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شهر
اذار

قٌمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل
15000عزيزه عيىس يوسف مطرعقيد متقاعد146865

15000خالد يوسف سليمان قضاهممدم متماعد246484

15000عبدهللا ضيف هللا مطر العليماترائد متماعد314166

يرائد متماعد440171
15000منذر ركان كريم القاض 

15000عمر ٌاسٌن احمد السخنىرائد متماعد543147

15000دمحم وحٌد عبدالحفٌظ عبابنهرائد متماعد644971

15000بشٌر سلٌمان عبدالرحمن الخرابشهرائد متماعد745004

15000دمحم عمر عبدالحمٌد الذنٌباترائد متماعد846440

15000احمد دمحم حامد الخطيبرائد متماعد946441

15000نهى محمود عبدالرحمن الخشمانرائد متماعد1047934

15000بكر دمحم اسماعٌل المجالًرائد متماعد1148613

15000مٌسون دمحم محمود الخصاونهرائد متماعد1249474

15000ايمن دمحم سعد المطــــــــــررائد متماعد1349476

15000رسمً محمود دمحم البدارٌن رائد متماعد1454999

15000ماجد اراهيم مطلق الشنيكاتنمٌب متماعد1513305

ي طافور الخريشانمٌب متماعد1615631
 
15000فيصل طرف

15000علي دمحم حسن القضــــــــاهنمٌب متماعد1716492

15000عرفات دمحم حسن الجوارنهنمٌب متماعد1816528

15000عمر محمود احمد الزيديي  نمٌب متماعد1917430

15000وجدان خالد احمد العجورنمٌب متماعد2148867

15000جمال احمد حسن الزغولنمٌب متماعد2248982

15000ابراهٌم عبد الجلٌل خلف العجارمهنمٌب متماعد2359177

15000عواد صٌاح عبدهللا الطواهٌه متماعد1/مالزم241236

15000سلٌمان دمحم امٌن الخطٌب متماعد1/مالزم251238

15000عماد محمود ابراهٌم المعاٌطه متماعد1/مالزم261242

15000عبدهللا دمحم محمود الزعبً متماعد1/مالزم271247

15000سلٌم سلٌمان شتٌوي البوات متماعد1/مالزم281248

15000اشرف دمحم ضاحً الحناوي متماعد1/مالزم291253

15000وليد دمحم شحاده ابو قــــــازان متماعد1/مالزم3015048

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
ٌتعلــق بصنـدوق االسكــان العسكــــري (559)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
شهر
اذار

15000فٌصل دمحم فهد الدٌكــــــً متماعد1/مالزم3117147

15000عبد المجٌد عبد الكرٌم عبد هللا الزوٌري متماعد1/مالزم3217151

15000ابراهٌم عبد الرحمن حسن الحرٌرات متماعد1/مالزم3317157

15000شاكر عوده خالد البرى متماعد1/مالزم3423926

15000دمحم راضً عبد ربه الشبٌبالت متماعد1/مالزم3531084

15000دمحم سعٌد عبد الرحٌم عوض متماعد1/مالزم3631088

15000موسى سالمه مشٌش المراعٌه متماعد1/مالزم3731090

15000مهدي حمد دمحم النعٌمً متماعد1/مالزم3831204

15000مجدي عبد الكرٌم فضل الخصاونه متماعد1/مالزم3932807

15000صابرٌن علً حماد حماد متماعد1/مالزم4049702

15000ضرار
مصطفى
دمحم
الشبلي متماعد1/مالزم4149413

15000ناٌف حمزه ناٌف حسٌن متماعد1/مالزم4251912

15000محمود عبد الرزاق علً خلٌفات متماعد1/مالزم4351936

15000سعود عبد الفتاح حمدان البخٌت متماعد1/مالزم4454002

15000ابراهٌم سلٌمان علً الرواحنه متماعد1/مالزم4554003

15000رضا دمحم رجب حكٌم متماعد1/مالزم4654652

15000عٌسى دمحم عٌسى السوالمه متماعد1/مالزم4755335

15000ٌاسر مصطفى مرزوق العلٌمات متماعد1/مالزم4855349

15000مهند عارف مفلح المناعسه متماعد1/مالزم4956441

15000امجد ناصر احمد  الفرٌحات متماعد1/مالزم5056453

15000وازن عالٌا جمٌل الخصاونه متماعد1/مالزم5156455

15000بدر اكرٌم عبدالكرٌم الرواشده متماعد1/مالزم5257136

15000احمد دمحم عبدهللا خصاونه متماعد1/مالزم5358118

15000سامً دمحم مطلك العواوده متماعد1/مالزم5458158

15000رداد صالح ابراهٌم الرفاعً متماعد1/مالزم5558234

15000فاطمه دمحم احمد مكاحله متماعد1/مالزم5663438

15000دمحم عيىس دمحم ملحم متماعد1/مالزم5763442

15000فارس دمحم سعٌد محمود طشطوش متماعد1/مالزم5863466

15000صابر حسٌن عرسان الطوالبه متماعد1/مالزم5963467

15000جهاد صالح دمحم المشاقبه متماعد1/مالزم6014986

فات متماعد1/مالزم6115164 15000ضيف هللا كريم جازع الشر

15000خالد حماد جدوع الحامد متماعد1/مالزم6215493

15000علي سالم نحند المراعبه متماعد1/مالزم6316530

15000اشالش دمحم سليم رواشده متماعد1/مالزم6416615

15000يزن احمد عيد عطيات متماعد1/مالزم6517125

15000فراس فرج دمحم السعيدين متماعد1/مالزم6617153
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15000خلدون عٌسى على االطرم متماعد1/مالزم6748585

15000عبد هللا احمد دمحم الهزاٌمهمالزم متماعد683219

15000دمحم اسماعٌل حسٌن المراعبهمالزم متماعد693509

15000نائل دمحم ناجً الجزازيمالزم متماعد703560

15000مشهور دمحم علً الصماديمالزم متماعد713568

15000مهند عبد الكرٌم موسى اللحاممالزم متماعد723616

15000محمود عوض علً النعٌماتمالزم متماعد733740

15000زٌاد فهد كساب المنديمالزم متماعد744007

15000حسان عوض حسٌن المرٌانمالزم متماعد754250

15000سفٌان محمود صالح الدلامسهمالزم متماعد7620727

15000وائل عبد الفتاح صادق شربجًمالزم متماعد7730513

15000كامل ابراهٌم هلٌل الصهابٌنمالزم متماعد7830516

15000اسامه باسل بدٌع حسنمالزم متماعد7931443

15000عبد المادر غازي عبد بٌوضمالزم متماعد8031444

15000ولٌد محمود دمحم ابوحمٌدمالزم متماعد8131988

15000احمد عبد الكرٌم علً المصريمالزم متماعد8232720

15000عبدالرحمن احمد ذٌاب البدورمالزم متماعد8333483

15000احمد رضوان دمحم الصماديمالزم متماعد8456454

15000اٌمن راتب دمحم عرٌماتمالزم متماعد8556738

15000زٌاد ناٌل دمحم الدغمًمالزم متماعد8657077

15000جهاد ٌوسف عبد الرحٌم عبد السالممالزم متماعد8757637

15000فراس خلف مفلح المناعسهمالزم متماعد8858176

15000رائد عبدالمجٌد دمحم شمٌراتمالزم متماعد8958193

15000دمحم حسٌن سلٌم العنانزهمالزم متماعد9058313

15000خالد دمحم عمٌر المرعانمالزم متماعد9158386

15000ابراهٌم عبد المجٌد فالح خلٌفاتمالزم متماعد9259178

15000دمحم جمال امٌن جرار متماعد1/وكٌل935039

15000سامً عبد الكرٌم بخٌت السكارنه متماعد1/وكٌل945045

15000احمد عبدالرحٌم ابراهٌم حسنٌن متماعد1/وكٌل955070

15000عماد عدنان دمحم حسٌن متماعد1/وكٌل965076

15000نضال الفً فالح العودات متماعد1/وكٌل975077

15000رائد زٌد عوده الفالحات متماعد1/وكٌل985080

15000مازن سلٌم عبدالحمٌد دعاس متماعد1/وكٌل995439

15000خلدون جرٌس عٌد الربضً متماعد1/وكٌل1005706

15000ابراهٌم دمحم سلٌمان المصري متماعد1/وكٌل1017271

15000عبد هللا دمحم عبد هللا العموش متماعد1/وكٌل1027274
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15000محمود دمحم محمود السلٌمان متماعد1/وكٌل1037275

15000عبد هللا عٌد سالمه الصوٌلحٌٌن متماعد1/وكٌل1047279

15000زٌد عبدهللا صالح التمٌمً متماعد1/وكٌل1057291

15000رضوان عبد الجلٌل احمد السكارنه متماعد1/وكٌل1067296

15000جهاد دمحم مفلح الرواحنه متماعد1/وكٌل1077298

15000طالب توهان عمٌره الجبور متماعد1/وكٌل1087299

15000دمحم توفٌك عمٌل العتوم متماعد1/وكٌل1097309

15000اٌمن سامح مثمال الهزاٌمه متماعد1/وكٌل1107310

15000رٌاض عارف محمود فرٌحات متماعد1/وكٌل1117317

15000شاهر خالد داود السواعٌر متماعد1/وكٌل11212310

15000رافع لبالن دمحم المراحله متماعد1/وكٌل11312312

15000دمحم محمود فالح الطوالبه متماعد1/وكٌل11412313

15000دمحم نجٌب عبد هللا حطٌنً متماعد1/وكٌل11512319

15000نسر عبدالرحٌم مصطفى الراجبً متماعد1/وكٌل11612320

15000نضال حسن محمود بنً سلمان متماعد1/وكٌل11712322

15000بسام دمحم سلٌم الكلوب متماعد1/وكٌل11812323

15000ٌزن احمد ماهر النمٌب متماعد1/وكٌل11912327

15000اكرم عبد هللا سلمان الرهاٌفه متماعد1/وكٌل12012332

15000دمحم علً مفلً المناصٌر متماعد1/وكٌل12112335

15000خالد علً طوٌرش الشنٌنات متماعد1/وكٌل12213175

15000مخلد محمود دمحم الموالً متماعد1/وكٌل12343930

15000اسامه دمحم مصطفى الخطٌب متماعد1/وكٌل12445116

15000لاسم عارف نزال الصالحات متماعد1/وكٌل12545811

15000دمحم سلٌمان عطٌه السمٌحٌٌن متماعد1/وكٌل12647354

15000عماد موسى مشعل العمري متماعد1/وكٌل12747775

15000سامً احمد سلمان احمد متماعد1/وكٌل12848791

15000محمود علٌان جبرٌل الرشٌدات متماعد1/وكٌل12949111

15000احمد سلٌم صالح بنً هانً متماعد1/وكٌل13050224

15000دمحم ابراهٌم دمحم هزاٌمه متماعد1/وكٌل13186086

15000فواز عبداللطٌف حسن الدباٌبه متماعد1/وكٌل132244382

15000خالد اعطً خلٌل الرفوع متماعد1/وكٌل133305861

15000دمحم علً دمحم المحاسنه متماعد1/وكٌل134306238

15000نعٌم محمود عبد الحفٌظ خزاعله متماعد1/وكٌل135306466

15000لاسم احمد مصطفى الشلول متماعد1/وكٌل136306704

15000احمد طه علً الطوره متماعد1/وكٌل137307105

15000فاضل علً فاضل المناعسه متماعد1/وكٌل138307110






2022/دفعة
شهر
اذار

15000منذر دمحم حسٌن الصمادي متماعد1/وكٌل139307111

15000اٌمن رضوان دمحم الزغول متماعد1/وكٌل140307113

15000حسٌن اعبٌد هللا عٌد البدور متماعد1/وكٌل141307114

15000عبد الحلٌم موسى صالح الصمادي متماعد1/وكٌل142307115

15000عاهد حمد سالم الخماٌسه متماعد1/وكٌل143307116

15000سلٌمان دمحم فضٌل الخوالده متماعد1/وكٌل144307117

15000رامز فارس ابراهٌم الشوحه متماعد1/وكٌل145307119

15000احمد رضوان دمحم الزغول متماعد1/وكٌل146307122

15000بشار سعٌد خلف اللطاٌفه متماعد1/وكٌل147307124

15000موفك احمد سلٌم السرٌحٌن متماعد1/وكٌل148307127

15000سلطان حمد مصلح الشٌاب متماعد1/وكٌل149307128

15000ٌاسر علً علٌان الشٌاب متماعد1/وكٌل150307129

15000بسام طالب عاٌد بنً خالد متماعد1/وكٌل151307136

15000وسام احمد حسن بعٌرات متماعد1/وكٌل152307139

15000عمل جمٌل عبٌد هللا الشواوره متماعد1/وكٌل153307152

15000ٌحٌى احمد سلٌم الدٌكه متماعد1/وكٌل154307154

15000فٌصل علً دمحم الزواهره متماعد1/وكٌل155307158

15000اسماعٌل رضوان احمد بنً ملحم متماعد1/وكٌل156307159

15000اشرف دمحم احمد صبره متماعد1/وكٌل157307161

15000دمحم ناٌف دمحم العمٌل متماعد1/وكٌل158307173

15000ابراهٌم تركً سالم المناصٌر متماعد1/وكٌل159307174

15000اشرف عبد هللا دمحم عبٌدات متماعد1/وكٌل160307177

15000عامر صالح محمود النوتً متماعد1/وكٌل161307181

15000عمر دمحم سالم درابسه متماعد1/وكٌل162307182

15000سلٌمان توفٌك سلٌمان عتوم متماعد1/وكٌل163307186

15000رائد ٌوسف هوٌدي هوٌدي متماعد1/وكٌل164307188

15000حسٌن دمحم مصطفى مسترٌحً متماعد1/وكٌل165307191

15000جمال دمحم احمد جوارنه متماعد1/وكٌل166307194

15000هٌثم علً زاٌد العبد الوالً متماعد1/وكٌل167307195

15000نصر صالح فالح بنً حمد متماعد1/وكٌل168307197

15000احمد سالم ضٌف هللا العتاٌمه متماعد1/وكٌل169307207

15000حامد افلٌح عبد الرحمن الشماالت متماعد1/وكٌل170307216

15000احمد محمود دمحم الشبول متماعد1/وكٌل171307221

15000جمال دمحم علً المحاشً متماعد1/وكٌل172307224

15000باسم حمدهللا علً المصطفى متماعد1/وكٌل173307225

15000ماجد علً عبدالرحمن المراله متماعد1/وكٌل174307227






2022/دفعة
شهر
اذار

15000خالد مدهللا محارب الزٌدٌٌن متماعد1/وكٌل175307239

15000خالد عبد هللا احمد بنً دومً متماعد1/وكٌل176307242

15000معتز عوض عبدالرحمن اللوابنه متماعد1/وكٌل177307252

15000خالد عبدالكرٌم عماب العرود متماعد1/وكٌل178307253

15000دمحم طالب عطا المخارٌز متماعد1/وكٌل179307256

15000خلدون احمد موسى المومنً متماعد1/وكٌل180307258

15000نبٌل دمحم عٌسى الطوٌك متماعد1/وكٌل181307478

15000خلٌل عبد الفتاح خلٌل المجالً متماعد1/وكٌل182307480

15000موفك صالح سلٌم المجالً متماعد1/وكٌل183307481

15000ناٌل هالل عوده البنوه متماعد1/وكٌل184307482

15000مبارن حمدان سالمه الفالح متماعد1/وكٌل185307486

15000مراد حسٌن دمحم الخشروم متماعد1/وكٌل186307497

15000خلٌل علً دمحم المٌسً متماعد1/وكٌل187307498

15000ضرار عبد الرحٌم دمحم عطٌات متماعد1/وكٌل188307499

15000امٌن برجس سعد المشالبه متماعد1/وكٌل189307500

15000وصفً ضٌف هللا شتٌوي متماعد1/وكٌل190307504

15000نضال حسان موسى خرٌسات متماعد1/وكٌل191307508

15000حسٌن دمحم لبالن بنً عبده متماعد1/وكٌل192307511

15000اكرم محمود دمحم بنً عبد الغنً متماعد1/وكٌل193307512

15000رائد عبدالعزٌز دمحم البعٌرات متماعد1/وكٌل194307515

15000سلٌمان محمود علً المنصور متماعد1/وكٌل195307529

15000هاشم خالد مفلح جدٌتاوى متماعد1/وكٌل196307530

15000عماد عدنان دمحم الذنٌبات متماعد1/وكٌل197307533

15000دمحم تركً احمد العرود متماعد1/وكٌل198307535

15000حسٌن دمحم مصطفى الصمادي متماعد1/وكٌل199307538

15000جعفر سالمه سالم المرادات متماعد1/وكٌل200307539

15000خالد دمحم احمد درادكه متماعد1/وكٌل201307543

15000خالد علً لاسم لوٌسم متماعد1/وكٌل202307549

15000ماجد دمحم سالم النعٌمات متماعد1/وكٌل203307551

15000بالل دمحم صالح كنانً متماعد1/وكٌل204307553

15000احمد عوض عرسان درابسه متماعد1/وكٌل205307558

15000بالل دمحم بكر الشلول متماعد1/وكٌل206307566

15000رائد هزاع سالم المواجده متماعد1/وكٌل207307567

15000بركات خلف دمحم الٌاصجٌن متماعد1/وكٌل208307569

15000عطا هللا عمر فالح الجبور متماعد1/وكٌل209307572

15000صاٌل خضر عزام الجهنً متماعد1/وكٌل210307580






2022/دفعة
شهر
اذار

15000خالد ابراهٌم علً الطوالبه متماعد1/وكٌل211307582

15000خلدون ابراهٌم اجود الغزاوي متماعد1/وكٌل212307588

15000اٌوب ابراهٌم دمحم ربابعه متماعد1/وكٌل213307590

15000فٌصل دمحم عوده الحنادله متماعد1/وكٌل214307593

15000دمحم علً عبد هللا الشوٌات متماعد1/وكٌل215307597

15000رائد سلٌم احمد الشرعه متماعد1/وكٌل216307609

15000احمد منصور محمود زٌادنه متماعد1/وكٌل217307610

15000عثمان تركً محمود هٌالت متماعد1/وكٌل218307611

15000رائد احمد خلٌل دومً متماعد1/وكٌل219307613

15000جمٌل علً دمحم حمادات متماعد1/وكٌل220307614

15000سلٌمان عبد هللا عٌد البدور متماعد1/وكٌل221307616

15000اشرف توفٌك محمود الموانٌس متماعد1/وكٌل222307617

15000عادل دمحم الرشٌد الزواهره متماعد1/وكٌل223307618

15000طالل علً نهار ابو هدٌب متماعد1/وكٌل224307619

15000ممدوح سلٌمان سالم الدهون متماعد1/وكٌل225307623

15000حسن ابراهٌم صالح حجازات متماعد1/وكٌل226307631

15000عماد عبد ٌوسف السواعٌر متماعد1/وكٌل227307633

15000محمود راشد مصطفى الشرمان متماعد1/وكٌل228307635

15000عصام دمحم عبد هللا الربٌدي متماعد1/وكٌل229307637

15000دمحم غازي عبد هللا زرٌمات متماعد1/وكٌل230307639

15000دمحم عبدالرحٌم دمحم عطٌات متماعد1/وكٌل231307641

15000سعد دمحم سعد علٌمات متماعد1/وكٌل232307649

15000علً عواد مطلك الزٌودي متماعد1/وكٌل233307651

15000خالد علً فلٌح العلٌمات متماعد1/وكٌل234307655

15000عبدهللا دمحم نهار الكوره متماعد1/وكٌل235307656

15000وصفً عبد هللا دمحم الشمٌرات متماعد1/وكٌل236307658

15000دمحم عطا هللا مطلك العصٌفً متماعد1/وكٌل237307673

15000اٌمن دمحم خلف الجبور متماعد1/وكٌل238307674

15000احمد سالم سلمان الفمه متماعد1/وكٌل239307677

15000دمحم حسن عبدالرحمن الطٌب متماعد1/وكٌل240307681

15000دمحم علً دمحم البطوش متماعد1/وكٌل241307686

15000دمحم محمود صالح خرٌسات متماعد1/وكٌل242307687

15000عاصم دمحم عبد هللا  بنً ٌاسٌن متماعد1/وكٌل243307688

15000ماجد خلٌف عوض الجماعٌن متماعد1/وكٌل244307691

15000ٌوسف دمحم ٌوسف فرٌحات متماعد1/وكٌل245307693

15000ماهر ٌوسف احمد العودات متماعد1/وكٌل246307696






2022/دفعة
شهر
اذار

15000مصطفى دمحم عبدهللا الدوٌكات متماعد1/وكٌل247307697

15000صالح سلمان فالح الرحٌل متماعد1/وكٌل248307708

15000اٌمن سلٌمان عبدهللا اللٌمون متماعد1/وكٌل249307709

15000شاكر احمد هلٌل الحراحشه متماعد1/وكٌل250307711

15000احمد محمود احمد حمٌدات متماعد1/وكٌل251307712

15000دمحم احمد عبد هللا البطوش متماعد1/وكٌل252307713

15000معاذ ابراهٌم جمٌل المروم متماعد1/وكٌل253307720

15000انور فاروق خلف العشٌبات متماعد1/وكٌل254307724

15000فادي جمٌل ابراهٌم المالٌا متماعد1/وكٌل255307725

15000خالد احمد لسٌم الحموري متماعد1/وكٌل256307726

15000دمحم علً احمد المضاه متماعد1/وكٌل257307727

15000رائد دمحم زٌاد دمحمالصمادي متماعد1/وكٌل258307728

15000دمحم عبدالحمٌد حسٌن الخطٌب متماعد1/وكٌل259307729

15000مد هللا فهٌد عطا هللا السطام متماعد1/وكٌل260307730

15000احمد عطٌه عبد الحمٌد  المالعبه متماعد1/وكٌل261307731

15000جهاد دمحم حسٌن الزغول متماعد1/وكٌل262307733

15000دمحم ناٌف ابراهٌم ابو طه متماعد1/وكٌل263307740

15000فراس علً حامد الكردي متماعد1/وكٌل264307759

15000دمحم جمعه حسٌن المرعان متماعد1/وكٌل265307760

15000نصري عبدالمادر احمد عنانبه متماعد1/وكٌل266307762

15000اٌاد غازي دمحم العمري متماعد1/وكٌل267307764

15000ابراهٌم دمحم حسن عٌال سلمان متماعد1/وكٌل268307770

15000حامد عٌسى سهو الزٌود متماعد1/وكٌل269307780

15000اٌسر ٌونس بدوي النواجعه متماعد1/وكٌل270307782

15000احمد سوٌلم فراج الرواجفه متماعد1/وكٌل271307784

15000حسٌن ابراهٌم احمد بنً سلٌم متماعد1/وكٌل272307792

15000زٌاد موسى دمحم الدهون متماعد1/وكٌل273307793

15000حسن دمحم محمود االحمد متماعد1/وكٌل274307794

15000بسام دمحم سالمه لوالزه متماعد1/وكٌل275307796

15000دمحم عٌد احمد العنٌزات متماعد1/وكٌل276307798

15000موفك انوٌران عفن الفمهاء متماعد1/وكٌل277307801

15000عدنان احمد ناٌف االزاٌده متماعد1/وكٌل278307802

15000دمحم لاسم دمحم العنٌزات متماعد1/وكٌل279307803

15000دمحم موسى دمحم المضاه متماعد1/وكٌل280307808

15000خالد طالق احمد دعجه متماعد1/وكٌل281307810

15000هٌثم اسماعٌل حسن الخوالده متماعد1/وكٌل282307813






2022/دفعة
شهر
اذار

15000عمر احمد عبد هللا شوٌطر متماعد1/وكٌل283307821

15000دمحم المعتز جمٌل حسن المرابحه متماعد1/وكٌل284307825

15000فادي عبد الكرٌم دمحم الصمادي متماعد1/وكٌل285307826

15000خلدون عبد المجٌد فالح الخرٌبات متماعد1/وكٌل286307830

15000احمد صٌتان عبد اللطٌف المصري متماعد1/وكٌل287307833

15000خالد دمحم عوض الحران متماعد1/وكٌل288307837

15000محمود ٌوسف علٌان عوٌش متماعد1/وكٌل289307859

15000ماجد مهدي عٌد السرحان متماعد1/وكٌل290307862

15000احمد فارس علً بنً عٌسى متماعد1/وكٌل291307864

15000زٌد عٌسى خلف السكارنه متماعد1/وكٌل292307866

15000سلٌمان ٌونس سلٌمان الزواهره متماعد1/وكٌل293307867

15000وسام حسٌن دمحم السحٌمات متماعد1/وكٌل294307869

15000دمحم محمود دمحم عبدهللا متماعد1/وكٌل295307876

15000صالح عبد السال م سالم الجعارات متماعد1/وكٌل296307878

15000دمحم مصطفى احمد ممداد متماعد1/وكٌل297307880

15000عبدهللا شمس الدٌن عبدهللا الجراروه متماعد1/وكٌل298307882

15000حسن صفٌان رحٌل المحارب متماعد1/وكٌل299307884

15000دمحم احمد ٌوسف بنً ٌاسٌن متماعد1/وكٌل300307887

15000برهان عرلوب فهٌد العظامات متماعد1/وكٌل301307888

15000خالد موسى عبد هللا التالهٌن متماعد1/وكٌل302307889

15000خالد علً هوٌمل النعٌمات متماعد1/وكٌل303307890

15000فارس عدنان احمد المومنً متماعد1/وكٌل304307891

15000دمحم احمد هالل بنً مرعً متماعد1/وكٌل305307895

15000جبرٌل علً هوٌمل النعٌمات متماعد1/وكٌل306307896

15000عمر عطا هللا  عوده الركٌبات متماعد1/وكٌل307307906

15000مامون ابراهٌم دمحم عماٌره متماعد1/وكٌل308307908

15000دمحم عوده علٌان المشالبه متماعد1/وكٌل309307910

15000خالد محمود سلٌمان الخرابشه متماعد1/وكٌل310307912

15000علً عبدهللا عبدربه المرعان متماعد1/وكٌل311307916

15000دمحم مصطفى دمحم الدهون متماعد1/وكٌل312307917

15000فادي دمحم حسن نصٌرات متماعد1/وكٌل313307922

15000ٌاسر دمحم خلف النبهان متماعد1/وكٌل314307928

15000عبدهللا دمحم حسن الدهون متماعد1/وكٌل315307932

15000دمحم نعٌم رومً رومً متماعد1/وكٌل316307933

15000دمحم عبد الحً طلب المعاٌطه متماعد1/وكٌل317307934

15000عماد عمر دمحم الحسنات متماعد1/وكٌل318307941
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15000دمحم موسى سلٌمان مرازٌك متماعد1/وكٌل319307942

15000بشٌر عوده علٌان الدعجه متماعد1/وكٌل320307951

15000احمد محمود عٌسى مسلمانً متماعد1/وكٌل321307958

15000ٌوسف عبد هللا دمحم سواغنه متماعد1/وكٌل322307959

15000زٌاد محمود عوض الفمٌه متماعد1/وكٌل323307962

15000جمٌل سلٌم عٌسى البكور متماعد1/وكٌل324307974

15000مشعل جمٌل حسٌن الشدٌفات متماعد1/وكٌل325307978

15000دمحم سلٌمان امٌن دواغره متماعد1/وكٌل326307979

15000دمحم صاٌل علً السفوح متماعد1/وكٌل327307982

15000ماجد حمدان حمود الشوافعه متماعد1/وكٌل328307985

15000موفك عوده خالد البري متماعد1/وكٌل329307986

15000زٌد دمحم هالل بنً مرعً متماعد1/وكٌل330307987

15000امجد راضً فرحان الطرمان متماعد1/وكٌل331307988

15000دمحم مبارن شاتً خشان متماعد1/وكٌل332307995

15000عماد دمحم مرشد عبد هللا متماعد1/وكٌل333307998

15000عمر علً توفٌك بدارنه متماعد1/وكٌل334308020

15000لاسم سالم حسن ممابله متماعد1/وكٌل335308021

15000نضال احمد صالح ممدادي متماعد1/وكٌل336308024

15000ناجح عبدالرحٌم عبدالخالك دار عواد متماعد1/وكٌل337308030

15000منٌر دمحم عبد الحفٌظ الخزاعله متماعد1/وكٌل338308042

15000محمود متعب دمحم العدوان متماعد1/وكٌل339308043

15000سامر فوزي مصطفى العمري متماعد1/وكٌل340308048

15000دمحم عٌد عبدالحمٌد الزعبٌه متماعد1/وكٌل341308054

15000عبد هللا مفلح مرشد الجعافره متماعد1/وكٌل342308055

15000صاٌل سلٌم عبد العزٌز العواوده متماعد1/وكٌل343308058

15000بالل نمر دمحم الخطاطبه متماعد1/وكٌل344308064

15000خطاب دمحم مصطفى خطاطبه متماعد1/وكٌل345308065

15000علً دمحم محمود الخطاطبه متماعد1/وكٌل346308066

15000دمحم خالد منصور عبٌدات متماعد1/وكٌل347308071

15000غسان دمحم محمود النوافله متماعد1/وكٌل348308072

15000احمد علً دمحم بنً نصر متماعد1/وكٌل349308076

15000عبدهللا هانً سالم بنً حمدان متماعد1/وكٌل350308077

15000دمحم خٌر ابراهٌم  احمد بنً حمد متماعد1/وكٌل351308078

15000احمد ضٌف هللا عبدهللا بدارنه متماعد1/وكٌل352308080

15000سالم درزي غازي الخلف متماعد1/وكٌل353308084

15000احمد محمود دمحم العنانزه متماعد1/وكٌل354308090
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15000حسنً دمحم سرور لعالعه متماعد1/وكٌل355308092

15000نضال دمحم عمٌالن الشعاروكٌل شهٌد356400835

15000ابراهٌم دمحم سلٌموكٌل متماعد3575069

15000عمران ٌوسف حمدانوكٌل متماعد3586200

15000موفك دمحم سالم الزبنوكٌل متماعد3597293

15000بسام موسى الغصب العموشوكٌل متماعد3607313

15000عامر سالم دمحم السلٌموكٌل متماعد36112317

15000حمدي اسماعٌل دمحم العماٌرهوكٌل متماعد36243925

15000صابر عبدهللا صالحوكٌل متماعد36348855

15000رائد فوزي جمٌل البلعوسوكٌل متماعد36494528

15000دمحم صالح سالم النعٌماتوكٌل متماعد365142440

15000سلٌمان جدوع االسمر الشموطوكٌل متماعد366210663

15000سامً علً حسٌن لصٌرٌنوكٌل متماعد367268211

15000احمد علً عبد المادر المومنًوكٌل متماعد368307120

15000زٌاد محمود حسٌن بنً مصطفىوكٌل متماعد369307125

15000دمحم مرشد عطا هللا الشنابلهوكٌل متماعد370307132

15000دمحم فارس صالح ٌزابكهوكٌل متماعد371307137

15000عامر حموده علً الغٌالٌنوكٌل متماعد372307146

15000وسام جدعان عبدالعزٌز البعٌراتوكٌل متماعد373307150

15000ماهر دمحم حسن مصالحهوكٌل متماعد374307156

15000دمحم حمد علً عاللمهوكٌل متماعد375307168

15000سمٌر عبد العزٌز سالم الحجاتوكٌل متماعد376307178

15000طالب عبد الحافظ دمحم السلٌحاتوكٌل متماعد377307187

15000خٌري رضوان علً المومنًوكٌل متماعد378307203

15000محمود عبدالعزٌز دمحم سلٌمانوكٌل متماعد379307213

15000عماد دمحم جبر النواجًوكٌل متماعد380307214

15000امٌن عواد دمحم العبدهللاوكٌل متماعد381307223

15000رافت مزٌد ابراهٌم حمٌداتوكٌل متماعد382307226






2022/دفعة
شهر
اذار

15000نعمان حسنً احمد عتوموكٌل متماعد383307254

15000نضال دمحم محمود ربابعهوكٌل متماعد384307255

15000وائل دمحم احمد المومنًوكٌل متماعد385307487

15000عٌد دمحم عواد المرشدوكٌل متماعد386307494

15000فرناس دمحم فارس الفمٌهوكٌل متماعد387307506

15000عبد المحسن شهاب حمد الرحماتوكٌل متماعد388307513

15000ابراهٌم حمزه رجا العمٌراتوكٌل متماعد389307514

15000فراس سالم موسى الحراحشهوكٌل متماعد390307522

15000عماد سلٌمان ارشٌد الجعافرهوكٌل متماعد391307527

15000خالد دمحم مسلم الهوٌملوكٌل متماعد392307531

15000فضل عبد الكرٌم دمحم انجاداتوكٌل متماعد393307542

15000احمد عمله مفلح الصماديوكٌل متماعد394307544

15000عامر عبدالمهدي بركات هٌاجنهوكٌل متماعد395307555

15000عطا هللا احمد عوض الرحماتوكٌل متماعد396307557

15000علً دمحم كرٌم الزغولوكٌل متماعد397307565

15000عمر دمحم عطٌه ملحموكٌل متماعد398307578

15000مشهور صالح محمود بنً صالحوكٌل متماعد399307581

15000كامل دمحم عطٌه  ملحموكٌل متماعد400307584

15000اشرف حمد صبح الرواحنهوكٌل متماعد401307585

15000دمحم حمد محمود صباحوكٌل متماعد402307598

15000ناصر علً ناصر الحوامدهوكٌل متماعد403307605

15000حامد عبد هللا ٌوسف الغنمٌٌنوكٌل متماعد404307607

15000حاكم خلٌفه نوري المبٌالتوكٌل متماعد405307627

15000دمحم حسن عبد الرحمن الشرعوكٌل متماعد406307643

15000فواز هزٌل عبد الكرٌم المطٌشوكٌل متماعد407307662

15000مراد دمحم فٌصل الجراحوكٌل متماعد408307667

15000موفك علً عوض غراٌبهوكٌل متماعد409307668

15000علً سلٌم علً الحٌواتوكٌل متماعد410307669

15000سلٌمان دمحم سلٌمان عبٌداتوكٌل متماعد411307679

15000عبد هللا محمود فهد بنً عٌسىوكٌل متماعد412307689

15000فٌصل اروٌلً عبد هللا هزاٌمهوكٌل متماعد413307692

15000محمود سالم سلمان فمٌهوكٌل متماعد414307694

15000دمحم محمود موسى الفمٌهوكٌل متماعد415307695

15000عبد هللا احمد دروٌش الحمرانوكٌل متماعد416307715

15000محمود صالح عرسان البطاٌحهوكٌل متماعد417307717

15000عبدهللا عٌد عطاهللا العٌسىوكٌل متماعد418307723
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15000اٌمن حسن محارب العوامرهوكٌل متماعد419307732

15000لاسم علً دمحم غراٌبهوكٌل متماعد420307749

15000عاكف عبد المولى علً العبد هللاوكٌل متماعد421307763

15000رٌاض عطا هللا سلمان الرواجفهوكٌل متماعد422307789

15000معتصم عٌسى دمحم المضاهوكٌل متماعد423307817

15000رزق ٌحٌى عواد الخوالدهوكٌل متماعد424307838

15000نضال دمحم مرشد الحنٌطًوكٌل متماعد425307841

15000ٌحٌى حسٌن حماد خوالدهوكٌل متماعد426307847

15000سالمه دمحم حماد الخوالدهوكٌل متماعد427307849

15000محمود اسماعٌل محمود العمريوكٌل متماعد428307871

15000احمد محمود دمحم الذٌاباتوكٌل متماعد429307873

15000مأمون ناٌف سمٌح الشوفٌٌنوكٌل متماعد430307874

15000فرج سلٌمان خلٌف الزبونوكٌل متماعد431307875

15000وسام فهمً ٌوسف النمريوكٌل متماعد432307879

15000حسن عاٌد عبد هللا العوٌدات العمرووكٌل متماعد433307892

15000سالم حمدان ثانً الفرٌوانوكٌل متماعد434307893

15000دمحم سالم دمحم الشمٌراتوكٌل متماعد435307894

15000اٌمن هاجس فهد الهاجسوكٌل متماعد436307909

15000دمحم صالح احمد ابو عدلوكٌل متماعد437307924

15000عاطف جبرٌل حمدعٌال سلمانوكٌل متماعد438307935

15000احمد كمال حسان مهٌداتوكٌل متماعد439307938

15000مصطفى دمحم بصٌبص الهوٌملوكٌل متماعد440307947

15000عبد هللا فالح مصطفى الدعجهوكٌل متماعد441307950

15000علً رضا خلف المساعٌدوكٌل متماعد442307952

15000غسان صبحً شاتً خشانوكٌل متماعد443307964

15000سالم مناور علً النوافعهوكٌل متماعد444307966

15000معن ابراهٌم خلٌل بنً دومًوكٌل متماعد445307968

15000ابراهٌم محمود كمال عمريوكٌل متماعد446307981

15000خلدون راكان احمد ابو شطٌرهوكٌل متماعد447307991

15000دمحم كامل ابراهٌم الرواشدهوكٌل متماعد448308004

15000احمد حسٌن دمحم المسترٌحًوكٌل متماعد449308006

15000الجام صبح سعود الجماعٌنوكٌل متماعد450308010

15000احمد ٌوسف حسن بٌادرهوكٌل متماعد451308012

15000لٌس علً سالمه مبارنوكٌل متماعد452308027

15000فٌصل رٌاض احمد عٌاصرهوكٌل متماعد453308033

15000سٌف الدٌن لبالن دمحم المراحلهوكٌل متماعد454308037






2022/دفعة
شهر
اذار

15000نزٌه محمود عبدالمادر بنً ٌاسٌنوكٌل متماعد455308041

15000طارق صالح علً الفمٌهوكٌل متماعد456308051

15000علً دمحم عمله نجاداتوكٌل متماعد457308052

15000نواف دمحم حسن عوادتوكٌل متماعد458308062

15000دمحم علً سعٌد العمٌالتوكٌل متماعد459308068

15000محمود ابراهٌم محمود هنداويوكٌل متماعد460308070

15000ٌاسر دمحم احمد خطاطبهوكٌل متماعد461308073

15000عصر حمدان فنخٌر الحمادوكٌل متماعد462308081

15000بالل محمود صالح الصماديوكٌل متماعد463308087

15000عمر ابراهٌم عبد اللطٌف الشراٌعهوكٌل متماعد464308088

15000فارس دمحم سوٌلم الخزاعله متماعد1/رلٌب4657272

15000اسامه عبد الحلٌم عبد هللا متماعد1/رلٌب4667289

15000عبدهللا دمحم عبدهللا الحٌاري متماعد1/رلٌب46712329

15000حسٌن علً مفلح الزٌادنه متماعد1/رلٌب468305735

15000احمد دمحم طعمه متماعد1/رلٌب469307112

15000نواف خمٌس حمد المحٌالن متماعد1/رلٌب470307134

15000طالل احمد امسلم الهوٌمل متماعد1/رلٌب471307138

15000راتب سلٌمان احمد الحشوش متماعد1/رلٌب472307140

15000عماب حسن عمله الزعارٌر متماعد1/رلٌب473307144

15000لاسم دمحم سعود الشرفات متماعد1/رلٌب474307145

15000عماد احمد صالح المواسمه متماعد1/رلٌب475307149

15000دمحم عبدالكرٌم دمحم بنً سلمان متماعد1/رلٌب476307164

15000صالح محمود نصٌر الخزاعله متماعد1/رلٌب477307210

15000زٌادعبد هللا احمد الفرج متماعد1/رلٌب478307212

15000علً دمحم حسن بنً معمر متماعد1/رلٌب479307215

15000عامر دمحم سلٌمان الحاٌن متماعد1/رلٌب480307222

15000اسمٌر رعبدالسالم عبدالرحمن الحروب متماعد1/رلٌب481307241

15000عماد الدٌن محمود موسى الغزاوي متماعد1/رلٌب482307243

15000اٌمن دمحم فرج خوالده متماعد1/رلٌب483307244

15000صالح دمحم االحمد المومنً متماعد1/رلٌب484307493

15000احمد سعٌد محمود بنً عٌسى متماعد1/رلٌب485307505

15000خالد خازر حمد الحجٌالن متماعد1/رلٌب486307534

15000خلدون سمٌر سلٌم عٌاصره متماعد1/رلٌب487307554

15000عبد الباسط احمد عبد الرحمن الشرٌده متماعد1/رلٌب488307575

15000مصطفى دمحم مصطفى الدهون متماعد1/رلٌب489307594

15000احمد صٌاح احمد الشرعه متماعد1/رلٌب490307596
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15000دمحم احمد علً الشرع متماعد1/رلٌب491307624

15000فراس دمحم علً عماٌره متماعد1/رلٌب492307628

15000ٌوسف مد هللا اعبٌد الطراونه متماعد1/رلٌب493307644

15000حامد سالم دمحم الرشاٌده متماعد1/رلٌب494307647

15000خالد احمد صالح الحلٌسات متماعد1/رلٌب495307660

15000محمود جابر مسلم ابو سعد متماعد1/رلٌب496307682

15000دمحم مصطفى عبدالمادر كساسبه متماعد1/رلٌب497307685

15000مهند عبد هللا ابدٌوي لنانوه متماعد1/رلٌب498307704

15000زٌاد صالح دمحم الشامً متماعد1/رلٌب499307706

15000خالد دمحم احمد بطاٌحه متماعد1/رلٌب500307718

15000حمزه محمود احمد المحاشً متماعد1/رلٌب501307736

15000رسالن احمد ابراهٌم خماٌسه متماعد1/رلٌب502307738

15000فهمً طحٌمر راشد العلٌمات متماعد1/رلٌب503307739

15000عارف سالم عبد هللا المراعٌه متماعد1/رلٌب504307750

15000دمحم هزاع مفلح الرحمات متماعد1/رلٌب505307755

15000مصطفى علً مصطفى الهشان متماعد1/رلٌب506307844

15000جمعه عٌسى سلٌمان الصراٌره متماعد1/رلٌب507307877

15000حسن بشٌر ثانً الكور متماعد1/رلٌب508307926

15000هانً عٌسى فالح الزغول متماعد1/رلٌب509307930

15000فتحً عارف عبد هللا السعد متماعد1/رلٌب510307969

15000محمود جمعه محمود النواٌشه متماعد1/رلٌب511307971

15000فؤاد حمدان منٌزل الرحامٌه متماعد1/رلٌب512307989

15000رائد لاسم عبد هللا المومنً متماعد1/رلٌب513307992

15000رائد عبدالرحٌم صالح الممصمص متماعد1/رلٌب514308000

15000خلف دمحم خلف المرارعه متماعد1/رلٌب515308007

15000دمحم صالح عبٌد هللا اللٌمون متماعد1/رلٌب516308014

15000انور ابراهٌم عواد مٌاس متماعد1/رلٌب517308017

15000جالل دمحم مفلح النواصره متماعد1/رلٌب518308018

15000اسماعٌل سلٌمان احمد االعمر متماعد1/رلٌب519308019

15000غالب علً مهدي الدراوشه متماعد1/رلٌب520308031

15000عبد الرحمن موسى عبد الكرٌم الٌاصجٌن متماعد1/رلٌب521308032

15000خالد سلٌمان نزال الجعارات متماعد1/رلٌب522308044

15000جمعه شتٌوي حسان الشرفات متماعد1/رلٌب523308057

15000علً لاسم دمحم عتومرلٌب متماعد52443559

15000دمحم حسن حامد السعدٌهرلٌب متماعد525251172

15000خالد احمد عبدهللا العمريرلٌب متماعد526307162
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15000خضر عٌد جواد العشٌباترلٌب متماعد527307477

15000غازي موسى حسٌنرلٌب متماعد528307524

15000احمد سالم عاٌد المساعٌدرلٌب متماعد529307559

15000شحاده سلٌم زعٌم رشٌدرلٌب متماعد530307595

15000ماهر سالم ابراهٌم العرمانرلٌب متماعد531307615

15000احمد سالم علً المسترٌحًرلٌب متماعد532307648

15000دمحم سعٌد علً احمد المرعانرلٌب متماعد533307797

15000احمد سلٌمان فندي لوٌسمرلٌب متماعد534307842

15000علً حمدان علً مبارنرلٌب متماعد535307903

15000اٌمن دمحم صالح الجبوررلٌب متماعد536307929

15000دمحم صالح فالح مهٌداترلٌب متماعد537307931

15000مأمون دمحم ابراهٌم الصماديرلٌب متماعد538308075

15000دمحم سلٌم احمد ٌاسٌنعرٌف متماعد539307818

15000دمحم حسٌن حمد مرزوقعرٌف متماعد540307843

15000عٌسى ضامن مكازي الوخٌاتعرٌف متماعد541307199

15000عاٌش دمحم احمد الحناتلهعرٌف متماعد542307870

15000اسامه سالم فاضل السالٌطهعرٌف متماعد543307965

15000حازم عبدالمحسن محمود المراعبهعرٌف متماعد544308061

15000رائد فخري فارس دراغمه متماعد1/جندي545307785

15000سامر دمحم حسن مصالحهجندي متماعد546307954
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