
 

 أرشيف القهـر

 2016 مايو
 

 

 تجميع وإعداد

 مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

 من اإلعالم ىالمحتو



 المحتويات

 ن أقوال المسئولينم 

  2016 مايوحصاد  

 جداول شاملة المصادر( الحصاد بالتفصيل( 

  (2016رسائل من وعن السجن )مايو 

  مضرب عن الطعام بسبب اإلهمال الطبي أحمد نصر عبيدرسالة 

  ناجي كامل من محبسه في سجن الجيزة المركزيرسالة 

  حكم عليه هندسة الجامعة البريطانيةسنة، طالب في  21ايمن علي موسى،رسالة ،

 سنة، ورفض النقض 15ب 

  ه: بؤساء فيكتور هوجو في طرالبطاوي من محبسهالصحفي محمد رسالة  

 رسالة مريم مراد عن الزيارة لمعتقلي سجن العقرب والمزرعة 

 هادتها نقال عن ابنها بعد زيارتهوالدة عبدالرحمن السيد تكتب ش 

  ابريل يروى تفاصيل مكان احتجازه "سجن تحت االرض فى الجبل" 25معتقل  

  كريم العطار من سجن برج العربرسالة 

  عاما  15في الجامعة األلمانية، حكم عليه بـ هندسة طالب عبدالرحمن الجندي رسالة

 ورفض النقض

  عن اهوال سجن الوادي الجديد معتقلينرسالة من 

 مطحونون بين رحى السجن «: »المصري اليوم»في رسالة لـ« فض رابعة»متهمون بـ

 «والتطرف

  هاني عامر في ذكرى  -بإذن هللا  -رسالة األخت الفاضلة أم بالل زوجة الشهيد

  الغاشم ي إعدام عرب شركسف (2016مايو  17)هاده األولى استش

 ي عن بيان من معتقلي األرض بقضيتي الدقي والعجوزة يعلنون فيه إضرابهم الكل

 الطعام

 معتقل في سجن وادي النطرون رسالة من ياسين صبري 

 إنهم يعانون من خلل إدراكي عضال2في العقرب  د. أحمد سعيد يكتب من محبسه : 

 "محكوم باإلعدام وزوجته يرويان أبشع صور التعذيب في سجون "السيسي 

  أسماء علي تكتب عن زوجها المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي المعتقل على

 خلفية الدفاع عن مصرية تيران وصنافير

 شيرت وطن بال تعذيبمد يكتب عن فترة اعتقاله بسبب تيمحمود مح 

  العمومي معتقلي سجن طنطارسالة من 

  يوم عيد ميالده: "كل سنة سجن الجيزة المركزي زيزو عبده يكتب من محبسه في

 واحنا على العهد ما بنخافش من قولة الحق

 رسالة من محمد ناجي من سجن الجيزة المركزي 

  8رسالة من طلبة جامعة طنطا من داخل سجن 

 رحلة تعذيب أسرة المصور عمر عبدالمقصود داخل الزنازين 

  6ث اسجن وادى النطرون فى قضية احد فيرسالة محمد سعيد ابو الفتوح المعتقل 

  2013اكتوبر 

http://www.mo3taqaleen.com/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87/
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  2016مايو تقارير 

 انتهاكاً ضد الحريات  720رصد : صحفيون ضد التعذيب تفي اليوم العالمي لحرية الصحافة

 المعتدين.. و"الداخلية" تتصدر قائمة 2015اإلعالمية في مصر خالل عام 

 وإجرامهنية تبث تقرير عن البوليس المصري القناة األولي األلما 

 " حول االنتهاكات الواقعة على طالب األزهرأزهريتقرير شهر إبريل لمرصد "  

  6201-4-30حتى  2011-1-25حاالت الوفاة داخل أماكن احتجاز في مصر، منذ   

 239  ماليين  6إنذاًرا ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذه أحكاًما بالتعويض عن التعذيب بلغت

 جنيه

  االقتصاديةمليار دوالر برغم سوء أوضاعها  12ون جديدة بـ سج 10مصر تبني 

 «تنشر نص التحقيقات في قتل أمين شرطة لبائع الورد بالرحاب« الشروق 

  ..مساجين تمردوا داخل السجون 

  :مصريا تخطوا مدة الحبس االحتياطي في السجون 1464حبس بال نهاية 

  :القسريمواطنا تعرض لالختفاء  1840منظمة حقوقية 

 الماضي مواطن بسيناء في أبريل 18اإلنفوجرافيك ... المرصد السيناوي يوثق مقتل ب 

  .."يوم بحًثا عن المجهول 0001المختفون قسريًا منذ "فض رابعة 

 الحاالت الفرديّة تتزايد… انتهاكات أمناء الشرطة في مصر 

  واالختفاء في مصر.. قصص ما وراء األرقامالتعذيب 

 « انتهاكاً ضد المراسلين والمصورين خالل تغطية  97ترصد « التعذيبصحفيون ضد

 إبريل 25تظاهرات 

  التخشيبة فيجحيم 

 انفوجراف يوضح عدد الطالب المعتقلين في جامعات الدقهلية 

  :أشهر 5انتهاًكا لحرية التعبير في  1126مؤشر الديمقراطية 

  بالسجون القسريالداخلية تكشف باألرقام بالغات االختفاء  

  ..متهما يواجهون مصير "عرب شركس 20في الذكرى األولى" 

  ونصف".. تعرية واختناق وتعذيب 10وفًقا لحقوقيين.. "الكيلو  

 سجنك حرية | تقرير | تحت التعذيب.. حيث كل اعتراف ممكن 

 حقوقي عن سجن الجيزة: حاالت صحية متدهورة.. األدوية ممنوعة.. الزيارة مراقبة 

 الحرية والعدالة" تنقل صورة حية من داخل مقبرة "العقرب" 

  وادى النطرون 430مشاهد تقشعر لها االبدان حفلة استقبال المساجين الجدد بسجن 

  وذويهم« العازولي»روايات ُمفزعة عن ُمعاناة معتقلي سجن  
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http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=d25c80fe-6aa4-4272-aabf-c97810125191
http://lomazoma.com/Egypt-News/161386.html
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http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-1000-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84/570402
http://www.marsad.eg/ar/2016/05/11/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8/?utm_source=Marsad+Egypt+Arabic+Newsletter&utm_campaign=ce1dbecd6e-Marsad+Egypt+Arabic+Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_413ff3860f-ce1dbecd6e-110248861
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http://bit.ly/1NRP6sy


 2016 مايومن أقوال المسئولين في 

 

  ،كويس إنه مضربوش "عن قطع أمين شرطة أذن مواطن: عضو مجلس النواب

 "بالنار

 

 :بدل  الشرطة تطور أساليبها وتستخدم الميركروباص مساعد الداخلية األسبق

 ""البوكس

 

  (وحد يبلغ عنه" )فيدي فييشك   شريفة. والليخبير أمنى: "إحنا فى حالة حرب غير 

 

 

 وتوزيع بالسجون وغرف حجز األقسام « تكييفات»تركيب «: الداخلية»مصدر بـ

 «الحر»عصائر على النزالء لتفادي 

 
 

 مساعد وزير الداخلية أمام النواب: ال توجد حاالت اختفاء قسري في مصر 

 
 

 البسيوني، مساعد وزير الداخلية األسبق: لو االمر بيدي العتقلت جميع المعارضين 
 
 

  الف بعد رحيل مرسى 80: السيسى اعتقل اإلبراشيرئيس مصلحة السجون يصدم 

 

 

  ضد مصر ليس لها أي اعتبار لدي« العفو الدولية»وزير الخارجية: تقارير 

 

  

http://bit.ly/1ZrfWIj
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http://www.innfrad.com/News/18/201934/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3-
http://www.innfrad.com/News/18/201934/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3-
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http://bit.ly/1smdDvE
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http://goo.gl/X79Gv2
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http://bit.ly/20K8wAK
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 حالة قتل 212

 قصف جوي 73

 طلق ناري في كمائن 58
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 الجداول

 قتل

تاريخ 

 النشر
 الرابط وصف المحافظة المكان السن االسم

 http://bit.ly/1W9xnzE حملة أمنية القليوبية منطقى الجعافرة  خطرين على األمن العام 8 مايو-01

  حسين المطري مايو-04
 الشركة جنوبفي أوتوبيس 

 العريش
 http://bit.ly/1Yclg26 طلق ناري شمال سيناء

 http://bit.ly/1VMinag قصف جوي شمال سيناء جنوب الشيخ زويد  مسلح 19 مايو-04

 http://bit.ly/24ZbKqt قصف جوي شمال سيناء جنوب الشيخ زويد  مسلحين 3 مايو-10

 http://bit.ly/1OqhRMU طلق ناري شمال سيناء الشيخ زويدجنوب  51 خالد السيد عبد العزيز الصفتي مايو-11

 http://bit.ly/1YrBHYl قصف جوي شمال سيناء جنوب الشيخ زويد  عنصر تكفيري 18 مايو-11

 http://bit.ly/25a4urZ قصف مدفعية شمال سيناء جنوب الشيخ زويد  إرهابيين 2 مايو-12

 http://bit.ly/1NwAYEO طلق ناري كفر الشيخ بلطيم 36 أحمد محب مايو-13

 http://bit.ly/1WBfoT5 حملة أمنية شمال سيناء جنوب العريش ورفح والشيخ زويد  إرهابي 12 مايو-14

 http://bit.ly/1WCqo1K قصف مدفعية وسط سيناء منطقة وادي القريعي  إرهابيين 3 مايو-15

 https://goo.gl/XDl9U7 قصف مدفعية شمال سيناء العريش 25 محمد حمدي بكير مايو-16

 http://bit.ly/1WPAUmk طلق ناري أسيوط منزله في ساحل سليم 33 احمد ع.ا. مايو-18

 http://bit.ly/1Rtsitz قصف جوي شمال سيناء جنوب الشيخ زويد 35 حمده زريعي سلمى مايو-18

 http://bit.ly/1Rtsitz قصف جوي شمال سيناء جنوب الشيخ زويد 8 صهيب سالم سلمي مايو-18

 http://bit.ly/1Rtsitz قصف جوي شمال سيناء جنوب الشيخ زويد 6 يونس سالم سلمي مايو-18

 http://bit.ly/1Rtsitz قصف جوي شمال سيناء جنوب الشيخ زويد 4 ياسر سالم سلمي مايو-18

 http://bit.ly/1Rtsitz قصف جوي شمال سيناء جنوب الشيخ زويد 2 والء سالم سلمي مايو-18

 http://bit.ly/1Rtsitz قصف جوي شمال سيناء جنوب الشيخ زويد 15 صباح سالم سلمي مايو-18

 http://goo.gl/eKoIU0 قصف مدفعية وسط سيناء جبل الحالل  إرهابيين 6 مايو-20

 http://goo.gl/3bcUFU قصف جوي شمال سيناء جنوب الشيخ زويد  تكفيري 20 مايو-20

 https://goo.gl/pzVb3Q قصف جوي شمال سيناء جنوب رفح  يوسف سليمان عقيل مايو-20

 https://goo.gl/pzVb3Q قصف جوي شمال سيناء جنوب رفح  طالل حّماد الدلح مايو-20

 https://goo.gl/pzVb3Q قصف جوي شمال سيناء جنوب رفح  موسى محمد المور مايو-20
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http://bit.ly/1Rtsitz
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 https://goo.gl/SRXE6O قصف جوي شمال سيناء جنوب رفح 34 سالمة نصار مايو-21

 https://goo.gl/SRXE6O قصف جوي شمال سيناء جنوب رفح 4 ابنة سالمة نصار مايو-21

 http://bit.ly/24aRT1S ريطلق نا شمال سيناء جنوب مدينة رفح  إرهابي 7 مايو-22

 http://bit.ly/1VllTro طلق ناري القاهرة الطريق الدائري في مدينة السالم  رمضان ناجى أبو رحاب مايو-23

 http://bit.ly/1VllTro طلق ناري القاهرة مدينة السالمالطريق الدائري في   محمود حسن محمد حسن مايو-23

 http://bit.ly/1WZDrey طلق ناري وسط سيناء وسط سيناء وجبل الحالل  إرهابي 13 مايو-23

 http://bit.ly/1XW2he0 طلق ناري الشرقية بلقاس  السعيد محمد أحمد الطنطاوي مايو-23

 القاهرة مدينة السالم  مواطن مايو-23
طلق ناري لخالف مع امين 

 شرطة
http://bit.ly/1sBQZiQ 

 القاهرة مدينة السالم  مواطن مايو-23
مع امين طلق ناري لخالف 

 شرطة
http://bit.ly/1sBQZiQ 

 https://goo.gl/Y9fM6l طلق ناري الغردقة منطقة السقالة 36 ياسر علوانى محمود مايو-24

 http://bit.ly/1WZPqZm طلق ناري شمال سيناء جنوب رفح  مسلح 30 مايو-24

 http://bit.ly/1sSKMzP ضريا القاهرة منزله في العباسية مسن حسين فرغلى حسن مايو-25

 http://bit.ly/1XaPgi1 حملة أمنية شمال سيناء   عناصر مسلحة 9 مايو 26

 http://goo.gl/PqYQ1L قصف جوي شمال سيناء الشيخ زويد  مواطن مايو 28

 http://goo.gl/PqYQ1L قصف جوي شمال سيناء الشيخ زويد  مواطن مايو 28

 http://goo.gl/LNWHhb تصفية القليوبية   أمين موسى مايو 28

 http://goo.gl/8VwSHS تصفية شمال سيناء العريش ورفح والشيخ زويد  تكفيري 36 مايو 30

 

  صف حاالت القتل استخدمنا نص األلفاظ المستخدمة في الخبروملحوظة: في 
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 وفاة في مكان االحتجاز 

 

  

 الرابط وصف سبب الوفاة المحافظة المكان السن االسم تاريخ النشر

 http://bit.ly/1Wx7HN4 ربو صدري اهمال طبي الجيزة حجز محكمة الجيزة  متهم مايو-09

 http://bit.ly/27TCibE فشل كلوي اهمال طبي الجيزة قسم شرطة أوسيم  متهم مايو-18

http://bit.ly/1Rtsitz  غير معروف أسيوط قسم شرطة ساحل سليم  احمد عزت مايو-19  

 http://bit.ly/1TNOyTL غيبوبة سكر اهمال طبي الفيوم قسم شرطة أبشواي 62 سيد محمود عبدالعال مايو-19

https://goo.gl/FPmOKf  اهمال طبي البحيرة سجن وادي النطرون 38 عبده الخواخه مايو-20  

http://goo.gl/Z9x1d9  هبوط في الدورة الدموية المنيا راسةسجن المنيا شديد الح 45 حمادة عبد العزيز مايو-20  

https://goo.gl/aBu1ZM  تعذيب اإلسكندرية سجن برج العرب  بدر شحاته مايو-21  

 http://goo.gl/8Y45ux سل رئوي اهمال طبي الجيزة قسم شرطة بوالق الدكرور  مواطن مايو-21

http://bit.ly/25pMslI  هبوط في ضربات القلب اإلسكندرية قسم الرمل ثان 30 محمد.ع.م.إ مايو-24  

http://bit.ly/27VajZh  سقوط من الدور الخامس البحيرة محكمة كوم حماده  محمد.ش.ع مايو-25  

http://goo.gl/Qnfxa4  إهمال طبي بني سويف سجن مركز ناصر 16 عبدالرحمن.ر.م مايو 31  

http://bit.ly/1Wx7HN4
http://bit.ly/27TCibE
http://bit.ly/1Rtsitz
http://bit.ly/1TNOyTL
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 تعذيب  فردي

تاريخ 
 النشر

 الرابط المحافظة المكان المهنة السن االسم

 http://bit.ly/1Z7QNlL اإلسكندرية األمن الوطني بسموحه   عمر مبروك مايو-01

 http://bit.ly/26PKfy0 البحيرة سجن وادي النطرون   فتحي عزمي مايو-01

https://goo.gl/AowuwN  أثناء االختفاء في مكان غير معروف  50 محمد محمد صديق مايو-01  

 https://goo.gl/bbkGNW اإلسكندرية قسم المنتزه أول   أنس خميس حسين مايو-01

 https://goo.gl/bbkGNW اإلسكندرية قسم المنتزه أول   مروان جالل محمد مايو-01

 https://goo.gl/bbkGNW اإلسكندرية قسم المنتزه أول   عمر صبحي أحمد مايو-01

 https://goo.gl/bbkGNW اإلسكندرية قسم المنتزه أول   محمد عبد المجيد عبد العزيز مايو-01

 https://goo.gl/bbkGNW اإلسكندرية قسم المنتزه أول   محمد أحمد ذكي عبد اللطيف مايو-01

 مايو-01
إبراهيم محمد السيد أبو 

 القاسم
 https://goo.gl/bbkGNW اإلسكندرية قسم المنتزه أول  

 https://goo.gl/bbkGNW اإلسكندرية قسم المنتزه أول   عبد الرحمن فتحي عبد الفتاح مايو-01

 https://goo.gl/bbkGNW اإلسكندرية قسم المنتزه أول   أدهم محمد أحمد سليم مايو-01

 https://goo.gl/6bQPO5 دمياط فرق االمن بدمياط  24 ياسر أبو عيطه مايو-02

 https://goo.gl/NQDvzz الفيوم سجن الفيوم العمومي طالب  عمرو عالء حشاد مايو-02

 http://bit.ly/1WJ1JaL الجيزة أمن الدولة بالسادس من أكتوبر طالب، هندسة األزهر  احمد النجار مايو-02

 http://bit.ly/1TmP0EZ القاهرة مقر األمن الوطني بالظوغلي طالب، مودرن أكاديمي  أحمد هيثم الدجوي مايو-03

 http://bit.ly/1X8Wr8V القاهرة شارع عبد الخالق ثروت صحفية  سيدة مايو-04

 36 أحمد عبدالوهاب إبراهيم مايو-05
باحث قانوني بمجلس 

 المدينة
 http://bit.ly/1q39UBH بني سويف أمن الدولة بـ"بني سويف"

 http://bit.ly/1ZN1hHF اإلسكندرية أمن الدولة اإلسكندرية طالب 13 بالل حسام مايو-07

http://bit.ly/1TK7lw1  أثناء االختفاء في مكان غير معروف طالب، حقوق القاهرة  محمود أمين مايو-08  

http://bit.ly/1XoEQdd  أثناء االختفاء في مكان غير معروف طالب، هندسة المطرية  علي البدري مايو-08  

 http://bit.ly/1R11SiM الوادي الجديد سجن الوادي الجديد عضو برلمان سابق  محمد يوسف القاضي مايو-10

 47 سالم سعيد محمد مايو-10
فني هندسي بالهيئة 

 الريفالعامة لكهرباء 
 http://bit.ly/1R11SiM الوادي الجديد سجن الوادي الجديد
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 http://bit.ly/27jNVZf البحيرة قسم شرطة كفر الدوار  19 ابراهيم محمود عالء الدين مايو-10

     عبدة عفيفى أحمدعلى مايو-10
التنسيقية المصرية للحقوق 

 والحريات

     محمد عادل كيالنى مايو-10
التنسيقية المصرية للحقوق 

 والحريات

     أحمد اسماعيل ثابت مايو-10
التنسيقية المصرية للحقوق 

 والحريات

http://bit.ly/1TaBJUj  أثناء االختفاء في مكان غير معروف   عبد الرحمن السيد مايو-11  

http://bit.ly/1TXaF9S  أثناء االختفاء في مكان غير معروف طالب، زراعة أسيوط  علي سيد خضر مايو-14  

 http://goo.gl/OenpGi القليوبية الخيمةاألمن الوطني بشبرا  صحفي 31 محمد صابر البطاوي مايو-14

  بدوي أحمد مصطفى صالح مايو-15
بديوان  الباحث في الشؤون القانونية

 عام محافظة األقصر
 http://bit.ly/1TG1vvP األقصر مركز الزينية

 https://goo.gl/5sBRT0 الفيوم قسم الفالحين   أسامة كمال مايو-17

 https://goo.gl/5sBRT0 الفيوم قسم الفالحين   عمرو كمال مايو-17

 http://bit.ly/1TYAC6I القاهرة سجن العقرب   احمد عارف مايو-18

 http://bit.ly/1VjPMIx القاهرة سجن مزرعة طره محام حقوقي  مالك عدلي مايو-18

 https://goo.gl/BvAdlS الشرقية قسم منيا القمح صاحب مزرعة دواجن 27 عبدهللا رشاد مايو-19

 https://goo.gl/BvAdlS الشرقية قسم منيا القمح مدرس 32 علي عامر مايو-19

 https://goo.gl/4Nwynq الفيوم قسم الفالحين مهندس كهربائي 45 سيد محمود حسن مبروك مايو-20

 مايو-20
محمد سيد محمود حسن 

 مبروك
 https://goo.gl/4Nwynq الفيوم قسم الفالحين طالب 18

 https://goo.gl/Iv4nws الغربية مركز زفتى تاجر 34 هانى زهران مايو-20

 مدير تسويق 47 محمد جمعه مايو-21
قسم عين شمس )أثناء القبض 

 عليه(
 https://goo.gl/LKkCRI القاهرة

 قطاع خاص  أحمد عبد المنعم سالمه مايو-21
األمن الوطني بكفر الشيخ 

 والظوغلي
كفر الشيخ 

 والقاهرة
http://goo.gl/hCzeAm 

 https://goo.gl/3iRP78 القاهرة األمن الوطني بالظوغلي   محمد رفعت أبو الفتوح زيدان مايو-22

https://goo.gl/w0422E  أثناء االختفاء في مكان غير معروف طالب هندسة 22 د عبد اللطيفعمر سعي مايو-22  

https://goo.gl/zNBmD9  أثناء االختفاء في مكان غير معروف طالب هندسة المنصورة  أحمد ماهر الهنداوي مايو-22  

https://goo.gl/zNBmD9  أثناء االختفاء في مكان غير معروف طالب تجارة المنصورة  المعتز باهلل غانم مايو-22  
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 https://goo.gl/Vxraaa القاهرة قسم الخليفة محامي  اسالم علي عبد العاطي مايو-23

 http://bit.ly/20JHSI8 القاهرة سجن العقابية   عبد الرحمن جمال مايو-23

 http://bit.ly/20JHSI8 القاهرة سجن العقابية  15 أحمد مدحت مايو-23

 http://bit.ly/1sSIQYm القاهرة سجن العقرب طبيب  محمد البلتاجي مايو-25

 http://bit.ly/1sC2K97 القاهرة قسم ثان مدينة نصر طاب تجارة األزهر 24 إبراهيم نسيم زيدان الدناصوري مايو-25

 http://bit.ly/25m7OwS اإلسكندرية سجن برج العرب طالب  أحمد محمد الصغير خاطر مايو-25

 مايو-25
محمد سعيد أحمد محمد 

 أحمد
 http://bit.ly/25m7OwS اإلسكندرية سجن برج العرب طالب 

 مايو-25
خالد محمد السيد احمد 

 مرسي
 http://bit.ly/25m7OwS اإلسكندرية سجن برج العرب طالب 

 http://bit.ly/25m7OwS اإلسكندرية سجن برج العرب طالب  محمد بسيوني داوود مايو-25

 http://bit.ly/25m7OwS اإلسكندرية سجن برج العرب طالب  محمود قباري خميس  أبو زيد مايو-25

 http://bit.ly/25m7OwS اإلسكندرية سجن برج العرب   عمر أشرف المراغي مايو-25

 http://goo.gl/XZ4KMK القاهرة قسم شرطة المقطم محامي  أحمد مقلد مايو-26

 http://goo.gl/NWsf5J القاهرة قسم الزيتون مقدم برامج  محمد ممدوح مايو 27

 https://goo.gl/qwIhFn الدقهلية قسم أول المنصورة طالب، هندسة المنصورة  ياسر الزيني مايو 27

 https://goo.gl/eEvGEi اإلسكندرية مديرية أمن اإلسكندرية طالب تمريض باإلسكندرية  علي أحمد خليفة مايو 29

 http://goo.gl/78co8t الجيزة قسم أول أكتوبر عضو بحزب الدستور  احمد سعيد مايو 29

 https://goo.gl/4v4R6s القاهرة قسم اول مدينة نصر بائع جائل  عزت صفوت لطفى بشاى مايو 29

 https://goo.gl/4v4R6s القاهرة قسم اول مدينة نصر بائع جائل  رأفت صفوت لطفى بشاى مايو 29

 http://goo.gl/VYKILs اإلسكندرية دريةمديرية أمن اإلسكن طالب أزهر فرع دمنهور  ناجي على عبدالحميد مايو 30

  أشرف التابعي عزالدين مايو 31
عميد كلية الطب بجامعة 

 األزهر فرع دمياط
 https://goo.gl/7sf6Zv البحيرة المحكمة

 https://goo.gl/He7e7z القاهرة سجن العقرب طالب، هندسة القاهرة 21 معتز أحمد محمد حسن صبيح مايو 31

 http://goo.gl/kS231Z القاهرة سجن العقرب طبيب  عبد الرحمن البر مايو 31

  مهاب نبيل محمود منصور مايو 31
طالب معهد التعاون شبرا 

 الخيمة
 http://goo.gl/rgO2rU الجيزة األمن الوطني بقسم أبو النمرس
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 تعذيب جماعي

 

تاريخ 
 النشر

 الرابط الوصف المحافظة مكانال

 https://goo.gl/bbkGNW تعدي بالسب والضرب واحداث إصابات اإلسكندرية قسم المنتزه أول مايو1

 http://bit.ly/24vRY20 ظروف احتجاز سيئة اإلسكندرية سجن برج العرب مايو1

 http://bit.ly/26PKfy0 إطالق الكالب البوليسية على المعتقلين المنوفية سجن وادي النطرون مايو1

 مايو1
معسكر األمن المركزي بالجبل 

 األحمر
 http://goo.gl/oPEU2E تعدي بالضرب أثناء ترحيلهم القاهرة

 http://bit.ly/1smnySx ظروف احتجاز سيئة الشرقية سجن الزقازيق العمومي مايو9

 القاهرة عنبر اإلعدام مايو10
والسب واهانته وتقيد ايديهم بالكالبشات بالضرب المبرح 

خلف ظهورهم وتغمية أعينهم وإدخالهم عنوة في غرفة 
 اإلعدام

 التنسيقية المصرية للحقوق الحريات

 سجن الوادي الجديد مايو10
الوادي 
 الجديد

 http://bit.ly/1R11SiM ضرب بالعصي والهراوات الخشبية

 http://bit.ly/1TUYS9e ظروف احتجاز سيئة الجيزة معسكر الكيلو عشرة ونص مايو13

 http://bit.ly/1VjCuMn االعتداء على المعتقلين بالسب والضرب الجيزة سجن الجيزة المركزي مايو-18

 

  

https://goo.gl/bbkGNW
http://bit.ly/24vRY20
http://bit.ly/26PKfy0
http://goo.gl/oPEU2E
http://bit.ly/1smnySx
http://bit.ly/1R11SiM
http://bit.ly/1TUYS9e
http://bit.ly/1VjCuMn


 تكدير جماعي

 

تاريخ 
 النشر

 الرابط  المكان

 http://bit.ly/24vRY20 محتجزون سجن برج العرب مايو-01

 http://bit.ly/26PKfy0 محتجزون وادي النطرون مايو-01

 https://goo.gl/iUTT45 محتجزون سجن العقرب مايو-02

 https://goo.gl/a4csOh أهالي سجن العقرب مايو-02

 https://goo.gl/iUTT45 محتجزون سجن العقرب مايو-02

 https://goo.gl/a4csOh محتجزون سجن العقرب مايو-02

 https://goo.gl/kwqWun محتجزون سجن العقرب مايو-03

 http://bit.ly/1rpcMK0 أهالي سجن العقرب مايو-03

 https://goo.gl/kwqWun محتجزون سجن العقرب مايو-03

 http://bit.ly/1rDvPQX محتجزون سجن العقرب مايو-06

 http://bit.ly/1TMJ9sQ محتجزون سجن الوادي الجديد مايو-07

 http://bit.ly/1TMJ9sQ محتجزون سجن الوادي الجديد مايو-07

 http://bit.ly/1qqbSMJ أهالي سجن المزرعة مايو-09

 http://bit.ly/1smnySx محتجزون سجن الزقازيق العمومي  مايو-09

 http://bit.ly/1TUYS9e محتجزون سجن الجيزة المركزي مايو-13

 http://bit.ly/1TUYS9e محتجزون سجن النهضة مايو-13

 http://bit.ly/1TUYS9e محتجزون مايو 15سجن  مايو-13

 http://bit.ly/1ThKx7C أهالي سجن العقرب مايو-14

 http://bit.ly/1ThKx7C محتجزون سجن العقرب مايو-14

 https://goo.gl/agKoRn محتجزون استقبال طره مايو-16

 https://goo.gl/phbybD أهالي سجن طره تحقيق مايو-16

 https://goo.gl/aXSTgz محتجزون مركز شرطة طلخا مايو-16

http://bit.ly/24vRY20
http://bit.ly/26PKfy0
https://goo.gl/iUTT45
https://goo.gl/a4csOh
https://goo.gl/iUTT45
https://goo.gl/a4csOh
https://goo.gl/kwqWun
http://bit.ly/1rpcMK0
https://goo.gl/kwqWun
http://bit.ly/1rDvPQX
http://bit.ly/1TMJ9sQ
http://bit.ly/1TMJ9sQ
http://bit.ly/1qqbSMJ
http://bit.ly/1smnySx
http://bit.ly/1TUYS9e
http://bit.ly/1TUYS9e
http://bit.ly/1TUYS9e
http://bit.ly/1ThKx7C
http://bit.ly/1ThKx7C
https://goo.gl/agKoRn
https://goo.gl/phbybD
https://goo.gl/aXSTgz


 http://bit.ly/1WPAble محتجزون بسجن طرة المزرعة مايو-17

 https://goo.gl/7g5BZe أهالي سجن العقرب مايو-17

 https://goo.gl/9Qrys6 محتجزون معسكر الكيلو عشرة ونص مايو-21

 https://goo.gl/qcC74P محتجزون سجن العقرب مايو-22

 http://goo.gl/2Rzx9J محتجزون سجن الجيزة المركزي مايو-22

 https://goo.gl/agwuX1 محتجزون سجن طنطا العمومي   مايو-23

 https://goo.gl/h9J3Dp محتجزون طره تحقيق مايو-24

 https://goo.gl/ZZwt0Z محتجزون ترحيالت العقرب مايو-26

 https://goo.gl/bg5VGn محتجزون سجن الزقازيق العمومي  مايو-26

 https://goo.gl/bg5VGn أهالي سجن الزقازيق العمومي  مايو-26

 http://bit.ly/1RLXCUP محتجزون سجن الزقازيق العمومي  مايو 31

 

  

http://bit.ly/1WPAble
https://goo.gl/7g5BZe
https://goo.gl/9Qrys6
https://goo.gl/qcC74P
http://goo.gl/2Rzx9J
https://goo.gl/agwuX1
https://goo.gl/h9J3Dp
https://goo.gl/ZZwt0Z
https://goo.gl/bg5VGn
https://goo.gl/bg5VGn
http://bit.ly/1RLXCUP


 إهمال طبي في مكان االحتجاز

 

تاريخ 
 النشر

 الرابط الحالة المرضية المحافظة المكان المهنة السن االسم

 القاهرة سجن طره محاسب 28 احمد نصر عبيد مايو1
بتر في الساق واألصابع 

 ويحتاج الى جراحة
https://goo.gl/YKNNLq 

  50 محمد محمد صديق مايو1
معسكر قوات األمن المركزي 

 في دمياط
 دمياط

سوء تغذية بسبب الحرمان 

 من الطعام
https://goo.gl/AowuwN 

 http://bit.ly/1SLaXye سحب االدوية القاهرة سجن العقرب   متهم بـ"كتائب حلوان" مايو1

 القاهرة سجن العقرب   ياسر العسوي مايو1
إعادة الي السجن مباشرة 

 بعد جراحة
https://goo.gl/IkkHz2 

 https://goo.gl/IkkHz2 آثار التعذيب القاهرة سجن العقرب  19 عمار محمد محمود مايو1

 https://goo.gl/5l7E9U أزمات قلبية متكررة اإلسكندرية قسم اول المنتزه  15 عصام.م مايو1

 http://bit.ly/26PKfy0 حرمان من العالج البحيرة النطرونسجن وادى    فتحي عزمي مايو1

 الشرقية سجن الزقازيق العمومي طبيب عيون  محمد عبد الغني مايو-02
ضعف شديد في كفاءة عضلة 

 القلب
https://goo.gl/wKsuJG 

 البحيرة 430سجن وادي النطرون   40 شريف حسن جالل سمك مايو-03
قصور في الشريان التاجي 

 وسكر
http://bit.ly/1SZGtOx 

  60 سليمان علي النجار مايو-03
معسكر قوات األمن بمدينة 

 الزقازيق
 الشرقية

النقرس وارتفاع حاد في ضغط 

 لسكرالدم وا
https://goo.gl/uzS09Y 

 https://goo.gl/y95OWo امراض مزمنة في القلب الجيزة سجن الجيزة المركزي   أحمد عصام الجمال مايو-03

  مصطفى جالل محروس مايو-04
طالب طب 
 المنصورة

  
آثار التعذيب على الظهر 

 والركبة
http://bit.ly/23pJcAg 

  حعبد الفتاعبد الفتاح محمد  مايو-04
طالب تجارة 

 اإلسكندرية
 اإلسكندرية سجن برج العرب

 وقيءطفيليات في األمعاء 

 دموي
http://bit.ly/1rp5gPn 

 http://bit.ly/1WdvJx3 ارتجاع في صمام القلب القاهرة سجن العقرب   محمود مجاهد مايو-04

 http://bit.ly/1TC1Wr6 فقدان النطق والذاكرة القاهرة سجن العقرب صيدلي  هشام المهدي مايو-05

 http://bit.ly/1SWP6nM فيروس سي اإلسماعيلية سجن العزولي   راضي أبو حسين مايو-06

 http://bit.ly/24BoFi1 أزمات صدرية البحيرة سجن وادي النطرون طالب ثانوي 19 محمود عالء الدين رجب إبراهيم مايو-07

https://goo.gl/YKNNLq
https://goo.gl/AowuwN
http://bit.ly/1SLaXye
https://goo.gl/IkkHz2
https://goo.gl/IkkHz2
https://goo.gl/5l7E9U
http://bit.ly/26PKfy0
https://goo.gl/wKsuJG
http://bit.ly/1SZGtOx
https://goo.gl/uzS09Y
https://goo.gl/y95OWo
http://bit.ly/23pJcAg
http://bit.ly/1rp5gPn
http://bit.ly/1WdvJx3
http://bit.ly/1TC1Wr6
http://bit.ly/1SWP6nM
http://bit.ly/24BoFi1


 الغربية قسم شرطة زفتي مدرس 36 احمد عبد الرحيم متولي مايو-07

بالقولون والجرب وحصوات 

بالكلي وشرخ بالحوض وآالم 
 بالظهر

http://bit.ly/1Tanz5K 

 الجيزة سجن الجيزة المركزي مهندس  ناجي كامل مايو-07
قيء متكرر وارتفاع في درجة 

 الحرارة
http://bit.ly/1TaGsaC 

 http://bit.ly/1Wi6sSe ارتفاع في سكر الدم الجيزة قسم بوالق الدكرور   حمدي قشطة مايو-08

 http://bit.ly/1s62S0u اشتباه ذبحة صدرية الجيزة سجن الجيزة المركزي   إسالم بيومي عبد الرحيم طلعت مايو-10

  طارق فوزي المطاطي مايو-10
طالب هندسة 

 طنطا
 http://bit.ly/1XoX0vv يحتاج إلى جراحة في القدم  

 http://bit.ly/24VWElr دموي قيء المنيا سجن المنيا شديد الحراسة   أحمد فراج عبد الغني مايو-10

 http://bit.ly/1OnYvId يحتاج إلى جراحة بواسير  سجن الزقازيق العمومي مدرس 58 عادل محمد حسن حسين النمر مايو-12

 ddhGhttp://goo.gl/Qr حساسية على الصدر القاهرة سجن العقرب صحفي  البطاوي مايو-13

   ايمن هيكل مايو-13
 دير مستشفىسجن 

 المركزيمواس 
 http://bit.ly/1TdJBX9 شلل رباعي المنيا

 البحيرة ليمان وادي النطرون صحفي  محمد إبراهيم شكري مايو-14
يحتاج إلى جراحة لتثبيت 

 مفصل الذراع
http://bit.ly/1slYoTm 

 القاهرة سجن طره محام  مالك عدلي مايو-18
قىء متكرر وصعوبة في 

 التنفس
 أسماء علي

 اإلسكندرية سجن برج العرب مهندس  أحمد دبور مايو-18
قيء وارتفاع شديد في درجة 

 الحرارة
https://goo.gl/OM5Feo 

 http://bit.ly/1qLrzhB أمراض القلب البحيرة سجن فرق األمن بكفر الدوار مدرس 55 محمود جويده مايو-18

  الوهاب أيمن محمد فتحي عبد مايو-18
خريج هندسة 

 السالب
 http://bit.ly/1qLyZl2 انزالق غضروفي الدقهلية قسم جمصه

 http://bit.ly/22qjn49 وعكة صحية الدقهلية سجن المنصورة العمومي طبيب  أشرف عز الدين مايو-18

 القاهرة سجن العقرب   مصطفى أحمد حسن حمزه مايو-20

آثار االضراب عن الطعام 
احتجاجا على استمرار 

 بإخالءاحتجازه رغم القرار 
 سبيله

https://goo.gl/HkjVVI 

 الدقهلية سجن دكرنس لألحداث   أحمد خالد تركي مايو-21
تمزق في األربطة نتيجة 

 التعذيب
https://goo.gl/T6V8Ds 

 https://goo.gl/fZrCVc آثار االضراب عن الطعام الجيزة سجن الجيزة المركزي   محمد عبد الواحد مايو-21

http://bit.ly/1Tanz5K
http://bit.ly/1TaGsaC
http://bit.ly/1Wi6sSe
http://bit.ly/1s62S0u
http://bit.ly/1XoX0vv
http://bit.ly/24VWElr
http://bit.ly/1OnYvId
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FQrddhG&h=9AQHkyBG5AQFyb4klTwKKXK5PpkEAN9tasKNK5S1SuLr6Iw&enc=AZOuzS68gocsNX9C2SsV-9jqqiigWqS-BhLDcAlno5QXb8Vu0MnKTW6UpyhpwOi1VkUACuani99utyYTLOOHC2SXfPrtbGwMYxMKdgTtlKWe82ON4HgzgL6Ozp75LGYx2LH8qVku-3vK7tyh44tujf_Z_3YFbahV-MwPRo02-DLQ1ZnT0Viuxzb0OUdQwCljjHQdF3e8O6zwnQ6MMDp76Y_L&s=1
http://bit.ly/1TdJBX9
http://bit.ly/1slYoTm
https://goo.gl/OM5Feo
http://bit.ly/1qLrzhB
http://bit.ly/1qLyZl2
http://bit.ly/22qjn49
https://goo.gl/HkjVVI
https://goo.gl/T6V8Ds
https://goo.gl/fZrCVc


 http://bit.ly/1Vljm0i آثار االضراب عن الطعام القاهرة سجن العقرب   جهاد الحداد مايو-22

 http://bit.ly/1Vljm0i آثار االضراب عن الطعام القاهرة سجن العقرب   محمود البربري مايو-22

 http://goo.gl/9W7Kl7 جلطة بالقلب اإلسكندرية سجن برج العرب   أحمد عثمان مايو-23

 البحيرة سجن وادي النطرون   سمير عبدالحق محمد مايو-25
في  وحصواتفيروس سي 

 الكلية تحتاج إلى تفتيت
http://bit.ly/1TIRoJz 

 http://bit.ly/1TMVzp3 اضطرابات بالمخ واألعصاب الشرقية بمركز شرطة ديرب نجم   معاذ مصطفى مجاهد مايو-27

 مايو 27
ماجد الحنفي أحمد علي 

 الجوهري
 http://bit.ly/1P0772G سرطان في القولون البحيرة سجن وادي النطرون  35

 https://goo.gl/BuisQn أمراض القلب القاهرة 2سجن العقرب    مصطفي "اينو" مايو 27

 https://goo.gl/GbyldA إغماء متكرر الشرقية مركز شرطة ديرب نجم   معاذ مصطفى مجاهد مايو 31

 

  

http://bit.ly/1Vljm0i
http://bit.ly/1Vljm0i
http://goo.gl/9W7Kl7
http://bit.ly/1TIRoJz
http://bit.ly/1TMVzp3
http://bit.ly/1P0772G
https://goo.gl/BuisQn
https://goo.gl/GbyldA


 اختفاء قسري

 

تاريخ 
 النشر

 الرابط تاريخ االختفاء مكان االختفاء المهنة السن االسم

 https://goo.gl/tOAJj0 14/08/2013    خالد عز الدين مايو-01

 مايو-01
مصطفي أحمد  محمود إبراهيم

 عطية
   14/08/2013 https://goo.gl/THDazO  

 مايو-01
محمد يحيي عبد المعطي 

 إبراهيم عطية
 

الطالب بمعهد إيجوس 
 باإلسكندرية

كافتيريا الباشا على طريق 
 رأس سدر

11/09/2014 https://goo.gl/d08SMX  

http://bit.ly/1riT6aW 24/04/2016 منزله بكفر الدوار  25 أسامة عبد الحميد مايو-01  

 مايو-01
علي محى الدين ابراهيم 

 طنطاوى
 https://goo.gl/dR0HPI 30/04/2016 محيط منزله بحلوان  24

 http://bit.ly/26PJtky 25/04/2016 مظاهرة في الفيوم طالب اعدادي  حمزة حسين صالح مايو-01

  27 مؤمن اشرف عبدالسميع مايو-02
من مقر عمله في منطقة 

 السيوف
23/04/2016 https://goo.gl/cdfVXF 

 بئر العبد شمال سيناء  16 علي إبراهيم سيد احمد مايو-03
أغسطس 

2015 
https://goo.gl/2aZ32Z 

  حسني عبد الكريم الباشا مايو-03
موظف بالهيئة العامة 

 للثروة السمكية
 https://goo.gl/RHWttc 05/08/2015 محيط منزله في بئر العبد

 https://goo.gl/OZKdkE 26/03/2016 المنيا طالب ثانوي 19 معاذ رأفت محمد رأفت مايو-03

http://bit.ly/1Njl1le 10/09/2014 القليوبية -الخانكة    الجنديعبدالرحمن محمود  مايو-03  

 https://goo.gl/i0gW4q 16/08/2013 البدرشين الجيزة   عزت سعيد فؤاد مراد مايو-03

 طبيب عيون 35 أحمد محي الدين مايو-03
عيادته بقرية برقين 

 الدقهلية
01/05/2016 http://bit.ly/1Z8Vxrn  

 طالب 19 يحي زكريا عبد الحميد أحمد مايو-04
منزله في العاشر من 

 رمضان
25/04/2016 http://bit.ly/26UcNX2 

 http://bit.ly/1TdcEqF 23/04/2016 من مطار القاهرة مدرس رياضيات  ايمن محمد فرج الشنهاب مايو-05

https://goo.gl/tOAJj0
https://goo.gl/THDazO
https://goo.gl/d08SMX
http://bit.ly/1riT6aW
https://goo.gl/dR0HPI
http://bit.ly/26PJtky
https://goo.gl/cdfVXF
https://goo.gl/2aZ32Z
https://goo.gl/RHWttc
https://goo.gl/OZKdkE
http://bit.ly/1Njl1le
https://goo.gl/i0gW4q
http://bit.ly/1Z8Vxrn
http://bit.ly/26UcNX2
http://bit.ly/1TdcEqF


 http://bit.ly/1Xnrb61 23/04/2016 من مطار القاهرة مدير مدرسة بالغربية 53 محمد عيد الشامي مايو-05

 http://bit.ly/1Ogx4L8 01/05/2016 من فرح شقيقه بدمنهور طالب سياحة وفنادق 21 إبراهيم فتحي مسعود مايو-05

 http://bit.ly/1Zltkhl 29/04/2016 محكمة جنايات المحلة طالب تربية رياضية طنطا  عبد الباسط محمود الجزار مايو-05

 طالب شريعة وقانون 23 ناجي علي عبد الحميد السيد مايو-05
منزله في محرم بك 

 اإلسكندرية
02/05/2016 http://bit.ly/1Trk5HU 

  على سيد خضر مايو-07
فرع  طالب زراعة األزهر

 أسيوط
 http://bit.ly/1T5IFUw 16/04/2016 محطة قطار رمسيس

 طالب ثانوي 16 خالد صبري أنور طه مايو-07
سنتر تعليمي بمنشية 

 السالم بالغربية
03/04/2016 http://bit.ly/1O6GoXa 

 طالب ثانوي  محمد خالد أدريس مايو-07
سنتر تعليمي بمنشية 

 السالم بالغربية
03/04/2016 http://bit.ly/1O6GoXa 

 طالب ثانوي 17 عبدالرحمن رأفت احمد محمد مايو-07
من منزله بالزاوية الحمراء 

 القاهرة
17/12/2015 http://bit.ly/1T5J8WZ 

 طالب ثانوي 16 عبدهللا رأفت أحمد محمد مايو-07
من منزله بالزاوية الحمراء 

 القاهرة
17/12/2015 http://bit.ly/1T5J8WZ 

 طالب 20 عبدهللا محمد تهامي مايو-07
من منزله بالعاشر من 

 رمضان
 بالغ على الخط الساخن 26/04/2016

 مايو-07
على يحيى زكريا عبد الحميد 

 احمد عبده
 طالب ثانوي 20

من منزله بالعاشر من 
 رمضان

25/04/2016 http://bit.ly/1Oq2oXW  

 http://bit.ly/1VUOuoz 14/08/2013 من اعتصام رابعة طالب هندسة األزهر 22 عمر حماد مايو-07

 http://bit.ly/1s2ctVU 14/08/2016 من اعتصام رابعة طالب هندسة المنوفية  محمد خضر مايو-07

 http://bit.ly/1Ta2qu9 14/08/2016 من اعتصام رابعة ترزي 52 سعيد سيد رمضان مايو-08

http://bit.ly/1TRU0EL 05/05/2016 من لجنة االمتحان بسوهاج طالب ثانوي 15 محمد رفعت محمود حسان مايو-08  

 http://bit.ly/1VUP1qn 03/05/2016 من طريق المنصورية مدير مدرسة 43 فرج عبد العزيز أبو الحديد السيد مايو-09

 http://bit.ly/1Wt9AKy     السيد ابراهيم صالح مايو-09

 http://bit.ly/1ZK31By 06/05/2016 نصرمن منزله بمدينة  طالب صيدلة األزهر  سلمان صالح السيد الطنطاوي مايو-09

 http://bit.ly/23L5A7r 10/05/2015 من القاهرة في زيارة ألخيه شيخ بلد في قرية بأسيوط  بليغ وهبه عجبان مايو-10

 http://bit.ly/1WtaoiC 08/05/2016 من الصيدلية بدمنهور يدليص 30 محمد رفعت زكريا عمار مايو-11

 http://bit.ly/1shOBOR 14/08/2013 من شارع الطيران طالب شريعة وقانون طنطا  عبد السالمعبد الحميد محمد  مايو-11
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http://bit.ly/1OxlHOT 09/05/2016 من منزله بمدينة نصر طالب هندسة 22 محمد حاتم سيد عبدالحميد مايو-12  

 http://bit.ly/1T96cPd 05/05/2016 من منزله بكرداسة طالب هندسة حلوان 21 عمر سعيد عبداللطيف مايو-13

 http://bit.ly/22ePcgm 05/05/2016 من الشارع باإلسكندرية مهندس  عمرو عبد السالم الشريف مايو-13

 http://bit.ly/1TFYBaG 2015يناير  من منزله بالعريش طالب جامعي 20 مصطفى مصلح نصير القرم مايو-13

 مدرس رياضيات 45 طارق محمد عبدالحميد طايل مايو-14
من مدرسته بمركز شبين 

 الكوم
11/05/2016 http://bit.ly/1TX8vau  

http://bit.ly/1OAsLjg 22/08/2015 زويدمن منزلها بالشيخ  كوافير حريمي 37 أبو رياشسماهر حسين  مايو-15  

 http://bit.ly/1TXcmnO 07/05/2016 من اإلسكندرية طالب ثانوي  محمد اسامة الشامي مايو-15

   عبد الحميد الشال مايو-15
من مقر عمله بمدينة 

 من أكتوبر السادس
09/05/2016 http://bit.ly/1OAwhdk  

http://bit.ly/1NwBpPA 23/04/2016 من منزله بكفر الزيات   ناصر حبشي الصفتي مايو-15  

 طالب ثانوي 18 مصطفى سامي جميل صادق مايو-16
أرض األسرة في العياط 

 الجيزة
05/05/2016 https://goo.gl/uiPztl  

 https://goo.gl/C6FC6d 10/05/2016 من لجنة االمتحان طالب أزهر فرع أسيوط  محمد عصام مايو-16

 https://goo.gl/XY40nR 08/05/2016 مطار القاهرة اعمال حرة 28 بدالناصراألرقم محمد رزق ع مايو-17

 http://bit.ly/22q5Yco 02/01/2016 وحدته العسكرية مجند  محمد فوزي إبراهيم شريف مايو-18

 55 أبو سمره مصطفى عزام راشد مايو-18
محاسب بمديرية الصحة 

 بالعريش
http://bit.ly/248ZyxA 18/12/2015 من مقر عمله  

 http://bit.ly/1WPzFDF 05/05/2016 من منزله في اإلسكندرية طالب أزهر فرع دمنهور  ناجي علي عبدالحميد مايو-18

 طالب أزهر فرع المنصورة  إبراهيم العوضي مايو-18
من منزله بقرية أويش 

 الحجر
15/05/2016 http://bit.ly/2492pGQ 

 18 فاطمة عبد هللا أحمد على مايو-18
طالبة، دراسات إسالمية 

 بورسعيد
http://bit.ly/1Z2u9vn 11/01/2016 من أمام لجنة االمتحان  

 طالب  محمود إسماعيل علي إسماعيل مايو-18
من قسم شرطة أبو 

 النمرس
12/03/2016 http://bit.ly/1XzcX1T  

 http://bit.ly/1sAFJDm 16/03/2016 من قسم الوراق طالب  علي البدري مايو-18

  عبد الحميد الشال مايو-18
موظف بالتأمينات 

 االجتماعية
 http://bit.ly/1Ufna0V 09/05/2016 من مقر عمله بالمنوفية

http://bit.ly/1TGrNRC 24/08/2013 الشرقية جراح  محمد السيد محمد إسماعيل مايو-18  
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http://bit.ly/1TGrNRC 18/04/2014 سوهاج طبيبة  أسماء خلف شندين مايو-18  

 https://goo.gl/GeiGiX 26/04/2016  وم بكفر الزياتمدرس عل 43 عطيه حسنابراهيم فتحى  مايو-18

 35 ناصر حبشى محمود الصفتى مايو-18
 اجتماعي أخصائي

بمدرسة منصورية 
 الفرستق

 22/04/2016 https://goo.gl/GeiGiX 

 مايو-18
الجوهري  عادل المحمدي

 حسونة
 https://goo.gl/GeiGiX 26/04/2016 من الشارع صباحا  45

   السيد الهواري مايو-18
من الشارع في قطور 

 بالسنطة
29/04/2016 https://goo.gl/GeiGiX 

 مهندس 36 الشريف عمرو عبد السالم مايو-18
من شوارع مدينة 

 االسكندرية
05/05/2016 https://goo.gl/GeiGiX 

 طالب جامعة األزهر  عبدهللا سنبل مايو-18
من منزله في مدينة 

 العاشر من رمضان
26/04/2016 http://bit.ly/27TQnG4 

http://goo.gl/HbT1Md 10/05/2016 من داخل لجنة امتحانه طالب أزهر فرع أسيوط  محمد أبو المجد مايو-18  

 https://goo.gl/jhKvmU 18/04/2016 من الشارع مهندس ديكور 19 أحمد أحمد عبده القشاوي مايو-19

 https://goo.gl/SQeqmD 31/03/2016 من المحكمة في أسوان   عاطف حسن عباس مايو-21

 https://goo.gl/LKkCRI 27/12/2015 من منزله بعين شمس مدير تسويق 47 محمد جمعه مايو-21

 https://goo.gl/mc4BPt 07/10/2015 من كمين رمانه بالعريش أعمال حرة 31 طارق محمود شوقي نصار مايو-22

 https://goo.gl/RvwO4O 16/05/2016 اإلسكندرية مهندس 30 سعيد الفقي مايو-22

 ليسانس آداب 25 علي أحمد متولي مايو-22
من مقر عمله في نادي 
 المهندسين باإلسكندرية

13/05/2016 https://goo.gl/ysvEuF  

 مايو-23
سيد حسن علي مرسي 

 موسى
 محاسب في سوبرماركت 26

من منزله في مدينة 
 العاشر من رمضان

02/04/2016 https://goo.gl/Kt0S3x 

 http://bit.ly/1Ua7WY3 03/12/2014 من الطريق إلى الجامعة طالبة بجامعة بنها 17 هند راشد فوزي مايو-23

 http://bit.ly/1Ua7WY3 03/07/2014 من أمام جامعة األزهر ربة منزل 22 عال عبد الحكيم محمد السعيد مايو-23

 طبيبة  أسماء خلف شندين مايو-23
من أمام القصر العيني 

 بأسيوط
18/04/2014 http://bit.ly/1Ua7WY3 

 ربة منزل  ايمان بسيوني مايو-23
من منزلها بالمطرية 

 القاهرة
29/07/2015 http://bit.ly/1Ua7WY3 
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 http://bit.ly/1Ua7WY3 15/09/2015  طالبة أزهر  إيمان حمدي عبدالحميد أحمد مايو-23

 http://bit.ly/1Ua7WY3 16/01/2014 من منزلها في طنطا ربة منزل  رانيا علي عمر رضوان مايو-23

 طالبة  رحاب محمود عبدالستار مايو-23
من معهدها في جاردن 

 سيتي
01/09/2014 http://bit.ly/1Ua7WY3 

 http://bit.ly/1Ua7WY3 21/08/2015    كريمة رمضان غريب محمد مايو-23

  فاطمة محمد عبدهللا مايو-23
اسالمية  طالبة دراسات

 وعربية
 11/01/2016 http://bit.ly/1Ua7WY3 

 http://bit.ly/1Ua7WY3 22/10/2013 من طوخ قليوبية ربة منزل 22 سمر عبد العظيم يوسف بهي مايو-23

 مايو-24
محمد عصام الدين عبدالرازق أبو 

 المجد
 https://goo.gl/HzkGZc 10/05/2016 اختطاف من األمن اإلداري األقصرطالب جامعي في  20

  محمد عصام مايو-25
طالب أصول الدين بجامعة 

 أسيوط
 http://bit.ly/1UaeNAS 10/05/2016 من لجنة االمتحان بالجامعة

http://bit.ly/1P01DVz 24/5/2016 من أمام الجامعة طالب حقوق القاهرة  محمد طارق محمد عبدالمحسن مايو 27  

 22 عابد عالء الدين عزت مايو 27
طالب حسابات 

 اإلسكندرية
http://bit.ly/1XLlKxG 19/5/2016 من لجنة االمتحان  

http://bit.ly/1XLlKxG 15/5/2016 من لجنة االمتحان طالب المعهد الصناعي  محمد محمود مايو 27  

 https://goo.gl/r68XYY 26/5/2016 محكمة أبشواي   أبوبكر على شاهين مايو 27

https://goo.gl/zol8l2 24/5/2016 من منزله بقرية الحجناية   محمد رمضان الجويلي مايو 27  

https://goo.gl/zol8l2 24/5/2016 من منزله باألبعادية   الشحات سالم مايو 27  

 https://goo.gl/mS5aBV 26/5/2016 من منزله بالخانكة بنك باركليز 29 مؤمن يوسف عثمان مايو 29

 27 نصار أحمد حسني عبدالعظيم مايو 29
مطعم بمنطقة  فيعامل 

 السادس من اكتوبر
 https://goo.gl/5HqK8h 20/5/2016 من مقر عمله

https://goo.gl/8bRxru 05/02/2016 من منزله في العريش ُمهندس زراعي 51 أيوبأيمن عبدالحميد  مايو 30  
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 ظهور بعد اختفاء

 

تاريخ 
 النشر

 المهنة السن االسم
تاريخ 

 االختفاء
تاريخ 
 الظهور

 مكان الظهور
عدد 
 األيام

 الرابط

 مايو-01
يحيى مصطفى 

 عفيفي
  25/04/2016 29/04/2016  4 https://goo.gl/5KDjUj 

 مايو-01
يوسف سيد 

 محمد
 https://goo.gl/XDFj71 4 نيابة بني سويف 28/04/2016 25/04/2016 طالب اعدادي 

 https://goo.gl/XDFj71 4 نيابة بني سويف 28/04/2016 25/04/2016 طبيب بيطري  محمود سيد مايو-01

 مايو-01
محسن محمد 

 حسين
 https://goo.gl/XDFj71 4 نيابة بني سويف 28/04/2016 25/04/2016  

 https://goo.gl/XDFj71 4 نيابة بني سويف 28/04/2016 25/04/2016   عبدالعليم حامد مايو-01

 https://goo.gl/XDFj71 4 نيابة بني سويف 28/04/2016 25/04/2016   وجدي حسين مايو-01

 https://goo.gl/XDFj71 4 نيابة بني سويف 28/04/2016 25/04/2016   محمد مصطفى مايو-01

 مايو-02
هاني عبد 

 الصمد
 https://goo.gl/kQIzFA 57 نيابة أسوان 01/05/2016 05/03/2016  

 مايو-02
محمد رفعت 

 فطير
  25/03/2016 27/04/2016 

نيابة شرق القاهرة 
 بالعباسية

35 https://goo.gl/3vpqhk 

  إسالم الجويلي مايو-02
طالب هندسة 

 المنوفية
 http://bit.ly/1X8UBot 7 نيابة الشهداء بشبين الكوم 20/04/2016 14/04/2016

 مايو-04
عبد الرحمن 

 مصطفي جبرهللا
 http://bit.ly/1ruP7s4 8  04/05/2016 26/04/2016 طالب 

 مايو-04
سيف اإلسالم 

سعيد 
 عبدالسالم

  30/03/2016 04/05/2016 
المحكمة العسكرية بمدينة 

 الزقازيق
35 http://bit.ly/24yjETX 

 مايو-05
أحمد على أمين 

 السيد عبد هللا
 http://bit.ly/1T4yb7U 30 نيابة أمن الدولة 04/05/2016 05/04/2016  
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 مايو-05
سلمان خالد 
أحمد جمعة 

 جويلي
  21/03/2016 05/05/2016 

نيابة حوادث شرق القاهرة 
 بالعباسية

45 http://bit.ly/1YckDW6 

 مايو-05
محمود مرزوق 

 عواد مرزوق
  21/03/2016 05/05/2016 

نيابة حوادث شرق القاهرة 
 بالعباسية

45 http://bit.ly/1YckDW6 

 مايو-05
مصعب كمال 
 توفيق مرعي

  21/03/2016 05/05/2016 
نيابة حوادث شرق القاهرة 

 بالعباسية
45 http://bit.ly/1YckDW6 

 مايو-06
شريف محمود 
 سعيد محمود

 http://bit.ly/1rAef0s 495 النيابة 26/02/2016 19/10/2014 طالب هندسة 20

 مايو-06
مجدي حسن 

 حيطه
 

مديرا لمدرسة زهراء 
 فيصل

 http://bit.ly/1T5GZuo 86 نيابة أمن الدولة 04/05/2016 08/02/2016

 مايو-07
معاذ رأفت 
 محمد رأفت

 http://bit.ly/1O6DVMl 42 قسم شرطة سمالوط 07/05/2016 26/03/2016 طالب ثانوي 

 http://bit.ly/1UI2vol 21 محكمة ديروط، أسيوط 07/05/2016 16/04/2016 طالب زراعة أسيوط  على سيد خضر مايو-07

 مايو-08
طارق إبراهيم 

 السبع
 http://bit.ly/1R1MJh3 43 محكمة العباسية 07/05/2016 25/03/2016 طالب هندسة 

 مايو-09
عبد الرحمن 

 النادي
 http://bit.ly/1TcEogu 26 سجن عسكري 12/03/2016 15/02/2016 مجند أمن مركزي 

 مايو-09
محمد رمضان 

 العاطىعبد 
 http://bit.ly/1TML7JN 150 نيابة أمن الدولة 08/05/2016 10/12/2015  

 مايو-11
عاصم إبراهيم 
 الدسوقي المال

http://bit.ly/1X9DuCF 120 نيابة أمن الدولة 10/05/2016 11/01/2016    

 مايو-11
محمد رمضان 

 فرحات
 http://bit.ly/1TUT6ET 100 سجن ليمان طرة 10/05/2016 31/01/2016  

 مايو-11
محمد صابر 

 البطاوي
 http://goo.gl/OenpGi 5 سجن استقبال طرة 21/06/2015 17/06/2015 صحفي 31

 http://bit.ly/1Rtq7Gu 90 نيابة أمن الدولة 18/05/2016 18/02/2016   السيد إبراهيم مايو-18

 https://goo.gl/b6e4bL 91 نيابة أمن الدولة 18/05/2016 17/02/2016 مهندس  السيد صالح مايو-19

 مايو-19
أحمد حيدر 

 الجمال
 https://goo.gl/9mgMby 5 نيابة دمياط 19/05/2016 14/05/2016 طبيب بيطري 
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 مايو-19
أبو المعاطي 

 فوده
 https://goo.gl/9mgMby 5 نيابة دمياط 19/05/2016 14/05/2016 وكيل أزهر 

 https://goo.gl/9mgMby 5 نيابة دمياط 19/05/2016 14/05/2016   احمد رمضان مايو-19

 https://goo.gl/9mgMby 5 نيابة دمياط 19/05/2016 14/05/2016   محمد زكريا مايو-19

 https://goo.gl/9mgMby 5 نيابة دمياط 19/05/2016 14/05/2016 مهندس  جمال بحيلق مايو-19

 https://goo.gl/9mgMby 5 نيابة دمياط 19/05/2016 14/05/2016 مدرس  مصطفى بحيلق مايو-19

 مايو-19
محمد يحيى 

 العش
 https://goo.gl/9mgMby 5 نيابة دمياط 19/05/2016 14/05/2016  

 https://goo.gl/9mgMby 5 نيابة دمياط 19/05/2016 14/05/2016 ترزي  خالد سراج مايو-19

 https://goo.gl/9mgMby 5 نيابة دمياط 19/05/2016 14/05/2016 مهندس  وليد مغاوري مايو-19

 https://goo.gl/9mgMby 5 نيابة دمياط 19/05/2016 14/05/2016   سيد الفيومي مايو-19

 https://goo.gl/9mgMby 5 نيابة دمياط 19/05/2016 14/05/2016 مدرس أزهري  سيد الزالقي مايو-19

 https://goo.gl/9mgMby 5 نيابة دمياط 19/05/2016 14/05/2016 مدرس  وليد يوسف مايو-19

 مايو-22
عمر سعيد عبد 

 اللطيف
 https://goo.gl/w0422E 13 قسم الطالبية 18/05/2016 05/05/2016 طالب هندسة 22

 مايو 27
جمال عبدالصمد 

سيد عمر 
 البهواشي

50 
مدرس فيزياء بمعهد 

 فتيات المنصورية
 http://bit.ly/1P0772G 333 نيابة أمن الدولة بالجيزة 27/5/2016 29/6/2015

 مايو 27
جمال خميس 

 عبد السالم
 http://bit.ly/1P0772G 333 بالجيزةنيابة أمن الدولة  27/5/2016 29/6/2015  

 27/5/2016 20/5/2016   أحمد أحمد عمر مايو 27
اختفاء بعد اخالء سبيل 

وظهور في المحكمة بقضايا 
 جديدة

333 http://bit.ly/1P0772G 

 27/5/2016 20/5/2016   آسر رمضان طه مايو 27
اختفاء بعد اخالء سبيل 

وظهور في المحكمة بقضايا 
 جديدة

333 http://bit.ly/1P0772G 

 مايو 27
إسماعيل عبد 

 التواب
  20/5/2016 27/5/2016 

اختفاء بعد اخالء سبيل 
وظهور في المحكمة بقضايا 

 جديدة
333 http://bit.ly/1P0772G 
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 مايو 27
عادل جمعه 

 علي
  20/5/2016 27/5/2016 

اختفاء بعد اخالء سبيل 
وظهور في المحكمة بقضايا 

 جديدة
333 http://bit.ly/1P0772G 

 مايو 30
محمد أحمد 

 الفي
 30/5/2016  طالب 15

نيابة أمن الدولة العليا 
 بالتجمع الخامس

 https://goo.gl/hMS1E5 عامين

 

  

http://bit.ly/1P0772G
https://goo.gl/hMS1E5


 عنف الدولة

تاريخ 
 النشر

 الرابط الحدث المحافظة المكان

 http://bit.ly/1Tj2txQ األمن اعتدى باأليدي والعصي على المحتجزين القاهرة معسكر األمن المركزي بالجبل األحمر مايو-01

 http://goo.gl/Une7VR أمين شرطة يعتدي على طبيب الدقهلية مركز شرطة دكرنس 

 بني سويف ببا مايو-03
النار على مواطن في مشاجرة ويصيبه في  أمين شرطة يطلق

 قدمه
http://bit.ly/24rttGM 

 http://bit.ly/1QTJdoY القبض على ابته لمعاقبة الوالد القاهرة منزل الدكتور سامي طه مايو-05

 http://bit.ly/1NltB2T االعتداء على الصحفيين اهرةالق امام نقابة الصحفيين 

 http://bit.ly/24DLLRW أمين شرطة يعض مواطن في أذنه بورسعيد قسم الجنوب مايو-06

 http://bit.ly/1QV4nTE القبض على أصحاب محال العتراضهم على غلق الطريق القاهرة تقاطع شارعي عبدالحميد سعيد، وشامبليون 

 البحيرة قرية "ششت النعام" 
أمين شرطة يطلق النار على ابن عمه بالبحيرة بسبب "ربع 

 قيراط"
http://bit.ly/1rDq7yL 

 http://bit.ly/1SUZBeK اعتداء ضباط الشرطة على رئيس حزب شباب مصر وزوجته القاهرة نقطة مرور مايو-07

 قرية كفر شمارة 
 -زفتي 
 الغربية

 http://bit.ly/1OigHh7 أشقاء 3أمين شرطة يطلق النيران ويصيب 

 http://bit.ly/1ZQ73bI أمين شرطة يطلق النار على شخصين لخالف على أولوية الري البحيرة زاوية حمور بالدلنجات مايو-11

 القاهرة شركة الحديد والصلب بحلوان مايو-12
على ” الطبنجة”بالضرب على فرد أمن بـأمين شرطة يعتدي 

 رأسه
http://bit.ly/1OxnjbA 

 الشيخ زويد ورفح 
شمال 
 سيناء

بعد منع وصول "األدوية" اإلسعاف محظورة على المدنيين 
 بالشيخ زويد ورفح

http://bit.ly/1sRu2cu 

 القاهرة سجن طره 
في زيارة لشقيق « طُرة»اعتقال سيدة أثناء وجودها بسجن 

 والدتها
http://bit.ly/23VRlNc   

 http://bit.ly/1qqm6wy اشتباكات األهالي مع الداخلية األقصر قرية العشي 

 http://bit.ly/1OAnmsq القبض على مواطن أثناء زيارة معتقل بوادي النطرون البحيرة سجن وادي النطرون 

 الغربية منزل خاص 
مداهمة قوات األمن لشقة أحد المواطنين بمحافظة الغربية 

 وتدميرها
http://bit.ly/1Oxxkpa 

 http://bit.ly/1TG25K4 ساعات 3ُمحاميًا ألكثر من  50األمن يحتجز مايقرب من   محكمة العسكرية بالهايكستب مايو-15
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 القاهرة الغورية 
يجبر بائع بالغورية على التراجع عن شهادته بقيام األمن 

 مجهولين بإحراقها
http://bit.ly/1TC4FBD 

 القاهرة شارع الطيران مايو-16
ضابط شرطة وشقيقه يحاوالن سرقة حقيبة سيدة ويطلقان النار 

 على المارة
http://goo.gl/p2akkl 

 الجيزة ناهيا 
القبض على طفل للمرة الثالثة على التوالي بعد اقتحام منزله 

 فجًرا
http://goo.gl/YHhdZ8 

 الغربية المحلة الكبرى 
معركة بين الشرطة وأهالي الغربية لمحاولة الشرطة ازالة 

 ريةمنازلهم بالقوة الجب
http://goo.gl/mFusuY 

 http://goo.gl/OMzPZj ضابط يصطحب مدرعة في مشاجرة بين شقيقته والجيران الفيوم سنورس مايو-21

 https://goo.gl/yaU7gI أثناء زيارة نجله بسجن جمصةالقبض على مواطن  الدقهلية سجن جمصه مايو-25

 المنيا قرية الكرم مركز أبو قرقاص 28-مايو
 علىالمسلمة التي سترت جارتها المسيحية في المنيا: قبضوا 

 ابني وحفيدي من غير ذنب
http://goo.gl/1YG3JJ 

 الشيخ زويد 30-مايو
شمال 
 سيناء

 http://bit.ly/1Vvc4Ho إصابة سيدة برصاص قوات الجيش جنوب الشيخ زويد

 القاهرة السيدة زينب 31-مايو
ضابط شرطة يعتدي على مسنة بدائرة قسم شرطة السيدة 

 زينب
http://goo.gl/1u2cNz 
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