
  (1) رقم تكليف

 8112تغيب للقبطيات من شهر يناير رصد ومتابعة حاالت ال

  الحالة األولي:

 8168مايػ  4 التغيب أسػاف، تاريخ الثانػي، محافطة الثاني الرف فى عامًا شالبة 66ششػدة  مالؾ ميخنا
 ، قاؿتقع بعسل محزخاألسخة لع  - السشصقة بحات كشيدة األنبا ششػدة  إلى متػجية السشدؿ مغ خخوجيا عقب

 وقامػا أشخاص، 4 بػاسصة تػؾ تػؾ بجاخل أختصفت ميخنا أف ،8168مايػ  5عقب عػدت الفتاة  مصمع مرجر
 الخاشفيغ مغ اليخوب أستصاعت و التيجيج، تحت القاىخة إلي الستجو القصار محصة إلى بيا ذىبػا و بتخجيخىا

بإستقابميع نيافة  قاـ السشدؿ و إلى وعادت التخجيخ، مغ أستيقطت بعجما السحصات أحجى فى القصار تػفف أثشاء
 أسػاف. مصخاف ىجرا األنبا

  
 

 المالحظات:

 عامًا. 68قاصخ أقل مغ  .6

 عائجت إلي أسختيا دوف تجخل مغ الذخشة ال تػجج أي إشارة إلى دعع الذخشة لألسخة. .8

 وإلى الكشيدة.قامت األسخة بالتػاصل مع مشطسات مجتسع مجني مرخية وشخريات عامة  .3

 مراجع:

 https://youtu.be/kpzzpFS2Br0 مجاخمة ىاتفية لػالج الفتاة بقشاة الكخمة  .6

  https://www.light-dark.net/t1247551مػقع صػت السديحي الحخ  .8

 

 الحالة الثانية: 



 الفتاة إف الستغيبة، أقارب أحج وقاؿ 8168مايػ  7عامًا، تاريخ التغيب  86رمدي تبمغ مغ العسخ  مػريذ ماججة
 ججتيا عغ اختفت عػدتيسا، وأثشاء السشيا، بسحافطة قخقاص أبػ مخكد فى الكذف إلجخاء ججتيا برحبة كانت
، نذخ في العجيج مغ الرفحات خبخ عػدتيا مع تقجيع الذكخ إلي جيات بتغيبيا محزخ تحخيخ إلى مذيخاً  فجأة،

 وخارجيا.داخل السحافطة  أمشية ورجاؿ ديغ

  
 

 المالحظات:

 عامًا. 86ليدت قاصخ  .6

 عائجت إلي أسختيا دوف تجخل مغ الذخشة لكغ األسخة قجمت الذكخ إلى جيات عجيجة. .8

قامت األسخة بالتػاصل مع مشطسات مجتسع مجني مرخية وشخريات عامة وإلى الكشائذ بسختمف  .3
 الصػائف بالسحافطة.

 مراجع:

-عغ-يشػه-قارئ /https://www.youm7.com/story/2018/5/11  مػقع اليـػ الدابع  .6
 4/3787958-مشح-بالسشيا-مشدليا-عغ-فتاة-تغيب

   Facebookدقيقة عمي مػقع التػاصل االجتساعي  كل صفحة ممػي  .8
https://www.facebook.com/mallawi.kol.dakeka/photos/a.47722038245

9155.1073741829.160132740834589/984585985055923/?type=3 



   Facebookعمي مػقع التػاصل االجتساعي  االقباط  تاريخ|  زرقػػػػا صفحة عزسة .3
https://www.facebook.com/3adma.Zar2a/photos/a.500513463366528.

1073741837.120214928063052/1732950760122786/?type=3&permPa

ge=1 

 

 الحالة الثالثة:

 86/5/8168مغ محافطة بشي سػيف تاريخ التغيب  8118فبخايخ  5مػاليج عامًا  66ايمياس  وديع سسيخ ماريشا
لقشاة الكخمة مع اآلب اإلعجادي، رجعت بحدب مجاخمة ىاتفية  الثالث بالرف شالبة 8118 عاـ فبخايخ 5 مػاليج

 أرميا عبجه كاىغ كشيدة مارميشا وترخيحات لو بجخيجة وششي وغيخ معمـػ ىل األسخة قامت بعسل محزخ أـ ال.

 

  
 

 المالحظات:

 عامًا. 68قاصخ أقل مغ  .6

 عائجت إلي أسختيا دوف تجخل مغ الذخشة ال تػجج أي إشارة إلى دعع الذخشة لألسخة. .8

 مراجع:

-ببشي-القاصخ-لمكبصية-صػرة-أوؿ/http://www.wataninet.com/2018/05جخيجة وششي  .6
 /ع-عقب-سػيف

-http://www.coptsمػقع االقباط متحجوف  .8

united.com/Article.php?I=3373&A=382032  

 

 الحالة الرابعة:



الفتاة بحدب ترخيحات والجة  8168مايػ  65 التغيب عامًا مغ محافطة سػىاج، تاريخ 87خمف  سامح كاثخيغ
 سػىاج ثاف قدع إداري  6689 بخقع بالػاقعة محزخ وعسل بالسحافطة الديادية الجيات جسيع إخصار قاؿ إنو تع

 لسحصة ذىابيا أثشاء اختفت قاؿ أنيا عادؿ، قبل!، وبحدب ترخيحات خصيبيا إرميا مغ السحزخ حفظ تع وقج
 تفاصيل أي يعمسػف  وال واختفت، تميفػنيا إغالؽ تع وقتيا ومغ القاىخة، إلى الحىاب تحاكخ لحجد بدػىاج القصار

تعامل األجيدة األمشية غيخ وأضح خرػصًا ما قامت بو الشيابة بحفظ البالغ مسا دفع  .اختفائيا ضخوؼ عغ
 الجسيػرية. رئاسة إلي األسخة لعسل استغاثات

 

  
 

 المالحظات:

 عامًا. 87ليدت قاصخ  .6

 مجني مرخية وشخريات عامة وإلى الكشيدة.قامت األسخة بالتػاصل مع مشطسات مجتسع  .8

 الشيابة قامت بحفظ البالغ دوف تػضيح أسباب. .3

 الذخشة لع تقجـ أي نػع مغ السياـ السشػشو بيا إلى األسخة. .4

 مراجع:

 https://youtu.be/7ctUM0lAvu8مجاخمة والج الفتاة مع قشاة الكخمة  .6
خبخ صحفي مشذػر بجخيجة التحخيخ  .8

https://www.tahrirnews.com/posts/892169/جمد+اإلسالـ+دخػؿ+مديحيات+اختفاء
  األعزاء+تجارة+واإلرشاد+الشرح+ات



 

 الحالة الخامدة:

 أثشاء 8168مايػ  84يـػ  بشيا، اختفت جامعة تخبية كمية بيػلػجي قدع الخابعة بالفخقة مػسى شالبة مججي أماني
 نذخ بشيا، بجامعة الدابق الصمبة اتحاد رئيذ رأفت دمحم أف إال بعج، تطيخ ولع بالكمية لجييا امتحاف لتأدية ذىابيا
 لمدواج بإرادتيا مشدليا مغ خخجت وأنيا مخصػفة غيخ أماني أف قاؿ "فيدبػؾ"، عمى لمكمية "جخوب" عمى تجويشة

دوف تػضيح رسسي مغ  اإلسالمية، الجيانة مغ تقتخب وىي عاميغ مشح وأنيا محسػد، يجعى ليا زميل مغ
 .الجامعة

  
 
 

 المالحظات:

 غيخ محجد تاريخ ميالدىا.و ليدت قاصخ لكغ  .6

 .دوف ججوي  قامت األسخة بالتػاصل مع مشطسات مجتسع مجني مرخية وشخريات عامة وإلى الكشيدة .8

 .لع يحكخ إلى اآلف رقع السحزخ كا خصػة أولي .3

الذخشة لع تقجـ أي نػع مغ السياـ السشػشو بيا إلى األسخة، مثاؿ التػاصل مع الجامعة ومعخفة ىل  .4
الدابق ال تػجج أي إشارة إلى  الصمبة اتحاد رئيذحزخت الجامعة فى نفذ اليـػ بجانب ترخيحات 
والتطاىخ داخل  بشيا مسا دفع األسخة لمترعيج مجيخية التحقيق معو، فزاًل عغ تيجيج األمغ لألسخة أماـ

 شخز مغ أقارب األسخة. 311السقخ البباوي بالقاىخة بعجد 

بحدب مشذػر فى عجد مغ الرفحات عمى مػاقع التػاصل  8168يػنيػ  84عادت إلى أسختيا األحج  .5
 االجتساعي مخفق بخبخ عػدتيا بعس الرػر واستكباليا بفخح. 



 مراجع:

السختفية"  زفتى فتاة عمى لمعثػر الجاخمية لػزيخ استغاثة خبخ مشذػر فى البػابة الكبصية بعشػاف " .6
http://www.albawabhnews.com/3122663 

 عغ بالبحث لمسصالبة بالكاتجرائية احتجاجية خبخ صحفي مشذػر فى جخيجة الجستػر بعشػاف "وقفة .8
 https://www.dostor.org/2188648مختصفات"  قبصيات

   
 

 الحالة الدادسة:

 الفشي مكيسة بسخكد الفذغ محافطة بشي سػيف، تاريخ الثانػي  الثالث بالرف شالبة عاماً  68ثابت  خمف رشا
 الفذغ. شخشة مخكد إداري  6936السحزخ رقع 8168أبخيل  8 التغيب

 
 

 المالحظات:

 محجد تاريخ ميالدىا. لكغ غيخقاصخ  .6

 تع عسل محزخ. .8

 قبصي بحدب ترخيحات محامي األسخة.عمست األسخة وجػدىا بسصخانية بػرسعيج ومختبط بذاب  .3

 مراجع:



الفذغ"  فتاة اختفاء وراء قبصي.. مفاجأة خبخ مشذػر فى مػقع األقباط متحجوف بعشػاف " .6
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3332&A=373623 

الفذغ"  فتاة إختفاء تفاصيل نكذف خبخ صحفي مشذػر فى جخيجة وششي بعشػاف " .8
http://www.wataninet.com/2018/04/الفذغ-فتاة-إختفاء-تفاصيل-نكذف/ 

 

 الحالة الدابعة:

 خخجػت بدػىاج، شيصا بداحل مكيسة و سػىاج بجامعة التجارة كمية فى شالبة عاماً  81، صبحي جخجذ ميخاي
 لتدػميع الججيػجة سػػىاج بسجيشة إلى الجامعة متجية صباحاً  الدادسة فى تساـ الداعة 8168أبخيل  61السشدؿ  مغ

 بدػػػىاج التعميسيػػة السخاكػػد بأحػػج كػػػرس حزػػػر وأيزػػاً  محاضػػخة وحزػػػر جػػامعى كتػػاب وشػػخاء بيػػا خػػاص شػػيت
 أكػػجه مػػا وىػػحا عرػػًخا الثالثػػة فػػى الكػػػرس مػعػػج كػػاف حيػػث أيزػػا، ىشػػاؾ إلػػى ذىابيػػا عػػجـ تبػػيغ عشيػػا وبالدػػلاؿ
 إلػػى ترػل لػع أيزػا أنيػا أكػجوا الجامعػة فػى زمالئيػػا بدػلاؿ أيزػا السخكػد، و عمػى والقػائسيغ الكػػرس فػى زمالؤىػا

. ىحا فى الججيجة سػىاج مجيشة فى الجامعة مقخ بتغيػب  محزػخ لعسػل شيصػا شػخشة مخكػد والجىا إلػى ذىب اليـػ
 التغيػب بحدػب القػانػف السرػخي، عمػى ساعة 84 مخور يجب أنو بحجة السحزخ عسل رفس القدع أبشتو إال أف

عمييػا بعػج مػخور  العثػػر يػتع لػع سػػىاج مدتذػفيات جسيػع فػى الفتػاة أىػل بحػث قػج و السحزػخ، يحخر ذلظ بعج و
 عػجد اليػـػ الثػاني تػجػو والػج الفتػاة ومعػو شيصا شخشة مخكد 8168 لدشة 699 تع عسل السحزخ رقع ساعة 84
 "أنا قائالً  جمػسشا فػر الذاذلى المػاء بادرنا حيث أستقبمشا بسكتبووقاؿ إنو  الذاذلى، خالج المػاء لسقابمة األقارب مغ
 التحخيػات شيصػا شػخشة قدػع مػغ عمػي الفػيذ بػػؾ شمبػت أختيػا صػفحة عمػى بابشتػظ الخػاص البػسػت نػدوؿ فػػر
 مػػا فػػى أسػػتصاعتي وسػػأبحؿ الحػػجيث مدػػتػي  فػػػؽ  وعائمتيػػا وأخػتيػػا إبشتػػظ لػػظ أف و أؤكػػج أسػػختيا، وعػػغ عشيػػا فػػػًرا

 .اليجادىا بشفدي البحث فخيق وسأتخأس، سالسو إليكع لخجػعيا

راضػى فػى  لػقػا أنتذخ خبخ تغيب الفتاة عمي عذخات الرفحات عمي مػاقع التػاصل االجتساعي فيسا دشػغ القػذ
 حسمة لجسع تػقيعات تصالب أجيدة األمغ بالتحخؾ وإرجاع الفتاة إلى أسختيا. 8168 أبخيل 64

 



  
 

 المالحظات:

 الفتاة ليدت قاصخ. .6

 تع عسل محزخ. .8

األسخة بترعيج ممف تغيب إبشتيع عمي مػاقع التػاصل االجتساعي مع التأكيج عمى رفس تشطيع قامت  .3
 أي تطاىخ.

أعمغ األب عمي صفحتة الخسسية إف أبشتو بخيخ دوف األفراح عغ أي معمػمات وقجـ الذكخ إلى   .4
 األرثػذكدية. الكبصية الكشيدة وبصخيخؾ اإلسكشجرية رئيذ الجسيػرية وقجاسة البابا تػاضخوس بابا

 مراجع:

 بدػىاج"  السختفية" ميخاي" والج مغ رسالة..شاىج خبخ مشذػر فى مػقع األقباط متحجوف بعشػاف " .6
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3343&A=376355 

 لعػدة بالديدي يدتغيث" ميخاي" الجامعية الفتاة والج خبخ صحفي مشذػر فى جخيجة الفجخ بعشػاف " .8
 http://www.elfagr.com/3054281ابشتو" 

 وزيخ تشاشج وشكيقتيا غامزة ضخوؼ فى جامعية فتاة غياب نذخ مػقع اليـػ الدابع خبخ بعشػاف " .3
 http://www.youm7.com/3739291سالسة"  إعادتيا الجاخمية

" ىامة رسالة يػجو ووالجىا.. سػىاج في قبصية فتاة اختفاء تفاصيل مػقع الشبأ بعشػاف " .4
http://www.elnabaa.net/699025 



: ووالجىا.. مشدليا مغ السختفية سػىاج فتاة خخوج لمحطة فيجيػ أوؿ نشذخ مػقع صػت األمة بعشػاف " .5
-أوؿ-نشذخ/http://www.soutalomma.com/Article/788845" عشيا يبحث األمغ
 مشدليا-مغ-السختفية-سػىاج-فتاة-خخوج-لمحطة-فيجيػ

 

 الحالة الثامنة:

 8168 أبخيل 88قشا،  محافطة قػص لسجيشة التابعة قبمى حجازة بقخية مكيسة عامًا، 68 ميخائيلرأفت  بخكداـ
 خ خبخ عػدتيا دوف ذكخ أي معمػمات وال تع اإلشارة لعسل محزخ فقط تع نذخ العسخ وىى قاصخ.نذ

 
 

 المالحظات:

 الفتاة قاصخ. .6

 نذخ إنو بالفعل قامت األسخة بعسل محزخ.غيخ معمـػ ىل تع عسل محزخ أـ ال لكغ بحدب ما  .8

 نذخت حالة التغيب عمي مػاقع التػاصل االجتساعي. .3

 مراجع:

|  قشا اخبار بأسع )شبكة 8168أبخيل  67صفحة عمي الفيذ بػؾ بتاريخ خبخ مشذػر فى  .6
QENA.NEWS )

https://www.facebook.com/AkhbarQena/photos/a.236520786425511.5

6528.236204156457174/1618965774847665/?type=3 

قشاة الكخمة خبخ العػدة وأيزًا دوف ذكخ معمػمات.  أذاعت .8
https://youtu.be/9pLpIM3w71Q 

 

 :التاسعةالحالة 



 القسح مشيا لسخكد التابعة سسخى  كفخ بقخية مكيسة و األجتساعية، الخجمة بسعيج يػسف، شالبة أميل ميخنا
، نذخت أخبار مجيػلة عغ عػدتيا إلى أسختيا 8168أبخيل  88الذخقية، تغيبت مغ السشدؿ بتاريخ  بسحافطة

 صجيقاتيا لع يشذخ تاريخ ميالدىا ولع يشذخ رقع السحزخ. إحجي عغ تكيع وإنيا كانت

 

 المالحظات:

 السعمػمات السشذػرة.الفتاة ليدت قاصخ بحدب  .6

 ال تػجج أي إشارة ىل تع عسل السحزخ أـ ال. .8

 نذخت حالة التغيب عمي مػاقع التػاصل االجتساعي. .3

 مراجع:

أبخيل  84صفحة مػقع "صػت السديحي الحخ" عمي مػقع التػاصل االجتساعي الفيذ بػؾ بتاريخ  .6
8168 

https://www.facebook.com/freechristianvoicecom/posts/210938924601

3388 

 

 الحالة العاشرة:

 قامت 8168مارس  68 تغيبت مغ السشدؿ بتاريخ  شفميغ، لجييا و متدوجة عاماً  87 سجراؾ فخج ميالد مخثا
 شمبت قج و وعػدتيا، عشيا بالبحث األمغ لسصالبة الكشيدة أماـ مطاىخة وعسل بالػاقعة، محزخ بتحخيخ أسختيا
يػمًا غياب مغ  36عشيا، وبعج مخور  البحث فى يقرخ لع األمغ وأف التطاىخ،بفس  الكشيدة كاىغ مغ الذخشة

 قدع إلى ذىبت وقج ليا، أقارب عشج تغيبيا فتخة خالؿ تكيع مشدليا عادت وبحدب السعمػمات السشذػرة كانت
 عشج تكيع كانت أنيا ذكخت و أسختيا، إلى عادت بأنيا التغيب، محزخ فى بأقػاليا أدلت و مصخوح، شخشة
 التغيب. فتخة أثشاء ليا أقارب

 



 
 

 المالحظات:

 ليدت قاصخ. .6

 .لكغ لع يتع ذكخ رقع السحزخعسل السحزخ لتػجج إشارة  .8

 نذخت حالة التغيب عمي مػاقع التػاصل االجتساعي. .3

 مراجع:

 8168أبخيل  81" عمي مػقع التػاصل االجتساعي الفيذ بػؾ بتاريخ الخاعي" بأسعصفحة  .6
https://www.facebook.com/868490229858713/photos/a.86897215314

3854.1073741827.868490229858713/1945159865525072/?type=3&th

eater 

 https://www.christian-dogma.com/t1497508مػقع الحق والزالؿ  .8

 

 عذر: الحالة الحادية

 6996مػاليج  سػيف، بشي بجامعة االنجميدية المغة قدع اآلداب بكمية الثالثة بالفخقة حبيب شالبة سعج سامي مخيع
 مغ وخخجت 8168مايػ  81 اليـػ صباح سػيف بشي بجامعة االمتحانات بأداء تقـػ أف السفتخض مغ كانت
 أف تصمبو الفتاة مغ جاءت رسالة وقاؿ عسيا فى ترخيحات صحفية أف اختفت أنيا إال االمتحانات ألداء مشدليا
 .الفتاة ومعخفة مريخىا مكاف عغ بالكذف األمشية الجيات وشالب التميفػف، أغمق ثع معيا يتكمع



 
 المالحظات:

 ليدت قاصخ. .6

 تػجج إشارة لعسل السحزخ لكغ لع يتع ذكخ رقع السحزخ. .8

 نذخت حالة التغيب عمي مػاقع التػاصل االجتساعي وبعس الرحف السرخية. .3

 مراجع:

اختفائيا  عمى حدخة سػيف ببشي مختفية فتاة "أـ" بعشػاف وفاةخبخ مشذػر بسػقع جخيجة "وششي"  .6
http://www.wataninet.com/2018/05/عمى-حدخة-سػيف-ببشي-مختفية-فتاة-أـ-وفاة/ 

 

 عذر: الحالة الثانية

 وتعير أشفاؿ، ثالث ولجييا ، متدوجةمحافطة البحيخة الجوار كفخ بسجيشة مشدؿ مكيسة ربةعامًا  35لصيف  ليجيا
 تعػد ولع 8168مايػ  81بتاريخ  القجاس لحزػر الكشيدة مغ خخوجيا بعج التغيب وجاء أسختيا، مع ىادئة حياة
 األسخة عمست السحزخ تحخيخ وبعج  الجوار، كفخ شخشة بقدع تغيب محزخ بتحخيخ أسختيا قامت السشدؿ، إلى
 تمظ األسخة أضافت وقج ليا، بالخصف" أ.  دمحم " يجعى أياـ بعجة التغيب قبل بتيجيجىا يقـػ كاف شخز ىشاؾ بأف

 .الػاقعة فى معو لمتحقيق الذخز ىحا ستجعاءإ يتع وسػؼ التغيب، محزخ فى السعمػمات

 



 مغ بتحخيخىا قاـ األمغ بعجما عادت قج الساضى األحج يـػ مشح الستغيبة لصيف ليجيا أف مصمع، مرجر قاؿ
 بعج بالبحيخة جخجذ مار كشيدة مغ خخوجيا بعج تاكدى سيارة بػاسصة بأختصافتيا الخاشفيغ قاـ حيث الخاشفيغ،

 عػدتيا. حتى البحيخة أمغ مجيخية فى جمذ قج البحيخة مصخاف باخػميػس األنبا بأف السرجر، القجاس، وأضاؼ

 
 

 المالحظات:

 ليدت قاصخ. .4

 تػجج إشارة لعسل السحزخ لكغ لع يتع ذكخ رقع السحزخ. .5

 التػاصل االجتساعي وبعس الرحف السرخية.نذخت حالة التغيب عمي مػاقع  .6

 أىتساـ الكشيدة وعمي رأسيع أسقف السشصقة. .7

 مراجع:

 البحيخة"  في قبصية سيجة اختفاء تصػرات أخخ نكذف " بعشػاف "خبخ مشذػر بسػقع "األقباط متحجوف  .6
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3369&A=381088 

 مع أسختيا.الرػرة السخفقة بعج عػدتيا  .8

 

 عذر: الحالة الثالثة

سشػات،  4 لصفميغ باتخيظ وأـ 8163فبخايخ  88عامًا مػضفة باألحػاؿ السجنية متدوجة مغ  86لسعي  كخيدتيغ
 بشيا سشصقة السشذيةب مكيسةإلي السشدؿ،  تعج ولع 8168أبخيل  7 الكيامة عيج ليمة بيتخ عاـ ونرف، خخجت

 محافطة القميػبية.



  
 

 المالحظات:

 .ليدت قاصخ 

 .تػجج إشارة لعسل السحزخ لكغ لع يتع ذكخ رقع السحزخ 
 .ال تػجج مذاكل زوجية 

 .نذخت حالة التغيب عمي مػاقع التػاصل االجتساعي 

 .أىتساـ أجيدة األمغ فى البجاية ولكغ تغيخ السػقف والتعامل مع الدوج 
  وقامت بإبالغ زوجيا وذكخ ذلظ بالسحزخكانت ترل ليا رسائل عبخ البخيج تيجيج ورسائل جشدية 

 .واألجيدة األمشية لع تتخح أي إجخاء
 تذشجات وتػجج تقخيخ شبية مغ تعاني واألعراب بالسخ مخيزة. 

 8168أبخيل  61بتاريخ  أجيدة األمغ قجمت شيادة إشيار إسالميا. 

 مراجع:

 https://youtu.be/hCPzw0V-rOgمجاخمة ىاتفية لمدوج عمي قشاة الكخمة 

 

 عذر: الحالة الرابعة

 لسخكد التابعة السشاىخة بقخية مكيسة أياـ، 61 مشح ومتدوجة التجاري  الثانػي  الثالث بالرف شالبة ي.ع.فيفياف
سسالػط  بسخكد بشات التجارة مجرسة إلي زوجيا و ىي 8168مايػ  8صباح  محافطة السشيا، ذىبت مصاى

 خارج يتشطخىا زوجيا وكاف السجرسة إلى ودخمت ذىب، تختجي وكانت بأمتحاناتيا، الخاص الجمػس رقع ألحزار
 وسأؿ يججىا، فمع زوجتة عمى السجرسة ليصسئغ الدوج دخل السجرسة، مغ الخخوج فى تأخخت وعشجما  السجرسة،



 سسالػط، شخشة بسخكد بالػاقعة محزخ تحخيخ وتع رؤيتيا، بعجـ فأجابػا زوجتو عغ بالسجرسة العامميغ بعس
 فى عمييا العثػر تع فيفياف أف مصمع، التحقيق، نذخت بعس األخبار عمى لداف مرجر لسباشخة الشيابة وأخصار

 .دوف تفاصيل أخخي  القاىخة  السشيا شخيق عمى شجيج أعياء حالو

  
 

 المالحظات:

 .ليدت قاصخ 

 .تػجج إشارة لعسل السحزخ لكغ لع يتع ذكخ رقع السحزخ 
  زوجية.ال تػجج إشارة لػجػد مذاكل 

 .نذخت حالة التغيب عمي مػاقع التػاصل االجتساعي 

 مراجع:

بالسشيا"  حجيثا متدوجة ججيجة قبصية خبخ مشذػر بسػقع "األقباط متحجوف" بعشػاف "اختفاء
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3351&A=377408 

 

 عذر: الحالة الخامدة



 68أعػاـ" متغيبة مغ السشدؿ ىي واألشفاؿ بتاريخ  9عامًا، عادؿ  68"مخيع لصفميغ  عامًا أـ 31ذكى  فكخى  غادة
 دسػؽ  مكيسة بسجيشة ،بأوالدىا أو بيا خاصة متعمقات أي أخح دوف  لمسجرسة والدىاأ تػصيل ثشاءأ 8168مارس 
 .الذيخ كفخ محافطة

  
 

 المالحظات:

 .ليدت قاصخ 

 .تػجج مذاكل زوجية 
 التػاصل االجتساعي. نذخت حالة التغيب عمي مػاقع 

 معاكداتيا تػجيو اتياـ إلى شخز يجعي رمزاف تخبصو عالقة عسل مع شقيق غادة وسبق. 

 ىى واألشفاؿ والتأكج مغ سالمتيا مريخ األشفاؿ غيخ معمـػ إلى اآلف األسخة تصالب بخؤيتيا. 

 !!الذخشة لع تقع بعسل محزخ فى البجاية وحاولت حل األمخ بذكل ودي 

 إشيار اسالميا. لع تطيخ شيادة 

 األسخة رفزت نذخ صػر األـ. ،الرػرة السخفقة لألشفاؿ 

 مراجع:

 https://youtu.be/YEi_b08wvDkمجاخمة ىاتفية لألستاذ سامي خاؿ الديجة غادة عمى قشاة الكخمة 

 

 عذر: الدادسةالحالة 



، 8168أبخيل  5تاريخ التغيب مكيسة بسحافطة السشيا  ثالث أشفاؿ ولجييا متدوجة عاماً  41 ميالد عجلى ماري 
نذخ عمي مػاقع التػاصل صػرة لمديجة وىي تقف بجػار أسقف عاـ السشيا ودوف أسفل الرػرة إنيا كانت بخمػة 

 روحية بأحج األديخة.

  
 

 

 عذر: الدابعةالحالة 

 يحػال في  8168مايػ  87 حجاأل لسدتذفىإلى ا ذىابيا اثشاء بصخس معػض جخجذ مخيع الديجة خصف
 بالقاىخة الذخابية بحى السجاورة السحالت حجىإ خارج السػجػدة السخاقبة كاميخات ضيختأو  ا،ضيخً  68 الداعة
ونذخ ، عشيا البحث وجارى  بالػاقعة العاؿ عبج خالج المػاء القاىخة مغأ مجيخ بالغإ تع و شخاصاأل بعس بػاسصة

إنو تع العثػر عمييا بصخيق مرخ إسكشجرية في اليـػ الثاني مغ خصفيا فى عجة صفحات وعمى لداف شكيقيا 
وىي فى حالة إعياء شجيج وتع سخقة كافة مرػغاتيا واستزافيا سائق تاكدي بسشدلة لحيغ التػاصل مع أسختيا 

 بالقاىخة.

 
 المالحظات:

 .ليدت قاصخ 

 .الذخشة لع تقع بعسل أي تحخؾ 



 .لع يتع عسل محزخ بقدع الذخشة 

  وبعس السػاقع التػاصل االجتساعينذخت حالة التغيب عمي مػاقع. 

 :مراجع

" القاىخة بسحافطة قبصية سيجة اختفاء خبخ مشذػر بسػقع "األقباط متحجوف" بعشػاف "
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3374&A=382002 

 

 عذر: الثامنةالحالة 

 مخيعتجعى  قبصية شفمة خصف قرة الفيذ بػؾ االجتساعي التػاصل مػقع عبخ الرفحات مغ عجد تجاولت
 .قباطاأل مدتذفي مغ بالقخب ،محافطة القاىخة الديتػف  حجائق مشصقة في ساويخس مججي

 
 

 المالحظات:

  وبعس السػاقع عمي مػاقع التػاصل االجتساعي الخصفنذخت حالة. 

 لع أجج رقع ىاتف مع السشذػر لمتػاصل مع أسخة الصفمة. 

  بذأف عسل محزخ بقدع الذخشة.ال تػجج أي إشارة فى السشذػر 

 :مراجع

 http://copticocc.org/site/?p=58177خبخ مشذػر بسػقع السخكد الثقافي الكبصي 

 

 عذر: التاسعةالحالة 



 خرػصي درس لحزػر ،مغ السشدؿ الفتاة خخجت 8168مارس  8تاريخ التغيب  عاماً  67، لبيب نذأت ماريشا
 89 مػاليج مغ وىي الثانػي، الثالث الرف في ماريشا، مشدليا إلى تعج ولع بعجىا اختفت لكشيا زميالتيا، مع

 .6999 سبتسبخ

 أسختيا تقجمت بإعادتيا عمييا يدتجؿ لسغ والسصالبة صػرىا نذخ خالؿ مغ ميجيا الدػشياؿ عبخ أسختيا استغاثت
 االحتجاج فس وتع أسبػعيغ بعج احتجاجية وقفة تشطيع ثع تع قشا إداري  6648 رقع حسل بتغيبيا، محزخ لتحخيخ
 ىيئة قشا مصخانية أرسمت، فيسا الفتاة أىالي مغ عجد عمى الكبس األمغ قػات ألقتو  قشا أمغ قػات تجخمت بعجما

 .الستيسيغ عغ لمجفاع السحاميغ مغ

 
 المالحظات:

 .الفتاة قاصخ 

  وبعس السػاقع عمي مػاقع التػاصل االجتساعي الخصفنذخت حالة. 

  بعسل محزخ.قامت األسخة 

 شخاؼاأل والج الفتاة يػجو اتياـ إلى أجيدة األمغ بالتقريخ، ويرخح إف أبشتو محتجدة قبيمة. 

 .صجاـ الذخشة مع أىالي الفتاة والكبس عمييع 

 :مراجع

 فتاة نذأت لساريشا الكاممة خبخ مشذػر بسػقع األنبا إرميا رئيذ السخكد الثقافي الكبصي "القرة 
  http://anbaermia.com/?p=34590&lang=arالسختفية"  قشا

 " نذأت ماريشا عػدة.. «اليكات» حفشة أجل مغمػقع جخيجة الجستػر بعشػاف "
https://www.dostor.org/1351336 

  مػقع الحق والزالؿhttps://www.christian-dogma.com/t1283135 

  مػقع البػابة نيػزhttp://www.albawabhnews.com/2432635 

  مػقع البػابة نيػزhttp://www.albawabhnews.com/2444202 



 

 :العذرون الحالة 

 8168 أبخيل 8 بتاريخمع شفمتيا  السشدؿ مغ متغيبة ،تجعي ميخائيل لصفمة وأـ متدوجة فلاد، فػزي  سعج ىشاء
 .8168 أبخيل 8 في مغاغة إداري  8333 بخقع مغاغة شخشة بسخكد محزخ بعسل والجىا وقاـ

 
 

 المالحظات:

 ليدت قاصخ. 

  األرثػذكذ لألقباط والعجوة مغاغة صخانيةالتغيب فى بياف رسسي صادر مغ منذخت حالة. 

 .قامت األسخة بعسل محزخ 

 :والعذرون  الحادية

بسحافطة الجيدة صباح  اليـخ إلى مشصقة متػجو كانتمكيسة بسشصقة شبخا مرخ محافطة القاىخة  فخج لػريغ
 .8168 يشايخ 4 الخسيذ



 
 المالحظات:

 غيخ معمـػ عسخىا. 

  وبعس السػاقع التغيب فى بعس الرفحات عمى مػاقع التػاصل االجتساعينذخت حالة. 

 .غيخ معمـػ ىل قامت األسخة بعسل محزخ أـ ال 

 .ترخيحات لمبخلساني جػف شمعت نائب شبخا عغ عػدتيا بجوف أي معمػمات 

 مراجع:

  مػقع األقباط متحجوف
https://www.facebook.com/Copts.United.Off.page/photos/a.170351

876402214.30723.164913756946026/1311195218984535/?type=3

&permPage=1 

  ترخيحات البخلساني جػف شمعت مشذػرة بسػقع صػت السديحي الحخhttps://www.light-

dark.net/t1163533 

 

 :والعذرون  الثانية

االختفاء فى مػاقع التػاصل مالبدات وبحدب ما نذخ عغ  8168يػنيػ  68 الثالثاء، جخجذ ميخائيل ناندي
 والجىا بيا أترل أف وبعج امتحاف أداء بعج ششصا مغ عػدتيا ثشاءاالجتساعي وبعس السػاقع اإلخبارية إنو أ

 ت األسخةوحاول اآلف إلى تعج لع أنيا اإل لمسشدؿ لمعػدة القصار تشتطخ وأنيا بخيخ نياإ لو كجتوأ عمييا شسئشافلأل
 .مغمقلكغ  السػبايل عمى بيا تراؿاأل



 
 

 المالحظات:

 غيخ معمـػ عسخىا. 

  التغيب فى بعس الرفحات عمى مػاقع التػاصل االجتساعي وبعس السػاقعنذخت حالة. 

 .غيخ معمـػ ىل قامت األسخة بعسل محزخ أـ ال 

 مراجع:

 عمييا"  العثػر في ميخائيل ناندي أىالي مػقع البذايخ بعشػاف "ساعجوا
http://elbashayeronline.com/news-1008015.html 

 عشيا"  معمػمة أي يعخؼ مغ يشاشج ووالجىا ميخائيل ناندي األقباط متحجوف بعشػاف "اختفاء
http://copts-united.com/Article.php?I=3391&A=385163 

 شئ اي يعمع ال والذاب مديحي شاب مع ىخوبيا تجعي الذخشة: ميخائيل ناندي السختفية الفتاة والج! 
https://youtu.be/pAs3AmFsDMM 

 

 :والعذرون  الثالثة

 نػادى أمػاـ مػغ الغخبيػة، بسحافطػة ششصا لسجيشة التابعة العجيدى  بسشصقة مكيسة "مشيخ نيفيغ" تجعى مشدؿ ربة تغيب
 .غامزة ضخوؼ فى ،8168يػنيػ  67 األحج أمذ مداء السشصقة بحات كاراس األنبا



 
 

 المالحظات:

 غيخ معمـػ عسخىا. 

  التغيب فى بعس الرفحات عمى مػاقع التػاصل االجتساعي وبعس السػاقعنذخت حالة. 

 .غيخ معمـػ ىل قامت األسخة بعسل محزخ أـ ال 

  نذخ خبخ عػدتيا عمي بعس الرفحات وترخيحات مشدػبة لألسخة إف رجػعيا كاف بسداعجة
 ألف جشية. 51التحقيق مع الخاشفيغ بعج شمبيع فجية رجاؿ السباحث وجاري 

  بحدب قشاة الكخمة  8168يػنيػ  86عادت إلى أسختيا يـػ الخسيذ السػافق
https://youtu.be/H6ZFpIDF3PQ 

 مراجع:

 اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحة االقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط  
https://facebook.com/coptstoday/photos/a.279211105487558.63954.1

35534189855251/1970718376336814/?type=3&theater 

  حػػجيث لقشػػاة الكخمػػة مػػع والػػجتيا مػػجاـ نعسػػة وضػػخوؼ عػدتيػػا وتقػػجـ الذػػكخ إلػػى رجػػاؿ األمػػغ والسباحػػث
وبحدػػب شػػػيادتيا إف األمػػغ كػػػاف الدػػػبب فػػى عػدتيػػػا وتقػػجـ الذػػػكخ أيزػػػًا إلػػى نيافػػػة األنبػػا بػػػػال أسػػػقف 

 https://youtu.be/nf3O9gwN8fUاألبخاشية لتجخمو 

 :والعذرون  الرابعة

يقػؿ  8168 يػنيػ68 التغيب تاريخ ،االجتساعية الخجمة كمية الثاني الرف فى شالبة سشة 83 عساد ريسػنجا
" وشمب مشيا التحجث معو وحاوؿ دىذػر حدشيغ محسػدوالجىا إنو أترل بأبشتو فقالت لو إنيا برحبت "

 أسيػط محافطة البجاري  مخكد شخشة قدع إلى والجىا ذىبالتفاوض معو بجفع مبمغ مالي مقابمة إرجاع أبشتو، ثع 



وقجـ بالغ دوف الغذارة إلى رقع البالغ وأتيع قدع الذخشة بالتقريخ حيث قامت الذخشة باألتراؿ بالخاشف ولع 
 تتجاوب مع التدجيل الرػتي الحي يستمكو والج الفتاة مع الستيع.

 
 

 المالحظات:

 تقريخ واضح مغ الذخشة بحدب شيادة والج الفتاة. 

  بعس الرفحات عمى مػاقع التػاصل االجتساعي وبعس السػاقعالتغيب فى نذخت حالة. 

 .غيخ معمـػ رقع السحزخ 

 مراجع:

  مجاخمة ىاتفية لػالج الفتاة مع قشاة الكخمةhttps://youtu.be/S-8P0iCOwCQ 

 https://youtu.be/6NSCm1NWbYs 

 

 :والعذرون  الخامدة

، محافطة السحصة سيال بقخية مكيسة سشة، 68 ميخائيل، مشيخ كخستيشا  ،8168 يػنيػ68 التغيب تاريخ الفيـػ
 .الخقع يشذخ لع لكغ الذخشة لقدع بالغ قجمت األسخة إف السشذػر بحدب



 
 المالحظات:

  التغيب فى بعس الرفحات عمى مػاقع التػاصل االجتساعي وبعس السػاقعنذخت حالة. 

 .غيخ معمـػ رقع السحزخ 

 .الفتاة قاصخ 

 مراجع:

 الكخمةمشذػر برفحة قشاة 

https://facebook.com/Behind.The.Sence.TV.Program/posts/245597282442835
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 :والعذرون  الدادسة

، قامت 8168أبخيل  69، تغيبت مغ السشدؿ بتاريخ السشيا لسحافطة التابعة سسالػط بسجيشة مكيسة يػسف، فخندا
 .سسالػط شخشة مخكد اداري  8168 لدشة 6761األسخة بعسل محزخ يحسل رقع 



 
 المالحظات:

  التغيب فى بعس الرفحات عمى مػاقع التػاصل االجتساعي وبعس السػاقعنذخت حالة. 

 .غيخ معمـػ الدغ 

  ومصالبة أجيدة  ،الرالح الخاعى مدتذفى أماـنذخت بعس الرفحات إف األسخة قامت بالتطاىخ
 األمغ البحث عغ الفتاة.

 مراجع:

 صفحة بػابة فشار مرخ 
https://facebook.com/fanarmisr/videos/416301098848499 

 

 :والعذرون  الدابعة

 التابعة السخاغة بسخكد الجدازرة بقخية مكيسة  التجارى، الثالث بالرف شالبة سشة 67 – ع.  ؿ.  جاكميغ
 لع و أختفت ذلظ بعج و مجرستيا، إلى 8168أكتػبخ  83 الساضى الثالثاء يـػ صباح ذىبت سػىاج، لسحافطة

 لدشة 4793 رقع يحسل بالتغيب السخاغة شخشة بسخكد محزخ بتحخيخ أسختيا قامت آخخى، مخة السشدؿ إلى تعػد
 .العامة الشيابة أخصخت و السخاغة، شخشة مخكد دارى إ 8168



 
 

 

 :والعذرون  الثامنة

 ضيػخ مػغ ، صػيجلية فػى تعسل و ، باإلسساعيمية مكيسة و – سشة 87”  سامي ميميديا”  تجعى قبصية فتاة أختفت
 .بالتغيب محزخ بتحخيخ أسختيا قامت و اآلف حتى مشدليا إلى تعػد لع و أمذ

 
 

 

 المالحظات:



  الحالة نذخت عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي وبعس السػاقع دوف ذكخ رقع السحزخ، ونذخ بعج
 ساعة عػدتيا إلى أسختيا. 48مخور 

 

 مراجع:

  باالسساعيمية السختفية الكبصية الفتاه" ميميديا" عػدةمػقع األقباط متحجوف بعشػاف 

http://www.copts-united.com/Article.php?I=3548&A=416006 
 
 

 :والعذرون  التاسعة

 مشػح السشيػا، بسحافطػة ممػػى  لسخكػد التابعػة البخشا ديخ بقخية مكيسة "نتيج بصخس سيسػف  " تجعى قبصية فتاة أختفت
 وحتػػى ممػػى، شػخشة مخكػػد فػى بالتغيػب محزػخ بتحخيػػخ أسػختيا قامػت و ،8168 نػػػفسبخ 66 السػافػق األحػج يػـػ

 .عمييا العثػر يتع لع اآلف

 

 
 

 

 المالحظات:



 دوف ذكخ رقع السحزخ الحالة نذخت عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي وبعس السػاقع. 

 

 الثالثهن:

 .سػافأ وؿأ قدع 8179 رقع محزخ عسل تعة سش 68 فيسي ابخاليع ماريانا

 
 

 مراجع:

 https://www.facebook.com/samsoma.zaher/posts/67757214930291
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 واحد وثالثهن:

 16883464617 - 8168 نػفسبخ 63 يـػ مغ متغيبة الػراؽ مغ سشة 88 يػسف ماريشا



 
 

 الثانية والثالثهن 

 بسحافطة القاىخة. بحمػاف غشيع عخبمكيسة  86/61/8168 يـػ مغ متغيبة سشة 68 هللا عػض فخخي  مادونا

 
 

 مراجع:

 " تفيج معمػمات لجيو لسغ فخخي  مادونا أسخة مغ ضخسة مالية مكافاة: رامي قشاة الكخمة بعشػاف 
  https://youtu.be/ygyyTzMGic4" الييا بالػصػؿ

 

 والثالثهن  الثالثة

 ذلظ و ،8 الشدىة بسشصقة الحكيع عبج سشج بذارع مكيسة  "سشة 64 – مخزؽ  مخيع" تجعى قاصخ قبصية فتاة أختفت
 حيث ، 7/68/8168 الجسعة يـػ األحج مجارس حزػرىا بعج بالشدىة مخقز مار كشيدة مغ خخوجيا عقب

 بتحخيخ أسختيا قامت ،اآلف حتى مشدليا إلى تعػد لع و ذلظ بعج أختفت و ، مشدليا إلى لمعػدة تػؾ تػؾ أستقمت
 .التحقيق لسباشخة الشيابة أخصخت و ، 8168 لدشة الدالـ قدع اداري  61648 رقع يحسل بالتغيب محزخ



 
 

 16886763846 - 16885851663لمتػاصل مع األسخة: 

 

 والثالثهن  الرابعة

 و ذىب األختفاء بعج و السشدؿ مغ خخوجيا عقب بالسشيا مصاى بسخكد مكيسة”  سشة 65 – بذخى  إبخاليع ماججة
 لسباشخة الشيابة إخصار تع ،و مصاى شخشة ادارى  5664 رقع يحسل مصاى شخشة بسخكد محزخ لعسل الجىا

 بخنامج عمى مدجل”  16816518364”  ىػ و الفتاة بو أترمت رقع أخخ لمذخشة والجىا أعصي و ، التحقيق
 لعػدة اآلف حتى تتحخؾ لع الذخشة لكغ السعمػمات كل مغ بالخغع و”  مشترخ”  يجعى شخز بأسع تخوكػؿ

 .قاصخ أنيا بالخغع ألسختيا الفتاة

 
 

 والثالثهن  الخامدة



 
 

 8168 -68-88 يـػ مغ متغيبة..  قخقاص ابػ مخكد خيار، بشي قخية السشيا، محافطو مغ بباوي  سسيخ ماريغ
 16885667677 ---- 16875957315 التالية باألرقاـ يترل يججىا مغ


