
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

     بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  .صالح:االسم
  .ابو البراء :الكنية

  . سوريا–الدير :العنوان 
   218485 – الزوجة 218977 –المنزل :الهاتف 
  .ابو ابراهيم :المنسق 
  1978:المواليد
  .استشهادي:العمل

  .ليرة100:التبرعات 
  .اليوجد: االمانات 

  
  

 .حسن :االسم
 .ابو مصعب :الكنية 

 . سوريا–الدير :العنوان 
  051317848 -  051366626 –المنزل :الهاتف 
 .ابو ابراهيم :المنسق 
  .1981:المواليد 

 .استشهادي :العمل 
 .ليرة3850:التبرعات
 .بطاقة :االمانات 

  
  
  
  
  

   
  
   



  
 .رامي :االسم 

 
 . سوريا –الدير :العنوان 
  051356414 –المنزل :الهاتف 
 .ابو ابراهيم:المنسق 
  1/1/1982:المواليد
 .استشهادي :العمل 

 . ليرة 2230: التبرعات 
 .اليوجد:االمانات 

 
 
 
 

 .عمر :االسم
 .ابو عبداهللا المدني :الكنية 

 .المدينة المنورة : العنوان 
 0507331395/0552164505:الهاتف 
 ابو دجانة:المنسق 
 استشهادي: العمل

 ليرة1000$   100:التبرعات
 جواز:االمانات

  
  

         
  

  
        

  
  



        
         

 محمد:االسم
 ابو يوسف:الكنية
 تونس:العنوان
 0021671781842:الهاتف
 استشهادي:العمل
 ابو ابراهيم:المنسق

 $200:التبرعات
 هوية+ جواز:االمانات

  
  
  

 فهد:االسم
 ابو مصعب:الكنية
 الجزيرة:العنوان
 اخوه /00966503613020:الهاتف
 العنود:المنسق
 استشهادي:العمل

 الشيئ:التبرعات
  شريحة+جواز:االمانات

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  2/1/2007:بتاريخ(.....) الوجبة رقم

  
  

 محمد:االسم
 ابو الحسن:الكنية
 الجزيرة/الباحة:العنوان
 جوال(0508282415)ارضي(077281830:الهاتف
 بسام:المنسق
 :العمل

 الشيئ:التبرعات
 :االمانات

  
  
  
  

      
  

 سعيد:االسم
 ابو رشاش الزهراني:الكنية
 الجزيرة/الباحة:العنوان
 جوال(0503773299)ارضي(177282800:الهاتف
 بسام:المنسق
 :العمل

 $275:التبرعات
  :االمانات

  
  
  
  



  
 سمير:االسم
 ابو العباس التونسي:الكنية
 فرنسا:العنوان
 )شكري(0033211553200:الهاتف
 خرج للعالج:المنسق
 :العمل

 ال يملك جواز:الماناتا
 mp3:التبرعات

  
  
  

 مراد:االسم
 ابو وحيد:الكنية
 تونس/بن عروس:العنوان
 71300406:الهاتف
 عبد اهللا:المنسق
 :العمل

 :االمانات
 التبرعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

 عبد السالم:االسم
 ابو ايمن:الكنية
 تونس/بن عروس:العنوان
 713001337:الهاتف
 :المنسق
 :العمل

 :االمانات
  برعاتالت

  
  
  

 خالد:االسم
 ابو الوليد:الكنية
 الجزيرة/مكة:العنوان
 جوال(0505505770)ارضي(5412114:الهاتف
 ابوالوليد/ابوقحافة:المنسق
 مقاتل :العمل

 :التبرعات
                                                         جواز: االمانات

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 مروان:االسم
 ز الحربيابو عبد العزي:الكنية
 الجزيرة/جدة:العنوان
 جوال(0555615572)ارضي(6547752:الهاتف
 همام:المنسق
 مقاتل:العمل

 الشيء:التبرعات
  جواز:االمانات

  
  
  

 ياسين:االسم
 ابو اسيد:الكنية
 الجزيرة/مكة:العنوان
 5346636:الهاتف
 ابو عثمان:المنسق
 مقاتل:العمل

 الشيء:التبرعات
 جواز:االمانات

              
  
  
  
  
  
  
  



 صالح:االسم
 ابو دجانة:الكنية
 الجزيرة/القصيم:العنوان
 00503140701)ارضي(063350701:الهاتف
 ابو عادل:المنسق
 مقاتل:العمل

 التبرعات
  جواز:االمانات

  
  
  

 احمد:االسم
 ابو عمر:الكنية
 الجزيرة/الجوف:العنوان
 1506298324:الهاتف
 مجدي:المنسق
 مقاتل:الغمل

 الشيء:التبرعات
  جواز:اتاالمان

             
  
  
  

              
  
  

             
  
  
  



  
  

  
 محمد:االسم
 ابو الوليد:الكنية
 تونس/بنعروس:العنوان
 0021696813566:الهاتف
 الحاج:المنسق
 مقاتل:العمل

 الشيء:التبرعات
  جواز:االمانات

  
     

             
  

 عبداهللا:االسم
 ابوالمنعم:الكنية

   
 الجزيرة/المدينة:العنوان

  
 0503336145:الهاتف

  
 مجدي:المنسق

  
 مقاتل:العمل

  
 الشيء:التبرعات

  
  جواز:االمانات

                   



  
  

 .براء : االسم
 .ابو بكر المهاجر :الكنية

 .سوريا: العنوان 
  00935239146800 –ابو انس :الهاتف 
 .استشهادي :العمل 

 .ابو عمار :المنسق 
 .بطاقة : االمانات 
 .ليرة 500ع جوال معساعةم:التبرعات

  
  

 .محمد:االسم
 .ابو فهد:الكنية 

 .الجزيرة :العنوان 
 050000209 – 015551162 –المنزل :الهاتف 
 .مقاتل : العمل 

 .مجري :المنسق 
 .بطاقة مع جواز: االمانات

 .ساعة :التبرعات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .محمد:االسم
 .ابو حمزة :الكنية 
 . سوريا–الحسكة : البلد

  0096352362194 -نزلالم:الهاتف 
 .مقاتل :العمل 
 .ساعة : التبرع

 .ابو عمار :المنسق 
 :االمانات 

    
  
  

 .فيصل : االسم 
 .ابو نجر :الكنية 

 .الجزيرة :العنوان 
 – 009662700892 –المنزل :الهاتف 

00966569121005  
 .مقاتل :العمل 

 .مجدي : المنسق 
 .جواز سفر :االمانات 
 . يرة ل1000مع $ 20:التبرع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .محمد:االسم
 .ابو الفضل :الكنية 

 .الجزائر :العنوان 
  0021377006638 –المنزل :الهاتف 
 .مقاتل : العمل 

 .ابو البراء : المنسق 
 :التبرع

 .بطاقة مع جواز:االمانات 
   
  
  
  

 .مصطفى: االسم
 .ابو العباس :الكنية 

 .الجزائر :العنوان 
    021532561 –المنزل :الهاتف 
 .اعالمي : العمل 

 .ابو البراء : المنسق 
 :التبرعات 
 .جواز:االمانات 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .هيثم:االسم
 .ابو عمر :الكنية 
 .تونس :البلد

  21671226243 –المنزل :الهاتف 
 .العمل  مقاتل 

 .اشرف : المنسق 
 :التبرعات 
 .جواز:االمانات  

  
  
  
  

  




