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 انجداول

 

 انقتم

 الرابط وسيلة القتل المحافظة المكان المهنة السن االسم عدد تاريخ النشر

طة دإر إلسالم عامل   موإطن 1 دٌسمبر-05  http://bit.do/cUQ7K تعذيب إلقاهرة قسم شر

ي  عامل 28 عالء رجب أحمد عويس 1 دٌسمبر-06  http://bit.do/cURan تصفية  أسيوط إلطريق إلصحرإوي إلغرب 

ي      عبدإلرحمن جمال 1 دٌسمبر-06  http://bit.do/cURce تصفية  أسيوط إلطريق إلصحرإوي إلغرب 

  زي  1 دٌسمبر-06
ي  بكالوريوس علوم  33   سيد حسسني   http://bit.do/cURce تصفية أسيوط إلطريق إلصحرإوي إلغرب 

 http://bit.do/cURce حملة أمنية شمال سيناء   طالب علوم إلمنيا 23 ؤرهابيسني   8 دٌسمبر-06

ي إلغزإلي  1 دٌسمبر-07
 http://bit.do/cURiY حملة أمنية إلقليوبية منطقة أبو  عبل   21 مصطف 

ي 12 دٌسمبر-09  http://bit.do/cURrN حملة أمنية شمال سيناء جنوب إلعريش وإلشيخ  ويد ورفح     تكفيني

ي مزرعة بمنطقة أبو شنار غرب رفح     موإطنسني   3 دٌسمبر-10
 http://bit.do/cWzeQ قذإئف مدفعية شمال سيناء ف 

 http://bit.do/cWA2E قذإئف مدفعية شمال سيناء قرية إلوفاق، جنوب مدينة رفح   42 نبيل   عودة 1 دٌسمبر-15

 http://bit.do/cWA2E قذإئف مدفعية شمال سيناء قرية إلوفاق، جنوب مدينة رفح     بسام   عودة 1 دٌسمبر-15

 http://bit.do/cWA2X قذإئف مدفعية شمال سيناء بسني  منطقة حق إلحصان وقرية إلوفاق   12 ماهر سلمي إبرإهيم 1 دٌسمبر-15

ة  أكتوبر6مدينة  مدرس لغة عربية 24   عبد إلخالق دشيشة 1 دٌسمبر-17  http://bit.do/cWFpS تصفية إلجيني 

ي ميكروباص 1 دٌسمبر-21
 
 http://bit.do/cWWKW قتل خطأ إلقاهرة منشأة نارص     موإطن ف

 http://bit.ly/2hVNOB1 تصفية إلمنوفية مركز إلسادإت   36 طارق ممي جوييي  1 دٌسمبر-24

ي  1 دٌسمبر-24
يق
 http://bit.ly/2i4VajH تصفية إلمنوفية مركز إلسادإت   24 يوسف عبد إلمقصود إلبيوف

 http://bit.ly/2iaOdjt قصف جوي شمال سيناء       مسلح 13 دٌسمبر-25
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وفاة في يكاٌ االحتجاس 

 الرابط طبيعة المرض وصف المحافظة المكان المهنة السن االسم  ااري الننرش 

 14 طفل درسممرب -02
 

طة بوإلق إلدكرور ة قسم شر ي ؤهمال إلجيني   http://bit.do/cT9jq أ مة قلبية  طط 

 36 م.  درسممرب -04
 

طة إلحوإمدية ة قسم شر ي ؤهمال إلجيني   http://bit.do/cUQ7x أ مة قلبية  طط 

 33 إ. م درسممرب -06
 

طة  فطيق   إنتحار إلغربية قسم شر
 

http://bit.do/cUReK 

 37 إلوفا أحمد سيد أبو درسممرب -07
 

 تعذيب إلبحر إألحمر قسم ثان إلغردقة
 

http://bit.do/cURjq 

 محتجز درسممرب -13
  

طة مشتول إلسوق قية مركز شر ي ؤهمال إلشر  http://bit.do/cWzdU وعكة صحية  طط 

 درسممرب -13
ي قضية إغتيال إلنائب 8إلمتهم رقم 
 ف 

   إلعام
 غيني معروف إلقاهرة سجن إلعقرب

 
http://bit.do/cWzer 

ي  درسممرب -15
طة أطفيح جزإر 53  . قرب  ة قسم شر ي ؤهمال إلجيني   http://bit.do/cWA2n تليف كبدي  طط 

 33 ع.س درسممرب -19
 

طة إلخانكة ي ؤهمال إلقليوبية قسم شر وس  ي   طط   http://bit.do/cWFs4 فيني

 أحمد ثابت نعمان درسممرب -19
  

طة عسني  شمس ي ؤهمال إلقاهرة قسم شر  http://bit.do/cWFt9 درن  طط 

 إحمد يحطني صالح درسممرب -25
  

ي سويف سجن مركز ببا
ي ؤهمال بط  ي إلجها  إلتنففي   طط 

 http://bit.ly/2icTA1R فشل ف 

طة إلفيوم تاجر 48 ربيع   عبد إلقادر درسممرب -26 ي ؤهمال إلفيوم مركز شر  http://bit.ly/2hgWy0w أمرإض إلقلب  طط 

 يمي جاد بيووي  درسممرب -29
  

ي ؤهمال إؤلسماعيلية سجن إلعزولي   http://bit.ly/2iLQdLI  متعددةأمرإض  طط 

ي  درسممرب -30
 محتجز جنابيئ

  
طة إلمقطم  غيني معروف إلقاهرة قسم شر

 
http://bit.ly/2iIEMIC 
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 انتعذيب

 تعذيب فزدي- 1

 الرابط المحافظة المكان المهنة السن االسم  ااري الننرش 

ي إلمرساه وإلخشاشنة     أهالي  درسممرب -03
 http://bit.do/cT9gy إلدقهلية قريطيق

 http://bit.do/cUQZP إلقاهرة سجن إلعقرب     طارق صبمي  درسممرب -03

 http://bit.do/cUQZY إؤلسكندرية سجن برج إلعرب       أوسام  درسممرب -03

 http://bit.do/cURbx إلقاهرة سجن إلعقرب خريج دإر إلعلوم إلقاهرة 24 إحمد غزإلي  درسممرب -06

 http://bit.do/cURch إلقاهرة سجن إلعقرب     عبدهللا شكرى درسممرب -06

 http://bit.do/cURch إلقاهرة سجن إلعقرب       عثمان درسممرب -06

 http://bit.do/cURe6 إؤلسكندرية أمن إلدولة قبطان بحري   عبد إلرحمن إلقزإ  درسممرب -06

طة ديرب نجم     عبدإلرحمن فو ي عبدإلحميد  درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم     عي فو ي عبدإلحميد  درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم       جمعه حسسني   درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم     صالال إلدين جمعه حسسني   درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم     إبرإهيم عبدإلقادر خميس درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم     حسن   بدر درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم     عمرإن   عبدإلمنعم عتمان  درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم     عمرو عيي عبدهللا درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

ي  درسممرب -08
ي إلليطيث
طة ديرب نجم       مجدي لطف  قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم     (تفاحه)إسماعيل ممدوال  درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم     محمود إمرهللا إبرإهيم  درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم     إيمن   بدوي عبدهللا  درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم     إحمد سميني بدوي عبدهللا  درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم     عيفي   عيفي عيفي  درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر
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طة ديرب نجم     بالل   عبدإلحافظ درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

ي  درسممرب -08
طة ديرب نجم     إحمد رإفت عبدإلغط  قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم     عبدإلرحمن محمود سالمة إلقزإ   درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم     عمار حامد حسسني   درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

ي 45 فهيم حامد فهيم  يدإن درسممرب -08 طة ديرب نجم مدرس إنجليني  قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم خريج هندسة إلزقا يق 24   حامد فهيم  يدإن20 درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم مدرس كومبيوتر إعدإدي 38 رضا عاطف حسن جاويش درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

طة ديرب نجم ساق وتاجر ألبان 33 محمود مصطف  عثمان إلكردي  درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

 http://bit.do/cURnA إلبحر إألحمر قسم ثان إلغردقة   37 سيد أبوإلوفا درسممرب -08

 http://bit.do/cURvX إؤلسكندرية سجن برج إلعرب     رضا عبد إلرحمن درسممرب -10

يف  درسممرب -11  http://bit.do/cWaDo إلمنوفية سجن شبسني  إلكوم     عبد إلرحمن إلشر

 http://bit.do/cWaDo إلمنوفية سجن شبسني  إلكوم       مسعد إلدجوى  درسممرب -11

 http://bit.do/cWaDo إلمنوفية سجن شبسني  إلكوم     عمار عاصم  درسممرب -11

 http://bit.do/cWaDo إلمنوفية سجن شبسني  إلكوم     مجاهد عشيبة درسممرب -11

 http://bit.do/cWaDo إلمنوفية سجن شبسني  إلكوم     طارق حسام إلدين درسممرب -11

ي قضية إغتيال إلنائب إلعام درسممرب -13
 http://bit.do/cWAYj   شكوى للمحكمة     متهم ف 

 http://bit.do/cWAXP إؤلسماعيلية قسم إلقنطرة غرب     ؤبرإهيم سليمان سالمة درسممرب -14

 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء     عبدإلرحمن حامد فهمي  درسممرب -22

 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء     عبدإلكريم حامد فهمي  درسممرب -22

 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء     أسامة عبدإلموجود  درسممرب -22

 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء     سعيد مو   درسممرب -22

 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء     أبوإلحسن حجاج  درسممرب -22

 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء     ؤبرإهيم   وحسن   درسممرب -22

 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء     محمود   درسممرب -22

 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء     عماد عنييق  درسممرب -22

 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء       عبدإلصادق  درسممرب -22
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 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء     عادل إلرفاىع  درسممرب -22

 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء       مصطف  عي  درسممرب -22

 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء     مدحت خلف فؤإد درسممرب -22

 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء     مصطف  محمود عبدإلعظيم  درسممرب -22

 http://bit.do/cWWNU   أثناء إإلختفاء     مصطف  عي   درسممرب -22

 http://bit.do/cWWPv   أثناء إإلختفاء محامً   عيي عباس درسممرب -22

 http://bit.do/cWWQ9 المنوفٌة سجن شبسني  إلكوم خرٌج دار العلوم القاهرة 24 إحمد إلغزإلي  درسممرب -23

ي  درسممرب -23  http://bit.do/cWWih القاهرة أثناء إإلختفاء     إحمد عرإب 

 http://bit.ly/2hriN97 القاهرة سجن إلعقرب     .إ.س درسممرب -26

 http://bit.ly/2hriN97 القاهرة سجن إلعقرب     .ج.م درسممرب -26

 http://bit.ly/2hriN97 القاهرة سجن إلعقرب     .ف.م درسممرب -26

 http://bit.ly/2hriN97 القاهرة سجن إلعقرب     .ت.أ درسممرب -26

 http://bit.do/cXtyW إلقاهرة إلالوغيي      عمر عيي بطيخ درسممرب -27

ي ناصف درسممرب -28
ي      إحمد حسيط 

 http://bit.ly/2hPXb25 الشرقٌة إألمن إلوطط 
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 تكديز وتعذيب جًاعي- 2

 الرابط المحافظة المكان الحدث  ااري الننرش 

 http://bit.do/cT8RZ إؤلسكندرية سجن برج إلعرب حرمان من إلمالبس إلثقيلة درسممرب -01

ب وتعليق وتعذيب وإنتهاكات جنسية درسممرب -01  http://bit.do/cT8V5 إلقاهرة سجن إلعقرب رص 

 درسممرب -02

ي 
طة ف   بدخول قرية إلمرساة إلتابعة لمركز دكرنس بمحافظة 2016 يونيو 29قامت قوإت إلشر

إلدقهلية بعدد كبيني من إلقوإت وتم ؤطالق إلخرطوش وقنابل إلدخان عيي إألهالي وإلقبض عي عدد 
كبيني منهم وتعرض إلكثيني منهم وتعرض إلكثيني منهم خاللها للصعق بالكهرباء وإلتحرش وهتك 

 وإؤلذإللإلعرض 

 http://bit.do/cT9gy إلدقهلية إلمرساة إلتابعة لمركز دكرنس 

 درسممرب -02
، وتقليل مدة إلزيارة لـ ي

يض و منع دخول إلطعام و إإلدوية للمرض   دقائق عيي 10تكدس ومنع إلييق
 عي  أسالك إلرغم من كونها 

قية سجن إلزقا يق إلعمووي   http://bit.do/cT9dy إلشر

 http://bit.do/cURbg إؤلسكندرية سجن برج إلعرب تكدير وتهديد جماىعي لمعتقيي برج إلعرب درسممرب -05

طة ديرب نجم معتقيي ديرب نجم يتعرضون لتعذيب وإنتهاكات دإخل مقار محبسهم درسممرب -08 قية سجن مركز شر  http://bit.do/cURmv إلشر

 http://bit.do/cURui إلقاهرة سجن إلعقرب حرمان من إلعالج وإلمالبس إلثقيلة أو أدوإت نظافة شخصية درسممرب -09

 http://bit.do/cURtb إلقاهرة سجن طره شديد إلحرإسة يشكون من فرط إؤلنتهاكات بمقر إحتجا هم" إلنائب إلعام إلمساعد"إلمعتقلون بقضية  درسممرب -10

 درسممرب -10
إنتهاكات وجرإئم سلطات إإلمن تتصاعد يوًما بعد إآلخر بحق إلمعتقلسني  وتوإصل جريمة إؤلهمال 
ي ؤدخال إلدوإء، وإلطعام وإلمالبس إلشتوية ما يهدد 

ي ألصحاب إألمرإض إلمزمنة وتعنت ف  إلطط 
 حياتهم بالخطر

قية سجن إلزقا يق إلعمووي   http://bit.do/cURtX إلشر

 درسممرب -11

ي "، و"  إلحوإم"تتوإصل عمليات إلتعذيب وإؤلهانة للمعتقلسني  بقيادة إلضابط  ، "عمرو خفاا 
ة منهم دإخل إلزنا ين للتضييق عليهم وإلمعاملة غيني إآلدمية  إلذين لم يكتفوإ بتكديس أعدإد كبيني
إضه عيي هذه 

ي وإلجسدي بل تعد إألمر ذلك ؤلي حبس كل من يبدي إعييق
من ؤهانة وإلتعدي إللفظ 

ي  نا ين إلتأديب كما يتم حبسه إنفرإديا
 إإلنتهاكات ف 

 http://bit.do/cWaDo إلمنوفية سجن شبسني  إلكوم
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 درسممرب -18

إلعقرب لزيادة معاناة إلمعتقلسني  ويتم منعهم من إلدخول #إلدإخلية تتالعب بسجل  يارإت أهالي 
وبعد أن يدخل إلعدد إلمقرر للزيارة من بوإبة منطقة . بحجة أنهم ليسوإ مسجلسني  بالكشف
ي حدود 

  يارإت، يفاجأ إألهالي إلمنتظرين للزيارة أمام سجن إلعقرب 10إلسجون، وإلذي أصبح ف 
ي منعت من إلدخول عيي إلبوإبة 

ي إلسجن بالمنادإة عيي أسماء بعض من تلك إألش إلطيق
بقيام موالف 
 إلرئيسية

 http://bit.do/cWFrU إلقاهرة سجن إلعقرب

 درسممرب -22
 ، دإرة معسكر قوإت إألمن بمطروال تمنع إلزيارإت وإلطعام وإلعالج عن أهالي  إلمعتقلسني  إلسياسيسني 

ي كلمة 
 "تعليمات"وبسؤإل إؤلدإرة يكون إلرد مخترصإ ف 

 http://bit.do/cWWMa مر  مطروال معسكر قوإت إألمن إلمركزي

 http://bit.ly/2ifjOOp إلقاهرة سجن إلعقرب حرمان من إلسكريات بأنوإعها وإلمالبس إلثقيلة وإألدوية درسممرب -23

ي برج إلعرب درسممرب -24
 http://bit.ly/2hohmrZ إؤلسكندرية سجن برج إلعرب إعتدإء جماىعي عي إلسجناء ف 

 درسممرب -25
ي  نا ين ضيقة بال إي مرإفق مع 

إلزيارإت ممنوعة عنهم حطيق إآلن، مع إستمرإر حبسهم إنفرإديا ف 
يض ومن إإلدوية وإلمالبس إلشتوية وإإلغطية  .تعريضهم للتجويع وحرمانهم من إلييق

  ٢سجن طره شديد إلحرإسة 

 http://bit.ly/2iw3Gvb إلقاهرة

ب عي معتقيي إلزقا يق ويقتاد بعضهم لجهة غيني معلومة درسممرب -25
قية قسم ثان إلزقا يق إألمن يعتدي بالرص   http://bit.ly/2hh3quS إلشر

 درسممرب -26
تجريد إلمعتقلسني  من إلمالبس وإألطعمة وإألدوية، وقطعوإ إلماء وإلكهرباء عن إلمعتقلسني  ؤضافة ؤل 

ي أماكن غيني معروفة، وممارسة إلتعذيب بحقهم، 
فضال عن منع إلزيارة  ؤخفاء إثنسني  من إلشباب ف 

 قسم ثاب  إلزقا يق  .عن إلمعتقلسني  

قية  http://bit.ly/2hgUVA6 إلشر

ة إلعقرب" عالء"إلباشا  درسممرب -26  http://bit.ly/2hriN97 إلقاهرة سجن إلعقرب تخصص هتك أعرإض وقتل إلمعتقلسني  | سفاال مقي 

 درسممرب -29
باسم عودة وإلشيخ حا م .  سعد إلكتاتط  و د.  بديع ود.يستمر منع د.. ألكييث من أربعة أشهر 

 إبو ؤسماعيل من  يارتهم مع إستمرإر إلمنع من ؤدخال إلطعام دون ؤبدإء أية أسباب
 http://bit.ly/2hTrrcN إلقاهرة سجن إلعقرب
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إهًال طبي في يكاٌ االحتجاس 

 الرابط المحافظة المكان الحالة السن االسم  ااري الننرش 

 http://bit.do/cT8Tm إلقاهرة سجن إلعقرب ذبحة صدرية   مسعد قطب درسممرب -01

ي قدمه إليشى ويحتاج لتدخل جرإاي  33 محمود جمعة سعد شحان درسممرب -01
 http://bit.do/cT8Jy إلقاهرة سجن إلعقرب مشاكل صحية ف 

ة سجن وإدي إلنطرون آثار إلتعذيب وإلضغط وإلسكر 31   متولي خليفة متولي  درسممرب -02  http://bit.do/cT9dp إلبحيني

 65 إلسيد مو  عيي مو  حزين درسممرب -05
وف وجلطة  إرتفاع ضغط إلدم وإلسكر، وأصيب بالغرص 

 بالعسني  
قية قسم أول إلعاشر من رمضان  http://bit.do/cUQ7R إلشر

وس  ي    ”شوكان“محمود أبو يد  درسممرب -07  http://bit.do/cURsK إلقاهرة سجن طره شديد إلحرإسة أنيميا وفيني

ي إلخولي  درسممرب -08
 62 مصطف 

يحتاج للخضوع لعملية قلب مفتوال وتركيب دعامات بشكل 
 من مرض سكر ويصاب بغيبوبة سكر

ً
ي أيضا
  عاجل كما يعاب 

 http://bit.do/cURmC إؤلسكندرية سجن برج إلعرب

ي      درسممرب -09
 http://bit.do/cURuF إلقاهرة سجن إلعقرب إلتهاب إلكبدي إلوبابيئ

 http://bit.do/cURt7 أسيوط سجن أسيوط إلعمووي  تدهور صمي شديد نتيجة إلحرمان من إلعالج   جعفر إلريدي درسممرب -10

ف درسممرب -11 ي سويف سجن مركز ببا بوإسيني  58 أحمد عبد إلمنعم مشر
 http://bit.do/cV9Hi بط 

ي إلصغيني  درسممرب -11
ي إلساق     عبدإلكريم مصطف 

 http://bit.do/cV9Hr أسيوط سجن أسيوط إلعمووي  جلطة ف 

 http://bit.do/cWziW إلقليوبية سجن إلقناطر "إلبوإسيني "يحتاج ؤل ؤجرإء عملية  45 حسن عبد إلفتاال ؤبرإهيم فرج درسممرب -14

ي إألسنان وتجاهل من ؤدإرة إلسجن 25 عبدهللا حسان دمحم الطنطاوي  درسممرب -19
 http://bit.do/cWFpt إلدقهلية سجن إلمنصورة إلعمووي  آإلم شديدة ف 

 89   مهدي عاكف درسممرب -19
 ؤجرإءعودة ؤل إلزنزإنة إإلنفرإدي بعد أقل من ساعتسني  من 

ي إلقناة إلمرإرية
 جرإحة دعامات ف 

 http://bit.do/cWWmj إلقاهرة سجن إلعقرب

 http://bit.do/cWWMn إلدقهلية سجن إلمنصورة إلعمووي  خرإج باللثة، بجانب كش أسنانه نتيجة إلتعذيب 25 عبد هللا حسان إلطنطاوي درسممرب -22

 http://bit.do/cXs3R إؤلسكندرية سجن برج إلعرب     نادي فتمي شاهسني   درسممرب -26

 http://bit.do/cXs5a إلفيوم مركز إلفيوم توإبع عملية قلب مفتوال   ربيع   عبد إلقادر درسممرب -26

 درسممرب -26
ة  أسامة عيي عميني

47 
 إلطحال وضيق 

 
 إلكبد وتضخم ف

 
س  ي وتليف ف فيني

 إلشعب إلهوإئية وضعف نظر
 
 ف

 http://bit.do/cXs5w إلغربية سجن طنطا

 http://bit.ly/2if2KKS بورسعيد  سجن بورسعيد تسوس إلعظام 46 عيي     عبد هللا درسممرب -28

ي إلعصب إلسابع 17 إحمد  يدإن درسممرب -31
 ؤصابة ف 

معسكر قوإت إألمن بكفر 
 إلدوإر

ة  http://bit.ly/2iuhxz2 إلبحيني
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اختفاء قسزي 

 الرابط المحافظة مكان االختفاء  ااري االختفاء المهنة السن االسم  ااري الننرش 

 http://bit.do/cT9iR      سنوإت3منذ      خالد عز إلدين درسممرب -01

 http://bit.do/cT8xf إلقاهرة مسجد بالمقطم 15/11/2016 مهندس كومبيوتر 31 إحمد صبمي حجا ي فرج درسممرب -01

 http://bit.do/cT8i4 مدينة نرص مقر عمله 10/8/2016 حارس عقار   هاب  سعد   عبد إلستار درسممرب -01

ي مدينة  25/8/2016 طالب علوم إلمنيا   عبد إلرحمن جمال   أحمد درسممرب -01
ة  أكتوبر6من إلطريق ؤل عمله ف   http://bit.do/cT8MT إلجيني 

 درسممرب -02
عبد إلمنعم مصطف  ؤبرإهيم 

 إلشحبور
50 

ي أول شئون هندسية 
فط 

 بمجلس مدينة إلعريش
ي بمنطقة  7/9/2015

 http://bit.do/cT9cM شمال سيناء "شمال سيناء"كمسني  أمط 

له بالمنصورة 2/12/2016 خريج  رإعة إلمنصورة   عيي تويج درسممرب -02  http://bit.do/cT9hF إلدقهلية من مي  

إتون 17/9/2016 طالب هندسة   ؤيهاب صالال إلدين عطيتو درسممرب -02 له بمساطن شيني  
 http://bit.do/cT9h2 إلقاهرة من مي 

 http://bit.do/cT9iC شمال سيناء 101كمسني  تابع للكتيبة  23/8/2015       مجاهد عبدربه حموده درسممرب -02

 درسممرب -02
عبدإلحميد     

 عبدإلسالم
 http://bit.do/cT9i3 إلقاهرة رإبعة إلعدوية 14/8/2013 طالب أ هر طنطا 24

 درسممرب -03
عبدإلمؤمن عادل عبدإلمؤمن 

 23 إلشيخ
كة  مهندس برماجيات بشر

مجيات  مصاري للي 
19/10/2016 

 http://bit.do/cUQYV إلقاهرة أثناء توجهه لعمله  بالمقطم

ي إلمطار 36 نبيل     ذز درسممرب -03
له بالمطرية 29/11/2016 عامل ف   http://bit.do/cUQZv إلقاهرة من مي  

 http://bit.do/cUQ3r     22/9/2016     إحمد نرص درسممرب -04

له بقرية إلزوإمل      50 عبد إلنارص حسن إلسيد درسممرب -05 قية بلبيس- من مي    http://bit.do/cUQ6d إلشر

ي منطقة إلتفتيش ببساتسني  إؤلسماعيلية     35 عاصم   يوسف درسممرب -05
 
له ف قية من مي    http://bit.do/cUQ6d إلشر

ي قرية أنشاص إلرمل       عاطف دياب درسممرب -05
له ف  قية من مي    http://bit.do/cUQ6d إلشر

ي  درسممرب -05
ي مزرعة دوإجن   بالل عثمان عبد إلبافيق

قية من مقر عمله 18/8/2015 عامل ف   http://bit.do/cUQ6U إلشر

 http://bit.do/cUQ6U إلفيوم من مكتبه 30/11/2016 محاوي    إحمد عيف درسممرب -05

ي قربة مطرطارس 14/8/2016       عبدإلسميع عبدإلفتاال  درسممرب -05
 
له ف قية من مي    http://bit.do/cUQ6U إلشر

ي سابق   حمدي طه درسممرب -05
 http://bit.do/cUQ6U إلفيوم إلفيوم 25/10/2016 نائب برلماب 

 http://bit.do/cUQ6U إلفيوم   27/8/2016 طالب   عبدإلرحمن   عبد إلفتاال درسممرب -05

 http://bit.do/cUQ6U إلفيوم  من قرية منشية عبدهللا 21/11/2016     عيي عبد إلعظيم درسممرب -05
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ي  درسممرب -05
   طاهرعبد هللا عبد إلغط 

مدير أحدى إلمدإرس 
 إلخاصة

11/11/2016 
 http://bit.do/cUQ6U إلفيوم من قرية  إوية إلكرإدسة

 http://bit.do/cUQ6U إلفيوم  من قرية دسيا 15/11/2016     أحمد حسن درسممرب -05

ي  درسممرب -05 ي   إلروب   http://bit.do/cUQ6U إلفيوم  من قرية ؤبجيج 16/11/2016     عي روب 

 http://bit.do/cUQ7f     4/11/2016     أحمد   حسن عبدهللا درسممرب -05

ي مدينة نرص 10/8/2015 حارس عقار   هاب  عبد إلستار درسممرب -05
 http://bit.do/cUQ9k إلقاهرة من مقر عمله ف 

ة من مكان عمله بادكو 5/12/2016     عيي حسن قاسم درسممرب -06  http://bit.do/cURac إلبحيني

ة من مكان عمله بادكو 5/12/2016     خميس كرم درسممرب -06  http://bit.do/cURac إلبحيني

ة من مكان عمله بادكو 5/12/2016     حسام قاسم درسممرب -06  http://bit.do/cURac إلبحيني

ي  درسممرب -06
ة من مكان عمله بادكو 5/12/2016     ر ق شيفر  http://bit.do/cURac إلبحيني

ة من مكان عمله بادكو 5/12/2016     مصطف  شميس درسممرب -06  http://bit.do/cURac إلبحيني

له بمدينة إلزقا يق 24/8/2013 إستشاري إلجرإحة إلعامة  59   إلسيد   ؤسماعيل درسممرب -06 قية من أمام مي    http://bit.do/cUQ9Y إلشر

ي منطقة سمسطا 4/12/2016 مدرس وتاجر دجاج 56   عبد إلوهاب درسممرب -06
له ف  ي سويف من مي  

 http://bit.do/cURa3 بط 

ة من قسم بوإلق إلدكرور بعد إخالء سبيلهم 29/11/2016     حسانسني  ؤبرإهيم حسانسني   درسممرب -06  http://bit.do/cURcm إلجيني 

ة من قسم بوإلق إلدكرور بعد إخالء سبيلهم 29/11/2016     ناا    منصور عبدإلعال درسممرب -06  http://bit.do/cURcm إلجيني 

ة من قسم بوإلق إلدكرور بعد إخالء سبيلهم 29/11/2016     عبدإلرحمن عيي عبدإلرحمن درسممرب -06  http://bit.do/cURcm إلجيني 

ة من قسم بوإلق إلدكرور بعد إخالء سبيلهم 29/11/2016     وإئل أحمد محمود مصطف   درسممرب -06  http://bit.do/cURcm إلجيني 

وك   عيي عيي  درسممرب -06 ة من قسم بوإلق إلدكرور بعد إخالء سبيلهم 29/11/2016     مي   http://bit.do/cURcm إلجيني 

ة من قسم بوإلق إلدكرور بعد إخالء سبيلهم 29/11/2016     سيد عبدإلنط    عيي  درسممرب -06  http://bit.do/cURcm إلجيني 

ي أحمد أحمد درسممرب -06 ة من قسم بوإلق إلدكرور بعد إخالء سبيلهم 29/11/2016     محمود صي   http://bit.do/cURcm إلجيني 

ة من قسم بوإلق إلدكرور بعد إخالء سبيلهم 29/11/2016     عبدهللا   عبدربه عبدهللا درسممرب -06  http://bit.do/cURcm إلجيني 

ة من قسم بوإلق إلدكرور بعد إخالء سبيلهم 29/11/2016     خالد فو ي   إبرإهيم درسممرب -06  http://bit.do/cURcm إلجيني 

 http://bit.do/cURig     28/8/2016 مندوب مبيعات   أحمد عبد هللا   عيي  درسممرب -06

 http://bit.do/cURfU     4/12/2016 طالب ثانوي   إبرإهيم عبدإلمحسن رشاد درسممرب -06

 http://bit.do/cURfU     4/12/2016     ياش عاطف عبدإلمجيد درسممرب -06

 http://bit.do/cURfU     4/12/2016     عبدهللا عاطف عبدإلمجيد درسممرب -06
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ف إحمد درسممرب -06  http://bit.do/cURfU     4/12/2016     عبدهللا إشر

 http://bit.do/cURfU     4/12/2016 موالف   هشام سيد طه درسممرب -06

 درسممرب -06
رمضان شعبان عبدإلعزيز فخر 

 موالف   إلدين
4/12/2016 

    http://bit.do/cURfU 

 http://bit.do/cURfU     4/12/2016     عبدهللا  ينهم عبدإلعااي  درسممرب -06

   طارق   إحمد عايش درسممرب -06
مدرس باإل هر و صاحب 
 محل أدوإت كهربائية

4/12/2016 
    http://bit.do/cURfU 

 http://bit.do/cURfU     4/12/2016     حا م إحمد محرم درسممرب -06

 http://bit.do/cURfU     4/12/2016 صاحب ورشة إلوميتال   طارق يمي سعد درسممرب -06

 http://bit.do/cURhv     22/6/2016 طالب بكلية إلهندسة   محمود رمضان شاففي  درسممرب -07

 http://bit.do/cURhH     3/12/2016 خريج تجارة   سعيد عبد إلعظيم هالل درسممرب -07

له 3/11/2016   أعمال ؤدإرةخريج نظم و      إحمد   عبد إلعظيم درسممرب -07  http://bit.do/cURhM   من أمام مي  

له 29/11/2016     عبد إلفتاال   محمود درسممرب -07  http://bit.do/cURic   من مي  

ي  30 أحمد   حسن عبد هللا درسممرب -07
 http://bit.do/cURp2   من إلشارع 4/11/2016 محاسب قانوب 

 http://bit.do/cURqS     25/10/2016     يوسف عيي عبدإلرحمن درسممرب -07

ي مركز مشتول إلسوق 29/10/2016 طالب  رإعة إأل هر   حذيفة رشاد درسممرب -08
 
له إلكائن ف قية من مي    http://bit.do/cURr2 إلشر

له 31/10/2016 طالب هندسة   بكر نبيل درسممرب -08 قية من مي    http://bit.do/cURr2 إلشر

له 29/10/2016 طالب بكلية إلدعوة      إلسعدب   درسممرب -08 قية من مي    http://bit.do/cURr2 إلشر

له 29/10/2016     عبد إلرحمن كمال درسممرب -08 قية من مي    http://bit.do/cURr2 إلشر

ة من مقر عمله 28/11/2016     إنس جمال سعد خليفة درسممرب -08  http://bit.do/cURmd إلبحيني

   أحمد عمر مكرم عيي  درسممرب -08
طالب إلمعهد إلعالي للهندسة 

 وإلتكنولوجيا
  

 http://bit.do/cURmV كفر إلشيخ ”بلطيم“كمسني  ببلدة 

يف درسممرب -08  http://bit.do/cURns   من دإخل وحدته إلعسكرية 2/1/2016       فو ي ؤبرإهيم شر

ي  درسممرب -08 إ إلخيمة 24/10/2016 طالب بمعهد تمريض 21 ؤسالم عرإب  له بشي   
 http://bit.do/cURoB إلقليوبية أمام محيط مي 

ي  درسممرب -08 ي  31 أحمد عرإب 
إ إلخيمة حسني  كان يسأل عن شقيقه 24/10/2016 كهربابيئ  http://bit.do/cURoB إلقليوبية من قسم شي 

 http://bit.do/cURo3     21/10/2015     خالد   إلعبد   سليمان درسممرب -08
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 http://bit.do/cURo8     14/11/2016     ؤبرإهيم   حسن درسممرب -08

ي نصار درسممرب -08
إلعبد 7/10/2015      طارق محمود شوفيق  http://bit.do/cURpr شمال سيناء من كمسني  بييئ

 http://bit.do/cURpy   من أمام مقر عمله 25/9/2016 مهندس كهرباء   رإوي سيد محمود إبرإهيم درسممرب -08

 http://bit.do/cURrU أسوإن من محل عمله 30/9/2016 طالب آدإب أسوإن   إحمد عبد إلحكيم عيي   درسممرب -09

 27 عبد إلفتاال محمود درسممرب -10

ي للدروس 
معلق صوبيق
 إلتعليمية

29/11/2016 
ي عسني  شمس

له ف   http://bit.do/cURs5 إلقاهرة من مي  

ي  درسممرب -11
وك عي إلصوفاب  إءة 28/10/2016     مي  ة قسم إلورإق بعد إلحكم بالي   http://bit.do/cV9HG إلجيني 

إءة 28/10/2016     عماد ؤبرإهيم حسنسني  مرإد درسممرب -11 ة قسم إلورإق بعد إلحكم بالي   http://bit.do/cV9HG إلجيني 

ي  درسممرب -11
إءة 28/10/2016     عبده   إلسالموب  ة قسم إلورإق بعد إلحكم بالي   http://bit.do/cV9HG إلجيني 

 http://bit.do/cV9HQ إلقاهرة من إلطريق إل ميت غمر من إلقاهرة 9/9/2016 طالب هندسة إأل هر 26 دمحم وجدي علً شرٌنط درسممرب -11

 http://bit.do/cWaJ7 إلمنوفية بالقرب من منزله فً منوف 8/12/2016 بكالوريوس هندسة  رإعية 26 دمحم أبو رواش دمحم الدعوشً درسممرب -12

 http://bit.do/cWaND   من وحدته بالجٌش  7/12/2016 مجند 23 شمس خالد البردٌنى درسممرب -12

 http://bit.do/cWaNu إلقليوبية من منزله بمنطقة الخصوص  3/11/2016 طالب معهد بنها 20 عيي   عيي  درسممرب -12

قية من أمام منزله فً مركز منٌا القمح 26/11/2016 طالب   خالد علً عبدالرحٌم درسممرب -12  http://bit.do/cWaNT إلشر

ي عسني  شمس 27/12/2015 محاسب  48 دمحم جمعه ٌوسف عفٌفً  درسممرب -12
ل ف   http://bit.do/cWaN4 إلقاهرة من مي  

 http://bit.do/cWzdt     24/8/2016 طالب تجارة إأل هر     عي عبدإلحميد إلبكرى درسممرب -13

ي محلة  ياد 2/11/2016     معاذ إحمد إلمتولي  درسممرب -13
 
له ف  http://bit.do/cWAW7 إلغربية من مي  

 درسممرب -13

إحمد محمود إحمد   
ي 
 32 عفيف 

كة بيبفي 
مدير ؤمدإد بشر

 بفرع مدينة نرص
11/12/2016 

ي إلسادس من أكتوبر
 
له ف ة من مي    http://bit.do/cWAZc إلجيني 

ي محل سمك 28 فتمي   إلسيد إلمعاميي  درسممرب -14
 
ي مدينة نرص 6/12/2016 عامل ف

 
 http://bit.do/cWAZv إلقاهرة من مقر عمله ف

 درسممرب -14
ي ؤسماعيل 

ؤسماعيل عبدإلغط 
 طالب هندسة إأل هر   هيبة

9/9/2016 
ي مدينة نرص

ل ف   http://bit.do/cWAZ4 إلقاهرة من إلمي  

ي مدينة نرص 9/9/2016 طالب علوم إأل هر   هيثم فتمي أحمد إلشنديدي درسممرب -14
 
ل ف  http://bit.do/cWAZ4 إلقاهرة من إلمي  

يعة وقانون   عبدهللا عصام درسممرب -14  http://bit.do/cWAYJ     27/11/2016 طالب شر

ي كفر أباالة 12/11/2016 طالب كلية أصول إلدين 22 عبدهللا   جمعة درسممرب -14
ل ف  قية من إلمي    http://bit.do/cWAYQ إلشر

ي  درسممرب -14
ى 9/11/2016   24 عبدإلرحمن عبدهللا   إليماب   http://bit.do/cWAZB إلغربية من إلشارع من إلمحلة إلكي 
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 http://bit.do/cWAZK أسوإن   14/6/2016 طالب هندسة أسيوط   محمود أحمد ماجد درسممرب -14

 http://bit.do/cWA2S   من دإخل وحدته إلعسكرية 14/12/2016 مجند   وليد سعد درسممرب -15

ي  درسممرب -15
ديط   http://bit.do/cWA2S   من دإخل وحدته إلعسكرية 6/12/2016 مجند   شمس خالد إلي 

ي إمبابة 14/4/2012   24 محمود ماهر مرإد إحمد  درسممرب -15
ة أثناء عودته من إلعمل ف   http://bit.do/cWA28 إلجيني 

 22 عمرو جمال حسن درسممرب -15
طالب بكلية إإلعالم جامعة 

 مرص
5/12/2016 

ي مدينة نرص
 http://bit.do/cWA3h إلقاهرة سكن إلطالب ف 

 http://bit.do/cWA3D إلمنيا من محطة إلقطار 14/11/2016 طالب دإر علوم إلمنيا     إلسيد عبدإلمتجيي يوسف درسممرب -15

 طالب ثانوي 18 شاكر عثمان بن عفان درسممرب -16
20/9/2016 

 من شاليه بمنطقة إلبوسيط
مر  
 http://bit.do/cWA3S مطروال

       مبارك إبو إلحمد عطيتو درسممرب -16
20/9/2016 

 من شاليه بمنطقة إلبوسيط
مر  
 http://bit.do/cWA38 مطروال

  طالب معهد إأللسن للغات 19 عي سعيد عي عطيتو درسممرب -16
20/9/2016 

 من شاليه بمنطقة إلبوسيط
مر  
 http://bit.do/cWA4a مطروال

 درسممرب -16

عبد إلرحمن   عبدإلفتاال 
 طالب تربية إأل هر   عبد هللا

25/8/2016 
 http://bit.do/cWA4d إلقاهرة أثناء توجهه إلي إلجامعة

 http://bit.do/cWFkK   من إلجامعة 14/12/2016     عابد إلطبالوي درسممرب -17

ي كردإسة 4/12/2016   51 محمود إلدوال درسممرب -17
ل ف  ة من إلمي    http://bit.do/cWFkS إلجيني 

ة كمسني  مرور  12/12/2016 طالب هندسة     عبد إلتوإب درسممرب -17  http://bit.do/cWFk6 إلجيني 

 http://bit.do/cWFmR   من إلشارع 18/10/2014     عيي جمال محمود درسممرب -18

طة فاقوس بعد إخالء سبيله   طالب هندسة إلزقا يق 24 إحمد ناصف درسممرب -18 قية من مركز شر  http://bit.do/cWFmh إلشر

كة خاصة   عبدإلفتاال   محمود سيد ندإ درسممرب -19 ي شر
 
ي عسني  شمس 29/11/2016 مةالف ف

 
له ف  http://bit.do/cWFo8 إلقاهرة من مي  

ي ر ق درسممرب -19 ة  أكتوبر6من مقر عمله بمدينة  29/9/2016 مهندس  رإىعي  25 عبد هللا عمر عبد إلنط   http://bit.do/cWFpd إلجيني 

لها بدمنهور 3/12/2016 خرٌجة معهد فنً صناعً 23 آٌة مسعد رزق مسلم حجاب درسممرب -19 ة من مي    http://bit.do/cWFqn إلبحيني

ي إلمنصورة 16/12/2016 طالب طب 23 إحمد محمود متولي  درسممرب -19
 http://bit.do/cWFqx إلدقهلية كمسني  ف 

 http://bit.do/cWFrk     8/9/2016 طالب جامفي    إحمد نادر درسممرب -19

ي طنطا 17/12/2016 طالب هندسة طنطا   إنس مصطف  خفاا   درسممرب -19
 http://bit.do/cWWh3 إلغربية من أمام إلكلية ف 

طة 16/12/2016 طالب طب إسنان إلمنصورة   إحمد   متولي  درسممرب -20  http://bit.do/cWWih إلدقهلية كمسني  شر
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ي  درسممرب -20 ي بنها 25/10/2016 طالب تمريض ببنها   إسالم عرإب 
ل ف   http://bit.do/cWWih إلقليوبية من إلمي  

ي  درسممرب -20
 http://bit.do/cWWkt إلقاهرة من إلطريق ؤل إلعمل 24/8/2016 صيدلي  28 إحمد حساب 

 23   عبد إلحميد إلبكري درسممرب -20
طالب تجارة إأل هر بنجع 

 حمادي
24/8/2016 

 http://bit.do/cWWkt إلقاهرة من أحد شوإرع إلقاهرة

ي  درسممرب -20
كة مقاوإلت  26 إحمد منيني إلدسوفيق ي شر

 http://bit.do/cWWhM أسيوط من محطة قطار أسيوط 15/12/2016 يعمل ف 

ل شقيقته بالسيدة  ينب 25/11/2016 خريج  رإعة إأل هر 23 ؤبرإهيم سيد جاد إلرب درسممرب -21  http://bit.do/cWWnF إلقاهرة من مي  

 درسممرب -21
  رجب عيي عبد إلحليم 

 ثانوي أ هري 20 محمود
7/11/2016 

ي بندر إلفيوم
 http://bit.do/cWWqs إلفيوم من إلشارع ف 

 http://bit.do/cWWuc   غيني مذكور 12/8/2016 مندوب مبيعات   فهد قطب درسممرب -21

 http://bit.do/cWWLi إلقاهرة من أمام إلمحكمة 15/12/2016 مهندس 27 همام إلعموري درسممرب -22

ي      إحمد سيف درسممرب -22  http://bit.do/cWWRx إلقليوبية إلبقاشسني   2/12/2016 مدرس عرب 

 http://bit.do/cWWRx إلقليوبية إلبقاشسني   1/12/2016     إحمد عبد إلوهاب درسممرب -22

كة خاصة   إحمد عبد إلفتاال درسممرب -22  http://bit.do/cWWRx إلقليوبية كفر رجب 1/12/2016 موالف بشر

 http://bit.do/cWWRx إلقليوبية كفر رجب 11/12/2016 موالف   ؤبرإهيم عبد إلمول درسممرب -22

 http://bit.do/cWWRx إلقليوبية كفر رجب 11/12/2016 موالف     عبد إلفتاال درسممرب -22

 http://bit.do/cWWRx إلقليوبية إلزمرونيه 1/12/2016 محاسب   سعيد عبد إلعظيم درسممرب -22

 http://bit.do/cWWRx إلقليوبية طلخا 25/9/2016 مهندس   رإوي سيد محمود عامر درسممرب -22

 http://bit.do/cWWRx إلقليوبية طوخ 16/10/2016 مهندس   عبد إلمؤمن عادل إلشيخ درسممرب -22

 http://bit.do/cWWRx إلقليوبية منيا إلقمح 27/11/2016 موالف   عبد هللا عصام درسممرب -22

 http://bit.ly/2hosx3Y بورسعيد من سكن إلجامعة 16/12/2016 طالب هندسة إأل هر 20 إحمد سامح إحمد   منصور درسممرب -23

 http://bit.ly/2ifpl7p   بعد ؤخالء إلسبيل 10/12/2016 طالب طب إأل هر     عبد إلرحمن درسممرب -24

 مر ي  درسممرب -25
باي“من أمام مجمع  17/12/2016 طالب هندسة طنطا   إنس مصطف   http://bit.ly/2i83GP2 إلغربية ”سي 

 http://bit.ly/2hHnCaw إلقاهرة من إلشارع 16/12/2016 طالب هندسة إأل هر 20 أحمد سامح   أحمد منصور درسممرب -25

ي إلطريق ؤل إلعمل 06/06/2016     محمود إحمد   إحمد أبو إلليل درسممرب -25
 
 http://bit.ly/2hPX8Dq   ف

 درسممرب -26
عبد إلرحمن   إحمد عبد 

   إلسالم
ي ؤمام

 
 و إرة وخطيب ف

 إألوقاف
14/11/2016 

 http://bit.do/cXtfZ إؤلسكندرية  

 http://bit.do/cXtfZ إؤلسكندرية   8/11/2016 طالب هندسة إؤلسكندرية 20 إحمد سميني   إلسيد هندي درسممرب -26
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إئب 28 ؤيهاب جالل درسممرب -26  http://bit.do/cXtfZ إؤلسكندرية   18/11/2016 محام بالرص 

 20 عمر إحمد   محفوظ درسممرب -26
طالب إلمعهد إلعالي 
 للحاسب إآللي 

20/12/2016 
 http://bit.do/cXtfZ إؤلسكندرية  

 http://bit.do/cXtfZ إؤلسكندرية من إلشارع 11/11/2016 طالب تجارة إؤلسكندرية 22 عبد إلرحمن معييق   درسممرب -26

 http://bit.do/cXtfZ إؤلسكندرية   19/11/2016 طالب ثانوي   إحمد ؤبرإهيم درسممرب -26

 http://bit.do/cXtfZ إؤلسكندرية   6/11/2016 خريج سياحة وفنادق 26   إحمد عبد إلرإ ق سعيد درسممرب -26

يعة وقانون 20 معاذ     ؤبرإهيم مسلم درسممرب -27  http://bit.do/cXtw2 إلقاهرة مطار إلقاهرة 21/9/2016 طالب شر

قية   20/12/2016 مندوب أدوية    منيني ماهرصالال درسممرب -27  http://bit.do/cXtzr إلشر

 http://bit.do/cXtAi إلقاهرة  سكنه بمدينة إلعاشر من رمضانمن          عبد إلوإحدعمر درسممرب -27

له بقرية مهديه 26/12/2016 طالب كلية إؤلعالم     جمعه أبو  هره درسممرب -28 قية من مي    http://bit.ly/2iHJern إلشر

له بالعاشر من رمضان 26/12/2016 ممرض بالعاشر من رمضان 21 عبد هللا سعيد جي   درسممرب -28  http://bit.ly/2iHJern إلقاهرة من مي  

 درسممرب -28
ي ؤبرإهيم 

أبو إلوفا عبد إلغط 
     حجا ي

15/12/2016 
 http://bit.ly/2hrHflO كفر إلشيخ من إلمزرعة إلخاصة به

ي    إحمد جمال إلدين درسممرب -28
 http://bit.ly/2iHT5gX إلقاهرة من إلشارع 24/8/2016 مهندس كيميابيئ

 درسممرب -28
  عبد إلرحمن عبد إلحميد 

 طالب طب 21 إلي  
12/12/2012 

 http://bit.ly/2hBN19v إلدقهلية من قسم إلمنصورة ثان بعد إخالء سبيله

 طالب هندسة   إحمد نرص إلدين عبد إلسالم درسممرب -29
23/9/2016 

 من إلطريق ؤل مر  مطروال
مر  
 http://bit.ly/2hz3BoO مطروال

ي إلعزولي )من إلشارع  2015مايو  مدرس   إحمد   نبيل قاعود درسممرب -29
 http://bit.ly/2ix2zrG   (شوهد ف 

 http://bit.ly/2ipbmyH     20/11/2016     معاذ معروف درسممرب -30

ل بههيا 26/12/2016 طالب ؤعالم إأل هر 20   جمعه يوسف عبد هللا درسممرب -30 قية من إلمي    http://bit.ly/2iVxHk5 إلشر

 http://bit.ly/2hIYbtf إلدقهلية   26/12/2016 ثانوي أ هري 20 سيف إؤلسالم عاطف إلسعيد درسممرب -30

 http://bit.ly/2hIYbtf إلدقهلية   26/12/2016 طالب طب أسنان إأل هر 23   مصطف  مجاهد درسممرب -30

ي درسممرب -30  http://bit.ly/2hIYbtf إلدقهلية   26/12/2016 مصمم أ ياء 42   فو ي إألباصيني
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ظهىر بعد اختفاء 

 الرابط المحافظة مكان الظهوا  ااري الظهوا  ااري االختفاء المهنة السن االسم  ااري الننرش 

 http://bit.do/cT88p   إخالء سبيل 01/12/2016 20/11/2016 طالب نظم ومعلومات إلدلتا   عبدإلسالم عوض درسممرب -01

 http://bit.do/cUQ5E إؤلسماعيلية سجن إلعزولي  04/12/2016 14/08/2013     عمر حماد درسممرب -04

 http://bit.do/cUQ6B إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 04/12/2016       أحمد عيي عيي   عبيد درسممرب -05

 http://bit.do/cUQ6B إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 04/12/2016         جمعة عيي ؤسماعيل درسممرب -05

       جمعة عيي  درسممرب -05
أغسطس 
2016 

 http://bit.do/cUQ6B إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 04/12/2016

 http://bit.do/cURit إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا  05/12/2016 18/09/2016     خالد شهاب درسممرب -05

ية 08/12/2016 08/10/2016 طالب   مصطف    سعيد درسممرب -08  http://bit.do/cURkf إلقليوبية نيابة إلقناطر إلخيني

 http://bit.do/cV9vM إلقاهرة  بشرق القاهرةالحوادثنٌابة  12/10/2016 12/02/2016  مدٌنة ادفو بأسوانموظف بمجلس 47 أحمد ٌوسف درسممرب -11

 http://bit.do/cV9Cf إلسويس إلنيابة 12/08/2016 12/01/2016  ثانوي3طالب  19 عمر خالد عبد الرحمن درسممرب -11

 http://bit.do/cWaMa إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 12/12/2016 13/9/2016     مدحت خلف فؤاد  درسممرب -12

 http://bit.do/cWaMa إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 12/12/2016 13/9/2016     مصطفى محمود عبد العظٌم  درسممرب -12

 http://bit.do/cWaMa إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 12/12/2016 13/9/2016     مصطفى على دمحم  درسممرب -12

 http://bit.do/cWaMa إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 12/12/2016 13/9/2016     مصطفً مصطفى إبراهٌم  درسممرب -12

 http://bit.do/cWaMa إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 12/12/2016 13/9/2016     دمحم ناصر عرفة  درسممرب -12

 http://bit.do/cWaMa إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 12/12/2016 13/9/2016     بالل عماد سٌد  درسممرب -12

 http://bit.do/cWaMa إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 12/12/2016 13/9/2016     إبراهٌم عبد الظاهر مفٌد  درسممرب -12

 http://bit.do/cWAZP إلقاهرة إلنيابة         عمر إلسيد أحمد   درسممرب -13

 http://bit.do/cWAZP إلقاهرة إلنيابة         عبد إلسيد عبد إلمنعم   درسممرب -13

قاوي عبد إلمجيد درسممرب -13  http://bit.do/cWAZP إلقاهرة إلنيابة         إحمد شر

ي  درسممرب -14 إ  14/12/2016 25/10/2016      أحمد عرإب   http://bit.do/cWAYA إلقاهرة  نيابة شي 

ة إخالء سبيل من إلنيابة 14/12/2016 04/12/2016 طالب ثانوي   ؤبرإهيم عبدإلمحسن رشاد درسممرب -14  http://bit.do/cWAXD إلجيني 

ة إخالء سبيل من إلنيابة 14/12/2016 04/12/2016 طالب   ياش عاطف عبدإلجيد درسممرب -14  http://bit.do/cWAXD إلجيني 
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ة إخالء سبيل من إلنيابة 14/12/2016 04/12/2016     عبدهللا عاطف عبدإلجيد درسممرب -14  http://bit.do/cWAXD إلجيني 

ف أحمد درسممرب -14 ة إخالء سبيل من إلنيابة 14/12/2016 04/12/2016     عبدهللا أشر  http://bit.do/cWAXD إلجيني 

ة إخالء سبيل من إلنيابة 14/12/2016 04/12/2016 موالف 40 هشام سيد طه درسممرب -14  http://bit.do/cWAXD إلجيني 

ة إخالء سبيل من إلنيابة 14/12/2016 04/12/2016 موالف 45 رمضان شعبان فخر إلدين درسممرب -14  http://bit.do/cWAXD إلجيني 

ة إخالء سبيل من إلنيابة 14/12/2016 04/12/2016     عبدهللا  ينهم عبدإلعااي  درسممرب -14  http://bit.do/cWAXD إلجيني 

 50 طارق   أحمد عايش درسممرب -14
مدرس باإل هر و صاحب محل 

 أدوإت كهربائية
ة إخالء سبيل من إلنيابة 14/12/2016 04/12/2016  http://bit.do/cWAXD إلجيني 

ة إخالء سبيل من إلنيابة 14/12/2016 04/12/2016     حا م أحمد محرم درسممرب -14  http://bit.do/cWAXD إلجيني 

ة إخالء سبيل من إلنيابة 14/12/2016 04/12/2016  صاحب ورشة إلوميتال 30 طارق يمي سعد درسممرب -14  http://bit.do/cWAXD إلجيني 

ي سابق   حمدي طه درسممرب -19
 http://bit.do/cWFpk إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 19/12/2016 25/10/2016 برلماب 

 38 سامح   ؤبرإهيم عيد درسممرب -19
أخصائً بشركة بتروترٌد للغاز 

 الطبٌعً
 http://bit.do/cWFsg إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 19/12/2016 10/01/2016

 درسممرب -20
محمود صالال إلدين عبد 

 إلمقصود
إن 35  http://bit.do/cWWg8 إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 20/12/2016 08/11/2016 مهندس طيني

ي إلقضية  22/12/2016 23/09/2016 خريج كلية إلدرإسات إؤلسالمية 26 عماد إلدين عنييق عبد إلمحسن  درسممرب -22
 
 ف
ً
 http://bit.do/cWWL4   724متهما

 22/12/2016       ؤيهاب عطيتو درسممرب -22
إلمحكمة إلعسكرية بالجبل 

 إألحمر
 http://bit.do/cWWMD إلقاهرة

 22/12/2016         مبارك درسممرب -22
إلمحكمة إلعسكرية بالجبل 

 إألحمر
 http://bit.do/cWWMD إلقاهرة

 22/12/2016       إحمد سيد درسممرب -22
إلمحكمة إلعسكرية بالجبل 

 إألحمر
 http://bit.do/cWWMD إلقاهرة

 22/12/2016       إحمد يشي درسممرب -22
إلمحكمة إلعسكرية بالجبل 

 إألحمر
 http://bit.do/cWWMD إلقاهرة

إن 27 همام إلعموري درسممرب -24 ة نيابة إلدلنجات 22/12/2016 18/12/2016 مهندس طيني  http://bit.ly/2ifnvDG إلبحيني

 http://bit.ly/2i84kMs إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 25/12/2016 23/08/2016   28 أحمد حساب  أحمد   عثمان درسممرب -25

 http://bit.ly/2i84kMs إلقاهرة إلنيابة 25/12/2016 26/09/2016     مصطف  أحمد   عبدإلعال درسممرب -25

 http://bit.ly/2i002sy إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 25/12/2016 26/09/2016     فهد قطب حسسني  قطب درسممرب -25

ف فرغيي  درسممرب -25
 http://bit.ly/2i002sy إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 25/12/2016 26/09/2016       إشر
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 http://bit.ly/2i002sy إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 25/12/2016 26/09/2016     إحمد   محمود خالد درسممرب -25

ي حسسني  جاد نايل درسممرب -25
 http://bit.ly/2i002sy إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 25/12/2016 26/09/2016     مصطف 

 http://bit.ly/2i002sy إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 25/12/2016 26/09/2016       إلسيد وحيد درسممرب -25

 http://bit.ly/2i002sy إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 25/12/2016 26/09/2016       عيي عبد إلحميد بكري درسممرب -25

 25/12/2016 18/12/2016 محاوي    عي عباس درسممرب -25
 إلكوم وعيي آثار 

 شبسني 
مستشف 

 تعذيب شديدة
 http://bit.ly/2id1GaH إلمنوفية

 http://bit.ly/2hnp0RD إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 25/12/2016 14/11/2016 طالب تجارة عسني  شمس   ؤبرإهيم   حسن درسممرب -26

 http://bit.do/cXtxY إلقاهرة إلنيابة 26/12/2016 24/12/2016 شقيقة معتقل 34 هناء شاكر درسممرب -26

 http://bit.do/cXtv6 إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 27/12/2016 22/11/2016   30 أحمد   حسن عبدإلرحمن درسممرب -27

 درسممرب -27
 الحليم عبد علي رجب  

 محمود
 إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 27/12/2016 07/11/2016 طالب ثانوي أ هري 20

http://bit.do/cXtv6 

 إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 27/12/2016 20/09/2016 صياد   متولي أحمد سيد درسممرب -27
http://bit.do/cXtv6 

ي معهد أ هري   خلف لطيف حمادة درسممرب -27
 إلقاهرة نيابة أمن إلدولة إلعليا 27/12/2016 10/11/2016 مدرس ف 

http://bit.do/cXtv6 

 http://bit.do/cXtyW إلقاهرة إلنيابة 28/12/2016 20/12/2016     عمر عيي بطيخ درسممرب -27

 http://bit.ly/2hPNUHG إلقاهرة إلنيابة         عالء إلدين حسسني  عبد إلحافظ درسممرب -28

 http://bit.ly/2hPNUHG إلقاهرة إلنيابة           إحمد   درسممرب -28

 http://bit.ly/2hPNUHG إلقاهرة إلنيابة         ؤبرإهيم حسن درسممرب -28

ي  درسممرب -28 ي   روب   http://bit.ly/2hPNUHG إلقاهرة إلنيابة         عيي روب 

 http://bit.ly/2hPNUHG إلقاهرة إلنيابة         إحمد عبيد عيي صالح درسممرب -28

 http://bit.ly/2hPNUHG إلقاهرة إلنيابة         خالد عبد إلحكيم ياسسني   درسممرب -28

 http://bit.ly/2hPNUHG إلقاهرة إلنيابة         خالد حسسني  جاويش درسممرب -28

ي  29/12/2016 22/12/2016     عمر خالد درسممرب -30
 http://bit.ly/2iLZT95 إلسويس خرج من مقر إألمن إلوطط 

ي  29/12/2016 22/12/2016     مصطف  سليمان درسممرب -30
 http://bit.ly/2iLZT95 إلسويس خرج من مقر إألمن إلوطط 

ي  29/12/2016 22/12/2016     ممدوال دإوود درسممرب -30
 http://bit.ly/2iLZT95 إلسويس خرج من مقر إألمن إلوطط 
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عُف دونت 

 الرابط المحافظة المكان الحدث  ااري الننرش 

 درسممرب -02
فيديو جديد للموإطن إلذي إتهمه محافظ بورسعيد باإلنتماء لإلخوإن بسبب شكوإه من ؤرتفاع 

 "إلسكر"سعر 
 http://bit.do/cT9ij بورسعيد ديوإن عام إلمحافظة

 http://bit.do/cUQ3N كفر إلشيخ محكمة كفر إلشيخ إألمن يعتقل محام أثناء دفاعه عن إلمعتقلسني  أمام إلمحكمة درسممرب -03

 درسممرب -04
إلمحافظ عمرو عبد إلمنعم، يحيل موإطن ؤل إلنيابة إلعامة، بسبب ما أسماه إلتحدث مع 

 إلمحافظ بطريقة إلتليق
ي إلمحافظة

 http://bit.do/cUQ2J إلقليوبية مبط 

طة يطلقان إلنار عشوإئيا عي موإطن درسممرب -05  http://bit.do/cUQ7F إلقليوبية منطقة أم بيوو إلتابعة لمركز قليوب أمينا شر

 http://bit.do/cUQ9C إلقاهرة إلنقابة إلفرعية بمحكمة حلوإن إلجزئية  من منظميه7وأنباء عن قرإر بضبط وؤحضار .. قوإت إألمن تحارص مقر إعتصام محاوي حلوإن درسممرب -05

ي باؤلسكندرية أثناء تأدية عمله درسممرب -05
هق إلقبض عي محاٍم حقوفيق  http://bit.do/cUQ9K إؤلسكندرية سم أول إلمنييق 

طة يصفع سيدة درسممرب -09  http://bit.do/cURuX إلمنوفية محطة قطار إلشهدإ أمسني  شر

 إل محكمة إلجنايات بتهمة ؤهانه إلسلطة إلقضائية بالمنيا٢٠ؤحالة  درسممرب -10
ً
 http://bit.do/cURtN إلمنيا نيابة مغاغة  محاميا

 درسممرب -12
ي إلقبض عي 

طة تلفيق ب بعصيان و مطاردة وقت خروج جثامسني  10إلشر  أشخاص و حدث رص 
 شهدإء إلكنيسة إلبطرسية

 http://bit.do/cWaMp إلقاهرة مدينة نرص

 http://bit.do/cWaNp إلقاهرة إلمطرية قوإت إإلمن تختطف عائلة وتخفيهم قًشإ وتمنع ذويهم من عمل بالغات درسممرب -12

 درسممرب -14
 من محافظة إلمنوفية أثناء محاولة مجموعة من أش إلمعتقلسني  هناك عقد مؤتمر 9إعتقال 

ي لعرض ما يتعرض له ذويهم من إنتهاكات
 صحف 

 http://bit.do/cWzhx إلمنوفية  

 http://bit.do/cWAXP إؤلسماعيلية محكمة جنايات إؤلسماعيلية إلقبض عيي موإطن بعد ؤدإلئه بشهادته أمام جنايات إؤلسماعيلية درسممرب -14

ي إلفيومأثناء دقيقة بالكامل ٩٠إعتقال فريق برنامج   درسممرب -14
 
 http://bit.do/cWAWT إلفيوم    تحضيني تقرير عن محمود شفيق ف

 درسممرب -14
ل لخالفات بينهما طة يعتديان عي ربة مي   أحدهما تعدى عليها بأدإة حادة لم تتبسني  . أمينا شر

ي " إلحذإء " ماهيتها وإآلخر تعدى عليها بـ  ي  وتقدمت بتقرير طط 
ي إلوجه بإصاباتمبدبيئ

 بكدمات ف 
 وتجمعات دموية

ة أوسيم  http://bit.do/cWAXW إلجيني 

 درسممرب -17
قوإت إألمن بسجن إلوإدي إلجديد تعتقل عبدهللا حمدى إلسيد إلمحاوي ووإلدته أثناء  يارة 

 للسجن
 http://bit.do/cWFj9 إلوإدي إلجديد سجن إلوإدي إلجديد

ي سويف درسممرب -19
ي مشاجرة ببط 

طة يطلق إلنار عي طالب وعامل ف  ي سويف إلوإسظ رقيب شر
 http://bit.do/cWFsr بط 

 درسممرب -22
طة إلخصوص إلتابع لمديرية  أمن إلقليوبية يدىع  طة بقسم شر ، إقتحم "رجب ر" أمسني  شر

ب عي طالبة،  مدرسة إلسيدة خديجة إلثانوية إلتجارية للبنات بالزإوية إلحمرإء، وتعدى بالرص 
 http://bit.do/cWWM2 إلقاهرة إلزإوية إلحمرإء

http://bit.do/cT9ij
http://bit.do/cUQ3N
http://bit.do/cUQ2J
http://bit.do/cUQ7F
http://bit.do/cUQ9C
http://bit.do/cUQ9K
http://bit.do/cURuX
http://bit.do/cURtN
http://bit.do/cWaMp
http://bit.do/cWaNp
http://bit.do/cWzhx
http://bit.do/cWAXP
http://bit.do/cWAWT
http://www.masrawy.com/news/Tag-search/681929/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%84#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag-search/681929/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%84#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag-search/681929/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%84#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag-search/681929/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%84#bodykeywords
http://bit.do/cWAXW
http://bit.do/cWFj9
http://bit.do/cWFsr
http://www.masrawy.com/news/Tag-search/18349/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag-search/18349/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9#bodykeywords
http://bit.do/cWWM2


 بسبب خالف بينها مع إبنة شقيقه بنفس إلمدرسة

 http://bit.ly/2hdYqas إلمنوفية قرية شما  من ذويه67سلم نفسه بعد تضييق إلخناق عليه بالقبض عي « إلعليمي »إلمتهم بقتل  درسممرب -22

 http://bit.ly/2hkqa0u إلقاهرة سجن طره .إحتجا  هناء عمار بسجن طره إثناء  يارتها إلخيها درسممرب -24

إس أهالوى لمنعهم من حضور مرإن إلفريق درسممرب -26  http://bit.ly/2hnl43u إلقاهرة أمام إلنادي إألهيي  إألمن يطلق إلغا  عي ألييق

 درسممرب -29
ي مناطق متفرقة بسيناء كما قتل موإطن 5أصيب إليوم 

طة ف   موإطنسني  برصاص إلجيش وإلشر
 وأصيبت   وجته برصاص مسلحسني  وسط مدينة إلعريش

 شمال سيناء إلعريش
http://bit.ly/2iYd2A7 

 

http://bit.ly/2hdYqas
http://bit.ly/2hkqa0u
http://bit.ly/2hnl43u
http://bit.ly/2iYd2A7


 2016رسائم انسجٍ ديسًبز 

 

 ديدسبخ 1
 500الساء ممهث ونحتاج بظاطين وأكثخ من : 1من سجن القشاطخ« العداء»رسالة أحسج خظاب أحج معتقمي 

 http://bit.do/cT82v. معتقل في عشبخ واحج
 
 ديدسبخ 2

 العسهمي يبعثهن بخسالة استغاثة يذكهن فيها تراعج وتيخة االنتهاكات بحقهم" الدقازيق"معتقمي سجن 
http://bit.do/cT9dy 

 
  ديدسبخ3

نتعخض لمتعحيب والقتل : من محبده لحكهمة إيخلشجا بعج رفض طمب اإلفخاج عشه« إبخاهيم حالوة»رسالة 
 http://bit.do/cT9jW. انقحونا..البظئ

 
 ديدسبخ 4

من سجن القشاطخ لمشداء  رسالة السعتقمة؛ إسخاء خالج سعيج
http://bit.do/cUQ5W 

 
 ديدسبخ 10
<< ...رابع عيج ميالد، كل سشة وأنا طيب>> : ماهخ يكتب_أحسج#

http://bit.do/cV8nR 
 

 ديدسبخ 11
 ١٥٠٦٠، السعتقل عمي ذمة القزية رقم " الدعيمحسجي"الذهيخ ب "  مختار عميحسجي" من الرحفي رسالة
 http://bit.do/cV9cN . جشح قرخ الشيل٢٠١٦لدشة 

 
 ديدسبخ 23

 http://bit.ly/2hTwKZq ..رسالة ججيجة من أيسن مهسى
 

 ديدسبخ 31
 2013/12/31انذ البمتاجي في رسالة من محبده بسشاسبة مخور ثالث سشهات عمي اعتقاله رسالة 

http://bit.ly/2izz5fK 
 
  

http://bit.do/cT82v
http://bit.do/cT82v
http://bit.do/cT9dy
http://bit.do/cT9jW
http://bit.do/cT9jW
http://bit.do/cUQ5W
http://bit.do/cV8nR
http://bit.do/cV9cN
http://bit.do/cV9cN
http://bit.ly/2hTwKZq
http://bit.ly/2hTwKZq
http://bit.ly/2izz5fK


 2016تقاريز ديسًبز : يٍ اإلعالو

 
 ديدسبخ 1

 http://bit.do/cT8hh. القرة الكاممة.. الدخطان في الدجهن 
 

سجن العقخب كدهر فى الحهض واألرجل والخكبة والخقبة والفك وجمظة وشمل فى نرف الجدج : بالفيجيه
 http://bit.do/cT8V5.  معتقل ولم يتم دخهلهم مدتذفى21حريمة تعحيب 

 
 ديدسبخ 4

 http://bit.do/cUQ3z. أهالى السختفين قدخًيا يظالبهن الشظام بالكذف عن مكان ذويهم
 

 http://bit.do/cUQ8P .  حالة وفاة داخل مقار االحتجاز11 حالة قتل و111... في حراد نهفسبخ 
 
 ديدسبخ 7

 2016.http://bit.do/cURjgالسسشهعهن من الدفخ في 
 

 http://bit.do/cURnX. معارضهن قتمهم الشظام وبّخأهم القزاء".. البخاءة بعج السهت"
 
 ديدسبخ 9
. القاهخة سمست روما سجالت مكالسات ضباط تحخوا عن ريجيشى: اإليظالية« ال ريبهبميكا»

http://bit.do/cURsb 
 
 ديدسبخ 10

 http://bit.do/cURu8. مثمث اختفاء السعارضين الحى يهرط قادة الجير الثانى السيجانى| سجن العازولى
  

 http://bit.do/cV8nJ. االنتهاكات في أرقام.. في اليهم العالسي لحقهق اإلندان
 

 ديدسبخ 11
 "مججي مكين" حالة قتل عسج بأيجي الذخطة آخخهم 17".. سجهن العدكخ" األكثخ دمهية في 2016عام 

http://bit.do/cWag9 
 
 ديدسبخ 20

 http://bit.do/cWWgM. من القتل تعحيًبا إلى السهت البظيء بسشع العالج.. 2016سجهن الديدي 
 

http://bit.do/cT8hh
http://bit.do/cT8hh
http://bit.do/cT8V5
http://bit.do/cT8V5
http://bit.do/cUQ3z
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http://bit.do/cURjg
http://bit.do/cURjg
http://bit.do/cURnX
http://bit.do/cURnX
http://bit.do/cURsb
http://bit.do/cURu8
http://bit.do/cURu8
http://bit.do/cV8nJ
http://bit.do/cV8nJ
http://bit.do/cWag9
http://bit.do/cWWgM
http://bit.do/cWWgM


 ديدسبخ 22
 http://bit.do/cWWMR تحقيقات الشيابة تكذف كيف زور ضابط األميخية قزية تعحيب مججي مكين؟

 
 http://bit.do/cWWNG. نشذخ شهادة كبيخ األطباء الذخعيين في قزية شيساء الرباغ

 
 ديدسبخ 23

من فيجيههات الجخيسة لشفي ..  محظة في قزية تعحيبه حتى السهت20: في ذكخى أربعين مججي مكين
 . الجاخمية وحسمة تذهيهه وحتى حبذ الزابط

http://bit.do/cWWQR 
 
من اإلصابة بالخخطهش  « الرباغ»خظأ مظبعى وراء خمه تقخيخ مقتل : «الظب الذخعى»

http://bit.do/cWWRZ 
 

  ديدسبخ24
 ورئيذ السباحث يشفي معخفته بالتعحيب'' راحة''السأمهر .. ''مججي مكين''في تحقيقات مقتل 

http://bit.ly/2homnAN 
 

 ديدسبخ 31
عام االستبجاد .. ممات الزحايا وقتمى خارج إطار القانهن : 2016قتل وتعحيب السهاطشين بـ.. الدمخانة

 . (حراد)والتعهيم وبيع األرض 
http://bit.ly/2iuff30 

 

 

http://bit.do/cWWMR
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