
 

  2019 يونيو 29

 اختفاء الفتاة القبطية سارة عاطف الطالبة بكلية التجارة جامعة بني سويف وكان والد الفتاة قد قام بتحرير

  .٣٠٩٤محضر تغيب اليوم بقسم شرطة بندر بني سويف تحت رقم  

  

  2019 أكتوبر 11

منطقة المنشية بقرية قلوصنا بمركز سمالوط شمال المنيا، مونيكا ماجد نعيم تبلغ من العمر عام ونص، 
قة المنشية التابعة لمجلس قروي قلوصنا بمدينة ووالدها يعمل خراط بورشة خراطة بسمالوط، ومقيمة بمنط

 .سمالوط

 

  2019 أكتوبر 20 

 20/10/2019نانسي ماهر تواضروس عبد هللا، أم لثالثة أطفال صغار من محافظة قنا، خرجت يوم األحد 

  . إلى اآلنصباًحا، متوجهة إلى العمل، لكنها لم تعد حسب كالم عائلتها



  

  2019 ديسمبر 7

مقيمة بشارع البساتين مركز كوم أمبو، " نرجس عادل إبراهيم" عاًما  تُدعى 18تغيب فتاة تبلغ من العمر 

انتهت من كافة تجهيزاتها للزواج في الوقت الذي ذهبت إلى درسها في أحد األزقة عصًرا، تنتهي من مكالمة 
 إداري، مركز كوم 6350 مغلق حتى هذه اللحظة، رقم المحضر مع والدتها لتتحدث مع خطيبها ثم هاتفها

  .أمبو بمحافظة أسوان

 

  2019 ديسمبر 20

  01020783785 - متزوجة وأم لطفل يبلغ من العمر ثالث سنوات نرمين ميالد شحاته

  

 2019  ديسمبر1

نداء إلى من يعرف أية معلومات االتصال بالرقم التالي  -   اطفال3 ومعاها - متزوجة - سنه 28ياسمين 

01229074336 



 

  2019 أكتوبر 21

  . العمرانية الجيزة- سنة 24أسامة نبيل، 

  

  2019ر  فبراي8

  .مقيمة بمركز اسنا محافظة االقصر  عاًما18، تدعى مارينا ميالد جرجس عويضه إختفاء فتاة قبطية

  

  2019 يوليو 1

وتم تحرير محضر تحت محافظة المنيا ملوي  مقيمية بمركز 6/12/2003د فانوس مواليد اختفاء فلایر ميال

  . أحوال2019ة  لسن2015رقم 

  



  2019مايو 

اختطاف نرمين عادل فكري متزوجه من عماد دانيال ولديها ثالثه اطفال ساكنين في مؤسسه الزكاه دائره 
  . بالقاهرةقسم المرج

  

  2019يونيو 

  .سيوط أ–ة زرقة الدير القوصية  سنة، من قري17 رفعت مريم

  

  2019 نوفمبر 23

 عاما فتاة العصافرة قد تغيبت في ظروف غامضة بعد دخولها شارع مواجه لكنيسة 21جينى عزيز 

  . باإلسكندرية45وسى األسود بشارع القديسين مكسيموس ودوماديوس وم



  

  2019 ديسمبر 16

تم عمل محضر فى قسم شرطه ، وابنها كيرلس جميل سامى  سنتين سنة، 25مرفت جميل شحاته حفيظ  

رقم تليفون اهلها لمن يعثر عليهم او   ادارى ٧٤٨٣رقم المحضر .. وص والتابع لمحافظه القليوبيهالخص

    ٠١٥٥٠٠١٨٧٥٣/ ت يعلم مكانهم وظروف اختفائهم 

  


