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 العنوان رقم القيد التصنيف االسم

 راو هللا R-5/314/13 وكَم فرد رٍاض يوضي يذًذ االطرظ 1

 انخهَم H-5/170/13 وكَم فرد زٍاد كايم جالل انرًًٌَ 2

 راو هللا R-4/019/13 يُرج ذأيٍَ تطاو عثذ انذًَذ يذًود عثذ 3

 َاتهص N-4/275/13 يُرج ذأيٍَ يذًذ فاٍق يذًذ صوانذه 4

 راو هللا R-10/316/13 وكَم فرد يجاهذ َضال عس انذٍٍ ضَُف 5

 َاتهص N-11/324/14 وكَم فرد يذًذ تذثوح ادًذ طاٍع 6

 انقذش JM-8/176/13 وكَم فرد تالل يذًذ اٍوب اضعذ شهودً 7

 طونكرو TM-8/135/12 وكَم فرد جًَم عهٌ "يذًذ جًَم" اتو دثهه 8

 َاتهص N-8/115/13 وكَم فرد زٍاد عثذ انًعطٌ فرٍذانشخشَر 9

 تَد نذى B-8/254/13 وكَم فرد ضرار رتاح ادًذ عاتذٍٍ 10

 َاتهص N-8/276/13 وكَم فرد عثذ انردَى ضهَى هاشى شوتكٌ 11

 انخهَم H-8/109/12 وكَم فرد يذًذ ادًذ يذًود اطرظ 12

 راو هللا R-2/247/13 وكَم فرد فراش عهٌ عطَح شقَراخ 13

 انخهَم H-5/343/13 وكَم فرد فؤاد عثذ انردَى عثذ انكرٍى انذوايذج 14

 َاتهص N-7/117/13 وكَم فرد تالل اتو راضٌ رشا 15

 َاتهص N-7/287/13 وكَم فرد عاير عثذ انهطَف ٍوضف قًذَح 16

 َاتهص N-7/97/13 وكَم فرد يرٍى ادًذ يذًود انذجح 17



 

 َاتهص N-7/277/13 وكَم فرد َطرٍٍ يذًذ "َاصر انذٍٍ" انطاٍخ 18

 َاتهص N-7/070/13 وكَم فرد هُذ يذًذ شاهر عثذ انكرٍى ضعذ 19

 انقذش JM-3/291/13 وكَم فرد نؤً فاٍس يوضي اتو َذى 20

 راو هللا R-4/017/13 يُرج شاهر عثذهللا جاتر تطح 21

 راو هللا R-7/234/13 يُرج عثًاٌ عَذ عثًاٌ جثرٍم 22

 َاتهص N-11/210/13 وكَم فرد أدًذ فؤاد أدًذ دًذاٌ 23

 انخهَم H-7/73/14 فردوكَم  يذًذ عَطي ادًذ ترادعَح 24

 تَد نذى B-11/290/13 وكَم فرد ادًذ فوزً يذًذ ترٍجَه 25

 راو هللا R-7/302/13 وكَم فرد اًٍاٌ عثذ انًعطٌ رٍة شوياٌ 26

 تَد نذى B-2/45/13 وكَم فرد يصطفي صانخ هُذً دطٍَ عَذ 27

 راو هللا R-3/236/13 وكَم فرد دال رٍاض يصطفي يُصور 28


