



2022/دفعة
شهر
شباط

قٌمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل
15000عبدهللا
سالمه
علً
العوداتممدم متماعد144111

15000على رزق صالح بشاٌرهرائد متماعد242950

15000عماد
عبداللطٌف
دمحم
القضاهرائد
متقاعد344138

15000نرسين توفيق ابراهيم حداد رائد متماعد444706

15000نوفل محمود خلف المساعيدرائد متماعد545995

15000محمود
مصطفى
موسى
صباحرائد
متقاعد646027

15000فايز خليل ابراهيم الخطيبرائد متماعد746034

15000جعفر علً نمر الثبٌتات العمرورائد متماعد846452

يرائد متماعد946321
15000احمد سليمان فرج المومن 

15000تغرٌد علً سالمه العموشرائد متماعد1047941

15000علً سالمه عبد هللا الزعبًرائد متماعد1148581

15000دمحم
ناٌف
محمود
خطاطبهرائد
متقاعد1249024

15000جابر فالح صالح الشرعهرائد متماعد1349385

15000صباح عبدهللا خلٌل الصراٌرهرائد متماعد1449602

15000سوسن
حامد
حسن
ٌوسفرائد متماعد1549641

15000سحر
دمحمرمزى
الكٌري
الشٌشانًرائد
متقاعد1649644

15000رانٌه
عاطف
ٌوسف
عمررائد
متقاعد1749671

15000ٌوسف علً احمد الخطٌبرائد متماعد1850784

15000ارلم دمحمعلً صالح الفوارسرائد متماعد1951181

15000االحمد
دمحم
سلطان
دمحمرائد متماعد2052388

15000نهاد دمحم صالح العالونهرائد متماعد2153952

15000رائد
محمود
سلٌمان
الدواغرهنقٌب
متقاعد2246037

15000عبدالقادر سالم مصطف  الصمادى نمٌب متماعد2347119

15000دمحمخٌر
حسن
ابراهٌم
الصمادىنقٌب
متقاعد2447680

15000خالده دمحم خلٌل الفراجنمٌب متماعد2548016

15000عبله عبدالكرٌم عبدالفتاح الشماٌلهنمٌب متماعد2648106

15000رامً حمدي احمد الخرٌساتنمٌب متماعد2749512

15000نورالدٌن دمحم توفٌك هلٌلنمٌب متماعد2850234

15000رٌاض علً عمٌل الزعبًنمٌب متماعد2950251

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
ٌتعلــق بصنـدوق االسكــان العسكــــري (558)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
شباط

15000عمر احمد عبد الرحمن الجهمانًنمٌب متماعد303626

15000مشايخ احمد نهار الجبورنمٌب متماعد3149502

15000ماجد عاٌد نوٌران الفاعورينمٌب متماعد3255348

15000ابراهٌم خالد ابراهٌم فرٌواننمٌب متماعد3356437

15000بالل محمود حسٌن الغنمٌٌننمٌب متماعد3457076

15000بالل علً مفلح شطناوينمٌب متماعد3515948

15000لدري احمد دمحم طرادنمٌب متماعد3617113

15000رائد فالح زعل الفاٌزنمٌب متماعد3716266

15000عبد المجٌد عطا هللا سالمه الرواحنهنمٌب متماعد3817118

15000دمحم ابراهٌم دمحم عربٌاتنمٌب متماعد3916624

15000مصطفى ابراهٌم دمحم مجمدنمٌب متماعد4017008

15000نواف مجحم نورس الفاٌز متماعد1/مالزم4116367

15000طراد صٌتان شامخ الدحٌم متماعد1/مالزم4216843

15000فارس علً خلٌفه الزعبً متماعد1/مالزم4315925

15000عاٌد سالمه فٌاض النمران متماعد1/مالزم4417127

15000خالد عبدهللا حماد النعٌمات متماعد1/مالزم4531433

15000عالء ٌوسف عبدهللا ابو ربٌع متماعد1/مالزم4615068

15000كتاب حسٌن مطر جندٌل متماعد1/مالزم4717307

15000علٌان صالح مصطفى الزعبً متماعد1/مالزم4817115

15000منور فرٌوان سلٌمان االوبٌر الدعجه متماعد1/مالزم4914168

15000عبد المادر دمحم موسى عالونه متماعد1/مالزم5016041

15000اسماعٌل محمود خلٌل خضر متماعد1/مالزم5115751

15000مامون عبد الكرٌم مصطفى خلٌفات متماعد1/مالزم521246

15000سمٌر عوض خلف العبٌد متماعد1/مالزم531237

15000ربى ودٌع عٌسى الرٌحانً متماعد1/مالزم541257

15000عمر محمود دمحم الظهٌرات متماعد1/مالزم554466

15000عربً دمحم محمود الرمضان متماعد1/مالزم5617156

15000خالد سلٌمان صالح المراله متماعد1/مالزم5717158

15000فالح دمحم سعٌد ابو زٌتون متماعد1/مالزم5817160

15000مرٌم عبدالكرٌم عبدهللا خماٌسه متماعد1/مالزم5917168

15000نادٌا فاٌز مصلح المجالً متماعد1/مالزم6017169

15000خدٌجه ارضٌمان سالم الموطان متماعد1/مالزم6117170

15000وصال فخري دمحم الرٌان متماعد1/مالزم6217173

15000وفاء ذٌاب محمود فرٌحات متماعد1/مالزم6317176

15000فرج احمد صالح الزرٌمات متماعد1/مالزم6423831

15000احمد خلف طالق الزعنى متماعد1/مالزم6546502






2022/دفعة
شهر
شباط

15000مروان راجً علً البكار متماعد1/مالزم6654650

15000اشرف رعد خلف الشرفات متماعد1/مالزم6754651

15000عبد الحافظ احمد دمحم الصمادي متماعد1/مالزم6855043

15000دمحم طالل محمودالزعبً متماعد1/مالزم6955347

15000دمحم عاطف احمد العمور متماعد1/مالزم7056359

15000بالل ٌوسف عبدهللا دوٌالت متماعد1/مالزم7156451

15000زٌاد علً عبد الكرٌم الجزازي متماعد1/مالزم7263451

15000غالب دمحم راشد الزٌودمالزم متماعد7331694

15000فارس جودت فارس المعاٌطهمالزم متماعد7455831

15000خالد فالح حمدان البكورمالزم متماعد7556398

15000حكمت بهجت جمٌل الخصاونهمالزم متماعد7656452

15000احمد خلٌف فالح الخوالدهمالزم متماعد7756737

15000فراس محمود احمد غداٌرهمالزم7856751

15000ابراهٌم عمله شحاده بنً ملحممالزم متماعد7957105

15000علٌان دمحم علً الخطٌبمالزم متماعد8058162

15000اٌمن عجاج طعمه المضاهمالزم متماعد8158172

15000عمر دمحم محمود نجاداتمالزم متماعد8258175

15000اسماعٌل عدنان فرحان المعاٌطهمالزم متماعد8358191

15000عاهد محمود حسن المزاٌدهمالزم متماعد8458192

15000ماجد عمله سلٌمان المواجهمالزم متماعد8558306

15000دمحم حسن رزق هللا عٌاصرهمالزم متماعد8658326

15000نوفان خلٌل فاضل المساعفهمالزم متماعد87105313

15000عبدالكرٌم احمد عبدالكرٌم المهٌرات متفاعد1/وكٌل885490

15000جهاد فتحً راغب سعاده متفاعد1/وكٌل895749

15000ٌوسف دخل هللا مفلح الرفاعً متفاعد1/وكٌل905750

15000ركان فٌصل عبد الغفور فٌاض متفاعد1/وكٌل9112294

15000علً حسٌن احمد علٌان متفاعد1/وكٌل9212297

15000محمود احمد حسن المنسً متفاعد1/وكٌل9343364

15000فٌصل خلف سالمه العلٌمات متفاعد1/وكٌل9443413

15000اٌمان احمد عبدالحمٌد الدروبً متفاعد1/وكٌل9543811

15000كفاٌه سلٌمان بولص الحجازٌن متفاعد1/وكٌل9643814

15000فاٌزه دمحم احمد العشوش متفاعد1/وكٌل9743816

15000لٌلى جدعان خلٌل المطارنه متفاعد1/وكٌل9843818

15000ماهر تٌسٌر احمد  االحمد متفاعد1/وكٌل9943932

15000ابراهٌم علً حسن دمحم موسى متفاعد1/وكٌل10043947

15000جمال علً دمحم الجعارات متفاعد1/وكٌل10149549






2022/دفعة
شهر
شباط

15000ٌوسف محمود ٌوسف العالونه متفاعد1/وكٌل10291880

15000محمود احمد خلٌفه الزٌود متفاعد1/وكٌل103241043

15000ناٌل مطلك عبد هللا العجالٌن متفاعد1/وكٌل104306196

15000بسام نمر سلٌم البالونه متفاعد1/وكٌل105306359

15000دمحم سلٌمان بدهان الرواشده متفاعد1/وكٌل106306362

15000احمد سالم عوض حواري متفاعد1/وكٌل107306363

15000ٌحٌى عبداكرٌم شهاب الصمادي متفاعد1/وكٌل108306365

15000احمد ابراهٌم اسماعٌل المسٌعدٌٌن متفاعد1/وكٌل109306752

15000علً صالح عبٌد الدالبٌح متفاعد1/وكٌل110306373

15000ٌاسٌن ناجً عبد هللا المجالً متفاعد1/وكٌل111306381

15000بسام جاسر صالح ابو الخٌل متفاعد1/وكٌل112306387

15000نوح دمحم صالح كساسبه متفاعد1/وكٌل113306397

15000مالن سلٌمان ٌوسف رشاٌده متفاعد1/وكٌل114306405

15000زٌد دمحم بخٌت دمحم متفاعد1/وكٌل115306420

15000كاٌد محمود عبد الرحمن خلٌفات متفاعد1/وكٌل116306433

15000مامون دمحم محمود بنً حمد متفاعد1/وكٌل117306437

15000عامر محمود جمٌل بنً عطا متفاعد1/وكٌل118306440

15000بسام احمد راشد الحراحشه متفاعد1/وكٌل119306443

15000عبد هللا سالم احمد الزبون متفاعد1/وكٌل120306449

15000عباس احمد راشد الحراحشه متفاعد1/وكٌل121306450

15000دهش جزاع شتٌوي الشرفات متفاعد1/وكٌل122306454

15000ٌاسر دمحم حسن المصاروه متفاعد1/وكٌل123306461

15000نضال حسٌن وراد ابو فرحان متفاعد1/وكٌل124306463

15000عٌسى سلٌمان علً السلٌمان متفاعد1/وكٌل125306471

15000سمٌر فواز دمحم الداووٌه متفاعد1/وكٌل126306477

15000احمد ٌوسف دمحم بنً ٌاسٌن متفاعد1/وكٌل127306485

15000اٌمن محمود عبد هللا منصور متفاعد1/وكٌل128306487

15000ٌاسٌن ابراهٌم علً الرفاٌعه متفاعد1/وكٌل129306494

15000دمحم محمود سالم الرفاٌعه متفاعد1/وكٌل130306495

15000عبد هللا حسن عبدهللا الغزو متفاعد1/وكٌل131306496

15000عاصً عبد هللا علً المضاه متفاعد1/وكٌل132306497

15000فراس ابراهٌم دمحم الزبون متفاعد1/وكٌل133306499

15000دمحم نزال علٌان السحالٌن متفاعد1/وكٌل134306500

15000عبد هللا سالمه دمحم ابو مور متفاعد1/وكٌل135306502

15000وائل دمحم سالم الموابعه متفاعد1/وكٌل136306503

15000معن دمحم حامد المعاٌطه متفاعد1/وكٌل137306504






2022/دفعة
شهر
شباط

15000احمد دمحم عبده المومنً متفاعد1/وكٌل138306506

15000امجد دمحم عوٌد الطراونه متفاعد1/وكٌل139306511

15000مامون راتب دمحم عرٌمات متفاعد1/وكٌل140306513

15000خالد دمحم شنوان بنً خالد متفاعد1/وكٌل141306523

15000انور راجً عٌساوي المومان متفاعد1/وكٌل142306525

15000صالح حسن صالح العلٌمات متفاعد1/وكٌل143306527

15000بدر دمحم حسٌن بنً حمد متفاعد1/وكٌل144306532

15000دمحم عاٌش عبد الحافظ الزغول متفاعد1/وكٌل145306538

15000احمد عبد اللطٌف سالم الغزو متفاعد1/وكٌل146306545

15000احمد دمحم علً المومنً متفاعد1/وكٌل147306546

15000دمحم جمٌل عوده هللا الرواشده متفاعد1/وكٌل148306547

15000عبد السالم عوض راشد سواعً متفاعد1/وكٌل149306568

15000دمحم زٌد محمود بنً هانً متفاعد1/وكٌل150306576

15000تٌسٌر دمحم احمد لوالنه متفاعد1/وكٌل151306577

15000وصفً محمود دمحم المضاه متفاعد1/وكٌل152306580

15000اٌاد عبدالكرٌم علً حسٌان متفاعد1/وكٌل153306581

15000ولٌد موسى السعٌد بنً هانً متفاعد1/وكٌل154306585

15000اٌمن ابراهٌم علً الصمادي متفاعد1/وكٌل155306589

15000اٌمن نافع دمحم عنانبه متفاعد1/وكٌل156306592

15000عاطف عبد الرحمن ابراهٌم الخشمان متفاعد1/وكٌل157306598

15000سامر عدنان محمود الشماٌله متفاعد1/وكٌل158306600

15000مهند علً خالد العنامنه متفاعد1/وكٌل159306602

15000احمد موسى محمود الجراوره متفاعد1/وكٌل160306606

15000فاٌك حسٌن عاٌد الولٌدات متفاعد1/وكٌل161306618

15000عبدهللا سلٌمان فارس الرٌحانً متفاعد1/وكٌل162306621

15000عبداللطٌف احمد دمحم بنً مفرج متفاعد1/وكٌل163306623

15000اسد عبد الكرٌممحمود رشدان متفاعد1/وكٌل164306624

15000زٌدان رضوان عوده مطلك متفاعد1/وكٌل165306625

15000ناٌل خلٌل خلف العمٌر متفاعد1/وكٌل166306628

15000ابراهٌم علً احمد المرزوق متفاعد1/وكٌل167306629

15000دمحم عبد هللا دمحم الغلٌالت متفاعد1/وكٌل168306630

15000مجدي صالح دمحم المناصٌر متفاعد1/وكٌل169306631

15000ٌاسٌن سالم احمد عالونه متفاعد1/وكٌل170306634

15000خالد حمدان سلٌمان المناعسه متفاعد1/وكٌل171306635

15000بكر مصطفى عبد الرحٌم الصمادي متفاعد1/وكٌل172306642

15000مروان احمد دمحم الدومً متفاعد1/وكٌل173306643






2022/دفعة
شهر
شباط

15000حسٌن دمحم حسن العسود متفاعد1/وكٌل174306646

15000حسنً علً احمد الطراونه متفاعد1/وكٌل175306655

15000موسى دمحم مفضً الخطار متفاعد1/وكٌل176306665

15000صفوق خلف حسٌن الشرعه متفاعد1/وكٌل177306671

15000زٌاد دمحم حسٌن الشطً متفاعد1/وكٌل178306678

15000رائد صالح احمد الطماطمه متفاعد1/وكٌل179306679

15000عبدالكرٌم احمد حسٌن عنانزه متفاعد1/وكٌل180306681

15000محمود حسن حسٌن الزٌادات متفاعد1/وكٌل181306682

15000عمران دمحم محمود الجراح متفاعد1/وكٌل182306684

15000هٌثم دمحم علً حسٌن بنً مفرج متفاعد1/وكٌل183306692

15000محمود سالمه سالم الرجاء متفاعد1/وكٌل184306693

15000زٌاد سالم عٌد الكعابنه متفاعد1/وكٌل185306694

15000ابراهٌم دمحم عٌد بدندي متفاعد1/وكٌل186306695

15000ٌحٌى سالم دمٌثان الرشاٌده متفاعد1/وكٌل187306699

15000غازي سلٌمان دمحم العجارمه متفاعد1/وكٌل188306702

15000سٌف عٌد نهار الدهام متفاعد1/وكٌل189306707

15000ابراهٌم راشد دمحم الشرع متفاعد1/وكٌل190306708

15000رضوان دمحم سلٌمان النعٌمات متفاعد1/وكٌل191306709

15000شافع دمحم نافع محمود متفاعد1/وكٌل192306711

15000راكان حسن عٌد الخماٌسه متفاعد1/وكٌل193306715

15000علً ٌعموب علً العثامٌن متفاعد1/وكٌل194306716

15000فنٌخر دمحم دهٌمش السحٌم متفاعد1/وكٌل195306721

15000ولٌد عبد اللطٌف احمد الموسى متفاعد1/وكٌل196306722

15000دمحم كامل بادي بنً صخر متفاعد1/وكٌل197306727

15000خالد احمد عٌد المسٌعدٌن متفاعد1/وكٌل198306731

15000احمد حسن صالح العلٌمات متفاعد1/وكٌل199306739

15000جعفر عبد هللا دمحم ربابعه متفاعد1/وكٌل200306741

15000سلطان دمحم احمد بنً مفرج متفاعد1/وكٌل201306745

15000تٌسٌر عارف دمحم السواعٌر متفاعد1/وكٌل202306750

15000شاكر عبد هللا علً المضاه متفاعد1/وكٌل203306756

15000رداد غالب دمحم ممدادي متفاعد1/وكٌل204306759

15000ثابت علً منصور دراوشه متفاعد1/وكٌل205306760

15000عٌد احمد دمحم ابو العماش متفاعد1/وكٌل206306763

15000عٌسى دمحم ناٌف وردات متفاعد1/وكٌل207306767

15000علً فواز طاٌل الضمور متفاعد1/وكٌل208306770

15000ٌوسف عبد دمحم النواتً متفاعد1/وكٌل209306777






2022/دفعة
شهر
شباط

15000حمدي عبدالمادر دمحم البعول متفاعد1/وكٌل210306781

15000حسن دمحم حسن باٌر متفاعد1/وكٌل211306789

15000اٌمن راشد سلٌمان الخالٌله متفاعد1/وكٌل212306790

15000دمحم علً احمد كساسبه متفاعد1/وكٌل213306791

15000اٌاد محمود عبد الرحمن الشرٌده متفاعد1/وكٌل214306792

15000رائد دمحم سالم شمالحه متفاعد1/وكٌل215306794

15000باسم فواز علً المومنً متفاعد1/وكٌل216306813

15000عادل دمحم عبد المعطً الحباشنه متفاعد1/وكٌل217306815

15000جمٌل مفلح سلٌمان الشراري متفاعد1/وكٌل218306819

15000رائد طاٌل حمد بنً صخر متفاعد1/وكٌل219306821

15000رامً عزام مصطفى العزام متفاعد1/وكٌل220306823

15000رائد متعب دمحم الفواعٌر متفاعد1/وكٌل221306825

15000وصفً محمود سلٌمان الربابعه متفاعد1/وكٌل222306827

15000دمحم عوٌد سمرٌن الحسن متفاعد1/وكٌل223306829

15000دمحم طالب عبدالرحمن الصمادي متفاعد1/وكٌل224306830

15000فؤاد دمحم سعٌد احمد الحسن متفاعد1/وكٌل225306833

15000جهاد دمحم فالح الشرٌده متفاعد1/وكٌل226306834

15000موفك عمر عبد النبً البكار متفاعد1/وكٌل227306836

15000كمال عبدهللا دمحم البكار متفاعد1/وكٌل228306837

15000خالد دمحم فالح زٌوت متفاعد1/وكٌل229306843

15000دمحم محمود عاٌد خوالده متفاعد1/وكٌل230306846

15000رسمً نمر سلٌم البالونه متفاعد1/وكٌل231306847

15000عمر ابراهٌم عبد الرحمن الزواهره متفاعد1/وكٌل232306855

15000كاٌد صالح عبد هللا الطراونه متفاعد1/وكٌل233306857

15000عصام رزق سلٌمان الخوالده متفاعد1/وكٌل234306862

15000عبدالهادي دمحم علً فرٌحات متفاعد1/وكٌل235306867

15000دمحم عبدالحمٌد مفضً الخرابشه متفاعد1/وكٌل236306881

15000عثمان ابراهٌم علً مناصره متفاعد1/وكٌل237306882

15000عوده هللا محمود سلٌمان الجبور متفاعد1/وكٌل238306884

15000سالمه سلٌمان دمحم الجوابره متفاعد1/وكٌل239306886

15000غالب خلف سلٌمان العجالٌن متفاعد1/وكٌل240306890

15000بسام احمد علً بنً  ٌونس متفاعد1/وكٌل241306893

15000احمد دمحم احمد المومنً متفاعد1/وكٌل242306894

15000سائد علً احمد العلمان متفاعد1/وكٌل243306895

15000صبري ٌحٌى حسٌن عمري متفاعد1/وكٌل244306899

15000رٌاض عمر بدر ابو صبٌح متفاعد1/وكٌل245306900






2022/دفعة
شهر
شباط

15000رائد سالم عواد الخالٌله متفاعد1/وكٌل246306902

15000ٌحٌى توفٌك احمد العدوان متفاعد1/وكٌل247306903

15000رامً ابراهٌم سالم الصمادي متفاعد1/وكٌل248306904

15000دمحم تٌسٌر عمله العموش متفاعد1/وكٌل249306906

15000دمحم عواد فالح الخوالده متفاعد1/وكٌل250306912

15000بالل دمحم حسٌن الخوالده متفاعد1/وكٌل251306916

15000عٌد دمحم سالم الفواعٌر متفاعد1/وكٌل252306920

15000دمحم فالح عواد الخنان متفاعد1/وكٌل253306923

15000تٌسٌر صاٌل دمحم البري متفاعد1/وكٌل254306925

15000صالح دمحم حسٌن الشرمان متفاعد1/وكٌل255306937

15000باسل احمد عثمان النعٌمات متفاعد1/وكٌل256306940

15000عصام بدوان دمحم الزرٌمات متفاعد1/وكٌل257306941

15000زعل محسن احمد الرفوع متفاعد1/وكٌل258306949

15000ابراهٌم مد هللا اعبٌد الطراونه متفاعد1/وكٌل259306952

15000شاهر علً حمد العمٌطات متفاعد1/وكٌل260306954

15000دمحم عٌسى عوض العلً متفاعد1/وكٌل261306956

15000دمحم عبد هللا مفلح المضاه متفاعد1/وكٌل262306957

15000شرٌف عاٌد سلٌمان الدٌات متفاعد1/وكٌل263306959

15000امجد عبدالمعطً جعفر الصراٌره متفاعد1/وكٌل264306960

15000سالم ابراهٌم علً ابوطبنجه متفاعد1/وكٌل265306962

15000ابراهٌم عاٌد خلف المناوي متفاعد1/وكٌل266306965

15000حمزه دمحم فهٌد البكار متفاعد1/وكٌل267306969

15000فراس اسحك عبد النبً البكار متفاعد1/وكٌل268306970

15000امجد نصري احمد الولفً متفاعد1/وكٌل269306972

15000سالم سلٌم طعمه الفمهاء متفاعد1/وكٌل270306973

15000جبرائٌل رجا عبد الرحمن السوالمه متفاعد1/وكٌل271306974

15000طاٌل محمود لاسم الشرعه متفاعد1/وكٌل272306979

15000عدنان علً دمحم النهار متفاعد1/وكٌل273306985

15000راتب سعدحسن بعٌرات متفاعد1/وكٌل274306990

15000فاٌز دمحم رشٌد الحراحشه متفاعد1/وكٌل275306992

15000رسالن مصلح مذٌب هواري متفاعد1/وكٌل276306997

15000دمحم موسى سلٌمان الزٌادنه متفاعد1/وكٌل277306999

15000عوض ابصٌص رحٌل الدراوشه متفاعد1/وكٌل278307000

15000مفضً عاٌد مفضً الدٌات متفاعد1/وكٌل279307001

15000خلف مناور كرٌم بنً خالد متفاعد1/وكٌل280307002

15000بشار دمحم مصطفى العرود متفاعد1/وكٌل281307003






2022/دفعة
شهر
شباط

15000فاٌز موسى سلٌم البلوي متفاعد1/وكٌل282307005

15000سلطان سلٌمان ٌوسف خشان متفاعد1/وكٌل283307008

15000علً احمد صبح الجحاوشه متفاعد1/وكٌل284307017

15000معٌن ضٌف هللا احمد الدلامسه متفاعد1/وكٌل285307018

15000اسامه سلمان كامل البرٌزات متفاعد1/وكٌل286307019

15000عناد علً عبد الحلٌم الصمادي متفاعد1/وكٌل287307020

15000زٌد اسامه خلٌل الخوالده متفاعد1/وكٌل288307023

15000سعٌد ناصر احمد ابو حصوه متفاعد1/وكٌل289307028

15000خالد صالح دمحم المطٌطات متفاعد1/وكٌل290307031

15000زٌاد عطاهلل دمحم المومنً متفاعد1/وكٌل291307034

15000دمحم عواد خشم البادي متفاعد1/وكٌل292307037

15000ماجد دمحم احمد بنً حمد متفاعد1/وكٌل293307040

15000عماد محمود روٌزق ابوجلٌل متفاعد1/وكٌل294307041

15000محمود عبد الصمد دمحم الهوٌمل متفاعد1/وكٌل295307044

15000صفوان دمحم رضا اسماعٌل الطعانً متفاعد1/وكٌل296307045

15000صالح احمد سلٌم رواشده متفاعد1/وكٌل297307050

15000كمال محمود منصور دراوشه متفاعد1/وكٌل298307051

15000عادل عوض عبدالرحمن السالمه متفاعد1/وكٌل299307058

15000علً محمود حسٌن العرود متفاعد1/وكٌل300307065

15000خالد خلٌف نصر المصاروه متفاعد1/وكٌل301307072

15000هشام عبد الرحمن  عبد الحافظ المجالً متفاعد1/وكٌل302307076

15000الحكم خالد محمود الهزٌم متفاعد1/وكٌل303307080

15000اجود احمد دمحم بنً خالد متفاعد1/وكٌل304307081

15000فاٌز سالم صٌاح الحراحشه متفاعد1/وكٌل305307084

15000هاشم عبد هللا سلٌمان الخالٌله متفاعد1/وكٌل306307086

15000عمر احمدعبدالمادر ربٌع متفاعد1/وكٌل307307089

15000دمحم حسن ابراهٌم ابو عاشور متفاعد1/وكٌل308307092

15000خالد لاسم دمحم الرفاعً متفاعد1/وكٌل309307093

15000ٌاسر مصطفى حسٌن مساعده متفاعد1/وكٌل310307094

15000دمحم امٌن مفلح حسٌن متفاعد1/وكٌل311307099

15000مصطفى احمد مصطفى ابو كاٌد متفاعد1/وكٌل312307102

15000اٌمن عبد هللا ضٌف هللا المومنً متفاعد1/وكٌل313307104

15000طارق زٌد محمود ابو بكر متفاعد1/وكٌل314307257

15000ماهر فرحان سوٌلم الخماٌسه متفاعد1/وكٌل315308861

15000ناصر احمد عبد البدوي متفاعد1/وكٌل316325988

15000عبد الكرٌم زعل دمحم الشرفات متفاعد1/وكٌل317342009






2022/دفعة
شهر
شباط

15000محمود علً سالمه المعابرهوكٌل متماعد31812242

15000احمد جبر عبد الكرٌم ابو مصلحوكٌل متماعد31912296

15000احمد سالمه دمحم العبٌداتوكٌل متماعد32013201

15000فاٌز حمدان دمحم الحناحنهوكٌل متماعد32113437

15000عبدالباسط سالمه نهار بنً احمدوكٌل متماعد322269807

15000حسن عواد حمد الغوٌريوكٌل متماعد323299896

15000عاٌد سالمه خالد الغوٌريوكٌل متماعد324305671

15000اٌوب نصري احمد الولفًوكٌل متماعد325305695

15000زٌاد عبد المادر احمد عنانبهوكٌل متماعد326305794

15000عمر حمود فلٌح محاربوكٌل متماعد327306353

15000دمحم فاٌز سالم دلامسهوكٌل متماعد328306358

15000بشار عمله دمحم حسٌناتوكٌل متماعد329306376

15000ادرٌس راتب عمله الطاهاتوكٌل متماعد330306389

15000باسم دمحم مصطفى الزغولوكٌل متماعد331306446

15000خالد دمحم مصطفى الشطًوكٌل متماعد332306447

15000ٌاسٌن عبد الفتاح ونس المشالبهوكٌل متماعد333306459

15000احمد حسٌن علً عوداتوكٌل متماعد334306460

15000ٌحٌى احمد سلٌمان المومنًوكٌل متماعد335306469

15000ضرار دمحم احمد زٌوتوكٌل متماعد336306473

15000رسمً ابراهٌم محمود بنً سعٌدوكٌل متماعد337306474

15000عمر رجا رجا الممدادوكٌل متماعد338306482

15000جمال علٌان سلٌمان داوودوكٌل متماعد339306488

15000عمر سالم مسلم الخضوروكٌل متماعد340306512

15000عمران دمحم ٌوسف دردوروكٌل متماعد341306517

15000مهلً لبالن اسمر السرحانوكٌل متماعد342306519

15000علً دمحم محمود العمريوكٌل متماعد343306521

15000هٌثم جمال علً الروسانوكٌل متماعد344306534

15000دمحم فرحان عطٌه المٌاسوكٌل متماعد345306553

15000بسام تركً عوده ابو دلووكٌل متماعد346306558

15000احمد عطاهللا فالح الزبونوكٌل متماعد347306559

15000رائد احمد دمحم بنً مصطفىوكٌل متماعد348306560

15000عمله احمد مرعً بنً مصطفىوكٌل متماعد349306561

15000احمد دمحم الحسٌن الفرٌحاتوكٌل متماعد350306570

15000سالم دمحم محمود الزغٌبات النعانعهوكٌل متماعد351306587

15000جمٌل سالم دمحم الخوالدهوكٌل متماعد352306590

15000باسم سلمان فالح الحمادوكٌل متماعد353306603






2022/دفعة
شهر
شباط

15000دمحم تٌسٌر عٌسى زهراويوكٌل متماعد354306609

15000خالد عبد هللا جابر بنً خالدوكٌل متماعد355306617

15000اٌاد ٌوسف سالم المعاٌطهوكٌل متماعد356306619

15000محمود مطلك ارجٌان الخنازرهوكٌل متماعد357306632

15000ناصر هلٌل دمحم السرحانوكٌل متماعد358306637

15000بسام سالم سلٌمان المحسنوكٌل متماعد359306644

15000بادي كامل فالح الرواشدهوكٌل متماعد360306648

15000احمد عواد عمٌل الشرعهوكٌل متماعد361306669

15000دمحم حابس بكر عمروكٌل متماعد362306677

15000عٌد موسى حمدان المواسوكٌل متماعد363306685

15000علً سلٌمان دمحم الزبونوكٌل متماعد364306686

15000خالد مفلح حامد الخطاروكٌل متماعد365306691

15000عالءالدٌن رضوان عبدالعزٌز المومنًوكٌل متماعد366306703

15000لاهر احمد مسلم المطارنهوكٌل متماعد367306712

15000جالل دمحم عبدالسالم بنً فوازوكٌل متماعد368306719

15000باسل دمحم راشد السماروكٌل متماعد369306726

15000ناصر امٌن عبدالحمٌد المرعانوكٌل متماعد370306732

15000سمٌر عبد الفتاح سالمه الحٌاريوكٌل متماعد371306747

15000حسٌن علً ٌوسف الحراحشهوكٌل متماعد372306771

15000خالد حسٌن موسى الفارغهوكٌل متماعد373306772

15000زٌد عبد المادر مسلم الدعاسٌنوكٌل متماعد374306775

15000خلدون طاٌل ذٌب العبد االتوكٌل متماعد375306779

15000علً هزاع عوض الجدٌتاويوكٌل متماعد376306785

15000باسل علً عٌد السوالمهوكٌل متماعد377306793

15000موسى علً نزال الزٌودوكٌل متماعد378306798

15000علً محمود احمد العزاموكٌل متماعد379306804
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شهر
شباط

15000معاذ ضٌف هللا احمد الدلاسمهوكٌل متماعد380306811

15000محمود احمد مرشد هزاٌمهوكٌل متماعد381306816

15000راشد  طالل مرشد هزاٌمهوكٌل متماعد382306817

15000طارق فواز  فرحان حراحشهوكٌل متماعد383306822

15000رامً احمد ابراهٌم العمريوكٌل متماعد384306824

15000شرٌف دمحم محمود الرٌاحنهوكٌل متماعد385306828

15000خالد ناٌف احمد المومنًوكٌل متماعد386306832

15000صائب دمحم حسن بنً دومًوكٌل متماعد387306835

15000دمحم حمدان عمله الخالٌلهوكٌل متماعد388306838

15000نضال بركات فهاد العجرمًوكٌل متماعد389306839

15000دمحم مدهللا فالح الرواشدهوكٌل متماعد390306840

15000احمد مرجً طعمه الشرعهوكٌل متماعد391306850

15000اسامه سلٌمان عوض غراٌبهوكٌل متماعد392306851

15000عواد سالمه سالم المساعٌدوكٌل متماعد393306883

15000عبدالرؤوف عبدالهادي صالح العرالبهوكٌل متماعد394306885

15000ناجح موسى سلٌمان الرواضٌهوكٌل متماعد395306891

15000رائد حسن سالم الصماديوكٌل متماعد396306905

15000دمحم عمله مفلح الخوالدهوكٌل متماعد397306911

15000سعٌد احمد مبارن الحسنوكٌل متماعد398306921

15000خالد عبد دمحم ابو غٌثوكٌل متماعد399306926

15000دمحم احمد عمله رجاوكٌل متماعد400306935

15000اسماعٌل دمحم احمد المفلحوكٌل متماعد401306944

15000صالح علً عبد هللا الحمادوكٌل متماعد402306950

15000حاتم حسٌن لاسم البرٌحًوكٌل متماعد403306953

15000ابراهٌم دمحم احمد مشرلًوكٌل متماعد404306966

15000علً احمد سلٌم البالونهوكٌل متماعد405306978

15000طالل بدر خلف العنزهوكٌل متماعد406306981

15000اسماعٌل احمد صالح بنً ٌاسٌنوكٌل متماعد407306986

15000دمحم بشٌر سلٌمان عبٌدوكٌل متماعد408306989

15000عمر منٌر احمد كلوبوكٌل متماعد409306998

15000وصفً دمحم علً الصماديوكٌل متماعد410307022

15000ساعد محمود احمد الحباشنهوكٌل متماعد411307024

15000هانً احمد دمحم الزبونوكٌل متماعد412307025

15000هانً ابراهٌم ٌوسف الجرموشًوكٌل متماعد413307038

15000نضال عبد الرحمن شاكر الحسامًوكٌل متماعد414307039

15000عزمً عالرف جبر ابنٌانوكٌل متماعد415307046
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15000هانً علً سلٌمان الجهرانوكٌل متماعد416307049

15000رائد ابراهٌم محمود نوفلوكٌل متماعد417307052

15000سامر هانً احمد المضاهوكٌل متماعد418307053

15000خلدون دمحم احمد مٌاسوكٌل متماعد419307055

15000عامر عواد صالح السواعٌروكٌل متماعد420307064

15000سعود دمحم مفلح خضٌروكٌل متماعد421307067

15000صبحً عٌد خلف السلٌحاتوكٌل متماعد422307071

15000دمحم شحاده احمد النعٌمًوكٌل متماعد423307087

15000راٌد سلٌمان حسٌن الرشٌديوكٌل متماعد424307101

15000مٌسون دمحم عبدهللا حتاملهوكٌل متماعد425276593

15000عناد عمله علً ابودلو متماعد1/رلٌب426298286

15000عماد حافظ سالم المسٌعدٌن متماعد1/رلٌب427303766

15000عاصم فاٌز حامد بطاٌنه متماعد1/رلٌب428305791

15000سالم حمزه سالم الدلامسه متماعد1/رلٌب429306352

15000وائل سلٌمان دمحم الخرٌسات متماعد1/رلٌب430306360

15000فراس عمر نواف الوادي متماعد1/رلٌب431306366

15000مجدي عبد المهدي دمحم الروسان متماعد1/رلٌب432306390

15000اعبٌد هللا طلٌحان جروان الهوٌمل متماعد1/رلٌب433306391

15000دمحم عبدهللا دمحم بدٌوي متماعد1/رلٌب434306394

15000ذٌب هالل عواد الترتوري متماعد1/رلٌب435306398

15000دمحم ٌوسف محمود جٌت متماعد1/رلٌب436306402

15000دمحم حسن احمد الصمادي متماعد1/رلٌب437306404

15000عمر دمحم ٌوسف دردور متماعد1/رلٌب438306407

15000صبحً دمحم علً ابراهٌم متماعد1/رلٌب439306419

15000ناصر عبدالمادر لاسم المومنً متماعد1/رلٌب440306422

15000دمحم عبد هللا ابراهٌم بنً عطا متماعد1/رلٌب441306439

15000نبٌل خالد عبد الجابر المراعبه متماعد1/رلٌب442306456

15000طارق خلف عوده العموش متماعد1/رلٌب443306462

15000دمحم موسى سلٌمان الدٌات متماعد1/رلٌب444306478

15000رجا دمحم عٌسى مناصٌر متماعد1/رلٌب445306481

15000دمحم دروٌش دمحم  بنً سعٌد متماعد1/رلٌب446306484

15000عواد سوٌلم سلٌمان الجبارٌن متماعد1/رلٌب447306505

15000عبد السالم خلف طولان العنزي متماعد1/رلٌب448306518

15000مامون علً زٌدان الودٌان متماعد1/رلٌب449306522

15000دمحم سالم ذٌاب الخوالده متماعد1/رلٌب450306524

15000طالل فٌاض ناصر الطوافشه متماعد1/رلٌب451306529
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15000خالد دمحم سالم كنانً متماعد1/رلٌب452306539

15000موسى عواد احمد الزٌود متماعد1/رلٌب453306549

15000ابراهٌم دمحم محمود الجراح متماعد1/رلٌب454306567

15000دمحم احمد فهد بنً عٌسى متماعد1/رلٌب455306571

15000اشرف صالح ضٌف هللا العمرات متماعد1/رلٌب456306572

15000عماد عبد المجٌد احمد عسولً متماعد1/رلٌب457306582

15000زٌد حرب سالم الحدٌثات متماعد1/رلٌب458306607

15000شادي ابراهٌم موسى موسى متماعد1/رلٌب459306638

15000احمد دمحم حماد الخزاعله متماعد1/رلٌب460306659

15000دمحم مبرن دمحم الشرعه متماعد1/رلٌب461306662

15000هانً علً مسلم الرحوم الحجاٌا متماعد1/رلٌب462306664

15000مراد احمد حسن بنً سالمه متماعد1/رلٌب463306667

15000رامً سامح دمحم العمري متماعد1/رلٌب464306675

15000احمد علً الفً الغزو متماعد1/رلٌب465306717

15000لاسم دمحم سعٌد ارشٌد لناوي متماعد1/رلٌب466306720

15000صالح محمود عبد الكرٌم الرفوع متماعد1/رلٌب467306724

15000دمحم منصور ادوٌهٌس بنً دومً متماعد1/رلٌب468306725

15000ابراهٌم دمحم عطٌه العظامات متماعد1/رلٌب469306733

15000ابراهٌم فٌصل دمحم هٌاجنه متماعد1/رلٌب470306735

15000فهد محمود مسلم الدروبً متماعد1/رلٌب471306738

15000احمد دمحم عمل بنً بكار متماعد1/رلٌب472306743

15000احمد دمحم حسن المشاهره متماعد1/رلٌب473306758

15000فالح دمحم ٌوسف عبابنه متماعد1/رلٌب474306773

15000خلدون محمود احمد المرعان متماعد1/رلٌب475306784

15000راجً طه سلٌمان الرواشده متماعد1/رلٌب476306831

15000راكز سالم عبد الحمٌد المرعان متماعد1/رلٌب477306848

15000ضرار احمد عٌد حماشا متماعد1/رلٌب478306853

15000شولً احمد علً الطراونه متماعد1/رلٌب479306859

15000دمحم ابراهٌم دمحم الذٌابات متماعد1/رلٌب480306861

15000زهٌر دمحم علً غرٌزات متماعد1/رلٌب481306880

15000رائد احمد سلٌم المومنً متماعد1/رلٌب482306958

15000علً فاٌز عبد الكرٌم الجعارات متماعد1/رلٌب483306964

15000بشٌر سالم عبد الهادي الغوٌٌن متماعد1/رلٌب484306967

15000موفك خلف مسلم البدارٌن متماعد1/رلٌب485306971

15000اسامه علً احمد الخلف متماعد1/رلٌب486306976

15000فراس جمعه عبد هللا الشدٌفات متماعد1/رلٌب487306987
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15000كمال لطفً فالح الخزاعله متماعد1/رلٌب488307035

15000عبدالمطلب صالح دمحم بنً ٌونس متماعد1/رلٌب489307042

15000دمحم خالد سالم الغراغٌر متماعد1/رلٌب490307057

15000محمود سلٌمان دمحم العموش متماعد1/رلٌب491307062

15000دمحم حمدان ضٌف هللا بنً ملحم متماعد1/رلٌب492307095

15000خلٌل داودسلٌمان الهوٌمل متماعد1/رلٌب493307098

15000خلدون خالد احمد الدراٌسه متماعد1/رلٌب494307100

15000عبدالكرٌم محمود ملٌحان الشرفاترلٌب متماعد4956768

15000سامح دمحم احمد ابو هدٌبرلٌب متماعد49613018

15000غازي دمحم عطا اللله السٌبٌهرلٌب متماعد49738313

15000دمحم عبد الحافظ نوري الدالبٌحرلٌب متماعد49843581

15000اخالص سعود شوفان الشرفاترلٌب متماعد49943790

15000طالل دمحم ثلجً الجداٌهرلٌب متماعد500242739

15000دمحم حبٌب محمود ٌوسف محرمرلٌب متماعد502305197

15000اٌاد عبد المادر عبد العزٌز الطراونهرلٌب متماعد503306356

15000احمد رٌحان دمحم بنً ٌوسفرلٌب متماعد504306438

15000هٌثم محمود دمحم بنً ملحمرلٌب متماعد505306442

15000ثابت جهاد علً كنعانرلٌب متماعد506306452

15000ٌوسف علً دمحم العماررلٌب متماعد507306467

15000عبد هللا سمعان طعمه الزغولرلٌب متماعد508306476

15000احمد حسٌن خلف علًرلٌب متماعد509306508

15000الشاذلً دمحم ارشٌد حمدانرلٌب متماعد510306514

15000عبد الرحمن ضٌف هللا رجا عوداترلٌب متماعد511306548

15000عاكف فاٌز دوجان كنانًرلٌب متماعد512306552

15000احمد مصطفى محمود بنً فوازرلٌب متماعد513306562

15000ٌوسف علً عبدهللا الطاهاترلٌب متماعد514306565

15000خالد عارف احمد عوٌسرلٌب متماعد515306613

15000هٌثم احمد فالح الشطًرلٌب متماعد516306639

15000حسن علً عبد الرزاق الممابلهرلٌب متماعد517306657

15000عامر محمود سعد الشطًرلٌب متماعد518306689

15000خالد عطاهلل سالم المشالبهرلٌب متماعد519306778

15000سعد محمود سعد ربابعةرلٌب متماعد520306799

15000حمزه احمد صالح بنً عطارلٌب متماعد521306858

15000رائد دمحم موسى العالونهرلٌب متماعد522306870

15000سلٌمان عبد المنعم مناوضرلٌب متماعد523306922

15000محمود علً عٌسى الدبٌسرلٌب متماعد524306932
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15000احسان بهجت دمحم المرعانرلٌب متماعد525306945

15000 دمحم حسنً عبد الرحمن ابو السمن            رلٌب شهٌدرلٌب شهٌد526413605

15000دمحم عبد الحمٌد فهد بنً احمدعرٌف متماعد527306023

15000سامر خالد شحاده الجراحعرٌف متماعد528306213

15000ناٌف احمد دمحم شحاداتعرٌف متماعد529306400

15000معاذ رضوان عمله الحجًعرٌف متماعد530306520

15000دمحم بركه ٌونس المشالبهعرٌف متماعد531306540

15000موفك مرزوق طلب بنً خالدعرٌف متماعد532306614

15000احمد حمد حسن بنً معمرعرٌف متماعد533306661

15000نبٌل تركً عبد الغنًعرٌف متماعد534306730

15000اسماعٌل دمحم سالم لاسمعرٌف متماعد535306963

15000مروان علً سالم الزعبًعرٌف متماعد536307056

15000محمود جمٌل دمحم الدالبٌحعرٌف متماعد537307090

15000دمحم علً احمد ابو زٌنة متماعد1/جندي538307103

15000عالء دمحم علً بنً عامر شهٌد1/جندي539517120

15000عاطف لبالن جبر الشرعهجندي متماعد540306980


