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قٌمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل
15000احمد حمد هللا احمد السلٌحاترائد متماعد151875

15000محمود شوكت عبد الكرٌم المدومًنمٌب متماعد253844

15000عمر اجرٌد هواش النواصرةنمٌب متماعد356675

15000كمال عبد الرحٌم دمحم مسترٌحًنمٌب متماعد457169

15000دمحم مصطفى صالح بشتاوي متماعد1/مالزم51174

15000عدنان حسن عمال المحافظه متماعد1/مالزم61177

15000حسام نجٌب عبدهللا حطٌنً متماعد1/مالزم71178

15000محمود فضل هللا علً الشلبً متماعد1/مالزم81179

15000صالح دمحم عبدهللا البشتاوي متماعد1/مالزم91181

15000صالح سالم سعود النوٌران متماعد1/مالزم101185

15000علً احمد حسن بنً حمد متماعد1/مالزم111186

15000برجس تركً نواف الصفدي متماعد1/مالزم121187

15000دمحم سلٌم دمحم المضاه متماعد1/مالزم131226

15000حسن ابراهٌم حسن الشدٌفات متماعد1/مالزم141294

15000ناٌف خلف احمد بنً خالد متماعد1/مالزم1516945

15000دمحم خلف احمد بنً خالد متماعد1/مالزم1616949

15000فٌصل عواد سلٌمان العظامات متماعد1/مالزم1716952

15000حسٌن عوض مزعل المبوص متماعد1/مالزم1816955

15000هانً طالب عبدهللا الجحاوشه متماعد1/مالزم1916957

15000ركان سالم مطر بنً خالد متماعد1/مالزم2016960

15000علً ارشٌد سالمه الجحاوشه متماعد1/مالزم2116961

15000احمد سالم حسٌن التواٌهه متماعد1/مالزم2216962

15000حماد راجً دمحم الذٌابات متماعد1/مالزم2316963

15000سالم ارحٌل سالمه السالٌطه متماعد1/مالزم2416964

15000عارف عوض سعٌد الرتٌمه متماعد1/مالزم2516965

15000زاهً دمحم حسن المنه متماعد1/مالزم2616977

15000ٌوسف احمد ٌوسف الشرمان متماعد1/مالزم2716985

15000فراس فٌصل دمحمجوارنه متماعد1/مالزم2816987
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15000وائل خٌرو فضً الخزاعله متماعد1/مالزم2917003

15000فراس حمد سالم الخالدي متماعد1/مالزم3017013

15000حسٌن ابراهٌم جمعه ابومحفوظ متماعد1/مالزم3117017

15000دمحم عوٌد ربٌع العلوق متماعد1/مالزم3217018

15000تركً حجاب منصور الزبن متماعد1/مالزم3317019

15000دمحم فهد مطلك الجباهٌن متماعد1/مالزم3417020

15000سعد صبٌح فرحان الزٌاد متماعد1/مالزم3517021

15000هارون عطاهلل عبد هللا المراعبه متماعد1/مالزم3617022

15000مرضً حمد سالم الزالبٌه متماعد1/مالزم3717023

15000منور دمحم صبحً عبدالسالم متماعد1/مالزم3817025

15000علً دمحم عٌاده احمود متماعد1/مالزم3917027

15000احمد صباح عواد السعٌدٌٌن متماعد1/مالزم4017028

15000ناٌف سالم مغٌر النهود متماعد1/مالزم4117029

15000ناصر سلمان مرشد الفمٌر متماعد1/مالزم4217031

15000دمحم خلف خلٌل الخصبه متماعد1/مالزم4317069

15000دمحم ٌوسف احمد النواصره متماعد1/مالزم4417071

15000ناصر دمحم سعد الدعٌجً متماعد1/مالزم4517077

15000جهاد حسن محمود بنً فارس متماعد1/مالزم4617079

15000ابراهٌم دمحم علً الشٌبانً متماعد1/مالزم4717081

15000رائد علً فارس الخوالده متماعد1/مالزم4817082

15000اكرم اسماعٌل  خلٌف البٌاٌضه متماعد1/مالزم4917098

15000عثمان فالح صالح المومنً متماعد1/مالزم5017099

15000معتصم ٌوسف صالح بشتاوي متماعد1/مالزم5117103

15000فارس احمد صبح الجماعٌن متماعد1/مالزم5217104

15000محً الدٌن مرعً احمد لطبان متماعد1/مالزم5317111

15000خالد دمحم علً الشبول متماعد1/مالزم5417114

15000وائل عبد الكرٌم احمد الخرابشه متماعد1/مالزم5517117

15000حامد دمحم بخٌت الحوٌطات متماعد1/مالزم5617123

15000دمحم عبد اللطٌف سلمان الخالٌله متماعد1/مالزم5717134

15000محمود حسٌن علً دلكً متماعد1/مالزم5817474

15000دمحم شافع عبدالعزٌز الكاٌد متماعد1/مالزم5917964

15000ثائر عبده ساكت الحمود متماعد1/مالزم6019317

15000عمر موسى العاٌش الدغٌمات متماعد1/مالزم6119320

15000احمد خالد خباص المطعان1/مالزم6252937

15000رائد عبد هللا سلٌمان العوران متماعد1/مالزم6353244

15000دمحم ٌاسٌن صالح بنً خالد متماعد1/مالزم6453246
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15000سعود سالم فالح المساعٌد متماعد1/مالزم6553957

15000اخالص ارشٌد عطا هللا المواجده متماعد1/مالزم6655842

15000معتصم احمد علً المضاه متماعد1/مالزم6757075

15000دمحم مد هللا عبد الخرشه متماعد1/مالزم6857123

15000دمحم سلٌمان دمحم ربابعه متماعد1/مالزم6957635

15000فراس خلٌف الفً الحوٌطات متماعد1/مالزم7060181

15000عمر عبد العزٌز علً الذٌابات متماعد1/مالزم7168824

15000حاتم احمد علً الحدٌديمالزم متماعد723206

15000ضٌف هللا دمحم احمد الدروٌشمالزم متماعد733507

15000جهاد عبد الرحمن حرب الهباهبهمالزم متماعد743542

15000تٌسٌر ٌوسف حمد  الدبابًمالزم متماعد7517109

15000عماد عبدالكرٌم احمد الشنٌكاتمالزم متماعد7618187

15000لٌث حامد سعود الماضًمالزم متماعد7719313

15000عبد هللا سالمه حمد الخماٌسهمالزم متماعد7820973

15000موفك احمد دمحم الدوٌريمالزم متماعد7931452

15000هانً جمٌل دمحم المصالحهمالزم متماعد8031974

15000خالد فاٌز سلٌمان ابو سلٌممالزم متماعد8156298

15000امجد دمحم علً العمٌشاتمالزم متماعد8256734

15000لسٌم دمحم عبدالرحمن االبراهٌممالزم متماعد8357135

15000احمد فرحان عبدالمادر الثوابًمالزم متماعد8457158

15000دمحم صالح دمحم عالونهمالزم متماعد8557633

15000خلدون دمحم علً خطاطبهمالزم متماعد8658087

15000ابراهٌم سلٌمان عبد الرحمن العربٌاتمالزم متماعد8758117

15000غانم ناٌف دمحم اسماعٌلمالزم متماعد8858169

15000زٌاد بركات عبد الحافظ الزٌودمالزم متماعد8958170

15000صالح مصطفى خلٌل طاهاتمالزم متماعد9058171

15000نصري علً مصطفى المضاهمالزم متماعد9159175

15000خلدون دمحم مصطفى المضاهمالزم متماعد9259176

15000سلٌم علً سلٌم بنً مرعًمالزم متماعد9359948

15000دمحم سالم عوض الرصٌفانمالزم متماعد9468822

15000احمد خلٌف ابراهٌم المواجده متماعد1/وكٌل954977

15000رمزي عواد نزال المحامٌد متماعد1/وكٌل964978

15000عبد الباسط دمحم عبد الصمد السبول متماعد1/وكٌل974979

15000ابراهٌم ٌحٌى عٌد سلمان متماعد1/وكٌل985598

15000اسماعٌل ابراهٌم احمد ابوخٌط متماعد1/وكٌل995599

15000ابراهٌم شحاده علً الهنداوي متماعد1/وكٌل1005601
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15000ٌاسر بدوان بشٌر الربٌحات متماعد1/وكٌل1016002

15000عماد عبدالكرٌم عمله الكلوب متماعد1/وكٌل1027238

15000سائد سلٌم حمدان الصراٌره متماعد1/وكٌل1037239

15000طالل ابراهٌم سلٌمان الجبور متماعد1/وكٌل1047243

15000دمحم سالم احمد ابو جماعه متماعد1/وكٌل1057244

15000اٌمن هبدهللا سعد عطٌات متماعد1/وكٌل1067399

15000احمد محمود دمحم الزٌادات متماعد1/وكٌل10712282

15000ابراهٌم دمحم ٌوسف الشراري متماعد1/وكٌل10812326

15000لاهر مفلح عبد الطعٌمات متماعد1/وكٌل10912596

15000سلٌمان دمحم كساب العٌسى متماعد1/وكٌل11032962

15000واصف عثمان عبدالمهدى المرعً متماعد1/وكٌل11143180

15000دمحم علً منٌزل الحمود متماعد1/وكٌل11243187

15000سوٌلم  دمحم سالم السعٌدٌن متماعد1/وكٌل11343191

15000عبدهللا مفلح سعٌد الحنٌطً متماعد1/وكٌل11443212

15000مساهر مظهور مفلح الخضٌر متماعد1/وكٌل11543226

15000حامد لاسم عٌد ارتٌمه متماعد1/وكٌل11643231

15000مدهللا سلمان علً سعد متماعد1/وكٌل11743250

15000مفلح عوده عواد السعٌدٌٌن متماعد1/وكٌل11843255

15000عناد فهد صالح الجبور متماعد1/وكٌل11943265

15000بهاء خضر نمر طلوزي متماعد1/وكٌل12043370

15000خلدون عاطف سلٌم الشوٌحات متماعد1/وكٌل12143900

15000روحً دمحم عبٌد عبٌد متماعد1/وكٌل12243916

15000ابراهٌم دمحم السالم المناصٌر متماعد1/وكٌل12345166

15000ابراهٌم عصمت احمد كرٌشان متماعد1/وكٌل12448877

15000صالح حسن عاٌد الشٌخ عٌد متماعد1/وكٌل12548895

15000وائل عارف صالح عبٌدهللا متماعد1/وكٌل12649106

15000محمود عبد الكرٌم دمحم العنزي متماعد1/وكٌل12750192

15000مظهر دمحم محمود   الطٌار متماعد1/وكٌل12850738

15000عماد محمود شامان الدبٌس متماعد1/وكٌل12990499

15000امال عطٌه دمحم سفوتً متماعد1/وكٌل13090705

15000عبد الناصر عنٌزان عبد المطٌفان متماعد1/وكٌل131215511

15000بشاره عاٌد محمود ابشارات متماعد1/وكٌل132291342

15000زٌاد عبد الكرٌم احمد الخطاطبه متماعد1/وكٌل133304221

15000جمال جمعه احمد ابو جماعه متماعد1/وكٌل134304344

15000احمدحمدان دمحم  خلٌف متماعد1/وكٌل135304625

15000دمحم عبد الكرٌم خلف بسندي متماعد1/وكٌل136304626
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15000ابراهٌم عٌد مصطفى ابو السكر متماعد1/وكٌل137304629

15000احمد حسنً اسماعٌل الشواهٌن متماعد1/وكٌل138304638

15000فادي علً احمد المومنً متماعد1/وكٌل139304643

15000رافع عودة هللا حمدان البنٌان متماعد1/وكٌل140304646

15000احمد  محمود دمحم النوافله متماعد1/وكٌل141304651

15000دمحم علً فضل عزام متماعد1/وكٌل142304659

15000اٌمن علً اجخٌدم العماٌره متماعد1/وكٌل143304662

15000فارس  سلمان اسعد حداد متماعد1/وكٌل144304668

15000خالد محمود عطا هللا الهرٌشات متماعد1/وكٌل145304671

15000ابراهٌم عبدهللا ٌاسٌن رمضان متماعد1/وكٌل146304673

15000دمحم علً حمدان لطٌفان متماعد1/وكٌل147304677

15000عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح صالح متماعد1/وكٌل148304679

15000وهبً خٌرو فضً الخزاعلة متماعد1/وكٌل149304705

15000موسى عٌسى ابراهٌم الزعبً متماعد1/وكٌل150304724

15000امجد علً احمد الطٌب متماعد1/وكٌل151304726

15000ابراهٌم معٌش دمحم الجماعٌن متماعد1/وكٌل152304730

15000عبد هللا حسن عبد هللا ابو الزاغ متماعد1/وكٌل153304732

15000علً دمحم عٌاده الشرعه متماعد1/وكٌل154304738

15000رامً عبد هللا محمود الضمور متماعد1/وكٌل155304747

15000دمحم عوض طارش الشرفات متماعد1/وكٌل156304752

15000اسماعٌل محمود حسٌن صوالحه متماعد1/وكٌل157304755

15000دمحم علً حسن طواها متماعد1/وكٌل158304758

15000طالل سالم محمود التٌمه متماعد1/وكٌل159304761

15000مأمون نواف لاسم لزالزه متماعد1/وكٌل160304762

15000طلعت داود احمد سلمان متماعد1/وكٌل161304770

15000شادي سلطان دمحم االحمد متماعد1/وكٌل162304773

15000فراس علً احمد الزبون متماعد1/وكٌل163304780

15000اٌمن خالد تركً هنداوي متماعد1/وكٌل164304791

15000..ولٌد ابراهٌم محمود الدوٌري  متماعد1/وكٌل165304803

15000عبدهللا كاسب عوده هللا الخرشه متماعد1/وكٌل166304804

15000فراس عبدهللا دمحم االبراهٌم متماعد1/وكٌل167304806

15000عبدهللا دمحم غافل السمٌران متماعد1/وكٌل168304807

15000دمحم جادهللا خلف حماشا متماعد1/وكٌل169304820

15000بشار دمحم نجٌب عراٌضه متماعد1/وكٌل170304821

15000حمزه حسن عبد هللا لواسمه متماعد1/وكٌل171304827

15000خالد دمحم محمود ابو هدبه متماعد1/وكٌل172304831
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15000خالد سالم الٌوسف المضاه متماعد1/وكٌل173304835

15000ٌحٌى حسٌن دمحم الصمادي متماعد1/وكٌل174304838

15000حسن ابراهٌم حسٌن العمري متماعد1/وكٌل175304839

15000احمد دمحم موسى الرواشده متماعد1/وكٌل176304842

15000هاشم ناصر عبد العلمان متماعد1/وكٌل177304843

15000ناٌل عبد الهادي راتب السعود متماعد1/وكٌل178304847

15000محمود مصطفى لاسم احمد متماعد1/وكٌل179304848

15000دمحم علً انهٌر الفدعان متماعد1/وكٌل180304854

15000طارق عبد الكرٌم ٌوسف السولً متماعد1/وكٌل181304856

15000سمٌر علً عباس المروج متماعد1/وكٌل182304857

15000نبٌل ابراهٌم خلٌل المراعبه متماعد1/وكٌل183304860

15000عاٌد مفضً عبد المحسن الخالٌله متماعد1/وكٌل184304863

15000شرف فوزي حامد الشبول متماعد1/وكٌل185304865

15000محمود احمد محمود العزام متماعد1/وكٌل186304870

15000دمحم عبد الكرٌم احمد حمدان متماعد1/وكٌل187304876

15000دمحم سعد دمحم حساوي متماعد1/وكٌل188304882

15000احمد موسى ابراهٌم رمضان متماعد1/وكٌل189304894

15000هٌثم خلٌفه محمود لرلز متماعد1/وكٌل190304895

15000دمحم عوض احمد الشرٌف متماعد1/وكٌل191304907

15000اسامه احمد سلٌمان ابوصلٌح متماعد1/وكٌل192304908

15000دمحم احمد سالمه الخزاعله متماعد1/وكٌل193304910

15000ٌحٌى ٌاسٌن عبد الرحمن فلٌحٌن متماعد1/وكٌل194304920

15000معتصم لاسم دمحم الشبول متماعد1/وكٌل195304937

15000ابراهٌم مضفً حمدان الممول متماعد1/وكٌل196304941

15000عبدالرحٌم خلٌل احمد عٌال سلمان متماعد1/وكٌل197304942

15000اسماعٌل عارف فالح الشدٌفات متماعد1/وكٌل198304948

15000مروان صالح دمحم الخطٌب متماعد1/وكٌل199304949

15000عبد الكرٌم لاسم دمحم الشرعه متماعد1/وكٌل200304953

15000غٌاس دمحم علً حسٌن الهامً متماعد1/وكٌل201304958

15000فراس فتحً عزام ابو سعده متماعد1/وكٌل202304964

15000حسن حمود سعد الخطبا متماعد1/وكٌل203304971

15000تحسٌن محمود دمحم عبٌدات متماعد1/وكٌل204304972

15000رائد ذٌاب اشتٌوي البدور متماعد1/وكٌل205304977

15000خالد حمدان علً الشرادله متماعد1/وكٌل206304986

15000علً دمحم علً غرابلً متماعد1/وكٌل207305001

15000علً موسى دمحم الرشدان متماعد1/وكٌل208305018






2021/دفعة
شهر
كانون
اول

15000سهم صالح عطٌه الهلول متماعد1/وكٌل209305020

15000زكرٌا محمود عبدالرحمن العمري متماعد1/وكٌل210305024

15000طارق حمدان سلٌمان الصمادي متماعد1/وكٌل211305027

15000لؤي محمود مصطفى الصمادي متماعد1/وكٌل212305035

15000سعد خلٌفه منٌزل الشراب متماعد1/وكٌل213305049

15000انور ناجً دمحم العاللمه متماعد1/وكٌل214305052

15000فارس بخٌت خلٌف الفاٌز متماعد1/وكٌل215305061

15000فٌصل دمحم احمد العرجانً متماعد1/وكٌل216305062

15000مهند لاٌض خبصان السرحان متماعد1/وكٌل217305064

15000حمدي دمحم فالح الصمادي متماعد1/وكٌل218305066

15000عالء الدٌن دمحم ابراهٌم نجادات متماعد1/وكٌل219305089

15000موسى اسماعٌل سالم العشٌبات متماعد1/وكٌل220305094

15000حسٌن دمحم بدوان العشٌبات متماعد1/وكٌل221305095

15000جمال احمد محمود المدحات متماعد1/وكٌل222305104

15000رمزي ٌوسف امٌن حواري متماعد1/وكٌل223305112

15000هشام احمد توفٌك صالح متماعد1/وكٌل224305115

15000احمد دمحم بخٌت ابوحمد متماعد1/وكٌل225305118

15000عمر محمود دمحم الشرٌده متماعد1/وكٌل226305121

15000حمد محمود سالمه الربعً متماعد1/وكٌل227305122

15000نزار حامد جبر الجراح متماعد1/وكٌل228305130

15000عبد هللا مصطفى طعمه عواٌشه متماعد1/وكٌل229305137

15000احمد عواد سلمان الخضور متماعد1/وكٌل230305143

15000بالل بخٌت سلٌمان الركٌبات متماعد1/وكٌل231305155

15000سهٌل عونً احمد الروسان متماعد1/وكٌل232305157

15000احمد ابراهٌم محمود الظهٌرات متماعد1/وكٌل233305175

15000عبدهللا درداح مفلح الجراح متماعد1/وكٌل234305179

15000مهدي سالمه سلٌمان الطماطمه متماعد1/وكٌل235305182

15000بدر حمد ثلجً بنً خالد متماعد1/وكٌل236305183

15000عبدهللا طالب علً الحسنات متماعد1/وكٌل237305189

15000زٌاد دمحم حسن التالوي متماعد1/وكٌل238305192

15000دمحم سلٌمان محمود منٌزل متماعد1/وكٌل239305193

15000عاٌد مرشد عاٌد السردٌه متماعد1/وكٌل240305202

15000فراس محمود دمحم مبارن متماعد1/وكٌل241305204

15000دمحم عبد الحافظ عٌسى الزغول متماعد1/وكٌل242305205

15000حلمً عمله عبدالرحمن الطراونه متماعد1/وكٌل243305210

15000دمحم سعد حسٌن الغراغٌر متماعد1/وكٌل244305211
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15000ابراهٌم حمد سلمان مشاهره متماعد1/وكٌل245305212

15000حرب تركً سالم اربٌمات متماعد1/وكٌل246305217

15000امجد علٌان دمحم الجراح متماعد1/وكٌل247305222

15000ٌوسف ابراهٌم صالح العٌده متماعد1/وكٌل248305231

15000خلف عطا هللا رزق الشدٌفات متماعد1/وكٌل249305232

15000علً نزال سالمه الزٌدٌٌن متماعد1/وكٌل250305233

15000احمد معروف احمد دراوشه متماعد1/وكٌل251305235

15000رائد خلٌفه سلٌمان العمري متماعد1/وكٌل252305238

15000علً شحاده   اسماعٌل هٌاجنه متماعد1/وكٌل253305241

15000دمحم سالم فهٌد الجبور متماعد1/وكٌل254305242

15000جمال امناكد عوده الجبور متماعد1/وكٌل255305243

15000احمد دمحم نهار الشرعه متماعد1/وكٌل256305245

15000دمحم عبد الرحمن ثلٌج الشرعه متماعد1/وكٌل257305257

15000عاٌش محمود عاٌش مداهنه متماعد1/وكٌل258305260

15000خالد عبد العزٌز مفلح الدبابٌه متماعد1/وكٌل259305263

15000جهاد محمود حسٌن الجدوع متماعد1/وكٌل260305264

15000حمزه محمود دمحم ربابعه متماعد1/وكٌل261305265

15000عمر دمحم احمد الثلٌجً متماعد1/وكٌل262305268

15000خلدون دمحم فاٌز توبات متماعد1/وكٌل263305274

15000فادي عمر عوض ابو خٌط متماعد1/وكٌل264305275

15000عالء نواف نوري حجازي متماعد1/وكٌل265305278

15000حاتم محمود عوده الغوٌرٌن متماعد1/وكٌل266305289

15000حسٌن دمحم عبدالحافظ المساعفه متماعد1/وكٌل267305291

15000امجد دمحم عواد العموش متماعد1/وكٌل268305294

15000دمحم احمد خلف المرعان متماعد1/وكٌل269305297

15000حمدان مصلح دمحم العاللمه متماعد1/وكٌل270305299

15000هٌثم فؤاد بركات الزعبً متماعد1/وكٌل271305304

15000شحاه عبد هللا علً حتامله متماعد1/وكٌل272305310

15000خالد جمعه فالح الخوالده متماعد1/وكٌل273305320

15000ٌوسف خالد احمد الخطٌب متماعد1/وكٌل274305325

15000خالد علً حسٌن العرود متماعد1/وكٌل275305328

15000عمر محمود حسٌن العرود متماعد1/وكٌل276305329

15000عٌسى حسٌن فارس الرمضان متماعد1/وكٌل277305336

15000سالم مصلح علً الزعبً متماعد1/وكٌل278305338

15000عاٌد خالد مهٌزع  المساعٌد متماعد1/وكٌل279305343

15000خزاعً عبدهللا سالم شدٌفات متماعد1/وكٌل280305345
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15000حسٌن ممدوح فالح المناعسه متماعد1/وكٌل281305348

15000غالب عبدهللا همالن الفمهاء متماعد1/وكٌل282305349

15000جمعه عبد الرحٌم دمحم السلٌحات متماعد1/وكٌل283305353

15000امجدصبحً سعٌد ابو شهاب متماعد1/وكٌل284305356

15000خالد صالح دخٌل هللا الخالٌفه متماعد1/وكٌل285305360

15000فتحً دمحم عبد الجابر الدغٌمات متماعد1/وكٌل286305363

15000جعفر علً دمحم طاهات متماعد1/وكٌل287305372

15000جمال دمحم صالح بنً عٌسى متماعد1/وكٌل288305379

15000دمحم خلف سلمان سلٌمان متماعد1/وكٌل289305382

15000دمحم عباس خضر الطوالبه متماعد1/وكٌل290305383

15000محمود هانً سالم بنً حمدان متماعد1/وكٌل291305384

15000دمحم فرحان دمحم الجٌاتنه متماعد1/وكٌل292305389

15000دمحم علً منصور الشرمان متماعد1/وكٌل293305390

15000عبد الفتاح سالم محمود العثامٌن متماعد1/وكٌل294305395

15000جعفر جمٌل سعد المومنً متماعد1/وكٌل295305399

15000رائك عبدالمادر دمحم الشرمان متماعد1/وكٌل296305400

15000احمد دمحم عبد الكرٌم النواصره متماعد1/وكٌل297305406

15000زٌد خلف مصطفى المضاه متماعد1/وكٌل298305409

15000فراس احمد معٌن حراحشه متماعد1/وكٌل299305424

15000عوض علً عواد المساعٌد متماعد1/وكٌل300305430

15000رائد دمحم محمود شوالفه متماعد1/وكٌل301305432

15000داود عبد النعٌم سلٌمان الشرمان متماعد1/وكٌل302305433

15000هشام احمد ٌوسف بنً ٌاسٌن متماعد1/وكٌل303305440

15000عماد دمحم مرزوق الجرابده متماعد1/وكٌل304305447

15000مشهور خلٌف شفٌك الهواوشه متماعد1/وكٌل305305456

15000عمر عبد الكرٌم ابراهٌم مساعده متماعد1/وكٌل306305459

15000عبد هللا  خلٌل       مطلك      المزاٌده متماعد1/وكٌل307305461

15000عمر عبد المادر حموده الدغٌمات متماعد1/وكٌل308305465

15000دمحم سالم سلٌمان العبادي متماعد1/وكٌل309305472

15000بادي عبد الحمٌد دمحم فرٌحات متماعد1/وكٌل310305474

15000رعد موسى عبد المادر الخطباء متماعد1/وكٌل311305475

15000زاهر دمحم موسى العثامٌن متماعد1/وكٌل312305487

15000عادل فاضل ادٌب زاٌد متماعد1/وكٌل313305494

15000نذٌر احمد دمحم المومنً متماعد1/وكٌل314305506

15000احمد عبدالرحمن عوده خوالده متماعد1/وكٌل315305518

15000غالب احمد صالح بالونه متماعد1/وكٌل316305522
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15000دمحم جمال وادي العمري متماعد1/وكٌل317305524

15000معتز عبدهللا علً عبٌدات متماعد1/وكٌل318305531

15000شاكر تٌسٌر دمحم الخزاعله متماعد1/وكٌل319305536

15000وائل حسٌن ٌوسف الرشٌدات متماعد1/وكٌل320305541

15000سعود حمدان علً الزغول متماعد1/وكٌل321305554

15000اسماعٌل احمد عبد المادر مهنا متماعد1/وكٌل322306013

15000علً حمد سالم الحالٌبه متماعد1/وكٌل323313218

15000ابراهٌم سالم حمدان  البشابشه متماعد1/وكٌل324325864

15000خالد عمله سلمان الجحاوشه متماعد1/وكٌل325325865

15000وائل احمد عمله الملٌفً متماعد1/وكٌل326325868

15000احمد سالم سلٌمان الطوالبه متماعد1/وكٌل327325869

15000محمود فهد وراد  المساعٌد متماعد1/وكٌل328325871

15000فالح اعتٌك عواد المزنه متماعد1/وكٌل329325878

15000طٌار سعود حمدان الشرفات متماعد1/وكٌل330325880

15000علً هالل خلف الفاعوري متماعد1/وكٌل331325881

15000هادي لبالن مفضً الشرعه متماعد1/وكٌل332325883

15000عاٌد حمد دمحم العلٌمات متماعد1/وكٌل333325885

15000هالل علٌوي دمحم الشرابً متماعد1/وكٌل334325888

15000ناجً زعٌوط عوده الشرفات متماعد1/وكٌل335325890

15000حسن اعتٌك عواد السعٌدٌٌن متماعد1/وكٌل336325893

15000سامً ٌوسف احمد ابو لٌحه متماعد1/وكٌل337325895

15000امجد طاهر ٌوسف حماد متماعد1/وكٌل338330634

15000سلٌمان عاٌد سلٌمان بنً خالد متماعد1/وكٌل339340493

15000صالح خالد فارعوكٌل متماعد3405010

15000خالد احمد عمله ابو زٌتونوكٌل متماعد3416312

15000مالن متعب صبحً الشٌابوكٌل متماعد3426450

15000دمحم حماد عبد المجالًوكٌل متماعد3437064

15000رائد احمد فالح بنً ٌونسوكٌل متماعد34412277

15000صبحً دمحم عوض عالونهوكٌل متماعد34512640

15000عاٌد سلٌمان دمحم العموشوكٌل متماعد34612934

15000علً دمحم جمٌل الزعبًوكٌل متماعد34743872

15000دمحم عبد الرحمن دمحم ابو جماعهوكٌل متماعد348304314

15000صالح علً المطلك ابوغناموكٌل متماعد349304451

15000امجد لسٌم دمحم معابرهوكٌل متماعد350304622

15000دمحم عبدهللا احمد ابو رمانوكٌل متماعد351304642

15000دمحم راضً لاسم دلكًوكٌل متماعد352304647
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15000احمد دمحماحمد العوادوكٌل متماعد353304648

15000معتصم دمحم هانً موسى التمٌمًوكٌل متماعد354304650

15000شفٌك مصطفى عبدالمادر الزلٌلًوكٌل متماعد355304652

15000خلٌل دمحم ٌوسف الترنوكٌل متماعد356304653

15000احمد عبد المهدى على الختاتنهوكٌل متماعد357304655

15000تامر موسى عبد الكرٌم السواعٌروكٌل متماعد358304656

15000حازم علً مصطفى الهزاٌمهوكٌل متماعد359304667

15000ناجح احمد دمحم ابو علٌمهوكٌل متماعد360304669

15000صالح ٌوسف سلٌمان ابو هاللهوكٌل متماعد361304690

15000ولٌد ناٌف هزاع حتاملهوكٌل متماعد362304693

15000دمحم ابراهٌم محمود هزاٌمهوكٌل متماعد363304703

15000خالد حسن احمد حجازيوكٌل متماعد364304713

15000علً ابراهٌم دمحم السلٌحاتوكٌل متماعد365304719

15000مأمون علً عوض النعٌماتوكٌل متماعد366304721

15000نواف عبدالرحٌم دمحم المشاعلهوكٌل متماعد367304722

15000فارس علً ابراهٌم ابو العماشوكٌل متماعد368304729

15000فؤاد سالم السالم العمريوكٌل متماعد369304741

15000عمر دمحم عبدالرحمن الخطٌبوكٌل متماعد370304744

15000طالل خلٌل ٌوسف خشمانوكٌل متماعد371304749

15000دمحم سلٌم عٌسى المحاسنهوكٌل متماعد372304754

15000خالد سالم محمود التٌمهوكٌل متماعد373304760
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15000بالل مصطفى خالد بنً كنانهوكٌل متماعد374304784

15000حمد عبدالرحمن سالم احمدوكٌل متماعد375304786

15000بالل دمحم بدري الشبولوكٌل متماعد376304802

15000دمحم احمد سلٌمان طبشوكٌل متماعد377304809

15000عمر خلٌل ابدٌوي الكعابنهوكٌل متماعد378304816

15000احمد عبدهللا رشٌد البطاحوكٌل متماعد379304819

15000هشام حسن عمر الملكاويوكٌل متماعد380304823

15000ولٌد عبدهللا مبارن الجراحوكٌل متماعد381304828

15000امجد عبد هللا زٌدان المواضٌهوكٌل متماعد382304829

15000احمد دمحم حسٌن المصٌرٌنوكٌل متماعد383304836

15000امجد مرزوق دمحم المشالبهوكٌل متماعد384304861

15000عماد دمحم علً المحارٌكوكٌل متماعد385304880

15000شعالن عدنان عبدالرحمن لبالنوكٌل متماعد386304884

15000حسٌن سلٌمان صالح البلويوكٌل متماعد387304885

15000موسى دمحم عبدهللا الخطٌبوكٌل متماعد388304904

15000احمد فالح عاٌد الدغٌماتوكٌل متماعد389304906

15000سالم حسٌن خلٌل الزرٌمًوكٌل متماعد390304909

15000حاتم ابراهٌم احمد الحرازنهوكٌل متماعد391304947

15000مروان حسن علً العتوموكٌل متماعد392304952

15000عماد احمد سالم المرالهوكٌل متماعد393304967

15000جازي رعد سراح الشرفاتوكٌل متماعد394304988

15000نصر عبد هللا خمٌس الكفٌريوكٌل متماعد395305009

15000فٌصل زٌدان طحٌمر المسٌبوكٌل متماعد396305019

15000فارس خالد حسٌن حٌاصاتوكٌل متماعد397305025

15000نزٌه موسى فالح البداٌنهوكٌل متماعد398305031

15000ثائر عوده دمحم بواعنهوكٌل متماعد399305034

15000ٌوسف محمود توفٌك هلٌلوكٌل متماعد400305037

15000خلدون مد هللا عبد الحمٌد الذنٌباتوكٌل متماعد401305038

15000حابس دمحم حسن المرعًوكٌل متماعد402305039

15000طارق ٌوسف دمحم ابو فناروكٌل متماعد403305047

15000عامر احمد عاٌد الدراٌسهوكٌل متماعد404305063

15000علً دمحم طالق المناظرهوكٌل متماعد405305071

15000فراس عناد عبد الحفٌظ الشوفٌٌنوكٌل متماعد406305087

15000ٌاسر دمحم فضٌل فرٌحاتوكٌل متماعد407305096

15000عمر عبدالفتاح دمحم المبالنوكٌل متماعد408305097

15000علً سالم خلٌفه العشٌباتوكٌل متماعد409305098
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كانون
اول

15000دمحم عبد الرحٌم عبد  الرحمن الرعودوكٌل متماعد410305100

15000احمد عواد فٌاض العظاماتوكٌل متماعد411305101

15000صالح عٌاده سالم الطوافشهوكٌل متماعد412305102

15000هانً محسن غٌث المشالبهوكٌل متماعد413305109

15000منٌر دمحم حسٌن بنً ٌونسوكٌل متماعد414305114

15000عبد هللا دمحم رضوان الفالحوكٌل متماعد415305120

15000خالد ابراهٌم دمحم العرجانًوكٌل متماعد416305125

15000دمحم ٌوسف سالم عرلانوكٌل متماعد417305126

15000علً سالمه ثلجً العمرٌٌنوكٌل متماعد418305131

15000جهاد عبد الحمٌد عاٌد الدغٌماتوكٌل متماعد419305139

15000زهٌر دمحم عبد الرحمن ابو زٌتونوكٌل متماعد420305141

15000دمحم حمد عٌسى المناصٌروكٌل متماعد421305142

15000محمود سلٌمان حمدان الٌتمانوكٌل متماعد422305146

15000محمود خالد هارون المشاعلهوكٌل متماعد423305151

15000ٌوسف صالح محمود بنً ٌاسٌنوكٌل متماعد424305156

15000فراس دمحم سلٌمان عبد الهاديوكٌل متماعد425305171

15000خالد عبد االله عوض الرفاعًوكٌل متماعد426305174

15000عبد هللا حمد احمد الشباطاتوكٌل متماعد427305188

15000عدنان نمر ابراهٌم الحرٌريوكٌل متماعد428305195

15000منتصر دمحم حمد نصٌروكٌل متماعد429305206

15000عمر عاطف علً العمريوكٌل متماعد430305208

15000سلٌمان سالم حامد العصٌفاتوكٌل متماعد431305209

15000صدام صالح علً ابوالفولوكٌل متماعد432305214

15000عالء حمد حسٌن فطٌماتوكٌل متماعد433305216

15000اسماعٌل طالق ارجٌان الخنازرهوكٌل متماعد434305223

15000دمحم ٌحٌى ابراهٌم المزاٌدهوكٌل متماعد435305239

15000جهاد ذٌب دمحم الدغٌماتوكٌل متماعد436305250

15000دمحم ٌونس اروٌك ابو ناديوكٌل متماعد437305277

15000احمد عواد سلٌمان الشرعهوكٌل متماعد438305284

15000صبحً علً دمحم المرعانوكٌل متماعد439305292

15000سلمان ضٌف هللا سلٌمان الغوٌرٌنوكٌل متماعد440305296

15000اسامه حسٌن ثلجً الدحٌاتوكٌل متماعد441305305

15000ناصر عبد العزٌز مسلم الدباٌبهوكٌل متماعد442305306

15000احمد علً راشد مرشدوكٌل متماعد443305312

15000ماجد سلطان جدوع السرحانوكٌل متماعد444305337

15000محمود عٌسى محمود جٌتوكٌل متماعد445305339
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شهر
كانون
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15000حابس بركات عبد الحفٌظ الشوفٌٌنوكٌل متماعد446305347

15000ركان ٌوسف نجم المبالنوكٌل متماعد447305352

15000احمد عوض احمد النعانعهوكٌل متماعد448305359

15000بالل احمد حسن ابو زٌتونهوكٌل متماعد449305364

15000عصام مطر عبد الرحمن الرهاٌفهوكٌل متماعد450305366

15000رافت دمحم عوض العمريوكٌل متماعد451305370

15000مازن دمحم احمد السرحانوكٌل متماعد452305380

15000عمر دمحم خلف الحجازاتوكٌل متماعد453305381

15000رضوان احمد مظعان خوالدهوكٌل متماعد454305386

15000حسٌن سلٌمان سالم العواسا النجاداتوكٌل متماعد455305387

15000دمحم صالح مصطفى بنً ٌاسٌنوكٌل متماعد456305388

15000ٌحٌى ناصر بركات مبارنوكٌل متماعد457305391

15000هانً مرزوق سلٌمان النعٌماتوكٌل متماعد458305392

15000رٌمون رٌاض حسن الدمحموكٌل متماعد459305394

15000اٌمن دمحم احمد عبٌداتوكٌل متماعد460305401

15000محمود حسٌن عبد المادر عنانزهوكٌل متماعد461305403

15000علً احمد ممبل الهالالتوكٌل متماعد462305421

15000هانً عطا احمد الغدٌروكٌل متماعد463305427

15000بالل عوض موسى الزغولوكٌل متماعد464305435

15000صاٌل حمد علً الشرعهوكٌل متماعد465305445

15000خالد دمحم ممبول الخوالدهوكٌل متماعد466305446

15000سمٌر دمحم علً المومنًوكٌل متماعد467305458

15000اٌمن احمد علً المضاهوكٌل متماعد468305460

15000سائد خضر سلٌمان الشوحهوكٌل متماعد469305467

15000منذر مصطفى سالم مومنًوكٌل متماعد470305471

15000معن دمحم احمد بنً عٌسىوكٌل متماعد471305473

15000صادق دمحم احمد البشاٌره  الزٌدانٌنوكٌل متماعد472305480

15000مالن حمد ناٌف العنانزهوكٌل متماعد473305483

15000وصفً سلٌمان شتٌوي عملهوكٌل متماعد474305495

15000احمد خلٌفه سلٌم الرواشدهوكٌل متماعد475305514

15000صالح الدٌن عبدالكرٌم سلٌمان الحرٌراتوكٌل متماعد476305529

15000احمد سالم مطر الحراحشهوكٌل متماعد477305535

15000حسٌن احمد موسى الخوالدهوكٌل متماعد478305538

15000دمحم عبد المهدي دمحم الرحٌباويوكٌل متماعد479305540

15000مالن محمود احمد طوالبهوكٌل متماعد480305561

15000ملن سلطان منصور الرشٌداتوكٌل متماعد481305562
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15000عبدالنور عبدهللا دمحم المساعٌدوكٌل متماعد482325862

15000ناجح طالب زعل الدهاموكٌل متماعد483325870

15000عبد هللا ارحٌل سالم ارشٌدوكٌل متماعد484325877

15000خالد عٌد جمعه المواصنهوكٌل متماعد485325879

15000البال حسٌن عواد الشٌاب متماعد1/رلٌب48612278

15000فرج شاتً سعد البالونه متماعد1/رلٌب487143166

15000سعد حمدان علً الدهام متماعد1/رلٌب488251579

15000احمد دمحم ٌوسف العتوم متماعد1/رلٌب489262587

15000عثمان محمود مفلح الحامد متماعد1/رلٌب490304053

15000عبدالكرٌم خالد عبدالكرٌم حلوش متماعد1/رلٌب491304630

15000امجد عاطف عاٌد الزعبً متماعد1/رلٌب492304632

15000جمال عبدالكرٌم دمحم العلٌمات متماعد1/رلٌب493304657

15000ناصر خلٌفه مطلك الحراحشه متماعد1/رلٌب494304702

15000دمحم ادٌب سلٌم الحجازات متماعد1/رلٌب495304708

15000جعفر ٌوسف ابراهٌم مٌاس متماعد1/رلٌب496304742

15000مراد بدر ابراهٌم الجناٌده متماعد1/رلٌب497304743

15000راتب حسٌن شنوان الخماٌسه متماعد1/رلٌب498304782

15000مطٌع دمحم ٌونس جراح متماعد1/رلٌب499304785

15000ناجح غازي مناور الماسم متماعد1/رلٌب500304799

15000دمحم فوزي عبدالعزٌز الطعانً متماعد1/رلٌب501304813

15000وصفً دمحم ضٌف هللا العوران متماعد1/رلٌب502304814

15000دمحم فوزي دمحم خصاونه متماعد1/رلٌب503304826

15000تحسٌن دمحم عبد الدبوبً متماعد1/رلٌب504304841

15000اسعد رضى موسى موسى متماعد1/رلٌب505304844

15000خالد دمحم كرٌم الشوابكة متماعد1/رلٌب506304868

15000دمحم روٌعً موسى المواشمه متماعد1/رلٌب507304891

15000فتحً احمد عوده الدغٌمات متماعد1/رلٌب508304903

15000علً عبد هللا  عبد العزٌز الحمد ون متماعد1/رلٌب509304905

15000جودت شفٌك موسى الشدٌفات متماعد1/رلٌب510304912

15000سلمان مفضً حمدان الممول متماعد1/رلٌب511304913

15000احمد عبداللطٌف دمحم بنً عامر متماعد1/رلٌب512304915

15000احمد عبد هللا دمحم العنانبه متماعد1/رلٌب513304956

15000طاهر محمود دمحم السلٌحات متماعد1/رلٌب514304975

15000ولٌد خلف سلٌمان الحسبان متماعد1/رلٌب515305000

15000هاٌل عبد موسى الحالبٌه متماعد1/رلٌب516305048

15000ناٌل ناصر موسى حمدان متماعد1/رلٌب517305065
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15000دمحم احمد محمود الزغول متماعد1/رلٌب518305067

15000صالح علً كاٌد الرواشده متماعد1/رلٌب519305085

15000زكرٌا سلٌمان محمود خطاطبه متماعد1/رلٌب520305111

15000عبد هللا لاسم احمد جلهم متماعد1/رلٌب521305117

15000عبد السالم مناور عبد الرحمن الشوفٌن متماعد1/رلٌب522305136

15000انور حمد عبدهللا ابوحرٌد متماعد1/رلٌب523305140

15000نزار عٌسى خلٌف الخرشه متماعد1/رلٌب524305187

15000دمحم محمود دمحم الشرادله متماعد1/رلٌب525305228

15000خالد عطاهللا عواد الشدٌفات متماعد1/رلٌب526305229

15000عبد النور علً عبد الرحمن لبالن متماعد1/رلٌب527305247

15000خالد سعد دمحم المصالٌخ متماعد1/رلٌب528305252

15000اكرم مصلح سلمً الدباٌبه متماعد1/رلٌب529305279

15000عبد الرحمن عوده جوٌعد المشالبه متماعد1/رلٌب530305281

15000رائد كرٌم مطر الدرابسه متماعد1/رلٌب531305283

15000علً ٌوسف احمد الزغول متماعد1/رلٌب532305285

15000مروان ٌوسف احمد المناصٌر متماعد1/رلٌب533305286

15000فاٌز موسى ذٌب العموش متماعد1/رلٌب534305298

15000دمحم مصطفى علً ربابعه متماعد1/رلٌب535305303

15000ٌزن دمحم عبد الغنً العثامنه متماعد1/رلٌب536305317

15000عبد الحمٌد عاٌد ساري السرحان متماعد1/رلٌب537305330

15000دمحم بشٌر عواد بنً خالد متماعد1/رلٌب538305331

15000سعد جمعه جباره الشماالت متماعد1/رلٌب539305332

15000عاٌد حمد العاٌد ابو خضر متماعد1/رلٌب540305423

15000دمحم محمود احمد عبده متماعد1/رلٌب541305434

15000دمحم عبد هللا نهار الناطور متماعد1/رلٌب542305436

15000حاتم عواد ساري السرحان متماعد1/رلٌب543305439

15000صمر خلف دمحم السلٌمات متماعد1/رلٌب544305448

15000عمر احمد صبحً سنمر متماعد1/رلٌب545305451

15000دمحم علٌان دمحم بنً نعٌم متماعد1/رلٌب546305496

15000نٌبل خلف طولان العنزي متماعد1/رلٌب547305537

15000علً حمد سلٌمان المعالله متماعد1/رلٌب548305547

15000دمحم خلٌل دمحم العونه متماعد1/رلٌب549305552

15000باسل خلٌف دمحم الجبور متماعد1/رلٌب550305557

15000دمحم فرحان عمٌل الشلول متماعد1/رلٌب551305559

15000فؤاد تركً سالمه االغواترلٌب متماعد5526667

15000دمحم جمٌل دمحم المصالحهرلٌب متماعد5538894
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15000دمحم نواف منصور عبٌداترلٌب متماعد55410333

15000معمر دمحم هوٌمل الهلولرلٌب متماعد55543317

15000عماد سعد حسٌن النعٌمًرلٌب متماعد55648786

15000دمحم عبد الحمٌددمحم الدٌاراترلٌب متماعد557283806

15000دمحم محمود مفلح الجراحرلٌب متماعد558304654

15000ولٌد ماجد كرٌم الدردوررلٌب متماعد559304745

15000حاتم فرحان احمد المشاعلهرلٌب متماعد560304850

15000ممدوح احمد حامد الفشٌكاترلٌب متماعد561304864

15000حسام اٌوب سلٌمان ابو لٌلرلٌب متماعد562304877

15000دمحماٌوب حمٌدانرلٌب متماعد563304890

15000نصري سمٌح سلٌم المومنًرلٌب متماعد564304919

15000خالد حمٌد موسى النعٌماترلٌب متماعد565304921

15000كمال محمود عبدهللا السٌوفرلٌب متماعد566304970

15000رأفت خالد محمود سواعًرلٌب متماعد567304980

15000نضال موسى سلٌمان الخوالدهرلٌب متماعد568305002

15000باسل دمحم سعٌد عبدالمادر المٌامرلٌب متماعد569305051

15000رامً احمد محمود الدغٌماترلٌب متماعد570305076

15000مخلد علً مفلح الغلٌالترلٌب متماعد571305201

15000فرٌد سعٌد علً هندررلٌب متماعد572305266

15000حسن حسٌن مصطفى الصماديرلٌب متماعد573305293

15000عبد هللا ابراهٌم حسٌن الشدٌفاترلٌب متماعد574305333

15000عبد هللا عبد الفتاح نهار الحجاجرلٌب متماعد575305419

15000صالح سالمه ذعار الكعابنهرلٌب متماعد576305420

15000خهاد لوٌدر عمله الخنازرهرلٌب متماعد577305444

15000سعدالدٌن محمود حسن الزغولرلٌب متماعد578305502

15000عبد السالم ٌحٌى عوضرلٌب متماعد579305539

15000زٌد فالح حسن الزبونرلٌب متماعد580305581

15000خلف عطا خلف الزعبًرلٌب متماعد581325863

عرٌف شهٌد582301996

عبد الحافظ حسن عبد الحافظ 

15000الذٌابات

15000صدام حسٌن دمحم معروف المدادحهعرٌف متماعد583273945

15000علً عبد عبد هللا الجحاوشهعرٌف متماعد584304683

15000دمحم خلٌل ابراهٌم الهنداويعرٌف متماعد585304700

15000فالح سلٌمان فالح الربٌعاتعرٌف متماعد586304715
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15000فراس طاٌل سلٌمان االحمدعرٌف متماعد587304929

15000احمد صبحً خلٌل الجمالعرٌف متماعد588305029

15000احمد دمحم فالح عٌطانعرٌف متماعد589305218

15000عامر دمحم محسن الشبولعرٌف متماعد590305246

15000سامً حسن عبدالرحمن بنً دومًعرٌف متماعد591305254

15000موسى ابراهٌم احمد علٌانعرٌف متماعد592305318

15000مسعود احمد موسى داودعرٌف متماعد593305324

15000ماجد سلٌمان علً ربابعهعرٌف متماعد594305555

15000عمار سعاده سلٌمان خماٌسه شهٌد1/جندي595499206

15000نعام دمحم احمد عنانزهجندي متماعد596292746

15000رعد علً عطا هللا بنً حمدعرٌف متماعد597465322


