
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ياسجن دمحمَ من داذل الزنزانٌرسموا 

 
 
 
 
 
 

 مركز النديم: تجمجع وإعداد

أرشيف القهرأرشيف القهر: : من اإلعالممن اإلعالم   

20182018  مارسمارس  -فبراير -فبراير   ––  ينايريناير   



المحتويات المحتويات 
 

 إلحصإد .1
 نإتعليق .2
إلرسإئل  .3
إلشهإدإت  .4
عن إؤلعدإم  .5
ي إلسجون  .6

 
عن إألطفإل ف

عن زبيدة  .7
عن عفرتو  .8
ي  .9

عن ريجين 
تقإرير  .10
 إلجدإول .11
إألخبإر بإلتفصيل  .12

 
 

  



 
 

حصاد األخبار -1
 

 
 

إير ينإير  إتإإلنتهإكأخبإر  مإرس فبر
ؤجمإلي إلربع 
إألول 
 2018من 

 407 189 178 40إلقتل 

ي 
 
 23 3 7 13مكإن إإلحتجإز وفإة ف

 69 18 9 42تعذيب فردي 

 31 10 11 11أو تعذيب جمإعي /تكدير و

ي   59 19 20 20ؤهمإل طنر

 391 84 106 132إختفإء قرسي 

 573 169 215 189ظهور بعد إختفإء 

 55 19 17 19عنف دولة 
 

  



 تقديم
 

ي  إألرقإم
 !وحدهإ إل تكك 

 
ي مسإحة إؤلعالم  جإذبية لوسإئل  حيي أنهإ أأبرث لفتإ للننإر وقد تكون أأبرث 

 
لكونهإ تلخص إلوضع ف

ي إلحديث
 
.  محدودة دون ؤفرإط ف

ي 
 
وري لتوضيي مإ يحدث من إنتهإأإت عنف وتعذيب لموإطني   ف لكننإ رأينإ أن بعض إلحديث ض 

.  إؤلعالم ذإتهمختلف محإفنإت مرص بحسب مإ ينرسر 
ي، لكنهإ إل تقول أن بعض هؤإلء  إألفرإد من أذإ عدد أنفإألرقإم قد تقول  ي أو ألنه تكفب  قتل ألنه ؤرهإبر
.  من قتلوهم إلهوية حنى لإ مجهولي إألفرإد أإنو

ي مكإن إإلحتجإز
 
 ف
 
لكن حي   نعلم أن . قضإء هللا وقدره. إألرقإم تقول أن عدد أذإ من إلمحتجزين توف

ي مرضإ قإبل للعالج لكن ؤدإرة إلسجن رفضت تقديم إلرعإي
 
ة إلطبية إلالزمة له بعضإ من هؤإلء أإن يعإب

ي إلزنزإنة أمرإ آخر
 
  . يصبي إلموت ف

مقتل "أو " زبيدة وإختفإءهإ"مثل قضية ألحدإث شدت إنتبإه إلرأي إلعإم أمإ أضفنإ ملفإت خإ ة 
ي قسم

 
ي "إلمقطم عفرتو ف

، أو متإبعإت لقضإيإ شبيهة مثل قضية مقتل إلبإحث إإليطإلي جوليو ريجين 
ي إلزإل إلفإعل فيهإ 

ي إلنإئب إلعإم إلمرصي و" مجهوإل"إلنى  مكتنر
ه إإل وإلحقإئق تإئهة بي   .  يطإلي ننب 

 
ي أ بحت للسف إلشديد حدثإ 

أذلك رأينإ أن نفرد قسمإ خإ إ لنإهرة أحإم إؤلعدإم وتنفيذهإ إلنى
هم فوإ  متكررإ يقطف أعمإر شبإب، بعضهم تعرض لالختفإء، وقد يكون أأبرث  تعرضوإ للتعذيب وإعبى

ي محإأمإت تفتقد  ثم.. قرسإ بجرإئم قد إل يكونوإ إرتكبوهإ
 
  .إيب  إلمحإأمة إلعإدلةأل مع ؤلحوأموإ ف

 
ورسإئل إلسجن إلسإبقي    إلخإ ة بشهإدإت إألهإلي وإلمعتقلي   إألقسإم إلمعتإدة  ؤلوذلك ؤضإفة 

ي نعيشهإ إلكإفية وحدهإ لتأريخ إلمرحلة
.  إلنى

 
وعدهإ  وقت أأبرث من مجرد ر دهإ ؤلوألن إلتعليق عىل إألخبإر وعددهإ وتفإ يل بعضهإ يحتإج 

، يعرض دإل من أل شهربمي عن مرأز إلنديم أل ثالث شهور وعرضهإ فقد قررنإ أن يصدر إلتقرير إؤلعال
ي 
 
نرسر ف

ُ
عىل " إلنديم"مع تعليق من ووسإئل إلتوإ ل إإلجتمإعي بمصإدره، وسإئل إؤلعالم موإقع مإ ي

زين معدل حدوث إإلنتهإأإت ونمطهإ أل قسم من إألرشيف  . مبر
 

  !وإل إلرأي إلعإم ؤليهؤننإ نأخذ من إؤلعالم ونعيده 
 

مرأز إلنديم لمنإهضة إلعنف وإلتعذيب 
 2018أبريل  4إلقإهرة، 



ىاتعليق -2  
 

 إلقتل
 

إير ينإير  مإرس فبر
ؤجمإلي إلربع إألول 

 2018من 

40 178 189 407 
 

ي إلثالث شهور إألول من 
 
ةإل نعلم سوى أسمإء  2018من بي   أل هؤإلء إلذين قتلوإ ف  :منهم عرسر

 ي قسم إلمقطم
 
 عفرتو مإت تحت إلتعذيب ف

 طة (بحسب إلخبر ). إ.ض.و م (بحسب إلخب  )سنة  32. دمحم ع ي مطإردة مع إلرسر
 
 قتال ف

    فة مب  ّ!سنة 75يبلغ من إلعمر . له أثنإء إلقبض عليهحمدي  بيي مإت بعد أن سقق من  ر
  طة (سنة 34)حمد خطإب  قتل خطأ بر إص إلرسر
 ي إلرأس

 
ي أتيبته بر إ تي   ف

 
 مإثيو سمب  حبيب، مجند، قتل ف

 محمود دمحم حسن ، وؤمإم فتحي ؤمإم خريبة، و(سنة 31)  الح إلدين ؤبرإهيم عطية عمإرة
وك بحسب مإ نرسر عن )، إختفوإ قرسيإ  زهرةأحمد مجدي ؤبرإهيم دمحم، وعبد إلحميد مبر
ي موإجهإت" ثم أعلنت إلدإخلية عن تصفيتهم (بالغإت أ هم

 
، إألمر إلذي تنفيه أ هم "ف

 .وبعض محإمييهم
 
ي إلثالث أشهر إألول من  407فقق من أ ل  10

 
 . لهم أسمإء وهوية 2018ممن قتلوإ خإرج إلقإنون ف

 . إءأمإ إلبإقي   فقد نرسر عنهم بدون أسم
 8  ي

 
ق إلعريش ف ي شإليه بمنطقة إلريسة برسر

 
ي شقة سكنية ف

 
منهم غب  معروف هويإتهم قتلوإ ف

طية  حملة  ر
 6 ي إلعريش وأإنت هويإتهم مجهولة وقت إلقتل

 
ي شقة سكنية ف

 
 منهم قتلوإ ف

 2 إت متبإينة ي إلقإهرة بعد أن أإنإ  مختفيي   قرسيإ لفبى
 
ي شقة سكنية ف

 
 تمت تصفيتهمإ ف

 ة موإطني    3و ي شقة سكنية بإلبحب 
 
بوإسطة ، أيضإ دون تحديد هويإتهم، تمت تصفيتهم ف

طة  إلرسر
  ي ؤطإر

 
ي بدأت يوم " 2018حملة سينإء "وإلبإقون قتلوإ ف

إير  9إلنى وهو مإ يفرس ، 2018فبر
إير ومإرسإرتفإع عدد إلقتىل  ي فبر
 
 . ف

 
قصفهم بأنهم ؤرهإبيي   ؤذإ أإنت لكننإ إل نعلم أسمإء من قتلوإ أو قصفوإ، أمإ إل نعلم أيف تيقن من 

 ذلك أن أغلب بيإنإت إلمتحدث إلعسكري للقوإت إلمسلحة تتحدث إل عن . إألغلبية مجهولة إلهوية
 .وإجهإت، وؤنمإ عن قصف جوي ومدفعي ومدإهمإت وتمشيقم
 
ي إلنهب  إلصحرإوي لمدي"عىل سبيل إلمثإل  

 
يي   ف ية أهم معإقل إلتكفب  نة دأت إلقوإت إلجوية وإلبر

ي  حرإء منطقة إلريشة بنطإق مدينة ببر إلعبد 
 
ببر إلعبد، وقصفت تمرأزإت وبؤر إلعنإض إؤلرهإبية ف



 إلعبد ومنإطق متفرقة أمإم إلنهب  إلصحرإوي لمنطقة سبيكة ومصفق 
ي بببر
وجنوب منطقة إلحصين 

يعنرص  16إلقضإء عىل عدد "، "بببر إلعبد  "تكفب 
 

  إلقصف إلجوي وإلمدفعي 
؟ أيف يمب   ي ي وغب  ؤرهإبر  ؤرهإبر

 بي  

  ي؟ ي هو من يحمل سالحإ، فكيف يمكن إلتعرف عىل إلتكفب   وؤذإ أإن إؤلرهإبر

 ي ينص إلقإنون عليهإ؟
ي إلقإنون ومإ هي إلعقوبة إلنى

 
 ومإ هي تهمته ف

 وأين إلقإنون من إلحكم بإلقتل دون محإأمة عإدلة وثبوت إؤلدإنة؟ 

 ي سينإء؟
 
 هل تعطل إلقإنون ف

 

 
 

ي 
 
مكإن إإلحتجإز إلوفإة ف

 

إير ينإير  مإرس فبر
ؤجمإلي إلربع إألول 

 2018من 
13 7 3 23 

 
ي مكإن إإلحتجإز 23

 
  شخصإ توفوإ ف

  وإل يزإل مإ يحب  هو أيف ، ي سجن بورسعيد إلعمومي
 
دمحم عبد إلحكيم سليمإن إنتحر شنقإ ف

ء مرإقب، وحيث إلتفتيش دوري، ووي  ي
ي إلسجون حيث أل  ر

 
ث تتوفر سبل إإلنتحإر ف
 . إلزنإزين مكتنة

 ي قسم إلوإيىلي ، أمإ ذأرنإ من قبل إثنإن توفوإ تحت إلتعذيب، هم عفرتو
 
 فرغىلي ف

 .وحسي  
 ي سجن إلمنيإ وم (سنة 47). إثنإن، همإ أمإل م

 
ي مرأز بندر إألقرص توفيإ   (سنة 30). أ.أ.ف

 
ف

ي إلدورة إلدموية"نتيجة 
 
ي أأبرث ، وهو  مصطلي إل يفرس سبب إلوفإة أمإ ك"هبوط حإد ف

 
ررنإ ف

ي 
 
عي أنفسهم، حيث إلهبوط ف

ء عىل لسإن أطبإء إلطب إلرسر ي
من منإسبة بل وورد نفس إلشر

ي مكإن . إلدورة إلدموية نتيجة وليس سببإ للوفإة
 
ي إلثالثي   من عمره فجأة ف

 
 شإب ف

 
لمإذإ يتوف

ي أمإأن إإلحتجإز نتيج
 
ة إحتجإز دون تحديد سبب إلوفإة، ولمإذإ تنرسر أسمإء من توفوإ ف

ي أغلب إلحإإلت بإلحروف إألول من إسمهم أو لقبهم؟
 
ي ف  إؤلهمإل إلطنر

  توفوإ نتيجة حإإلت مرضية تقإعس مكإن إإلحتجإز عن تقديم إلمسإعدة  (18)وإلبإقون
 . إلطبية إلالزمة لهم

لكن . إل ننكر أن هنإك حإإلت تكون إلوفإة فيهإ فجإئية بحيث يصعب توفب  إلرعإية إلطبية إلالزمة
ي و عبد إلحليم عبد إلعنيم  إلي)إثني    18 ـنقبل أن يتضمن هؤإلء إل أيف

 
ف إلسعدب أجريإ  (إ ر

ي إستئصإل جزء من إألمعإء)جرإحة 
 
وإ عىل إلعودة ؤل إلسجون قبل  (إألول قلب مفتوح وإلثإب ثم يجبر

 (سجن وإدي إلنطرون وأحد سجون طره عىل إلتوإلي ). أن يستكملوإ شفإءهم

 
 
ي إلكلية وهي حإإلت لهإ مإ  أيف نقبل أن يتوف

 
إثنإن بسبب مرض إلسكر أو أزمة تنفس أو حصإوي ف
ي تنص عليهإ إلئحة إلسجون

 . يعإلجهإ لو توفرت إلرعإية إلطبية إلالزمة إلنى



ي إلثالث شهور إألول من 
 
ي مكإن إإلحتجإز ف

 
ي إلسجون،  2018نصف حإإلت إلوفإة ف

 
حدثت ف

ض أنهإ محكومة بلوإئي وقوإني   
ي إلسجن، يتإبع إلحإلة إلصحية إلمفبى

 
ط وجود طبيب ف تشبى

ي إلسجن
 
ي حإل تعذر إلعالج ف

 
لكن . للمحتجزين وله سلطة إلعالج أو إلتحويل ؤل منشأة خإرجية ف

إلوفإة من إلسكر مإ أإنت لتحتإج سوى لطبيب يمب   بي   غيبوبة زيإدة إلسكر أو إنخفإضه ومدرك 
 . لكيفية أليهمإ

ي إلقإهرة، إلعإ مة، إألمر إآلخر إلجدير بإ
 
ي أمإأن إحتجإز ف

 
لمالحنة أن أغلب حإإلت إلوفإة حدثت ف

أز إلمستشفيإت وإألطبإء وحيث نقإبة إألطبإء وإلمجلس إلقومي لحقوق إؤلنسإن، أي حيث 
حيث تبى

أز إلمؤسسإت إلكفيلة بحمإية تطبيق إلقإنون وإلحفإظ عىل حيإة إلمحتجزين   .تبى

ي نهإية إألرشيفإننر تفإ يل حإإلت إلوفإة )
 
ي إلجدإول ف

 
 (وأمإأنهإ وأسبإبهإ ف

 
 

إلتعذيب إلفردي 
 

إير ينإير  مإرس فبر
ؤجمإلي إلربع إألول 

 2018من 

42 9 18 69 

 

إلء: «إلمرصي إليوم»لـ« إلسجون»إللوإء مصطك  شحإتة مدير  مإ »وَمن يتهمنإ بذلك .. إل تعذيب للب  
 http://bit.do/d6PW5 «بيفهمش

 
لمإن للمرإسلي   إألجإنب وإلتعذيب يحدث بسبب محإولة .. إل يوجد إختفإء قرسي: وزير شؤون إلبر
 http://bit.do/eaZMx. إلمتهم إلهروب

 
 وسإئل إلتوإ ل إإلجتمإعي عن

محإولة " 69 لم نسمع ولم تنرسر إلجرإئد إلرسمية أو إلمعإرضة أو حنى
ر تعذيبهم " هروب ر إلتعذيب، إلممنوع وإلمجّرم )من إلسجون ممإ يبر إض أن محإولة إلهروب تبر

بإفبى
خبر عن  69يتضمن  2018لكن أرشيف إلثإلث شهور إألول من عإم .. (تحت أل إلنروف وإألحوإل

ي أمإأن إإلحتجإز
 
لعدد هو ألشخإص هذإ إ. تعذيب فردي أو سوء معإملة فردية تعرض لهمإ أفرإد ف

معلوم مكإن إحتجإزهم، إألمر إلذي إل ينطبق عىل من يتعرضون لالختفإء إلقرسي، إلذين عإدة مإ 
إفإت منهم بحسب شهإدإت إلعديد ممن ظهروإ بعد إختفإء إع إإلعبى  . يتعرضون للتعذيب أيضإ إلنبى 

 
 أن حدوث إلتعذيبأمإ
 

طة أثنإء إإلختفإء طبيعة إلمكإن ي إأل سجن قسم إلرسر
 من إلوطن 

 2 54 7 6 إلعدد
 

http://bit.do/d6PW5
http://bit.do/eaZMx


عنى فً فً السجون أعلٍ التعذيب وسوء المعاملٌ بخسب ما توصلنا إلجى من أذبارَ كان معدل خدوث 
أقسام الشرطٌ وذلك علٍ عكس المتوقعَ خجث اِعتقاد الساُد هو أن أكثر التعذيب يخدث فً أقسام 

أعضاء المجلس القومً لخقوق اإلنسان  الشرطٌَ بل وعلٍ عكس ما يصرح بى المسُولون بل وختٍ بعض
  !! من أن السجون ذالجٌ من التعذيب

 
 لماذا جاءت معدِت التعذيب فً السجون أعلٍ منوا فً أقسام الشرطٌ؟ 

 فً تقديرنا أن ذلك قد يكون ألي من األسباب التالجٌ أو غجرها 
تفاء ثم يرخلون إلٍ السجون إما أن تعذيب السجاسججن والناشطجن يخدث فً العادة أثناء فترة اِخ -أ 

 مباشرة وِ يمرون علٍ األقسام أو يمرون عبرها فً طريقوم إلٍ السجونَ 
أو أن النشر فً وساُل التواصل اِجتماعً والمنافذ اإلعّمجٌ يركز بدرجٌ أعلٍ علٍ ما يخدث  -ب 

تا أطول للسجاسججن دون رصد ما قد يتعرض لى المختجزين الجناُججن الذين يمضون فً العادة وق
 . فً أقسام الشرطٌ

أو أن التقججد الشديد علٍ المنافذ اإلعّمجٌ لم يعد يسمد بتػطجٌ ما يخدث فً أقسام الشرطٌ لػجر  -ج 
 السجاسججن 

 
يلجوا  (12)يلجوا القاهرة  (32)كان  أعلٍ عدد أذبار عن سوء المعاملٌ والتعذيب من مخافظٌ البخجرة 

 .الشرقجٌثم أسوان والقلجوبجٌ و (7)الدقولجٌ 
 

وبخسب األرشجف اإلعّمً فقد كانت أعلٍ نسبٌ من سوء المعاملٌ أو التعذيب الفردي فً سجن األبعاديٌ 
  (أشذاص فً كل منوما 7)يلجى سجون العقرب وجمصى  (شذص 29)
 

سنٌَ  16شذص المذكورين أعّهَ كان أصػرهم منجر يسريَ  69من الـ  6لم تذكر األذبار سوى أعمار 
رفعت إبراهجم  سنٌ فً سجن األبعاديٌ و 72َ رزق الذرادلٍايو فً القاهرةَ وأكبرهم سنا م 15سجن 

   .  سنٌَ فً سجن جمصٌ 62َ السجد شردي
 

لكل من ينإير  إألخبإرروإبق لالطالع عىل أسإليب سوء إلمعإملة وإلتعذيب إننر إلجزء إلخإص ب)
إير ومإرس و  . حيث إلنصوص إلكإملة لكل خبر وفبر

 (بإلجدإولإلتعذيب وسوء إلمعإملة إننر إلجزء إلخإص  تفإ يلع عىل ولالطال
 
 

  



 أو إلتعذيب إلجمإعي /إلتكدير و
 

إير ينإير  مإرس فبر
ؤجمإلي إلربع إألول 

 2018من 

11 11 10 31 

 
 إألخبإر بحسب إلمحإفنة

 
قية إلقإهرة ة إلرسر ة وخبر وإحد من أل من إؤلسكندري إلغربية إلدقهلية إلمنيإ إلبحب 

ي سويف
ة وإلفيوم وبن   2 3 4 5 5 9 وإلجب  

 
 
 

 إألخبإر بحسب طبيعة إلمكإن
 

طة سجن  قسم  ر

25 6 

 
 :أو إلتعذيب إلجمإعي /ويشمل إلتكدير و

 
ب  -1  إلرص 
 إلسب -2
 إلهجوم عىل إلمحتجزين بكالب بوليسية -3
يض وإلزيإرة ودخول إلحمإم  -4  حرمإن من إلبى
 فيهإ أدوإت إلننإفة إلشخصية تجريد إلزنإزين من إلمتعلقإت إلشخصية بمإ -5
 سحب إألغطية -6
 رش إلميإه عىل أرضية إلزنإزين  -7
 تجريد من إلمالبس -8
 ؤهإنة إألهإلي أمإم إلمحتجزين -9
 
لكل من  إألخبإرروإبق إننر إلجزء إلخإص ب إلجمإعي  لالطالع عىل أسإليب سوء إلمعإملة وإلتعذيب)

إير ومإرس حيث إلنصوص إلكإملة لكل خبر   . ينإير وفبر
 (لالطالع عىل تفإ يل إلتعذيب وسوء إلمعإملة إلجمإعية إننر إلجزء إلخإص بإلجدإولو

 



 

ي أمإأن إإلحتجإز
 
ي ف  إؤلهمإل إلطنر

 

إير ينإير  مإرس فبر
ؤجمإلي إلربع إألول 

 2018من 
20 20 19 59 

 
ي  59 إ عن إؤلهمإل إلطنر عإمإ، مع مالحنة إن  67و  16محتجز، ترإوحت أعمإرهم بي    56من  خبر

ي 
إلكثب  من إألخبإر لم تذأر عمر إلشخص إلمعن 

 
ي سجن إلقنإطر وتحتإج ؤل  

 
إستغإثإت تكررت مرتي   لثالثة من إلمحتجزين هم إألستإذة عليإء عوإد ف

وستإتإ  ي إلبر
 
ي من وريم ف

 
ي سجن إلعقرب ويعإب

 
عملية ؤزإلة ورم من إلرحم، وإألستإذ هشإم جعفر ف

ي ويحتإج ؤل  ي إلبرص إلعصنر
 
ي وضمور ف

 
إلعرض عىل مستشك  مجهز،  وإلدأتور جهإد إلحدإد، أيضإ ف

ي من 
 
ي أطرإفه وضيق تسجن إلعقرب يعإب

 
ي إليدين وإلقدمي   و تنفس وزغللة و تنميل ف

 
تشنجإت ف

  .فقدإن أإمل للوعي نوبإت من 
 

ي إلحإإلت إلثالث إلمذأورة أعاله إلزإلوإ 
 
جدير بإلذأر إنه رغم تكرإر إلشكوى للجهإت إلمختصة ف

 محرومي   من إلرعإية إلطبية إلالزمة ؤل وقت  دور هذإ إألرشيف
 

 توزيع إألخبإر بحسب إلمحإفنة
 

 إلعدد إلمحإفنة إلعدد إلمحإفنة
ة/إلقإهرة  2 إلغربية 33 إلجب  

قية  2 إلفيوم 7 إلرسر
ة  1 إلقليوبية 5 إلبحب 

 1 إلمنيإ 2 إؤلسكندرية

 3 غب  مذأور 2 إلدقهلية

 
 سب طبيعة مكإن إإلحتجإزتوزيع إألخبإر بي

 

طة سجن  قسم  ر
51 14 

 
ي شهدت أأبر عدد من عىل رأ (طره شديد إلحرإسة)سجن إلعقرب  وجإء

س أمإأن إإلحتجإز إلنى
ي   (شخص 21)حإإلت إؤلهمإل إلطنر

 



 
ي أمإأن إإلحتجإز

 
رمت من إلرعإية إلطبية ف

ُ
ي ح
 طبيعة إألمرإض إلنى

 
 عدد إلمشتكي    إلمرض عدد إلمشتكي    إلمرض

 5 قلب بدون عالج 9 مخ وأعصإب

 4 ضعف عإم لكبر إلسن 8 أورإم
 3 جلدية 7 عيون

ي إلضغق بدون عالج 7 عنإم
 
 3 إرتفإع ف

 3  در 7 أمرإض إلدم

 2 إلجهإز إلهضضي  6 إلجهإز إلبولي وإلكليتي   
 2 ؤغمإءإت متكررة 6 يحتإج ؤل جرإحة

وس  ي   2 غرغرينة 6 فب 

 1 حض 5 بؤ إبإت نتيجة إلتعذي
 *91 ؤجمإلي  5 سكر بدون عالج

 
 أعىل من عدد إلمشتكي   بسبب معإنإة بعض إلمحتجزين من أأبرث من مرض (91)ؤجمإلي إألمرإض  *
 

ة  حية ؤجبإرية بحكم  ض وجود طبيب ومبإ ر ي إلسجون حيث يفبى
 
ي أعىل ف لمإذإ يكون إؤلهمإل إلطنر

طة حيث إل ينص إلقإنون عىل ي أقسإم إلرسر
 
ورة طبيب؟إلقإنون عنه ف   ض 

 
ك ؤنسإن لتتعفن قدمه، بعد ؤ إبتهإ بإلغرغرينإ، دون عالج؟ ومإذإ تخرس وزإرة إلدإخلية أو  وأيف يبى

ي مرص ؤذإ مكنوإ إلمرض  إلمحتجزين من عالجهم؟
 
ي أله ف  إلجهإز إلعقإبر

 
هزت بمإ يتجإوز إلمليون : ودإئمإ وأبدإ نتسإءل

ُ
ي قيل أنهإ ج

جنيه أين ذهبت مستشك  سجن طره إلنى
ي مبإرك؟ 6وقتهإ، منذ حوإلي 

 سنوإت، لتليق بعالج دمحم حسن 
  

ي مرإقبة أدإء ومهنية أطبإء إلسجون، حنى ولو أإنوإ 
 
وؤذإ أإن هذإ هو إلحإل، فمإ دور نقإبة إألطبإء ف

تإبعي   لوزإرة إلدإخلية ؤإل أنهم يحصلون عىل ترإخيص ممإرسة إلمهنة من إلنقإبة قبل أن ينتسبوإ ؤل 
 :من إلئحة آدإب ممإرسة مهنة إلطب تنص عىل أن (35)وأن إلمإدة سإت إلمختلفة، خإ ة إلمؤس

عىل إلطبيب إلمكلف بإلرعإية إلطبية للمقيدة حريتهم أن يوفر لهم رعإية  حية من نفس إلنوعية "
.   "وإلمستوى إلمتإحي   لغب  إلمقيدة حريتهم

 
ي أمإأن إإلحتلالطالع عىل )

 
ي ف لكل من ينإير  إألخبإرروإبق إننر إلجزء إلخإص ب جإزأخبإر إؤلهمإل إلطنر

إير ومإرس حيث إلنصوص إلكإملة لكل خبر  ولالطالع عىل إلتفإ يل إننر إلجزء إلخإص . وفبر
 (بإلجدإول

  



 
 إإلختفإء إلقرسي

 

 
 
 

إير ينإير  مإرس فبر
ؤجمإلي إلربع إألول 

 2018من 

132 106 84 322 
 
. 

لس النوابَ إنى لم يثبت وجود خالٌ اذتفاء قسري واخدة فً مصرَ قال عمر مروانَ وزير شؤون مح
 اإلنسانالقسري فً مجال خقوق  اِذتفاءح مطالبًا بضرورة ضبط استذدام مصطل
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ي مرص فؤنهم يستشيق
 
ون غضبإ عند ؤذإ أإن إلمسئولون يغضبون للغإية من إلحديث عن إلتعذيب ف

إع إلمدإفعي   عن حقوق إؤلنسإن 
إلحديث عن إإلختفإء إلقرسي، مرصين عىل أنهإ ظإهرة من إخبى

ي تبث أخبإرإ أإذبة عن مرص بهدف تشويه  ورتهإ
. ووسإئل إؤلعالم إلنى

 
له أو محل عمله أو لك إلنإهرة إلمتكررة، حيث يلكى إلقبض عىل  ت مإذإ نسميهإ ؤذإ شخص من مب  
، أليإم أو أسإبيع أو شهور أو سنوإت، ثم ينهر إلشإرع، وي ي
ي أحد مؤسسإت إلدولة  (أو إل ينهر)ختك 

 
ف

طة) وقد وجهت له قإئمة من إإلتهإمإت تضمن للدولة بقإئه لسنوإت  (نيإبة أو سجن أو قسم  ر
 حبيس إلسجون؟

 
إءة ثم  ي يحصل فيهإ إلبعض عىل ؤخالء سبيل أو حكم بإلبر

يختفون من مإذإ نسضي تلك إلنإهرة إلنى
ي حيث يجب أن يعرضوإ قبل أن يصبحوإ 

طة أو من إألمن إلوطن   ؟ "عىل إألسفلت"قسم إلرسر
 

ي إلشهور إلثالث إألول من 
 
إ 322بلغ  2018عدد أخبإر إإلختفإء إلقرسي ف  . خبر

ة أقل من ذلك ي نفس إلفبى
 
تكرإر شخصإ، بسبب  281: لكن عدد إلمختفي   قرسيإ إلمنشور عنهم ف

ي إلنرسر عن نف
 سوإء من إألهل أو إلمحإمي   أو إلمننمإت إلحقوقية س إلشخص إلمختك 
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 ؤنسإن 281إلـ .. إألشخإص إلمختفية إلجدإول إلتإلية تخص
 

 تإريخ إإلختفإء
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2 3 4 11 105 156 

 
 خريطة إإلختفإء 

 
إلمنشور عنهم  عدد إألفرإدإلمحإفنة عدد إألفرإد إلمنشور عنهم إلمحإفنة 

 10شمإل سينإء  45إلقإهرة 

قية  ة  40إلرسر  9إلبحب 
 6إلمنوفية  27إلدقهلية 

ة   4إلفيوم  20إلجب  
 3إلمنيإ  19إؤلسكندرية 

 3قنإ  15إلغربية 
 2أسيوط  14أفر إلشيخ 

 1جنوب سينإء  11دميإط 

 1سوهإج  11إلقليوبية 
 1مر  مطروح  10أسوإن 

ي سويف 
 9ذأور غب  م 10بن 

 281 ؤجمإلي إلمنشور عنهم 10إؤلسمإعيلية 

 
ي أإفة أنحإء إلبالد" أمر مإ"بمإذإ نسضي 

 
 ؤن لم يكن ظإهرة؟ يحدث بهذإ إلمعدل ف

 
عدد إألفرإد  أين أإنوإ حي   إختفوإ؟

إلمنشور عنهم 
عدد إألفرإد  أين أإنوإ حي   إختفوإ؟

إلمنشور عنهم 
ل ي  97 إلمب  

ي إألمن إلوطن 
 
 2 بعد إستدعإء ف

طة 41 إلشإرع ي قسم إلرسر
 
 1 من إلمرإقبة ف

 1 إلمسجد 36 ةمقر إلعمل أو إلدرإس
إءة  1 فندق 30 بعد ؤخالء إلسبيل أو إلبر

 1 مستشك   11 أمي   
 1 مقىه 6 من رحلة

 44 غب  مذأور 5 محطة قطإر
 281 ؤجمإلي إلمنشور عنهم 4 إلمطإر

 



ي إلقبض عليهم أو إختطفوإ ؤمإ من منإزلهم أو إلشإرع إلجدول إلسإبق يشب  ؤل أن غإلبية إلمختفي   
ألكى
 .  أو مقر إلعمل أو إلدرإسة أو من أمإئن عىل إلطريق

 
ي أن إلدإخلية أإن لهإ رأي آخر 

إءة ممإ يعن   بعد حصوله عىل ؤخالء إلسبيل أو إلبر
عدد غب  قليل إختك 

 . غب  مإ قررته إلنيإبة أو حكمت به إلمحكمة وقررت تنفيذه
 
 يستهدف إإلختفإء إلقرسي فئة عمرية معينة؟  هل
 

 أبوهللا  عبد)سنة  14منهم، ترإوحت مإ بي    145من بي   أل هؤإلء إألفرإد لم تذأر إألخبإر ؤإل أعمإر 
ي إلعريش يوم مدين عكإشة

 
له ف ي إلقبض عليه من مب  

ي من وقتهإ 2017ديسمبر  28، ألكى
 (ومختك 

، . د) 72ل ؤ ي جمإل عبد إلفتإح،  يدلي
 
له، وإختك  لعدة أيإم قبل أن ينهر ف ي إلقبض عليه من مب  

ألكى
، ذإت إلـ دون حسإب وذلك  (نيإبة أمن إلدولة ي إختطفت هي وأمهإ وأبوهإ شهر 14عإلية مرص 

، إلنى
ي نيإبة أمن إلدولة ثم رحلت 

 
ة ؤل أن ظهرت بعدهإ بخمسة أيإم مع أمهإ ف وخإلهإ من محطة قطإر إلجب  

 !رمعهإ ؤل سجن إلقنإط
 

ي غإية إلخطورة نإنعتقد أن هذه إألرقإم وأنمإط إإلختفإء تشب  ؤل أن
 
فمإ إلذي يفيد . بصدد ظإهرة ف

ي مكإن غب  معلوم دون ؤمكإنية إإلتصإل بأ ته
 
ي إحتجإز شخص ف

 
إ ؤإل ؤذإ أإن /إ أو محإميه/إلدإخلية ف

ي 
إفإت، أو إألسمإء إلنى إع أأبر قدر من إإلعبى  

قد تشكل قإئمة إإلعتقإإلت  إلمستهدف من ذلك هو إنبى
ي 
 
ي أحسن إلنروف عن تهديد وتخويف وف

 
إفإت فؤننإ نتحدث ف إع إعبى إلتإلية؟ وحي   نتحدث عن إنبى 

ي إلثالث شهور إألول من " إلقتل"ؤذإ عدنإ ؤل أخبإر و . أسوأهإ عن تعذيب، أو قتل
 
سوف نجد  2018ف
، وإلذين إدعت إلدإخلية أنهم قتلو ي موإجهإت أو مطإردإت أإنوإ رهن إإلختفإء أن عددإ من إلمقتولي  
 
إ ف

  .إلقرسي قبل ؤعالن تصفيتهم، بحسب إلتقإرير إلحقوقية وبالغإت أ هم
 
 
إير  إألخبإرإننر روإبق لمزيد من إلتفإ يل ) ي ومإرس لكل من ينإير وفبر

 
وقسم إإلختفإء إلقرسي ف

 (إلجدإول

  



 إلنهور بعد إإلختفإء
 

إير ينإير  مإرس فبر
إلربع إألول ؤجمإلي 
 2018من 

189 215 169 573 
 

ي 
 
ي عقده مروإن  ف

إليوم، إألربعإء، بمشإرأة ضيإء  عمر مروإن، وزير شؤون مجلس إلنوإبمؤتمر  حك 
ي نإدي إلمرإسلي   إألجإنب بإلقإهرة لمنإقشة تقرير نصف 

 
رشوإن، رئيس إلهيئة إلعإمة لالستعالمإت، ف

ي جنيفإلذي قدمته مرص لمجلس ح (إلطوعي )إلمدة 
 
أوضي مروإن أن ، قوق إؤلنسإن إلعإلضي ف

ي ؤلقإء قوإت إ إإلختفإء
قد، وهذإ إل يعن 

َ
فإلفقد يكون »من إلقبض عليه، ألإلقرسي قد يكون نتيجة ف

عية أو إلقتل خالل مشإرأته إلعمل مع إلجمإعإت  ل إؤلرهإبيةسببه هجرة غب   ر ، أو هرب من إلمب  
 «دون علم أهله

اًل
بل علينإ أن نقول عليه غيإب،  .. إلبدإية نقول إختفإء قرسي؟  فلمإذإ من»: ، متسإئال

ي أنه تحت يد إلسلطة وإل تتوإفر عنه أي بيإنإت  إإلختفإءن أل
 وبإلتإلي بدأنإ بإلنتيجة إل بإلمقدمةيعن 
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ي أنه تحت يد إلسلطة وإل تتوفر 
ولذلك فؤن من ينرسر عن إختفإءهم . أي بيإنإت عنهنعم إإلختفإء يعن 

ي مؤسسإت تإبعة للدولة 
 
ي سوريإ أو إلعرإق منضمي   ؤل دإعش، وؤنمإ ينهرون ف

 
قرسيإ إل ينهرون ف

 إلمرصية، أإلسجون وإلنيإبإت، حسبمإ تشب  أخبإر إلنهور بعد إإلختفإء
 

 .  ر شخص، مرة أخرى إلفرق نتيجة تكرإر إلن 554خبر بشأن ظهور  573
أمإ أن عدد أخبإر من ظهروإ أعىل من عدد أخبإر من إختفوإ، حيث نعتقد أن بعض إأل  تخإف إلنرسر 

ي ؤيذإئهم
 
أذلك ؤن أخبإر ظهور إلمختفي   عإدة مإ تنرسر . عن إختفإء ذويهم خشية أن يتسبب ذلك ف

، وهو مإ سوف بوإسطة محإمي   عىل شكل قوإئم، خإلية من إلتفإ يل بإستثنإء مكإن إلنهور وتإريخه
ي جدول إلنهور بعد إإلختفإء 

 
 : أإلتإلي يتضي ف

 
 عدد إألشخإص مكإن إلنهور عدد إألشخإص مكإن إلنهور

 1 نيإبة إلجمرك 422 نيإبة أمن إلدولة
 1 نيإبة أول إلقإهرة إلجديدة 4 (دون تحديد)إلنيإبة 

 1 نيإبة بلقإس 4 سجن طره
 1 نيإبة دأرنس 4 نيإبة إلمنصورة

إ 3 طلخإ نيإبة  1 نيإبة شبر

 1 نيإبة أردإسة 2 نيإبة أجإ
 449 ؤجمإلي إلمعروف مكإن ظهورهم 2 نيإبة مينإ إلبصل

 105 غب  مذأور مكإن إلنهور 1 سجن إلعقرب
 544 ؤجمإلي عدد من ظهروإ 1 نيإبة أبو حمإد

 

http://bit.do/eaZMx


ي إلربع إألول من  544شخص من أ ل  449
 
ي قرسيإ منشور عنهم ف

ي  2018مختك 
 
 مؤسسإت ظهروإ ف

ي أنهم أإنوإ 
عمر مروإن  "تحت يد إلسلطة عىل حد تعبب  "تإبعة للسلطة إلقضإئية للدولة، مإ يعن 
مروإن، وزير شؤون مجلس إلنوإب 

 
 .شخص 42لذلك فؤن عدد حإإلت إلنهور إلمنشورة بتفإ يلهإ إقترصت عىل 

 
ي عإم  24إختك  منهم 

 
ي نوفمبر وديسمبر  غلبيةأإنت إأل، مإ بي   ينإير وديسمبر وؤن 2017شخص ف

 
 ف

ي إلقبض عليه يوم  إحمد عبد إلعنيم جإد وأإن أطولهم إختفإء  .2017
ينإير  18، طإلب هندسة، ألكى

ي نيإبة أمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع إلخإمس يوم  2017
 
إير  13وظهر ف  . 2018فبر

 
ي 
 
إوحت (شخص 18 )(مكتمىلي إلبيإنإت) 2018أمإ من إختفوإ ف ة غيإبهم، فبى  39بعة ومإ بي   أر فبى
ي نيإبإت فرعية 7يومإ، ظهر 

 
ي نيإبة أمن إلدولة إلعليإ وإلبإقون ف

 
.  منهم ف

 
ي  إألخبإرلمزيد من إلتفإ يل إننر روإبق )

 
إير ومإرس وقسم إلنهور بعد إختفإء ف لكل من ينإير وفبر

 (إلجدإول
 
  

  



 عنف إلدولة
 

إير ينإير  مإرس فبر
ؤجمإلي إلربع إألول 

 2018من 

19 17 19 55 

 
 

 
 

 
 
ينتهج رؤسإء أحيإء محإفنة إلقإهرة، أسلوب عنيف، لتنفيذ مخطق محإفظ إلقإهرة إلمهندس عإطف عبد إلحميد، ف
 
 
ؤخالء إلعإ مة من عربإت إلكإرو، حيث يقوم رؤسإء إألحيإء بال إستثنإء بتحطيم عربإت إلكإرو إلنى يتم ضبطهإ ف

دد أبب  من إأل  محدودة إلدخل، دون توفب  إلبديل إلمالئم لهم، خإ ة إلشوإرع، وإلنى تمثل مصدر دخل أسإ  لع
ة، ومحدودى إلدخل ر أبب  عىل إلطبقة إلفقب   تمثل عنر

 ظل إلنروف إؤلقتصإدية إلقإسية إلنى
 
 .ف

https://bit.ly/2EhFtiA 
 

ي هذإ 
 
إلقسم من إألرشيف حيث نجمع أخبإرإ عن تعإمل إلدولة هذإ نموذج لمإذإ نعنيه بعنف إلدولة ف

، وليس إلدإخلية فقق وؤن أإن لهإ إلنصيب إألأبر من إإلنتهإأإت . عمومإ مع إلموإطني  
 

إل يشمل هذإ إلقسم عمليإت إلقبض وإإلعتقإل أو قرإرإت مد إلحبس إإلحتيإطي ؤل أجل غب  مسض، 
لكنه يشمل عىل سبيل إلمثإل أخبإر تحطيم محتويإت . تهإليس لكونهإ إل تعتبر عنفإ، ولكن بسبب أبرث 

. إلمنإزل أثنإء عمليإت إلقبض أو إلتعدي عىل أفرإد من أ ة إلشخص إلمطلوب إلقبض عليه
 
 

https://bit.ly/2EhFtiA


: أمثلة أخرى عىل مإ نصنفه ضمن هذإ إلقسم تشمل
 

 ن ؤظهإر ؤزإلة إلمنإزل وإلبيوت أو سبل أأل إلعيش بإلعنف ودون تحذير للموإطني   وبإلطبع دو
أوإمر  إؤلزإلة 

  ي عنوة
ي حإإلت ؤخالء إألرإض 

 
ء نفسه ف ي

وإلشر

  للضغق عىل إلشخص إلمطلوب لتسليم نفسه " أرهإئن"إلقبض عىل أفرإد من إأل ة

  منع أفرإد إأل ة من دخول منإزلهم بعد ؤلقإء إلقبض عىل أحد أفرإدهإ

 عي إلقبض عىل أفرإد بسبب نرسر آرإئهم عىل وسإئل إلتوإ ل إإلجتمإ

  إءة ي إلحرمإن من إلحرية رغم صدور قرإرإت بؤخالء إلسبيل أو أحكإم إلبر
 
إإلستمرإر ف

  إلتعدي عىل أهإلي إلمحتجزين أثنإء زيإرإت إلسجون

 حرمإن إألهإلي من زيإرإت إلسجون 
 

عىل سبيل إلمثإل إل إلحرص 
 

إير ومإرس وقسم  إألخبإرلمزيد من إلتفإ يل إننر روإبق ) ي " عنف إلدولة"لكل من ينإير وفبر
 
ف

 (إلجدإول
  



رسإئل من وعن إلسجن  -3
 

 
 

ٌو ورسانُ  
ف  هي  ى ب 

ُ رق  ي 
وت  ف  لات  يكي  رحي  ات  انت  ي  حدف  يٍ عرب 

ت  ي  ، ورق ب   ُ ي  المحًك
وو واحد ف  هُ  ي  ي  الصور حصي 

انلي  ف 
 ٌ و

ف  هي  رر  اني  ِت  وولا نلي  
ف     

 
روو

ي  مصر  ..اللم 
ي ٍ ف  ساح  ي ٍ)اًل ي  اب  ي  ي ٍ، ح  اسي   ررى اإ ا  (سي 

 
واام  م ا ًم  وا يٍ اني 

ي    ي   ب 
ف 

ك  اي  مر رف 
س  

ي  ارات  انلي  ب  ب  ، كم )الر  اطي  ي  وسي ٍ احي  وع نلمحي  سي   
ارَ   15كم ا ب  و ي ٍ يٍ الر  ي  وو نلمحكوو  هل  ى، ً  .. (ي 

ب  َر  لي  اي   كي  ي  ي 
ي  ف 

ون 
اي  راء ف  ج  اإ ويوا ب 

ف  و   
 
ارَ  ا ب  ي  الر 

ُ  ف  وا نُ حاح  ي  ي  ح  ُ ي  وام رسانُ   ا  ري  ب  ي  كٌو حاب  ا ب  ٌو ًل يسح 
كم 

ف 
ر 

وف  اٌ)ورق يي  ر، سهوف  اي  ُ  سح  ،  هي  ر،ورق كراسُ  اي  ُ  انسح  دش  يساحُ   (...َ   هي  اح  اٌ يي  س  س  ُ  كوي  رو انورف  ت  وب 
ًم  ع ، وي  ي  ب 

ح 
ست 

ي 
م 

ف  ي  لات  وب  رحي  ُ  انت  ي  رمي  يٍ عرب  ت  م ب 
ف  ي  ُ  10وب   ري 

 
ٌو ا

ف  هي  ى ب 
ر  هل  ى رق  و اكت 

 
ات  ا ورف 

واللا  ر  ي   انلي   اي 
ٍ، )والرسانُ  ي  اي  سح 

ُ ف   ى اي 
 

عرف ، ي  محامي 
ي   م ال

ون 
اي  راء ف  ج  كم   ي ٍ، اإ

 
، ا ارَ  ب  اج  ر  كٌو محي  ي  ا ب  اني 

  
  ُ روي 

 
ات   (...ا اح  ي  ُ  انلي  هي  احي  ي  ساب 

ي  ُ   اإ هُ واحدَ  ..  اري  دب   ي 
 ُ ي  المحًك

هسُ ف  و ح 
 
ارَ  ا ب  ارج  ر  مم انورق َر ونو حد ح  ج  ي 

و
واللا   ى ي 

ُيل  و  ا  ري 
 
ي   ا

وام الرسانُ    ا  ى وي 
صم  لي  الرق  و.. حد ب   

 
د انورق َر   اَ ا اح   ب 

هسُ  ارج  ح   .نو ِو ح 
وا  ي  سي  ي  ٌو ب  سح 

ًل
 رَ  ا

 
ُ  ا ي  اب   اني 

 ُ
احي  ي   لي  اني 

 
ص ا ُ  هل  ىل حد ب    اي  ُ طهي  ي  وا اإ

عرف  و ي 
 
 ى ا

ل  وو ى   هويُ   ٍ اب 
ف  وا  ...   ي  اب 

اج   ي  وام احي  و ي 
 
ُ طهب  ا طهب  يٍ محايي  و ي 

 
ُ  ا ُ حاح  ول  ا  ري 

ف  س    اٌ ي  ات  ري   س  ًم كم الحاح  ع طر ي  ساٌ مض  ي  هي ٍ اإ ي 
ح 
يت 

د  ب  ق  س  وف  ٍك ي  ي  ُ  ي ٍ ً  ي  انس كم رَ  اإ رمي  .. ب 
َ  ا اآ ا م الحي  ااي  ف  ي  اي  س   

ات  ف  ي ٍ  د  ٍ سي  ي  انسح 
م ف 

ص  ٍك طب  نو    َ  َر ً 

 
 

د  ٍ ي  ص م  دي  ورى ي  ع  م وومر كايم ب  ااي  ف  و اَر انلي    
 
ُ وا  ري 

 
ُ و لي  ا ُ  هي  ي  َر اإ ت  ب 

 
ا كٌو ب  ء َر ِو .. ب  ر  ا الج  ي  رب 

م    
 ٌ ِو

 
ٌ  ا و سح 

ًل
ي  رحهُ  ا

هُ  ف  صي  ُ.. واي  س      ٌو و ا  ري  سح  نًل
س كال  ب  ب كم ا ا  ب  ي  مصر ي  د 

ٌو ف  نسح 
  .ا

http://bit.do/d9Agb 
 

ي إلربع إألول من 
 
  2018لإلطالع عىل إلمنشور من رسإئل إلسجن ف

 

https://bit.ly/2ItYZLn  

http://bit.do/d9Agb
https://bit.ly/2ItYZLn


 

 

 إلشهإدإت -4

 
 

ي إلربع إألول من  إلشهإدإتلإلطالع عىل إلمنشور من 
 
  2018ف

 

https://bit.ly/2ElN0x2  

 

 

 

 

https://bit.ly/2ElN0x2


 

 عن إؤلعدإم -5

 

ي إلربع إألول من عن أحكإم وتنفيذ إؤلعدإم لإلطالع عىل إلمنشور 
 
  2018ف

 

https://bit.ly/2H96SpV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2H96SpV


 
 
 

ي إلسجون -6
 
 عن إألطفإل ف

 

ي إلسجونعن لإلطالع عىل إلمنشور 
 
ي إلربع إألول من إألطفإل ف

 
  2018 ف

 

https://bit.ly/2IsoEUz 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2IsoEUz


 

 

 

عن زبيدة  -7

 
 

ية بعنوإن  ي  ي إإلنجلب   ي إلنر ي مرص"بدأت إلقصة بفيديو بثته قنإة إلنر
 
أجرت فيه حوإرإت مع عدد " سحق إلمعإرضة ف

إن من بينهم وإلدة زبيدة تتحدث عن تإريخ إحتجإزهإ ك (نإجي   من إلتعذيب ومدإفعي   عن حقوق إؤلنسإن)من إألفرإد 
ة  مع إبنتهإ ثم إختفإء إبنتهإ بعد ؤطالق  إحهمإ بفبى

 http://www.bbc.co.uk/programmes/p05z0dv2 :رإبق إلفيديو

 

ي إلر قصة إختفإء زبيدةعن لإلطالع عىل إلمنشور 
 
  2018بع إألول من ف

 

https://bit.ly/2JgEPFS 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p05z0dv2
https://bit.ly/2JgEPFS


 

 

 

عن عفرتو  -8

 

ي قسم إلمقطمعن لإلطالع عىل إلمنشور 
 
  وفإة عفرتو  جرإء إلتعذيب ف

 

https://bit.ly/2Ej6GkN 

 

 

 

https://bit.ly/2Ej6GkN


 

 

 

ي  -9
عن ريجين 

 

ي عن عىل إلمنشور لإلطالع 
ي إلربع إألول من  قضية ريجين 
 
 2018ف

 

https://bit.ly/2JkgXRO 

 

 

https://bit.ly/2JkgXRO


 

تقإرير  -10

 ينإير 1

ي 
 
إ إستهدف أنإئس  76ؤرهإبيإ وتحبق  180إلدإخلية تقتل .. 2017معرأة مرص وإؤلرهإب ف تفجب 

 حيوية ومنشآت

 http://bit.do/dZDtY 

 ينإير 2

ونية|  2017حصإد  ي “وإستحوإذ .. حجب موإقع ؤلكبى
  (تقرير سنوي)عىل إؤلعالم ” أمن 

http://bit.do/dZHQo  

 ينإير 6

ي مرص خالل إلعإم 
 
  2017تقرير ير د إنتهإأإت حقوق إؤلنسإن ف

http://bit.do/dZ7Eh  

ينإير  7

ي»حإإلت وفإة  5 ي أسبوع وإحد« مب 
 
  منى تحإسب إلدإخلية رجإلهإ؟.. ف

http://bit.do/d2bHm 

ينإير  9

ي 
ى
ي تصدر عن إلمننمة إلسويرسية.. إلمؤ ر إلحقوف

ة إلحقوقية إلشهرية، إلنى  إلعدد إلخإمس من إلنرسر
لحمإية حقوق إؤلنسإن 

http://bit.do/d2uBw   

 ينإير 10

ب وإلصعق بإلكهربإء ووضعيإت مجهدة أو إإلغتصإب  تعذيب إلمعتقلي   إلسيإسيي   يتم بإلرص 

http://bit.do/d2uB3   

عفروتو »ؤل « عويضة»من .. عىل مدإر عإم« ةوزإرة إلدإخىلي »إلصحيفة إلجنإئية لـ«

http://bit.do/d2uCy   

http://bit.do/dZDtY
http://bit.do/dZHQo
http://bit.do/dZ7Eh
http://bit.do/d2bHm
http://bit.do/d2uBw
http://bit.do/d2uB3
http://bit.do/d2uCy


ينإير  15
إ ورقإب تنتنر إلنجإة .. عدإمؤلمرص وإ إ قيإسياًل حقق رقماًل

ُ
ننإم ي

http://bit.do/d3v6M   

ينإير  16

حريمه وإل تجريمه حق زيإرة إلمسجون إل يجوز ت

http://bit.do/d3v5S    

ينإير  18

 مرص_حقوق#لحإلة  2017حصإد#
 
 .إؤلنسإن ف

http://bit.do/d3muu 

ينإير  24

، وإلتنكيل بكل  وت معإرض .. هنإ سجون مرص جدرإن ُ ممت ؤلخفإء وتعذيب إلبرسر

http://bit.do/d3TbK  

إير  4 فبر

ي 
ى
ي مرص لشهر ينإير .. إلمشهد إلحقوف

 
 2018إنتهإأإت حقوق إؤلنسإن ف

http://bit.do/d5r6k  

إير  6 فبر

 عن إإلختفإء إلقرسي

http://bit.do/d5Nb5 

إير  7 فبر

ي 
 
| نقال عن مؤسسة عدإلة لحقوق إؤلنسإن  -سنوإت  4إإلعتقإإلت وإإلختفإء إلقرسي ف

" فيديوجرإف"

http://bit.do/d5Nm2 

إير  14 فبر

Egypt: Cluster bomb video highlights human rights concerns in North Sinai 

http://bit.do/d7dqh   

  

http://bit.do/d3v6M
http://bit.do/d3v5S
http://bit.do/d3muu
http://bit.do/d3TbK
http://bit.do/d5r6k
http://bit.do/d5Nb5
http://bit.do/d5Nm2
http://bit.do/d7dqh


إير  15 فبر

مننمة إلعفو إلدولية تؤأد بعد فحص إللقطإت إلمصورة لبيإنإت إلقوإت إلمسلحة حول إلعملية 
ي قصف منإطق رفي وإلشيخ زويد " 2018سينإء "

 
إستخدإم إلجيش للقنإبل إلعنقودية ف

http://bit.do/d7dn5 

 سينإء
 
دين ؤستخدإم إلجيش إلمرصي للقنإبل إلعنقودية ف

ُ
 .مننمة إلعفو إلدولية ت

http://bit.do/d7fY9   

إير  22 فبر

إب موعد إإلنتخإبإت  ي مع إقبى
 
ة إإلختفإء إلقرسي ضد إلصحفيي   ونشطإء إلمجتمع إلمدب تصإعد وتب 

ي مرص 
 
إلرئإسية ف

http://bit.do/d753f 

إير  24 فبر

Our World S2018E07 Crushing Dissent in Egypt 

http://bit.do/d8s3m 

مإرس  1

 .. “إلعدإلة”ضحإيإ 
 
قضية عىل خلفية  38تقرير تحليىلي إلنتهإأإت ضمإنإت إلمحإأمة إلعإدلة ف

 2017ديسمبر  -2013سيإسية تم إلحكم فيهإ بإؤلعدإم يوليو 

http://bit.do/ebFq5   

مإرس  3

ي 
ى
إير .. إلمشهد إلحقوف ي مرص لشهر فبر

 
 2018أبرز إنتهإأإت حقوق إؤلنسإن ف

http://bit.do/d82sg 

ة أ: إلبحث عن زبيدة ي إلجب  
 
 ة تحت حصإر إلخوف ف

http://bit.do/d82xw  

مإرس  5

ي 
ى
ي تصدر عن إلمننمة إلسويرسية .. إلمؤ ر إلحقوف

ة إلحقوقية إلشهرية، إلنى إلعدد إلسإبع من إلنرسر
لحمإية حقوق إؤلنسإن 

http://bit.do/d82Wq   

  

http://bit.do/d7dn5
http://bit.do/d7fY9
http://bit.do/d753f
http://bit.do/d8s3m
http://bit.do/ebFq5
http://bit.do/d82sg
http://bit.do/d82xw
http://bit.do/d82Wq


مإرس  8

.. «منإخ إلتخويف منترسر »: إألمم إلمتحدة.. ؤدإنة أممية ومحلية للهجمة عىل إلمعإرضة وإؤلعالم
  «إإلنتخإبإت مهزلة»: وإلحرأة إلمدنية

http://bit.do/d9AkE 

مإرس  11

يوم تحت إلمجهر   30

http://bit.do/eay5U 

مإرس  14

ي إلسجن
 
 نسإء ف

http://bit.do/eaZKt 

طية وتطبيقإتهإ عىل إلمعإرضي   وإإلنتهإأإت إلمصإحبة لهإ ": عقوبة فوق إلعقوبة"
عن إلمرإقبة إلرسرُ

http://bit.do/ebfMx  

مإرس  15

ي قضية « هرةجنإيإت إلقإ»
 
عي ف

أبريل  12وإلتأجيل لـ.. «عفروتو»تنتدب لجنة ثالثية من إلطب إلرسر

http://bit.do/eaZMd 

عي أمإم إلمحكمة
وأس»لم يمت بسبب « عفروتو»: إلطبيب إلرسر  «إإلسبى

http://bit.do/ebfJy   

 مإرس 16

ي إإلنتهإأإت بحق 
 
وإلمزإعم ضد إلتنسيقية ” عزت غنيم“بيإن بشأن تطورإت ف

http://bit.do/ebfFy 

مإرس  19

ي 
 
إ  36عسكريي   و 4إلجيش يعلن مقتل : أيإم 5سينإء ف

اًل
« وإلية سينإء»أمي   لـ : وشهود عيإن.. مسلح

يقتل مجندين إثني   

http://bit.do/ebrzK 

 

 

http://bit.do/d9AkE
http://bit.do/eay5U
http://bit.do/eaZKt
http://bit.do/ebfMx
http://bit.do/eaZMd
http://bit.do/ebfJy
http://bit.do/ebfFy
http://bit.do/ebrzK


 

 

 إألخبإر بإلتفصيل -11

 

 https://bit.ly/2JgPalg 2018ينإير  أرشيف

إير  أرشيف  https://bit.ly/2q3aX7b 2018فبر

 https://bit.ly/2GTBSfZ 2018مإرس  أرشيف

https://bit.ly/2JgPalg
https://bit.ly/2q3aX7b
https://bit.ly/2GTBSfZ


 إلجدإول -12

القتل 
تإريخ 
 إلنرسر 

 إلرإبق طريقة إلقتل إلمحإفنة إلمكإن إلمهنة إلسن إإلسم إلعدد

2-Jan 20 تصفية  شمإل سينإء ببر إلعبد     شخص http://bit.do/dZTb9 

4-Jan 2 حملة عسكرية إءوسس سسني         شخص http://bit.do/dZTcj 

6-Jan 1  طة إلمقطم     عفرتو -دمحم  http://bit.do/dZYMX تعذيب إلقإهرة قسم شر

6-Jan 1 32 ع.دمحم   
« دشنإ –قنإ »طريق 
 إلزرإاي 

طية قنإ  http://bit.do/dZ7C5 حملة شر

8-Jan 8 غبني معروف     
شإليه بمنطقة إلريسة 

ق إلعريش  بشر
طية شمإل سينإء  http://bit.do/d2upx حملة شر

17-Jan 1 تصفية  شمإل سينإء       شخص http://bit.do/d27gk 

23-Jan 6 طية شمإل سينإء إلعريش     غبني معروفسني  وقت إلقتل  http://bit.do/d3S5N حملة شر

26-Jan 1 75 حمدي صبيح   
له  أثإء إعتقإله من مب  
 بقرية إلعوضية

له إلدقهلية فة مب    http://bit.do/d4bLk سقوط من شر

5-Feb 1 شمإل سينإء       موإطن 
ي 
ي إلميدإن 

إلجيش إلثإن 
بشمإل سينإء، بإلتعإون 
 مع إلقوإت إلجوية

http://bit.do/d5r9F 

7-Feb 15 قوإت إألمن شمإل سينإء       موإطن http://bit.do/d5Nuq 

9-Feb 1 31 صالح إلدين ؤبرإهيم عطية عمإرة 
مهندس 
 معمإري

 http://bit.do/d6oou تصفية بعد إختفإء إلقإهرة شقة سكنية

9-Feb 2 تصفية بعد إختفإء إلقإهرة شقة سكنية     موإطن http://bit.do/d6oou 

9-Feb 20 2018حملة سينإء  شمإل سينإء ببر إلعبد     موإطن http://bit.do/d6ouY 

11-Feb 16 2018حملة سينإء  شمإل ووسس سينإء منإطق متفرقة     موإطن http://bit.do/d6P9T 

12-Feb 12 2018حملة سينإء  شمإل ووسس سينإء منإطق متفرقة     موإطن http://bit.do/d6QgU 

http://bit.do/dZTb9
http://bit.do/dZTcj
http://bit.do/dZYMX
http://bit.do/dZ7C5
http://bit.do/d2upx
http://bit.do/d27gk
http://bit.do/d3S5N
http://bit.do/d4bLk
http://bit.do/d5r9F
http://bit.do/d5Nuq
http://bit.do/d6oou
http://bit.do/d6oou
http://bit.do/d6ouY
http://bit.do/d6P9T
http://bit.do/d6QgU


13-Feb 10 2018حملة سينإء  شمإل ووسس سينإء منإطق متفرقة     موإطن http://bit.do/d6QoP 

14-Feb 15 2018حملة سينإء  شمإل ووسس سينإء منإطق متفرقة     طنموإ http://bit.do/d7dkE 

16-Feb 3 2018حملة سينإء  وسس سينإء       موإطن http://bit.do/d7dpG 

17-Feb 1 دففي قصف م شمإل سينإء غرب رفح     موإطن http://bit.do/d7wZr 

17-Feb 3 2018حملة سينإء  شمإل ووسس سينإء       موإطن http://bit.do/d7HRo 

19-Feb 4 2018حملة سينإء  شمإل ووسس سينإء       موإطن http://bit.do/d7HPQ 

21-Feb 4 2018حملة سينإء  شمإل ووسس سينإء       موإطن http://bit.do/d75VC 

22-Feb 71 2018حملة سينإء  شمإل ووسس سينإء       موإطن http://bit.do/d75V6 

1-Mar 13 2018حملة سينإء  شمإل ووسس سينإء       موإطن http://bit.do/d8EgG 

1-Mar 1 طة عتإقة      ع. ض. م  إلسويس دإئرة قسم شر
ي مطإرده  ؤطالق

نإر ف 
طة  مع إلشر

http://bit.do/d8Emv 

4-Mar 10 2018حملة سينإء  شمإل سينإء نطإق مدينة إلعريش     موإطن http://bit.do/d82G3 

6-Mar 1 لة نقإش 34 دمحم خطإب  http://bit.do/d9AjP قتل خطأ إلدقهلية مقىه بمدينة إلمب  

8-Mar 105 2018حملة سينإء  نإءشمإل ووسس  ي        موإطن http://bit.do/d9AhC 

11-Mar 16 2018حملة سينإء  شمإل ووسس سينإء       موإطن http://bit.do/eay3e 

16-Mar 1  ة كتيبته مجند   مإثيو سمبني حبيب ي إلرأس إلجبني 
 
http://bit.do/ebfKu طلقتسني  ف  

19-Mar 36 2018حملة سينإء  شمإل سينإء       موإطن http://bit.do/ebrvc 

25-Mar 1 ؤمإم فتحي ؤمإم خريبة       
ي 
شقة سكنية ف 
ة  إلبحبني

تصفية بعد إختفإء من 
إير  2  2018فبر

http://bit.do/eb3r7 

25-Mar 1 
محمود دمحم حسن عبد إلحميد 

وك  مبر
      

ي 
شقة سكنية ف 
ة  إلبحبني

تصفية بعد إختفإء من 
 2018مإرس  8

http://bit.do/eb3r7 

25-Mar 1 أحمد مجدي ؤبرإهيم دمحم زهرة       
ي شقة سك

نية ف 
ة  إلبحبني

تصفية بعد إختفإء 
 أربعة أيإم

http://bit.do/eb3r7 

25-Mar 3  موإطن       
ي 
شقة سكنية ف 
ة  إلبحبني

 http://bit.do/eb3r7 تصفية

http://bit.do/d6QoP
http://bit.do/d7dkE
http://bit.do/d7dpG
http://bit.do/d7wZr
http://bit.do/d7HRo
http://bit.do/d7HPQ
http://bit.do/d75VC
http://bit.do/d75V6
http://bit.do/d8EgG
http://bit.do/d8Emv
http://bit.do/d82G3
http://bit.do/d9AjP
http://bit.do/d9AhC
http://bit.do/eay3e
http://bit.do/ebfKu
http://bit.do/ebrvc
http://bit.do/eb3r7
http://bit.do/eb3r7
http://bit.do/eb3r7
http://bit.do/eb3r7


 الوفاة في مكان االحتجاز
تإريخ 
 إلنرسر 

 إلرإبق تفإ يل إلسبب إلمحإفنة إلمكإن هنةإلم إلسن إإلسم

6-Jan طة إلمقطم     دمحم عفرتو  http://bit.do/dZYMX   تعذيب إلقإهرة قسم شر

6-Jan ي  إلمنيإ سجن إلمنيإ   47 م. كمإل ي إلدورة إلدموية ؤهمإل ططر
 http://bit.do/dZ7Dm هبوط ف 

6-Jan ي مزإر     يوسف ربيع
ي  إلمنيإ حجز بط   http://bit.do/d2uzR غيبوبة سكر ؤهمإل ططر

9-Jan  ي
ي  أسوإن قسم ثإن أسوإن   28 فرإا عبد إلرإا   http://bit.do/d2ura أزمة تنفسية ؤهمإل ططر

14-Jan ي    أحمد عبد إلعزيز
ي  إلقإهرة سجن إلعقرب صحح   ؤهمإل ططر

حصوة عىل إلكىل تحتإا ؤل 
 جرإحة

http://bit.do/d2NT9 

20-Jan 
عبد إلحليم عبد 
 إلعظيم صإلح

ة سجن وإدي إلنطرون   62 ي  إلبحبني  ؤهمإل ططر
أجريت له عملية قلب مفتوح 
من قبل، ولم يجد إلعنإية 

 إلطبية إلالزمة
http://bit.do/d3mDB 

22-Jan طة أوإلد صقر    50 نإرص عبد إلقإدر قية مركز شر ي  إلشر  http://bit.do/d3v2y جلطٍة دمإغية  ؤهمإل ططر

24-Jan   طة ثإن إلعإمرية      يإش صإلح يإسسني ي  إؤلسكندرية قسم شر  http://bit.ly/2BwkC9J ؤعيإء شديدة وضيق بإلتنفس  ؤهمإل ططر

24-Jan ي  إلقإهرة سجن طره مهندس 40 حإمد مشعل  http://bit.do/d3S9q غبني مذكور ؤهمإل ططر

26-Jan 
عبد إلحليم عبد 
 إلعظيم صإلح

ة وإدي إلنطرون   62 ي  إلبحبني  http://bit.do/d4bLk مريض بإلكبد وإلقلب ؤهمإل ططر

26-Jan ي لحإم    حسإم حسن وهبة
ي  إإلسكندرية سجن برا إلعرب  فط   http://bit.do/d4bLk غيبوبة ؤهمإل ططر

28-Jan ف إل ي إشر
 42 سعدن 

مدرب 
منتخب 
مرص 

 للتإيكوندو

ي  إلقإهرة سجون طره  ؤهمإل ططر
مرض إلسكر، إلكبد، وأجرى 

سم من  35عملية إستئصإل 
ي إلركبة

 
 إألمعإء، وجرإحة ف

http://bit.do/d4b8m 

31-Jan ة     محتجز طة إلجبني  ة قسم شر ي  إلجبني   http://bit.do/d4qVL ؤعيإء ؤهمإل ططر

 

http://bit.do/dZYMX
http://bit.do/dZ7Dm
http://bit.do/d2uzR
http://bit.do/d2ura
http://bit.do/d2NT9
http://bit.do/d3mDB
http://bit.do/d3v2y
http://bit.ly/2BwkC9J
http://bit.do/d3S9q
http://bit.do/d4bLk
http://bit.do/d4b8m
http://bit.do/d4qVL


1-Feb 
جإبر مإهر عبدإلعزيز 

 عيىس
    

بعد خروجه بنصف سإعة من 
طة  محبسه بمركز شر

 إلمنصورة 
ي  إلدقهلية  http://bit.do/d47m2   ؤهمإل ططر

3-Feb 
دمحم عبدإلحكيم 

 سليمإن
 http://bit.do/d47Jo مشنوقإ إنتحإر بورسعيد يد إلعمووي سجن بورسع   47

11-Feb 
إحمد سويلم سإلم 

 سويلم
ي  إلقإهرة قسم ثإلث إلقطإمية     ء دموي ؤهمإل ططر  http://bit.do/d6P6L إلتهإب كبدي وفى

20-Feb ي  إلقليوبية مركز شبسني     50 س.جمإل  http://bit.do/d7HYj أزمة قلبية ؤهمإل ططر

21-Feb ي  إإلسكندرية قسم كرموز     ح.ع.س.دمحم ي عضلة إلقلب ؤهمإل ططر
 http://bit.do/d75Mw تضخم ف 

26-Feb  ة وإدي إلنطرونسجن    35 دمحم فتحي ي  إلبحبني  ؤهمإل ططر
حصوإت عىل إلكىل وإنسدإد 

 ف  إلحإلب 
http://bit.do/d8sYr 

28-Feb ي  إألقرص مركز بندر إألقرص   30 إ.أ.م ي إلدورة إلدموية ؤهمإل ططر
 http://bit.do/d8EeB هبوط حإد ف 

8-Mar   ة سحن وإدي إلنطرون مزإرع 55 دمحم حسن دمحم حسسني ي  ؤهمإل إلبحبني وس كبدي وضغس وسكر ططر  http://bit.do/d9AmF فبني

17-
Mar 

 فرغىلي 
 http://bit.do/ebrwH   تعذيب إلقإهرة قسم إلوإيىلي      حسسني 

27-
Mar 

عبدإلحليم دمحم 
 إلمحص

25 

مدير 
مدرسة 

مبإرك كول 
للتعليم 
ي   إلنمووذر

ي  ؤهمإل إلقإهرة سجن طرة  https://bit.ly/2pRhEZJ جلطة ططر

 

  

http://bit.do/d47m2
http://bit.do/d47Jo
http://bit.do/d6P6L
http://bit.do/d7HYj
http://bit.do/d75Mw
http://bit.do/d8sYr
http://bit.do/d8EeB
http://bit.do/d9AmF
http://bit.do/ebrwH
https://bit.ly/2pRhEZJ


التعذيب الفردي /سوء المعاملة
 

تإريخ 
 إلنرسر 

 إلرإبق إلمحإفنة إلمكإن إلمهنة إلسن إإلسم

3-Jan  إلقإهرة مإيو 15سجن    16 منبني يشي http://bit.do/dZNyu 

3-Jan أثنإء إإلختفإء طإلب هندسة 23 خإلد شهإب   http://bit.do/dZTdb 

6-Jan إلقإهرة قسم إلمقطم   23 دمحم عفرتو http://bit.do/dZ7wG 

7-Jan ة سجن وإدي إلنطرون   50 حسإم عبد إلرإزق عبد إلسالم  http://bit.do/d2bDM إلبحبني

7-Jan دي  http://bit.do/d2bDT إلدقهلية سجن جمصه   62 رفعت ؤبرإهيم إلسيد شر

9-Jan  ة سجن إألبعإدية    72 رزق إلخرإدل  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ة سجن إألبعإدية      يإش إلدفرإوي  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ة عإدية سجن إألب     إلشإففي إلبنإ  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ي
ة سجن إألبعإدية      أحمد بسيون   http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ي شعبإن
ة سجن إألبعإدية      مصطح   http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ة سجن إألبعإدية      خإلد إلحرصي  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ي
ة سجن إألبعإدية      أحمد مإا   http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ة ألبعإدية سجن إ     مجدي أبو عيطة  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ة سجن إألبعإدية      عبد إلمنعم حميد  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ة شر ة سجن إألبعإدية      سعيد حسن شر  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan ة سجن إألبعإدية      أحمد صالح عبد إلتوإب  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan ة سجن إألبعإدية      أحمد جمعة  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan ة سجن إألبعإدية      د ربه مسعد عب  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

http://bit.do/dZNyu
http://bit.do/dZTdb
http://bit.do/dZ7wG
http://bit.do/d2bDM
http://bit.do/d2bDT
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL


9-Jan  ة سجن إألبعإدية      محمود عكإشة  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ة سجن إألبعإدية      دمحم دمحم زإيد  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ة سجن إألبعإدية      خإلد مسإمبني  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ة سجن إألبعإدية      بديع إلسيد  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan ة سجن إألبعإدية      حمد زورة أ  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ة سجن إألبعإدية      أحمد مزيد  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ي غليش
ة سجن إألبعإدية      مصطح   http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ي
ة سجن إألبعإدية      أحمد إلرويط   http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ة سجن إألبعإدية      أحمد بحبح  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ة سجن إألبعإدية      سالمة بالل  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ة سجن إألبعإدية      هإدي عودة  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan ة سجن إألبعإدية      وإئل بكرى  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ي إلقمحإوي
ة سجن إألبعإدية      خإلد مصطح   http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan   ة سجن إألبعإدية      دمحم مسعد حسسني  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ي
ة سجن إألبعإدية      دمحم حفف   http://bit.do/d2uwL إلبحبني

9-Jan  ي
ة سجن إألبعإدية      أحمد إلعنإن   http://bit.do/d2uwL إلبحبني

20-Jan ة قسم إلهرم     أسمإء زيدإن  http://bit.do/d3mJ8 إلجبني 

27-Jan  ي
ي   أسإمه صالح إلفحى  http://bit.do/d4b4d إلقإهرة سجن إلعقرب طبيب بشر

27-Jan  ي
 http://bit.do/d4b4d إلقإهرة سجن إلعقرب طبيب أسنإن   عبدإلرحمن صالح إلفحى

28-Jan إلقإهرة سجن إلعقرب بإحث   هشإم جعفر http://bit.ly/2Fsbeq1 

29-Jan  طة دإر إلسالم     سيد منىسي  http://bit.do/d4ckT إلقإهرة قسم شر

29-Jan  ي طة دإ     حسإم عرنر  http://bit.do/d4ckT إلقإهرة ر إلسالمقسم شر

http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d2uwL
http://bit.do/d3mJ8
http://bit.do/d4b4d
http://bit.do/d4b4d
http://bit.ly/2Fsbeq1
http://bit.do/d4ckT
http://bit.do/d4ckT


29-Jan طة دإر إلسالم     أحمد إلسيد  http://bit.do/d4ckT إلقإهرة قسم شر

29-Jan طة دإر إلسالم     ؤسالم سعد  http://bit.do/d4ckT إلقإهرة قسم شر

6-Feb أثنإء إإلختفإء طإلب علوم   محمود مختإر   http://bit.do/d5Ni3 

8-Feb  إلقإهرة سجن إلعقرب طإلب هندسة إلمنصورة   خإلد شهإب http://bit.do/d6oCs 

11-Feb دمحم إلقصإص   
نإئب رئيس حزب مرص 

 إلقوية
 http://bit.do/d6QbN إلقإهرة سجن إلعقرب

12-Feb أسوإن سجن إلشالل     عبدإلمحسن عبدإلعزيز http://bit.do/d6QjN 

15-Feb إلدقهلية سجن جمصه     عبدإلرحمن عإدل http://bit.do/d7doU 

24-Feb إلدقهلية سجن جمصه     دمحم طإرق http://bit.do/d8hdG 

23-Feb  ة سجن وإدي إلنطرون     محمود عبد إلمؤمن إلمغرب  http://bit.do/d8sXZ إلبحبني

24-Feb ف إلسيد  http://bit.do/d8g48 إلقإهرة سجن إلعقرب     دمحم أشر

25-Feb إلقليوبية سجن إلقنإطر     زبيدة http://bit.do/d8hbX 

1-Mar قهليةإلد سجن جمصه     عدنإن رإشد http://bit.do/d8Ehr 

1-Mar إلدقهلية سجن جمصه     دمحم رإشد http://bit.do/d8Ehr 

1-Mar إلدقهلية سجن جمصه     عبدإلرحمن عإدل http://bit.do/d8Ehr 

2-Mar ية      كريم رضإ ي إألمبني
 
 http://bit.do/d8EhH إلقإهرة مقر إّمن إلدولة ف

6-Mar  ي
طة إلخصوص محإوي    ضيإء إلسط   http://bit.do/d82YD إلقليوبية قسم شر

9-Mar  ي
وك إلفحى  http://bit.do/d9Anq   أثنإء إإلختفإء     عىلي عبد   مبر

11-Mar أثنإء إإلختفإء     عمر خإلد طه أحمد   http://bit.do/eay44 

16-Mar قية سجن إلزقإزيق إلعمووي      سليمإن عمر عطية عإمر  http://bit.do/ebfLG إلشر

16-Mar أثنإء إإلختفإء     أحمد ربيع   http://bit.do/ebfNS 

16-Mar أثنإء إإلختفإء     وإلدة أحمد ربيع   http://bit.do/ebfNS 

18-Mar إلقإهرة سجن إلعقرب     جهإد حدإد http://bit.do/ebfPD 
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19-Mar إلقإهرة سجن طره صيدلي    جمإل عبد إلفتإح http://bit.do/ebruS 

19-Mar   إلقإهرة سجن طره     حسن حسسني http://bit.do/ebruS 

19-Mar ة 440سجن وإدي إلنطرون      عمر غريب  http://bit.do/ebrxc إلبحبني

20-Mar إلدقهلية سجن جمصه مهندس   حسإم رخإ http://bit.do/ebrBY 

20-Mar إلقإهرة جن ملحق مزرعة طرة س إلمرشد إلعإم   دمحم بديع http://bit.do/ebFqp 

23-Mar إلقإهرة سجن طره طبيب بيطري   أحمد عبد إلستإر عمإشه http://bit.do/eb3iS 

27-Mar ي  معلم   توفيق غريب
 https://bit.ly/2GGg33w إلزقإزيق إألمن إلوطط 
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التعذيب الجماعي /التكدير
تإريخ 
 إلنرسر 

 إلرإبق إلمحإفنة إلمكإن إلحدث

3-Jan 

ي عىلي إلتوإلي ترفض ؤدإرة سجن طرة شديد إلحرإسة
إلسمإح بدخول  2للعإم إلثإن 

 عىلي ومة إلقضية 
  عسكرية 64إلكتب إلدرإسية للطلبة إلمعتقلسني 

َ
و إلمعروفة ؤعالميإ

حيث رفضت حصول إلطلبة عىل إلكتب إلمقررة لهم " قضية إلنإئب إلمسإعد"ب 
ي إلُمختص بنظر إلقضية 

بإؤلضإفة لذلك فقد .بوجود ختم إلكلية و ؤمضإء إلقإا 
تعرض معظم هؤإلء إلطالب لعمليإت إؤلخفإء إلقشي و إلتعذيب إلنفىسي و 

هيب من قبل ضبإط وزإ رة إلدإخلية ، ومنعهم من إلحصول عىل إلجسدي و إلبى
 
ً
ي قإم إلضبإط بتمزيقهإ عمدإ

إلزيإرإت إلمقررة لهم بتصإريح من إلنيإبة إلعإمة و إلطى
 ؤلستفزإز مشإعر إلطلبة بعدم رؤية وويهم لعدة شهور 

 http://bit.do/dZNzU إلقإهرة  2سجن طرة شديد إلحرإسة

3-Jan 

لم يسلم طالب كلية صيدلة إلمنصورة إلخمس إلمعتقلون من إلحرمإن من أدإء 
ي إإلنتهإكإت وإلتضييق  -إمتحإنإتهم، حيث تعنتت ؤدإرتهإ 

ي تعد إؤلدإرة إألبرز ف 
وإلطى

يد عليهم سجنهم ظلمة عىل -عىل ٌمعتقليهإ  ورفضت إلسمإح لهم بإإلمتحإن لبى 
 ظلمة

 http://bit.do/dZTdw إلدقهلية كلية صيدلة إلمنصورة

4-Jan 

ة ، إليوم إلخميس  طة كردإسة بإلجبني  ، إشتبإكإت  2018ينإير  4شهد مركز شر
 ، بؤستخدإم بإألسلحة إلبيضإء، عندمإ هإجم مجموعة من إلمحتجزين إلجنإئيسني 

ًبإ ؤحدى غرف إلحجز وإنهإلوإ عىل إلمحتجزين فيهإ من سيإسيسني  وجنإئ يسني  رص 
إ، مإ أدى ؤل وقوع إلعديد من إؤلصإبإت، بينهإ ؤصإبإت بإلغة

ً
 وطعن

طة كردإسة ة قسم شر  http://bit.do/dZTec إلجبني 

4-Jan 

 بسجن طنطإ إلعمووي من تعرض أبنإئهم 
ؤستغإثإت من ووي إلمعتقلسني  إلسيإسسني 

ي تم
يض للعديد من إؤلنتهإكإت إلطى إرس بحقهم دإخل محبسهم وحرمإنهم من إلبى

ب وإلسحل إليووي دإخل إلزنإزين و إلمعإملة 
 عن إلرص 

ً
ودخول دورإت إلميإه، فضال

ي تعتبر بمثإبة إلتحرش
ي وإلطى
ي إلتفتيش إلذإنى

 غبني إآلدمية لهم ف 

 http://bit.do/dZYJL إلغربية سجن طنطإ إلعمووي 

5-Jan 

من إحدإث إلدفإع  4متهم إلىلي إترحلو لسجن إلمنيإ إلجديد و معإهم  30شيكإ وإل 
ين إلمبإحث بإإلجرإء إلسخيف إلىلي إسمه  إلجوى إول مإ وصلوإ إلسجن قإم مخبر
بوهم إكبى  ضوإ رص  بوإ إلوإلد و شتموهم بإوسخ إلشتإيم ولمإ إلوإلد إعبى يفه رص  تشر

ي إوضه إل فيهإ ميإه و
إل حمإم وسإبوهم يوم كإمل إوضه مفيهإش غبني  ونقلوهم ف 

ي إلخمسينإت  شقوإ كل إغرإض إلوإلد 
 
جردل عىلي طريقة معتقالت عبد إلنإرص ف

د دإ  ي إلبر
 
 سجإيرهم وإكلهم و سإبوهم بلبس خفيف ف

 http://bit.do/dZYLd إلمنيإ سجن إلمنيإ إلجديد

http://bit.do/dZNzU
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8-Jan 

عتقلسني  إلسيإسيسني  إلنتهإكإت عىل يد ؤدإرة إلسجن، بأوإمر من رئيس يتعرض إلم
، وقإموإ إليوم بمنع / مبإحث إلمركزإلضإبس ي

محمود فؤإد ومندوب إألمن إلوطط 
 . إلزيإرة

ً
أنتوإ ملكمش دية "وأضإف ووي إلمعتقلسني  أن إلضإبس هددهم بإلقتل قإئال

للنيإبة لتقديم إلشكإوى،  وأكد ووي إلمعتقلسني  أنهم سوف يتجهون". إخركم رصإصة
كمإ أكدت إلمصإدر بإلمركز أن . بعد توقفهم أمإم إلمركز لسإعإت ومنعهم من إلزيإرة

إب عن إلطعإم بعد منع إلزيإرة عنهم إليوم ي ؤرص 
 .إلمعتقلسني  دخلوإ ف 

ي سويف مركز نإرص
 http://bit.do/d2bFP بط 

9-Jan 

إك مع مصلحة إلسجون ف  إإلعتدإء عىل قإمت ؤدإر ة سجن إألبعإدية بإإلشبى
إلمعتقلسني  صبإح أمس إإلثنسني  إلموإفق إلثإمن من ينإير ، حيث إقتحمت إلقوإت 

قإمت إلقوإت بتجريد إلزنإزين و . إلخإصة إلعنإبر و صإدرت متعلقإتهم إلشخصية
يإت ، أجهزة إلرإديو و سخإنإت إلكهربإء و إألسالك ووصالت إلكهربإء ، إلغال )شقة 
 عن إلمعإملة إلمهينة من قبل مصلحة (، كل إلمالبس و إلدفإيإت mp3إلـ 

ً
، فضال

 إلسجون

ة سجن إألبعإدية  http://bit.do/d2uwL إلبحبني

17-Jan 

، بسبب  بسجن طنطإ إلعمووي
 إستغإثة من ووي إلموإطنسني  إلمرصيسني  إلمعتقلسني 

فيتعرض إلمعتقلسني  . إستمرإر تعرض وويهم إلنتهإكإت جسيمة عىل يد ؤدإرة إلسجن
يض، دخول دورإت  إلسيإسيسني  إلنتهإكإت عىل يد ؤدإرة إلسجن، وحرمإنهم من إلبى
ب وإلسحل، وكذلك تعرض وويهم لمعإملة غبني آدمية أثنإء إلزيإرإت من  إلميإة، إلرص 

إلمعتقلسني  أنه يمإرس عليهم تعذيب وأضإف ووي . تفتيش مهسني  يصل لحد إلتحرش
، حيث تم تجريدهم من جميع متعلقإتهم إلشخصية ومىلر إلزنإزين  جسدي ونفىسي
بإلميإة وؤجبإرهم عىل إلنوم بدإخلهإ وهم مقيدين إليدين من إلخلف، كم تم إإلعتدإء 

 ".بإلكربإا"عليهم 

 http://bit.do/d27jt إلغربية سجن طنطإ إلعمووي 

22-Jan 

 عىل ومة قضإيإ " إألبعإدية"أودعت ؤدإرة سجن دمنهور إلعمووي 
ً
ؤحدى عشر معتقال

ة بـ  ي غرف إؤلنفرإدي إلشهبني
 
ي إلسجن وأشإر أهإلي إلمعتقلسني  " إلتأديب"سيإسية ف

 
ف

ي إلسجن تبلغ مسإحة إلوإحدة منهإ 
 
مبى مربع دون أية  2ؤل أن غرف إلتأديب ف

ي ظل درجإت إلحرإرة إلمنخفضة، أو وسإئل لقضإء مقومإت 
 
للحيإة أو أغطية ف

 عن إؤلهإنإت إليومية وإلمعإملة إلسيئة من قبل ؤدإرة إلسجن
ً
 إلحإجة فضال

ة سجن إألبعإدية  http://bit.do/d3v4f إلبحبني

23-Jan 

ة،  15شكإ أهإلي   من محإفظة إلبحبني
ً
ينإير، من تزإيد  23إليوم إلثالثإء معتقال

، بعد  ي يتعرض لهإ وويهم دإخل محبسهم بسجن إلمنيإ إلعمووي
إإلنتهإكإت إلطى

ي 
 
وأوضح إألهإلي أن . ينإير إلجإري 8تغريبهم وترحيلهم من سجن دمنهور إلعمووي ف

ؤدإرة إلسجن تتعمد ؤهإنة إلمعتقلسني  وتعذيبهم بإلتسكسني  بغرف غبني آدمية إل تحوي 
كن لقضإء إلحإجة، بإؤلضإفة ؤل تجريدهم من إلمالبس إلشتوية وإألغطية أمإ

إمن مع برودة إلطقس  بإلبى 

 http://bit.do/d3Tbq إلمنيإ سجن إلمنيإ

25-Jan إلمنيإ سجن إلمنيإ حرمإن من إلرعإية إلطبية إألسإسية http://bit.ly/2BvrBzR 
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2-Feb 

، ؤلنقإو وويهم، بعدمإ  إستغإثإت من أهإلي معتقىلي سجن إستقبإل طرة إلسيإسيسني 
ي لتدببني مجزرة بحقهم، عن طريق 

نىم ؤل علمهم إستعدإد ضبإط إألمن إلوطط 
وأكد عدد من إلمعتقلسني  لذويهم أن . تسليح إلمسإجسني  إلجنإئيسني  لإلعتدإء عليهم

ي بسجن ؤستقبإل طره  إألمر يتم
 من ضإبس إألمن إلوطط 

ً
إف كال خإلد إبرإهيم و /بؤشر

ي إلمسئول عن مجمع سجون طرة /إلضإبس 
حيث . أحمد سيف ضإبس إألمن إلوطط 

 إلضإبطسني  إلمذكورين بعدد من إلسجنإء إلجنإئيسني  و عدد من إلمرشدين، ووزعإ 
إلتحى

 ك مع إلسيإسيسني  عليهم عدد من إألسلحة إلبيضإء ؤلفتعإل أزمإت وعرإ

 http://bit.do/d47Bg إلقإهرة سجن إستقبإل طره

3-Feb 
إستغإثة عدد من أهإلي معتقىلي سجن دمنهور إلعمووي إلمغربسني  ؤل سجن إلمنيإ 

ء إلسمعة» إلذين أرسلوإ عدد من إلبالغإت للمحإوي إلعإم لنيإبإت جنوب إلمنيإ «  ي
 ؤلثبإت وقإئع إنتهإكإت يتعرض لهإ وويهم منذ وصولهم للسجنإلكلية 

ة سجن دمنهور إلعمووي   https://goo.gl/Y7y16u إلبحبني

5-Feb 

إنتهإكإت مفإجئة بحق كل معتقىلي مسجد إلفتح وتم ترحيل عدد كببني إلي سجون 
ي يتم بحقهم

ة ويتم تجريدهم من  مختلفة بوإدي إلنطرون وإلبإفى إنتهإكإت كببني
ة إلنهم  ي تقدر بمبإلغ كببني

إمتعتهم وإدوإتهم إلشخصية وفلوسهم بإلكإنتسني  وإلطى
ي تعذيب 

 إلي سجن إلمنيإ زيإدة ف 
ي إلميإة وسيتم ترحيل إلبإقسني 

ر حطى ون كل  ر يشبى
ر منهم عند دخولهم إلسجون  إإلهإلي وإرهإقهم إمإ إلمرحلون فقد تم تجريد كل  ر

ر يطلبونه إلجدي  دة وتم رفض دخول إلمالبس لهم إو إي  ر

 معتقلو أحدإث مسجد إلفتح
سجون 
 متعددة

http://bit.do/d5sai 

5-Feb 

ضد تصإعد إؤلنتهإكإت بحقهم حيث  (1)إلنطرون _وإدي#إستغإثة معتقىلي سجن 
إتهم إلشخصية من أدوية دإهمت قوإت إألمن إلزنإزين، وتجريدهم من متعلق

يض  وأطعمة وكتب درإسية خإصة ببعض إلطالب، بإؤلضإفة ؤل حرمإنهم من إلبى
ي 
 ينإير حطى إآلن 30منذ إلثالثإء إلمإا 

ة 1سجن وإدي إلنطرون   http://bit.do/d5sbu إلبحبني

7-Feb 
ي سجن طرة إلرهيب فأر

 
سلوإ رسإلة ؤل إلجمعيإت إلحقوقية حإرصهم شبح إلموت ف

، مطإلبسني  بإلتدخل ؤلنقإو حيإتهم ي إلمجتمع إلدولي
 وإلجهإت إلمعنية ف 

 http://bit.do/d6oqR إلقإهرة سجن طره

15-Feb 

ي تمإرس 
، من إإلنتهإكإت إلطى إستغإثة ؤلنقإو معتقىلي سجن جمصة إلسيإسيسني 

ب وإلعنف من قبل قوإت إإلمن بحقهم، حيث  إشتىك إألهإلي من تعرض وويهم للرص 
، وعنإبر إلتأديب، ومنع  ي عنإبر إلجنإئيسني 

 
بإلسجن، بإؤلضإفة لوضع إلسيإسيسني  ف

 إلزيإرإت كنوع من أنوإع إلعقإب

 http://bit.do/d7doU إلدقهلية سجن جمصه

17-Feb 

ي تمإرس بحقهم من قبل إستغإثة ؤلنق
إو معتقىلي مركز منيإ إلقمح، من إإلنتهإكإت إلطى

طة، وولك إليوم  إير  17ؤدإرة مركز إلشر ، بعد زيإدة عدد إلمعتقلسني  دإخل 2018فبر
ة، وتكدس إألعدإد عىل إلساللم ودإخل زنإزين إلحجز . إلزنإزين، خالل إأليإم إألخبني

ة  400 نحو وبحسب مإ وردنإ فؤن عدد إلمعتقلسني  وصل ؤل ي إأليإم إألخبني
معتقل ف 

ي إلتنفس 
ي حإإلت إختنإق وضيق ف 

، مإ تسبب ف  فقس، ؤضإفة للمعتقلسني  إلسإبقسني 
 .بسبب ضيق إلمسإحة

قية مركز منيإ إلقمح  http://bit.do/d7xgt إلشر

http://bit.do/d47Bg
https://goo.gl/Y7y16u
http://bit.do/d5sai
http://bit.do/d5sbu
http://bit.do/d6oqR
http://bit.do/d7doU
http://bit.do/d7xgt


18-Feb 

قية طة فإقوس بإلشر ي تمإرس  إستغإثة إلنقإو معتقىلي مركز شر
من إإلنتهإكإت إلطى

إب عن إلطعإم إحتجإجإ عىل  ي ؤرص 
 
بحقهم، من قبل ؤدإرة إلمركز، ودخول إلمعتقلسني  ف
وقإلت إلمتحدثة بأسم رإبطة أش . سوء إلمعإملة، وإلتعذيب إلذي يمإرس بحقهم

إٍب مفتوٍح عن إلطعإم وإلزيإرإت منذ يوم  ي ؤرص 
معتقىلي فإقوس أن إلمعتقلسني  دخلوإ ف 

إير  16إلجمعه  ب إلّمقدم 2018فبر إ منهم عىلي سوء إلمعإمله ، ورص 
ً
إض عمرو / ؤعبى

عرف ب 
ُ
ي ت
 عن سوء إلطعإم إلمقدم لهم وإلطى

ً
" ألحد إلمعتقلسني  أمإم وويه ، فضال

 " .إلجرإيه 

طة فإقوس قية مركز شر  http://bit.do/d7xiL إلشر

25-Feb 

ي يتعرض لهإ معتقلوإ سجن إلزقإزيق إلعمووي وإشهم، من شكوى من إإلنتهإ
كإت إلطى

بحسب إألهإلي فؤنهم يضطرون . تضييق عليهم وؤوإلل لألهإلي أثنإء إلزيإرإت
ي 
ي إلعرإء تحت رحمة ظروف إلجو إلمتقلبة، شمس إلشديدة ف 

لإلنتظإر بإلسإعإت ف 
ي إلشتإء، دون مرإعإت لكبإر إلسن وإألطف

كمإ يشتىكي . إلإلصيف، وبرد ومطر ف 
ي إلتفتيش إلذي يصل لحد إلتحرش، بإؤلضإفة ؤلفسإد 

إألهإلي من إلمعإملة إلسيئة ف 
 إلطعإم أثنإء تفتيشه، مإ يجعله غبني صإلح لألكل

قية سجن إلزقإزيق إلمووي   http://bit.do/d8ha8 إلشر

25-Feb 

ة ؤل سجن إلمنيإ شديد  9ب لم تنتىهي رحلة إإلنتهإكإت بتغري معتقلسني  من إلبحبني
ء إلسمعة»إلحرإسة  ي غرف إؤليرإد « ي

، قبل نحو شهر بل كإنت إلبدإية بتسكينهم ف 
إلغبني آدمية حطى إآلن حيث إل توجد دورإت ميإه أو بطإنيإت تمنع عنهم برد إلشتإء 

ي ت
ي تسببت ف 

هشم إلقإرس، بل وصل إألمر ؤل حفالت إلتعذيب إلمستمرة إلطى
 نظإرإتهم إلطبية وكش أسنإن أحدهم

 http://bit.do/d8sWZ إلمنيإ سجن إلمنيإ شديد إلحرإسمة

25-Feb 
إ مرصًيإ معتقلسني  تم تغريبهم من سجن إلزقإزيق  25إستغإثة من ووي 

ً
موإطن

ي ؤنتهإك و
قية ؤل سجن جمصة شديد إلحرإسة، ف  تعنت متعمد بحق إلعمووي بإلشر

 إلمعتقلسني  
قية سجن إلزقإزيق إلمووي   http://bit.do/d8s2d إلشر

1-Mar 

، حيث إشتىك إألهإلي من 
إستمرإر إإلنتهإكإت بحق معتقىلي سجن جمصة إلسيإسيسني 

ب وإلعنف من قبل قوإت إإلمن بإلسجن، بإؤلضإفة لوضع  تعرض وويهم للرص 
، وعنإبر إلتأديب، ومنع إلزيإرإت كنوع من أنوإع إلسيإ ي عنإبر إلجنإئيسني 

سيسني  ف 
إب عن إلطعإم، من . إلعقإب ي ؤرص 

وبحسب إألهإلي فؤن إلمعتقلسني  أعلنوإ دخولهم ف 
 أجل وقف إإلنتهإكإت

 http://bit.do/d8Ehr إلدقهلية سجن جمصه

4-Mar 

ء فلم يجدوإ مإ يأخذوه فتم سحب إألغطية تم تجريد إلزنإ ي
زين إلخإوية من كل  ر

من وإلدى  فهو ينإم عىلي إألرض منذ أكبر من عإم وإآلن ينإم بدون أغطية تم سحب 
عإم يعإن  من تآكل ف 74إلكر  إلوحيد ف إلزنزإنة فوإلدى يبلغ من إلعمر 

 إلعمود إلفقرى وإل يستطيع إلجلوس عىلي 
 
 إألرض وإل إلغضإريف وكش قديم ف

إلنهوض منهإ ؤإل بإؤلستنإد عىلي هذإ إلكر ي وإل يستطيع إلسجود أو حطى إلركوع ف 
يإ فال   إلكر ي سحبوه تم غلق إلكإنتسني  وإلكإفيبى

كإن يصىل عىل هذإ إلكر ي حطى
ى  قه مهينه ظبإط إألمن إلوطط  يقدموه بطريويوجد أى طعإم سوى إألكل إلمبني

 غبني إلئقهو

 http://bit.do/d82F9 قإهرةإل سجن مزرعة طره

http://bit.do/d7xiL
http://bit.do/d8ha8
http://bit.do/d8sWZ
http://bit.do/d8s2d
http://bit.do/d8Ehr
http://bit.do/d82F9


5-Mar 

فيد ببدء معتقىلي إلقضية رقم 
ُ
جنإيإت شمإل إلقإهرة  ٢٠١٧لسنة  ٦٤إستغإثة ت

إب " إلنإئب إلعإم إلمسإعد"إلعسكرية، وإلمعروفة ؤعالميإ بقضية  ي ؤرص 
 
إلدخول ف

 عىل سوء إلم
ً
ة أيإم إحتجإجإ عإملة إلغبني آدمية وحرمإنهم من عن إلطعإم منذ عشر

حق إلزيإرة وإلعالا بإلرغم من تدهور إلحإلة إلصحية لبعض إلمعتقلسني  دإخل 
 .٢إلعقرب _سجن#

 http://bit.do/d82SE إلقإهرة 2سجن إلعقرب 

6-Mar 

ل محبسهم من شكإ معتقلو سجن دمو بمحإفظة إلفيوم، من تزإيد إإلنتهإكإت دإخ
تعمد ؤدإرة إلسجن قطع إلميإه وإلكهربإء عن إلزنإزين، ومنع وويهم من زيإرتهم 
ي زيإدة إألسعإر 

ي تستغل منع إلزيإرة ف 
يإ إلسجن إلطى إء من كإفتبني ؤلجبإرهم عىل إلشر

ي رسإلة مشبة من دإخل إلسجن أن ؤدإرة إلسجن لم . للضعف
وأوضح إلمعتقلسني  ف 
ي بمنع أهإلي إلمعتق

لسني  من إلزيإرة، بل حرمت إلمرا  من إلعالا بإلرغم من تكتح 
ي عدد من إلمعتقلسني  من تدهور حإإلتهم . تدهور إلحإلة إلصحية لكثبني منهم

ويعإن 
ي خميس 

إلصحية من بينهم أحمد عبد إلمعبود إلذي يعإن  من نزيف حإد، فيمإ يعإن 
 من فك سلك إلعمىلي 

ي من تليف إلكبد، فضال عن منع شعبإن حسسني 
ة إلجرإحية حفط 

، بإؤلضإفة ؤل مصإدرة أدوية إلمعتقلسني    بإلعسني 

 http://bit.do/d9Ac2 إلفيوم سجن دمو

7-Mar 

حفنة من إرز معدوده بإلحبه من إكل إلتعيسني  إلذي .....بدء حملة تجويع ممنهجة 
ر حطى إلبطإ•...يدعو للغثيإن ر عن •...طسني  تجريد للزنإزين من كل شطني منع كل شطني

ي •... إلمعتقلسني  حطى صإبون إلحمإم و إلغسيل
منع إلزيإرة عن معظم إلقضإيإ ف 

ي إلمعإملةألو من يزور يتعرض ...إلمعتقل
و زيإرة بعد مإ يزيد ...سوأ تفتيش و إهإنه ف 

 من إلزيإرة من حوإلي سنه ..عن شهر و إثنسني  
غبني إن نصف إلسجن تقريبإ ممنوعسني 

  ونعم إلوكيلونصف حسبنإ  

 http://bit.do/d9AgE إلقإهرة سجن إلعقرب 

8-Mar 

إب عن إلطعإم منذ إليوم " إلعقرب_سجن#"دخل معتقىلي عنبر إؤلعدإم بـ  ي ؤرص 
ف 

مإرس، وولك إحتجإجإ عىل سوء إلمعإملة وتصإعد إؤلنتهإكإت بحقهم  8إلخميس 
وبحسب إألهإلي فقد قإمت ؤدإرة . بة بإلوقف إلفوري لهإدإخل إلسجن، وللمطإل

سجن إلعقرب بتجريد إلمعتقلسني  من متعلقإتهم إلشخصية من غطإء وأدوية وطعإم، 
يإ، بإؤلضإفة لوضع   عن حرمإنهم من إلزيإرة وؤغالق إلكإنتسني  وإلكإفبى

ً
 8هذإ فضال

ي شخص وإحد
ي غرف ضيقة إل تكإد تكح 

 
 أفرإد ف

ي سج
 http://bit.do/d9Anf إلقإهرة ن إلعقربعنبر إإلعدإم ف 

9-Mar 

ة إول و حوإلي " بندق"وإحد سيإ ي من ضمنهم  13
ي منبى 
،بعد صالة  25ف  ي

جنإنر
ي إحتكوإ بإلسيإ ي وشقوإ متعلقإتهم وفلوسهم ورفعوإ عليهم سالح 

إلجمعة إلجنإنر
وهم عىلي دخول .. ..إبيض ومش عإوزينهم معإهم فإإلوضة إلظبإط وإإلمنإء إجبر

ي بيحتك بيهم وإلظبإط شإيلسني  إيديهم ومبسوطسني  
ي ولسه بردوإ إلجنإنر

إإلوضة تإن 
 وشكلهإ متدبرة ومقصودة 

ه أول طة منبى   http://bit.do/eayTB إإلسكندرية قسم شر

9-Mar 
طة أبو ح ب عىل قإمت قوإت إألمن بقسم شر قية، بإإلعتدإء بإلرص  مإد بإلشر

، وتجريدهم من إلمالبس وإألغطية وإلنقود،   إلمعتقلسني 
طة أبو حمإد قية قسم شر  http://bit.do/eayYh إلشر

http://bit.do/d82SE
http://bit.do/d9Ac2
http://bit.do/d9AgE
http://bit.do/d9Anf
http://bit.do/eayTB
http://bit.do/eayYh


15-Mar 

جنإيإت شمإل إلقإهرة إلعسكرية،  2017لسنة  64بدأ معتقىلي إلقضية رقم 
إب عن إلطعإم، " إلنإئب إلعإم إلمسإعد"إ بقضية وإلمعروفة ؤعالوي  ي ؤرص 

 
إلدخول ف

، ودخول  ، وعالا إلمعتقلسني  إلمرا  للمطإلبة بفتح إلزيإرإت لجميع إلمعتقلسني 
يض ، إلمالبس، وفتح إلبى ي . إألدوية، إلبطإطسني 

وأضإف إلمعتقلسني  أنهم مستمرين ف 
ي 
إبهم وإلذي بدأ ف  إع إلطبية ، حطى تتحسن إألوض2018آوإر /مإرس 03ؤرص 

 .وإؤلنسإنية وإلمعيشية لهم، وفتح إلزيإرإت

 http://bit.do/eaZL7 إلقإهرة سجن إلعقرب

18-Mar 
 من سنة ونص من غبني وإل زيإرة ومشإفوش إهلهم عإملسني   ٢سجن إلعقرب

إكبى
، وهم مقفول عليهم ومنعرفش عن إب عن إلطعإم ليهم أسبوعسني  . هم أي حإجةؤرص 

 عسكرية64
 http://bit.do/ebfRC إلقإهرة 2سجن إلعقرب 

 
  

http://bit.do/eaZL7
http://bit.do/ebfRC


اإلهمال الطيب في أماكه االحتجاز 
 

تإريخ 
 إلنرسر 

 إلرإبق إلحإلة إلمحإفنة إلمكإن إلمهنة إلسن إإلسم

2-Jan ي إل إلغربية سجن طنطإ إلعمووي  تإجر   محفوظ خليل
 http://bit.do/dZHQj كليةشطإن ف 

4-Jan  23 عبد إلرحمن عإدل إبو شيع 
طإلب تربية 
 إألزهر

 إلقإهرة سجن إلعقرب
ي إإلبصإر وأمرإض 

ضعف ف 
 جلدية

http://bit.do/dZTct 

4-Jan  ي إلمنىسي
قية مركز ديرب نجم  يطإلب ثإنو 16 يإش مصطح   http://bit.do/dZTft إغمإء وحىمي شديدة  إلشر

6-Jan إلقإهرة سجن إلعقرب بإحث 57 هشإم جعفر 
حرمإن من إجرإء جرإحة 
 ومتإبعة عالا إلعينسني  

http://bit.do/dZ7uT 

7-Jan ة سجن وإدي إلنطرون     إلرإزق عبد إلسالم حسإم عبد  إلبحبني
ي إلخصية من 

بدوإلي ف 
إلدرجة إلثإلثة نتيجة 

 إلتعذيب
http://bit.do/d2bDM 

7-Jan  إلقإهرة سجن إلعقرب   34 خإلد حمدي عبدإلوهإب رضوإن 

فتق بإلحجإب إلحإجز 
وقرحة مزمنه بإلمعدة 

ع بإلمرئ وخشونه وإرتجإ
 بإلركبه وإلبوإسبني 

http://bit.do/d2bEH 

7-Jan دي  إلدقهلية سجن جمصه     رفعت ؤبرإهيم إلسيد شر
بتجمع دموي تحول ؤل ورم 
 بإلمخ نتيجة إلتعذيب 

http://bit.do/d2bDT 

10-Jan ي مزإر    52 ربيع كإمل دمحم عوض يوسف
طة بط   http://bit.do/d2uwt غيبوبة سكر إلمنيإ مركز شر

14-Jan ي    أحمد عبد إلعزيز
 إلقإهرة سجن إلعقرب صحح 

حصوة عىل إلكىل تحتإا ؤل 
 جرإحة

http://bit.do/d2NT9 

18-Jan طة حلوإن     عليإء عوإد ي إلرحم إلقإهرة قسم شر
 
 http://bit.do/d3mxd ورم ف

18-Jan 50 نإرص عبد إلقإدر   
طة أوإلد  مركز شر

 صقر
قية  http://bit.do/d3mBF جلطة دمإغية إلشر

20-Jan إلقإهرة سجن إلعقرب صيدلي  54 إهيم عبدإلعإل حبيىسر دمحم إبر 
إلقلب إلضغس وسكر 

يإن إلتإذر   إلشر
 
وضيق ف

 وفتإق ف  إلقفص إلصدرى
http://bit.do/d3mGq 

http://bit.do/dZHQj
http://bit.do/dZTct
http://bit.do/dZTft
http://bit.do/dZ7uT
http://bit.do/d2bDM
http://bit.do/d2bEH
http://bit.do/d2bDT
http://bit.do/d2uwt
http://bit.do/d2NT9
http://bit.do/d3mxd
http://bit.do/d3mBF
http://bit.do/d3mGq


22-Jan 
ف عبدإلفتإح عبدإلفضيل  أشر

ي 
 إلسعدن 

42 
ومدرب منتخب 
 مرص للتإيكندو

 إلقإهرة ليمإن طره

رض إلسكر، إلكبد، وأجرى م
سم  35عملية إستئصإل 

ي 
من إألمعإء، وجرإحة ف 

 إلركبة

http://bit.do/d3v4K 

24-Jan غبني مذكور إلقإهرة سجن طره مهندس 40 حإمد مشعل http://bit.do/d3S9q 

26-Jan ي لحإم    بةحسإم حسن وه
 http://bit.do/d4bLk غيبوبة نتيجة عالا خطأ إإلسكندرية سجن برا إلعرب  فط 

26-Jan ة وإدي إلنطرون   62 عبد إلحليم عبد إلعظيم صإلح  http://bit.do/d4bLk مريض بإلكبد وإلقلب إلبحبني

27-Jan ة وإدي إلنطرون     مجدي إلنإظر ي إلقدم إلبحبني
 http://bit.do/d4cfq غرغرينة ف 

29-Jan إلقإهرة سجن إلعقرب   23 دمحم عىلي مسعود 
هذيإن وضعف عإم نتيجة 
ي وظروف  لإلهمإل إلططر

 إإلحتجإز إلسيئة
http://bit.do/d4fi7 

30-Jan إلقإهرة سجن إلعقرب طبيب   عريإنعصإم إل 
ي وحرمإن 

إلتهإب كبدي وبإنر
 من إلعالا

http://bit.do/d4nyd  

31-Jan ة     محتجز طة إلجبني  ة قسم شر  http://bit.do/d4qVL ؤعيإء عإم إلجبني 

2-Feb   ي إلعيون إلقإهرة سجن إلعقرب     خإلد أحمد إلصغبني
 http://bit.do/d47xV يحتإا لجرإحة ف 

4-Feb إلقإهرة مستشح  إلعبإسية     أحمد إلخطيب 
ليشمإنيإ 

حشويةوحرمإنمنإلتقإرير 
ي إلشير

 وكلبشة ف 
http://bit.do/d5rX6 

6-Feb  ي    عمرو جمإل
 إلقإهرة سجن إلعقرب صحح 

ي صفرإء إلدم 
 
إرتفإع ف

وإلتهإب إلمرإري وإنيميإ 
 شديده

http://bit.do/d5Ndr 

6-Feb  إغمإءإت وفشل كلوي إلقإهرة سجن إلعقرب     عيد دحروا http://bit.do/d5Ncn 

7-Feb  إلقإهرة سجن إلعقرب محإسب 46 أحمد إلشإففي 
ضغس وسكر وحرمإن من 

 إلعالا
http://bit.do/d5Nh7 

7-Feb عبد إلعزيز ممدوح عبد إلعزيز   
طإلب درإسإت 

 إسالمية
ة سجن إألبعإدية ي إلرئة إلبحبني

 http://bit.do/d5Nmv تليف ف 

8-Feb  خإلد شهإب   
طإلب هندسة 
 إلمنصورة

 http://bit.do/d6oCs حرمإن من إلطعإم وإلدوإء  إلقإهرة سجن إلعقرب
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11-Feb ي أمسني  دمحم  إلقإهرة سجن تحقيق طره     نإذر

ي إلكىلي أدي 
 
ضمور شديد ف
ن إلدرجة ؤلي فشل كلوي م

ي 
إألولي وإلثإنية، وتضخم ف 

وستإتإ   إلبر

http://bit.do/d6Qaf 

15-Feb حرمن من إلعالا إلقإهرة سجن إإلستئنإف مستشإر   هشإم جنينه http://bit.do/d7dph 

16-Feb   شلل ربإاي  إلقإهرة إلعقربسجن      إسإمة سيد حسسني http://bit.do/d7fSM 

17-Feb 57 خليل إلدعدع   
 440سجن ليمإن 
 بوإدي إلنطرون

ة  إلبحبني
ي 
ي إلكبد وقصور ف 

تليف ف 
ي 
وظإئفه، وإستسقإء ف 

 إلبطن 
http://bit.do/d7xbt 

18-Feb عمر إلسيد دمحم عبدإلبإري   
طإلب بكلية 

يعة وإلقإنون  إلشر
وف إلغربية سجن طنطإ إلعمووي   http://bit.do/d7xme إلغرص 

19-Feb  45 عبد  دمحم ؤبرإهيم 
مدرس موإد 
عية بإألزهر  شر

سجن إلزقإزيق 
 إلعمووي 

قية  إلشر
عجز شديد ف  يده إليشى 

وط ف  قدمه إليمط  وسق
إئح بإلقدم  وتركيب شر

http://bit.do/d7xq2 

19-Feb  ي    رضإ إلسيد غإنم
   غبني مذكور صحح 

يحتإا لجرإحة عإجلة 
 ؤلستئصإل إلمرإرة

http://bit.do/d7xr4 

19-Feb  إلقليوبية إلقنإطر سجن     عليإء عوإد 
ورم يحتإا ؤل جرإحة 

 إلستئصإله
http://bit.do/d7HSw 

20-Feb  ي
 51 أحمد لطح 

موظف بكهربإء 
 إلقإهرة

طة منيإ  مركز شر
 إلقمح

قية  إلشر
ي قدمه، 

ي ف  ربإط صليطر
 تطورت لحدوث جلطة بهإ

http://bit.do/d7HW5 

20-Feb  إلقإهرة سجن إلعقرب أستإو جإمفي    محمود سيد عبد  غزإلن 
ي حإلته 

تدهور حإد ف 
 إلصحية

http://bit.do/d75R2 

24-Feb ف إلسيد ي إلقلب إلقإهرة سجن إلعقرب   23 دمحم أشر
 http://bit.do/d8g48 مشإكل صحية ف 

25-Feb  رصع وحرمإن من إلعالا إلقإهرة سجن طره     دمحم إلسيد شحإتة http://bit.do/d8hcC 

27-Feb إلقإهرة سجن إلعقرب     جهإد إلحدإد 

ضيق تتنفس وزغللة و 
ي أطرإفه و تشنجإت 

تنميل ف 
ي إليدين وإ

لقدمسني  و ف 
 فقدإن كإمل للواي 

http://bit.do/d8tgC 

1-Mar إلدقهلية سجن جمصه     عبد إلرحمن عإدل 
ي إلقدم نتيجة 

إصإبة ف 
 إلتعذيب

http://bit.do/d8Ehr 
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2-Mar طة إلبسإتسني     30 محتجز  إلقإهرة قسم شر
ي 
 
ي إلقدم وكش ف

 
غرغرينإ ف
 إلقصبة

http://bit.do/d8Ekx 

6-Mar  ي
 إلفيوم سجن دمو     خميس حفط 

ي إلكبد وحرمإن من 
تليف ف 
 إلعالا

http://bit.do/d9Ac2 

6-Mar   إلفيوم سجن دمو     شعبإن حسسني 
ن فك سلك جرإحة منع م
ي إلعسني  

 ف 
http://bit.do/d9Ac2 

9-Mar  ي
وك إلفحى  إلقإهرة سجن إلعقرب     عىلي عبد   مبر

درن رئوي وفقدإن للسمع 
 نتيجة إلتعذيب

http://bit.do/d9Anq 

10-Mar غبني مذكور طإلب 19 عزيز عبدإلعزيز ممدوح عبدإل   
ي 
رئة مستأصلة وتليف ف 
إلرئة إألخرى وحرمإن من 

 إلعالا
http://bit.do/eayXV 

16-Mar سليمإن عمر عطية عإمر     
سجن إلزقإزيق 

 إلعمووي 
قية  http://bit.do/ebfLG نزيف بإلعسني   إلشر

18-Mar إلقإهرة سجن إلعقرب     جهإد حدإد 
ب عىل  آثإر إلتعذيب وإلرص 

 إلرأس
http://bit.do/ebfPD 

19-Mar  58 عبدإلكريم دمحم هندإوى 
مدرس موإد 

تجإرية بمدرسة 
كة  إلتجإرة إلمشبى

طة  قسم شر
 إإلبرإهيمية 

قية  إلشر

طيع إلذي يجعله إل يست
إلحركة ؤإل بصعوبة شديدة، 
ي من إلضغس 

كمإ يعإن 
 وإلسكر

http://bit.do/ebrBp 

19-Mar 59 دمحم شحإتة مسعد 
مدرس بإلمعهد 

إإلزهري 
 بإلحلوإت

طة  قسم شر
 إإلبرإهيمية 

قية  إلشر
ي  يإن إلتإذر

ي إلشر
قصور ف 

ونزيف متكرر من إإلنف 
 لضغسنظرإ إلرتفإع إ

http://bit.do/ebrBC 

20-Mar إلمرشد إلعإم   دمحم بديع 
سجن ملحق مزرعة 

 طرة 
 إلقإهرة

تأكل إلغضإريف وكش 
ي إلعمود إلفقري 

 
قديم ف

وإل تقدم له أي رعإية 
طيبة ولم يعرض عىل 
طبيب إلسجن أو 

ي وترفض إدإرة 
إلمستشح 

 إلسجن ولك

http://bit.do/ebFqp 

21-Mar  إإلسكندرية سجن برا إلعرب    56 محمود دمحم عبإدة 
شطإن إلدم إللمفإوي 

 إلحإد
http://bit.do/ebFpA 

21-Mar إلقإهرة سجن إلعقرب بإحث   هشإم جعفر 
وستإتإ وضمور  ي إلبر

 
ورم ف
ي 
 
 إلعصب إلبرصي ف

http://bit.do/ebFAn 
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22-Mar  ي
بيط   إلقإهرة سجن إلعقرب طبيب أسنإن   سإمح إلشر

تليف كإمل بؤحدى 
إلخصيتسني  ، وورم ُيشك 
ي أنه خبيث ، بإلخصية 

 
ف

 إألخري 

http://bit.do/ebFzo 

23-Mar ي حسسني  محمود
ي  إلقإهرة سجن إلعقرب     أنس مصطح 

 http://bit.do/eb3hr ورم شطإن 

23-Mar أزمة قلبية         دمحم عبد إلقإدر http://bit.do/eb3hY 

27-Mar جلطة إلقإهرة ن طرهسج مدير مدرسة  25 عبدإلحليم دمحم إلمحص https://bit.ly/2pRhEZJ 

28-Mar  67 دمحم مر ي 
رئيس إلجمهورية 

 إلسإبق
 إلقإهرة سجن طره

ي إلحإلة 
تدهور شديد ف 
 إلصحية

https://bit.ly/2J1oJQl 

 
  

http://bit.do/ebFzo
http://bit.do/eb3hr
http://bit.do/eb3hY
https://bit.ly/2pRhEZJ
https://bit.ly/2J1oJQl


 االختفاء القرسي
 281، عدد الحاالت 391خبار عدد األ

تإريخ 
 إلنرسر 

 إلرإبق إلمحإفنة إلمكإن إلسنة إلشهر إليوم إلمهنة إلسن إإلسم

1-Jan ة إلطريق بمركز ؤيتإي إلبإرود  2017 12 30 مهندس 30 عبد إلرحمن دمحم بطيشة  http://bit.do/dZDvo إلبحبني

1-Jan ي إلتجمع إلخإمس 2017 12 29 محإسب 29  بطيشةعبد   دمحم
 http://bit.do/dZDvo إلقإهرة إلطريق ف 

1-Jan بسني   2017 12 26 طإلب أزهر   عمر إلمحمدي ي شر
ل ف   http://bit.do/dZHPp إلدقهلية إلمب  

1-Jan ي دمحم إحم
ل 2017 12 27   22 د إلقشيىسر  http://bit.do/dZDvJ كفر إلشيخ إلمب  

2-Jan   2017 11 28   33 إحمد دمحم إبومو 
 شإرع إإلربعسني  بإلتجمع 

كمسني  ف 
 إلخإمس 

 http://bit.do/d2usm إلقإهرة

2-Jan ي مغإغه 2017 11 27 مدرس   ذي عبد إلهإدي عبد إلسالم  رضإ فت
 http://bit.do/d2ur7 إلمنيإ إلطريق ف 

2-Jan ي إلعريش 2017 12 28   14 عبد  إبو مدين عكإشة
له ف   مب  

شمإل 
 سينإء

http://bit.do/dZNzA 

2-Jan  ي إلتجمع إلخإمس 2017 11 6 مهندس   دمحم إلسيد إلشويحي
 
 http://bit.do/dZHQE إلقإهرة مكتب ف

2-Jan له بقرية ؤوة  2017 11 20   26 دمحم عإمر شإكر ي سويف مب  
 http://bit.do/dZHRp بط 

3-Jan  ي بدوي محمود ي
 24 د رإا 

طإلب كلية 
إلتعليم 
 إلصنإاي 

ي سويف من أمإم إلكلية  2018 1 1
 http://bit.do/dZTfk بط 

3-Jan سوهإا من مطإر محإفظة سوهإا  2017 12 27     دمحم حمدي خليفة http://bit.do/dZNyf 

3-Jan 25 محمود دمحم سيد غإنم 
طإلب كلية 
إلتعليم 
 إلصنإاي 

ي سويف من أمإم إلكلية  2018 1 1
 http://bit.do/dZNzJ بط 

4-Jan  إؤلسمإعيلية إلطريق 2017 10 19   30 إحمد إبرإهيم سعإدة http://bit.do/dZYKf 
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4-Jan  إحمد إلبسطويىسي   
طبيب 
 بيطري

 http://bit.do/dZYMo إلقإهرة من شإرع عبإس إلعقإد  2017 11 28

4-Jan   إحمد شكري حلىمي مصطح   
طإلب خدمة 
 إجتمإعية

1 1 2018 
ي قرية ميت مسعود 

له ف  مب  
 إلتإبعة لمدينة أجإ 

 http://bit.do/dZTer إلدقهلية

4-Jan 20 إسإمة دمحم إبرإهيم إلدنجإوي 
طإلب 
 بإألزهر

ي قرية أم إلرضإ  2017 9 7
له ف   http://bit.do/dZTbK دميإط مب  

4-Jan ل بقرية عسني  غصسني   من 2017 11 11 معلم أزهري   سعيد دمحم مصطح  إلسيد  
http://bit.do/dZYKF إؤلسمإعيلية إلمب   

4-Jan  صإلح حمإدة فوزي   

بإلمعهد 
إلعإلي 
للهندسة 

وإلتكنولوجيإ 
 بإلعريش

 إلعريش 2016 10 21
شمإل 
 سينإء

http://bit.do/dZTfc 

4-Jan ل بقرية عسني  غصسني   2017 11 11     ذي إسمإعيل محمود دمحم صب  
http://bit.do/dZYKF إؤلسمإعيلية من إلمب   

4-Jan 21 عبدإلرحمن دمحم رشيدي 
طإلب زرإعة 
 إألزهر

10 11 2017 
له بقرية إلمحطة إلتإبعة  من مب  

 لمدينة أبو إلمطإمبني 
ة  http://bit.do/dZTex إلبحبني

4-Jan 38 عبدإلمإلك قإسم 
ؤمإم وخطيب 

بوزإرة 
 إألوقإف

12 4 2017 
له بقرية " كوم إلسإقية " من مب  

 إلتإبعة لمدينة أبو إلمطإمبني 
ة  http://bit.do/dZTex إلبحبني

4-Jan ل بقرية عسني  غصسني   2017 11 11     من سعإدةعىلي سعد عبد إلرح  
http://bit.do/dZYKF إؤلسمإعيلية من إلمب   

4-Jan عمرو نإدي   
طإلب 

ي 
بجإمعة بط 
 سويف

ي سويف من إلكلية 2017 11 20
 http://bit.do/dZTeC بط 

4-Jan  48 إبرإهيم دمحم عبد  صيإمدمحم 
بمرفق إلميإه 
هيئه قنإه 
 إلسويس

 http://bit.do/dZTeV إؤلسمإعيلية من مقر عمله 2017 11 7

4-Jan  ي
 http://bit.do/dZTcc إلقإهرة من مقر عمله بإلتجمع إلخإمس 2017 11 19     دمحم إبو روإش دمحم إلدعو ر

4-Jan 36 دمحم إحمد حمإد 
طبيب عظإم 
بمستشح  
 بنهإ إلتعليىمي 

 http://bit.do/dZTb2 إلقليوبية من مقر عمله 2018 1 1

4-Jan  عبد إلمعفي إبو جبل 
 http://bit.do/dZTeQ إؤلسمإعيلية قرإءإت من مقر عمله بمعهد إل 2017 11 13 مدرس  55 دمحم حسإنسني 

http://bit.do/dZYMo
http://bit.do/dZTer
http://bit.do/dZTbK
http://bit.do/dZYKF
http://bit.do/dZTfc
http://bit.do/dZYKF
http://bit.do/dZTex
http://bit.do/dZTex
http://bit.do/dZYKF
http://bit.do/dZTex
http://bit.do/dZTeV
http://bit.do/dZTeC
http://bit.do/dZTeC
http://bit.do/dZTeQ


4-Jan دمحم عبد إلعزيز إلسيد إسمإعيل   
مهندس 
بإلمقإولون 
 إلعرب 

ل بقرية عسني  غصسني   2017 11 11  
http://bit.do/dZYKF إؤلسمإعيلية من إلمب   

4-Jan  إلقإهرة من شإرع عبإس إلعقإد  2017 11 26     عبدإلرحمن إبرإهيم زرق  دمحم http://bit.do/dZYLy 

4-Jan  دمحم عبدإلوإحد تعلب   
طإلب بمعهد 
ي صحي 

 فط 
 http://bit.do/dZTeJ إلمنوفية من مركز تال 2017 12 1

4-Jan   24 دمحم عىلي رشإد إبو حسسني 
خريج زرإعة 
 إألزهر

11 12 2017 
له بقرية  أثنإء عودتة ؤل مب  
إؤلمإم إلحسسني  بمدينة 

 إلدلنجإت
ة  http://bit.do/dZTex إلبحبني

4-Jan له 2017 8 8 معلم 71 دمحم محسن إبرإهيم سويدإن  http://bit.do/dZTex إإلسكندرية مب  

4-Jan له 2017 12 31     منعممصطح  عبدإل  http://bit.do/dZTe5 إإلسكندرية من مب  

4-Jan  ي سويف أثنإء وهإبه ؤل مقر عمله 2017 11 20   55 نإدي عبده حسسني  فرا
 http://bit.do/dZTeC بط 

4-Jan 2017 10 7 ندسمه 27 هيثم سمبني فؤإد 
أثنإء زيإرة وإلده بفرق إألمن 

 بدمنهور 
ة  http://bit.do/dZTex إلبحبني

6-Jan 55 إبرإهيم إبو إلعزم دإوود 

مدير مدرإس 
إلفردوس 
إؤلسالمية 
 إلخإصة 

 http://bit.do/dZ7B2 إلغربية من مدينة قطور  2017 11 18

6-Jan  22 طإرق عمإد نرص إلدين إبرإهيم 
طإلب 
 هندسة

 http://bit.do/dZ7Aa إلقإهرة من أحد شوإرع مدينة نرص 2017 11 28

6-Jan  ل 2017 12 16     إحمد دمحم دمحم دمحم إلخولي  http://bit.do/d2upe إؤلسمإعيلية من إلمب  

6-Jan 2017 12 1     حسن حسسني  حسن إلعزإوي 
من قرية إلروضة إلتإبعة لمركز 

 ببر إلعبد 
شمإل 
 سينإء

http://bit.do/dZ7Bb 

6-Jan مإوي قية أثنإء صالة إلجمعة 2017 10 20   34 محمود عبد  إلبر  http://bit.do/dZ7Ch إلشر

7-Jan ي إلسيد دمحم
   إحمد لطح 

مإجستبني 
يعة  شر
 وقإنون

ي ؤحدى أحيإء مدينة أبو كببني  2018 1 4
 
قية ف  http://bit.do/dZ7yA إلشر

7-Jan إلقإهرة إلشإرع 2017 11 19     حإمد دمحم حسإن http://bit.do/d2bFC 
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7-Jan كفر إلشيخ    2017 12 30   30 سعد رمضإن منإع http://bit.do/d2uo7 

7-Jan   كفر إلشيخ    2017 12 2 طبيب 40 سعيد إبو لسر http://bit.do/d2uo7 

7-Jan ل خإله بمركز إلسنبالوين  2017 11 8 مهندس   إلسبع  طإرق  http://bit.do/d2uCX إلدقهلية مب  

7-Jan  2018 1 4 صيدلي  40 عبد إلوإحد دمحم عىلي 
ي حدير 

من أحد شوإرع قرية بط 
 بمركز إلوإسف

ي سويف
 http://bit.do/d2bEj بط 

7-Jan كفر إلشيخ    2017 11 29 مهندس 23 عبدإلعزيز إبو خشبة http://bit.do/d2uo7 

7-Jan 20 دمحم جإبر إبرإهيم إبو حج 

ي 
طإلب ف 

إلمعهد إلعإلي 
للعلوم 
إلتجإرية 
وإلحإسب 
 إآللي 

ي إلعريش 2017 5 28
ل ف   من إلمب  

شمإل 
 ءسينإ

http://bit.do/d2bGX 

7-Jan كفر إلشيخ    2017 12 4   45 دمحم طه حمإد http://bit.do/d2uo7 

7-Jan كفر إلشيخ    2017 12 23   22 دمحم محمود إلخرصإوي http://bit.do/d2uo7 

7-Jan عىلي حسن 
 2018 1 3 طإلب أزهر 19 معبى 

ي بإلقإهرة أثنإء وهإبه 
كمسني  أمط 

 ؤل سكن إلطالب
 http://bit.do/d2bF6 إلقإهرة

7-Jan 2017 12 5     هإن  عبدإلصمد 
بعد إخالء سبيله من محكمة 

 إدفو
 http://bit.do/d2CcD أسوإن

7-Jan وليد إبو إلري   
مسإعد 
 صيدلي 

ل 2017 12 30  http://bit.do/dZ7AD قنإ من إلمب  

7-Jan إؤلسمإعيلية   2017 12 8     يوسف سالمه إبرإهيم http://bit.do/dZ7zW 

8-Jan إحمد جمإل مسلم   
طإلب طب 
 إألزهر

 http://bit.do/d2uDu إلقإهرة   2017 12 21

8-Jan أسوإن من رحلة 2017 12 14 مهندس 24 عبدإلرحمن دمحم دمحم عبدإللطيف http://bit.do/d2uqo 

8-Jan ي طه    عمر صبر
طإلب تجإرة 

 طنطإ
 http://bit.do/d2ut7 إلغربية   2017 12 24
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8-Jan ل 2018 1 6     دمحم إلسيد دمحم عبد إلسيد  http://bit.do/d2uqh إإلسكندرية من إلمب  

8-Jan ل 2017 11 23 خريج تجإرة   إردمحم مجدي إلنج http://bit.do/d2bKn   من إلمب    

8-Jan ل بإلمرا 2017 12 17 طإلب أزهر   يوسف خإلد  http://bit.do/d2uBK إلقإهرة من إلمب  

10-Jan  39 طه مر  طه إسمإعيل 
مهندس 
يد تبر 

 وتكييف
 http://bit.do/d2uwx إإلسكندرية من عىل مقىه 2018 1 7

10-Jan إلدقهلية دكرنس 2018 1 7 تإجر   دمحم فإضل http://bit.do/d2uxL 

12-Jan إلدقهلية   2017 11 23 خريج تجإرة 23 عمر دمحم مصطح  إلسيد http://bit.do/d2BPn 

12-Jan  إلقإهرة من إلمطإر 2017 12 27     ميشة إحمد إحمد إلمإذي http://bit.do/d2BNf 

13-Jan له 2017 12 22   19 إبرإهيم إسمإعيل عىلي خليل  http://bit.do/d2BSm ةإلجبني   من أمإم مب  

13-Jan ف شحإته    إشر

صإحب 
مدرسة 
ي 
خإصة ف 
 إلصف

ة إلطريق إل إلمدرسة 2014 1 13  http://bit.do/d2BRZ إلجبني 

13-Jan  قية لعإشر من رمضإنمن كمسني  بإ 2018 1 11 مقإول حر 48 عبدإلعزيز عىلي شإففي  http://bit.do/d2NS7 إلشر

14-Jan إإلسكندرية من مطإر برا إلعرب  2017 12 13 رجل أعمإل   يحطني رمضإن عبد إلسميع http://bit.do/d2N32 

16-Jan  27 إحمد عىلي عبد إلحميد عىلي 
ي موظ

ف ف 
 مخزن أدوية

25 12 2017 
بعد قرإر محكمة أمن إلدولة 

إءته   إلعليإ ببر
قية  http://bit.do/d27hL إلشر

16-Jan  19 إمإن نرص إلدين دمحم 
طإلب إثإر  
 إلفيوم

8 8 2016 
من دإخل إلحرم إلجإمف 

 لجإمعة إلفيوم 
  http://bit.do/d27eG 

16-Jan 49 محسن عبدإلعإل عيىس حطيبة 
موظف 
إئب  بإلرص 

ي إلزقإزيق 2018 1 1
قية من مقر عمله ف   http://bit.do/d27hy إلشر

16-Jan  طة 2018 1 2   22 محمود إحمد عبد إلجوإد ي قسم إلشر
 http://bit.do/d27fk ريةإإلسكند من إلمرإقبة ف 

16-Jan  هشإم عبدإلعزيز إحمد سليمإن   
سإئق نقل 

 عإم
ل 2018 1 7  http://bit.do/d27iJ إلقإهرة إلمب  
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16-Jan إإلسكندرية له بمحرم بكمن مب    2018 1 13 عإمل تنجيد 44 يإش فرا   مصطح  جود عوض http://bit.do/d27gN 

16-Jan 42 يإش دمحم دمحم عبدإلعإل حطيبة 
موظف 
 بإألوقإف

ل إلزقإزيق 2018 1 1 قية من إلمب    http://bit.do/d27hy إلشر

18-Jan   2018 1 9     عمر وجدي إلضنسني 
بعد ؤخالء إلسبيل من محكمة 

 إلمحلة
 http://bit.do/d3mvB إلغربية

18-Jan 2018 1 9     دمحم عثمإن 
بعد ؤخالء إلسبيل من محكمة 

 إلمحلة
 http://bit.do/d3mvB إلغربية

18-Jan  عىلي حسن 
 57  مصطح 

ي 
موظف ف 
مديرية 
 إألوقإف

 http://bit.do/d3mCn أسيوط مقر عمله 2017 12 3

19-Jan إحمد سيد إحمد سإلم   
موظف 

كة إلميإه  بشر
 بمدينة نخل

ي ببر إلعبد 2016 11 7
ل ف   إلمب  

شمإل 
 سينإء

http://bit.do/d3mM6 

19-Jan ي ببر إلعبد 2016 11 7     بدر سيد إحمد سإلم
ل ف   إلمب  

شمإل 
 سينإء

http://bit.do/d3mM6 

19-Jan ي كمإل
 2018 1 9 طإلب تربية   بالل هإن 

من قسم دإر إلسالم بعد إخالء 
 إلسبيل

 http://bit.do/d3mNJ إلقإهرة

19-Jan خإلد يشي وكي دمحم   
طإلب 
 هندسة

9 1 2018 
من قسم دإر إلسالم بعد إخالء 

 إلسبيل
 http://bit.do/d3mNJ إلقإهرة

19-Jan رزق دمحم رزق   
طإلب 
 هندسة

 http://bit.do/d3mAF إلدقهلية مقر عمله بمدينة طلخإ 2018 1 17

19-Jan سمبني عبد إلعظيم   
كة هإشم  بشر
بإلعإشر من 
 رمضإن

قية   2017 9 26  http://bit.do/d3mGC إلشر

19-Jan ي ببر إلعبد 2016 11 7   مسن سيد إحمد سإلم
 
ل ف  إلمب  

شمإل 
 سينإء

http://bit.do/d3mM6 

19-Jan  26 سيد حسن عىلي مر ي مو 
محإسب 
بسوبر 
 مإركت

ي إلورإق 2016 4 2
ل ف  ة إلمب    http://bit.do/d3mMP إلجبني 

19-Jan إ إلخمية 2017 2 11   36 عمرو إحمد إلرفإاي دمحم ي شبر
ل ف   http://bit.do/d3mMA يوبيةإلقل إلمب  

19-Jan ي ببر إلعبد 2016 11 7     دمحم سيد إحمد سإلم
ل ف   إلمب  

شمإل 
 سينإء

http://bit.do/d3mM6 
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19-Jan 2016 9 16 عإمل 30 دمحم سيد دمحم سيد دمحم 
غيس إل)من حقله إلخإص 

 (إلزرإاي 
 http://bit.do/d3mHM قنإ

19-Jan إلدقهلية من إلمستشح   2015 1 8 تمريض   محمود مصطح  إلحشإش http://bit.do/d3mAe 

19-Jan ي  2018 1 17     مصطح  رمضإن مصطح  إبوإلفتوح
ل ف   http://bit.do/d3mzN إلدقهلية إلمنصورة من إلمب  

21-Jan دميإط من مقر عمله بدميإط 2018 1 1     بالل دمحمين دمحم إحمد إلسيد http://bit.do/d3vWS 

21-Jan بسني  م 2017 12 19     عمر دمحمين دمحم إحمد إلسيد  http://bit.do/d3vWS إلدقهلية ن مقر عمله بشر

22-Jan  ي دمحم إلشإوي
 58 إلحسيط 

مدير مركز 
إقرأ لتعليم 
إللغة إلعربية 
 لغبني إلعرب

25 12 2017 
قسم أول مدينة نرص بعد قرإر 

 إخالء سبيله
 http://bit.do/d3TaQ إلقإهرة

22-Jan 39 عصإم كمإل عبد إلجليل 
مهندس أول 
بإلمرصية 
 لالتصإإلت  

24 8 2017 
أثنإء وهإبه ؤلي عمله أمإم جهإز 

 أكتوبر  6
ة  http://bit.do/d3vZp إلجبني 

22-Jan  إلقإهرة مدينة نرص 2013 8 14     عمر حمإد http://bit.ly/2DRshoy 

25-Jan  2018 1 16 طبيب أطفإل   حسن إلحفنإوي 
من عيإدته إلخإصة بمدينة 

 فإقوس
قية  http://bit.ly/2rIvdif إلشر

27-Jan إسإمة محمود عإمر   
طإلب 
هندسة 
 إلمنصورة

4 1 2018 
هإبه ألدإء إمتحإنإت أثنإء و

 نصف إلعإم
 http://bit.do/d4chB إلدقهلية

27-Jan 2018 1 22 طإلب ثإنوي   عىلي محمود جعيبه     http://bit.do/d4b2K 

27-Jan ي قطب
 http://bit.do/d4bVJ إلقليوبية نكةمن مدينة إلخإ 2017 12 5 محإسب 36 دمحم حفط 

27-Jan  2018 1 22 طإلب ثإنوي   محمود عطإ عىلي خطإب     http://bit.do/d4b2K 

28-Jan 2018 1 24     إبرإهيم إبو إلروس 
بعد ؤخالء سبيله من نيإبة 

 برىإلمحلة إلك
 http://bit.do/d4cdq إلغربية

28-Jan 2018 1 24 محإسب 51 سيد مصطح  مروإن 
بعد ؤخالء سبيله من نيإبة 

ى  إلمحلة إلكبر
 http://bit.do/d4cdq إلغربية
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29-Jan ي مركز أوإلد صقر 2018 1 26 مدرس 46 عبد إلفتإح إلصإدق دمحم
 
ل ف قية من إلمب    http://bit.do/d4fj5 إلشر

30-Jan  قنإ كمسني   2015 11   حدإد مسلح 30 حسن فوزي حسن محمود http://bit.do/d4mEU 

31-Jan 46 مجدي حسن عإمر 

مدير مدرسة 
 زهرإء

إألندلس 
 إلخإصة

11 12 2017 
ي قسم 

بعد قرإر إخالء سبيله ف 
 كردإسة

ة http://bit.do/d4qWJ إلجبني   

1-Feb  إحمد دمحم عبد إلجليل   
طإلب 
هندسة 
 إلدلتإ

 http://bit.do/d47iZ إلدقهلية إلجإمعة 2018 1 30

1-Feb صالح إلدين عطية إبرإهيم عمإره   
خريج 
هندسة 
 إألزهر

 http://bit.do/d47vz إلقإهرة إلتجمع إلخإمس 2018 1 25

1-Feb 29 ضيإء دمحم عبدإلمعفي رجب 
بكإلوريوس 
سيإحة 
 وفنإدق

ي شبسني  إلكوم 2018 1 3
ل ف   http://bit.do/d47un إلمنوفية إلمب  

2-Feb   29 إحمد عبد إلمعسني 
إمإم وخطيب 
 بإألوقإف

ي أبو كببني  2018 1 31
ل ف  قية إلمب    http://bit.do/d47Lk إلشر

2-Feb ي كمشيش 2018 1 31 مدرس تإريخ 55 حمودة دمحم مصطح  سالم
ل ف   http://bit.do/d47Cm يةإلمنوف إلمب  

2-Feb رضإ عز إلرجإل   
ي 
أخصإنر

 تحإليل طبية
 http://bit.do/d47DH كفر إلشيخ مقر عمله 2018 1 28

3-Feb  إلدقهلية إلمنصورة 2018 2 1     إحمد فريد دمحم http://bit.do/d47Mn 

3-Feb  إلدقهلية إلمنصورة 2018 2 1     إسعد إحمد إلحديدي http://bit.do/d47Mn 

3-Feb 2017 11 16   32 ثروت شعبإن ربيع ريحمه 
ي 
من إلشإرع إلعمووي بمنإ ر

 إلخطيب 
 http://bit.do/d5r8J إلفيوم

3-Feb يف كة ؤيفر جرو 2018 2 1 موظف   حسإم عبد إلعظيم إبرإهيم شر  http://bit.do/d47Ki   مقر عمله بشر

3-Feb  إلدقهلية إلمنصورة 2018 2 1 مهندس   ربيع صالح http://bit.do/d47Mn 

3-Feb ي حإفظ عمرإن  33 صالح صبر
ي بمزرعة 

فط 
 سمكية

ل 2017 12 17  http://bit.do/d5r53 كفر إلشيخ إلمب  

http://bit.do/d4fj5
http://bit.do/d4mEU
http://bit.do/d4qWJ
http://bit.do/d47iZ
http://bit.do/d47vz
http://bit.do/d47un
http://bit.do/d47Lk
http://bit.do/d47Cm
http://bit.do/d47DH
http://bit.do/d47Mn
http://bit.do/d47Mn
http://bit.do/d5r8J
http://bit.do/d47Ki
http://bit.do/d47Mn
http://bit.do/d5r53


3-Feb  عبد   إبو مدين عكإشة   
طإلب 
 إعدإدي

ي إلعريش 2017 12 28
 
ل ف  إلمب  

شمإل 
 سينإء

http://bit.do/d5sd2 

3-Feb  ي
 http://bit.do/d47Mn إلدقهلية إلمنصورة 2018 2 1     عبدإلحي إإللح 

3-Feb 23 عمر إبو بكر عبد إلوإحد دمحم 
طإلب 
هندسة 
 إلدلتإ

طة إلفيوم  2018 1 28  http://bit.do/d5r8S إلفيوم مركز شر

3-Feb  إلدقهلية إلمنصورة 2018 2 1     فتحي عبدإلحميد http://bit.do/d47Mn 

3-Feb  إلدقهلية إلمنصورة 2018 2 1 طبيب   دمحم يوسف http://bit.do/d47Mn 

3-Feb   إلدقهلية إلمنصورة 2018 2 1     مختإر إلسالمون http://bit.do/d47Mn 

5-Feb  ي
ي أسوإن 2017 12 16 طإلب 19 إبو بكر عىلي إلسنهونى

 http://bit.do/d5sdh أسوإن من رحلة ف 

5-Feb ي دمحم إحمدجمإل عب ي إلهرم 2017 7     17 د إلنإرص عرإنر
ة محيس سكنه ف   http://bit.do/d5Nfo إلجبني 

5-Feb  إإلسكندرية من بوإبة إؤلسكندرية 2017 11 18     حسإم محمود دمحم خليل http://bit.do/d5r2a 

5-Feb  إإلسكندرية   2017 11 18     حسن حمدي عبد إلمعز جويىلي http://bit.do/d5r2a 

5-Feb يف رشإد عبد ربه  27 شر
خريج تربية 
 إألزهر

ي منوف 2018 1 8
 
 http://bit.do/d5sdy إلمنوفية مقر عمله ف

5-Feb  طإرق رضإ   
طإلب 

 هندسة إلمنيإ
ل 2018 1 26  http://bit.do/d5Nag إلمنيإ إلمب  

5-Feb ل 2018 1 28   62 فوزي إإلنصإري قية إلمب    http://bit.do/d5sbe إلشر

5-Feb   ي  http://bit.do/d5r2a إإلسكندرية   2017 11 18     دمحم إبرإهيم نإذر

5-Feb قية   2018 1 28 معلم أزهري 58 دمحم إحمد حسن يوسف  http://bit.do/d5sbe إلشر

5-Feb ي جمعية رسإلة 2018 1 28 مهندس 33 دمحم نرص
قية مقر عمله ف   http://bit.do/d5sbe إلشر

5-Feb ل 2018 1 28 تإجر 32 محمود إلكردي قية إلمب    http://bit.do/d5sbe إلشر
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6-Feb إحمد جإد   
طإلب 
 هندسة

 http://bit.do/d5Nf8 إلدقهلية لجنة إإلمتحإن 2018 1 18

6-Feb ي  2016 8 24 مهندس 36 د جمإل إلدين دمحم إلطإهرإحم
 http://bit.do/d5NcB إلقإهرة من كمسني  أمط 

6-Feb إحمد مختإر   
طإلب 
 هندسة

ل 2018 1 29  http://bit.do/d5Ni3 إلمنيإ إلمب  

6-Feb إركإسإمة إبرإهيم مب   
طإلب 
 هندسة

 http://bit.do/d5Nf8 إلدقهلية لجنة إإلمتحإن 2018 1 3

6-Feb ي    حسن إلبنإ مبإرك
 http://bit.do/d5NbP إلقإهرة إلشإرع 2018 2 4 صحح 

6-Feb عبد   صبحي يونس   
طإلب لغة 
ي   ةعرنر

ي جميإنإ مركز بلقإس 2017 12 4
ل ف   http://bit.do/d5Nf8 إلدقهلية إلمب  

6-Feb 19 عبدإلرحمن بدير 
طإلب جإمعة 
 إلسالب

 http://bit.do/d5M55 إإلسكندرية من مطإر برا إلعرب 2018 1 30

6-Feb   ي    إإلعرصمصطح
 http://bit.do/d5NbP إلقإهرة إلشإرع 2018 2 4 صحح 

7-Feb  ل 2017 11 19   25 رإغب عإطف رإغب غرإب  http://bit.do/d5Nj5   إلمب  

8-Feb 37 دمحم عبدإلرحمن حسإن إبوعإمر 
مهندس 
 زرإاي 

ي إلعتبة 2018 2 6
ي ف 
 http://bit.do/d6otf إلقإهرة من كمسني  أمط 

9-Feb 2018 1 25   36 حمإده مجإهد 
إلطريق من إلقإهرة ؤل 

 إلمنصورة
  http://bit.do/d6oCS 

10-Feb  سإوي إبوإلدرا   
مدرس لغة 
 عربية

 http://bit.do/d6PSM كفر إلشيخ إلنيإبة 2018 2 5

10-Feb إلقإهرة من أحد فنإدق إلقإهرة 2017 2 22   30 عبدإلرحمن دمحم إلسيد دمحم http://bit.do/d6PSx 

10-Feb  20 محمود هالل إلمتول 
ل طإلب أصو
 إلدين

 http://bit.do/d6QhM إلدقهلية دكرنس 2018 1 16

11-Feb  52 إحمد عبد إلمحسن إإلخميىمي 
موظف 
كة  بشر

 إإلتصإإلت 
ى 2017 3 27  http://bit.do/d6Qbw إلغربية إلمحلة إلكبر

11-Feb دميإط دميإط إلجديدة 2018 1 13 مقإول  53  عىلي محروس مدحت دمحم http://bit.do/d6P7u 

12-Feb  36 محمود بخيت إبوإلفتوح بخيت 
ؤمإم وخطيب 
 بإألوقإف

قية عقب إإلفرإا عنه 2018 2 7  http://bit.do/d6Qd4 إلشر
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13-Feb ة أبو حمص 2017 11 28 مهندس 28 إسإمة خطإب  http://bit.do/d6QoZ إلبحبني

13-Feb ة ؤمبإبه 2018 1 26 طإلب 18 لقمإن دمحم عبد إلفتإح  http://bit.do/d6Qpm إلجبني 

14-Feb إحمد إلزفتإوي   
ة طإلب زرإع
 إألزهر

ى 2016 11 21 ي إلمحلة إلكبر
ل ف   http://bit.do/d7dmF إلغربية إلمب  

14-Feb إلقإهرة مقر عمله 2017 12 20   25 إحمد يإش محمود http://bit.do/d7dnA 

14-Feb   له بقرية زإوية إلكرإدسة 2018 2 1 دير مدرسةم   طإهر عبد   عبد إلغط  http://bit.do/d7dj3 إلفيوم من مب  

15-Feb ى 2017 11 19   45 إحمد إلجوهري  http://bit.do/d7dpU إلغربية إلمحلة إلكبر

15-Feb ى 2018 2 10   35 إحمد إلشهإوي  http://bit.do/d7dpU إلغربية إلمحلة إلكبر

15-Feb  41 إيمن حإفظ جبر 
طبيب 
 بيطري

 http://bit.do/d7dpU إلغربية مدينة قطور 2017 12 3

15-Feb بالل دمحم عبد   زهرإن   
طإلب 
حإسبإت 
 ومعلومإت

ى 2017 11 15  http://bit.do/d7dpU يةإلغرب إلمحلة إلكبر

15-Feb  ي
 http://bit.do/d7dpU إلغربية كفر إلزيإت 2015         سمبني إلهيطى

15-Feb 38 عبد إلمإلك قإسم 
ؤمإم وخطيب 
 بإألوقإف

ي كوم إلسإقيه 2017 4 12
 
ل ف ة إلمب    http://bit.do/d7dpk إلبحبني

15-Feb ى 2017 11 19     دمحم بدر  http://bit.do/d7dpU إلغربية إلمحلة إلكبر

16-Feb إلفيوم مركز سنورس 2018 2 12     إحمد دمحم إبرإهيم http://bit.do/d7HRL 

16-Feb فهىمي غنيم 
 24 مصطح 

طإلب تربية 
 إألزهر

ي إلهرم 2017 12 20
ل ف  ة إلمب    http://bit.do/d7fYD إلجبني 

17-Feb  ي قية بمدينة أوإلد صقر  2018 2 13 سإئق   عإدل إحمد متولي إلسيد شلطر  http://bit.do/d7xbS إلشر

17-Feb 20 عإصم نإدي 
طإلب 

ي 
بجإمعة بط 
 سويف

ي سويف كلية إلطب إلبيطري 2018 1 2
 http://bit.do/d7xhr بط 

http://bit.do/d6QoZ
http://bit.do/d6Qpm
http://bit.do/d7dmF
http://bit.do/d7dnA
http://bit.do/d7dj3
http://bit.do/d7dpU
http://bit.do/d7dpU
http://bit.do/d7dpU
http://bit.do/d7dpU
http://bit.do/d7dpk
http://bit.do/d7fYD
http://bit.do/d7xbS
http://bit.do/d7xhr


18-Feb   له بمدينة كفر صقر 2018 2 14 تإجر 49 إبرإهيم دمحم مصطح قية من مب    http://bit.do/d7xi9 إلشر

18-Feb 24 بالل دمحم بكري 
كلية إأللسن 
جإمعة عسني  
 شمس

ي أبو إلنمرس 2018 2 9
له ف  ة من مب    http://bit.do/d7xkP إلجبني 

19-Feb  إسإمة دمحم إلسوإح   

طإلب 
هندسة 
إلجإمعة 
 إلكندية

13 2 2018 
ي بشإرع  من سكنه إلطالنر

 مصطح  إلنحإس بمدينة نرص
 http://bit.do/d7xrE إلقإهرة

19-Feb  حإتم إحمد سبإاي عبد   
مهندس 
 ديكور

إءة 2018 2 7 قية قوإت أمن إلزقإزيق بعد إلبر  http://bit.do/d7xsG إلشر

19-Feb 33 خإلد صالح إحمد دمحم إحمد حيدة 
مندوب 
 مبيعإت

قية مدينة أبو كببني  من 2018 2 15  http://bit.do/d7xqU إلشر

19-Feb 47 سيد إحمد بدوي 

مهندس 
كة ميإه  بشر
ب  إلشر
وإلرصف 
إلصحي 
 بإلقليوبية

 http://bit.do/d7xri إلقليوبية   2018 2 6

19-Feb إءة 2018 2 7 مدرس 57 دمحم مإهر قية قوإت أمن إلزقإزيق بعد إلبر  http://bit.do/d7xsG إلشر

19-Feb  20 معإو دمحم عىلي 
طإلب علوم 
 أزهر أسيوط

إءة 2018 2 7 قية قوإت أمن إلزقإزيق بعد إلبر  http://bit.do/d7xsG إلشر

19-Feb  ي
 19 يوسف إلسنهونى

طإلب لغإت 
 إألزهر

إءة 2018 2 7 قية قوإت أمن إلزقإزيق بعد إلبر  http://bit.do/d7xsG إلشر

20-Feb ل 2018 2 2   50 رمضإن دمحم فتح إلبإب ة إلمب   http://bit.do/d7HYJ إلجبني   

20-Feb ل 2017 10 17     سميه مإهر حزيمة ة إلمب    http://bit.do/d75YY إلبحبني

21-Feb  إلقإهرة قسم إلتجمع إلخإمس 2018 2 11 وإلد مصطح     إحمد فتحي http://bit.do/d75Rq 

21-Feb 53 حسن إلسيد بشندي 

نإئب مدير 
بنك 

إألسكندرية 
 عىل معإش

ة أكتوبر  6إلشيخ زإيد  2018 2 16  http://bit.do/d75Wt إلجبني 
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21-Feb  إحمد فتحي 
 20 مصطح 

طإلب 
بإلجإمعة 
 إلكندية

11 2 2018 
أمإم إلجإمعة إلكندية بإلتجمع 

 إألول
 http://bit.do/d75Rq إلقإهرة

22-Feb ل 2018 2 19   43 وليد عصمت خليل  http://bit.do/d754h إإلسكندرية إلمب  

24-Feb إلدقهلية مقر عمله بمدينة بلقإس 2018 2 21     إبرإهيم سإلم زعبل http://bit.do/d8g9N 

24-Feb ة إمبإبه 2018 2 2     إحمد عويس دمحم  http://bit.do/d8g6E إلجبني 

24-Feb إحمد محمود عبد إلفتإح   
طإلب 
هندسة 
 إإلسكندرية

 http://bit.do/d8g59 إإلسكندرية محطة قطإرإت سيدي جإبر  2018 2 13

24-Feb  2018 2 20     إسالم بصل 
طة دميإط بعد إخالء  مركز شر

 إلسبيل
 http://bit.do/d8g7i دميإط

24-Feb  2018 2 20     إنس إبو طبل 
طة دميإط بعد إخالء  مركز شر

 إلسبيل
 http://bit.do/d8g7i دميإط

24-Feb  2018 2 20     حنظلة إلمإذي 
طة دميإط بعد إخالء  مركز شر

 إلسبيل
 http://bit.do/d8g7i دميإط

24-Feb عىلي عوض   
ؤدإري 
 بمدرسة

ة 2018 2 21 له بقرية إلنشر  http://bit.do/d8g9N إلدقهلية من مب  

24-Feb  2018 2 20     عيىسي عبد إلرإزق 
طة دميإط بعد إخالء  مركز شر

 إلسبيل
 http://bit.do/d8g7i دميإط

24-Feb  2018 2 20     دمحم مو ي 
طة دميإط بعد إخالء  مركز شر

 إلسبيل
 http://bit.do/d8g7i دميإط

24-Feb ي إلعريش 2016 4 30     نشين ربإع
 حملة أمنية ف 

شمإل 
 سينإء

http://bit.do/d8g89 

24-Feb  2018 2 20     يإش إبو عيطة 
طة دميإط بعد إخالء  مركز شر

 إلسبيل
 http://bit.do/d8g7i دميإط

26-Feb إحمد محمود عرفإت   
طإلب زرإعة 
 إألزهر

29 11 2017 
إلسكن إلخإص لطالب جإمعة 

 إألزهر بمدينة نرص 
 http://bit.do/d8sSX إلقإهرة

26-Feb رإفت شحإته   
صإحب 
 مدرسة

ي إلصف 2014 1 13
 http://bit.do/d8sUV إلقإهرة من إلمدرسة ف 

27-Feb 22 سمر عبد إلعظيم 
طإلبة 

 بجإمعة بنهإ
 http://bit.do/d8tgc إلقليوبية   2013 10 22
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27-Feb ي سويف 2017 11 21 طإلب   عبد  دمحم صإدق
ي سوي إلطريق ؤل جإمعة بط 

 http://bit.do/d8Eec فبط 

27-Feb 2018 2 25 مدرس   دمحم شحإته 
من معهد إلحلوإت إألزهري 

 للفتيإت 
قية  http://bit.do/d8tia إلشر

1-Mar ف دمحم عىلي إلبيإع
 2017 6 3   37 إشر

من قرية محلة ديإي مركز 
 دسوق

 http://bit.do/d8Eg4 كفر إلشيخ

1-Mar  ي    حسإم إلوكيل
ل 2017 11 3 صحح   http://bit.do/d8EmB إإلسكندرية إلمب  

1-Mar أسوإن كمسني   2017 10 20 طإلب 18 عمإر http://bit.do/d8Eh2 

1-Mar  دمحم عبدإلرحمن إلبر   
طإلب طب 
 إألزهر

ل 2018 2 20  http://bit.do/d8Emo إلدقهلية إلمب  

2-Mar ي حدإئق إألهرإم 2018 2 28 صيدلي  72 جمإل عبد إلفتإح
ل ف  ة إلمب    http://bit.do/d8Ej6 إلجبني 

3-Mar  2018 3 1     إحمد مصطح  درويش 
ي عسني  
تحت بيت وإلدته ف 

 شمس 
 http://bit.do/d82rb إلقإهرة

3-Mar   ل 2018 3 1   62 حسن حسسني  http://bit.do/d82rb إلقإهرة إلمب  

3-Mar عزت غنيم   
محإوي 
ي 
 حقوفى

 http://bit.do/d82rb إلقإهرة غبني معروف 2018 3 1

3-Mar  له بؤمبإبة، 2018 3 1 محإوي    محجوب عزوز ة أثنإء عودته ؤل مب    http://bit.do/d82rb إلجبني 

4-Mar إحمد دمحم إلسوإح   
طإلب طب 
 إألزهر

13 2 2018 
ن إلشإرع بجوإر نإدي إلسكة م

 إلحديد بمدينة نرص
 http://bit.do/d82KF إلقإهرة

4-Mar  ي  http://bit.do/d9Acs إلقإهرة كإن بصحية أسإمة 2018 2 25     إحمد مروإن إلرونر

4-Mar  ي إلطريق ؤل إلعالا إلطبيفي  2018 2 25     إسإمة كمإل عبدإلصمد
 http://bit.do/d9Acs إلقإهرة ف 

4-Mar  ي  http://bit.do/d9Acs إلقإهرة كإن بصحية أسإمة 2018 2 25     عىلي وجدي إلرونر

4-Mar  إلقإهرة كإن بصحية أسإمة 2018 2 25     عمرو كمإل عبدإلصمد http://bit.do/d9Acs 

4-Mar 2018 2 5 طإلب  21 دمحم جمإل عبإس 
من محل عمله إلخإص بشإرع 

 إسكندرية 
 http://bit.do/d82yr مطروح
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4-Mar 57 دمحم منصور حسن دمحم 
موظف 
بمحطة 
 إلكهربإء

 http://bit.do/d82zm إإلسمإعيلية إلشإرع 2018 2 24

4-Mar ي عبد إلتوإب إحمد
 http://bit.do/d82yU إإلسكندرية   2018 2 10     هإن 

5-Mar 18 إحمد سعد سعد إلسعيد إحمد 
طإلب 
 هندسة

له  2018 1 10  http://bit.do/d82Tr دميإط أمإم مب  

5-Mar عبد إلعليم قرمة   
طبيب 
 بيطري

27 2 2018 
بعد ؤخالء سبيله من محكمة 

 إلزقإزيق
قية  http://bit.do/d82Wb إلشر

6-Mar  ي
   عبد إلحميد إيمن دمحم حفط 

كة  مدير شر
 أدوية

 http://bit.do/d9Ahk إإلسكندرية   2018 2 26

6-Mar  34 رإوي إنور مختإر بيووي 
موظف 
بإلقطإع 
 إلخإص

27 2 2018 
له بقرية كفر حجإزي بمدينة  مب  

ى  إلمحلة إلكبر
 http://bit.do/d9Ade إلغربية

6-Mar  19 عإمر صبحي 
طإلب جإمعة 

 طنطإ
له بقرية كفر طبولهإ مركز تال  2018 2 18  http://bit.do/d9AeX إلمنوفية مب  

7-Mar  31 إحمد رإفت جمإل إلدين محمود 

خريج كلية 
بية  إلبى
إلريإضية 
جإمعة 
 إألزهر

ي حلوإنإل 2018 2 23
ل ف   http://bit.do/d9Aej إلقإهرة مب  

7-Mar 19 إحمد دمحم سعد محجوب 
طإلب طب 
 إألزهر

1 3 2018 
له بقرية إلجدية مركز  من مب  

 رشيد
ة  http://bit.do/d9AdK إلبحبني

7-Mar  ي  23  إسإمة عطيوي خليفة شلطر
طإلب تجإرة 
 إلقإهرة

 http://bit.do/d9AdZ   كمسني  بطريق أسوإن إلقإهرة 2017 12 16

7-Mar  21 عمر رإفت جمإل إلدين محمود 

طإلب بكلية 
لغإت 
وترجمة 
جإمعة 
 إألزهر

ي حلوإن 2018 2 23
 
ل ف  http://bit.do/d9Aej إلقإهرة إلمب  

7-Mar 22 دمحم جمإل دمحم عبد إلمجيد 
طإلب زرإعة 
 إألزهر

 http://bit.do/d9Ag3 إلقإهرة أحد أحيإء مدينة إلرحإب  2017 12 20

10-Mar ي  26 يوسف دمحم دمحم إلسيد زهبني
مهندس 

كة كهربإء  بشر
ل 2017 11 10  http://bit.do/eay4j قإهرةإل إلمب  
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11-Mar  قية   2018 3 8 طإلب آدإب   إحمد دمحم حسن بيووي  http://bit.do/eay6W إلشر

11-Mar 2018 3 7     رضإ شبإنة 
له بإلمعرصة بمدينة  ، من مب  

 بلقإس 
 http://bit.do/eay32 إلدقهلية

11-Mar ي دمحم ريإن
 2017 7 27     عبدإلرحمن شوفى

عقب عودته من عمله بؤحدى 
كإت إلخإصة  إلشر

 http://bit.do/eay5t أسيوط

11-Mar ة   2017 11 30   23 عمر خإلد طه إحمد  http://bit.do/eay44 إلجبني 

11-Mar  قية   2018 3 8     دمحم حسن بيووي  http://bit.do/eay6W إلشر

11-Mar  قية   2018 3 8 طإلب حقوق   محمود دمحم حسن بيووي  http://bit.do/eay6W إلشر

13-Mar 22 عبد   دمحم صإدق 
طإلب تجإرة 
ي سويف

 بط 
ي سويف أثنإء وهإبه للجإمعة 2017 11 21

 http://bit.do/eaZJv بط 

13-Mar ل بمدينة فإرسكور  2018 1 13 مقإول 65 محروس مدحت عىلي نصإر  http://bit.do/eaZHn دميإط إلمب  

14-Mar  إإلسكندرية إلشإرع 2018 2 28 خريج تجإرة 41 بإسم دمحم عبدإلحليم http://bit.do/eaZHR 

16-Mar 37 حسن إلسيد سليمإن ربيع 
ي 
يعمل ف 
مصنع 
 مالبس

 http://bit.do/ebfQW إلقليوبية إلخإنكة 2017 12 17

16-Mar عبدإلرحمن كمإل عبدإلعزيز   
طإللب زرإعة 

 إألزهر
قية من دإخل لجإن إإلمتحإن  2017 12 9  http://bit.do/ebfF9 إلشر

16-Mar  22 محمود دمحم حسن عبدإلحميد 
خريج معهد 

ي 
 فط 

ي إلخإنكةإ 2018 3 9
 http://bit.do/ebfLj إلقليوبية لشإرع ف 

18-Mar   18 إسإمة صالح مصطح 
طإلب تجإرة 
 إلمنصورة

 http://bit.do/ebryz إلدقهلية إلجإمعة 2017 5 6

18-Mar  أسوإن   2017 3 10     إسالم خليل http://bit.do/ebfP4 

18-Mar  ي  2018 3 8   19 إسالم عرإنر
إ إلخيمة بعد إخالء  قسم شبر

 سبيله
 https://goo.gl/61XVL1 إلقليوبية

19-Mar   ة ؤمبإبه 2018 2 19     إحمد جمإل عطيه  http://bit.do/ebryj إلجبني 

19-Mar  عبدإلرحمن دمحم شعالن   
طإلب 
 هندسة

9 3 2018     http://bit.do/ebrx3 
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19-Mar ل 22 عال عبد إلحكيم قية إلجإمعة 2014 7 3 ربة مب    http://bit.do/ebrxM إلشر

19-Mar 45 دمحم عبد إللطيف 

ممرض 
بمستشح  
إألمرإض 
إلعقلية 
 بإلخإنكة

17 3 2018 
ي 
بعد إستدعإء من إألمن إلوطط 

ي ينهإ
 ف 

 http://bit.do/ebrvE إلقليوبية

19-Mar 2018 3 17 سإئق أجرة 45 محمود رشإد 
ي بعد إستدعإء من إألمن 

إلوطط 
ي ينهإ
 ف 

 http://bit.do/ebrvE إلقليوبية

19-Mar وك  http://bit.do/ebrxM إلقليوبية إلخإنكة 2018 3 9   22 محمود دمحم مبر

20-Mar  ي  2018 3 19 طإلب ثإنوي   عبد  دمحم محمود إلخزرذر
طة ديرب نجم بعد مرك ز شر

إءة  إلحصول عىل إلبر
قية  http://bit.do/ebrAN إلشر

20-Mar  2018 3 19   23 عمإد مؤمن إبرإهيم 
طة ديرب نجم بعد  مركز شر

إءة  إلحصول عىل إلبر
قية  http://bit.do/ebrAN إلشر

20-Mar  ي    محمود دمحم محمود إلخرزذر
طإلب 
صيدلة 
 أسيوط

19 3 2018 
طة ديرب نجم بعد  مركز شر

إءة  إلحصول عىل إلبر
قية  http://bit.do/ebrAN إلشر

20-Mar  2018 3 19   35 محمود ممتإز 
طة ديرب نجم بعد  مركز شر

إءة  إلحصول عىل إلبر
قية  http://bit.do/ebrAN إلشر

21-Mar ف قرديش  25 عبد إلرحمن أشر
خريج تجإرة 

 طنطإ
ي أسوإن 2018 3 10

 
 http://bit.do/ebFqB أسوإن من رحلة ف

21-Mar ي أسوإن 2018 3 10 خريج تجإرة   عبد إلرحمن قرديش
 http://bit.do/ebFqB إنأسو من رحلة ف 

22-Mar قية   2018 3 17     إحمد عإشور  http://bit.do/ebFxs إلشر

22-Mar 23 إحمد عبد إلسميع 
هندسة 
 أسيوط

ي أسوإن 2017 12 15
 
 http://bit.do/ebFs9 أسوإن من رحلة ف

22-Mar 
إحمد عبدإلسميع عبدإلفتإح 

 عبدإلرإزق
23 

هندسة 
 أسيوط

ي أسوإن 2017 12 15
 http://bit.do/ebFs9 أسوإن من رحلة ف 

22-Mar  ي
قية   2018 3 17     حسسني  إلحسيط   http://bit.do/ebFxs إلشر

22-Mar كمسني  إلشهيد إحمد حمدي 2017 9 6 طإلب 19 عبد إلرحمن عإبدين 
جنوب 
 سينإء

http://bit.do/eb3gX 
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22-Mar قية   2018 3 17     عمر غريب  http://bit.do/ebFxs إلشر

22-Mar ي قويسنإ 2018 2 27   39 نإرص عبد ربه
ل ف   http://bit.do/ebFwK إلمنوفية إلمب  

25-Mar ي عبدإلحميد
 http://bit.do/eb3oS إإلسكندرية   2018 2 26     أيمن دمحم حفط 

25-Mar خإلد غإنم   
 مهندس
 زرإاي 

 http://bit.do/eb3pm كفر إلشيخ   2018 3 22

25-Mar   ة محطة إلقطإر 2018 3 24   سنتسني   عإلية عبد  مرص  http://bit.do/eb3kC إلجبني 

25-Mar ة محطة إلقطإر 2018 3 24     عبد  دمحم مرص  مو  دمحم  http://bit.do/eb3kC إلجبني 

25-Mar ة محطة إلقطإر 2018 3 24     عمر دمحم ضيإء إلدين مو  دمحم  http://bit.do/eb3kC إلجبني 

25-Mar  ة محطة إلقطإر 2018 3 24     فإطمة دمحم ضيإء إلدين مو  دمحم  http://bit.do/eb3kC إلجبني 

26-Mar 2018 3 21   28 عبدإلرحمن دمحم عإدل 
ل وإلد زوجته   من مب  

قية  http://bit.do/eb3wq إلشر

26-Mar عمرو نإدي عبده حسسني  فرا   
طإلب كلية 
بية  إلبى

بية 2017 11 20 ي سويف كلية إلبى
 http://bit.do/eb3wT بط 

27-Mar 23 دمحم سعيد بدوي 
طإلب 
إلجإمعة 
 إلعمإلية

 https://bit.ly/2IfMiDL إلقإهرة كمسني  عىل إلدإئري 2018 1 26

28-Mar 2018 3 26   21 عمر عبد إلمقصود 
 ق أحد أحيإء مدينة إلزقإزي

قية  https://bit.ly/2GoJSly إلشر

28-Mar   23 دمحم حسسني 
طإلب معهد 
 إلعبور

26 3 2018 
 أحد أحيإء مدينة إلزقإزيق 

قية  https://bit.ly/2GoJSly إلشر

29-Mar ل بمطوبس 2018 3 24 نجإر 30 أحمد عبدإلحي عبدإلحميد عتمإن  https://bit.ly/2GpGWJO كفر إلشيخ إلمب  

29-Mar ي إلزقإزيق 2018 3 25   40 توفيق غريب عىلي غريب
 
ل ف قية إلمب    https://bit.ly/2uzOS5y إلشر

29-Mar  أسوإن   2018 3 10 سإئق 26 إلحميدخإلد صبحي عبد https://bit.ly/2uCsZTa 

29-Mar 23 طإرق رفعت عكإشة دمحم 
طإلب زرإعة 
 إألزهر

 https://bit.ly/2Gmm1TF إلقإهرة إلتجمع إلخإمس 2018 1 1
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29-Mar 55 دإلحميد عتمإنعبدإلحي عب 
 

ل بمطوبس 2018 3 24  https://bit.ly/2GpGWJO كفر إلشيخ إلمب  

29-Mar ل 35 نجالء عبدإلحي عبدإلحميد عتمإن ل بمطوبس 2018 3 24 ربة مب    https://bit.ly/2GpGWJO كفر إلشيخ إلمب  

31-Mar إلقإهرة إلشإرع 2015 1 25   35 أحمد دمحم إلسيد أحمد سعيد https://bit.ly/2uHovKO 

31-Mar ي  42 عىلي مإهر خضبني
مهندس 
ي 
 كيميإنر

 https://bit.ly/2GIa4ej إإلسكندرية   2018 3 28

31-Mar 22 دمحم عبد إلمجيد 
طإلب زرإعة 
 إألزهر

 https://bit.ly/2GI9Zav إلقإهرة إلشإرع 2017 12 20
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 ظهور بعد اختفاء
 

تإريخ 
 إلنشر 

 إإلسم
 إلنهور إإلختفإء

 إلرإبق إلمحإفنة مكإن إلنهور
 إلسنة إلشهر إليوم إلسنة إلشهر إليوم

1-Jan 2018 1 1       إبرإهيم عبد إلعظيم حإمد     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan 2018 1 1       إبو بكر عبد إلوإحد دمحم     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan 2018 1 1       إسالم دمحم إينظ سليمإن     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan  2018 1 1       إلسيد رإفت عوض     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan 2018 1 1       جمإل دمحم حسن دمحم     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan 2018 1 1       جمعة عىلي حسن إبرإهيم     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan  ي إلكردإوي عىلي
 http://bit.do/dZDuh     2018 1 1       حإزم مصطح 

1-Jan 2018 1 1       حسسني  إبرإهيم دمحم سيد     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan 2018 1 1       حمدإن نصإر حمدإن دمحم     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan 2018 1 1       خإلد حسنسني  دمحم     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan 2018 1 1       مدرزق عبد إلمحسن عىلي حإ     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan  2018 1 1       سإلم سإلم سليمإن عىلي     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan 2018 1 1       طإرق دمحم إبرإهيم يوسف     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan  2018 1 1       عبإس إبو إلعنسني  إحمد     http://bit.do/dZDuh 
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1-Jan 2018 1 1       عبد إلتوإب ربيع عوض     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan 2018 1 1       مود دمحم إحمدعبد إلحكيم مح     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan  ي
 http://bit.do/dZDuh     2018 1 1       عبد إلحليم دمحم محمود مصطح 

1-Jan 2018 1 1       عبد إلرحيم سعيد محمود إحمد     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan  2018 1 1       عبد إلعزيز دمحم سليمإن     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan  2018 1 1       عبد إلفتإح سيد إسمإعيل عىلي     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan 2018 1 1       عبد   عبد إلمنعم دمحم حجإب     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan  2018 1 1       عىلي عبد إلمحسن جمإل إلدين     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan ي دمحم إبرإهيم إل
 http://bit.do/dZDuh     2018 1 1       شحإت مصطح 

1-Jan  عىلي 
 http://bit.do/dZDuh     2018 1 1       دمحم جمعة حسسني 

1-Jan 2018 1 1       دمحم فرا عبد   عبد إلدإيم     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan  ي صديق
ي قرن 
 http://bit.do/dZDuh     2018 1 1       دمحم مصطح 

1-Jan  ي عبإس  http://bit.do/dZDuh     2018 1 1       محمود إلمليحر

1-Jan ي محمود حسسني  دمحمم
 http://bit.do/dZDuh     2018 1 1       صطح 

1-Jan ي محمود عبد إلعإل
 http://bit.do/dZDuh     2018 1 1       نور حنح 

1-Jan  2018 1 1       يإش حمودة إبرإهيم سليم     http://bit.do/dZDuh 

1-Jan 2018 1 1       لي عبد إلعإليوسف دمحم ع     http://bit.do/dZDuh 

2-Jan إلفيوم إلنيإبة 2017 12 30 2017 12 24 إحمد جمإل http://bit.do/dZHRX 

http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZDuh
http://bit.do/dZHRX


2-Jan  ي  http://bit.do/dZHRe إلدقهلية نيإبة إلمنصورة 2018 1 2 2017 12 18 حمزة إلقصطر

2-Jan إلدقهلية نيإبة إلمنصورة 2018 1 2 2017 12 18 عبد إلرحمن إلزقرد http://bit.do/dZHRe 

2-Jan  إلدقهلية نيإبة إلمنصورة 2018 1 2 2017 12 18 عبد إلرحمن يوسف http://bit.do/dZHRe 

3-Jan إبرإهيم حمودة إبرإهيم سليم                 http://bit.do/dZTby 

3-Jan إبرإهيم سلمإن دمحم عبد إلحميد                 http://bit.do/dZTby 

3-Jan لدينإحمد دمحم جمإل إ                 http://bit.do/dZTby 

3-Jan إنس دمحم محمود إبرإهيم                 http://bit.do/dZTby 

3-Jan حإمد عبد إلكريم جإد إلحق                 http://bit.do/dZTby 

3-Jan حسن عبد إلسالم محمود                 http://bit.do/dZTby 

3-Jan حسن دمحم جمعة حسإن                 http://bit.do/dZTby 

3-Jan 2018 1 3       حسسني  دمحم كإمل عيد     http://bit.do/dZTby 

3-Jan  عىلي 
 http://bit.do/dZTby                 خإلد حسسني 

3-Jan ي إسمإعيل محمود
 http://bit.do/dZTby                 عبد إلغط 

3-Jan ي إحمد
 http://bit.do/dZTby                 عىلي دمحم مصطح 

3-Jan عمرو جإبر إحمد سليم                 http://bit.do/dZTby 

3-Jan دمحم إبرإهيم دمحم سليم                 http://bit.do/dZTby 

3-Jan 
دمحم جمإل إلدين عبد إلسالم 

 حمودة
                http://bit.do/dZTby 

3-Jan دمحم عىلي نإدي عبد إلحميد                 http://bit.do/dZTby 
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3-Jan دمحم عيد بكري عبد إلعإل                 http://bit.do/dZTby 

3-Jan محمود عبد إلرإزق حسن                 http://bit.do/dZTby 

3-Jan  محمود عىلي محمود عىلي                 http://bit.do/dZTby 

3-Jan  محمود دمحم عىلي عىلي                 http://bit.do/dZTby 

7-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 3       إبرإهيم حإمد عىلي إبو إلمجد http://bit.do/d2bEe 

7-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 3       إحمد مجدي عبد إلحميد http://bit.do/d2bEe 

7-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 3       إيمن عطيه إبرإهيم مهدي http://bit.do/d2bEe 

7-Jan عىلي دمحم إلسيد 
 http://bit.do/d2bEe إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 3       حسسني 

7-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 3       صالح فهىمي عىلي سإلم http://bit.do/d2bEe 

7-Jan 
عبد إللطيف رفعت دمحم عبد 

 إلهإدي 
 http://bit.do/d2bEe إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 3      

7-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 3       عبد إلمجيد دمحم إحمد سليمإن http://bit.do/d2bEe 

7-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 3       عالء إلدين دمحم عىلي http://bit.do/d2bEe 

7-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 3       دمحم عىلي دمحم عبد ربه http://bit.do/d2bEe 

7-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 3       دمحم محمود سيد إبو زيد http://bit.do/d2bEe 

7-Jan  ي
 
 http://bit.do/d2bEe لقإهرةإ نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 3       محمود عبد   حسسني  عبد إلشإف

7-Jan   ي عبد إلمنعم حسن حسسني
 http://bit.do/d2bEe إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 3       مصطح 

7-Jan    إلقإهرة لعليإنيإبة أمن إلدولة إ 2018 1 3       نرص مإهر عمر شس http://bit.do/d2bEe 

8-Jan   جمعه حسسني  بيوو حسسني 
 http://bit.do/d2utm إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 8       مصطح 
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10-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       إبرإهيم دمحم إلسيد إلسيد http://bit.do/d2uwj 

10-Jan  ي
 http://bit.do/d2uwj إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       إحمد إبرإهيم حسط 

10-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       يمإحمد دمحم عبد إلعظيم عبد إلعظ http://bit.do/d2uwj 

10-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       إسمإعيل مرزوق إسمإعيل http://bit.do/d2uwj 

10-Jan يفحإتم دمحم  http://bit.do/d2uwj إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10        زكي إلشر

10-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       حإزم إحمد محمود عبد إلمنعم http://bit.do/d2uwj 

10-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       رمضإن عبد إلرإزق سليمإن http://bit.do/d2uwj 

10-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       طه دمحم عبد إلسالم http://bit.do/d2uwj 

10-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       عبد إلعزيز إسمإعيل إسمإعيل http://bit.do/d2uwj 

10-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       عبد   صالح قطب http://bit.do/d2uwj 

10-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       عبد   دمحم عبد إلفتإح http://bit.do/d2uwj 

10-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       عبد   محمود بكري إحمد http://bit.do/d2uwj 

10-Jan  ي عبد إلعإاي
 http://bit.do/d2uwj إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       عىلي حسط 

10-Jan   إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       عمرو عبد إلخإلق حسسني http://bit.do/d2uwj 

10-Jan  ي جمعة بيووي
 http://bit.do/d2uwj إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 10       مصطح 

11-Jan   إلقإهرة سجن طره 2018 1 11 2017 12 4 إلسعيد إبو لسني http://bit.do/d2BQf 

11-Jan إلقإهرة سجن طره 2018 1 11 2017 11 29 عبدإلعزيز إبو خشبة http://bit.do/d2BQf 

11-Jan إلقإهرة سجن طره 2018 1 11 2017 12 4 دمحم طه حمإد http://bit.do/d2BQf 
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14-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 11       إلسعيد إسمإعيل دمحم عبد إللطيف http://bit.do/d2NSx 

14-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 11       إلسيد عبد إلحميد كمإل إلدين http://bit.do/d2NSx 

14-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 11       حإمد دمحم إبو إلخبني محمود http://bit.do/d2NSx 

14-Jan قإهرةإل نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 11       حسإم إلسعيد إبو جنينة http://bit.do/d2NSx 

14-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 11       حمزة دمحم عبد إلمطلب إلسعيد http://bit.do/d2NSx 

14-Jan إلقإهرة يإبة أمن إلدولة إلعليإن 2018 1 11       سإلم عبد إلخإلق سليمإن محمود http://bit.do/d2NSx 

14-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 11       سليمإن عىلي عىلي إبو ستيت http://bit.do/d2NSx 

14-Jan يف عبد إلعإل دمحم حسإن  http://bit.do/d2NSx إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 11       شر

14-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 11       عإطف دمحم إبو زيد عبد إلمطلب http://bit.do/d2NSx 

14-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 11       د إلعزيز مدحت عبد إلعزيزعب http://bit.do/d2NSx 

14-Jan 
عبد إلعظيم عبد إلفتإح إبو 

 إسمإعيل 
 http://bit.do/d2NSx إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 11      

14-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 11       دمحم شحإته عبد إللطيف http://bit.do/d2NSx 

14-Jan  ي دمحم بيووي
 http://bit.do/d2NSx إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 11       دمحم مصطح 

21-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       إبرإهيم إبو إلعز دمحم http://bit.do/d3vX2 

21-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 20 2017 11 28 إبرإهيم طإرق عمإد نرص إلدين http://bit.do/d3vYm 

21-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       إبرإهيم عبد إلعإل محمود http://bit.do/d3vX2 

21-Jan  لقإهرةإ نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       حسن دمحم يوسف http://bit.do/d3vX2 

21-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       خإلد إحمد دمحم مسعود http://bit.do/d3vX2 
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21-Jan إلقإهرة إلعليإنيإبة أمن إلدولة  2018 1 21       رجب حسن عبد إلسالم http://bit.do/d3vX2 

21-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       سإوي دمحم عبد   محمود http://bit.do/d3vX2 

21-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 20 2017 11 8 طإرق إبرإهيم إلسيد إلسبع http://bit.do/d3mQu 

21-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       عبد إلدإيم حسن عطيه http://bit.do/d3vX2 

21-Jan يل دمحم  http://bit.do/d3vX2 إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       عبد إلرحمن سيد جبر

21-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       عبد إلرحمن دمحم رشيدي http://bit.do/d3vX2 

21-Jan 
حمن دمحم محمود إبو عبد إلر
 إلمعإاي 

 http://bit.do/d3vX2 إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21      

21-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       عبد   كمإل دمحم دمحم http://bit.do/d3vX2 

21-Jan ي إلسيد
 http://bit.do/d3vX2 إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       عمر دمحم مصطح 

21-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 20 2017 11 8 لقمإن عىلي عىلي إلجرإذي http://bit.do/d3vYw 

21-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21 2017 11 2 دمحم إلسيد إلشويحي http://bit.do/d3vX7 

21-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       دمحم عإدل عبد إلحفيظ محمود http://bit.do/d3vX2 

21-Jan  ي
 http://bit.do/d3vX2 إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       دمحم فرا عبد إلغط 

21-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       دمحم مجدي كإمل إلنجإر http://bit.do/d3vX2 

21-Jan ي عبد إلحميد
 http://bit.do/d3vX2 إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       دمحم مصطح 

21-Jan إلقإهرة ة إلعليإنيإبة أمن إلدول 2018 1 21       محمود دمحم عبد إلعزيز سليمإن http://bit.do/d3vX2 

21-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21 2017 11 2 معإو دمحم فإروق إلوزإن http://bit.do/d3vX7 

21-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 21       يحي إبرإهيم دمحم إلسعيد http://bit.do/d3vX2 
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22-Jan إإلسكندرية نيإبة مينإ إلبصل 2018 1 22       حمدي محمود إلعطإر http://bit.do/d3S6F 

22-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 22       عمر دمحم إلسيد دمحم حسسني  محرم http://bit.do/d3S6m 

22-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 22       دمحم إلسيد دمحم حسسني  محرم http://bit.do/d3S6m 

22-Jan إإلسكندرية نيإبة مينإ إلبصل 2018 1 22       د إحمد عبد إلجوإدمحمو http://bit.do/d3S6F 

24-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       حإمد دمحم حإمد محمود http://bit.do/d3TaG 

24-Jan  إلمنيإ إلنيإبة إلعإمة  2018 1 24 2018 1 21 خإلد رفعت محمود إلكووي http://bit.do/d3S9W 

24-Jan  ي
 http://bit.do/d3TaG إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       خإلد عإمر مصطح 

24-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       سعيد محسن عىلي سعيد http://bit.do/d3TaG 

24-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       سمبني عبد إلهإدي شعبإن http://bit.do/d3TaG 

24-Jan ي سإلم
 http://bit.do/d3TaG إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       سيد دمحم مصطح 

24-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       صبحي إبرإهيم إبرإهيم http://bit.do/d3TaG 

24-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       عبد إلمنعم إمإم عىلي عىلي http://bit.do/d3TaG 

24-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       عىلي سعد عبد إلرحمن http://bit.do/d3TaG 

24-Jan ي  http://bit.do/d3TaG إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       عىلي دمحم صبر

24-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       عىلي مهدي كإمل إبرإهيم http://bit.do/d3TaG 

24-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       عمر إلسيد دمحم دمحم http://bit.do/d3TaG 

24-Jan  دمحم عىلي 
 http://bit.do/d3TaG إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       مجدي حسسني 

24-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       دمحم إلسيد عبد إلهإدي http://bit.do/d3TaG 
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24-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       دمحم حسإنسني  عبد إلمطلب جبل http://bit.do/d3TaG 

24-Jan   ي حسسني
 http://bit.do/d3TaG إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       دمحم حسط 

24-Jan  ةإلقإهر نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       دمحم عبد إلسميع عىلي http://bit.do/d3TaG 

24-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       دمحم عبد   عىلي عىلي http://bit.do/d3TaG 

24-Jan ي إلصإدق إحمد
 http://bit.do/d3TaG إلقإهرة إنيإبة أمن إلدولة إلعىلي  2018 1 23       مصطح 

24-Jan ي عبد إلعإل
ي حسن مصطح 

 http://bit.do/d3TaG إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       مصطح 

24-Jan ي دمحم إلسيد دمحم
 http://bit.do/d3TaG إلقإهرة أمن إلدولة إلعليإنيإبة  2018 1 23       مصطح 

24-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       وحيد دمحم إلسيد عبد إلعإل http://bit.do/d3TaG 

24-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 23       يإش قدري حسن إحمد http://bit.do/d3TaG 

28-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       إحمد إلبدري سيد إحمد http://bit.do/d4ciB 

28-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       إحمد ديإب شعبإن http://bit.do/d4ciB 

28-Jan 
إحمد عبد إلمطلب إحمد عبد 

 إلمطلب
 http://bit.do/d4ciB إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28      

28-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       زم حإمد دمحم حمودةحإ http://bit.do/d4ciB 

28-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       حمدي جبر عإمر عىلي http://bit.do/d4ciB 

28-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       ربيع عبد إلمجيد محمود http://bit.do/d4ciB 

28-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       شعبإن عبد إلكريم إحمد http://bit.do/d4ciB 

28-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       عبد إلرحمن دمحم سيد إسمإعيل http://bit.do/d4ciB 

28-Jan ي  http://bit.do/d4ciB إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       عمرو عىلي دمحم دمحم صبر
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28-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       عمرو دمحم دمحم عبد إلوهإب http://bit.do/d4ciB 

28-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       مجدي عىلي دمحم عبد إلعزيز http://bit.do/d4ciB 

28-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       دمحم عبد   دمحم إحمد http://bit.do/d4ciB 

28-Jan  ي عىلي حسن عىلي
 http://bit.do/d4ciB رةإلقإه نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       مصطح 

28-Jan ي دمحم دمحم إلسيد
 http://bit.do/d4ciB إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       مصطح 

28-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 28       هالل عوض زيدإن http://bit.do/d4ciB 

30-Jan  إلنيإبة 2018 1 30 2018 1 21 إلمعتصم بإهلل إلسعيد جمإل   http://bit.do/d4mDk 

30-Jan ة نيإبة كردإسة  2018 1 30 2018 1 21 عبد  دمحم بدوية  http://bit.do/d4mEk إلجبني 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       إحمد إبرإهيم حسسني  محمود http://bit.do/d4nwG 

31-Jan  عىلي 
 http://bit.do/d4nwG إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       إحمد حسنسني 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       عبد إلعزيز عبد إلحليم إحمد http://bit.do/d4nwG 

31-Jan   إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       إحمد عىلي دمحم عبد http://bit.do/d4nwG 

31-Jan إهرةإلق نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       إحمد مإهر دمحم http://bit.do/d4nwG 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       جبر دمحم إبو شحإته http://bit.do/d4nwG 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       حلىمي عبد إلوإحد إبو شحإته http://bit.do/d4nwG 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       وكي محمود دمحم يوسف http://bit.do/d4nwG 

31-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       سإمح إبرإهيم جإد إلمولي http://bit.do/d4nwG 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       سيد إحمد عبد   محمود http://bit.do/d4nwG 
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31-Jan هرةإلقإ نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       سيد رفعت عوض إحمد http://bit.do/d4nwG 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       سيد عبد إلرسول محمود http://bit.do/d4nwG 

31-Jan  قإهرةإل سجن طره 2018 1 31       عإدل عبد إلحفيظ محمود وهدإن http://bit.do/d4qYi 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       عإطف عبإس إحمد http://bit.do/d4nwG 

31-Jan ي إحمد
 http://bit.do/d4nwG إلقإهرة يإنيإبة أمن إلدولة إلعل 2018 1 30       عبد إلرحمن مصطح 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       عبد إلفتإح محمود إحمد حإمد http://bit.do/d4nwG 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       عبد إلنإرص دمحم جمإل إلدين http://bit.do/d4nwG 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       عىلي إبرإهيم سليمإن http://bit.do/d4nwG 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       دمحم سيد إحمد إبو زيد http://bit.do/d4nwG 

31-Jan  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       دمحم عبد إلمطلب عىلي http://bit.do/d4nwG 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       حمد عطإ  دمحم عبد إلموجود إ http://bit.do/d4nwG 

31-Jan ي محمود
 http://bit.do/d4nwG إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30       دمحم عىلي عبد إلشإف 

31-Jan إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 2018 1 30 2017 10 7 هيثم سمبني فؤإد http://bit.do/d4nw3 

1-Feb إلقإهرة نيإبة إمن إلدولة 2018 1 24 2017 12 9 معإو دمحم فإروق إلوزإن http://bit.do/d47tT 

3-Feb  إلدقهلية نيإبة إجإ 2018 2 3 2017 11 27 إحمد إلبسطويىسي http://bit.do/d5rYs 

4-Feb 2018 2 4       إحمد إبرإهيم إحمد درويش 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb  إلدقهلية نيإبة إلمنصورة 2018 2 4 2018 1 30 إلجليل إحمد دمحم عبد http://bit.do/d5sgX 

4-Feb 2018 2 4       إحمد دمحم مسعود إبو إلعزم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة
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4-Feb 2018 2 4       إحمد دمحم مسعود كإمل 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb  نيإبة طلخإ 2018 2 4       إسإمة عإمر   http://bit.do/d5rZz 

4-Feb 2018 2 4       إسعد إحمد إبرإهيم إلحديدي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       إسمإعيل دمحم قطب عبد إلسالم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       إلهيثم سمبني فؤإد عبد إلمجيد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb ي إبرإهيم
 2018 2 4       إمسني  حسط 

ليإ بإلتجمع نيإبة إمن إلدولة إلع
 إلخإمس

 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       إيمن دمحم عبد إلحليم حإمد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb  2018 2 4       حسن حسن بيووي جمعة 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb   2018 2 4       ربيع صالح عبد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       رجب محمود ديإب 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       رمضإن عبد إلسميع عبد إلوإحد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       زكريإ فهىمي محمود إبو بكر 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       طإرق عيىسي رمضإن حسن 
إلعليإ بإلتجمع  نيإبة إمن إلدولة

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       عبإس إبو إلعنسني  محمود 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb  2018 2 4       إلوهإبعبإس محمود عبد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       عبد   إبرإهيم سلومة سليم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       عبد إلمنعم عبد   محمود 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة
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4-Feb 2018 2 4       عىلي رشيدي حإمد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       عمإر دمحم إبرإهيم دمحم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb   2018 2 4       فتحي عبد إلحميد حسسني 
ن إلدولة إلعليإ بإلتجمع نيإبة إم
 إلخإمس

 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       دمحم حسسني  عطيه 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb  2018 2 4       إلمولي دمحم سعيد عبد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb   2018 2 4       دمحم عإدل محمود حسسني 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       دمحم عيد عبد إلعإل 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       دمحم دمحم يوسف إحمد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       دمحم محمود إبرإهيم عبد إلسالم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb ي عبد إلسالم
 2018 2 4       دمحم مصطح 

إلدولة إلعليإ بإلتجمع  نيإبة إمن
 إلخإمس

 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb  2018 2 4       محمود حمودة عبد إلعزيز عيىسي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb ي مخ
 2018 2 4       تإر محمود دمحم إلسالمون 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

4-Feb 2018 2 4       نإدي عبده حسسني  فرا 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5r2C إلقإهرة

5-Feb  ي إ 2018 2 5       إسالم عرإنر  http://bit.do/d5shR إلقإهرة نيإبة شبر

5-Feb 2018 2 5       عىلي محمود إبرإهيم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nc2 إلقإهرة

5-Feb 2018 2 5        إلمتولي عوض إلمتولي دمحم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nc2 إلقإهرة

5-Feb  ي عىلي
ي لطح 
 2018 2 5       دمحم حنح 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d5Nc2 إلقإهرة
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5-Feb  2018 2 5       محمود عطإ عىلي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nc2 إلقإهرة

5-Feb 2018 2 5       محمود فتحي محمود عبد إلرحمن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 سإلخإم
 http://bit.do/d5Nc2 إلقإهرة

7-Feb  عىلي 
 2018 2 6       إبرإهيم حسسني 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb   2018 2 6       إبرإهيم عبد إلصمد حسسني 
بة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع نيإ

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb 2018 2 6       بالل عبد إلعزيز عيىسي محمود 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb 2018 2 6       جهإد رمضإن عىلي محجوب 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb 2018 2 6       سعيد دمحم سعد عبد إلجليل 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb يف رشإد عبد ربه عيسوي  2018 2 6       شر
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb  2018 2 6       عإدل دمحم إبو إلفتوح مو ي 
بإلتجمع  نيإبة إمن إلدولة إلعليإ

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb 2018 2 6       عبد إلرحمن عبد   دمحم إلجندي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb 2018 2 6       لمإن عبد إللطيفعبد إللطيف س 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb 2018 2 6       عىلي عبد إلقوى دمحم عبد إلعزيز 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb 2018 2 6       دمحم حإمد عبد إلعزيز إبرإهيم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb  ي عىلي
ي لطح 
 2018 2 6       دمحم حفط 

جمع نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلت
 إلخإمس

 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb 2018 2 6       دمحم زكريإ دمحم إسمإعيل 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb 2018 2 6       دمحم سعد دمحم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

7-Feb 2018 2 6       دمحم فإيز كمإل 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة
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7-Feb 2018 2 6       مود فتحي محمود عبد إلصمدمح 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d5Nit إلقإهرة

8-Feb إلقإهرة سجن إلعقرب 2018 1 21 2017 11 28 إبرإهيم طإرق http://bit.do/d6oBN 

8-Feb إلدقهلية نيإبة بلقإس 2018 2 7 2017 12 4 عبد   صبح يونس http://bit.do/d6opZ 

11-Feb 2018 2 11       إبرإهيم حسن سليمإن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb 2018 2 11       إبرإهيم دمحم إبرإهيم دمحم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb 2018 2 11       إحمد صإلح إبرإهيم إلسيد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG لقإهرةإ

11-Feb 2018 2 11       إحمد دمحم إبرإهيم عبد إلرحيم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb 2018 2 11       إحمد دمحم دمحم عبد إلعإل 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb 2018 2 11       إسإمة صالح دمحم سإلم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb 2018 2 11       إسإمة دمحم إبرإهيم إلدنجإوي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb 2018 2 11       إيهإب دمحم جمإل إلدين 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb 2018 2 11       تإمر فإيز حسن سليمإن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb 2018 2 11       حسن سالمة حسن إلمحالوي 
إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع نيإبة 
 إلخإمس

 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb  2018 2 11       حسن سليمإن سالمة 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb ي خإلد ع
 2018 2 11       بد إلمقصود مصطح 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb  2018 2 11       عبد إلحميد إبرإهيم دمحم إبرإهيم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb إلقإهرة نيإبة إول إلقإهرة إلجديدة  2018 2 10       عبد   دمحم محمود دمحم بطيشة http://bit.do/d6QpB 
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11-Feb 2018 2 11       عطوة سليمإن سالمة 
جمع نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلت

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb 2018 2 11       مجدي إلسيد دمحم قنإوي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb  2018 2 11       دمحم إسإمة عىلي إحمد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb 2018 2 11       دمحم إلجندي عىلي حسن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb 2018 2 11       دمحم عبد إلعإل حسن إبرإهيم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb   2018 2 11       دمحم عبد إلهإدي دمحم إمسني 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG ةإلقإهر

11-Feb 2018 2 11       دمحم عىلي إبرإهيم إلقصإص 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb   2018 2 11       دمحم دمحم عبد 
ة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع نيإب
 إلخإمس

 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb   2018 2 11       محمود غإزي دوإود حسسني 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb ي عىلي إلسيد
 2018 2 11       محمود لطح 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

11-Feb 2018 2 11       محمود دمحم خليل شور 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d6QiG إلقإهرة

14-Feb ف عبد إلقإدر  2018 2 14       إحمد إشر
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb 2018 2 14       إحمد طه حسإنسني  طه 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 لخإمسإ
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb  2018 2 13 2017 1 18 إحمد عبد إلعظيم جإد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7doD إلقإهرة

14-Feb 
 إحمد عبد إلعظيم عبد إلعظيم

 جإبر
      14 2 2018 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb 2018 2 14       إحمد دمحم سعد دمحم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb 2018 2 14       إحمد دمحم عىلي إبو بكر 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة
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14-Feb 2018 2 14       إحمد دمحم محمود عبد إلعإل 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إهرةإلق

14-Feb 2018 2 14       إسالم إبرإهيم منصور صالح 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb 2018 2 14       إسالم سيد دمحم عبد إلسالم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb 2018 2 14       خإلد عرفة رمضإن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb  2018 2 14       رمضإن دمحم عبد إلمتجىلي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb 2018 2 14       سإلم دمحم سإلم حمدإن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb  2018 2 14       سالمة سإلم حسسني  سإلم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb يف إبرإهيم عبد إلمقصود إحمد  2018 2 14       شر
لة إلعليإ بإلتجمع نيإبة إمن إلدو
 إلخإمس

 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb ي دمحم عبد إلعظيم
 2018 2 14       عبد إلغط 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb   2018 2 14        سيد عبد   حسسني  عبد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb 2018 2 14       عبد إلهإدي إبرإهيم عبد إلستإر 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb 2018 2 14       عىلي إحمد عىلي إبرإهيم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb  2018 2 14       دمحم إلسيد محمود عىلي 
إ بإلتجمع نيإبة إمن إلدولة إلعىلي 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb  2018 2 14       دمحم عإدل دمحم عبد إلمعفي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb  2018 2 14       م نإرصدمحم عبد إلحىلي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb  2018 2 14       دمحم عبد إلسميع عىلي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb 2018 2 14       دمحم عبد إلعزيز دمحم إسمإعيل 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة
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14-Feb 2018 2 14       دمحم فهيم صإلح عبإدة 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb 2018 2 14       دمحم دمحم إلسيد عبد إلمحسن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb ي دمحم عبده
 2018 2 14       دمحم هإن 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb 2018 2 14       محمود هالل إلمتولي عبد إلمجيد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

14-Feb ي دمحم خليفة
 2018 2 14       مصطح 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d7dne إلقإهرة

17-Feb ي إلحشإش
 http://bit.do/d7xa7 إلدقهلية نيإبةإجإ 2018 2 17 2018 1 8 محمود مصطح 

17-Feb إلقإهرة نيإبة إمن إلدولة إلعليإ طوإرئ  2018 2 15 2018 2 4 مصطح  إإلعرص http://bit.do/d7w4j 

18-Feb إلدقهلية نيإبة طلخإ 2018 2 18 2018 1 22 إلمعتصم بإهلل سعيد إلجمإل http://bit.do/d7xkb 

18-Feb إلدقهلية نيإبة دكرنس 2018 2 18 2018 2 3 بالل دمحم إبرإهيم زهرإن http://bit.do/d7xkb 

18-Feb إلدقهلية نيإبة طلخإ 2018 2 18 2018 1 22 عبد إلرحمن إلسعيد جمإل http://bit.do/d7xkb 

19-Feb 2018 2 19       إحمد صإبر دمحم عثمإن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb  2018 2 19       إحمد عبد إلرؤوف حسن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb  ي
 2018 2 19       إحمد دمحم حإمد عبد إلغط 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb   ي حسسني
 2018 2 19       إحمد دمحم مصطح 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb ف عبد إلقإدر حسن  2018 2 19       إشر
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb ف دمحم إحمد مسلم  2018 2 19       إشر
لتجمع نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإ

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb 2018 2 19       جمإل سإلم سليمإن عبد إلهإدي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة
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19-Feb  2018 2 19 2018 2 4 إحمدحسن إلبنإ مبإرك 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb ي عبد إلعإل حسن
 2018 2 19       حسط 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb  2018 2 19       خليفة دمحم خليفة إحمد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb  2018 2 19       سإلم سإلم عبد إلمعفي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY رةإلقإه

19-Feb  2018 2 19       طإرق إبرإهيم عىلي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb 2018 2 19       عبد إلجليل دمحم عبد إلجليل إحمد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb 2018 2 19       عىلي دمحم سالمة 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb ي سعد إلدين
 2018 2 19       عىلي مصطح 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb  2018 2 19       كمإل دمحم حإمد عىلي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb 2018 2 19       دمحم حمدي إبرإهيم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb 2018 2 19       دمحم محمود عبد إلعإل حسن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb   2018 2 19       دمحم مدحت عبد إلهإدي حسسني 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb ي مسعد
 2018 2 19       محمود دمحم هإن 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb ي إحمد رجب
 2018 2 19       مصطح 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

19-Feb 2018 2 19       مؤمن دمحم إحمد عيد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d7xsY إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       إحمد سيد إبو عوض 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb  2018 2 21       إحمد عإدل عبد إلحإفظ 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75Wg إلقإهرة

http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d7xsY
http://bit.do/d75PW
http://bit.do/d75Wg


21-Feb 2018 2 21       إحمد عبد إلعزيز إبرإهيم 
بإلتجمع  نيإبة إمن إلدولة إلعليإ

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       إحمد دمحم محمود إلحسن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75Wg إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       إيمن سعد إلدين صإبر 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       خإلد محمود محمود إحمد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75Wg إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       رمضإن حسن دمحم يوسف 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb  2018 2 21       سإمح جإد إبرإهيم عىلي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       سالمة رمضإن خميس 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       سليمإن عبد إلعزيز شحإته 
دولة إلعليإ بإلتجمع نيإبة إمن إل
 إلخإمس

 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb  ي
 2018 2 21       طإهر عبد   عبد إلغط 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb  ي  طه عىلي  2018 2 21       دمحم إلحلطر
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75Wg إلقإهرة

21-Feb ي عبد إلحميد
 2018 2 21       عالء إلدين مصطح 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       عىلي صإبر سيد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75Wg إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       كإمل إبرإهيم عىلي كإمل 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb  2018 2 21       كمإل دمحم دمحم عبد إلعإاي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       مجدي محمود سالمة 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       دمحم محمود كمإل إلدين 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75Wg إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       دمحم محمود دمحم إبو إلعال 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة
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21-Feb 2018 2 21       دمحم محمود مسعود دمحم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb   2018 2 21       محمود عبد إللطيف إحمد حسسني 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       محمود دمحم إبرإهيم دمحم 
إلدولة إلعليإ بإلتجمع نيإبة إمن 
 إلخإمس

 http://bit.do/d75Wg إلقإهرة

21-Feb ي حميدة
 2018 2 21       محمود مصطح 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb  2018 2 21       حسن إحمدمدحت دمحم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb  ي
ي فتحي حنح 

 2018 2 21       مصطح 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

21-Feb 2018 2 21       يإش عوض إحمد عوض 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75PW إلقإهرة

22-Feb 2018 2 21 2018 2 16 إلمعبى  بإهلل دمحم شمس إلدين 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d75YT لقإهرةإ

23-Feb قية نيإبة إبو حمإد 2018 2 22 2018 2 12 دمحم حسن إلدجوي  http://bit.do/d753F إلشر

25-Feb  2018 2 25       دمحم إبرإهيم دمحم عبد   صيإم 
ولة إلعليإ بإلتجمع نيإبة إمن إلد
 إلخإمس

 http://bit.do/d8s4h إلقإهرة

28-Feb   2018 2 27       إبرإهيم دمحم عبد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb 2018 2 27       هيم مرزوق إحمدإحمد إبرإ 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb ي عبد إلهإدي دمحم  2018 2 27       إحمد صبر
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb 2018 2 27       إحمد طإرق إبرإهيم زيإدة 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb  2018 2 27       إحمد دمحم عبد إلحميد 
جمع نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلت

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb  2018 2 27       إحمد دمحم عمرو إحمد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb 2018 2 27       إحمد يإش عىلي عبد إلحفيظ 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة
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28-Feb 2018 2 27       إسإمة عبد إلعظيم محمود 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb  ف عبد إلفتإح إلسيد  2018 2 27       إشر
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb  2018 2 27       إيمن إبرإهيم دمحم عبد إلمنعم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb  2018 2 27       إيهإب حمدي سيف إلنرص 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb   يف ة إلنيإبة 2018 2 28 2018 2 1 حسإم عبدإلعظيم إبرإهيم شر  http://bit.do/d8Efm إلجبني 

28-Feb 2018 2 27       حسن حفنإوي حسن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb 2018 2 27       حسسني  رمضإن عبد إلعإل 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb إلقإهرة   2018 2 28       حمدي سيف إلنرص صإلح http://bit.do/d8EiE 

28-Feb إلقإهرة   2018 2 28       ربيع حسن إسمإعيل http://bit.do/d8EiE 

28-Feb 2018 2 27       رمضإن عبد إلوإحد سعيد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb إلقإهرة   2018 2 28       عيدسإلم سليمإن محمود س http://bit.do/d8EiE 

28-Feb  2018 2 27       سيد محمود إحمد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb إلقإهرة   2018 2 28       لكصالح محمود عبد إلمإ http://bit.do/d8EiE 

28-Feb ي سعيد
 2018 2 27       عبد إلحميد دمحم مصطح 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb إلقإهرة   2018 2 28       ق سإوي عليوة عبد إلرإز http://bit.do/d8EiE 

28-Feb إلقإهرة   2018 2 28       عبد إلرحمن محمود عبد إلرحيم http://bit.do/d8EiE 

28-Feb 2018 2 27       عبد إلفتإح إلصإدق دمحم سليمإن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة
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28-Feb  2018 2 27       عبد إلمجيد عىلي دمحم عىلي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb  2018 2 27       عبد إلمحسن عىلي عىلي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb 2018 2 27       عزت محروس سإلم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb 2018 2 27       عطيه عإشور عطيه 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb 2018 2 27       عالء إحمد عىلي إبرإهيم 
إلتجمع نيإبة إمن إلدولة إلعليإ ب

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb 2018 2 27       عىلي عىلي دمحم محمود 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb إلقإهرة   2018 2 28       عىلي دمحم عبد إلوهإب http://bit.do/d8EiE 

28-Feb  2018 2 27       عمر صالح عبد إلحليم 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb 2018 2 27       مجدي إسمإعيل إسمإعيل 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb 2018 2 27       دمحم إبرإهيم سعيد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb 2018 2 27       دمحم عبد إلحليم دمحم عمرو 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb إلقإهرة   2018 2 28       دمحم عبد إلسميع دمحم عبد إلسميع http://bit.do/d8EiE 

28-Feb  2018 2 27       دمحم كمإل حمدين محمود 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb  2018 2 27       دمحم مجدي عبد إلحكيم عىلي 
ع نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجم

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb 2018 2 27       دمحم دمحم صالح حمدين 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb   2018 2 27       دمحم مو ي سعيد حسإنسني 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb    2018 2 27       محمود عإطف عبد   عبد 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8EiE
http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8EiE
http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8Ecs
http://bit.do/d8Ecs


28-Feb  2018 2 27       محمود عبد إلعزيز عبد إلعإاي 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb ي إحمد دمحم إحمد
 http://bit.do/d8EiE إلقإهرة   2018 2 28       مصطح 

28-Feb ي حإفظ دمحم
 2018 2 27       مصطح 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb ي حسسني  عليوة
 http://bit.do/d8EiE إلقإهرة   2018 2 28       مصطح 

28-Feb ي حمدي سيف إلنرص
 2018 2 27       مصطح 

نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 
 إلخإمس

 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

28-Feb 2018 2 27       هشإم يوسف رمضإن 
نيإبة إمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع 

 إلخإمس
 http://bit.do/d8Ecs إلقإهرة

4-Mar   إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       إبرإهيم دمحم حسسني http://bit.do/d82J9 

4-Mar  إلقإهرة مسنيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإ 2018 3 4       إحمد عمر جالل http://bit.do/d82J9 

4-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       إحمد دمحم إبرإهيم دمحم http://bit.do/d82J9 

4-Mar  ي  http://bit.do/d82J9 إلقإهرة إلدولة بإلتجمع إلخإمسنيإبة أمن  2018 3 4       إحمد دمحم نإذر

4-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       إسالم زيإن عبد إلعإل http://bit.do/d82J9 

4-Mar  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       تإمر سيد شفيق عىلي http://bit.do/d82J9 

4-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       جمعة إبرإهيم سليم http://bit.do/d82J9 

4-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       ين صالححسإم إلد http://bit.do/d82J9 

4-Mar  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       حسن دمحم عبد إلوهإب http://bit.do/d82J9 

4-Mar  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       حسسني  دمحم عبد إلرحمن http://bit.do/d82J9 

4-Mar  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       زكريإ دمحم عىلي http://bit.do/d82J9 

4-Mar  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       سيد عبد إلرحمن عىلي http://bit.do/d82J9 
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4-Mar  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       عبد إلحميد إحمد محمود http://bit.do/d82J9 

4-Mar  وك إحمد  http://bit.do/d82J9 إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       عبد إلرحمن مبر

4-Mar  إلقإهرة خإمسنيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إل 2018 3 4 2017 9 25 عبدإلرإزق دمحم دمحم http://bit.do/d82MT 

4-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4 2018 3 1 عزت غنيم http://bit.do/d82xX 

4-Mar  إلقإهرة ة بإلتجمع إلخإمسنيإبة أمن إلدول 2018 3 4 2018 3 1 عزوز محجوب عزوز http://bit.do/d82JE 

4-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       عىلي محسن حسن http://bit.do/d82J9 

4-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       عمرو عبد إلفتإح محمود http://bit.do/d82J9 

4-Mar   إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4 2017 7 23 محسن دمحم عبدإلخإلق عبد http://bit.do/d82MT 

4-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       مود عبد إلحليممح http://bit.do/d82J9 

4-Mar   إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       محمود عبد إلخإلق عبد http://bit.do/d82J9 

4-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4 2017 9 6 مصطح  إبرإهيم عبدإلسالم إلبإز http://bit.do/d82MT 

4-Mar ي محمود محي إبرإهيم
 http://bit.do/d82J9 إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       مط 

4-Mar  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 4       يوسف عىلي عبد إلرحمن http://bit.do/d82J9 

7-Mar ي إلمحمدى
 http://bit.do/d9AcP إلقإهرة إمسنيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخ 2018 3 6       إحمد شوفى

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       إسإمة حسسني  صإبر http://bit.do/d9AcP 

7-Mar إلقإهرة بإلتجمع إلخإمسنيإبة أمن إلدولة  2018 3 6       بالل سعيد صديق http://bit.do/d9AcP 

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 7 2018 2 28 جمإل عبد إلفتإح http://bit.do/d9AcA  

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       حإفظ عىل عىل محمود http://bit.do/d9AcP 
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7-Mar   إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 7 2018 3 1 حسن حسسني http://bit.do/d9AcA  

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       سمبني عبد إلعظيم دمحم http://bit.do/d9AcP 

7-Mar ف دمحم  http://bit.do/d9AcP إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       شإدى إشر

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       لحميد حميدة عبد إلعزيزعبد إ http://bit.do/d9AcP 

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       عبد إلرإزق دمحم دمحم إلسيد http://bit.do/d9AcP 

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       عزت سإلم عزت محروس http://bit.do/d9AcP 

7-Mar  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       عىل عيد صالح عبد إلمولي http://bit.do/d9AcP 

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       كريم جمإل دمحم سإلم http://bit.do/d9AcP 

7-Mar  ي
 http://bit.do/d9AcP إلقإهرة مسنيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإ 2018 3 6       كمإل عمإر عبد إلشإف 

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       دمحم إبرإهيم عبد إلحفيظ http://bit.do/d9AcP 

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       دمحم سليمإن عىل عبد إلفتإح http://bit.do/d9AcP 

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       دمحم عويس عبد إلخإلق http://bit.do/d9AcP 

7-Mar ي دمحم محمود ع
 http://bit.do/d9AcP إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       بد إلعإل مصطح 

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       محمود عىل إلسيد عبد إلعزيز http://bit.do/d9AcP 

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       مصطح  جمإل كإمل دمحم http://bit.do/d9AcP 

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       معإوية دمحم عبد إلعليم سالمة http://bit.do/d9AcP 

7-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       هشإم دمحم نرص http://bit.do/d9AcP 

7-Mar رةإلقإه نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 6       يإش عىل عبد إلحفيظ http://bit.do/d9AcP 
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11-Mar  ي
 http://bit.do/eay3M إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 10       إبرإهيم دمحم مصطح 

11-Mar  إلقإهرة لة بإلتجمع إلخإمسنيإبة أمن إلدو 2018 3 10       إحمد حمإد عىلي صإلح http://bit.do/eay3M 

11-Mar   إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 10       إحمد دمحم جإبر حسإنسني http://bit.do/eay3M 

11-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 10       إحمد يوسف دمحم يونس http://bit.do/eay3M 

11-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 10       جمإل عبد إلفتإح عىلي عبد إلسالم http://bit.do/eay3M 

11-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 10       حإزم دمحم محمود http://bit.do/eay3M 

11-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 10       حسن حسسني  إحمد توفيق http://bit.do/eay3M 

11-Mar 
ف دمحم إلسيد عبد  شإدي إشر

 إلحفيظ
 http://bit.do/eay3M إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 10      

11-Mar ي دمحم عبد إلحإفظ
 http://bit.do/eay3M هرةإلقإ نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 10       شوفى

11-Mar   إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 10       عالء إلدين دمحم حسسني http://bit.do/eay3M 

11-Mar إلقإهرة يإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمسن 2018 3 10       دمحم إبرإهيم عبد   إبرإهيم http://bit.do/eay3M 

13-Mar  ي
 http://bit.do/eaZJi إلقإهرة   2018 3 13       إبرإهيم إحمد إحمد مصطح 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       إحمد إدريس إبو إلعال http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       إحمد خإلد عبد إلرحمن http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       إحمد درويش عىلي إحمد http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       إحمد عبد إلحليم إحمد http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       إحمد دمحم إحمد إمإم http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       إحمد دمحم زهرة http://bit.do/eaZJi 
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13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       إحمد دمحم سإلم سإلم http://bit.do/eaZJi 

13-Mar   إلقإهرة   2018 3 13       إحمد دمحم كإمل شإهسني http://bit.do/eaZJi 

13-Mar ي سعد
 http://bit.do/eaZJi إلقإهرة   2018 3 13       إسإمة مصطح 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       إسالم خإلد سيد http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       بكري دمحمي محمود http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       جالل عبد إلفتإح جالل http://bit.do/eaZJi 

13-Mar  إلقإهرة   2018 3 13       عبد إلحليم عىلي جمإل إلدين http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       حسإنسني  طه مسعود http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       خليل عوض دمحم http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       رشإد عىلي يوسف http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       زغلول عىلي دمحم http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       سإمح زيدإن عزيز http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       سليمإن إسمإعيل دمحم سليمإن http://bit.do/eaZJi 

13-Mar ي عبد إلتوإب  http://bit.do/eaZJi إلقإهرة   2018 3 13       سهيل صبر

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       طه خليل عبد إلجليل http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       عإطف خليل إبرإهيم http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       عبد إلعزيز دمحم سليمإن http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       عبد إلعزيز دمحم دمحم إبرإهيم http://bit.do/eaZJi 
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13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       عبد إلعزيز محمود عبد إلعزيز http://bit.do/eaZJi 

13-Mar ي إلسيد
 http://bit.do/eaZJi إلقإهرة   2018 3 13       عبد إلعليم مصطح 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       عبد إلمنعم إحمد عبد إلمنعم http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       عطيه دمحم إبرإهيم دمحم http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       مجدي دمحم عبد إلجليل http://bit.do/eaZJi 

13-Mar  إلقإهرة   2018 3 13       مجدي دمحم عبد إلمولي http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       محسن دمحم حسن http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       دمحم إحمد إسمإعيل http://bit.do/eaZJi 

13-Mar  ي
 http://bit.do/eaZJi إلقإهرة   2018 3 13       دمحم إحمد عفيح 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       دمحم جمإل إبو طإلب http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إإلسكندرية نيإبة إلجمرك 2018 3 13 2018 3 2 دمحم حإمد http://bit.do/eaZHd 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       دمحم سعد دمحم http://bit.do/eaZJi 

13-Mar  إلقإهرة   2018 3 13       دمحم سعيد جبر http://bit.do/eaZJi 

13-Mar  إلقإهرة   2018 3 13       دمحم عبد إلمحسن عىلي http://bit.do/eaZJi 

13-Mar ي عبد إلدإيم
 http://bit.do/eaZJi إلقإهرة   2018 3 13       محمود مصطح 

13-Mar ي معوض عبد إلعظيم
 http://bit.do/eaZJi إلقإهرة   2018 3 13       مصطح 

13-Mar ي إحمد دمحم عبد إلعليم
 http://bit.do/eaZJi إلقإهرة   2018 3 13       هإن 

13-Mar  إلقإهرة   2018 3 13       يإش دمحم سعيد http://bit.do/eaZJi 
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13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       يحي عبد إلعظيم دمحم إحمد http://bit.do/eaZJi 

13-Mar إلقإهرة   2018 3 13       يحي دمحم إحمد إمإم http://bit.do/eaZJi 

14-Mar إلقإهرة ع إلخإمسنيإبة أمن إلدولة بإلتجم 2018 3 14       إسالم دمحم عبد إلعزيز http://bit.do/eaZLJ 

14-Mar  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 14       حسن عثمإن متولي http://bit.do/eaZLJ 

14-Mar إلقإهرة ة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمسنيإب 2018 3 14       سإلم عبد إلحي سإلم http://bit.do/eaZLJ 

14-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 14       عبد إلعليم محمود عبد إلعليم http://bit.do/eaZLJ 

14-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 14       إهيم عىلي كإمل إبر http://bit.do/eaZLJ 

14-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 14       مإزن سيد عبد إلعزيز http://bit.do/eaZLJ 

14-Mar ي عبد إلعإاي محمود
 http://bit.do/eaZLJ إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 14       دمحم مصطح 

14-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 14       محمود دمحم إلسعودي إبرإهيم http://bit.do/eaZLJ 

14-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 14 2017 11 9 معإو دمحم فإروق إلوزإن http://bit.do/ebfFM 

18-Mar إلقإهرة تجمع إلخإمسنيإبة أمن إلدولة بإل 2018 3 17       إبرإهيم دمحم حسن حسن http://bit.do/ebfQo 

18-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17       إحمد إسعد مرإد http://bit.do/ebfQo 

18-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17       إحمد دمحم عبد إلفتإح إبو إسمإعيل http://bit.do/ebfQo 

18-Mar  ف عيد زكي
 http://bit.do/ebfQo إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17       إشر

18-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17       ل إلدين دمحم حسن جمإ http://bit.do/ebfQo 

18-Mar  ي ي دمحم محمود شوربحر  http://bit.do/ebfQo إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17       شوربحر

18-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17       عىلي عيد إحمد يوسف http://bit.do/ebfQo 

http://bit.do/eaZJi
http://bit.do/eaZJi
http://bit.do/eaZLJ
http://bit.do/eaZLJ
http://bit.do/eaZLJ
http://bit.do/eaZLJ
http://bit.do/eaZLJ
http://bit.do/eaZLJ
http://bit.do/eaZLJ
http://bit.do/eaZLJ
http://bit.do/ebfFM
http://bit.do/ebfQo
http://bit.do/ebfQo
http://bit.do/ebfQo
http://bit.do/ebfQo
http://bit.do/ebfQo
http://bit.do/ebfQo
http://bit.do/ebfQo


18-Mar ي سعد
 http://bit.do/ebfQo إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17       عىلي مصطح 

18-Mar   إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17       دمحم إبرإهيم إبرإهيم حسإنسني http://bit.do/ebfQo 

18-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17       دمحم إحمد عبد إلعظيم http://bit.do/ebfQo 

18-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17       دمحم عبد إلفتإح حسن http://bit.do/ebfQo 

18-Mar إلقإهرة ولة بإلتجمع إلخإمسنيإبة أمن إلد 2018 3 17       دمحم عنبى يإش http://bit.do/ebfQo 

18-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17       دمحم مجدي عبد إلعزيز http://bit.do/ebfQo 

18-Mar  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17       مؤمن إحمد إبرإهيم http://bit.do/ebfQo 

18-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17       نإرص منصور حسن http://bit.do/ebfQo 

18-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 17        إسمإعيلهالل دمحم http://bit.do/ebfQo 

19-Mar إع
ّ
 http://bit.do/ebrAa إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       إحمد جمإل عىلي من

19-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       إحمد دمحم خإلد http://bit.do/ebryX 

19-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       إحمد دمحم محمود عبد إلعزيز http://bit.do/ebryX 

19-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       إحمد يحي عبد إلغفإر http://bit.do/ebryX 

19-Mar ي إحمد
ي دسوفى

 http://bit.do/ebryX إهرةإلق نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       إسإمة مصطح 

19-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       جمإل عبد إلفتإح دمحم http://bit.do/ebrAa 

19-Mar إلقإهرة إلدولة بإلتجمع إلخإمسنيإبة أمن  2018 3 19       حسن حسسني  إحمد توفيق http://bit.do/ebrAa 

19-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       حسن دمحم محود إسمإعيل http://bit.do/ebryX 

19-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       خإلد رجب كمإل http://bit.do/ebryX 
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19-Mar   إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19 2017 11   سعد إحمد سعد إلحسإنسني http://bit.do/ebrza 

19-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       عبد إلعزيز دمحم عبد إلعزيز http://bit.do/ebryX 

19-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       عالء إلدين منصور حسن http://bit.do/ebryX 

19-Mar  ي
 http://bit.do/ebryX إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       عمر إحمد حنح 

19-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       عوض عبد   شحإته http://bit.do/ebryX 

19-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       كإرم ضيف عبد إلرإزق http://bit.do/ebryX 

19-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       كريم جمإل صإبر http://bit.do/ebryX 

19-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       دمحم إبرإهيم عبد   إبرإهيم http://bit.do/ebrAa 

19-Mar  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       دمحم عبد إلعإل متولي http://bit.do/ebryX 

19-Mar  إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19 2017 9   دمحم محسن سويدإن http://bit.do/ebryQ 

19-Mar إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس 2018 3 19       سف دمحم عبد إلجليلدمحم يو http://bit.do/ebryX 
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عوف دولة 
 

تإريخ 
 إلنرسر 

 إلرإبق إلمحإفنة إلمكإن إلحدث

5-Jan 
سيد "طة دإر إلسالم فيه أربع شبإب محبوسسني  دون وجه حق بقسم شر  2017/  12/  14منذ يوم 

قدم أكبر من بالغ و تم عمل أكبر من تلغرإف دون أن ". منىسي و أحمد حمدي و حسإم و ؤسالم
ر جديد  يحدث  ر

طة دإر  قسم شر
 إلسالم

 http://bit.do/dZYM8 إلقإهرة

6-Jan  إلقإهرة إلمقطم إلمقطمأمن إلقإهرة يدفع بإلعمليإت إلخإصة لفض إشتبإكإت قسم http://bit.do/dZYMS 

6-Jan 

ي شهر 
يوم عىل ومة  45بعد إنتهإء مدة تجديد حبسه  12كإن من إلمقرر نظر تجديد أمر حبسه ف 

ي شهر ي
ي نيإبة أمن إلدولة إلعليإ تم إلرد إنه سيكون ف 

نإير إلقضية، وبإلسؤإل عن ميعإد إلتجديد ف 
فوجئنإ بإألمس تدإول بعض إلمعلومإت عن ؤحإلة إلقضية ؤل إلمداي إلعإم إلعسكري . 2018

 .للترصف فيهإ

 http://bit.do/dZ7vp إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة

 يوًمإ ومنعهإ من إلتحدث للمحإمسني   15مإهر _سمية#تجديد حبس   
نيإبة أمن إلدولة 

 إلعليإ
 http://bit.do/dZ7zL إلقإهرة

8-Jan ي زيإرة سجن إلعقرب
 http://bit.do/d2bCA إلقإهرة سجن إلعقرب عن تكدير إألهإلي ف 

10-Jan 
كإت إلشحن من عبور سيإرإتهإ  إلقوة إلغإشمة إلمرإبطة عىل نفق إلشهيد أحمد حمدي تمنع شر

إلمحملة بإلبضإئع للعريش، وإلقإدمه من إلمحإفظإت إألخري، حيث عإدت فإرغه دون حمل 
 سينإء_شمإل#إلبضإعه ؤلي 

  
شمإل 
 سينإء

http://bit.do/d2uz9 

11-Jan 
إلسنطة، وؤلقإء إلقبض عىل عدد من  إلسيطرة تمإمإ عىل إلموقف بعزبة إلمنشإوي إلتإبعة لمركز

ي 
ي كإنت بصدد تنفذ قرإرإت ؤخالء لألرإا 

طة إلطى ي إلشغب إلذين حإولوإ إلتصدي لقوإت إلشر مثبني
 إلمتعدى عليهإ وإلتإبعة ألمالك إلدولة

 http://bit.do/d2uDT إلغربية عزبة إلمنشإوي

13-Jan 
ي "حرمإن إلمعتقل 

بيط  بية جإمعة إلمنصورة من -طإلب بإلفرقة إلثإنية " أحمد عزت إلشر كلية إلبى
 إلجلوس إلمتحإنإته

 http://bit.do/d2N54 إلدقهلية  

14-Jan 
ف دمحم  ي بؤحإلة أورإق إلمتهم أشر

ي شحإتة تقض  ة برئإسة إلمستشإر دمحم نإذر
محكمة جنإيإت إلجبني 

ي إلقضية إلمعروفة بـعيىس
 
ي ف
 ".أحدإث كردإسة" ؤل إلمفطى

محكمة جنإيإت 
ة  إلجبني 

ة  http://bit.do/d2NSd إلجبني 

14-Jan  ي طنطإ بتهمة إختطإف مهندس
ل ورضيعهإ ف   http://bit.do/d2N3t إلغربية قسم أول طنطإ «إلتحرير»رئيس مبإحث يحتجز ربة مب  

17-Jan  إإلسكندرية إلدخيلة «إلمثلية إلجنسية»أشخإص أربعة أيإم عىل خلفية  10نيإبة إلدخيلة بإؤلسكندرية تحبس http://bit.do/d27d6 
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18-Jan ي إلسجون رغم قرإر إؤلفرإا عنهم
 
 http://bit.do/d3mxS     معتقلون ف

18-Jan  ب طة سيدى إبو غإل قإم إلضإبس بسحب إلتليفونإت من إإلقبإط وإلتعدى عليهم بإلرص  ة كفر إلدوإر ف  نقطة شر  http://bit.do/d3myz إلبحبني

21-Jan 
طة إلمتهم بإغتصإب فتإة .. عليه بعد سحله من ِقبل إألهإلي وإلقبض إلنيإبة تخىلي سبيل أمسني  إلشر

ة ي إلجبني 
 وتصويرهإ عإرية بمنطقة إلعيإط ف 

ة إلعيإط  http://bit.do/d3vWb إلجبني 

22-Jan  ب عىل أشقإء عرب وأفإرقة صبإح إليوم  http://bit.do/d3vZz إلقإهرة إلتحرير أمن مجمع إلتحرير يعتدي بإلرص 

22-Jan إلقإهرة سجن طره رئيس مبإحث طره يمنع إلزيإرة عن أحمد دومه http://bit.do/d3v7s 

26-Jan 
ي ؤخالء سبيل

قية، ف  طة أبوكببني بإلشر  27" إلحميد عىلي  أحمد عىلي عبد"تتعنت قوإت إألمن بمركز شر
إءته يوم  ي  25سنة، بإلرغم من قرإر محكمة أمن إلدولة إلعليإ ببر

 ديسمبر إلمإا 
طة أبو كببني  قية قسم شر  http://bit.do/d4bLk إلشر

27-Jan 

ته موإقع ؤخبإرية عىل لسإن مص  عىلي طه، محإوي إلمستشإر هشإم جنينة، صحة مإ نشر
إدر أمنية، نح 

ي مشإجرة بينه وبسني  قإئد سيإرة أخرى 
عن أن ؤصإبة إلرئيس إلسإبق للمركزي للمحإسبإت أتت ف 

ي « مدى مرص»وأكد طه لـ . صدمه جنينة
 . ، كإوبة«إلدإخلية»أن إلروإية، إلمنسوبة لمصإدر ف 

ً
: قإئال

طة إلتجمع إ» ي رفض مسؤولي قسم شر
، «حطى إآلنول ؤسعإف جنينة منذ إلتإسعة صبإًحإ وأليكح 

طة، ؤإل أن ضبإط إلمبإحث رفضوإ نقل جنينة ؤل  إ أنه أحرص  سيإرة ؤسعإف لقسم إلشر
ً
مضيف

 رغم إستمرإر نزيفه، ؤثر ؤصإبإته إلبإلغة، لمدة زإدت عىل سإعتسني  
 .إلمستشح 

 http://bit.do/d4bSe إلقإهرة إلتجمع إلخإمس

27-Jan 

شبإب بضمإن محل  4ر و نصف قررت محكمة جنح أمن إلدولة طوإرئ ؤخالء سبيل منذ شه
ي إآلن و هم محتجزين دون وجه 

ي هذإ إلقرإر أمن إلدولة فقرر عدم تنفيذ إلقرإر حطى
ؤقإمتهم، لم يرا 

ي هذه إلجريمة . حق دإخل قسم دإر إلسالم
 
مبإحث أمن إلدولة، مأمور قسم دإر إلسالم، "تورط ف

 ".سم دإر إلسالم، نيإبة دإر إلسالمرئيس مبإحث ق

 http://bit.do/d4cin إلقإهرة قسم دإر إلسالم 

28-Jan 
قوإت إألمن بإؤلسكندرية تعتقل إلدكتورة نىه قإسم إلمتحدثة بإسم رإبطة إهإلي إلمعتقلسني  

 بإإلسكندرية
 http://bit.do/d4ciY إإلسكندرية  

8-Feb إلقإهرة   إقتحإم منظل دمحم إلقصإص نإئب رئيس حزب مرص إلقوية http://bit.do/d6omy 

10-Feb  لهم_دمحم#عرض ي نيإبة إمن إلدولة إلعليإ  ومنع زوجته وإوإلده من إلعودة لمب  
 إلقصإص ف 

لة نيإبة أمن إلدو
 إلعليإ

 http://bit.do/d6oFV إلقإهرة

12-Feb 
ي تسليم جثمإن 

حة زينهم ف  سنة، لذويه  31" صالح إلدين ؤبرإهيم عطية عمإرة"تتعنت ؤدإرة مشر
 منذ أن أعلنت وزإرة إلدإخلية مقتله وآخرين، 

حة زينهم  http://cutt.us/fN53s إلقإهرة مشر
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12-Feb 
هر أمس إألحد #بعد ؤخالء سبيله بثمإن أيإم إعتقلت قوإت إألمن بـ 

ُ
ة، ظ إير، 11إلبحبني سمبني أحمد "فبر

، يقيم بدمنهور، وولك من مقر عمله خالل حملة  38” عبدإلحميد إلوكيل سنة، مرإقب صحي
 بهإ، وإقتإدته لجهة غبني م

ً
 .علومة حطى إآلنتطعميإت كإن مشإركإ

ة مديرية إلصحة  http://bit.do/d6Qdp إلبحبني

12-Feb 
ي 
ي منهم ؤلىلي لسة ..شإب مختفيسني  من يوم إلخميس 19ف 

إلشبإب دول مشجعسني  لنإدي إلزمإلك ف 
 مكمبش شهرين خروا من قضية وهمية

ي إلنيل
 http://bit.do/d6Qm8 إلقإهرة مركب ف 

12-Feb ي خندق إلمكس    .. بعد محإولة ؤزإلة مسإكنهم
 إألهإلي وإلحي ف 

 http://bit.do/d7dok إإلسكندرية إلمكس رصإع بسني 

13-Feb ي إلشإرع أثنإء تأديته لعمله
ي ف 
 http://bit.do/d6Qmy إلقإهرة   عقيد بإإلمن إلمركزى يعتدي عىل صحح 

17-Feb  ي  ونإئب رئيس إلحزب« أبوإلفتوح»إلتحفظ عىل حزب مرص إلقوية وأمالك
 http://bit.do/d7w5J إلقإهرة إلقرص إلعيط 

18-Feb 

قل إلمفوضسني  من زمالئهم للتفإوض مع ؤدإرة إلمصنع قوإت إألمن إقتحمت بيوت إلعمإل لتعت
وإلتوقيع بإسمهم عىل إإلتفإقيإت إلجمإعية، بعد أن كشت إلبوإبإت إلحديدية لمنإزلهم وؤصإبة 
، وأثنإء  ي

ب عليهم كمإ حدث مع إلعإمل دمحم عفيح  أشهم وعإئالتهم بإلذعر، ثم إعتدت بإلرص 
ي إلمدإهمة سقس إلعإمل دمحم عبد إلحكيم هإش

صيَب بعدة كسور ف 
ُ
فة إلدور إلثإلث وأ م من شر

 من 
ٌ
ي إلزقإزيق غبني قإدٍر عىل إلحركة وعىل شيره حرإسة

ي مستشح  إألحرإر ف 
ضلوعه ويرقد حإلًيإ ف 

طة  إلشر

إميكإ  كة سبني شر
إلبوتيه بإلعإشر من 

 رمضإن
  http://bit.do/d7xo2 

19-Feb 

إلبسإتسني  بخصوص وإقعة إحتجإز قسم إلبسإتسني  بدون وجه حق لكل _نيإبة#يوم ببالغ إل تقدمنإ إل
و حسإم إسمإعيل " جيكإ"وإحمد حمدي إلسيد " منىسي "من إسالم محمود سعد،  سيد دمحم إحمد 

ي "إبرإهيم  ي إلقضية " إلعرنر
جنح إمن دولة طوإرئ وإلمقبوض  2017لسنة  248إلسإبق محإكمتهم ف 

ي وكرى ثورة  عليهم من دإر
 
عرإيض نيإبة  2018لسنة  15قيد برقم  2017ينإير عإم  25إلسالم ف

إلبسإتسني  جدير بإلذكر أن إلشبإب صدر لصإلحهم قرإر من محكمة إلموضوع بؤخالء سبيلهم بجلسة 
وإمتنع قسم دإر إلسالم عن تنفيذ قرإر إلمحكمة وظل محتجزهم حطى قإم بنقلهم إل  2017/12/14

  قسم إلبسإتسني  

 http://bit.do/d7xqz إلقإهرة إلبسإتسني  

20-Feb إلعريش مدينة تحت إلحصإر 
شمإل 
 سينإء

http://bit.do/d75Tf 

21-Feb 

ي مدينة
ر ف  إلعريش،  أصيب خمسة أفرإد من أشة وإحدة، وتعرضت ؤحدى إلعمإرإت إلسكنية للرص 

ي بإلمدينة، أمس إلثالثإء، حسبمإ 
بمحإفظة شمإل سينإء، ؤثر سقوط عدد من إلقذإئف عىل ذي سكط 

ي أسوإق إلمحإفظة، خإصة مع تفإقم 
 
ي إلسلع إلغذإئية ف

 
قإل شهود عيإن، فيمإ ظهرت مالمح أزمة ف

ي تق
إمن مع إستمرإر إلعملية إلعسكرية إلشإملة إلطى وم بهإ إلقوإت أزمة نقص إلوقود، وولك بإلبى 

ي شمإل سينإء، لليوم إلثإلث عشر 
 
 إلمسلحة ف

 إلعريش
شمإل 
 سينإء

http://bit.do/d75Q4 
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22-Feb 
آإلف جنيه  3صدور حكم محكمة جنح أمن إلدولة طوإرىء إلدرب إألحمر، بإلسجن عإمسني  مع كفإلة 

ي إلقضية رقم 
 
، بعد تعديل «إلجرإبيع_إتحإد#»وإلمعروفة ؤعالميإ بـ  2018لسنة  1لكل متهم ف

 إلحكم للشغل وإلنفإو بدإل من إلكفإإلت 
 http://bit.do/d75YJ إلقإهرة إلدرب إألحمر

24-Feb 
ي ؤطإر إلحرم إلجديد لمطإر إلعريش

يف إلتخىلي عن مزرعته .. ف 
طلب من إلمهندس حسن خليل إلشر

ي هي مصدر رزقه إلوحيد
ة وإلطى طلب منه .. نقل للمستشح  .. ؤصإبته كآبة وحزن شديدين.. إلصغبني

ي إلعالا
 مإت إلمهندس حسن.. لكنه لم يقدر ولم يجد رغبة.. إألطبإء أن يأكل كي يسإعدهم ف 

 إلعريش
شمإل 
 سينإء

http://bit.do/d8g4m 

25-Feb 
مرص »لنإئب إلعإم إلمستشإر نبيل صإدق قرإًرإ إليوم، إألحد، بإلتحفظ عىل أموإل رئيس حزب أصدر إ
وكإنت محكمة جنإيإت إلقإهرة . آخرين، من بينهم نجله أحمد 15عبد إلمنعم أبو إلفتوح، و« إلقوية

ي «قوإئم إؤلرهإبيسني  »قد أدرجت إلقإئمة نفسهإ ضمن 
تهإ إلجريدة إلرسمية إلخميس إلمإا   .، ونشر

 http://bit.do/d8hdo إلقإهرة إلتجمع إلخإمس

26-Feb 
، حبس مدرس  طة، عىل  15قررت نيإبة مركز إلمنيإ، إإلثنسني  ه عبإرإت ضد إلجيش وإلشر يومإ، لنشر

 .«فيسبوك»صفحته بموقع إلتوإصل إإلجتمإاي 
 http://bit.do/d8sXH إلمنيإ  

28-Feb 
أبريل وحبس إلمونتبني  ٦قررت نيإبة أمن إلدولة، ضبس وؤحضإر سلىم عالء إلدين إلنإشطة بحركة 

ه " يوم ١٠٩٥سإلب "يومإ عىل ومة إلتحقيق إلنتإجهمإ فيلمإ تسجيليإ بعنوإن  ١٥طإرق زيإدة  لنشر
 إألكإويب ضد إلدولة

 http://bit.do/d8EbT إلقإهرة  

1-Mar إإلسكندرية إلعطإرين إلقبض عىل إلصحفيةوي إلصبإغ أثنإء عملهإ تقرير عن ترإم إإلسكندرية http://bit.do/d8EjL 

4-Mar 

ر، ومن : بينهإ منإزل إلموإطنسني   قيإم قوإت إألمن بهدم عدد من منإزل أهإلي مدينة إلعريش، دون مبر
إم  -3أيمن سهمود إلقصىل بشإرع حلوإن  -2أحمد جمعه منونه بجوإر مدرسة عإئشه أم إلمؤمنسني   -1

ي عليهإ وإبنتهإ معهإ
ل زمزم بح آل جرير، ثم قإموإ بإلقبض إلتعسح  كمإ قإمت قوإت . وليد بجوإر مب  
ل ألحد معتقىلي إلعريش، وهدمه بعد حرقه، 

ي إلجيش بحرق مب  
إت إألش ف  ر، لتبحى عشر دون أي مبر

ي شمإل سينإء، . إلشوإرع
طة ف  ي تقوم بهإ قوإت إلجيش وإلشر

كمإ ورد أنبإء عن حمالت قبض تعسح 
شملت إلعديد من إلسيدإت، وأضإف شهود عيإن عن تعرض هؤإلء إلسيدإت للتعذيب وإإلنتهإكإت 

ي تهدد حيإة أهإ. إلمختلفة
لي إلعريش، نتيجة إلستمرإر حصإر نقص إلغذإء من أبرز إلمشإكل إلطى
ي . إلجيش للمدينة، ومنع إلدخول أو إلخروا منهإ

إمن مع صعوبة شديدة ف  ي سينإء يبى 
مإ يحدث ف 

إلوصول إل معلومإت موثقة بمإ يحدث من إنتهإكإت، نظرإ للتعتيم إإلعالو إلكببني عمإ يحدث 
  هنإك، وإل يوجد مصدر إلي إخبإر إو رصد لمإ يحدث بشكل دقيق

 إلعريش
شمإل 
 سينإء

http://bit.do/d82Qo 

7-Mar 
إس أهالوي"ألقت أجهزة إألمن إلمرصية إلقبض عىل عدد من مشجفي إلنإدي إألهىلي من رإبطة  " ألبى

ي دوري أبطإل أ
ي مونإنإ مسإء إلثالثإء ف 

ه إلغإبون   .فريقيإعقب إنتهإء مبإرإة إلنإدي إألهىلي مع نظبني
 http://bit.do/d9AgT إلقإهرة ستإد إلقإهرة إلدولي 

8-Mar 
ي حبس إلمخرا وإلمؤلف

 
ؤهإنة : بسبب.. مشحية عن إلبطل إلمرصي سليمإن خإطر تتسبب ف

 !إلجيش
ة نإدي إلصيد  http://bit.do/d9AmF إلجبني 

http://bit.do/d75YJ
http://bit.do/d8g4m
http://bit.do/d8hdo
http://bit.do/d8sXH
http://bit.do/d8EbT
http://bit.do/d8EjL
http://bit.do/d82Qo
http://bit.do/d9AgT
http://bit.do/d9AmF


9-Mar 
ي إلشإرع حطى لو شإرع 

 
محإفظ إلقإهرة ؤدى أوإمر لرؤسإء إألحيإء أنهم لو لقوإ أي عربية كإرو مإشية ف

ي يكشوهإ قدإم أصحإبهإ  جإنطر
 http://bit.do/d9Aoa إلقإهرة  

10-Mar 
قية، إليوم إلسبت #إعتقلت قوإت إألمن بـ  زكريإ عبده عبد إلعزيز "إلمحإميإن مإرس،  10إلشر

من محكمة أبو حمإد أثنإء ممإرسة عملهمإ، وإقتإدتهمإ لجهة " يإش زكريإ عإبدين سإلم"و " مصطح  
قية. غبني معلومة حطى إآلن  .ويقيم إلمحإميسني  بمدينة إلقرين بمحإفظة إلشر

قية أبو حمإد  http://bit.do/eayY4 إلشر

11-Mar 
ي قضية جمهور إألهىلي : محإوي 

أصبح إألمر إل جدإل فيه نيإبة أمن إلدولة إلعليإ تبإشر إلتحقيقإت ف 
، وترفض إؤلفصإح عن إلتحقيق مع إلشبإب لنإ كي نتمكن من 

منذ أول أمس بدون حضور محإمسني 
 .إلحضور معهم

 http://bit.do/eay3q إلقإهرة نيإبة أمن إلدولة

14-Mar 
ي نفسه إحتجإًجإ عىل ؤهإنته هو ووإلدته من ِقبل ضبإط مركز إلغنإيم .. مإت أحمد

بعدمإ أشعل إلنإر ف 
له 18بأسيوط وإإلستيالء عىل مبلغ   ألف جنيه أثنإء مدإهمتهم لمب  

 http://bit.do/eaZK3 أسيوط مركز إلغنإيم

15-Mar 

إير ومطلع مإرس  19إلقبض عىل مإ يقرب من : إعتقإإلت عىلي طريق إإلنتخإبإت ي شهري فبر
شخص ف 

تضمن إلمقبوض عليهم ثالثة صحفيسني  وأربعة شبإب . إلجإري، بنفس إإلتهإمإت مع إختالف إلقضإيإ
ي 
ؤل جإنب إلتضييق . من أعضإء إألحزإب، بإؤلضإفة ؤل أربعة أشخإص من إلعإملسني  بإلمجتمع إلمدن 
 .عىل مرشحي إلرئإسة سوإء بإلحبس أو إلتهديد أو توجيه إإلتهإمإت إلمختلفة

 http://bit.do/eaZLz إلقإهرة  

16-Mar 
ور تفإصيل إلحإدث  ي إإلسمإعيلية فبني 

إبن رئيس مكإفحة إلمخدرإت بإإلسمإعليه يصدم رجال مدنيإ ف 
ي إلقوإت إلمسلحة بإلتعإو

طة ؤل إن إتضح إن إلقتيل يخدم ف   ن مع قسم إلشر
 http://bit.do/ebrwq إإلسمإعيلية  

18-Mar 

ي . يوم 15بإبإ خد تجديد حبس : إبنة حسن حسسني  
أحنإ معرفنإش نشوفه من يوم مإ إألمن إلوطط 

ي إلس 2خطفه من 
يوم إتمنعنإ من زيإرته ؤلىلي هو حقنإ  11جن ومرور إكبى من مإرس ورغم إيدإعه ف 

ي وإلسجن رإفض نزوره غبني بترصيح من نيإبة أمن إلدولة
إلسجن رفض ندخله أي حإجة وإل . إلقإنون 

مش فإهمه رإجل عدى إلستسني  وخطفتوه وحبسينه مإتخلونإ عىل إألقل . لبس وإل دوإ وإل إكل
 . نشوفه إو ندخله إحتيإجإته

 http://bit.do/ebfQ7 هرةإلقإ  

23-Mar ي مرص منذ سبع سنوإت. ترحيل مرإسلة إلتإيمز بعد تهديدهإ بإلمحإكمة إلعسكرية
 http://bit.do/eb3j7 إلقإهرة   يكر أنهإ مقيمة ف 

25-Mar 
ي إختطإف وإختفإء أشة بأكمل

ة حيث كإنوإ ف  هإ، أب وأم وطفلة رضيعةوإلخإل من محطة قطإر إلجبني 
ي أسيوط

 إلطريق ؤل زيإرة أقإربهم ف 
ة محطة قطإر  http://bit.do/eb3kC إلجبني 

25-Mar 

" نون أسمإء حإمد ز" إلسيدة  2018آوإر /مإرس 24إعتقلت إلسلطإت إلمرصية مسإء إليوم إلسبت 
 منذ مإ يقإرب إلعإم

ً
ي قشيإ

ي "زوجة إلمختح  لهإ من قرية " أحمد عبد إلعظيم إلدمليحر و ولك من مب  
ل و لهإ أربعة  -عإم 33-أنهإ تبلغ من إلعمر . صنصفس بمركز منوف بمحإفظة إلمنوفية و هي ربة مب  

 من إألبنإء 

ي قرية منوف
 
ل ف  http://bit.do/eb3su إلمنوفية إلمب  

26-Mar 
إشتبإكإت بسني  إلجيش و إإلهإل ف  سوهإا بسبب ؤرصإر إلجيش عىل ؤخرإا إلنسإء من إلبيوت 

 وإخذهم للمركز للضغس عىلي إلرجإل للصلح بعد معإرك بينهم وبسني  عإئالت إخري
 http://bit.do/eb3xK سوهإا  
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27-Mar 
ي إلزقإزيق عإكس وإحدة مإشيه مع جوزهإ وكإنت شإيلة إبنهإ عمره شهر ونص ف 

 
ظإبس جيش ف

 شتمتة خد إبنهإ ورمإه عىل إإلرض
قية إلزقإزيق  https://bit.ly/2pTmA0q إلشر

28-Mar 

ي سويف، للسمإح لهم بز
يإرة وويهم بعد منع قوإت إألمن إستغإثة أهإلي معتقىلي مدينة إلفشن ببط 

وأكد إألهإلي أنه تم رفض دخول . إإلنتخإبيةألهإلي إلمعتقلسني  إلسيإسيسني  ؤإل بعد إلذهإب ؤل إللجإن 
ي رؤيتهم ؤإل بعد إؤلدإلء بأصوإتهم 

، وؤظهإر إلحبر إلفسفوري للمأمور إإلنتخإبيةإلطعإم لذويهم أو حطى
 .من أجل إلسمإح لهم بإلزيإرة

ي  إلفشن
 https://bit.ly/2pQ3Ijn سويف بط 

29-Mar 
إللجإن  أمإمسنه إلشإب إلىلي عرض فيديو إلرقص  19عبد إلمحسن صإبر طإلب كليه حقوق وعنده 

ي قسم إلسالم  إلدإخلية
 !إقتحمت بيته و تم إعتقإله وهو حإليإ ف 

 https://bit.ly/2IcKWts إلقإهرة دإر إلسالم

30-Mar 
ل أحد زمالئه بعد أن قإم بتصوير فيديو  1996دمحم يإسسني  موإليد دمحم خإلد  تم إلقبض علية من مب  

ي . عىل بإب لجإن إإلنتخإبإت و بتحريض من إؤلعالوي أحمد مو 
ولم يتم إؤلعالن عن  دمحم مختح 

 .حطى إآلن إحتجإزهمكإن 
 https://bit.ly/2Gm9HHg إهرةإلق  
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