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  ادعاءات ا�ختفاء القسرىحصر بحا�ت 
   27/7/٢٠١٦حتى يوم  ٢٠١٦ - ٢٠١٥عام  للمجلس الواردة

  
  رد الداخلية  تاريخ القبض/ ا�ختفاء  ا�سم  م

  ٦/٦/٢٠١٥  محمود توفيق محمد عبد العال .١
  إداري ثان المحلة الكبرى ٢٧٩٢/٢٠١٥قسم أول المحلة، والقضية  ٨٣٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع بسجن طنطا العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠صادر رد الداخلية برقم 

  ٣١/٥/٢٠١٥  عبد هللا صبحي أبو القاسم حسين .٢
  جنايات عسكرية ١٧٤/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع  بمجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠صادر رد الداخلية برقم 

  ٢٢/٦/٢٠١٥  بو مسلم محمد السيدأمحمود  .٣
  حصر أمن دولة عليا ٢٩١/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع بسجن بورسعيد العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٢/٧/٢٠١٥  سيف ا�سUم السعيد إبراھيم الطناحي .٤
نه مودع بسجن بورسعيد أب ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رقمبرد الداخلية  بورسعيد بتھمة (لجان  جنايات عسكرية ٢٠١٥/ ٥١٤على ذمة القضية  يالعموم   العمليات النوعية)

  ١٦/٦/٢٠١٥  رضا فتحي عبد الھادي عبد السUم .٥
  إداري بني مزار ٣٠٠٣/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع بسجن المنيا العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 
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  ٢٩/٦/٢٠١٥  بو العUأياسر سيد أحمد  .٦

بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤صادر رقم برد الداخلية  أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير  أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله أو المذكور   عش ا�رھابى)السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم دا –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 
    ٢٨/٧/٢٠١٥  محمد أحمد عبد الحميد عنتر .٧

مودع بقسم شرطة ثان العاشر من بأنه  ٣/١/٢٠١٦بتاريخ  ٥ صادر رقمبرد الداخلية   ٢٧/٧/٢٠١٥  حسني محمد طلعت يوسف النجار .٨   جنح ٢٠١٥لسنة ٥٤٩٧رمضان على ذمة القضية رقم 

  ٤/٦/٢٠١٥  أسامة ماھر عباس القصاص .٩
  حصر أمن دولة عليا ٥١٤/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع  بمجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٤/٦/٢٠١٥  ين حافظ السخاوينجمال حسا .١٠
  علياحصر أمن دولة  ٥١٤/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع  بمجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٢/٨/٢٠١٥  أحمد فكري أحمد عبد السUم .١١
مودع بقسم شرطة ثان العاشر من بأنه  ٣/١/٢٠١٦بتاريخ  ٥ صادر رقمبرد الداخلية    جنح ٢٠١٥لسنة  ٥٤٩٧رمضان على ذمة القضية رقم 

بأنه تم اخUء سبيله بتاريخ  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ م صادررقبرد الداخلية   تم القبض علية من منزله بشبرا  فؤاد عمر فؤاد أبو زيد .١٢ ٢٣/١٠/٢٠١٥  

  ١٨/٧/٢٠١٥  أحمد خيري محمد السيد .١٣
  بتھمة (عمليات نوعية) اداري كفر شكر ٢٨٢٢/٢٠١٥ بسجن بنھا العمومي على ذمة القضية رقم(محبوس احتياطياً) بأنه مودع   ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رد الداخلية برقم

  ١١/٧/٢٠١٥  الرفاعي أحمد الفقيأحمد  .١٤
بتھمة  جنح حلوان ٢٧٨٧٧/٢٠١٥ بأنه مودع بقسم شرطة حلوان على ذمة القضية رقم  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رد الداخلية برقم   (ا�نضمام لجماعة ا�خوان)

  ٢١/٦/٢٠١٥  تيسير محمد أبو عجيلة رشوان .١٥
حصر  ٦٧٢/٢٠١٥ ستقبال طره على ذمة القضية رقماب (محبوس احتياطياً) بأنه مودع  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رد الداخلية برقم   والعناصر الراغبة في حقول الجھاد)داعش (تحرك تنظيم أمن دولة عليا بتھمة 
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  ١٥/٦/٢٠١٥  محمد حمد محمد محمد .١٦
  إداري قسم العبور ٥١٦٨/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١العامة برقم رد النيابة   يمودع بسجن بنھا العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٣/٦/٢٠١٥  أحمد أحمد رزق يوسف .١٧
جنح  ٥٧١/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع بسجن بورسعيد العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر    إداري المناخ ٢٥٧٥/٢٠١٥شرق بورسعيد، والقضية 

  ٧/٦/٢٠١٥  عبد الرؤوف علي عمر ىمصطف .١٨
  زفتى اداري قسم شرطة ٨٨٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع بسجن طنطا العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ١٠/٦/٢٠١٥  فتحي شاكر جمعة السيد أبو يوسف .١٩
  حصر أمن دولة عليا ٥١٤/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع  بمجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ١٥/٦/٢٠١٥  أبو بكر محمد أبو بكر حسن .٢٠

جنح بلبيس بتھمة (ا�نضمام  ٢٠١٥/ ٣٥٦٣٠مركز شرطة بلبيس على ذمة القضية رقم  سجنب(محبوس احتياطياً) بأنه مودع  ٣١/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٢صادر رد أخر برقم   ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠الداخلية برقم صادر رد    جنح بلبيس ٣٥٦٢٠/٢٠١٤بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   لجماعة ا�خوان ا�رھابية)

    ٢٩/٧/٢٠١٥  حمد محمد محمد فرماويأمعاذ  .٢١
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  ١٧/٦/٢٠١٥  محمد صابر أحمد البطاوي .٢٢
  حصر أمن دولة عليا ٥٠٣/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع  بمجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ١١/٧/٢٠١٥  هھادي محمد سليمان عود .٢٣
  )بجوار قسم شرطة دمنھور عبوة ناسفةزرع ( بتھمة اداري دمنھور ٤٧٨٣/٢٠١٥ ور على ذمة القضية رقمھبسجن دمن (محبوس احتياطياً) بأنه مودع  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠صادر رد الداخلية برقم 

  ٥/٧/٢٠١٥  الرحمنعبد الرحمن محمد محمد عبد  .٢٤
بأنه محتجز بسجن برج العرب على  ٢٨/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٩٧رد الداخلية برقم صادر    المشاركة بمسيرات العناصر ا�خوانية –ثان المنتزة  ٩٥٨٤/٢٠١٥ذمة القضية 

  ١٦/٦/٢٠١٥  عاصم مصباح مجاھد عبد الوھاب .٢٥

سبيله عقب التأكد من اخUء تم بأنه  ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر  ، ٢٤/٦/٢٠١٥بأنه تم ضبطه بتاريخ  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   سUمة موقفه   وقد تم اخUء سبيله

  ٣٠/٧/٢٠١٥  محمدينى طارق محمد عيس .٢٦
  بتھمة (التظاھر والتحريض على العمليات النوعية) السويسب جنح اyربعين ٦٩٣٤/٢٠١٥ بأنه مودع بسجن طره العمومي على ذمة القضية رقم  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠صادر رد الداخلية برقم 

  ١٥/٧/٢٠١٥  حمدي محمد طه علي .٢٧
اداري أبو تيج بتھمة تفجير -  ١٥٧٨/٢٠١٥بحجز قسم ثان أسيوط على ذمة القضية  )محبوس احتياطياً مودع (بأنه  ٣١/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٢برقم صادر رد الداخلية    أسيوط -عبوة ناسفة بقطاع أبو تيج

  ١٤/٦/٢٠١٥  محمد سمير سليمان محمود .٢٨

مودع بحجز قسم شرطة  هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر  الصالحية الجديدة، والقضية  ٢٦٤٤/٢٠١٥إداري قسم الصالحية الجديدة، والقضية  ٩٥٠/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   الصالحية الجديدة   إداري الصالحية الجديدة ٨٥٠/٢٠١٥

  ٩/٧/٢٠١٥  عبد المالك محمد عبد المالك حسين .٢٩
استقبال طره نه مودع بسجن أب ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رقمبخلية رد الدا بتھمة (تحرك العمليات النوعية  حصر أمن دولة عليا ٢٠١٥/ ٦٣٤على ذمة القضية    بحلوان)
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  ٩/٥/٢٠١٥  حسام الدين محمد جوده .٣٠
  حصر أمن دولة عليا ٦٣٤/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع  بمجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

    ١٢/٨/٢٠١٤  عمر الخطاب إبراھيم حامد .٣١

بسجن جمصة العمومي مودع   هبأن ١٦/١/٢٠١٦بتاريخ  ٣٣رد الداخلية برقم صادر     محمد إبراھيم حامد الباز .٣٢   ١٤٦/٢٠١٤على ذمة القضية رقم 

بأنه مودع بسجن المنصورة على ذمة  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية   ٣٠/٧/٢٠١٥  يام عبد الحميد العوادلعبد الھادي ھمّ  .٣٣   جنح قسم المنصورة ٢٠٥٥٢/٢٠١٥القضية 
      عمرو عUء لبيب .٣٤

  ١٦/١/٢٠١٥  السيد همحمد فؤاد عليو .٣٥
  بتھمة (ا�نضمام �حدى لجان العمليات النوعية) شمال القاھرة جنايات عسكرية ٢٢١/٢٠١٥ بسجن بنھا العمومي على ذمة القضية رقم (محبوس احتياطياً) بأنه مودع  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رد الداخلية برقم

  ١١/٧/٢٠١٥  أحمد حسن سعد حسن .٣٦
  بتھمة لجان العمليات النوعية التابعة للجماعة ا�رھابية ببااداري مركز  ٤٧٧٣/٢٠١٦على ذمة القضية مركز بني سويف بأنه مودع بسجن   ٢٢/١/٢٠١٦بتاريخ  ٤٣ صادر رد الداخلية برقم

  ٦/٨/٢٠١٥  المعز حمد السعيد كريم عبد .٣٧
حصر  ٦٧٢/٢٠١٥بسجن استقبال طره على ذمة القضية  (محبوس احتياطياً) بأنه مودع  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رد الداخلية برقم   والعناصر الراغبة في حقول الجھاد)(تحرك تنظيم داعش بتھمة  أمن دولة عليا

  ١٠/٨/٢٠١٥  محمد رأفت سيد سيد .٣٨

إداري مركز ناصر  ١٠١١/٢٠١٥بالسجن المركزي ببني سويف على ذمة القضية رقم  )محبوس احتياطياً مودع (بأنه  ٣١/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٢ صادر رد الداخلية برقم   .)اغتيال رئيس مباحث مركز ناصر سابقاً تركيب وفك السUح لمحاولة  بتھمة (تشكيل خلية من العناصر ا�خوانية وتدريبھم على

بأنه مودع بسجن طنطا على ذمة  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية   ٢٨/٨/٢٠١٥  شع علي خليفةيحسن علي أبوشع .٣٩   ٥٦٤٦٠/٢٠١٣القضية 

بأنه كان مودع على ذمة القضية رقم  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر   ١٧/٨/٢٠١٥  محمود مجدي علي محمد .٤٠   ٢٩/٩/٢٠١٥إدارى المرج  ، وتم إخUء سبيله بتاريخ  ٦٦٢٩/٢٠١٥
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  ١٤/٨/٢٠١٣  ادحمّ  يعل يعمر محمد عل .٤١
بأنه لم يتم ضبطھم أو اتخاذ  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠رد الداخلية برقم صادر    المUحقة اyمنية أو ا�نضمام للجماعات التكفيريةإلى تركھم محل اقامتھم خوفاً من  اجراءات قانونية حيالھم، ومن المرجح أن غيابھم يعود

  ٢٧/٧/٢٠١٣  عز الدين خالد محمد حافظ محمد .٤٢
  المUحقة اyمنية أو ا�نضمام للجماعات التكفيريةتركھم محل اقامتھم خوفاً من اجراءات قانونية حيالھم، ومن المرجح أن غيابھم يعود إلى بأنه لم يتم ضبطھم أو اتخاذ  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠رد الداخلية برقم صادر 

      إسUم عطية علي عطية .٤٣

  ٢٦/٥/٢٠١٥  أمين صابر أمين أحمد .٤٤
بأنه لم يتم ضبطھم أو اتخاذ  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠رد الداخلية برقم صادر    المUحقة اyمنية أو ا�نضمام للجماعات التكفيريةيعود إلى تركھم محل اقامتھم خوفاً من  اجراءات قانونية حيالھم، ومن المرجح أن غيابھم

  ٢/٨/٢٠١٥  عمر أيمن محمد محمود .٤٥
بحجز قسم شرطة  نه مودعبأ ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رقمبرد الداخلية    لعناصر الجماعة بمنطقتي المعادي والبساتين)بتھمة (تحرك تنظيمي  البساتين يادار ٢٠١٥/ ١٨٣٦٤البساتين على ذمة القضية 

  ٢٦/٢/٢٠١٥  ماجد زكريا أمين .٤٦
  اyمنية أو ا�نضمام للجماعات التكفيريةالمUحقة اجراءات قانونية حيالھم، ومن المرجح أن غيابھم يعود إلى تركھم محل اقامتھم خوفاً من بأنه لم يتم ضبطھم أو اتخاذ  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠رد الداخلية برقم صادر 

    ٢١/٥/٢٠١٥  حسن محمود سقاو محمود .٤٧

  ١١/٧/٢٠١٥  عبد الرحمن عاطف حسين محمود .٤٨
نه مودع بسجن برج العرب على بأ ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رقمبرد الداخلية    بتھمة (محاولة إقتحام سجن برج العرب) الرمل يادار ٢٠١٥/ ٨٦٢١ذمة القضية 

على قنا العمومي بأنه مودع بسجن  ١٩/١/٢٠١٦بتاريخ  ١٦ صادر رقمبرد الداخلية   ١٧/٥/٢٠١٥  السميع عبد الواحد عمر عبد .٤٩   اداري مركز نجع حمادي بتھمة "تفجير أبراج كھرباء" ٢٩١٦/٢٠١٥ذمة القضية رقم 
  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر الداخلية برقمرد     همازن محمد حسن أحمد عوار .٥٠
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  (تحرك تنظيم داعش والعناصر الراغبة في حقول الجھاد) بتھمة حصر أمن دولة عليا ٦٧٢/٢٠١٥بأنه مودع بسجن استقبال طره على ذمة القضية 

  ٩/١/٢٠١٥  سمير محمد عباس العتيى .٥١

  جنايات عسكرية ٥٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   ( ھارب )  بأنه ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  من ميدان المطرية ٢٥/١/٢٠١٥  حسين حسن حسين أبو عقدة .٥٢
  حراك ثورى)إدارى قسم شرطة المطرية ( ٦٧٢/٢٠١٥على ذمة القضية رقم  بأنه مودع بحجز قسم شرطة المطرية ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤صادر رقم برد الداخلية 

٥٣.  Uّت شبين بأنه  ٢٩/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٧صادر  رد الداخلية برقم  ١٣/٩/٢٠١٥  مأنس مجدي عبد الفتاح محمود عUمودع بسجن ترحي   شبين الكوم  - اداري  ٧٢١٠/٢٠١٥الكوم المنوفية على ذمة القضية 

بأنه تم إخUء سبيله بتاريخ  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر   ٢٩/٧/٢٠١٥  هللا محمودسھيل عادل عبد  .٥٤   جنح حلوان ٢١٧٧،٢٥٤٤١/٢٠١٥، وكان محتجز على ذمة القضيتين ١٤/١١/٢٠١٥

  ١٥/٩/٢٠١٥  راوينحياسر فرج فايد ال .٥٥
(محبوس احتياطياص) بأنه مودع  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رقمبرد الداخلية  حيازة سUح بتھمة ( جنح دمنھور ١٥٨٤٢/٢٠١٥ضية رقم بسجن دمنھور على ذمة الق   )ناري

  ١٣/٩/٢٠١٥  معUّ ام مجدي عبد الفتاح محمودعزّ  .٥٦
بأنه مودع بسجن شبين الكوم على  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية    )ا�رھابيةاداري شبين الكوم (تحرك اللجنة ا�عUمية لجماعة ا�خوان  ٧٢١٠/٢٠١٥ذمة القضية 

  بأنه ھارب ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦صادر  رقمبرد الداخلية   ٢٢/٧/٢٠١٥  إبراھيم عامر شحاتة فتوح .٥٧

  محمد حسن بشندي حمزة .٥٨
  اyحوال المدنية بالھرممن أمام مصلحة  ١٢/٩/٢٠١٥

بأنه كان مودع على ذمة القضية رقم  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    القنطرة غربإدارى القنطرة غرب ( لجان نوعية ) ، مودعا حاليا بحجز قسم شرطة  ١٧٩٣/٢٠١٥
      كرم صUح صديق علي .٥٩

  ٢٥/٧/٢٠١٥  مدحت محمد الصغير أحمد .٦٠
على ذمة طرة بأنه مودع بسجن  ١٩/١/٢٠١٦بتاريخ  ١٦ صادر رقمبرد الداخلية    حصر أمن دولة عليا بتھمة "ا�نضمام لجماعة" ٦٧٢/٢٠١٥القضية رقم 

تم اخUء سبيله عقب التأكد من بأنه  ١٩/١/٢٠١٦بتاريخ  ١٦ صادر رقمبرد الداخلية   ٢٥/٧/٢٠١٥  محمد رمضان محمد الصغير .٦١
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  سUمة موقفه

  ٢٩/٦/٢٠١٥  جمال عبد الصمد سيد عمر البھواشي .٦٢
بأنه محتجز بمنطقة سجون طره على  ٢٨/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٩٧رد الداخلية برقم صادر    تحرك عمليات نوعية –حصر أمن دولة عليا  – ٧٩/٢٠١٦ذمة القضية 

  سليمان رمضان صالح رمضان .٦٣
يناير  ٢٥ا�سبوع الثانى من ثورة  ٢٠١١  

لم يستدل على سابقة ضبط بأنه  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر  أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير  أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله أو المذكور   السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

بأنه كان مودع على ذمة القضية رقم  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر   ٨/٢٠١٥/ ١٣  محمد محمد عبد الفتاح عبد السUم .٦٤   ١٢/٨/٢٠١٥، وتم إخUء سبيله بتاريخ  جنح العجوزة   ١٧١٦٥/٢٠١٥
    ١٥/٧/٢٠١٥  ياسر عبد السUم نعمان بسيوني .٦٥

  ١٦/١٢/٢٠١٤  عمر عبد الوھاب حسين مھني .٦٦
  المUحقة اyمنية أو ا�نضمام للجماعات التكفيريةتركھم محل اقامتھم خوفاً من اجراءات قانونية حيالھم، ومن المرجح أن غيابھم يعود إلى بأنه لم يتم ضبطھم أو اتخاذ  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٨/٧/٢٠١٣  عمرو إبراھيم عبد المنعم متولي .٦٧
  المUحقة اyمنية أو ا�نضمام للجماعات التكفيريةتركھم محل اقامتھم خوفاً من اجراءات قانونية حيالھم، ومن المرجح أن غيابھم يعود إلى بأنه لم يتم ضبطھم أو اتخاذ  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠رد الداخلية برقم صادر 

  سعيد سيد رمضان علي .٦٨
  

١٤/٨/٢٠١٣  
اقامتھم خوفاً من  اجراءات قانونية حيالھم، ومن المرجح أن غيابھم يعود إلى تركھم محلبأنه لم يتم ضبطھم أو اتخاذ  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠رد الداخلية برقم صادر    المUحقة اyمنية أو ا�نضمام للجماعات التكفيرية
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  ١٤/٨/٢٠١٣  عماد زكريا عبد هللا عبد الجواد .٦٩

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

  زكريا أحمد البسيوني ىمصطف .٧٠
  المحلة الكبرى –حي الجمھورية  –من ش أبو مرعي   ٩/١٠/٢٠١٥

  اداري قسم طنطا ٦١٣٦/٢٠١٣حيث كان متھم في القضية  ٢٤/١/٢٠١٥تم اخUء سبيله بتاريخ بأنه   ٢٢/١/٢٠١٥بتاريخ  ٤٣ صادر رد الداخلية برقم

  ١٤/٨/٢٠١٣  علي عبد الحميد محمد محمد عبد السUم .٧١

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

  ١٤/٨/٢٠١٣  عادل درديري عبد الجواد .٧٢

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

أنه لم يستدل على أية الذي تضمن  ٢٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٦رد الداخلية برقم صادر   ١٣/١/٢٠١٤  رأفت فيصل علي شحاته .٧٣
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  (مدرسة المجتمع اyخضر الخاصة)  كرداسة –أخر مكان تواجد به ناھيا 
  يستدل على احتجاز المذكور على ذمة أي قضيةخلفيات تجاه اختفاء المدعو فضUً عن أنه لم تشمله أية محاضر ضبط أو تحريات، ولم 

  ھاني سعد محمد عبد الستار .٧٤

١٠/٨/٢٠١٥ تم القبض عليه من ش السيدة خديجة  
 بمدينة نصرحي السفارات  - عمارات الشمس –

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

    ٢٠١٥يناير   عبدالفتاح محروس يھان .٧٥

حجز قسم الجيزة على مودع  ب هبأن ١٢/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٣رد الداخلية برقم صادر   ٦/٨/٢٠١٥  خالد محمد عبد العظيم سليم .٧٦   ، وتم إخUء سبيله ١٤٨٦٤/٢٠١٥ذمة القضية رقم 

  ٨/٦/٢٠١٥  السعيد بدوي السعيد بدوي .٧٧
  جنح كفرالشيخ ١٦٢٤١/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع بسجن طنطا العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠ صادر رد الداخلية برقم

  ٣١/٥/٢٠١٥  عبد الرحمن أحمد محمد البيلي .٧٨
  عسكرية غرب القاھرةجنايات  ١٤٧/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع  بمجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠ صادر رد الداخلية برقم

  ٢٨/٥/٢٠١٥  عادل زين العابدين محمد رعما .٧٩
  حصر أمن دولة عليا ٤٢٣/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع  بمجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٣٠/٥/٢٠١٥  سيد خطابالأحمد طه  .٨٠

التأكد من اخUء سبيله عقب  تم بأنه ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر    اداري مركز البدرشين وتم اخUء سبيله ٣١٠٣/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   سUمة موقفه
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  ٣١/٥/٢٠١٥  محمد علي أحمد أمين عامر .٨١
  إداري شرطة زفتى ٨٨٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع  بمجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠الداخلية برقم صادر رد 

  ٢٤/٦/٢٠١٥  محمود عبد هللا ىعمرو أحمد مرتض .٨٢

اخUء سبيله عقب التأكد من تم بأنه  ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر  ، ٢٤/٦/٢٠١٥بأنه تم ضبطه بتاريخ  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   سUمة موقفه   وقد تم اخUء سبيله

  ٢٥/٨/٢٠١٥  عبد الرحمن علي عبد الحليم حسن الشرقاوي .٨٣
القضية رقم بأنه كان مودع على ذمة  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    ٩/١١/٢٠١٥إدارى المطرية، وتم إخUء سبيله بتاريخ  ٨٩٨١/٢٠١٥

  ٢٥/١٠/٢٠١٥  محمد بدر ىمحمد علي عيس .٨٤
بأنه قد تم اخUء سبيله في القضايا  ٢٨/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٩٧رد الداخلية برقم صادر    اداري مركز ميت غمر ١٠٧٠١/٢٠١٥جنايات عسكرية ا�سماعيلية،  ٨٩/٢٠١٥

    أحمد عبد الحميد أحمدمحمود  .٨٥
بأنه مودع بسجن الزقازيق العمومي  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية    الزقازيق) –(جنايات عسكرية  ١٠٣/٢٠١٥على ذمة القضية 

بتاريخ  أنه تم إخUء سبيلهبرد  ٦/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٨٠رد الداخلية برقم صادر   ١٣/١١/٢٠١٥  يخالد محمد البلتاج .٨٦   من ديوان قسم شرطة التجمع الخامس ١٨/١١/٢٠١٥

  ماصوني) ى(شھرته مصطفأحمد  محمود أحمد ىمصطف .٨٧

  بشارع القصر العينيأخر مكان للتواجد لدى أحد أصدقائه   ٢٦/٦/٢٠١٥

أحداث العنف التى شاھدتھا  –كبير من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى (أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله، وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد لم يستدل على سابقة ضبط  بأنه ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤صادر رقم برد الداخلية    )السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى –سيناء ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال- ٢٠١٣حتى  ٢٠١١البUد خUل الفترة من عام 

  غز�ن هللا أنس محمود سيد عبد .٨٨
  كرداسةأخر مكان تواجد به حجز مركز شرطة   ٢١/٩/٢٠١٥

مودع بحجز قسم شرطة برج بأنه  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤صادر رقم برد الداخلية    الرملإدارى قسم شرطة  ٨٣٦١/٢٠١٥العرب على ذمة القضية رقم 

  مودع بقسم شرطة الھرمبأنه  ٧/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٣٣رد الداخلية برقم صادر   ٢٩/٦/٢٠١٥  أحمد تامر فتحي أحمد .٨٩

  ٢٤/٥/٢٠١٥  إسUم السيد محفوظ سالم خليل .٩٠
سجن برج العرب بأنه مودع ب ٢٩/١٠/٢٠١٥بتاريخ  ١٢٠رد الداخلية برقم صادر   ٨٢٦١/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يالعموم
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  ثان رمل

  ٢/٧/٢٠١٥  حمد بيوميأمحمد محمد  .٩١
شرطة  مركزمودع بحجز بأنه  ٧/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٣٣برقم صادر  الداخلية رد   فاقوس

  ١٦/٧/٢٠١٥  أحمد إبراھيم الحسيني حسان .٩٢

بتاريخ  ٢٠٢صادر رقم بورد أخر  ،٧/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٣٣برقم صادر  الداخلية رد لسنة  ١٠٨٨٢مودع بقسم ثان الزقازيق على ذمة القضية رقم بأنه  ٣١/١٢/٢٠١٥ ة نوعية عملي ٤٣ذ نوعية وتنفي نة عملياتتشكيل لج( ةثان الزقازيق بتھمقسم ج  ٢٠١٥   استھدفت المرافق العامة والمنشآت الشرطية)
  مودع بحجز مركز شرطة قطوربأنه  ٧/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٣٣برقم صادر  رد الداخلية  ٢٣/٧/٢٠١٥  محمد المشير محمد حشيش .٩٣

مودع بحجز مركز شرطة ميت بأنه  ٧/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٣٣رد الداخلية برقم صادر   ٢٥/١/٢٠١٥  بو المعاطي سالم عليأإسUم علي  .٩٤   سلسيل

مودع بسجن شديد الحراسة بأنه  ٧/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٣٣برقم صادر  الداخلية رد  ٩/٥/٢٠١٥  أحمد عبد السعيد إبراھيم محمد .٩٥   بطرة

مودع بحجز قسم ثان شرطة  بأنه ٧/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٣٣برقم صادر  الداخلية رد  ٢٠/٧/٢٠١٥  أسامة رأفت محمد السيد .٩٦   اعيليةا�سم
  يمودع بسجن قنا العمومبأنه  ٧/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٣٣برقم صادر  الداخلية رد  ٢١/٦/٢٠١٥  أشرف أحمد مرسي محمد الشعار .٩٧

  مودع بقسم شرطة الھرمبأنه  ٧/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٣٣رد الداخلية برقم صادر   ٢٩/٦/٢٠١٥  محمد عيد محمود رمضان سراج الدين .٩٨

  ٢٣/٦/٢٠١٥  السيد حاتم مصطفي محمد محمد .٩٩
محبوس بسجن استقبال مودع (بأنه  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠صادررقم الداخلية برد    داعش والعناصر الراغبة في حقول الجھاد)بتھمة (تحرك تنظيم  حصر أمن دولة عليا ٦٧٢/٢٠١٥على ذمة القضية رقم  )طره

  ٧/١٠/٢٠١٥  أسامة محمد أسعد زھران .١٠٠
  من دمياطأبادارة قوات  يمودع حالياً بالسجن المركزبأنه  ٢٣/١١/٢٠١٥  بتاريخ ١٦٤ صادر برقم الداخلية رد

  مودع بقسم شرطة الھرم بأنه ٧/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٣٣برقم صادر  الداخلية رد  ٢٨/٦/٢٠١٥  حمد بدويأأحمد حسن  .١٠١
  مودع بسجن استقبال طرةبأنه  ٧/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٣٣برقم صادر  الداخلية رد  ٢٨/٦/٢٠١٥  سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك .١٠٢

 ٦٨٩١/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع بحجز مركز شرطة المحلةبأنه  ٧/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٣٣برقم صادر  الداخلية رد  ٢٨/٦/٢٠١٥  أحمد محمد عبد هللا السباعي .١٠٣
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  اداري أول المحلة ٣٧٣١/٢٠١٥المحلة والقضية  اداري مركز

  ١٢/٩/٢٠١٥  فتحى محمد أبو قورة أبوقورة .١٠٤

مودع بسجن ترحيUت شبين بأنه  ٥/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٢٣برقم صادر  الداخلية رد   جنح السادات ١٥٧٩/٢٠١٥نه مودع على ذمة القضية بأ ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠١ اخر برقم رد  الكوم

  ٣١/٧/٢٠١٥  محمد أحمد محمد على سليمعبد العزيز  .١٠٥
بأنه  ٢٢/١١بتاريخ  ١٥٩رد أخر ، و١/١١بتاريخ  ٣٥٣٥رد أخر و ،٢٣/١١/٢٠١٥  بتاريخ ١٦٤ صادر برقم الداخلية رد   مودع بسجن برج العرب

  دمياط - مركز شرطة كفر البطيخمودع بسجن بأنه  ٢٣/١١/٢٠١٥  بتاريخ ١٦٤ صادر برقم الداخلية رد  ٧/١٠/٢٠١٥  أنس أحمد عبد الستار عوض كيوان .١٠٦

بأنه تم ترحيل المذكور إلى قطاع غزة  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر   ٧/١٠/٢٠١٥  فلسطينى الجنسية –وسيم فؤاد الفقعاوى  .١٠٧   ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ 

  طره مودع بسجن استقبالبأنه  ١/٧/٢٠١٥بتاريخ  ١٠٠ صادر برقم الداخلية رد  ٢١/٤/٢٠١٥  عبدالحميد ييحيى عادل نبو .١٠٨

    محمد صبحي عبد الحميد علي حسين .١٠٩

مودع بالسجن المركزى �دارة بأنه  ٢٣/١١/٢٠١٥بتاريخ  ١٦٧ صادر برقم الداخلية رد   بتھمة ا�نضمام والمشاركة في تكوين خUيا ارھابية تابعة لتنظيم داعش ا�رھابيحصر أمن دولة عليا  ٦٧٢/٢٠١٥بالسجن المركزي ببني سويف على ذمة القضية  )محبوس احتياطياً مودع ( ه، بأن٣١/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٢ صادر ورد آخر برقم  قوات أمن بنھا.
  ٤/٧/٢٠١٥بتاريخ  ١٠٣ صادر برقمالداخلية رد   ٢٨/٥/٢٠١٥  عبدهللا محمد نجيب محمد على معروف .١١٠

  ١٢/٨/٢٠١٥  مصطفى طفىالكريم مص الكريم عبد ناصر عبد .١١١
بأن المذكور قد سبق  ٣١/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٢ورد آخر برقم ، ٢٣/١١/٢٠١٥  بتاريخ ١٦٤ صادر برقم الداخلية رد جنح أول الزقازيق بتھمة ا�نضمام لجماعة إرھابية،  ٩٢٢٦/٢٠١٥ضبطه في القضية 
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  ١٥/١٢/٢٠١٥وتم اخUء سبيله في 

  ٨/٨  البطوطأحمد محمد أحمد المرسي  .١١٢
  بشأنه أحكام بھاسبيله بعد قيامه بعمل المعارضٮة فى القضايا الصادر  بأنه تم اخUء ٢٣/١١/٢٠١٥  بتاريخ ١٦٤ صادر برقم الداخلية رد

  مودع بسجن طرهبأنه  ٢٣/١١/٢٠١٥  بتاريخ ١٦٤ صادر برقم الداخلية رد  ٣/٨/٢٠١٥  نبيل عزمي محمود حمدتو .١١٣

  مودع بحجز قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية بأنه ٢٣/١١/٢٠١٥  بتاريخ ١٦٤ صادر برقم الداخلية رد  ١٦/٨/٢٠١٥  إبراھيمعبد الرحمن السيد عطية  .١١٤

  الغربية –مودع بسجن زفتى المركزى بأنه  ٢٣/١١/٢٠١٥  بتاريخ ١٦٤ صادر برقم الداخلية رد  ١٠/٨/٢٠١٥  العزب إبراھيم بUل ىأحمد مصطف .١١٥

  ٦/٦/٢٠١٥  مصطفى جمال عوض السيد .١١٦
  حصر أمن دولة عليا ٤٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع  بمجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٥/٦/٢٠١٥  إبراھيم سUم يعادل عل .١١٧
  حصر أمن دولة عليا ٥٠٣/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع  بمجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٢١/٥/٢٠١٥  قاسم ي سيدمحمد ناد .١١٨

  حصر أمن دولة عليا ٤٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١النيابة العامة برقم رد   مودع  بمجمع طره سجن شديد الحراسة هبأن ١٥/٧/٢٠١٥ فىآخر رد ، و٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

 ٢٢/٢٠١٥في القضية بأنه متھم  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع  بسجن طنطا العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر   ٢٣/٤/٢٠١٥  يصUح عطية محمد أحمد الفق .١١٩
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  جنايات عسكرية طنطا

  ٢٧/٤/٢٠١٥  سعد إبراھيم محمد حسن .١٢٠
  جنايات عسكرية طنطا ٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع  بسجن طنطا العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٢٢/٤/٢٠١٥  يعل هالمنعم سUم أحمد عبد .١٢١
  جنايات عسكرية طنطا ٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع  بسجن طنطا العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٢٢/٤/٢٠١٥  فرحات فؤاد الديب .١٢٢
  جنايات عسكرية طنطا ٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع  بسجن طنطا العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠صادر رد الداخلية برقم 

  ١/٥/٢٠١٥  عبد الناصر عنتر مصطفى موافي .١٢٣
  جنايات عسكرية طنطا ٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع  بسجن طنطا العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٣/٥/٢٠١٥  سويلم محمد يذك يأحمد يسر .١٢٤
  حصر أمن دولة عليا ٤٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع  بمجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 
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    عليھم من قبل ذويھم وصلتم الت           ھاربين              تم اخ'ء سبيلھم          مختفين من أكثر من عام تم رد الداخلية                    با�ختفاء القسريما ًقدم إلى الفريق المعني  �
١٦ 

     

  ٦/٥/٢٠١٥  أحمد محمد أحمد محمد السيد .١٢٥

  إداري قسم ثان الزقازيق ٥٣٠/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   قسم ثان الزقازيق بتھمة (ا�نضمام للجان النوعية لتنظيم ا�خوان ا�رھابي)اداري  ٢٠١٥/ ٥٣٠بأنه مودع  بقسم ثان الزقازيق على ذمة القضية  ٣١/١٢/٢٠١٥ بتاريخ ٢٠٢ورد أخر برقم ، ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٢/٢/٢٠١٥  المنعم مخيمر محمد محمد عبد .١٢٦
  حصر أمن دولة عليا ٨٥٧/٢٠١٤بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مجمع طرهبمودع   هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٢٨/٥/٢٠١٥  الفتاح عامر مصطفى عثمان عبد .١٢٧
  إداري مركز شرطة زفتى ٨٨٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١برقم رد النيابة العامة   يمودع  بسجن زفتى العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٢٤/٥/٢٠١٥  الرحمن عادل أبو سريع حافظ عبد .١٢٨
  حصر أمن دولة عليا ٤٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع  مجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٢٢/٤/٢٠١٥  لطفي إبراھيم خليل إسماعيل .١٢٩
  جنايات عسكرية طنطا ٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع  بسجن طنطا العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٢٨/٤/٢٠١٥  العليم شرشر عبدحسين حسين  .١٣٠
  جنايات عسكرية طنطا ٢٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع  بسجن طنطا العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 
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    عليھم من قبل ذويھم وصلتم الت           ھاربين              تم اخ'ء سبيلھم          مختفين من أكثر من عام تم رد الداخلية                    با�ختفاء القسريما ًقدم إلى الفريق المعني  �
١٧ 

     

  ٥/٥/٢٠١٥  يبUل محمد حسن بشند .١٣١

مودع بحجز مركز شرطة  هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر    اداري مركز شرطة القنطرة غرب ١٧٩٢/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   القنطرة غرب

  ٢٢/٤/٢٠١٥  فرحات فؤاد الديب رعما .١٣٢

من اخUء سبيله عقب التأكد تم بأنه  ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر    جنايات مركز كفرالشيخ، وتم اخUء سبيله ٢٧٥٥/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   سUمة موقفه

  ٢٢/٤/٢٠١٥  أسامة صUح عطية محمد أحمد الفقى .١٣٣

اخUء سبيله عقب التأكد من تم بأنه  ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر    جنح قسم شرطة الرياض، وتم اخUء سبيله ١٧٢١٦/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   سUمة موقفه

  ٢٢/٤/٢٠١٥  عابدين ابراھيم سلمان يعل .١٣٤

اخUء سبيله عقب التأكد من تم بأنه  ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر    جنايات كفرالشيخ، وتم اخUء سبيله ٢٧٥٥/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   سUمة موقفه

  ٣١/٥/٢٠١٥  الخالق ھاشم محمد السعيد عبد .١٣٥
  جنايات عسكرية ١٤٧/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١النيابة العامة برقم رد   مجمع طرهبمودع   هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

 ٥٠٣/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مجمع طرهبمودع   هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر   ١/٦/٢٠١٥  يحسن سعود يمحمد عل .١٣٦



 معاً لتعزيز مسيرة حقوق ا�نسان             المجلس القومى لحقوق ا�نسان                                                         
 

    عليھم من قبل ذويھم وصلتم الت           ھاربين              تم اخ'ء سبيلھم          مختفين من أكثر من عام تم رد الداخلية                    با�ختفاء القسريما ًقدم إلى الفريق المعني  �
١٨ 

     

  حصر أمن دولة عليا

  ٣/٦/٢٠١٥  يأحمد أبو رية أحمد بدو .١٣٧
  إداري مركز سمنود ٧٠٦٥/٢٠١٥متھم في القضية بأنه  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   يمودع  بسجن طنطا العموم هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

  ٢/٦/٢٠١٥  الحافظ حسن عمر جمال عبد .١٣٨
  حصر أمن دولة عليا ٤٢٣/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   مودع مجمع طره هبأن ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٠رد الداخلية برقم صادر 

بأنه مودع بمجمع سجون طره على  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية   ٥/٢/٢٠١٥  الناصر محمد السيد صبيح شريف عبد .١٣٩   حصر أمن دولة (ا�نضمام لجماعة ا�خوان المسلمين) ٢٣٧/٢٠١٥ذمة القضية 

  ٨/١١/٢٠١٥  ندا يالمنعم حسن المتول شيماء عبد .١٤٠

أحداث العنف التى شاھدتھا  –كبير من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكورة أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حيالھا وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد لم يستدل على سابقة ضبط بأنه  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤صادر رقم برد الداخلية  م للجماعات التكفيرية بشمال ا�نضما- ٢٠١٣حتى  ٢٠١١البUد خUل الفترة من عام    عش ا�رھابى)السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم دا –سيناء 

  ٢/٧/٢٠١٥  الخالق محمد عبد يو�ء وصف .١٤١

أحداث العنف التى شاھدتھا  –كبير من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكورة أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حيالھا وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد لم يستدل على سابقة ضبط بأنه  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤صادر رقم برد الداخلية  ل ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشما- ٢٠١٣حتى  ٢٠١١البUد خUل الفترة من عام    عش ا�رھابى)السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم دا –سيناء 
    ١٨/٧/٢٠١٥  أحمد خيرى محمد السيد .١٤٢
مودع بحجز قسم شرطة المرج بأنه  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤صادر رقم برد الداخلية   ٢٩/٩/٢٠١٥فجر يوم   يأمين محمد أمين عل .١٤٣
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١٩ 

     

  ( لجان نوعية)إدارى قسم شرطة المرج  ١٣٣٦/٢٠١٦ذمة القضية رقم على 
    ٢٠١٥مايو  ٣٠  يهللا كمال حسن مھد عبد .١٤٤

  ١/٦/٢٠١٥  سراء محفوظ محمد محمد الطويلإ .١٤٥
سبيلھا على ذمة تم اخUء بأنه  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رقمبرد الداخلية    أخبار كاذبة تستھدف تكدير اyمن العام)(ا�نضمام لجماعة ارھابية ونشر  حصر أمن دولة عليا بتھمة -٢٠١٥سنة  ٤٨٥القضية 

    عمر أحمد حسن حجازي .١٤٦
بأنه مودع بسجن استقبال طره  ٢٩/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ١٩٧ برقم صادر رد الداخلية   بالزاوية الحمراء"حصر أمن دولة عليا بتھمة "تحرك العمليات النوعية  ٨٥٣/٢٠١٥على ذمة القضية 

    نونيبراھيم الطإمحمد رشاد  .١٤٧
بأنه مودع بسجن طنطا العمومي  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رقمب الداخلية رد   محظورة)جنح أول كفر الشيخ بتھمة (ا�نضمام لجماعة  ٤٤٣٥/٢٠١٥على ذمة القضية رقم 

  ١٦/٧/٢٠١٥  أحمد ھيثم أحمد محمود .١٤٨
نه مودع بسجن شديد الحراسة بأ ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رقمالداخلية برد    العمليات النوعية)حصر أمن دولة عليا (ا�نضمام yحدى لجان  ١٤٢/٢٠١٤طره على ذمة القضية رقم 

  ١٨/٤/٢٠١٤  عبد المجيد قاسم أسماء خلف شندين � .١٤٩
أشارت نتائج الفحص والتحريات  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠ صادر رقمبرد الداخلية    أھلھاھاربة من إلى أن المذكورة 

    ٢٢/٥/٢٠١٥  أحمد محمد مصطفى .١٥٠
    ٢٢/٥/٢٠١٥  مامإأحمد مصطفى  .١٥١

  ٢٤/٨/٢٠١٣  محمد السيد محمد اسماعيل .١٥٢

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

أنه كان مودع على ذمة القضية رقم ب ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر   ١٢/٥/٢٠١٥  أسامة أحمد فؤاد أحمد .١٥٣   ٢/٧/٢٠١٥جنح حلوان ، وتم إخUء سبيله بتاريخ  ١٣٧٥٤/٢٠١٥

على  بأنه مودع بمجمع سجون طره ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية   ١٨/٥/٢٠١٥  محمد بھي الدين أحمد .١٥٤   حصر أمن دولة عليا في اغتيال العميد وائل طاحون ٤٢٣/٢٠١٥ذمة القضية 
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٢٠ 

     

  ١/٦/٢٠١٥  محمود سيد غز�ن .١٥٥
بأنه مودع بمجمع سجون طره على  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية    حصر أمن دولة عليا في اغتيال العميد وائل طاحون ٤٢٣/٢٠١٥ذمة القضية 

  ١٣/٥/٢٠١٥  هللا باسم أحمد عبد .١٥٦
بأنه مودع بمجمع سجون طره على  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية    حصر أمن دولة عليا في اغتيال العميد وائل طاحون ٤٢٣/٢٠١٥ذمة القضية 

على ذمة طرة بأنه مودع بسجن  ١٩/١/٢٠١٦بتاريخ  ١٦ صادر رقمبرد الداخلية   ٦/٦/٢٠١٥  يوسف سامي مھدي .١٥٧   "ا�نضمام لجماعة"حصر أمن دولة عليا بتھمة  ٤٢٢/٢٠١٥القضية رقم 

بأنه تم اخUء سبيله بتاريخ  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦رد الداخلية برقم صادر   ٢٠/٤/٢٠١٥  عبدالفتاح أحمد عبد العزيز الشيخ .١٥٨ ٢١/٨/٢٠١٥  

بأنه تم اخUء سبيله بتاريخ  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦صادر رقم برد الداخلية   ٢/٥/٢٠١٥  محمود أحمد عبدالمولى مشعوط .١٥٩ ٨/٩/٢٠١٥  

  ١/٥/٢٠١٥  عبد الشافي عطية محمد طلبه .١٦٠
بأنه تم اخUء سبيله بتاريخ  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية  ٨/٩/٢٠١٥  

  )٢٠١٣(أحداث رمسيس   ١٦/٨/٢٠١٣  عزت سعيد فؤاد مراد .١٦١

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 



 معاً لتعزيز مسيرة حقوق ا�نسان             المجلس القومى لحقوق ا�نسان                                                         
 

    عليھم من قبل ذويھم وصلتم الت           ھاربين              تم اخ'ء سبيلھم          مختفين من أكثر من عام تم رد الداخلية                    با�ختفاء القسريما ًقدم إلى الفريق المعني  �
٢١ 

     

  ١٤/٨/٢٠١٣  محمد الشحات عبد الشافي أحمد .١٦٢

لم يستدل على سابقة ضبط بأنه  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر  أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير  أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله أو المذكور   بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى)السفر إلى مناطق النزاعات  –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

  ١٤/٨/٢٠١٣  محمود إبراھيم مصطفى أحمد عطية .١٦٣
  حصر أمن دولة عليا ٣٣١/٢٠١٥على ذمة القضية  ھارببأنه   ٢٢/١/٢٠١٦بتاريخ  ٤٣ صادر رد الداخلية برقم

بأنه مودع بمجمع سجون طره على  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية   ٣٠/٥/٢٠١٥  وليد رفعت محمد حسن .١٦٤   حصر أمن دولة عليا في اغتيال العميد وائل طاحون ٤٢٣/٢٠١٥ذمة القضية 
    ٦/٦/٢٠١٥  أحمد محمد أمين .١٦٥

    ٦/٦/٢٠١٥  عبد الرحمن اسماعيل .١٦٦

  ٤/٦/٢٠١٥  أيمن مجدي محمد علي .١٦٧

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

على  بأنه مودع بسجن طنطا العمومي ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية   ٢٧/٤/٢٠١٥  ضياء كمال السيد ابراھيم .١٦٨   ٢٢/٢٠١٥زمة القضية 

المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر   ١٤/٨/٢٠١٣  محمود محمد عبد السميع .١٦٩
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أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

  ٣/٧/٢٠١٣  عUء عبد الحكيم محمد السعيد .١٧٠

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

  ١٤/٨/٢٠١٣  محمد حسين سيد الشحات .١٧١

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

  ١٤/٨/٢٠١٣  سامح علي الشافعي عمارة .١٧٢

بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر  أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية ات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير المذكور أو أتخاذ أى إجراء   لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى)السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق  –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

  ١٤/٨/٢٠١٣  محمد خضر علي محمد .١٧٣

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

  ١٤/٨/٢٠١٣  محمود أحمد محمد علي بدوي .١٧٤

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 
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  ٢٧/٧/٢٠١٣  أشرف حسن ابراھيم .١٧٥

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

  ٢٨/١/٢٠١١  محمد صديق توفيق عجUن .١٧٦

بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر  أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية ت قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير المذكور أو أتخاذ أى إجراءا   Uنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى)السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق ل –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

  ١١/٥/٢٠١٥  تامر عادل محمود أحمد الھنداوي .١٧٧
  للجماعات التكفيريةالمUحقة اyمنية أو ا�نضمام اجراءات قانونية حيالھم، ومن المرجح أن غيابھم يعود إلى تركھم محل اقامتھم خوفاً من بأنه لم يتم ضبطھم أو اتخاذ  ٣٠/١٢/٢٠١٥بتاريخ  ٢٠٠رد الداخلية برقم صادر 

      أسامة راشد عبد الحليم .١٧٨

على  مودع بقسم ثان الزقازيقبأنه  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية   ٦/٦/٢٠١٥  خالد محمد أحمد محمد .١٧٩   ٥٣٠/٢٠١٥ذمة القضية 

  حصر أمن دولة عليا ٣٨٦/٢٠١٥بأنه متھم في القضية  ١٢/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٨١رد النيابة العامة برقم   ١٨/٤/٢٠١٥  حاتم منصور محمد عبد الرحمن .١٨٠

بأنه مودع بحجز قسم شرطة ثان  ٢١/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٩رد الداخلية برقم صادر   ١٣/١٢/٢٠١٥  حسام مصيلحي الدسوقي إبراھيم سعيد .١٨١   جنح قسم ثان مدينة نصر ١٧٥٤/٢٠١٦مدينة نصر على ذمة القضية 

  ٢٢/١١/٢٠١٥  أحمد سمير أحمد حامد .١٨٢
على  بمنطقة سجون طرهبأنه مودع  ٢٧/٧/٢٠١٦بتاريخ  ٢٢٩رد الداخلية برقم صادر    حصر أمن دولة عليا ٥٠٢/٢٠١٥ذمة القضية 

  ٥/١٢/٢٠١٥  إسUم محمد محروس حسين .١٨٣
مودع بحجز قسم شرطة المطرية بأنه  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤صادر رقم برد الداخلية    شرطة المطريةجنح قسم  ١٣٣٦/٢٠١٦على ذمة القضية رقم 

  ٣/١٠/٢٠١٥  ھيثم محمد أحمد محمد عبد الرحيم .١٨٤
بأنه تم اخUء سبيله بتاريخ  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر  حصر أمن دولة عليا  ٦٩٩/٢٠١٥، وأنه كان مودع على ذمة القضية رقم ٩/١٢/٢٠١٥
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  لجان نوعية –

  ٤/١١/٢٠١٥  محمود مصطفى كمال اسماعيل .١٨٥
مودع بحجز قسم شرطة البساتين  بأنه  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤صادر رقم برد الداخلية    داعش"جنح البساتين "بؤرة جھادية معتنقة لمفاھيم تنظيم  ٢٠٣٤/٢٠١٦على ذمة القضية رقم 

بأنه ھارب ومطلوب ضبطه على ذمة  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ١٩/٨/٢٠١٥  مفتاح عبد الرحمن السيد محمود حسن عيد .١٨٦   تحرك داعش –حصر أمن دولة عليا  ٦٧٢/٢٠١٥القضية 

بأنه مودع بمجمع سجون طره على  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية     عبد النبي أحمد السيد يعقوب .١٨٧   حصر أمن دولة عليا في ا�نضمام لجماعة ا�خوان ا�رھابية ٨٥٧/٢٠١٤ذمة القضية 

  ٦/١٠/٢٠١٥  محمد الشحات شعبان فرج .١٨٨
بأنه مودع بسجن مركز شرطة كفر  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦ صادر رقمبرد الداخلية    لتنظيم ا�خوان ا�رھابي)اداري قسم أول دمياط (تحرك المكتب ا�داري  ٢٦٤١/٢٠١٥سعد على ذمة القضية 

    علي رمضان محمد سيد .١٨٩
بأنه تم اخUء سبيله عقب التأكد من  ١٤/١/٢٠١٦بتاريخ  ٢٦رد الداخلية برقم صادر    سUمة موقفه

  ١٤/٩/٢٠١٢  محمد محمود سUمه سليم .١٩٠

دتھا البUد أحداث العنف التى شاھ –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

  تواجد المذكورين بمحال إقامتھم وعدم صحة ا�دعاء باختفائھم قسرياً التحريات الميدانية تبين بأنه باجراء  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر   ١٦/١١/٢٠١٥  ھيثم خليل أحمد إمام .١٩١
بأنه باجراء التحريات الميدانية تبين  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر   ١٦/١١/٢٠١٥  حماده سيد عبد العظيم محمد جمعه .١٩٢
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  باختفائھم قسرياً  تواجد المذكورين بمحال إقامتھم وعدم صحة ا�دعاء

  ٥/١٠/٢٠١٥  علي محسن حسن محمد .١٩٣
بأنه مودع بالسجن المركزي أكتوبر  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر    حصر أمن دولة عليا لجان نوعية شرق القاھرة ٦٩٩/٢٠١٥على ذمة القضية 

على  طنطا العمومىمودع بسجن بأنه  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤صادر رقم برد الداخلية   ٥/١/٢٠١٦  حمدي يوسف علي مرسي سالم .١٩٤   . إدارى مركز كفر الشيخ  ١٠٧٨/٢٠١٦ذمة القضية رقم 

  ٢١/١٠/٢٠١٥  أحمد محمد صالح أحمد عزيز .١٩٥

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

    ٦/١/٢٠١٦  معتز أحمد محمد حسن .١٩٦

  ١٧/١٢/٢٠١٥  محمد فاروق محمد محمود .١٩٧
مودع بسجن ترحيUت الزقازيق  بأنه  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤صادر رقم برد الداخلية    "حصر أمن دولة عليا "لجان نوعية ٤٧/٢٠١٦على ذمة القضية رقم 

  ١١/١/٢٠١٦  فاطمة عبد هللا أحمد علي محمد .١٩٨

حص إلى أنه يوجد عدد المذكورة أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حيالھا وتشير نتائح الفبأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر  أحداث العنف التى شاھدتھا  –كبير من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية  ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١البUد خUل الفترة من عام    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –سيناء 
    ١٠/١/٢٠١٦  أحمد حسن محمد عبد الھادي عثمان .١٩٩
    ٢٥/١/٢٠١٦  عمر سعيد سعدالدين عبد الفتاح .٢٠٠

بأنه مودع بحجز قسم شرطة  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ٢٩/١٢/٢٠١٥  عبد الرحمن عبد اللطيف السيد أبو طاھر .٢٠١   (قناعته بمفاھيم داعش)اداري قسم العجوزة  ١١٨٨/٢٠١٦العجوزة على ذمة القضية 

بأنه مودع بالسجن المركزي أكتوبر  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ١٢/١/٢٠١٦  آسر محمد زھرالدين منصور .٢٠٢   التعدي على فندق اyھرامات الثUث –حصر أمن دولة عليا  ٤٥/٢٠١٦على ذمة القضية 
    ٢٥/١٢/٢٠١٥  أحمد محمود غريب محمد مبارك .٢٠٣

  ٢٤/١١/٢٠١٥  محمد كمال صديق الشافعي (كيمو) كمال .٢٠٤
بأنه بعد التحري عنه تبين تواجده  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر    بمحل اقامته



 معاً لتعزيز مسيرة حقوق ا�نسان             المجلس القومى لحقوق ا�نسان                                                         
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٢٦ 

     

  ١٩/٢/٢٠١٤  ياسر محمد ابراھيم عطية .٢٠٥

أحداث العنف التى شاھدتھا  –كبير من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكورة أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حيالھا وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر  ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١البUد خUل الفترة من عام    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –سيناء 

  ٢٤/١١/٢٠١٥  مصطفى سيد عبد الحميد عبد الفتاح القشUوي .٢٠٦
بأنه مودع بسجن مركز شرطة  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر  قتل وشروع في قتل واحراز  –اداري الفشن  ٥٦٨٥/٢٠١٦الواسطي على ذمة القضية    سUح وذخيرة

  ١٧/٩/٢٠١٤  محمود مصطفى اسماعيل حسين .٢٠٧

  عائلية بينھمبعUقة غير شرعية مع احدى الفتيات بمحيط محل اقامته، وافتضاح أمره وحدوث خUفات اداري كرداسة، وأنه بالتحري عنه تبين اختفاءه على خلفية ارتباطه  ٣٢٩٣/٢٠١٤ بأنه قد تم تحرير محضر رقم ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر 

ھارب ومطلوب ضبطه على ذمة بأنه  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ١٤/٨/٢٠١٣  محمد حسين السيد السمان .٢٠٨   حصر أمن دولة عليا ١٤٢/٢٠١٥الضية 

بأنھا ھاربة من منزلھا منذ عام  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ١١/٥/٢٠١٥  بدور محمد رجب محمد علي .٢٠٩   اداري الوراق ٣٥٥٨/٢٠١٥ومحرر بغيابھا محضر رقم 
  بأنه لم يستدل على سابقة ضبط له ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣الداخلية برقم صادر رد   ٣١/١٢/٢٠١٥  أحمد مصطفى عبيد الشيوي .٢١٠

  ١٠/١١/٢٠١٥  عUء سعد علي بسيوني عبد هللا .٢١١
بأنه مودع بسجن برج العرب على  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر    شريط السكك الحديد بالعامريةواقعة زرع عبوة محدث صوت أعلى  –اداري العامرية  ٣٤٣٤/٢٠١٥ذمة القضية 

    ديانه سليمان فخري سليمان .٢١٢
  أشھرت اسUمھا وھربت من أھلھا ابأنھ  ٢٢/١/٢٠١٦بتاريخ  ٤٣ صادر رد الداخلية برقم

  من كمين الصف بالمنيا ١٣/٩/٢٠١٥  اسUم محمد محمد ابراھيم .٢١٣
بحجز مركز شرطة التل بأنه مودع  ٢٧/٧/٢٠١٦بتاريخ  ٢٢٩رد الداخلية برقم صادر    عمليات نوعية -اداري التل الكبير  ١١٤٨/٢٠١٥على ذمة القضية الكبير 

بأنه مودع بسجن ا�ستقبال بطره  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ٩/١/٢٠١٦  يوسف عبد العال عبد الفتاح علي .٢١٤   التعدي على فندق اyھرامات الثUثة – حصر أمن دولة عليا ٤٥/٢٠١٦على ذمة القضية 

بأنه مودع بحجز قسم شرطة الطالبية  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ٩/١/٢٠١٦  أحمد عبد العال عبد الفتاح .٢١٥   التعدي على فندق اyھرامات الثUثة –حصر أمن دولة عليا  ٤٥/٢٠١٦على ذمة القضية 
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  ٩/١/٢٠١٦  عليعبد العال عبد الفتاح علي  .٢١٦
بأنه مودع بسجن ا�ستقبال بطره  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر    ةالتعدي على فندق اyھرامات الثUث –حصر أمن دولة عليا  ٤٥/٢٠١٦على ذمة القضية 

  ٧/١/٢٠١٦  إيھاب عمر حسن أبو حامد .٢١٧
عنه تبين تواجده بأنه بعد التحري  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر    بمحل اقامته

  ١٨/٦/٢٠١٤  محمد أحمد عبد المجيد حسين عويس .٢١٨
بأنه تم تحرير محضر عن غيابه برقم  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر    بمحافظة السويساداري عتاقه على خليفة اختفائه وأخر أثناء تواجدھما بشاطىء اyدبية  ١١٧٤/٢٠١٤

  ١٦/٨/٢٠١٣  هللا إبراھيمإبراھيم جرجس عطا  .٢١٩

تغيب عن منزله بتاريخ  بأنه ٢١/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٩رد الداخلية برقم صادر  المذكور غير  أحد بالتسبب في الواقعة ولم تتوصل التحريات لمكان تواجده حتى ا�نجنح اyزبكية دون اتھام  -٨٦١٥/٢٠١٣وقيام أھليته بتحرير محضر رقم  ١٦/٨/٢٠١٣   اكن ا�حتجاز التابعة لوزارة الداخليةبأي من أممحتجز 

  ١٣/١٠/٢٠١٥  أبو الفتوح قدوره محمد حسن .٢٢٠
مودع بسجن إستقبال طره على بأنه  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤صادر رقم برد الداخلية    "داعشحصر أمن دولة عليا "بؤرة جھادية معتنقة لمفاھيم تنظيم  ٥٠٢/٢٠١٥ذمة القضية رقم 

  تواجد المذكورين بمحال إقامتھم وعدم صحة ا�دعاء باختفائھم قسرياً بأنه باجراء التحريات الميدانية تبين  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر   ٢١/١١/٢٠١٥  حسينمحمود محمد قدوره محمد  .٢٢١

  ٢١/٢/٢٠١٤  روماني)شريف فكري جبرة صليب عبدالملك  (أسم الشھره:  .٢٢٢

وقيام  ٢١/٢/٢٠١٤(بالدراجة البخارية) باحدى الصيدليات، وأنه تغيب عن منزله بتاريخ المذكور عامل توصيل طلبات  بأن ٢١/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٩رد الداخلية برقم صادر    ا�حتجاز التابعة لوزارة الداخليةالنمرس بسرقة الدراجة البخارية المسلمة للمتغيب والمذكور غير محتجز بأي من أماكن أبو  جنح ٢٨٥٠/٢٠١٤بالتسبب في الواقعة، وقيام مالك الصيدلية بتحرير محضر رقم اداري قسم شرطة الھرم دون اتھام أحد  -٢٤٩٦/٢٠١٤أھليته بتحرير محضر رقم 

  ١٧/١/٢٠١٦  آدھم أيمن على عبدالعظيم ع�م .٢٢٣
ھارب ومطلوب ضبطه على ذمة بأنه  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر    تحرك الحراك الثوري المسلح –حصر أمن دولة عليا  ٧٩/٢٠١٦الضية 

    ٢٩/١/٢٠١٦  إس�م عزب عبد الحليم عزب .٢٢٤

بأنه بعد التحري عنه تبين تواجده  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ٢٤/١/٢٠١٦  إبراھيم عبد العال مسعودعبد هللا  .٢٢٥   بمحل اقامته
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  ١٨/١/٢٠١٦  أحمد محمد قاسم محمد .٢٢٦
أكتوبر ببأنه مودع بالسجن المركزي  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر    ةالتعدي على فندق اyھرامات الثUث –حصر أمن دولة عليا  ٤٥/٢٠١٦على ذمة القضية 

  بأنه لم يستدل على سابقة ضبط له ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ١٦/١٢/٢٠١٥  عمر محي الدين السيد .٢٢٧
    ١/٦/٢٠١١  رضا فتحي محمد إبراھيم .٢٢٨

  ٢٠/١٢/٢٠١٥  محمد حسن محمد محمد نجم عوف .٢٢٩
بأنه مودع بحجز مركز شرطة  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر  للمشاركة اداري مركز المنزلة (تسفير العناصر  ٥٦٧/٢٠١٦المنزلة على ذمة القضية    بحقل الجھاد السوري)

  ٢٧/١٢/٢٠١٥  عبده محمد محمد عرفات .٢٣٠

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

  ٤/١١/٢٠١٥  محمد زغلول فتح هللا سرور .٢٣١
بأنه مودع بالسجن المركزي أكتوبر  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر    تحرك داعش -حصر أمن دولة عليا  ٦٧٢/٢٠١٥على ذمة القضية 

  بأنه لم يستدل على سابقة ضبط له ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ٣٠/٧/٢٠١٥  رمضان إسماعيل حسان منصور .٢٣٢

ا�ستقبال بطره  بأنه مودع بسجن ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ١٤/١/٢٠١٦  سمير محمد بديوي محمود .٢٣٣   حصر أمن دولة عليا (عناصر الحراك المسلح) ٧٩/٢٠١٦على ذمة القضية 

بأنه مودع بسجن ا�ستقبال بطره  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ١٤/١/٢٠١٦  أحمد محمد محمد شربيني .٢٣٤   عناصر الحراك المسلح -  حصر أمن دولة عليا ٧٩/٢٠١٦على ذمة القضية 

  ١٥/٧/٢٠١٥  البدري رمضانخالد  .٢٣٥
  تحرك داعش -حصر أمن دولة عليا  ٦٢٧/٢٠١٦على ذمة القضية  ستقبال بطرهبأنه مودع بسجن ا� ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر 

٢٣٦. 
مصطفى علي عبد الحليم علي حسن 

  الشرقاوي
٢٥/٨/٢٠١٥  

على ذمة القضية رقم بأنه كان مودع  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    ٣٠/١١/٢٠١٥إدارى المطرية  ، وتم إخUء سبيله بتاريخ  ٨٩٨١/٢٠١٥

  بأنه لم يستدل على سابقة ضبط له ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ٩/٢٠١٣  أبو بكر أحمد إبراھيم النمر .٢٣٧

  ٤/٢/٢٠١٦  أبو عبيده سيد أحمد العموري .٢٣٨
بأنه مودع بسجن استئناف بالقاھرة  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر    ةتحرك لجان نوعي -جنايات شمال القاھرة العسكرية  ١٠٥/٢٠١٦على ذمة القضية 
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  سابقة ضبط لهبأنه لم يستدل على  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر   ١١/٩/٢٠١٤  محمد يحيى عبد المعطي إبراھيم عطية .٢٣٩
    ٨/٢/٢٠١٥  أحمد عبد الباسط أبو القاسم عبد العال .٢٤٠

  ٢٢/١٠/٢٠١٢  مينا م�ك لوقا سريانه .٢٤١

تغيب عن منزله بتاريخ  بأنه ٢١/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٩رد الداخلية برقم صادر  بأي من سوھاج ولم تتوصل التحريات لمكان تواجده حتى ا�ن المذكور غير محتجز اداري قسم ثان  -٣٤٩٧/٢٠١٢وقيام أھليته بتحرير محضر رقم  ٢٢/١٠/٢٠١٢  أماكن ا�حتجاز التابعة لوزارة الداخلية
  

  ٥/٢/٢٠١٦  محمد صبري محمد أبو سعد .٢٤٢
بأنه مودع بحجز قسم أول مدينة  ١٥/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٣رد الداخلية برقم صادر  المشاركة بمسيرات  –جنح أول مدينة نصر  ٨٨٩٨/٢٠١٦نصر على ذمة القضية    عناصر ا�خوان

    ٣٠/١/٢٠١٦  خالد محمد ربيع محمد إبراھيم شعفه .٢٤٣
    ١٧/١/٢٠١٦  محمد جمال محمد دراز .٢٤٤

  ٥/٢/٢٠١٦  إبراھيمإس�م إبراھيم التھامي  .٢٤٥
على  سجن استقبال طرهبأنه مودع ب ٢١/٣/٢٠١٦بتاريخ  ١٠٩رد الداخلية برقم صادر   شمال القاھرة –جنايات عسكرية  ١٠٥/٢٠١٦ذمة القضية 

  

  ٩/١/٢٠١٦  عاصم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم .٢٤٦

بتاريخ  ١٥٩ورد آخر برقم صادر  ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤رد الداخلية برقم صادر    لجماعة محظورةا�نضمام  –جنح البساتين  ٧٣٧١/٢٠١٦تم اخUء سبيله على ذمة القضية بأنه  ٧/٥/٢٠١٦
  
  

  ٩/١/٢٠١٦  عمار عبد الرحيم محمد عبد الرحيم .٢٤٧
بتاريخ  ١٥٩ورد آخر برقم صادر  ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤الداخلية برقم صادر رد    ا�نضمام لجماعة محظورة –جنح البساتين  ٧٣٧١/٢٠١٦اخUء سبيله على ذمة القضية تم بأنه  ٧/٥/٢٠١٦

  ٢٦/٦/٢٠١٥  خالد رفاعي عبد الشافي حسين .٢٤٨
  لم يستدل على سابقة ضبطهبأنه  ٧/٥/٢٠١٦بتاريخ  ١٥٩رد آخر برقم صادر   لم يستدل على سابقة ضبطهبأنه  ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤رد الداخلية برقم صادر 

  ١٦/١١/٢٠١٣  أحمد محمد حسن علي .٢٤٩
  لم يستدل على سابقة ضبطهبأنه  ٧/٥/٢٠١٦بتاريخ  ١٥٩رد آخر برقم صادر   لم يستدل على سابقة ضبطهبأنه  ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤رد الداخلية برقم صادر 
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  ٢٤/١/٢٠١٦  حمزة محمد فھيم إيھاب .٢٥٠
  لم يستدل على سابقة ضبطهبأنه  ٧/٥/٢٠١٦بتاريخ  ١٥٩رد آخر برقم صادر   سابقة ضبطهلم يستدل على بأنه  ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤رد الداخلية برقم صادر 

  ٢٠/١١/٢٠١٥  قطب سعيد قطب محمد .٢٥١
بتاريخ  ١٥٩ورد آخر برقم صادر  ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤رد الداخلية برقم صادر  حصر أمن  ٥٠٢/٢٠١٥محتجز بمنطقة سجون طرة في القضية رقم بأنه  ٧/٥/٢٠١٦   ا�رھابي ءا�نضمام لتنظيم و�ية سينا –دولة عليا 

  ١٣/٢/٢٠١٦  كحوش محمد سليمان الرحمن عبد .٢٥٢
بتاريخ  ١٥٩ورد آخر برقم صادر  ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤رد الداخلية برقم صادر  حصر أمن  ٣١٤/٢٠١٦محتجز بمنطقة سجون طرة في القضية رقم بأنه  ٧/٥/٢٠١٦   أغتيال السيد المستشار النائب العام –دولة عليا 

على  سجن استقبال طرهبأنه مودع ب ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤رد الداخلية برقم صادر   ٢٤/١/٢٠١٦  عمرو عبد الستار عبد المجيد مسعد .٢٥٣   تحرك عمليات نوعية -حصر أمن دولة عليا ٧٩/٢٠١٦ذمة القضية 

  ٣/٥/٢٠١٢  أحمد شوقي مصطفى عبد الرحيم البحيري .٢٥٤
  لم يستدل على سابقة ضبطهبأنه  ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤رد الداخلية برقم صادر 

  لم يستدل على سابقة ضبطهبأنه  ٧/٥/٢٠١٦بتاريخ  ١٥٩رد آخر برقم صادر   
    ٢٣/٩/٢٠١٤  سيد مصطفى يس محمد .٢٥٥

  ٣/١٠/٢٠١٥  عمرو محمد أحمد محمد عبد الرحيم .٢٥٦
بأنه تم اخUء سبيله بتاريخ  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر  حصر أمن دولة عليا  ٦٩٩/٢٠١٥، وأنه كان مودع على ذمة القضية رقم ٩/١٢/٢٠١٥

  لجان نوعية –

  ١٧/١١/٢٠١٥  محمد مصطفى محمد الصواف .٢٥٧

ضبط بأنه لم يستدل على سابقة  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر  أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى (أسباب عائلية وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير  أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله المذكور أو   اطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى)السفر إلى من –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

  ١٧/١١/٢٠١٥  أحمد مھدي امام عبد الحليم .٢٥٨
  تواجد المذكورين بمحال إقامتھم وعدم صحة ا�دعاء باختفائھم قسرياً بأنه باجراء التحريات الميدانية تبين  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر 

مودع بسجن الزقازيق العمومي بأنه  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر     السيد أحمد متوليأحمد الحسيني  .٢٥٩   اغتيال فرد شرطة –جنايات منيا القمح  ٦٠٤٨٧/٢٠١٤على ذمة القضية 

مودع بحجز مركز شرطة بأنه  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر     ب�ل عبد الباسط ذكي جمال عيسى .٢٦٠   جنح مركز البدرشين ١٣٦١٤/٢٠١٥البدرشين على ذمة القضية 
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٢٦١. 
حمزة محمود عمر محمد وشھرته (حمزة 

  ح�وة)
  

بأنه تم اخUء سبيله بتاريخ  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    اداري مركز ناصر ٣٩١٦/٢٠١٥، وكان مودع على ذمة القضية ٢/٩/٢٠١٥

بأنه تم اخUء سبيله بتاريخ  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر     وليد جندي عمر جنيدي .٢٦٢   جنح القطامية ٣٨٦/٢٠١٥، وكان مودع على ذمة القضية ٨/٩/٢٠١٥

٢٦٣. 
أبو بكر الصديق راضي عبد القادر عبد 

  الجواد
  

  تواجد المذكور بمحل اقامته وعدم صحة اختفاءه قسرياً بأنه بعد اجراء التحريات الميدانية تبين  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر 

    ياسر محمد موسى الدبيكي .٢٦٤

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  -من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى (أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

    محمود ماھر مراد أحمد .٢٦٥

بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر  أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية ياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية ح   السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

    السيد فوزي السيد محروس .٢٦٦

أحداث العنف التى شاھدتھا البUد  –من حا�ت الغياب المشابھة تعود إلى ( أسباب عائلية المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله وتشير نتائح الفحص إلى أنه يوجد عدد كبير بأنه لم يستدل على سابقة ضبط  ١٠/٢/٢٠١٦بتاريخ  ٦٤رد الداخلية برقم صادر    السفر إلى مناطق النزاعات بسوريا والعراق لUنضمام لتنظيم داعش ا�رھابى) –ا�نضمام للجماعات التكفيرية بشمال سيناء - ٢٠١٣حتى  ٢٠١١خUل الفترة من عام 

٢٦٧. 
محمود محمد أحمد محمد اسماعيل (محمود 

  محمد الصايغ)
  ضبطهلم يستدل على سابقة بأنه  ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤رد الداخلية برقم صادر   ٢٤/١١/٢٠١٥

  ٢٩/٢/٢٠١٦  سامح ربيع سالم عويس .٢٦٨
تم اخUء سبيله بتاريخ بأنه  ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤رد الداخلية برقم صادر  ٧/٥/٢٠١٦  

  ١٨/٢/٢٠١٦  عوض حسن محمد قطب إس�م .٢٦٩
على  سجن مركز بلبيسبأنه مودع ب ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤رد الداخلية برقم صادر    عمليات نوعية –اداري مركز بلبيس  ١٢٤٢/٢٠١٦ذمة القضية 
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  ١٠/٢/٢٠١٦  عمرو محمد محمد محمد اUمام .٢٧٠
على  سجن استقبال طرهبأنه مودع ب ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤رد الداخلية برقم صادر    تحرك عمليات نوعية -حصر أمن دولة عليا ٧٩/٢٠١٦ذمة القضية 

  ١/١٠/٢٠١٥  مبروكعمرو عبد الرحمن أحمد يوسف  .٢٧١
  تحرك داعش -حصر أمن دولة عليا ٦٧٢/٢٠١٥على ذمة القضية  السجن المركزي بالجيزةبأنه مودع ب ٢٧/٧/٢٠١٦بتاريخ  ٢٢٩رد الداخلية برقم صادر 

    ٩/٤/٢٠١٢  ع�ء أمين عبد الس�م حسين .٢٧٢

بتاريخ  ١٥٩ورد آخر برقم صادر  ٤/٦/٢٠١٦بتاريخ  ١٨٤رد الداخلية برقم صادر   ٧/٢/٢٠١٦  مدحت محمد بھي الدين أحمد الديب .٢٧٣   جنح الطالبية ٢٣٥٤/٢٠١٦تم اخUء سبيله على ذمة القضية بأنه  ٧/٥/٢٠١٦
    ٥/٦/٢٠١٤  جميل سيد إبراھيم محمد � .٢٧٤
    ١٥/٦/٢٠١٤  قنديل محمود فاروق فؤاد � .٢٧٥
    ٢٨/٦/٢٠١٤  سالم عمر رمضان عمر أحمد � .٢٧٦
    ٨/٢٠١٤  فتحي عبد الراضي عبد الس�م رضا � .٢٧٧

من مطار أبو ظبي وتم  ١٣/١/٢٠١٤  أحمد مسعد العداوي محمد � .٢٧٨     إلى القاھرة ٧/٨/٢٠١٤ترحيله في 

    ٢٥/٩/٢٠١٤  محمود عثمان محمود عمرو � .٢٧٩
    ٢٤/٩/٢٠١٤  الحميد عبد محمد علي � .٢٨٠
    ٢٠/١٠/٢٠١٤  علياء طارق محمد السيد � .٢٨١
    ٢٨/١١/٢٠١٤  شحاتة عبده شحاتة أسعد � .٢٨٢
    ٢/١١/٢٠١٤  عيطة ياسر أحمد أحمد أبو � .٢٨٣
    ١٠/١٠/٢٠١٤  سعدالدين السعدني � .٢٨٤
    ١٠/١٠/٢٠١٤  إبراھيم مصطفى سمير � .٢٨٥

    ٧/١١/٢٠١٤  يوسف أبو سلمى محمد محمد � .٢٨٦

    ٢٢/٩/٢٠١٤  محمود عمر كمال الرحمن عبد � .٢٨٧
    ٢٨/١/٢٠١٥  عاشور نافع محمود � .٢٨٨
    ١/١/٢٠١٥  هللا عبد هللا محمد عبد محمد � .٢٨٩
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٢٩٠. 
 عبد محمد سيد شريف الرحمن عبد �

  الوھاب
٦/١/٢٠١٥    

    ١٦/١/٢٠١٥  زلط الحليم عبد الحليم عبد هللا عبد � .٢٩١
    ٣٠/١/٢٠١٥  القمي الغفار عبد خضر مجدي � .٢٩٢

٢٩٣. 
أحمد عبد الكريم محمد بسيوني عبد  �

  الكريم
٣٠/١/٢٠١٥    

٢٩٤. 
محمد إبراھيم فتحي علي إبراھيم  �

  المبارك
٣١/١/٢٠١٥    

    ٣١/١/٢٠١٥  ب�ل أشرف عبد الھادي الدسوقي � .٢٩٥

٢٩٦. 
أحمد جمعة شحاتة عبد الرؤوف  �

  البغدادي
٣١/١/٢٠١٥    

    ٣١/١/٢٠١٥  ج�ل الدين محمود محمود ج�ل � .٢٩٧
    ١/٢/٢٠١٥  عبد الرحمن(السيد)  � .٢٩٨

٢٩٩. 
عبد الرحمن علي أحمد إبراھيم  �

  الج�دي
١/١/٢٠١٥    

    ٢١/١/٢٠١٥  أحمد يوسف خليل يوسف محمد � .٣٠٠
    ٢/٢/٢٠١٥  أحمد محمد فھمي الوتيدي � .٣٠١
    ٢٧/١/٢٠١٥  البرقاويرشاد علي  � .٣٠٢
    ٢١/١/٢٠١٥  جمال عبد المعبود عبد الرازق � .٣٠٣
    ٤/١/٢٠١٥  سالم عزت سالم الجوھري � .٣٠٤
    ٧/٢/٢٠١٥  رضا رضوان مرسي � .٣٠٥
    ٣١/١/٢٠١٥  محمد محمود محمد أبو سعيدة � .٣٠٦
    ١/١/٢٠١٥  أحمد محمود قشطة � .٣٠٧
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    ١٩/١٢/٢٠١٤  يجمسوUء أحمد علي ال � .٣٠٨
    ٢٧/١/٢٠١٥  عماد الزغبي عطاهللا سند � .٣٠٩
    ١٦/٢/٢٠١٥  حسن محمود عبد الحميد بكير � .٣١٠
      شخص دون الثامنة عشر � .٣١١
      شخص دون الثامنة عشر � .٣١٢

  


