمر االقتراع يوم 

  .مساء السابعة حتى


