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58534758716311754451042262513عمالٌة حقوقاربد

101591591591بالبشر االتجار

833162280175124722015121010السرقة

4112000702198عمالٌة حقوقاألزرق

366810362125081325عمالٌة حقوقالشمالٌة األغوار

65100281477السرقة

60132015952282عمالٌة حقوقالشمالٌة البادٌة

00السرقة

1522218033114610عمالٌة حقوقموسى وادي/ البتراء

210011601319السرقة

77000705078عمالٌة حقوقالجفر

8271051833937141028القتلالكبرى الجناٌات

494151694010176151499عمالٌة حقوقالجٌزة

10010163163163السرقة

11238238238عمالٌة حقوقالحسا

0السرقة

000عمالٌة حقوقالحسٌنٌة

00السرقة

886157232575037181237عمالٌة حقوقالرصٌفة

100100168168168السرقة

2016 لسنة الدعاوى لفصل الزمنية المدة حسب مقسمة المفصولة الدعاوى اعداد
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10611192334107226691524عمالٌة حقوقالرمثا

0بالبشر االتجار

4924187473178السرقة

00عمالٌة حقوقالروٌشد

39042767065714520135281831عمالٌة حقوقالزرقاء

00بالبشر االتجار

595137211124793951231919السرقة

3306457650554391777عمالٌة حقوقالسلط

11828282بالبشر االتجار

25419723556541826911069السرقة

0000عمالٌة حقوقالشوبك

2391010102197141510عمالٌة حقوقالجنوبٌة الشونة

00السرقة

000عمالٌة حقوقالضرٌبة

16526300011914323عمالٌة حقوقالطفٌلة

197840527110السرقة

401020141490919عمالٌة حقوقالطٌبة

00السرقة

2512963384240345030941678عمالٌة حقوقالعقبة

31213669170بالبشر االتجار

116463718114801662السرقة

4502432419111265632337عمالٌة حقوقالصافً الغور
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110141414السرقة

501301020539548عمالٌة حقوقالقصر

00السرقة

51004019115338عمالٌة حقوقالقوٌرة

00السرقة

47359101451369121224عمالٌة حقوقالكرك

11414141بالبشر االتجار

51149129611732804السرقة

37085105351505312872عمالٌة حقوقالكورة

00السرقة

6013011029443896عمالٌة حقوقالجنوبً المزار

00السرقة

904131018140410عمالٌة حقوقالشمالً المزار

000السرقة

129103818212993129591927عمالٌة حقوقالمفرق

11205205205بالبشر االتجار

14638343029151444704السرقة

1915532201364162555عمالٌة حقوقالموقر

1011215032014613عمالٌة حقوقالوسطٌة

11231231231السرقة

000عمالٌة حقوقبصٌرا

11111السرقة
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691471113184228711349عمالٌة حقوقعبٌد بنً

11000282828السرقة

181115442553291592عمالٌة حقوقكنانة بنً

00السرقة

681211791151348071736عمالٌة حقوقجرش

4981911741413661السرقة

40126757479963118234522212عمالٌة حقوقعمان جنوب

110999999بالبشر االتجار

5881171669610883181851995السرقة

6023157843015171018عمالٌة حقوقعال دٌر

220181421السرقة

2010001625591190عمالٌة حقوقذٌبان

10515341718182120491453عمالٌة حقوقسحاب

2110292730السرقة

3486376658839152020911704عمالٌة حقوقعمان شرق

3120291442بالبشر االتجار

6804381405037141561834السرقة

838491681442051668025132211903عمالٌة حقوقعمان شمال

602102132740736بالبشر االتجار

5599525192655151321994السرقة

6061012131333318141594عمالٌة حقوقعجلون

356164541297532السرقة
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19821182642743824712641931646612645عمالٌة حقوقعمان

132530314822436بالبشر االتجار

6091442221068547512911030السرقة

00عمالٌة حقوقعً

6910197114783472102272عمالٌة حقوقالباشا عٌن

32117149السرقة

53050103911011273818232212121عمالٌة حقوقعمان غرب

51310647158بالبشر االتجار

35012310952382081191960السرقة

401210016668261عمالٌة حقوقفقوع

41486101110128521884عمالٌة حقوقمادبا

0بالبشر االتجار

1192441252361211574السرقة

1652234002137692عمالٌة حقوقمعان

2119673119بالبشر االتجار

4425154391168السرقة

70312010275591044عمالٌة حقوقناعور

000السرقة
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