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 وأماكن احتجاز الالجئٌن السورٌٌن والفلسطٌنٌٌن حاملً الوثائق السورٌة قائمة بأسماء وبٌانات

ـَسـة شرطة نقطة ٌّ  -:آورٌن ُكن

 إقامته - أكتوبر 6 بمدٌنة وأمه مصرٌة بمدارس الطلبة ألخوته وحٌد عائل - الجنسٌة سوري - سنة 88 - عثمان فوزي بشار -1

 8112 ماٌو حتى سارٌة

 8112 ٌولٌو 16 حتى سارٌة إقامة - بالدراسة وابنائه بالقاهرة ألسرة رب - الجنسٌة سوري - سنة 26 - سردار علً عماد -8

 نوفمبر 12 حتى سارٌة اقامة - بالدراسة وابنائه بالقاهرة ألسرة رب - الجنسٌة سوري - سنة 88 - حمزة سلٌمان عبدالغنً -3

8112 

 8112 مارس 89 حتى سارٌة اقامة - باالسماعٌلٌة أسرته - الجنسٌة سوري - سنة 86 - عطاٌا أٌمن محمد خالد 2

 الشرطة اخذتها صفراء لجوء بطاقة ٌحوز - بالقاهرة خال وله بالسوٌد أسرته - الجنسٌة سوري - سنة 31 - فارس أحمد مهند -8
 .علٌه القبض عند

 ٌونٌو 3 حتى سارٌة اقامة - باالسماعٌلٌة سنة 18 وحٌدة أخت له - الجنسٌة سوري - سنة 88 - عطاٌا ٌاسٌن عبدالرحمن -6

8112 

 أبرٌل حتى سارٌة اقامة - بالدراسة وأخوته باالسكندرٌة أسرته - الجنسٌة سوري - سنة 81 - حسن علً أبو غسان عالء -7

8112 

 حتى سارٌة اقامة - باالسكندرٌة مقٌمة زوجته عدا معه محتجزة أسرة رب - الجنسٌة سوري - سنة 81 - حردان أحمد حسن -8

 8112 نوفمبر

 8112 نوفمبر حتى سارٌة اقامة - باإلسكندرٌة وابنته زوجته - الجنسٌة سوري - سنة 86 - حردان أحمد حسن أحمد -9

 نتٌجة جلدٌة وحساسٌة تنفس أزمة من تعانً - بالدرسة مسجلة - الجنسٌة سورٌة - سنة 13 - حردان أحمد حسن صبا -11
 مالئمة الغٌر االحتجاز أوضاع

 بالدراسة مسجل - الجنسٌة سوري - سنة 11 - حردان أحمد حسن محمد -11

 من ٌعانً - 8112 مارس حتى سارٌة إقامته - تشكٌلً فنان - سوري فلسطٌنً - سنة 68 - خلٌل شٌخ موسى فؤاد -18

 علٌه القبض اثناء ُكسرت نظارته - متكررة قلبٌة أزمات

 مارس حتى سارٌة اقامة - بالجامعة تدرس باالسكندرٌة أخت له - سوري فلسطٌنً - سنة 81 - خطاب حسن محمد -13

8112  

 لالقامة انتقلت علٌه القبض وبعد االصل فً بدمٌاط مقٌمة والدته - سوري فلسطٌنً - سنة 88 - غزاوي زهٌر ٌزن -12

 اقامة وثٌقة معه - لهم اقارب عند باالسكندرٌة

 وٌنتظر اقامة وثٌقة معه - باالسكندرٌة أسرته -  مصرٌة أصول له سوري فلسطٌنً - سنة 88 - سالم محمد رمضان رائد -18
 التأشٌرة على حصوله بعد لمالٌزٌا تذكرة حجحز
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 -:الرحمانٌة قسم

 القبض القاء وتم السفر بمحاولة قام دخول بتأشٌرة مصر دخوله بمجرد - سوري فلسطٌنً - سنة 87 - صفوري قاسم محمود -1
 ادكو بقسم البدء فً محتجز وكان علٌه

 8112 مارس 7 حتى سارٌة إقامته - سوري فلسطٌنً - سنة 38 - دروٌش ابراهٌم محمود -8

 منتهٌة اقامته - بالدراسة مسجلون وابناؤه بالقاهرة اسرته - سوري فلسطٌنً - سنة 28 - أسعد الدٌن نور محمود -3

  الٌوم فجر لبنان إلى ترحٌله تم- سوري فلسطٌنً - سنة 87 - الشهاب نادر خٌر محمد -2

  الٌوم فجر لبنان إلى ترحٌله تم - سوري فلسطٌنً - سنة 21 - العاٌدي هشام فراس -8

 شمس عٌن جامعة الهندسة بكلٌة جامعً مقٌد - 8112 مارس 7 حتى سارٌة اقامة - سوري - سنة 82 - ماهر كنان محمد -6
 بالقاهرة جدته - انتاج مٌكانٌكا قسم الرابعة الفرقة -

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فً المركزي للسجن ترحٌلهم سٌتم أنه قٌل سورٌٌن، فلسطٌنٌٌن وهم الرحمانٌة بقسم القدامى المحتجزٌن الثالثة وجود بجانب هذا
 وهم لبنان إلى السفر رفضهم حالة

  المركزي للسجن ترحٌله تم وإن حتى ٌرحل لن أنه قال - سنة 21 - السهلً منصور إٌاد -1

 الٌوم لبنان إلى للسفر القاهرة مطار إلى ترحٌله تم - سوري فلسطٌنً - سنة 21 - خشمان عارف حسٌن -8

 الٌوم لبنان إلى للسفر القاهرة مطار إلى ترحٌله تم  - سوري فلسطٌنً - سنة 36 - السهلً سامً حسن -3

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -:ثان منتزة قسم

 فقط واحدة قرٌبة لدٌه العربٌة مصر جمهورٌة فى األولى الدرجة من أقارب له لٌس - سورى فلسطٌنى - الحلبى إبراهٌم عمر -1
 الوجه فى خلقى عٌب لدٌه - عمته إبنة هى و

 و األعصاب فى إلتهاب من ٌعانى - العربٌة مصر جمهورٌة فى أقارب له لٌس - الجنسٌة سوري - قاوقجى محمود حسام -8
 دٌسك

  العربٌة مصر جمهورٌة فى أقارب له لٌس - الجنسٌة سوري - مصطفى أحمد مصطفى -3

 


