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  التغيب 
  ١٢/٣/٢٠١٦حتى يوم 

  موقف الحالة 

  إداري ثان المحلة الكبرىقسم أول المحلة، والقضية  ٢٠١٥  يمودع بسجن طنطا العموم

  جنايات عسكرية ٢٠١٥  مودع  بمجمع طره

  علياحصر أمن دولة  ٢٠١٥  يمودع بسجن بورسعيد العموم

  بورسعيد  جنايات عسكرية ٥١٤على ذمة القضية  يمودع بسجن بورسعيد العموم

  إداري بني مزار ٢٠١٥  يمودع بسجن المنيا العموم

  قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  جنح العاشر من رمضان ٥٤٩٧/٢٠١٥مودع بسجن جمصه على ذمة القضية رقم 

  اشر الع جنح ٢٠١٥مودع بقسم شرطة العاشر من رمضان على ذمة القضية رقم 

  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥  مودع  بمجمع طره

  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥  مودع  بمجمع طره

  جنح ٢٠١٥مودع بقسم شرطة العاشر من رمضان على ذمة القضية رقم 

  ٢٣/١٠/٢٠١٥تم اخNء سبيله بتاريخ 

  اداري كفر شكر مودع بسجن بنھا العمومي على ذمة القضية رقم
  جنح حلوان ٢٠١٥ مودع بقسم شرطة حلوان على ذمة القضية رقم
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التغيب / ادعاءات ا�ختفاء القسرىحصر بحا�ت 
حتى يوم وموقفھم ٢٠١٦ - ٢٠١٥عام  للمجلس الواردة

  
موقف الحالة   ا�سم

  محمود توفيق محمد عبد العال
٨٣٢٢/٢٠١٥على ذمة القضية مودع بسجن طنطا العموم إداري ثان المحلة الكبرى ٢٧٩٢/٢٠١٥

  عبد هللا صبحي أبو القاسم حسين
١٧٤/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بمجمع طره

  بو مسلم محمد السيد
٢٩١/٢٠١٥على ذمة القضية مودع بسجن بورسعيد العموم

  سيف ا�سNم السعيد إبراھيم الطناحي
جنايات عسكرية ٢٠١٥/مودع بسجن بورسعيد العموم

  رضا فتحي عبد الھادي عبد السNم
٣٠٠٣/٢٠١٥على ذمة القضية مودع بسجن المنيا العموم

  بو العNأياسر سيد أحمد 
قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

جنح العاشر من رمضانمودع بسجن جمصه على ذمة القضية رقم   محمد أحمد عبد الحميد عنتر
٢٠١٥لسنة ٥٤٩٧مودع بقسم شرطة العاشر من رمضان على ذمة القضية رقم   حسني محمد طلعت يوسف النجار
  أسامة ماھر عباس القصاص

٥١٤/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بمجمع طره

٥١٤/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بمجمع طره  ين حافظ السخاوي
٢٠١٥لسنة ٥٤٩٧مودع بقسم شرطة العاشر من رمضان على ذمة القضية رقم   أحمد فكري أحمد عبد السNم
تم اخNء سبيله بتاريخ   فؤاد عمر فؤاد أبو زيد
  أحمد خيري محمد السيد

اداري كفر شكر ٢٨٢٢/٢٠١٥مودع بسجن بنھا العمومي على ذمة القضية رقم
  أحمد الرفاعي أحمد الفقي

٢٧٨٧٧/٢٠١٥مودع بقسم شرطة حلوان على ذمة القضية رقم
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الواردة
ا�سم

محمود توفيق محمد عبد العال

عبد هللا صبحي أبو القاسم حسين

بو مسلم محمد السيدأمحمود 

سيف ا�سNم السعيد إبراھيم الطناحي

رضا فتحي عبد الھادي عبد السNم

ياسر سيد أحمد 
محمد أحمد عبد الحميد عنتر

حسني محمد طلعت يوسف النجار
أسامة ماھر عباس القصاص

ين حافظ السخاوينجمال حسا

أحمد فكري أحمد عبد السNم
فؤاد عمر فؤاد أبو زيد
أحمد خيري محمد السيد
أحمد الرفاعي أحمد الفقي
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  حصر أمن دولة عليا  ٦٧٢/٢٠١٥ ستقبال طره على ذمة القضية رقم

  إداري قسم العبور ٢٠١٥  يمودع بسجن بنھا العموم

بورسعيد، جنح شرق  ٢٠١٥  يمودع بسجن بورسعيد العموم   إداري المناخ ٢٠١٥

  اداري قسم شرطة زفتى ٢٠١٥  يمودع بسجن طنطا العموم

  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥  مودع  بمجمع طره

  جنح بلبيس ٢٠١٥مركز شرطة بلبيس على ذمة القضية رقم 
  

-٥٥٠٤مودع بسجن الزقازيق العمومى على ذمة القضيتين    جنح لجان نوعيةالعاشر من رمضان

  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥  مودع  بمجمع طره

  بتھمة اداري دمنھور على ذمة القضية رقمالعمومى 

  اخNء سبيله عقب التأكد من سNمة موقفه
  

  السويسب جنح اfربعين القضية رقممودع بسجن طره العمومي على ذمة 
بحجز قسم ثان أسيوط على ذمة القضية 

  اداري أبو تيج -

  إداري الصالحية الجديدةالصالحية الجديدة،  ٢٠١٥إداري قسم الصالحية  ٢٠١٥  مودع بحجز قسم شرطة الصالحية الجديدة
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حصر أمن دولة عليا ستقبال طره على ذمة القضية رقمامودعب  محمد أبو عجيلة رشوان

  محمد حمد محمد محمد
٥١٦٨/٢٠١٥على ذمة القضية مودع بسجن بنھا العموم

  أحمد أحمد رزق يوسف
٥٧١/٢٠١٥على ذمة القضية مودع بسجن بورسعيد العموم ٢٥٧٥/٢٠١٥والقضية 

٨٨٢٢/٢٠١٥على ذمة القضية مودع بسجن طنطا العموم  عبد الرؤوف علي عمر

٥١٤/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بمجمع طره  فتحي شاكر جمعة السيد أبو يوسف

  حسنأبو بكر محمد أبو بكر 
٢٠١٥/ ٣٥٦٣٠مركز شرطة بلبيس على ذمة القضية رقم  سجنمودع ب

  

  حمد محمد محمد فرماوي
جنح لجان نوعيةالعاشر من رمضان ٢٠١٥/ ٥٤٩٧مودع بسجن الزقازيق العمومى على ذمة القضيتين 

٥٠٣/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بمجمع طره  محمد صابر أحمد البطاوي
  هھادي محمد سليمان عود

العمومى  ورھمودعبسجن دمن اداري دمنھور ٤٧٨٣/٢٠١٥

اخNء سبيله عقب التأكد من سNمة موقفهتم   عاصم مصباح مجاھد عبد الوھاب
  

جنح اfربعين ٦٩٣٤/٢٠١٥مودع بسجن طره العمومي على ذمة   محمدينى طارق محمد عيس
- ١٥٧٨/٢٠١٥بحجز قسم ثان أسيوط على ذمة القضية مودع   حمدي محمد طه علي

  محمد سمير سليمان محمود

٩٥٠/٢٠١٥على ذمة القضية مودع بحجز قسم شرطة الصالحية الجديدة ٢٦٤٤/٢٠١٥الجديدة، والقضية  إداري الصالحية الجديدة ٨٥٠/٢٠١٥والقضية 
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محمد أبو عجيلة رشوانتيسير 

محمد حمد محمد محمد

أحمد أحمد رزق يوسف

عبد الرؤوف علي عمر ىمصطف

فتحي شاكر جمعة السيد أبو يوسف

أبو بكر محمد أبو بكر 
  

حمد محمد محمد فرماويأمعاذ 

محمد صابر أحمد البطاوي

ھادي محمد سليمان عود

عاصم مصباح مجاھد عبد الوھاب

طارق محمد عيس
حمدي محمد طه علي

محمد سمير سليمان محمود
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  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥/ ٦٣٤مودع بسجن استقبال طره على ذمة القضية 

  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥  طرهسجون مودع  بمجمع 

  جنح قسم المنصورة ٢٠٥٥٢/٢٠١٥مودع بسجن المنصورة على ذمة القضية 
  بتھمة  جنايات عسكرية شمال القاھرة مودعبسجن بنھا العمومي على ذمة القضية رقم

  اداري مركز ببا على ذمة القضية مركز بني سويف 
  حصر أمن دولة عليا ٦٧٢/٢٠١٥مودعبسجن استقبال طره على ذمة القضية 

  إداري مركز ناصر بالسجن المركزي ببني سويف على ذمة القضية رقم 
  ٢٠١٣/مودع بسجن طنطا العمومى على ذمة القضية   

إدارى  ٦٦٢٩/٢٠١٥كان مودع على ذمة القضية رقم    ٢٩/٩/٢٠١٥المرج  ، وتم إخNء سبيله بتاريخ 

  حياله لم يستدل على سابقة  ضبطه أو اتخاذ اجراءات قانونية 

  حيالهلم يستدل على سابقة  ضبطه أو اتخاذ اجراءات قانونية 

جنح  ٢٠١٥/ ٥٤٩٧مودع بسجن جمصه على ذمة القضية    العاشر من رمضان

  حيالهلم يستدل على سابقة  ضبطه أو اتخاذ اجراءات قانونية 

  البساتين ي ١٨٣٦٤مودعبحجز قسم شرطة البساتين على ذمة القضية 
  حيالهلم يستدل على سابقة  ضبطه أو اتخاذ اجراءات قانونية 

  )الرمل ٢٠١٥/ ٨٦٢١مودع بسجن برج العرب على ذمة القضية 
على ذمة القضية رقم قنا العمومي 
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حصر أمن دولة عليامودع بسجن استقبال طره على ذمة القضية   عبد المالك محمد عبد المالك حسين

  عبد الحميد حسام الدين محمد جوده
٦٣٤/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بمجمع 

  يام عبد الحميد العوادل
جنح قسم المنصورةمودع بسجن المنصورة على ذمة القضية 

  السيد همحمد فؤاد عليو
جنايات عسكرية شمال القاھرة ٢٢١/٢٠١٥مودعبسجن بنھا العمومي على ذمة القضية رقم

  أحمد حسن سعد حسن
اداري مركز ببا ٤٧٧٣/٢٠١٦مركز بني سويف مودع بسجن 

  كريم عبدالمعز حمد السعيد
حصر أمن دولة عليامودعبسجن استقبال طره على ذمة القضية 

إداري مركز ناصر  ١٠١١/٢٠١٥بالسجن المركزي ببني سويف على ذمة القضية رقم مودع   محمد رأفت سيد سيد
  شع علي خليفة

/٥٦٤٦٠مودع بسجن طنطا العمومى على ذمة القضية   
المرج  ، وتم إخNء سبيله بتاريخ كان مودع على ذمة القضية رقم   محمود مجدي علي محمد

حياله لم يستدل على سابقة  ضبطه أو اتخاذ اجراءات قانونية   ادحمّ  يعل 

حيالهلم يستدل على سابقة  ضبطه أو اتخاذ اجراءات قانونية   عز الدين حافظ محمد

العاشر من رمضانمودع بسجن جمصه على ذمة القضية   إسNم عطية علي عطية
  أمين صابر أمين أحمد

حيالهلم يستدل على سابقة  ضبطه أو اتخاذ اجراءات قانونية 
يادار ٢٠١٥/مودعبحجز قسم شرطة البساتين على ذمة القضية   محمد محمود
حيالهلم يستدل على سابقة  ضبطه أو اتخاذ اجراءات قانونية   ماجد زكريا أمين

الرمل يادارمودع بسجن برج العرب على ذمة القضية   عبد الرحمن عاطف حسين محمود
قنا العمومي مودع بسجن   عبدالسميع عبد الواحد
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عبد المالك محمد عبد المالك حسين

حسام الدين محمد جوده

ام عبد الحميد العوادلعبد الھادي ھمّ 
محمد فؤاد عليو

أحمد حسن سعد حسن
كريم عبدالمعز حمد السعيد
محمد رأفت سيد سيد

شع علي خليفةيحسن علي أبوشع  
محمود مجدي علي محمد

 يعمر محمد عل

حافظ محمدخالد محمد 

إسNم عطية علي عطية

أمين صابر أمين أحمد

محمد محمودعمر أيمن 
ماجد زكريا أمين

عبد الرحمن عاطف حسين محمود
عبدالسميع عبد الواحدعمر 
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  اداري مركز نجع حمادي 
  حصر أمن دولة عليا ٦٧٢/٢٠١٥مودع بسجن استقبال طره على ذمة القضية 

ت جنايا ٥٢/٢٠١٥ومطلوب ضبطه على ذمةالقضية   )ھارب    عسكرية

  إدارى قسم شرطة المطرية مودع بحجز قسم شرطة المطرية على ذمة القضية رقم 
  شبين الكوم  -اداري  مودع بسجن ترحيNت شبين الكوم المنوفية على ذمة 

، وكان محتجز على ١١/٢٠١٥   جنح حلوان ٢١٧٧،٢٥٤٤١/٢٠١٥

  جنح دمنھور ١٥٨٤٢/٢٠١٥مودع بسجن دمنھور على ذمة القضية رقم 
  اداري شبين الكوم  ٧٢١٠/٢٠١٥مودع بسجن شبين الكوم على ذمة القضية 
   ٦٧٢/٢٠١٥ھارب ومطلوب ضبطه على ذمة القضية رقم 

  القنطرة غرب، مودعا حاليا بحجز قسم شرطة إدارى القنطرة  ١٧٩٣/٢٠١٥
حصر  ٦٧٢/٢٠١٥على ذمة القضية رقم    أمن دولة عليا 

  تم اخNء سبيله عقب التأكد من سNمة موقفه
  قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

جنح   ١٧١٦٥/٢٠١٥كان مودع على ذمة القضية رقم    ١٢/٨/٢٠١٥العجوزة  ، وتم إخNء سبيله بتاريخ 

  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  قانونية حيالهيستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
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اداري مركز نجع حمادي  ٢٩١٦/٢٠١٥
حصر أمن دولة عليامودع بسجن استقبال طره على ذمة القضية   همازن محمد حسن أحمد عوار

  سمير محمد عباس العتيى
عسكريةومطلوب ضبطه على ذمةالقضية ھارب (  

  حسين حسن حسين أبو عقدة
إدارى قسم شرطة المطرية  ٦٧٢/٢٠١٥مودع بحجز قسم شرطة المطرية على ذمة القضية رقم 

 Nّمأنس مجدي عبد الفتاح محمود ع  
 ٧٢١٠/٢٠١٥القضية مودع بسجن ترحيNت شبين الكوم المنوفية على ذمة 

  سھيل عادل عبد هللا محمود
١٤/١١تم إخNء سبيله بتاريخ  ٢١٧٧،٢٥٤٤١ذمة القضيتين 

جنح دمنھورمودع بسجن دمنھور على ذمة القضية رقم   راوينحياسر فرج فايد ال
 Nّمام مجدي عبد الفتاح محمودع  

اداري شبين الكوم مودع بسجن شبين الكوم على ذمة القضية 
ھارب ومطلوب ضبطه على ذمة القضية رقم   إبراھيم عامر شحاتة فتوح
  محمد حسن بشندي حمزة

١٧٩٣مودع على ذمة القضية رقم  القنطرة غرب، مودعا حاليا بحجز قسم شرطة ) لجان نوعية ( غرب 
أمن دولة عليا على ذمة القضية رقم طرة مودع بسجن   مدحت محمد الصغير أحمد
تم اخNء سبيله عقب التأكد من سNمة موقفه  محمد رمضان محمد الصغير
قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   سليمان رمضان صالح رمضان

  محمد محمد عبد الفتاح عبد السNم
العجوزة  ، وتم إخNء سبيله بتاريخ كان مودع على ذمة القضية رقم 

قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   عمر عبد الوھاب حسين مھني

  عمرو إبراھيم عبد المنعم متولي
قانونية حيالهيستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات لم 

قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات رد   سعيد سيد رمضان علي
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مازن محمد حسن أحمد عوار

سمير محمد عباس العتيى

حسين حسن حسين أبو عقدة
 Nّأنس مجدي عبد الفتاح محمود ع

سھيل عادل عبد هللا محمود

ياسر فرج فايد ال
ام مجدي عبد الفتاح محمودعNّ عزّ 

إبراھيم عامر شحاتة فتوح
محمد حسن بشندي حمزة

مدحت محمد الصغير أحمد
محمد رمضان محمد الصغير
سليمان رمضان صالح رمضان

محمد عبد الفتاح عبد السNم

عمر عبد الوھاب حسين مھني

عمرو إبراھيم عبد المنعم متولي

سعيد سيد رمضان علي
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  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

حيث كان متھم في  ١/٢٠١٥   اداري قسم طنطا ٢٠١٣

  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  احتجاز المذكور على ذمة أي قضيةأنه لم تشمله أية محاضر ضبط أو تحريات، ولم يستدل على أنه لم يستدل على أية خلفيات تجاه اختفاء المدعو فضNً عن 

  قانونية حيالهيستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  )تبديد(حلوان ١٤٢٢٩/٢٠١٣ ١٥العامة حيث أن والد الشاكى مطلوب التنفيذ عليه فى عددعلى تحريات سابقة وأذن صادر من النيابة والد الشاكى جاء فى إطار من الشرعية والقانون دون ثمة ماجاء بالشكوى وأن كل ما أتخذ من إجراءات حيال ضبط تبين من الفحص  بمعرفة قطاع أمن القاھرة تبين عدم صحة 
  

  ، وتم إخNء سبيلهحجز قسم الجيزة على ذمة القضية رقم 

  جنح كفرالشيخ ١٦٢٤١/٢٠١٥  يمودع بسجن طنطا العموم
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قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   عماد زكريا عبد هللا عبد الجواد

  زكريا أحمد البسيوني
٢٤/١تم اخNء سبيله بتاريخ  ٦١٣٦/٢٠١٣القضية 

  علي عبد الحميد محمد محمد عبد السNم
قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  رأفت فيصل علي شحاته
احتجاز المذكور على ذمة أي قضيةأنه لم تشمله أية محاضر ضبط أو تحريات، ولم يستدل على أنه لم يستدل على أية خلفيات تجاه اختفاء المدعو فضNً عن 

قانونية حيالهيستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات  لم  ھاني سعد محمد عبد الستار

  عبدالفتاح محروس

١٤٢٢٩قضية اخرھم القضية رقم العامة حيث أن والد الشاكى مطلوب التنفيذ عليه فى عددعلى تحريات سابقة وأذن صادر من النيابة تجاوزات وبناءأ والد الشاكى جاء فى إطار من الشرعية والقانون دون ثمة ماجاء بالشكوى وأن كل ما أتخذ من إجراءات حيال ضبط تبين من الفحص  بمعرفة قطاع أمن القاھرة تبين عدم صحة 
  

، وتم إخNء سبيله ١٤٨٦٤/٢٠١٥حجز قسم الجيزة على ذمة القضية رقم مودع  ب  خالد محمد عبد العظيم سليم
١٦٢٤١على ذمة القضية مودع بسجن طنطا العموم  السعيد بدوي
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عماد زكريا عبد هللا عبد الجواد

زكريا أحمد البسيوني ىمصطف

عبد الحميد محمد محمد عبد السNم

  عادل درديري عبد الجواد

رأفت فيصل علي شحاته

ھاني سعد محمد عبد الستار

عبدالفتاح محروس يھان

خالد محمد عبد العظيم سليم

السعيد بدويالسعيد بدوي 
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جنايات عسكرية غرب  ٢٠١٥  طرهسجون مودع  بمجمع    القاھرة

  أمن دولة علياحصر  ٢٠١٥  مودع  بمجمع طره

  اداري مركز البدرشين  ٢٠١٥  اخNء سبيله عقب التأكد من سNمة موقفه

  إداري شرطة زفتى ٢٠١٥  مودع  بمجمع طره

  ٦/٢٠١٥  عقب التأكد من سNمة موقفه

إدارى  ٨٩٨١/٢٠١٥كان مودع على ذمة القضية رقم    ٩/١١/٢٠١٥المطرية، وتم إخNء سبيله بتاريخ 
  )الزقازيق –جنايات عسكرية مودع بسجن الزقازيق العمومي على ذمة القضية 

من ديوان قسم  ١١/٢٠١٥   شرطة التجمع الخامس
إجراءات لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى    قانونية حياله

  إدارى قسم شرطة الرملمودع بحجز قسم شرطة برج العرب على ذمة القضية رقم 
  جنح الھرم ٢٠١٥على ذمة القضية رقم  مودع بقسم شرطة الھرم

  ثان رمل ٨٢٦١/٢٠١٥  يلعرب العمومسجن برج ا

على ذمة القضية رقم  مودع بحجز مركز شرطة فاقوس   إدارى فاقوس  
  ثان الزقازيق قسم  ١٠٨٨٢مودع بقسم ثان الزقازيق على ذمة القضية رقم 

على ذمة القضية رقم  مودع بحجز مركز شرطة قطور   إدارى قطور ٢٠١٥
  إدارى ميت سلسيل على ذمة القضية رقم  مودع بحجز مركز شرطة ميت سلسيل
رقم على ذمة القضية  مودع بسجن شديد الحراسة بطرة   حصر أمن دولة عليا 

على ذمة القضية  مودع بحجز قسم ثان شرطة اxسماعيلية   جنح قسم ثان اxسماعيلية   ٢٠١٤/ ٤٢٧٧ –إدارى التل الكبير 
ي على ذمة القضية رقم 
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  عبد الرحمن أحمد محمد البيلي
القاھرة١٤٧/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بمجمع 

  عادل زين العابدين محمد
٤٢٣/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بمجمع طره

٣١٠٣/٢٠١٥في القضية اخNء سبيله عقب التأكد من سNمة موقفه تم  سيد خطاب

٨٨٢٢/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بمجمع طره  محمد علي أحمد أمين عامر

/٢٤بتاريخ عقب التأكد من سNمة موقفه اخNء سبيلهتم   محمود عبد هللا
المطرية، وتم إخNء سبيله بتاريخ كان مودع على ذمة القضية رقم   عبد الرحمن علي عبد الحليم حسن الشرقاوي

جنايات عسكرية ( ١٠٣/٢٠١٥مودع بسجن الزقازيق العمومي على ذمة القضية   محمود أحمد عبد الحميد أحمد
  يخالد محمد البلتاج

شرطة التجمع الخامس١٨/١١بتاريخ  تم إخNء سبيله
  )ماصوني ىشھرته مصطف(أحمد 

قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى 
  غزxن أنس محمود سيد عبدهللا

إدارى قسم شرطة الرمل ٨٣٦١/٢٠١٥مودع بحجز قسم شرطة برج العرب على ذمة القضية رقم 
٢١٧٧٩/٢٠١٥مودع بقسم شرطة الھرم  أحمد تامر فتحي أحمد

٨٢٦١على ذمة القضية سجن برج امودع ب  إسNم السيد محفوظ سالم خليل
 ٨٨٢٨/٢٠١٤مودع بحجز مركز شرطة فاقوس  حمد بيومي

قسم ج  ٢٠١٥لسنة مودع بقسم ثان الزقازيق على ذمة القضية رقم   أحمد إبراھيم الحسيني حسان
  محمد حشيش

٥٦٦٠/٢٠١٥مودع بحجز مركز شرطة قطور
  بو المعاطي سالم علي

إدارى ميت سلسيل  ٧٤٥/٢٠١٥مودع بحجز مركز شرطة ميت سلسيل
  أحمد عبد السعيد إبراھيم محمد

حصر أمن دولة عليا  ٦٣٤/٢٠١٥مودع بسجن شديد الحراسة بطرة
  أسامة رأفت محمد السيد

جنح قسم ثان اxسماعيلية  إدارى التل الكبير  ١١٤٨/٢٠١٥رقم مودع بحجز قسم ثان شرطة اxسماعيلية
ي على ذمة القضية رقم مودع بسجن قنا العموم  أشرف أحمد مرسي محمد الشعار
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عبد الرحمن أحمد محمد البيلي

عادل زين العابدين محمد رعما

سيد خطابالأحمد طه 

محمد علي أحمد أمين عامر

 ىعمرو أحمد مرتض

عبد الرحمن علي عبد الحليم حسن الشرقاوي
محمود أحمد عبد الحميد أحمد

خالد محمد البلتاج
ماصونيأحمد  محمود أحمد ىمصطف

أنس محمود سيد عبدهللا
أحمد تامر فتحي أحمد

إسNم السيد محفوظ سالم خليل

حمد بيوميأمحمد محمد 
أحمد إبراھيم الحسيني حسان

محمد حشيش محمد المشير
بو المعاطي سالم عليأإسNم علي 

أحمد عبد السعيد إبراھيم محمد
أسامة رأفت محمد السيد

أشرف أحمد مرسي محمد الشعار
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  إدارى مركز شرطة قوص   ٢٠١٥
  جنح الھرم٢٠١٥على ذمة القضية رقم  مودع بقسم شرطة الھرم  
  

  حصر أمن دولة عليابسجن استقبال طرھعلى ذمة القضية رقم 
  من دمياطأبادارة قوات  ي
  جنح الھرم٢٠١٥على ذمة القضية رقم  مودع بقسم شرطة الھرم
  حصر أمن دولة عليا على ذمة القضية رقم  مودع بسجن استقبال طرة

اداري مركز المحلة  ٢٠١٥  مودع بحجز مركز شرطة المحلة   اداري أول المحلة ٢٠١٥

  جنح السادات ١٥٧٩/٢٠١٥  مودع بسجن ترحيNت شبين الكوم

  إدارى أول المنتزةعلى ذمة القضية رقم  بسجن برج العرب
  إدارى  مركز شرطة كفر سعدعلى ذمة   دمياط –مودع بسجن مركز شرطة كفر البطيخ

  ٣/١٢/٢٠١٥قطاع غزة بتاريخ   
  

لسنه  ٤٦٥على ذمة القضية رقم    نيابة أمن الدولة

  حصر أمن دولة عليابالسجن المركزي ببني سويف على ذمة القضية 
  بقطاع مصلحة اxمن العام تم ضبطه فى  واقعة مقتل العميد وائل الطاحون الضابط   
  

جنح أول  ٩٢٢٦/٢٠١٥المذكور قد سبق ضبطه في القضية    ١٥/١٢/٢٠١٥الزقازيق وتم اخNء سبيله في 
  الصادر بشأنه أحكام بھاسبيله بعد قيامه بعمل المعارضٮة فى القضايا 

  
  حصر أمن دولة عليا لمشاركته فى واقعة اغتيال النائب العام  ٢٠١٥/ ٥٧٠على ذمة القضية رقم 
على ذمة  بالشرقيةمودع بحجز قسم ثان العاشر من رمضان 
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١١٣٥/٢٠١٥- ٣٢١/٢٠١٥
  محمد عيد محمود رمضان سراج الدين

٢١٧٧٩/٢٠١٥مودع بقسم شرطة الھرم  
  

  حاتم مصطفي محمد محمد السيد
حصر أمن دولة عليا ٦٧٢/٢٠١٥بسجن استقبال طرھعلى ذمة القضية رقم مودع 

يمودع حالياً بالسجن المركز  زھرانأسامة محمد أسعد 
  حمد بدوي

٢١٧٧٩/٢٠١٥مودع بقسم شرطة الھرم
  سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك

حصر أمن دولة عليا  ٥١٤/٢٠١٥مودع بسجن استقبال طرة
  عبد هللا السباعي

٦٨٩١/٢٠١٥على ذمة  القضية مودع بحجز مركز شرطة المحلة ٣٧٣١/٢٠١٥والقضية 

  أبوقورةفتحى محمد أبو قورة
١٥٧٩على ذمة القضية مودع بسجن ترحيNت شبين الكوم

إدارى أول المنتزة ٨٢٣٩/٢٠١٥بسجن برج العرب مودع  عبد العزيز محمد أحمد محمد على سليم
إدارى  مركز شرطة كفر سعد  ٤٧٧٦/٢٠١٥القضية رقم مودع بسجن مركز شرطة كفر البطيخ  أنس أحمد عبد الستار عوض كيوان

  فلسطينى الجنسية
قطاع غزة بتاريخ بأنه تم ترحيل المذكور إلى   
  

  عبدالحميد ي
على ذمة القضية رقم  مودع بسجن استقبالطره نيابة أمن الدولة ٢٠١٥

حصر أمن دولة عليا ٦٧٢/٢٠١٥بالسجن المركزي ببني سويف على ذمة القضية  مودع   محمد صبحي عبد الحميد علي حسين
  على معروفعبدهللا محمد نجيب محمد 

بقطاع مصلحة اxمن العام تم ضبطه فى  واقعة مقتل العميد وائل الطاحون الضابط   
  

الزقازيق وتم اخNء سبيله في المذكور قد سبق ضبطه في القضية   مصطفى طفىناصر عبدالكريم عبدالكريم مص
  أحمد محمد أحمد المرسي البطوط

الصادر بشأنه أحكام بھاسبيله بعد قيامه بعمل المعارضٮة فى القضايا  تم اخNء
  

حصر أمن دولة عليا لمشاركته فى واقعة اغتيال النائب العام على ذمة القضية رقم  مودع بسجن طره
مودع بحجز قسم ثان العاشر من رمضان   عبد الرحمن السيد عطية إبراھيم
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محمد عيد محمود رمضان سراج الدين

حاتم مصطفي محمد محمد السيد
أسامة محمد أسعد 

حمد بدويأأحمد حسن 
سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك

عبد هللا السباعيأحمد محمد 

أبوقورةفتحى محمد أبو قورة

عبد العزيز محمد أحمد محمد على سليم
أنس أحمد عبد الستار عوض كيوان

فلسطينى الجنسية –وسيم فؤاد الفقعاوى 

ييحيى عادل نبو
محمد صبحي عبد الحميد علي حسين

عبدهللا محمد نجيب محمد 

ناصر عبدالكريم عبدالكريم مص

أحمد محمد أحمد المرسي البطوط

  نبيل عزمي محمود حمدتو

عبد الرحمن السيد عطية إبراھيم
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  جنح أول الزقازيق  ٧٣٧٥/٢٠١٥ –إدارى مركز الزقازيق  –جنح العاشر من رمضان  
  إدارى مركز شرطة زفتى على ذمة القضية رقم  الغربية 

  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥  مودع  بمجمع طره

  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥  مودع  بمجمع طره

  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥  مودع  بمجمع طره سجن شديد الحراسة
  

  جنايات عسكرية طنطا ٢٠١٥  يمودع  بسجن طنطا العموم
  
  
  

  جنايات عسكرية طنطا ٢٠١٥  يمودع  بسجن طنطا العموم

  جنايات عسكرية طنطا ٢٠١٥  يمودع  بسجن طنطا العموم

  جنايات عسكرية طنطا ٢٠١٥  يمودع  بسجن طنطا العموم

  جنايات عسكرية طنطا ٢٠١٥  يمودع  بسجن طنطا العموم
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جنح أول الزقازيق إدارى مركز الزقازيق  ١٧٢٢/٢٠١٤ ٥٤٩٧/٢٠١٥القضايا أرقام 
إدارى مركز شرطة زفتى  ١١٨٤٢/٢٠١٥ –مودع بسجن زفتى المركزى   العزب إبراھيم بNل

  السيدمصطفى جمال عوض 
٤٢٢/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بمجمع طره

٥٠٣/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بمجمع طره  إبراھيم سNم

  قاسم ي سيد
٤٢٢/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بمجمع طره سجن شديد الحراسة

  

  يصNح عطية محمد أحمد الفق

٢٢/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بسجن طنطا العموم
  
  
  

٢٢/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بسجن طنطا العموم  سعد إبراھيم محمد حسن

مودع  بسجن طنطا العموم  يعل هأحمد عبدالمنعم سNم ٢٢/٢٠١٥القضية على ذمة 

٢٢/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بسجن طنطا العموم  فرحات فؤاد الديب

٢٢/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بسجن طنطا العموم  عبد الناصر عنتر مصطفى موافي
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العزب إبراھيم بNل ىأحمد مصطف

مصطفى جمال عوض 

إبراھيم سNم يعادل عل

ي سيدمحمد ناد

صNح عطية محمد أحمد الفق
  

سعد إبراھيم محمد حسن

أحمد عبدالمنعم سNم

فرحات فؤاد الديب

عبد الناصر عنتر مصطفى موافي
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  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥  مودع  بمجمع طره

  إداري قسم ثان الزقازيق ٢٠١٥  اداري قسم ثان الزقازيق  ٢٠١٥/ ٥٣٠مودع  بقسم ثان الزقازيق على ذمة القضية 

  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٤  طرهسجون مجمع 

  إداري مركز شرطة زفتى ٢٠١٥  يمودع  بسجن زفتى العموم

  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥  مودع  مجمع طره

  جنايات عسكرية طنطا ٢٠١٥  يمودع  بسجن طنطا العموم

  جنايات عسكرية طنطا ٢٠١٥  يمودع  بسجن طنطا العموم

اداري مركز شرطة  ٢٠١٥  مودع بحجز مركز شرطة القنطرة غرب   القنطرة غرب

  جنايات مركز كفرالشيخ ٢٠١٥  اخNء سبيله عقب التأكد من سNمة موقفه

  جنح قسم شرطة الرياض ٢٠١٥  اخNء سبيله عقب التأكد من سNمة موقفه
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  سويلم محمد
٤٢٢/٢٠١٥على ذمة  القضية مودع  بمجمع طره

  أحمد محمد أحمد محمد السيد
٥٣٠/٢٠١٥على ذمة  القضية اداري قسم ثان الزقازيق مودع  بقسم ثان الزقازيق على ذمة القضية 

  محمد عبدالمنعم مخيمر محمد
مجمع بمودع   ٨٥٧/٢٠١٤على ذمة القضية 

٨٨٢٢/٢٠١٥على ذمة  القضية مودع  بسجن زفتى العموم  مصطفى عثمان عبدالفتاح عامر

  عبدالرحمن عادل أبو سريع حافظ
٤٢٢/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  مجمع طره

٢٢/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بسجن طنطا العموم  إبراھيم خليل إسماعيل

٢٢/٢٠١٥على ذمة  القضية مودع  بسجن طنطا العموم  حسين حسين عبدالعليم شرشر

  يبNل محمد حسن بشند
القنطرة غرب١٧٩٢/٢٠١٥القضية على ذمة مودع بحجز مركز شرطة القنطرة غرب

٢٧٥٥/٢٠١٥فى القضية اخNء سبيله عقب التأكد من سNمة موقفهتم   فرحات فؤاد الديب

  أسامة صNح عطية محمد أحمد الفقى
١٧٢١٦/٢٠١٥فى القضية اخNء سبيله عقب التأكد من سNمة موقفهتم 

المجلس القومى لحقوق ا�نسان                                                      
 

  

  

محمد يذك يأحمد يسر

أحمد محمد أحمد محمد السيد

محمد عبدالمنعم مخيمر محمد

مصطفى عثمان عبدالفتاح عامر

عبدالرحمن عادل أبو سريع حافظ

إبراھيم خليل إسماعيللطفي 

حسين حسين عبدالعليم شرشر

بNل محمد حسن بشند

فرحات فؤاد الديب رعما

أسامة صNح عطية محمد أحمد الفقى
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  جنايات كفرالشيخ ٢٠١٥  اخNء سبيله عقب التأكد من سNمة موقفه

  جنايات عسكرية ٢٠١٥  طرهسجون مجمع 

  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥  مجمع طره

  إداري مركز سمنود ٢٠١٥  يمودع  بسجن طنطا العموم

  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥  مودع مجمع طره

  حصر أمن دولة  ٢٣٧/٢٠١٥مودع بمجمع سجون طره على ذمة القضية 
  قانونية حيالھا لم يستدل على سابقة ضبط المذكورة أو أتخاذ أى إجراءات 
  قانونية حيالھا لم يستدل على سابقة ضبط المذكورة أو أتخاذ أى إجراءات 

  أماكن اxحتجاز التابعة لوزارة الداخلية الزيتون عن واقعة تغيبھا ، المذكورة غير محتجزة بأى من إدارى قسم شرطة  ٢٠١٢
  )لجان نوعية( إدارى قسم شرطة المرج شرطة المرج على ذمة القضية رقم 

حصر  -٢٠١٥سنة  ٤٨٥سبيلھا على ذمة القضية    أمن دولة عليا 
  حصر أمن دولة عليا  ٨٥٣/٢٠١٥مودع بسجن استقبال طره على ذمة القضية 

  جنح أول كفر الشيخ مودع بسجن طنطا العمومي على ذمة القضية رقم 
  حصر أمن دولة عليا مودع بسجن شديد الحراسة طره على ذمة القضية رقم 
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٢٧٥٥/٢٠١٥في القضية اخNء سبيله عقب التأكد من سNمة موقفهتم   عابدين ابراھيم سلمان

مجمع بمودع    ھاشم محمد السعيد عبدالخالق ١٤٧/٢٠١٥على ذمة  القضية 

  يحسن سعود
مجمع طرهبمودع   ٥٠٣/٢٠١٥على ذمة القضية 

٧٠٦٥/٢٠١٥على ذمة القضية مودع  بسجن طنطا العموم  يأحمد أبو رية أحمد بدو

  عمر جمال عبدالحافظ حسن
مودع مجمع طره ٤٢٣/٢٠١٥على ذمةالقضية 

  عبدالناصر محمد السيد صبيح
حصر أمن دولة مودع بمجمع سجون طره على ذمة القضية 

قانونية حيالھا لم يستدل على سابقة ضبط المذكورة أو أتخاذ أى إجراءات   ندا يشيماء عبدالمنعم حسن المتول
قانونية حيالھا لم يستدل على سابقة ضبط المذكورة أو أتخاذ أى إجراءات   محمد عبدالخالق

  ھلبيس نبيل اسكندر
أماكن اxحتجاز التابعة لوزارة الداخلية الزيتون عن واقعة تغيبھا ، المذكورة غير محتجزة بأى من ٢٠١٢/ ٤٧٤٠حرر المحضر رقم 

شرطة المرج على ذمة القضية رقم مودع بحجز قسم   يأمين محمد أمين عل إدارى قسم شرطة المرج  ١٣٣٦/٢٠١٦
  سراء محفوظ محمد محمد الطويل

أمن دولة عليا سبيلھا على ذمة القضية تم اخNء 
  عمر أحمد حسن حجازي

حصر أمن دولة عليا مودع بسجن استقبال طره على ذمة القضية 
  براھيم الطنوني

جنح أول كفر الشيخ  ٤٤٣٥/٢٠١٥مودع بسجن طنطا العمومي على ذمة القضية رقم 
حصر أمن دولة عليا ١٤٢/٢٠١٤مودع بسجن شديد الحراسة طره على ذمة القضية رقم   الدجوى  أحمد ھيثم أحمد محمود
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عابدين ابراھيم سلمان يعل

ھاشم محمد السعيد عبدالخالق

حسن سعود يمحمد عل

أحمد أبو رية أحمد بدو
  
  
  

عمر جمال عبدالحافظ حسن

عبدالناصر محمد السيد صبيحشريف 
شيماء عبدالمنعم حسن المتول

محمد عبدالخالق يوxء وصف

ھلبيس نبيل اسكندر
أمين محمد أمين عل

سراء محفوظ محمد محمد الطويلإ
عمر أحمد حسن حجازي

براھيم الطنونيإمحمد رشاد 
أحمد ھيثم أحمد محمود
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  ھاربة من أھلھا
  قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

جنح  ١٣٧٥٤/٢٠١٥كان مودع على ذمة القضية رقم    ٢/٧/٢٠١٥حلوان ، وتم إخNء سبيله بتاريخ 
  حصر أمن دولة عليا  ٤٢٣/٢٠١٥مودع بمجمع سجون طره على ذمة القضية 
  حصر أمن دولة عليا  ٤٢٣/٢٠١٥مودع بمجمع سجون طره على ذمة القضية 
  حصر أمن دولة عليا  ٤٢٣/٢٠١٥مودع بمجمع سجون طره على ذمة القضية 

حصر  ٤٢٢/٢٠١٥على ذمة القضية رقم    "اxنضمام لجماعة"
  ٢١/٨/٢٠١٥تم اخNء سبيله بتاريخ 

  
  ٨/٩/٢٠١٥تم اخNء سبيله بتاريخ 

  
  ٨/٩/٢٠١٥تم اخNء سبيله بتاريخ 

  
  قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

حصر  ٣٣١/٢٠١٥ذمة القضية    أمن دولة عليا
  حصر أمن دولة عليا  ٤٢٣/٢٠١٥مودع بمجمع سجون طره على ذمة القضية 

  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  جنايات عسكرية ٢٢/٢٠١٥على ذمة القضية 

  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  قانونية حيالهابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  قانونية حيالهيستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
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ھاربة من أھلھا  عبد المجيد قاسم أسماء خلف شندين
قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   سيد محمد اسماعيل
  أسامة أحمد فؤاد أحمد

حلوان ، وتم إخNء سبيله بتاريخ كان مودع على ذمة القضية رقم 
  محمد بھي الدين أحمد

حصر أمن دولة عليا مودع بمجمع سجون طره على ذمة القضية 
  محمود سيد غزxن

حصر أمن دولة عليا مودع بمجمع سجون طره على ذمة القضية 
  باسم أحمد عبدهللا

حصر أمن دولة عليا مودع بمجمع سجون طره على ذمة القضية 
"أمن دولة عليا بتھمة على ذمة القضية رقم طرة مودع بسجن   يوسف سامي مھدي

تم اخNء سبيله بتاريخ   عبدالفتاح أحمد عبد العزيز الشيخ
  

تم اخNء سبيله بتاريخ   محمود أحمد عبدالمولى مشعوط
  

  محمد طلبه عبد الشافي عطية
تم اخNء سبيله بتاريخ 

  

  عزت سعيد فؤاد مراد
قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   محمد الشحات عبد الشافي أحمد
  محمود إبراھيم مصطفى أحمد عطية

أمن دولة علياذمة القضية  ھارب ومطلوب ضبطه على
  وليد رفعت محمد حسن

حصر أمن دولة عليا مودع بمجمع سجون طره على ذمة القضية 
  أيمن مجدي محمد علي

قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  ضياء كمال السيد ابراھيم

جنايات عسكريةعلى ذمة القضية  مودع بسجن طنطا العمومي
قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   محمود محمد عبد السميع

قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   عNء عبد الحكيم محمد السعيد
قانونية حيالهابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات لم يستدل على س  محمد حسين سيد الشحات
  سامح علي الشافعي عمارة

قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  محمد خضر علي محمد

قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  محمود أحمد محمد علي بدوي

قانونية حيالهيستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات لم 
  أشرف حسن ابراھيم

قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
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أسماء خلف شندين �
سيد محمد اسماعيلمحمد ال

أسامة أحمد فؤاد أحمد
محمد بھي الدين أحمد
محمود سيد غزxن
باسم أحمد عبدهللا
يوسف سامي مھدي

عبدالفتاح أحمد عبد العزيز الشيخ
محمود أحمد عبدالمولى مشعوط
محمد طلبه عبد الشافي عطية

عزت سعيد فؤاد مراد

محمد الشحات عبد الشافي أحمد

محمود إبراھيم مصطفى أحمد عطية
وليد رفعت محمد حسن
أيمن مجدي محمد علي
ضياء كمال السيد ابراھيم
محمود محمد عبد السميع

عNء عبد الحكيم محمد السعيد
محمد حسين سيد الشحات
سامح علي الشافعي عمارة
محمد خضر علي محمد

محمود أحمد محمد علي بدوي
أشرف حسن ابراھيم
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  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  إدارى ثان الزقازيق ٥٣٠/٢٠١٥على ذمة القضية 
حصر أمن دولة  ٣٨٦/٢٠١٥   عليا

  جنح مدينة نصرثان مودع بحجز قسم شرطة مدينة نصر ثان على ذمة بالقضية 
  جنح قسم شرطة المطريةمودع بحجز قسم شرطة المطرية على ذمة القضية رقم 

، وأنه كان مودع على ٢٠١٥   حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥
  جنح البساتين  مودع بحجز قسم شرطة البساتين  على ذمة القضية رقم 

حصر  ٦٧٢/٢٠١٥ھارب ومطلوب ضبطه على ذمة القضية 
  تحرك داعش –

  حصر أمن دولة عليا  ٨٥٧/٢٠١٤مودع بمجمع سجون طره على ذمة القضية 
  اداري قسم أول دمياط مودع بسجن مركز شرطة كفر سعد على ذمة القضية 

  التأكد من سNمة موقفه
  

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكور بمحال 
  إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكور بمحال 

  القاھرةحصر أمن دولة عليا لجان نوعية شرق مودع بالسجن المركزي أكتوبر على ذمة القضية 
  .إدارى مركز كفر الشيخ  ا العمومى على ذمة القضية رقم 

  قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  حصر أمن دولة عليا مودع بسجن ترحيNت الزقازيق  على ذمة القضية رقم 
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قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   محمد صديق توفيق عجNن

  الھنداويتامر عادل محمود أحمد 
قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

إدارى ثان الزقازيقعلى ذمة القضية  مودع بقسم ثان الزقازيق  خالد محمد أحمد محمد
عليا٣٨٦أفاد الرد بأنه متھم في القضية   حاتم منصور محمد عبد الرحمن

  مصيلحي الدسوقي إبراھيم سعيد
جنح مدينة نصرثان  ١٧٥٤/٢٠١٦مودع بحجز قسم شرطة مدينة نصر ثان على ذمة بالقضية 

  إسNم محمد محروس حسين
جنح قسم شرطة المطرية ١٣٣٦/٢٠١٦مودع بحجز قسم شرطة المطرية على ذمة القضية رقم 

  ھيثم محمد أحمد محمد عبد الرحيم
٩/١٢/٢٠١٥يخ تم اخNء سبيله بتار ٦٩٩/٢٠١٥ذمة القضية رقم 

 ٢٠٣٤/٢٠١٦مودع بحجز قسم شرطة البساتين  على ذمة القضية رقم   محمود مصطفى كمال اسماعيل
–ن دولة عليا أمھارب ومطلوب ضبطه على ذمة القضية   عبد الرحمن السيد محمود حسن عيدمفتاح

حصر أمن دولة عليا مودع بمجمع سجون طره على ذمة القضية   عبد النبي أحمد السيد يعقوب
اداري قسم أول دمياط  ٢٦٤١/٢٠١٥مودع بسجن مركز شرطة كفر سعد على ذمة القضية   محمد الشحات شعبان فرج
  علي رمضان محمد سيد

التأكد من سNمة موقفهتم اخNء سبيله عقب 
  

  محمد محمود سNمه سليم
  قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  ھيثم خليل أحمد إمام
إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكور بمحال 

إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكور بمحال   محمد جمعهحماده سيد عبد العظيم 
  علي محسن حسن محمد

القاھرةحصر أمن دولة عليا لجان نوعية شرق  ٦٩٩/٢٠١٥مودع بالسجن المركزي أكتوبر على ذمة القضية 
ا العمومى على ذمة القضية رقم مودع بسجن طنط  حمدي يوسف علي مرسي سالم إدارى مركز كفر الشيخ   ١٠٧٨/٢٠١٦
قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   أحمد محمد صالح أحمد عزيز
  محمد فاروق محمد محمود

حصر أمن دولة عليا  ٤٧/٢٠١٦مودع بسجن ترحيNت الزقازيق  على ذمة القضية رقم 
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محمد صديق توفيق عجNن

تامر عادل محمود أحمد 

خالد محمد أحمد محمد
حاتم منصور محمد عبد الرحمن

مصيلحي الدسوقي إبراھيم سعيدحسام 
إسNم محمد محروس حسين

ھيثم محمد أحمد محمد عبد الرحيم
محمود مصطفى كمال اسماعيل

عبد الرحمن السيد محمود حسن عيدمفتاح
عبد النبي أحمد السيد يعقوب
محمد الشحات شعبان فرج
علي رمضان محمد سيد

محمد محمود سNمه سليم

ھيثم خليل أحمد إمام
حماده سيد عبد العظيم 

علي محسن حسن محمد
حمدي يوسف علي مرسي سالم
أحمد محمد صالح أحمد عزيز
محمد فاروق محمد محمود
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  ھا قانونية حياللم يستدل على سابقة ضبط المذكورة أو أتخاذ أى إجراءات 
  إدارى قسم ثان شبرا الخيمة مودع بحجز قسم ثان شبرا الخيمة على ذمة القضية رقم 
  اداري قسم العجوزة مودع بحجز قسم شرطة العجوزة على ذمة القضية 
  حصر أمن دولة عليا مودع بالسجن المركزي أكتوبر على ذمة القضية 

  إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكور بمحال 
  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكورة أو أتخاذ أى إجراءات 
  اداري الفشن  مودع بسجن مركز شرطة الواسطي على ذمة القضية 

  عائلية بينه وعائلة أخرى بمحل سكنه وأنه بالتحري عنه تبين اختفاءه على خلفية حدوث خNفات اداري كرداسة،  ٣٢٩٣/٢٠١٤
حصر  ١٤٢/٢٠١٥ھارب ومطلوب ضبطه على ذمة الضية    أمن دولة عليا

  اداري الوراق ھاربة من منزلھا منذ عام ومحرر بغيابھا محضر رقم 
  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  –اداري العامرية  ٣٤٣٤/٢٠١٥مودع بسجن برج العرب على ذمة القضية 
  ھروب  من اfھل 

  والمشاركة في عمليات نوعية ضمن جماعة اxخوانبتھم حيازة أسلة نارية،  ٢٠١٥محبوس احتياطياً بقسم شرطة التل الكبير�تھامه القضية تم التواصل مع أسرته وقد تم اجNء مصيره وتبين أنه 
  حصر أمن دولة عليا  ٤٥/٢٠١٦مودع بسجن اxستقبال بطره على ذمة القضية 

  حصر أمن دولة عليا مودع بحجز قسم شرطة الطالبية على ذمة القضية 
  حصر أمن دولة عليا  ٤٥/٢٠١٦مودع بسجن اxستقبال بطره على ذمة القضية 

  إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكور بمحال 
  بمحافظة السويسعلى خليفة اختفائه وأخر أثناء تواجدھما بشاطىء اfدبية اداري عتاقه  ١١٧٤/٢٠١٤
وقامت  ١٦/٨/٢٠١٣المذكور تغيب عن منزله بتاريخ    اxحتجاز التابعة لوزارة الداخلية لمكان تواجده حتى اfن والمذكور غير محتجز بأى من أماكن  دون إتھام أحد بالتسبب فى الواقعة ولم تتوصل التحرياتجنح اfزبكية  ٢٠١٣/ ٨٦١٥
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قانونية حياللم يستدل على سابقة ضبط المذكورة أو أتخاذ أى إجراءات   فاطمة عبد هللا أحمد علي محمد
إدارى قسم ثان شبرا الخيمة  ١٢٦٠/٢٠١٦مودع بحجز قسم ثان شبرا الخيمة على ذمة القضية رقم   عمر سعيد سعدالدين عبد الفتاح

  عبد الرحمن عبد اللطيف السيد أبو طاھر
اداري قسم العجوزة  ١١٨٨/٢٠١٦مودع بحجز قسم شرطة العجوزة على ذمة القضية 

  آسر محمد زھرالدين منصور
حصر أمن دولة عليا  ٤٥/٢٠١٦مودع بالسجن المركزي أكتوبر على ذمة القضية 

  )كيمو(كمال محمد كمال صديق الشافعي 
إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكور بمحال 

  ياسر محمد ابراھيم عطية
قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكورة أو أتخاذ أى إجراءات 

 ٥٦٨٥/٢٠١٦مودع بسجن مركز شرطة الواسطي على ذمة القضية   مصطفى سيد عبد الحميد عبد الفتاح القشNوي
  اسماعيل حسين

عائلية بينه وعائلة أخرى بمحل سكنه وأنه بالتحري عنه تبين اختفاءه على خلفية حدوث خNفات ٣٢٩٣أنه قد تم تحرير محضر رقم 
أمن دولة علياھارب ومطلوب ضبطه على ذمة الضية   محمد حسين السيد السمان
  بدور محمد رجب محمد علي

 ٣٥٥٨/٢٠١٥ھاربة من منزلھا منذ عام ومحرر بغيابھا محضر رقم 
  أحمد مصطفى عبيد الشيوي

قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  عNء سعد علي بسيوني عبد هللا

اداري العامرية مودع بسجن برج العرب على ذمة القضية 
ھروب  من اfھل   ديانه سليمان فخري سليمان

  اسNم محمد محمد ابراھيم

والمشاركة في عمليات نوعية ضمن جماعة اxخوان١١٤٨/٢٠١٥العسكرية رقم محبوس احتياطياً بقسم شرطة التل الكبير�تھامه القضية تم التواصل مع أسرته وقد تم اجNء مصيره وتبين أنه 
حصر أمن دولة عليا مودع بسجن اxستقبال بطره على ذمة القضية   يوسف عبد العال عبد الفتاح علي
حصر أمن دولة عليا  ٤٥/٢٠١٦مودع بحجز قسم شرطة الطالبية على ذمة القضية   أحمد عبد العال عبد الفتاح

  عبد العال عبد الفتاح علي علي
حصر أمن دولة عليا مودع بسجن اxستقبال بطره على ذمة القضية 

  إيھاب عمر حسن أبو حامد
إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكور بمحال 

  محمد أحمد عبد المجيد حسين عويس
بمحافظة السويسعلى خليفة اختفائه وأخر أثناء تواجدھما بشاطىء اfدبية ١١٧٤حرر محضر عن غيابه برقم 

  إبراھيم جرجس عطا هللا إبراھيم

اxحتجاز التابعة لوزارة الداخلية لمكان تواجده حتى اfن والمذكور غير محتجز بأى من أماكن دون إتھام أحد بالتسبب فى الواقعة ولم تتوصل التحريات٨٦١٥أھليته بتحرير المحضر رقم المذكور تغيب عن منزله بتاريخ 
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فاطمة عبد هللا أحمد علي محمد
عمر سعيد سعدالدين عبد الفتاح

عبد الرحمن عبد اللطيف السيد أبو طاھر
آسر محمد زھرالدين منصور
كمال محمد كمال صديق الشافعي 
ياسر محمد ابراھيم عطية

مصطفى سيد عبد الحميد عبد الفتاح القشNوي

اسماعيل حسينمحمود مصطفى 
محمد حسين السيد السمان
بدور محمد رجب محمد علي
أحمد مصطفى عبيد الشيوي

عNء سعد علي بسيوني عبد هللا
ديانه سليمان فخري سليمان

اسNم محمد محمد ابراھيم

يوسف عبد العال عبد الفتاح علي
أحمد عبد العال عبد الفتاح

عبد العال عبد الفتاح علي علي
إيھاب عمر حسن أبو حامد

محمد أحمد عبد المجيد حسين عويس

إبراھيم جرجس عطا هللا إبراھيم
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  حصر أمن دولة عليا مودع بسجن إستقبال طره على ذمة القضية رقم 
  إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً المذكورين بمحال أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد 

" بالدراجة البخارية " أن المذكور عامل توصيل طلبات    أماكن اxحتجاز التابعة لوزارة الداخليةالبخارية المسلم للمتغيب  والمذكور غير محتجز بأى من حنج أبو النمرس باتھامه بسرقة الدراجة مالك الصيدلية التى كان يعمل بھا بتحرير المحضر رقم قسم شرط الھرم  دون إتھام أحد بالتسبب فى الواقعة  ، وقام   إدارى ٢٤٩٦/٢٠١٤وقامت أھليته بتحرير المحضر رقم   ٢١/٢/٢٠١٤بإحدى الصيدليات  وتغيب عن منزله بتاريخ 
  تحرك الحراك الثوري المسلححصر  ٧٩/٢٠١٦ھارب ومطلوب ضبطه على ذمة الضية 

  تصريح  اxنضمام لجماعة محظورة والتظاھرة بدونإدارى مركز الرياض  ٢٠١٦ ٥٦٧١مودع بسجن طنطا العمومى على ذمة القضايا أرقام 
  إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكور بمحال 

  حصر أمن دولة عليا مودع بالسجن المركزي بأكتوبر على ذمة القضية 
  قانونية حيالهيستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  اداري مركز المنزلة مودع بحجز مركز شرطة المنزلة على ذمة القضية 

  قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  حصر أمن دولة عليا مودع بالسجن المركزي أكتوبر على ذمة القضية 

  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  أمن دولة عليا  ٧٩/٢٠١٦مودع بسجن اxستقبال بطره على ذمة القضية 
  حصر أمن دولة عليا  ٧٩/٢٠١٦مودع بسجن اxستقبال بطره على ذمة القضية 
  حصر أمن دولة عليا  ٦٢٧/٢٠١٦مودع بسجن اxستقبال بطره على ذمة القضية 

إدارى المطرية   ٨٩٨١/٢٠١٥   ٣٠/١١/٢٠١٥، وتم إخNء سبيله بتاريخ 
  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  جنايات شمال القاھرة العسكرية مودع بسجن استئناف بالقاھرة على ذمة القضية 
  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

وقامت ٢٢/١٠/٢٠١٢أن المذكور تغيب عن منزله بتاريخ 
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حصر أمن دولة عليا  ٥٠٢/٢٠١٥مودع بسجن إستقبال طره على ذمة القضية رقم   أبو الفتوح قدوره محمد حسن
إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد   محمود محمد قدوره محمد حسين

: أسم الشھره(شريف فكري جبرة صليب عبدالملك     )روماني

أماكن اxحتجاز التابعة لوزارة الداخليةالبخارية المسلم للمتغيب  والمذكور غير محتجز بأى من حنج أبو النمرس باتھامه بسرقة الدراجة  ٢٨٥٠/٢٠١٤مالك الصيدلية التى كان يعمل بھا بتحرير المحضر رقم قسم شرط الھرم  دون إتھام أحد بالتسبب فى الواقعة  ، وقام  وقامت أھليته بتحرير المحضر رقم بإحدى الصيدليات  وتغيب عن منزله بتاريخ أن المذكور عامل توصيل طلبات 
تحرك الحراك الثوري المسلح –أمن دولة عليا ھارب ومطلوب ضبطه على ذمة الضية   على عبدالعظيم ع�م
  إس�م عزب عبد الحليم عزب

اxنضمام لجماعة محظورة والتظاھرة بدون٩٦/٢٠١٦ – ٥٤١٧/٢٠١٥،مودع بسجن طنطا العمومى على ذمة القضايا أرقام 
إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكور بمحال   عبد هللا مسعود إبراھيم عبد العال

حصر أمن دولة عليا  ٤٥/٢٠١٦مودع بالسجن المركزي بأكتوبر على ذمة القضية   أحمد محمد قاسم محمد
قانونية حيالهيستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات لم   عمر محي الدين السيد

اداري مركز المنزلة  ٥٦٧/٢٠١٦مودع بحجز مركز شرطة المنزلة على ذمة القضية   محمد حسن محمد محمد نجم عوف
قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   عبده محمد محمد عرفات

حصر أمن دولة عليا  ٦٧٢/٢٠١٥مودع بالسجن المركزي أكتوبر على ذمة القضية   زغلول فتح هللا سرور
قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   رمضان إسماعيل حسان منصور

أمن دولة عليا حصر مودع بسجن اxستقبال بطره على ذمة القضية   سمير محمد بديوي محمود
حصر أمن دولة عليا مودع بسجن اxستقبال بطره على ذمة القضية   أحمد محمد محمد شربيني
حصر أمن دولة عليا مودع بسجن اxستقبال بطره على ذمة القضية   خالد البدري رمضان

مصطفى علي عبد الحليم علي حسن 
  الشرقاوي

، وتم إخNء سبيله بتاريخ ٨٩٨١مودع على ذمة القضية رقم 
قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   أبو بكر أحمد إبراھيم النمر
جنايات شمال القاھرة العسكرية  ١٠٥/٢٠١٦مودع بسجن استئناف بالقاھرة على ذمة القضية   أبو عبيده سيد أحمد العموري

قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   محمد يحيى عبد المعطي إبراھيم عطية
أن المذكور تغيب عن منزله بتاريخ   مينا م�ك لوقا سريانه
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أبو الفتوح قدوره محمد حسن
محمود محمد قدوره محمد حسين

رومانيشريف فكري جبرة صليب عبدالملك  

على عبدالعظيم ع�مآدھم أيمن 
إس�م عزب عبد الحليم عزب

عبد هللا مسعود إبراھيم عبد العال
أحمد محمد قاسم محمد
عمر محي الدين السيد

محمد حسن محمد محمد نجم عوف
عبده محمد محمد عرفات

زغلول فتح هللا سرورمحمد 
رمضان إسماعيل حسان منصور

سمير محمد بديوي محمود
أحمد محمد محمد شربيني
خالد البدري رمضان

مصطفى علي عبد الحليم علي حسن 
الشرقاوي

أبو بكر أحمد إبراھيم النمر
أبو عبيده سيد أحمد العموري

محمد يحيى عبد المعطي إبراھيم عطية
مينا م�ك لوقا سريانه
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  الداخليةوالمذكور غير محتجز بأى من أماكن اxحتجاز التابعة لوزارة سوھاج ولم تتوصل التحريات لمكان تواجده حتى اfن إدارى قسم ثان  ٣٤٩٧/٢٠١٢
   جنح أول مدينة نصرمودع بحجز قسم أول مدينة نصر على ذمة القضية   
  

  المكتب باfمرأسرته بعد يومين من تقديم الشكوى، وقامت أسرته بخطار تم التواصل مع أسرته وقد تم اجNء مصيره وعودته إلى 
، وأنه كان مودع على ٢٠١٥   حصر أمن دولة عليا  ٢٠١٥

  قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   
  إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً ذكورين بمحال أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد الم  
  
  جنايات منيا القمح مودع بسجن الزقازيق العمومي على ذمة القضية   
  
  البدرشين جنح مركزمودع بحجز مركز شرطة البدرشين على ذمة القضية   
  
، وكان مودع على ذمة ٢٠١٥     اداري مركز ناصر ٢٠١٥
  
، وكان مودع على ذمة ٢٠١٥     جنح القطامية ٢٠١٥
  
  اقامته وعدم صحة اختفاءه قسرياً أنه بعد اجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكور بمحل   

  قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  قانونية حيالهالمذكور أو أتخاذ أى إجراءات 

  الرمل جنايات الرمل ثان إتجار بالھروين ومودع بحجز قسم شرطة  ٣١١٦٤/٢٠١٥محبوس أحتياطى على ذمة القضية رقم 
 ٧٩/٢٠١٦على ذمة القضية رقم 
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الداخليةوالمذكور غير محتجز بأى من أماكن اxحتجاز التابعة لوزارة سوھاج ولم تتوصل التحريات لمكان تواجده حتى اfن ٣٤٩٧أھليته بتحرير المحضر رقم 

  محمد صبري محمد أبو سعد

جنح أول مدينة نصر ٨٨٩٨/٢٠١٦مودع بحجز قسم أول مدينة نصر على ذمة القضية   
  

  إيھابفھيممحمدحمزة
المكتب باfمرأسرته بعد يومين من تقديم الشكوى، وقامت أسرته بخطار تم التواصل مع أسرته وقد تم اجNء مصيره وعودته إلى 

٩/١٢/٢٠١٥تم اخNء سبيله بتاريخ   عمرو محمد أحمد محمد عبد الرحيم ٦٩٩/٢٠١٥ذمة القضية رقم 
  محمد مصطفى محمد الصوفى

قانونية حيالهلم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   

  أحمد مھدي امام عبد الحليم

إقامتھم وعدم صحة اxدعاء باختفائھم قسرياً أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد الم  
  

  أحمد الحسيني السيد أحمد متولي

جنايات منيا القمح  ٦٠٤٨٧/٢٠١٤مودع بسجن الزقازيق العمومي على ذمة القضية   
  

  ب�ل عبد الباسط ذكي جمال عيسى

جنح مركز ١٣٦١٤/٢٠١٥مودع بحجز مركز شرطة البدرشين على ذمة القضية   
  

حمزة (حمزة محمود عمر محمد وشھرته 
  )ح�وة

٢/٩/٢٠١٥تم اخNء سبيله بتاريخ    ٣٩١٦/٢٠١٥القضية 
  

  وليد جندي عمر جنيدي

٨/٩/٢٠١٥تم اخNء سبيله بتاريخ    ٣٨٦/٢٠١٥القضية 
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اقامته وعدم صحة اختفاءه قسرياً أنه بعد اجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكور بمحل   

قانونية حياله لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو أتخاذ أى إجراءات   ياسر محمد موسى الدبيكي
قانونية حيالهالمذكور أو أتخاذ أى إجراءات لم يستدل على سابقة ضبط   محمود ماھر مراد أحمد

  السيد فوزي السيد محروس
الرمل جنايات الرمل ثان إتجار بالھروين ومودع بحجز قسم شرطة محبوس أحتياطى على ذمة القضية رقم 

على ذمة القضية رقم استقبال طره مودع بسجن   أحمد محمود غريب محمد مبارك
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محمد صبري محمد أبو سعد

إيھابفھيممحمدحمزة
عمرو محمد أحمد محمد عبد الرحيم
محمد مصطفى محمد الصوفى

أحمد مھدي امام عبد الحليم

أحمد الحسيني السيد أحمد متولي

ب�ل عبد الباسط ذكي جمال عيسى

حمزة محمود عمر محمد وشھرته 
ح�وة

وليد جندي عمر جنيدي

 ������ ��� ��� ������ ��	 
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ياسر محمد موسى الدبيكي
محمود ماھر مراد أحمد

السيد فوزي السيد محروس
أحمد محمود غريب محمد مبارك
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  حصر أمن دولة عليا 
  حصر أمن دولة عليا  ٧٩/٢٠١٦مودع بسجن أستقبال طره على ذمة القضية رقم 

  حصر أمن دولة عليا مودع بمنطقة سجون طره على ذمة القضية رقم 
  قانونية حيالهالمذكور أو أتخاذ أى إجراءات 
  حصر أمن دولة عليا تبين بأن مودع بأحد السجون العمومية على ذمة القضية رقم 

  حصر أمن دولة عليا  ٥٠٢/٢٠١٥مودع  بسجن طره على ذمة القضية رقم 
  جنايات عسكرية شمال القاھرةمودع بسجن استقبال طره على ذمة القضية رقم 

حول تغيبھم على إثر  بشأنھم 
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حصر أمن دولة عليا 
  خالد محمد ربيع محمد إبراھيم 

حصر أمن دولة عليا مودع بسجن أستقبال طره على ذمة القضية رقم 
حصر أمن دولة عليا  ٣١٤/٢٠١٥مودع بمنطقة سجون طره على ذمة القضية رقم   محمد جمال محمد دراز
قانونية حيالهالمذكور أو أتخاذ أى إجراءات لم يستدل على سابقة ضبط   أبو السعود عبدالمنعم محمد
  محمد على محمد على عيسى 

حصر أمن دولة عليا  ٢٠١٥/ ٦٩٥تبين بأن مودع بأحد السجون العمومية على ذمة القضية رقم 
  معتز أحمد محمد حسن 

حصر أمن دولة عليا مودع  بسجن طره على ذمة القضية رقم 
  إبراھيمإس�م إبراھيم التھامي 

جنايات عسكرية شمال القاھرة ١٠٥/٢٠١٦مودع بسجن استقبال طره على ذمة القضية رقم 

بشأنھم  شكاوى تحالة ورد ٢٦كشف موقف عدد يضاف إلى تلك القائمة 
  .محاو�تھم الھجرة غير الشرعية 
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خالد محمد ربيع محمد إبراھيم 
محمد جمال محمد دراز
أبو السعود عبدالمنعم محمد
محمد على محمد على عيسى 
معتز أحمد محمد حسن 

إس�م إبراھيم التھامي 
  

  

يضاف إلى تلك القائمة 
محاو�تھم الھجرة غير الشرعية 


