
 
Ahmed Douma: 10 years of arbitrary detention.  Over 900 individuals and Rights groups 
renew their call for his immediate release. 
 

  فرد والجماعات الحقوقية تجدد دعوتها لإلفراج الفوري عنه. 900سنوات من االعتقال التعسفي. أكثر من  10أحمد دومه: 

 
Organizations and groups:  

1. African Centre for Democracy and Human Rights Studies 
2. Amnesty International 
3. Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE) 
4. Cairo Institute for Human Rights Studies 
5. Center for Democracy and Human Rights in Saudi Arabia 
6. CIVICUS 
7. Committe for Justice 
8. Democracy for the Arab World Now ( DAWN ) 
9. Egyptian Front for Human Rights (EFHR) 
10. Egyptian Human Rights Forum ( EHRF) 
11. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) 
12. EgyptWide for Human Rights 
13. El Nadim Center 
14. English PEN 
15. EuroMed Rights 
16. Friends of the Earth Scotland 
17. Global Justice Now 
18. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement 
19. Instituto de Referência Negra Peregum 
20. Instituto Internacional de Educacao do Brasil 
21. International Commission of Jurists (ICJ) 
22. International Federation for Human Rights 
23. International helping for young 
24. International Service for Human Rights 
25. International Women's Rights Action Watch Asia Pacific 
26. Ipswich Amnesty group 
27. MENA Rights Group 
28. PEN International 
29. Plataforma CIPÓ 
30. Project on Middle East Democracy (POMED) 
31. Sinai Foundation for Human Rights (SFHR) 
32. The Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) 
33. The Freedom Initiative 
34. US Committee to End Political Repression in Egypt 
35. World Organisation Against Torture (OMCT) 

 حزب العيش والحرية )تحت التأسيس( .36

Individuals: 

37. Anne and Neil Knott 
38. annette gore 
39. Astrid Laich, personal 
40. Barney Green 
41. Bert Giskes 
42. Carolina Lebesmühlbacher 
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43. Cassandra Smithies, artist 
44. Christina Isherwood 
45. David Johnson 
46. Doug Seidman 
47. Dr Matthew Lumley 
48. Dr Viviane BALADI 
49. Dr. Peter Oppenheimer Ed.D. 
50. Dr. Zoe Gardner 
51. EJ Brittin 
52. Elemide oyebola 
53. ELISABETH PENKEN 
54. Ellen Sansone 
55. Fraser Harrison 
56. helen cook 
57. James Mulcare 
58. Jean-Maurice Salomon 
59. Kathy Bradley 
60. Laila Soueif, assistant professor, Cairo U. 
61. Lily Nemirovsky 
62. M. Áine Kelly-Costello 
63. Mahienour El-Massry ماهينور المصري 
64. Michele Dunne 
65. Miss I.Huddleston 
66. Mohammad Haque 
67. Mounir Satouri 
68. Mr C Preston 
69. Mr Michael Shaw 
70. Mr Peter Cauwenberghs 
71. Mr Sean Hall 
72. Mr Stephen Branscombe 
73. Mr. AHM Badr 
74. Mr. Alan Paul 
75. Mr. Johnny Badr 
76. Mrs Kate Prasher 
77. Mrs. Pauline Bentley 
78. Ms Allison Rensch 
79. Ms Elena Cal 
80. Ms H Martin 
81. Nagwa Farid Naguib 
82. Ola Shahba 
83. Ossis 
84. Patricia Hackbarth 
85. Patricia Hackbarth 
86. Pete Klosterman 
87. Pete Yorke 
88. Philippe Dehalu 
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89. Pieter Jansen 
90. R Lloyd-Jones 
91. Ragia Omran 
92. Ramy Shaath, HRD 
93. Rosemary Cleary 
94. Ruben Vanholme 
95. Rufus Rune, activist, Scout leader, Confirmation leader, Student 
96. Salma El Hosseiny, human rights defender 
97. scott barden 
98. Solafa Magdy, Journalist/ WHRD 
99. Stephen Oren 
100. Yves Lador, Consultant 

 مهندسة -إبتسام زيدان  .101
 ابتهال سالم .102
 مواطن مصري -إبراهيم بركات  .103
 إبراهيم حسين .104
 عضو هيئة عليا بحزب الكرامة -إبراهيم رفقى  .105
 إبراهيم عبد الرازق. مواطن مصري .106
 ابراهيم عبد المجيد .. كاتب .107
 محاسب -إبراهيم غنيمي  .108
 إبراهيم منصور .109
 أبو الفتوح قلقيلة .. كاتب .110
 ابوالحجاج بشير مترجم وصحفي .111
 مواطنة مصرية -أبية البنهاوي  .112
 أجمد مجدي ممرض .113
 أحمد إبراهيم مصري حر .114
 مواطن مصري-أحمد ابو ادم  .115
 مدير شركه -أحمد ابو ستيت  .116
 محامي بالنقض-احمد ابو علم  .117
 أحمد أبوضيف صحفى .118
 مهندس -أحمد ابوعبيه  .119
 أحمد اشرف، طبيب .120
 أحمد األهواني استاذ جامعي .121
 مواطن -أحمد الجوهري  .122
 أحمد السيد ، تاجر .123
 أحمد الشيمى .124
 عضو حزب الدستور -أحمد الغباشي  .125
 أحمد جمال زيادة. صحفي .126
 أحمد حامد مواطن مصري .127
 مهندس شبكات -أحمد حسن  .128
 أحمد حسن عبدالعزيز .129
 أحمد حسن.. محاسب .130
 رجل أعمال –أحمد حسني  .131
 محام-أحمد خطاب .132
 باحث -أحمد خير  .133
 محام بالنقض -أحمد راغب  .134
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 مدرس مساعد-أحمد رمضان علي  .135
 أحمد رمضان مواطن مصري .136
 أحمد سعد .137
 مشرف شركات مالبس-أحمد سعيد  .138
 معتقل سابق -أحمد سعيد .139
 شاعر-أحمد صادق امين  .140
 أحمد صادق محاسب .141
 مصرى -أحمد صالح  .142
 مهندس مدنى -أحمد طه  .143
 مدرس جامعي -أحمد عامر  .144
 أحمد عبد السالم .145
 محام -أحمد عبدالرحيم  .146
 طبيب بشرى -أحمد عبدالسالم  .147
 مدير تنفيذي -أحمد عبدالعزيز  .148
 صحفي -أحمد عبده  .149
 مواطن -أحمد عتيق  .150
 أحمد عرابي .فنان .151
 أحمد عز العرب كاتب و رسام صحفى .152
 طالب -أحمد عكري  .153
 كاتب -أحمد غريب  .154
 محاسب -  أحمد فياض .155
 محام -أحمد قناوي  .156
 صيدلي -أحمد ماهر  .157
 أحمد ماهر ريجو كاتب .158
 مواطن مصري –أحمد متولي  .159
 محام -أحمد محمد الدمشيتى .160
 أحمد محمد على مواطن مصرى .161
 اخصائي عالج طبيعي -أحمد مصطفى  .162
 أحمد نبيل .163
 مهندس -أحمد وحيد  .164
 رائد اعمال -أحمد يسري .165
 اريج عبد الفتاح مواطنة مصرية .166
 أسامة أحمد .167
 صيدلي -اسامة تركي  .168
 أسامة فرحات شاعر .169
 صحفية -إسراء الحكيم  .170
 اسراء عبد الفتاح صحفية .171
 كاتب -اسالم جمعه  .172
 طالب -إسالم خفاجى  .173
 مواطنة مصرية -أسماء رشوان  .174
 أخصائي حاسب آلي -اسماء رمضان .175
 أسماء زيدان صحفية .176
 دكتورة بمركز البحوث -أسماء ماهر  .177
 مهندسه -اسماء محمد  .178
 محامية -أسماء نعيم المرشدي  .179
 أسماء يوسف .180
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 طالب جامعي -اسماعيل عبداللطيف حامد  .181
 اشرف إبراهيم .182
 مواطن مصري -اشرف الباز  .183
 مواطن مصرى -اشرف زخارى  .184
 محاسب -أشرف كمال  .185
 كاتبة صحفية ومترجمة-إكرام يوسف .186
 أكرم اسماعيل .. مهندس وعضو الحركة المدنية الديمقراطية .187
 مؤلف -أكرم مصطفى  .188
 مواطنة مصرية -إلهام عيداروس  .189
 امال فريج معاش .190
 امال يوسف .191
 صحفية -أمانى دسوقى  .192
 مدير عام بالمعاش -امانى راضى  .193
 أمانى سليم .194
 مواطنة مصرية -أماني راشد  .195
 محامية  -أماني عادل  .196
 طبيبة على المعاش -امتياز حسونة  .197
 صيدالنيه -أمل الباز  .198
 مواطنه مصريه -أمل الخطيب  .199
 أمل حامد مواطنه .200
 باحث -امل حمدي  .201
 امل خليفة.. صحفية .202
 مواطنه مصريه -أمل دسوقي .203
 مواطنة مصرية -أمل صقر  .204
 باحثة-أمل صقر .205
 أمل مصباح .206
 باحثة -أمنية خليل  .207
 ُمعَلمة )مواطنة مصرية( -أمنية رضا  .208
 أمنية طاهر. مهندسة .209
 مواطنه مصرية -امنية فوزي  .210
 أمنية ممدوح طه .211
 أميرة أحمد مواطنه مصرية .212
 أميرة الحفناوي مدرسة .213
 صيدالنية -أميرة اللمعى  .214
 مواطنة -أميرة خشبك  .215
 أمينة محجوب مدرسة .216
 مهندسه -امينه مهني  .217
 انتصار بدر .218
 انجى عبد الحكيم كيميائية .219
 مدير تسويق -انجي نجيب  .220
 أنس سالمه .221
 أنهار عامر .. بيطريه .222
 أنور القوصري محام ناشط حقوقي )تونس( .223
 محامية -آيات حمادة .224
 مواطنة مصرية -آيات عبد الدايم  .225
 محاميه -آية حمدي  .226
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 محامية -آية عصام  .227
 صيدلي -ايليا سامي  .228
 كاتبة وباحثة -إيمان التهامي .229
 باحثة -ايمان الحضري  .230
 إيمان السباعي كاتبة .231
 إيمان حسان .232
 امينة مكتبة -ايمان سعيد  .233
 صحفية -إيمان عادل .234
 صحفية -إيمان عبد المنعم  .235
 ايمان عوف صحفية .236
 محامية -إيمان منصور  .237
 مواطنة مصرية -ايمان نقراشي  .238
 طبيب -أيمن خفاجي  .239
 مهندس -أيمن شحاتة  .240
 أيمن صالح معماري .241
 إيناس المعصراوى .242
 ام -آيه سعيد  .243
 صيدلى -ايهاب حشاد  .244
 مواطن مصري علي باب هللا -ايهاب علي  .245
 ايهاب مصطفى. ممثل وصانع افالم .246
 باحث -باتريك جورج  .247
 مهندس -باسم الجوهري  .248
 محام-باسم بدر  .249
 مهندس -باسم وفيق  .250
 مواطنة مصرية -بانا مشتاق  .251
 مواطنه -بسمة احمد مسعود  .252
 مديرة ثقافية -بسمة الحسيني  .253
 طبيبة وكاتبة -بسمة عبد العزيز  .254
 مواطنة مصرية -بسنت فؤاد .255
 مهندس -بكر ممدوح بكر  .256
 مهندسة -بهية الخطيب  .257
 صحفية -بهيجة حسين  .258
 بيتر ايوب .259
 مستقل -بيجاد غباشي  .260
 كاتبة وناشرة –بيسان عدوان  .261
 صحفية-بيسان كساب  .262
 رجل أعمال -تامر العقدة  .263
 تامر خاطر موطن مصري .264
 تامر صالح محاسب .265
 كيميائي -تامر قنديل  .266
 عابر سبيل -تامر منصور  .267
 طالبة-ترنيم الخولي .268
 مواطنه مصرية -تسنيم حمدى  .269
 باحثه -تهاني محمود الشين  .270
 ممثلة -تيسير فهمي .271
 جاسر جمال الدين.. كاتب .272
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 جرجس رزق هللا جرجس طبيب .273
 طبيب -جمال جوده السيد  .274
 جمال خلف مواطن مصري .275
 مدير إدارة-جمال عابدين  .276
 بالمعاش -جمال عثمان  .277
 جمانه فرحات .278
 جميلة إسماعيل سياسية و إعالمية و رئيسة حزب الدستور .279
 جورج رضا .280
 أنسان -جون طلعت  .281
 جيداء بلبع .. اعالمية .282
 باحثة -جيهان ابوزيد  .283
 جيهان يوسف امين طبيبه .284
 مخطط عمراني -حابي الشهاوي  .285
 حاتم شوقي.. مدرس .286
 صحفي -حازم حسني  .287
 حسام الدين صالح .288
 حسام السكري .. كاتب واعالمي .289
 حسام حداد . محام .290
 صحفي -حسام ربيع  .291
 حسن الحفناوي طبيب .292
 حسن الصياد المحامي .293
 حسن بدوى .294
 حسن محمد درويش .. مهندس .295
 حسين أحمد .296
 محامي -حليم حنيش .297
 شاعر -حمدي زيدان  .298
 حمدي قشطة .. عضو بحزب الدستور .299
 حمدين صباحي .. مرشح رئاسي سابق وعضو الحركة المدنية الديمقراطية .300
 حنان حّماد، استاذة جامعية .301
 حنان شبانه مواطنه مصريه .302
 حنان مختار .303
 باحثة-حنين حسن حنفى .304
 حياة الشيمي كاتبه ومترجمه .305
 حياة الطويهري أستاذة مدارس ابتدائية .306
 حياة مخلص محمد ام مصرية .307
 صحفي-حيدر قنديل  .308
 خالد ابو الوفا ،،،مواطن مصري .309
 خالد أبوالنجا ... سينمائي .310
 صحفي -خالد اسماعيل  .311
 خالد اسماعيل موظف بالمعاش .312
 صحفي -خالد البلشي .313
 طالب -خالد البنهاوي  .314
 خالد بسيوني طالب .315
 صحفي -خالد داود  .316
 مواطن -خالد سعد  .317
 مغترب -خالد شعبان  .318
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 خالد عبد الرحمن طبيب وكاتب .319
 مهندس -خالد فواز .320
 مواطن مصري -خالد قنديل  .321
 خالد يوسف صحفي .322
 مواطنة مصرية -خالدة يس .323
 خديجة الحناوي .324
 كاتبة محتوى للسوشيال ميديا -خلود السيد  .325
 خلود سعيد صيدالنيه .326
 خلود سعيد؛ مترجمة وباحثة .327
 خليل رزق سائق .328
 خليل عبد الرؤوف السيد .329
 خميس رمزي .علي المعاش .330
 خيرية شعالن. صحفية .331
 باحث -د. أحمد حرارة  .332
 د. عبدالهادي محمد عبدالهادي .333
 استشاري إدارة األزمات -د. نادية البطل  .334
 د.صفاء فتحي شاعرة وسينمائية .335
 د.محمد ربيع هاشم شاعر ورجل قانون .336
 طبيبة -داليا أحمد .337
 صحفية -داليا خليف  .338
 محاميه -داليا زخاري .339
 مواطنة مصرية -داليا سامي  .340
 داليا سليم .341
 داليا شهير صيدالنيه مصرية .342
 باحثة -داليا يوسف .343
 كاتبة ومدرسة -درية الكرداني  .344
 أم وربة منزل -دعاء محمد عثمان  .345
 دكتور عبدالجليل مصطفى.. أستاذ متفرغ بطب قصر العينى ، جامعة القاهرة. .346
 الدكتور مجدي عبد الحميد .. المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية .347
 دكتورة منار طنطاوي .. استاذة جامعية .348
 دنانير عبد الرازق مرشده سياحيه .349
 مواطنة مصرية -دنيا شعبان  .350
 مركز البيئة والتنمية -دينا الخولى  .351
 دينا الشافعي... طبيبه .352
 دينا الغمري. كاتبة وناشرة .353
 مواطنة مصرية -دينا حليم  .354
 دينا حمدهللا .355
 دينا خالد .356
 باحثة -دينا شحاتة  .357
 طبيبة -دينا صادق  .358
 إعالمية -دينا عبدالرحمن .359
 مهندسه-دينا محمد  .360
 رءوف مسعد بسطا .361
 رامى الداودي محاسب .362
 رامي السيد، مترجم .363
 منتج -رامي عالم .364
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 طالبة جامعية مصرية -رانيا رشوان  .365
 محاسبة -رانيا محمود  .366
 رانيه محمد .367
 مدير تسويق-رباب عبد الدايم .368
 صحفية -رباب عزام  .369
 مهندسه -رباب محمد سيد  .370
 رحاب السيد مواطنة مصرية .371
 رحاب مصطفى .372
 محامية -رحمه رفعت  .373
 رشا النقيب مواطن مصري .374
 طبيبة -رشا رفعت  .375
 مهندسة -رشا سليمان .376
 رشدى أحمد مواطن مصري .377
 مواطنة مصرية -رضا يوسف  .378
 مخرجة -رضوى شعبان  .379
 رغداء صيام مهندسة .380
 رغده رضا .381
 رمضان بسه بالمعاش .382
 يحيي صحفيه  رنا .383
 صيدالنية -رنا عمرو  .384
 روان يوسف .385
 مخرج -رؤوف مسعد  .386
 جّراحة -ريم جمال الدين  .387
 باحثة -ريم سعد .388
 باحث اقتصادي -ريم سليم  .389
 ريم محمد عبدهللا .390
 ريما الخفش طبيبة .391
 ريمون سليمان مترجم .392
 محاميه -ريهام حسني .393
 زهدي الشامي.. قيادي بحزب التحالف الشعبي .394
 كاتبه-زهوه عصام  .395
 محام -زياد العليمي  .396
 طالب-زياد النجار .397
 شاعر -زين العابدين فؤاد  .398
 شاعر–زين العابدين فؤاد  .399
 زينب العيسوي محمد معلمة رياض اطفال .400
 مواطنة مصرية -زينب زهر الدين  .401
 زينب محمد محاسب علي المعاش .402
 زينه علي الديب. .مهندسه .403
 باحثة -سارا حمزة  .404
 صحفية -سارة ابوبكر .405
 صحفية -سارة جمال .406
 مواطنة مصرية -سارة حجازي  .407
 سارة حسام حسن طالبة .408
 مدرسة -سارة خيري .409
 باحثة -سارة عابد  .410
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 سارة عبد الغني، باحثة .411
 سارة عثمان .412
 سارة عمر مواطنه مصريه .413
 طبيب نفسي -سالم إبراهيم .414
 مترجمة -سالي الديب سبلتا  .415
 طبيبة -سالي توما  .416
 سالي توما طبيبة .417
 مصريه -سالي عبد الحميد  .418
 سالي يسري .419
 مدير إداري -سامح البرقي  .420
 سامح الديب.. كبير معلمين .421
 صحفي -سامح حنين  .422
 مواطن مصري -سامح سعودي  .423
 سامح فاضل .424
 سامى السيوى مؤلف سينمائي .425
 صحفي -سامي البلعوطي  .426
 سامية عبدالحليم .427
 مواطنه مصرية-ساميه بدر  .428
 ساميه جمعه مهندسه .429
 ساميه فتحی فرغلي.. طبيبه بشريه .430
 باحثه تنموية وحقوقيه-سحر شعبان .431
 مترجمه -سحر قاسم  .432
 سعاد ايوب صحفيه .433
 محام -سعودى محمد  .434
 سعيد ابوطالب مهندس بالمعاش .435
 سعيد البيومى كيميائي .436
 مصرى -سعيد الحلو  .437
 سعيد امين .438
 العامه لقصور الثاقفه السابق  سعيد عبدالرحمن رئيس الهيئه .439
 تاجرة أقمشة -سكينة على همام  .440
 مترجمة -سلمى حسين  .441
 سلمى حسين صحفية .442
 محامية -سلوى بشير  .443
 محاسب بالمعاش-سلوى شديد  .444
 سلوي حسن مديره تسويق .445
 سليمان حموده .. مواطن مصري .446
 مواطن درجة ثانية -سليمان عودة  .447
 فنانة تشكيلية  -سماء عجالن  .448
 سماح خشانه .449
 باحثة -سمر الحسيني .450
 باحثة -سمر عبدالرحمن  .451
 سمر مدحت .. صحفية .452
 طالبة -سمية فرج  .453
 سميحة ابوعيسى محامية .454
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 سمير عليش.. قيادي حزبي .457
 استشاريه فى التخطبط للتنميه -سميه إبراهيم  .458
 سناء أحمد فؤاد طبيبة .459
 سناء سيف مونتيرة .460
 مواطنة مصرية -سناء محمود  .461
 صحفية -سنية الفقى .462
 سها المنياوي .463
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 سهام شواده صحفيه .466
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 صحفية -سوالفه مجدي  .471
 مصور -السيد ابو نصير  .472
 مواطن -السيد الغرباوي  .473
 سيد سعيد محام .474
 كاتب وقاص  -سيد صابر  .475
 سيد عبدالال محام .476
 السيد محمد .477
 سيريناد شفيق كاتبه .478
 سيف اسالم. .479
 جامعة القاهرة-أستاذ علوم سياسية متقاعد -سيف الدين عبد الفتاح  .480
 أنسان-شادي المصري .481
 مواطن مصري -شريف الجمال  .482
 مواطن مصري -شريف بركات  .483
 شريف جمال .484
 محام -شريف حشمت  .485
 شريف عازر، ناشط حقوقي .486
 مواطن -شريف عبد المحسن  .487
 محاسب -شريف عبدالكريم  .488
 شريف هاللي محام وباحث حقوقي .489
 شفيق شعبان محامى .490
 كاتب )تونس( -شكري لطيف .491
 طالب جامعي -شنودة جميل  .492
 شهرزاد محمد شتا ...معاش .493
 مواطنه مصريه  شوقيه الكردي محمد نصر. .494
 صحفية-شيرين عبد الرازق  .495
 صحفية ومدافعة عن حقوق األنسان -شيماء ابو الخير .496
 شيماء حمدي... صحفية .497
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 صابر بركات نقابي ومحامي بالمعاش .503
 صالح البكرى .504
 منتج فني -صبري السماك .505
 صبري فوزي مهندس صحفي .506
 صفاء محمد موظفة .507
 صحفي -صفوان محمد .508
 صفوت حمدي جلبانه .509
 باحث علوم سياسيه ومترجم -صالح أبونار .510
 صالح الطوخى .511
 محاسب -صالح محمود  .512
 ضي رحمي .513
 صيدالنيه -ضي نوح  .514
 قطاع خاص -ضياء الدين مختار  .515
 دبلوم فني-ضياء عسكر  .516
 مهندس -طارق اسماعيل  .517
 محامي -طارق العوضي .518
 طارق خاطر محام بالنقض .519
 طارق خاطر محام بالنقض .520
 ، محاسب-طارق سعيد  .521
 طارق شلبي .522
 مهندس -طارق صادق  .523
 كاتب -طارق عميرة  .524
 مواطن مصري -طارق فهمي حسين  .525
 طارق محمد عجاج.. محام.. االسكندرية .526
 طارق يوسف.. كاتب مصري .527
 مهندسة  -طاهرة حسن  .528
 طالل حّماد/ فلسطين .529
 مهندس-طلعت فهمي .530
 مهندس -عادل المشد  .531
 بالمعاش -عادل بشاره  .532
 عادل عبد القادر .. محام .533
 أستاذة جامعية –عاعيدة سيف الدولة  .534
 طبيب -عامر عامر  .535
 عايدة العيوطي .536
 عباس أحمد.. عضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي االشتراكي .537
 عبد الجليل الشرنوبي .538
 عبد الحكم عاشور استشارى النساء والتوليد. .539
 صحفي -عبد الرحمن فارس .540
 فالح مصري -عبد الفتاح شبانه  .541
 مخرج -عبد اللطيف ابو هميلة  .542
 عبد هللا السناوي .. كاتب صحفي .543
 كاتب -عبد هللا غنيم  .544
 عبد الناصر الدشناوي .. رئيس تحرير .545
 طالب -عبدالرحمن إبراهيم  .546
 كاتب –عبدالرحمن الجندي  .547
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 عبدالعزيز سامي .549
 عبدالفتاح شعيب معلم .550
 عبداللطيف ابوهميله مخرج تلفزيوني .551
 ستريمر مصري -عبدهللا البحار  .552
 تقني -عبدهللا السعيد  .553
 مهندس -عبدهللا الطحان  .554
 عبدهللا صبري مواطن .555
 عبدهللا عيسى .556
 عبده المصرى شاعر .557
 عبير اسماعيل . ربة منزل .558
 عبير عبد العزيز .. شاعرة .559
 مخرجة مسرحية -عبير على  .560
 عثمان مصطفى .561
 مهندس -عرفات عبد المحسن  .562
 مواطن مصري -عزالدين رضوان  .563
 عزة خليل طبيبه .564
 عزة غانمي .565
 اعالمية -عزة موسى .566
 عزه زايد.مديرة مصنع سابقا .567
 ناشط حقوقي )تونس(-عزيز بركاوي  .568
 عصام الشريف صحفي .569
 طبيب -عصام عبد الحميد  .570
 عصام عبد الظاهر خضر .571
 عصام عبدو :محام .572
 عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق .573
 طبيبة بالمعاش -عفاف حسين حافظ  .574
 عفيفة لعيبي. فنانة تشكيلة. .575
 عال أحمد محمد .576
 عالء الخيام .577
 أنسان -عالء صالح الدين  .578
 محاسب و مراجع-عالء كمال  .579
 على محمود تاجر .580
 مترجم -علي البكري  .581
 باحث -علي الرجال .582
 علي السنهوتي محام .583
 مهندس -علي الشريعي  .584
 علي امين.... مواطن مصري .585
 علي عبدالعزيز مواطن مصري .586
 تاجر -علي ماهر  .587
 علي محمد علي طالب .588
 علي ناجي معاش .589
 صانعة محتوى تسويقي وحكاءة -علياء محمود سامي  .590
 علية غنيم عضو بحزب الدستور .591
 صيدلي -عماد إبراهيم  .592
 عماد أبو غازي استاذ جامعي .593
 مهندس-عماد توماس  .594
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 تاجر، امين تنظيم مساعد حزب التحالف الشعبي االشتراكى –عماد فتحى  .595
 باحث -عماد مبارك  .596
 عماد نبوي محامي .597
 مهندس -عمار شلبي  .598
 مهندس حر-عمر الغرينى .599
 عمر سعد مهندس .600
 عمر عبدهللا .601
 عمرو ابو السعود .602
 أستاذ بكلية الطب -عمرو الشلقاني  .603
 عمرو الضوى مدير حسابات .604
 محامى حر -عمرو القاضى  .605
 محام-عمرو إمام  .606
 مهندس-عمرو تاج الدين .607
 عمرو حشاد ، مواطن مصري .608
 عمرو دسوقي .609
 محام -عمرو سعيد .610
 معماري -عمرو عصام  .611
 عمرو علي تاجر .612
 مواطن-عمرو مرسي .613
 محام -عمرو نوهان  .614
 عنان سيد .615
 محاسب . -عودة على  .616
 مصممة جرافيك -غادة جابر  .617
 حقوقية -غادة شهبندر  .618
 غادة نبيل.. شاعرة و نائب رئيس تحرير سابق .619
 غاده أحمد ..مهندسه .620
 مصريه -غاده سالم  .621
 غاده سعيد .622
 باحث ومحامي -غريب سليمان  .623
 فاتن البردويل ..مواطنة مصرية .624
 كاتبة -فاتن خاطر .625
 كبير معلمين -فاتن فاضل  .626
 فادية الغزالى حرب ) إعالمية( .627
 فادية الغزالى حرب إعالمية .628
 فارس مجدي ..مواطن .629
 فاطمة الدساوي معاش .630
 باحثة -فاطمة خفاجي  .631
 فاطمة محمود .632
 فاطمه عبدالشافى .633
 فاطمه مصطفي استاذ جامعي .634
 فتحى صالح. مهندس بالمعاش .635
 فتحي مصطفي مواطن مصري .636
 فتحية موسى .. حزب التحالف الشعبى االشتراكي .637
 صحفي -فريد يوسف  .638
 فريدة سليم مواطنة مصرية .639
 فريده عمارة .640
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 فريده يوسف ..طبيبه .641
 محمود كمال -فك هللا أسره  .642
 مهندس -فودة  .643
 فيروز التميمي. مديرة ثقافي في السويد .644
 مصرية -ڤالي يني  .645
 قسمت الناحل، أخصائية نفسية .646
 مواطن مصري -كارم محمود  .647
 صحفي -كارم يحيى  .648
 كارم يحيى صحفي .649
 صحفي -كريم البحيري  .650
 مهندس-كريم دومه .651
 محام -كريم عبدالراضي  .652
 معلم -كريم عطية  .653
 مواطن ضد الظلم -كريم علي  .654
 باحث -كريم غالب  .655
 باحث علم نفس سياسي -كريمة ابو النور .656
 كمال زيدان .657
 كمال سالم طبيب تخدير .658
 نقابة تضامن نيويورك -كمال صباغ  .659
 كمال عباس نقابى .660
 كمال مغيث كاتب وباحث .661
 موسيقية-النا مشتاق .662
 لبنى محرم مهندسة .663
 لبني محمود ربة منزل .664
 لمياء عبده .665
 لمياء عدلي .666
 لمياء فاروق.. مواطنه مصريه .667
 ليلى المعداوي معاش .668
 ليلى حسن ام .669
 ليلى قطري .670
 طالبة -ليليان جمال .671
 مهندسة معمارية -لينا أبوبكر  .672
 لينة مجاهد محامية وباحثة .673
 لينة نصار .674
 ماجد ابادير .. شاعر و عضو اتحاد كتاب مصر .675
 ماجدة جادو .. كاتبة .676
 ماجدة عدلى .677
 ماجدة فتحي رشوان.. محامية .678
 ماجده كيالني ام وربه منزل .679
 مارى مخلص .680
 ماري بشاي مواطنه مصريه .681
 اخصائي اجتماعي -ماهر جنيدي  .682
 مواطنة مصرية -ماهيتاب راتب  .683
 مايسة يوسف مديرة إنتاج .684
 مايكل جمال .685
 مايو جوزيف .686
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 مواطن مصري -  مجدي جمال .687
 مجدي غالب استشاري نسا وتوليد .688
 محاضر رياضيات بالدبلومه االمريكيه .689
 محمد إبراهيم .690
 محمد إبراهيم .691
 محمد إبراهيم . طبيب بشرى .692
 محمد إبراهيم ..مصمم أزياء .693
 محمد إبراهيم شرف .694
 محاسب قانوني-محمد إبراهيم  .695
 محمد أبو العينين صحفي وأكاديمي .696
 محمد أحمد . بالمعاش .697
 محمد أحمد جغرافي .698
 محمد أسعد زغلول.. باحث قانوني ومحام تحت التمرين .699
 محمد اإلمبابي صحفي إذاعي .700
 محام -محمد األنصاري .701
 كاتب ومخرج -محمد األنور .702
 محمد الحلو محام بالنقض .703
 محمد السعيد محمود .. مهندس .704
 محام -محمد الشاذلي  .705
 مهندس-محمد الشريف  .706
 محمد الطاهر ، باحث وتقني .707
 محمد المتبولي .708
 محمد المدني يونس .. مهندس .709
 مهندس -محمد المي  .710
 عضو حزب الدستور -محمد النشار  .711
 محمد بدوي .. طبيب أسنان .712
 محمد بكر محام .713
 مصور تلفزيوني -محمد جبريل  .714
 محاسب -محمد جمال  .715
 صحفى -محمد حسن  .716
 محمد خلف.. رجل أعمال .717
 رجل صناعة -  محمد خليل .718
 طبيب بشرى -محمد راشد .719
 محمد ربيع.. صحفي .720
 محمد شافعي .721
 محمد شبانه .722
 طبيب بشرى -محمد شفيق  .723
 مرشد سياحى -محمد شقير .724
 محمد صبري .725
 محمد صالح ..كيميائي .726
 محمد صالح صحفي .727
 صحفي -محمد طلبة رضوان .728
 محامي -محمد عادل سليمان  .729
 عالقات عامة -محمد عاشور سيد  .730
 مواطن -محمد عاطف  .731
 محمد عبد الحليم ،مصري .732
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 محمد عبد الدايم. محاسب .733
 مغترب مصري -محمد عبد الرحيم  .734
 باحث -محمد عبد السالم  .735
 طبيب -محمد عبد العال  .736
 محمد عبد الوهاب محام .737
 محمد عبدالوهاب..مواطن مصري .738
 محمد عبلة فنان تشكيلي .739
 محمد عبيد .. باحث قانوني .740
 محامي حر -محمد عسكر  .741
 محمد عصام طبيب .742
 روائي -محمد عالء الدين .743
 صحفي -محمد على الدين  .744
 محمد عمار . محاسب .745
 محام -محمد عواد  .746
 محمد عواد مواطن مصري .747
 صحفي -محمد فرج .748
 محمد كمال معتقل سابق .749
 أستاذ جامعة وسياسي -محمد محي الدين  .750
 محمد محي الدين، أستاذ علم االجتماع بآداب المنوفية. .751
 محمد مرزوق .752
 مهندس ومدرب -محمد مسعود  .753
 دكتور مهندس-محمد منير مجاهد  .754
 اقتصادي -محمد نايل  .755
 محمد نعمان، استاذ جامعي متفرغ .756
 محمد يسري حلمي .. كاتب وناشر .757
 مهندس مدني -محمد يوسف  .758
 محمد يوسف.مغترب .759
 محام -محمد يونس  .760
 محمداحمدهالل .761
 بدر الدين بيومي  محمود .762
 محاسب-محمود الراعى  .763
 مهندس -محمود السعدني  .764
 صحفي -محمود السقا  .765
 مغترب مصري -محمود السمالوطي  .766
 محمود السيد محام .767
 مستشار قانوني -محمود الطنطاوي  .768
 محمود الورداني..كاتب وصحفي .769
 محمود جبر محامي .770
 محمود حسين .771
 محمود حسين صحفي .772
 محمود رزق .. مواطن .773
 طبيب بشري -محمود سعد  .774
 محمود عبده مواطن مصري .775
 محامي -محمود عفيفي  .776
 مواطن مصري-محمود عيسي  .777
 محمود مختار .778
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 صحفي -محمود هاشم  .779
 استاذ اقتصاد سابقا بجامعه نيويورك -  محمود وهبه .780
 استاذ اقتصاد مصري امريكا -محمود وهبه  .781
 محمود ياسين مهندس .782
 مدحت الزاهد.. رئيس حزب التحالف الشعبي .783
 مديحة الملوانى صيدالنية .784
 مديحة حسين .785
 مرفت السعدنى مهندسة كيميائية .786
 مصوره و جرافيك ديزاينر -مرفت نجيب  .787
 مواطنة مصرية -مريم ثابت  .788
 محام-مصطفى إبراهيم  .789
 محاسب -مصطفى أحمد  .790
 صحفي -مصطفى األعصر  .791
 باحث -مصطفى الريس  .792
 بالمعاش -مصطفى الشريف  .793
 مصطفى زيدان موطن مصري .794
 مواطن مصرى-مصطفى صديق  .795
 حقوقي -مصطفى عبدالحليم  .796
 مصطفى كامل .. مقرر مساعد المحور السياسي في الحوار الوطني .797
 مواطن مصري -مصطفى كمال  .798
 مصطفى محمود، محامي .799
 مصطفى وصفي مواطن مصري .800
 محام -مصطفي الحسن طه  .801
 باحث -معتز أحمد  .802
 معتز الفاوي خبير ف أسواق المال .803
 معتز مجدي طبيب .804
 محام -مكاريوس لحظي  .805
 محامية -ملكة محب  .806
 ممدوح الديب .807
 محام -ممدوح جمال  .808
 استاذ جامعي -ممدوح حمزه  .809
 استاذ جامعي ومهندس استشاري -ممدوح حمزه  .810
 باحث-ممدوح قليد .811
 أستاذ جامعي -منار الخولي  .812
 محامية -منار حمزة  .813
 باحثة -منار عبد العزيز  .814
 منال أحمد .815
 سينمائية-منال خالد  .816
 منال علي .817
 منال فتحى مرشده سياحيه. .818
 مهندسة -منال يوسف  .819
 طالبة-منة الرحمن محمد .820
 فنانة تشكيلية -منة هللا أبو علو .821
 منه عمر .. موظفه .822
 منى الشيمي. روائية. .823
 طبيبة -منى حامد .824
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 منى سالم صحفية .825
 منى عبدالراضي_ صحفية .826
 مواطنة -منى عالء قاسم  .827
 طبيبة -منى معين مينا  .828
 منى معين مينا .. طبيبة .829
 مدير مكتب -منى يوسف  .830
 مني سيف بحثة .831
 مدرسة -مني شحات .832
 مني عبد الحميد الشيخ صحفيه .833
 مني عبد الحميد الشيخ صحفيه .834
 مواطنة مصرية -مني عبد السالم  .835
 منيرة صبري وكيل وزارة بالمعاش .836
 مهندسة -مها الجزار  .837
 ربة منزل -مها حسن  .838
 مدرسة -مها عبد السالم  .839
 مها عفت فنانة .840
 مها علي فنانه تشكيليه .841
 مهندسه برمجيات -مها محمود  .842
 مها يوسف محامية .843
 مهدى على .844
 صحفية -مى الشامى  .845
 مى عبدالعزيز مواطنة مصرية .846
 مي أحمد .847
 مي الخراط .848
 مي السيد، مواطنة مصرية .849
 مي المهدي .850
 مي قابيل صحفية .851
 مي مدني أم مصرية .852
 محاميه-مياده مطاوع  .853
 ميرال مدحت .854
 طبيبة -ميرنا العشماوي  .855
 ميساء محمد .856
 ميالد دانيال مواطن مصرى .857
 مينا سمير.. مواطن مصري .858
 مينا ناصف , باحث وموسيقي .859
 عامل -ناجى رشاد عبدالسالم  .860
 محام -نادر نور الدين  .861
 نادية الهجين .862
 ناديه عبد الوهاب العفيفي طبيبه .863
 ناريمان مصطفي .طبيبة اسنان .864
 نايل الشافعي .865
 نائلة الزغالمي .866
 مواطن مصري -نبيل كمال  .867
 أستاذ بعلوم القاهرة -نبيل يوسف  .868
 نبيه الجنادي، محامي .869
 نجالء عبد الجواد... باحثة دكتوراة .870
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 نجالء مصطفي، مواطنة مصرية .871
 نجالء يونس ... ممثلة .872
 مهندسة معمارية-نجوى فريد .873
 فنانة تشكيلية -ندى جمال عبد الناصر  .874
 محامية -ندى سعد .875
 باحثة حقوقية -ندى عزيز  .876
 نرمين خفاجي اثارية .877
 مدرسة انجليزي -نرمين محمود  .878
 تونس -نزار عمامي ناشط سياسي  .879
 نسرين قاسم صحفيه .880
 محامية -نسمة الخطيب .881
 ربة منزل -نسمة سعيد  .882
 نشأت الخولي .883
 مواطن٠٠نصر رضوان  .884
 نعمه حسين .885
 كاتب روائى -نعيم صبرى  .886
 ممثلة -نهاد أبو العينين  .887
 باحثة -نهلة حسين .888
 نهله محمود طبيبه .889
 نهى أحمد .890
 مهندسة-نهى الحكيم .891
 فنانة تشكيلية -نهى الشناوي  .892
 نهى سعداوي، صحفية .893
 فنانة تشكيلة -نهى صبحي .894
 نهي الشناوي .895
 نور أحمد .عالقات عامة .896
 محاسب -نور الراوي  .897
 محام -نور فهمي .898
 ناشطه فى مجال حقوق الحيوان -نورا سعودى  .899
 نورهان اسامه رفعت .900
 مواطنة مصرية -نورهان بكير  .901
 نورهان ثروت حسن .902
 صحفية وناشطة سياسية -نورهان حفظي .903
 أخصائي لوچيستيك وُمعلّمة -نورهان مجدي  .904
 مواطنة مصرية -نورهان مصطفى  .905
 نيرمين البحطيطي مدير تنفيذي .906
 مواطنة مصرية -نيفين شوقي  .907
 مواطنة مصرية بحلم بمصر الحرية -نيڤين المليجى  .908
 هاجر عبدالحميد أم مصرية .909
 هاجر عبدهللا .. صيدالنية .910
 هاجر مراد .911
 أعمال حرة-هادية السيد .912
 هالة خليل طبيبة .913
 هالة عصام الرفاعي .914
 طبيبة -هالة فضلي .915
 مواطنة مصرية -هاله حسين  .916
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 هاله سليم .917
 باحثة -هاله شكرهللا  .918
 مترجمة -الهام عمرو  .919
 محاسب -هانى أحمد  .920
 محلل بيانات -هانى جورج  .921
 هانى محمد .922
 هاني إسماعيل..مهندس .923
 هاني عبد العليم طه .924
 مواطن مصري -هاني عطيه  .925
 صحفي -هاني مصطفى .926
 هبة درويش ربة منزل .927
 مواطنة مصرية -هبه أحمد  .928
 هبه بحيري ...مدرسة .929
 هدى السيد .. محاسبة .930
 هدى الصدة أستاذة جامعية .931
 كاتبة من اليمن -هدى جعفر .932
 هدى محيي الدين استاذ جامعة .933
 هدي عبد الوهاب محاميه .934
 هدي فوزي معماريه مصريه .935
 كيمائية -هدير محمود  .936
 هشام البسيوني صحفي .937
 طبيب أسنان -هشام النوبي  .938
 بتاع تأمين -هشام سالمة  .939
 كاتب صحفي وشاعر-هشام عامر  .940
 مواطن مصري -هشام محمد  .941
 هشام يونس صحفي .942
 أمين التنظيم بحزب المحافظين-هالل عبدالحميد  .943
 هناء السعودي .. مدربة يوجا .944
 هناء رشاد ، مدّرسة .945
 صحفية-هناء فؤاد .946
 هناء نصير، مترجمة .947
 هناء نصير، مترجمة .948
 اخصائية حماية معلومات-هند ابوالسعود  .949
 اكاديمية مصرية -هند أحمد زكي  .950
 مبرمجة -هند محمد  .951
 هند محمد مصورة صحفية .952
 هني مارى مدرس .953
 مهندس-هيثم الحريري  .954
 هيثم السيد .955
 محاسب -هيثم عفيفى .956
 وائل غالي .محامي .957
 وائل ياسين شاعر وروائي .958
 مواطن مصري -وحيد سعد محمد  .959
 مهندس -وسيم فريد  .960
 وفاء حلمي محامية .961
 وفاء سعد .962
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 وفاء سمير . مواطنة مصرية .963
 والء بكري . أكاديمي .964
 فنانه تشكيلية -والء حمدى ريان  .965
 صحفي -وليد الشيخ  .966
 -وليد سليمان  .967
 وليد سمير .968
 وليد عبد الحليم محام .969
 محام -وليد محمد  .970
 يارا صالح .. صحفية .971
 كاتب ومترجم -ياسر شعبان .972
 ُمدرسه ومواطنه مصرية -ياسمين جالل  .973
 ياسمين سعيد رئيس اتحاد شباب غد الثوره .974
 مواطنة مصرية -ياسمين عبد الفتاح  .975
 صحفي -يحيى صقر  .976
 كاتب وناشر -يحيى فكري  .977
 يحيى مصطفى كامل طبيب .978
 يحيي شرباش . طبيب .979
 صحفيه -يسرا سعاده  .980
 مواطنة مصرية -يوستينا شوقي وديع  .981
 صحفي -يوسف شعبان .982
 يوسف لطفي مواطن مصري .983

 

 


