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قٌمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل
15000افتكار ادٌب علً شرعانعمٌد متماعد144725

15000خوجٌه عارف علً الحجوجممدم متماعد244719

نرائد متماعد344680 15000دمحم فهد علي الشوفيي 

15000شادي سهٌل مصطفى دلامسهرائد متماعد440190

15000فراس فرحان جرٌس عٌاشرائد متماعد545002

15000دمحم انور عبدالكرٌم الجغبٌررائد متماعد646262

15000صالح دمحم احمد الوديانرائد متماعد746263

15000عمر ٌوسف سلٌمان المرعانرائد متماعد847935

15000عبدالمنعم عبدالحلٌم دمحم الفواعٌررائد متماعد948994

15000ولٌد احمد عبد الرحمن الخلٌفاترائد متماعد1048551

15000مكرم عبده مفضً تادرسرائد متماعد1149363

15000عمر سلٌمان رضوان صبرهرائد متماعد1249372

15000سمٌر حسٌن دمحم العمريرائد متماعد1355014

15000منٌر فهد ارشٌد ابو خروبرائد متماعد1454661

15000باسم سلٌم باٌر مراشدهنمٌب متماعد1544147

15000فراس عرسان فالح النصٌراتنمٌب متماعد1648887

15000عبدهللا دمحم خٌر احمد الصمادينمٌب متماعد1751204

15000غسان علً غصاب الرزاقنمٌب متماعد1855837

15000اٌمن زٌاد هٌشان دراغمهنمٌب متماعد1957639

15000نبراس صالح دمحم بنً سالمهنمٌب متماعد2058404

15000رمزي راضً محمود العكشنمٌب متماعد2159205

15000عالء خلٌل ابراهٌم ٌاسٌننمٌب متماعد2259995

15000عائشه عبدهللا دمحم جراداتنمٌب متماعد2360148

15000دمحم علً عبدهللا المضاه متماعد1/مالزم2415980

15000جمال دمحم محمود البكار متماعد1/مالزم2515929

15000علً اشتٌوي نصر البوات متماعد1/مالزم261250

15000موسى احمد فالح البالونه متماعد1/مالزم271254

15000جمال سلمان عجالن الطوافشه متماعد1/مالزم2817247

15000عٌد عبدالرحمن جمعه السمٌحٌٌن متماعد1/مالزم2917251

15000عصام منصور حسن النجداوي متماعد1/مالزم3017311

15000نائل عواد دمحم الهداٌات متماعد1/مالزم3131114

15000بكر عبد هللا عطا الحمران متماعد1/مالزم3231115

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
ٌتعلــق بصنـدوق االسكــان العسكــــري (561)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 
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15000دمحم ٌوسف عمر اللطاٌفه متماعد1/مالزم3349477

15000دمحم شحاده دمحم الموالنه متماعد1/مالزم3451156

15000جمال اكرم دمحم رواشده متماعد1/مالزم3551202

15000عامر جمٌل عبد اللطٌف جمعه متماعد1/مالزم3651488

15000خالد دمحم سلٌم الشهاب متماعد1/مالزم3754658

15000مهند توفٌك ذٌب جرادات متماعد1/مالزم3854659

15000حسن علً حمزه حمزات متماعد1/مالزم3954998

15000عٌسى عثمان دمحم داود متماعد1/مالزم4055027

15000خلف منصور ذٌب الغوٌرٌن متماعد1/مالزم4155811

15000طالل علً عبدالكرٌم ابوغزاله متماعد1/مالزم4256656

15000مد هللا فالح فاضل المناعسه متماعد1/مالزم4358195

15000وجدان مخائٌل سلٌمان حجازٌن متماعد1/مالزم4458351

15000اٌمان عمر عبدالرحمن الحسامً متماعد1/مالزم4558353

15000شروق سمٌر جمٌل الفاعوري متماعد1/مالزم4658356

15000خلود احمد دمحم المؤمنً متماعد1/مالزم4758359

15000وائل ضٌف هللا جبر ٌاسٌن متماعد1/مالزم4859197

15000رائد عبد الفتاح حسٌن خرٌشه متماعد1/مالزم4959227

15000عبد هللا عاٌش عبد هللا متماعد1/مالزم5059992

15000رائد ماجد ٌوسف الزعبً متماعد1/مالزم5159996

15000زٌدان سالم باٌر الشلول متماعد1/مالزم5260149

15000ولٌد فواز حمدي عبابنه متماعد1/مالزم5360150

15000سمٌر مفلح عساف الحناحنه متماعد1/مالزم5460268

15000دمحم خٌر حسن علً الرواشده متماعد1/مالزم5560279

15000اشرف عبد هللا  عبد الكرٌم سالمهمالزم متماعد5617159

15000موسى فالح مرزوق الصالحمالزم متماعد5718807

15000عصام فالح ابراهٌم الرحامنهمالزم متماعد5819575

15000عمر علً حسن الموسىمالزم متماعد5932721

15000صابر احمد عبد المومنًمالزم متماعد6055879

15000مهند ٌوسف احمد بنً سلمانمالزم متماعد6156420

15000عماد فواز دمحم البدٌويمالزم متماعد6256456

15000فاضل ابراهٌم دمحم ممداديمالزم متماعد6356654

15000ٌوسف عبد الرحمن  دمحم بنً ٌاسٌنمالزم متماعد6456740

15000ٌوسف دمحم خلف الزٌودمالزم متماعد6557108

15000ناجح سالم ابراهٌم الدٌاتمالزم متماعد6657109

15000ابراهٌم سلٌمان عبد العزٌز الفالحمالزم متماعد6757161

15000علً ثنٌان علً النعٌماتمالزم متماعد6857659

15000بالل محمود احمد دمحممالزم متماعد6957660

15000حسام خالد احمد الغزومالزم متماعد7057664

15000احمد عبد الرحٌم عبد العزٌز الحنالطهمالزم متماعد7157665






2022/دفعة
شهر
ايـار

15000احمد غازي دمحم الدلامسهمالزم متماعد7257666

15000مروان ناصر عبد الحمٌد العمورمالزم متماعد7357670

15000نضال دمحم خلٌل وشاحمالزم متماعد7457671

15000حكمت عبد الكرٌم سلٌمان بعٌراتمالزم متماعد7557672

15000دمحم رضى مالوي المشالبهمالزم متماعد7658177

15000نبٌل دمحم سلٌمان درادكهمالزم متماعد7758178

15000مصعب دمحم ابراهٌم العمريمالزم متماعد7858196

15000ابراهٌم علً عالوي العوٌداتمالزم متماعد7958197

15000علً حمد عناد الخوالدهمالزم متماعد8058308

15000اكرم دمحم ناصر مشالبهمالزم متماعد8158321

15000اسماء سالمه دمحم المعاٌطهمالزم متماعد8258350

15000رائده  دمحم علً عبد هللا بطاٌنهمالزم متماعد8358352

15000انشراح فهد ابراهٌم الختالٌنمالزم متماعد8458354

15000توجان دمحم رمزي الكٌري الشٌشانًمالزم متماعد8558355

15000ابتسام فاٌز دمحم داودٌهمالزم متماعد8658358

15000فراس منصور حسن ابوشنارمالزم متماعد8758369

15000مهٌب كامل ابراهٌم ذٌناتمالزم متماعد8858390

15000وصفً جزاع ارشٌد السردٌهمالزم متماعد8958391

15000عالء لسٌم دمحم العبٌداتمالزم متماعد9058392

15000دمحم ابراهٌم احمد عنانبهمالزم متماعد9158405

15000خالد فهد مانع الفوازمالزم متماعد9258406

15000عمران دمحم سلمان افلٌحمالزم متماعد9358407

15000محمود ربٌع عواد الحربًمالزم متماعد9458408

15000غٌث سالمه دمحم الشوابكهمالزم متماعد9558409

15000ثامر امٌن عبد الحمٌد لطٌشاتمالزم متماعد9658410

15000ثامر دمحم خالد السوٌداتمالزم متماعد9758411

15000باسم نواف ٌوسف نصٌرمالزم متماعد9858412

15000فٌصل عبدالغفور دمحم العماويمالزم متماعد9958413

15000حمزه احمد عامر العمريمالزم متماعد10059167

15000جهاد حسٌن علً فرٌحاتمالزم متماعد10159172

15000خلٌل دمحممطلك الختاتنهمالزم متماعد10259181

15000سفٌان احمد سالم الخطٌبمالزم متماعد10359182

15000حسن دمحم حسن بنً مصطفىمالزم متماعد10459198

15000ولٌد حمد مصطفى الخضرمالزم متماعد10559199

15000هٌثم رٌاض موسى العمريمالزم متماعد10659201

15000بالل دمحم علً دمحم الدرابكهمالزم متماعد10759203

15000اسامه ابراهٌم ٌونس موسىمالزم متماعد10859204

15000لطفً رضوان سالم العكورمالزم متماعد10959212

15000فارس رسمً عبد الرحمن الشوٌاتمالزم متماعد11059213
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15000وصفً دمحم تٌسٌر مصطفى عبابنهمالزم متماعد11159215

15000علً خلٌل علً برٌنمالزم متماعد11259216

15000فراس فتحً خلٌل البشابشهمالزم متماعد11359217

15000خالد احمد حسن شواهٌنمالزم متماعد11459218

15000جهاد غازي سلٌم ابداحمالزم متماعد11559219

15000سمٌر مصطفى سلٌمان المومنًمالزم متماعد11659220

15000رائد احمد محمود  اللوبانًمالزم متماعد11759221

15000منٌر حسٌن علً الزعبًمالزم متماعد11859222

15000احمد سلمان حسٌن العطٌويمالزم متماعد11959223

15000حازم سالم حمد بدنديمالزم متماعد12059224

15000انور طرٌف احمد العزاممالزم متماعد12159225

15000جهاد سالمه سلٌمان العموشمالزم متماعد12259226

15000ماجد سلٌم احمد ارشٌدمالزم متماعد12359228

15000دمحم عبد المادر سالمه العدٌناتمالزم متماعد12459230

15000لؤي عبد الكرٌم عمله البنادرهمالزم متماعد12559231

15000عاطف عواد العلً البمورمالزم متماعد12659294

15000احمد ابراهٌم احمد الزغولمالزم متماعد12759993

15000عدنان مصلح احمد السٌوفمالزم متماعد12860017

15000عبدهللا خلٌفه علً عدوسمالزم متماعد12960021

15000عبداالله عاطف احمد العمريمالزم متماعد13060151

15000دمحم تٌسٌر مفلح شطناويمالزم متماعد13160152

15000مجدي احمد سلٌم دلامسهمالزم متماعد13260153

15000لطفً دمحم صالح البشٌرمالزم متماعد13360154

15000ٌزن خالد فائك سبع العٌشمالزم متماعد13461401

15000اٌهاب احمد الربٌع الٌاصجٌنمالزم متماعد13563456

15000خلٌل دمحم عادل محمود السخنً متماعد1/وكٌل1365105

15000جمال دمحم سعٌد جبر اسماعٌل طه متماعد1/وكٌل1375107

15000بنان خلٌل دمحم ابوجاموس متماعد1/وكٌل1385111

15000لطفً علً محمود السباٌله متماعد1/وكٌل1395116

15000سعود نواف عثمان الطحان متماعد1/وكٌل1405810

15000حسن موسى خالد عبٌدات متماعد1/وكٌل1417339

15000خلٌف عناد ندا الشرفات متماعد1/وكٌل14243770

15000هٌثم سالم سلٌمان السلٌتً متماعد1/وكٌل14343878

15000ٌوسف عبد الوالً فلٌح الزٌود متماعد1/وكٌل14443958

15000كمال صبحً احمد الصعٌدي متماعد1/وكٌل14545132

15000عدنان دمحم راسم الحمادشه متماعد1/وكٌل14649085

15000ٌونس موسى باٌر ممابله متماعد1/وكٌل147122395

15000جالل سلمان حجازي الفساطله متماعد1/وكٌل148136612

15000سامر صبحً دمحم الكردي متماعد1/وكٌل149142441
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15000ضٌاء الحك دمحم خلف الدباٌبه متماعد1/وكٌل150209603

15000احمد دمحم العرسان بنً عواد متماعد1/وكٌل151307592

15000مازن علً لاسم العموش متماعد1/وكٌل152308726

15000دمحم عبدالحمٌد عبدهللا عربٌات متماعد1/وكٌل153308815

15000احمد عافت عمله الحجٌله متماعد1/وكٌل154308818

15000عبدي عبدهللا علً الحسبان متماعد1/وكٌل155308819

15000سامً جاسر عبد الحمٌد الشنٌمات متماعد1/وكٌل156308826

15000نضال عٌسى صالح الدعجه متماعد1/وكٌل157308827

15000مراد ابوبكر دمحم المومنً متماعد1/وكٌل158308829

15000رامً ابراهٌم فالح جهمانً متماعد1/وكٌل159308835

15000نهاد رزق علً المعاٌطه متماعد1/وكٌل160308839

15000ادرٌس حسن سلٌم الغوٌرٌٌن متماعد1/وكٌل161308851

15000احمد عبدالكرٌم ٌوسف المومنً متماعد1/وكٌل162308852

15000دمحم حمد مهنا الشداٌده متماعد1/وكٌل163308854

15000عمر مصطفى حمد زٌوت متماعد1/وكٌل164308855

15000دمحم عواد محمود المواجده متماعد1/وكٌل165308864

15000دمحم حسن محمود العنانزه متماعد1/وكٌل166308865

15000فراس محمود علً عبابنه متماعد1/وكٌل167308873

15000عبد هللا محمود عبد هللا عبد الرحمن متماعد1/وكٌل168308875

15000سعود حمد سعود المجالً متماعد1/وكٌل169308879

15000عماد عطا هللا اعمٌد الصراٌره متماعد1/وكٌل170308885

15000احمد عبد الرحمن احمد الٌاصجٌن متماعد1/وكٌل171308886

15000احمد عمله علً العمري متماعد1/وكٌل172308892

15000مصطفى دمحم سلمانى المومنً متماعد1/وكٌل173308897

15000اسماعٌل علً مبارن داوود متماعد1/وكٌل174308899

15000دمحم فخري دمحم الزعبً متماعد1/وكٌل175308904

15000دمحم عٌسى احمد عماوي متماعد1/وكٌل176308913

15000دمحم عاطف عبد الكرٌم الزبون متماعد1/وكٌل177308914

15000عمر ادرٌس زكرٌا الدعوم متماعد1/وكٌل178308916

15000ناٌل ذٌب مسلم الدباٌبه متماعد1/وكٌل179308918

15000هود احمد ناٌف بنً مرتضى متماعد1/وكٌل180308919

15000حامد احمد حسٌن الخالٌله متماعد1/وكٌل181308921

15000زهٌر حمود علً الصالحٌن متماعد1/وكٌل182308923

15000دمحم عبد هللا دمحم العلٌمات متماعد1/وكٌل183308924

15000علً خالد علً الجبور متماعد1/وكٌل184308925

15000رائد هجٌج عبدهللا الدراوشه متماعد1/وكٌل185308926

15000فهمً ابراهٌم سكران الجراٌده متماعد1/وكٌل186308927

15000غصاب عبدهللا سلمان عبدالغنً متماعد1/وكٌل187308928

15000عبد العزٌز محمود فالح العالونه متماعد1/وكٌل188308935
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15000طارق رداد ثنٌان المعالعه متماعد1/وكٌل189308944

15000راسم ابراهٌم عبد الكرٌم الفمهاء متماعد1/وكٌل190308949

15000امٌن دمحم دروٌش الزعبً متماعد1/وكٌل191308951

15000اسالم خالد مفلح الرحامنه متماعد1/وكٌل192308953

15000اكرم طه حامد الكفاوٌن متماعد1/وكٌل193308954

15000خلٌل الرحمن دمحمامٌن علً الصمادي متماعد1/وكٌل194308955

15000عدنان دمحم العاٌد الزبون متماعد1/وكٌل195308959

15000احمد علً احمد المضاه متماعد1/وكٌل196308960

15000موسى حسن موسى ابو لرٌك متماعد1/وكٌل197308961

15000بشار ٌوسف صالح الجراح متماعد1/وكٌل198308964

15000سامر عبدهللا ساري عثمان متماعد1/وكٌل199308965

15000ٌاسٌن دمحم سعٌد ابو سرٌح متماعد1/وكٌل200308967

15000احمد حسٌن محمود جوارنه متماعد1/وكٌل201308971

15000حمزه عبد المولى راشد المومنً متماعد1/وكٌل202308972

15000حسن سلٌم حسن الجوارنه متماعد1/وكٌل203308973

15000حسام لاسم حسن الرحاحله متماعد1/وكٌل204308975

15000رائد صالح احمد الغزو متماعد1/وكٌل205308977

15000رائد جمٌل علً بنً بكار متماعد1/وكٌل206308978

15000سلٌمان حامد عبدالحفٌظ المساعفه متماعد1/وكٌل207308988

15000نعٌم سالمه عواد العلٌمات متماعد1/وكٌل208308996

15000دمحم عبد الكرٌم جابر عبابنه متماعد1/وكٌل209308999

15000امل خلف دمحم عبابنه متماعد1/وكٌل210309005

15000نجاح نمر عامر عوده متماعد1/وكٌل211309006

15000حافظ احمد عمله غنٌمات متماعد1/وكٌل212309011

15000معن طالل مصطفى بنً بكر متماعد1/وكٌل213309012

15000حسٌن لسٌم عبٌد هللا الخوالده متماعد1/وكٌل214309014

15000رمضان دمحم عوده الرمضان متماعد1/وكٌل215309015

15000خالد دمحم امٌن محمود شوالفه متماعد1/وكٌل216309018

15000نعٌم دمحم علً صالح االسمر متماعد1/وكٌل217309027

15000دمحم احمد فالح الشلول متماعد1/وكٌل218309029

15000احمد دمحم محمود الرشاٌده متماعد1/وكٌل219309039

15000عبد العزٌز حابس عوض الرمضان متماعد1/وكٌل220309047

15000معتصم دمحم احمد الحسٌن متماعد1/وكٌل221309053

15000عاهد دخل هللا سعٌد كنعان متماعد1/وكٌل222309064

15000تٌسٌر علً مفضً هٌاجنه متماعد1/وكٌل223309068

15000احمد عبد الغنً سلٌمان الجعافره متماعد1/وكٌل224309074

15000انور مخلد عواد الحٌصه متماعد1/وكٌل225309077

15000ٌحٌى حسن دمحم خماس متماعد1/وكٌل226309078

15000موسى طالل احمد الزٌوت متماعد1/وكٌل227309079
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15000باسم اسعاف محمود الخشان متماعد1/وكٌل228309080

15000منذر دمحم جمٌل احمد بنً خٌر متماعد1/وكٌل229309081

15000محمود دمحم علٌان الحنٌطً متماعد1/وكٌل230309082

15000اٌمن عبد هللا كرٌم المشالبه متماعد1/وكٌل231309084

15000مؤٌد ناٌف علً حوارنه متماعد1/وكٌل232309086

15000دمحم جمال دمحم علً الشرمان متماعد1/وكٌل233309087

15000دمحم عوض دمحم حجازي متماعد1/وكٌل234309089

15000خلف ٌوسف مفلح الشراٌعه متماعد1/وكٌل235309094

15000نزار سلٌمان موسى الشراٌعه متماعد1/وكٌل236309095

15000عمران محمود باٌر الممابله متماعد1/وكٌل237309098

15000اٌمن عبد هللا شبلً عٌاصره متماعد1/وكٌل238309102

15000حسن اعبٌد احمد العجارمه متماعد1/وكٌل239309107

15000عامر حسٌن طاٌل الجداٌه متماعد1/وكٌل240309108

15000رٌاض فاٌز عبد هللا ربابعه متماعد1/وكٌل241309117

15000علً حسٌن دمحم خطاطبه متماعد1/وكٌل242309128

15000شادي احمد طالل الكٌالنً متماعد1/وكٌل243309130

15000زٌد عبدالوهاب دمحم فرٌحات متماعد1/وكٌل244309131

15000لاسم دمحم احمد ابو راجوح متماعد1/وكٌل245309134

15000فؤاد حسن دمحم البعٌرات متماعد1/وكٌل246309136

15000دمحم حسٌن مصطفى محامده متماعد1/وكٌل247309138

15000شوكت خلٌل علً الزعٌرات متماعد1/وكٌل248309146

15000رعد صالح خلف الزعبً متماعد1/وكٌل249309147

15000محمود عٌسى دمحم سلٌم شطناوي متماعد1/وكٌل250309149

15000دمحم محمود عبد الكرٌم العماربه متماعد1/وكٌل251309153

15000رافت دمحم عبد الكرٌم الحبٌس متماعد1/وكٌل252309159

15000عمر عمله عمٌل عباده متماعد1/وكٌل253309162

15000اسامه احمد مصطفى حوارنه متماعد1/وكٌل254309164

15000احمد كاٌد احمد الكساسبه متماعد1/وكٌل255309168

15000علً دمحم  فنخور الرشاٌده متماعد1/وكٌل256309170

15000معتز احمد علٌان الممابله متماعد1/وكٌل257309172

15000غازي حمدان احمد خرٌسات متماعد1/وكٌل258309181

15000اشرف احمد فالح الرحامنه متماعد1/وكٌل259309190

15000عٌد ابراهٌم مفضً الخرابشه متماعد1/وكٌل260309191

15000دمحم صالح عبد مطالمه متماعد1/وكٌل261309192

15000دمحم عوض ابراهٌم المراعبه متماعد1/وكٌل262309194

15000فرٌد احمد زعل اسماعٌل متماعد1/وكٌل263309196

15000اسماعٌل رزلان منور البنٌان متماعد1/وكٌل264309198

15000ادم دمحم احمد نجادات متماعد1/وكٌل265309200

15000فارس محموددمحم الزعبً متماعد1/وكٌل266309201
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15000لورس احمد حامد الروٌسً متماعد1/وكٌل267309202

15000عارف دمحم عارف لبالن متماعد1/وكٌل268309203

15000شوكت اسماعٌل عبد العزٌز الرفوع متماعد1/وكٌل269309208

15000حابس دمحم نهار الشناق متماعد1/وكٌل270309214

15000عادل محمود زاٌد المشالبه متماعد1/وكٌل271309220

15000مخلد احمد خلف الخرٌشا متماعد1/وكٌل272309236

15000غدٌر علً عبدالرحمن السٌوف متماعد1/وكٌل273309240

15000برهان دمحم عبدالمادر لرلز متماعد1/وكٌل274309248

15000محمود دمحم ابراهٌم زرٌمات متماعد1/وكٌل275309260

15000عدلً علً صالح عبد الرزاق متماعد1/وكٌل276309267

15000صالح دمحم صالح النوتً متماعد1/وكٌل277309268

15000مراد حلمً شرٌف صالح متماعد1/وكٌل278309270

15000باسل دمحم بركات ابواحمٌد متماعد1/وكٌل279309272

15000عبد هللا عوض ناصر الخنازره متماعد1/وكٌل280309274

15000حكمت ناصر عنٌزان العاٌش متماعد1/وكٌل281309280

15000مراد محمود دمحم الزعبً متماعد1/وكٌل282309285

15000فاٌك عواد سلمان العمٌرٌٌن متماعد1/وكٌل283309287

15000دمحم عمله عمٌل عباده متماعد1/وكٌل284309289

15000نادر عوض سلٌم الرواجٌح البموم متماعد1/وكٌل285309294

15000فراس محمود ابراهٌم السمار متماعد1/وكٌل286309297

15000عٌسى شرٌف مسلم المعاٌده متماعد1/وكٌل287309300

15000سامً حمزه علً مرٌان متماعد1/وكٌل288309306

15000عارف فالح االسمر الغماس متماعد1/وكٌل289309308

15000سامح محمود دمحم اللصاصمه متماعد1/وكٌل290309309

15000ٌوسف خلٌل عواد البدٌرات متماعد1/وكٌل291309311

15000بدر فالح عواد الجبور متماعد1/وكٌل292309315

15000مهند عارف عبد هللا العمري متماعد1/وكٌل293309317

15000دمحم عبد الكرٌم دمحم حجات متماعد1/وكٌل294309318

15000دمحم امٌن احمد فالح الهزاٌمه متماعد1/وكٌل295309321

15000دمحم زٌد خالد الطعانً متماعد1/وكٌل296309322

15000عطا هللا خلف عوض النعٌمات متماعد1/وكٌل297309323

15000نبٌل خالد محمود عبٌدات متماعد1/وكٌل298309326

15000جالل خلٌل حسن الشٌش متماعد1/وكٌل299309330

15000مؤٌد عٌد ارشٌد ابو خروب متماعد1/وكٌل300309332

15000ٌوسف دمحم علً الحوري متماعد1/وكٌل301309334

15000اسماعٌل حمد سالم اللصاصمه متماعد1/وكٌل302309335

15000حماد  وراد حماد الطراونه متماعد1/وكٌل303309337

15000رضوان رزق هللا النهار الخوالده متماعد1/وكٌل304309345

15000معاذ رضوان حسن النمرات متماعد1/وكٌل305309347
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15000عمر حسن مفضً الخوالده متماعد1/وكٌل306309348

15000دمحم خالد عبد المجٌد موسى متماعد1/وكٌل307309350

15000دمحم احمد سعد المغاصبه متماعد1/وكٌل308309352

15000عاٌد سالم مفلح الشرفات متماعد1/وكٌل309309353

15000احمد علً ذٌب الشرمان متماعد1/وكٌل310309355

15000فهد فوزي فهد الهزاٌمه متماعد1/وكٌل311309364

15000عواد حسٌن موسى ابوباٌر الفواعٌر متماعد1/وكٌل312309365

15000رائد هالل فالح الدبٌسً متماعد1/وكٌل313309368

15000عبدهللا سالمه دمحم ممدادي متماعد1/وكٌل314309373

15000اٌمن احمد دمحم العمري متماعد1/وكٌل315309374

15000دمحم عبد العزٌز محمود ابو شعٌب متماعد1/وكٌل316309375

15000عماد عثمان دمحم عصاٌره متماعد1/وكٌل317309379

15000احمد عبد هللا عوده الموابعه متماعد1/وكٌل318309382

15000ٌسار كمال احمد الحباشنه متماعد1/وكٌل319309383

15000عبد هللا سلٌمان عوده العساسفه متماعد1/وكٌل320309384

15000خالد ابراهٌم فٌاض الخزاعله متماعد1/وكٌل321309393

15000علً مفلح خلف الخزاعله متماعد1/وكٌل322309394

15000هاشم عوده احمد  الشهاب متماعد1/وكٌل323309395

15000اشرف لاسم دمحم بدارنه متماعد1/وكٌل324309396

15000عادل حامد سالم العاٌد متماعد1/وكٌل325309401

15000عمر علً لاسم ابوسفحه متماعد1/وكٌل326309416

15000احمد عبد هللا عبد الرحمن علٌوه متماعد1/وكٌل327309421

15000 حسٌن علً رغٌان العوٌزم متماعد1/وكٌل328309422

15000احمد حسٌن علً الرواشده متماعد1/وكٌل329309424

15000امجدهالل مضحً بنً خالد متماعد1/وكٌل330309431

15000هانً شوفان فهد الشرعه متماعد1/وكٌل331309441

15000دمحم سلمان عطٌه المٌسً متماعد1/وكٌل332309442

15000دمحم حسٌن عبدي الخزاعله متماعد1/وكٌل333309444

15000احمد دمحم موسى بنً فٌاض متماعد1/وكٌل334309447

15000احمد دمحم احمد الصبابحه متماعد1/وكٌل335309449

15000انور خالد علً العمري متماعد1/وكٌل336309450

15000محمود صالح احمد الشوٌطر متماعد1/وكٌل337309453

15000سفٌان عمله سالمه المشالبه متماعد1/وكٌل338309454

15000عامر مصطفى طالل مهٌدات متماعد1/وكٌل339309455

15000احمد حسٌن علً المشالبه متماعد1/وكٌل340309456

15000ناٌف منادي سالم الشرفات متماعد1/وكٌل341309457

15000دمحم عبدربه صالح مهٌدات متماعد1/وكٌل342309458

15000مروان موسى عبد هللا بنً دومً متماعد1/وكٌل343309459

15000رائد علً كرٌم الخوالده متماعد1/وكٌل344309463
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15000عادل عبد الرحمن ماضً الغوٌري متماعد1/وكٌل345309465

15000هٌثم احمد حسن العمري متماعد1/وكٌل346309471

15000احمد محمود  علً الزٌود متماعد1/وكٌل347309474

15000رائد حامد علً الهزاٌمه متماعد1/وكٌل348309477

15000خالد احمد دمحم احمد متماعد1/وكٌل349309480

15000دمحم صٌاح محمود صٌاحٌن متماعد1/وكٌل350309483

15000دمحم فندي دمحم شطناوي متماعد1/وكٌل351309486

15000فاٌز دمحم سلٌمان العجارمه متماعد1/وكٌل352309488

15000سالم دمحم علً الخوالده متماعد1/وكٌل353309490

15000دمحم سالم محمود البركات متماعد1/وكٌل354309493

15000مالن احمد خلٌل الخرنوبً متماعد1/وكٌل355309495

15000لٌس شاهر سعٌد غنانٌم متماعد1/وكٌل356309497

15000احمد محمود حمدان الشماٌله متماعد1/وكٌل357309506

15000مجدي دمحم عبدالكرٌم الغبابشه متماعد1/وكٌل358309508

15000شوكت ساطً عبدالمجٌد الخرابشه متماعد1/وكٌل359309510

15000فهد ناٌف فالح العزام متماعد1/وكٌل360309516

15000جواد عمر ٌحٌى المرعان متماعد1/وكٌل361309517

15000شاهر عباس دمحم ممدادي متماعد1/وكٌل362309520

15000عدنان دمحم خلف السعاٌده متماعد1/وكٌل363309522

15000منذر دمحم خلف المرابحه متماعد1/وكٌل364309526

15000موسى دمحم نزال العوٌمر متماعد1/وكٌل365309528

15000لاسم حسن احمد محٌسن متماعد1/وكٌل366309531

15000عبد الرؤوف سلٌمان مصطفى المصري متماعد1/وكٌل367309532

15000وصفً حسٌن سعٌد المراشده متماعد1/وكٌل368309535

15000رٌاض ضٌف هللا جبر ٌاسٌن متماعد1/وكٌل369309536

15000خالد عصري عوده الدواودٌه متماعد1/وكٌل370309538

15000بكر سلٌمان علً النصر متماعد1/وكٌل371309544

15000فوزي سعٌد فٌاض الغنانٌم متماعد1/وكٌل372309547

15000عاطف عبد هللا مصطفى الترتوري متماعد1/وكٌل373309549

15000سامر نصار نصٌر الزغول متماعد1/وكٌل374309551

15000احمد ابراهٌم عمله المومنً متماعد1/وكٌل375309553

15000حسٌن صالح عبد الحفٌظ الحسامً متماعد1/وكٌل376309554

15000ماجد سالمه ادغٌم الزٌدانٌٌن متماعد1/وكٌل377309555

15000سامر نظمً دمحم الحنٌطً متماعد1/وكٌل378309556

15000عالء الدٌن سالمه سالم الخوالده متماعد1/وكٌل379309558

15000وصفً نواف ناٌف عواوده متماعد1/وكٌل380309564

15000عاٌش صالح عٌاده السوارٌه متماعد1/وكٌل381325933
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15000عواد ساري دمحم ابو تاٌه متماعد1/وكٌل382325937

15000ناٌل عٌسى مصبح الخصٌالت متماعد1/وكٌل383325939

15000مخلد عبدهللا حمد المحازٌز متماعد1/وكٌل384325940

15000خالد خلف العبٌد الروٌلً متماعد1/وكٌل385325942

15000صالح جمٌعان سالمه الفحامٌن متماعد1/وكٌل386325943

15000مفضً الفً خلف الطماطمه متماعد1/وكٌل387325944

15000حماد محمود دمحم بنً خالد متماعد1/وكٌل388326336

15000ماهر
عليان
دمحم
القرعان
متقاعد1/وكيل389343115

15000عبدالباسط احمد حسن الرباٌعهوكٌل متماعد39012343

15000حسن مصطفى رشٌد عٌسىوكٌل متماعد39143824

15000سالمه عٌد سلٌمان الهواشلهوكٌل متماعد39244023

15000سمٌر دمحم سالم عالنوكٌل متماعد39347479

15000خالد شوفان فهد الشرعهوكٌل متماعد394307775

15000محمود عبدالحمٌد صالح الجملوكٌل متماعد395308112

15000عماب ٌوسف دمحم علٌانوكٌل متماعد396308822

15000دمحم عبد اللطٌف سالم الغزووكٌل متماعد397308823

15000بادي عماب علً مهاوشوكٌل متماعد398308828

15000مجهد ابراهٌم هدهود الخضٌروكٌل متماعد399308834

15000سماح نواف محمود النواٌسهوكٌل متماعد400308837

15000صبحة دمحم جمٌل الروسانوكٌل متماعد401308847

15000لدري سلٌمان سعٌد االحمد نزالوكٌل متماعد402308849

15000هانً حسٌن سالم الشرعوكٌل متماعد403308863

15000امٌن عوض علً جبعًوكٌل متماعد404308867

15000.دمحم احمد ٌوسف الدردوروكٌل متماعد405308870

15000نضال دمحم خالد الثعلبًوكٌل متماعد406308871

15000احمد محمود سلٌمان المومنًوكٌل متماعد407308876

15000علً منٌر حسٌن محمودوكٌل متماعد408308880

15000محمود عبده ادهٌمش بنً سالمهوكٌل متماعد409308905

15000صالح حمود صالح المطٌطاتوكٌل متماعد410308906

15000مروان عٌد ٌوسف  المناصٌروكٌل متماعد411308912

15000رامً خلٌل احمد بنً ٌونسوكٌل متماعد412308915

15000دمحم علً دمحم غراٌبهوكٌل متماعد413308930

15000خالد محمود فالح عالونهوكٌل متماعد414308943

15000مامون فاٌز دمحم ابو عربوكٌل متماعد415308947

15000فؤاد عثمان علٌان الخطباوكٌل متماعد416308958

15000دمحم حسٌن علً دلكًوكٌل متماعد417308962

15000ماجد سلٌمان سالم الشحداتوكٌل متماعد418308968

15000فادي سلٌم عبدهللا شطناويوكٌل متماعد419308974

15000جهاد عبدالمجٌد علً المعماعوكٌل متماعد420309004
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15000خلدون دمحم عثمان الدراٌسهوكٌل متماعد421309017

15000نائل احمد دمحم لبالنوكٌل متماعد422309024

15000حسٌن دمحم حسٌن ممداديوكٌل متماعد423309055

15000مهند خلف دمحم الزٌودوكٌل متماعد424309056

15000زاٌد خلٌل علً الشبولوكٌل متماعد425309059

15000حسن حسنً حسن العفٌفوكٌل متماعد426309061

15000نواف دمحم عوده الجبوروكٌل متماعد427309063

15000باسم دمحم عطٌه العظاماتوكٌل متماعد428309066

15000امجد دمحم رجب العطٌاتوكٌل متماعد429309085

15000ابراهٌم دمحم خلٌف المعاٌطهوكٌل متماعد430309091

15000محمود زٌد خالد الطعانًوكٌل متماعد431309092

15000وائل دمحم علً المعالعهوكٌل متماعد432309093

15000توفٌك دمحم حمدان الشباطاتوكٌل متماعد433309103

15000اسعد حسن اسعد الغرابلًوكٌل متماعد434309111

15000مخلد مسلم دمحم الزبونوكٌل متماعد435309112

15000عمر عارف سالم الجبوروكٌل متماعد436309114

15000عزمً ٌوسف حسٌن المهٌراتوكٌل متماعد437309116

15000بسام موسى حسن عواملهوكٌل متماعد438309119

15000ناجح علً حسن الزغولوكٌل متماعد439309120

15000احمد عوده عبدهللا الزغولوكٌل متماعد440309121

15000شادي سعٌد دمحم  طٌراويوكٌل متماعد441309122

15000جهاد احمد سعد الخطباوكٌل متماعد442309132

15000باسم عبد هللا مبارن الهاشموكٌل متماعد443309143

15000مازن عمله سلٌمان البلصوكٌل متماعد444309148

15000طارق صالح خالد الرشٌديوكٌل متماعد445309151

15000فراس دمحم حسٌن مرتضىوكٌل متماعد446309154

15000فرحان عوده عواد الشموروكٌل متماعد447309157

15000هاٌل عبدالحافظ سلٌمان الفمهاءوكٌل متماعد448309160

15000تٌسٌر حسن علً مهانوهوكٌل متماعد449309175

15000احمد علً احمد حاٌنوكٌل متماعد450309180

15000خالد عبد الفتاح حمدان الخالٌلهوكٌل متماعد451309199

15000امٌن طالل لوٌطٌن العزاموكٌل متماعد452309241

15000امجد دمحم سلٌمان الشوٌاتوكٌل متماعد453309266

15000عمر دمحم خالد الطرمانوكٌل متماعد454309290

15000رائد محمود احمد المسلمانًوكٌل متماعد455309296

15000احمد سنجار خلف عنزهوكٌل متماعد456309301

15000ممدوح محٌمٌد خلف المساعٌدوكٌل متماعد457309305

15000سلطان سعٌد احمد الخطٌبوكٌل متماعد458309312

15000عبد الرؤوف دمحم حسٌن بنً اسماعٌلوكٌل متماعد459309316
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15000علً عوده هللا عمٌل الكفاوٌنوكٌل متماعد460309320

15000عبدهللا دمحم الرجا حراحشهوكٌل متماعد461309339

15000وائل دمحم احمد ملكاويوكٌل متماعد462309372

15000منعم دمحم صالح العظاماتوكٌل متماعد463309381

15000بدر سلٌمان دمحم ابوهزٌموكٌل متماعد464309388

15000عمر لاسم دمحم بدارنهوكٌل متماعد465309405

15000ابراهٌم حسن دمحم بنً احمدوكٌل متماعد466309411

15000دمحم لاسم دمحم مومنًوكٌل متماعد467309417

15000احمد سلٌم احمد الصماديوكٌل متماعد468309419

15000نصار دمحم عبٌدهللا الحباشنهوكٌل متماعد469309468

15000اٌوب شحاده محمود المٌسٌهوكٌل متماعد470309524

15000دمحم احمد دمحم جوابرهوكٌل متماعد471309539

15000عاهد حمٌد سعود السلٌمانوكٌل متماعد472309546

15000دمحم سعد خالد عبٌداتوكٌل متماعد473309560

15000سالمه دمحم فرٌج المراعٌهوكٌل متماعد474325945

15000دمحم حكمت حمدان لطٌشات متماعد1/رلٌب4757338

15000علٌان عبد الجلٌل علٌان الدلاق متماعد1/رلٌب476307485

15000دمحم خلٌل احمد عٌال سلٌمان متماعد1/رلٌب477307787

15000سامر عبدهللا فالح الرفاعً متماعد1/رلٌب478308404

15000عبدهللا سالمه حمد خوالده متماعد1/رلٌب479308869

15000فادي ناجح حسٌن البلص متماعد1/رلٌب480308939

15000عبد الرحمن محمود عبدالرحٌم الرواشده متماعد1/رلٌب481308941

15000سلطان فاٌز احمد الدوٌري متماعد1/رلٌب482309019

15000هاٌل احمد سلٌمان الصبحٌٌن متماعد1/رلٌب483309020

15000احمد محمود احمد الشبول متماعد1/رلٌب484309021

15000رٌاض علً مرشد الرواشده متماعد1/رلٌب485309038

15000خالد  حسن ضٌف هللا شوٌات متماعد1/رلٌب486309096

15000ثابت معروف دمحم الطعانً متماعد1/رلٌب487309097

15000عرسان احمد عوض الممابله متماعد1/رلٌب488309101

15000عادل فهد دمحم السلٌحات متماعد1/رلٌب489309115

15000مالن ابراهٌم احمد ابو زبٌده متماعد1/رلٌب490309118

15000محمود ابراهٌم حسٌن الشوٌات متماعد1/رلٌب491309126

15000دمحم احمد حامد عبدهللا متماعد1/رلٌب492309137

15000محمود علً محمود ابو شنب متماعد1/رلٌب493309150

15000وصفً ٌوسف عٌسى المومنً متماعد1/رلٌب494309165

15000دولت  حسن دمحم الجداٌه متماعد1/رلٌب495309166

15000علً عبدهللا عاٌد خلٌل متماعد1/رلٌب496309167

15000دمحم ابراهٌم علً العلٌمً متماعد1/رلٌب497309195

15000امجد بدر هالل السردٌه متماعد1/رلٌب498309206
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15000سرحان دمحم سالم   الرٌحان متماعد1/رلٌب499309207

15000اٌمن محمود خلف الزٌدانٌن متماعد1/رلٌب500309222

15000دمحم حسٌن احمد الحاٌن متماعد1/رلٌب501309237

15000ٌوسف دمحم علً عساسفه متماعد1/رلٌب502309238

15000عبد هللا ناصر حسن العلً متماعد1/رلٌب503309244

15000امجد رزق دمحم عبٌدات متماعد1/رلٌب504309250

15000نضال عبد الكرٌم ارشٌد بنً عامر متماعد1/رلٌب505309255

15000هاشم علً دمحم الشوٌات متماعد1/رلٌب506309259

15000محمود ماجد عطا هللا البدور متماعد1/رلٌب507309281

15000خالد رسمً احمد عالونه متماعد1/رلٌب508309295

15000رامً خالد بركات سرحان متماعد1/رلٌب509309298

15000امجد سلٌم عبد المعطً العوٌسات متماعد1/رلٌب510309319

15000خلف حمٌدان السلٌمان الزواهره متماعد1/رلٌب511309327

15000عمران رضوان حسن النمرات متماعد1/رلٌب512309343

15000علً فالح لطٌفان الجبور متماعد1/رلٌب513309376

15000عبد المهدي عبد فٌاض الهلٌل متماعد1/رلٌب514309386

15000احمد موسى حامد المطاونه متماعد1/رلٌب515309398

15000عبدالسالم علً حسٌن الشبول متماعد1/رلٌب516309403

15000علً سالم خلف علٌمات متماعد1/رلٌب517309407

15000رائد عارف فرحان الشوملً متماعد1/رلٌب518309414

15000ثامر عاكف سالم الخرابشه متماعد1/رلٌب519309437

15000اٌمن عبد هللا احمد طبٌه متماعد1/رلٌب520309478

15000ٌوسف علً دمحم المصري متماعد1/رلٌب521309491

15000سالم خلٌل دمحم النعٌماترلٌب متماعد5228152

15000خطاب ذٌاب دمحم خطاطبهرلٌب متماعد523308067

15000حسٌن عبد هللا علً الحسبانرلٌب متماعد524308821

15000اسامه دمحم عمر الزغولرلٌب متماعد525308877

15000دمحم عبد الرحمن دمحم الفمٌهرلٌب متماعد526308946

15000نادٌه احمد محمود الدباسرلٌب متماعد527309008

15000سالم سالمه سالم بنً احمدرلٌب متماعد528309051

15000عامر شاهر مفلح ممبلرلٌب متماعد529309179

15000حمد عبد الهادي عبد الغنً السبولرلٌب متماعد530309209

15000امٌن دمحم مصطفى شطناويرلٌب متماعد531309212

15000نعمان سلطان منصور الرشٌداترلٌب متماعد532309276

15000هشام دمحم مصطفى البدٌراترلٌب متماعد533309310

15000سلطان محمود عارف الجبالًرلٌب متماعد534309413

15000ناصر عمر طاهر لطٌشرلٌب متماعد535309418

15000رضا دمحم احمد صبٌحًرلٌب متماعد536309479

15000هشام دمحم اسماعٌل الشاطررلٌب متماعد537309501
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15000عاصم محمود عبد الرزاق اشلولرلٌب متماعد538309550

15000ٌاسر خالد سلٌمان الزبونعرٌف متماعد539309023

15000عبدالسالم فالح فهد المناصٌرعرٌف متماعد540309257

15000دمحم هانً عبد هللا طه متماعد1/جندي541308825

15000فاٌز علً صالح الزغول متماعد1/جندي542309224

10000فؤاد دمحم كرٌم ابورمانرائد متماعد54344072
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