
   }معلومات شخصية خاصة بالمهاجرين {
  هاين عبد اهللا القرشي:االسم

    ابو سليمان:الكنية 

    الطائف/اجلزيرة:العنوان

اهلاتف 
   . املرتل009662738763/صديق00966552447916/االخ0096650355605

    :املواليد

     :تاريخ الوصول 

     لرية25:التربعات 

    جواز:ماناتاأل

   ابو رواناملنسق 
     عن طريق اخ:ين تعرفت على املنسق من أ

    بالطائرة:ىل الشام  إكيف وصلت

    الشام دير الزور العراق:رض العراق مراحل الوصول إىل أ

     ابو حممد/ابو فيصل/ابو عمر : م يف الشامشخاص الذين التقيتمن هم األ

    /:وصافهمماهي أ

     جيدة:طريقة تعامل املنسق معكم يف الشام

   لرية سوري25000:حضرت معك من املال كم أ

     /: منك يف الشام اخذوكم أ

     /:وما هي الطريقة 

    /:رقامهمهل تعرف أحد يدعمون ااهدين وما هي أ

    

  / .  :وما هي مدى عالقتك م

    استشهادي:العمل 

    طالب:العمل يف بالده

   .  . االعالم االيل:اخلربات

  . / . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . :تاريخ: . . . . . . . . . . . ميو      التوقيع    االداري



  1427/ذو الحجة /22/  الوجبة
  آل الجوازات اخذت في الشام

  ابو عبد اهللا/ ابو الزهراء: اخذها
  
  
  

  شوقي:االسم
   ابو حفص:الكنية
   0021332217711: الهاتف
  الواد/الجزائر:البلد
  مقاتل:العمل

  الكمبيوتر:الخبرات
  هوية :االمانات

  
   

  هشام:االسم
   

   ابو الزبير:الكنية
  قاسم/0021350888562/ فيصل0021353674515:  الهاتف
  الواد/الجزائر:البلد
  مقاتل:العمل

   الكمبيوتر:الخبرات
 بطاقة الخدمة الوطنية/هوية:االمانات

  
  
   
  هبيته عيسى:االسم 

   ابو البراء:الكنية
   0021332217049: الهاتف
  الواد/الجزائر:البلد
  مقاتل:العمل

  الكومبيوتر:الخبرات
 مة الوطنيةبطاقة الخد/هوية :االمانات

  



  هشام                                   يعرف اخ له عالقات مع الجماعة :االسم
  :                              للدعوة والقتال اسمهابوجعفر: الكنية
  :          الزين عبد الملك رقم الهاتف 0021362290292: الهاتف
  0021373354159                           الواد/الجزائر:البلد
  :فيصل بن علي عنوانه:مقاتل                                   واخ اسمه:العمل

  الشيئ                              حي المنظر الجميل دائرة الواد:الخبرات
 )مراقب(هوية                               مع العلم انه محروق:االمانات

  
  ابوبكر سنيقرية:                       يعرف اخ اسمه    عبد الّرزاق:االسم
  :                         خبير في العبوات عنوانهابو مصعب: الكنية
  قمار بلدية قمار         قرية تاغزوت دائرة  0021390926639: الهاتف
  الواد/الجزائر:البلد
  مقاتل:العمل

  الكمبيتر:الخبرات
 الشيء:االمانات

  
  عمر:االسم
   ابو ذر:الكنية
  0021375539485/ 0021390656709: الهاتف
  الواد/الجزائر:البلد
  مقاتل:العمل

  ال شيئ:الخبرات
 هوية:االمانات

  
  

  عمر:االسم
   ابو ذر:الكنية
    0021375539485حفيظ/0021390656709 عبد الرزاق:الهاتف
   الوادي/الجزائر :البلد
  مقاتل:العمل

  الشيئ:الخبرات
 هوية:االمانات

  0021378359312:عبد الرزاق سقني رقمه:يعرف اخ شرعي اسمه
  



  الدفعة التي دخلت عن طريق ابو خلف
  1427/ذو الحجة/22                      :

  
  

  فريد:االسم
   آعب الشيباني:الكنية
    0502045221/0559627735:ابوسلمان:الهاتف

  009612068144:ناصر/0506575491:         ابو حمزة
  الطائف/لحجازا: البلد
  :العمل

  /:الخبرات
 جواز:االمانات

  
  يوسف:االسم
   لبو هريرة:الكنية
   04147844: الهاتف
   الالذقية/سورية:البلد
  :العمل

  :الخبرات
 بطاقة دخول/اخراج قيد االمانات

  
  آريم:االسم
   ابو محجن:الكنية
   2450638 /0554458667/0504287774: الهاتف
   الحجاز الرياض:البلد
  :العمل

  :الخبرات
 بطاقة احوال/ جوازاالمانات

  
  عباس:االسم
  ابو العباس: الكنية
   0552421489: الهاتف
   الحجاز:البلد
  :العمل



  :الخبرات
 بطاقة احوال/ جواز االمانات

  
  
  
  
  

  نواف:االسم
  ابو الحارث: الكنية
   5458753: الهاتف
  مكة/الجزيرة: البلد
  :العمل

  :الخبرات
  جوازاالمانات

  
  فهد :االسم
  ابو ذر: الكنية
    0501197797/5469508:الهاتف
   مكة/الجزيرة:البلد
  :العمل

  :الخبرات
 جواز االمانات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  $270: التبرعات
  ليرة950             
 ريال500              

 




