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الول  التقرير

( الكنية ( الكردي السم ياسين
كردي الجنسية سوري

سنة 24السن
الحالة

الجتماعية
أعزب

السابق  العمل
الحالي  وبالتحديد      العمل خان الله عبد أخونا خطوط مع ربط

مع   الله الخارج     عبد من إخوة وإحضار إيران
التاريخ

الجهادي
سنوات 5

أو  الدراسة
التخصص

( ) الحبيب  المسئول تقرير
الجتهاد         بعض وعنده ممتازة وطاعة وسمع خلق صاحب أخ

نفسي        واستقرار ونشيط عالية همة وصاحب أحيانا المقبول
السن      والشيء  القيادة مستوى إلى يرفعه ل نسبيا  الذي الصغير

ممتازة        البدنية واللياقة الشيء بعض زائد .ومزاحه وشجاع  وجريء
ما       حد إلى متوسطة العسكرية الدارية   خبراته العمال إلى .ويميل

وقد         الدارية للعمال صدر سعة وعنده عادي الشرعي مستواه
عليه            ربيع حمزة مع يعمل كان عندما الخارج إلى السفر في جرب

والترتيب          وتركيا إيران مع خطوط لفتح إيران إلى الله رحمة
مقتل           وبعد لله والحمد النجاح وأثبت الساحة إلى جدد إخوة لحضار
شأن            يكون أن مستقبل له ومتوقع خان الله بعبد ألحق ربيع حمزة

. الموفق        والله والخبرة الصبر بعض إلى يحتاج والمر
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الثاني  التقرير

( الكنية ( القحطاني  السم ناصر أبو
)الجنسية السعودية  ( العربية الجزيرة

سنة 32السن
الحالة

الجتماعية
في (       مقيمين معه يأتوا لم وأولده أهله متزوج

الجزيرة)
السابق  )العمل قبيلة  (   شيخ ابن شيء ل
الحالي  خوست   العمل داخل ميداني قائد
التاريخ

الجهادي
سنوات 4,5

أو  الدراسة
التخصص

( ) الحبيب  المسئول تقرير
عالية          همة وصاحب طيبة وطاعة وسمع جيد خلق صاحب أخ

دائما         وتشوق مستقرة نفسية بحالة يتمتع الدين على وحرقة
. لعمله       جدا مناسب وسنه الدين لخدمة للعمل

. متوسط   الشرعي مستواه
عاهة          أو وليسلصابة الزائد لوزنه وذلك متوسطة البدنية اللياقة

. جسمه  في
وهي     ميدانية مشكلة حد     عنده إلى تصل جدا الزائدة الشجاعة

المرتدين           قبل من القبضعليه إلى الوحيد السبب هو وهذا التهور
. خوست   مطار حول

جميع          أخذ أنه مع الفنية الناحية من متوسط العسكري مستواه
عنده         ولكن مرات عدة كررها وبعضها تقريبا العسكرية الدورات

الميدانية   قدرة  القيادة على أي.      عالية في استعداد أي وليسعنده
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والعجم         العرب إخوانه لدى ومحبوب الخلفية بالخطوط يتعلق عمل
إخوانه           من ثلثة هو ونجاته بجرام في سجنه تجربة بعد وبالذات

أسر            بفك علينا يمن أن الله وندعو وآخرا أول تعالى الله بفضل
. الموفق   والله البقية

الثالث  التقرير

( الكنية ( الحجازي  السم الجليل عبد
)الجنسية السعودية  ( العربية الجزيرة

سنة 29السن
الحالة

الجتماعية
أعزب

السابق  شيء العمل ل
الحالي  بكيتكا     العمل منطقة في الطيار جعفر معاون
التاريخ

الجهادي
سنوات 5

أو  الدراسة
التخصص

ثانوية

( ) الحبيب  المسئول تقرير
وبشوش      جدا ممتاز خلق صاحب )  أخ صاحبسمع (   وجه طلقة ذو

الكسل          يحب ول لعمله ومحب عالية وهمة جدا ممتازة وطاعة
بعض            عنده أن إل ضخمة بنية له أن مع ضعيفة البدنية ولياقته

  . في:         سجن الركبة في مزمنة وآلم اليمنى اليد في كسر الصابات
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لمدة            الرحمان عبد عمر وسيف عزام الله عبد مع سياف عند كابل
السقوط        أحداث مع وبداية ونصف سنوات صدر  ثلث سعة وعنده

التعامل   في .  عالية العامه      علقاته أيضا لديهم ومحبوب الشباب مع
. ممتازة   العجم مع

. متوسط   الشرعي مستواه
مستواه         رفع طور في الن ونحن متوسط العسكري مستواه

الجبهوي         العمل يكون حيث الشتاء موسم في وبالذات العسكري
لهذه         ومحب اتباعا العسكرية الدورات بإعطائه بدأنا وبالفعل قليل

  . ونحن       نفسيا ومستقر فيها البقاء في ويرغب الن الساحة نؤهله
. الموفق          والله المنطقة في الطيار جعفر عن بديل يكون حتى

الرابع  التقرير

( الكنية ( عزام  السم الله عبد
)الجنسية السعودية  ( العربية الحزيرة

سنة 23السن
الحالة

الجتماعية
أعزب

السابق  يكمل    العمل ولم البحرية في شرطي
الحالي  السلح      العمل مخازن في الفتح أمير الشيخ مساعد

والذخيرة
التاريخ

الجهادي
سنوات 5

أو  ثانويةالدراسة
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التخصص

: المسئول  تقرير
سابقة           تجربة وله ممتازة وطاعة وسمع جدا طيب خلق صاحب أخ

. الرحمان           عبد عمر وسيف الجليل عبد مع سياف عند السجن في
. متوسط   الشرعي مستواه

عسكريا         ترقيته طور في الن ونحن متواضعة العسكري مستواه
. دونه      أو متوسط الذهبي استيعابه ولكن

بعضالمراض           وجود نتيجة وذلك ما حد إلى ضعيفة البدنية اللياقة
ويحب         الدارية العمال إلى ويميل ظاهرة والغير معه المزمنة

غير          ذلك من أكثر تطويره وإمكانية أحيانا الخطوط إلى الذهاب
     .( يشكلون (   الجليل عبد والخ هو مخزن مسئول مساعد متوفرة

هذه          في للبقاء ومحب مستقرة النفسية وحالته ممتاز إداري طاقم
الساحة.

الخامس  التقرير

( الكنية ( الراشد السم حمزة
مصريالجنسية

سنة 27السن
الحالة

الجتماعية
بنى         وما الجهاد إلى يأتي أن قبل وطلق تزوج

بأهله
السابق  ومصر    العمل ليبيا ملبسفي تاجر
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الحالي  الهاون    العمل متخصصفي مدفعية مدرب
التاريخ

الجهادي
سنوات 5

أو  الدراسة
التخصص

ملبس    تجارة تجارة ديبلوم

( ) الحبيب  المسئول تقرير
وطاعة         وسمع إخوانه لدى نسبيا ومحبوب خلق صاحب أخ

به           يقتنع ما يفعل الحيان بعض وفي بعضالشيء وعنيد متوسطة
إلى          الذهاب في يفكر الحيان بعض نقسيا مستقر وغير فقط

. يهدأ    الحيان وبعض العراق
. الميداني          العمل أثناء وجلد صبر وعنده جدا ممتازة البدنية لياقته

الحكام         فى الشده من قليل وعنده متوسط الشرعي مستواه
إليها           يعود أن منها وانتهينا عليها اتفقنا التي للمور ويمكن الشرعيه

. غضب  إذا
. إخوانه         لدى نسبيا ومقبول متقلب المنطقة في للعمل استعداده

عنده           لنه الوثائق مجال في يعمل أن ويمكن جيدة للتطوير قابليته
مجال          في عمله ولكن والكتابة الخطوط في جدا عالية موهبة
النفسية         مشاكله وربما فيه نحتاجه ونحن جدا مطلوب المدفعية
والله          جدا مقبول وعموما الزواج إلى الملحة حاجته إلى تعود

الموفق.

السادس  التقرير

( الكنية ( غزوانالسم
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)الجنسية السعودية  ( العربية الجزيرة
سنة 23السن
الحالة

الجتماعية
تقريبا    شهرين قبل متزوج

السابق  طالبالعمل
الحالي  المهاجر   العمل الشيخ طاقم داخل
التاريخ

الجهادي
سنوات 5

أو  الدراسة
التخصص

ثانوية

( ) الحبيب  المسئول تقرير
سمع           وعنده إخوانه لدى ومحبوب جدا جدا جيد خلق صاحب أخ

للتطور        وقابل جيد العسكري ومستواه عالية أنه وطاعة حيث
واللكترونيات   للمتفجرات لصنع    محب خاصة دورة وداخل

مع         عيناه وقد للمتفجرات ومحب الوائل من وكان الريموتات
. جد       مجتهد وهو المتفجرات مجال في المهاجر

أشهر          ستة قبل ركبته في أصيب حيث متوسطة البدنية لياقته
بعض          الصابة وتركت بكتيكا في المريكان على كمين أثناء بطلقة

طويلة      مساات إلى المسير أثناء اللم
. استقرارا       ازداد زواجه وبعد مستقرة النفسية حالته

الشرعية        الكتب في للقراءة ومحب متوسط الشرعي مستواه
في          ويرغب الساحة هذه ويحب العسكرية المور إلى يميل ولكنه
ثم            الجزيره فى للجهاد يذهب أن له بدى السابق وفي فيها البقاء

. الفكرة    هذه عن عدل
فقط          الفني المجال في للتطور وقابل إخوانه عند جدا مقبول

نفسه           في هو طاقم أو مجموعة قيادة على مقدرة عنده ليست
. جدا   جيد وتخصصه
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السابع  التقرير

( الكنية ( المغربي السم خالد
المغربالجنسية

سنة 30السن
الحالة

الجتماعية
متزوج

السابق  العمل
الحالي  اجبهة   العمل في مجموعة  قائد
التاريخ

الجهادي
سنوات 4,5

أو  الدراسة
التخصص

( ) الحبيب  المسئول تقرير
في           حدة عنده ولكن طيبة وطاعة وسمع جيد خلق صاحب أخ

فيها          ننصحه أن دائما ونحاول والعجم العرب إخوانه مع تعاملته
 . حريص           وبشدة أحيانا إليه تعود ولكن جدا الن منها قلل لله والحمد

     . في      البقاء يحبونه ل وإخوانه جدا ونشيط الميداني العمل على جدا
المير           ولكن جدا مقبولة مبراته أن مع الزائدة الحدة بسبب مركزه

الذي             فقط وهذا تحدث التي الخطاء لكل الصدر سعة من فيه بد ل
ينقصه.

ناحية         من ومقبول الفنية الناحية من ممتاز العسكري مستواه
. مجموعة  قيادة

يتأثر           أنه حيث الشتاء في وضعيفة الصيف في ممتازة البدنية لياقته
. الشديد  بالبرد

. الساحة        هذه في للعمل ومحب مستقرة النفسية حالته
أول            لبد أحيانا بعضالجدال مع أميره مع حيدة وطاعة سمع عنده

. ينفذ    ثم يقتنع أن
. للتطور      جدا قابل متواضع الشرعي مستواه

التعامل      في الحدة مسألة من      فقط وأسد جدا وفطن ذكي أنه إل
على          ومحافظ مركزه في جدا ومرتب الميدان في الله أسود

. العامة  الموال
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الثامن  التقرير

( الكنية ( المغربي السم سفيان
المغربالجنسية

سنة 27السن
الحالة

الجتماعية
متزوج

السابق  الجبهه   العمل في مجموعة قائد
الحالي  العمل
التاريخ

الجهادي
سنوات 5

أو  الدراسة
التخصص

) الحبيب  المسئول تقرير
عالي           وخلق وحكمة وسكينة هدوء فيه عادي غير خلق صاحب أخ

جدا           العصاب وهادئ وجل عز الله لكتاب وحافظ قارئ لنه وذلك
الجبهات           أصعب من كانت جبهته إن حيث عمله في نجاحا وأثبت

. الله      بفضل طيبة نتائج وحقق وصبر
الدورات        من المزيد لخذ ومحب جيد العسكري مستواه

مجموعة        وقائد مدرب يكون أن ويصلح العسكرية والمعلومات
بل   .جهادية التدرج        بعض إلى تحتاج والخيرة بأكملها منطقة قائد

. ممتازة   البدنية الياقة

10



محمد          ربيبة من الزواج بعد وبالذات جدا مستقرة النفسية الحالة
. الله   رحمه صلح

في         ممتاز الشرعي مستواه رفيع وخلق وطاعة صاحبسمع
به       الخرين وتعليم وحفظا تلوة الشرعية   القرآن المور بقية أما

. لهذا      تفرغ إذا للتعلم قابل فهو
. عليه        والصبر المنطقة في للعمل تام استعداد عنده

من          كثير في للتطور قابل إخوانه لدى ومحبوب جدا مقبول
. التوفيق     وبالله هذا المتعددة المجالت

 

التاسع  التقرير

( الكنية ( )السم الطالب  (  عمر سيف عمر
)الجنسية السعودية  ( العربية الجزيرة

سنة 27السن
الحالة

الجتماعية
متزوج

السابق  سنتين     العمل من لكثر ومدرب معسكر أمير
الحالي  )  العمل للبرامج   ( مقدم السحاب العلم طاقم داخل

ومعلق 
التاريخ

الجهادي
سنوات 5

أو  الدراسة
التخصص

قرآنية   دراسات جامعي

    ( ) الحبيب  المسئول تقرير
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الجناح          وخافض ومهذب حدا جدا وعالية رفيعة خلق صاحب أخ
وليست   ولين ومحب      وسهل نفسيا ومستقر نفسية مشاكل عنده

. فيها      والعمل الساحة هذه في للبقاء
وجدناه         الحالي عمله ولكن للتطور وقابل جيد العسكري مستواه

أيضا   فيه .جيد جدا      المجال هذا في ونحتاجه
. إصابات      عنده وليست جيدة البدنية لياقته

    ( أمريكيا    (  قتل الله وبفضل الصليب قهر بكتيكا في عملية دخل
. بنفسه  وصوره

الشرعي          مستواه جدا عالية وطاعة صاحبسمع الله كتاب يحفظ
ومحب   .متوسط الشرعية   الكتب لقراءة

إخوانه   لدى كثير        محبوب في للتطوير وقابل خاصة العجم وعند جدا
مع            له محب وهو فيه ونافع جدا مهم الحالي وعمله المجالت من

الدور            وراضومتفهم قابل أنه إل جدران أربع بين دائما عمله أن
. به   يقوم الذي

العاشر  التقرير

( الكنية ( الشهري  السم حفص أبو
)الجنسية السعودية  ( العربية الجزيرة

سنة 25السن
الحالة

الجتماعية
الزواج    على ومقبل أعزب

السابق  عسل العمل تجارة
الحالي  محدد  العمل عمل بدون
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التاريخ
الجهادي

سنوات 5

أو  الدراسة
التخصص

( عربية (  لغة جامعة

 ( ) الحبيب  المسئول تقرير
سمع           وعنده ولين وسهل ممتازة خلق وصاحب وكريم جدا طيب أخ

الجزيرة          إلى الذهاب يود السابق في وكان وأمرائه لخوانه وطاعة
أظن            زواجه أمر في يسعى والن هنا بالبقاء اقتنع وقد هناك للجهاد

للتطور            وقابل المجالت من كثير في جدا يصلح له طيب علج هذا
أو       كمدرب جدا وممتاز جدا مجموعة بسرعة إدارية   قائد أعمال أو

منه           نستفيد أن يمكن أظن تزوج إذا الستقرار في مشكلته فقط
. الشهري      عثمان عم ابن وهو أكثر

ويحب        للزيادة وقابل وذكي ومقبول طيب العسكري مستواه
عند          يعمل أن الزواج بعد ووعدنا المتفجرات مجال في العمل

. المهاجر  الشيخ
ويحب          طيب وخلق وطاعة سمع وعنده ممتازة بدنية لياقة عنده

. الجزيرة           أبناء من أحد أي العمل في معه يكون أن دائما
. للتطور     وقابل جيد الشرعي مستواه

. الزواج       شرط على المنطقة في للبقاء مستعد
هادئ           بالذات العجم عند ومحبوب إخوانه لدى جدا مقبول أعلم الله

. المجالت         من كثير في للتطور وقابل بقدره المور ويقدر

عشر   الحادي التقرير

( الكنية ( )السم ياسر  ( الغامدي عكرمة
)الجنسية السعودية  ( العربية الجزيرة
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سنة 24السن
الحالة

الجتماعية
متزوج

السابق  محاسبالعمل
الحالي  خان    العمل الله عبد طاقم داخل
التاريخ

الجهادي
سنوات 5

أو  الدراسة
التخصص

( تخصصمحاسبة (  جامعة

( ) الحبيب  المسئول تقرير
الطيب            والخلق الدب في مثيل ليسله جدا عالي خلق صاحب أخ

بنسبة          البشتو يعلم بالذات والعجم العرب لدى جدا %50ومحبوب
هذه         لهمية ومتفهم ومحب جدا نفسيا ومستقر منهم وتزوج

المنطقة.
وقيادة         المتفجرات مجال في بالذات جدا ممتاز العسكري مستواه

عنده    فهو الجبهات    الجبهات قيادة في كافية أثناء  خبرة ونشيط
الوقت           مرور ومع صغير سنه فقط فأكثر أكثر للتطور وقابل العمل

عمره          في أقران وجود هي السن ومشكلة فأحسن أحسن يكون
وهو          وبكتيا لبكتيكا عام كمسئول رفعه في مشكلة هناك فتكون

. تماما    المنصب لهذا مؤهل
. عليه           تؤثر لم ولكن اليمنى رجله في وأصيب ممتازة البدنية لياقته

وطاعة         سمع عنده وبعده الزواج قبل مستقرة النفسية حالته
أبدا            تركته ما خان الله عبد عمل أهمية لول الله ويعلم متناهية
أفضل          يعتبر وعموما الموفق والله الدين لخدمة عمل كله ولكن

. الطلق    على الموجودين الشباب
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عشر   الثاني التقرير

( الكنية ( الفلسطيني السم أسامة
فلسطينالجنسية

سنة 26السن
الحالة

الجتماعية
متزوج

السابق  العمل
الحالي  الداريات      العمل فى يعمل سابقا وكان محدد غير

والم  والعلم
التاريخ

الجهادي
تقريبا  8 سنوات

أو  الدراسة
التخصص

عربية  لغة

( ) الحبيب  المسئول تقرير
ما           حد إلى ومحبوب حيدة وطاعة وسمع خلق وصاحب طيب أخ

العزل      إلى ويميل إخونه القراءة لدى أمور  والكتابة ويحب في
إلى         وما وقصصهم الجهاد وذكريات الشهداء إخوانه وقصص الشعر

ذلك.
. والدارية       الفنية الناحية في متوسط العسكري مستواه

. جيدة    بدنية لياقة عنده
بعده          أو الزواج قبل سواء جدا وطيبة مستقرة نفسية حالته

. تعالى        الله رحمه صلح محمد ربيبة من ومتزوج
المجال          في بالذات للتطور قابل وغير طيبة وطاعة سمع عنده

العسكري.
. للزيادة     وقابل متوسط الشرعي مستواه

أن           إلى ويميل فيها والعمل فيها البقاء ويحب المنطقة لهذه محب
لدى            محبوب مسئول ول أميرا يكون أن يحب ل يقود وأل يقاد

المزاح         يحب ول جدي العجم عند ومقبول إخوانه
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عشر   الثالث التقرير

( الكنية ( الحربي السم منصور
)الجنسية السعودية  ( العربية الجزيرة

سنة 32السن
الحالة

الجتماعية
متزوج

السابق  العمل
الحالي  مدربالعمل
التاريخ

الجهادي
سنوات 6

أو  الدراسة
التخصص

( شيء (   تخصصل ثانوية

( ) الحبيب  المسئول تقرير
. نسبيا      ومقبول جيد خلق صاحب أخ

الدورات         في ناجح ومدرب جدا ممتاز الفني العسكري مستواه
الجبهة          في مجموعة إدارة في وتجربته خاصة والتنفيذ المدن حرب

في           لذلك جدا قليلة ونتيجته جدا كثيرة إدارياته حيث فاشلة كانت
 . لياقته         بذلك مقتنع غير أنه والمشكلة وممتاز جيد التدريب قطاع

. جدا   جيدة البدنية
. الزواج       بعد بالذات جدا مستقرة النفسية حالته

في           ولكن يجادل الحيان بعض وفي جدا جيدة وطاعة سمع عنده
. ويطيع   يسمع النهاية

. العجم          من كثير مع التعامل يحسن ول متوسطة العامة أخلقه
أبعد         إلى هنا للبقاء استعداد عنده متواضع الشرعي مستواه

الحدود.
فقط          الفنية المور العسكرية الناحية من التطور في قابلية عنده

التدريب          قطاع مسئول يكون لن أرشحه وممتاز جدا جيد ومدرب
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اللون           أسود فهو تحركاته أثناء واحدة مشكلة عنده مكان أي في
. الموفق      والله جدا طويلة قامة وصاحب

عشر   الرابع التقرير

( الكنية ( الجداوي السم زكريا
)الجنسية السعودية  ( العربية الجزيرة

سنة 26السن
الحالة

الجتماعية
متزوج

السابق  شيء العمل ل
الحالي  المعسكر  العمل في مدرب
التاريخ

الجهادي
سنوات 4

أو  الدراسة
التخصص

( شيء (   تخصصل ثانوية

: المسئول  تقرير
لدى          ومحبوب هادئة وأعصابه جدا وهادئ جيد خلق صاحب أخ

. جدا         قليلة واجتماعياته الشديد والصمت العزلة ويحب نسبيا إخوانه
وممكن       جيد مدرب طيب العسكري مسئول  مستواه يكون أن

معسكر.
. وممتازة     جيدة البدنية لياقته تدريب

أية          عنده وليست الزواج وبعد قبل جدا مستقرة النفسية حالته
. نفسية  تقلبات
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. الوامر          يعصي ول الحياء وكثير جدا جيدة وطاعة سمع عنده
. الشرعية        المور على الطلع ويحب متوسط الشرعي مستواه
في           قابيلة عنده فيها والعمل المنطقة في للبقاء تام استعداد عنده

وعدناه           الله شاء إن القادم الصيف وفي التدريب مجال في التطور
الجبهات         في ومستواه قدراته ننظر ذلك وبعد بالجبهة باللتحاق

. والموفق  والله

الخامسعشر   التقرير

( الكنية ( السوري السم دجانة
سورياالجنسية

سنة 26السن
الحالة

الجتماعية
متزوج

السابق  تجارةالعمل
الحالي  جبهة العمل  مسئول
التاريخ

الجهادي
سنوات 5

أو  الدراسة
التخصص

جامعي

( ) الحبيب  المسئول تقرير
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مقبول          كحد إخوانه لدى ومحبوب ومقبولة حسنة أخلق صاحب أخ
يعمل          الحيان من وكثير واسعة اجتهاداته أن العمل في ومشكلته

متابعة         إلى ويحتاج الوامر تنفيذ في ويجتهد استشارة بغير
مستمرة.

ممتاز         وتقديره المتفجرات على تدرب جدا جيد العسكري مستواه
. تعالى        الله شاء إن الصبر مع للتطور قابل

. وضخمة        قوية بنية صاحب وجيدة ممتازة البدنية لياقته
ومستقر           خباب أبو الشيخ ابنة من متزوج جدا جيدة النفسية حالته

نفسيا.
متوفر         المنطقة في للبقاء استعداده جدا متواضع الشرعي مستواه

. العسكري         الفني المجال في بالذات للتطور قابل جدا فيه

السادسعشر   التقرير

( الكنية ( التونسي  السم عبيدة أبو
تونسالجنسية

سنة 53السن
الحالة

الجتماعية
أولد    ثلثة وعنده متزوج

السابق  لفترة  ( ...)   العمل يعمل وكان نقاشة مهنية أعمال
هناك     والتزم إيطاليا في طويلة

الحالي  في       العمل والن علي مير على إداري مسئول كان
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إجازة
التاريخ

الجهادي
سنوات 5البوسنة +

أو  الدراسة
التخصص

مهنية  –العدادية  أعمال

(  ) عثمان  ح المسئول تقرير
مقبول           وطاعة سمع ذو النشاط من شعلة صبور ودين خلق على

. شباب     قلب قلبه الناس، بين
أعمدة          من وكان طويلة لفترة البوسنة في الجهاد في شارك

قبل          الخيرة السنة في كابل إلى وجاء بوسنوية وتزوج الكتيبة
.الخروج

عشر   السابع التقرير

( الكنية ( الردني  السم بصير أبو
الردنالجنسية

سنة 33السن
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الحالة
الجتماعية

أعزب

السابق  العمل
الحالي  جلل  العمل قطاع آباد مسئول
التاريخ

الجهادي
سنوات 7

أو  الدراسة
التخصص

شرعي   بالقرآن   –علم ماهر حافظ

(   ) عثمان  ح المسئول تقرير
قبل     أفغانستان إلى حب      7جاء وعنده الخط ودخل وتدرب سنوات

وشارك          مختلفة عسكرية دورات أخذ في فاجتهد العسكري للعلم
اللجنة           مع شرعية دورات إعطاء في وشارك طويلة لمدد الخط في

الشرعية.
ممتازة         وطاعته وسمعه جيدة ولياقته جدا جيد العسكري مستواه

مرضفي          عنده ولكن وصبور، للتطوير وقابل الناس بين ومقبول
مما          يهتز رأسه ويجعل أحيانا تؤلمه رقبته أعصاب من عصب

وسمعه          سيرته كانت وإن للجماعة بيعة يعط ولم نفسيته يؤثرعلى
. ممتازة  وطاعته
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عشر   الثامن التقرير

( الكنية ( المصري  السم محسن أبو
مصرالجنسية

سنة 38السن
الحالة

الجتماعية
بأولد    يرزق ولم متزوج

السابق  والترجمة   العمل والدارة السكرتيرية أعمال
الحالي  ومسئول     العمل خيل جاني منطقة إداري مسئول

خرسان   طلئع مجلة
التاريخ

الجهادي
سنة 19

أو  الدراسة
التخصص

بكالوريوسزراعة 

(   ) عثمان  ح المسئول تقرير
على          مقدرة وعنده وطاعة سمع ذو وصبور ودين خلق صاحب

. مجاله   في التطوير
. جدا    متواضع العسكري مستواه

. عامة        بيعة وأعطى للجماعة محب ممتاز، الفكري مستواه
في    بالجهاد المحاسبة      1986التحق في الخدمات مكتب في وعمل
الجهاد    مجلة )وفي الديموقراطية  (    في كتاب كتب قلم وصاحب

. المدارس   إدارة وفي
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عشر   التاسع التقرير

( الكنية ( الشامي السم منصور
الردنالجنسية

سنة 33السن
الحالة

الجتماعية
وله   قبل     4متزوج الردن سافروا وأهله أولد

سنة
السابق  ومدرس العمل داعية
الحالي  مجلسشورى     العمل وعضو الشرعية اللجنة مسؤول

المنطقة
التاريخ

الجهادي
سنوات 7

أو  الدراسة
التخصص

ماهر    -   حافظ بالردن السلمية الجامعة خريج
بالقرآن

(  ) عثمان  ح المسئول تقرير
من         (  قريب جيد الشرعى العلم فى مستواه ، ودين خلق ذو

     ( السلمى   العمل فى تجربته صبور، ، الشرعي الحسن مستوى
متوسطة.

قبل     أفغانستان إلى وكان      7جاء الخط فى وشارك وتدرب سنوات
دورات          عدة أعطى جيد عطائه العربية المدرسة مدرسفى يعمل

شرعيه
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