
  2020 ديسمبر 4

  من ايتاى البارود البحيرة4/12/2020، اختفت من يوم الجمعة    سنة23رفقة رزق 

 ايام �،يتيمة االب و امها انتحرت بعد اختفائها ب ،حاصلة على ليسانس اداب ومخطوبة
  .احزنا عليه

  

  

  2020ديسمبر 

كانت رايحه الشغل وموصلتش الباص بتاع ن سرابيوم محافظة اإلسماعيلية يوستينا طلعت م

  01288766473، رقم اسرتها  سنة24الشغل اصال وتبلغ من العمر 

  

  2020 ديسمبر 16

رض الحافى شارع علي ابن ابي طالب،  سنة، شبرالخيمه ا17 عماد ونڤاي

01271362757 - 01224377268 - 01204113400 - 

01275295579 – 01276549725  



 

  2020أكتوبر 

رسمي حضر  م عاما20  المقيمة بمركز البدارى التابع لمحافظة أسيوط ابراهيمماجدة منصور

 – 01202447284 - 01029414226  مركز شرطة البداري2511برقم 

01202995074.  

  

  2020يونيو 

  ����������� فقة عماد فوزي من الحوامديهر

  



  2020أبريل 

 يونيو 5 شهور ومن مواليد 10 عام و 15العمر القاصر يوستينا مجدي عطية البالغة من 

 -  مركز شرطة بني سويف 1948فاء رقم محضر اخت2004

�����������  - �����������  

   

  2020 أبريل 19

محله الكبري محافظة الغربيه  ال سنة من الصم والبكم  من��ليزا ذكري فارس 

����������� – �����������  

  

  2020نوفمبر 

جويس سامي   سنوات، �امي  ساندي  سمتزوجة ولديها بنتين، )  سنه��(مريم صبحي 

  . سنوات�

  



  2020أكتوير 

،  سنوات� سنين ميلينا � سنه متزوجه وعندها ولد وبنت جون ��ياض ر طلعت دميانه

تم عمل محضر اداري ،  شارع العدوي� عماره -  � مجاوره -  �� اكتوبر الحي ال �

  .���� رقم المحضر �� اكتوبر الحي ال �من قسم 

  

  2020أكتوبر 

ربعاء الصبح مصر، مارينا كانت راجعة يوم األده سنة من شبرا مارينا عماد هي و أبنها عن
كان جوزها مكلمها قبل ما تنزل علي وونزلت موقف العاشر اإلسماعيلية من عند والدها من 

من ساعتها نها كانت رايحة تركب حاجة لشبرا، طول وقالتله عشر دقايق وتوصل المفروض ا
بتاعتها شبرا و كان معاها شنطتين، البطاقة  حاجة، قفل و اهلها مش عارفين عنهاو تليفونها أت

  01223303169: هلها بيطلبوا اللي يعرف حاجة عنها يتصل علي الرقم دهأ

  

  2020سبتمبر 



 ايام، �منوفيه مختفيين من حوالي توأم من ال، بنتين مريم عماد خالف.. مروه عماد خالف 
ارضي يعرف طريقهم يكلم اسرتهم علي الرقمين دول اي حد 

  �����������/ موبايل  ����������/

  

  2020أكتوبر 

 :وعنوانها هو، سماح  متزوجة ولها بنتين، سماح عدلي عزيز غالي فى ظروف غامضةتغيب 

  01010940139 تليفون زوجها رقم، الخيمه  شارع عبد ربه مدينه السعاده شبرا7

  

  2020مايو 

ر صورتها وأخوها شنودة نشمتغيبه عن منزلها من يوم االثنين، حنان  "حنان ادوارد"اختفاء 
لو اي حد عنده معلومات يتواصل معه علي هذا الرقم شنوده أدوار ويطالب الجميع بنشرها، 

01203395384  



  

  2020مارس 

  . محافظة كفر الشيخ- مركز قلين  سنة، 17 خلف ابراهيمسميرة

  

  

  2020ديسمبر 

/ اسم الشهرهعدادي، شبرا الخيمة، القاهرة،  بالصف االول اال،جس مكين صالحنانسى جر

 مساكن الضباط شبرا الخيمه اول �ش ��/العنوان  ����  مواليد مريم جورج 

01229078664  



  

  2020 أبريل 23

 – من عزبة مينا ،"أشرف حبيب"الشهيد ، مدرسة لغة إنجليزية بمدرسة رانيا عبد المسيح حليم

وهى عضوة في بيت العائلة المصرية . محافظة المنوفية- مركز الشهداء–قرية العراقية 

  . عام39بالمنوفية، وهى أم لثالث بنات، تبلغ من العمر 

 


