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قائمة المحبوسين حبس احتياطي
محل االقامةالسجنرقم القضيه االسمم

المزرعة العمومي880ابراهيم احمد عبدالفتاح السلكاوي1
ابوزعبلابراهيم محمد ابراهيم شاهين2
977لسنة 2017احمد ابوزيد الطنوبي3
الشرقيه شديد الحراسه 2 طرهاحمد اسماعيل حسن محمد 4
شديد الحراسه طرهاحمد اسماعيل حسن محمد حسن 5
الدقهليهالمزرعه1018 امن دوله احمد السيد عبد الواحد صالح 6
شديد الحراسه 2 طره674 لسنه 2019احمد بدوى على   7
المنوفيهابو زعبل 750احمد جابر محمد ابراهيم ابو قمر8
قسم ثالث العاشر 1404احمد حامد مصطفي محمد 9

العقرب شديد الحراسة1360لسنة2019 امن دولةاحمد سبيع10
662لسنة2020احمد صبري ابوزليمه محمد11
اسكندريهابو زعبل ليمان 2احمد عبد الحميد عبد العزيز 12
بورسعيد558/2020 امن دوله عليااحمد عبد السالم حسن مصطفى13
سجن المزرعه 558 /2020 احمد عبد السالم حسن مصطفى 14
استقبال طره22469/2021احمد عبد القادر محمد يس 15
الجيزةالقناطراحمد عبدالخليل بازيد عبدالخليل16
دمياط الجديدهالقناطر 2380احمد عثمان حامد سليمان 17
558لسنة2020احمد عالم18
اسيوطاستقبال طره750/2019 احمد ماجد محمد على19
662لسنة 2020احمد محمد احمد المغدود20
الهرم الجيزه القناطر رجال 1احمد محمد احمد عبد الرحمن21
االسماعليهالقناطر رجال 931احمد محمد احمد محمد الشربينى22
القناطر رجال 3301احمد محمد توفيق احمد   23
استقبال طرهاحمد محمد شعبان  الموافي24
احمد محمد محمد موسى عبد 25

الفتاح 
الشرقيهابو زعبل

كفر صقر ابو زعبل330/2022 احمد محمد موسى عبد الفتاح26
شرقيه

كفرصقر - ابوزعبلاحمد محمد موسي عبدالفتاح27
شرقية

االسكندريهبرج العرب964/2022 ادارى المنتزهاحمد مصطفى حلمى متولى 28
المنيلالمزرعه طره1118/2019احمد هالل عمر فج النور29
االسكندريهمديريه امن اسكندريه احمد وحيد جمعه عبد اهلل 30
اسكندريه مديريه امن اسكندريهاحمد وحيد جمعه عبد اهلل 31
المنصورهاستقبال طره1360/2019اسامه محمد ابراهيم حسنين32
التجمع االولسجن المزرعه1296اسامه محمود محمد حسين 33
الهرمالقناطر355 لسنه 2020اسالم حسن عبد الحكم34
القناطر 335/20201 اسالم حسن عبد الحكم35
البحيرهاالبعاديه دمنهور570/2018 اسالم عاطف عمر جاب اهلل  36
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قسم القرين1639اسالم عباده محمد احمد37
18لسنة2018اسماعيل اسكندرني38
محافظه مركز فاقوس1430 لسنه 2018اشرف شبرواى عقل  39

الشرقيه
الشرقيهمركز فاقوس4732اشرف شبرواى عقل صالح40
ابوزعبل ليمان2اشرف صالح محمود الخليفي41
بوالق الدكرورالكيلو10.5البدري محمد البدري 42
الشرقيةالسيد احمد احمد نصار 43
العمرانيهالقناطر رجال 1السيد حسن حسن 44
االسكندريهاستقبال طره2174/2021السيد حموده سليمان عبد الحفيظ45
االسكندريهاستقبال طره2174/2021السيد حموده سليمان عبد الحفيظ 46
االسكندريةاستقبال طرهالسيد حموده سليمان عبدالحفيظ47
الغربية - طنطاالقناطر رجال1السيد عبدالقادر محمد السيد48
جمصه شديد الحراسه7319/2021السيد محمد السيد ابو سعده49
الدقهليه مزرعه طره706/2019السيد محمد السيد احمد 50
الفيومالقناطر915 /2021 امن دولهامانى فاروق اسحق شعبان 51
اسيوطالقناطر نساء706/2019 تحقيقاماني احمد علي احمد52
816 جنح امن دوله العاشر من امين احمد الباز محمد53

رمضان
قسم تانى العاشر من 

رمضان 
العاشر من 

رمضان
ابو زعبل ليمان 238/20212انس حسم حسن عثمان حسن54
برج العرب3850/2022انس محمد سليم احمد سليم55
برج العرب3850/2022انس محمد سليم احمد سليم 56
ابوزعبلايمن جمال محمد محمد57
ابوزعبل 2ايمن محمود محمد الشاوي58
الدقهليةالمزرعة ايهاب السيد عبدالواحد صالح 59
السجن الجديد تاهيل 2 وادى ايهاب الشحات متولى 60

النطرون 
دمياط كفر سعد

فاقوس شرقيهمركز شرطه فاقوس1257لسنه 2021 أ د طأحمد ابو العطا السيد على   61
بورسعيد558/2020أحمد عبد السالم حسن  62
فيصل – جيزهالقناطر 3301 امن دولهأحمد محمد توفيق احمد   63
ابو زعبل السياسى984 لسنه 2021أسامه عبد المنعم محمد احمد  ا 64
القناطر رجال 3351 لسنه 2020أسالم حسن عبد الحميد  65
1360لسنة2019بدر محمد بدر66
شديد الحراسة 2بالل حسن محمد هاشم67
االسماعليهوادى النطرون بالل محمد محمد محمد احمد68
االسماعليه وادى النطرون 2352/20221 ادارى شبين الكومبالل محمد محمد محمد احمد69
وادي النطرون 2352/20222 ادارى شبين الكوم بالل محمد محمد محمد احمد 70
االسماعليه وادى النطرون القديم2352/2022 ادارى شبينبالل محمد محمد محمد احمد 71
1635لسنة2019بهاء الدين ابراهيم72
662لسنة 2020بيومي خميس مصطفي غنيم73
662لسنة 2020تامر عبدالمعطي فتح اهلل عرفه74
سجن القناطرجمال عبدالصمد عبداهلل75
662لسنة2022جمعه محمد عوض الصعيدي76
القناطر955 /2020جميله حسن حسنين عيسى77
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السويسالعقرب شديد 9702 /2020 حسام محمد عبد اهلل برعى78
اسيوطمززعة طره706/2019 تحقيقحسن احمد علي احمد79
اسيوطمززعة طره706/2019 تحقيقحسن احمد علي احمد80
شديد 2 طره615/2020 حسن حسين حسن محمد81
ليمان طره شديد615/20202حسن حسين حسن محمد82
سجن طرهحسن عبد الحميد حسن 83
القاهرةالمزرعة -طرهحسن عبدالحميد حسن احمد84
558/2020حسن فرج حسن فرج 85
التجمع الخامسابو زعبل ليمان طره440/2022 امن دولهحسن محمد جالل صالح الساوى 86
26 لسنه2021حسين علي احمد كريم87
ابو زعبل 9552 /2020حماده حسن حسنين عيسى88
شديد 2 طره569 امن دولهحماده فؤاد يوسف 89
662لسنة 2020حمدي احمد حسن البهلوان90
662لسنة 2020حمدي محمد احمد ابوشاهين91
955لسنة 2021حمدي مختار92
قسم الخصوص – قليوبيه93/2022 امن دوله عليا خالد صالح الدين حسانين شقره93
الجيزهالقناطر رجال 961 امن دولهخالد صالح عبد الفتاح محمد94
مدينه نصر العقرب شديد 1054/20202خالد طارق حسن فؤاد 95
662لسنة 2020خميس محمد علي حسن ابوعصر96
662لسنة 2020رائد صبحي محمد داود97
ربيع الشيخ98
المزرعةرضا سعد حسن عوض اهلل99

السويس880رضا سعد حسن عوض اهلل100
السويسالمزرعه880رضا سعد حسن عوض اهلل101
السويسالمزرعه رضا سعد حسن عوض اهلل 102
السويسطره المزرعهرضا سعد عوض اهلل 103
ريمان محمد الحسانى حسن عبد 104

اهلل 
القناطر817/2018 امن دوله

ريمان محمد الحسانى حسن عبد 105
اهلل  

817 لسنه 2018 امن دوله عليا 
730 لسنه 2020 امن دوله  

سجن القناطر

662لسنة 2020سامح سميح خليل فرفره106
 لسنة2020662سامح عباس اسماعيل دياب107
مدينة الرحاباستقبال طرهسامح محمد عبده عيسي108
القناطر رجال 955/20201 امن دولهسرور سيد محمد على109
سعيد سالمه مصطفي محمد 110

الشهبه
662لسنة 2020

الشرقيهقسم اول العاشر4878سالمه عادل سالمه 111
الغربيهليمان 2 ابو زعبل41/2021سليمان عبد الرحمن سليمان  112
1338لسنة2019سيد عبدالاله113
االسكندريهشديد الحراسه 2 طره شريف حسن على محمد 114
االسكندريهطره 2 شديد1270/2019شريف حسن على محمد سالم115
االسكندريهطره 2 شديد1270/2019شريف حسن هلى محمد سالم116
448لسنة2022صفاء محمد الكوربيجي117
السويسطارق عزت امين حسن118
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السويسطارق عزت امين حسن119
1222لسنة2021حصر امن دولة طارق محمد احمد منجي120

طواري
السويسابوزعبل 2

ابو زعبل ليمان 2055/20212طارق محمد فهيم رزق121
بورسعيد العمومى1410/2020عادل رمضان صالح عبد الهادى 122
القاهرهليمان طره 984/20212عاطف محمود محمد انور123
93 لسنة2022عامر السيد محمد حجازي124
44840ابو زعبل 2 سياسى عبد الخالق عبد العزيز السيد 125
507/2020عبد الرحمن ابراهيم محمد خضير126
عبد الرحمن احمد عبد الرحمن 127

عثمان
بنى مزار- المنيا ابو زعبل ليمان 2032/20212 

عبد الرحمن احمد محمود عمر 128
احمد 

استقبال طره 970/2020

الجيزهالقناطر1934عبد الرحمن حامد عبد الخالق على129
عبد الرحمن حسام الدين 130
زفتى - غربيهاستقبال طره810/2019 عبد الرحمن محمد ابراهيم محمود131
جمصه شديد الحراسه8476/2020 عبد الرحمن محمد الصاوى السيد132
الشرقيهمركز فاقوس29678عبد الرحمن محمد عبد الفتاح133
القاهرهالقناطر2175/20211عبد الفتاح ابراهيم مازن134
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح احمد 135

بصه
المنوفيه وادى النطرون123991

اابو زعبل ليمان طرهعبد الاله حسين محمد على136
ابو زعبل ليمان 8802عبد الاله حسين محمد على137
ابو زعبل 2عبد اهلل حامد زكى عبد المتعال 138
ليمان ابو زعبل 2عبد اهلل سمير محمد ابراهيم139
عبد اهلل سمير محمد ابراهيم 140

مبارك
ابو زعبل ليمان 20191480/2 

كفر الشيخ – ابو زعبل 2عبد اهلل فكرى عبد اهلل فايز 141
هارون الرشيدى

المنيا شديد الحراسه2064 ادارى ديرمواس المنياعبد المحسن فاروق عبد المحسن142
مدينه نصراستقبال طرهعبد اله صالح عبد اهلل الحاج143
الشرقيةعبدالحميد يونس عبدالحميد 144
عبدالرحمن حسام الدين145
662لسنة 2020عبدالرحمن راشد حسن عرفه146
االسماعليه استقبال طره عبداهلل رزق ابوالمعاطي147
1480لسنة2019عبداهلل سمير محمد148
شارع هارون ابوزعبل2عبداهلل فكري عبداهلل فايد149

الرشيدي - 
كفرالشيخ

662لسنة 2020عبده صبحي محمد داود150
الزيتونشديد الحراسه 2 569 لسنه2020عز الدين ابراهيم عطيه يونس 151
662لسنة 2020عسران محمد مصطفي عرفه152
عطاهلل احمد عبد الحميد 153

السنباطى
جمصه شديد الحراسه4620 /2020 ادارى اجا 

شمال سيناءالقناطر656/2021 عالء حسن خالد على 154
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المنوفيهوادى النطرونعالء زكى عبد العزيز على 155
مطوبس- معسكر االمن كفرالشيخعالء سعد علي حموده156

كفرالشيخ
662لسنة 2020عالء محمد فتح اهلل ابوهيكل157
اسوان استقبال طره عالء مغربى محمد عبد الحميد 158
الجيزهليمان305/20222على عبد الرحمن على 159
454 لسنه 2022 ادارى تانى على فوزى فتح اهلل محمد  160

العريش
قسم تانى العريش شمال 

سبناء
الشرقيه

4459لسنة2019علياء نصر الدين عواد161
القناطرعماد رجب عبدالحي162
بنها قليوبيهابو زعبل ليمان 1222/20212عمر احمد طه محمدهيبه163
طره شديد 566/20202عمر ايمن محمد محمود 164
الشرقية  قوات االمن / الزقازيق2809 لسنة 2021عمر عبداهلل حامد165
االسكندريهالعقرب الغربينيات4516/2021 ادارى العامريهعمر ياسر عبد الحميد على166
المنصورهابو زعبل 9102 /2021عمرو محمد طه ابراهيم 167
االسكندريه746عمرو نوهان 168
مريوطيه هرمابو زعبل ليمان 2032/20212 عيد محمد محمد ابراهيم169
دمياط سجن طره فتحى محمد مصطفى حميده170
كفرالشيخابوزعبلفكري ابراهيم محمد ابراهيم171
فكري ابراهيم محمد ابراهيم 172

درويش
662لسنة2020

الدقهليهابو زعبل ليمان 911/20212كرم عبد الفتاح محمد الشيوى173
569كريم ابراهيم سيد احمد174
استقبال طره 626/2021 كريم احمد محمود احمد175
الجيزهليمان المنيا كمال احمد كامل عبد النبى  176
كمال ربيع عيد مرسى 644 لسنه 177

2021
ليمان جمصه

الدقهليهجمص شديد الحراسه1983كمال كامل محمد ابو كامل178
855امن دولةمحمد ابراهيم راضوان179
مركز شرطة ابو حماد 9371/2020محمد ابراهيم محمد احمد حرب 180
االسكندريهبرج العرب1082 /2019محمد احمد رمضان 181
الفيوماستقبال طره1222محمد احمد ناجى محمد 182
الفيومدمو بالفيوممحمد احمد ناجي محمد183
كفرالشيخاستقبال طره330امن وطنيمحمد احمد نببيه عبدالغني184
الفيومالوادى الجديد155 لسنه 2015 غرب عسكريهمحمد الحسين احمد عامر  185
القناطر 330محمد السيد احمد محمد السيد186
ابو زعبل 627/2020 امن دولهمحمد السيد عبد الفتاح عبد الغنى  187
662لسنة 2020محمد السيد عبدالسالم بهنسي188
محمد امام صابر شاهين 189
محمد ايمن عبد الرحمن عبد 190

اللطيف  
المزرعه العمومى طره979/2020 امن دوله

محمد ايمن عبد الرحمن عبد 191
اللطيف   

المزرعه العمومى979لسنه 2020

662لسنة 2020محمد بديع محمد احمد االزالي192
القناطر620محمد جابرقرنى جابر   193
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العقربمحمد جودة عبداهلل194
طره االستقبال 810 /2020 محمد جوده عبد اهلل عبد اهلل 195
ابو زعبل 10212 /2020محمد حسين ابراهيم عبد العظيم  196
ليمان 440 12681/2013 احداث النهضهمحمد سامى ابراهيم مصطفى 197
910محمد سعد احمد امين   198
955لسنة2020محمد سعيد فهمي199
ينى سويفالفيوم ديمو1078 لسنه 2021محمد سيد جاد اهلل متولى   200
كفر الشيخاستقبال طره662/2020 امن دوله عليامحمد شعالن عنتر القاضى201
كفر الشيخاستقبال طره662/2020 امن دوله عليامحمد شعالن عنتر القاضى202
662لسنة 2020محمد شعالن عنتر القاضي203
الشرقيةقوات االمن الزقازيق3076 لسنة 2022محمد طارق محمد جالل204
ابو زعبل ليمان 2محمد عادل عبد الحميد 205
االسكندريهابو زعبل ليمان طرهمحمد عادل عبد الحميد  206
االسكندريهابو زعبل ليمان 3302 امن دوله عليامحمد عادل عبد الحميد موصلى207
االسكندريهابو زعبل 3302 امن دولهمحمد عادل عبد الحميد موصلى208
العقرب شديد1181محمد عبد العزيز عبد المنعم دومه209
االسماعليهالمستقبل االسماعليه محمد عبد القادر محمد 210
محمد عطية عبدالغني محمد 211

الزغبي
البحيرةمزرعة طره1413 لسنة2019

محمد عطيه عبد الغنى محمد 212
الزغبى

البحيرهمزرعه طره1413/2019

محمد علي خليل العربي213
حلواناستقبال طره2467محمد فرج احمد حسن عالم214
مركز شرطة ابوكبيرمحمد محمود ابراهيم الشافعي215
المنصورهجمصه شديد الحراسه10759/2021 ادارى المنصورهمحمد محمود عبد المؤمن شعبان216
المنصورهجمصه شديد الحراسه10759/2021 ادارى المنصورهمحمد محمود عبد المؤمن شعبان217
662لسنة2020محمد محمود محمد غنيم218
القاهرهقسم عين شمس 2207محمد محيى الدين عيسى 219
662لسنة 2020محمد مسعود محمد القباني220
المنوفيهاستقبال طره1935/2021 امن دولهمحمد مصطفى على على ابو ندا221
ابو زعبل ليمان 412 لسنه 2022محمد مطر عبد الغنى   222
جمصه العمومىمحمد موسى موسى السيد 223
سجن بورسعيد7677 جنح الزهورمحمد نجاح محمد عبد المقصود224
بورسعيدبورسعيدمحمد نجاح محمد عبدالمقصود225
طره شديد الحراسةمحمد هشام سعيد226
طره شديد الحراسه 2محمد هشام سعيد حسن227
الهرمالقناطر29761محمد وحيد عبد الحميد228
662لسنة2022محمد يسين محمد السيد درويش229
محمود احمد يوسف محمد230
الهرم الجيزهالقناطرمحمود ادهم محمود ابو طالب 231
محمود ادهم محمود محمد ابو 232

طالب 
هرم الجيزه القناطر 

محمود ادهم محمود محمد 233
ابوطالب

شارع الهرمالقناطر
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ناهياالقناطر595/2021 محمود عادل ربيع السيد234
الهرم – الجيزهاستقبال طره1987 /2021 امن دوله محمود عادل كامل اسماعيل 235
الجيزهابو زعبل 440/20222محمود عبد الرافع سند طالب236
662لسنة 2020محمود عبدالفتاح محمود ابوهيكل237
662لسنة 2020محمود عويضه عويضه غنيم238
العقرتمحمود محمد سالم239
مركز كفر صقر482/2021محمود محمد محمود محمد سالم240
مركز كفر صقر المركزىمحمود محمد محمود محمد سالم 241
االسماعليهالمستقبل بورسعيد1179/2022محمود محمد موسى احمد 242
662لسنة 2020محمود محمود عبدالرحمن حصان243
ابو زعبل956محمود مصطفى محمد على 244
680لسنة2020مدحت رمضان علي245
ابو زعبل1739 لسنه 2018مصطفى محمود محمود مدنى 246
448مصطفي الخطيب247
مصطفي حسن محمد حسن 248

عبداهلل
القليوبيةابو زعبل ليمان 8482 لسنة2021مصطفي عاطف سالم عودة249
المنيامصطفي مصطفي 250
شرقيةمصعب صابر محمد نصر251
24386/2021 بلبيسمعاذ احمد ابراهيم حسنين محمود252
استقبال طره معاذ امين محمد جمال 253
استقبال طره6753/2022 معاذ امين محمد جمال الدين254
الشرقيه الزقايق24386جنح مركز بلبيس  معاذ محمد جوده البحرواى   255
11524/2020 ادارى اول معتصم محمد ابراهيم ابراهيم 256

المنصوره
جمصه شديد الحراسه

االسكندريةاستقبال طرهميسم محمد زكريا257
662لسنة 2020نصر مصطفي سليم عرفه258
488لسنة2022هالة فهمي259
االسكندريهابو زعبل 9112 /2021هشام احمد محمود ابو الذهب 260
الدقهليهجمصه325/2021 ميت غمرهشام اسماعيل محمود حسين261
1365لسنة2018هشام عبدالعزيز262
المزرعه طره1442وائل فتح اهلل ميه عبد اهلل263
شبرا مصر - المزرعة طرهوائل فتح اهلل ميه عبداهلل264

القاهرة
اسكندريهالقناطر93وسام صالح محمد ابراهيم   265
وليد احمد بدرى عبد الوهاب 266
وليد احمد بدوى عبد الوهاب 267
القاهره القناطر رجال 1ياسر عاشور محمد عيسى 268
القاهرهالقناطر رجال 984/20211ياسر عاشور محمد عيسى 269
الجيزهالقناطر ياسر عبد اهلل نصر نصر 270
662لسنة 2020ياسر عبدالخالق ابوزيد عبدالخالق271
الجيزهسجن القناطر58934/2021 ياسر على اهلل نصر نصر زبادى272
الجيزهالقناطر58934/2021ياسر على اهلل نصر نصر زبادى273
قسم الدخيله االسكندريهيحيى جوده سالمه هاشم274
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اسكندريهقسم الدخيله يحيى جوده سالمه هاشم 275
الدخيلة االسكندريةيحيي جوده سالم هاشم276
العبورقسم العبور620يوسف عبد الواحد حسين محمد277
الزقازيقابو حماد الشرقيه56/2021 يوسف محمود عبده عبد الرحمن 278

قائمة المحبوسين بحكم محكمة
محل االقامةالسجنالحكم رقم القضيه االسمم

 ابراهيم احمد  محمد 1
قطب

الفيوم شديد الحراسه 1692

تاهيل وادى 1079 كلى القاهره الجديدهابتسام عبد الحميد سيد 3
النطرون

الغربيه

ابراهيم احمد عبدالفتاح 4
السلكاوي

المزرعة العمومي880

ابراهيم السيد ابراهيم 5
سليمان

وادي النطرون محبوس من 2015
الجديد مركز 

االصالح والتأهيل 2

اسكندرية

ابراهيم السيد ابراهيم 6
سليمان 

وادى النطرون 108/201525 جنايات
الجديد

ابراهيم انور ابراهيم 7
مبارك

934/2021

ابراهيم جابر احمد محمد 8
على

امبابهوادى النطرون 5440 سنوات3995/2020 امن دوله طوارئ

ابراهيم جابر احمد محمد 9
على 

3995 لسنه 2020 امن دوله 
طوارئ

امبابهوادى النطرون5440 سنوات

ابراهيم سالمه عياش 10
عكر

3 سنواتواليه سيناء

ابراهيم عاطف السيد 11
محامى

 970/2020

ابراهيم عبد الحكيم 12
ابراهيم

295/14 جنايات أ دط النتزه 
102/2019

تاهيل واصالح 
جديد

االسكندريه

اسوانالقناطر93 /2022ابراهيم عبد الستار على 13
استقبال طره570/2020ابراهيم عز الدين امام 14
ابراهيم عز الدين امام 15

حسن عمر
استقبال طره570/2020

15سنة7238لسنة2013 383ابراهيم فرج محمد 16
استقبال طره657/2021 امن دولهابراهيم فؤاد محمد احمد 17
ابراهيم قبارى عباس 18

محمد 
اسكندريهاستقبال طره1431

ابراهيم محمد ابراهيم 19
محمد

282/2015 ك اسيوط

ابراهيم محمد فوزى 20
ثابت

السويساستقبال طره1222/2022 امن دوله عليا

ابراهيم مصطفى خليل 21
احمد 

الجيزهوادى النطرون 4/2016440 ج غرب عسكريه
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2739/2021ابو بكر عمر على عمر22
ليمان المنيا209لسنة2015ابوالوفا عاطف علي23
احمد ابراهيم احمد 24

زهران
مركز اصالح 8325لسنة2019 جنايات اجا

وتأهيل جمصه
اجا الدقهلية

احمد ابراهيم محمد 25
مرتجى عبد الفتاح

قسم تانى العاشر 4840/2021 
من رمضان

احمد ابراهيم محمد 26
مرتجى عبد الفتاح

قسم تانى العاشر 4840/2022 
من رمضان 

الشرقيه

18لسنة2018جنايات شمال احمد ابوزيد محمد محمد27
القاهرة

10سنوات

احمد اسماعيل حسن 28
محمد

شديد الحراسه 2 74/2020 ش عسكريه
طره

الشرقيه 

احمد اسماعيل حسن 29
محمد حسين

الشرقيهشديد الحراسه 102 سنوات74/2020نيابات ش عسكريه

احمد اسماعيل حسن 30
محمد حسين

الشرقيهشديد الحراسه 74/20202 ش عسكريه

احمد السيد احمد 31
الجوهرى

جمصه شديد 3 سنوات703/2019
الحراس

440 وادى النطرون148/عسكرىاحمد السيد احمد منصور 32
اسكندريةابوزعبل8442احمد السيد عبدالعال 33
احمد السيد عبدالعال 34

معوض
سيدي بشر ابوزعبل 8442

قبلي – الرأس 
السودا - 

االسكندرية
احمد السيد على شحات 35

ابو الخير 
 2020/ 549

دموالفيوم1055لسنة2020احمد السيد علي الشحات36
الجيزةالقناطر رجال 21751لسنة2021احمد امين بخيت السيد37
العياط- الجيزهالقناطر رجال2175/20211احمد امين بخيت السيد 38
الجيزهالقناطر رجال 2175/20211احمد امين بخيت السيد 39
استقبال طره 10 سنوات247 عسكريه احمد ايهاب محمد محمد40
طره شديد 674/20192  امن دوله عليا احمد بدوى عبد الحميد 41
احمد جمال انور علي 42

حسن
458 لسنة 2014 جنايات كلي 

جنوب المنصورة
25سنة

احمد جمال بيومى بيومى 43
الشرقاوى 

832 امن دوله 32/2017 امن 
دوله

15 سنه

2902/5795 جنايات الشرابيه احمد جمال مصليحى44
2015

وادى النطرون 15 سنه
الجديد تاهيل 2

احمد حامد حامد محمد 45
عبد الغنى غالى

شبين الكوم2741

احمد حامد حامد محمد 46
غالى

ابو زعبل 27412

1022/2020احمد حسن طلبه رمضان47
احمد حسين ابراهيم 48

مهران
حدائق االهرام طره المزرعة444لسنة2018

–الجيزة
طره المزرعه800/2019احمد خليل السيد 49
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احمد رفعت ابراهيم 50
ابراهيم

قسم مدينه قرين 1834/2022 
الشرقيه

احمد رمضان سعيد على 51
عيده 

138/2015 جنايات شرق 
عسكرى

وادى النطرون 
تاهيل 2

المنوفيه 

الهرم – الجيزهالقناطر 1987/20211احمد سيد احمد سليمان52
قسم اداره 1757/2022احمد شعبان امين53

سنورس
6095/2021احمد صالح محمد حسن 54
بلبيس شرقيهاحمد طارق عيسى صيام55
احمد طحاوى محمد على 56

المغازى
كفر الشيخاالبعاديه دمنهور3824جنح الرياض كفر الشيخ

احمد طلبه عبد العاطى 57
محمد

2555/2020

احمد عادل الخضرى 58
محمد حسن 

ابو زعبل ليمان 9652

الفيوم335احمد عادل محمد حميده59
احمد عبد التواب محمد 60

رضوان 
810 /2019 امن دوله عليا 

385/2017
احمد عبد الدايم عبد اهلل 61

عبد الدايم
طره استقبال1018/2020

احمد عبد السميع طه 62
احمد

اسوانالمزرعه1530/2019

احمد عبد اهلل سيد عبد 63
المنعم

159/2018 ج العياط 
470/2018 ك ج الجيزه

وادى النطرون

احمد عبد اهلل سيد عبد 64
المنعم 

وادى النطرون159/2018ج العياط

احمد عبد اهلل سيد عبد 65
المنعم هندى

159/2018ج العياط 470/2018 
ك ج الجيزه

984/2021احمد عبد المنعم احمد66
احمد عبد المنعم محمد 67

احمد
ابو زعبل سياسى984/2021

احمد عبد المنعم محمد 68
احمد

ابو زعبل سياسى 984/2021 

احمد عبد المنعم محمد 69
احمد

45/2015 ج ع اسيوط 130/73 
عسكرى 

ليمان المنيا10 سنوات

دمياط الجديدةالقناطر2380احمد عثمان حامد سليمان70
استقبال طره570/2020احمد عز الدين امام   71
احمد عز الدين امام حسن 72

عمر
استقبال طره570/2020

سجن دمنهور 16سنة36لسنة 2017جنايات اسكندريةاحمد عصمت احمد محمد73
العمومي االبعادية

االبعاديه دمنهور16 سنه36/2017 جنايات االسكندريهاحمد عصمت احمد محمد74
احمد على سليم عبد 75

الحميد
620/2021

بئر العبد1935احمد على محمد خير بيك 76
احمد على محمد على 77

مصطفى
15 سنه12681/2013 احداث النهضه
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مؤبد750 لسنة2014 جنايات البحيرةاحمد عماد محمد احمد78
احمد عنتر ابراهيم 79

دسوقى
1022/2020

119/2016جنايات عسكريه احمد قطب احمد محمد80
السويس

السويسوادى النطرون 440

2170لسنة2016جنايات احمد كامل صالح عباس81
دارالسالم 

2564لسنة2016جنايات جنوب 
القاهرة

القاهرة ابوزعبل7سنوات

القاهرةابوزعبلمحبوس2170 لسنة2016 دارالسالماحمد كامل صالح عباس82
القاهرهابو زعبل7 سنوات2170 /2016 دار السالماحمد كامل صالح عباس83
القاهرهابو زعبل7 سنوات2564/2016 جنايات القاهرهاحمد كامل صالح عباس84
احمد كمال على مصطفى 85

نعيم 
جمصه المشدد325

احمد لبراهيم احمد 86
زهران

8325/2019 اجا 1263/2019 
كلى

اصالح وتاهيل 
جمصه 

الغردقه

اسيوطاستقبال طره750/2019احمد ماجد محمد على 87
احمد محروس على 88

مليجى 
238/2021

احمد محمد ابراهيم 89
حسين عبد اهلل

شديد الحراسه 2 615/2020
طره

شمال سيناء

احمد محمد ابراهيم 90
حسين عبداهلل

شديد الحراسه 615/2020
طره 2

شمال سيناء

الجيزةالقناطر رجال7501لسنة2019احمد محمد احمد 91
احمد محمد احمد عبد 92

الرحمن 
الجيزه القناطر رجال750/20191

احمد محمد الهامى عبد 93
الحميد

وادى النطرون 1مؤبدفض رابعه

احمد محمد الهامى عبد 94
الحميد

جمصه شديد مؤبدفض رابعه
الحراسه

احمد محمد الهامى عبد 95
الحميد غنيم

وادى النطرون 1مؤبدفض رابعه

احمد محمد بسيونى 96
محمد

965/2021

احمد محمد بسيونى 97
محمد

965/2021

القناطر 8801احمد محمد بكر98
طره المزرعه1530/2019 احمد محمد حسن رجب  99

احمد محمد خليل 100
التوارجى

دمياط ابو زعبل ليمان 2 930/2019 تحالف االمل

جمصه شديد 10 سنوات53/2015احمد محمد رجب ابوصبح101
الحراسه

دمياط

الزيتونمزرعه طره1/منسوخه من 1296 احمد محمد رحومه102
مزرعه طره1269/2019 احمد محمد رحومه محمد  103
احمد محمد سعد السيد 104

نصار 
وادى النطرون 403مؤبدواليه الجيزه



مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان

احمد محمد عادل علي 105
غراب

القاهرةاستقبال طره620لسنة 2021

احمد محمد عبد الستار 106
عوينه

كفر الشيخوادى النطرون991/2021

احمد محمد عبد الظاهر 107
عطوه 

جمصه شديدسنتين3376

احمد محمد عبد اللطيف 108
على قاسم

استقبال طره620/2021 

احمد محمد عبد اللطيف 109
على قاسم 

الشرقيهاستقبال طره 199/2016ادارى العريش

احمد محمد عبدالتواب 110
الدسوقي

استقبال طره

احمد محمد عبدالسالم 111
محمد عبداهلل

Oct-6القناطر –رجال5902لسنة2021

القاهرهقسم حلوان3 سنوات2/2018 امن دوله قصر النيلاحمد محمد على بكر112
ملحق وادي 3سنوات147لسنة2021جنايات حلواناحمد محمد علي عويس113

النطرون
 15 مايو ابو زعبل ليمان 238/20212احمد محمد عويس قابيل 114
5 سنوات2333 المقيده 2834/2020احمد محمد قناوى محمد115
احمد محمد محمد 116

الشربينى دهينه
االسكندريه ابو زعبل108 /2015 عسكريه

احمد محمد محمود عبد 117
الرحيم

اسيوط العمومى2582 /2015 جنايات اسيوط

احمد محمود عبد العظيم 118
عبد الوهاب

هيها شرقيهمركز كفر صقر320/2021 امن دوله

960 :2020 امن دوله احمد محمود قنديل عبده 119
احمد محمود محمود 120

ليمون
15259لسنة2013 جنايات ثاني 

المنصورة
مؤبد وتم رفض 

النقض وتثبيت 
الحكم

المنصورة وادي النطرون

احمد مرسى حسنين 121
مرسى

955/2020

احمد مرسى حسنين 122
مرسى 

955/2021

احمد مسعود عبد الشافى 123
عبد البر

1651

احمد مصطفى السيد عبد 124
اهلل

جمصه شديد 9575/2015 اول الزقازيق
الحراسه

الشرقيه

احمد مصطفى عبيد 125
الشيوى

وادى النطرون 1851

احمد معوض معوض 126
مصطفى

1064 /2022 ادارى دكرنس

السيده زينبشديد الحراسه 9702 امن دوله عليااحمد ناصر محمد طاحون127
احمدسعيد السيد محمد 128

صديق
2412/2013 جنايات ك جنوب 

الزقازيق
جمصه شديد 

الحراسه
الشرقيه

طره تحقيق2057:2021 امن دواهادهم حسن حسنين نافع129
مصر الجديدهطره620/2021 امن دولهادهم عادل محمود حسن130
الجيزهالقناطر رجال 8801اسامه احمد محمد بكر131
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اسامه احمد محمد عبد 132
المنعم

هيها شرقيهكفر صقر2804/2022 جنح هيها

جمصه163ك االسماعليه اسامه اسعد محمود133
اسامه ايهاب بدوى عبد 134

الوهاب   
الهرم- الجيزهالقناطر620 امن دوله عليا

اسامه ايهاب بدوى علد 135
الوهاب درويش

القناطرا620 امن دوله 

القناطر1648اسامه حسان حسن السيد136
اسكندريهبرج العقرب928اسامه حسن عبد العال137
اسامه حمزه على عبد 138

الرحمن الشافعى
استقبال طره33

اسامه رجب محمد عبد 139
العال

طنطاجمصه شديد476/2018 

اسامه عز الدين امام 140
حسن 

قسم المطريه1345/2018

اسامه عز الدين امام 141
حسن عمر

قسم المطريه5874/ادارى

اسامه عطيه محمد عبد 142
الواحد

1333/2021 العامريه اول

مدينه الساداتالقناطر رجال 1018/20201اسامه على احمد الجرف143
238/2021اسامه ماهر محمد محد144
اسامه محمد ابراهيم 145

حسنين
الدقهليهاستقبال طره1360/2019

اسامه محمد عبد الواحد 146
طراد

طره المزرعه1530/2019 

اسامه محمد عيسى 147
محمدين

1022/2020

183لسنة2014جنايات عسكرية اسعد امين خيري محمد148
كلي االسماعيلية

وادي النطرون 
الجديد تأهيل 2

اسالم احمد عبد اهلل 149
محمد

وادى النطرون 15430 سنه799

المنيا الجديدمؤبد221/2015اسالم سالم عبد الوهاب 150
الجيزة - العياطالقناطر93لسنة 2022اسالم سيد نصر151
238/2021اسالم عبد الحميد احمد 152
اسالم على عبد الرحمن 153

عبد اهلل 
سوهاجوادى النطرون 5440 سنوات1360/2021 امن دوله 

اسالم فاروق مصرى 154
محمد 

شديد الحراسه 610/20411 

اسالم فوزى احمد 155
حسانين محمد

قسم اول الزقازيق2026

اسالم كمال ابو الفتوح 156
مطره

القناطر رجال955/20201 امن دوله

اسالم محمد متولى 157
الشربينى 

بورسعيدابو زعبل ليمان3302 /2022

اسالم معوض عبد 158
الظاهر جوده حسن

4278/2014 جنايات الفيوم 
4643/2014 كلىى

دمو الفيوم
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اسالم هلى عبد الرحمن 159
عبد اهلل

سوهاجوادى النطرون 1360/2021440 النزهه

93/2022اسالم يوسف محمد سالم 160
اسماعيل ابوزيد اسماعيل 161

ثابت 
ابو زعبل 412 امن دوله عليا

اسماعيل جاد اسماعيل 162
محمد

القناطر رجال810/20191

2241اسماعيل رزق163
اسماعيل عبد التواب 164

اسماعيل عبد المنعم
719/2021 ابو صوير46/2021 

ك
مركز فاقوس4972 /2022 جنح فاقوساشرف السيد اسماعيل 165
الشرقيهقسم تان الزقازيق2693/2022 جنايات الزقازيقاشرف السيد قطب على166
اشرف شبرواى عقل 167

صالح
الشرقيهمركز فاقوس4732

623لسنة2021اداري قسم اشرف عبدالحميد واصي168
شبين

كفر دوار وادي النطرون 1محبوس 
السادات

اشرف محمد عبد الاله 169
عبد الجواد

المنيا48 سنه3264 جنايات عسكريه اسيوط

590لسنة2021االء عادل احمد محمد170
االء محمد عبد الجواد عبد 171

الحميد 
الشرقيهالقناطر2976/2021 

750/2019االمير عاصم حامد حسن 172
الحسن حامد نور الدين 173

موسى حسن
2467

اسوانالقناطر2380/2021 الحسن خليل عبد الحميد 174
الحفني محمد فؤاد 175

الحفني عبدالحافظ
2055لسنة2021

السعيد محمد محمد 176
السعيد عبد الوهاب 

ابو زعبل ليمان 41/20222  

المنيبالقناطر810 /2018السيد حسن حسن السيد177
السيد حسن محمد عبد 178

الحميد 
13079/2016 جنايات المنتزه 

1684 ك شرق منتزه تان
برج العرب 

الغربنيات عنبر 32 
غ 10

السيد حسن محمد محمد 179
عيد

االسماعيلية345لسنة 2014

السيد حموده سليمان عبد 180
الحفيظ

استقبال طره2174/2021

السيد حموده سليمان 181
عبدالحفيظ

االسكندريةاستقبال طره2174لسنة 2021

السيد متولى عبد 182
المقصود السيد

قسم تانى 3646 جنايات الزقازيق
الزقازيق

بلبيس - 
الشرقيه

السيد نصر عبده عبد 183
السالم

جمصه شديد مؤبد249/ 2015جنايات عسكريه
الحراسه

السيد يحيى عبد الحميد 184
مبارك

934/2021

ابونمرسمزرعة طره488لسنة2019امام عبدالرازق امام185
اسيوطالقناطر نساء706/2019امانى احمد على احمد186
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مركز حوش عيسى330/2022 امن دولهامانى محمد كمال شلبى187
الجيزهالقناطر330/2022 امن دولهامجد خليل محمد الجباس 188
امير محمود صالح 189

سويدان
مدينة الساداتوادي النطرون 11851لسنة2018

امير محمود صالح 190
سويدان

المنوفيهوادى النطرون 1185/20131 

امير محمود صالح 191
سويدان 

1185/2013

انس ابراهيم محمد 192
الدليل 

الشرقيهقوات امن العاشر24386/2021 

انس حسن حسن عثمان 193
حسن

القاهرهابو زعبل ليمان 238/20212 امن دوله عليا

االصالح والتأهيل 6653لسنة2020 جنايات الجيزةانس صبري احمد محمد 194
وادي النطرون

انس مصطفى حسين 195
محمود 

وادى النطرون 25 سنه24653/903 
الجديد تاهيل 2

المنيا الجديد15 سنه6616ايمن جمال سيد سعد196
910/2021ايمن جمال محمد محمد197
ايمن جمال محمد محمد 198

حسن الشبكشى
ليمان ابو زعبل 910/20212امن دوله طوارئ

المنياالمنيا شديد2536/2021ايمن سليم على سليم199
ايمن عبد الفتاح عوض 200

عطيه 
2267 لسنه 2013 جنايات 

التبين
ليمان المنيا15 سنه

ايمن عبد الفتاح عوض 201
عطيه 

ليمان المنيا 15 سنه 2267/2013 التبين

2121/2021ايمن كمال احمد حبيب202
ايمن محمد عبد الرحيم  203

على
سراى القبهاستقبال طره620 /2020

ايمن محمد عبد الرحيم 204
على

القاهرهطره استقبال620/2020

ايمن محمد عبد الرحيم 205
على

القاهرهاستقبال طره620/2020

دمياطتاهيل 2 الجديد10 سنوات18838/2015 ك االسماعليهايهاب الشحات المتولى 206
ايهاب الشحات المتولي 207

العزب
18838لسنة2015 جنايات كلي 

االسماعيلية
كفر سعد السجن الجديد

-دمياط
ايهاب الشحات المتولي 208

العزب
38/188لسنة2015 جنايات كلي 

االسماعيلية
السجن الجديد 10سنوات

تأهيل 2 بوادي 
النطرون

دمياط كفرسعد

ابو زعبل ليمان865/20202 ايهاب ثروت عطيه محمد 209
ايهاب كمال عبد التواب 210

مصطفى
استقبال طره657/2021

232 /2015 جنايات غرب ايهاب محمد كامل منصور211
عسكريه

بنى سويفالفيوم العمومى15 سنه

232 لسنه 2015 جنايات غرب ايهاب محمد كامل منصور 212
العسكريه

بنى سويفالفيوم العمومى 15 سنه 

ايهاب ممدوح عمر 213
الطويل

الوادى الجديد15 سنه12749:2013



مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان

أحمد رمضان عبد العزيز 214
ابراهيم  

الفيوم العمومى1222/2021 امن دوله

أحمد سعيد ابراهيم عبد 215
العزيز

طره المزرعه979/2020 امن دوله عليا

جمصه828أحمد طه محمد طه   216
اسكندريهالعقربأحمد عبد التواب سلطان  217
أحمد عبد الحفيظ أحمد 218

عبد الحفيظ 
وادى النطرون 846/2015440 

أحمد عبد الحميد عبد 219
العزيز الديبه 

ابو زعبل ليمان 11 لسنه 2017 غرب عسكرى 
طره2 

الجيزه

أسامه محمد عزت 220
مصيلحى    

السويسعتاقه بالسويس6095 لسنه 2019

المنوفيه908 امن دوله عليا أسامه محمد محمد عبيد  221
أسامه محمود محمد 222

حسين   
التجمع االولالمزرعه1269

أسالم سامى ابراهيم 223
السيد   

منيا القمح42439/2021

أشرف ابو طالب ابراهيم 224
مجاهد 

استقبال طره638

أشرف احمد محمد عبد 225
الجواد   

السويسشديد الحراسه 9702 لسنه 2020

أشرف عبد العزيز عبد 226
العزيز 

ليمان 2 سياسى  911/2019

أمانى فاروق اسحاق 227
شعبان 

الفيومالقناطر نساء915/2021

أيهاب صالح الدين ابو 228
الحمد عطيتو 

2019/ 810

232 لسنه 2015 جنايات غرب أيهاب محمد كامل منصور  229
عسكريه

بنى سويفالفيوم العمومى15 سنه

4163/20133 شرق القاهرهبدر محمد عبد اهلل احمد 230
الشرقيه2391 ا د ط ابوكبيربدرى احمد مصطفى 231
بدرى احمدى مصطفى 232

محمد 
2391 ادط 

ابو زعبل662بديع محمد احمد االذلى233
18/2015جنايات عسكريه بالل عادل رجب ابراهيم234

7/2015 الزقازيق
بالل عونى سنوسى عبد 235

المحسن
882 جنح تانى العاشر من 

رمضان
بالل عونى سنوسى عبد 2

المحسن  
882جنح تانى العاشر من 

رمضان
بالل محمد محمد محمد 236

احمد
2352لسنة2022 اداري شبين 

الكوم
وادي النطرون 

القديم
االسماعيلية

بهاء الدين على كامل 237
البجاوى

مدينه نصرمزرعه طره1017/2020 جنح امن دوله

قسم الحدائق406تامر مجدى حنفى احمد 238
تقوى عبد الناصر عبد 239

اهلل عبد العزيز  
1054 لسنه 2020
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توفيق عبد اهلل عباس ابو 240
العال

مركز كفر سعد5378 جنح دمياط

الشرقيهشديد الحراسه 252 سنه750/2019جابر السيد جابر مسلم  241
جعفرابراهيم خليل 242

الزعفرانى 
5192 لسنه 2015 الدقى 851 

لسنه 2015 ك ش الجيزه 
مؤبد

جمال عبدالدايم احمد 243
بخيت

10سنوات مشدد-1 172/2015

جمال محمد السيد 244
مصطفى 

8615 االزبكيه 4163/2013 ك 
ش

لصالح وتاهيل 52 سنوات

جمال محمد سيد 245
مصطفي

8615جنايات االزبكية 
لسنة2013/4163لسنة2013

مركز التأهيل خمس سنوات
واالصالح

شديد الحراسه 102 سنوات970جمال هيبه عبيد محمد 246
شديد الحراسه9702جمال هيبه عبيد محمد 247
جملب عبد الناصر احمد 248

شلبى
182/2021

حازم عبد اهلل احمد محمد 249
دوسو

جمصه شديد 946/2020 ا د ط القرين
الحراسه

حامد ابراهيم السيد 250
ابراهيم

ابوزعبل لمان 25442لسنة2021

440 لسنه 2022 امن دوله علياحامد محمد حامد سيد 251
حسام حسن عبد الحميد 252

البكاتوشى
القناطر

6653/2020 جنايات حسام حسن عالء الدين253
الدقى1344

تاهيل وادى 
النطرون

لبقلهره

حسام عبد الرزاق عبد 254
السالم خليل

تاهيل وادى 15 سنه12033 /2015 عجوزه 2556 
النطرون2

امبابه 

حسام عبدالرازق 255
عبدالسالم

تأهيل واصالح 15سنة12033لسنة2015
2وادي النطرون 

الجديد

امبابة

حسام علد الرازق عبد 256
السالم خليل

وادى النطرون 15 سنه12033 ج 2556 كلى عجوزه
الجديد تاهيل 2

امبابه

حسام محمد احمد عبد 257
الحميد

ابو زعبل 2207/20212

65/2021حسام محمد عبد الغفار 258
حسام محمد عبد اهلل 259

برعى  
شديد الحراسه 970 /2020  

العقرب
ابو زعبل 32 سنواتاالمل957/2021 حسام ناصر كامل سعيد260
3 سنواتاالملحسام ناصر كامل سعيد   261
اسيوطمزرعه طره706/2019 حسن احمد على احمد262
اسيوطالمزرعه طره706/2019 حسن احمد على احمد263
وادى النطرون 345/135 لسنه 2014 حسن السيد احمد السيد 264

الجديد
238 /2021 امن دوله علياحسن حسن عثمان 265
شمال سيناءليمان طره615/20202حسن حسين حسن محمد 266
حسن صابر عيد حسن 267

الشاذلى
مزرعه طره855/2020
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حسن صابر عيد حسن 268
الشاذلي

855لسنة2020

القاهرهطره488/2019 امن دولهحسن عبد الحميد حسن 269
حسن عبد المولى شحاته 270

كرد
 535/2020

طره 558حسن فرج حسن فرج271
15 سنه 114 عسكريه االسماعليه حسن محمد حسن بدر272
حسن محمد حسن على 273

الزنارى
جمصه شديد 15 سنه144/2019

الحراسه
حسنى محمد محمد 274

القليوبى 
الغربيهالقناطر2380/2021 امن دوله عليا

حسنى محمد محمود 275
محمود

الوادى الجديد15 سنه مشدد78/2015 جنايات عسكريه غرب

حسين محمد حسين عبد 276
الرحمن 

القناطر رجال21751

706حسين محمد حسين نجم 277
حسين نصر محمد 278

رضوان 
810/2019

المزرعه طره800/2019 حلمى محمد خليل 279
15 سنه 135/345 لسنه 2014حلمى محمد خليل 280
حماده رمزى محمد عبد 281

الفتاح
بنى سويفالفيوم 1332/2018

القناطرحماده عبد الجواد بيدق282
حمدى حسين حامد 283

حسين
12033/2015جنايات العجوزه 

2556ك ش
وادى النطرون 430 15 سنه

حمدى حسين حامد 284
حسين

12033/2015 عجوزه 2556 
كلى ش الجيزه

الجيزهوادى النطرون15430 سنه

حمدى سيف النصر صالح 285
عبد المالك

طره شديد الحراسه 10 سنوات614/2017 امن دوله
1

مرسى مطروح

حمدى سيف النصر صالح 286
عبد الملك 

طره شديد الحراسه 10 سنوات147/2018
1

147/2018 امن دوله حمدى سيف النصرصالح287
 614/2017

طره شديد الحراسه10 سنوات

حمدي سيف النصر صالح 288
عبد المالك

طره شديد الحراسه  10سنوات 147/2018  امن دوله عليا 
1

مرسي مطروح 

العبورشديد الحراسه 2 1780حمزه عبد اهلل برغله 289
خالد ابراهيم محمد 290

عطيه ابراهيم
برج العرب - 10سنوات

الغرينيات
العجمي - 

االسكندرية
المنيا شديد 10 سنوات117/172 لسنه2015 عسكريهخالد احمد سعودى على291

الحراسه
117/172 لسنة2015 جنايات خالد احمد سعودي علي292

عسكرية
المنيا شديد 

الحراسة 
وادي النطرون 440محبوس14016جنايات الجيزةخالد احمد عبدالحميد293
اكتوبرابو زعبل311/2019خالد رجب متولى مسلم 294
خالد رمضان خميس 295

حسن  
الفيومالوادى الجديد15 سنه261 لسنه 2015غرب عسكريه
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خالد سعيد السيد محمد 296
صديق

2412/2013 جنايات ك جنوب 
الزقازيق

جمصه شديد 
الحراسه 

الشرقيه

ليمان 440وادي 6653لسنة2020خالد صالح الدين احمد297
النطرون

440 وادى النطرون6653/2020 ,1344 كلى شمالخالد صالح الدين احمد298
خالد صالح الدين احمد 299

السيد
6653لسنة2020كلي جنايات 

شمال الجيزة
خالد عبدالنعيم 300

عبدالحافظ عبدالغني
القناطر الخيرية - 1984

رجال
المطبعة –

فيصل -الجيزة
جمصه277/2019 كلى المنصوره خالد محمد طلعت301
خالد محمد عبد العاطى 302

صبره
قسم عين شمس2062 قسم بدر

خديجه مصطفى عفيفى 303
الطنبولى

1222/2021

دياب غريب محمد دياب 304
محمود

االسماعيلية345لسنة2014 جنايات

وادى النطرون 27/2015 ج شمال سيناءربيع العبد عارف الغول 305
الجديد تاهيل 2

8473 /2013 نطاى المنيا ربيع محمد سعيد حسن 306
طره2 شديد1107/2020 امن دوله علياربيع محمد كامل307
دمو الفيوم3 سنوات10774/2014اطسارجب احمد محمد عبد اهلل308
دمو الفيوم19774لسنة2014رجب احمد محمد عبداهلل309
القناطر960رزق صبحى يوسف 310
5 سنوات 54/2020 دعم حماسرضا رجب محمد ابراهيم311
65/2021رضا شعبان صالح عامر 312
رضا شعبان صالح عامر 313

الديبكى 
المنياليمان 2 ابو زعبل 65/2021

الشرقيهوادى النطرون 16850/2014430رضا محمد محمد ادريس 314
رمضان ابراهيم السيد 315

عبد اهلل
الدقهليهابو زعبل ليمان 412

روؤف عبدالرازق 316
عبدالمنعم 

1413

ريمان محمد الحسانى 317
حسن 

القناطر817/2018

التأهيل واالصالح 6653لسنة2020ريمون شوقي جيد318
وادي النطرون

زكريا محمد عزت 319
مصطفى 

اصالح وتاهيل 72382

زكريا محمد عزت 320
مصطفى غربه

وادى النطرون 7238/2013
الجديد تاهيل2

طره626لسنة2021زياد عصام شعبان فرحات321
سامح محمد رجب 322

ابوصبح
جمصه شديد 10 سنوات53/2015

الحراسه
دمياط

سامح محمد محمد  على 323
طبانه  

155 جنايات غرب القاهره 
العسكرى

وادى النطرون440مؤبد2830سامح هانى درويش324
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سامى الهادى السيد 325
عطاهلل

جمصه شديد 135/345 /2014 
الحراس

االسماعليه

سامى محمد محمد على 326
طبانه 

155 جنايات غرب القاهره 
العسكرى

القناطر955 /2020 امن دوله عليا سرور السيد محمد على 327
جمصه 15 سنه2589/2020سعد احمد ضياء الدين 328
سعيد حسن ابراهيم ابو 329

زيد
القاهره النطرون الجديدمؤبداحداث مسجد الفتح

سيناء615/2020 امن دولهسالمه سالم على سالمه330
سالمه عادل سالمه محمد 331

على 
اول العاشر من 4878

رمضان سياسى 5
العاشر من 

رمضان
810/2019سليمان غريب سليمان332
سليمان محمد سليمان 333

محمود  بنى سويف
2985/2015 جنايات القاهره 

الجديده 34150/2015 مدينه 
نصر

ابو زعبل ليمان 
طره 

بنى سويف

الزوايه الحمرالقناطر399/2022سيد جالل شوقى عباس 334
المزرعة الجديدسيد طايع حسن محمود335
طره المزرعه1106سيد عبد الاله محمد 336
910/2021سيد على محمود الرواى 337
قناابوزعبل910سيد علي محمود الراوي338
المنيا شديد 15عام18452جنايات شبرا لسنة 2014سيد لطفي عبدالمجيد339

الحراسة 
القليوبية

سيده عبد اهلل محمد 340
ابراهيم

فيصلالقناطر975/2020 

سيف االسالم ابراهيم 341
عبد القادر   

230/2015 جنايات عسكريه 
اسكندريه

جمصه شديد 10 سنوات
الحراسه

االسكندريه

سيف االسالم السعيد 342
ابراهيم 

المنيا شديد 15 سنه249/2015 جنايات عسكريه 
الحراسه

سيف االسالم السعيد 343
ابراهيم الطناحى

249/2015 جنايات غسكرى 
االسماعليه

المنيا شديد 15 سنه
الحراسه

استقبال طره970 امن دوله علياشادى سليمان عطيه فرج 344
تاهيل وادى 3 سنوات3842/2021 شرق القاهرهشادى مظهر سيد سيد  345

النطرون 3
شحاته السيد عبد الرازق 346

عبد الرازق
ابو زعبل2121/2021 

شريف حسنى عبد الفتاح 347
حسنين

تاهيل وادى 262/2014 ك ش بنها 1737 
النطرون 2

القليوبيه

شريف عبد الناصر محمد 348
السيد

مدينه نصروادى النطرون 440مؤبد89/2015 عسكريه

شريف عبد الناصر محمد 349
السيد صبيح

مؤبد89 /2015 عسكرى

شريف عبد الناصر محمد 350
السيد صبيح

مؤبد898/2015 عسكرى 

شريف عبد الناصر محمد 351
السيد صبيح 

مؤبد89 /2015عسكرى

شريف عبدالناصر محمد 352
السيد

مدينة نصر وادي النطرون25سنة89 لسنة 2015 شرق القاهرة
-القاهرة
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حدائق القبهليمان8802شريف مجاهد سيد محمد353
شعبان محمد احمد 354

محمود  
المنيا شديد 342 /2015 ك ش المنيا 

الحراسه
طره مشدد102سنوات4لسنة 2016شهاب حسن سليم355
4/2016 جنايات عسكريه شهاب حسن سليم حسن356

السويس
بنى سويفطره مشدد102 سنوات

شوربجى محمد محمود 357
شوربجى

وادى النطرون 20 سنه2278
الجديد تاهيل 3

شوربجى محمد محود 358
شوربجى 

وادى النطرون 2278كنيسه مارمينا حلوان
تاهيل3

تاأهيل واصالح 2278لسنة2018شوربجي محمد محمود359
وادي النطرون 3

بني سويف 
الوسطي

الغربيهليمان 440 1079 ك القاهره الجديدهصالح ابراهيم عزت360
صالح الدين رفيق محمد 361

ابراهيم الشبلى
29/2016 جزئى29/71 

عسكريه 
االسماعيليهبرج العرب10 سنوات 

استقبال طره615/2020صالح سالم خالد صباح362
صالح عبد الرحمن على 363

عقاب
3646 جنح الزقازيق ثان

طارق ابراهيم حلمى 364
شوريف

كفر الشيخابو زعبل ليمان 41/20222

طارق ابو المعارف محمد 365
توفيق

قناابو زعبل سياسى330/20222 

طارق اسماعيل محمد 366
عرفان 

المنيابرج العرب1002/2022 منتزه تان

طارق السيد احمد 367
ابراهيم   

تاهيل وادى مؤبد18369 لسنه 2014
النطرون

المنيا شديد12749/2013 جنايات كرداسهطارق امام الطويل 368
طارق سليمان ابراهيم 369

جاد
محبوسمحبوس 8/2/2019

طارق سليمان على 370
سالمه 

االسماعليه345/135 عسكرى 

2174لسنة 2017المركز طارق سليمان علي عطية371
والمقيدة برقم 730 لسنة2017 

ج كلي االسماعيلية

سيناءجمصة المشدد 15سنة

وادي النطرون 5سنوات مشدد 8629لسنة2011طارق شمس الدين احمد372
الجديدة

القاهرة

المعادى440 وادى النطرون5 سنوات3528/2011 مجلس الوزراءطارق شمس الدين احمد373
طارق عبد الرحمن سالم 374

عبد الغفار
وادى النطرون 11615/2013 ك جنوب 

الجديد
طارق عبد الرحمن سالم 375

عبد الغفار
الوادى الجديد 2 10 سنوات11615/2013

تاهيل
شديد الحراسه 2976/20211طارق علوى شومان 376
ابو زعبل ليمان 2055/20212 امن دوله علياطارق محمد فهيم رزق377
2055 لسنه 2021طارق محمد فهيم رزق 378
طارق محمد محمد 379

العدس
5 سنوات243/2016 كلى ش بنها
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طارق محمد محمد عبد 380
الحميد

ليمان صحرواى 15 سنه374/111 لسنه 2016
 430

الشرقيه

الحى العاشرثالث مدينه نصر488طارق مرسى وظيف بكر381
طاهر سمير عبد المجيد 382

نصار  
قوات االمن دمنهور6532/2021 جنح النوباريه

طه احمد عبد الرحيم عبد 383
التواب

الجيزهابو زعبل سياسى 3302 امن دوله عليا

طه احمد عبد الرحيم عبد 384
التواب

مركز اطفيحابو زعبل  سياسى3302

910/2021طه عبد التواب حسن385
تاهيل 2 15 سنه34150/2015 فض رابعهطه محمود ابراهيم386
الشروقليمان 14802طه مصطفى احمد النجار    387
القاهرةابوزعبل ليمان14802 لسنة 2019طه مصطفي احمد النجار388
مركز شرطه 3164عابد زكريا متولى متولى389

االبراهيميه
الشرقيه

846 لسنه 2014 حوامديه  عادل 390
7537 لسنه 2015

المنيا7 سنوات2014عادل جابر قرنى جابر   391
عادل عبد العظيم عبد 392

القوى 
10 ونص627/ 2021

عادل محمد عبد الحكيم 393
مكرم

البحيرهدمنهور العمومى7 سنوات233/2014 عسكريه

ملحق وادى 3037عادل محمد عبد القادر394
النطرون

عادل محمد عبد القادر 395
الديب

ملحق وادى 3037
النطرون

عادل محمد عبدالحميد 396
مكرم

دمنهور العمومي محبوس233 لسنة2014عسكرية
االبعادية

عاطف الشحات يوسف 397
محمد جمال 

وادى النطرون 10440 سنوات

عاطف حسن محمود 398
محمد 

804

ليمان 2 ابو زعبل277/2019عامر السيد محمد حجازى399
عبد التواب  خليفه محمد 400

خضر
طره5 سنوات420/2018

اسوانابو زعبل ليمان 23802 /2021 عبد الحارس انور سالم 401
عبد الحارس انور سالم 402

محمد
اسوانابو زعبل 2380/20212 

عبد الحارس انور سالم 403
محمد 

اسوانابو زعبل 2380/20212

عبد الحكيم سامى عبد 404
الحكيم عبد الحميد

10325 جنايات االزبكيه

عبد الحميد على عبد 405
الحميد سيد  

بنى سويفطره تحقيق738 لسنه 2019

عبد الحميد محمد محمود 406
رجب

البحيرهطره شديد الحراسه58/2020 

البحيرهشديد الحراسه58/20202عبد الحميد محمود رجب407



مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان

الشرقيهمركز كفر صقر831 جنايات زقازيقعبد الحميد يونس صيام408
عبد الخالق عبد 409

العزيزقريطم 
جيزهابو زعبل 2 سياسى984/2021 امن دوله 

عبد الدايم عبد اهلل عبد 410
الدايم محمد

طره استقبال 786/2020 

عبد الرحمن ابراهيم 411
احمد

620/2021

عبد الرحمن احمد عبد 412
المنعم 

اسكندريهبدر 37/20153ك جنوب

عبد الرحمن احمد محمود 413
عمر 

طره استقبال970/2020

االسكندريهطره استقبال137 عسكريهعبد الرحمن اسامه سعد 414
عبد الرحمن حامد عبد 415

الخالق
القناطر رجال1934/20211

23510/2020 الهرم, عبد الرحمن رضا حامد 416
965/2021 امن دوله

القناطر 

عبد الرحمن رضا حامد 417
عبد العزيز 

سجن القناطر23510/2020 جنح الهرم

عبد الرحمن سامى 418
ابراهيم فضل

148/2017 امن دوله 3605 
/2022 الزوايه 

استقبال طره 

19305/2013 سيدى جابر عبد الرحمن عادل سيد419
6296 ك شرق

تاهيل وادى 
النطرون2

اسكندربه

عبد الرحمن محمد حسن 420
دابى

الهرمبدر خليه الجيزه

عبد الرحمن محمود 421
التابعى رزق   

6764 لسنه 2014 جنايات ثان 
دمياط

جمصه شديد 
الحراسه

دمياط

عبد الرحمن مصطفى 422
محمد

وادى النطرون 8629/2021
الجديد

امبابه

عبد الرحمن مصطفى 423
محمد عبد الحليم  

وادى النطرون 8629
الجديد

الجيزه

عبد الرحمن ممدوح محمد 424
اسماعيل 

880

برج العرب15 سنهعبد الرحيم عبد الكريم 425
عبد العزيز احمد محمد 426

احمد
جمصه شديد 8753/2020, 

عبد العزيز مصطفى 427
عباس

1022/2020

كفر الشيخشبين الكوم970/2020 امن دولهعبد الفتاح فرج موسى 428
عبد الاله حسين محمد 429

على
ليمان8802

عبد اللطيف سليمان عبد 430
اللطيف 

وادى النطرون 1371 عسكرى

3 سنوات148عبد اهلل السيد محمد امام   431
عبد اهلل جابر خليل عبد 432

اهلل 
السويسليمان ابو زعبل 32 سنوات 1055

عبد اهلل جابر خميس 433
السيد

627/2021
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عبد اهلل جمال السعيد 434
هالل 

200

865 لسنه 2020عبد اهلل حامد زكى  435
عبد اهلل حامد زكى علد 436

المتعال
ابو زعبل 865/20202 امن دوله

الزقازيق عمومىعبد اهلل ربيع ابراهيم437
عبد اهلل رمضان محمد 438

على
ميت عقبهطره شديد 4545/20142

عبد اهلل عبد الرحمن عبد 439
العزيز عبد اهلل  

السنبالوين استقبال طره1935 لسنه 2021 
دقهليه

عبد اهلل عبد الرحمن عبد 440
العزيز عبد اهلل فوده

الدقهليهاستقبال طره1935 /2019

كفر الشيخابو زعبل 1018/20202 عبد اهلل فكرى عبد اهلل441
عشره ونص3279عبد اهلل ماهر عبد الحميد 442
عبد اهلل محمد السيد 443

محمد شلبى  
القناطر2075/2021 امن دوله عليا 

عبد اهلل محمدعبد اهلل 444
عبد الدايم

1018/2020

عبد اهلل محمود عبد 445
العليم 

3804/2015 جنايات نبرو 
194/2015 كلى

وادى النطرون 
الجديد تاهيل 2

المنصوره

عبد المحسن فاروق عبد 446
المحسن موسى 

المنيا شديد 2064ادارى ديرموس
الحراسه

1022/2020عبد النبى غريب عثمان447
عبدالحميد يونس 448

عبدالحميد
831 لسنة2021 جنايات 

الزقازيق
كفر صقر

عبدالحميد يونس 449
عبدالحميد

الشرقيةكفرصقر831لسنة2021

عبدالخالق عبدالعزيز 450
السيد قريطم

984لسنة2021 حصر امن دولة 
عليا

الجيزةابوزعبل2

عبدالرازق حسن محمود 451
حجازي

وادي النطرون مؤبد629 جنايات الجيزة
الجديد

الدقهلية

3074لسنة2014كلي جنوب عبدالرحمن ايمن 452
المنصوره

دمنهور العمومي10سنوات

19035لسنة 2013 جنايات عبدالرحمن عادل سيد453
سيدي جابر

االصالح والتأهيل – 
وادي النطرون

اسكندرية

عبدالرحمن عادل سيد 454
الصادوي

19305 لسنة2013 جنايات 
سيدي جابر

مركز االصالح 
والتأهيل وادي 

النطرون

اول المنتزة 
االسكندرية

عبدالرحمن عادل سيد 455
الصادوي

19305لسنة2013 جنايات 
سيدي جابر

وادي النطرون 
تأهيل 2قطاع 3

اسكندرية

الوادي الجديد155لسنة2015جنايات غربعبدالرحمن فتحي احمد456
عبدالرحمن مصطفي 457

ابراهيم علي
1998لسنة2017 جنايات 

المرج 36لسنة2017كلي شرق 
القاهرة

القاهرةمجمع سجون طره25سنة

الفيوم261غرب القاهرةعبدالغفار محمد عبدالحي458
الفيوم261غرب القاهرةعبدالغفار محمد عبدالحي459
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عبداللطيف سليمان 460
عبداللطيف

وادي النطرون 1371لسنة 2020 عسكري

عبداهلل السيد محمد 461
السيد 

طره شديد محبوس1934لسنة2021
الحراسة2

فاقوس شرقية

ابوزعبل865لسنة2020امن دولةعبداهلل حامد زكي462
عبداهلل محمد عبداهلل 463

عبدالدايم محمد
ابوزعبل ليمان10182 لسنة2020

عثمان صابر محمد 464
عبدالصادق حجازي

34150لسنة2015 مدينة نصر 
مقيدة برقم 2985لسنة2015

15سنة

ايتاى البارود330/2022عرفات عبد العزيز محمود 465
ليمان ابو زعبل 9842 /2021 عزت عزت ابراهيم خلف466
البدرشين – القناطر440عزت عيد طه فضل  467

الجيزه
القناطر 29761عزت محمد نبوى الشيمى 468
عزمى السيد محم العزب 469

العشرى 
1175/2018 امن دوله عليا

441/2018, 1118عزوز محجوب سالم 470
عصام ابراهيم الدسوقى 471

النادى
وادى النطرون2183/2022 ادارى قويسنا

9049/2021عصام عبد المجيد محمد472
201 عسكريه السويسعصام كمال على قاسم473
لمان المنيامؤبد8473لسنة2013 جنايات عصام محمد احمد سعيد474
ليمان المنيامؤبد8473/2013 جنايات مطاىعصام محمد احمد سعيد475
الواسطى – بنى الفيوم العمومى40/39/36 عسكريهعطيوى خليفه شلبى    476

سويف
اسكندريهابو زعبل2976/2022 امن دولهعالء الدين محمود محمد477
عالء زكى عبد العزيز 478

على حماد
المنوفيهوادى النطرون 12668/2021

معسكر االمن كفر 4412لسنة2022عالء سعد علي حموده479
الشيخ

مطوبس5180لسنة2021اداري مطوبسعالء سعد علي حموده480
معسكر االمن 4412لسنة2022عالء سعد علي حموده481

كفرالشيخ
كفرالشيخ

عالء مغربى محمد عبد 482
الحميد 

استقبال طره2380/2021

جمصه15 سنه2589/2020على احمد ضياء الدين483
كفر الشيخالقناطر الخيريه305 لسنه 2022 على احمد على محمد   484
حدائق القبهقسم الحدائق2679على صبرى على 485
على عبد الرزاق عبد 486

الحليم  برعى
بدرشين – جيزهالقناطر880

على عبد المنعم محمد 487
عبد الغنى

247/2015 ك اسيوط

247/2015 كلى اسيوطعلى عبد المنعم محمود 488
على محمد على ابراهيم 489

احمد
اسيوط العمومى610 ادارى اسيوط

1338 ,855عماد ابراهيم كرم490
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855 /1338عماد ابراهيم كرم محمد491
ليمان 2 ابو زعبل865عماد احمد محمود حسين  492
عنبر 75024 لسنه 2022ادارى العامريهعماد السيد محمد احمد  493
41/2022عماد حسن محمد محمد494
عماد حسن محمد محمد 495

الجوهرى
934/2021

عماد ربيع عبد الخالق 496
محمد

2019/ 810

البحيرهتاهيل 52/20226 عماد عرفه حسن محمود497
العريش440 وادى النطرون183/2015عماد محمد محمود حسين498
عمار عبد المعطى ابو 499

الحمد 
مدينه السالماستقبال طره1935

جمصه شديد 15 سنه48/294 كلى االسماعليه عمار عيد خليل الشرايدى500
الحراس

عمار محمود محمود ابو 501
عطيه 

10 سنوات 5 53/2015  كلي دمياط 
مراقبه 

ليمان ابو زعبل 2

عمار محمود محمود ابو 502
عطيه 

10  سنوات 53/2015 جنايات دمياط
مشدد   5 

مراقبه

ابو زعبل ليمان 2

عمر احمد احمد جابر 503
ابراهيم

2021/ 911

810/2019 عمر احمد حسين كامل504
االسكندريةاستقبال طرهحبس1110عمر احمد رشاد سالم505
عمر احمد فتحي 506

عبدالرحمن
استقبال طره 984لسنة2021

ملحق 4
م نصر - 

القاهرة
عمر احمد محمد رشاد 507

سالم
اسكندريةاستقبال طره1110لسنة2020

عمر تيسير محمد محمد 508
ابو زيتون

وادى النطرون 12 سنه 37/2015. “ 54/2015 
الجديد 

عمر تيسير محمد محمد 509
ابوزيتون

وادي النطرون 12عام14/37لسنة2015
الجديد

مركز شرطه 5159/2022 جنايات الزقازيقعمر حمدان عمر 510
بلبيس

مركز شرطه 5159/2022 جنايات الزقازيقعمر حمدان عمر عوض 511
بلبيس

عمر سعد سالم محمد 512
محمود

االسكندريهالقناطر330 امن دوله عليا

25 سنه174 غرب عسكريه عمر محمد على 513
بوالقجمصه شديد24922عمر محمد مخيمر محمد514
عمر هانى فاروق 515

ابراهيم   
الرحاب21741/2021 

عمرو خميس عبد القوى 516
زيدان 

زفتى غربيه1530

عمرو خميس عبد القوى 517
زيدان    عبد السالم 

الغربيهطره المزرعه1530

عمرو خميس عبد القوى 518
زيدان عبد السالم 

الغربيهطره المزرعه1530
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عمرو خميس عبد اهلل 519
عبد المنعم 

 25 سنه96 عسكريه بنى سويف

عمرو رمضان علي 520
عبداللطيف

قبض عليه يوم 25/11/2019 
مختفي قصريا

عمرو سيف النصر عجمى 521
ابراهيم

االسماعليهوادى النطرون 42771

مدينه السالمابو زعبل ليمان 5/20202امن دولهعمرو شعبان زكى حسين 522
مدينه السالمابو زعبل ليمان 52 لسنه 2022 عمرو شعبان زكى حسين  523
عمرو عيد بيومى حافظ 524

مدنى
6235

جمصه شديد 10 سنوات53/2015 عمرو محمد رجب ابوصبح525
الحراسه

دمياط

المنصورةابوزعبل 9102لسنة2021عمرو محمد طه ابراهيم526
عمرو محمد عبد الستار 527

عبد الرحمن
امبابه - الجيزهالمنيا الجديد15 سنه1154

عمرو محمد مصطفي 528
كمال محمد

942 لسنة2022 / 2773 
لسنة2022اداري ديروط

طره شديد 670 امن دوله علياعمرو محمود محمد عزت 529
الحراسه2

عمرو مصطفى مصطفى 530
محمد فراج

برج العرب15813/2021 المنتزه تان

الفيومالمنيا المشد د15 سنه155 جنايات غرب االسكندريهعمرو ممدوح عطيه يسن531
عيد الرحيم عيد الكريم 532

عيد الودود الشال
1543/2016 ك شرق طنطا 

20703/2016 ج زفته 
15 سنه

عيد صابر عيد حسن 533
الشاذلي

855لسنة2020

عيدصابرعيد حسن 534
الشاذلى

مزرعه طره855/2020

194/2015 جنايات ك المنصورهفتحى محمد محمد السيد535
فتحي محمد مصطفي 536

حميده
دمياططره1530لسنة2019 امن دولة عليا

ناهيهوادى النطرون 101 سنوات11/2017 عسكرىفريد يحى عثمان 537
فكرى ابراهيم محمد 538

ابراهيم
كفر الشيخابو زعبل662/2020

فكرى ابراهيم محمد 539
ابراهيم

كفر الشيخابو زعبل662/2020 

فوزى عبد الحميد حسين 540
بالل 

ابو زعبل910

1530 امن دوله عليافؤاد السيد فؤاد 541
1530/2020فؤاد السيد فؤاد 542
الدقهليةمركز اجامحبوس122لسنة2021فؤاد جمعه علي 543
برج العرب10 سنوات3232 /2014 كامل حلمى محمد خليل544
كرم عبد الفتاح محمد 545

الشيوى 
الدقهليهابو زعبل ليمان 911/20212

استقبال طره626/2021 كريم احمد محود احمد 546
طره 2 شديد579كريم سيد احمد ابراهيم 547
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كريم محمد على مرسى 548
عوض

9170/2017 جنايات الطالبيه 
32/2017 امن دوله عليا

كفر الشيخالمنيا شديد

المحلة الكبريوادي النطرون 194440لسنة2018كريم يسري عواد قاعود549
كمال احمد كامل عبد 550

النبى
ليمان المنيا200/2015 جنايات غرب

كمال احمد كامل عبد 551
النبى 

200/ 2015 جنايات غرب 
عسكريه

ليمان المنيا

كمال احمد كامل 552
عبدالنبي

200لسنة2015جنايات غرب 
القاهرة

الجيزةليمان المنيا

ليمان ابو زعبل 32 سنوات29 جنايات شمال عسكريهلطفى على محمد عسله  553
استقبال طره1110/2020لؤى عالء على زكريا554
لؤى محمد محمود على 555

الخولى
1385/2019

مازن عالء عبد الفتاح 556
فخر الدين

ابو زعبل911/2021 

المزرعه طره1530/2019 امن دوله عليا مالك زغلول عبد الحميد557
1053مالك محمد محمود بكر 558
مالك مصطفى ابراهيم 559

عبد اهلل
االسكندريهالعقربمؤبد844/2018

ماهر عبد الرحمن نصر 560
اهلل

الشرقيهابو زعبل911/2021

ماهر عبد الرحمن نصر 561
اهلل عبد الحميد 

ابو كبير – ابو زعبل911/2021
الشرقيه

ماهر عبد المنعم محمد 562
ابو يونس

ابو زعبل 1 عنبر اعدام311/2019
االعدام

االسماعيليةوادي النطرون 15440سنة345جنايات عسكريةماهر محمد السيد همام563
االسماعليهوادي النطرون15440سنة345لسنة2013ماهر محمد السيد همام564
االسماعليهوادى النطرون15440 سنه135/345 جنايات عسكريهماهر محمد السيد همام565
االسماعليهولدى النطرون 15440 سنه135/345 جنايات عسكريهماهر محمد السيد همام566
مجدى رجب عبد العزيز 567

عبد الحميد 
االسكندريهطره المزرعه855/2020 

مجدى رجب عبد العزيز 568
عبد الحميد 

االسكندريهطره المزرعه855/2020 

مجدى رجب عبد العزيز 569
عبد الحميد 

 855/2020

مجدى صالح خاطر 570
محمود 

الجيزهالقناطر 9601 /2020

مجدى صالح خاطر 571
محمود 

الجيزهالقناطر رجال9601

مجدى ناجى عبد الكريم 572
عبد العال

233/2014 عسكريه 
االسكندريه

اصالح وتاهيل 7 سنوات
النطرون الجديد 

مجدي احمد محمد 573
الشعيته 

4607 جنايات الرمل  181 شرق 
ك 

برج العرب  10 سنوات 
الغربينات 

اوسيم الجيزةوادي النطرون 402440 لسنة2015 جنايات اوسيممجدي شوقي عبدالفتاح574
402 لسنة 2015جنايات اوسيم مجدي شوقي عبدالفتاح 575

74 لسنة2015كلي شمال الجيزة
وادي النطرون 440
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مجدي ناجي عبدالكريم 576
عبدالعال

233لسنة214 جنايات عسكرية 
االسكندرية

تأهيل واصالح 7سنوات
وادي النطرون 

االسكندرية

مجدي ناجي عبدالكريم 577
عبدالعال

233لسنة214 جنايات عسكرية 
االسكندرية

تأهيل واصالح 7سنوات
وادي النطرون 

االسكندرية

محسن عيسى مصطفى 578
رفاعى  

قسم السالم 13451لسنه 2018

المنيا شديد محبوس256لسنة 2015 كلي اسيوطمحمد ابراهيم احمد امين579
الحرسة

المنيا شديد259/2015 ج ع اسيوطمحمد ابراهيم احمد امين580
620/2021محمد ابراهيم شافع581
محمد ابراهيم عبد 582

الحليم الجنيدى
دمياطالقناطر965/2021

محمد ابراهيم محمد 583
احمد حرب

مركز ابو حماد 9271/2022 

اسكندريه ليمان المنيا 15 سنه 7238/2013  قصر النيل محمد ابو بكر محمد 584
االسكندريهليمان المنيا15 سنه7238 قصر النيلمحمد ابو بكر محمد 585
الجيزه15 سنه6792/2018 امبابهمحمد احمد جاد اهلل586
590/2021محمد احمد حسين محمد587
620/2021محمد احمد رضا محمد588
جمصه15 سنه2589/2020محمد احمد ضياء الدين589
السويسابو زعبل 9702 لسنه 2020 محمد احمد عبد الجواد   590
محمد احمد على شريف 591

النجار
اكتوبرابو زعبل  سياسى1934/20212 امن دوه عليا

محمد احمد علي بدر 592
سعيد

3739لسنة2020اداري قسم 
ثاني المنصورة

سجن جمصه

محمد احمد عيد احمد 593
الحواش

4459لسنة2015

محمد احمد محمد عبد 594
المنعم 

هيها شرقيه كفر صقر 2804/2022 جنح هيها

محمد احمد محمد عبد 595
المنعم 

هيها شرقيهكركز كفر صقر2804/2022

محمد احمد محمد محمود 596
الفقيرى

بورسعيد العمومى8548/2021 جمح الضواحى

149لسنة2013جنايات عسكرية محمد احمد محمد منجي597
السويس

ملحق وادي 10سنوات
النطرون

السويس

دمو الفيوم760محمد احمد ناجى محمد 598
1لسنة2021جنايات امن دولة محمد اسماعيل حسن 599

مدينة نصر ثاني
طره استقبال

محمد اشرف عبد المبدى 600
عبد الرحمن 

بورسعيدابو زعبل ليمان41/20222 امن دوله عليا

الفيومالوادى الجديد155/2015 جنايات عسكريه غمحمد الحسين احمد عامر601
محمد الرفاعى السيد 602

بسيونى
مدينه نصر440 وادى النطرون258/2016 جنايات شرق

الشرقيهشديد الحراسه 750/20192محمد السيد جابر مسلم  603
محمد السيد حامد 604

الخنينى
ليمان930/20192 االمل
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محمد السيد خميس 605
السيد على

االسكندريهابو زعبل 8442 /2018

محمد السيد خميس 606
السيد على

االسكندريهابو زعبل 2 844/2018

محمد السيد خميس 607
السيد علي

ابوزعبل8442لسنة2018

االسكندريهبرج العرب1446/2021 ادارىمحمد السيد يوسف عماره 608
االسكندريهبرج العرب1446/2021 ادارىمحمد السيد يوسف عماره 609
محمد المحمدى حسن 610

شحاته
المحله الكبرىابو زعبل ليمان 2380/20212

محمد انور محمد ابراهيم 611
الغنام

استقبال طرهسنةونصف238لسنة2021

محمد انور محمود يوسف 612
دبور

البدرشينابو زعبل ليمان 2002 /2022 امن دوله 

محمد ايمن عبد الرحمن 613
مرزوق  

حلوانالمزرعه979

15 سنه165 ج ع اسكندريهمحمد بركات حسن احمد614
محمد ثروت عبد الجواد 615

محمد 
29632/2014 تان الرمل 

8572/2014 ك ش اسكندريه
تأهيل وادى 10 سنوات

النطرون الجديد 2
محمد جالل السيد محمد 616

احمد
1453/2012 ك شمال بنها 

424/2021 امن دوله
محمد جمال عباس 617

مسعود
33/2016 التراس

1054/2020محمد جمال ياسين محمد618
محمد جمعه خليل عبد 619

الهادى 
26/2021 امن دوله عليا 

محمد جوده عبد اهلل عبد 620
اهلل

طره استقبال 5سنوات810

سجن جمصه شديد 90لسنة2014كلي دمياطمحمد حافظ ابوصالح621
الحراسة

1022/2020محمد حسن محمد حسن622
محمد حسن محمد حسن 623

بدر 
الشرقيه7116 جنح ديرب نجم

سوهاجفرق امن سوهاج3120/2022 ادارى طمامحمد حسين انس محمد624
 15663 سيدى جابر محمد حسين محمود حجر625
االسكندريهالقناطر رجال 2741/20211 امن دولهمحمد حميده حسن محمد626
محمد خلف محمود عبد 627

اللطيف
2229/2021 ك شرق القاهره

محمد خلف محمود عبد 628
اللطيف 

سوهاج2229/ 2021 ك شرق القاهره

محمد خميس محمد سيد 629
احمد

القناطر93لسنة2022

وادى النطرون 430 25 سنه 8411 /2014 محمد زكى جابر احمد 630
مركز التأهيل 25سنة8411ج .ع.2014محمد زكي جابر احمد631

واالصالح سجن 
430وادي النطرون

وادى النطرون 10430 سنوات221/2015 عسكريهمحمد سعد سليمان سعد632
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وادي النطرونمحبوس221لسنة2015محمد سعد سليمان سعد 633
محمد سعيد انور احمد 634

عبد النبى
May-222 البحيرهابو زعبل ليمان

جمصه شديد 7558محمد سعيد محمد سالم   635
الحراسه

الشرقيه

االسماعليهمؤبد924/2016محمد سالمه عياش عكر636
الشرقيه5142محمد سليمان محمد637
25/2020 جنح مستانف محمد سند محمد محمد638

,27/2019 جنح طفل ابو كبير
محمد سيد ابراهيم 639

البطل 
زهراء مدينه ليمان 2 ابو زعبل908/2021

نصر
محمد سيد احمد عبد 640

الرحمن
المنيا شديد 10 سنوات12033/2015

الحراسه
القاهره

محمد سيد احمد عبد 641
الرحمن 

المنيا شديد 10 سنوات12033/2015
الحراسه

القاهره

محمد سيد احمد 642
عبدالرحمن

المنيا شديد 10سنوات12033لسنة2015
الحراسة

محمد سيد احمد 643
عبدالرحمن

المنيا شديد 12033لسنة2015
الحراسة

محمد سيد احمد 644
عبدالرحمن

المنيا شديد 10سنوات12033لسنة2015
الحراسة

محمد سيد محمد السيد 645
الشيمى 

15 سنه4459/2018

دموبالفيوم2739لسنة2021محمد شعبان هاشم احمد646
848/2021 امن دولهمحمد صابر شاهين 647
محمد صبحى امين حسن 648

سالم
جمصه شديد مؤبدفض رابعه

الحراسه
القناطر960محمد صبحى يوسف649
ابو زعبل سياسى 41/20222محمد صبرى عبد الحميد 650
محمد صبرى محمود 651

فرغلى 
848

محمد صبري محمود 652
فرغلي

848

محمد صبري محمود 653
فرغلي 

848

شديد الحراسه 2  482 لسنه2021محمد صالح محمد مراد 654
سجن المنيا شديد 10 سنواتاحداث المطريه 2015محمد ضياء محمود 655

الحراسه 
القاهره

محمد طاهر احمد عبد 656
الرؤف    

القليوبيهليمان 2 ابو زعبل305 امن دوله

محمد عادل ابو العال 657
مهنى 

810/2019 امن دوله عليا

محمد عادل احمد 658
المصرى

طره شديد الحراسه 730
2

الفيوم

محمد عادل احمد 659
المصرى

الفيومطره 2 شديد 730   / 64
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محمد عادل احمد 660
المصرى

طره شديد الحراسه 730
2

الفيوم

محمد عادل احمد 661
المصرى 

الفيومشديد الحراسه 7302/ 64 عسكريه

محمد عادل بهى عبد 662
البارى 

المنيا المركزى 1044/2022

العامريه برج العرب8671/2021 ادارى عامريه اولمحمد عادل محمد حسين663
الناصريه

محمد عبد الجابر محمد 664
ابراهيم

221/2015جنايات شمال 
عسكرى

وادى النطرون 
الجديد 2

محمد عبد الجابر محمد 665
ابراهيم 

تاهيل وادى 221/2015 جنايات عسكريه ش
النطرون

شبرا الخيمه

محمد عبد الحفيظ 666
خميس حسانين

ايمان 440 15 سنه278/20200 اسيوط عسكريه
صحرواى

المنيا

استقبال طره810/2019 محمد عبد الحكيم محمد667
محمد عبد الرازق عبده 668

العنانى
المزرعه535/2020

محمد عبد الرشيد عبد 669
الحميد 

القناطر 12221امن دوله عليا

محمد عبد السالم عبد 670
الدايم 

االسماعليهابو زعبل911/2021

محمد عبد السالم محمد 671
ابو سريه 

الغربيهبرج العرب15 سنه254/2014 

محمد عبد العاطى على 672
ابو الفتوح

ابو زعبل 2382

محمد عبد العظيم 673
ابراهيم 

الشرقيهقسم تانى العاشر3076

محمد عبد الغفار عبد 674
العاطى بدر

4420/2015 جنايات دمنهور 
3140/2015 كلى 

برج العرب10 سنوات

محمد عبد اللطيف غبد 675
الرحمن عمر

كفر شكر 
القليوبيه

محمد عبد اهلل عبد 676
الحليم 

335 لسنه 2020

اسيوط620/2021محمد عبد المنصف محمد677
محمد عبد المنعم عبد 678

الرحمن
الشرقيهمركز شرطه المنيا17000/2022 المنيا

سجن القناطر26 لسنه 2020  محمد عبد النبى فتحى  679
محمد عبدالحفيظ خميس 680

حسانين
278/202 جنائي وجزئي محكمة 

اسيوط العسكرية
وادي النطرون 15سنة

الجديد مركز 
التأهيل

المنيا

محمد عبدالقادر محمد 681
الفيشادوي

المستقبل 2372لسنة2021اداري ابوصويد
باالسماعيلية

وادي النطرون 18لسنة2015محمد عبدالكريم سعيد682
الجديد

اسكندرية

محمد عبدالمعتمد محمود 683
احمد 

وادي النطرون محبوس 3452014لسنة 2014
تاهيل الجديد

االسماعيلية

1222/2021محمد عثمان محمد محمد684
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محمد عز الدين عبيده 685
على 

مركز ابو حماد5292/2022 

1480/2019محمد عطيه احمد عطيه686
ابو زعبل1480/2019محمد عطيه احمد عطيه 687
محمد عالء محمد العارف 688

قاسم
المنصورهالقناطر رجال 151 سنه3138/2019 

محمد عالء محمد 689
مصطفى

1022/2020

345/135 جنايات عسكريه محمد على احمد محمد 690
االسكندريه

االسماعليهوادى النطرون 15440 سنه

1022/2020محمد على حامد على691
محمد على عبد المنعم 692

عبد المالك
 139/114/138/128/403/194

جنايات عسكريه اسيوط 2015
12681/2013 فض اعتصام محمد على محمد عمران 693

النهضه
تاهيل واصالح 152 سنه

سجن العقرب123عسكريةمحمد علي رشدي حامد694
محمد فاروق محمد على 695

سعد
وادى النطرون3 سنوات13782

محمد فاروق محمد على 696
سعد

وادى النطرون3 سنوات1382/

ابو زعبل 991/20212محمد فايز عباس على  697
محمد فايز محمد عباس 698

على
ابو زعبل 991/20212

محمد فتحى حسن 699
هريدى

تاهيل وادى 15 سنه12033 /2015 عجوزه 2556
النطرون2

امبابه

محمد فتحى حسن 700
هريدى

وادى النطرون 15 سنه12033 ج 2556 كلى عجوزه
الجديد تاهيل 2

امبابه

تأهيل واصالح 15سنة مشدد12033لسنة2015محمد فتحي حسن701
2وادي النطرون 

الجديد

امبابة

طره865/2020محمد فخر محمد 702
محمد فرحات عبد 703

الموجود حجاج 
كفر الشيخاالبعاديه دمنهور1332 /2022 ادارى قلين

محمد فوزى عبد الحكيم 704
محمد

وادى النطرون 10 سنوات23/2015
الجديد تاهيل 2

محمد فؤاد عبد الحميد 705
حسن

النطرون 440 18369/2014 جنايات العمرانيه 

177لسنة 2015جنايات غرب محمد كمال حامد محمد 706
عسكرية

بني سويفدمو الفيوم5سنوات

محمد مبروك محمد عبد 707
الحميد 

Aug-17برج العرب

محمد متولى ابراهيم 708
السيد

3 سنوات27/2020 جنح ا دط 

وادى النطرون 10440 سنوات2/2016 جنايات ش عسكرىمحمد مجدى احمد كمال709
شبرا الخيمهابو زعبل848/2021 محمد مجدى محمد السيد710
750 لسنه 2022ادارى العامريه محمد مجدى محمد شفيق   711

750 لسنه 2022ادارى العامريه
غرفه 16 عنبر 22
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ابوزعبل848محمد مجدي محمد السيد712
محمد محسن عبد الحميد 713

العامرى
المنصورهوادى النطرون 16850/2014440

محمد محمد رجب 714
ابوصبح

جمصه شديد 10 سنوات53/2015
الحراسه

دمياط

بنى سويفالفيوم 196 ادارى ببا محمد محمد عبد الحميد  715
3911/2022 محمد محمد فهمى زياده 716
محمد محمد محمود سعد 717

محمد
كفر الشيخاستقبال طره626/2021

محمد محمد محمود سعد 718
محمد

كفر الشيخاستقبال طره626/2021

مركز شرطة 8074لسنة2021محمد محمود ابراهيم719
ابوكبير الشرقية

مؤبد 82800/2014محمد محمود احمد سالم720
محمد محمود احمد عبد 721

الكريم عبيد
قسم مشتول 1790 جنح مشتول 

السوق
الشرقيه

محمد محمود اسماعيل 722
محمد

السجن العام بقنا1390 لسنه 2022 ادارى

محمد محمود اسماعيل 723
محمد

السجن العام بقنا22/1390 ادارى 

1934/2021محمد محمود امام724
محمد محمود دسوقي 725

حسن
مؤبد12681لسنة2013

مركز كفر صقر 482 لسنة2021كفرصقرمحمد محمود محمد سالم726
المركزي

محمد محمود محمد عبد 727
الرحمن

10 سنوات

محمد محمود محمد 728
عبدالرحمن

10سنيناتقبض عليه يوم 30/8/2013

محمد محمود محمود 729
محمد نوفل

6653/2020 جنايات شمال 
الدقى

تاهيل وادى 
النطرون الجديد 4

حلميه الزيتون 

محمد محمود محمود 730
محمد نوفل   

وادى النطرون  6653
الجديد تاهيل 4

الزيتون القاهره

قناالوادى الجديد10 سنوات9063/2658/2013 جنايات قنامحمد محمود موسى731
محمد مختار ابراهيم 732

محمد
البحيرةاالبعديةمحبوس970 لسنة2020 محمد مشرف محمد733
محمد مشرف محمد 734

مشرف
البحيرةاالبعدية970لسنة2020حصر امن دولة

محمد مشرف محمد 735
مشرف حسين 

سجن االبعاديه 970 /2020
دمنهور

محمد مصطفى قرنى 736
صديق

الفيومشديد الحراسه طره10 سنوات123 عسكريه

محمد معتمد عبد الواحد 737
محمد ابو موسى

57/2015 شبين الكوم 
2852/90 ق

المنوفيهوادى النطرون10440 سنوات
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57 لسنة2015جنايات شبين محمد معتمد عبدالواحد738
2852لسنة90ق

ليمان 440وادي 10سنوات
النطرون

قرية مليج 
شبين الكوم – 

المنوفية 
محمد ممدوح محمد 739

شعبان 
2235/2015 اول شبرا 

1894/2016 كلى ج بنها
القليوبيهوادى النطرون 10430 سنوات

محمد هاشم النجيلى 740
محمد

االسكندريهطره تحقيق1175/2018

محمد يحيي عبدالمطلب 741
هاشم

دار مصر استقبال طره3221 لسنة2022 اداري المرج
– االندلس 
القطعة 14

كفر الشيخطره المزرعه662محمد يسين محمد السيد 742
محمد يهنسى مسعود 743

عبيد
3 سنواتاالمل

قنابرج العرب165محمد يوسف ابو بكر744
برج العرب 165لسنة2016محمد يوسف ابوبكر745

االسكندرية
قنا

محمد يوسف ابوبكر 746
حافظ

قنا25سنة1040

شديد الحراسه 4822 /2021 محمدصالح محمد الحداد  747
محمود  محمدعبد الفتاح 748

طه
بورسعيد5477/2020

الجيزه440 وادى النطرون   -3995محمود ابراهيم شاكر749
محمود ابوالفتوح 750

عبدالمقصود
2060

محمود ابوالفتوح 751
عبدالمقصود سيد احمد

القاهرة2060

محمود ابوزيد عبدالسالم 752
محمد 

جنح بتاريخ 18/4/2022 ثم 
حكم عليه بالبراءة بتاريخ 

20/7/2022 ولم يخرج

قسم شرطة 7سنوات
ابوحماد

كفر العزازي 
ابوحماد شرقية

محمود احمد محمد 753
درويش

االسكندريهبرج العرب5 سنوات2007/2018جنايات الدخليه 

محمود احمد محمد 754
درويش 

برج العرب 5 سنوات2007/2018جنايات الدخيله
الغربينات

االسكندريه

محمود احمد محمود 755
السيد

الشرقيهمركز ابو كبير625/2022

محمود اسامه محمد 756
ابراهيم

الشرقيهقوات امن العاشر1233 جنايات مشتول السوق

محمود اسامه محمد 757
ابراهيم عبد المطلب

قوات امن العاشر 1233 جنايات مشتول
من رمضان

الشرقيه

محمود السيد حسونه 758
علي

الشرقيةمقبوض عليه 22/3/2020

محمود السيد محمود 759
سمنه

قوات االمن دمنهور3 سنوات4507/2015 ادارى دمنهور

440 /2022 امن دولهمحمود المخزنكى  760
محمود جمعه خليل عبد 761

الهادى
26/2021 امن دوله عليا

محمود جمعه عبد الصمد 762
محمد عاشور
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المزرعه535محمود حسن 763
محمود حسنى محمد 764

محمد الصغير 
880  احداث محمد على

محمود حسين محمود 765
احمد

3174لسنة2017 جنايات 
عسكرية اسيوطي

المنيا شديد محبوس
الحراسة

المنيا

محمود حسين محمود 766
احمد

131/74 لسنه 2015 جنايات 
عسكريه

المنيا شديد 
الحراسه 

مغاغه المنيا

محمود حنفى محمود 767
احمد  

المنيبالقناطر رجال9601 لسنه 2015

محمود رافت عبد الفتاح 768
حالوه

استقبال طره65/2021 

الفيوممزرعة طره277لسنة2019محمود شعبان 769
الفيوممزرعه طره277/2019محمود شعبان غانم770
محمود شعبان غانم 771

حسين
الفيوممزرعه طره277/2019

محمود شعبان غانم 772
حسين  

الفيوممزرعه طره277/2019 

محمود صبحى محمود 773
كامل 

المنوفيهابو زعبل910/2021 

محمود صبري محمود 774
فرغلي

848

محمود صالح محمد عبد 775
الحفيظ

 93/2022

محمود طلعت عبدالحميد 776
محمد

معتقل من الرقم الكلي2484لسنة2016
2015

سجن بدر

1811/2019محمود عادل سيد حسين777
سجن المنيا15 سنه2267 جنايات التبينمحمود عبد الغفار محمود   778
محمود عبدالنبي خليل 779

يوسف
1894لسنة2021

محمود على محمد 780
الطاهر

1222/2021

محمود عوض محمود 781
القالوي

وادي النطرون 152430

595 /2021محمود فتحى على حمزه782
محمود فوزى عبد الحميد 783

حسين بالل   
ابو زعبل910

محمود قرنى عبد الحميد 784
حسان

طره شديد 1055/20202

محمود كمال سعد زغلول 785
حماد

1107لسنة2020

محمود كمال سعد زغلول 786
حماد

1107/2020

ابو زعبل 844/20182محمود محمد  السيد عيد787
محمود محمد حسين على 788

جبريل
مركزى قسم عتاقه5266/2021 جنح السويس

محمود محمد عبد 789
المقصود الفقى

االسكندريهالمزرعه58
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محمود محمد عبد 790
المقصود عبد العال

2055/2021

محمود محمد محمود 791
المخزنكى

بورسعيد440/2022

محمود محمد محمود 792
حسن

52 /2015عسكريه شمال 

محمود محمد محمود 793
حسين

العريش440 وادى النطرون183/2015

محمود محمد محمود 794
سالم

كفر صقر المركزى482/2021 

محمود محمد محمود 795
محمد سالم 

482/2021

محمود محمد نور الدين 796
عبد الحليم

10 سنوات8615/2013 ازبكيه

محمود محمود محمد عبد 797
الرحمن

2238/2013وسط القاهره 
7238 قصر النيل

وادى النطرون 15440 سنه

محمود مصطفى احمد 798
ابراهيم  

عنبر 75022 لسنه 2022ادارى العامريه 

محمود مصطفى السيد 799
حسن 

سنه \500 12/2017 امن دوله المنصوره
غرامه غيابى

محمود مصطفي ابراهيم 800
السيد

148 لسنة 2017 شرق عسكرية

محمود نصر الدين احمد 801
عارف

ابو زعبل 3302

محمود وجدى محمود 802
مصطفى

المنصورهجمصه626/2021 امن دوله

1022/2020محمود يحى محمود خليل803
مختار جمعه محمد 804

سليمان 
اسكندريهدمنهور الجديد 146122 لسنه 2018

مختار فوزى القطب 805
العرابى 

المنوفيهابو زعبل 9302 خليه االمل

مدحت محمد فريج ابو 806
الخير 

المزرعه1530 امن دوله عليا

52لسنة2015جنايات عسكرية مروان عبدالمعبود شلبي807
شمال القاهرة

مسعد ناصف السيد عبد 808
اللطيف

257/2014 جنايات عسكريه 
االسكندريه

االبعاديه دمنهور 10 سنوات

حلوانوادى النطرون 10430 سنوات2267/2013 مسلم محمد مسلم سالم 809
مصطفى ابراهيم محمد 810

ابراهيم
430 وادى النطرون5975/2015

جمصه شديد 15 سنه 5 حنايات عسكريه اسكندريهمصطفى ابو بكر محمد811
الحراسه

االسكندريه

مصطفى السيد 812
مصطفى ابراهيم          

ابو زعبل 10212 /2020

مصطفى جالل السيد 813
محمد احمد

1453/2012 ك شمال بنها 
424/2021 امن دوله

الشرقيهشديد الحراسه 2

مصطفى جمال عبد 814
الناصر حسن حسين

الفيوم دمو96/2015 عسكرى
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طره شديد 94/20221 امن دوله عليامصطفى جوده ابراهيم815
مصطفى سليمان 816

عويضه
3485/2020

مصطفى عبد الرزاق 817
على 

1780/2019

مصطفى عمر السيد 818
حافظ على

برج العرب 10 سنوات16455/2015 
الغربينيات

االسكندريه

مصطفى محمود احمد 819
اسماعيل الفرنوانى

كفر الشيخطره482/2021 

مصطفى محمود احمد 820
السقا الفرنوانى

كفر الشيخطره482/2021 

مصطفى محمود احمد 821
كامل

الزيتونطره المزرعه65/2021 اولترس 

مصطفى محمود احمد 822
كامل

طره المزرعه488/2019, 65/2021 

مصطفى محمود صديق 823
محمود 

غرفه 10 عنبر 75022 لسنه 2022ادارى العامريه 

مصطفى محمود على 824
محمود

بنى سويفابو زعبل عسكرى3 سنين2744/2020 

760مصطفى محمود محمد825
جمصه شديد  15 سنه  5/2015جنايات عسكريه مصطفي ابو بكر محمد 826

الحراسه 
اسكندريه 

مصطفي جوده ابراهيم 827
محمود

طره شديد 94نيابة امن دولة العليا 2022
الحراسة1

3شارع ماجد 
ربيع

مصطفي عبدالتواب امين 828
علي

سجن العقرب123حسم2

مصطفي عبدالمعبود 829
شلبي

52لسنة2015جنايات عسكرية 
شمال القاهرة

مصطفي محمد ابراهيم 830
عبدربة حسن

الزاوية الحمراء وادي النطرون 15430عاممدني 2092/5975لسنة2015
– القاهرة 

ليمان ابوزعبل1739 لسنة2018مصطفي محمود محمد 831
مصعب عادل محمد عبد 832

السميع عسكر
22093 جنح المنيا

استقبال طره6753/2022معاذ لمين محمد جمال833
معتز احمد محمد حسن 834

صبيح  
القناطر رجال 1935/20211

معتز محمد مصطفي 835
الطباخ

8629 لسنة2011 جنايات 
السيدة 3528لسنة2011كلي 

جنوب

السجن المشدد 
7سنوات

وادي النطرون 
ليمان 430

المعادي

ممدوح السيد مصطفى 836
ابراهيم

ابو زعبل 10212 /2020

1222/2021مهند السيد على السيد837
موسى بدر محمدى محمد 838

علد الكريم
779/2021 امن دوله السالم 

ثان
3 سنوات

موسى عبسى موسى 839
احمد

السويسابو زعبل 1022/20202

570لسنة2020موسي محمد مضر840
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2229/2021 كلى شرقمؤمن ابو الوفا متولى841
مؤمن ابو الوفا متولى 842

حسن
2229/2021 كلى شرق

مؤمن طه السيد عبد 843
الهادى

الغربيهاستقبال طره1450

مؤمن محمد عبد الحميد 844
محمد

تاهيل واصالح 152 سنهمجمع االسماعيليه 2014

مؤمن محمود ربيع عبد 845
الفتاح

1385/2019

مؤمن محمود ربيع عبد 846
الفتاح 

السويسالمزرعه طره1358

نادر ابراهيم مشكوك 847
محمد

مركز بدر ابوزعبل لمان8482لسنة2021 امن دولة
البحيرة

القليوبيهشديد الحراسه 238/20212نادر نظير محمد ابو النجا848
1780/2019ناهد نبيل حافظ حسن849
93 لسنه 2022نبيل ابو شيخه 850
شبين القناطر93لسنة2022 امن دولة عليانبيل انور عيسي 851
30957لسنة2016جنايات مدينة نبيل عزمي محمود 852

نصر
10سنوات

نصر عبد السالم حمزه 853
ابو شارب

1018/2020

855 /2020نضال محمد عبد الغنى 854
نعيم محمد محمد على 855

عطيه
1022/2020

ابو زعبل ليمان 440/20222نور محسن عثمان عثمان856
هاشم محمد ابو هاشم 857

احمد 
الشرقيه 3076/2022 العاشر م رمضان

الشيخ زايدابو زعبل 1552/20182هاشم محمد محمد فراج 858
1552 لسنه 2018 امن دوله هاشم محمد محمد فراج  859

عليا 1 لسنه 2021 جنايات امن 
دوله

الشيخ زايد – ليمان ابو زعبل 2  
اكتوبر

هانى ابراهيم محمد 860
ابراهيم

وادى النطرون 25 سنه 108/205 عسكريه
الجديد تاهيل 2

هانى حسن ابراهيم 861
صالح   

الجيزهالقناطر880لسنه 2020 

هانى حسن حسن ابو 862
صالح

ابو زعبل 65/20212 امن دوله

هانى درويش عبد 863
الرحيم

1022/2020

هانى عبد الحى ابو 864
مسلم عبد المقصود

ليمان المنيا الجديد308/2010 جنايات الزيتون

هانى منصور عبد اهلل 865
غنيم 

9170/2017 ج الطالبيه2301 
ك  ج

كفر الشيخالمنيا

مركز ابو حماد 8865/2022  جنح ابو حماد هشام ابراهيم ابو هاشم866
شرقيه



مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان

الجناية9063لسنة2013 هشام العريان احمد خليل867
جنايات قسم قنامقيدة برقم 

2658لسنة2013كلي قنا

عشر سنوات

الفيوم عمومى1018/2020 هشام سيد يونس محمود868
سنورس الفيومالفيوم العمومى1018 لسنه2020 هشام سيد يونس محمود  869
هشام عبد العزيز غريب 870

عبد الوهاب
القاهره1956/2019

هشام متولى ابو المجد 871
سليمان

15 سنه2235/2015 شيرا الخيمه

هشام مصطفى احمد 872
مصطفى 

دار السالمطره65/2021

هلنى حسن حسن ابو 873
صالح

ابو زعبل65/2021 امن دوله عليا

هيثم السعيد حسنى 874
البسيونى

وادى النطرون 1142/2015 شبين الكوم
تاهيل 

هيثم السعيد حسني 875
البسيوني

وادي النطرون 124لسنة2015
مركز االصالح 

والتأهيل
970لسنة2020هيثم هاني شفيق محمد876
1413/5 لسنه 2017جنايات وائل احمد حسن فؤاد   877

التجمع الخامس 351 لسنه 
2017 مدينه نصر

تاهيل 6 وادى 15 سنه
النطرون

41/2022 امن دولهوائل سعيد عبد الوهاب878
وائل سعيد عبد الوهاب 879

محمد
قسم اول السالم41/2022 امن دوله عليا 

وائل عبد الظاهر محمود 880
حسن

تاهيل وادى 15 سنه12033 /2015 عجوزه 2556
النطرون2

امبابه

وائل عبد الظاهر محمود 881
حسن 

12033 /2015 احداث شارع 
السودان 

وادى النطرون 15 سنه
الجديد تاهيل 2

تأهيل واصالح 15سنة مشدد12033لسنة2015وائل عبدالطاهره محمود882
2وادي النطرون 

الجديد

امبابة

وائل محمد حسن سيد 883
احمد

المنيا شديد 10سنينالرقم الكلي2484لسنة2016
الحراسة

القناطر رجال93/20221وائل محمد رضوان سالم884
االسكندريه القناطر رجال 1 93 /2022 وائل محمد رضوان سالم 885
االسكندريهالقناطر رجال 93/20222وائل محمد رضوان سالم 886
طره المزرعة910لسنة2021وائل محمد عبدالنبي علي887
وائل مغاورى اسماعيل 888

السيفى
منوفيه استقبال طره1360/2019

كرداسهليمان المنيا الجديدمؤبد1273/2016 وليد احمد رجب الزندحى889
7228:2018 شرق طنطا وليد عيد الشورى890

87483/2017 المحله
وادى النطرون 

القديم
وليد فهمى ابراهيم 891

فهمى
26828:2020 ج مدينه نصر 

7581 /2020مستانف القاهره 
الجديده

القاهرهدمنهور الجديد4 سنوات

وليد فهمي ابراهيم  892
فهمي  

26828/2020 مدينة  نصر  
7581/2020

شبين الكوم 4 سنوات 
العمومي  

القاهره 
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18 لسنه 2018 جنايات شمال وليد محارب سليمان   893
عسكريه

تاهيل وادى 10 سنوات
النطرون الجديد 2 

سياسى

شمال سيناء

تاهيل 2 سياسى 10 سنوات18 /2018 جنايات ش عسكرىوليد محارب سليمان   894
وادى النطرون

وليد محمد محارب 895
سليمان

18لسنة2018جنايات شمال 
عسكري

وادي النطرون 10سنوات
الجديد تأهيل رقم 

2 سياسي

شمال سيناء

وليد محمد محارب 896
سليمان

وادى النطرون 2 10 سنوات18/2018جنايات شمال عسكريه
تاهيل سياسى

شمال سيناء

وادى النطرون 15 سنه1443 النهضه وليد محمود سيد محمود 897
الجديد تاهيل 2

الجيزه

2682/2013 جنايات جنوب وليد يحيى هارون898
3676/2013

ابو زعبل ليمان 18562ياسر جابر محمد مبروك 899
ياسر شعبان محمود 900

نعمان  
القناطر93 لسنه 2022 امن دوله عليا

ياسر صالح محمود 901
شعبان

البحيرة

ياسر عاشور محمد 902
عيسى

984/2021

بنى سويف96 عسكريهياسر عبد اهلل عبد المنعم 903
ياسر عبد اهلل عبد المنعم 904

عبد التواب
96عسكريه بنى سويف

الشرقية2255لسنة2021ياسر محمد احمد محمد905
ياسر محمد حجازى 906

البحرواى 
الغربيهبرج العرب غربنيات15 سنه144/2017

4117 لسنه 2020 جنح طوارئ ياسر محمد عبد العظيم 907
دار السالم

ياسر نعمان محمود 908
نعمان

االسكندريهالقناطر93/2022

ياسر يوسف عثمان 909
الجعفرى

دمياط الجديدهجمصه شديد620/2018

ياسررمضان يوسف 910
حسن 

339لسنة2018جنح العمرانية 
752لسنة2021 جنح البدرشين 

582لسنة2022 اداري العياط
16943/2021يحيى جوده سالمه هاشم 911
يحيى خلف اهلل محمد 912

على
قسم بوالق 29247/2022 

الدكرور
934/2021يحيى عبد الحميد مبارك913
يسرى احمد على شريف 914

النجار
التجمع الخامسالقناطر رجال1222/20221 

شبرا الخيمهالقناطر  975يوسف خالد حسين على 915
المنوفيةمركز اشمون10676 لسنة2022يوسف صقر يوسف السيد916
يوسف عبد الواحد حسين 917

محمد
العبور قسم العبور620

يوسف محمود عباس 918
سالم

العياط- الجيزهالقناطر رجال 9601
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يوسف محمود فتحى 919
صالحين

الفيومالوادى الجديد42475/2014

يوسف مصطفى عبد 920
الرزاق على

1780/2019

شديدة الحراسة921
922165
جنايات السيدة923
3528لسنة2011كلي جنايات 924

جنوب
تأهيل 2 وادي 925

النطرون
6296لسنة2013 كلي شرق926
469لسنة2022اداري مطوبسي 927

كفرالشيخ
ابوكبير928
2564لسنة2016 جنايات جنوب929
عسكرية930
2719لسنة2015كلي شمال931
74 لسنة2015كلي شمال الجيزة932
جنايات حلوان 321-لسنة2015 933

كلي جنوب القاهرة 
5180لسنة9342021
اداري مطوبس935
جنح اشمون936
2556لسنة9372015
العجوزة938
2556جنايات العجوزة939
2556جنايات العجوزة940
6296لسنة2012كلي شرق941
جنايات الجيزة942
جنايات الدقي943
9441344
1263 لسنة2019 كلي جنوب 945

المنصورة
4432لسنة2021امن دولة946
66لسنة2016كلي دمنهور947
1344لسنة2020شمال القاهرة948
949135
9501431/2019
951730/2020
9524611
953620/2021
709 كلى شمال دمنهور 954
4391 لسنه 9552022
9561222
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95793/2022
614/2017 امن دوله عليا958
5874 ادارى المطريه959
960 620/2021
7294/2013 جنايات قليوب961
1185/2013 ك 962
963 2332/2014
975/2021امن دوله عليا964
670 امن دوله 965
64 عسكريه966
967614/2017
1904 جنح ابو حماد968
1222امن دوله عليا969
2229/2021 شرق970
267/2021 امن دوله971
2564/2016 ك جنوب972
546/2015 اول اكتوبر973
4163 ك شمال974
209/2015 ج اسيوط975
64 عسكريه976
97750/2016
8485 النهضه 978
470/2018 ك ج الجيزه979
9803469 /53
981730/2020
119/2016 اللجان الشعبيه982
1/2021 عسكريه983
984159/2015
267/2021 امن دوله985
1894/2016 ك جنوب بنها986
1466 /2016 جنح منوف987
66/2016 كلى ج دمنهور988
4432/2021 امن دوله اشمون989
كلي شرق990
والمقيدة برقم 2484لسنة2016 991

كلي شرق القاهرة
جنايات القاهرة الجديدة992
الرقم الجزئي30957لسنة993
2016جنايات مدينة نصر 994
جنايات القاهرة الجديدة995
الرقم الجزئي30957لسنة996
2016جنايات مدينة نصر ثان997
كلي 135لسنة 2014جنايات 998

جزئي
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135 لسنة9992014
1000138
معتقل من 10017/9/2015
جنايات الشرابية كلي شمال 1002

القاهرة
54/393لسنة10032015
19/54لسنة10042015

394/55لسنة2014
117/2015

3سنوات-2 141/2015
181/2015

3سنوات3-311/2015
136/2015

3سنوات4-267/2015
181/2015

3سنوات5-259/2015
3سنوات138/2015

6-222/2015
1005137/2015


