



2023/دفعة
شهر
كانون
ثاني

قيمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل
15000محمد غصاب مسلم الكرازنهرائد متقاعد146233

15000خوله موسى سالم الجرابعهرائد متقاعد250798

15000عمر سعد محمد عبيداترائد متقاعد342161

15000محمد عبدهللا علي العلينقيب متقاعد452417

15000عيسى عبد الفتاح علي الدقاقنقيب متقاعد542242

15000محفوظ احمد فالح الجراحنقيب متقاعد655967

15000ايمن حامد عطاهللا الموانيس متقاعد1/مالزم71568

15000منذر عيسى عبدالكريم السواعير متقاعد1/مالزم81572

15000خالد احمد موسى الفليحات متقاعد1/مالزم91575

15000منير حسن احمد الطراونه متقاعد1/مالزم101576

15000رسمي محمود هندي النجادات متقاعد1/مالزم111577

15000احمد ابراهيم حسن الرحيل متقاعد1/مالزم121609

15000جميل ضيف هللا هالل الرحال متقاعد1/مالزم131611

15000رائد احمد حسن شقيرات متقاعد1/مالزم141612

15000طايل حميد مصلح الدهامشه متقاعد1/مالزم151615

15000حسن عبدالحميد محمود الخوالده متقاعد1/مالزم161616

15000غالب فاهد احمد المحاميد متقاعد1/مالزم171620

15000مامون محمد عبدالرزاق ابو رمان متقاعد1/مالزم181621

15000رياض ياسين عبدهللا الزعبي متقاعد1/مالزم191626

15000مناور خالد سالم الشبلي متقاعد1/مالزم201628

15000احمد موسى طاهر حسن متقاعد1/مالزم211629

15000علي جبريل حمد عيال سلمان متقاعد1/مالزم221630

15000احمد سالم منيزل السليحات متقاعد1/مالزم231632

15000راجح علي عمر الشخانبه متقاعد1/مالزم241633

15000سالمه علي حمدان الرواحنه متقاعد1/مالزم251634

15000زهير حمدان قطيش بني خالد متقاعد1/مالزم261635

15000محمد محمود محمد  بني عطا متقاعد1/مالزم271645

15000عالء الدين صالح محمد الصالحات متقاعد1/مالزم281647

15000فيصل محمد سالم صالح متقاعد1/مالزم291648

15000عبدهللا محمود عبدهللا ابوجبل متقاعد1/مالزم301649

15000عبد الكريم صالح مرار الغويري متقاعد1/مالزم311653

15000اسماعيل دخل هللا عليان القطيفان متقاعد1/مالزم321654

15000محمدنور عبدالمحسن حسين ربابعة متقاعد1/مالزم331657

15000عادل عطا هللا ناصر الشرعه متقاعد1/مالزم341658

15000حسن عبدهللا عبدالمهدي الجعارات متقاعد1/مالزم351659

15000ايمن كايد مبارك الرعود متقاعد1/مالزم361660

بسم هللا الرحمن الرحيم
يتعلــق بصنـدوق االسكــان العسكــــري (569)اعــالن رقــم 

مديرية مؤسسة االسكان واالشغال العسكرية بأن الضباط / الجيش العربي-  تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة االردنية

(الخاص باالفـــــــــــراد )  وضباط الصف واالفراد المذكورين تالياً قد استحقوا قرض من صندوق االسكان العسكــــــــــري

  لمتابعة الموقع االلكتروني للقوات  المسلحه االردنيـــــه وموقع مديرية مؤسسه االسكان العسكريه لمعرفه االسمــــاء 

.  المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم الى بنك القاهره عمان 






2023/دفعة
شهر
كانون
ثاني

15000نواف محمد شحاده الجعارات متقاعد1/مالزم371661

15000محمد احمد سليمان الدبوبي متقاعد1/مالزم381662

15000سميح خليف مغير الشخاتره متقاعد1/مالزم391665

15000سالم ابراهيم سالم السالمات متقاعد1/مالزم401668

15000احمد عبدهللا احمد العوامله متقاعد1/مالزم411671

15000فتحي محمد جبر وردات متقاعد1/مالزم421673

15000زيد نايف يوسف المعايطه متقاعد1/مالزم431674

15000زكي مفلح موسى النعيمي متقاعد1/مالزم441675

15000زهران محمد مطر المواجده متقاعد1/مالزم451677

15000غالب ابراهيم اسحيمان الزيدانين متقاعد1/مالزم461679

15000محمد علي مفلح الحوارنه متقاعد1/مالزم471685

15000محمد احمد توفيق النجار متقاعد1/مالزم481688

15000باسم احمد سالم بني مخزوم متقاعد1/مالزم491689

15000احمد غازي محمد المساعيد متقاعد1/مالزم501690

15000زياد محمد رجا السواعده متقاعد1/مالزم511691

15000بالل محمد فارع الحاج متقاعد1/مالزم521692

15000فايز خالد احمد الزيادات متقاعد1/مالزم531694

15000امين عبدالحافظ عبدالقادر الرماضنه متقاعد1/مالزم541695

15000بكر طاهر حامد العمري متقاعد1/مالزم551698

15000مصطفى سليم مصطفى الشويات متقاعد1/مالزم561699

15000فارس محمد خلف العبدهللا متقاعد1/مالزم571700

15000عبد الكريم منير عبد الكريم العتوم متقاعد1/مالزم581701

15000تيمور مفضي شالش الشرفات متقاعد1/مالزم591703

15000مراد عبدهللا حمدهللا الزعبي متقاعد1/مالزم601705

15000فرحان سليمان محمود بكار متقاعد1/مالزم611706

15000نعيم عبدهللا خلف الهريشات متقاعد1/مالزم621711

15000نزار فالح دروبي المعايطه متقاعد1/مالزم631712

15000ياسين محمد ياسين الزعبي متقاعد1/مالزم641715

15000خالد محمود علي العموش متقاعد1/مالزم651719

15000فارس حسين محمد الشويات متقاعد1/مالزم661720

15000عماد نايف قاسم العوامله متقاعد1/مالزم671721

15000خالد ياسين عوده هللا الزيدانين متقاعد1/مالزم681723

15000حازم صالح خليل المعايطه متقاعد1/مالزم691724

15000احمد سلطي عبدهللا الشلول متقاعد1/مالزم701733

15000عزام محمود فالح بني عيسى متقاعد1/مالزم711735

15000احمد جريد مصطفى الحناقطه متقاعد1/مالزم721741

15000عبد هللا تركي عبد هللا الطروانه متقاعد1/مالزم731888

15000خالد طه عوض درابسه متقاعد1/مالزم7418808

15000خالد مصطفى عبد الوالي الزريقات متقاعد1/مالزم7518809

15000باسم عمر سليمان بدران متقاعد1/مالزم7618810

15000محمد حسين احمد ارشيدات متقاعد1/مالزم7718811

15000سالم فاضي سالم عمرو متقاعد1/مالزم7818813

15000معن تركي سليمان العقرباوي متقاعد1/مالزم7918814
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15000زيدون مصطفى محمد حوامده متقاعد1/مالزم8018815

15000سليمان علي ابراهيم الحداريس الهالالت متقاعد1/مالزم8118819

15000محمود محمد سليم شطناوي متقاعد1/مالزم8218820

15000احمد نايف حميدان البشايره متقاعد1/مالزم8318822

15000بكر احمد ابديوي درادكه متقاعد1/مالزم8418823

15000معاذ محمد خير سعيد عطيات متقاعد1/مالزم8518825

15000بسام جمال احمد الزعبي متقاعد1/مالزم8618826

15000موسى محمد علي طلب المعايطه متقاعد1/مالزم8718827

15000محمد فهد محمد الجراح متقاعد1/مالزم8818829

15000جعفر عوده احمد خوالده متقاعد1/مالزم8918830

15000عبدهللا جودت خليل حموري متقاعد1/مالزم9018831

15000رائد موسى عطيه عبابنه متقاعد1/مالزم9118832

15000محمود احمد محمد الجمل متقاعد1/مالزم9218834

15000سهم عبدالرحيم سلمان المرازقه متقاعد1/مالزم9318836

15000سرحان محمد مقبل ابو عكليك متقاعد1/مالزم9418838

15000يحيى صالح فالح العموش متقاعد1/مالزم9518839

15000شوكت ضيف هللا صالح درادكه متقاعد1/مالزم9618840

15000عمر محمد زايد البصراويه متقاعد1/مالزم9718841

15000مهند موسى محمد مومني متقاعد1/مالزم9818843

15000ناصر موسى مكازي السليحات متقاعد1/مالزم9918846

15000امين عبدالمحسن محمد الصمادي متقاعد1/مالزم10018847

15000محمد ضيف هللا محمد المومني متقاعد1/مالزم10118849

15000سمير صالح عبدالفتاح العدوان متقاعد1/مالزم10218850

15000عبدالوهاب اشتيان الفي الخرشه متقاعد1/مالزم10318851

15000محمود خالد خلف البطاينه متقاعد1/مالزم10418852

15000محمود محمد منور الخوالده متقاعد1/مالزم10518853

15000حسن بسام محمود بني يونس متقاعد1/مالزم10618854

15000خالد برجس سليمان السميرات متقاعد1/مالزم10718855

15000جعفر محمود محمد غرايبه متقاعد1/مالزم10818857

15000عبيد عبيد هللا سالمه القراله متقاعد1/مالزم10918858

15000نضال حمد عقاب ابو طافش متقاعد1/مالزم11018859

15000عصام جميل ابراهيم المرافي متقاعد1/مالزم11118863

15000بشار محمد محمود الرصاصي متقاعد1/مالزم11218864

15000عواد سالمه فرحان المشاقبه متقاعد1/مالزم11318865

15000عمر حامد حمد المواجده متقاعد1/مالزم11418870

15000خالد شفيق محمد بني عمر متقاعد1/مالزم11518871

15000مهند جميل حسين العتوم متقاعد1/مالزم11618872

15000هاني احمد محمد الخطيب متقاعد1/مالزم11718874

15000عواد مرزوق محمد النعيمات متقاعد1/مالزم11818875

15000مؤيد ماجد محمود قرشي متقاعد1/مالزم11918877

15000برجس جمعه خليف الشوره متقاعد1/مالزم12018878

15000خلدون سليمان عبدالمحسن محاسنه متقاعد1/مالزم12118879

15000خالد عبد هللا جابر الزواهره متقاعد1/مالزم12218880
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15000علي موسى يوسف عمايره متقاعد1/مالزم12318881

15000منير جاسر طخشون القواسمه متقاعد1/مالزم12418883

15000بسام عواد منصور المسيب متقاعد1/مالزم12518884

15000علي عبدهللا فالح الصعوب متقاعد1/مالزم12618885

15000نايف ضيف هللا ارشيد الخزاعله متقاعد1/مالزم12718886

15000محمود عوده حميدي الشبيالت متقاعد1/مالزم12818887

15000باسم عواد رجا هللا الجعافره متقاعد1/مالزم12918888

15000يحيى مزلوه عبدهللا العدينات متقاعد1/مالزم13018890

15000عبدالمهدي محمد عبدالمهدي الضميدات متقاعد1/مالزم13118892

15000نور الدين عبد الحميد موسى البكور متقاعد1/مالزم13218893

15000محمد احمد عواد العوامله متقاعد1/مالزم13318894

15000اسماعيل  عبد هللا اسماعيل المحادين متقاعد1/مالزم13418897

15000ابراهيم حسين علي الشرفات متقاعد1/مالزم13518899

15000خالد عطا هللا مبروك الصرايره متقاعد1/مالزم13618902

15000فراس احمد عبدالغني الختاتنه متقاعد1/مالزم13718904

15000احمد جميل مسلم الختاتنه متقاعد1/مالزم13818905

15000يوسف عبدالعزيز عبدهللا القيسي متقاعد1/مالزم13918906

15000محمد رجا صالح الشقور متقاعد1/مالزم14018908

15000محمد جبريل عبد الوالي المزايده متقاعد1/مالزم14118909

15000يونس عبد الهادي عايد الخاليله متقاعد1/مالزم14218910

15000علي عبدالرحيم ارشود الخاليله متقاعد1/مالزم14318911

15000خالد يوسف فرحان العتوم متقاعد1/مالزم14418912

15000ربيع سليمان عبدالقادر الزواهرة متقاعد1/مالزم14518913

15000خالد سليمان حماد العطيوي متقاعد1/مالزم14618914

15000خليل شبيب يوسف شتيوي متقاعد1/مالزم14718916

15000اسامه محمد رفيفه الهباهبه متقاعد1/مالزم14818917

15000ابراهيم محمد خليل الشمايله متقاعد1/مالزم14918918

15000خالد توفيق دويله العمايره متقاعد1/مالزم15018919

15000رياض موسى سالم النجادا متقاعد1/مالزم15118921

15000علي عطا خلف الحمدان متقاعد1/مالزم15218922

15000فيصل سليمان مفلح النعيمات متقاعد1/مالزم15318923

15000محمد يوسف عبد هللا العشران متقاعد1/مالزم15418925

15000رعد احمد سالمه النعيمات متقاعد1/مالزم15518928

15000حمد حسين محمد النعيمات متقاعد1/مالزم15618930

15000اسامه محمد عبد الحميد العمرات متقاعد1/مالزم15719075

15000عمر سالم محمد الفريحات متقاعد1/مالزم15819078

15000خالد حسين مطر اقنيص متقاعد1/مالزم15919079

15000نايف عوض ابراهيم الليمون متقاعد1/مالزم16019080

15000حمزه سليمان حمود الصرايره متقاعد1/مالزم16119081

15000ابراهيم علي خميس المرافي متقاعد1/مالزم16219082

15000محمد خلف عبد العجارمه متقاعد1/مالزم16319083

15000رائد اسماعيل محمد الحوامده متقاعد1/مالزم16419084

15000محمد محمود عبدهللا السعيد متقاعد1/مالزم16519085
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شهر
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15000عدنان حسن بخيت الخزاعله متقاعد1/مالزم16619087

15000خليل محمد ندى الخزون متقاعد1/مالزم16719088

15000عبد الحميد عبد اللطيف محمد الفاعوري متقاعد1/مالزم16819089

15000محمد علي خلف الحماد متقاعد1/مالزم16919090

15000علي حمود عطنان المناعسه متقاعد1/مالزم17019091

15000عثمان محمد مصطفى العمايره متقاعد1/مالزم17119096

15000عماد ابراهيم عبد النبي الهباهبه متقاعد1/مالزم17219100

15000فريد محمد تركي الجراح متقاعد1/مالزم17319102

15000محمود مضحي سليمان النعيمات متقاعد1/مالزم17419103

15000محمد احمد عبدالمحسن رواشده متقاعد1/مالزم17519105

15000جمال حسن عايد النعيمي متقاعد1/مالزم17619106

15000ايمن عبد هللا عبد الرحيم  العسولي متقاعد1/مالزم17719109

15000حسن عبد الكريم هاجس الحجاج متقاعد1/مالزم17819110

15000حسين احمد مصطفى الصمادي متقاعد1/مالزم17919113

15000خلدون رزق خليل الفي متقاعد1/مالزم18019115

15000اكرم كامل حسن الخصيالت متقاعد1/مالزم18119116

15000رياض عواد فويران الدحدل متقاعد1/مالزم18219117

15000اشرف بركات مثقال الفقهاء متقاعد1/مالزم18319118

15000وسام احمد ابراهيم الصمادي متقاعد1/مالزم18419119

15000صبري علي عيد الخوالده متقاعد1/مالزم18519125

15000موفق نصر عواد المشاقبه متقاعد1/مالزم18619126

15000اشرف احمد حسن وشاح متقاعد1/مالزم18719128

15000عمر خالد حسن الصمادي متقاعد1/مالزم18819129

15000قيس تركي حمد المحاسنه متقاعد1/مالزم18919130

15000نضال نايف عبد القادر مشاعره متقاعد1/مالزم19019131

15000فهد فالح عفنان المطارنه متقاعد1/مالزم19119133

15000عادل درويش جديع الخشمان متقاعد1/مالزم19219135

15000جالل عبد هللا عبد الفتاح المهيرات متقاعد1/مالزم19319136

15000عمر عبدهللا احمد الجرايره متقاعد1/مالزم19419138

15000نضال محمود يوسف الشوابكه متقاعد1/مالزم19519139

15000عدنان ناظم محمد الشرمان متقاعد1/مالزم19619140

15000زياد محمود احمد العموش متقاعد1/مالزم19719142

15000عماد احمد عبدالرحيم الخاليله متقاعد1/مالزم19819143

15000ايمن حمود خلف السليحات متقاعد1/مالزم19919145

15000محمد خلف نهار الهدبان متقاعد1/مالزم20019148

15000عبدالكريم عيد نايف بني هاني متقاعد1/مالزم20119149

15000بدر فالح محمود المناعسه متقاعد1/مالزم20219150

15000اشرف عبد الرحيم محمد الشوابكه متقاعد1/مالزم20319151

15000نضال احمد فهاد الغنانيم متقاعد1/مالزم20419152

15000محمد نصار محمد العمري متقاعد1/مالزم20519154

15000هاشم محمد سليمان الوريكات متقاعد1/مالزم20619155

15000نصر محسن عجاج المشاقبه متقاعد1/مالزم20719156

15000عماد عبد الكريم خير هللا القضاه متقاعد1/مالزم20819157
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شهر
كانون
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15000سليمان خليف حسين الهواش متقاعد1/مالزم20919158

15000محمد رشيد صايل المشاقبه متقاعد1/مالزم21019159

15000عمر محمد حسين فطيمات متقاعد1/مالزم21119160

15000عمر  شالش جريد عبيدات متقاعد1/مالزم21219161

15000يحيى حمد بخيت المحافظه متقاعد1/مالزم21319162

15000محمد هاني محمد البواعنه متقاعد1/مالزم21419163

15000انور قسيم خلف العزي متقاعد1/مالزم21519165

15000عبدهللا محمود سرور عليمات متقاعد1/مالزم21619166

15000حامد سالمه خلف الغويري متقاعد1/مالزم21719168

15000ممدوح علي محمد بني مصطفى متقاعد1/مالزم21819169

15000امين احمد محمد الشطي متقاعد1/مالزم21919173

15000يحيى ضيف هللا محمد الحنيطي متقاعد1/مالزم22019174

15000وائل حسين علي عبيدات متقاعد1/مالزم22119179

15000علي سالم سلمان المطرمي متقاعد1/مالزم22219180

15000ضيف هللا فياض علي الربعات متقاعد1/مالزم22319182

15000عماد محمد ابراهيم شعبان متقاعد1/مالزم22419194

15000احمد علي عمر الشرمان متقاعد1/مالزم22519195

15000محمد علي حمد الزعبي متقاعد1/مالزم22619196

15000محمد علي حمود  الحماد متقاعد1/مالزم22719197

15000نضال حسن محمد السميرات متقاعد1/مالزم22819199

15000محمد غالب عقله رواشده متقاعد1/مالزم22919200

15000انيس يوسف ابراهيم العلي متقاعد1/مالزم23019202

15000سلطان عبد هللا كريم الخوالده متقاعد1/مالزم23119205

15000فراس حسن مصطفى سواعي متقاعد1/مالزم23219206

15000عمر قسيم خلف العزي متقاعد1/مالزم23319207

15000احمد محمد احمد المومني متقاعد1/مالزم23419210

15000ماهر محمد رجا المزاوده متقاعد1/مالزم23519211

15000عثمان صالح فارس المعايطه متقاعد1/مالزم23619212

15000رياض صادق رجا الناصر متقاعد1/مالزم23719213

15000مالك عبد المعطي سليمان العرمان متقاعد1/مالزم23819214

15000اشرف عبدالكريم سالم الموانيس متقاعد1/مالزم23919215

15000سعود حامد محمد المحارمه متقاعد1/مالزم24019218

15000عبدالحميد يحيى علي الصوالحه متقاعد1/مالزم24119222

15000عوض شاهر علي الصرايره متقاعد1/مالزم24219225

15000رمزي عبدالحافظ عليان المطلق متقاعد1/مالزم24319226

15000حازم اكرم محمد عفيفي متقاعد1/مالزم24419227

15000محمد عبدالحميد سليم الزيود متقاعد1/مالزم24519229

15000احمد عواد صالح القعايده متقاعد1/مالزم24619231

15000عمر غانم محمد العثامنه متقاعد1/مالزم24719232

15000عوض سالمه ربيع اللميون متقاعد1/مالزم24819233

15000ضياء عطا هللا توهان عبيدات متقاعد1/مالزم24919234

15000محمد سليمان عايد العموش متقاعد1/مالزم25019234

15000سامي عبدالكريم يوسف العدوان متقاعد1/مالزم25119236
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شهر
كانون
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15000موفق محمد علي الصبح متقاعد1/مالزم25219238

15000عمر احمد محمد صبيح متقاعد1/مالزم25319239

15000رائد عيسى محمد عباده متقاعد1/مالزم25419240

15000خلدون محمد خير محمد مالعبه متقاعد1/مالزم25519241

15000قاسم محمد خلف العليمات متقاعد1/مالزم25619244

15000محمد احمد خلف خزاعله متقاعد1/مالزم25719246

15000محمود ابراهيم محمد نجادات متقاعد1/مالزم25819247

15000علي سليمان مطرود العبادي متقاعد1/مالزم25919248

15000محمد عبد الحافظ عواد الزواهره متقاعد1/مالزم26019249

15000جالل صالح احمد حياصات متقاعد1/مالزم26119251

15000عواد مضفي خلف الحديثات متقاعد1/مالزم26219253

15000محمد يوسف عبد الرحمن السكارنه متقاعد1/مالزم26319254

15000خالد ناجي سعيد زريقات متقاعد1/مالزم26419255

15000مامون جميل سعد المومني متقاعد1/مالزم26519260

15000ايمن عبدالفتاح فارس الطراونه متقاعد1/مالزم26619261

15000دخيل عياده نزال عليمات متقاعد1/مالزم26719263

15000عاهد  سليمان محمود النعيمات متقاعد1/مالزم26819265

15000فادي علي خليف الصبيحات متقاعد1/مالزم26919266

15000محمد ماجد قويطين العزام متقاعد1/مالزم27019267

15000محمد مطلق محمد الهباهبه متقاعد1/مالزم27119269

15000عثمان موسى رجا السواعده متقاعد1/مالزم27219270

15000هارون محمد عباس الكردي متقاعد1/مالزم27319271

15000محمد خليل عبدهللا الكفيري متقاعد1/مالزم27419272

15000ايوب الفي موسى اشتيات متقاعد1/مالزم27519273

15000عادل احمد عبدالرازق الزعبي متقاعد1/مالزم27619274

15000سليمان علي عوده المراعيه متقاعد1/مالزم27719276

15000سالم ممدوح محمد العبوس متقاعد1/مالزم27819277

15000عبد هللا مؤيد قاسم البلعوس متقاعد1/مالزم27919278

15000فؤاد حمدان خلف ابوالعيس العموش متقاعد1/مالزم28019279

15000خضر شحاده خضر ابو عباس متقاعد1/مالزم28119280

15000عبدهللا سليمان موسى العمارين متقاعد1/مالزم28219281

15000موفق عبدالهادي مفلح الرحامنه متقاعد1/مالزم28319282

15000علي فالح سالمه الهويمل متقاعد1/مالزم28419283

15000عواد فهد محمد المعايطه متقاعد1/مالزم28519285

15000ايمن مصباح عطا هللا المحيسن متقاعد1/مالزم28619286

15000نايف عبدالحليم يوسف الحجاج متقاعد1/مالزم28719288

15000رائد سالم احمد العجارمه متقاعد1/مالزم28819289

15000احمد صالح عبدالرزاق العربيات متقاعد1/مالزم28919304

15000رائد فالح محمد الغنميين متقاعد1/مالزم29019323

15000رياض عيسى عبدالرحمن المناصير متقاعد1/مالزم29119327

15000امجد حمد عفنان التخاينه متقاعد1/مالزم29219328

15000محمد رضوان خلف الزبون متقاعد1/مالزم29319332

15000خالد عوض ضيف هللا خوالده متقاعد1/مالزم29419333
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كانون
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15000ايمن محمد رضوان  العمري متقاعد1/مالزم29519335

15000علي عبدالسالم ابراهيم الكريمين متقاعد1/مالزم29619337

15000ماهر حسن عبدهللا القضاه متقاعد1/مالزم29719339

15000فايز محمد يوسف المطلق متقاعد1/مالزم29819340

15000عبد هللا سالم ضيف هللا الحسبان متقاعد1/مالزم29919341

15000رامي احمد فرحان العمري متقاعد1/مالزم30019342

15000ياسين ابراهيم علي محاسنه متقاعد1/مالزم30119343

15000يونس حامد ابراهيم الخرشه متقاعد1/مالزم30219443

15000عمر احمد عبد هللا العياصره متقاعد1/مالزم30319578

15000سامي خالد غافل الفروخ متقاعد1/مالزم30419716

15000ايمن محمد عبد البطوش متقاعد1/مالزم30519848

15000محمد خير حسين العلي العمري متقاعد1/مالزم30619850

15000محمود مشرف علي الجفييرات متقاعد1/مالزم30719882

15000بسام علي حسين الرواشده متقاعد1/مالزم30819884

15000عوض سليمان داوود فرح فريحات متقاعد1/مالزم30920168

15000يوسف احمد محمد ربابعه متقاعد1/مالزم31020257

15000ليث خلف عليان اسماعيل متقاعد1/مالزم31120384

15000طاهر محمد نجيب بطيحه متقاعد1/مالزم31220758

15000علي حمد علي الحناحنه متقاعد1/مالزم31321074

15000علي فايز عيسى محاسيس متقاعد1/مالزم31421626

15000سمير احمد عبد هللا قديسات متقاعد1/مالزم31523626

15000علي بركات احمد الصرايره متقاعد1/مالزم31624522

15000بشار احمد ابراهيم بني عطا متقاعد1/مالزم31727517

15000بالل محمد حمدان الفطيمات متقاعد1/مالزم31827520

15000محمد مزلوه عبدالرحمن المصري متقاعد1/مالزم31931425

15000عاطف موسى هويمل  المعاني متقاعد1/مالزم32031428

15000معاذ محمد ابراهيم عبيدات متقاعد1/مالزم32131380

15000شادي عوض احمد المجالي متقاعد1/مالزم32231654

15000اكرم احمد فالح الحراحشهمالزم متفاعد3231718

15000خليفه اربيع عبدهللا الحسنمالزم متفاعد3241722

15000عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العواملهمالزم متفاعد3252287

15000عزيز سليمان محمد الزبيديمالزم متفاعد3262343

15000احمد اسماعيل ابراهيم الطهراويمالزم متفاعد3272345

15000فضل مطرود عوده الحمدانمالزم متفاعد3282496

15000خليل مفضي ابراهيم الحياصاتمالزم متفاعد3293571

15000محمد عوض محمد الدويكاتمالزم متفاعد3303709

15000امجد حسين  سليمان السلوطمالزم متفاعد3314191

15000خالد صالح عيسى البطايحهمالزم متفاعد3324200

15000حاكم سليمان عايد الفقهاءمالزم متفاعد3334555

15000حسان ابراهيم علي السكارنهمالزم متفاعد3344784

15000محمد فالح شاكر العمرانمالزم متفاعد3354785

15000باسل جزاع سلمان الزيودمالزم متفاعد33614455

15000مأمون علي شحاده شرابمالزم متفاعد33718812
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15000عادل فالح موس النعيماتمالزم متفاعد33819063

15000نواف حرب سليمان القطيفانمالزم متفاعد33919132

15000علي احمد فرحان الفاعوريمالزم متفاعد34019842

15000محمد عبد السالم عبد الحميد العقيليمالزم متفاعد34121068

15000سالم حسن محمود مكاويمالزم متفاعد34221331

15000عمر محيسن علي الزيودمالزم متفاعد34321398

15000طايل بخيت حمدان العريميمالزم متفاعد34421906

15000فراس سليمان محمد ابراهيممالزم متفاعد34523035

15000خالد عقله حمدان الدعجهمالزم متفاعد34624260

15000هيثم احمد حسين الخزاعلهمالزم متفاعد34724671

15000طارق تيسير عمر المعانيمالزم متفاعد34832274

15000عقاب محمد عباس الضمورمالزم متفاعد34932277

15000مروان محمد جميل عبدالجليل كفينامالزم متفاعد35032393

15000فراس حسين علي الصماديمالزم متفاعد351105253

15000رائد احمد علي الحورانيمالزم متفاعد352105066

15000موفق صالح احمد سرور متقاعد1/وكيل3535536

15000محمود عصري سليمان الفراهيد متقاعد1/وكيل3545546

15000مهند مهنا هاني حرب متقاعد1/وكيل3555701

15000حمزه سالم عبدهللا خريسات متقاعد1/وكيل3565815

15000علي محمد ملحاق الجبور متقاعد1/وكيل3576011

15000محمد حامد فالح الطراونه متقاعد1/وكيل3586065

15000محمد سالم محمد رواشده متقاعد1/وكيل3596074

15000يوسف محمود حسين العجارمه متقاعد1/وكيل3606081

15000سامي توفيق محمد السكر متقاعد1/وكيل3616114

15000زكريا شوكت حسن الهودلي متقاعد1/وكيل3627204

15000محمد سامي  عبد الهادي الشياب متقاعد1/وكيل3637516

15000محمد ضيف هللا العلي الدرويش متقاعد1/وكيل3647522

15000مبارك سالمه مبارك الجنادبه متقاعد1/وكيل3657529

15000عبد الحافظ فرح عبدهللا الفراج متقاعد1/وكيل3667724

15000مممدوح محمد عبد الرزاق الشبلي متقاعد1/وكيل36712518

15000جهاد اسمر شامان العيسى متقاعد1/وكيل36812523

15000سامر عمر احمد ابو البصل متقاعد1/وكيل36912536

15000امجد محمد ابراهيم السعايده متقاعد1/وكيل37012537

15000خالد سليمان بخيت الدعجه متقاعد1/وكيل37112538

15000ناظم عبدالرحيم محمود الدبيسيه متقاعد1/وكيل37212539

15000عامر عارف سليمان العوده متقاعد1/وكيل37312545

15000محمد حسين موسى الزعينات متقاعد1/وكيل37412546

15000يحيى موسى نهار عالونه متقاعد1/وكيل37512547

15000محسن طلب عبود الشبيل متقاعد1/وكيل37612550

15000احمد فايق سليم الرواحنه متقاعد1/وكيل37712551

15000محمود احمد محمد عمري متقاعد1/وكيل37812745

15000نائل محمود احمد البواعنه متقاعد1/وكيل37913309

15000احمد ابراهيم احمد المشاهره متقاعد1/وكيل38044673
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15000نايف عيد علي الحردان متقاعد1/وكيل38146102

15000نايل بشير سليمان الحجايا متقاعد1/وكيل38246145

15000محمود سليمان علي كيوان متقاعد1/وكيل38346474

15000صالح ضامن علي خطايبه متقاعد1/وكيل38446494

15000لورانس احمد حامد مطالقه متقاعد1/وكيل38546509
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15000محمد صالح مفلح العدوان متقاعد1/وكيل38646513

15000حسين احمد حسين بشارات متقاعد1/وكيل38746552

15000ابراهيم اسماعيل سالم عيال سلمان متقاعد1/وكيل38846584

15000محمد عبد اللطيف محمد الحجران متقاعد1/وكيل38946698

15000رمزي حسين علي العظمات متقاعد1/وكيل39046740

15000صالح ياسين سميحان عيال سلمان متقاعد1/وكيل39146774

15000خليل عبدالراضي دخل هللا المعايطه متقاعد1/وكيل39246813

15000محمد شحاده محمد الشحادات متقاعد1/وكيل39346852

15000محمد نصر عرفات بنات متقاعد1/وكيل39448349

15000سامر سميح علي غانم متقاعد1/وكيل39548375

15000جمال حسين عبدالقادر نصرهللا متقاعد1/وكيل39648383

15000سمير محمود علي االفغاني متقاعد1/وكيل39748782

15000سالمه عوض عقيل الشقور متقاعد1/وكيل39848787

15000حسام حسين علي ربابعة متقاعد1/وكيل39948789

15000عبد الرزاق شاتي ابو الخيل متقاعد1/وكيل40048799

15000عاهد موسى خليل قراقع متقاعد1/وكيل40148801

15000ابراهيم محمد عبدهللا الصرايره متقاعد1/وكيل40248818

15000صالح صايل محمد يوسف متقاعد1/وكيل40348848

15000محمد احمد اسماعيل العرعر متقاعد1/وكيل40448850

15000فؤاد ابراهيم اسماعيل ابو عليان متقاعد1/وكيل40548854

15000كريم يوسف فالح االغا متقاعد1/وكيل40648857

15000تيسير محمود قبالن الخوالده متقاعد1/وكيل40748858

15000عصام بشير عثمان البشر متقاعد1/وكيل40848867

15000ابراهيم محمد يوسف العالوين متقاعد1/وكيل40948872

15000رامي سليم ابراهيم فراج متقاعد1/وكيل41048880

15000فراس سميح علي غانم متقاعد1/وكيل41148881

15000عبدالكريم محمد طالب العوده متقاعد1/وكيل41248882

15000نبيل مصطفى محمد مكاوى الشخشير متقاعد1/وكيل41348885

15000علي جميل مفضي يوسف متقاعد1/وكيل41448889

15000ربيع عوض راضي طشطوش متقاعد1/وكيل41548890

15000يوسف محمود رحمون الرشيدات متقاعد1/وكيل41648894

15000محمود ابراهيم عبدهللا الزعبي متقاعد1/وكيل41749080

15000موسى عبدالرزاق احمد البخيت متقاعد1/وكيل41849092

15000مصطفى امين عبدالرحمن الكسواني متقاعد1/وكيل41949094

15000ايمن فايز سعيد العقاربه متقاعد1/وكيل42049096

15000عاطف عبدالرزاق احمد الهبيشان متقاعد1/وكيل42149101

15000مفيد عبدالمجيد خلف عبابنه متقاعد1/وكيل42249557

15000ماهر خالد محمد المحسن متقاعد1/وكيل42350602

15000عالء الدين غالب محمد العطيات متقاعد1/وكيل42450656

15000باسم صالح كريم الحالله متقاعد1/وكيل42550670

15000فارس سالم علي الشياب متقاعد1/وكيل42650683

15000محمود محمد سعد شقيري متقاعد1/وكيل42750701

15000محمد تيسير خالد سليمان متقاعد1/وكيل42850886
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15000محمود ابراهيم رضوان عمر متقاعد1/وكيل42951639

15000عامر يوسف عقل الحلبيه متقاعد1/وكيل43051725

15000محمود محمد عبدهللا المفلح متقاعد1/وكيل43151731

15000سليمان سالم عواد العبابسه متقاعد1/وكيل43251732

15000عاطف محمود ابراهيم الشلبي متقاعد1/وكيل43351866

15000فراس محمد وفيق امين شحاده متقاعد1/وكيل43471737

15000اياد احمد محمد ندى متقاعد1/وكيل43571738

15000محمود عبدالرؤوف نجم الشريده متقاعد1/وكيل43671739

15000رائد احمد محمد ابو جراد متقاعد1/وكيل43771741

15000شاهر محمد عبد القادر البطوش متقاعد1/وكيل43880109

15000خالد عطيه سليمان ابو الشباب متقاعد1/وكيل43982264

15000رائد عبد القادر شكري سمحان متقاعد1/وكيل44082275

15000حامد عبدالقادر بخيت السكارنه متقاعد1/وكيل44182299

15000راكاد صالح احمد الصالحين متقاعد1/وكيل44282669

15000اياد سعيد سليم الجاعوني متقاعد1/وكيل44382674

15000امين محمد امين الشيخ متقاعد1/وكيل44483241

15000زياد صبري صبحي البرداعي متقاعد1/وكيل44588120

15000موفق عبيد محمود عبيد متقاعد1/وكيل44691197

15000عمر بدر احمد هماش متقاعد1/وكيل44791201

15000غازي موسى سالم الشياب متقاعد1/وكيل448313975

15000جعفر مصطفى خالد الربابعه متقاعد1/وكيل449313977

15000فهد عيد عياده العظمات متقاعد1/وكيل450313978

15000اياد نواف طعمه جديتاوي متقاعد1/وكيل451313979

15000علي احمد مقبل العليمات متقاعد1/وكيل452313980

15000طالل عوض خلف السرحان متقاعد1/وكيل453313985

15000امجد مخلد عبد الهادي المساعفه متقاعد1/وكيل454313986

15000بشر خالد بشر الصقور متقاعد1/وكيل455313992

15000محمد ايوب طالب البكار متقاعد1/وكيل456313993

15000سالم راضي سالم الدهام متقاعد1/وكيل457313994

15000احمد جمعه محمد الحيصه متقاعد1/وكيل458313996

15000ضيف هللا لفا عوده النواصره متقاعد1/وكيل459313998

15000يحيى عيد عطيه الشياب متقاعد1/وكيل460313999

15000حمزه سليمان محمد الخزاعله متقاعد1/وكيل461314000

15000زيدان سليمان عوده السالمات متقاعد1/وكيل462314001

15000عمر عبد المهدي عواد البكار متقاعد1/وكيل463314002

15000امجد محمود عبد المهدي البكار متقاعد1/وكيل464314003

15000محمد اسماعيل خميس الجبور متقاعد1/وكيل465314004

15000محمد عوض علي العليوي متقاعد1/وكيل466314017

15000عمر محمد عبد الرحيم قبالن متقاعد1/وكيل467314019

15000عطا عوض حامد الفقهاء متقاعد1/وكيل468314020

15000عبدهللا خلف حسن الرشيد متقاعد1/وكيل469314021

15000يزيد علي عبد الرحمن العزام متقاعد1/وكيل470314022

15000ضافي عبد موسى خطايبه متقاعد1/وكيل471314024
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15000عارف علي ضيف هللا الساليطه متقاعد1/وكيل472314026

15000صبحي هاني محمود الزعبي متقاعد1/وكيل473314035

15000منير عبدالغني عبده القضاه متقاعد1/وكيل474314036

15000باجس محمود حسين البكار متقاعد1/وكيل475314037

15000محمد احمد محمود القدحات متقاعد1/وكيل476314048

15000حازم حسن حامد الزيود متقاعد1/وكيل477314050

15000محمد فخري باكي رقول متقاعد1/وكيل478314209

15000نبيل مد هللا عايش البداينه متقاعد1/وكيل479315714

15000مامون محمدحمد خلف متقاعد1/وكيل480326064

15000عبد هللا علي مفلح الدغيم متقاعد1/وكيل481326112

15000صالح عبدهللا موسى حوامده متقاعد1/وكيل482326138

15000فالح ساري محمد ابو تايه متقاعد1/وكيل483326171

15000نايل احمدعبده الخزاعله متقاعد1/وكيل484326259

15000بركات سالم بخيتان الصهيبا متقاعد1/وكيل485326271

15000محمد فايز عبده المومنيوكيل متقاعد4866107

15000عبدالستار قطيفان عوده القضاهوكيل متقاعد4878806

15000محمود علي بصيص الهويملوكيل متقاعد48812520

15000اكرم سلمان سليم الرواحنهوكيل متقاعد48912542

15000محمد احمد عباس الجوارنهوكيل متقاعد49012908

15000حسام عدنان موسى حجازينوكيل متقاعد49144660

15000غاندي خلف هليل الشديفاتوكيل متقاعد49246377

15000سامي علي فالح الجبوروكيل متقاعد49346396

15000رائد عوض عبدالرزاق الشمايلةوكيل متقاعد49446455

15000عبدهللا عيسى سالم النجاداوكيل متقاعد49546505

15000نبيل موسى خلف المجاليوكيل متقاعد49646566

15000ابراهيم بشير مصطفى ابو رمانوكيل متقاعد49746703

15000ايمن منصور احمد العقيليوكيل متقاعد49846748

15000عبدالحكيم محمد عواد الحالحلهوكيل متقاعد49946814

15000احمد مبارك سعيد الطراونهوكيل متقاعد50046866

15000يوسف محمد حمد البقوروكيل متقاعد50147000

15000وائل عبدهللا هالل الخالديوكيل متقاعد50247041

15000خالد عبد حسين ابوالجحاشوكيل متقاعد50349084

15000هايل محمد حامد الشناقوكيل متقاعد50449558

15000محمد حمدان ابراهيم الدروبيوكيل متقاعد50550605

15000خلدون خليل ابراهيم الدرابسهوكيل متقاعد50650634

15000مهيب علي موسى خاليلهوكيل متقاعد50781310

15000نزمي سليم ابراهيم عياصرهوكيل متقاعد50882671

15000محمود سعيد سلمي العليماتوكيل متقاعد50983153

15000محمد جميل محمد وهدانوكيل متقاعد51088121

15000عبد هللا محمد تيسير توفيق السعوديوكيل متقاعد511311527

15000ثامر حسين احمد ابو نصيروكيل متقاعد512313974

15000صقر محمد احمد الغرابيهوكيل متقاعد513313989

15000هايل عياده فارس الخوالدهوكيل متقاعد514313990
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15000فايز محمد علي المزايدهوكيل متقاعد515314005

15000صالح محمود حماد الضيافلهوكيل متقاعد516314046

15000خالد حسني عوض الصوافينوكيل متقاعد517315721

15000سمير محمد محمود الوقفيمتقاعد1/رقيب51812549

15000عمر رمضان حامد الزبن متقاعد1/رقيب51912923

15000محمد عايد علي الدهامشهمتقاعد1/رقيب52046607

15000ايمن عبدالحق محمد ابوالغنممتقاعد1/رقيب521275354

15000فواز سالم سالمه البريمتقاعد1/رقيب522313991

15000حسن شراري مسلم المضايينمتقاعد1/رقيب523320701

15000سليمان  هاني سليمان المراحلهرقيب متقاعد5245512

15000مححد حسين عبد السالمرقيب متقاعد5255540

15000علي احمد محمد المزايدهرقيب متقاعد5266864

15000عاطف فايز فواز العدوانرقيب متقاعد52712529

15000جهاد ابراهيم عليان الدعجهرقيب متقاعد52846469

15000علي نايف فارس الخوالدهرقيب متقاعد52946569

15000نضال احمد عوض بني ذيابرقيب متقاعد53046592

15000خالد محمد خلف البوالرقيب متقاعد53146695

15000علي محمد رجارقيب متقاعد53246839

15000احمد عايد عواد المحاميدرقيب متقاعد53382737

15000ايمان سالم سالمه الضرابعهرقيب متقاعد534312516

15000امينه علي عبد الرحمن الخشمانرقيب متقاعد535312849

15000هيام عوض سليمان الخرشهرقيب متقاعد536313749

15000اماني كامل محمد الزهيررقيب متقاعد537313810

15000ساره محيل حمود الشمريرقيب متقاعد538314190

15000عبد الرحيم خليف محمدعريف متقاعد5396776

15000عاطف عبدالمهدي زامل الكساسبةعريف متقاعد5407085

15000حربي محمد نهار العدوانعريف متقاعد54147006


