
مالحظاتالعام الدراسيتــــــاريخ الـــواقــعــــةاالتهاماترقم المحضرالجامعةاالسماسم مميز للواقعةم

العام الدراسي 20152014/2015اإلنتماء لجماعة محظورة وتصوير منشآت جامعيةلسنة 2015 20جامعة األزهرمحمود ثاقبالقبض على طالب بجامعة األزهر - 12015

العام الدراسي 07.10.20132013/2014تجمهر وقطع طريق واتالف ممتلكات خاصة سيارات ومحالت تجاريةرقم 7929جنح ثان الزقازيق 2013جامعة الزقازيقعبد الرحمن اسماعيل محمد احمدأحداث جامعة الزقازيق 27.10.2013

العام الدراسي 07.10.20132013/2014تجمهر وقطع طريق واتالف ممتلكات خاصة سيارات ومحالت تجاريةرقم 7929 جنح ثان الزقازيق 2013جامعة الزقازيقاسالم ابراهيم محمد ابراهيمأحداث جامعة الزقازيق 37.10.2013

العام الدراسي 07.10.20132013/2014تجمهر وقطع طريق واتالف ممتلكات خاصة سيارات ومحالت تجاريةرقم 7929 جنح ثان الزقازيق 2013جامعة الزقازيقاحمد محمد فهمي احمدأحداث جامعة الزقازيق 47.10.2013

رقم 17056 جنح ثان الزقازيق 2013جامعة الزقازيقمحمد سعيد محمدأحداث جامعة الزقازيق 524.10.2013
شروع في قتل طالب واشعال النيران بجراج سيارات الجامعة 

ودراجة بخارية وتكييف مبني االدارة وتحطيم ميكروباص للجامعة 
واحواض زرع وزجاج الطابق الثاني لمبني االدارة

العام الدراسي 24.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد ابراهيم محمد السيدأحداث جامعة األزهر 629.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد ابو الخير محمود عوض هللاأحداث جامعة األزهر 729.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد حسن احمد محمدأحداث جامعة األزهر 829.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد خالد علي عبد هللاأحداث جامعة األزهر 929.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد شعبان عبد السميع عبد الجوادأحداث جامعة األزهر 1029.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد عبد التواب عبد هللا عبد الجوادأحداث جامعة األزهر 1129.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد علي عبد العال خليفةأحداث جامعة األزهر 1229.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد محمد احمد لطفي صالحأحداث جامعة األزهر 1329.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد ناصر طلعت عبد المنعمأحداث جامعة األزهر 1429.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرايمن سامي محمد هاشمأحداث جامعة األزهر 1529.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهربالل محمود السيد الوحشأحداث جامعة األزهر 1629.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهررضا مصطفي حسن عبد العالأحداث جامعة األزهر 1729.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرصالح جمعة عبد القادر عبد العالأحداث جامعة األزهر 1829.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعاصم محمد ابراهيم احمدأحداث جامعة األزهر 1929.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014



رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد الحميد عبد الكريم عبد الحميدأحداث جامعة األزهر 2029.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد الفتاح عبد اللطيف عبد الفتاحأحداث جامعة األزهر 2129.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد هللا عاطف محمد مسلمأحداث جامعة األزهر 2229.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد هللا منير محمد حمودةأحداث جامعة األزهر 2329.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد النعيم حسين عبد المعبودأحداث جامعة األزهر 2429.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد الوهاب مصطفي ابراهيم عبد الوهابأحداث جامعة األزهر 2529.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعمرو محمد عبد الفتاح عزوزأحداث جامعة األزهر 2629.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد السيد العربي عليأحداث جامعة األزهر 2729.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد السيد عبد الناظر مرسيأحداث جامعة األزهر 2829.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد حسين علي محمدأحداث جامعة األزهر 2929.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد شعبان مكي عثمانأحداث جامعة األزهر 3029.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد عبد العزيز محمد عطيةأحداث جامعة األزهر 3129.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد علي عبد العال خليفةأحداث جامعة األزهر 3229.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد علي عبد العال خليفةأحداث جامعة األزهر 3329.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد محسن محمود محمدأحداث جامعة األزهر 3429.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمود رضا سليمان بركاتأحداث جامعة األزهر 3529.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمود سامي ابراهيم حسنأحداث جامعة األزهر 3629.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمود محمد ابراهيم ابراهيم العوضيأحداث جامعة األزهر 3729.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمود محمد السيد الصفتيأحداث جامعة األزهر 3829.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014



رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمود ممدوح صالح مصلحأحداث جامعة األزهر 3929.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمصطفي محمد ابراهيم السيدأحداث جامعة األزهر 4029.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمصطفي محمد عبد الباسط دبورأحداث جامعة األزهر 4129.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرنوح احمد عبد الصبور صالحأحداث جامعة األزهر 4229.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 5666 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرياسر السيد عبد الرحمن عبد العزيزأحداث جامعة األزهر 4329.10.2013
التجمهر واتالف الممتلكات العامه ومنع المؤسسات من اداء عملها 

واعتدائها علي قوات االمن وتخريب منقوالت باالزهر
العام الدراسي 29.10.20132013/2014

رقم 7332 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمحمد سيد عبد الحميد حسنأحداث مشيخة األزهر 4430.10.2013
تعدي علي االمن واتالف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة 

وذخائر وتجمهر وبلطجة
معانا ورق القضيةالعام الدراسي 30.10.20132013/2014

رقم 7332 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمعاذ عبد الرحمن محمد المراكبيأحداث مشيخة األزهر 4530.10.2013
تعدي علي االمن واتالف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة 

وذخائر وتجمهر وبلطجة
معانا ورق القضيةالعام الدراسي 30.10.20132013/2014

رقم 7332 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعبده احمد سعدأحداث مشيخة األزهر 4630.10.2013
تعدي علي االمن واتالف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة 

وذخائر وتجمهر وبلطجة
معانا ورق القضيةالعام الدراسي 30.10.20132013/2014

رقم 7332 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمصطفي عبيد سيد عبد العظيمأحداث مشيخة األزهر 4730.10.2013
تعدي علي االمن واتالف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة 

وذخائر وتجمهر وبلطجة
معانا ورق القضيةالعام الدراسي 30.10.20132013/2014

رقم 7332 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعاصم ياسين عبد الستار عبد هللاأحداث مشيخة األزهر 4830.10.2013
تعدي علي االمن واتالف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة 

وذخائر وتجمهر وبلطجة
معانا ورق القضيةالعام الدراسي 30.10.20132013/2014

رقم 7332 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعبد الحليم محمد عبد الحليم أحداث مشيخة األزهر 4930.10.2013
تعدي علي االمن واتالف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة 

وذخائر وتجمهر وبلطجة
معانا ورق القضيةالعام الدراسي 30.10.20132013/2014

رقم 7332 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمحمود عبد الستار عبد هللا الفهيمأحداث مشيخة األزهر 5030.10.2013
تعدي علي االمن واتالف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة 

وذخائر وتجمهر وبلطجة
معانا ورق القضيةالعام الدراسي 30.10.20132013/2014

رقم 7332 جنح الجمالية 2013جامعة األزهراحمد مصطفي لمعي عليأحداث مشيخة األزهر 5130.10.2013
تعدي علي االمن واتالف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة 

وذخائر وتجمهر وبلطجة
معانا ورق القضيةالعام الدراسي 30.10.20132013/2014

رقم 7332 جنح الجمالية 2013جامعة األزهراحمد حسن عبد الرازق احمدأحداث مشيخة األزهر 5230.10.2013
تعدي علي االمن واتالف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة 

وذخائر وتجمهر وبلطجة
معانا ورق القضيةالعام الدراسي 30.10.20132013/2014

رقم 7332 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز حسن البربريأحداث مشيخة األزهر 5330.10.2013
تعدي علي االمن واتالف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة 

وذخائر وتجمهر وبلطجة
معانا ورق القضيةالعام الدراسي 30.10.20132013/2014

رقم 7332 جنح الجمالية 2013جامعة األزهراحمد السيد احمد محمدأحداث مشيخة األزهر 5430.10.2013
تعدي علي االمن واتالف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة 

وذخائر وتجمهر وبلطجة
معانا ورق القضيةالعام الدراسي 30.10.20132013/2014

رقم 7332 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرحسام سيد هاشم أحداث مشيخة األزهر 5530.10.2013
تعدي علي االمن واتالف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة 

وذخائر وتجمهر وبلطجة
معانا ورق القضيةالعام الدراسي 30.10.20132013/2014

العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهريوسف احمد سعيدأحداث جامعة األزهر 5630.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد سيد البيليأحداث جامعة األزهر 5730.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد الرحمن ابراهيمأحداث جامعة األزهر 5830.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد جمال سيدأحداث جامعة األزهر 5930.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد ابراهيم الدسوقي السيدأحداث جامعة األزهر 6030.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد شوقي صبحيأحداث جامعة األزهر 6130.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمصطفي عبد الناصرأحداث جامعة األزهر 6230.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد احمد الدسوقيأحداث جامعة األزهر 6330.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد مسعد محمد مجاهد الغزاويأحداث جامعة األزهر 6430.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرالحسيني محمد محمد محمودأحداث جامعة األزهر 6530.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرسيف هللا محمد عبد الباسط محمودأحداث جامعة األزهر 6630.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد الرحمن محمد محمد السيدأحداث جامعة األزهر 6730.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد هللا بحبب خليفة عبد الرحمنأحداث جامعة األزهر 6830.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعمرو عبد الحكيم ابراهيم عثمانأحداث جامعة األزهر 6930.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهركريم احمد فاروق عبد القادرأحداث جامعة األزهر 7030.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد احمد رشيد محمدأحداث جامعة األزهر 7130.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمود محمد جابر عبد الحميدأحداث جامعة األزهر 7230.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمود هيثم محمد نبيلأحداث جامعة األزهر 7330.10.2013



العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمعتصم حسين محمود حسين خضرأحداث جامعة األزهر 7430.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5844 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرياسر محمد محمد ياسينأحداث جامعة األزهر 7530.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 17404 جنح ثان الزقازيق 2013جامعة الزقازيقلطفي مجدي لطفيأحداث جامعة الزقازيق 7630.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 17404 جنح ثان الزقازيق 2013جامعة الزقازيقمحمود شعبان صادقأحداث جامعة الزقازيق 7730.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 17404 جنح ثان الزقازيق 2013جامعة الزقازيقاحمد فريد بركاتأحداث جامعة الزقازيق 7830.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 17404 جنح ثان الزقازيق 2013جامعة الزقازيقعلي عبد الخالق عليأحداث جامعة الزقازيق 7930.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 17404 جنح ثان الزقازيق 2013جامعة الزقازيقمصطفي صبحي عبد الفتاحأحداث جامعة الزقازيق 8030.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 17404 جنح ثان الزقازيق 2013جامعة الزقازيقعبد العظيم كمال عبد السميعأحداث جامعة الزقازيق 8130.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 17404 جنح ثان الزقازيق 2013جامعة الزقازيقاحمد عبد الحميد احمدأحداث جامعة الزقازيق 8230.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 17404 جنح ثان الزقازيق 2013جامعة الزقازيقعبد الحليم محمد عبد الحميدأحداث جامعة الزقازيق 8330.10.2013
العام الدراسي 30.10.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 17404 جنح ثان الزقازيق 2013جامعة الزقازيقمسعد عبد الحليم عبد العاطيأحداث جامعة الزقازيق 8430.10.2013

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2014جامعة المنصورةعبدهللا حمدي المتوليأحداث إضراب هندسة المنصورة 8530.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2015جامعة المنصورةيسرا السيد محمد الخطيبأحداث إضراب هندسة المنصورة 8630.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2016جامعة المنصورةعمر سمير حسن اإلمام القاضيأحداث إضراب هندسة المنصورة 8730.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2017جامعة المنصورةرامي عصام مصطفىأحداث إضراب هندسة المنصورة 8830.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2018جامعة المنصورةخالد زكريا رضوانأحداث إضراب هندسة المنصورة 8930.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2019جامعة المنصورةوليد رضا السمريأحداث إضراب هندسة المنصورة 9030.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2020جامعة المنصورةخالد محمد المصريأحداث إضراب هندسة المنصورة 9130.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2021جامعة المنصورةمحمد مصطفى عرفاتأحداث إضراب هندسة المنصورة 9230.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2022جامعة المنصورةمحمد محمد حلميأحداث إضراب هندسة المنصورة 9330.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2023جامعة المنصورةنزار ياسرأحداث إضراب هندسة المنصورة 9430.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2024جامعة المنصورةأحمد محمد عوض شقيرأحداث إضراب هندسة المنصورة 9530.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014



 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2025جامعة المنصورةمحمد عادل عبدالمحسنأحداث إضراب هندسة المنصورة 9630.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2026جامعة المنصورةمحمود ممدوح وهبةأحداث إضراب هندسة المنصورة 9730.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2027جامعة المنصورةمحمود فوزي عبدالغني مصطفىأحداث إضراب هندسة المنصورة 9830.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2028جامعة المنصورةعبدالحي عبدالحي إبراهيمأحداث إضراب هندسة المنصورة 9930.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2029جامعة المنصورةمصطفى منير محمدأحداث إضراب هندسة المنصورة 10030.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

 والمقيدة برقم 2144 جنايات اول المنصورة 2030جامعة المنصورةأحمد عبدالرازق اإلبراشيأحداث إضراب هندسة المنصورة 10130.10.2013

حيازة أسلحة وأسياخ حديد وإحراق كليتى الهندسة والزراعة، 
واالنضمام لجماعة محظورة وسرقة أجهزة كمبيوتر من كلية 

الهندسة وترديد هتافات تحريضية ضد الجيش والشرطة واإلعتداء 
على أمن الكلية

العام الدراسي 30.10.20132013/2014

102
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 7.11.2013 قضية 

5815
العام الدراسي 07.11.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5815 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرامير محمد فوزي البحيري

103
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 7.11.2013 قضية 

5815
العام الدراسي 07.11.20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5815 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد اشرف بسيوني احمد

ازة مطبوعات _ االنتماء لجماعة محظورةلم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةمحمد كمال السيد104 العام الدراسي 02.06.20162015/2016ح
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةابرار عالء عصمت العنانيأحداث جامعة المنصورة 10512.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمنة هللا مصطفي البليهيأحداث جامعة المنصورة 10612.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةيسرا السيد ابراهيم الخطيبأحداث جامعة المنصورة 10712.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمحمد ابراهيم سالمهأحداث جامعة المنصورة 10812.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةابراهيم رضا احمد ابراهيمأحداث جامعة المنصورة 10912.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد محمد يوسف خضاريأحداث جامعة المنصورة 11012.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةياسر السيد محمد عوضأحداث جامعة المنصورة 11112.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد عبدرب النبي احمدأحداث جامعة المنصورة 11212.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد شوقي ابراهيم السيدأحداث جامعة المنصورة 11312.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد ايمن ابو يوسفأحداث جامعة المنصورة 11412.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةبكر محمد بكر النجديأحداث جامعة المنصورة 11512.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد طه محمد يوسفأحداث جامعة المنصورة 11612.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد عامر محمد المجرأحداث جامعة المنصورة 11712.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمحمد عبد هللا العراقيأحداث جامعة المنصورة 11812.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد عادل ابو العطا سالمةأحداث جامعة المنصورة 11912.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةشريف رمضانأحداث جامعة المنصورة 12012.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةخالد عبد الفتاح السيد يوسفأحداث جامعة المنصورة 12112.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد شعبان سيد احمدأحداث جامعة المنصورة 12212.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةعمر محمد اسماعيل بسيونيأحداث جامعة المنصورة 12312.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد محب ابراهيمأحداث جامعة المنصورة 12412.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةعادل محمد فهمي سلطانأحداث جامعة المنصورة 12512.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمحمد رمضان عبد الهادي حجازيأحداث جامعة المنصورة 12612.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةالسعيد عادل رزقأحداث جامعة المنصورة 12712.11.2013
العام الدراسي 12.11.20132013/2014اتالف منشات الجامعة وتجمهر وبلطجة وحرق مكاتب االمنرقم 13093 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمحمد االلفيأحداث جامعة المنصورة 12812.11.2013
ات عامةلم يتم التوصل إليةجامعة بني سويفحسن محمود129 ض - اتالف ممتل دون ترخ ر  العام الدراسي 01.05.20162015/2016التظا
ر130 ات عامةلم يتم التوصل إليةجامعة بني سويفأحمد زا ض - اتالف ممتل دون ترخ ر  العام الدراسي 01.05.20162015/2016التظا
العام الدراسي 03.12.20132013/2014تظاهر دون اخطر وتجمهرلم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندرية بالل عبد هللا احمدأحداث محيط جامعة االسكندرية 1313.12.2013
العام الدراسي 03.12.20132013/2014تظاهر دون اخطر وتجمهرلم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندرية كريم محمد محمد عبدهأحداث محيط جامعة االسكندرية 1323.12.2013



العام الدراسي 03.12.20132013/2014تظاهر دون اخطر وتجمهرلم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندرية يحيي محمد عبد الرحيمأحداث محيط جامعة االسكندرية 1333.12.2013
العام الدراسي 03.12.20132013/2014تظاهر دون اخطر وتجمهرلم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندرية مروان جالل محمدأحداث محيط جامعة االسكندرية 1343.12.2013
العام الدراسي 03.12.20132013/2014تظاهر دون اخطر وتجمهرلم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندرية بدر محمد عبد المنعمأحداث محيط جامعة االسكندرية 1353.12.2013
العام الدراسي 03.12.20132013/2014تظاهر دون اخطر وتجمهرلم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندرية مصطفي صالح الدين مدنيأحداث محيط جامعة االسكندرية 1363.12.2013
العام الدراسي 03.12.20132013/2014تظاهر دون اخطر وتجمهرلم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندرية شادي خالد محمدأحداث محيط جامعة االسكندرية 1373.12.2013
العام الدراسي 03.12.20132013/2014تظاهر دون اخطر وتجمهرلم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندرية محمد احمد عبد الرحيمأحداث محيط جامعة االسكندرية 1383.12.2013
العام الدراسي 03.12.20132013/2014تظاهر دون اخطر وتجمهرلم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندرية مروان عشيري عبد المجيدأحداث محيط جامعة االسكندرية 1393.12.2013
العام الدراسي 03.12.20132013/2014تظاهر دون اخطر وتجمهرلم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندرية محمود تاج الدين عبد العزيزأحداث محيط جامعة االسكندرية 1403.12.2013
العام الدراسي 03.12.20132013/2014تظاهر دون اخطر وتجمهرلم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندرية عمر الشحات عامرأحداث محيط جامعة االسكندرية 1413.12.2013
العام الدراسي 03.12.20132013/2014تظاهر دون اخطر وتجمهرلم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندرية عبد الرحمن رجب ابراهيمأحداث محيط جامعة االسكندرية 1423.12.2013

143
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرسامي محمدي حافظ احمد محمد

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

144
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرمختار ثروت مختار حسانين

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

145
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرياسر سليمان عبد القادر

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

146
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرمعاذ احمد علي الجمال

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

147
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرابراهيم قباني السيد محمد عودة

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

148
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهراحمد محمد محمد عباس

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

149
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهراحمد سعيد عبد هللا عمارة

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

150
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرابراهيم سمير كامل ابو السعود

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

151
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهراسامة محمد محمد احمد موسي

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

152
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهراحمد علي ابراهيم العجيمي

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

153
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرمحمد باهي حسين محمد

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

154
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهراحمد عبد القادر عبد القادر محمد

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

155
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهركامل السيد كامل السيد

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

156
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرعبد الرحمن محمد عبد التواب محمد

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

157
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرعبد هللا شفيق خليل مصطفي

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014



158
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهراحمد جمال محمد همام عيسي

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

159
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهراسامة جمال الدين محمد ابراهيم

محضر الضبط والقضية رقم 6905 جنح ثان مدينة 
نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

160
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهركمال الدين احمد سعيد

محضر الضبط رقم 6915 جنح ثان مدينة نصر 
2013, قضية رقم 6905 جنح ثان مدينة نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

161
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرمحمد ناصر عبد هللا

محضر الضبط رقم 6915 جنح ثان مدينة نصر 
2013, قضية رقم 6905 جنح ثان مدينة نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

162
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرعمر محمد الشحات عمر

محضر الضبط رقم 6915 جنح ثان مدينة نصر 
2013, قضية رقم 6905 جنح ثان مدينة نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

163
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرمحمد عبد اللطيف عبد هللا

محضر الضبط رقم 6915 جنح ثان مدينة نصر 
2013, قضية رقم 6905 جنح ثان مدينة نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

164
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرمحمد مختار رضوان محمد

محضر الضبط رقم 6915 جنح ثان مدينة نصر 
2013, قضية رقم 6905 جنح ثان مدينة نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

165
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرنادر نور الدين السيد حسانين

محضر الضبط رقم 6915 جنح ثان مدينة نصر 
2013, قضية رقم 6905 جنح ثان مدينة نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

166
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهراحمد عثمان محمد محمد

محضر الضبط رقم 6915 جنح ثان مدينة نصر 
2013, قضية رقم 6905 جنح ثان مدينة نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

167
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرمطيع ياسين عبد المنعم

محضر الضبط رقم 6915 جنح ثان مدينة نصر 
2013, قضية رقم 6905 جنح ثان مدينة نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

168
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهرحسام محمد حلمي الخولي

محضر الضبط رقم 6915 جنح ثان مدينة نصر 
2013, قضية رقم 6905 جنح ثان مدينة نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

169
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 9.12.2013 قضية 

6905
جامعة األزهراحمد عبد العزيز السيد احمد

محضر الضبط رقم 6915 جنح ثان مدينة نصر 
2013, قضية رقم 6905 جنح ثان مدينة نصر 2013

تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وحيازة مفرقعات ومواد 
حارقة وتخريب واتالف عمدي لممتلكات عامة وبلطجة وتعطيل مرور

العام الدراسي 09.12.20132013/2014

170
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد االمير محمد محمود

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

171
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد جمال حنفي احمد شوقي

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

172
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد عبد الحميد عثمان احمد

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

173
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد عبد اللطيف السيد

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

174
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد عبد الونيس زيدان طه

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

175
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرسالمة سمير سالمة عبد المولي

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

176
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرسليمان حمدي سليمان سالم

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

177
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرسيف االسالم عاطف احمد علي

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

178
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرصبري عادل السعيد سيد احمد

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

179
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد الرحمن احمد عبده عطا

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014



180
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد هللا احمد عباس محمود حامد

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

181
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعزة متولي محمود اسماعيل

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

182
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعلي محمد احمد ابو النجا

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

183
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعمر محمد محمود محمد ابو زيد

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

184
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد عبد العزيز اسماعيل سيد

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

185
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد عبد هللا احمد عطيه

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

186
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد عالء السيد محمد

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

187
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 10.12.2013 قضية 

6959
رقم 6959 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد مخلوف عالم علي

قطع طريق واالنضمام لجماعة غير قانونية والتعدي علي االمن 
واتالف ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 10.12.20132013/2014

رقم 8668 اداري اول الجيزة 2013جامعة القاهرةعبد الله شحاتة ابراهيمأحداث جامعة القاهرة 18810.12.2013
تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة واتالف ممتلكات 

عامة واهانة جيش وحيازة ذخائر وسالح ابيض
العام الدراسي 10.12.20132013/2014

رقم 8668 اداري اول الجيزة 2013جامعة القاهرةمحمد خالد أحمدأحداث جامعة القاهرة 18910.12.2013
تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة واتالف ممتلكات 

عامة واهانة جيش وحيازة ذخائر وسالح ابيض
العام الدراسي 10.12.20132013/2014

رقم 8668 اداري اول الجيزة 2013جامعة القاهرةعمرو محمد عطية أحداث جامعة القاهرة 19010.12.2013
تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة واتالف ممتلكات 

عامة واهانة جيش وحيازة ذخائر وسالح ابيض
العام الدراسي 10.12.20132013/2014

رقم 8668 اداري اول الجيزة 2013جامعة القاهرةمحمود عمرو عبد المجيد منصورأحداث جامعة القاهرة 19110.12.2013
تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة واتالف ممتلكات 

عامة واهانة جيش وحيازة ذخائر وسالح ابيض
العام الدراسي 10.12.20132013/2014

رقم 8668 اداري اول الجيزة 2013جامعة القاهرةمحمد جالل الدين محمدأحداث جامعة القاهرة 19210.12.2013
تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة واتالف ممتلكات 

عامة واهانة جيش وحيازة ذخائر وسالح ابيض
العام الدراسي 10.12.20132013/2014

رقم 8668 اداري اول الجيزة 2013جامعة القاهرةعبد الرحمن عاطف عليأحداث جامعة القاهرة 19310.12.2013
تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة واتالف ممتلكات 

عامة واهانة جيش وحيازة ذخائر وسالح ابيض
العام الدراسي 10.12.20132013/2014

رقم 8668 اداري اول الجيزة 2013جامعة القاهرةأحمد نادي محمد ابو طالبأحداث جامعة القاهرة 19410.12.2013
تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة واتالف ممتلكات 

عامة واهانة جيش وحيازة ذخائر وسالح ابيض
العام الدراسي 10.12.20132013/2014

رقم 8668 اداري اول الجيزة 2013جامعة القاهرةعبد الله محمد عبد الوهاب حسن الكرديأحداث جامعة القاهرة 19510.12.2013
تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة واتالف ممتلكات 

عامة واهانة جيش وحيازة ذخائر وسالح ابيض
العام الدراسي 10.12.20132013/2014

رقم 8668 اداري اول الجيزة 2013جامعة القاهرةمحمد ساميأحداث جامعة القاهرة 19610.12.2013
تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة واتالف ممتلكات 

عامة واهانة جيش وحيازة ذخائر وسالح ابيض
العام الدراسي 10.12.20132013/2014

رقم 8668 اداري اول الجيزة 2013جامعة القاهرةمحمود عمرو منصورأحداث جامعة القاهرة 19710.12.2013
تظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة واتالف ممتلكات 

عامة واهانة جيش وحيازة ذخائر وسالح ابيض
العام الدراسي 10.12.20132013/2014

198
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرابراهيم نزار احمد سلطان

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

199
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد عادل مسعد عبد الجواد

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

200
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراسامة ابراهيم احمد الشناوي

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

201
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراسالم اسماعيل احمد

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

202
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرامام فؤاد عثمان عثمان 

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

203
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهربسام محمود علي محمود 

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

204
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرحاتم ابراهيم محمود درغام

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

205
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرحسام محمود محمد اسامة

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

206
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد الرحمن سيد فخري محمود

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

207
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد الرحمن نزار احمد سلطان

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014



208
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد العزيز مجدي نجم

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

209
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعصام حسن ابو العزايم حسين 

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

210
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعصام محمود علي علي الشامي

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

211
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعلي العدوي علي العدوي ابراهيم

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

212
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعلي سالمة علي سالمة

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

213
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعمر اسماعيل علي محمد 

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

214
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد خالد عبد الفتاح

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

215
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد صبري محمد ابو السعود

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

216
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد صالح سيد خليفة

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

217
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد فؤاد عيسي فرج

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

218
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمود الهادي سيد عيد

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

219
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمرتضي محمد محمد عبد الجواد

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

220
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 11.12.2013 

قضية 6970
رقم 6970 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمصطفي عبد الكريم عبد العال سليم

تظاهر بدون اخطار وتجمهر واتالف ممتلكات عامة وحيازة مفرقعات 
ومواد حارقة وبلطجة وتعطيل المرور

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

221
أحداث جامعة االزهر . اسيوط 11.12.2013 محضر 

6031
رقم 6031 اداري ثان اسيوط 2013جامعة األزهرعمرو رافت عبد الفتاح

االنضمام لجماعة ارهابية وتظاهر بدون تصريح ومقاومة السلطات 
واصابة 2 ظباط

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

222
أحداث جامعة االزهر . اسيوط 11.12.2013 محضر 

6031
رقم 6031 اداري ثان اسيوط 2013جامعة األزهرمصطفى عبد العظيم 

االنضمام لجماعة ارهابية وتظاهر بدون تصريح ومقاومة السلطات 
واصابة 2 ظباط

العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندريةمحمد حسن223
االنضمام لجماعة محظورة، الترويج لعمل وأفعال الجماعة، هتافات 

ضد الجيش والشرطة، التظاهر بدون ترخيص.
العام الدراسي 10.12.20142014/2015

لم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندريةمحمد كمال224
االنضمام لجماعة محظورة، الترويج لعمل وأفعال الجماعة، هتافات 

ضد الجيش والشرطة، التظاهر بدون ترخيص.
العام الدراسي 10.12.20142014/2015

لم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندريةمحمد سيد225
االنضمام لجماعة محظورة، الترويج لعمل وأفعال الجماعة، هتافات 

ضد الجيش والشرطة، التظاهر بدون ترخيص.
العام الدراسي 10.12.20142014/2015

العام الدراسي 20.10.20152015/2016االنتماء لجماعة أسست على خالف أحكام القانون .لم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندريةعبد هللا محمد فرج شلتوت226

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأسامة زيد عبد العزيز محمدأحداث جامعة األزهر 22728.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمحمد فوزي أحمد حسنأحداث جامعة األزهر 22828.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرإبراهيم أحمد عبد المقصود عبد المعطيأحداث جامعة األزهر 22928.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعبد الرحمن سعيد فتحي متوليأحداث جامعة األزهر 23028.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأحمد جالل البكري نصر الدينأحداث جامعة األزهر 23128.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأحمد محروس رستم محمدأحداث جامعة األزهر 23228.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرسعد محمد سعد محمدأحداث جامعة األزهر 23328.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأحمد رضوان عبد الصبور بدويأحداث جامعة األزهر 23428.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعبد الرحمن عبد الحميد فتح هللا بدويأحداث جامعة األزهر 23528.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمصطفى عبد العال حواش مبروكأحداث جامعة األزهر 23628.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمحمد سعيد مصيلحي محمدأحداث جامعة األزهر 23728.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرسيف عبد الحليم عابدين سلمانأحداث جامعة األزهر 23828.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأحمد يحيى دسوقي رزقأحداث جامعة األزهر 23928.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمصطفى رمضان كامل محمدأحداث جامعة األزهر 24028.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمحمود أحمد عبد العظيم أحمدأحداث جامعة األزهر 24128.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمصطفى أحمد عبد الموجودأحداث جامعة األزهر 24228.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرحسين صبحي عبد الحميدأحداث جامعة األزهر 24328.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعمرو أحمد فريدأحداث جامعة األزهر 24428.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأحمد محمدعلي الجاويشأحداث جامعة األزهر 24528.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعبد الرحمن محمد عبد الرازقأحداث جامعة األزهر 24628.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأحمد محمد المرسي مبركأحداث جامعة األزهر 24728.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعمرو عبد العال عليأحداث جامعة األزهر 24828.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعمر عبد النبي حفظيأحداث جامعة األزهر 24928.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعودي كمال سالمةأحداث جامعة األزهر 25028.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرحسام محمد عبد هللاأحداث جامعة األزهر 25128.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرإسالم محمد عبد المنعمأحداث جامعة األزهر 25228.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأحمد شمس الدين عبد هللاأحداث جامعة األزهر 25328.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرجسيمي جمال حافظأحداث جامعة األزهر 25428.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعلي قاعود علي حسينأحداث جامعة األزهر 25528.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعبد الرحمن محمد الطيبأحداث جامعة األزهر 25628.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعامر علي محمودأحداث جامعة األزهر 25728.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأيمن عبد الفتاح بيوميأحداث جامعة األزهر 25828.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرياسر أيمن محمدأحداث جامعة األزهر 25928.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمحمد إبراهيم شعبانأحداث جامعة األزهر 26028.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمحمد السيد عبد هللاأحداث جامعة األزهر 26128.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأحمد عصام عبد الغفارأحداث جامعة األزهر 26228.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمحمد سيد أحمد حسينأحداث جامعة األزهر 26328.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأحمد السيد أحمد بيوميأحداث جامعة األزهر 26428.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرسارة محمد عبد العالأحداث جامعة األزهر 26528.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرسمية يوسف محمد أحمدأحداث جامعة األزهر 26628.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعائشة سعيد محمدأحداث جامعة األزهر 26728.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرحسن محمود إبراهيمأحداث جامعة األزهر 26828.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرإبراهيم أحمد محمودأحداث جامعة األزهر 26928.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمحمد محمود أحمدأحداث جامعة األزهر 27028.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمحمد يسري محمدأحداث جامعة األزهر 27128.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرخالد السعيد أحمدأحداث جامعة األزهر 27228.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرالسيد صالح السيدأحداث جامعة األزهر 27328.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعبد القادر زايد عبد القادرأحداث جامعة األزهر 27428.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمصطفى حسن أحمدأحداث جامعة األزهر 27528.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمحمود أمين محمدأحداث جامعة األزهر 27628.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرالسيد رضا محمدأحداث جامعة األزهر 27728.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرآالء محمد عبد العالأحداث جامعة األزهر 27828.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرآيات هللا ممدوح حسنينأحداث جامعة األزهر 27928.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرياسمين ممدوح عبد المنعمأحداث جامعة األزهر 28028.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأسماء نصر السيدأحداث جامعة األزهر 28128.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرفاطمة محمد عبد القادرأحداث جامعة األزهر 28228.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمحمد ياسين عبد الحميدأحداث جامعة األزهر 28328.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأحمد محمود محمدأحداث جامعة األزهر 28428.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمحمد عادل عبد الغنيأحداث جامعة األزهر 28528.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمراد عبد الحميد مرادأحداث جامعة األزهر 28628.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهررامي بالل عبد المنعمأحداث جامعة األزهر 28728.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمحمد رجب عليأحداث جامعة األزهر 28828.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرمحمد رجب بازارأحداث جامعة األزهر 28928.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرهاجر أشرف أحمدأحداث جامعة األزهر 29028.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرروضة جمال عبد العظيمأحداث جامعة األزهر 29128.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرإيهاب محمد عبد المجيدأحداث جامعة األزهر 29228.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعبد الرحمن محمد السيدأحداث جامعة األزهر 29328.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014



رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرعمر خالد طهأحداث جامعة األزهر 29428.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثانجامعة األزهرأسامة خالد طهأحداث جامعة األزهر 29528.12.2013

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 
أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان بغرض ارتكاب 

جرائم اإلتالف العمدي لمتلكات العامة والخاصة ومنع أحجد 
مؤسسات الدولة "جامعة األزهر" من ممارسة عملها والتأثير على 
رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال كون بعض 
المتهمين حامال عبوات حارقة "مولوتوف" "ألعاب نارية" "أسلحة 

بيضاء" وحجارة وأدوات اعتداء على األشخاص. استعراض قوة. 
تعدوا على رجال الضبط.تهديد موظفيين عموميين

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.12.20132013/2014

296
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر "حرق كلية 

الزراعة" 3.1.2014 قضية 52
رقم 52 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعالء السيد بيومي غريب

حرق مبني كلية الزراعة واالنضمام لجماعة ارهابية مسلحة 
ومقاومة السلطات وحيازة مولوتوف وشماريخ والتظاهر بدون 

تصريح والتجمهر والبلطجة
العام الدراسي 03.01.20142013/2014

297
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر "حرق كلية 

الزراعة" 3.1.2014 قضية 52
رقم 52 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمود حسني السيد زيدان

حرق مبني كلية الزراعة واالنضمام لجماعة ارهابية مسلحة 
ومقاومة السلطات وحيازة مولوتوف وشماريخ والتظاهر بدون 

تصريح والتجمهر والبلطجة
العام الدراسي 03.01.20142013/2014

298
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر "حرق كلية 

الزراعة" 3.1.2014 قضية 52
رقم 52 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد اشرف محمد عبد المجيد الشرقاوي

حرق مبني كلية الزراعة واالنضمام لجماعة ارهابية مسلحة 
ومقاومة السلطات وحيازة مولوتوف وشماريخ والتظاهر بدون 

تصريح والتجمهر والبلطجة
العام الدراسي 03.01.20142013/2014

299
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر "حرق كلية 

الزراعة" 3.1.2014 قضية 52
رقم 52 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمصطفي السيد خليل احمد

حرق مبني كلية الزراعة واالنضمام لجماعة ارهابية مسلحة 
ومقاومة السلطات وحيازة مولوتوف وشماريخ والتظاهر بدون 

تصريح والتجمهر والبلطجة
العام الدراسي 03.01.20142013/2014

300
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر "حرق كلية 

الزراعة" 3.1.2014 قضية 52
رقم 52 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراحمد حديد سواعد

حرق مبني كلية الزراعة واالنضمام لجماعة ارهابية مسلحة 
ومقاومة السلطات وحيازة مولوتوف وشماريخ والتظاهر بدون 

تصريح والتجمهر والبلطجة
العام الدراسي 03.01.20142013/2014

رقم 52 لسنة 2014جامعة األزهرعالء السيد بيومي غريبأحداث كنترول كلية الهندسة301

االشتراك في تجمهر أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يعرض السلم 
العام للخطر بقصد اتالف أمالك عامة ومنع إحدى المؤسسات 

الحكومية "جامعة األزهر"  من ممارسة عملها بالقوة، استعمال 
العنف مع موظفيين عموميين، أحرقوا عمدا أوراق المصالح األميرية 

" أوراق إجابات االمتحان"، وحاذوا مولوتوف وألعاب نارية،

العام الدراسي 04.01.20142013/2014

رقم 52 لسنة 2014جامعة األزهرمحمود حسني السيدأحداث كنترول كلية الهندسة302

االشتراك في تجمهر أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يعرض السلم 
العام للخطر بقصد اتالف أمالك عامة ومنع إحدى المؤسسات 

الحكومية "جامعة األزهر"  من ممارسة عملها بالقوة، استعمال 
العنف مع موظفيين عموميين، أحرقوا عمدا أوراق المصالح األميرية 

" أوراق إجابات االمتحان"، وحاذوا مولوتوف وألعاب نارية،

العام الدراسي 04.01.20142013/2014

رقم 52 لسنة 2014جامعة األزهرمحمد أشرف محمد الشرقاويأحداث كنترول كلية الهندسة303

االشتراك في تجمهر أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يعرض السلم 
العام للخطر بقصد اتالف أمالك عامة ومنع إحدى المؤسسات 

الحكومية "جامعة األزهر"  من ممارسة عملها بالقوة، استعمال 
العنف مع موظفيين عموميين، أحرقوا عمدا أوراق المصالح األميرية 

" أوراق إجابات االمتحان"، وحاذوا مولوتوف وألعاب نارية،

العام الدراسي 04.01.20142013/2014



رقم 52 لسنة 2014جامعة األزهرمصطفى السيد خلييل أحمدأحداث كنترول كلية الهندسة304

االشتراك في تجمهر أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يعرض السلم 
العام للخطر بقصد اتالف أمالك عامة ومنع إحدى المؤسسات 

الحكومية "جامعة األزهر"  من ممارسة عملها بالقوة، استعمال 
العنف مع موظفيين عموميين، أحرقوا عمدا أوراق المصالح األميرية 

" أوراق إجابات االمتحان"، وحاذوا مولوتوف وألعاب نارية،

العام الدراسي 04.01.20142013/2014

رقم 52 لسنة 2014جامعة األزهرسيد قطب محمد عليأحداث كنترول كلية الهندسة305

االشتراك في تجمهر أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يعرض السلم 
العام للخطر بقصد اتالف أمالك عامة ومنع إحدى المؤسسات 

الحكومية "جامعة األزهر"  من ممارسة عملها بالقوة، استعمال 
العنف مع موظفيين عموميين، أحرقوا عمدا أوراق المصالح األميرية 

" أوراق إجابات االمتحان"، وحاذوا مولوتوف وألعاب نارية،

العام الدراسي 04.01.20142013/2014

306
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 5.1.2014 قضية 

97
العام الدراسي 05.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 97 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعبد الرحمن محمد انور حامد

307
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 5.1.2014 قضية 

97
العام الدراسي 05.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 97 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعبد الرحمن محمد نجيب محمد

308
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرابراهيم الشحات حامد

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

309
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراحمد عبدالوهاب علي

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

310
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراحمد محمد احمد

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

311
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراحمد محمود ابراهيم

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

312
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراحمد محمود حسن

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

313
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراحمد وهدان عبدالمجيد

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

314
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراسامة علي عبدالرحمن

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

315
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراسالم شعبان عالم

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

316
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراسالم فتحي محمد

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

317
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراسالم محمد مصطفي

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

318
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرحسانين سالم محمد

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

319
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهررجب محمد رجب

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

320
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرشعبان محمد شعبان

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

321
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرطارق محمود حسن

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

322
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعبد الرحمن ربيع حسن

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

323
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعبد الرحمن شحاتة عبدالرحمن

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

324
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعبدهللا رمزي وحيد

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

325
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعصمت جمال فهمي

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

326
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعماد يحيي عبدالفتاح

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

327
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد ابو الفضل عبد الدايم

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014



328
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد اشرف عبدالفتاح

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

329
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد خلف شعيب

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

330
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد صبحي عبدالوهاب

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

331
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد عبدالغني سيد

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

332
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد محروس صفوت

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

333
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد محمود محمد

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

334
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد مرزوق يوسف

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

335
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد يحيي عبدالفتاح

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

336
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمود جمال اسماعيل

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

337
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمود حامد علي

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

338
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمود ناصر محمد

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

339
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمسعود فتحي مسعود

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

340
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمصطفي عبدهللا مصطفي

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

341
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمعتز حسين عبدالحميد

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

342
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . مبني ابو بكر . 

"اختطاف مجندين" 8.1.2014 قضية 123
رقم 123 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرياسر محمد عبدالعال

االنضمام لجماعة ارهابية والعنف واثارة الشغب والتجمهر واختطاف 
مجندين

العام الدراسي 08.01.20142013/2014

رقم 107 اداي ثان اسيوط 2014جامعة األزهرتونى محمد عبدالمنعم تونىأحداث جامعة االزهر . اسيوط 3438.1.2014
االنضمام لجماعة ارهابية وقتل وتظاهر بدون تصريح واتالف 

ممتلكات وحيازة سالح وذخيرة
العام الدراسي 08.01.20142013/2014

رقم 107 اداي ثان اسيوط 2014جامعة األزهررمضان محمد كامل عبد الرحيمأحداث جامعة االزهر . اسيوط 3448.1.2014
االنضمام لجماعة ارهابية وقتل وتظاهر بدون تصريح واتالف 

ممتلكات وحيازة سالح وذخيرة
العام الدراسي 08.01.20142013/2014

رقم 107 اداي ثان اسيوط 2014جامعة األزهرسامح محمد محمود عبدالعالأحداث جامعة االزهر . اسيوط 3458.1.2014
االنضمام لجماعة ارهابية وقتل وتظاهر بدون تصريح واتالف 

ممتلكات وحيازة سالح وذخيرة
العام الدراسي 08.01.20142013/2014

رقم 107 اداي ثان اسيوط 2014جامعة األزهرعبد المقصود خميس عيسىأحداث جامعة االزهر . اسيوط 3468.1.2014
االنضمام لجماعة ارهابية وقتل وتظاهر بدون تصريح واتالف 

ممتلكات وحيازة سالح وذخيرة
العام الدراسي 08.01.20142013/2014

رقم 107 اداي ثان اسيوط 2014جامعة األزهرمعاذ محمد عبدالحميدأحداث جامعة االزهر . اسيوط 3478.1.2014
االنضمام لجماعة ارهابية وقتل وتظاهر بدون تصريح واتالف 

ممتلكات وحيازة سالح وذخيرة
العام الدراسي 08.01.20142013/2014

رقم 107 اداي ثان اسيوط 2014جامعة األزهرموسى على موسى عبد الرحمنأحداث جامعة االزهر . اسيوط 3488.1.2014
االنضمام لجماعة ارهابية وقتل وتظاهر بدون تصريح واتالف 

ممتلكات وحيازة سالح وذخيرة
العام الدراسي 08.01.20142013/2014

349
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

173
العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 173 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرايمن محمد احمد عبد السالم

350
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

173
العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 173 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمصعب محمد محمود علي خطاب

351
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعبدالرحمن اكرم شديد حب هللا

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

352
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد رضا هاشم محمد

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

353
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرسيد صبرى عبود احمد

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014



354
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعبدهللا السعيد اسماعيل

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

355
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراحمد لشرف احمد محمود

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

356
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد حسن محمد سعد

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

357
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرحسن رجب سلومة حسنى

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

358
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراحمد محمد عوض محمد

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

359
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراحمد عبدالهادى عبداللطيف

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

360
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرالسيد محمد السيد احمد

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

361
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعبدالرحمن محمد لملوم محمد حسن

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

362
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد عبد الستار السيد

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

363
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرسمية رمضان عمر

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

364
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعائشة محمد محمد الشربيني

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

365
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهررقية عبد الرازق علي عبيد

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

366
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 12.1.2014 قضية 

175
رقم 175 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرسمية دسوقي السيد حسن

االنضمام لعصابة ارهابية وتظاهر دون تصريح واتالف ممتلكات 
عامة وحيازة اسلحة نارية ومولوتوف وشروع في قتل والتعدي ع 

االمن والبلطجة واثارة الشغب وقطع طريق
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 323 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمساسل أشرفأحداث جامعة عين شمس 36712.1.2014
العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 323 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسعلي حسام الدين جمال الدينأحداث جامعة عين شمس 36812.1.2014
العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 323 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسعمر عالء محمد بسيونيأحداث جامعة عين شمس 36912.1.2014
العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 323 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسفاطمة حليم حلمي عليأحداث جامعة عين شمس 37012.1.2014
العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 323 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسمحمود مدحت عبد هللاأحداث جامعة عين شمس 37112.1.2014
العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 323 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسأحمد ضياء الدين محمد فهميأحداث جامعة عين شمس 37212.1.2014
العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 323 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسأحمد محمد فريد عبد الغفارأحداث جامعة عين شمس 37312.1.2014
العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 323 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسعبد هللا محمد أبو زيدأحداث جامعة عين شمس 37412.1.2014
العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 323 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسعمر مغربي عبد الحافظأحداث جامعة عين شمس 37512.1.2014
العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 323 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسمحمد بخيت عبد القادرأحداث جامعة عين شمس 37612.1.2014
العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 323 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسأسامة عبد هللا محمدأحداث جامعة عين شمس 37712.1.2014
العام الدراسي 12.01.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 323 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسمنة هللا مدحتأحداث جامعة عين شمس 37812.1.2014

لم يتم التوصل إليةجامعة اإلسكندريةعبد هللا اللقاني379
االنضمام لجماعة محظورة، الترويج لعمل وأفعال الجماعة، هتافات 

ضد الجيش والشرطة، التظاهر بدون ترخيص.
العام الدراسي 15.01.20152014/2015

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهرالمنذر محمد العشري380
اإلنضمام لجماعة محظورة، إدراة صفحات مناهضة للجيش 

والشرطة، والتظاهر بدون تصريح
العام الدراسي 15.01.20152014/2015

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمحمد أحمد جامع381
اإلنضمام لجماعة محظورة، إدراة صفحات مناهضة للجيش 

والشرطة، والتظاهر بدون تصريح
العام الدراسي 15.01.20152014/2015



العام الدراسي 23.03.20152014/2015اإلنتماء لجماعة محظورة وإثارة الشغبلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمحمود حامد382
العام الدراسي 24.03.20152014/2015اإلنتماء لجماعة محظورة وإثارة الشغبلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرأحمد أبو هاشم حسن383
العام الدراسي 24.03.20152014/2015اإلنتماء لجماعة محظورة وإثارة الشغبلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرأحمد عادل أبو ستة384
العام الدراسي 24.03.20152014/2015اإلنتماء لجماعة محظورة وإثارة الشغبلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرأحمد الدنجاوي385
العام الدراسي 24.03.20152014/2015اإلنتماء لجماعة محظورة وإثارة الشغبلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرعمار فراج الهندي386
العام الدراسي 24.03.20152014/2015اإلنتماء لجماعة محظورة وإثارة الشغبلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرخالد عبدالحميد387
العام الدراسي 24.03.20152014/2015اإلنتماء لجماعة محظورة وإثارة الشغبلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمحمد السيد محمد عبد هللا388
العام الدراسي 12.03.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5169 اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةمحسن محمد عبدالمحسنأحداث جامعة المنصورة 38912.3.2014
العام الدراسي 12.03.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5169 اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةعبدالرحمن محمود الطاهرى حبيبأحداث جامعة المنصورة 39012.3.2014
العام الدراسي 12.03.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5169 اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةاحمد مجدى سليمان احمدأحداث جامعة المنصورة 39112.3.2014
العام الدراسي 12.03.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5169 اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةالسيد محمد محمد احمد الزميتىأحداث جامعة المنصورة 39212.3.2014
العام الدراسي 12.03.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5169 اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةمحمد السيد رزق الحسينىأحداث جامعة المنصورة 39312.3.2014
العام الدراسي 12.03.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5169 اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةمحمد احمد عبدالغنى حسب هللاأحداث جامعة المنصورة 39412.3.2014
العام الدراسي 12.03.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5169 اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةاحمد مصطفى محمد عرفاتأحداث جامعة المنصورة 39512.3.2014
العام الدراسي 12.03.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5169 اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةعالء الشحات احمد محمد ابراهيمأحداث جامعة المنصورة 39612.3.2014
العام الدراسي 12.03.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5169 اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةمصطفى رشدى البازأحداث جامعة المنصورة 39712.3.2014
العام الدراسي 12.03.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5169 اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةاحمد سامى حسن الخضرىأحداث جامعة المنصورة 39812.3.2014
العام الدراسي 12.03.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5169 اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةصبرى ابو الوفا اسماعيل سالمأحداث جامعة المنصورة 39912.3.2014
العام الدراسي 12.03.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 5169 اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةمحمد احمد شوقى عبدالغفار السيدأحداث جامعة المنصورة 40012.3.2014

العام الدراسي 06.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6261 جنح الجيزة 2014جامعة القاهرةهشام طه احمد سعيدأحداث جامعة القاهرة . قضية 6261 4016.4.2014

العام الدراسي 06.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6261 جنح الجيزة 2014جامعة القاهرةاحمد الدين عويسأحداث جامعة القاهرة . قضية 6261 4026.4.2014

العام الدراسي 06.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6261 جنح الجيزة 2014جامعة القاهرةخالد جمال ابراهيمأحداث جامعة القاهرة . قضية 6261 4036.4.2014

العام الدراسي 06.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6261 جنح الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد سمير محمد فؤادأحداث جامعة القاهرة . قضية 6261 4046.4.2014

العام الدراسي 06.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6261 جنح الجيزة 2014جامعة القاهرةعمرو حامدأحداث جامعة القاهرة . قضية 6261 4056.4.2014

العام الدراسي 06.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6261 جنح الجيزة 2014جامعة القاهرةعبد الرحمن شعبانأحداث جامعة القاهرة . قضية 6261 4066.4.2014

العام الدراسي 06.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6261 جنح الجيزة 2014جامعة القاهرةاحمد محمد عبد العزيزأحداث جامعة القاهرة . قضية 6261 4076.4.2014

العام الدراسي 06.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6261 جنح الجيزة 2014جامعة القاهرةابراهيم سعد حسينأحداث جامعة القاهرة . قضية 6261 4086.4.2014

العام الدراسي 06.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6261 جنح الجيزة 2014جامعة القاهرةعبد هللا سميرأحداث جامعة القاهرة . قضية 6261 4096.4.2014

العام الدراسي 06.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6261 جنح الجيزة 2014جامعة القاهرةعبد هللا حسين سالمأحداث جامعة القاهرة . قضية 6261 4106.4.2014

العام الدراسي 06.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6261 جنح الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد عبد الرحمن سيدأحداث جامعة القاهرة . قضية 6261 4116.4.2014

رقم 3555 جنح بندر المنيا 2014جامعة المنياالحسين عادل حسنأحداث جامعة المنيا 4126.4.2014
االنضمام لعصابة ارهابية وحرق مدرعة وتحطيم سيارة ترحيالت 

والتعدي علي االمن وقطع طريق
العام الدراسي 06.04.20142013/2014

رقم 3555 جنح بندر المنيا 2014جامعة المنيااحمد عبد المنعم عبد الرؤوفأحداث جامعة المنيا 4136.4.2014
االنضمام لعصابة ارهابية وحرق مدرعة وتحطيم سيارة ترحيالت 

والتعدي علي االمن وقطع طريق
العام الدراسي 06.04.20142013/2014

رقم 3555 جنح بندر المنيا 2014جامعة المنياطه احمد محمدأحداث جامعة المنيا 4146.4.2014
االنضمام لعصابة ارهابية وحرق مدرعة وتحطيم سيارة ترحيالت 

والتعدي علي االمن وقطع طريق
العام الدراسي 06.04.20142013/2014

رقم 3555 جنح بندر المنيا 2014جامعة المنياعبد الرحمن ناديأحداث جامعة المنيا 4156.4.2014
االنضمام لعصابة ارهابية وحرق مدرعة وتحطيم سيارة ترحيالت 

والتعدي علي االمن وقطع طريق
العام الدراسي 06.04.20142013/2014

رقم 3555 جنح بندر المنيا 2014جامعة المنيامحمد احمد محمدأحداث جامعة المنيا 4166.4.2014
االنضمام لعصابة ارهابية وحرق مدرعة وتحطيم سيارة ترحيالت 

والتعدي علي االمن وقطع طريق
العام الدراسي 06.04.20142013/2014

رقم 2883 لسنة 2014 جنايات الوايليجامعة عين شمسمحمد أشرف فتحي عبد الغنيأحداث جامعة عين شمس 4177.4.2014
شرعوا في استعمال مفرقعات داخل إحدى المنشآت العامة "جامعة 
عين شمس" وذلك بقصد تخريبها، اإلخالل باألمن العام وتعريض 
حياة واموال الموطنين للخطر، حيازة أسلحة "كباس خرطوش"

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 07.04.20142013/2014



رقم 2883 لسنة 2014 جنايات الوايليجامعة عين شمسعبد الرحمن محمد فوزي عبد الغفارأحداث جامعة عين شمس 4187.4.2014
شرعوا في استعمال مفرقعات داخل إحدى المنشآت العامة "جامعة 
عين شمس" وذلك بقصد تخريبها، اإلخالل باألمن العام وتعريض 
حياة واموال الموطنين للخطر، حيازة أسلحة "كباس خرطوش"

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 07.04.20142013/2014

رقم 2883 لسنة 2014 جنايات الوايليجامعة عين شمسمحمد أشرف فتوح أحمدأحداث جامعة عين شمس 4197.4.2014
شرعوا في استعمال مفرقعات داخل إحدى المنشآت العامة "جامعة 
عين شمس" وذلك بقصد تخريبها، اإلخالل باألمن العام وتعريض 
حياة واموال الموطنين للخطر، حيازة أسلحة "كباس خرطوش"

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 07.04.20142013/2014

العام الدراسي 09.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2302 اداري مصر القديمة 2014جامعة القاهرةسيف الدين ايمنأحداث طب القصر العيني . المنيل 4209.4.2014
العام الدراسي 09.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2302 اداري مصر القديمة 2014جامعة القاهرةمحمد ابراهيم مصطفيأحداث طب القصر العيني . المنيل 4219.4.2014
العام الدراسي 09.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2302 اداري مصر القديمة 2014جامعة القاهرةمحمد أحمد فرحاتأحداث طب القصر العيني . المنيل 4229.4.2014
العام الدراسي 09.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2302 اداري مصر القديمة 2014جامعة القاهرةعمرو انور محمودأحداث طب القصر العيني . المنيل 4239.4.2014
العام الدراسي 09.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2302 اداري مصر القديمة 2014جامعة القاهرةعبد الرحمن أحمد عبد الهادي الجابريأحداث طب القصر العيني . المنيل 4249.4.2014
العام الدراسي 09.04.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2302 اداري مصر القديمة 2014جامعة القاهرةعبد الرحمن مصطفي عمرأحداث طب القصر العيني . المنيل 4259.4.2014

رقم 3404 جمح الوايليجامعة عين شمسخالد وجدي جابرأحداث جامعة عين شمس 42622.4.2014
تنظيم تظاهرة أمام مقر جامعة عين شمس بدونم إخطار، اإلخالل 
باألمن والنظان العان، قطع الطريق، حيازة مفرقعات، وبلطجة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 23.04.20142013/2014

رقم 3404 جمح الوايليجامعة عين شمسياسر محمد عبد هللاأحداث جامعة عين شمس 42722.4.2014
تنظيم تظاهرة أمام مقر جامعة عين شمس بدونم إخطار، اإلخالل 
باألمن والنظان العان، قطع الطريق، حيازة مفرقعات، وبلطجة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 23.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةأحمد جابر محمد رجبأحداث جامعة اإلسكندرية 42828.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةمحمود جمال محمود أحمدأحداث جامعة اإلسكندرية 42928.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةمؤمن يوسف صادقأحداث جامعة اإلسكندرية 43028.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةأحمد سيف النصرأحداث جامعة اإلسكندرية 43128.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةمحمد خالد محمد عبد الغنيأحداث جامعة اإلسكندرية 43228.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةخالد صبري محمدأحداث جامعة اإلسكندرية 43328.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةمحمود مؤمن محمود حسينأحداث جامعة اإلسكندرية 43428.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةحسام عيد السيدأحداث جامعة اإلسكندرية 43528.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةمحمود أحمد حسن عثمانأحداث جامعة اإلسكندرية 43628.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014



رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةمحمد عز السيد زين الدينأحداث جامعة اإلسكندرية 43728.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةأسامة السيد مصطفى أبو زهرةأحداث جامعة اإلسكندرية 43828.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةإسالم السيد مصطفى أبو زهرةأحداث جامعة اإلسكندرية 43928.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةمحي الدين أحمد صبرةأحداث جامعة اإلسكندرية 44028.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةمحمد عبد الكريم عبد الحميد حسنأحداث جامعة اإلسكندرية 44128.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةعمر محمد عبد الحكيمأحداث جامعة اإلسكندرية 44228.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

رقم 11159 لسنة 2014 جنح قسم باب شرقيجامعة اإلسكندريةمحمد اإلمام عبد الحافظأحداث جامعة اإلسكندرية 44328.4.2014

استعراض قوة، التجمهر، الترويع والتخويف والتخريب والتالف، 
حيازة أسلح بيضاء، إضرام النيران بمبنى األمن اإلداري بكلية 
التربية جامعة اإلسكندرية، االعتداء على موظفيين عموميين، 

االنضمام لجماعة محظورة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 28.04.20142013/2014

444
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 5.1.2014 قضية 

97
العام الدراسي 01.05.20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 97 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرسارة خالد رشاد جودة

رقم 4025 لسنة 2014 جنايات الوايليجامعة عين شمسعبد الرحمن فاروق أحمد السيدتعطيل مترو منشية الصدر445
عطل عمدا إحدى وسائل النقل البرية "مترو األنفاق" بأن قام بوضع 

إطارات سيارات على قضبان المترو ما بين م
العام الدراسي 19.06.20142013/2014

العام الدراسي 29.04.20152014/2015التظاهر بدون تصريح، واإلنضمام لجماعة إرهابية بالمخالفة للقانونلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرعبد هللا مسعود عبد الحميد446

العام الدراسي 01.05.20152014/2015إثارة الشغبلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرسمية أحمد سالم447
العام الدراسي 01.05.20152014/2015إثارة الشغبلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرإسراء شكري448
العام الدراسي 01.05.20152014/2015إثارة الشغبلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرزينب زايد449
العام الدراسي 01.05.20152014/2015إثارة الشغبلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرآيه جاد450
العام الدراسي 01.05.20152014/2015إثارة الشغبلم يتم التوصل إليةجامعة األزهررفيدة الجزار451

452
حملة أمنية عشية بدأ الدراسة بالعام الدراسي 

2014/2015
العام الدراسي 11.10.20142014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 10474جامعة الفيوممصطفى إبراهيم

453
حملة أمنية عشية بدأ الدراسة بالعام الدراسي 

2014/2015
العام الدراسي 11.10.20142014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 10474جامعة الفيومأحمد بدر

454
حملة أمنية عشية بدأ الدراسة بالعام الدراسي 

2014/2015
العام الدراسي 11.10.20142014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتإداري القسم لسنة 2013 10474جامعة الفيوميوسف محمد

455
حملة أمنية عشية بدأ الدراسة بالعام الدراسي 

2014/2015
العام الدراسي 11.10.20142014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 10474جامعة الفيوممحمد صبري

ات عامة، إثارة الشغب.لم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمحمد عصام أبو المجد456 العام الدراسي 10.05.20162015/2016اتالف ممتل
د السلم العاملم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمحمد عبد الاله عبد المطلب457 العام الدراسي 15.05.20162015/2016االنتماء لجماعة محظورة - تهد

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةعمر الشحات محمد458
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 14.10.20142014/2015

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةشادي سامي محمد459
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 14.10.20142014/2015

العام الدراسي 28.10.20142014/2015لم يتم التوصل إلى االتهامات7065لسنة2014جنح ثان مدينة نصرجامعة األزهرعمرو حمدي محمد460
العام الدراسي 28.10.20142014/2015لم يتم التوصل إلى االتهامات7065لسنة2014جنح ثان مدينة نصرجامعة األزهروليد عبد الرحمن وليد461



العام الدراسي 28.10.20142014/2015لم يتم التوصل إلى االتهامات7065لسنة2014جنح ثان مدينة نصرجامعة األزهرعبد الرحمن سيد صالح462
العام الدراسي 28.10.20142014/2015لم يتم التوصل إلى االتهامات7065لسنة2014جنح ثان مدينة نصرجامعة األزهرإبراهيم حسن السيد463

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهرأحمد محمد صابر العشري464
حيازة ألعاب نارية وأسلحة بيضاء ومنشورات تحريضية وبنزين 

وكتب تحتوي فكر متطرف
العام الدراسي 10/28/20142014/2015

العام الدراسي 13/11/20132013/2014قطع الطريق امام جامعة االزهرلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرامير فتحيأحداث جامعة االزهر . اسيوط 46513.11.2013
العام الدراسي 13/11/20132013/2014قطع الطريق امام جامعة االزهرلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمحمد السيدأحداث جامعة االزهر . اسيوط 46613.11.2013

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهرأحمد صالحأحداث جامعة االزهر . تفهنا االشراف 46718.3.2014
تكدير السلم العام ومقاومة السلطات وإصابة لواء ومجندين زتوزيع 

منشورات من شأنها قلب نظام الحكم والتظاهر بدون تصريح 
والتحريض علي المظاهرات

العام الدراسي 18/03/20142013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهرأحمد زكريا اليمنىأحداث جامعة االزهر . تفهنا االشراف 46818.3.2014
تكدير السلم العام ومقاومة السلطات وإصابة لواء ومجندين زتوزيع 

منشورات من شأنها قلب نظام الحكم والتظاهر بدون تصريح 
والتحريض علي المظاهرات

العام الدراسي 18/03/20142013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهرطارق عبد الرحمنأحداث جامعة االزهر . تفهنا االشراف 46918.3.2014
تكدير السلم العام ومقاومة السلطات وإصابة لواء ومجندين زتوزيع 

منشورات من شأنها قلب نظام الحكم والتظاهر بدون تصريح 
والتحريض علي المظاهرات

العام الدراسي 18/03/20142013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهراحمد السبكىأحداث جامعة االزهر . تفهنا االشراف 47018.3.2014
تكدير السلم العام ومقاومة السلطات وإصابة لواء ومجندين زتوزيع 

منشورات من شأنها قلب نظام الحكم والتظاهر بدون تصريح 
والتحريض علي المظاهرات

العام الدراسي 18/03/20142013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهررامى أحداث جامعة االزهر . تفهنا االشراف 47118.3.2014
تكدير السلم العام ومقاومة السلطات وإصابة لواء ومجندين زتوزيع 

منشورات من شأنها قلب نظام الحكم والتظاهر بدون تصريح 
والتحريض علي المظاهرات

العام الدراسي 18/03/20142013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهرعبدالمنعم ابراهيمأحداث جامعة االزهر . تفهنا االشراف 47218.3.2014
تكدير السلم العام ومقاومة السلطات وإصابة لواء ومجندين زتوزيع 

منشورات من شأنها قلب نظام الحكم والتظاهر بدون تصريح 
والتحريض علي المظاهرات

العام الدراسي 18/03/20142013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمحمد سامي زكي محمودالماحيأحداث جامعة االزهر . تفهنا االشراف 47318.3.2014
تكدير السلم العام ومقاومة السلطات وإصابة لواء ومجندين زتوزيع 

منشورات من شأنها قلب نظام الحكم والتظاهر بدون تصريح 
والتحريض علي المظاهرات

العام الدراسي 18/03/20142013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهرابراهيم عبدالرحمن عبدالرحمن احمدأحداث صالح سالم . مشيخة االزهر 47420.11.2013
محاولة اقتحام المشيخة وتجمهر وقطع طريق صالح سالم واثارة 

شغب
العام الدراسي 20/11/20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهراحمد محمد براية زاخر أحداث صالح سالم . مشيخة االزهر 47520.11.2013
محاولة اقتحام المشيخة وتجمهر وقطع طريق صالح سالم واثارة 

شغب
العام الدراسي 20/11/20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهرعبدالرحمن محمد كامل عبدالغنى أحداث صالح سالم . مشيخة االزهر 47620.11.2013
محاولة اقتحام المشيخة وتجمهر وقطع طريق صالح سالم واثارة 

شغب
العام الدراسي 20/11/20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمنير صبرى محمد اسماعيلأحداث صالح سالم . مشيخة االزهر 47720.11.2013
محاولة اقتحام المشيخة وتجمهر وقطع طريق صالح سالم واثارة 

شغب
العام الدراسي 20/11/20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمقبوض عليه . تركي الجنسيةأحداث صالح سالم . مشيخة االزهر 47820.11.2013
محاولة اقتحام المشيخة وتجمهر وقطع طريق صالح سالم واثارة 

شغب
العام الدراسي 20/11/20132013/2014

العام الدراسي 27/03/20142013/2014االنضمام لجماعة ارهابية والقاء حجارة ومولوتوف وقطع طريقلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرعمر محمود عبد الحافظأحداث جامعة االزهر . اسيوط 47927.3.2014

العام الدراسي 27/03/20142013/2014االنضمام لجماعة ارهابية والقاء حجارة ومولوتوف وقطع طريقلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرأحمد زكريا عبد العالأحداث جامعة االزهر . اسيوط 48027.3.2014

العام الدراسي 27/03/20142013/2014االنضمام لجماعة ارهابية والقاء حجارة ومولوتوف وقطع طريقلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمحمد عزب عبد السميعأحداث جامعة االزهر . اسيوط 48127.3.2014

العام الدراسي 27/03/20142013/2014االنضمام لجماعة ارهابية والقاء حجارة ومولوتوف وقطع طريقلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرعالء رشادأحداث جامعة االزهر . اسيوط 48227.3.2014

العام الدراسي 27/03/20142013/2014االنضمام لجماعة ارهابية والقاء حجارة ومولوتوف وقطع طريقلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرأحمد صابر عبد العزيزأحداث جامعة االزهر . اسيوط 48327.3.2014

العام الدراسي 27/03/20142013/2014االنضمام لجماعة ارهابية والقاء حجارة ومولوتوف وقطع طريقلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرأحمد كامل الدسوقىأحداث جامعة االزهر . اسيوط 48427.3.2014

العام الدراسي 12.03.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 1551 لسنة 2015جامعة األزهرمحمد أحمد عبد الحافظ485

العام الدراسي 27/03/20142013/2014االنضمام لجماعة ارهابية والقاء حجارة ومولوتوف وقطع طريقلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمحمد كرم عباسأحداث جامعة االزهر . اسيوط 48627.3.2014

العام الدراسي 27/03/20142013/2014االنضمام لجماعة ارهابية والقاء حجارة ومولوتوف وقطع طريقلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمحمد حلمى عبدالمنعمأحداث جامعة االزهر . اسيوط 48727.3.2014

488
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
العام الدراسي 30/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7485 لسنة 2013جامعة األزهرعبدهللا االحسين يوسف عزام



489
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
العام الدراسي 30/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7485 لسنة 2013جامعة األزهرمعاذ رضا محمد احمد البرماوى

490
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
العام الدراسي 30/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7485 لسنة 2013جامعة األزهرمعاذ ضياء متولى احمد 

491
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
العام الدراسي 30/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7485 لسنة 2013جامعة األزهرمعاذ محمود احمد السيد

492
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
العام الدراسي 30/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7485 لسنة 2013جامعة األزهرنبيل محمد  سالم ابراهيم 

493
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
العام الدراسي 30/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7485 لسنة 2013جامعة األزهرهشام احمد يوسف علي 

لم يتم التوصل إليةجامعة األزهربكر عبد الستارأحداث جامعة االزهر . فرع المنصورة 49429.12.2013
التحريض على العنف ومحاولة تعطيل االمتحانات والتعدى على 

المنشآت العامة
العام الدراسي 31/12/20132013/2014

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةعبد الرحمن مروان رشدي495
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةحسام نور الدين أحمد496
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةإسالم حسين محمد حسين497
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةمحمد مجدي ناجي498
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةيحيى محمود غزالن499
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةمحمد نصر عبد الحليم500
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةعلي محمود عيسى501
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةمصطفى حسين عبد العاطي502
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةعمرو عاطف عبد الحميد503
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةيوسف محمد حسين504
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةعبد هللا إيهاب محمد أحمد505
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةإسالم محمود فتح الباب506
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةأحمد كمال حسن507
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةأحمد جمال أحمد508
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015

رقم 7674 لسنة 2015 جنح الجيزةجامعة القاهرةشعبان علي يوسف509
اإلنضمام لحركة طالب ضد االنقالب، االشتراك في تظاهرة بدون 

إخطار، إتالف منقوالت عامة وخاصة، حيازة أسلحة بيضاء، 
واإلعتداء على موظفيين عموميين اثناء أداء عملهم

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19.04.20152014/2015



العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2877جامعة األزهرمصعب خيري510
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2878جامعة األزهرأحمد سمير511
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2879جامعة األزهرمحمد درويش512
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2880جامعة األزهرياسر سرحان513
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2881جامعة األزهرالحسن فريد514
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2882جامعة األزهرعبد الرحمن ربيع515
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2883جامعة األزهرمحمد فتحي516
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2884جامعة األزهرأحمد محسن أحمد محمد517
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2885جامعة األزهرعبد هللا شمس518
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2886جامعة األزهرأيمن طارق519
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2887جامعة األزهرشريف خميس520
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2888جامعة األزهرعبد الرحمن توفيق521
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2889جامعة األزهربهاء الدين أحمد عبد الصادق522
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2890جامعة األزهرمحمود جمعة523
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2891جامعة األزهرمحمد رجب524
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2892جامعة األزهربالل غزالي525
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2893جامعة األزهرمحمد سيد526
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2894جامعة األزهرأحمد محسن أحمدي527
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2895جامعة األزهرعماد عبد السميع ميهوب528
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2896جامعة األزهرأحمد عاطف529
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2897جامعة األزهرعالء محمود إسماعيل530
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2898جامعة األزهرمحمد أبو رواش531
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2899جامعة األزهرأحمد محمود الزفتاوي532
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2900جامعة األزهربالل السباعي533
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2901جامعة األزهرمحمد طمان534
العام الدراسي 18.05.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتجنح ثاني مدينة نصر 2902جامعة األزهريوسف الزهيري535
العام الدراسي 11.11.20132013/2014التحريض علي العنف والمشاركة بمظاهرات ضد الجيشلم يتم التوصل إليةجامعة الزقازيقبالل مصطفي محمدأحداث جامعة الزقازيق 53611.11.2013
العام الدراسي 11.11.20132013/2014التحريض علي العنف والمشاركة بمظاهرات ضد الجيشلم يتم التوصل إليةجامعة الزقازيقمحمد عبد الشكورأحداث جامعة الزقازيق 53711.11.2013
العام الدراسي 11.11.20132013/2014التحريض علي العنف والمشاركة بمظاهرات ضد الجيشلم يتم التوصل إليةجامعة الزقازيقعمر حجاجأحداث جامعة الزقازيق 53811.11.2013

رقم 6624 لسنة 2015 إداري قسم شرطة بندر الفيومجامعة الفيومأسامة محمد سعيد539
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 6624 لسنة 2015 إداري قسم شرطة بندر الفيومجامعة الفيومأحمد رجب حسب النبي540
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيومسامح عبدالحميد541
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيوممحمد علي محمد542
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيوممحمد منعم توفيق543
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيومحسين معني بدوي544
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيوممعتصم أحمد عبدالعزيز545
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيوممحمد سعد محمد السيد546
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيومسفيان عاشور سيد547
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015



رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيومعالء عادل محمد548
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيومطارق أحمد عبدالودود549
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيومأحمد قرني شحاتة550
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيومأحمد عمر هاشم551
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيومخالد أحمد محمد552
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيومإسالم محمد حسن553
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيومإسالم عبدالتواب554
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيوممحمد طارق محمد555
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيومأحمد حسين عبدالقادر556
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيومحسام عبدالتواب السيد557
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

رقم 2451 لسنة 2015 بندر الفيومجامعة الفيومالسيد عويس عبدالسالم558
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 03.09.20152014/2015

العام الدراسي 03.10.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8783 لسنة 2015، جنح شبين الكومجامعة المنوفيةصالح عادل559
العام الدراسي 03.10.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8783 لسنة 2015، جنح شبين الكومجامعة المنوفيةمحمود شعبان560
العام الدراسي 03.10.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8783 لسنة 2015، جنح شبين الكومجامعة المنوفيةمحمد مهدي561
العام الدراسي 03.10.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8783 لسنة 2015، جنح شبين الكومجامعة المنوفيةأسامة النحاس562
العام الدراسي 03.10.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8783 لسنة 2015، جنح شبين الكومجامعة المنوفيةويوسف بالل563
العام الدراسي 03.10.20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8783 لسنة 2015، جنح شبين الكومجامعة المنوفيةمحمد فاضل564

لسنة 2015إداري ثاني الزقازيق 6437جامعة الزقازيقسارة مشعل565
االنتماء لجماعة إرهابية . الترويج لفكر الجماعة من خالل 

المنشورات . تواجدا بجامعة غير جامعتها .
العام الدراسي 07.10.20152015/2016

رقم 11889 لسنة 2015 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةمحمد السيد محمد مصطفى566

اإلنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام الدستور والقانون، 
الترويج بالقول ألفكار الجماعة، التجمهر، حيازة مفرقعات 

ِ"شماريخ"، تظاهر أدى إلى تعطيل اإلنتاج ومصالح المواطنين 
وعرضتهم للخطر، البلطجة واستعراض القوة، الجهر بالصياح إلثارة 

الفتن، التعدي بالضرب على المجني عليهم، وتكدير السلم العان 
واألمن العام الوسكينة العامة.

العام الدراسي 09.12.20152015/2016

رقم 11889 لسنة 2015 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةأحمد علي عبد الرحمن567

اإلنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام الدستور والقانون، 
الترويج بالقول ألفكار الجماعة، التجمهر، حيازة مفرقعات 

ِ"شماريخ"، تظاهر أدى إلى تعطيل اإلنتاج ومصالح المواطنين 
وعرضتهم للخطر، البلطجة واستعراض القوة، الجهر بالصياح إلثارة 

الفتن، التعدي بالضرب على المجني عليهم، وتكدير السلم العان 
واألمن العام الوسكينة العامة.

العام الدراسي 09.12.20152015/2016



رقم 11889 لسنة 2015 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةأحمد هللا محمد سعد568

اإلنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام الدستور والقانون، 
الترويج بالقول ألفكار الجماعة، التجمهر، حيازة مفرقعات 

ِ"شماريخ"، تظاهر أدى إلى تعطيل اإلنتاج ومصالح المواطنين 
وعرضتهم للخطر، البلطجة واستعراض القوة، الجهر بالصياح إلثارة 

الفتن، التعدي بالضرب على المجني عليهم، وتكدير السلم العان 
واألمن العام الوسكينة العامة.

العام الدراسي 09.12.20152015/2016

رقم 11889 لسنة 2015 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةعبد هللا محمد سعد السيد569

اإلنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام الدستور والقانون، 
الترويج بالقول ألفكار الجماعة، التجمهر، حيازة مفرقعات 

ِ"شماريخ"، تظاهر أدى إلى تعطيل اإلنتاج ومصالح المواطنين 
وعرضتهم للخطر، البلطجة واستعراض القوة، الجهر بالصياح إلثارة 

الفتن، التعدي بالضرب على المجني عليهم، وتكدير السلم العان 
واألمن العام الوسكينة العامة.

العام الدراسي 09.12.20152015/2016

رقم 11889 لسنة 2015 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةمصطفى إبراهيم حسن إبراهيم570

اإلنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام الدستور والقانون، 
الترويج بالقول ألفكار الجماعة، التجمهر، حيازة مفرقعات 

ِ"شماريخ"، تظاهر أدى إلى تعطيل اإلنتاج ومصالح المواطنين 
وعرضتهم للخطر، البلطجة واستعراض القوة، الجهر بالصياح إلثارة 

الفتن، التعدي بالضرب على المجني عليهم، وتكدير السلم العان 
واألمن العام الوسكينة العامة.

العام الدراسي 09.12.20152015/2016

رقم 11889 لسنة 2015 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةطاهر محمد طاهر571

اإلنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام الدستور والقانون، 
الترويج بالقول ألفكار الجماعة، التجمهر، حيازة مفرقعات 

ِ"شماريخ"، تظاهر أدى إلى تعطيل اإلنتاج ومصالح المواطنين 
وعرضتهم للخطر، البلطجة واستعراض القوة، الجهر بالصياح إلثارة 

الفتن، التعدي بالضرب على المجني عليهم، وتكدير السلم العان 
واألمن العام الوسكينة العامة.

العام الدراسي 09.12.20152015/2016

رقم 11889 لسنة 2015 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةعمر سامي سعد الدين572

اإلنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام الدستور والقانون، 
الترويج بالقول ألفكار الجماعة، التجمهر، حيازة مفرقعات 

ِ"شماريخ"، تظاهر أدى إلى تعطيل اإلنتاج ومصالح المواطنين 
وعرضتهم للخطر، البلطجة واستعراض القوة، الجهر بالصياح إلثارة 

الفتن، التعدي بالضرب على المجني عليهم، وتكدير السلم العان 
واألمن العام الوسكينة العامة.

العام الدراسي 09.12.20152015/2016

رقم 11889 لسنة 2015 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةحمزة عزوز عبد الحليم573

اإلنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام الدستور والقانون، 
الترويج بالقول ألفكار الجماعة، التجمهر، حيازة مفرقعات 

ِ"شماريخ"، تظاهر أدى إلى تعطيل اإلنتاج ومصالح المواطنين 
وعرضتهم للخطر، البلطجة واستعراض القوة، الجهر بالصياح إلثارة 

الفتن، التعدي بالضرب على المجني عليهم، وتكدير السلم العان 
واألمن العام الوسكينة العامة.

العام الدراسي 09.12.20152015/2016

رقم 11889 لسنة 2015 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةمحمد رجب محمد عبد السالم574

اإلنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام الدستور والقانون، 
الترويج بالقول ألفكار الجماعة، التجمهر، حيازة مفرقعات 

ِ"شماريخ"، تظاهر أدى إلى تعطيل اإلنتاج ومصالح المواطنين 
وعرضتهم للخطر، البلطجة واستعراض القوة، الجهر بالصياح إلثارة 

الفتن، التعدي بالضرب على المجني عليهم، وتكدير السلم العان 
واألمن العام الوسكينة العامة.

العام الدراسي 09.12.20152015/2016

لم يتم التوصل إليةجامعة الزقازيقعمر عمادأحداث جامعة الزقازيق 57526.12.2013
بالتحريض علي العنف واالنتماء لجماعة االخوان، والتظاهر بدون 

اخطار
العام الدراسي 26/12/20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة الزقازيقمؤمن السيدأحداث جامعة الزقازيق 57626.12.2013
بالتحريض علي العنف واالنتماء لجماعة االخوان، والتظاهر بدون 

اخطار
العام الدراسي 26/12/20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة الزقازيقمحمود سعيدأحداث جامعة الزقازيق 57726.12.2013
بالتحريض علي العنف واالنتماء لجماعة االخوان، والتظاهر بدون 

اخطار
العام الدراسي 26/12/20132013/2014

العام الدراسي 03.11.20142014/2015االنضمام لجماعة إرهابيةلم يتم التوصل إليةجامعة السويسأنس سالم578
العام الدراسي 17.03.20152014/2015اإلنضمام لجماعة إرهابية والتظاهر بدون تصريحلم يتم التوصل إليةجامعة الفيومأحمد إسماعيل حسن579



العام الدراسي 17.03.20152014/2015اإلنضمام لجماعة إرهابية والتظاهر بدون تصريحلم يتم التوصل إليةجامعة الفيومأحمد العشيري580

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةعبد الرحمن حسن عليأحداث جامعة القاهرة 58111.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةجهاد كربات فوزيأحداث جامعة القاهرة 58211.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةصالح محمد عبد الوسرلأحداث جامعة القاهرة 58311.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةحسن أحمد عبد اوتلابأحداث جامعة القاهرة 58411.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةجحاج عطية عليأحداث جامعة القاهرة 58511.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةمحمد عبد النبي عبد اقلاردأحداث جامعة القاهرة 58611.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةمحمد أحمد مرسيأحداث جامعة القاهرة 58711.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةمنير محمد سعدأحداث جامعة القاهرة 58811.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةمحمد حسن محمديأحداث جامعة القاهرة 58911.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةعبد الرحمن مدحت أحمدأحداث جامعة القاهرة 59011.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةفيصل صالح رجبأحداث جامعة القاهرة 59111.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةمصطفي فتحي سعدأحداث جامعة القاهرة 59211.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةأحمد أشرف أحمدأحداث جامعة القاهرة 59311.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةإسالم عادل بكرأحداث جامعة القاهرة 59411.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةمحمود نادي محمودأحداث جامعة القاهرة 59511.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةمحمد شاكر حسنأحداث جامعة القاهرة 59611.12.2013
حيازة سالح ابيض وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي االمن وبلطجة 

واتالف ممتلكات عامة
العام الدراسي 11.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةمحمد ابراهيمأحداث جامعة القاهرة . ميدان النهضة 59712.1.2014
االنضمام لجماعة ارهابية وقطع طريق والتعدي علي االمن وحرق 

نقطة مرور النهضة
العام الدراسي 12.01.20142013/2014

العام الدراسي 10/13/20142014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماتإداري جيزة 16386جامعة القاهرةعلي محمد طه598

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةسمير إسماعيل إسماعيل599
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةأبو بكر حسام الدين زين العابدين600
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةعبد الرحمن أحمد مصطفى601
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةأحمد فتحي محمد602
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةعبد الرحمن عبد اللطيف إبراهيم603
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةإبراهيم رمضان أحمد604
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةمحمد حسام الدين زين العابدين605
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015



رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةعالء محمد كامل606
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةمحمد مختار السيد607
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةمحمد خالد عبد المعطي608
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةمحمد صالح عبد العظيم609
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةمحمود مصطفى محمود610
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةأحمد السيد أحمد611
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9452 لسنة 2014، إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةعبد الرحمن جابر محمد612
االنضمام لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، الشروع في قتل 

الطالب شريف ناصر محمد، والطالب عمر شريف عبد الوهاب، 
استعمال القوة”.

العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9504 لسنة 2014 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةصالح مصطفى613
انضمام لجماعة محظورة. ترويج بالقول والفعل. إشتراك في تظاهر 

بدون ترخيص. استعراض القوة. تعطيل مواصالت. ترديد هتافات
العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9504 لسنة 2014 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةمحمد حسني أحمد614
انضمام لجماعة محظورة. ترويج بالقول والفعل. إشتراك في تظاهر 

بدون ترخيص. استعراض القوة. تعطيل مواصالت. ترديد هتافات
العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9504 لسنة 2014 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةمحمد خيري عبدالحميد615
انضمام لجماعة محظورة. ترويج بالقول والفعل. إشتراك في تظاهر 

بدون ترخيص. استعراض القوة. تعطيل مواصالت. ترديد هتافات
العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9504 لسنة 2014 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةمحمد حاتم616
انضمام لجماعة محظورة. ترويج بالقول والفعل. إشتراك في تظاهر 

بدون ترخيص. استعراض القوة. تعطيل مواصالت. ترديد هتافات
العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 9504 لسنة 2014 إداري باب شرقجامعة اإلسكندريةوائل عبدالغني617
انضمام لجماعة محظورة. ترويج بالقول والفعل. إشتراك في تظاهر 

بدون ترخيص. استعراض القوة. تعطيل مواصالت. ترديد هتافات
العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 14366 لسنة 2014 جنايات أول أسيوطجامعة أسيوطمحمود بكر618
اإلنضمام لجماعة إرهابية واإلعتداء على أفراد األمن اإلداري وشركة 

فالكون
العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 14366 لسنة 2014 جنايات أول أسيوطجامعة أسيوططه السيد619
اإلنضمام لجماعة إرهابية واإلعتداء على أفراد األمن اإلداري وشركة 

فالكون
العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 14366 لسنة 2014 جنايات أول أسيوطجامعة أسيوطأحمد جمال صادق620
اإلنضمام لجماعة إرهابية واإلعتداء على أفراد األمن اإلداري وشركة 

فالكون
العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 14366 لسنة 2014 جنايات أول أسيوطجامعة أسيوطعبد الرحمن ميسرة621
اإلنضمام لجماعة إرهابية واإلعتداء على أفراد األمن اإلداري وشركة 

فالكون
العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 14366 لسنة 2014 جنايات أول أسيوطجامعة أسيوطمحمد عبد الحي عبد الستار622
اإلنضمام لجماعة إرهابية واإلعتداء على أفراد األمن اإلداري وشركة 

فالكون
العام الدراسي 10/14/20142014/2015

رقم 14241 لسنة 2014 أدارى قسم اول المنصورةجامعة المنصورةعبد هللا حمدي شهيب623

االنضمام لجماعة االخوان المسلمين .. التعدي على المنشآت العامة 
والخاصة ...حرق بوابة الجامعة ..تحطيم بوابة كلية صيدلة ... حيازة 
ألعاب نارية وزجاجات بيرسول ..إصابة فرد أمن / السيد منير محمد 

عوض .

العام الدراسي 10/19/20142014/2015

رقم 14241 لسنة 2014 أدارى قسم اول المنصورةجامعة المنصورةمعتصم با السيد إبراهيم624

االنضمام لجماعة االخوان المسلمين .. التعدي على المنشآت العامة 
والخاصة ...حرق بوابة الجامعة ..تحطيم بوابة كلية صيدلة ... حيازة 
ألعاب نارية وزجاجات بيرسول ..إصابة فرد أمن / السيد منير محمد 

عوض .

العام الدراسي 10/19/20142014/2015

العام الدراسي 10/20/20142014/2015التظاهر و التجمهر واالنضمام لجماعة محظورةلسنة 2014 اداري ثان المنصورة 7045جامعة المنصورةمحمد عصام625

لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةمحمد خالد المصيلحي626
اإلعتداء على أفراد أمن كلية الطب، حيازة منشورات، واإلنتماء 

لجماعة محظورة
العام الدراسي 03.03.20152014/2015



العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةاحمد جمال عبد اللطيفأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 62714.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةسالم ابراهيم سالمأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 62814.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةحاتم سيف سليمان سيفأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 62914.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةياسر احمد عثمانأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 63014.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةيوسف احمد الشحاتأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 63114.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمهند احمد فهمىأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 63214.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةاحمد جوده بريكأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 63314.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد وائل لطفىأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 63414.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمود شعبان عبد الفضيلأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 63514.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد مصطفى نصرأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 63614.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد مدحت مدحتأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 63714.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد احد صابرأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 63814.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمود نبيل سليمانأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 63914.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةاحمد محمود مصطفيأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 64014.4.2014

العام الدراسي 14/04/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2701 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةعبدهللا شحاته عبد العزيزأحداث جامعة القاهرة . قضية 2701 64114.4.2014

لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةمحمود أحمد بكر السيد642
حيازة ألعاب نارية وأسلحة بيضاء ومنشورات تحريضية وبنزين 

وكتب تحتوي فكر متطرف
العام الدراسي 10/28/20142014/2015

لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةأحمد حسام الدين يوسف643
حيازة ألعاب نارية وأسلحة بيضاء ومنشورات تحريضية وبنزين 

وكتب تحتوي فكر متطرف
العام الدراسي 10/28/20142014/2015

لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةعمر عبد العظيم محمد الجنش644
حيازة ألعاب نارية وأسلحة بيضاء ومنشورات تحريضية وبنزين 

وكتب تحتوي فكر متطرف
العام الدراسي 10/28/20142014/2015

لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةأحمد أحمد عبد الحميد عبد الجواد645
حيازة ألعاب نارية وأسلحة بيضاء ومنشورات تحريضية وبنزين 

وكتب تحتوي فكر متطرف
العام الدراسي 10/28/20142014/2015

646
أحداث جامعة المنصورة . القرية االوليمبية 

20.1.2014
لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةمحمد طارق متولى

اإلنتماء لتنظيم إرهابى والتجمهر وقطع الطريق واإلعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة

العام الدراسي 20/01/20142013/2014

647
أحداث جامعة المنصورة . القرية االوليمبية 

20.1.2014
لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةعبد هللا أبو الفضل محمد هيكل

اإلنتماء لتنظيم إرهابى والتجمهر وقطع الطريق واإلعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة

العام الدراسي 20/01/20142013/2014

648
أحداث جامعة المنصورة . القرية االوليمبية 

20.1.2014
لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةلطفى كمال عماشة

اإلنتماء لتنظيم إرهابى والتجمهر وقطع الطريق واإلعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة

العام الدراسي 20/01/20142013/2014

649
أحداث جامعة المنصورة . القرية االوليمبية 

20.1.2014
لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةمحمد إبراهيم حسن داود

اإلنتماء لتنظيم إرهابى والتجمهر وقطع الطريق واإلعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة

العام الدراسي 20/01/20142013/2014

650
أحداث جامعة المنصورة . القرية االوليمبية 

20.1.2014
لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةمحمد حمودة عبد الرازق محمد الخولي

اإلنتماء لتنظيم إرهابى والتجمهر وقطع الطريق واإلعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة

العام الدراسي 20/01/20142013/2014

651
أحداث جامعة المنصورة . القرية االوليمبية 

20.1.2014
لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةمصطفى جمال البرعى

اإلنتماء لتنظيم إرهابى والتجمهر وقطع الطريق واإلعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة

العام الدراسي 20/01/20142013/2014

652
أحداث جامعة المنصورة . القرية االوليمبية 

20.1.2014
لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةعمرو محمد مصطفى السيد

اإلنتماء لتنظيم إرهابى والتجمهر وقطع الطريق واإلعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة

العام الدراسي 20/01/20142013/2014

653
أحداث جامعة المنصورة . القرية االوليمبية 

20.1.2014
لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةمحمد لطفى ابراهيم

اإلنتماء لتنظيم إرهابى والتجمهر وقطع الطريق واإلعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة

العام الدراسي 20/01/20142013/2014

654
أحداث جامعة المنصورة . القرية االوليمبية 

20.1.2014
لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةعبد الرحمن منصور

اإلنتماء لتنظيم إرهابى والتجمهر وقطع الطريق واإلعتداء على 
الممتلكات العامة والخاصة

العام الدراسي 20/01/20142013/2014



لم يتم التوصل إليةجامعة المنصورةمحمد رفعتأحداث محيط جامعة المنصورة 65529.12.2013
التحريض على العنف ومحاولة تعطيل االمتحانات والتعدى على 

المنشآت العامة
العام الدراسي 29/12/20132013/2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةعبد الرحمن على يوسفأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 65616.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد حمادة ابو الفتوح سليمانأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 65716.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد محمود رفاعىأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 65816.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةاسالم اشرف مغاورىأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 65916.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةاسالم عزت مليجأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 66016.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةابراهيم محمود درويش الشعارأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 66116.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةعبد الرحمن مختار درويش طلبةأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 66216.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةعمرو خالد حسنأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 66316.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد جمال السيد علىأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 66416.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةعبد العليم محمد عبد العزيزأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 66516.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد سيد عبد العاطى الشاعرأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 66616.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةكريم عبد الستار حافظأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 66716.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةعمرو محمد سيد محمدأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 66816.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةاحمد يونس فرحاتأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 66916.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةاحمد محمود عبد الحليمأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 67016.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد عبد المعبود داوودأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 67116.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةعبد الرحمن اسامه محمودأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 67216.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد عبد الهادى كامل عبد الهاديأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 67316.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد صالح عبد الراضى حجازيأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 67416.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةعمار ياسر مصطفىأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 67516.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةخالد صديق ابراهيمأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 67616.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةكمال سيد عالمأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 67716.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد عبد الخالق محمد عبد المنعمأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 67816.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةنور محمد حسانينأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 67916.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةعبد الرحمن فواد عبد الفتاحأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 68016.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةشريف محمود حسن عبد الوهابأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 68116.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمود محسن محمدأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 68216.1.2014



العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةوليد عبد العزيز احمد حسينأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 68316.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةاحمد محمد محمود صالحأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 68416.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد ايمن صالح الدين خليفةأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 68516.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةكريم عصام محمدأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 68616.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمصطفي احمد سيد سيدأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 68716.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةطه احمد زكي عليأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 68816.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمود احمد فؤادأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 68916.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةبالل سعد سعد الصعيديأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 69016.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةمحمد عيد سيد احمد بركاتأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 69116.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةاسالم فتحي محمد محمودأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 69216.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةحافظ مصطفي حافظأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 69316.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةصالح الدين محمد عدلي محمد صالحأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 69416.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةياسر صفوت عبد العظيمأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 69516.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةاحمد عبد الفتاحأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 69616.1.2014

العام الدراسي 16/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 569 اداري الجيزة 2014جامعة القاهرةالسيد غيطاني السيدأحداث جامعة القاهرة . قضية 569 69716.1.2014

698
أحداث  جامعة عين شمس . الخليفة المامون 

16.12.2013
رقم 9175 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسمحمد عبد هللا عبد الحميد

تظاهر بدون اخطار وتجمر وحيازة مفرقعات واتالف ممتلكات 
وبلطجة وتعدي علي االمن

العام الدراسي 16/12/20132013/2014

699
أحداث  جامعة عين شمس . الخليفة المامون 

16.12.2013
رقم 9175 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمساحمد سعيد محمد عبد الوهاب

تظاهر بدون اخطار وتجمر وحيازة مفرقعات واتالف ممتلكات 
وبلطجة وتعدي علي االمن

العام الدراسي 16/12/20132013/2014

700
أحداث  جامعة عين شمس . الخليفة المامون 

16.12.2013
رقم 9175 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسايمن فوزي فاروق

تظاهر بدون اخطار وتجمر وحيازة مفرقعات واتالف ممتلكات 
وبلطجة وتعدي علي االمن

العام الدراسي 16/12/20132013/2014

701
أحداث  جامعة عين شمس . الخليفة المامون 

16.12.2013
رقم 9175 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسمحمود حسين محمد سالم

تظاهر بدون اخطار وتجمر وحيازة مفرقعات واتالف ممتلكات 
وبلطجة وتعدي علي االمن

العام الدراسي 16/12/20132013/2014

702
أحداث  جامعة عين شمس . الخليفة المامون 

16.12.2013
رقم 9175 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسمحمود مجدي مدحت

تظاهر بدون اخطار وتجمر وحيازة مفرقعات واتالف ممتلكات 
وبلطجة وتعدي علي االمن

العام الدراسي 16/12/20132013/2014

703
أحداث  جامعة عين شمس . الخليفة المامون 

16.12.2013
رقم 9175 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسعمر مصطفي عزت

تظاهر بدون اخطار وتجمر وحيازة مفرقعات واتالف ممتلكات 
وبلطجة وتعدي علي االمن

العام الدراسي 16/12/20132013/2014

704
أحداث  جامعة عين شمس . الخليفة المامون 

16.12.2013
رقم 9175 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسطارق محمد فضل مصطفي

تظاهر بدون اخطار وتجمر وحيازة مفرقعات واتالف ممتلكات 
وبلطجة وتعدي علي االمن

العام الدراسي 16/12/20132013/2014

705
أحداث  جامعة عين شمس . الخليفة المامون 

16.12.2013
رقم 9175 جنح الوايلي 2013جامعة عين شمسحسين همام فؤاد عبد الكريم

تظاهر بدون اخطار وتجمر وحيازة مفرقعات واتالف ممتلكات 
وبلطجة وتعدي علي االمن

العام الدراسي 16/12/20132013/2014

706
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد ابراهيم مصطفي

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

707
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد خالد وهدان

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

708
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد ذكي الحسيني القطان

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014



709
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد عادل محمد صادق

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

710
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد فؤاد عبد المنعم احمد

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

711
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد محمد احمد العشري

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

712
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد محمد شعبان الموافي

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

713
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد محمود عبد السميع

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

714
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاحمد مدحت السيد الهواري

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

715
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاسامة معوض محمد عيسي

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

716
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاسالم حسين محمد علي

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

717
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةاشرف عاطف طلبة ابراهيم

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

718
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةحاتم محمود سعد

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

719
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةصادق محمد صبري صادق

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

720
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةصالح عبد العزيز عبد الوهاب

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

721
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورة عبد الرحمن حلمي السيد محمد

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

722
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةعبد المنعم فؤاد السعيد ابو زيد

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

723
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةعبد الهادي همام عبد الحميد العوادلي

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

724
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةعلي طلعت محمد عبدة

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

725
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورة علي زين العابدين محمد أحمد علي

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

726
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةعمرو عصام محمد السيد

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

727
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمحمد حسن عقيل

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014



728
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمحمد سامي الزقرد

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

729
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمحمد صالح الدين عبد السالم هالل

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

730
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمحمد صالح مصطفي النشار

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

731
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمحمد طارق ذكي محمد

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

732
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمحمد فخري علي احمد

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

733
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمحمود طه مصطفي صالح

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

734
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمحمود فتحي عبد الوهاب الدسوقي

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

735
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمصطفي عيد محمد العزب

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

736
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةمعاذ محمد محمود عبد الباري

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

737
أحداث جامعة المنصورة . قضية "كوبري المرور" 

17.12.2013
رقم 14543 اداري اول المنصورة 2013جامعة المنصورةيوسف سعد يوسف شبارة

االنتماء الي جماعة محظورة وتعطيل المرور والتجمهر واستعراض 
القوي وترويع المواطنيين والتظاهر مع اخرين بدون اخطار

العام الدراسي 17/12/20132013/2014

رقم 7146 اداري اول اسيوط 2013جامعة أسيوطاحمد عادل محمد هاشمأحداث محيط جامعة اسيوط 73817.12.2013
تهديد السلم االجتماعي واالنضمام لتنظيم محظور والتعدي علي 

االمن وقطع طريق
العام الدراسي 17/12/20132013/2014

رقم 7146 اداري اول اسيوط 2013جامعة أسيوطاحمد محمد عبد المقصودأحداث محيط جامعة اسيوط 73917.12.2013
تهديد السلم االجتماعي واالنضمام لتنظيم محظور والتعدي علي 

االمن وقطع طريق
العام الدراسي 17/12/20132013/2014

رقم 7146 اداري اول اسيوط 2013جامعة أسيوطاسالم غريب عبد الحميدأحداث محيط جامعة اسيوط 74017.12.2013
تهديد السلم االجتماعي واالنضمام لتنظيم محظور والتعدي علي 

االمن وقطع طريق
العام الدراسي 17/12/20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة المنوفيةاحمد عادل حمدانأحداث جامعة المنوفية . كلية الهندسة 7413.12.2013
اقتحام مبني المخابرات وكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة علي 

المبني
العام الدراسي 03.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة المنوفيةياسر سعود محمدأحداث جامعة المنوفية . كلية الهندسة 7423.12.2013
اقتحام مبني المخابرات وكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة علي 

المبني
العام الدراسي 03.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة المنوفيةمحمد جابر وردأحداث جامعة المنوفية . كلية الهندسة 7433.12.2013
اقتحام مبني المخابرات وكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة علي 

المبني
العام الدراسي 03.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة المنوفيةعبد هللا الجنديأحداث جامعة المنوفية . كلية الهندسة 7443.12.2013
اقتحام مبني المخابرات وكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة علي 

المبني
العام الدراسي 03.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة المنوفيةمحمود عبد الفتاح الجرفأحداث جامعة المنوفية . كلية الهندسة 7453.12.2013
اقتحام مبني المخابرات وكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة علي 

المبني
العام الدراسي 03.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة المنوفيةعلي فوزي علي صقرأحداث جامعة المنوفية . كلية الهندسة 7463.12.2013
اقتحام مبني المخابرات وكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة علي 

المبني
العام الدراسي 03.12.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة المنوفيةاحمد العز بالتايبأحداث جامعة المنوفية . كلية الهندسة 7473.12.2013
اقتحام مبني المخابرات وكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة علي 

المبني
العام الدراسي 03.12.20132013/2014

748
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 19.3.2014 قضية 

1671
رقم 1671 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرأحمد عبد الرحمن رمضان عبد الرحمن

االنضمام لجماعة ارهابية واثارة الشغب والبلطجة والتجمهر 
والتظاهر بدون تصريح ومقاومة السلطات وإتالف الممتلكات العامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19/03/20142013/2014

749
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 19.3.2014 قضية 

1671
رقم 1671 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرأحمد محمد نور الدين محمد السيد

االنضمام لجماعة ارهابية واثارة الشغب والبلطجة والتجمهر 
والتظاهر بدون تصريح ومقاومة السلطات وإتالف الممتلكات العامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19/03/20142013/2014



750
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 19.3.2014 قضية 

1671
رقم 1671 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد خالد محمد أحمد

االنضمام لجماعة ارهابية واثارة الشغب والبلطجة والتجمهر 
والتظاهر بدون تصريح ومقاومة السلطات وإتالف الممتلكات العامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19/03/20142013/2014

751
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 19.3.2014 قضية 

1671
رقم 1671 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمد صالح محمد أبو العطا

االنضمام لجماعة ارهابية واثارة الشغب والبلطجة والتجمهر 
والتظاهر بدون تصريح ومقاومة السلطات وإتالف الممتلكات العامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19/03/20142013/2014

752
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 19.3.2014 قضية 

1671
رقم 1671 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعمر حسام الدين عيسى غريب

االنضمام لجماعة ارهابية واثارة الشغب والبلطجة والتجمهر 
والتظاهر بدون تصريح ومقاومة السلطات وإتالف الممتلكات العامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19/03/20142013/2014

753
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 19.3.2014 قضية 

2023
رقم 2023 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمحمود محمد علي ابراهيم جادوا

االنضمام لجماعة ارهابية واثارة الشغب والبلطجة والتجمهر 
والتظاهر بدون تصريح ومقاومة السلطات وإتالف الممتلكات العامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 19/03/20142013/2014

العام الدراسي 12.09.20142014/2015التظاهر على خالف القانون واإلنضمام لجماعة محظورةلم يتم التوصل إليةجامعة المنوفيةعلي حسين راضي754
العام الدراسي 12.09.20142014/2015التظاهر على خالف القانون واإلنضمام لجماعة محظورةلم يتم التوصل إليةجامعة المنوفيةعبد الرازق عبد القدوس طارق755
العام الدراسي 12.09.20142014/2015التظاهر على خالف القانون واإلنضمام لجماعة محظورةلم يتم التوصل إليةجامعة المنوفيةمصطفى الحسيني طبور756
العام الدراسي 2/24/20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6623جامعة الفيوممحمد أحمد سعدي757
العام الدراسي 2/24/20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6623جامعة الفيوميوسف مكاوي758
العام الدراسي 2/24/20152014/2015لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 6623جامعة الفيومأحمد سميح759

رقم 6624 لسنة 2015 إداري قسم شرطة بندر الفيومجامعة الفيومعثمان حسن عثمان760
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 2/25/20152014/2015

رقم 6624 لسنة 2015 إداري قسم شرطة بندر الفيومجامعة الفيوممحمد خالد محمد761
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 2/25/20152014/2015

رقم 6624 لسنة 2015 إداري قسم شرطة بندر الفيومجامعة الفيوممحمود السيد محمود762
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 2/25/20152014/2015

رقم 6624 لسنة 2015 إداري قسم شرطة بندر الفيومجامعة الفيومعبد الباسط شاهين عبد الباسط763
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 2/25/20152014/2015

رقم 6624 لسنة 2015 إداري قسم شرطة بندر الفيومجامعة الفيوممحمد خالد بدوي764
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 2/25/20152014/2015

العام الدراسي 20/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 355 اداري ثان الزقازيق 2014جامعة الزقازيقمحمد السيد أحمد محمد الشحاتأحداث جامعة الزقازيق 76520.1.2014
العام الدراسي 20/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 355 اداري ثان الزقازيق 2014جامعة الزقازيقأنس ذكى نصر الدين عكاشةأحداث جامعة الزقازيق 76620.1.2014
العام الدراسي 20/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 355 اداري ثان الزقازيق 2014جامعة الزقازيقيحيى السيد محمد متوليأحداث جامعة الزقازيق 76720.1.2014
العام الدراسي 20/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 355 اداري ثان الزقازيق 2014جامعة الزقازيقعبدهللا شعبان على محمدأحداث جامعة الزقازيق 76820.1.2014
العام الدراسي 20/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 355 اداري ثان الزقازيق 2014جامعة الزقازيقأنس عبدهللا حسن حالوةأحداث جامعة الزقازيق 76920.1.2014
العام الدراسي 20/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 355 اداري ثان الزقازيق 2014جامعة الزقازيقسعد محمدأحداث جامعة الزقازيق 77020.1.2014
العام الدراسي 20/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 355 اداري ثان الزقازيق 2014جامعة الزقازيقعبدالرحمن محيىأحداث جامعة الزقازيق 77120.1.2014
العام الدراسي 03.09.20152014/2015االنضمام لجماعة محظورة أسست على خالف القانون لم يتم التوصل إليةجامعة المنوفيةعمر عادل772
ةحذيفة عمران773 اف آ لم يتم التوصل إليةجامعة المنوف العام الدراسي 03.03.20162015/2016حرق 

رقم 7253 اداري باب شرق 2013جامعة اإلسكندريةنور الدين محمد طه احمدأحداث جامعة إلسكندرية 77420.9.2013

االنضمام لعصابة ارهابية وشروع في قتل وحيازة اسلحة نارية 
وبيضاء ومنشورات تحرض على الجيش والشرطة والتعدي على 
المواطنين االمنين ومقاومة سلطات وقطع الطريق وتعطيل المرور 

وتخريب ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 20/09/20132013/2014

رقم 7253 اداري باب شرق 2013جامعة اإلسكندريةناصر حسن علي حسنأحداث جامعة إلسكندرية 77520.9.2013

االنضمام لعصابة ارهابية وشروع في قتل وحيازة اسلحة نارية 
وبيضاء ومنشورات تحرض على الجيش والشرطة والتعدي على 
المواطنين االمنين ومقاومة سلطات وقطع الطريق وتعطيل المرور 

وتخريب ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 20/09/20132013/2014

رقم 7253 اداري باب شرق 2013جامعة اإلسكندريةيوسف محمد نجيب ابراهيمأحداث جامعة إلسكندرية 77620.9.2013

االنضمام لعصابة ارهابية وشروع في قتل وحيازة اسلحة نارية 
وبيضاء ومنشورات تحرض على الجيش والشرطة والتعدي على 
المواطنين االمنين ومقاومة سلطات وقطع الطريق وتعطيل المرور 

وتخريب ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 20/09/20132013/2014



رقم 7253 اداري باب شرق 2013جامعة اإلسكندريةاحمد محمد عباس ابراهيمأحداث جامعة إلسكندرية 77720.9.2013

االنضمام لعصابة ارهابية وشروع في قتل وحيازة اسلحة نارية 
وبيضاء ومنشورات تحرض على الجيش والشرطة والتعدي على 
المواطنين االمنين ومقاومة سلطات وقطع الطريق وتعطيل المرور 

وتخريب ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 20/09/20132013/2014

رقم 7253 اداري باب شرق 2013جامعة اإلسكندريةمحمود ممدوح احمد محمدأحداث جامعة إلسكندرية 77820.9.2013

االنضمام لعصابة ارهابية وشروع في قتل وحيازة اسلحة نارية 
وبيضاء ومنشورات تحرض على الجيش والشرطة والتعدي على 
المواطنين االمنين ومقاومة سلطات وقطع الطريق وتعطيل المرور 

وتخريب ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 20/09/20132013/2014

رقم 7253 اداري باب شرق 2013جامعة اإلسكندريةخالد محمد احمد سالمأحداث جامعة إلسكندرية 77920.9.2013

االنضمام لعصابة ارهابية وشروع في قتل وحيازة اسلحة نارية 
وبيضاء ومنشورات تحرض على الجيش والشرطة والتعدي على 
المواطنين االمنين ومقاومة سلطات وقطع الطريق وتعطيل المرور 

وتخريب ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 20/09/20132013/2014

رقم 7253 اداري باب شرق 2013جامعة اإلسكندريةمحمد عبد الرازق عطية حسنينأحداث جامعة إلسكندرية 78020.9.2013

االنضمام لعصابة ارهابية وشروع في قتل وحيازة اسلحة نارية 
وبيضاء ومنشورات تحرض على الجيش والشرطة والتعدي على 
المواطنين االمنين ومقاومة سلطات وقطع الطريق وتعطيل المرور 

وتخريب ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 20/09/20132013/2014

رقم 7253 اداري باب شرق 2013جامعة اإلسكندريةخالد عبد الرحيم عبد الرازق احمدأحداث جامعة إلسكندرية 78120.9.2013

االنضمام لعصابة ارهابية وشروع في قتل وحيازة اسلحة نارية 
وبيضاء ومنشورات تحرض على الجيش والشرطة والتعدي على 
المواطنين االمنين ومقاومة سلطات وقطع الطريق وتعطيل المرور 

وتخريب ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 20/09/20132013/2014

رقم 7253 اداري باب شرق 2013جامعة اإلسكندريةمصطفى عامر عبد السالم عامرأحداث جامعة إلسكندرية 78220.9.2013

االنضمام لعصابة ارهابية وشروع في قتل وحيازة اسلحة نارية 
وبيضاء ومنشورات تحرض على الجيش والشرطة والتعدي على 
المواطنين االمنين ومقاومة سلطات وقطع الطريق وتعطيل المرور 

وتخريب ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 20/09/20132013/2014

رقم 7253 اداري باب شرق 2013جامعة اإلسكندريةاحمد شعبان عبد الحميدأحداث جامعة إلسكندرية 78320.9.2013

االنضمام لعصابة ارهابية وشروع في قتل وحيازة اسلحة نارية 
وبيضاء ومنشورات تحرض على الجيش والشرطة والتعدي على 
المواطنين االمنين ومقاومة سلطات وقطع الطريق وتعطيل المرور 

وتخريب ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 20/09/20132013/2014

رقم 7253 اداري باب شرق 2013جامعة اإلسكندريةاحمد محمد يوسفأحداث جامعة إلسكندرية 78420.9.2013

االنضمام لعصابة ارهابية وشروع في قتل وحيازة اسلحة نارية 
وبيضاء ومنشورات تحرض على الجيش والشرطة والتعدي على 
المواطنين االمنين ومقاومة سلطات وقطع الطريق وتعطيل المرور 

وتخريب ممتلكات عامة وخاصة

العام الدراسي 20/09/20132013/2014

العام الدراسي 27/11/20132013/2014التظاهر و التجمهر و تعطيل الطريق و تعطيل قانون التظاهرلم يتم التوصل إليةجامعة المنوفيةعمر محمد عبد الغني نصرأحداث جامعة المنوفية 78527.11.2013

786
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد عبد الفضيل سليم الغفار

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

787
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد عبد الفضيل سليم عبد الغفار

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

788
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمصطفي عزت محفوظ علي

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

789
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهريسري حسين عبد الموجود مهدي

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

790
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرطلعت احمد محمود لطفي

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

791
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرسيد محمد علي عبد القادر

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

792
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرشاكر حامد شاكر

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

793
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرخالد فتحي عبد النبي عاشور

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

794
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعمر عبد الجليل محمد

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

795
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد الرحمن محمد اليماني

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

796
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد الباهي علي محمد

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014



797
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد عبد الفتاح حسن مهشور

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

798
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمديح فرج فراج

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

799
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرحسن جمال حسن ابوحشاد

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

800
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد فوزي حسن عطية

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

801
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعالء حسن علي علي

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

802
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرحسام محمد حامد

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

803
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد جمال احمد السيد

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

804
أحداث المدينة الجامعية . االزهر . "اقتحام المدينة" 

21.11.2013 قضية 6397
رقم 6397 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرسامح فرج فرج ابو شعيشع

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

العام الدراسي 21/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 17305 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةاحمد ديابأحداث جامعة المنوفية 21.11.2013 قضية 80517305

806
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةمحمود سمير وهبة

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

807
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةمحمد شبل مرسى

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

808
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةبراء سمير السقا

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

809
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةمحمود هانى زناتى

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

810
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةعبد هللا محمد مرزوق

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

811
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةعبد الرحمن لبيب هندية

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

812
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةمحمود على إبراهيم عبد الوهاب

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

813
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةأحمد العزب عبد العزيز

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

814
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةالبراء كمال عبد الجواد

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

815
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةأنس جمال سعد خليفة

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

816
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةمحمود جمال الحنوتى

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

817
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةأنس سامى طه شرف

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

818
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةعمرو أحمد عبد العزيز محمد

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

819
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةمعاذ عبده عبد الحميد أبوميرة

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

820
أحداث جامعة المنوفية . كلية العلوم 21.11.2013 

قضية 17306
رقم 17306 جنح شبين الكوم 2013جامعة المنوفيةشيماء محمود الحديدى

االنضمام لتنظيم محظور واتالف ممتلكات عامة والتجمهر والتظاهر 
دون ترخيص وترويع المواطنين واثارة الفتن

العام الدراسي 21/11/20132013/2014

821
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 22.11.2013 قضية 

6428
رقم 6428 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد مصطفى احمد مصطفي

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 22/11/20132013/2014

822
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 22.11.2013 قضية 

6428
رقم 6428 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرطه السيد سعد

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 22/11/20132013/2014

823
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 22.11.2013 قضية 

6428
رقم 6428 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد خميس خميس

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 22/11/20132013/2014

824
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 22.11.2013 قضية 

6428
رقم 6428 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد على عبد الرازق

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 22/11/20132013/2014



825
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 22.11.2013 قضية 

6428
رقم 6428 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد سعد عبد الرحمن

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 22/11/20132013/2014

826
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 22.11.2013 قضية 

6428
رقم 6428 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمود محمد عبد الرحيم

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 22/11/20132013/2014

827
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 22.11.2013 قضية 

6428
رقم 6428 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد رمضان عبد المنعم

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 22/11/20132013/2014

828
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 22.11.2013 قضية 

6428
رقم 6428 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد حسن اسماعيل

االنضمام لتنظيم محظور وتخريب عمدي لممتلكات الدولة وتعطيل 
المرور واستعمال القوة والعنف

العام الدراسي 22/11/20132013/2014

829
أحداث جامعة االسكندرية . المجمع النظري 

23.1.2014
العام الدراسي 23/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 740 اداري باب شرق 2014جامعة اإلسكندريةمحمد مصطفى شعبان ابراهيم

830
أحداث جامعة االسكندرية . المجمع النظري 

23.1.2014
العام الدراسي 23/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 740 اداري باب شرق 2014جامعة اإلسكندريةصالح عادل عبد العظيم

831
أحداث جامعة االسكندرية . المجمع النظري 

23.1.2014
العام الدراسي 23/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 740 اداري باب شرق 2014جامعة اإلسكندريةاحمد رزق فتحي

832
أحداث جامعة االسكندرية . المجمع النظري 

23.1.2014
العام الدراسي 23/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 740 اداري باب شرق 2014جامعة اإلسكندريةطاهر رافت عبد الغنى

833
أحداث جامعة االسكندرية . المجمع النظري 

23.1.2014
العام الدراسي 23/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 740 اداري باب شرق 2014جامعة اإلسكندريةعبد هللا داود عبد هللا داوود

834
أحداث جامعة االسكندرية . المجمع النظري 

23.1.2014
العام الدراسي 23/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 740 اداري باب شرق 2014جامعة اإلسكندريةمحمود ابو القاسم احمد محمد

835
أحداث جامعة االسكندرية . المجمع النظري 

23.1.2014
العام الدراسي 23/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 740 اداري باب شرق 2014جامعة اإلسكندريةعبد الرحمن جمال عبد العليم

836
أحداث جامعة االسكندرية . المجمع النظري 

23.1.2014
العام الدراسي 23/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 740 اداري باب شرق 2014جامعة اإلسكندريةاحمد اشرف السيد مرسى

837
أحداث جامعة االسكندرية . المجمع النظري 

23.1.2014
العام الدراسي 23/01/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 740 اداري باب شرق 2014جامعة اإلسكندريةمصطفى محمد شعبان ابراهيم

العام الدراسي 10.12.20142014/2015االنضمام لجماعة إرهابيةلم يتم التوصل إليةجامعة أسيوطمحمد خالد إسماعيل838
العام الدراسي 10.12.20142014/2015االنضمام لجماعة إرهابيةلم يتم التوصل إليةجامعة أسيوطمحمد عبد هللا سيد839
العام الدراسي 10.12.20142014/2015االنضمام لجماعة إرهابيةلم يتم التوصل إليةجامعة أسيوطعمر عبد هللا سيد840
العام الدراسي 10.12.20142014/2015االنضمام لجماعة إرهابيةلم يتم التوصل إليةجامعة أسيوطمصطفى خالد إسماعيل عثمان841
العام الدراسي 30.12.20142014/2015إشعال النيران بأحد أكشاك الكهرباء بأسيوطلم يتم التوصل إليةجامعة أسيوطمحمود حمدان842
العام الدراسي 01.01.20152014/2015إشعال النيران بأحد أكشاك الكهرباء بأسيوطلم يتم التوصل إليةجامعة أسيوطأحمد يحيى غانم843
العام الدراسي 01.06.20152014/2015إشعال النيران بأحد أكشاك الكهرباء بأسيوطلم يتم التوصل إليةجامعة أسيوطمحمو عز العرب844
العام الدراسي 01.10.20152014/2015إشعال النيران بأحد أكشاك الكهرباء بأسيوطلم يتم التوصل إليةجامعة أسيوطإسالم ثابت محروس845

846
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرامنه ياسر محمود

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

العام الدراسي 24/12/20132013/2014

847
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرفاطمة طارق طلعت

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

العام الدراسي 24/12/20132013/2014

848
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراسماء حمدي عبد الستار

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

849
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراالء السيد محمود عبد الرحمن

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

850
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعفاف احمد عمر حسين هادي

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

851
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهررفيدة ابراهيم احمد علي

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

852
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرهنادي احمد محمود

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014



853
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد عصام عبده خليل

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

854
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراسالم محمود محمد مصطفي

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

855
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد عبد الجواد عبد الحكيم

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

856
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد عبد الرحمن عفان مراد

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

857
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرحسن احمد احمد حسن

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

858
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرشعبان محمود الصافي حسن

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

859
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرحسام صابر نعيم محمد

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

860
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد احمد محمد عبد الهادي

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

861
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد عادل احمد سعيد

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

862
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرصهيب سعيد عبد الوهاب

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

863
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 24.12.2013 

قضية 7332
رقم 7332 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد هللا سامي زكي الماحي

تظاهر بدون اخطار مع حمل اسلحة وغطاء الوجه واستخدام القوة 
والعنف وبلطجة وسرقة بالعنوة واتالف ممتلكات خاصة وعامة

معانا ورق القضيةالعام الدراسي 24/12/20132013/2014

العام الدراسي 25/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم ٣٣٨٦ اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةفوزى على يوسفأحداث جامعة المنصورة 86425.3.2014
العام الدراسي 25/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم ٣٣٨٦ اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةسليمان احمد سليمانأحداث جامعة المنصورة 86525.3.2014
العام الدراسي 25/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم ٣٣٨٦ اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةاسالم محمود السيد احمدأحداث جامعة المنصورة 86625.3.2014
العام الدراسي 25/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم ٣٣٨٦ اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةمعتز السقا ابراهيم السقاأحداث جامعة المنصورة 86725.3.2014
العام الدراسي 25/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم ٣٣٨٦ اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةاحمد بركات احمدأحداث جامعة المنصورة 86825.3.2014
العام الدراسي 25/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم ٣٣٨٦ اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةعبد الرحمن ابراهيم محمودأحداث جامعة المنصورة 86925.3.2014
العام الدراسي 25/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم ٣٣٨٦ اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةياسر احمد فتحى احمد الشالأحداث جامعة المنصورة 87025.3.2014
العام الدراسي 25/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم ٣٣٨٦ اداري اول المنصورة 2014جامعة المنصورةمحمد السيد احمد السباعىأحداث جامعة المنصورة 87125.3.2014

872
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 26.12.2013 قضية 

7380
رقم 7380 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرحمادة يوسف حمادة

تظاهر بدون اخطار واتالف ممتلكات عامة وتجمهر وبلطجة وتعدي 
علي االمن

العام الدراسي 26/12/20132013/2014

873
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 26.12.2013 قضية 

7380
رقم 7380 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرأحمد رمضان يوسف

تظاهر بدون اخطار واتالف ممتلكات عامة وتجمهر وبلطجة وتعدي 
علي االمن

العام الدراسي 26/12/20132013/2014

874
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 26.12.2013 قضية 

7380
رقم 7380 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدالرحمن أحمد

تظاهر بدون اخطار واتالف ممتلكات عامة وتجمهر وبلطجة وتعدي 
علي االمن

العام الدراسي 26/12/20132013/2014

875
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 26.12.2013 قضية 

7380
رقم 7380 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدالرحمن عيد

تظاهر بدون اخطار واتالف ممتلكات عامة وتجمهر وبلطجة وتعدي 
علي االمن

العام الدراسي 26/12/20132013/2014

876
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 26.12.2013 قضية 

7380
رقم 7380 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعلى طارق

تظاهر بدون اخطار واتالف ممتلكات عامة وتجمهر وبلطجة وتعدي 
علي االمن

العام الدراسي 26/12/20132013/2014

رقم 7385 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمود سالم عثمانأحداث المدينة الجامعية . االزهر 27.12 قضية 8777385
تظاهر بدون اخطار واتالف ممتلكات عامة وتجمهر وبلطجة وتعدي 

علي االمن
العام الدراسي 27/12/20132013/2014

رقم 7385 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعلي طارق علي محمدأحداث المدينة الجامعية . االزهر 27.12 قضية 8787385
تظاهر بدون اخطار واتالف ممتلكات عامة وتجمهر وبلطجة وتعدي 

علي االمن
العام الدراسي 27/12/20132013/2014

رقم 7385 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعمرو عبد الحي عبد الرحمنأحداث المدينة الجامعية . االزهر 27.12 قضية 8797385
تظاهر بدون اخطار واتالف ممتلكات عامة وتجمهر وبلطجة وتعدي 

علي االمن
العام الدراسي 27/12/20132013/2014



880
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 27.12.2013 

قضية 7390
العام الدراسي 27/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7390 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد عبد الرازق عبدالمجيد

881
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 27.12.2013 

قضية 7390
العام الدراسي 27/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7390 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد محمد عبدالعال حسن

882
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 27.12.2013 

قضية 7390
العام الدراسي 27/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7390 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد محمود احمد محمد

883
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 27.12.2013 

قضية 7390
العام الدراسي 27/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7390 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد زكريا السيد السيد

884
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 27.12.2013 

قضية 7390
العام الدراسي 27/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7390 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراسالم سعيد محمد بحيرى

885
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 27.12.2013 

قضية 7390
العام الدراسي 27/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7390 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد فايز عطية محمد فرج

886
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 27.12.2013 

قضية 7390
العام الدراسي 27/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7390 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد على عبدالشافى

887
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 27.12.2013 

قضية 7390
العام الدراسي 27/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7390 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد سعيد ابراهيم راغب

888
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 27.12.2013 

قضية 7390
العام الدراسي 27/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7390 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد مصطفى عبدالفضيل مصطفى

889
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 27.12.2013 

قضية 7390
العام الدراسي 27/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7390 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرشعبان احمد عبدالحميد طلبة

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرصهيب سعيد عبد الوهابأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 89028.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعمر فاروق محمد علىأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 89128.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهركريم على يوسفأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 89228.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعبد العليم عبد الصمد عبد هللاأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 89328.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمصطفى سعد أبو السعودأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 89428.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمحمد سعد أبو السعودأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 89528.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمحمد سعيد مهدىأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 89628.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرسليمان غريب سليمانأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 89728.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعبد الرحمن زيادى عبد الغفارأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 89828.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرشريف سيد عبد الستارأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 89928.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهررمضان جمعه سيدأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 90028.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرإسالم أحمد عبد العظيمأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 90128.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرأحمد سعيد عبد المؤمنأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 90228.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعبد هللا سعد نور الدينأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 90328.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعبد الرحمن ابراهيم رمضانأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 90428.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرالسيد طالل على عطيهأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 90528.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمحمد سيد شعبانأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 90628.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعمير مصطفى بشيرأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 90728.12.2013



العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعلى احممد محمد المهدىأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 90828.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمحفوظ مجدى محفوظأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 90928.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعمر طه ابو المجدأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 91028.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمحمد طه عبد التوابأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 91128.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمحمد عيد محمد عبد العليمأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 91228.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعمر محمد كمالأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 91328.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهراحمد عادل محمد رمضانأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 91428.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمعاذ عبد هللا قطب محمودأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 91528.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهراحمد عيد ربيع محمدأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 91628.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهراسالم وجيه امين سيدأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 91728.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرهشام محمد محمدأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 91828.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمحمد ابراهيم عبد الوهابأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 91928.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرهانى محمود سليمانأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 92028.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهراحمد جمال محمد طارقأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 92128.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعبد هللا سعد محمدأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 92228.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهررجائى احمد السيدأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 92328.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمحمد سعيد سيدأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 92428.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهراحمد مصطفى حسنأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 92528.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهروليد محمد حسنأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 92628.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرمحمود ناصف محمودأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 92728.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرانس هشام ذكى المصرىأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 92828.12.2013

العام الدراسي 28/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 8838 جنح الجمالية 2013جامعة األزهرعماد حمدى كاملأحداث جامعة االزهر . فرع الدراسة 92928.12.2013

العام الدراسي 23/11/20132013/2014التعدي علي االمن وقطع طريق وتوزيع منشورات ضد الجيشلم يتم التوصل إليةجامعة بنهاعمرو محمد عبد العظيم عفيفيأحداث جامعة بنها 93023.11.2013

العام الدراسي 23/11/20132013/2014التعدي علي االمن وقطع طريق وتوزيع منشورات ضد الجيشلم يتم التوصل إليةجامعة بنهاوليد عبد هللا اسماعيل عطيهأحداث جامعة بنها 93123.11.2013

العام الدراسي 23/11/20132013/2014التعدي علي االمن وقطع طريق وتوزيع منشورات ضد الجيشلم يتم التوصل إليةجامعة بنهامحمد عبد الرازق محمد عليأحداث جامعة بنها 93223.11.2013

العام الدراسي 23/11/20132013/2014التعدي علي االمن وقطع طريق وتوزيع منشورات ضد الجيشلم يتم التوصل إليةجامعة بنهامحمد علي عبد الحميد صالحأحداث جامعة بنها 93323.11.2013

العام الدراسي 23/11/20132013/2014التعدي علي االمن وقطع طريق وتوزيع منشورات ضد الجيشلم يتم التوصل إليةجامعة بنهاوليد محمد عبد السالمأحداث جامعة بنها 93423.11.2013

العام الدراسي 23/11/20132013/2014التعدي علي االمن وقطع طريق وتوزيع منشورات ضد الجيشلم يتم التوصل إليةجامعة بنهاايمن قنديلأحداث جامعة بنها 93523.11.2013



936
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرابراهيم عسران ابراهيم على برغوت

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

937
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرابراهيم محمد عرفة عبدالعزيز الوكيل

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

938
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرابو زيد بليغ ابو زيد

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

939
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد الدسوقى محمد على 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

940
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد سمير محمد على

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

941
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد عمر السيد عمر

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

942
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد كمال ابراهيم

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

943
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد محمد احمد عبدالمنعم 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

944
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد محمد اسماعيل عبدالرحمن 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

945
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد محمد حنفي احمد

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

946
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد وجيه ابراهيم بدوي

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

947
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرالسيد اسماعيل محمود حسن

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

948
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرامير انور عبدامقصود احمد 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

949
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرانس اسامة محمد بدير 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

950
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرانس حمدى

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

951
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرحسام فهمى حسن محمد 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

952
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرحسن على عبدالعظيم عبدالرحمن 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

953
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرخالد احمد راضى صايم 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

954
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهررمضان محمد عمر حسين

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

955
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرزكريا محمد محمود مكاوى 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

956
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرزياد محمد حسين عبدالعويز

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

957
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرسعد اسماعيل محمد سعد

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

958
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرصبحي محمد ربيع محمود

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

959
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرصفوت عبد الفتاح محمد

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

960
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد هللا كمال عليوة

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

961
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدالرحمن المصرى حسين على

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

962
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدالرحمن حسنى سيد مرسى 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

963
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدالرحمن رمضان رجب محمد 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014



964
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدالرحمن سالمة محمد سالم 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

965
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدالرحمن عمر سعد عمر

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

966
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدالفتاح نوفيق جالل راشد 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

967
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدهللا صالح عبدهللا ابراهيم عبدالهاى 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

968
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدالمجيد محمود عبدالمجيد متولى

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

969
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعالء محمد عباس محمد 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

970
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعلى جاد السيد على 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

971
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعلي حسين صابر

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

972
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعمار عاطف عبدالعال طايل تجارة

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

973
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعمر عطية محمد عطية 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

974
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعمرو عبدهللا عليان مفتاح 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

975
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرفتحي احمد فتحي احمد

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

976
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهركريم اشرف محمد 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

977
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد اسالم

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

978
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد االدهم

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

979
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد جمال عبدالحميد توفيق

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

980
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد حمدى

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

981
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد سيد احمد الزملوط

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

982
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد شحاتة احمد شحاتة 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

983
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد عبدالفتاح سند عبدالفتاح 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

984
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد علي منتصر علي عالم

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

985
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد لملوم عبد العزيز

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

986
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد مجدى محمد محمود عيد 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

987
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد محمود بسيونى عيد

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

988
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمصطفى احمد حسن عبدالمحسن 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

989
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمصطفى صبرى مصطفى حامد 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

990
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمصطفى على شعبان عبدالعزيز 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014

991
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 29.12.2013 قضية 

7452
رقم 7452 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرياسر حسين ابراهيم حسين 

البلطجة والعنف، وقطع طريق وتظاهر بدون اخطار وتعدي علي 
االمن واستعمال القوة والعنف وتخريب ممتلكات عامة

العام الدراسي 29/12/20132013/2014



992
حملة أمنية عشية بدأ الدراسة بالعام الدراسي 

2014/2015
لم يتم التوصل إليةجامعة حلوانإبراهيم جمال

 إدارة منظمة أسست على خالف أحكام القانون وهي "حركة طالب .1
،"ضد االنقالب

 الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومؤسسات الدولة والسلطات
العامة واإلضرار بالوحدة الوطنية

 وقد ُروج لها من خالل موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" مع
إحراز محرزات ترويًجا لها

 متهم بنشر صور ورسومات على موقع التواصل االجتماعي .2
 فيس بوك" على صفحة طالب ضد االنقالب يصور غير الحقيقة من"

.شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة
 متهم بتنظيم تظاهرة هو و آخرين في إطار الحرم الجامعي بكلية .3
 الهندسة جامعة حلوان دون إخطار الجهة اإلدارية المختصة بذلك

.قانونًا
.متهم بارتداء أغطية إلخفاء المالمح .4

العام الدراسي 11.10.20142014/2015

993
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 30.3.2014 محضر 

2155
رقم 2155 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرخبيوف . م . م . روسي الجنسية

إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والتظاهر بدون تصريح وإتالف 
ممتلكات واالنضمام الى جماعة إرهابية مسلحة

العام الدراسي 30/03/20142013/2014

994
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 30.3.2014 محضر 

2155
رقم 2155 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرمازن . م . ا

إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والتظاهر بدون تصريح وإتالف 
ممتلكات واالنضمام الى جماعة إرهابية مسلحة

العام الدراسي 30/03/20142013/2014

995
أحداث المدينة الجامعية . االزهر 30.3.2014 محضر 

2155
رقم 2155 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعبد الرحمن . س . ج

إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والتظاهر بدون تصريح وإتالف 
ممتلكات واالنضمام الى جماعة إرهابية مسلحة

العام الدراسي 30/03/20142013/2014

996
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 30.3.2014 محضر 

2177
العام الدراسي 30/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2177 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراحمد رمضان حافظ مسعود

997
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 30.3.2014 محضر 

2177
العام الدراسي 30/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2177 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهراسالم السيد ابراهيم حشاد 

998
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 30.3.2014 محضر 

2177
العام الدراسي 30/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2177 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرطه على عبد المنعم عبد المجيد

999
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 30.3.2014 محضر 

2177
العام الدراسي 30/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2177 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعبدهللا عاطف المحمودى عبد الشافى

1000
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 30.3.2014 محضر 

2177
العام الدراسي 30/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2177 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعلى عبد الحميد النجومنى

1001
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 30.3.2014 محضر 

2177
العام الدراسي 30/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2177 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعمر محمد عبد الرحمن سلطان

1002
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 30.3.2014 محضر 

2177
العام الدراسي 30/03/20142013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 2177 جنح ثان مدينة نصر 2014جامعة األزهرعواد حمزة عواد عبد الباري

1003
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرابراهيم فتحي الروبي ابو هشيمه

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1004
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرمحمود أحمد السيد أحمد السيد

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1005
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرإسالم صبري فاروق عمران

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1006
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرمحمد عبد الحي صالح صميده

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1007
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرابراهيم عبد الرحمن عبد الرحمن احمد

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1008
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرعبد ربه ابراهيم خميس مؤمن

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1009
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرعبد الحميد ابراهيم محمد ابراهيم

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1010
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرمحمد عبد هللا يوسف المسير الثالثة

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1011
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرمحمد نادي عبد الحكيم احمد الثالثة

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1012
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرمحمود جمال احمد محمد

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1013
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرعبد هللا حسب هللا عباس حميدة

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات



1014
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرعبد الرحمن محمد شعبان عبد الحي

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1015
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهربهاء محمد احمد اسماعيل

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1016
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
Emre Gurbuz . جامعة األزهرأمرة جربوز

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1017
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرمحمد أبو الفتح محمد المالح

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1018
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرأحمد محمد برايا زاخر

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1019
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرحسين عبد القادر حسين عمران

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1020
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرعبد الرحمن محمد كامل محمد عبد الغني

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1021
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرمنير صبري محمد اسماعيل

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1022
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرمحمد فتحي عمر محمد

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1023
أحداث جامعة االزهر . الدراسة . المشيخة 

30.11.2013
جامعة األزهرطارق ابراهيم محمد العدوي

رقم 7792 اداري الجمالية 2013 والمقيدة برقم 
2212 جنايات الجمالية

العام الدراسي 30/11/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهامات

1024
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرابراهيم عبدالخالق حسن

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1025
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد ابراهيم احمد محمد

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1026
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراحمد محمد عبدالباقي محمد

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1027
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراسالم خلف عبد الراضي

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1028
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرحسين قاسم محمد علي 

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1029
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرسعد محمود

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1030
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرسيد محمد

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014



1031
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرشعراوي احمد شعراوي 

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1032
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرطه احمد محمد مصطفي 

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1033
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبد الرحمن الحسيني

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1034
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدالرازق ربيع محمد ابراهيم

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1035
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدالرحمن صالح السيد عبدهللا

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1036
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدالرحمن عبدالستار سيد 

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1037
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعبدالرحمن عبدهللا السيد علي 

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1038
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعلى صفوت على ابراهيم

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1039
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرعلي عبد الستار حسن 

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1040
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد احمد سليمان احمد ابراهيم 

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1041
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد جمال محمد فؤاد 

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014



1042
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد فتحي عبدالفتاح السيد 

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1043
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد كريم جمال شمروخ

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1044
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد هشام احمد

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1045
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمحمد يحيي محمد شهاوي 

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1046
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمسعد محمود سعد محمود 

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1047
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمصطفي حسني علي عبدالقوي 

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1048
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمصطفي ميمي

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة حلوانعبد الرحمن زيدان1049
ر - محاولة قلب  ض ع التظا ة - التح اب االنتماء لجماعة إر

م نظام الح
العام الدراسي 22.04.20162015/2016

1050
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنين 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهريوسف علي عبد المطلب عبد المقصود

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1051
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنات 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرهاجر محمد محمد محمد

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1052
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنات 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرريهام عز العرب عبدهللا خليل

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1053
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنات 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرهند أمجد مصطفى كمال

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014



1054
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنات 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرتسنيم احمد محمود محمد

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1055
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنات 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمروة محمود محمد فريد

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1056
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنات 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرسلسبيل حسن الغرباوى

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1057
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنات 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراالء احمد جمال الدين حسن

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1058
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنات 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهراسالم جمال رحيل عبدهللا

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

1059
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر . بنات 

30.12.2013 قضية 7458
رقم 7458 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرساره محمد عبدالعال

اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة واالنضمام الي عصابة ارهابية 
مسلحة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وحيازة مفرقعات واتالف 
الممتلكات العامة والخاصة وحرق مباني جامعة االزهر وتعطيل 

المرور والتعدي علي االمن ومقاومة السلطات والتظاهر بدون اخطار

العام الدراسي 30/12/20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة دمياطمحمد يوسف عيدأحداث تربية دمياط 10604.11.2013
التحريض علي اعمال العنف، واثارة الشغب والتعدي علي المنشات 

العامة
العام الدراسي 04.11.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة دمياطخالد سعد عبد هللاأحداث تربية دمياط 10614.11.2013
التحريض علي اعمال العنف، واثارة الشغب والتعدي علي المنشات 

العامة
العام الدراسي 04.11.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة دمياطخالد سراج الدينأحداث تربية دمياط 10624.11.2013
التحريض علي اعمال العنف، واثارة الشغب والتعدي علي المنشات 

العامة
العام الدراسي 04.11.20132013/2014

1063
أحداث جامعة االزهر . اسيوط 30.12.2013 قضية 

6280
العام الدراسي 30/12/20132013/2014االنضمام لجماعة ارهابية ومقاومة السلطات واتالف سيارة شرطةرقم 6280 اداري ثان اسيوط 2013جامعة األزهرعبد الرحمن محمد السيد

1064
أحداث جامعة االزهر . اسيوط 30.12.2013 قضية 

6280
العام الدراسي 30/12/20132013/2014االنضمام لجماعة ارهابية ومقاومة السلطات واتالف سيارة شرطةرقم 6280 اداري ثان اسيوط 2013جامعة األزهرعمر عبده رشاد

لم يتم التوصل إليةجامعة دمياطمعاذ احمد مختار النجارأحداث تربية دمياط 10654.11.2013
التحريض علي اعمال العنف، واثارة الشغب والتعدي علي المنشات 

العامة
العام الدراسي 04.11.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة دمياطاحمد محمد مختار زيانأحداث تربية دمياط 10664.11.2013
التحريض علي اعمال العنف، واثارة الشغب والتعدي علي المنشات 

العامة
العام الدراسي 04.11.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة دمياطمحمود محمد فتحي العترأحداث تربية دمياط 10674.11.2013
التحريض علي اعمال العنف، واثارة الشغب والتعدي علي المنشات 

العامة
العام الدراسي 04.11.20132013/2014

لم يتم التوصل إليةجامعة دمياطاحمد عبد الناصر قويمةأحداث تربية دمياط 10684.11.2013
التحريض علي اعمال العنف، واثارة الشغب والتعدي علي المنشات 

العامة
العام الدراسي 04.11.20132013/2014

1069
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 31.12.2013 

قضية 7498
العام الدراسي 31/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7498 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمعاذ محمود احمد السيد

1070
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 31.12.2013 

قضية 7498
العام الدراسي 31/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7498 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرنبيل محمد سالم ابراهيم

1071
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 31.12.2013 

قضية 7498
العام الدراسي 31/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7498 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمعاذ ضياء متولي احمد

1072
أحداث جامعة االزهر . مدينة نصر 31.12.2013 

قضية 7498
العام الدراسي 31/12/20132013/2014لم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 7498 جنح ثان مدينة نصر 2013جامعة األزهرمعاذ رضا محمد احمد البرماوي



جامعة األزهرسلمان محمد زكريا فؤادأحداث جامعة االزهر . المنصورة1073
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرمحمد رزق محمود اشربينىأحداث جامعة االزهر . المنصورة1074
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرالسيد حسين السيد أبوسعدأحداث جامعة االزهر . المنصورة1075
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرمصطفي محمد مصطفي حسونةأحداث جامعة االزهر . المنصورة1076
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرأحمد ابراهيم السيد ابراهيمأحداث جامعة االزهر . المنصورة1077
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرمحمد طارق عبدالعاطي جعفرأحداث جامعة االزهر . المنصورة1078
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرأحمد رفعت ابراهيم عليأحداث جامعة االزهر . المنصورة1079
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرمحمد طلعت ابراهيم الصيادأحداث جامعة االزهر . المنصورة1080
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرمحمد احمد ابوزيد اسماعيلأحداث جامعة االزهر . المنصورة1081
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرحامد مسعد علي البناأحداث جامعة االزهر . المنصورة1082
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرابراهيم محمد احمد العوضيأحداث جامعة االزهر . المنصورة1083
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرمحمد عبدالسالم محمد محمدأحداث جامعة االزهر . المنصورة1084
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرإمام السيد إمام السروجيأحداث جامعة االزهر . المنصورة1085
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرأحمد ناجي محمد الخوليأحداث جامعة االزهر . المنصورة1086
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهراسامة السيد اسماعيل عبدالحيأحداث جامعة االزهر . المنصورة1087
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرعبدالكريم لطفي عبدالكريمأحداث جامعة االزهر . المنصورة1088
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهراحمد حمدي احمد السيدأحداث جامعة االزهر . المنصورة1089
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرعادل انيس محمد انيسأحداث جامعة االزهر . المنصورة1090
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرابراهيم محمد السيد االحولأحداث جامعة االزهر . المنصورة1091
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرمحمد يوسف عبدالحليمأحداث جامعة االزهر . المنصورة1092
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرأحمد شكري عبدالحكيم وفاأحداث جامعة االزهر . المنصورة1093
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهراحمد صبريأحداث جامعة االزهر . المنصورة1094
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهراشرف النقراشيأحداث جامعة االزهر . المنصورة1095
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

جامعة األزهرمحمد رفعت ابراهيم عليأحداث جامعة االزهر . المنصورة1096
رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٢٠١٣ أول المنصورة

٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب
تظاهر دون ترخيص واحتالل منشاة عامة وارهاب الطالب واالمن 

واتالف ممتلكات عامة واالنضمام لجماعة ارهابية
العام الدراسي 29.12.20132013/2014

تم الحكم عليهم بالحبس 5 
سنوات

لم يتم التوصل إليةجامعة طنطاأحمد أبو ليلة1097
السلم العام داخل الجامعة  - االنتماء لجماعة محظورة -  ار  اإل

ر داخل الجامعة التظا
العام الدراسي 17.04.20162015/2016

لم يتم التوصل إليةجامعة طنطاإبراهيم سمير1098
السلم العام داخل الجامعة  - االنتماء لجماعة محظورة -  ار  اإل

ر داخل الجامعة التظا
العام الدراسي 17.04.20162015/2016

لم يتم التوصل إليةجامعة طنطاعبد الرحمن سمير1099
السلم العام داخل الجامعة  - االنتماء لجماعة محظورة -  ار  اإل

ر داخل الجامعة التظا
العام الدراسي 17.04.20162015/2016

رقم 11084 و 4015 كلي اسيوط 2014جامعة األزهراحمد على محمود عبداللطيفأحداث جامعة االزهر . اسيوط1100
االنضمام لجماعة محظورة وتظاهر بدون تصريح وحيازة مطبوعات 

تحريضية ومقاومة السلطات ومنع موظفين عموميين من تادية 
عملهم

العام الدراسي 2013/2014غير محدد



رقم 11084 و 4015 كلي اسيوط 2014جامعة األزهرسويفى على محمودأحداث جامعة االزهر . اسيوط1101
االنضمام لجماعة محظورة وتظاهر بدون تصريح وحيازة مطبوعات 

تحريضية ومقاومة السلطات ومنع موظفين عموميين من تادية 
عملهم

العام الدراسي 2013/2014غير محدد

رقم 11084 و 4015 كلي اسيوط 2014جامعة األزهرعبد الحافظ عبدالنبى عبدالحافظأحداث جامعة االزهر . اسيوط1102
االنضمام لجماعة محظورة وتظاهر بدون تصريح وحيازة مطبوعات 

تحريضية ومقاومة السلطات ومنع موظفين عموميين من تادية 
عملهم

العام الدراسي 2013/2014غير محدد

رقم 11084 و 4015 كلي اسيوط 2014جامعة األزهرعبد اللطيف حسن عبداللطيفأحداث جامعة االزهر . اسيوط1103
االنضمام لجماعة محظورة وتظاهر بدون تصريح وحيازة مطبوعات 

تحريضية ومقاومة السلطات ومنع موظفين عموميين من تادية 
عملهم

العام الدراسي 2013/2014غير محدد

رقم 11084 و 4015 كلي اسيوط 2014جامعة األزهرعبدهللا احمد عبدهللاأحداث جامعة االزهر . اسيوط1104
االنضمام لجماعة محظورة وتظاهر بدون تصريح وحيازة مطبوعات 

تحريضية ومقاومة السلطات ومنع موظفين عموميين من تادية 
عملهم

العام الدراسي 2013/2014غير محدد

رقم 11084 و 4015 كلي اسيوط 2014جامعة األزهرعمر صبحى عبد هللا محمد نصرأحداث جامعة االزهر . اسيوط1105
االنضمام لجماعة محظورة وتظاهر بدون تصريح وحيازة مطبوعات 

تحريضية ومقاومة السلطات ومنع موظفين عموميين من تادية 
عملهم

العام الدراسي 2013/2014غير محدد

رقم 11084 و 4015 كلي اسيوط 2014جامعة األزهرمحمد احمد هاشمأحداث جامعة االزهر . اسيوط1106
االنضمام لجماعة محظورة وتظاهر بدون تصريح وحيازة مطبوعات 

تحريضية ومقاومة السلطات ومنع موظفين عموميين من تادية 
عملهم

العام الدراسي 2013/2014غير محدد

رقم 11084 و 4015 كلي اسيوط 2014جامعة األزهرمحمد سيد ابراهيمأحداث جامعة االزهر . اسيوط1107
االنضمام لجماعة محظورة وتظاهر بدون تصريح وحيازة مطبوعات 

تحريضية ومقاومة السلطات ومنع موظفين عموميين من تادية 
عملهم

العام الدراسي 2013/2014غير محدد

رقم 11084 و 4015 كلي اسيوط 2014جامعة األزهرمحمد عبد الناصر عالمأحداث جامعة االزهر . اسيوط1108
االنضمام لجماعة محظورة وتظاهر بدون تصريح وحيازة مطبوعات 

تحريضية ومقاومة السلطات ومنع موظفين عموميين من تادية 
عملهم

العام الدراسي 2013/2014غير محدد

رقم 11084 و 4015 كلي اسيوط 2014جامعة األزهرابراهيم عبداللطيفأحداث جامعة االزهر . اسيوط1109
االنضمام لجماعة محظورة وتظاهر بدون تصريح وحيازة مطبوعات 

تحريضية ومقاومة السلطات ومنع موظفين عموميين من تادية 
عملهم

العام الدراسي 2013/2014غير محدد

لسنة2015 57جامعة األزهرنجيب طارق نجيب1110
االنتماء إلى جماعة محظورة أسست على خالف مع أحكام القانون 

والدستور، واالشتراك مع آخرين في تظاهرة دون تصريح
العام الدراسي 2014/2015غير معروف

رقم 6624 لسنة 2015 إداري قسم شرطة بندر الفيومجامعة الفيومعثمان حسن عزيز1111
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 2014/2015غير معروف

رقم 6624 لسنة 2015 إداري قسم شرطة بندر الفيومجامعة الفيوممحمد خالد محمد1112
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 2014/2015غير معروف

رقم 6624 لسنة 2015 إداري قسم شرطة بندر الفيومجامعة الفيومعبد الباسط شاهين عبد الباسط1113
االنضمام لجماعة إرهابية، التظاهر بدون إذن، إتالف منشأت 
حكومية، واإلعتداء على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم

العام الدراسي 2014/2015غير معروف

العام الدراسي 2014/2015لم يتم التوصل إليةلم يتم التوصل إلى االتهاماترقم 4707 إداري الخانكةجامعة بنهامصطفى سيد منسي1114
العام الدراسي 2014/2015اإلنضمام لجماعة محظورةرقم 235 لسنة 2015جامعة أسيوطعلي محمد علي1115

رقم 3608 لسنة 2014 جنح أول مدينة نصرجامعة األزهربالل حسين شعبان محمد1116
إثارة الشغب، التجمهر واتالف ممتلكات عامة، حيازة مولوتوف 

وألعاب نارية، واالنضمام لجماعة إرهابية
العام الدراسي 02.06.20142013/2014

رقم 3608 لسنة 2014 جنح أول مدينة نصرجامعة األزهرمحمود طه محمود سعيد1117
إثارة الشغب، التجمهر واتالف ممتلكات عامة، حيازة مولوتوف 

وألعاب نارية، واالنضمام لجماعة إرهابية
العام الدراسي 02.06.20142013/2014

رقم 3608 لسنة 2014 جنح أول مدينة نصرجامعة األزهرعمر صالح نصر1118
إثارة الشغب، التجمهر واتالف ممتلكات عامة، حيازة مولوتوف 

وألعاب نارية، واالنضمام لجماعة إرهابية
العام الدراسي 02.06.20142013/2014

1119
أحداث جامعة عين شمس الذي قتل فيها الطالب محمد 

أيمن
رقم 3932 جنح الوايلي لسنة 2014جامعة عين شمسمحمد سعيد عبد العاطي

االشتراك في تظاهرة بدون إخطار، حيازة أسلحة، وذخائر أثناء 
التظاهر، استعراض القوة والتلويح باستخدام العنف.

العام الدراسي 13.05.20142013/2014

1120
أحداث جامعة عين شمس الذي قتل فيها الطالب محمد 

أيمن
رقم 3932 جنح الوايلي لسنة 2014جامعة عين شمسأحمد محمد عزت

االشتراك في تظاهرة بدون إخطار، حيازة أسلحة، وذخائر أثناء 
التظاهر، استعراض القوة والتلويح باستخدام العنف.

العام الدراسي 13.05.20142013/2014

1121
أحداث جامعة عين شمس الذي قتل فيها الطالب محمد 

أيمن
رقم 3932 جنح الوايلي لسنة 2014جامعة عين شمسأحمد رمضان إبراهيم

االشتراك في تظاهرة بدون إخطار، حيازة أسلحة، وذخائر أثناء 
التظاهر، استعراض القوة والتلويح باستخدام العنف.

العام الدراسي 13.05.20142013/2014

جامعة الزقازيقأحمد محمد فهمي1122
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة



جامعة الزقازيقإسالم إبراهيم محمد1123
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقعبد الرحمن إيماعيل محمد أحمد1124
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

1125torsdag 6. mars 2014جامعة الزقازيقعمر موسى السيد محمود
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

1126torsdag 24. oktober 2013جامعة الزقازيقعمر محمود أحمد الحوت
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

1127tirsdag 4. mars 2014جامعة الزقازيقمحمد سعيد محمد مرسي
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

1128torsdag 10. april 2014جامعة الزقازيقإبراهيم محمد إبراهيم عبد الفتاح
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقأحمد السيد يونس1129
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقأحمد جابر إبراهيم الحاج1130
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقأحمد خالد بهنسي1131
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقأحمد رمضان محمد متولي1132
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقأحمد قطب جودة محمد1133
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقأحمد محمد السيد علي إسماعيل1134
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقأحمد محمد جودة احمد1135
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقأحمد محمد محمود علي1136
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقأسامة السيد محمد محمد1137
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقإيهاب إبراهيم محمد عبد المنعم1138
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقإيهاب محمود إبراهيم شحاتة1139
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقحامد محمد شعبان أحمد1140
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقحمدي سلومة مرعي1141
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة



جامعة الزقازيقخالد محمود حسين1142
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقسليمان احمد سالم1143
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقعبد ارحمن أحمد وجية1144
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقعبد الرحمن حسن محمد حسين1145
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقعبد الشافي شحاتة محمد1146
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقعبد هللا حمادة محمود رمضان1147
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقعبد هللا شعبان علي محمود1148
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقعبد هللا علي رشدي علي1149
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقعبد هللا محمد إبراهيم1150
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقعلي أحمد هاشم1151
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقعلي محمد نجيب1152
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقعمر محمد عبد العزيز1153
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقمجدي فتي عبد المقصود1154
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقمحمد أحمد حسن زريق1155
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقمحمد السيد إبراهيم النجار1156
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقمحمد السيد قطب1157
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقمحمد جودة غنيم1158
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقمحمد سمير علي شافعي1159
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقمحمد فاروق عبد المجيد منصور1160
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة



جامعة الزقازيقمحمد ياسر عبد الرحمن محمد1161
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقمحمود عبد العليم محمد متولي1162
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقمحمود محمد حسن1163
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقمصطفى أحمد السيد متولي1164
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقمصطفى حسين عبد السالم1165
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقمصعب أحمد عبد الحميد1166
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقنشأت محمود عصام1167
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقياسر رشدي عبد الرحمن1168
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقأحمدي عبد السالم حمودة1169
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقأمير محمد بسام يوسف1170
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقياسر جابر إبراهيم الحاج1171
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
العام الدراسي 08.10.20132013/2014

السجن 5 سنوات ومراقبة 
مدة مماثلة

جامعة الزقازيقالسيد شعبان السيد عبد الحميد1172
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
براءةالعام الدراسي 08.10.20132013/2014

جامعة الزقازيقعبد هللا سليمان سيد أحمد محمد1173
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
براءةالعام الدراسي 08.10.20132013/2014

جامعة الزقازيقعلي حسن محمد سليمان1174
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
براءةالعام الدراسي 08.10.20132013/2014

جامعة الزقازيقمحمد عبد المنعم محمد عبد الباقي1175
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
براءةالعام الدراسي 08.10.20132013/2014

جامعة الزقازيقأمين محمد صالح عبد العزيز1176
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
براءةالعام الدراسي 08.10.20132013/2014

جامعة الزقازيقخالد زكي عبد الحميد1177
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
براءةالعام الدراسي 08.10.20132013/2014

جامعة الزقازيقخالد محمد سليم محمد1178
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
براءةالعام الدراسي 08.10.20132013/2014

جامعة الزقازيقعبد هللا محمد أحمد محمد1179
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
براءةالعام الدراسي 08.10.20132013/2014



جامعة الزقازيقعمرو سالم منصور الجندي1180
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
براءةالعام الدراسي 08.10.20132013/2014

جامعة الزقازيقعمرو محمد أحمد إسماعيل1181
رقم 15857 لسنة 2013 جنح ثان الزقازيق والمقيدة 

برقم 3557 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق
التجمهر وقطع طريق واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتالف 

ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات
براءةالعام الدراسي 08.10.20132013/2014



مالحظاتالعام الدراسيتاريخ صدور أو نشر القرارالعقوبةالكليةالجامعةاإلسمم

المتهم بالمشاركة في مقتل النائب العامالعام الدراسي 16.03.20162015/2016فصل نهائياللغات والترجمةجامعة االزهرمحمود األحمدي عبد الرحمن1
المتهم بالمشاركة في مقتل النائب العامالعام الدراسي 16.03.20162015/2016فصل نهائياللغات والترجمةجامعة االزهرمحمد أحمد السيد إبراهيم2
المتهم بالمشاركة في مقتل النائب العامالعام الدراسي 16.03.20162015/2016فصل نهائيأصول الدينجامعة االزهرأبو القاسم أحمد علي منصور3

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهروالء علي أحمد علي4
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهرريم عبد الجواد علي5
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهررقية محمد إبراهيم6
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهررحمة جابر السيد7
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهرأبرار محمود حسين8
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهرزينب محمد9
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهرسهيلة صالح10
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهرأسماء صبرة شحاتة11
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهرمنار رمضان محمد12
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهرسلمى محمد السيد محمد13
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهرنفين مجدي جمال14
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهرإيمان عادل عبد الوهاب15
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهرتسنيم عادل عبد الوهاب16
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهررحمة حسن محمد زايد17
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم

العام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة االزهرسمية مجدي أحمد18
التظاهر داخل المدرج والحرم الجامعي، وذلك في منتصف وآواخر الترم 

الثاني من العام الدراسي المنصرم
كتابة عبارات مسيئة ضد الجيش والشرطة على جداران الكليةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالزراعةجامعة اإلسكندريةأحمد مشرف19
كتابة عبارات مسيئة ضد الجيش والشرطة على جداران الكليةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالزراعةجامعة اإلسكندريةأسماء حسين20
كتابة عبارات مسيئة ضد الجيش والشرطة على جداران الكليةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالزراعةجامعة اإلسكندريةهاني سلومة21
كتابة عبارات مسيئة ضد الجيش والشرطة على جداران الكليةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالزراعةجامعة اإلسكندريةمحمد رمضان22
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائياآلدابجامعة اإلسكندريةمريم جمال محمد23
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة اإلسكندريةإسالم مالح24
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالحقوقجامعة اإلسكندريةخالد عبد المحسن25
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالزراعةجامعة األزهرخالد عيد بسيونى عيد26
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالزراعةجامعة األزهرمصطفى يوسف احمد خفاجى27
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالزراعةجامعة األزهرعواد حمزة عواد عبدالبارى28
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالزراعةجامعة األزهرمحمد خالد محمود عبدالخالق29
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالزراعةجامعة األزهرطه على عبدالمنعم عبدالمجيد30
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالزراعةجامعة األزهركريم السيد احمد31
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائياللغة العربيةجامعة األزهرياسر رمضان على عبده احمد32
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائياللغة العربيةجامعة األزهرصهيب سعيد عبدالوهاب33
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائياللغة العربيةجامعة األزهرسليمان غريب سليمان34



تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدعوة اإلسالميةجامعة األزهرمحمد إبراهيم محمد35
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدعوة اإلسالميةجامعة األزهرإسالم قطب محمد حسن عوض36
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدعوة اإلسالميةجامعة األزهرمحمد حافظ احمد حافظ37
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهراحمد السيد محمد السيد متولى38
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدعوة اإلسالميةجامعة األزهرعبدالرحمن سامح فاروق غريب39
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالتربيةجامعة األزهرأسامه معوض ابوالفضل معوض40
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائياللغات والترجمةجامعة األزهرعمر محمد عبدالرحمن سلطان41
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائياللغات والترجمةجامعة األزهرابوهاشم حمدى ابوهاشم على42
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهراحمد زكريا محيى الدين43
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالشريعة والقانونجامعة األزهربهاء الدين احمد عبدالقادر44
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالشريعة والقانونجامعة األزهرسيف الدين طارق محمود إبراهيم45
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالشريعة والقانونجامعة األزهرهمام صالح عمار عبدالتواب46
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالعلومجامعة األزهرعلى عبدالمجيد على47
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيتجارة انجليزيجامعة األزهراحمد صفوت شعبان48
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرعمر حفظى حسين احمد49
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرحذيفة هشام عبدالفتاح50
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالتجارةجامعة األزهراحمد صالح محمد عقدة51
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرإسالم السيد إبراهيم حشاد52
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالتجارةجامعة األزهراحمد رمضان حافظ مسعود53
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرعمر محمد إسماعيل54
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرمحمد نبيل احمد جاهد شافعى55
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالطب البشريجامعة األزهرإبراهيم نجيب محمد56
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرعبدالله عاطف المحمودى عبدالشافى57
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالتربية الرياضيةجامعة األزهرعبدالله حامد محمد58
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالهندسةجامعة األزهراحمد عادل احمد59
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرمحمد فايز المحجوب60
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرإيثار على محمد سويلم61
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرروضة السيد محمد62
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهررحمة السيد محمد أنور63
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرآية إبراهيم حسين محمد حسين64
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرإسراء حسن محمد65
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرأسماء عبدالرحمن عبدالقادر66
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرفاطمة زكريا الشحات67
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرسمية هشام عبدالمنعم68
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرإسراء زينهم عبدالعال69
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهروفاء عبدالحليم السيد70
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرمقبلة متولى احمد71
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرإسراء عبدالعظيم عبدالعظيم72
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرسمية اسامه محمد73
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرعائشة احمد الشافعى74
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرإيمان عبدالوهاب على75
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرمريم العربى السيد76
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرنورالهدى وجيه عبدالبديع77
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرسلسبيل احمد سالمه78
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرإسراء محمد محمد السعيد79
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرهبه السعيد السيد عبدالله80
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرسلسبيل احمد عبدالجليل81
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرأسماء عبدالحميد محمد82
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرشفاء ممدوح احمد83
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرآالء محمد ناصف84



تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرنسيبه داود عبدالرحمن طنطاوى85
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرآية محمدى سعدالدين86
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرالزهراء غريب عبدالجليل87
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرأمل عاطف ربيع محمد88
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرآية السيد عبدالله89
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرفاطمة الزهراء أدهم يحيى90
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرلواحظ إبراهيم سعد91
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهردينا عادل احمد محمد92
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرنادية محمد بكر إبراهيم93
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرمنية محمد طلبة خطاب94
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرسلمى سمير جمال95
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات االسالميةجامعة األزهرفاطمة احمد عباس مبارك96
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالطب البشريجامعة األزهرأبرار عبدالحميد رياض97
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالطب البشريجامعة األزهرسندس عبدالله رمضان98
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرإسالم جمال رحيل99

تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالهندسةجامعة األزهراسماء ابراهيم صالح العزونى100
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرمريم كامل احمد101
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالصيدلةجامعة األزهرجهاد احمد عبدالمجيد عامر102
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تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرحنان يحيى السيد إبراهيم217
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرفاطمة حسين عبدالحميد218
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرنورا جمال أحمد محمد219
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرآيه وجية عبد الرحيم محمد يونس220
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرهند محمد السيد السيد أحمد221
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهردعاء فتحي أمين مهدي222
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرفاطمة علي مسلم223
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرعليون نجيب محمد السيد224
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرفاطمة السيد محمود محمد225
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرآيه محمد أحمد إبراهيم226
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهررضوى عماد الدين كريم227
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرأسماء محمد عبد المجيد228
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرإيمان الشحات محمود موسى229
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرهاجر أشرف الشحات رمضان230
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرهاجر سلميان علي سليمان231
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرمريم محمد خيري محمد محمد232
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرهدى القطب إبراهيم السيد233
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرفاطمة أحمد السيد عبد العاطي234



تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرهبة هللا عبد الخالق محمد235
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرهاجر عبد العظيم عبد العليم236
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهررقية أحمد فهمي أحمد237
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرشيماء جمال محمد238
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهررضوى محمد محرز قطب239
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرأسماء فاضل عبد الهادي يوسف240
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرإسراء محمد موسى نصر موسى241
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرعائشة عبد الرحمن محمد السيد242
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرجهاد محمد محمود طه243
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرسلسبيل السيد عطية244
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرإسراء مصطفى فتحي محمد245
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرريحانة عبد هللا السيد أحمد246
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرنبيلة سعيد سعيد محمد247
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرهند عاصم مصطفى عبد الحميد248
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرإسراء سعيد إبراهيم علي249
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرجهاد فايز عبد السالم250
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرريحانة محمد كمال عبدالحمبد251
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرإسراء فتحي عبد السالم252
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرأفنان علي محمد أحمد253
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة األزهررفيدة أحمد سليمان254
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرإسراء محمد أحمد255
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرالشيماء عبد الناصر علي256
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرمريم محمد السيد257
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتربيةجامعة األزهرسلوى طه البنداري258
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتربيةجامعة األزهرإسراء عبد المنعم غريب259
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتربيةجامعة األزهرزينب عبد الحميد صادق260
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرمريم مختار محمد جمال261
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالشريع والقانونجامعة األزهرعبد الرحمن الرفاعي262
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائياللغات والترجمةجامعة األزهريوسف فتحي علي محمد263
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالطبجامعة األزهرخالد عادل السيد264
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالزراعةجامعة األزهرجمال حمدي إسماعيل265
التظاهر في 12-10 اجهزة فالكونالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرعماد صالح سعيد266
التظاهر في 12-10 اجهزة فالكونالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرمحمود محمد267
التظاهر في 12-10 اجهزة فالكونالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالطبجامعة األزهرمحمد ماهر رشاد268
ضبط على البوابة بحوزته سكين طعامالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرمحمد أحمد شبل269
ضبط معه عبارات وشعارات ضد الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرحسام عبد الفتاح أحمد270
ضبط معه كارنيهات تحمل اسم فرسان األزهرالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرإسالم عبد الصبور271
تطاوله بعبارات غير الئقة داخل الكليةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرعبد اللطيف شبل عبد اللطيف272
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائياللغات والترجمةجامعة األزهرمعاذ محمد عبد النبي273
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتربيةجامعة األزهرإبراهيم كمال عبد المنعم274
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالزراعةجامعة األزهرمحمد صالح الشحات275
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرمحمد رفاعي إبراهيم276
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتربيةجامعة األزهرمحمد رشوان المتولي277
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتربية الرياضيةجامعة األزهرأحمد ربيع النوبي278
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرعمرو رجب السيد279
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالطبجامعة األزهرإبراهيم محمود إبراهيم280
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرأحمد السيد مصطفى281
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرعز الدين محمود السيد282
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهربالل شعبان الزهيري283
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهررأفت عبد المنعم قايد284



تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرأسامة محمد علي البدوي285
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرعمار عيد الحكيمي286
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرعمران علي حنة287
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرمحمد مصطفى مجاهد288
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرمحمد السعيد مسعود289
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرعمر مصطفى منجي290
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرمحمد محمد ريحان291
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرهشام عبد الحفيظ292
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرمحسن شنيشن293
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرمحمود رزق294
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائياللغة العربيةجامعة األزهرعمرو موسى محمود295
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائياللغة العربيةجامعة األزهرمصطفى عادل خلف هللا296
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرمحمود أبو بكر رجائي297
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالصيدلةجامعة األزهرمريم عاطف298
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة األزهرفاطمة عبد الحميد أبوغنيمة299
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيأصول الدينجامعة األزهرجهاد أشرف300
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيأصول الدينجامعة األزهرصالح الدين محمد شكري301
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيأصول الدينجامعة األزهرحمزة محمود الشيخ302
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيأصول الدينجامعة األزهرجهاد رمضان علي محجوب303
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيأصول الدينجامعة األزهرعبد الرحمن محمد خميس حسين304
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهروالء علي أحمد علي305
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرريم عبد الجواد علي306
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهررقية محمد إبراهيم307
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرأبرار محمد حسين308
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهررحمة جابر السيد309
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرزينب محمد310

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرأسماء صبرة شحاتة311
التجمع والتظاهر داخل الحرم الجامعي ما يؤدي إلى عدم استقرار الحالة 

األمنية وتعطيل سير العملية التعليمية.

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرمنار رمضان محمد312
التجمع والتظاهر داخل الحرم الجامعي ما يؤدي إلى عدم استقرار الحالة 

األمنية وتعطيل سير العملية التعليمية.

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرسلمى محمد السيد محمد313
التجمع والتظاهر داخل الحرم الجامعي ما يؤدي إلى عدم استقرار الحالة 

األمنية وتعطيل سير العملية التعليمية.

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرإيمان عادل عبد الوهاب314
التجمع والتظاهر داخل الحرم الجامعي ما يؤدي إلى عدم استقرار الحالة 

األمنية وتعطيل سير العملية التعليمية.

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرتسنيم عادل عبد الوهاب315
التجمع والتظاهر داخل الحرم الجامعي ما يؤدي إلى عدم استقرار الحالة 

األمنية وتعطيل سير العملية التعليمية.

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرنيفين مجدي جمال غريب316
التجمع والتظاهر داخل الحرم الجامعي ما يؤدي إلى عدم استقرار الحالة 

األمنية وتعطيل سير العملية التعليمية.

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهررحمة حسن محمد زايد317
التجمع والتظاهر داخل الحرم الجامعي ما يؤدي إلى عدم استقرار الحالة 

األمنية وتعطيل سير العملية التعليمية.

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرسمية مجدي أحمد318
التجمع والتظاهر داخل الحرم الجامعي ما يؤدي إلى عدم استقرار الحالة 

األمنية وتعطيل سير العملية التعليمية.
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرإسراء حمدي عبد العليم319
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرماجدة ناصر مصطفى حسين320
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرسمية ناصر مصطفى321
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 7.7.19052014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرعائشة عصام عبد العليم322
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالشريعة والقانونجامعة األزهرعمار الهندي323
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرهاجر صبري يوسف324
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرلمياء مجدي فتحي325
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرفاطمة العيسوي فوزي326
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرندى محمد محمود327



تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرسمية ربيع محمد حسن328
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرفاطمة الزهراء محمد إبراهيم329
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرإيمان محمد سيد330
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرهند محمد أبو النور331
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرسمية ربيع محمد حسن332
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرفاطمة الزهراء محمد إبراهيم333
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرإيمان محمد السيد أحمد334
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرهند محمد أبو النور335
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرآيات محمد السيد سيد أحمد336
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرفاطمة العيسوي فوزي337
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالشريعة والقانونجامعة األزهرأحمد الدنجاوي338
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرآالء وسام عبد العزيز339
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرمريم علي محمود فورة340
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائياللغات والترجمةجامعة األزهرآالء طلعت مهدي341
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائياصول الدينجامعة األزهرأبرار أحمد ثابت342
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيأصول الدينجامعة األزهرشروق عبد العزيز محمد343
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرأسماء نشات أحمد344
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرريم محمد فؤاد345
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرآالء مصطفى كامل346
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرأسماء عبد هللا عبد العزيز347
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرضحى محمد فؤاد348
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرإيمان علي علي349
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهررباب شعبان إبراهيم350
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرمريم عصام محمد351
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرشيماء عبد المنعم حسن352
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرآيه محمد طارق353
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرأسماء الصاوي عبد القادر354
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرصفاء علي حسنين السيد355
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرجهاد خالد عواد سيد356
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرهيام صفوت محمد357
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرزينب محمد كامل358
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرمروة أمين359
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرفاطمة فضل هللا360
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرخديجة محمد361
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرإنصاف عبد الرؤوف362
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرفاطمة الزهراء خضر363
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرإسراء محمد بدر364
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالعلومجامعة األزهرآيه السعيد عبد هللا الريس365
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالزراعةجامعة األزهرمحمد هاشم هجرس366
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرعبد هللا هالل367
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرعبد هللا سعد368
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرأحمد الكناني369
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرطلحة إسماعيل370
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرمحمد السباعي371
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرنجيب طارق372
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالتربيةجامعة األزهرعبدالحميد محمد سيد جارحي373
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرمحمود رفاعي إبراهيم374
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرأحمد أمين موسى375
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرمحمد أسامة واصف376
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرأحمد عبدالرحمن شتلة377



تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرزينب محمد إبراهيم زايد378
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرآيه ياسر سيف الدين379
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيأصول الدينجامعة األزهرجهاد رمضان محجوب380

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرإسراء فرحات الديب381
حسب مراسلنا: االعتداء على الشرطة والتظاهر بدون إذن وترديد 

هتافات مناهضة للجيش والشرطة وغدارة الجامعة

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرآالء الرحمن علي محمد382
حسب مراسلنا: االعتداء على الشرطة والتظاهر بدون إذن وترديد 

هتافات مناهضة للجيش والشرطة وغدارة الجامعة

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرتسنيم وحيد إبراهيم383
حسب مراسلنا: االعتداء على الشرطة والتظاهر بدون إذن وترديد 

هتافات مناهضة للجيش والشرطة وغدارة الجامعة

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرجهاد صابر الخضري384
حسب مراسلنا: االعتداء على الشرطة والتظاهر بدون إذن وترديد 

هتافات مناهضة للجيش والشرطة وغدارة الجامعة

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرخديجة خالد مصباح385
حسب مراسلنا: االعتداء على الشرطة والتظاهر بدون إذن وترديد 

هتافات مناهضة للجيش والشرطة وغدارة الجامعة

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرسمية ماهر الغريب386
حسب مراسلنا: االعتداء على الشرطة والتظاهر بدون إذن وترديد 

هتافات مناهضة للجيش والشرطة وغدارة الجامعة

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرعبير عبدالعزيز إبراهيم387
حسب مراسلنا: االعتداء على الشرطة والتظاهر بدون إذن وترديد 

هتافات مناهضة للجيش والشرطة وغدارة الجامعة

العام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرمريم بسيوني الشامي388
حسب مراسلنا: االعتداء على الشرطة والتظاهر بدون إذن وترديد 

هتافات مناهضة للجيش والشرطة وغدارة الجامعة
حسب مراسلنا: توزيع أوراق مناهضة لرئيس الجمهوريةالعام الدراسي 14.01.20152014/2015فصل نهائيالشريعة والقانونجامعة األزهرعبد الرحمن أحمد أحمد القاضي389
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 1.4.20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرإبرار محمود حسين390
التظاهر بالشارع الخلفي للكليةالعام الدراسي 5.4.20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرهاجر صابر يوسف محمد391
التظاهر بالشارع الخلفي للكليةالعام الدراسي 5.4.20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرلمياء مجدي فتحي علي392
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 15.4.20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهروالء علي أحمد علي393
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 15.4.20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرمريم عبد الجواد علي394
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 15.4.20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهررقية محمد إبراهيم395
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 15.4.20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهررحمة جابر خميس396
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 15.4.20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرزينب عباس محمد397
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 15.4.20152014/2015فصل نهائيالشريعة والقانونجامعة األزهرسهيلة صالح نعمان398
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 19.5.20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرندى محمد محمود399
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 19.5.20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرهاجر صابر روميح400
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 19.5.20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرآالء جمال أبو المعاطي401
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 19.5.20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرفاطمة العيسوي فوزي402
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 19.5.20152014/2015فصل نهائيالدراسات اإلنسانيةجامعة األزهرندا محمد محمود403
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيالشريعة والقانون - فرع تفهناجامعة األزهرعبد هللا شفيق محمد404
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيالشريعة اإلسالمية - فرع تفهناجامعة األزهرحسين محمد جالل405
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيالدراسات اإلنسانية - قسم تركيجامعة األزهرمروة سادات سادات406
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالمية - قسم لغة عربيةجامعة األزهرسميحة سمير علي407
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيالدراسات اإلنسانية - قسم ألمانيجامعة األزهرمريم عادل عبد الحميد408
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيالدراسات اإلنسانية - قسم تركيجامعة األزهرأروى أحمد سيد عبد التواب409
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالمية والعربيةجامعة األزهرتسنيم عصام سالم410
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالمية - شريعة وقانونجامعة األزهرإسراء أحمد عبد هللا هنداوي411
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالمية - أصول دينجامعة األزهرإيمان خالد محمد412
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالمية - شريعة وقانونجامعة األزهرمريم محمد يوسف413
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيأصول الدين - فرع الزقازيقجامعة األزهرمعاذ عبد هللا عبد الرحمن414
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيأصول الدين - فرع الزقازيقجامعة األزهرعمرو عاطف محمد حسن415
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيأصول الدين - فرع الزقازيقجامعة األزهرمحمد ةفاروق محمد محمود416
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيأصول الدين - فرع الزقازيقجامعة األزهرعبد السميع محمد عبد السميع417
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيأصول الدين - فرع الزقازيقجامعة األزهرعمر محسن عبد الصادق محمد418
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيأصول الدين - فرع الزقازيقجامعة األزهرعبد هللا ناجي علي مجاهد419
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تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيأصول الدين - فرع الزقازيقجامعة األزهرعبد الحميد يحيى عبد الحميد421
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تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالمية - أصول دينجامعة األزهرإيمان خالد محمد431
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيالدراسات اإلسالمية - شريعة وقانونجامعة األزهرمريم محمد يوسف432
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيأصول الدين - فرع الزقازيقجامعة األزهرمعاذ عبد هللا عبد الرحمن433
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيأصول الدين - فرع الزقازيقجامعة األزهرعمرو عاطف محمد حسن434
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيأصول الدين - فرع الزقازيقجامعة األزهرمحمد ةفاروق محمد محمود435
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تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيأصول الدين - فرع الزقازيقجامعة األزهرعمر محسن عبد الصادق محمد437
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيأصول الدين - فرع الزقازيقجامعة األزهرعبد هللا ناجي علي مجاهد438
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 24.12.20152015/2016فصل نهائيأصول الدين - فرع الزقازيقجامعة األزهركريم طلعت محمد عبده439
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تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015-5-28فصل نهائيالصيدلةجامعة األزهرعبير علي457
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تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 2014/2015نهاية عام 2014فصل نهائيالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرأحمد غريب464
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 2014/2015نهاية عام 2014فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرعيد محمد عبد هللا465
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 2014/2015نهاية عام 2014فصل نهائيطب األسنانجامعة األزهرعمر رجب السيد466
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 2014/2015نهاية عام 2014فصل نهائيالهندسةجامعة األزهرهبة هللا ماهر السيد رزق467
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االعتداء على فرد أمن - تعليق بنر على كلية حقوق- فصل بددون تحقيقالعام الدراسي 20132013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةنور جمال490

العام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالصيدلةجامعة القاهرةشيماء محمد نجيب ذكي491
االخالل بنظام االمتحان بكتابتها عبارة" امتحوا المعتقلين" - بدون 
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تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةاسالم فتح هللا فؤاد علي527
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةأشرف أسامة عبدالعاطي528
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةمحمد حسين احمد عبدالنبي529
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةعلي حميد محمد محمد530
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةمصطفى عبدالحكيم531
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةمحمد اشرف موسى532
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةعلي محمد عبدالمقصود533
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةعالء مصطفى مهنى534
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةحسن محمد عبدهللا535
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةاحمد عبدالحميد شعبام536
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةاحمد محمد عبدالرحيم علي537
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةعمر مدحت علي حسن538
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةاحمد إدريس زمراوي539
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةعلي احمد عفيفي540
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةمحد علي الطناس541
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةاحمد عادل لطفي542
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةمحمد محمود محمد رزق543
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمحمد عمر الدسوقي544
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةرفعت الشامي545
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمحمود مجدي546
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةايمن يونس عبدالجواد547
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةاحمد خالد ميرغني548
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةخالد ماهر المعداوي549
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةاسالم عشري550
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةعبداإلله جالل سيد ابراهيم551
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةصالح مصطفى النقاش552
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمحمد احمد ابراهيم سعيد553
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمحمود محمد طعيمة554
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمحمد لطفي السيد555
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمصطفى علي عبدالرحمن556
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمحمود عبدالعاطي عبدالحميد557
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةاحمد حسين عبدالصمد558
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمصطفى فرحات فؤاد559
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةعبدالرحمن صابر560
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةاحمد مصطفى احمد غنيم561
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمحمود عبدالعاطي قرني562
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمحمد عالء الدين اسالم563
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمحمد حسن المطوي564
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةعمار حمدي نصار565
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمحمد احمد شريف566
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةعبدهللا عبدالحكيم567
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةفرج موسى فرج568



تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمؤمن مصطفى حسين569
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةايمان رشاد رياض570
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةآيه فتحي571
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةتسنيم عبدالقادر572

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالعلومجامعة القاهرةأحمد حسن أحمد حسن573
تورطهم في أعمال عنف التي شهدتها الجامعة خالل أول أسبوعين على 

بدأ الدراسة "حسب نص القرار"

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالعلومجامعة القاهرةمحمود محمد حامد المصيلحي574
تورطهم في أعمال عنف التي شهدتها الجامعة خالل أول أسبوعين على 

بدأ الدراسة "حسب نص القرار"

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالعلومجامعة القاهرةرامي قطب عبد التواب575
تورطهم في أعمال عنف التي شهدتها الجامعة خالل أول أسبوعين على 

بدأ الدراسة "حسب نص القرار"

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالعلومجامعة القاهرةياسر محمد جاد جاد576
تورطهم في أعمال عنف التي شهدتها الجامعة خالل أول أسبوعين على 

بدأ الدراسة "حسب نص القرار"

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالعلومجامعة القاهرةمصعب محمود عبد الخالق577
تورطهم في أعمال عنف التي شهدتها الجامعة خالل أول أسبوعين على 

بدأ الدراسة "حسب نص القرار"

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةعبد الرحمن مدحت عبد العزيز578
تورطهم في أعمال عنف التي شهدتها الجامعة خالل أول أسبوعين على 

بدأ الدراسة "حسب نص القرار"

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةمحمد نبيل عبد العظيم579
تورطهم في أعمال عنف التي شهدتها الجامعة خالل أول أسبوعين على 

بدأ الدراسة "حسب نص القرار"

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةأسماء محمد عبد العال580
تورطهم في أعمال عنف التي شهدتها الجامعة خالل أول أسبوعين على 

بدأ الدراسة "حسب نص القرار"

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائياآلدابجامعة القاهرةمحمود فضل هللا581
تورطهم في أعمال عنف التي شهدتها الجامعة خالل أول أسبوعين على 

بدأ الدراسة "حسب نص القرار"

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة القاهرةطه محمد حسن582
تورطهم في أعمال عنف التي شهدتها الجامعة خالل أول أسبوعين على 

بدأ الدراسة "حسب نص القرار"

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةمحمد أحمد عيسى583
اشتراكهم فى تظاهرات يومى 20 و21 من شهر اكتوبر الماضى، 

وتورطهم فى أعمال عنف.

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةمحمد إسماعيل أبو العباس584
اشتراكهم فى تظاهرات يومى 20 و21 من شهر اكتوبر الماضى، 

وتورطهم فى أعمال عنف.

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةمحمد بهاء الدين كساب585
اشتراكهم فى تظاهرات يومى 20 و21 من شهر اكتوبر الماضى، 

وتورطهم فى أعمال عنف.

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةحسام الدين عدلي عبدالغني586
اشتراكهم فى تظاهرات يومى 20 و21 من شهر اكتوبر الماضى، 

وتورطهم فى أعمال عنف.

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةأسماء بدوي السيد بدوي587
اشتراكهم فى تظاهرات يومى 20 و21 من شهر اكتوبر الماضى، 

وتورطهم فى أعمال عنف.

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةبالل عادل محمد عادل588
اشتراكهم فى تظاهرات يومى 20 و21 من شهر اكتوبر الماضى، 

وتورطهم فى أعمال عنف.

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةمحمد مصطفى علي حسن589
اشتراكهم فى تظاهرات يومى 20 و21 من شهر اكتوبر الماضى، 

وتورطهم فى أعمال عنف.

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةعلياء طارق محمد السيد طه590
فصل أسبوع واإلنذار في حالة التكرار سيتم عمل مجلس تأديب وفصلهم 

فصل نهائي

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةالحسين طارق فاروق الجاويش591
اشتراكهم فى تظاهرات يومى 20 و21 من شهر اكتوبر الماضى، 

وتورطهم فى أعمال عنف.

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةمحمد جابر عبد العظيم592
اشتراكهم فى تظاهرات يومى 20 و21 من شهر اكتوبر الماضى، 

وتورطهم فى أعمال عنف.
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 12.01.20152014/2015فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةنور جمال593
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 12.11.20152015/2016فصل نهائيدار العلومجامعة القاهرةأحمد جمال594
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالتربيةجامعة القاهرةعمر محمود حسانين595
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالتجارةجامعة القاهرةهشام خالد حسن إسماعيل596
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 17.03.20162015/2016فصل نهائيالحقوقجامعة القاهرةمحمود كجدي السيد محمد597
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 6/24/20142013/2014فصل نهائيالهندسةجامعة القاهرةهادي هشام598
الهتاف ضد رئيس الجامعةالعام الدراسي 2014/2015نهاية عام 2014فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةبالل فتحي خليل599
االنضمام لجماعة محظورة والتظاهر داخل الحرمالعام الدراسي 2014/2015نهاية عام 2014فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةاسامة عادل عبد الحفيظ600



االنضمام لجماعة محظورة والتظاهر داخل الحرمالعام الدراسي 2014/2015نهاية عام 2014فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةمحمد مجدى ناجى601
االنضمام لجماعة محظورة والتظاهر داخل الحرمالعام الدراسي 2014/2015نهاية عام 2014فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةشعبان على يوسف602
االنضمام لجماعة محظورة والتظاهر داخل الحرمالعام الدراسي 2014/2015نهاية عام 2014فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة القاهرةيحيى محمود سيد603

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالعلومجامعة المنيارجب محمد رمضان604
مخالفتهم اللوائح والقوانين وقرارات المجلس األعلى للجامعات ومجلس 

جامعة بني سويف، بتنظيم مظاهرات مصحوبة بعنف وشغب

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة المنياعمرو عرفات605
مخالفتهم اللوائح والقوانين وقرارات المجلس األعلى للجامعات ومجلس 

جامعة بني سويف، بتنظيم مظاهرات مصحوبة بعنف وشغب

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة المنيافاطمة أحمد رزق606
مخالفتهم اللوائح والقوانين وقرارات المجلس األعلى للجامعات ومجلس 

جامعة بني سويف، بتنظيم مظاهرات مصحوبة بعنف وشغب

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالطب البيطريجامعة المنياعبد الرحمن طاهر حسن607
مخالفتهم اللوائح والقوانين وقرارات المجلس األعلى للجامعات ومجلس 

جامعة بني سويف، بتنظيم مظاهرات مصحوبة بعنف وشغب

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالهندسةجامعة أسيوطمحمد حمدي عبدالحفيظ عامر608
االشتراك في مظاهرة بتاريخ 28-10 2014 وقام بإلقاء زجاجات 

مولتوف على أفراد األمن ما أدى إلى إصابة أحدهم

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة بني سويفرجب أحمد رجب609
تنظيم تظاهرات بعنف وشغب وحيازة منشورات مناهضة للجيش وتصف 

ما حدث في 30-6 باالنقالب وحيازة قنابل مونا وشماريخ

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة بني سويفإسالم سيد عبد العزيز610
تنظيم تظاهرات بعنف وشغب وحيازة منشورات مناهضة للجيش وتصف 

ما حدث في 30-6 باالنقالب وحيازة قنابل مونا وشماريخ

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائياآلدابجامعة بني سويفهيام ثروت عزت الجبالي611
تنظيم تظاهرات بعنف وشغب وحيازة منشورات مناهضة للجيش وتصف 

ما حدث في 30-6 باالنقالب وحيازة قنابل مونا وشماريخ

العام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتربيةجامعة بني سويفمحمد أحمد عيد612
تنظيم تظاهرات بعنف وشغب وحيازة منشورات مناهضة للجيش وتصف 

ما حدث في 30-6 باالنقالب وحيازة قنابل مونا وشماريخ

تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتربيةجامعة بني سويفإسراء محمد إمام عبد الهادي613
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة بني سويفرضوى حسين محمد عبدالوهاب614
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائياآلدابجامعة بني سويفإسالم عبد العال طه615
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتربيةجامعة بني سويفمحمد عبد الحميد محمد616
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالتجارةجامعة بني سويفأحمد سيد617

العام الدراسي 22.04.20162015/2016فصل نهائيالمعهد الفني للتمريضجامعة بني سويفمحمد أحمد حسن618
 تسلله داخل المستشفى الجامعى ليكتب عبارات مسيئة للدولة ورئيس 
 قاتل, االرض هى العرض cc الجمهورية وهى " يسقط حكم العسكر, و

" 

العام الدراسي 05.05.20162015/2016فصل نهائيالتجارةجامعة بني سويفحسن محمود619
كتابتهم عبارات مسيئة ضد الدولة ورئيس الجمهورية على جدران 

الجامعة وداخل المدرجات

العام الدراسي 05.05.20162015/2016فصل نهائيالحقوقجامعة بني سويفأحمد زاهر620
كتابتهم عبارات مسيئة ضد الدولة ورئيس الجمهورية على جدران 

الجامعة وداخل المدرجات

العام الدراسي 05.05.20162015/2016فصل نهائيالحقوقجامعة بني سويفأنس محمد عبد الرحيم621
كتابتهم عبارات مسيئة ضد الدولة ورئيس الجمهورية على جدران 

الجامعة وداخل المدرجات
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل نهائيالحاسبات والمعلوماتجامعة عين شمسمحمد أبو شادي622

العام الدراسي 30.11.20152015/2016فصل نهائيالعلومجامعة عين شمسمحمد حسام الدين623
فصلت جامعة عين شمس الطالب بكلية العلوم، محمد حسام الدين، 
المفرج عنه ضمن العفو الرئاسي الذي شمل بعض المحكوم عليهم 

بقضية أحداث مجلس الشورى، بدعوى تغيبه خالل فترة حبسه

العام الدراسي 21.05.20162015/2016فصل نهائياآلدابجامعة عين شمسإيمان نبهان624
االعتداء على األمن - إحداث شغب في الجامعة - ترديد هتافات مسيئة 

للجيش والشرطة
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015-5-16فصل نهائيلم يتم التوصل إليةجامعة عين شمسمحمد أبو شادي625
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل نهائيالخدمة اإلجتماعيةجامعة كفر الشيخسارة مصطفى كمون626



العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالسياحة والفنادقجامعة اإلسكندريةندى احمد627
الخروج عن االخالق والتقاليد واالعراف الجامعية خالل الرحلة العلمية 

التى قام بها قسم االرشاد السياحى لالقصر ، واسوان

العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالسياحة والفنادقجامعة اإلسكندريةامل راضي628
الخروج عن االخالق والتقاليد واالعراف الجامعية خالل الرحلة العلمية 

التى قام بها قسم االرشاد السياحى لالقصر ، واسوان

العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالسياحة والفنادقجامعة اإلسكندريةاحمد رجب الريان629
الخروج عن االخالق والتقاليد واالعراف الجامعية خالل الرحلة العلمية 

التى قام بها قسم االرشاد السياحى لالقصر ، واسوان

اشتراكه بأحداث تظاهرة 21-9-2014 بمبنى إعدادي بالشاطبيالعام الدراسي 20142014/2015فصل فصل دراسي واحدالعلومجامعة اإلسكندريةمحمود صبحي محمد عثمان630
العام الدراسي 13.5.20152014/2015فصل فصل دراسي واحدالزراعةجامعة اإلسكندريةصفية إبراهيم عبد الفتاح631

العام الدراسي 20152014/2015-5-23فصل فصل دراسي واحدالعلومجامعة اإلسكندريةرنا عبد الغفار محمد632
شروع الطالبة في الدخول إلى حرم لبنجحع لنظري بتارخ 11 فبراير عن 

طريق استعمال بطاقة جامعية تخص طالبة أخرى وحيازتها 2 موس 
محظور إدخالها الحرم الجامعي

العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرعمار رجب احمد عيسى633
العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمحمد رمضان اسماعيل عبدهللا634
العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمصطفى محمد مصطفى ابوحشيش635
العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمصطفى يسري توفيق علي636
العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالدراسات االسالميةجامعة األزهرهدي رمضان ابراهيم637
العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالدراسات االسالميةجامعة األزهرسارة محمود عبد الغني638
العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالدراسات االسالميةجامعة األزهرروضة مختار محمد مرزوق639
دون تحقيقالعام الدراسي 20152014/2015فصل فصل دراسي واحدالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرسمية أحمد سالم640
دون تحقيقالعام الدراسي 20152014/2015فصل فصل دراسي واحدالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرإسراء شكري حلمي641
دون تحقيقالعام الدراسي 20152014/2015فصل فصل دراسي واحدالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرزينب زايد642
دون تحقيقالعام الدراسي 20152014/2015فصل فصل دراسي واحدالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرآيه جاد643
دون تحقيقالعام الدراسي 20152014/2015فصل فصل دراسي واحدالدراسات اإلسالميةجامعة األزهررفيدة الجزار644
دون تحقيقالعام الدراسي 20152014/2015فصل فصل دراسي واحدالدراسات اإلسالميةجامعة األزهرشيماء الشحات645

العام الدراسي 20142014/2015فصل فصل دراسي واحدالصيدلةجامعة الزقازيقمحمد صالح646

على خلفية توزيعهم الجداول الدراسية الخاصة بأسرة "جابر ابن 
حيان" أمام مدرجات كلية العلوم االمر الذي أثار حفيظة عميد الكلية و 

جعله يقوم برفع مذكرة الى رئيس الجامعة يتهمهم فيها بتوزيع 
المنشورات.

العام الدراسي 20142014/2015فصل فصل دراسي واحدالصيدلةجامعة الزقازيقعبد الرحمن ناجي صقر647

على خلفية توزيعهم الجداول الدراسية الخاصة بأسرة "جابر ابن 
حيان" أمام مدرجات كلية العلوم االمر الذي أثار حفيظة عميد الكلية و 

جعله يقوم برفع مذكرة الى رئيس الجامعة يتهمهم فيها بتوزيع 
المنشورات.

العام الدراسي 2.4.20152014/2015فصل فصل دراسي واحددار العلومجامعة الفيومأحمد إبراهيم سيد648
إشعال حرائق بالمدينة الجامعية، التعدي على أفراد األمن اإلداري، 

وقيادة مظاهرات بالجامعة

العام الدراسي 2.4.20152014/2015فصل فصل دراسي واحددار العلومجامعة الفيومحمدي عيد عبد النبي649
إشعال حرائق بالمدينة الجامعية، التعدي على أفراد األمن اإلداري، 

وقيادة مظاهرات بالجامعة

العام الدراسي 2.4.20152014/2015فصل فصل دراسي واحددار العلومجامعة الفيومكمال نبيل كمال650
إشعال حرائق بالمدينة الجامعية، التعدي على أفراد األمن اإلداري، 

وقيادة مظاهرات بالجامعة

العام الدراسي 2.4.20152014/2015فصل فصل دراسي واحددار العلومجامعة الفيومعلي محمود أحمد651
إشعال حرائق بالمدينة الجامعية، التعدي على أفراد األمن اإلداري، 

وقيادة مظاهرات بالجامعة

العام الدراسي 2.4.20152014/2015فصل فصل دراسي واحددار العلومجامعة الفيومضياء محمد السيد652
إشعال حرائق بالمدينة الجامعية، التعدي على أفراد األمن اإلداري، 

وقيادة مظاهرات بالجامعة

العام الدراسي 2.4.20152014/2015فصل فصل دراسي واحددار العلومجامعة الفيومعبد الباسط شاهين عبد الباسط653
إشعال حرائق بالمدينة الجامعية، التعدي على أفراد األمن اإلداري، 

وقيادة مظاهرات بالجامعة - بدون تحقيق
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 5.5.20152014/2015فصل فصل دراسي واحدالزراعةجامعة الفيومأحمد عادل654
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 5.5.20152014/2015فصل فصل دراسي واحدالزراعةجامعة الفيومأحمد الشريف655
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 5.5.20152014/2015فصل فصل دراسي واحدالزراعةجامعة الفيوممحمد رجب زلط656
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 5.5.20152014/2015فصل فصل دراسي واحدالزراعةجامعة الفيوممصطفى سالم657



العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالصيدلةجامعة المنصورةمحمد عرفات658
رئيس اتحاد طالب صيدلة..مقاومة أحد أفراد أمن الجامعة لتوزيع 

منشورات تحرض على التظاهر واإلضراب, كذلك ضبط بغرفة االتحاد 
طبلة كبيرة وعدد2000 منشور يدعوا للتظاهر

العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحداآلدابجامعة المنصورةعمرو بدير659
مقاومة أحد أفراد أمن الجامعة لتوزيع منشورات تحرض على التظاهر 
واإلضراب, كذلك ضبط بغرفة االتحاد طبلة كبيرة وعدد2000 منشور 

يدعوا للتظاهر
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالتجارةجامعة المنصورةهند مجدي660

العام الدراسي 08.03.20162015/2016فصل فصل دراسي واحدالهندسةجامعة المنصورةعبد هللا عزمي أحمد علي إسماعيل661
التعدي بألفاظ غير الئقة على حرم الكلية وأعضاء هيئة التدريس على 

فيسبوك
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحداآلدابجامعة المنوفيةشيماء الحديدي662
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل فصل دراسي واحداآلدابجامعة المنوفيةمحمد مجدي663
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل فصل دراسي واحدلم يتم التوصل إليةجامعة المنياشروق طارق664
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل فصل دراسي واحدلم يتم التوصل إليةجامعة المنياهاجر مصطفى665
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل فصل دراسي واحدلم يتم التوصل إليةجامعة المنياخديجة سيد666
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل فصل دراسي واحدلم يتم التوصل إليةجامعة المنياآيه عبد الباسط667
اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل فصل دراسي واحدلم يتم التوصل إليةجامعة المنياشيماء جمال668
العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالهندسةجامعة حلوانابراهيم جمال669
العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالهندسةجامعة حلوانمحمد جابر670
العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالهندسةجامعة حلوانابراهيم جمال671
العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالهندسةجامعة حلواناحمد خالد672
العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالهندسةجامعة حلوانمحمد الحداد673
العام الدراسي 20142013/2014فصل فصل دراسي واحدالهندسةجامعة حلوانمحمود عبد العليم674
العام الدراسي 09.11.20152015/2016فصل فصل دراسي واحدلم يتم التوصل إليةجامعة حلواننهى أحمد فؤاد675
العام الدراسي 09.11.20152015/2016فصل فصل دراسي واحدلم يتم التوصل إليةجامعة حلوانمحمد الشين676
العام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسييناآلدابجامعة اإلسكندريةاسامة ابو زهرة677
العام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسييناآلدابجامعة اإلسكندريةعمر محفوظ678

العام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينالسياحة والفنادقجامعة اإلسكندريةمحمد مصطفى679
الخروج عن االخالق والتقاليد واالعراف الجامعية "تم انتقاد إدارة 

الكلية بسبب مصروفات الرحلة" خالل الرحلة العلمية التى قام بها قسم 
االرشاد السياحى لالقصر ، واسوان

العام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينالسياحة والفنادقجامعة اإلسكندريةاحمد سمير680
الخروج عن االخالق والتقاليد واالعراف الجامعية "تم انتقاد إدارة 

الكلية بسبب مصروفات الرحلة" خالل الرحلة العلمية التى قام بها قسم 
االرشاد السياحى لالقصر ، واسوان

العام الدراسي 20142014/2015فصل عامين دراسيينالطب البيطريجامعة اإلسكندريةمحمد رمضان الخطيب681
العام الدراسي 20142014/2015فصل عامين دراسيينالطب البيطريجامعة اإلسكندريةعبد الرحمن حسين682
العام الدراسي 20142014/2015فصل عامين دراسيينالطب البيطريجامعة اإلسكندريةصهيب أحمد هنداوي683
اشتراكه بأحداث تظاهرة 21-9-2014 بمبنى إعدادي بالشاطبيالعام الدراسي 20142014/2015فصل عامين دراسيينالعلومجامعة اإلسكندريةمجاهد مجدي مجاهد684
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينالهندسةجامعة القاهرةعبد هللا سعيد يوسف الجمل685

العام الدراسي 12.11.20152015/2016فصل عامين دراسييناآلثارجامعة القاهرةحذيفة إبراهيم686

فصلت كلية اآلثار جامعة القاهرة طالبين بتهمة التظاهر، واالعتداء على 
األمن اإلداري، ومحاولة اقتحام مسجد المدينة الجامعية. ونفى الطالبان 
أي معرفة بتحويلهم للتحقيق مؤكدين عدم إخطارهم به، وأنهم فوجئوا 

بقرار الفصل.

العام الدراسي 12.11.20152015/2016فصل عامين دراسييناآلثارجامعة القاهرةمحمد مصطفى كامل687

فصلت كلية اآلثار جامعة القاهرة طالبين بتهمة التظاهر، واالعتداء على 
األمن اإلداري، ومحاولة اقتحام مسجد المدينة الجامعية. ونفى الطالبان 
أي معرفة بتحويلهم للتحقيق مؤكدين عدم إخطارهم به، وأنهم فوجئوا 

بقرار الفصل.

فصلت جامعة القاهرة 6 طالب بالكلية بدعوى التظاهر وإثارة الشغبالعام الدراسي 14.11.20152015/2016فصل عامين دراسيينالهندسةجامعة القاهرةعبد الرحمن عزيز688

فصلت جامعة القاهرة 6 طالب بالكلية بدعوى التظاهر وإثارة الشغبالعام الدراسي 14.11.20152015/2016فصل عامين دراسيينالهندسةجامعة القاهرةمحمد نشأت689

فصلت جامعة القاهرة 6 طالب بالكلية بدعوى التظاهر وإثارة الشغبالعام الدراسي 14.11.20152015/2016فصل عامين دراسيينالهندسةجامعة القاهرةشريف690



فصلت جامعة القاهرة 6 طالب بالكلية بدعوى التظاهر وإثارة الشغبالعام الدراسي 14.11.20152015/2016فصل عامين دراسيينالهندسةجامعة القاهرةمحمد حمدي691

فصلت جامعة القاهرة 6 طالب بالكلية بدعوى التظاهر وإثارة الشغبالعام الدراسي 14.11.20152015/2016فصل عامين دراسيينالهندسةجامعة القاهرةعمر ماهر692

فصلت جامعة القاهرة 6 طالب بالكلية بدعوى التظاهر وإثارة الشغبالعام الدراسي 14.11.20152015/2016فصل عامين دراسيينالهندسةجامعة القاهرةعمار693

تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 5/22/20142013/2014فصل عامين دراسييندار العلومجامعة القاهرةرفعت الشافعي694

العام الدراسي 22.06.20162015/2016فصل عامين دراسيينالزراعةجامعة دمنهورعمر عادل695
المشاركة في تظاهرات يوم 26 إبريل اعتراضا على اتفاقية ترسيم 

الحضور بين مصر والسعودية

العام الدراسي 22.06.20162015/2016فصل عامين دراسيينالزراعةجامعة دمنهورعمر عبدااله696
المشاركة في تظاهرات يوم 26 إبريل اعتراضا على اتفاقية ترسيم 

الحضور بين مصر والسعودية

العام الدراسي 22.06.20162015/2016فصل عامين دراسيينالزراعةجامعة دمنهورعمرو مصطفى697
المشاركة في تظاهرات يوم 26 إبريل اعتراضا على اتفاقية ترسيم 

الحضور بين مصر والسعودية

العام الدراسي 22.06.20162015/2016فصل عامين دراسيينالزراعةجامعة دمنهورمحمد عبد اللطيف698
المشاركة في تظاهرات يوم 26 إبريل اعتراضا على اتفاقية ترسيم 

الحضور بين مصر والسعودية
التحريض على العنف والتظاهرب بدون تصريحالعام الدراسي 20142014/2015فصل عامين دراسيينالتربيةجامعة طنطاجمال سالمة699
التحريض على العنف والتظاهرب بدون تصريحالعام الدراسي 20142014/2015فصل عامين دراسيينالهندسةجامعة طنطاعبد هللا الشريف700
التحريض على التظاهر وتخريب المنشآتالعام الدراسي 20142014/2015فصل عامين دراسيينالتمريضجامعة طنطاأسماء حسنين مصطفى701
التحريض على التظاهر وتخريب المنشآتالعام الدراسي 20142014/2015فصل عامين دراسيينالتمريضجامعة طنطاعمرو العربي محمد702
التحريض على التظاهر وتخريب المنشآتالعام الدراسي 20142014/2015فصل عامين دراسيينالتمريضجامعة طنطاالحسن علي حامد703
التحريض على التظاهر وتخريب المنشآتالعام الدراسي 20142014/2015فصل عامين دراسيينالتمريضجامعة طنطامحمود جمعة الزغبي704
التحريض على التظاهر وتخريب المنشآتالعام الدراسي 20142014/2015فصل عامين دراسيينالتجارةجامعة طنطازكي أحمد محمد زكي705
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينلم يتم التوصل إليةجامعة عين شمسمنار جمال السيد فرج706
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينلم يتم التوصل إليةجامعة عين شمساشرق كامل محمد محمد707
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينلم يتم التوصل إليةجامعة عين شمسمنة هللا احمد عوض احمد708
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينلم يتم التوصل إليةجامعة عين شمسهدير سعيد السيد سالم709
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينلم يتم التوصل إليةجامعة عين شمسمنة هللا اشرف710
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينلم يتم التوصل إليةجامعة عين شمساية هاشم احمد711
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينلم يتم التوصل إليةجامعة عين شمسحياء احمد علي جمعة712
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينلم يتم التوصل إليةجامعة عين شمسمنة هللا هاشم عز713
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينلم يتم التوصل إليةجامعة عين شمسسارة جمال عبد العظيم السيد714
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينلم يتم التوصل إليةجامعة عين شمسنهي كامل عبد القادر715
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عامين دراسيينلم يتم التوصل إليةجامعة عين شمسسمية عبد الجواد كيالني716
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عامين دراسيينالعلومجامعة عين شمسإبراهيم أحمد717
اشتراكه بأحداث تظاهرة 21-9-2014 بمبنى إعدادي بالشاطبيالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسي ونصفالعلومجامعة اإلسكندريةأحمد سامي718
اشتراكه بأحداث تظاهرة 21-9-2014 بمبنى إعدادي بالشاطبيالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسي ونصفالعلومجامعة اإلسكندريةعمر عالء الدين719
اشتراكه بأحداث تظاهرة 21-9-2014 بمبنى إعدادي بالشاطبيالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسي ونصفالعلومجامعة اإلسكندريةمحمد طلبة720
اشتراكه بأحداث تظاهرة 21-9-2014 بمبنى إعدادي بالشاطبيالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسي ونصفالعلومجامعة اإلسكندريةمحمد محمود721
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالتجارةجامعة اإلسكندريةخالد ربيع722
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالتجارةجامعة اإلسكندريةاسالم المالح723
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالتجارةجامعة اإلسكندريةصالح عصام724
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيتجارة انجليزيجامعة اإلسكندريةيحيى ابو الغيط725
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالعلومجامعة اإلسكندريةصالح الدين خالد726
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالعلومجامعة اإلسكندريةمحمود صبحى727
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالعلومجامعة اإلسكندريةمحمود جبر728
اشتراكه بأحداث تظاهرة 21-9-2014 بمبنى إعدادي بالشاطبيالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالعلومجامعة اإلسكندريةأسماء عمر سليمان729
اشتراكه بأحداث تظاهرة 21-9-2014 بمبنى إعدادي بالشاطبيالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالعلومجامعة اإلسكندريةكريم محمود ياسر730
اشتراكه بأحداث تظاهرة 21-9-2014 بمبنى إعدادي بالشاطبيالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالعلومجامعة اإلسكندريةعمر نبيل محمد731
اشتراكه بأحداث تظاهرة 21-9-2014 بمبنى إعدادي بالشاطبيالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالعلومجامعة اإلسكندريةهشام يحيى زكريا732
اشتراكه بأحداث تظاهرة 21-9-2014 بمبنى إعدادي بالشاطبيالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالعلومجامعة اإلسكندريةجهاد سعيد733
تعطيل سير العملية التعليميةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالطبجامعة اإلسكندريةيمنى أحمد الحوفي734



تعطيل سير العملية التعليميةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالطبجامعة اإلسكندريةأسماء حسن البرنس735
تعطيل سير العملية التعليميةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالطبجامعة اإلسكندريةأحمد خالد عبد الرافع736
تعطيل سير العملية التعليميةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالطبجامعة اإلسكندريةأحمد فوزي سلمونة737
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 12.10.20152015/2016فصل عام دراسيالعلومجامعة اإلسكندريةأميرة محمود محمد نايل738
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيتجارة انجليزيجامعة األزهرمحمد سعيد سعد ابراهيم739
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيتجارة انجليزيجامعة األزهرمعاذ زكريا محمد شحاتة740
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيتجارة انجليزيجامعة األزهرعمر محمد محمد ابو سيد741
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيتجارة انجليزيجامعة األزهراحمد ساعد عبدو المرسي742
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيتجارة انجليزيجامعة األزهرمصطفى محمد بركات743
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيتجارة انجليزيجامعة األزهراسالم عبدالوهاب744
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيتجارة انجليزيجامعة األزهراحمد حمدي احمد علي745
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيتجارة انجليزيجامعة األزهرعبدالرحمن علي مصطفى746
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيتجارة انجليزيجامعة األزهرابراهيم عبدالواحد محمد747
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيأصول الدينجامعة األزهرعبدالرحمن يوسف احمد748
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيأصول الدينجامعة األزهرعبدالرحمن اشرف ابراهيم749
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيأصول الدينجامعة األزهرمروان عالء عنتر750
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيأصول الدينجامعة األزهرعبدالعليم أحمد ابراهيم751
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسياللغة العربيةجامعة األزهراحمد عادل محمد752
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالصيدلةجامعة األزهرمحمد رمضان الشحات753
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالصيدلةجامعة األزهراحمد الساعي754
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالصيدلةجامعة األزهراحمد محمود احمد755
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالصيدلةجامعة األزهرابراهيم نفاد عبدالعظيم756
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيلم يتم التوصل إليةجامعة األزهراحمد عبدالرحمن عفان757
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيلم يتم التوصل إليةجامعة األزهراحمد نور الدين محمد758
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرجمعة عبدهللا النجار759
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالزراعةجامعة األزهرحسام صابر نعيم محكوم760
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرعبدالرحمن علي لطفي761
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20152014/2015فصل عام دراسيالتربيةجامعة األزهرأحمد عبد الصبور762
بسبب اشتراكها في تظاهرات بتاريخ 21 أكتوبر 2014العام الدراسي 08.11.20142014/2015فصل عام دراسيالتجارةجامعة األزهربسمة هشام محمد763
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالصيدلةجامعة الزقازيقآية هشام مغربي764
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالصيدلةجامعة الزقازيقمرام هشام مغربي765
االعتداء على مفتي الجمهوريةالعام الدراسي 1/31/20142013/2014فصل عام دراسيدار العلومجامعة القاهرةمحمود محمد طعيمة766
االعتداء على مفتي الجمهوريةالعام الدراسي 10/31/20132013/2014فصل عام دراسيدار العلومجامعة القاهرةمحمد سيد محمد زيدان767
كتابة عبارات مسئة على جدران المبنى الرئيسي في الكليةالعام الدراسي 11/27/20132013/2014فصل عام دراسيالهندسةجامعة القاهرةأسامة ثابت768
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالطب البشريجامعة المنصورةمحمد طه المصيلحي769
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالطب البشريجامعة المنصورةسيف االسالم فرج770
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالطب البشريجامعة المنصورةجالل الدين محمود جالل771
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالطب البشريجامعة المنصورةمحمد ابراهيم صبري772
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالطب البشريجامعة المنصورةصالح الدين محسن773
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالطب البشريجامعة المنصورةعادل وجدي774
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالطب البشريجامعة المنصورةاحمد سمير775
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالهندسةجامعة المنصورةخالد شهاب776
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالطبجامعة المنصورةجالل الدين محمود777
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالطبجامعة المنصورةمحمد صبري778
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالطبجامعة المنصورةلميس محمد سعد779
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالطبجامعة المنصورةعبد الرحمن حسين780
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالطبجامعة المنصورةصالح الدين جودة781
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 31.3.20152014/2015فصل عام دراسيالصيدلةجامعة المنصورةأسماء جالل782



العام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسياآلدابجامعة المنوفيةفاطمة الزهراء783
بسبب حملها لبعض قطع الورق المستخدمة في كتابة الالفتات بعد 

تفتيشها من قبل االمن االداري اثناء دخولها الكلية يوم االحد 
.19/10/2014

اشتراك في مظاهرات داخل الجامعةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيلم يتم التوصل إليةجامعة المنيافاطمة محمد784
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالتربية النوعيةجامعة جنوب الواديزينب فراج785
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالعلومجامعة جنوب الواديحنان عوض786
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسياآلدابجامعة جنوب الوادينجاح أحمد787

العام الدراسي 22.06.20162015/2016فصل عام دراسيالتربيةجامعة دمنهورأسامة رضا788
المشاركة في تظاهرات يوم 26 إبريل اعتراضا على اتفاقية ترسيم 

الحضور بين مصر والسعودية
العام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالتجارةجامعة عين شمسمحمد مدحت789

العام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسيالعلومجامعة عين شمسعبد الرحمن عبد العزيز790
اشتراكهم فى تظاهرات يومى 20 و21 من شهر اكتوبر الماضى، 

وتورطهم فى أعمال عنف. - بدون تحقيق

العام الدراسي 09.05.20162015/2016فصل عام دراسياأللسنجامعة عين شمسنبيلة خالد791
االعتداء على األمن - إحداث شغب في الجامعة - ترديد هتافات مسيئة 

للجيش والشرطة

العام الدراسي 09.05.20162015/2016فصل عام دراسيالحقوقجامعة عين شمسأحمد سمير عبد الغني792
االعتداء على األمن - إحداث شغب في الجامعة - ترديد هتافات مسيئة 

للجيش والشرطة

العام الدراسي 09.05.20162015/2016فصل عام دراسيالحقوقجامعة عين شمسأحمد ماجد عبد الفتاح793
االعتداء على األمن - إحداث شغب في الجامعة - ترديد هتافات مسيئة 

للجيش والشرطة
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالتربيةجامعة كفر الشيخفريد فايز محمد علي طباشي794
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسياآلدابجامعة كفر الشيخخضر محمد مصطفي ابو هرج795
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالطبجامعة كفر الشيخعبد الرحمن شعبان حميدة796
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل عام دراسيالتجارةجامعة كفر الشيخعبد الرحمن محمود علي البدري محمود797
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل عام دراسياآلدابجامعة كفر الشيخأحمد غريب798
تكسير مكتب مدير أمن المعهد وقطع الطريق أمام المعهدالعام الدراسي 3.1.20152014/2015فصل عام دراسيلم يتم التوصل إليةجامعة كفر الشيخمحمد جالل799
تكسير مكتب مدير أمن المعهد وقطع الطريق أمام المعهدالعام الدراسي 3.1.20152014/2015فصل عام دراسيلم يتم التوصل إليةجامعة كفر الشيخمعاذ الخضيري800

فصل للعام الدراسي 2014-2015 وحرمان من اإلقامة بالمدينة الجامعيةالعام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل عام دراسيالتربيةجامعة كفر الشيخسمر السيد فتح هللا أبوالعنين801

فصل للعام الدراسي 2014-2015 وحرمان من اإلقامة بالمدينة الجامعيةالعام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل عام دراسياآلدابجامعة كفر الشيخنهى عادل عبد الحميد802

فصل للعام الدراسي 2014-2015 وحرمان من اإلقامة بالمدينة الجامعيةالعام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل عام دراسيالتربية النوعيةجامعة كفر الشيخوفاء مرعي المنسي803

العام الدراسي 17.12.20152015/2016فصل عام دراسيالتربية الرياضيةجامعة كفر الشيخأحمد محمد804

كتابة بوست على فيسبوك يحرض فية على التظاهر ضد عميد الكليةالعام الدراسي 10.04.20162015/2016فصل عام دراسيالتمريضجامعة كفر الشيخمحمد إبراهيم مصطفى805

العام الدراسي 13.5.20152014/2015فصل شهرينالزراعةجامعة اإلسكندريةإيمان محمد محمود محمد806
العام الدراسي 13.5.20152014/2015فصل شهرينالزراعةجامعة اإلسكندريةأحمد إسماعيل منصور807
العام الدراسي 13.5.20152014/2015فصل شهرينالزراعةجامعة اإلسكندريةمحمد عوض متولي808
العام الدراسي 13.5.20152014/2015فصل شهرينالزراعةجامعة اإلسكندريةمصطفى سامي عبد الفتاح809
العام الدراسي 13.5.20152014/2015فصل شهرينالزراعةجامعة اإلسكندريةفاطمة أحمد محمد810
العام الدراسي 13.5.20152014/2015فصل شهرينالزراعةجامعة اإلسكندريةأسماء رجب يوسف811
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة اإلسكندريةاحمد محي812

العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة اإلسكندريةمعتز سامي813

االعتداء على موظفى شئون الطلبة بالكلية ، على إثر واقعة حدثت العام 
الماضي، عندما طلب الطالبان أحمد محي ومعتز سامي الحصول على 
قرار فصل أحد زمالئهم، ورفض الموظفون منحهم القرار، واتهموهم 

باالعتداء عليهم - تم فصله أسبوعين



العام الدراسي 15.02.20162014/2015فصل شهر أو أقلالعلومجامعة اإلسكندريةمارك نبيل شفيق814

خرج على مقتضيات السلوك الطالبي القويم، وما ينبغي أن يتحلى به 
الطالب الجامعي من التزام باألعراف والتقاليد الجامعية بأن قام 

بالتحدثبإسلوب غير الئق مع وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب السابق 
بمكتبه وأثناء عرض الطالب إلحدى المشكالتاإلدارية التي واجهته 

ملوحا بيدهمرددا عبارات منها "عشان أتخطاك أروح لمين" - حسب 
القرار - تم فصله أسبوعين

العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالشريعة والقانونجامعة األزهراحمد عمارة815
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالشريعة والقانونجامعة األزهريوسف شعبان816
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهراحمد الدسوقس سعد الدسوقي817
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهراحمد محسن السيد818
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهراحمد محمد براية819
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالتجارةجامعة األزهراسامة زيد عبدالعزيز820
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهراسالم عبدالرحمن عبدالكريم821
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهراحمد عطية احمد محمود822
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهراحمد محمد حسين823
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهرسيف االسالم خالد824
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهرعالء رمضان825
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهرعلي عجالن826
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهرمحمد احمد محمد عاطف827
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهرمحمد جمال خطاب828
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهرمحمد ماجد شاكر829
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهرمعاذ سالم830
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهرنبيل مجدي خضر831
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة األزهريوسف احمد محمد جودة832
بدون تحقيقالعام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة الزقازيقمصطفى راشد833
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة الزقازيقهشام فكري834
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة الزقازيقخالد عبد الباري835
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة الزقازيقعنتر محمد شاهين836
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة الزقازيقإيمان البدوي837

العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة الزقازيقعمرو موسى838
شكوى تقدم بها أمن الجامعة يتهم فيها الطالبين بالقيام بأحداث شغب 

وتكسير واجهات زجاجية وسيارات.

العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة الزقازيقعبد هللا العقدة839
شكوى تقدم بها أمن الجامعة يتهم فيها الطالبين بالقيام بأحداث شغب 

وتكسير واجهات زجاجية وسيارات.
التظاهر داخل الجامعة ومخالفة التقاليد واألعرف الجامعيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالعلومجامعة الفيومأحمد محمد كمال840
التظاهر داخل الجامعة ومخالفة التقاليد واألعرف الجامعيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة الفيومإبراهيم عمر عبدهللا841
التظاهر داخل الجامعة ومخالفة التقاليد واألعرف الجامعيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالعلومجامعة الفيومعالء محمد سكران842
التظاهر داخل الجامعة ومخالفة التقاليد واألعرف الجامعيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلدار العلومجامعة الفيومإبراهيم عبد الرحمن سيد843
التظاهر داخل الجامعة ومخالفة التقاليد واألعرف الجامعيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلدار العلومجامعة الفيومعمر بهاء الدين844
التظاهر داخل الجامعة ومخالفة التقاليد واألعرف الجامعيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالسياحة والفنادقجامعة الفيومعبدهللا محمد845
التظاهر داخل الجامعة ومخالفة التقاليد واألعرف الجامعيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلدار العلومجامعة الفيومنسيبة مصطفى عطية846
التظاهر داخل الجامعة ومخالفة التقاليد واألعرف الجامعيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالتربية النوعيةجامعة الفيوممحمود عبد الستار847
التظاهر داخل الجامعة ومخالفة التقاليد واألعرف الجامعيةالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة الفيومأحمد عادل848

العام الدراسي 20152014/2015فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة القاهرةعبد الحميد صفي الدين عبد الحميد849
خالفوا القوانين واللوائح للتقاليد الجامعية بان قاموا بأنشطة الستقبال 

الطالب الجدد دون موافقة

العام الدراسي 20152014/2015فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة القاهرةسلمى أشرف أحمد محمد850
خالفوا القوانين واللوائح للتقاليد الجامعية بان قاموا بأنشطة الستقبال 

الطالب الجدد دون موافقة

العام الدراسي 20152014/2015فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة القاهرةندى عماد حمدي شمس الدين851
خالفوا القوانين واللوائح للتقاليد الجامعية بان قاموا بأنشطة الستقبال 

الطالب الجدد دون موافقة

العام الدراسي 20152014/2015فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة القاهرةسارة إسماعيل محمد852
خالفوا القوانين واللوائح للتقاليد الجامعية بان قاموا بأنشطة الستقبال 

الطالب الجدد دون موافقة



العام الدراسي 20152014/2015فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة القاهرةمحمد محمد أبوهاشم853
خالفوا القوانين واللوائح للتقاليد الجامعية بان قاموا بأنشطة الستقبال 

الطالب الجدد دون موافقة

العام الدراسي 20152014/2015فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة القاهرةمنة هللا وحيد نشأت علي854
خالفوا القوانين واللوائح للتقاليد الجامعية بان قاموا بأنشطة الستقبال 

الطالب الجدد دون موافقة
العام الدراسي 16.11.20152015/2016فصل شهر أو أقلالحقوقجامعة القاهرةحسام محمد علي855
العام الدراسي 16.11.20152015/2016فصل شهر أو أقلالحقوقجامعة القاهرةعلي أحمد856
العام الدراسي 16.11.20152015/2016فصل شهر أو أقلالحقوقجامعة القاهرةصالح زيدان857
العام الدراسي 16.11.20152015/2016فصل شهر أو أقلالحقوقجامعة القاهرةرانيا محمود858
العام الدراسي 16.11.20152015/2016فصل شهر أو أقلالحقوقجامعة القاهرةعبد الرحمن أحمد859
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنصورةاحمد شقير860
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنصورةمحمد عادل861

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطب البيطريجامعة المنصورةمحمد صادق862
التظاهر والهتاف ضد األمن والعسكر دون تصريح، والخروج عن 

مقتضى الواجب الطالبي - فصل أسبوعين

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطب البيطريجامعة المنصورةسعد عقل863
التظاهر والهتاف ضد األمن والعسكر دون تصريح، والخروج عن 

مقتضى الواجب الطالبي - فصل أسبوعين

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطب البيطريجامعة المنصورةمحمود محمد864
التظاهر والهتاف ضد األمن والعسكر دون تصريح، والخروج عن 

مقتضى الواجب الطالبي - فصل أسبوعين

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطب البيطريجامعة المنصورةأحمد إمبابي865
التظاهر والهتاف ضد األمن والعسكر دون تصريح، والخروج عن 

مقتضى الواجب الطالبي - فصل أسبوعين

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطب البيطريجامعة المنصورةعبد الرحمن الجالدي866
التظاهر والهتاف ضد األمن والعسكر دون تصريح، والخروج عن 

مقتضى الواجب الطالبي - فصل أسبوعين

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطب البيطريجامعة المنصورةأحمد تاج867
التظاهر والهتاف ضد األمن والعسكر دون تصريح، والخروج عن 

مقتضى الواجب الطالبي - فصل أسبوعين

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطب البيطريجامعة المنصورةأحمد البسطويسي868
التظاهر والهتاف ضد األمن والعسكر دون تصريح، والخروج عن 

مقتضى الواجب الطالبي - فصل أسبوعين

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطب البيطريجامعة المنصورةأحمد عميش869
التظاهر والهتاف ضد األمن والعسكر دون تصريح، والخروج عن 

مقتضى الواجب الطالبي - فصل أسبوعين

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطب البيطريجامعة المنصورةماجد رمضان870
التظاهر والهتاف ضد األمن والعسكر دون تصريح، والخروج عن 

مقتضى الواجب الطالبي - فصل أسبوعين

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطب البيطريجامعة المنصورةمحمد شعبان871
التظاهر والهتاف ضد األمن والعسكر دون تصريح، والخروج عن 

مقتضى الواجب الطالبي - فصل أسبوعين

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطب البيطريجامعة المنصورةأحمد جمعة872
التظاهر والهتاف ضد األمن والعسكر دون تصريح، والخروج عن 

مقتضى الواجب الطالبي - فصل أسبوعين

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطب البيطريجامعة المنصورةرمضان الهادي873
التظاهر والهتاف ضد األمن والعسكر دون تصريح، والخروج عن 

مقتضى الواجب الطالبي - فصل أسبوعين

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطب البيطريجامعة المنصورةأحمد ثروت874
التظاهر والهتاف ضد األمن والعسكر دون تصريح، والخروج عن 

مقتضى الواجب الطالبي - فصل أسبوعين
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالحاسبات والمعلوماتجامعة المنوفيةمحمود جمال875

العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلاآلدابجامعة المنوفيةشيماء الحديدي876
ممارسة الطالبة العمل السياسي داخل الجامعة ومشاركتها في مظاهرات 

ضد "الشرطة" و"الجيش" ومحاولة تعطيل الدراسة ووقف العملية 
التعليمية

العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلاإلقتصاد المنزليجامعة المنوفيةجهاد طه877
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلاإلقتصاد المنزليجامعة المنوفيةرضوي طارق878
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلاإلقتصاد المنزليجامعة المنوفيةطالبة جامعية879
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسة بشبينجامعة المنوفيةمحمود محمد فودة880
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسة بشبينجامعة المنوفيةمحمد ابو حوا881
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسة بشبينجامعة المنوفيةحسام منوفي محمود سالم882
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسة بشبينجامعة المنوفيةمحمد شبل مرسي صقر883
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسة بشبينجامعة المنوفيةمحمود هاني محمد علي884
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسة بشبينجامعة المنوفيةانس جمال سعد خليفة885
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسة بشبينجامعة المنوفيةمعاذ سمير ابراهيم886
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسة بشبينجامعة المنوفيةمحمد يسري عبدالستار تعيلب887



العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسة بشبينجامعة المنوفيةمحمود سمير وهبة888
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسة بشبينجامعة المنوفيةاحمد محمد صفوت889
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسة بشبينجامعة المنوفيةمحمود مرضى عبد الوهاب890
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالحقوقجامعة المنوفيةفتحي قورة891
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالحقوقجامعة المنوفيةأحمد حمزة892
اشتراك بمظاهرة وإخالله بالعملية التعليميةالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة المنوفيةأحمد السيد893
اشتراك بمظاهرة وإخالله بالعملية التعليميةالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة المنوفيةمصطفى موسى894
اشتراك بمظاهرة وإخالله بالعملية التعليمية - فصل أسبوعينالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة المنوفيةأحمد عبد الحميد895
اشتراك بمظاهرة وإخالله بالعملية التعليمية - فصل أسبوعينالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة المنوفيةمصطفى سعد896
اشتراك بمظاهرة وإخالله بالعملية التعليمية - فصل أسبوعينالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة المنوفيةمحمد فوزي897

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنوفيةمحمود سمير وهبه898
التظاهر بدون إذن، ترديد هتافات معادية لنظام الدولة وإستخدام دف 

وطبلة وتعطيل المحاضرات

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنوفيةأحمد العزب عبدالعزيز عطية899
التظاهر بدون إذن، ترديد هتافات معادية لنظام الدولة وإستخدام دف 

وطبلة وتعطيل المحاضرات

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنوفيةمحمد يسري عبدالعزيز تعيلب900
التظاهر بدون إذن، ترديد هتافات معادية لنظام الدولة وإستخدام دف 

وطبلة وتعطيل المحاضرات

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنوفيةسعيد هاشم سعيد عبدالعزيز901
التظاهر بدون إذن، ترديد هتافات معادية لنظام الدولة وإستخدام دف 

وطبلة وتعطيل المحاضرات

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنوفيةأسامة جمال سعد خليفة902
التظاهر بدون إذن، ترديد هتافات معادية لنظام الدولة وإستخدام دف 

وطبلة وتعطيل المحاضرات

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنوفيةمحمود شعبان رمضان حشكيل903
التظاهر بدون إذن، ترديد هتافات معادية لنظام الدولة وإستخدام دف 

وطبلة وتعطيل المحاضرات

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنوفيةعبد الرحمن علي عبدالمنعم904
التظاهر بدون إذن، ترديد هتافات معادية لنظام الدولة وإستخدام دف 

وطبلة وتعطيل المحاضرات

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنوفيةأسماء عزمي جلبط905
التظاهر بدون إذن، ترديد هتافات معادية لنظام الدولة وإستخدام دف 

وطبلة وتعطيل المحاضرات

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنوفيةهاجر البدراوي أبوالنصر906
التظاهر بدون إذن، ترديد هتافات معادية لنظام الدولة وإستخدام دف 

وطبلة وتعطيل المحاضرات

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنوفيةهاجر فتحي محفوظ907
التظاهر بدون إذن، ترديد هتافات معادية لنظام الدولة وإستخدام دف 

وطبلة وتعطيل المحاضرات

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنوفيةفاطمة الزهراء بدر عبد العزيز908
التظاهر بدون إذن، ترديد هتافات معادية لنظام الدولة وإستخدام دف 

وطبلة وتعطيل المحاضرات

العام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالطبجامعة المنوفيةمحمد فاضل عبدالجليل زالبية909
تزعم مظاهرة وترديد هتافات ضد الجيش والشرطة مطالبا بالحرية 

للمعتقلين - فصل أسبوعين

العام الدراسي 02.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة اإللكترونية بمنوفجامعة المنوفيةعبد الباقي شحاتة السيد910
تنظيم مظاهرات داخل الكلية وترديد هتافات مسيئة للجيش والشرطة 

ورفع شعارات رابعة - فصل أسبوعين

العام الدراسي 02.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة اإللكترونية بمنوفجامعة المنوفيةحذيفة ناجي موسى911
تنظيم مظاهرات داخل الكلية وترديد هتافات مسيئة للجيش والشرطة 

ورفع شعارات رابعة - فصل أسبوعين

العام الدراسي 02.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة اإللكترونية بمنوفجامعة المنوفيةمحمد صالح محمد العقباوي912
تنظيم مظاهرات داخل الكلية وترديد هتافات مسيئة للجيش والشرطة 

ورفع شعارات رابعة - فصل أسبوعين

العام الدراسي 02.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة اإللكترونية بمنوفجامعة المنوفيةأحمد عبد العزيز سليمان913
تنظيم مظاهرات داخل الكلية وترديد هتافات مسيئة للجيش والشرطة 

ورفع شعارات رابعة - فصل أسبوعين

العام الدراسي 02.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة اإللكترونية بمنوفجامعة المنوفيةعويس أبو الحجاج السيد914
تنظيم مظاهرات داخل الكلية وترديد هتافات مسيئة للجيش والشرطة 

ورفع شعارات رابعة - فصل أسبوعين

العام الدراسي 02.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة اإللكترونية بمنوفجامعة المنوفيةفوزي خالد محمد غانم915
تنظيم مظاهرات داخل الكلية وترديد هتافات مسيئة للجيش والشرطة 

ورفع شعارات رابعة - فصل أسبوعين

العام الدراسي 02.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة اإللكترونية بمنوفجامعة المنوفيةأنس مجدي كامل916
تنظيم مظاهرات داخل الكلية وترديد هتافات مسيئة للجيش والشرطة 

ورفع شعارات رابعة - فصل أسبوع

العام الدراسي 02.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة اإللكترونية بمنوفجامعة المنوفيةإسماعيل محمد إسماعيل917
تنظيم مظاهرات داخل الكلية وترديد هتافات مسيئة للجيش والشرطة 

ورفع شعارات رابعة - فصل أسبوع

العام الدراسي 02.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة اإللكترونية بمنوفجامعة المنوفيةمحمد مصطفى جعفر918
تنظيم مظاهرات داخل الكلية وترديد هتافات مسيئة للجيش والشرطة 

ورفع شعارات رابعة - فصل أسبوع



العام الدراسي 02.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة اإللكترونية بمنوفجامعة المنوفيةصهيب محمود919
تنظيم مظاهرات داخل الكلية وترديد هتافات مسيئة للجيش والشرطة 

ورفع شعارات رابعة - فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةسهيل محمد920
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةأحمد العزب عبد العزيز921
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةلميس محمد سعد922
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةمحمد يسري تعيلب923
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةهاجر أبوالنصر924
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةأسماء جلبط925
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةعبد هللا الجيزاوي926
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةمحمد بديع927
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةعبدهللا عبد الواحد928
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةأحمد يوسف929
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةمحمود سمير930
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةعلي محسن931
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةسعيد هاشم932
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين

العام الدراسي 04.03.20152014/2015فصل شهر أو أقلالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةروضة عياد933
تعطيل الدراسة والمحاضرات بالكلية وتنظيم مظاهرة دون تصريح . - 

فصل أسبوعين
الدعاء على أحد الدكاترة على إحدى صفحات الفيسبوكالعام الدراسي 29.03.20162015/2016فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة المنوفيةأسامة جمال سعد خميس934

العام الدراسي 20152014/2015فصل شهر أو أقلاآلدابجامعة بنهارحاب عبد الحسيب عبد الرحمن935
فصل 15 يوم تبدأ من يوم 17 -5-2015 وتنتهي 1-6-2015 – فترة 

امتحانات - التهم : التظاهر بدون إذن وتعطيل الدراسة واتالف المنشآت

العام الدراسي 20152014/2015فصل شهر أو أقلاآلدابجامعة بنهامنة هللا عبد هللا محمد936
فصل 15 يوم تبدأ من يوم 17 -5-2015 وتنتهي 1-6-2015 – فترة 

امتحانات - التهم : التظاهر بدون إذن وتعطيل الدراسة واتالف المنشآت

العام الدراسي 20152014/2015فصل شهر أو أقلاآلدابجامعة بنهاسمية محمد سعد937
فصل 15 يوم تبدأ من يوم 17 -5-2015 وتنتهي 1-6-2015 – فترة 

امتحانات - التهم : التظاهر بدون إذن وتعطيل الدراسة واتالف المنشآت

العام الدراسي 20152014/2015فصل شهر أو أقلاآلدابجامعة بنهامريم السيد الصعيدي938
فصل 15 يوم تبدأ من يوم 17 -5-2015 وتنتهي 1-6-2015 – فترة 

امتحانات - التهم : التظاهر بدون إذن وتعطيل الدراسة واتالف المنشآت

العام الدراسي 20152014/2015فصل شهر أو أقلاآلدابجامعة بنهاسمية سمير فتوح939
فصل 15 يوم تبدأ من يوم 17 -5-2015 وتنتهي 1-6-2015 – فترة 

امتحانات - التهم : التظاهر بدون إذن وتعطيل الدراسة واتالف المنشآت

العام الدراسي 30.4.20152014/2015فصل شهر أو أقلالعلومجامعة بنهامحمد هاني بندق940
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة حلوانمحمود عبدالعليم941
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالهندسةجامعة حلواناحمد خالد942
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة حلواناسراء حسن فاروق محمد943
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة حلوانمحمد احمد عبدالرحيم اسماعيل944
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة حلوانمحمد ممدوح خليلي الوالي945



العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة حلوانعزمي شريف عبدهللا موسى946
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة حلوانعادل عبدالعال متولي عبدالعال947
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة حلواناحمد علي راغب خليل948
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة حلوانمحمد سعد صوفي مصطفى949
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة حلوانمحمد عبده محمد سويلم950
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة حلوانعبدالحليم احمد عبدالحليم سالم951
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة حلوانخالد سعيد منصور احمد952
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة حلوانمحمد رمضان مرغني شرف953
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالصيدلةجامعة حلوانمحمد عبدالعظيم محمد علي954
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالفنون التطبيقيةجامعة حلوانمحمد احمد سعد عبده955
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالفنون التطبيقيةجامعة حلوانانس محمد شاكر محمد بشير956
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالفنون التطبيقيةجامعة حلوانحمزة بهاء الدين محمد957
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالفنون التطبيقيةجامعة حلوانعمرو سيد محمد سالمة958
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالفنون التطبيقيةجامعة حلوانصالح عبد الحميد محمد959
بدون تحقيقالعام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالتجارةجامعة حلوانكريم شعبان960
بدون تحقيقالعام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالتجارةجامعة حلواناحمد رمضان961
فصل شهرالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة دمنهورمحمد أيوب962
فصل شهرالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالتجارةجامعة دمنهورمحمود ماجد963
فصل شهرالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالتجارةجامعة دمنهورسعيد الدبوسي964
فصل شهرالعام الدراسي 20142014/2015فصل شهر أو أقلالتجارةجامعة دمنهوروائل النجار965
إثارة الشغب داخل الجامعةالعام الدراسي 4.3.20152014/2015فصل شهر أو أقلاآلدابجامعة دمنهورعبدهللا رجب966
إثارة الشغب داخل الجامعةالعام الدراسي 4.3.20152014/2015فصل شهر أو أقلاآلدابجامعة دمنهورحمدي حمتو967
إثارة الشغب داخل الجامعةالعام الدراسي 4.3.20152014/2015فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة دمنهورمحمد عبد اللطيف968
إثارة الشغب داخل الجامعةالعام الدراسي 4.3.20152014/2015فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة دمنهورأحمد القمحاوي969
إثارة الشغب داخل الجامعةالعام الدراسي 4.3.20152014/2015فصل شهر أو أقلالزراعةجامعة دمنهورأحمد حميد970
العام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالعلومجامعة دمياطاسالم ابو المعاطي971

اتهام األمن لها باالعتداء عليهم أثناء احياء ذكرى الشهيد أبوالحسنالعام الدراسي 20142013/2014فصل شهر أو أقلالطب البشريجامعة عين شمسمروة نوفل972

العام الدراسي 20142013/2014فصل 3 أعوام دراسيةالهندسةجامعة اإلسكندريةمحمود ابو حديد973
العام الدراسي 20142013/2014فصل 3 أعوام دراسيةاآلدابجامعة اإلسكندريةحكيم عبدالنعيم974

العام الدراسي 20142013/2014حرمان من االمتحانالسياحة والفنادقجامعة اإلسكندريةمحمد احمد عزت975
الخروج عن االخالق والتقاليد واالعراف الجامعية خالل الرحلة العلمية 
"انتقاد إدارة الكلية بسبب مصرروفات الرحلة التى قام بها قسم االرشاد 

السياحى لالقصر ، واسوان - الرسوب في مادتين

العام الدراسي 20142013/2014حرمان من االمتحانالعلومجامعة األزهرمحمد ابراهيم976
بدون تحقيقالعام الدراسي 20152014/2015حرمان من االمتحانالشريعة والقانونجامعة األزهرحسن محمد حسن الخطيب977
بدون تحقيقالعام الدراسي 20152014/2015حرمان من االمتحانالشريعة والقانونجامعة األزهرخالد محمد عبد الرحيم جمعة978
بدون تحقيقالعام الدراسي 20152014/2015حرمان من االمتحانالشريعة والقانونجامعة األزهرعبد الرحمن عبد الفتاح محمود979
بدون تحقيقالعام الدراسي 20152014/2015حرمان من االمتحانالشريعة والقانونجامعة األزهرعبد الرحمن محمد عبد الحميد980
العام الدراسي 20152014/2015حرمان من االمتحانالشريعة والقانونجامعة األزهرعماد فراج عطية عطية981
العام الدراسي 20152014/2015حرمان من االمتحانالشريعة والقانونجامعة األزهرأحمد فتحي محمد مصطفى982
العام الدراسي 20152014/2015حرمان من االمتحانالشريعة والقانونجامعة األزهرخالد عبد الحميد أمين983
العام الدراسي 20152014/2015حرمان من االمتحانالتربيةجامعة األزهرأحمد عادل محمد984
العام الدراسي 20152014/2015حرمان من االمتحانالتربيةجامعة األزهراحمد أبو هاشم حسن985
العام الدراسي 20152014/2015حرمان من االمتحانلم يتم التوصل إليةجامعة األزهرمحمد السيد محمد عبد هللا986
العام الدراسي 20142013/2014حرمان من االمتحانالصيدلةجامعة المنصورةخالد المصري987

أمين اللجنة السياسية والثقافية - حرمان من حضور دور نوفمبر 2014العام الدراسي 20142014/2015حرمان من االمتحانالطبجامعة المنصورةأسماء الحداد988

أمين اللجنة السياسية والثقافية - حرمان من حضور دور نوفمبر 2014العام الدراسي 20142014/2015حرمان من االمتحانالطبجامعة المنصورةهاني عزت989



حرمان من دور مايو-يونيو 2015العام الدراسي 20142014/2015حرمان من االمتحانالطبجامعة المنصورةأحمد النادي990
حمل دبابيس رابعةالعام الدراسي 20142013/2014حرمان من االمتحاناإلقتصاد المنزليجامعة المنوفيةاسراء سعيد العزب991
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 9.4.20152014/2015حرمان من االمتحانلم يتم التوصل إليةجامعة طنطاسملى مصطفى محمد992
التظاهر داخل الحرم الجامعي بدون إخطارالعام الدراسي 07.05.20162015/2016حرمان من االمتحانالعلومجامعة طنطامحمد الشريف993

العام الدراسي 21.05.20162015/2016حرمان من االمتحاناآلدابجامعة عين شمسآيه فراج994
االعتداء على األمن - إحداث شغب في الجامعة - ترديد هتافات مسيئة 

للجيش والشرطة

العام الدراسي 21.05.20162015/2016حرمان من االمتحانالحاسبات والمعلوماتجامعة عين شمسأميرة عبد الخالق995
االعتداء على األمن - إحداث شغب في الجامعة - ترديد هتافات مسيئة 

للجيش والشرطة
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالشريعة والقانونجامعة األزهراحمد البلتاجي996
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالتربيةجامعة األزهرابوبكر محمد السيد997
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالطبجامعة األزهراحمد باسم رزق علي998
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالطبجامعة األزهراحمد بهاء الدين عبدالصمد999

تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالطبجامعة األزهراحمد خليل فرج السيد1000
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالدعوة االسالميةجامعة األزهراحمد رمضان سيد1001
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالدعوة االسالميةجامعة األزهراحمد رمضان عبدالفتاح1002
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالطب البشريجامعة األزهراحمد صبري عبادي خليل1003
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالطب البشريجامعة األزهراحمد فتح هللا خطاب1004
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالطب البشريجامعة األزهراحمد فهمي ابورية1005
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالعلومجامعة األزهراحمد محمد المتولي عطية1006
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالدعوة االسالميةجامعة األزهرابوالقاسم احمد علي1007
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالهندسةجامعة األزهراحمد عطية احمد محمود1008
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالدعوة االسالميةجامعة األزهربالل حمدي محمود1009
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالطب البشريجامعة األزهرحسام السيد مصطفى1010
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالطب البشريجامعة األزهرخالد احمد كمال1011
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالدعوة االسالميةجامعة األزهرعرفه احمد حامد1012
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالدعوة االسالميةجامعة األزهرمحمد ابراهيم السيد وهيب1013
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالدعوة االسالميةجامعة األزهرمحمد عيسى1014
تم فصله ألسباب سياسيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالدعوة االسالميةجامعة األزهرمحمود ابراهيم محمد احمد1015
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقمحمزد إبراهيم محمد عبد الحميد1016
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقمنى شهوان1017
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقآيه مسعود1018
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقريهام مصطفى1019
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقأسماء جمال الشحات1020
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقوسيم شاكر1021
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقمنى جمعة1022
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقهبة سليمان1023
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقنهال راشد1024
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقكاميليا سليمان1025
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقالسيد رجب1026
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقهشام أحمد1027
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقشيماء سعيد1028
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقسلمى هشام1029
التحدث على الفيسبوك بعبارات تسئ للقسمالعام الدراسي 14.04.20162015/2016إجراء تعسفيالصيدلةجامعة الزقازيقلمياء محمد فوزي العراقي1030
فصل من المدينة الجامعيةالعام الدراسي 20152014/2015إجراء تعسفيالزراعةجامعة الفيومعثمان حسن1031
فصل من المدينة الجامعيةالعام الدراسي 20152014/2015إجراء تعسفيالزراعةجامعة الفيوممحمد خالد محمد1032
فصل من المدينة الجامعيةالعام الدراسي 20152014/2015إجراء تعسفيدار العلومجامعة الفيومعبد الباسط1033
فصل من المدينة الجامعيةالعام الدراسي 20152014/2015إجراء تعسفيالخدمة اإلجتماعيةجامعة الفيومأحمد محمد السيد1034
فصل من المدينة الجامعيةالعام الدراسي 20152014/2015إجراء تعسفياآلدابجامعة الفيوممحمد خالد1035
فصل من المدينة الجامعيةالعام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالهندسةجامعة القاهرةمعاذ القمحاوي1036



العام الدراسي 03.04.20142013/2014إجراء تعسفياآلثارجامعة القاهرةاحمد مقابل عبدهللا1037
االعتداء على سيارة التلفزيون وسرقة معدتها واالعتداء على العاملين 
فيها بالسب والضرب- الهتاف ضد الشرطة والجيش والدستور - فصل 

من المدينة الجامعية
فصل من المدينة الجامعيةالعام الدراسي 2/19/20142013/2014إجراء تعسفيدار العلومجامعة القاهرةمحمد سعيد1038
حرمان من ممارسه النشاط الطالبي لمدة عامالعام الدراسي 20142014/2015إجراء تعسفيالطبجامعة المنصورةأحمد محمد فودة1039

أمين اللجنة الفنية - حرمان من ممارسة النشاط الطالبي لمدة عامالعام الدراسي 20142014/2015إجراء تعسفيالطبجامعة المنصورةمحمود وردة1040

أمين الللجنة الرياضية حرمان من ممارسة النشام لمدة عامالعام الدراسي 20142014/2015إجراء تعسفيالطبجامعة المنصورةمصطفى يسري1041
حرمان من ممارسه النشاط الطالبي لمدة عامالعام الدراسي 20142014/2015إجراء تعسفيالطبجامعة المنصورةأحمد الشحات1042

العام الدراسي 02.03.20152014/2015إجراء تعسفيالهندسة اإللكترونية بمنوفجامعة المنوفيةبالل حسين سيد إسماعيل1043
تنظيم مظاهرات داخل الكلية وترديد هتافات مسيئة للجيش والشرطة 

ورفع شعارات رابعة

العام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالهندسةجامعة عين شمسرامي صالح إبراهيم1044
بدعوى تنظيمهم لتظاهرة داخل المدينة الجامعية وترديدهم هتافات 

مسيئة للجيش والشرطة. - فصل من المدينة الجامعية

العام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالهندسةجامعة عين شمسأحمد جالل محمد1045
بدعوى تنظيمهم لتظاهرة داخل المدينة الجامعية وترديدهم هتافات 

مسيئة للجيش والشرطة. - فصل من المدينة الجامعية

العام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالهندسةجامعة عين شمسأحمد جمال رمضان1046
بدعوى تنظيمهم لتظاهرة داخل المدينة الجامعية وترديدهم هتافات 

مسيئة للجيش والشرطة. - فصل من المدينة الجامعية

العام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالهندسةجامعة عين شمسإسالم عادل علي1047
بدعوى تنظيمهم لتظاهرة داخل المدينة الجامعية وترديدهم هتافات 

مسيئة للجيش والشرطة. - فصل من المدينة الجامعية

العام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالهندسةجامعة عين شمسمحمد مدني أبو المجد1048
بدعوى تنظيمهم لتظاهرة داخل المدينة الجامعية وترديدهم هتافات 

مسيئة للجيش والشرطة. - فصل من المدينة الجامعية

العام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالهندسةجامعة عين شمسعلي حسن علي1049
بدعوى تنظيمهم لتظاهرة داخل المدينة الجامعية وترديدهم هتافات 

مسيئة للجيش والشرطة. - فصل من المدينة الجامعية

العام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالهندسةجامعة عين شمسأحمد ضياء السيد1050
بدعوى تنظيمهم لتظاهرة داخل المدينة الجامعية وترديدهم هتافات 

مسيئة للجيش والشرطة. - فصل من المدينة الجامعية

العام الدراسي 20142013/2014إجراء تعسفيالهندسةجامعة عين شمسمصطفى أحمد صبري1051
بدعوى تنظيمهم لتظاهرة داخل المدينة الجامعية وترديدهم هتافات 

مسيئة للجيش والشرطة. - فصل من المدينة الجامعية



مالحظاتقبل أو بعد صدور القانونتاريخ اإلحالةتاريخ القبضمكان القبضاإلتهاماترقم المحضرالكليةالجامعةاإلسمم

التجارةجامعة عين شمسعثمان محسن عثمان حسين1
رقم 19 لسنة 2015 جنايات عسكرية شرق 

القاهرة

تنظيم تظاهرة بدون إخطار، إضرام النار بمكتب 
عميد كلية حاسبات ومعلومات، إحداث تلفيات بمبنى 

كلية الحاسبات والمعلومات
قبل صدور القانون2.3.2015لم يتم القبض عليهم ويتم محاكمتهم غيابياغير معروف

تم الحكم عليه غيابيا 
بالمؤبد وغرامة 100 

ألف جنية - الواقعة 17-
2014 -5

التجارةجامعة عين شمسحازم طارق طه أحمد2
رقم 19 لسنة 2015 جنايات عسكرية شرق 

القاهرة

تنظيم تظاهرة بدون إخطار، إضرام النار بمكتب 
عميد كلية حاسبات ومعلومات، إحداث تلفيات بمبنى 

كلية الحاسبات والمعلومات
قبل صدور القانون17.5.20142.3.2015غير معروف

تم الحكم عليه غيابيا 
بالمؤبد وغرامة 100 
ألف جنية - مفرج عنه

العلومجامعة عين شمسأسامة هاني أحمد السيد3
رقم 19 لسنة 2015 جنايات عسكرية شرق 

القاهرة

تنظيم تظاهرة بدون إخطار، إضرام النار بمكتب 
عميد كلية حاسبات ومعلومات، إحداث تلفيات بمبنى 

كلية الحاسبات والمعلومات
قبل صدور القانون17.5.20142.3.2015غير معروف

تم الحكم عليه غيابيا 
بالمؤبد وغرامة 100 
ألف جنية - مفرج عنه

العلومجامعة عين شمسعبد الرحمن فاروق أحمد السيد4
رقم 19 لسنة 2015 جنايات عسكرية شرق 

القاهرة

تنظيم تظاهرة بدون إخطار، إضرام النار بمكتب 
عميد كلية حاسبات ومعلومات، إحداث تلفيات بمبنى 

كلية الحاسبات والمعلومات
قبل صدور القانون17.5.20142.3.2015غير معروف

تم الحكم عليه غيابيا 
بالمؤبد وغرامة 100 
ألف جنية - مفرج عنه 
على ذمة تلك القضية 
ومحبوس على ذمة 

قضية أخرى

غير معروفجامعة عين شمسأكرم عصام الدين عبد الفتاح5
رقم 19 لسنة 2015 جنايات عسكرية شرق 

القاهرة

تنظيم تظاهرة بدون إخطار، إضرام النار بمكتب 
عميد كلية حاسبات ومعلومات، إحداث تلفيات بمبنى 

كلية الحاسبات والمعلومات
قبل صدور القانون2.3.2015لم يتم القبض عليهم ويتم محاكمتهم غيابياغير معروف

تم الحكم عليه غيابيا 
بالمؤبد وغرامة 100 
ألف جنية - هارب - 
تاريخ الواقعة 5-17-

2014

الطبجامعة عين شمسمحمود نجيب أحمد الحديدي6
رقم 19 لسنة 2015 جنايات عسكرية شرق 

القاهرة

تنظيم تظاهرة بدون إخطار، إضرام النار بمكتب 
عميد كلية حاسبات ومعلومات، إحداث تلفيات بمبنى 

كلية الحاسبات والمعلومات
قبل صدور القانون2.3.2015لم يتم القبض عليهم ويتم محاكمتهم غيابياغير معروف

تم الحكم عليه غيابيا 
بالمؤبد وغرامة 100 
ألف جنية - هارب - 
تاريخ الواقعة 5-17-

2014

غير معروفجامعة عين شمسيوسف محمود ناجي7
رقم 19 لسنة 2015 جنايات عسكرية شرق 

القاهرة

تنظيم تظاهرة بدون إخطار، إضرام النار بمكتب 
عميد كلية حاسبات ومعلومات، إحداث تلفيات بمبنى 

كلية الحاسبات والمعلومات
قبل صدور القانون2.3.2015لم يتم القبض عليهم ويتم محاكمتهم غيابياغير معروف

تم الحكم عليه غيابيا 
بالمؤبد وغرامة 100 
ألف جنية - هارب - 
تاريخ الواقعة 5-17-

2014

غير معروفجامعة عين شمسمحمد سمير محمود8
رقم 19 لسنة 2015 جنايات عسكرية شرق 

القاهرة

تنظيم تظاهرة بدون إخطار، إضرام النار بمكتب 
عميد كلية حاسبات ومعلومات، إحداث تلفيات بمبنى 

كلية الحاسبات والمعلومات
قبل صدور القانون2.3.2015لم يتم القبض عليهم ويتم محاكمتهم غيابياغير معروف

تم الحكم عليه غيابيا 
بالمؤبد وغرامة 100 
ألف جنية - هارب - 
تاريخ الواقعة 5-17-

2014

غير معروفجامعة عين شمسأحمد محمد فريد9
رقم 19 لسنة 2015 جنايات عسكرية شرق 

القاهرة

تنظيم تظاهرة بدون إخطار، إضرام النار بمكتب 
عميد كلية حاسبات ومعلومات، إحداث تلفيات بمبنى 

كلية الحاسبات والمعلومات
قبل صدور القانون17.5.20142.3.2015غير معروف

تم الحكم عليه غيابيا 
بالمؤبد وغرامة 100 
ألف جنية - مفرج عنه

رقم16488 لسنة 2014جنح أول أسيوطالعلومجامعة أسيوطأسامة أحمد سري10
اإلعتداء على أفراد األمن اإلداري، تحطيم البوبات 

اإللكترونية بالجامعة، التظاهر بدون إذن، 
والتحريض على العنف.

بعد صدور القانون3.12.201428.2.2015غير معروف

رقم16488 لسنة 2014جنح أول أسيوطالعلومجامعة أسيوطأسامة فتحي11
اإلعتداء على أفراد األمن اإلداري، تحطيم البوبات 

اإللكترونية بالجامعة، التظاهر بدون إذن، 
والتحريض على العنف.

بعد صدور القانون30.12.201428.2.2015غير معروف

رقم16488 لسنة 2014جنح أول أسيوطالحقوقجامعة أسيوطأحمد قرشي12
اإلعتداء على أفراد األمن اإلداري، تحطيم البوبات 

اإللكترونية بالجامعة، التظاهر بدون إذن، 
والتحريض على العنف.

بعد صدور القانون29.12.201428.2.2015غير معروف

رقم16488 لسنة 2014جنح أول أسيوطالحقوقجامعة أسيوطكمال مصطفى13
اإلعتداء على أفراد األمن اإلداري، تحطيم البوبات 

اإللكترونية بالجامعة، التظاهر بدون إذن، 
والتحريض على العنف.

بعد صدور القانون28.2.2015لم يتم التوصل إليهغير معروف



رقم16488 لسنة 2014جنح أول أسيوطالهندسةجامعة أسيوطمحمد حمدي عبد العظيم14
اإلعتداء على أفراد األمن اإلداري، تحطيم البوبات 

اإللكترونية بالجامعة، التظاهر بدون إذن، 
والتحريض على العنف.

بعد صدور القانون28.2.2015لم يتم التوصل إليهغير معروف

رقم16488 لسنة 2014جنح أول أسيوطالحقوقجامعة أسيوطوليد خيري أبوالحارس15
اإلعتداء على أفراد األمن اإلداري، تحطيم البوبات 

اإللكترونية بالجامعة، التظاهر بدون إذن، 
والتحريض على العنف.

بعد صدور القانون9.12.201428.2.2015غير معروف

رقم16488 لسنة 2014جنح أول أسيوطالتجارةجامعة أسيوطمحمد عبد الناصر محمد16
اإلعتداء على أفراد األمن اإلداري، تحطيم البوبات 

اإللكترونية بالجامعة، التظاهر بدون إذن، 
والتحريض على العنف.

بعد صدور القانون29.12.201428.2.2015غير معروف

رقم16488 لسنة 2014جنح أول أسيوطالصيدلةجامعة أسيوطحسين حمدي عبد الحميد17
اإلعتداء على أفراد األمن اإلداري، تحطيم البوبات 

اإللكترونية بالجامعة، التظاهر بدون إذن، 
والتحريض على العنف.

بعد صدور القانون28.2.2015لم يتم التوصل إليهغير معروف

رقم 35 لسنة 2015 جنايات عسكريالعلومجامعة أسيوطاحمد أشرف كمال18
اإلنتماء لجماعة محظورة، تخريب البوابة االمامية 

لجامعة أسيوط، التظاهر بدون إذن
بعد صدور القانونغير معروف10.12.2014داخل الجامعة

تم الحكم عليه بسبع 
سنوات

الهايكستب العسكريةقبل صدور القانون2.4.20143.12.2014السجل المدنيتكسير واجهة الكلية وسرقة طفايات الحريقلم يتم التوصل إليةالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةمحمود مرتضى19
الزقازيق العسكريةقبل صدور القانون2.4.20143.12.2014السجل المدني أثناء تحريره توكيلتكسير واجهة الكلية وسرقة طفايات الحريقلم يتم التوصل إليةالهندسة بشبين الكومجامعة المنوفيةأحمد صفوت20

رقم 14748 لسنة 2014تجارة إنجليزيجامعة المنصورةهبة قشطة21
اإلنتماء لجماعة محظورة أسست على خالف 

القانون, ارتكاب أعمال عنف وشغب داخل الجامعة, 
وإتالف واجهة المبني اإلداري ألمن الجامعة

بعد صدور القانونغير معروف30.10.2014داخل الجامعة
واقعة اعتداء أمن 

فالكون على الطالب 
عبدالرحمن شهيب

رقم 14748 لسنة 2014التمريضجامعة المنصورةعبدالرحمن شهيب22
اإلنتماء لجماعة محظورة أسست على خالف 

القانون, ارتكاب أعمال عنف وشغب داخل الجامعة, 
وإتالف واجهة المبني اإلداري ألمن الجامعة

بعد صدور القانونغير معروف30.10.2014غير معروف
واقعة اعتداء أمن 

فالكون على الطالب 
عبدالرحمن شهيب

رقم 14748 لسنة 2014الهندسةجامعة المنصورةإبراهيم الكاتب23
اإلنتماء لجماعة محظورة أسست على خالف 

القانون, ارتكاب أعمال عنف وشغب داخل الجامعة, 
وإتالف واجهة المبني اإلداري ألمن الجامعة

بعد صدور القانونغير معروف30.10.2014غير معروف
واقعة اعتداء أمن 

فالكون على الطالب 
عبدالرحمن شهيب

رقم 14748 لسنة 2014الهندسةجامعة المنصورةيحيى محمد عقل24
اإلنتماء لجماعة محظورة أسست على خالف 

القانون, ارتكاب أعمال عنف وشغب داخل الجامعة, 
وإتالف واجهة المبني اإلداري ألمن الجامعة

بعد صدور القانونغير معروف30.10.2014غير معروف
واقعة اعتداء أمن 

فالكون على الطالب 
عبدالرحمن شهيب

رقم 7530 لسنة 2014 جنح اول المنصورةالصيدلةجامعة المنصورةخالد جمال دياب25
اإلنتماء لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، 

وإثارة الشغب
قبل صدور القانون16.4.20145.1.2015داخل الجامعة

رقم 7530 لسنة 2014 جنح اول المنصورةالصيدلةجامعة المنصورةأحمد عصام الدين النووي26
اإلنتماء لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، 

وإثارة الشغب
قبل صدور القانون16.4.20145.1.2015داخل الجامعة

رقم 7530 لسنة 2014 جنح اول المنصورةالصيدلةجامعة المنصورةعمرو مصطفى الفحيل27
اإلنتماء لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، 

وإثارة الشغب
قبل صدور القانون16.4.20145.1.2015داخل الجامعة

رقم 7530 لسنة 2014 جنح اول المنصورةالتجارةجامعة المنصورةالبراء عماد محسن جاد28
اإلنتماء لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، 

وإثارة الشغب
قبل صدور القانون16.4.20145.1.2015داخل الجامعة

رقم 7530 لسنة 2014 جنح اول المنصورةالطب البيطريجامعة المنصورةعبدهللا برهام29
اإلنتماء لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، 

وإثارة الشغب
قبل صدور القانون16.4.20145.1.2015داخل الجامعة

رقم7530 لسنة 2014 جنح أول المنصورةالصيدلةجامعة المنصورةأحمد عادل حزين30
اإلنتماء لجماعة محظورة، التظاهر بدون تصريح، 

وإثارة الشغب
قبل صدور القانون16.4.20145.1.2015داخل الجامعة

رقم 14713 لسنة 2014العلومجامعة المنصورةإسراء ماهر هنداوي31

التورط بأحداث عنف وشغب داخل جامعة 
المنصورة، التظاهر دون تصريح، حيازة ألعاب 

نارية وأسلحة بيضاء وكتب تحوي فكر 
متطرفواإلخالل باألمن والسلم العام

بعد صدور القانونغير معروف2014-10-28الجامعة

تم الحكم بحبسها عامين 
و50 ألف جني غرامة - 
تم إيقاف الحكم وإخالء 

سبيله

رقم 14713 لسنة 2014الهندسةجامعة المنصورةعبدهللا سالمة المرسي32

التورط بأحداث عنف وشغب داخل جامعة 
المنصورة، التظاهر دون تصريح، حيازة ألعاب 

نارية وأسلحة بيضاء وكتب تحوي فكر 
متطرفواإلخالل باألمن والسلم العام

بعد صدور القانونغير معروف2014-10-28الجامعة
تم الحكم بحبسه 3 

سنوات وغرامة 50ألف 
جنية

رقم 14713 لسنة 2014التجارةجامعة المنصورةأحمد بكر شحاتة33

التورط بأحداث عنف وشغب داخل جامعة 
المنصورة، التظاهر دون تصريح، حيازة ألعاب 

نارية وأسلحة بيضاء وكتب تحوي فكر 
متطرفواإلخالل باألمن والسلم العام

بعد صدور القانونغير معروف2014-10-28الجامعة
تم الحكم بحبسه 3 

سنوات وغرامة 50ألف 
جنية



رقم 14713 لسنة 2014الهندسةجامعة المنصورةأحمد حسام الدين34

التورط بأحداث عنف وشغب داخل جامعة 
المنصورة، التظاهر دون تصريح، حيازة ألعاب 

نارية وأسلحة بيضاء وكتب تحوي فكر 
متطرفواإلخالل باألمن والسلم العام

بعد صدور القانونغير معروف2014-10-28الجامعة
تم الحكم بحبسه 3 

سنوات وغرامة 50ألف 
جنية

رقم 14713 لسنة 2014الهندسةجامعة المنصورةمحمد أحمد عبد الحميد35

التورط بأحداث عنف وشغب داخل جامعة 
المنصورة، التظاهر دون تصريح، حيازة ألعاب 

نارية وأسلحة بيضاء وكتب تحوي فكر 
متطرفواإلخالل باألمن والسلم العام

بعد صدور القانونغير معروف2014-10-28الجامعة
تم الحكم بحبسه 3 

سنوات وغرامة 50ألف 
جنية

رقم 14713 لسنة 2014الحقوقجامعة المنصورةالسعيد عادل36

التورط بأحداث عنف وشغب داخل جامعة 
المنصورة، التظاهر دون تصريح، حيازة ألعاب 

نارية وأسلحة بيضاء وكتب تحوي فكر 
متطرفواإلخالل باألمن والسلم العام

بعد صدور القانونغير معروف2014-10-28الجامعة
تم الحكم بحبسه 10 
سنوات وغرامة 50 

ألف جنية

رقم 57 جزئي المنصورة 364 اإلسماعيليةالطبجامعة المنصورةمحمد حمدي السيد متولي37
إتالف استقبال كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، 

التظاهر بدون تصريح، حرق دراجة بخارية 
والتعدي على موظفين بالضرب

قبل صدور القانون2014-12-201425-10-19الجامعة
تم الحكم بحبسه 3 

سنوات وغرامة 50ألف 
جنية

رقم 57 جزئي المنصورة 364 اإلسماعيليةالهندسةجامعة المنصورةعبد الرحمن طارق38
إتالف استقبال كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، 

التظاهر بدون تصريح، حرق دراجة بخارية 
والتعدي على موظفين بالضرب

قبل صدور القانون2014-12-201425-10-19الجامعة
تم الحكم بحبسه 3 

سنوات وغرامة 50ألف 
جنية

رقم 57 جزئي المنصورة 364 اإلسماعيليةالهندسةجامعة المنصورةياسر محمد أحمد اللبان39
إتالف استقبال كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، 

التظاهر بدون تصريح، حرق دراجة بخارية 
والتعدي على موظفين بالضرب

قبل صدور القانون2014-12-201425-10-19الجامعة
تم الحكم بحبسه 3 

سنوات وغرامة 50ألف 
جنية

رقم 57 جزئي المنصورة 364 اإلسماعيليةالهندسةجامعة المنصورةفتحي أحمد فتحي40
إتالف استقبال كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، 

التظاهر بدون تصريح، حرق دراجة بخارية 
والتعدي على موظفين بالضرب

قبل صدور القانون2014-12-201425-10-19الجامعة
تم الحكم بحبسه 3 

سنوات وغرامة 50ألف 
جنية

رقم 57 جزئي المنصورة 364 اإلسماعيليةالتجارةجامعة المنصورةمهند السيد صالح بشار41
إتالف استقبال كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، 

التظاهر بدون تصريح، حرق دراجة بخارية 
والتعدي على موظفين بالضرب

قبل صدور القانون2014-12-201425-10-19الجامعة
تم الحكم بحبسه 3 

سنوات وغرامة 50ألف 
جنية

رقم 57 جزئي المنصورة 364 اإلسماعيليةالتجارةجامعة المنصورةعبد هللا محمد شوقي محمد42
إتالف استقبال كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، 

التظاهر بدون تصريح، حرق دراجة بخارية 
والتعدي على موظفين بالضرب

قبل صدور القانون2014-12-201425-10-19الجامعة
تم الحكم بحبسه 3 

سنوات وغرامة 50ألف 
جنية

رقم 67 لسنة 2015 جنايات عسكريالتجارةجامعة الزقازيقصهيب عبد الفتاح عبد هللا السواح43
إشعال النيران بمبنى االمن اإلداري بكلية اآلداب 

جامعة الزقازيق وتورطهم في أعمال عنف وتخريب 
داخل الجامعة

بعد صدور القانون1.12.20148.1.2015غير معروف

تم الحكم عليهم في تلك 
القضية بعامين عسكريا 
والحكم عليه في قضية 
أخرى عسكرية بالسجن 

لمدة 10 أعوام

رقم 67 لسنة 2015 جنايات عسكريالتجارةجامعة الزقازيقمحمد حلمي الحسيني محمد44
إشعال النيران بمبنى االمن اإلداري بكلية اآلداب 

جامعة الزقازيق وتورطهم في أعمال عنف وتخريب 
داخل الجامعة

بعد صدور القانون8.1.2015لم يتم التوصل إليهغير معروف

تم الحكم عليهم في تلك 
القضية بعامين عسكريا 
والحكم عليه في قضية 
أخرى عسكرية بالسجن 

لمدة 10 أعوام

رقم 67 لسنة 2015 جنايات عسكريالتجارةجامعة الزقازيقمروان سليمان حسين45
إشعال النيران بمبنى االمن اإلداري بكلية اآلداب 

جامعة الزقازيق وتورطهم في أعمال عنف وتخريب 
داخل الجامعة

بعد صدور القانون8.1.2015لم يتم التوصل إليهغير معروف

تم الحكم عليهم في تلك 
القضية بعامين عسكريا 
والحكم عليه في قضية 
أخرى عسكريةبالسجن 

لمدة 10 أعوام

رقم 67 لسنة 2015 جنايات عسكرياآلدابجامعة الزقازيقمحمد سعيد محمد أحمد مصطفى46
إشعال النيران بمبنى االمن اإلداري بكلية اآلداب 

جامعة الزقازيق وتورطهم في أعمال عنف وتخريب 
داخل الجامعة

بعد صدور القانون16.11.20148.1.2015غير معروف

تم الحكم عليهم في تلك 
القضية بعامين عسكريا 
والحكم عليه في قضية 
أخرى عسكرية بالسجن 

لمدة 15 عاما

رقم 67 لسنة 2015 جنايات عسكريالتربيةجامعة الزقازيقعمر ممدوح حسين47
إشعال النيران بمبنى االمن اإلداري بكلية اآلداب 

جامعة الزقازيق وتورطهم في أعمال عنف وتخريب 
داخل الجامعة

بعد صدور القانون8.1.2015لم يتم التوصل إليهغير معروف
تم الحكم عليه بالسجن 

لمدة عامين



رقم 67 لسنة 2015 جنايات عسكريالحقوقجامعة الزقازيقعمرو سعد السيد48
إشعال النيران بمبنى االمن اإلداري بكلية اآلداب 

جامعة الزقازيق وتورطهم في أعمال عنف وتخريب 
داخل الجامعة

بعد صدور القانون8.1.2015لم يتم التوصل إليهغير معروف
تم الحكم عليه بالسجن 

لمدة عامين

رقم 67 لسنة 2015 جنايات عسكريالهندسةجامعة الزقازيقعمر رضوان محمد49
إشعال النيران بمبنى االمن اإلداري بكلية اآلداب 

جامعة الزقازيق وتورطهم في أعمال عنف وتخريب 
داخل الجامعة

بعد صدور القانون8.1.2015لم يتم القبض عليهم ويتم محاكمتهم غيابياغير معروف

رقم 67 لسنة 2015 جنايات عسكريالتجارةجامعة الزقازيقعلي محمد نجيب50
إشعال النيران بمبنى االمن اإلداري بكلية اآلداب 

جامعة الزقازيق وتورطهم في أعمال عنف وتخريب 
داخل الجامعة

بعد صدور القانون8.1.2015لم يتم القبض عليهم ويتم محاكمتهم غيابياغير معروف

رقم 67 لسنة 2015 جنايات عسكريالتكنولوجيا والمعلوماتجامعة الزقازيقإسالم عماد عواد51
إشعال النيران بمبنى االمن اإلداري بكلية اآلداب 

جامعة الزقازيق وتورطهم في أعمال عنف وتخريب 
داخل الجامعة

بعد صدور القانون8.1.2015لم يتم القبض عليهم ويتم محاكمتهم غيابياغير معروف

رقم 67 لسنة 2015 جنايات عسكريالتجارةجامعة الزقازيقأحمد السيد البدري52
إشعال النيران بمبنى االمن اإلداري بكلية اآلداب 

جامعة الزقازيق وتورطهم في أعمال عنف وتخريب 
داخل الجامعة

بعد صدور القانون8.1.2015لم يتم القبض عليهم ويتم محاكمتهم غيابياغير معروف

رقم 88 لسنة 2015 جنايات عسكريةالشريعة والقانونجامعة األزهر - تفهناعبدالمنعم إبراهيم عبد المنعم53
التحريض على العنف - االنضمام لجماعة محظورة -

 التظاهر بدون تصريح - إثارة الشغب
تم الحكم عليهم سنتينقبل صدور القانون17.3.201410.2.2015داخل الجامعة

رقم 88 لسنة 2015 جنايات عسكريةالشريعة والقانونجامعة األزهر - تفهناعبدالرحمن طارق فؤاد54
التحريض على العنف - االنضمام لجماعة محظورة -

 التظاهر بدون تصريح - إثارة الشغب
تم الحكم عليهم سنتينقبل صدور القانون17.3.201410.2.2015داخل الجامعة

رقم 88 لسنة 2015 جنايات عسكريةالشريعة والقانونجامعة األزهر - تفهناأحمد زكريا اليمني55
التحريض على العنف - االنضمام لجماعة محظورة -

 التظاهر بدون تصريح - إثارة الشغب
تم الحكم عليهم سنتينقبل صدور القانون17.3.201410.2.2015داخل الجامعة

رقم 88 لسنة 2015 جنايات عسكريةالشريعة والقانونجامعة األزهر - تفهنارامي محمد العطار56
التحريض على العنف - االنضمام لجماعة محظورة -

 التظاهر بدون تصريح - إثارة الشغب
تم الحكم عليهم سنتينقبل صدور القانون17.3.201410.2.2015داخل الجامعة

رقم 88 لسنة 2015 جنايات عسكريةالتربيةجامعة األزهر - تفهناأحمد رزق السبكي57
التحريض على العنف - االنضمام لجماعة محظورة -

 التظاهر بدون تصريح - إثارة الشغب
تم الحكم عليهم سنتينقبل صدور القانون17.3.201410.2.2015داخل الجامعة

رقم 88 لسنة 2015 جنايات عسكريةالتربيةجامعة األزهر - تفهنامحمد سامي الماحي58
التحريض على العنف - االنضمام لجماعة محظورة -

 التظاهر بدون تصريح - إثارة الشغب
تم الحكم عليهم سنتينقبل صدور القانون17.3.201410.2.2015داخل الجامعة

رقم 14713 لسنة 2014اللغة العربيةجامعة األزهر - المنصورةأحمد محمد صابر العشري59

التورط بأحداث عنف وشغب داخل جامعة 
المنصورة، التظاهر دون تصريح، حيازة ألعاب 

نارية وأسلحة بيضاء وكتب تحوي فكر 
متطرفواإلخالل باألمن والسلم العام

بعد صدور القانونغير معروف2014-10-28الجامعة
تم الحكم بحبسه 3 

سنوات وغرامة 50ألف 
جنية

قبل صدور القانون11.10.201418.11.2014داخل الجامعةأعمال شغب داخل كلية الزراعةرقم 30 لسنة 2015 جنايات عسكريةالتجارةجامعة األزهر - القاهرةإبراهيم نسيم زيدان الدناصوري60
تم الحكم علية بـ 5 

سنوات

رقم 308 لسنة 2015 جنايات عسكريةالهندسةجامعة األزهر - القاهرةمحمد حسنين محمد61
حرق بوابة جامعة األزهر فرع البنات - االنضامام 

لجماعة محظورة
براءةبعد صدور القانون3.12.201427.12.2014محيط الجامعة

رقم 308 لسنة 2015 جنايات عسكريةالصيدلةجامعة األزهر - القاهرةأحمد محمود سالمة62
حرق بوابة جامعة األزهر فرع البنات - االنضامام 

لجماعة محظورة
براءةبعد صدور القانون3.12.201427.12.2014محيط الجامعة

رقم 308 لسنة 2015 جنايات عسكريةالدراسات اإلسالميةجامعة األزهر - القاهرةإبراهيم رضا العسال63
حرق بوابة جامعة األزهر فرع البنات - االنضامام 

لجماعة محظورة
براءةبعد صدور القانون3.12.201427.12.2014محيط الجامعة

براءةبعد صدور القانون21.08.201427.12.2014داخل الجامعةحرق وإتالف وسرقة كلية التربيةرقم 179 لسنة 2015 جنايات عسكريةالتربيةجامعة األزهر - القاهرةإسالم محمد صبري عبد الرحيم64

رقم 67 لسنة 2015 جنايات عسكريأصول الدينجامعة األزهر - الزقازيقإسالم صبري عبد الحميد السيد65
إشعال النيران بمبنى االمن اإلداري بكلية اآلداب 

جامعة الزقازيق وتورطهم في أعمال عنف وتخريب 
داخل الجامعة

بعد صدور القانون11.12.20148.1.2015غير معروف
تم الحكم عليه بالسجن 

عامين
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1
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي االول
السادسةالطباألزهر - مدينة نصرعبد الغني محمد حمودةاألزهر - فرع القاهرة20.11.2013

سقط عبد الغني قتيال بطلقات الخرطوش بعد أن اقتحمت 
قوات الشرطة المدينة الجامعية باألزهر لفض تظاهرة 
لطالب المدينة الجامعية الذين قطعوا طريق مصطفى 

النحاس احتجاجا على تفريق قوات الشرطة للمظاهرات 
الطالبية أمام مشيخة األزهر.

11/20/2013توفي إثر إصابته بخرطوش في الوجه
ألقت قوات الشرطة القبض على 16 طالبا 
وجهت إليهم اتهامات من بينها قتل زميلهم 

عبد الغني محمود
http://www.almasryaly
oum.com/news/details/
344357 

2
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي االول
األولىالزراعةاألزهر - مدينة نصرعبد اللطيف خليفة عبد اللطيفاألزهر - فرع القاهرة26.11.2013

توفي بطلقات الخرطوش داخل المدينة الجامعية بعد 
اعتداء قوات الشرطة على تظاهرة لحركة طالب ضد 
االنقالب بمحيط المدينة الجامعية بالخرطوش والغاز 

المسيل للدموع

توفى إثر إصابته بطلقات خرطوش 
بالرأس والصدر

11/26/2013http://onaeg.com/?p=1
365564 

3
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي االول
الثالثةالتجارةاألزهر - مدينة نصرخالد محمد الحداداألزهر - فرع القاهرة28.12.2013

توفي إثر إصابته بطلقات الخرطوش أثناء اعتداء قوات 
الشرطة على مظاهرات لحركة طالب ضد اإلنقالب 

بالخرطوش والغاز المسيل للدموع.

توفى إثر إصابته بطلقات خرطوش 
بالرأس والصدر

12/28/2013
http://afteegypt.org/academic_fre

edom/2013/12/29/6196-
afteegypt.html 

4
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي االول
الثالثةالشريعة والقانوناألزهر - فرع أسيوطحسين حسني أحمداألزهر - فرع أسيوط08.01.2014

توفى داخل المستشفى السبت 11 يناير متأثرا بإصابته 
بطلقات الخرطوش خالل اعتداء قوت الشرطة على 

تظاهرة لحركة طالب ضد االنقالب بفرع الجامعة بأسيوط 
جرت في 8 يناير

01.11.2014توفي متأثرا بإصابته بطلقات خرطوش
http://www.almasryalyoum.com/n

ews/details/374032 

5
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي االول
أولى - مدنيالهندسةالقاهرةمحمد رضا محمد عبد المحسنالقاهرة28.11.2013

توفي جراء إصابته بثالث طلقات نارية في الظهر 
والصدر والحوض داخل كلية الهندسة، بعد ان تعقبت 
قوات الشرطة مسيرة لحركة طالب ضد االنقالب إلى 

داخل الحرم الجامعي وقامت بإطالق الخرطوش وقنابل 
الغاز على الطالب

توفي إثر إصابته بثالث طلقات نارية 
بالصدر والظهر والحوض

11/28/2013
القت قوات الشرطة القبض على 4 أفراد من 
سكان محيط الجامعة وأتهمتهم بقتل محمد 

رضا والشروع في قتل آخرين

6
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي االول
الثالة - انجليزيالتجارةالقاهرةعمر أسامة أحمد إبراهيمالقاهرة16.01.2014

توفي عقب إصابته بطلق ناري في الرأس عقب اقتحام 
قوات الشرطة لحرم جامعة القاهرة وإطالق قنابل الغاز 

والخرطوش بكثافة

توفي إلثر إصابته بطلق ناري في 
الرأس

1/16/2014
http://www.almasryaly
oum.com/news/details/
376904 

7
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي االول
الثانيةالعلومالقاهرةعلي محمد عليالقاهرة16.01.2014

توفى بمستشفى القصر العيني متاثرا بإصابته بطلق 
ناري بالرأي خالل اقتحام قوات الشرطة لحرم جامعة 
القاهرة وإطالق قنابل الغاز والخرطوش بكثافة على 

الطالب

توفي إلثر إصابته بطلق ناري في 
الرأس

1/24/2014http://bit.ly/2mSm9UQ 

8
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي االول
القاهرةشريف عادل الصاويالقاهرة16.01.2014

طالب بالدراسات 
العليا بكلية الحقوق

دراسات عليا

توفى في مستشفى القصر العيني الفرنساوي متأثرا 
بإصابته بمقذوف ناري بالرأس أدى إلى دخولة في 
غيبوبة اقتحام قوات الشرطة لحرم جامعة القاهرة 

وإطالق قنابل الغاز والخرطوش بكثافة على الطالب

توفى إثر إصابته بمقذوف ناري في 
الرأس

1/26/2014
http://www.almasryalyoum.com/n

ews/details/381149 

9
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي االول
الثالثةالتجارةعين شمسعبد الرحمن يسريعين شمس12.01.2014

توفي بطلق ناري بعد اعتداء قوات الشرطة على عشرات 
من حركة طالب ضد االنقالب قاموا بقطع شارع الخليفة 

المأمون أمام البوابة الرئيسية لجامعة عين شمس، 
واستخدمت قوات الشرطة المياة وقنابل الغاز في بداية 

فض التظاهرة ثم اطلقت الخرطوش على الطالب 
واقتحمت الجامعة لمالحقتهم

 01.12.2014http://bit.ly/2lYkBENتوفى إثر إصابته بطلق ناري

10
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي االول
غير محددالتربيةاألزهر - مدينة نصرعمرو محمود خالفاإلسكندرية23.01.2014

توفي جراء إصابته بطلق ناري في الرأسي بجامعة 
اإلسكندرية بعد أن قامت قوات األمن وعناصر من 

القوات المسلحة بإطالق كثيف للغاز والخرطوش وقاموا 
بمطاردة الطالب المتظاهرين خارج الحرم الجامعي الذين 

عاد أغلبهم إلى الحرم الجامعي لالحتماء به

توفي إثر إصابته بطلق ناري في 
الرأس

1/23/2014
http://www.almasryalyoum.com/n

ews/details/380177 

11
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي االول
الثانيةالتجارةاألزهر - مدينة نصرطلعت محمد عيسىاألزهر - فرع القاهرة28.12.2014

توفي بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر يوم 29 
ديسمبر متاثرا بإصابته بطلق ناري بجانبه األيمن عقب 

اقتحام قوات الشرطة للمدينة لجامعية لجامعة األزهر 
بنين بتاريخ 28 ديسمبر لفض مظاهرة لحركة طالب ضد 

االنقالب

توفي إثر إصابته بطلق ناري في 
الجانب األيمن

12/29/2014

12
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي الثاني
الرابعةالتجارةاألزهر - مدينة نصرعبد هللا أحمد عبد الحميداألزهر - فرع القاهرة30.03.2014

توفي نتيجة إصابته بطلقات خرطوش اطلقتها قوات 
الشرطة اثناء قيامها بفض مظاهرات لحركة طالب ضد 

االنقالب بالمدينة الجامعية بجامعة األزهر بنين

توفى نتيجة حدوث كسور في الجمجمة 
وتهتك ونزيف بالمخ

3/30/2014
http://www.almasryalyoum.com/n

ews/details/419787 

13
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي الثاني
أولى - أدب فرنساوياللغات والترجمةاألزهر - مدينة نصرأحمد محمد عبد الحافظاألزهر - فرع القاهرة30.03.2014

توفي بالمدينة الجامعية بعد إصابته بطلقات خرطوش في 
الرأس اطلقتها قوات الشرطة أثناء فض تظاهرات لحركة 

طالب ضد االنقالب

توفي إثر إصابته بطلقات خرطوش في 
الرأس

3/30/2014
http://www.almasryalyoum.com/n

ews/details/419972 



14
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي الثاني
غير محدددار العلومالقاهرةمحمد عادل عطا هللالقاهرة14.04.2014

توفي إثر إصابته بطلق ناري عقب قيام قوات الشرطة 
بإطالق الرصاص الحي والخرطوش والغاز المسيل 

للدموع على مظاهرة لحركة طالب ضد االنقالب داخل 
جامعة القاهرة ورصد مراسل المرصد الطالبي تعمد 

قوات الشرطة إصابة الطالب والصحفيين بشكل مباشر 
واستخدام القوة المفرطة

توفي إثر إصابته بطلق ناري في 
الظهر، أدى إلى تهتك في الرئة اليمنى 

ونزيف في تجويف الصدر
4/14/2014

http://www.almasryalyoum.com/n
ews/details/429017 

15
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي الثاني
غير محددالهندسةالقاهرةإسالم محمد أحمدالقاهرة20.05.2014

توفي إثر إصابته بطلقات خرطوش بارأس والصدر عقب 
اعتداء قوات الشرطة المتمركزة أمام البوابة الرئيسية 

لجامعة القاهرة على مسيرة لحركة طالب ضد االنقالب، 
حيث قامن قوات الشرطة باستخدام طلقات الخرطوش 

والرصاص الحي لفض التظاهرة بعد اشتباكها مع األمن 
اإلداري للجامعة واستخدامهم لعبوات المولوتوف ما أدى 

إلى اشتعال غرفة األمن الغداري المجاورة للبوابة 
الرئيسية

توفى إثر إصابته بطلقات خرطوش 
بالرأس والصدر

5/20/2014
https://www.youtube.com/watch?

v=Bi6WSxwjulI 

16
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي الثاني
غير محددالحقوقعين شمسمحمد أيمن عبد العزيزعين شمس13.05.2014

توفي في امستشفى متأثرا بإصابته بالخرطوش أثناء 
اعتداء قوات الشرطة المتمركزة امام المدينة الجامعية 

بنين لمنعهم من التقدم إلى وزارة الدفاع للمطالبة 
باإلفراج عن الطالب المحبوسين. أطلقت قوات الشرطة 
قنابل الغاز وطلقات الخرطوش ما ادى إلى إصابة عدد 

من الطالب وتراجعهم إلى الشارع الجانبي المؤدي 
لبوابة كلية الحقوق بينما واصلت قوات الشرطة إطالق 

الغاز والخرطوش مستهدفة الطالب داخل الحرم 
الجامعي، وفي هذة األثناء سقط الطالب محمد أيمن قتيال

توفي متاثرا بإصابته بثالث طلقات 
خرطوش في الرأس أدت إلى تهتك في 

الجمجمة
5/14/2014

ألقت قوات الشرطة القبض على عدد من 
الطالب وأتهمتهم بعدة اتهامات من بينها قتل 

محمد أيمن

17
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي الثاني
غير محددالعلوماإلسكندريةشريف عاطف الشريفاإلسكندرية19.03.2014

توفي بالمستشفى األميري في 6 إبريل إثر إصابته بطلق 
ناري يالظهر أثناء تفريق قوات الشرطة لمظاهرة طالبية 

في كلية العلوم في 19 مارس

توفي متاثرا بإصابته بطلق ناري في 
الظهر

3/19/2014

18
العام الدراسي 2013/2014 - الفصل 

الدراسي الثاني
الثانيةاللغات والترجمةاألزهر - مدينة نصرأحمد عبد الستاراألزهر - فرع القاهرة28.04.2014

توفي بمستشفى الحسين الجامعي يوم 5 مايو متأثرا 
بجراحة التي اصيب بها جراء اعتداء قوات الشرطة على 

مسيرة لحركة طالب ضد االنقالب داخل حرم جامعة 
األزهر بتاريخ 28 إبريل

توفي إثر إصابته بطلق ناري في 
الرأس

05.05.2014

19
العام الدراسي 2014/2015 - الفصل 

الدراسي األول
قتل خالل اقتحام الشرطة لجامعة اإلسكندريةالثانيةالحقوقجامعة اإلسكندريةعمر شريف عبد الوهاباإلسكندرية21.10.2014

طلقات نارية بالرئة وانفجار في مقلة 
العين ونزيف بالرئة

رقم 9452 لسنة 2014 إداري باب شرقي10/21/2014

20
العام الدراسي 2014/2015 - الفصل 

الدراسي الثاني
الثالثةالعالج الطبيعيجامعة القاهرةأنس كمال مهديالقاهرة19.05.2015

توفي متأثرا بجراحه بعد اإلعتداء علية بالشوم من قبل 
أفراد األمن اإلداري بجامعة القاهرة ما ادى إلى إصابته 

بنزيف داخلي بالمخ
16.05.2015نزيف داخلي بالمخ

21
العام الدراسي 2014/2015 - الفصل 

الدراسي الثاني
الرابعةالهندسةجامعة عين شمسإسالم صالح الدين أبو الحمد عطيتوعين شمس20.05.2015

لإلطالع على تفاصيل الواقعة: 
http://afteegypt.org/academic_freedom/2

afteegypt.html-015/06/03/10308
20.05.2015إصابته بعدة طلقات نارية

http://afteegypt.org/academic_fre
edom/2015/06/03/10308-

afteegypt.html



0جامعة أسوان
17جامعة أسيوط
ر 637جامعة األز

ة 83جامعة اإلسكندر
ق 87جامعة الزقاز
س 1جامعة الس
37جامعة الفيوم
رة 117جامعة القا

112جامعة المنصورة
ة 35جامعة المنوف

ا 5جامعة المن
7جامعة بنها

ف 2جامعة ب س
2جامعة حلوان
0جامعة دمنهور
اط 7جامعة دم
اج 0جامعة سو
3جامعة طنطا

29جامعة ع شمس
س 0جامعة قناة الس
0جامعة كفر الشيخ

1181اإلجما 

998العام الدرا 2013/2014
162العام الدرا 2014/2015
21العام الدرا 2015/2016

1181اإلجما 

ة ات تأدي عق

1جامعة أسيوط
ر 546جامعة األز

ة 54جامعة اإلسكندر
ق 27جامعة الزقاز
24جامعة الفيوم
رة 145جامعة القا

41جامعة المنصورة
ة 65جامعة المنوف

ا 10جامعة المن
6جامعة بنها

ف 13جامعة ب س
3جامعة جنوب الوادي

29جامعة حلوان
14جامعة دمنهور
اط 1جامعة دم
9جامعة طنطا

32جامعة ع شمس
13جامعة كفر الشيخ

1033اإلجما 

56إجراء تعس 
21حرمان من االمتحان

ة 2فصل 3 أعوام دراس
161فصل شهر أو أقل

ن 6فصل شه
41فصل عام دراسي 

84فصل عام درا 
4فصل عام درا ونصف
50فصل فصل درا واحد

626فصل نها 
1051اإلجما 

ا للنطاق الجغرا 
ً
ض وفق حاالت الق

ا للعام الدرا 
ً
ض وفق حاالت الق

ا للجامعة
ً
ة وفق ات التأدي العق

ة ع العق ا لن
ً
ة وفق ات التأدي العق



459العام الدرا 2013/2014
480العام الدرا 2014/2015
112العام الدرا 2015/2016

1051اإلجما 

ة مات عسك محا

ت صدور القانون ل صدور الرقرارالجامعة/توق اإلجما عد صدور القرارق
ل صدور القانون099جامعة أسيوط عد صدور القانونق

ق ر - الزقاز ل صدور القانون011جامعة األز عد صدور القانونق
رة ر - القا ل صدور القانون145جامعة األز عد صدور القانونق

ر - المنصورة ل صدور القانون011جامعة األز عد صدور القانونق
ر - تفهنا ل صدور القانون606جامعة األز عد صدور القانونق

ق ل صدور القانون01010جامعة الزقاز عد صدور القانونق
ل صدور القانون121022جامعة المنصورة عد صدور القانونق
ة ل صدور القانون202جامعة المنوف عد صدور القانونق

ل صدور القانون909جامعة ع شمس عد صدور القانونق
303565اإلجما 

قت

ع أسيوطالفصل الدرا / جامعة الواقعة ر - ف رةاألز ع القا ر - ف رةاألز ةالقا اإلجما ع شمساإلسكندر
ع أسيوط000000العام الدرا 2013/2014 - الفصل الدرا األول ر - ف رةاألز ع القا ر - ف رةاألز القا
ع أسيوط032117العام الدرا 2013/2014 - الفصل الدرا الثا  ر - ف رةاألز ع القا ر - ف رةاألز القا
ع أسيوط000101العام الدرا 2014/2015 - الفصل الدرا األول ر - ف رةاألز ع القا ر - ف رةاألز القا
ع أسيوط001012العام الدرا 2014/2015 - الفصل الدرا الثا  ر - ف رةاألز ع القا ر - ف رةاألز القا

0332210اإلجما 

، وجامعة الواقعة ا للفصل الدرا
ً
طها وفق حاالت القتل داخل الجامعات أو مح

ة وفقا للعام الدرا  ات التأدي العق

ت صدور القانون ا للجامعة، وتوق
ً
ة وفق مات العسك المحا





ة ع شمساإلسكندر
ة ع شمساإلسكندر
ة ع شمساإلسكندر
ة ع شمساإلسكندر


