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شهرتموز

قٌمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل
15000هٌلدا ودٌع ناٌف الخواجهممدم متماعد146015

15000سلٌمان عوض عواد بنً عطٌهرائد متماعد239630

15000رائد عبد الكرٌم سالم المللٌمًرائد متماعد340942

15000مامون علً احمد درادكةرائد متماعد441240

15000عمر فالح دمحم بنً سالمهرائد متماعد546292

15000نهى فكتور ٌعموب معاٌعهرائد متماعد647898

15000جهاد دمحم مذٌب المومنًرائد متماعد749541

15000تمارا خلف خلٌل حدادٌنرائد متماعد849713

15000عبد هللا مشهور ارشود مهٌداترائد متماعد951205

15000امانً صالح سالم الحباشنهرائد متماعد1051429

15000دمحم عبد الر حمن عبد الوهاب الموادريرائد متماعد1152964

15000امامه ٌسار ابراهٌم الجالدرائد متماعد1253951

15000مروان مفلح الدمحم الزعبًرائد متماعد1355007

15000هاشم نجٌب حامد الروسانرائد متماعد1455012

15000عالء علً عباس هرٌماتنمٌب متماعد1515470

15000عٌسى سلمان عوده المراشدهنمٌب متماعد1616651

15000عبد الكرٌم راشد راكان الدغمًنمٌب متماعد1716778

15000عوض رجا مسلم البلوينمٌب متماعد1854692

15000بسام احمد صبحً خلٌلنمٌب متماعد1959200

15000عادل دمحم مفلح الخالٌننمٌب متماعد2055006

15000صالح احمد دمحم المرعً متماعد1/مالزم211264

15000ٌحٌى محمود سعٌد حماشا متماعد1/مالزم221273

15000محمود خلف نزال شهاب متماعد1/مالزم231282

15000عاٌش ابراهٌم سعد السعد متماعد1/مالزم241285

15000خالد سلمان عبٌد المعاٌطه متماعد1/مالزم251286

15000صادق عبدالكرٌم موسى الخالٌله متماعد1/مالزم261287

15000عاكف احمد سلٌمان الرواشده متماعد1/مالزم271290

15000عبد الحمٌد احمد عبد الرحٌم الزواهره متماعد1/مالزم281291

15000بالل حسن دمحم بنً عمر متماعد1/مالزم2915982

15000عمر احمد عواد خزاعله متماعد1/مالزم3016910

15000فٌصل حكمت مصلح السخٌلً متماعد1/مالزم3117119

15000عاطف سلٌمان حمدان الزبن متماعد1/مالزم3217211
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15000عماد علً سعد بنً اسماعٌل متماعد1/مالزم3317369

15000احمد زاهً احمد ابو زٌتون متماعد1/مالزم3417370

15000محمود جابر ٌوسف الزٌود متماعد1/مالزم3517371

15000احمد داود احمد المساعفه متماعد1/مالزم3617374

15000مالن احمد فالح نصٌرات متماعد1/مالزم3717375

15000عدنان دمحم محمود خصاونه متماعد1/مالزم3817376

15000بالل خالد سلٌمان العطٌوي متماعد1/مالزم3917377

15000فراس احمد عبد الحلٌم الفواعٌر متماعد1/مالزم4017378

15000رائد مصطفى دمحم الهٌاجنه متماعد1/مالزم4117379

15000علً احمد حسٌن الخوالده متماعد1/مالزم4217380

15000فاٌز ملٌحان اسمر العظامات متماعد1/مالزم4317381

15000سلٌمان حمٌد علً الخضٌرات متماعد1/مالزم4417382

15000خالد سلمان حصن النصار متماعد1/مالزم4517383

15000غسان عبد الحمٌد عبدالمهدي المراله متماعد1/مالزم4617385

15000صالح دمحم مفلح عبٌدات متماعد1/مالزم4717386

15000جمال   بطرس ابراهٌم معاٌعه متماعد1/مالزم4817388

15000محمود عبد الكرٌم احمد الشراب متماعد1/مالزم4917389

15000عبد الكرٌم علً دمحم الطهاروه متماعد1/مالزم5017393

15000عاطف دمحم فرحان العمري متماعد1/مالزم5117394

15000دمحم محمود  موسى الرفاعً متماعد1/مالزم5217395

15000بكر احمد مسلم الخالٌله متماعد1/مالزم5317397

15000اٌمن نمر عماب الشرٌده متماعد1/مالزم5417399

15000دمحم علً احمد بنً دومً متماعد1/مالزم5517401

15000ٌوسف عبد الفتاح دمحم ابو حمور متماعد1/مالزم5617403

15000طاٌل دمحم عبد الكرٌم الغانم متماعد1/مالزم5717404

15000دمحم طه علً الزعبً متماعد1/مالزم5817405

15000ضرار فهد ربٌع السلٌحات متماعد1/مالزم5917407

15000باسل عبد الحافظ دمحم الرحاحله متماعد1/مالزم6017409

15000احمد دمحم سالم الغنمٌٌن متماعد1/مالزم6117410

15000ٌوسف راضً دمحم عمالت متماعد1/مالزم6217411

15000اٌمن دمحم حاتم دمحم الزعبً متماعد1/مالزم6317415

15000سامً مضً سوٌلم الحرافشه متماعد1/مالزم6417416

15000موسى حمٌد موسى النعٌمات متماعد1/مالزم6517417

15000فارس عبد هللا عوض ابو سنٌمه متماعد1/مالزم6617418

15000طعمه احمد طعمه شتٌات متماعد1/مالزم6717421

15000سلٌمان سالمه الوٌفً المدمان متماعد1/مالزم6817425

15000احمد عبد الكرٌم الغٌث العموش متماعد1/مالزم6917426

15000راتب عبدالهدي محمود البمور متماعد1/مالزم7017427

15000فاٌز نهار حسن ابو طٌر متماعد1/مالزم7117428
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15000رامً مخائٌل عبد هللا حجازٌن متماعد1/مالزم7217429

15000جعفر عبد المجٌد غانم الرفاٌعه متماعد1/مالزم7317432

15000موسى دمحم مفلح الزعبً متماعد1/مالزم7417436

15000ٌونس محمود رشٌد الخالٌله متماعد1/مالزم7517437

15000انٌس عبد الرزاق ٌوسف الشطناوي متماعد1/مالزم7617438

15000زٌد حسن عبد المهدي الفرٌحات متماعد1/مالزم7717439

15000ٌاسر حمود سلٌمان المعاٌطه متماعد1/مالزم7817441

15000مامون ناٌف حسن البواعنه متماعد1/مالزم7917442

15000عالء دمحم اسماعٌل مصطفى  المطٌشات متماعد1/مالزم8017443

15000فهد عٌد عاٌد النجادا متماعد1/مالزم8117444

15000علً سالمه علً العفٌشات متماعد1/مالزم8217446

15000اٌمن هاٌل مرجً همالن متماعد1/مالزم8317447

15000هاشم خلٌل ابراهٌم خلٌل متماعد1/مالزم8417448

15000هانً احمد عبد المحسن البداوي متماعد1/مالزم8517449

15000زٌد نهار حسن العوامله متماعد1/مالزم8617451

15000فضل دمحم هارون الطوره متماعد1/مالزم8717456

15000ٌوسف علً مفلح الزٌود متماعد1/مالزم8817457

15000عماب جرٌس عواد حجازٌن متماعد1/مالزم8917458

15000دمحم  لاسم دمحم الخالدي متماعد1/مالزم9017462

15000دمحم محمود حسٌن الشوابكه متماعد1/مالزم9117608

15000دمحم لبالن خلف الزواهره متماعد1/مالزم9217614

15000رٌاض زكً ارشٌد البطوش متماعد1/مالزم9318211

15000حماده ناٌف فارس خوالده متماعد1/مالزم9419731

15000سفٌان سعد محمود السلٌمان متماعد1/مالزم9520205

15000اسامه دمحم فالح عثمان متماعد1/مالزم9653024

15000نضال صاٌل دمحم سواعً متماعد1/مالزم9753860

15000معاذ احمد عبدهللا المضاه متماعد1/مالزم9854004

15000هانً دمحم هزاع حراحشه متماعد1/مالزم9954005

15000ٌونس سلٌمان سلمان حمدان متماعد1/مالزم10054010

15000علً دمحم حسٌن المضاه متماعد1/مالزم10154662

15000عامر حسٌن احمد الرشدان متماعد1/مالزم10255008

15000ظافر نبٌل دمحم مبرون متماعد1/مالزم10355010

15000اٌمن دمحم بدر المجالً متماعد1/مالزم10455285

15000رزق عمله فٌصل طاهات متماعد1/مالزم10556281

15000عادل حسٌن عبدهللا نوافله متماعد1/مالزم10656491

15000اٌمن ابراهٌم مصطفى ابراهٌم متماعد1/مالزم10756678

15000تٌسٌر عرفات سلمان بشارات متماعد1/مالزم10857111

15000رامً كرٌم خلف عاشور متماعد1/مالزم10957634

15000اشرف خالد هارون السعٌدات متماعد1/مالزم11058322






2022/دفعة
شهرتموز

15000دمحم تٌسٌر دمحم نور دمحم توبات متماعد1/مالزم11158387

15000عوض عٌسى عوض النعٌمً متماعد1/مالزم11258433

15000زٌد احمد محمود الطرودى متماعد1/مالزم11358434

15000زهٌر مصباح صاٌل علً متماعد1/مالزم11459236

15000مهند احمد ٌوسف الرفاعً متماعد1/مالزم11560074

15000رائد ابراهٌم خلٌل ابو زاٌد متماعد1/مالزم11660079

15000صالح حسن عفن الخرٌشة متماعد1/مالزم11760951

15000اٌمان ناجً دمحم االمٌر متماعد1/مالزم11863908

15000ارشٌد عبدهللا حمد السردٌه متماعد1/مالزم11915624

15000ابراهٌم عطاهللا سلٌمان الحرٌراتمالزم متماعد12017373

15000احمد دمحم احمد الرحاحلهمالزم متماعد12117412

15000فواز عبدالحمٌد دمحم الهباهبهمالزم متماعد12218208

15000محمود دمحم  حسن الغوٌرٌنمالزم متماعد12319831

15000طارق منصور عبد الفتاح الخرابشهمالزم متماعد12419941

15000اسامه دمحم فارس الزٌودمالزم متماعد12520385

15000علً راتب علً محافظهمالزم متماعد12623166

15000حمزه احمد علً الجداٌهمالزم متماعد12756282

15000دمحم منصور دمحم عٌاصرهمالزم متماعد12856679

15000كاٌد غسان الٌاس الحوارنهمالزم متماعد12956752

15000اشرف عبدربه حسن الذنٌباتمالزم متماعد13057101

15000جهاد علً صالح العفبفمالزم متماعد13157110

15000دمحم صالح خلٌفه الزعبًمالزم متماعد13257137

15000دمحم فواز باٌر عبابنهمالزم متماعد13357144

15000زٌاد سلٌمان احمد كلوبمالزم متماعد13457167

15000مصباح دمحم ٌوسف الزواهرهمالزم متماعد13557168

15000احمد عبد الحفٌظ دمحم العزاممالزم متماعد13657632

15000عمبه دمحم مثمال العنزيمالزم متماعد13757667

15000مروان عبد الكرٌم دمحم العطٌاتمالزم متماعد13857668

15000مراد حسن احمد العٌدهمالزم متماعد13957678

15000ابراهٌم احمد شحاده ابو لازانمالزم متماعد14057679

15000عماد صالح الدٌن احمد االحمدمالزم متماعد14157680

15000علً حسٌن علً السمالمالزم متماعد14257681

15000عبدالمجٌد حسٌن عبدالمجٌد الجرٌريمالزم متماعد14357682

15000عصام فتحً محمود العمورمالزم متماعد14458182

15000دمحم حسٌن سالم الشرعمالزم متماعد14558198

15000انور دمحم عبد هللا الدبابٌهمالزم متماعد14658199

15000حسٌن دمحم حسٌن الزعارٌرمالزم متماعد14758319

15000عامر ابراهٌم عواد لطفًمالزم متماعد14858323

15000نبٌل دمحم ساري بنً هانًمالزم متماعد14958432
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15000دمحم عمر دمحم الكرديمالزم متماعد15058436

15000فراس سامً احمد الزعبًمالزم متماعد15158437

15000شهاب اسماعٌل ٌوسف شهاباتمالزم متماعد15259207

15000زٌد ابراهٌم مصطفى الجنديمالزم متماعد15359233

15000امٌن دمحم فالح المرعانمالزم متماعد15459234

15000خالد سالم عبدالرحمن الطراونهمالزم متماعد15559235

15000عصام خضر دمحم السالممالزم متماعد15659237

15000عبدهللا ابراهٌم عبدهللا المسعودمالزم متماعد15759238

15000فراس رضوان عبد هللا الحنٌطًمالزم متماعد15859239

15000سالم دمحم  سلٌمان العنبرمالزم متماعد15959240

15000زكرٌا عبدهللا دمحم المٌسًمالزم متماعد16059241

15000عمر حسٌن ٌوسف العمريمالزم متماعد16159242

15000مؤٌد عبدالفتاح دمحم الصٌاحمالزم متماعد16259243

15000ثائر راتب احمد المومنًمالزم متماعد16359244

15000عبد هللا نوف محمود النواٌسهمالزم متماعد16459245

15000عاطف ناصر حسٌن حطابمالزم متماعد16559246

15000دمحم جمٌل عارف بعجاويمالزم متماعد16659247

15000نضال حمدان جدعان البمورمالزم متماعد16759248

15000احمد حسٌن نهار البالونهمالزم متماعد16859249

15000ابراهٌم عوده خلٌل الصراٌرهمالزم متماعد16959250

15000انور مصلح رماح السمٌرانمالزم متماعد17059251

15000دمحم عبد هللا دمحم المعاٌطهمالزم متماعد17160075

15000رامً علً حمزه بطاٌنهمالزم متماعد17260155

15000صالح ابراهٌم فالح جراداتمالزم متماعد17360177

15000محمود احمد عواد البدٌراتمالزم متماعد17460178

15000دمحم سالمه عسكر السمٌراتمالزم متماعد17561052

15000دمحم ساري فرٌج المراعٌهمالزم متماعد17663452

15000احمد تٌسٌر دمحم عابدمالزم متماعد17763459

15000مراد احمد ابراهٌم ابو عراقمالزم متماعد17863619

15000عصام ٌوسف مصطفى بنً سالمهمالزم متماعد179105511

15000وائل فالح حمدان الهروط متماعد1/وكٌل1805312

15000دمحم ادٌب عبدالجواد ابراهٌم االشمر متماعد1/وكٌل1815362

15000احمد محمود دمحم الٌوسف متماعد1/وكٌل1826115

15000عمر رضوان دمحم عوجان متماعد1/وكٌل1837217

15000بشار جمال صالح الصالحات متماعد1/وكٌل1847363

15000عالء سلٌمان علً البطٌخً متماعد1/وكٌل1857365

15000حسٌن صالح فارع الصنابره متماعد1/وكٌل18612356

15000دمحم خلف ٌوسف ابو رمان متماعد1/وكٌل18713198

15000دمحم علً خلف ابو حوا متماعد1/وكٌل18844278






2022/دفعة
شهرتموز

15000زٌاد دمحم صالح االحمد متماعد1/وكٌل18944301

15000مهٌب شاكر علً حامد متماعد1/وكٌل19045134

15000اٌمن ابراهٌم سالم النجادا متماعد1/وكٌل19148838

15000رائد ابراهٌم خلٌل خمٌس متماعد1/وكٌل19250253

15000خالد عبد هللا مطلك مشالبه متماعد1/وكٌل19350308

15000تٌسٌر حسن عبد هللا زعالن متماعد1/وكٌل19490516

15000دمحم موسى دمحم عبد هللا متماعد1/وكٌل195122394

15000دمحم عٌسى سالمه شطناوي متماعد1/وكٌل196122396

15000زعل حمد سالم سلٌمان متماعد1/وكٌل197124579

15000احمد حمد دمحم المرعان متماعد1/وكٌل198167502

15000محمود دمحم سلٌمان العواشره متماعد1/وكٌل199293688

15000رائد دمحم ساكت المحامٌد متماعد1/وكٌل200306155

15000دمحم احمد سالم الشدٌفات متماعد1/وكٌل201309806

15000عامر عبدا لمهدي عبد المعطً المعاٌطه متماعد1/وكٌل202309938

15000رائد فؤاد ماجد  الفندي متماعد1/وكٌل203310090

15000عالء الدٌن دمحم دمحم سلٌمان الطٌبً متماعد1/وكٌل204310395

15000دمحم مبارن عبدهللا حوارنه متماعد1/وكٌل205310400

15000احمد حسن محمود عبابنه متماعد1/وكٌل206310401

15000اٌمن احمددمحم حوٌطً متماعد1/وكٌل207310402

15000زٌاد عبدهللا دمحم ابو طبنجه متماعد1/وكٌل208310404

15000دمحم احمد خلٌل المعاٌطه متماعد1/وكٌل209310406

15000جعفر لاسم دمحم درادكه متماعد1/وكٌل210310407

15000حسام جمعه عبدالرحمن موسى متماعد1/وكٌل211310408

15000محمود احمد خالد ممدادي متماعد1/وكٌل212310410

15000علً احمد علً العودات متماعد1/وكٌل213310411

15000رسمً ٌوسف موسى المرعان متماعد1/وكٌل214310418

15000ابراهٌم مراد فرٌح خوالده متماعد1/وكٌل215310422

15000شاهر منور احمد اللٌمون متماعد1/وكٌل216310424

15000مؤٌد احمد طالل النمرات متماعد1/وكٌل217310426

15000عامر علً سالم العلً متماعد1/وكٌل218310430

15000زٌاد عبد الحافظ عاٌد ارشٌد متماعد1/وكٌل219310445

15000دمحم محً الدٌن عبد الرحمن الثوارنه متماعد1/وكٌل220310446

15000عصام دمحم نظامً ربابعه متماعد1/وكٌل221310447

15000عبد المنعم احمد طالل النمرات متماعد1/وكٌل222310449

15000علً عبد الرحٌم ابراهٌم الحوامده متماعد1/وكٌل223310452

15000احمد دمحم سالمه الفاعوري متماعد1/وكٌل224310454

15000دمحم  خالد دمحم عبٌدات متماعد1/وكٌل225310468

15000غسان علً عطٌه الهباهبه متماعد1/وكٌل226310470

15000دمحم ٌوسف جبر الجراح متماعد1/وكٌل227310494
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15000فاروق عادل حسٌن فرٌحات متماعد1/وكٌل228310497

15000نضال كرٌم عبدهللا المعاٌطه متماعد1/وكٌل229310499

15000امجد سلمان علً الجرادات متماعد1/وكٌل230310501

15000محمود ٌحٌى صالح الجمل متماعد1/وكٌل231310502

15000زٌدون حسٌن علً االسعد متماعد1/وكٌل232310503

15000احمد حسن خمٌس الدندن متماعد1/وكٌل233310506

15000حماد سالم سلمان ابو حمٌطه متماعد1/وكٌل234310511

15000انور دمحم سلٌمان العمري متماعد1/وكٌل235310522

15000بسام عمر دمحم بنً خالد متماعد1/وكٌل236310525

15000اكثم فوزي محسن الروسان متماعد1/وكٌل237310527

15000رامً لاسم احمد الخدام متماعد1/وكٌل238310530

15000دمحم مصطفى حوران المصٌرٌن متماعد1/وكٌل239310531

15000ٌحٌى مدهللا احمد الرواشده متماعد1/وكٌل240310534

15000حسام حسن فهد الجندي متماعد1/وكٌل241310536

15000دمحم سلمان فلٌح المراشده متماعد1/وكٌل242310541

15000دمحم سعد علً عفٌف متماعد1/وكٌل243310544

15000عبد السالم دمحم المفطان الوردات متماعد1/وكٌل244310545

15000هانً احمد طعمه بنً عٌسى متماعد1/وكٌل245310546

15000خالد نهار فالح الحمود متماعد1/وكٌل246310547

15000اٌاد سعٌد احمد العبدهللا متماعد1/وكٌل247310551

15000ابراهٌم موسى حسٌن هنداوي متماعد1/وكٌل248310553

15000عمر معروف دمحم عبٌدات متماعد1/وكٌل249310559

15000صالح احمد صالح الصمادي متماعد1/وكٌل250310565

15000عمر عفٌف مطلك لحلوح متماعد1/وكٌل251310569

15000مامون دمحم حسن الدعٌبس متماعد1/وكٌل252310575

15000رٌاض عبد هللا سلٌمان الضروس متماعد1/وكٌل253310577

15000خالد دمحم صالح الشرمان متماعد1/وكٌل254310579

15000صالح حمود صالح المطٌطات متماعد1/وكٌل255310586

15000حاتم هادي حمزه الزلارٌط متماعد1/وكٌل256310593

15000زٌاد ٌوسف عبد الرحمن ابوزٌتون متماعد1/وكٌل257310598

15000هاٌل احمد سرور الرواشده متماعد1/وكٌل258310599

15000دمحم راتب دمحم دلامسه متماعد1/وكٌل259310600

15000دمحم عبد الوهاب ضامن الضامن متماعد1/وكٌل260310605

15000حمد خلٌل احمد الدٌات متماعد1/وكٌل261310607

15000اٌمن دمحم احمد المومنً متماعد1/وكٌل262310611

15000مؤٌد سلٌمان احمد مومنً متماعد1/وكٌل263310612

15000دمحم محمود توفٌك المومنً متماعد1/وكٌل264310613

15000جهاد عبد اللطٌف دمحم عكور متماعد1/وكٌل265310616

15000ناصر دمحم حسن جرادات متماعد1/وكٌل266310620
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15000دمحم سعٌد كامل محمود غراٌبه متماعد1/وكٌل267310627

15000بسام دمحم عٌسى الغزو متماعد1/وكٌل268310632

15000دمحم احمد عمله بنً سالمه متماعد1/وكٌل269310634

15000معن علً ناصر بنً عٌسى متماعد1/وكٌل270310635

15000عناد احمد ابراهٌم عبد هللا متماعد1/وكٌل271310638

15000سامً محمود نهار حتامله متماعد1/وكٌل272310640

15000احمد دمحم ابراهٌم الدهون متماعد1/وكٌل273310650

15000طارق احمد موسى موسى متماعد1/وكٌل274310667

15000عبدالرزاق مصطفى عبدالرحمن العطٌات متماعد1/وكٌل275310677

15000احمد علً دمحم المضاه متماعد1/وكٌل276310679

15000اٌهم ٌوسف احمد بنً فواز متماعد1/وكٌل277310696

15000فؤاد دمحم عوده الخوالده متماعد1/وكٌل278310699

15000عبد الحمٌد حمدان سالمه الغوٌرٌن متماعد1/وكٌل279310700

15000ٌوسف خلٌل فاضل الفساطله متماعد1/وكٌل280310701

15000لتٌبه صالح طالل ممابله متماعد1/وكٌل281310702

15000سائد دمحم ابراهٌم العرود متماعد1/وكٌل282310703

15000منٌر دمحم نهار خرفان متماعد1/وكٌل283310704

15000فراس انور زعل الحسامٌه متماعد1/وكٌل284310705

15000احمد دمحم خطاب الخالٌله متماعد1/وكٌل285310706

15000راكان فٌصل شرٌف المومنً متماعد1/وكٌل286310709

15000دمحم صالح دمحم الخلٌلً متماعد1/وكٌل287310710

15000اشرف محمود دمحم عالونه متماعد1/وكٌل288310717

15000فائك مفلح سلٌمان المومنً متماعد1/وكٌل289310724

15000عبدهللا دمحم سلٌمان السراحٌن الحجاٌا متماعد1/وكٌل290310726

15000هاشم حمود احمد خطار متماعد1/وكٌل291310730

15000علً عوده عبد هللا الزغول متماعد1/وكٌل292310757

15000فضل احمد حسٌن ابو صهٌون متماعد1/وكٌل293310776

15000اشرف سعٌد دمحم ظاظا متماعد1/وكٌل294310777

15000دمحم عبد هللا عمله لوالزه متماعد1/وكٌل295310778

15000دمحم لاسم دمحم خزاعله متماعد1/وكٌل296310781

15000صبري دمحم ناٌف طلفاح متماعد1/وكٌل297310798

15000داوود احمد داوود عناب متماعد1/وكٌل298310804

15000نواف رفاعً سلٌمان ابو رٌاش متماعد1/وكٌل299310807

15000عماد حكمت دمحم المومنً متماعد1/وكٌل300310808

15000علً محٌسن احمد الرفوع متماعد1/وكٌل301310817

15000سلٌمان دمحم سلٌمان الفلٌحً متماعد1/وكٌل302310820

15000ابراهٌم ٌوسف علً الشاعر متماعد1/وكٌل303310822

15000علً احمد مرعً خوالد متماعد1/وكٌل304310831

15000بسام دمحم حسٌن ابو رٌاش متماعد1/وكٌل305310843
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15000معاذ عبد المنعم نجٌب الخرٌبات متماعد1/وكٌل306310845

15000زٌاد صالح مصطفى صالح متماعد1/وكٌل307310846

15000ماهر دمحم حسن الشمٌرات متماعد1/وكٌل308310848

15000عمر رضوان عبدالنبً المناعسه متماعد1/وكٌل309310853

15000دمحم عبد ذٌب حمدان متماعد1/وكٌل310310861

15000عبد هللا بخٌت عواد الجودان متماعد1/وكٌل311310863

15000حازم محمود احمد درادكه متماعد1/وكٌل312310866

15000موفك ابراهٌم علً الحسٌن متماعد1/وكٌل313310869

15000ابراهٌم علً حامد الهواوشه متماعد1/وكٌل314310879

15000هشام حسٌن علً الحمٌدٌٌن متماعد1/وكٌل315310880

15000عدنان احمد حسن العمري متماعد1/وكٌل316310881

15000زكرٌا فالح احمد المومنً متماعد1/وكٌل317310885

15000غاندي دمحم احمد بنً سعٌد متماعد1/وكٌل318310889

15000ضٌف هللا سلٌمان ضٌف هللا الشباطات متماعد1/وكٌل319310892

15000اٌمن احمد عماب العرود متماعد1/وكٌل320310895

15000علٌان سالم عبدهللا ابو رمان متماعد1/وكٌل321310901

15000دمحم عوده مطر البطمه متماعد1/وكٌل322310906

15000عبدالرؤف عمر خلف الجدوع متماعد1/وكٌل323310911

15000صفوان دمحم علً السلٌمان متماعد1/وكٌل324310913

15000رامً سامً دمحم السعد متماعد1/وكٌل325310914

15000دمحم علً حسن الفالحات متماعد1/وكٌل326310916

15000علً ابراهٌم عوده الزبون متماعد1/وكٌل327310917

15000ضرار سلٌمان عرسان عبٌدات متماعد1/وكٌل328310918

15000خالد صالح الدٌن خالد سعٌد متماعد1/وكٌل329310919

15000زاهر دمحم عماب العلً متماعد1/وكٌل330310926

15000زاٌد منصور الحسن عبٌدات متماعد1/وكٌل331310936

15000فتحً سلٌمان توفٌك المطاطشه متماعد1/وكٌل332310938

15000خالد موسى زعل الحسنات متماعد1/وكٌل333310945

15000حبٌب ابراهٌم دمحم الهاجس متماعد1/وكٌل334310950

15000هاشم مرضى صٌاح المراعٌه متماعد1/وكٌل335310959

15000احمد سعود دمحم ناصر متماعد1/وكٌل336310960

15000ابراهٌم عوده شاتً سلمان متماعد1/وكٌل337310962

15000سالمه منصور سالمه ابو عساف متماعد1/وكٌل338310964

15000خالد علً عبد هللا خلٌفات متماعد1/وكٌل339310966

15000عماد سعٌد علً ابو هنٌه متماعد1/وكٌل340310969

15000خلدون علً جدعان الطرمان متماعد1/وكٌل341310971

15000دمحم احمد صالح عطروز متماعد1/وكٌل342310972

15000سعود عماب عواد الترتوري متماعد1/وكٌل343310973

15000عمر مصطفى دمحم فطٌمات متماعد1/وكٌل344310975
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15000عماد خلف سلمان الحنٌطً متماعد1/وكٌل345310978

15000احمد محمود احمد الزواهره متماعد1/وكٌل346310982

15000زهٌر عاٌش علً عالونه متماعد1/وكٌل347310983

15000خالد عبد هللا سالمه الهوٌمل متماعد1/وكٌل348310991

15000فهٌد عمٌل فهٌد الهمٌش متماعد1/وكٌل349310992

15000نورس عبد هللا سالم الذنٌبات متماعد1/وكٌل350310993

15000اٌمن احمد شرٌف عٌسى الزعبً متماعد1/وكٌل351310996

15000رامً دمحم عارف عبٌدات متماعد1/وكٌل352310997

15000علً عبد اللطٌف سلٌمان المحمود متماعد1/وكٌل353310998

15000احمد بركات فرحان فرٌحات متماعد1/وكٌل354311001

15000دمحم ابراهٌم عبد الفتاح بدر متماعد1/وكٌل355311003

15000نعٌم عمٌل هادي مصلح متماعد1/وكٌل356311004

15000ثابت عبدالسالم خلف الصراٌره متماعد1/وكٌل357311009

15000بسام دمحم علً الدوٌري متماعد1/وكٌل358311013

15000حمد دمحم عاصً الحمادٌن متماعد1/وكٌل359311014

15000جمال احمد خلف المراشده متماعد1/وكٌل360311016

15000دمحم علً احمد السلمان متماعد1/وكٌل361311017

15000دمحم جمال صالح ابو غنٌم متماعد1/وكٌل362311021

15000احمد خلف هالل السوٌلمٌٌن متماعد1/وكٌل363311032

15000فراس جاسر دمحم الحواتمه متماعد1/وكٌل364311033

15000رٌاض جمال عبد المحسن المحادٌن متماعد1/وكٌل365311035

15000هانً موسى علً  المسلم متماعد1/وكٌل366311048

15000دمحم ٌوسف دمحم الجراح متماعد1/وكٌل367311052

15000سمٌر ابراهٌم احمد المشالبه متماعد1/وكٌل368311060

15000جعفر دمحم حمود الصراٌره متماعد1/وكٌل369311063

15000احمد عادل ناٌل عبدالرحٌم متماعد1/وكٌل370311067

15000وضاح عدنان علً محافظه متماعد1/وكٌل371311068

15000عامر سالمه احمد بزبز متماعد1/وكٌل372311069

15000احمد ابراهٌم دمحم وردات متماعد1/وكٌل373311075

15000حسٌن محمود  ابراهٌم شوالفه متماعد1/وكٌل374311076

15000زٌدون حامد مفلح المراله متماعد1/وكٌل375311081

15000دمحم ٌاسٌن محمود السلٌمان متماعد1/وكٌل376311091

15000اٌمن دمحم فاضل طربوش متماعد1/وكٌل377311113

15000عالء الدٌن سعٌد سلٌمان الهٌجاوي متماعد1/وكٌل378311115

15000جعفر طاٌل جرٌس الظواهره متماعد1/وكٌل379311119

15000زٌن العابدٌن محمود لاسم ابو الرب متماعد1/وكٌل380311120

15000مخلد عوده سفهان الشاللخه العمرو متماعد1/وكٌل381311135

15000نذٌر رشٌد احمد الخراشمه متماعد1/وكٌل382311136

15000دمحم سمٌر رفاعً الروسان متماعد1/وكٌل383311141
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15000عمر دمحم ابراهٌم الزالك متماعد1/وكٌل384311142

15000خالد فواز احمد  رفاعً متماعد1/وكٌل385311144

15000عاطف سلمان عٌد الفراحٌن متماعد1/وكٌل386311146

15000زٌاد عبد هللا عبد المادر خرفان متماعد1/وكٌل387311149

15000عماد حسن عبد المادر شناق متماعد1/وكٌل388311156

15000عبدالرحمن احمد مفلح ختالٌن متماعد1/وكٌل389311158

15000محمود ٌاسر دمحم الناطور متماعد1/وكٌل390311162

15000خالد دمحم عبده المومنً متماعد1/وكٌل391311169

15000ماهر احمد سرور حسٌن متماعد1/وكٌل392311173

15000احمد ابراهٌم مصطفى العنانزه متماعد1/وكٌل393311177

15000خالد سالم عبدالمادر المناصٌر متماعد1/وكٌل394311180

15000عصام دمحم محمود العنانزه متماعد1/وكٌل395311182

15000حسن دمحم عبدالرحمن خشان متماعد1/وكٌل396311184

15000عونً موسى حسٌن الهلسه متماعد1/وكٌل397311185

15000سلطان دمحم جبر الشرعه متماعد1/وكٌل398311188

15000نوح دمحم عبده سلٌمان متماعد1/وكٌل399311195

15000عرفات دمحم  عبدربه الزغاٌبه متماعد1/وكٌل400311203

15000ٌزن سجٌع فارس الشوفً متماعد1/وكٌل401311214

15000اٌمن عبدهللا دمحم الشبول متماعد1/وكٌل402311215

15000دمحم طعمه دمحم عرود متماعد1/وكٌل403311220

15000دمحم خالد فهٌم الفاعوري متماعد1/وكٌل404311226

15000خالد دمحم منٌزل ابولٌمون متماعد1/وكٌل405311229

15000حمد جمٌل سلٌم الهبارنه متماعد1/وكٌل406311231

15000هانً سلٌمان سلٌم الشوابكه متماعد1/وكٌل407311235

15000رامً خلف عبدهللا المضاوي متماعد1/وكٌل408311242

15000دمحم عٌسى صابر حمٌد متماعد1/وكٌل409311244

15000خالد سلٌمان جروان مرازٌك متماعد1/وكٌل410311252

15000زٌد عبد هللا محمود الزعبً متماعد1/وكٌل411311261

15000بدران عبدالمادر محمود بنً سعٌد متماعد1/وكٌل412311268

15000عالء رضوان دمحم بنً سعٌد متماعد1/وكٌل413311269

15000خالد صالح عبد هللا السالمات متماعد1/وكٌل414311274

15000دمحم عبدالرحمن سلٌمان الوردات متماعد1/وكٌل415311279

15000بشار احمد حسن جراح متماعد1/وكٌل416311281

15000نشات ولٌد فرٌد السعٌد متماعد1/وكٌل417311289

15000حسٌن دمحم ربٌع العساف متماعد1/وكٌل418311291

15000حسٌن اكرم ذٌاب عبٌدات متماعد1/وكٌل419311292

15000اسعد الفً راجً زٌدان متماعد1/وكٌل420311293

15000معتز تٌسٌر ابراهٌم فرٌحات متماعد1/وكٌل421311299

15000اسامه علً دمحم العبابنه متماعد1/وكٌل422311302






2022/دفعة
شهرتموز

15000فراس فٌصل محمود الٌحٌى متماعد1/وكٌل423311303

15000عمار عبد الفتاح دمحم الصٌاح متماعد1/وكٌل424311304

15000حسام دمحم لبالن المومنً متماعد1/وكٌل425311306

15000عبدالمنعم محمود ناٌف الرفاعً متماعد1/وكٌل426311314

15000ماجد محمود خلٌفه دمحم متماعد1/وكٌل427311317

15000احمد دمحم عرسان الدغٌمات متماعد1/وكٌل428311318

15000عبد هللا صالح المفلح الرفاعً متماعد1/وكٌل429311319

15000سالم عبدهللا ناصر العمرو متماعد1/وكٌل430311320

15000ابراهٌم حمد خلٌل الحاج متماعد1/وكٌل431311321

15000معتصم صالح سلٌمان عالونه متماعد1/وكٌل432311322

15000عماد ابراهٌم بخٌت النواصره متماعد1/وكٌل433311324

15000فادي عبدهللا محمود الرشاٌده متماعد1/وكٌل434311325

15000عمله عدنان موسى دحابره متماعد1/وكٌل435311328

15000خالد صالح شافً الخرشان متماعد1/وكٌل436311330

15000ماجد عبد المجٌد دمحم الموانٌس متماعد1/وكٌل437311333

15000ناٌل عبد الكرٌم عبد هللا المعاٌطه متماعد1/وكٌل438311335

15000احمد حسٌن سلٌمان المخلوف متماعد1/وكٌل439311336

15000مهند نوفل عٌاد المعاٌطه متماعد1/وكٌل440311342

15000منذر دمحم حسن الشمٌرات متماعد1/وكٌل441311347

15000عمر دمحم عٌسى دراوشه متماعد1/وكٌل442311348

15000فٌصل احمد دمحم عوٌج متماعد1/وكٌل443311364

15000خالد احمد عبدهللا ابواردٌس متماعد1/وكٌل444311369

15000عماد موسى خلف  الحالٌبه متماعد1/وكٌل445311371

15000محمود عبد الرؤوف الشرٌف متماعد1/وكٌل446311375

15000موفك احمد صالح حسبان متماعد1/وكٌل447311387

15000عمر احمد رشٌد جرادات متماعد1/وكٌل448311389

15000رامً خلٌف سلٌمان الخرشه متماعد1/وكٌل449311392

15000بسمان احمد عطٌه حرفوش متماعد1/وكٌل450311400

15000موفك صالح علً السالٌمه متماعد1/وكٌل451311405

15000معن غازي لاسم الطوٌط متماعد1/وكٌل452311412

15000دمحم احمد عٌد المشالبه متماعد1/وكٌل453313898

15000مامؤن عمر محمود الطالب متماعد1/وكٌل454310851

15000مصطفى دمحم عبدالمحسن علٌانوكٌل متماعد45544064

15000عزمً دمحم حسٌن السوالمهوكٌل متماعد45644203

15000زاهر عبد الرزاق ٌعموب النسوروكٌل متماعد45744216

15000حسٌن محمود سالمه الشرمانوكٌل متماعد45844225

15000ٌوسف عبدالكرٌم ٌوسف بنً هانًوكٌل متماعد45944252

15000هزاع بركات ناجً البطاٌنهوكٌل متماعد46044275

15000هانً خالد عبدالرحمن الحناويوكٌل متماعد46144293






2022/دفعة
شهرتموز

15000فاٌز احمد علً الجملوكٌل متماعد46244300

15000عبد الرحمن معاشً شاٌش السرحانوكٌل متماعد463294924

15000وائل نواف عبد الفتاح شطارهوكٌل متماعد464309950

15000عبدهللا احمد عبدالمادر الربابعهوكٌل متماعد465310397

15000علً محمود فٌاض البالونهوكٌل متماعد466310405

15000دمحم عبد هللا شطً الخزاموكٌل متماعد467310409

15000علً عدنان دمحم مرعًوكٌل متماعد468310412

15000فراس مصطفى حسن المساٌمهوكٌل متماعد469310413

15000فؤاد حسنً مصطفى زباديوكٌل متماعد470310432

15000حمزه عبدالمحسن دمحم الفمهاءوكٌل متماعد471310442

15000عمر دمحم عبدالعزٌز بعٌراتوكٌل متماعد472310444

15000فٌصل سلٌمان عاٌد الغوٌريوكٌل متماعد473310450

15000عادل دمحم علً العساسفهوكٌل متماعد474310453

15000حسٌن عبد هللا مزعل الغنٌماتوكٌل متماعد475310460

15000رامً صبحً دمحم الخزاعلهوكٌل متماعد476310461

15000احمد سلٌم فهد العمروكٌل متماعد477310477

15000دمحم احمد  فالح عطٌانوكٌل متماعد478310478

15000خٌرهللا سعد عبدالوالً حنونوكٌل متماعد479310479

15000عماد محمود دمحم العلٌماتوكٌل متماعد480310495

15000ابراهٌم احمد فرج محامدهوكٌل متماعد481310496

15000سلمان دمحم معٌش الحراحشهوكٌل متماعد482310498

15000اشرف فتحً سلمان مهاوشوكٌل متماعد483310504

15000علً دمحم طالب الزواهرهوكٌل متماعد484310507

15000سلطان عجاج احمد المرعانوكٌل متماعد485310539

15000دمحم فٌصل خالد عنانبهوكٌل متماعد486310556

15000محمود دمحم فاٌز الشرمانوكٌل متماعد487310581

15000عبدهللا فرج حمد المطٌشوكٌل متماعد488310591

15000دمحم احمد طعمه بنً عٌسىوكٌل متماعد489310596

15000احمد  دمحم علً الصماديوكٌل متماعد490310604

15000ناصر عبدالرحمن دمحم عنانزهوكٌل متماعد491310641

15000فٌصل حسٌن صالح ابزاخوكٌل متماعد492310642

15000عمر فالح مفلح الشرفوكٌل متماعد493310643

15000اٌاد احمد دمحم ادهونوكٌل متماعد494310646

15000لاسم دمحم ٌوسف عبٌديوكٌل متماعد495310648

15000اسامه عوض ابراهٌم الدرابسهوكٌل متماعد496310649

15000محمود دمحم فالح العثامٌنوكٌل متماعد497310652

15000احمد صبحً عوض الحسٌنوكٌل متماعد498310654

15000جمٌل عوده لطٌش الهوٌملوكٌل متماعد499310656

15000لاسم دمحم جاد هللا الفواخرهوكٌل متماعد500310660






2022/دفعة
شهرتموز

15000باسل دمحم عبد هللا دواغرهوكٌل متماعد501310663

15000دمحم ٌاسر سلٌمان الدهونوكٌل متماعد502310664

15000مجلً سلٌم مفلح الشرفوكٌل متماعد503310666

15000ابراهٌم عواد دمحم الخزاعلهوكٌل متماعد504310678

15000خالد محمود فالح حسٌنوكٌل متماعد505310690

15000خالد راتب احمد المومنًوكٌل متماعد506310708

15000وائل غازي نافع ابوصالحوكٌل متماعد507310715

15000حسٌن عبد هللا احمد الكراسنهوكٌل متماعد508310719

15000تٌسٌر دمحم هذٌرم المصاروهوكٌل متماعد509310725

15000دمحم عبد اللطٌف احمد الصماديوكٌل متماعد510310774

15000دمحم زكرٌا دمحم العزاموكٌل متماعد511310783

15000دمحم موسى عبد الرحٌم الزعبًوكٌل متماعد512310787

15000عوض حامد فالح العبادلهوكٌل متماعد513310814

15000نواف علً عواد الترتوريوكٌل متماعد514310818

15000هانً مصطفى احمد الخطاطبهوكٌل متماعد515310833

15000عمر دمحم اعبد الذنٌباتوكٌل متماعد516310856

15000احمد ابراهٌم دمحم ابو مهناوكٌل متماعد517310868

15000عبدهللا حسن دمحم الصبحوكٌل متماعد518310872

15000عدنان دمحم الفً العجولٌنوكٌل متماعد519310878

15000فؤاد دمحم مفلح الشراٌعهوكٌل متماعد520310887

15000زٌد حمدي نصر طوٌساتوكٌل متماعد521310888

15000خالد دمحم حسن منٌزلوكٌل متماعد522310891

15000جهاد دمحم عٌد الزٌودوكٌل متماعد523310893

15000مؤٌد تٌسٌر علً الضامنوكٌل متماعد524310897

15000بسام فالح لبالن الحجٌلهوكٌل متماعد525310922

15000اشرف عاٌد شحاده الشرمانوكٌل متماعد526310923

15000ابراهٌم دمحم عبد الجواد عالونهوكٌل متماعد527310927

15000دمحم خٌر عواد ابراهٌم الزواهرهوكٌل متماعد528310930

15000عصام جالل احمد مرٌانوكٌل متماعد529310937

15000موفك مطلك دمحم سلٌمانوكٌل متماعد530310940

15000موسى حٌدر موسى ارشٌدوكٌل متماعد531310942

15000ٌاسر جمعه عابد الخلٌفاتوكٌل متماعد532310954

15000احمد محمود عمله لرلودهوكٌل متماعد533310956

15000خالد ماجد عبد المادر لولزهوكٌل متماعد534310961

15000سلٌم سلمان العواد الدالبٌحوكٌل متماعد535310963

15000علً دمحم علً فرٌحاتوكٌل متماعد536310967

15000دمحم ذٌاب حسن شناعهوكٌل متماعد537310974

15000دمحم عبد هللا دمحم رداٌدهوكٌل متماعد538310984

15000موسى معتك سالم النواصرهوكٌل متماعد539310990






2022/دفعة
شهرتموز

15000زٌد سلٌمان رشٌد النعٌماتوكٌل متماعد540311000

15000جعفر سلٌمان هالل االتٌموكٌل متماعد541311012

15000ماهر عبدالكرٌم عبدالمادر الرشدانوكٌل متماعد542311019

15000احمد علً احمد الهالالتوكٌل متماعد543311027

15000خالد علً احمد البواعنهوكٌل متماعد544311043

15000دمحم شاكر حسٌن عداماتوكٌل متماعد545311049

15000دمحم عوض دمحم ورداتوكٌل متماعد546311084

15000ٌوسف علً ٌوسف العٌدوكٌل متماعد547311086

15000عمر ممبل سلمً الحراحشهوكٌل متماعد548311126

15000دمحم عبد الرحمن فالح بنً عامروكٌل متماعد549311127

15000سامً دمحم بخٌت الزواهرهوكٌل متماعد550311128

15000رائد حسٌن فالح الٌاسٌنوكٌل متماعد551311139

15000تركً دمحم حسٌن سالموكٌل متماعد552311143

15000عبدالحك علً دٌنا كرمهوكٌل متماعد553311147

15000زٌد ٌونس عبد الحمٌد فرٌحاتوكٌل متماعد554311154

15000نبٌل عواد عبد اللطٌف السكروكٌل متماعد555311166

15000نضال دمحم اسعد الشرمانوكٌل متماعد556311171

15000خالد احمد سلٌمان عوداتوكٌل متماعد557311176

15000ابراهٌم فلٌح سلمان الخصبهوكٌل متماعد558311179

15000صاطع بركات  عثمان الكساسبهوكٌل متماعد559311192

15000دمحم كامل مفضً حسانوكٌل متماعد560311194

15000احمد دمحم عٌد السنٌدوكٌل متماعد561311205

15000معتصم حسن حامد جراداتوكٌل متماعد562311207

15000ٌوسف دمحم احمد الزعبًوكٌل متماعد563311225

15000دمحم محمود شحاده لٌزانوكٌل متماعد564311230

15000رائد حامد غٌث المناعسهوكٌل متماعد565311254

15000علً حسٌن سلٌمان لوالزهوكٌل متماعد566311271

15000دمحم حسن احمد الخطاطبهوكٌل متماعد567311273

15000ٌوسف دمحم ٌوسف مهٌداتوكٌل متماعد568311339

15000امٌن دمحم رجا الدواغرهوكٌل متماعد569311350

15000محمود ٌونس دمحم عماٌرهوكٌل متماعد570311370

15000علً دمحم احمد الطاهاتوكٌل متماعد571311374

15000شاكر دمحم خلف الزواهرهوكٌل متماعد572311376

15000حسن احمد عارف الضامنوكٌل متماعد573311378

15000دمحم ٌوسف سالمه الرمضانوكٌل متماعد574311379

15000علً عوده فهد الشرفاتوكٌل متماعد575311393

15000رائد محمود توفٌك البٌطاروكٌل متماعد576311402






2022/دفعة
شهرتموز

15000دمحم حسن مبرون دمحم متماعد1/رلٌب577310388

15000سلٌمان سلٌم مفلح احمد متماعد1/رلٌب578310420

15000علً ماجد فرحان الرواشده متماعد1/رلٌب579310437

15000دمحم كامل سلٌمان السكارنه متماعد1/رلٌب580310438

15000علً حسٌن عوده حجازي متماعد1/رلٌب581310439

15000انور سلٌمان غانم العواٌده متماعد1/رلٌب582310440

15000عمر دمحم خٌر عبدالمادر بنً بكر متماعد1/رلٌب583310441

15000عبد هللا عٌد مطلك المراعٌه متماعد1/رلٌب584310462

15000رائد موسى مفلح لطٌنه الجهران متماعد1/رلٌب585310465

15000احمد حسٌن ابرهٌم الدهون متماعد1/رلٌب586310486

15000معاذ محمود لاسم الشبول متماعد1/رلٌب587310487

15000خالد  دمحم وحٌد عبد هللا الٌاسٌن متماعد1/رلٌب588310510

15000عبدهللا صالح موسى العوض متماعد1/رلٌب589310514

15000عمله حمد عمله الخوالده متماعد1/رلٌب590310521

15000احمد حمدي دمحم متماعد1/رلٌب591310557

15000فراس علً دمحم الرٌان متماعد1/رلٌب592310571

15000رامً دمحم محمود العمري متماعد1/رلٌب593310644

15000ابراهٌم ٌوسف احمد الدردور متماعد1/رلٌب594310676

15000عامر سمٌر ٌوسف العماٌره متماعد1/رلٌب595310680

15000ابراهٌم عطا هللا خلف الخالٌله متماعد1/رلٌب596310682

15000تٌسٌر عبد الحمٌد صالح ابو العسل متماعد1/رلٌب597310689

15000دمحم ٌوسف احمد العشاونه متماعد1/رلٌب598310691

15000عبد هللا دمحم عبد العزٌز الزٌود متماعد1/رلٌب599310693

15000رائد محمود عبد الرحٌم جراروه متماعد1/رلٌب600310714

15000زٌن الدٌن موسى دمحم الشرٌده متماعد1/رلٌب601310721

15000علً منٌزل سلٌمان العصٌفات متماعد1/رلٌب602310731

15000هشام خلٌل احمد دبن متماعد1/رلٌب603310743

15000ولٌد عبد الحمٌد احمد السلطً متماعد1/رلٌب604310773

15000سامً دمحم عاٌد الفاخري متماعد1/رلٌب605310790

15000دمحم محمود احمد ابو حردان متماعد1/رلٌب606310791

15000نهار دمحم نهار المشالبه متماعد1/رلٌب607310799

15000ابراهٌم دمحم عوض الٌوسف متماعد1/رلٌب608310809

15000انور دمحم حمد البلوش متماعد1/رلٌب609310819

15000كساب علً احمد العنانبه متماعد1/رلٌب610310823

15000احمد ممدوح عبدالحلٌم الهزاٌمه متماعد1/رلٌب611310837

15000زكرٌا دمحم احمد الزعبً متماعد1/رلٌب612310854






2022/دفعة
شهرتموز

15000طارق علً عبدهللا النصر متماعد1/رلٌب613310865

15000صالح حسن علً حرب متماعد1/رلٌب614310875

15000عبدهللا علً عبدهللا جرادات متماعد1/رلٌب615310883

15000دمحم ماجد احمد طوالبه متماعد1/رلٌب616310899

15000خلدون دمحم حسن دمحم سعٌد  ابزولً متماعد1/رلٌب617310900

15000عبد الباسط مبارن سعد متماعد1/رلٌب618310921

15000احمد محمود عبدهللا الملكاوي متماعد1/رلٌب619310932

15000عماد دمحم نصر محمود ابوالبصل متماعد1/رلٌب620310933

15000دمحم رضوان دمحم المومنً متماعد1/رلٌب621310934

15000محمود سامً حامد العلً متماعد1/رلٌب622310980

15000سٌف الدٌن احمد نهار المضاه متماعد1/رلٌب623310985

15000دمحم خالد عٌد عمٌل متماعد1/رلٌب624310986

15000بالل دمحم ابراهٌم المومنً متماعد1/رلٌب625310987

15000ٌوسف علً حسٌن ابونجم متماعد1/رلٌب626311007

15000زهٌر صالح عبٌد هللا الرواحنه متماعد1/رلٌب627311011

15000خلٌل عوده هللا خلٌفه المراشده متماعد1/رلٌب628311018

15000نور الدٌن احمد دمحم العبد هللا متماعد1/رلٌب629311045

15000خالد ابراهٌم سلمان السعٌدٌن متماعد1/رلٌب630311046

15000زٌاد عٌد فنٌخر الشرفات متماعد1/رلٌب631311051

15000صالح دمحم مصلح العوامله متماعد1/رلٌب632311072

15000دمحم احمد توفٌك المومنً متماعد1/رلٌب633311082

15000دمحم حسن دمحم الواردات متماعد1/رلٌب634311083

15000فراس ابراهٌم خمٌس بنً خالد متماعد1/رلٌب635311124

15000ٌوسف حسٌن علً الخوالده متماعد1/رلٌب636311130

15000مرزوق احمد عبدهللا البطاٌنه متماعد1/رلٌب637311140

15000ناصر دمحم العبد عبدالرحمن متماعد1/رلٌب638311152

15000سامر علً دمحم شمالحه متماعد1/رلٌب639311163

15000معتصم صدلً عبدهللا مومنً متماعد1/رلٌب640311167

15000ذٌاب عاٌد ساري السرحان متماعد1/رلٌب641311170

15000علً مظهر سودي العٌسى متماعد1/رلٌب642311186

15000دمحمخٌر خضر عبدهللا المصري متماعد1/رلٌب643311189

15000جمال الدٌن فالح صالح ممدادي متماعد1/رلٌب644311190

15000سمٌر علً موسى السطري متماعد1/رلٌب645311193

15000باسم حسٌن دمحم السٌوف متماعد1/رلٌب646311197

15000دمحم احمد دمحم الدهنً متماعد1/رلٌب647311202

15000محمود سلٌم عبد هللا المعاٌطه متماعد1/رلٌب648311204






2022/دفعة
شهرتموز

15000عبد الرحمن لبالن ابراهٌم المساعفه متماعد1/رلٌب649311209

15000زكرٌا دمحم احمد الشواشره متماعد1/رلٌب650311218

15000دمحم عبدالنبً خلٌفه الحسامٌه متماعد1/رلٌب651311224

15000عبدهللا حسٌن حسن المناصٌر متماعد1/رلٌب652311233

15000فارس ابراهٌم عبدهللا بنً سلمان متماعد1/رلٌب653311237

15000خالد سند صالح بنً ٌاسٌن متماعد1/رلٌب654311241

15000حسن ابراهٌم فرج الخوالده متماعد1/رلٌب655311249

15000عصام اسعد عبد الرحمن العٌسه متماعد1/رلٌب656311255

15000فواز الفً مفضً الثروان متماعد1/رلٌب657311307

15000اسامه لسٌم دمحم العمري متماعد1/رلٌب658311311

15000امٌن عبدالرحمن دمحم وردات متماعد1/رلٌب659311312

15000عبدهللا علً ذٌاب العذاربه متماعد1/رلٌب660311315

15000صالح علً عواد العمري متماعد1/رلٌب661311332

15000احمد حسن عبد الرحمن شعبان متماعد1/رلٌب662311334

15000مخلد احمد سلٌمان الحوارث متماعد1/رلٌب663311343

15000دمحم حمدان حسن  سالم متماعد1/رلٌب664311349

15000احمد دمحم حسٌن العمارات متماعد1/رلٌب665311353

15000دمحم عوٌد اسمٌر الحاضوضه متماعد1/رلٌب666311355

15000حسن صالح دمحم البخٌت متماعد1/رلٌب667311380

15000عصام فاهد عبدالكرٌم النعٌم متماعد1/رلٌب668311403

15000فراس جمٌل عٌسى الرواشده متماعد1/رلٌب669311409

15000زكرٌا مازن دمحم العمله شهٌد1/رلٌب670453620

15000عماد عبدهللا فندي الشناقرلٌب متماعد67144246

15000ابراهٌم حسن ابراهٌم الخشانرلٌب متماعد672125446

15000فارس احمد زعل اسماعٌلرلٌب متماعد673310026

15000معتصم احمد مصطفى االحمدرلٌب متماعد674310603

15000عاٌد عبد الحمٌد ضٌف هللارلٌب متماعد675310711

15000سامر احمد علً الجبالًرلٌب متماعد676310727

15000علً دمحم حمدانرلٌب متماعد677310800

15000عمله محمود اسماعٌل ربابعهرلٌب متماعد678310884

15000عبدالحكٌم دمحم عبدهللا المومنًرلٌب متماعد679310949

15000خالد عبدالعزٌز فرج فرجرلٌب متماعد680311155

15000عمر محمود حسٌن العرودرلٌب متماعد681311219

15000بالل احمد طه عبابنهرلٌب متماعد682311300

15000فواز سلٌمان احمد شناقرلٌب متماعد683311301

15000لاسم عبدهللا كاٌد الشطًرلٌب متماعد684311327






2022/دفعة
شهرتموز

15000عمر دمحمعلً احمد الحسنرلٌب متماعد685311368

15000اشرف ضٌف هللا الدوٌريرلٌب متماعد686311034

15000اسماعٌل عبد المجٌد عبد هللا ربابعهعرٌف متماعد687310492

15000عارف سالمه سلٌمان الراداتعرٌف متماعد688310669

15000زٌاد دمحم فالح ابو راجوحعرٌف متماعد689310813

15000باسل ٌوسف دمحم بنً حمدعرٌف متماعد690310903

15000ظاهر حسن حسٌنعرٌف متماعد691311022

15000احمد عبد المادر مصطفى الزبوتعرٌف متماعد692311078

15000هاشم حسٌن دمحم علًعرٌف متماعد693311095

15000عبدالعزٌز رجا مزعل المزاودهعرٌف متماعد694311270

15000حازم ناصر ارشٌد الشدٌفاتعرٌف متماعد695311309

15000احمد هوٌشل علً الرواجفهعرٌف متماعد696311358

15000وجدان نواش سالم الشرابعرٌف متماعد697312561

15000عندلٌب بركات عبدهللا ابوحمودهعرٌف متماعد698312577

15000بالل احمد لاسم الطوٌطمتماعد1/جندي699310981

10000كوثر دمحم عزمً الضمٌداتمتماعد1/مالزم70056340


