



2022/دفعة
شهرتشرين
ثاني

قٌمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل
15000ابراهٌم عطا دمحم السنٌدرائد متماعد141455

15000محمود ابراهٌم صالح الٌحٌىرائد متماعد243803

15000صالح عبدهللا حسن الربابعهرائد متماعد349006

15000فارس دمحم فارس الجراحنمٌب متماعد431391

15000كمال دمحم نايف العوداتنمٌب متماعد546186

15000سمٌحه دمحم محمود المعاٌطهنمٌب متماعد647120

15000عبد هللا دمحم احمد المهٌراتنمٌب متماعد758204

15000واكد احمد خلٌل الواكدنمٌب متماعد858373

15000دمحم فخري بدٌوي رواشدهنمٌب متماعد959275

15000دمحم عبد الكرٌم سلٌمان البداوىنمٌب متماعد1060026

15000خالد دمحم علً ابو خٌطنمٌب متماعد1160028

15000جالل حسن عبد المادر المجغفنمٌب متماعد1260030

15000دمحم عماب سالم خرابشهنمٌب متماعد1360160

15000ٌوسف عٌسى لاسم الهروط متماعد1/مالزم141307

15000دمحم ذٌب ذٌاب الصوالحه متماعد1/مالزم151429

15000عصام طالل نبن  اسعٌد متماعد1/مالزم161432

15000دمحم سلٌمان سالمه الجازي متماعد1/مالزم171433

15000مامون دمحم عبد السالم مساعده متماعد1/مالزم181434

15000ابراهٌم علً عبدالرحمن  متماعد1/مالزم191435

15000بشار علً مفلح العالونه متماعد1/مالزم201437

15000دمحم عبد الرحٌم ممبل محسن متماعد1/مالزم211438

15000عبد هللا علً دمحم البطوش متماعد1/مالزم221439

15000دمحم عبدالمجٌد شارد البٌدر متماعد1/مالزم231444

15000ٌحٌى عبد الكرٌم دمحم العنانٌه متماعد1/مالزم241445

15000ماهر عبد المجٌد عبدهللا المزاٌده متماعد1/مالزم251446

15000هشام امفضً علً جمال متماعد1/مالزم261447

15000فارس سلٌمان دمحم العلٌمات متماعد1/مالزم271449

15000عمر ابراهٌم محمود عٌاصره متماعد1/مالزم281450

15000عصام فالح علً الصمادي متماعد1/مالزم291451

15000عدنان عطٌه الضعٌف الهودي متماعد1/مالزم301455

15000بالل عبد المادر مصطفى  الزهراوي متماعد1/مالزم311459

15000محمود زعل عٌسى العمرٌٌن متماعد1/مالزم321460

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
ٌتعلــق بصنـدوق االسكــان العسكــــري (567)اعــالن رقــم 
مدٌرٌة مؤسسة االسكان واالشغال العسكرٌة بأن الضباط / الجٌش العربً-  تعلن القٌادة العامة للقوات المسلحة االردنٌة

(الخاص باالفـــــــــــراد )  وضباط الصف واالفراد المذكورٌن تالٌاً قد استحقوا قرض من صندوق االسكان العسكــــــــــري

  لمتابعة الموقع االلكترونً للقوات  المسلحه االردنٌـــــه وموقع مدٌرٌة مؤسسه االسكان العسكرٌه لمعرفه االسمــــاء 

.  المستحقٌن الذٌن سٌتم تحوٌل قٌمة قروضهم الى بنك القاهره عمان 






2022/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000جمال عبد الرحٌم سلٌمان المراحله متماعد1/مالزم331461

15000عصام جبر دروٌش البداٌنه متماعد1/مالزم341463

15000حسن حامد حسن العفٌر متماعد1/مالزم351464

15000شاكر دمحم شاكر الصراٌره متماعد1/مالزم361465

15000دمحم احمود جوٌعد النعٌمات متماعد1/مالزم371466

15000سالم دمحم سالم الخلٌفات متماعد1/مالزم381467

15000خالد دمحم دروٌش السردٌه متماعد1/مالزم391469

15000خلف حامد عبدهللا الدوٌس متماعد1/مالزم401470

15000باسم حسٌن حامد العفٌر متماعد1/مالزم411476

15000لٌس عبدالكرٌم ٌاسٌن العمري متماعد1/مالزم421479

15000خالد عبد الرحمن عبد هللا الجراح متماعد1/مالزم431481

15000دمحم منصور فواز الخالٌله متماعد1/مالزم441484

15000دمحم  طالل عٌسى بنً هانً متماعد1/مالزم451487

15000دمحم ناٌف احمد ابو مهنا متماعد1/مالزم461488

15000زٌاد عوض علٌان مخادمه متماعد1/مالزم471490

15000دمحم احمد دمحم عالونه متماعد1/مالزم481492

15000مؤٌد دمحم صبح الدعبوسً متماعد1/مالزم491493

15000دمحم عبد الفتاح  رشٌد المواهره متماعد1/مالزم501494

15000 فاٌز  راكان صٌاح الدهام متماعد1/مالزم511495

15000ماجد حمد مصطفى جاد هللا متماعد1/مالزم521496

15000سالم اسفوق اشتٌان الرفوع متماعد1/مالزم531498

15000احمد دمحم احمد عبٌدات متماعد1/مالزم541499

15000ماجد دمحم عبد الهاشم متماعد1/مالزم551500

15000رامً احمد حسٌن المحمود متماعد1/مالزم561503

15000عٌد سالم عاٌد جادهللا متماعد1/مالزم571506

15000ابراهٌم عٌد مساٌل الطحاطره الحجاٌا متماعد1/مالزم581508

15000ٌوسف سلٌمان عمله العلٌمات متماعد1/مالزم591509

15000فارس دمحم احمد عثامنه متماعد1/مالزم601513

15000نضال دمحم سلٌمان السعودي متماعد1/مالزم611515

15000فراس حسنً حمد محروم متماعد1/مالزم621516

15000ٌوسف دمحم سلٌمان المزاٌده متماعد1/مالزم631517

15000زٌاد  سلطان علً انصٌرات متماعد1/مالزم641518

15000باسم سالم احمد البٌاضً متماعد1/مالزم651519

15000رائد عمر موسى الرحال متماعد1/مالزم661520

15000وصفً دمحم عبدالرحمن ابو عماره متماعد1/مالزم671522

15000بالل حمدان سالمه الخوالده متماعد1/مالزم681523

15000خالد جعفر خلٌل المٌسً متماعد1/مالزم691525

15000سلٌمان سالم عوده الزٌدانٌن متماعد1/مالزم701526

15000احمد سلٌمان دمحم المشاهٌر متماعد1/مالزم711528






2022/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000عاطف لطفً علً المزاٌده متماعد1/مالزم721529

15000ٌاسر سالمه عبدالهادي الشٌاب متماعد1/مالزم731537

15000عبد المجٌد ضٌف هللا عواد المساعفه متماعد1/مالزم741538

15000دمحم علً عبد هللا بنً هانً متماعد1/مالزم751539

15000جازع عٌد عناد الدهام متماعد1/مالزم761540

15000ماهر محمود سلمان الجعارات متماعد1/مالزم771541

15000ٌاسٌن عبدالرزاق راشد السواعٌر متماعد1/مالزم781543

15000علً ماجد احمد الزٌنات متماعد1/مالزم791545

15000مهند احمد محمود عبابنه متماعد1/مالزم801547

15000زٌد احمد سالمه الزواهره متماعد1/مالزم811551

15000موفك عبدالكرٌم حسٌن العاٌد متماعد1/مالزم821552

15000هانً سلٌمان احمد فمٌر متماعد1/مالزم831553

15000دمحم عبدالرزاق حسن الوشاح متماعد1/مالزم841557

15000ساري فرحان سلٌمان  الغبابشه متماعد1/مالزم851636

15000ٌوسف حافظ احمد الهنداوي متماعد1/مالزم861766

15000طارق مسلم رجا العطٌوي متماعد1/مالزم871767

15000عبدهللا عٌسى عبد الحمٌد عالونه متماعد1/مالزم881895

15000عونً عاٌد فالح الزواهره متماعد1/مالزم8917626

15000اشرف سلٌمان احمد خرٌسات متماعد1/مالزم9017884

15000ماجد نواف فاٌز فراسان متماعد1/مالزم9118267

15000خلٌل حمدان خلف المعمر متماعد1/مالزم9218268

15000دمحم ولٌد دمحم كنانً متماعد1/مالزم9318270

15000عصام انس دمحم العمري متماعد1/مالزم9418272

15000امجد حمد رجا الطوٌسً متماعد1/مالزم9518274

15000علً احمد على الضمٌدات متماعد1/مالزم9618276

15000اسعٌد جراد جواد العشٌبات متماعد1/مالزم9718277

15000عمرو سلٌمان امسلم العشوش متماعد1/مالزم9818279

15000احمد حسٌن سلٌم الشوابكه متماعد1/مالزم9918285

15000عبد هللا عٌسى دروٌش المكاوى متماعد1/مالزم10018287

15000عبدهللا دمحم عبدهللا الجعافره متماعد1/مالزم10118288

15000ابراهٌم سلٌمان محمود عبابنه متماعد1/مالزم10218291

15000ابراهٌم عٌد سالمة البشابشه متماعد1/مالزم10318292

15000حامد سعود عبد هللا الخشان متماعد1/مالزم10418293

15000دمحم حامد سالم المومنً متماعد1/مالزم10518296

15000زهٌر عبدالرحمن دمحم العلوان متماعد1/مالزم10618297

15000منتصر عبد هللا سلٌمان الخوالده متماعد1/مالزم10718301

15000دمحم كرٌم عبد المعطً الطراونه متماعد1/مالزم10818302

15000عبدهللا عبدالحمٌد حابس الجرادات متماعد1/مالزم10918303

15000اٌمن محمود علً الجوارنه متماعد1/مالزم11018305






2022/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000خالد سلٌمان غٌثان الغٌثان متماعد1/مالزم11118307

15000محمود ٌوسف محمود جوارنه متماعد1/مالزم11218309

15000عبد الحلٌم ابراهٌم سلٌمان الخلٌفات متماعد1/مالزم11318310

15000سفٌان دمحم علً دمحم متماعد1/مالزم11418312

15000راتب دمحم جدعان الطرمان متماعد1/مالزم11518317

15000علً محمود عبدالحفٌظ خزاعله متماعد1/مالزم11618319

15000سامً لطفً سالمه الشهلوبً متماعد1/مالزم11718320

15000فارس ناصر خالد علٌمات متماعد1/مالزم11818327

15000سلٌمان محسن خلٌل الرفوع متماعد1/مالزم11918329

15000موسى علً ٌحً الخوالده متماعد1/مالزم12018330

15000جعفر طاهر عبد المماز متماعد1/مالزم12118331

15000ماهر احمد رشٌد الخرٌشا متماعد1/مالزم12218332

15000شوكت رجاء ابراهٌم المسٌعدٌن متماعد1/مالزم12318335

15000عماب احمد عوده الخوالده متماعد1/مالزم12418336

15000ابراهٌم ضافً مفلح بنً خالد متماعد1/مالزم12518337

15000اكرم عوده عبدهللا المٌسً متماعد1/مالزم12618338

15000عبد العزٌز فنٌخر كردوش الخلف متماعد1/مالزم12718340

15000مروان نعٌم نوري غزو متماعد1/مالزم12818341

15000حسٌن علً محمود الخصاونه متماعد1/مالزم12918342

15000طارق فالح عواد الزٌودي متماعد1/مالزم13018344

15000اسامه علً عبدالفالح بنً هانً متماعد1/مالزم13118345

15000دمحم عبدالكربم الغٌث العموش متماعد1/مالزم13218346

15000دمحم علً دمحم البورٌنً متماعد1/مالزم13318347

15000احمد دمحم عبد الكرٌم الفواعٌر متماعد1/مالزم13418348

15000اسماعٌل ٌوسف احمد بنً عامر متماعد1/مالزم13518352

15000جهاد خالد فالح الراجبً متماعد1/مالزم13618357

15000حاتم مصطفى علً طالفحه متماعد1/مالزم13718362

15000علً حسٌن علً الخطٌب متماعد1/مالزم13818364

15000هانً ٌوسف سلمان الغراغٌر متماعد1/مالزم13918365

15000دمحم عطا عبدهللا شلول متماعد1/مالزم14018366

15000ناصر شاتً دمحم الرٌاحً متماعد1/مالزم14118367

15000ٌوسف دمحم ٌوسف حوامده متماعد1/مالزم14218368

15000احمد  حسن دمحم بنً ملحم متماعد1/مالزم14318369

15000احمد صبري العبد المفلح البطاٌنه متماعد1/مالزم14418370

15000ادٌب احمد دمحم عواشره متماعد1/مالزم14518372

15000خلٌفه راكان صٌاح الدهام متماعد1/مالزم14618374

15000دمحم عبد الكرٌم سلٌم نصاٌره متماعد1/مالزم14718375

15000رٌاض جمٌل عبد الفتاح مصطفى متماعد1/مالزم14818379

15000انور فالح عوض الرواحنه متماعد1/مالزم14918380






2022/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000محمود عٌسى عبدهللا المسلم متماعد1/مالزم15018381

15000محمود عالوي حسٌن الزٌود متماعد1/مالزم15118382

15000جمٌل عبد الرزاق عبد الكاٌد الزعبً متماعد1/مالزم15218383

15000ماجد سلٌم عبدهللا الزواهره متماعد1/مالزم15318385

15000جعفر جمٌل فوزان البمور متماعد1/مالزم15418386

15000عبد الكرٌم صبحً سالم بنً صخر متماعد1/مالزم15518387

15000عماد عبدالحمٌد فٌاض السنٌان متماعد1/مالزم15618388

15000ولٌد محمود خالد عمار متماعد1/مالزم15718389

15000عادل دمحم عبدهللا الصمادي متماعد1/مالزم15818391

15000عواد دمحم حمد الشرعه متماعد1/مالزم15918393

15000عٌد دمحم عٌد خوالده متماعد1/مالزم16018394

15000زاٌد ٌعموب عبدالكرٌم مواس متماعد1/مالزم16118395

15000دمحم احمد مجلً الجالبنه متماعد1/مالزم16218396

15000تحسٌن حسن مبارن الشول متماعد1/مالزم16318397

15000نصري مصطفى هندي نجادات متماعد1/مالزم16418399

15000خالد دمحم علً الشهوان متماعد1/مالزم16518401

15000هاشم عاٌد عالوي الزبون متماعد1/مالزم16618402

15000عبد هللا موسى شحاده الحنٌفات متماعد1/مالزم16718403

15000رائد عبد الحلٌم مفضً البمور متماعد1/مالزم16818404

15000رائد عٌد فهد البدارٌن متماعد1/مالزم16918408

15000دمحم عبدالمادر عبدهللا الخرٌسات متماعد1/مالزم17018409

15000عبد الكرٌم جزاع جراد ابو تاٌه متماعد1/مالزم17118410

15000دمحم عاٌد سالم الزعبً متماعد1/مالزم17218415

15000عامر ٌوسف سلمان الجماعٌن متماعد1/مالزم17318416

15000دمحم تٌسٌر حمدان حمادنه متماعد1/مالزم17418417

15000ممدوح سالمه عٌد الربابعه متماعد1/مالزم17518419

15000خالد نصرهللا دمحم الرفوع متماعد1/مالزم17618420

15000عبد السالم عبد الرحٌم عوده بنً احمد متماعد1/مالزم17718421

15000مطلك حسٌن دمحم العبادي متماعد1/مالزم17818423

15000صبحً عبدهللا دمحم العمارٌن متماعد1/مالزم17918424

15000محمود دمحم عمله نجادات متماعد1/مالزم18018425

15000صالح موسى سلمان الخرشه متماعد1/مالزم18118426

15000احمد ابراهٌم سالم جدٌع المزاٌده متماعد1/مالزم18218427

15000علً محمود عواد المساعفه متماعد1/مالزم18318428

15000جمٌل راضً سالمه المساعٌد متماعد1/مالزم18418429

15000حاتم منٌر زعل الحسامٌه متماعد1/مالزم18518430

15000دمحم محسن سلٌم غراغٌر متماعد1/مالزم18618431

15000عارف حمود علً المزاٌده متماعد1/مالزم18718432

15000خالد حسٌن داٌس دواس متماعد1/مالزم18818436






2022/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000سراج هواش عبدالغنً الجعافره متماعد1/مالزم18918438

15000رامً دمحم ابراهٌم النسور متماعد1/مالزم19018439

15000عبد الحكٌم راتب عبد الرحمن العوامره متماعد1/مالزم19118440

15000خالد دمحم فهد الروضان متماعد1/مالزم19218443

15000علً عبدهللا سلٌمان مٌاس متماعد1/مالزم19318450

15000دمحم ٌونس عبد الحمٌد فرٌحات متماعد1/مالزم19418451

15000دمحم احمد سلٌم بنً ارشٌد متماعد1/مالزم19518451

15000عبد الباسط فاٌك حمٌده االغوات متماعد1/مالزم19618454

15000احمد خلف فرٌوان علٌمات متماعد1/مالزم19718457

15000عٌد سلٌمان عبدهللا الغوٌرٌن متماعد1/مالزم19818458

15000راتب صاٌل جمٌل الزبون متماعد1/مالزم19918462

15000احمد مشرف احمد نجادات متماعد1/مالزم20018463

15000محمود خالد عٌسى عبٌدات متماعد1/مالزم20118464

15000دمحم محمود علً الكفٌرٌن متماعد1/مالزم20218465

15000حسن خلٌفه حسن لساٌمه متماعد1/مالزم20318467

15000حاكم سلٌمان عاٌد المصاروه متماعد1/مالزم20418468

15000ناصر سالمه احمد السلٌحات متماعد1/مالزم20518469

15000دمحم جمال علً المحامٌد متماعد1/مالزم20618471

15000بهجت احمد روٌعً العبٌسات متماعد1/مالزم20718472

15000عبد الرؤوف سلٌمان عبد الرؤوف النسور متماعد1/مالزم20818473

15000سامً علً سلٌمان العلوان متماعد1/مالزم20918474

15000عبد الفتاح رٌان سلٌمان المهٌرات متماعد1/مالزم21018477

15000معاذ احمد سالم الزرٌمات متماعد1/مالزم21118478

15000مفلح عبد الرحٌم عمله الخالٌله متماعد1/مالزم21218479

15000هانً عوده عبد المناصٌر متماعد1/مالزم21318480

15000صبري سند علً العودات متماعد1/مالزم21418481

15000عاٌد محمود عواد العموش متماعد1/مالزم21518482

15000دمحم عالء سالم ابودلو متماعد1/مالزم21618483

15000عاٌش عبدهللا عاٌش سلمان متماعد1/مالزم21718484

15000علً خلٌل دمحم الكلوب متماعد1/مالزم21818485

15000هاشم ذٌب سلٌمان السوالمه متماعد1/مالزم21918486

15000انور دمحم عبد هللا الخوالده متماعد1/مالزم22018487

15000دمحم هانً دمحم عربٌات متماعد1/مالزم22118488

15000عماب راكان سلٌم المعاٌطه متماعد1/مالزم22218489

15000اٌمن سالمه عبدهللا العساسفه متماعد1/مالزم22318490

15000ثابت عٌسى دمحم المناصٌر متماعد1/مالزم22418492

15000خالد دمحم عبد هللا المومنً متماعد1/مالزم22518493

15000سلٌم خالد فهٌم الفاعوري متماعد1/مالزم22618494

15000عارف مصول عمٌل ابو تاٌه متماعد1/مالزم22718496






2022/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000نواف علٌان دمحم الدعجه متماعد1/مالزم22818497

15000عصام دمحم عبدهللا المسٌعدٌن متماعد1/مالزم22918498

15000سلٌمان احمد طالق الرحاحله متماعد1/مالزم23018499

15000ناصر خلف دمحم النواٌسه متماعد1/مالزم23118500

15000دمحم ٌوسف محمود عبٌدات متماعد1/مالزم23218501

15000نضال عطا هللا علً الحوامده متماعد1/مالزم23318503

15000جمال دمحم فندي حتامله متماعد1/مالزم23418504

15000احمد عبد الرحٌم خلف الخالٌله متماعد1/مالزم23518505

15000خالد عبدالهادي احمد السعاٌده متماعد1/مالزم23618508

15000فواز لسٌم سلٌم عبابنه متماعد1/مالزم23718509

15000عبدالكرٌم دمحم حمدان الدباس متماعد1/مالزم23818510

15000انور احمد حمدان الرواحنه متماعد1/مالزم23918512

15000لؤي احمد حسن لطٌشات متماعد1/مالزم24018513

15000فراس حمدان احمد خرٌسات متماعد1/مالزم24118514

15000محمود فرحان محمود العبادي متماعد1/مالزم24218516

15000عبدالرحمن حمود شوردى العبٌسات متماعد1/مالزم24318517

15000علً جمعه عطٌه الحوامده متماعد1/مالزم24418518

15000عمر عبدالفتاح عبدالرحمن العناسوه متماعد1/مالزم24518519

15000صابر سعٌد عبد المداهنه متماعد1/مالزم24618520

15000احمد عبداللطٌف ٌوسف الرحاحله متماعد1/مالزم24718522

15000دمحم هاٌل دمحم ابو الغنم متماعد1/مالزم24818523

15000مفلح ناٌف فاضً العالوٌن متماعد1/مالزم24918524

15000فراس عصري مسلم العطٌوي متماعد1/مالزم25018525

15000محمود سالم صالح الزٌود متماعد1/مالزم25118526

15000عمر لبالن مفلح الرحامنه متماعد1/مالزم25218527

15000جمعه عبد رمضان السكارنه متماعد1/مالزم25318528

15000دمحم صالح مصطفى ابو حمور متماعد1/مالزم25418529

15000احمد محمود سعٌد بنى بكار متماعد1/مالزم25518530

15000دمحم امٌن عبد الحمٌد البطوش متماعد1/مالزم25618532

15000عبد هللا دمحم سالم الجرامٌه متماعد1/مالزم25718588

15000ٌوسف صالح ٌوسف العٌسى متماعد1/مالزم25818682

15000دمحم محمود مزٌد سعدي متماعد1/مالزم25918696

15000احمد صالح عبدهللا عربٌات متماعد1/مالزم26018931

15000عاطف ابراهٌم دمحم الزٌدانٌن متماعد1/مالزم26118932

15000مراد مصطفى دمحم العمري متماعد1/مالزم26219219

15000عمر منصور احمد الزعبً متماعد1/مالزم26319312

15000محمود ابراهٌم سلٌمان الهباهبه متماعد1/مالزم26419566

15000دمحم علً دمحم بنً خالد متماعد1/مالزم26519816

15000عبدهللا زٌدان حسن ابو الزٌت متماعد1/مالزم26620097






2022/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000عاٌد صابر زعٌوط الشرفات متماعد1/مالزم26720599

15000علً عزالدٌن احمد الشرمان متماعد1/مالزم26820671

15000ممدوح خلف علً الحجاٌا متماعد1/مالزم26921460

15000باسم سلٌمان محمود الزٌود متماعد1/مالزم27023541

15000موسى دمحم النوري الدالبٌح متماعد1/مالزم27131357

15000زكرٌا صالح فالح العموش متماعد1/مالزم27231358

15000دمحم جمٌل دمحم العجالٌن متماعد1/مالزم27331360

15000دمحم موسى دمحم الرواٌضه متماعد1/مالزم27431361

15000ناٌل احمد دمحم الزٌود متماعد1/مالزم27531362

15000عاطف احمد كرٌم الحسامً متماعد1/مالزم27631363

15000علً صبحً دمحم علً الكردي متماعد1/مالزم27731369

15000لؤي عبدالكرٌم سعد السالم متماعد1/مالزم27831370

15000وسٌم احمد خالد العمري متماعد1/مالزم27931372

15000ٌوسف ٌحٌى سلمان المعاٌطه متماعد1/مالزم28031373

15000خالد سبٌله فالح سبٌله متماعد1/مالزم28131376

15000محمود طلبه عبدهللا مبارن متماعد1/مالزم28231377

15000ٌوسف احمد حسن ابو رمان متماعد1/مالزم28331380

15000دمحم داود دمحم المعاٌعه متماعد1/مالزم28431396

15000عاطف ادرٌس منٌزل الشوابكه متماعد1/مالزم28531397

15000دمحم ثنٌان مسلم العثمان متماعد1/مالزم28631400

15000علً ناٌف دمحم الرواحنه متماعد1/مالزم28731401

15000علً عبد المهدي افلٌح الحمٌد متماعد1/مالزم28831427

15000هٌثم عطا هللا دمحم الطوالبه متماعد1/مالزم28931455

15000دمحم عوده شحاده العفٌشات متماعد1/مالزم29031459

15000بكر دمحم ٌوسف الزٌادات متماعد1/مالزم29131460

15000عمر عادل عبد المجٌد عبد الحك متماعد1/مالزم29231620

15000ابراهٌم امٌن عثمان االعرج متماعد1/مالزم29331634

15000دمحم مخلد مسلم الدهامشه متماعد1/مالزم29431701

15000بكر احمد سند الدباٌبه متماعد1/مالزم29531976

15000محمود علً مصطفى جوخان متماعد1/مالزم29658377

15000حامد دمحم راتب حامد الخوالده متماعد1/مالزم29760023

15000نواف فالح عثمان المشالبه متماعد1/مالزم29860024

15000بالل حسن جابر الغراٌبه متماعد1/مالزم29960036

15000ٌاسر دمحم نهار الرشاوٌن متماعد1/مالزم30060080

15000منار حكمت احمد الصراٌره متماعد1/مالزم30163437

15000عبدالمنعم سالم مفضً الدعجةمالزم متماعد3021848

15000محمود مدهللا سالم الصعوبمالزم متماعد3032022

15000تٌسٌر حسن محمود مٌاسمالزم متماعد3043159

15000غاده ابراهٌم سلٌمان مطرمالزم متماعد3053658






2022/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000رائد خالد داود السواعٌرمالزم متماعد3063680

15000عبد هللا احمد عبد هللا الحتاملهمالزم متماعد3073682

15000عاٌد حسن عمٌل درابسهمالزم متماعد3084099

15000ٌونس مناور كرٌم الشوابكهمالزم متماعد3094655

15000تاج الدٌن احمد عبدهللا شتٌاتمالزم متماعد31018406

15000خالد عبد المادر عوده البطوشمالزم متماعد31119565

15000ناٌف عوض عطاهللا الهرٌشامالزم متماعد31220207

15000صالح موسى فلٌح مبارنمالزم متماعد31324272

15000حازم حمود عطا السلٌحاتمالزم متماعد31424942

15000كمال حسن عمله الخزاعلهمالزم متماعد31525280

15000ناصر احمد عبدالحافظ التراكٌهمالزم متماعد31631371

15000ماجد حسٌن عوض العوداتمالزم متماعد31731399

15000مهند ماجد احمد بدوي ابو جعفرمالزم متماعد31832387

15000دمحم عصري حسٌن المعاٌطهمالزم متماعد31932922

15000مروان دمحم ربٌع العبٌداتمالزم متماعد32034175

15000خلف زعل صالح السعادنهمالزم متماعد32158071

15000بركات شاهر فالح ابو الخٌلمالزم متماعد32258311

15000مهند دمحم احمد السلٌممالزم متماعد32358371

15000مؤٌد احمد حمد طراداتمالزم متماعد32458372

15000خالد ابراهٌم فرٌح الٌوسفمالزم متماعد32558374

15000وسام طافور احمد السكارنهمالزم متماعد32658375

15000احمد دمحم خلٌل الزغولمالزم متماعد32758376

15000اٌمن فالح محمود حمادمالزم متماعد32859206

15000عماد دمحم محمود الغراممالزم متماعد32959270

15000رائد دمحم علً رحاحلهمالزم متماعد33059272

15000عطاهلل محمود سلٌمان الزٌودمالزم متماعد33159273

15000خالد دمحم صبري خلف بنً عمرمالزم متماعد33259274

15000هٌثم مفلح سالم عضٌباتمالزم متماعد33359276

15000خضر منصور بركات الخالٌلهمالزم متماعد33459277

15000عبدهللا علً سلٌمان الفمراءمالزم متماعد33559278

15000رعد طالب علً الزعبًمالزم متماعد33659279

15000عمران نمر احمد عبد هللامالزم متماعد33759280

15000علً عواد عبد هللا الشرٌدهمالزم متماعد33859282

15000ناصرفاٌز دمحم  الخصاونهمالزم متماعد33959284

15000احمد دمحم حسن بنً ٌاسٌنمالزم متماعد34059285

15000عاطف غازي سالم المساعٌدمالزم متماعد34159286

15000دمحم علً دمحم النعٌماتمالزم متماعد34259287

15000عامر امٌن عبداللطٌف عٌاصرهمالزم متماعد34359296

15000حسٌن موسى احمد العظماتمالزم متماعد34459941






2022/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000دمحم ابراهٌم دمحم ابو الفولمالزم متماعد34559942

15000رامً شاكر فخرى عابدمالزم متماعد34660025

15000حسن فالح عوده المالبمالزم متماعد34760027

15000هاشم عبدالمادر احمد ابو صٌنًمالزم متماعد34860029

15000دمحم ناٌف اسماعٌل المواهرهمالزم متماعد34960031

15000عمر ناجً دمحم الزغولمالزم متماعد35060033

15000احمد ابرهٌم عبدهللا المومنًمالزم متماعد35160035

15000عبد الرحمن ابراهٌم عبد الرحمن الصماديمالزم متماعد35260037

15000دمحم صالح دمحم شدٌفاتمالزم متماعد35360040

15000دمحم زهٌر رزق الفالٌلهمالزم متماعد35460185

15000احمد علً فالح المصاروهمالزم متماعد35560336

15000طالل عبدهللا عواد الزواهرهمالزم متماعد35660357

15000معاذ عبدالرحمن دمحم ابو سوٌلممالزم متماعد35760358

15000احمد دمحم سالم الزٌودمالزم متماعد35860909

15000ودٌع  صبري سالم رواشدهمالزم متماعد35960911

15000منصور عبدالحافظ احمد المطٌرٌن العجرمًمالزم متماعد36060912

15000عبدهللا البٌل مصطفى شرادلهمالزم متماعد36160913

15000فراس علً عوض المواجدهمالزم متماعد36260914

15000رضوان سالم هلٌل مبارنمالزم متماعد36360915

15000عبد الكرٌم عبد المجٌد السهو  الرلٌباتمالزم متماعد36460916

15000احمد موسى ابراهٌم السوالمهمالزم متماعد36560917

15000علً دمحم موسى الرواضٌهمالزم متماعد36660918

15000بادي ضٌف هللا علً الرواضٌهمالزم متماعد36760919

15000عدنان دمحم مرشد العمريمالزم متماعد36860920

15000حكمت مفلح فندي محمودمالزم متماعد36960923

15000وسام دمحم احمد مسترٌحًمالزم متماعد37060924

15000طالل عطا هللا مطٌر العوابدهمالزم متماعد37160925

15000دمحم محمود احمد ابو حشٌشمالزم متماعد37260926

15000حسٌن عبدالرزاق مفلح الخرابشهمالزم متماعد37360928

15000سودي فؤاد علً السوديمالزم متماعد37460929

15000عماد دمحم احمد الكنعانمالزم متماعد37560930

15000بكر دمحم سلٌمان الخوالدهمالزم متماعد37660933

15000احمد فخري ناٌف العواودهمالزم متماعد37760934

15000امجد عٌسى دمحم العنانًمالزم متماعد37860935

15000احمد عبد الرحمن داود الطواٌعهمالزم متماعد37961008

15000رٌاض عٌاده مرزوق علٌماتمالزم متماعد38061009

15000عٌسى عبدالحمٌد نوٌران الجراعبهمالزم متماعد38185183

15000خالد خلف سلٌمان الحمٌدات متماعد1/وكٌل3825373

15000طارق احمد سالمه احمرو متماعد1/وكٌل3835399






2022/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000دمحم كامل مطلك الذنٌبات متماعد1/وكٌل3845474

15000دمحم جبر خلٌل عبدهللا متماعد1/وكٌل3855476






2022/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000احمد عمله علً المصري متماعد1/وكٌل3866006

15000دمحم شحده فرج الخوالده متماعد1/وكٌل3876356

15000لاسم دمحم احمد الرفاعً متماعد1/وكٌل3887470

15000زكرٌا دمحم ٌوسف البرٌن متماعد1/وكٌل3897775

15000عدنان عبدالحافظ دمحم المٌسً متماعد1/وكٌل39012486

15000عمر محمود عٌد الخطٌب متماعد1/وكٌل39112488

15000سعود خلف دعسان الحواتمه متماعد1/وكٌل39212491

15000علً جمٌل عبدهللا المطاونه متماعد1/وكٌل39312784

15000مفلح صٌاح سالمه المراعٌه متماعد1/وكٌل39413045

15000موسى حسن موسى عواد متماعد1/وكٌل39545248

15000رافت غازي فاٌز اسعٌد متماعد1/وكٌل39645277

15000عمر دمحم علً حسن متماعد1/وكٌل39745368

15000ٌوسف محمود علً الشرمان متماعد1/وكٌل39845392

15000فهد جادهللا موسى المساعده متماعد1/وكٌل39945504

15000عزمً علً عبد الحافظ العساف متماعد1/وكٌل40045561

15000اشرف صالح حسن بنً حمد متماعد1/وكٌل40145706

15000رائد عطاهللا ربٌع الحوامده متماعد1/وكٌل40245831

15000احمد زكً جمٌل الخطٌب متماعد1/وكٌل40345893

15000ٌوسف عبدالمادر رشٌد ابراهٌم متماعد1/وكٌل40445906

15000علً صالح خلٌل المعاٌطه متماعد1/وكٌل40545916

15000احمد دمحم بشٌر الخوالده متماعد1/وكٌل40645918

15000رائد دمحم دعوس دمحم متماعد1/وكٌل40748353

15000سامً فالح احمد حدوش متماعد1/وكٌل40848366

15000محمود فتحً دمحم عبد الغنً متماعد1/وكٌل40948390

15000امجد سعود مفلح المرعان متماعد1/وكٌل41050416

15000سامر تٌسٌر نبن اسعٌد متماعد1/وكٌل41150420

15000حمزه دمحم محمود شطناوي متماعد1/وكٌل41250443

15000احمد دمحم محمود دواغره متماعد1/وكٌل41350453

15000باسم دمحم صالح النواٌسه متماعد1/وكٌل41450490

15000عوده عٌد سالم الفمهاء متماعد1/وكٌل41550556

15000علً احمد عبدالوالً الشراب متماعد1/وكٌل41650557

15000عبدالمنعم رفاعً طالق السرحان متماعد1/وكٌل41785517

15000لمٌا ٌونس موسى الطراونه متماعد1/وكٌل41890703

15000خالد علً سالم السواعٌر متماعد1/وكٌل419307179

15000ٌوسف احمد سرور عنٌزات متماعد1/وكٌل420311689

15000نهر احمد عبدربه الحوامده متماعد1/وكٌل421313267

15000حسٌن علً عوده المساعٌد متماعد1/وكٌل422313336

15000عمر عمله عوض الزبٌد متماعد1/وكٌل423313353

15000علً شاكر علً عاٌش متماعد1/وكٌل424313369
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15000رامً فرٌح ٌاسٌن الصبٌحً متماعد1/وكٌل425313379

15000اشرف عبد الحمٌد احمد حمدان متماعد1/وكٌل426313425

15000فتحً احمد عبدربه الشحاحده متماعد1/وكٌل427313427

15000غازي سلٌمان ٌوسف العجارمه متماعد1/وكٌل428313430

15000بسام دمحم سلٌمان العموش متماعد1/وكٌل429313434

15000عوده سوٌلم سعود الجرره متماعد1/وكٌل430313437

15000صالح عاٌد خلف السمٌران متماعد1/وكٌل431313441

15000حسن احمد علً الرواجبه متماعد1/وكٌل432313443

15000سالمه بادي سالمه الطراونه متماعد1/وكٌل433313446

15000ضٌف هللا سلٌمان سمرٌن الحجٌله متماعد1/وكٌل434313447

15000هاشم عٌد حامد الخرابشه متماعد1/وكٌل435313456

15000عمر عبدالمادر دمحم المجالً متماعد1/وكٌل436313462

15000ضٌف هللا نزال صالح السعادنه متماعد1/وكٌل437313824

15000علً عبدهللا اسماعٌل الزواهره متماعد1/وكٌل438313829

15000دمحم مترون سلٌمان النعٌمات متماعد1/وكٌل439313831

15000صبٌح سالم علً السعادنه متماعد1/وكٌل440313836

15000دمحم علً حسٌن الجواهره متماعد1/وكٌل441313837

15000عمران دمحم مفضً الحاحشه متماعد1/وكٌل442313838

15000صالح عبد الكرٌم االسود العوده متماعد1/وكٌل443313843

15000سامً توفٌك دمحم الزبون متماعد1/وكٌل444313844

15000عمر سعد فارس المصاروه متماعد1/وكٌل445313850

15000اٌوب لطفً فالح المصاروه متماعد1/وكٌل446313852

15000شولً احمد محمود الحالحله متماعد1/وكٌل447313855

15000عبد هللا صالح فالح بنً عٌسى متماعد1/وكٌل448313857

15000ارشٌد فٌاض خالد البدارٌن متماعد1/وكٌل449313859

15000حازم صالح دمحم العواوده متماعد1/وكٌل450313861

15000اٌمن عبدهللا دمحم البكار متماعد1/وكٌل451313864

15000عبدهللا احمد عوض الوضحان متماعد1/وكٌل452313865

15000حسن مشرف حامد السرحان متماعد1/وكٌل453313866

15000ناٌف دمحم عوض الشرفات متماعد1/وكٌل454313867

15000اٌاد احمد دمحم عنانزه متماعد1/وكٌل455313872

15000دمحم سلٌمان شحاده العماٌره متماعد1/وكٌل456313873

15000داود شهاب عبد العزٌز الشخانبه متماعد1/وكٌل457313875

15000مروان فواز مصطفى بنً عمر متماعد1/وكٌل458313880

15000فرحان لفا شاٌع السرحان متماعد1/وكٌل459313881

15000محٌسن فالح منكف السرحان متماعد1/وكٌل460313882

15000ابراهٌم مسلم علً الدباه متماعد1/وكٌل461313883

15000دمحم احمد دمحم الجبور متماعد1/وكٌل462313893

15000احمد عبد اللطٌف ابنٌه  المهٌرات متماعد1/وكٌل463313900
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15000عمر عبدهللا عواد الحالحله متماعد1/وكٌل464313901

15000علً حسٌن دمحم المهٌرات متماعد1/وكٌل465313904

15000سلٌمان عبدهللا احمد الرواشده متماعد1/وكٌل466313905

15000باسم عبدالحمٌد عبدالنبً المناصٌر متماعد1/وكٌل467313908

15000فراس صالح احمد السٌوف متماعد1/وكٌل468313914

15000احمد ٌاٌسن عبدهللا الطراونه متماعد1/وكٌل469313923

15000عطاهللا خالد نجٌب الكركً متماعد1/وكٌل470313935

15000بسام عواد فرحان المشالبه متماعد1/وكٌل471313936

15000علً سوٌل حمد ابوسماحه متماعد1/وكٌل472313939

15000صاٌل رفاعً عٌد الخلٌف متماعد1/وكٌل473313940

15000سطام نصار عبدالعزٌز الحوٌان متماعد1/وكٌل474313941

15000باسم عبدهللا احمد الرواشده متماعد1/وكٌل475313953

15000فٌصل دمحم عوده العواٌده متماعد1/وكٌل476313955

15000جمعه عٌد خلٌفه العواٌده متماعد1/وكٌل477313957

15000كمال حمد مفلح العبوس متماعد1/وكٌل478313959

15000دمحم حربً خلٌفه المبٌضٌن متماعد1/وكٌل479313961

15000ناجح معٌان ادلمان الخلف متماعد1/وكٌل480313962

15000ماجد حسٌن عمبل المجالً متماعد1/وكٌل481313964

15000علً عواد جالد الشرفات متماعد1/وكٌل482313966

15000خالد سالمه سفهان  العمٌان متماعد1/وكٌل483313970

15000نضال عواد حامد الدروٌش متماعد1/وكٌل484313972

15000ابراهٌم ٌوسف احمد المسترٌحً متماعد1/وكٌل485314007

15000رافع الفً سالم بنً خالد متماعد1/وكٌل486326003

15000هاٌل وادي حطوب العظامات متماعد1/وكٌل487326011

15000طاٌل دمحم عبد الفمهاء متماعد1/وكٌل488326076

15000صالح عبدهللا سلٌمان الحنٌطًوكٌل متماعد4895377

15000رامً احمد عمله الكوشهوكٌل متماعد4905389

15000خالد صالح موسى المطامًوكٌل متماعد4915390

15000نضال شكري عبدالحمٌد ابورمانوكٌل متماعد4925396

15000حسن شحاده حسن غٌثوكٌل متماعد4935416

15000زٌد خالد عطا السلٌحاتوكٌل متماعد4945455

15000نضال دمحم عبدالرحٌم الطهاروهوكٌل متماعد4955457

15000معتز جمٌل دمحم المناصٌروكٌل متماعد4965480

15000بالل ابراهٌم دمحم العزاموكٌل متماعد4977205

15000غسان محمود فرٌج الرواشدهوكٌل متماعد49813299

15000زٌاد ذٌب محمود المشرلًوكٌل متماعد49934549

15000عدنان فالح موسى النعٌماتوكٌل متماعد50045286

15000دمحم نهار سلمً الدباٌبهوكٌل متماعد50145316

15000عمر دمحم حسٌن الحوارنهوكٌل متماعد50245333
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15000رائد خضر عٌاش الطرزيوكٌل متماعد50345398

15000خالد ابراهٌم عطا هللا السعداتوكٌل متماعد50445415

15000لٌس احمد علً خصاونةوكٌل متماعد50545444

15000عبدالهادي كامل عبدالهادي الصالحٌنوكٌل متماعد50645454

15000مامون احمد دمحم عتوموكٌل متماعد50745455

15000دمحم مصطفى حسٌنوكٌل متماعد50845459

15000عبدهللا دمحم ٌوسف المومنًوكٌل متماعد50945497

15000بالل محمود حماد الروابدهوكٌل متماعد51045620

15000وهٌب احمٌد مطلبوكٌل متماعد51145678

15000جهادغاالب موسى العدوانوكٌل متماعد51245690

15000اٌمن خلٌل علً الترنوكٌل متماعد51345726

15000منصور سالم منصور عبٌداتوكٌل متماعد51445750

15000انس علً سالم المعاٌطهوكٌل متماعد51545770

15000ٌوسف علً دمحم المزاٌدهوكٌل متماعد51645819

15000حسن دمحم حسن الحمامصةوكٌل متماعد51745833

15000احمد سلٌمان خرٌسات" دمحم جمعهوكٌل متماعد51845842

15000ماجد عٌد علً المشالبةوكٌل متماعد51950471

15000اٌاد دمحم طالق بطاٌنهوكٌل متماعد52050572

15000حسنً مرعً عطا هللا الشرفاتوكٌل متماعد52195208

15000فراس احمد عنٌزات  المطٌفانوكٌل متماعد522313291

15000خالد مزٌد سلٌم المساعٌدوكٌل متماعد523313848

15000محمود الفً دحٌالن السرحانوكٌل متماعد524313878

15000سامر ثلجً عواد المناصٌروكٌل متماعد525313906

15000صمر عبدالفتاح عطاهللا المجالًوكٌل متماعد526313963

15000حابس محمود زاٌد الشطً متماعد1/رلٌب527288078

15000دمحم عبدهللا دمحم الجبور متماعد1/رلٌب528313265

15000عبدالكرٌم دمحم عبدالرحمن الذٌابات متماعد1/رلٌب529313342

15000منصور عبدالرحمن دمحم السلٌحات متماعد1/رلٌب530313347

15000علً محٌالن اسمٌر المساعٌد متماعد1/رلٌب531313348

15000احمد دمحم جمٌل الزبون متماعد1/رلٌب532313361

15000عطا هللا مفضً عمله حتامله متماعد1/رلٌب533313404

15000شاهر موسى عٌسى ٌوسف متماعد1/رلٌب534313439

15000عدنان صالح صالح الثوابٌه متماعد1/رلٌب535313440

15000حسام سالم عوٌد المبٌالت متماعد1/رلٌب536313666

15000نضال سلمان عبد المهديرلٌب متماعد5375371

15000مزٌد فهد حسن الٌاصجٌنرلٌب متماعد5386079

15000محمود علً مزٌد الرواحنهرلٌب متماعد53945349

15000زٌاد علً مطلك الضامنرلٌب متماعد54045753

15000لاسم دمحم احمد نمراويرلٌب متماعد54145809
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15000اٌاد احمد جبر ابو ناصررلٌب متماعد542313269

15000صاٌل عوده فلٌح الربطهعرٌف متماعد543309996

15000اٌناس دمحم علٌان العلٌماتعرٌف متماعد544312568


