



2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

لٌمة المرضاالســــــــمالرتبـــةالرلــــمالتسلسل
15000عوده دمحم عجاج الحراحشهرائد متماعد148568

15000رٌاض جعفر عبد هللا الزعبًرائد متماعد215218

15000فٌصل غازي دمحم حسنٌنرائد متماعد353846

15000نضال دمحم سالم الشلولرائد متماعد453887

15000علً مد هللا عاٌد المشالبهرائد متماعد516915

15000رائده سالم راجً الحورانًنمٌب متماعد651866

15000دمحم جمعه احمد الشواورهنمٌب متماعد755023

15000اٌاد اسماعٌل عبد المادر غنامنمٌب متماعد858304

15000خلٌل سلٌمان بخٌت الحمران متماعد1/مالزم91159

15000دمحم فالح عٌسى عبابنه متماعد1/مالزم101160

15000اٌمن صاٌل دمحم العموش متماعد1/مالزم111163

15000احمد عبدالحفٌظ مفلح عواوده متماعد1/مالزم121370

15000تٌسٌر حمد الضبعان مشالبه متماعد1/مالزم1312665

15000نضال جابر سالم العمري متماعد1/مالزم1415821

15000عطا هللا عبد الحافظ خلٌل احمد متماعد1/مالزم1516390

15000جودت احمد عمله الحجٌه متماعد1/مالزم1616529

15000محمود عبد الكرٌم علً عبٌدات متماعد1/مالزم1716595

15000رٌاض سالم راشد العموش متماعد1/مالزم1816909

15000دمحم فاٌز بخٌت الخزاعله متماعد1/مالزم1916913

15000خالد دمحم علً بنً صخر متماعد1/مالزم2016918

15000صمر فازع عٌد الشرفات متماعد1/مالزم2116919

15000سمٌح احمد علً الصبٌحً متماعد1/مالزم2216920

15000فالح الحلو صالح العٌسى متماعد1/مالزم2316922

15000عمر عبدالكرٌم سلٌم النعٌمً متماعد1/مالزم2416923

15000هاشم حسن نزال الخزاعله متماعد1/مالزم2516924

15000ابراهٌم عاٌد ممبل الفواعره متماعد1/مالزم2616925

15000ارشٌد لاسم دمحم الشرعه متماعد1/مالزم2716926

15000موسى صامد سلمان السبٌله متماعد1/مالزم2816927

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
ٌتعلــك بصنـدوق االسكــان العسكــــري (555)اعــالن رلــم 
مدٌرٌة مؤسسة االسكان واالشغال العسكرٌة بأن الضباط / الجٌش العربً-  تعلن المٌادة العامة للموات المسلحة االردنٌة

(الخاص باالفـــــــــــراد )  وضباط الصف واالفراد المذكورٌن تالٌاً لد استحموا لرض من صندوق االسكان العسكــــــــــري

  لمتابعة المولع االلكترونً للموات  المسلحه االردنٌـــــه ومولع مدٌرٌة مؤسسه االسكان العسكرٌه لمعرفه االسمــــاء 

.  المستحمٌن الذٌن سٌتم تحوٌل لٌمة لروضهم الى بنن الماهره عمان 






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000موسى نصار سالم المراعبه متماعد1/مالزم2916928

15000علً لطٌش بادي الشموط متماعد1/مالزم3016931

15000طاٌل عبٌد علً الساعً متماعد1/مالزم3116933

15000علً دخٌل هللا حمد المراعبه متماعد1/مالزم3216935

15000علً عثمان حسٌن البلوي متماعد1/مالزم3316936

15000خالد عٌد علً الصوٌلحٌن متماعد1/مالزم3416937

15000مفلح ارحٌل بطمان المساعٌد متماعد1/مالزم3516938

15000فالح لاسم حمد السالٌطه متماعد1/مالزم3616940

15000دمحم عواد سلٌم االحٌوات متماعد1/مالزم3716941

15000ابراهٌم علً سلٌمان الربابعه متماعد1/مالزم3816969

15000دمحم علً دمحم البشاٌره متماعد1/مالزم3916974

15000ماهر لاسم دمحم النواٌسه متماعد1/مالزم4016975

15000رافت علٌان دمحم خزاعله متماعد1/مالزم4116976

15000صالح سلٌمان عبدالرحمن المساعفه متماعد1/مالزم4216978

15000عمر صالح فاضل جراح متماعد1/مالزم4316979

15000لٌس محمود عبدالرحمن المساعفه متماعد1/مالزم4416984

15000احمد خالد سلٌمان المومنً متماعد1/مالزم4516988

15000دمحم محمود احمد ابوعلً متماعد1/مالزم4616989

15000منٌر سلٌمان علً البدور متماعد1/مالزم4716991

15000دمحم كاٌد دمحم الهنانده متماعد1/مالزم4816992

15000خالد هوٌمل دمحم الحجاٌا متماعد1/مالزم4916997

15000حسن عٌدخلٌفه المدالجه متماعد1/مالزم5017001

15000عمر سالم سلٌمان الرهاٌفه متماعد1/مالزم5117004

15000خضر دمحمعٌد العوامله متماعد1/مالزم5217009

15000رامً ٌحٌى علً جرادات متماعد1/مالزم5317010

15000تامر عبد الحمٌد عبد الرحمن العفٌشات متماعد1/مالزم5417264

15000ابراهٌم خلٌل ضٌف هللا الزرلان متماعد1/مالزم5518322

15000غسان حسن احمد السعدونً متماعد1/مالزم5618361

15000زٌاد لبالن ملٌحان الوادي متماعد1/مالزم5718943

15000احمد سالمه ابراهٌم السلٌمات متماعد1/مالزم5831000

15000عبد هللا سلٌمان حامد النعٌمات متماعد1/مالزم5931004

15000ماجد هزاع سلٌم صالح المضمانً متماعد1/مالزم6031006

15000عبد السالم الفً عٌد الهدبان متماعد1/مالزم6131010

15000امجد محمود مصطفى مشعل متماعد1/مالزم6231012

15000سالم سالمه سالم المشاعله متماعد1/مالزم6331029

15000دمحم سعد جراد الطراونه متماعد1/مالزم6431032
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15000عبدهللا دمحم خلٌل الرواشده متماعد1/مالزم6531334

15000جهاد سلٌمان داود المرافً متماعد1/مالزم6631352

15000سامر زهٌر خلٌل ابو عنزه متماعد1/مالزم6750800

15000رسمً ٌوسف عوض النداف متماعد1/مالزم6853041

15000خمٌس علً حسٌن الزغول متماعد1/مالزم6953840

15000عماد عبدهللا علً عودات متماعد1/مالزم7053875

15000وصفً عبدالجلٌل دروٌش خرٌسات متماعد1/مالزم7153912

15000رائد محمود دمحم صوافطه متماعد1/مالزم7254001

15000ناجح ٌوسف احمد بنً عٌسى متماعد1/مالزم7355862

15000رائد لسٌم دمحم عبٌدات متماعد1/مالزم7457578

15000عبد هللا احمد عوده هللا الخالٌله متماعد1/مالزم7557657

15000حسٌن ناصر علً الجراح متماعد1/مالزم7659940

15000دمحم خالد حسن الزعبً متماعد1/مالزم7760947

15000خمٌس احمد علً المناصٌرمالزم متماعد781486

15000فؤاد حمٌد احمد المهٌراتمالزم متماعد793142

15000ٌوسف سالمه عٌد العمارٌنمالزم متماعد803192

15000ٌوسف علً سلٌمان المرعانمالزم متماعد813575

15000عبدالمجٌد سالم حسن خلفمالزم متماعد824100

15000امجد احمد مفضً المساندهمالزم متماعد8318023

15000عاطف حماد سلٌمان ابوتاٌهمالزم متماعد8418377

15000فاٌز احمد عبد الرحمن المعاٌطهمالزم متماعد8518698

15000احمد دمحم عبد الرحٌم البطوشمالزم متماعد8619706

15000عماد احمد حسٌن بطاٌنهمالزم متماعد8719718

15000هٌثم احمد دمحم ابو مطرمالزم متماعد8817900

15000جهاد سلٌم حسٌن المطعانمالزم متماعد8920197

15000كاٌد مبارن مفلح الكعابنهمالزم متماعد9020729

15000عائد مروزق عمر عبدالغنًمالزم متماعد9130473

15000جمال دمحم اسعد ابو عزمالزم متماعد9232282

15000سفتالنا اٌفانوفنا تشادٌنا تشادٌنامالزم متماعد9351172

15000ناصر مفلح خلف الكعابنهمالزم متماعد9455039

15000رائد عبدالكرٌم عبدهللا العجارمهمالزم متماعد9555345

15000سامً علٌان دمحم بشتاويمالزم متماعد9655846

15000فاٌز عبدهللا عبدالرزاق العتوممالزم متماعد9755924

15000عماد دمحم حمٌد بكراويمالزم متماعد9856292

15000ناجً احمد عبد الهادي الخوالدهمالزم متماعد9956323

15000فراس راضى سالم عبٌداتمالزم متماعد10056671






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000خالد دمحم محمود  دبوسمالزم متماعد10156672

15000شاكر سالم عبدالحافظ العرٌنات العمرومالزم متماعد10257051

15000هشام حسنً عوض الخشانمالزم متماعد10357122

15000حاتم عٌسى دمحم المفلحمالزم متماعد10457649

15000دمحم احمد عبدالجواد عالونهمالزم متماعد10558042

15000فرحان صالح فرحان المعابرهمالزم متماعد10658061

15000مؤٌد محمود مفلح الحوريمالزم متماعد10758135

15000صالح حمد صالح الزٌوتمالزم متماعد10858189

15000فرٌج ٌوسف حسٌن الرشاٌدهمالزم متماعد10958232

15000شادي دمحم ادٌب فرٌحاتمالزم متماعد11063636

15000جهاد عبد الحمٌد دمحم الزغول متماعد1/وكٌل111302197

15000خالد احمد عبد المادر الخوالده متماعد1/وكٌل112303669

15000حمزه دمحم ابراهٌم العابدي متماعد1/وكٌل1135275

15000دمحم معدي حسن رستم متماعد1/وكٌل1145297

15000ماهر ٌاسٌن سالمه الدعابسه متماعد1/وكٌل1155808

15000دمحم عادل احمد المومنً متماعد1/وكٌل1165887

15000خالد احمد عفاش الزٌود متماعد1/وكٌل1175919

15000سامر نصٌر احمدالعزام متماعد1/وكٌل1186111

15000ابراهٌم حمد عبدالداٌم المرافً متماعد1/وكٌل1196113

15000جودت دمحم فالح  بنً محمود متماعد1/وكٌل1207227

15000رائد عمله سالم عتوم متماعد1/وكٌل1217229

15000احمد عٌد احمد الدباس متماعد1/وكٌل12212258

15000سامح عبد الرحمن كرٌم المغاٌره متماعد1/وكٌل12312552

15000علً دمحم فالح السعود متماعد1/وكٌل12412560

15000مجدي عزت مصطفى المطٌشات متماعد1/وكٌل12512568

15000دمحم ابراهٌم دمحم الشٌاب متماعد1/وكٌل12613933

15000محمود منسً عبد الكرٌم حمود متماعد1/وكٌل12742955

15000باسم دمحم حمد بنً خالد متماعد1/وكٌل12843013

15000شاكر فلٌح مجلً الوخٌان متماعد1/وكٌل12943016

15000محمود عبد الوهاب فالح الصعوب متماعد1/وكٌل13043035

15000احمد دمحم مفلح الزٌود متماعد1/وكٌل13143107

15000 رافت دمحم صالح حمد متماعد1/وكٌل13243356

15000بالل خلٌل دمحم جبر متماعد1/وكٌل13343363

15000فارس جمٌل احمد الحذوات متماعد1/وكٌل13443396

15000سلٌم احمد دمحم البطاح متماعد1/وكٌل13543405

15000عارف دمحم فالح العبابسه متماعد1/وكٌل13643406






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000اٌمان دمحم سعٌد احمد الشطناوى متماعد1/وكٌل13743538

15000اسامه محمود سعٌد عٌد متماعد1/وكٌل13843915

15000عطا هللا محمود حسن ابو خضره متماعد1/وكٌل13943928

15000خالد علً احمد عطٌوي متماعد1/وكٌل14043963

15000احمد موسى دمحم الممابله متماعد1/وكٌل14145246

15000ناٌف حسن عمله المساعٌد متماعد1/وكٌل14247475

15000معتصم رٌاض علً الزعبً متماعد1/وكٌل14348817

15000نضال كامل ابراهٌم خوالده متماعد1/وكٌل14448868

15000سمٌر عبد اللطٌف احمد ابوالشٌخ متماعد1/وكٌل14549066

15000عبد الحافظ احمد عٌسى الخالٌله متماعد1/وكٌل14649551

15000محمود ٌوسف دمحم صبابحه متماعد1/وكٌل14750178

15000نبٌل دمحم جمٌل عبد الجلٌل كفٌنا متماعد1/وكٌل14850255

15000ناصر جوهر شاتً الغزاوي متماعد1/وكٌل14983160

15000زٌد دمحم صادق عباد متماعد1/وكٌل15090477

15000فاطمه نهار مجلً الزغول متماعد1/وكٌل15190697

15000خالد رخٌص عاٌد الدهٌثم متماعد1/وكٌل152177077

15000دمحم مشرف علً الجفٌرات متماعد1/وكٌل153210004

15000عٌسى فالح عبد هللا السٌوف متماعد1/وكٌل154254229

15000دمحم خلف حمد العصٌفات متماعد1/وكٌل155278893

15000اٌمن شكري دمحم الصمادي متماعد1/وكٌل156296732

15000دمحم احمد حسٌن السفوح متماعد1/وكٌل157301310

15000داود عبد الحمٌد فالح السمارات متماعد1/وكٌل158302498

15000هٌثم عٌد فارس الخوالده متماعد1/وكٌل159303157

15000معتز لاسم احمد الرصاصً متماعد1/وكٌل160303358

15000علً حسن دمحم الشبول متماعد1/وكٌل161303666

15000فراس عبدالحافظ عواد الحلٌك متماعد1/وكٌل162303674

15000زٌد خلف ناجً المساعفه متماعد1/وكٌل163303677

15000ابراهٌم عبد السالم عبد هللا المعالعه متماعد1/وكٌل164303682

15000باسل خلف مجلً الشمور متماعد1/وكٌل165303686

15000ولٌد عوض عبد المادر النعانعه متماعد1/وكٌل166303687

15000ٌحٌى دمحم علً الشرمان متماعد1/وكٌل167303689

15000عالء مهاوش دمحم الحراحشه متماعد1/وكٌل168303694

15000حمٌد عبدالمجٌد عبدالحمٌد مصبح متماعد1/وكٌل169303695

15000علً احمد عواد النمر متماعد1/وكٌل170303698

15000احمد خالد فالح ابو مسره متماعد1/وكٌل171303703

15000مؤٌد احمد عبد العزٌز مومنً متماعد1/وكٌل172303706
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شهرتشرين
ثاني

15000دمحم احمد خلٌل الخرنوبً متماعد1/وكٌل173303707

15000معتصم سلٌمان احمد الطرٌنً متماعد1/وكٌل174303711

15000اسامه انور عبدهللا العموش متماعد1/وكٌل175303712

15000علً فاضل حسن عٌد متماعد1/وكٌل176303715

15000دمحم حامد عبدهللا المجالً متماعد1/وكٌل177303720

15000دمحم عدنان دمحم شحروري متماعد1/وكٌل178303727

15000خالد فهد خلف المساعٌد متماعد1/وكٌل179303738

15000عصمت معروف رجب الشبلً متماعد1/وكٌل180303739

15000جمعه سالم دمحم العوٌضات النعانعه متماعد1/وكٌل181303743

15000سلٌمان دمحم سلٌمان خالد متماعد1/وكٌل182303753

15000اٌاد دمحم كرٌم الصراٌره متماعد1/وكٌل183303754

15000موفك شحاده حسن المضاه متماعد1/وكٌل184303757

15000عبد النعٌم سالم فنطول السرحان متماعد1/وكٌل185303759

15000جهاد دمحم حسٌن الصمٌعات متماعد1/وكٌل186303767

15000جبر ابراهٌم خلٌل الرفوع متماعد1/وكٌل187303772

15000دمحم احمد عبدهللا الغداٌره متماعد1/وكٌل188303791

15000هانً عبد هللا الفً الجازي متماعد1/وكٌل189303800

15000زٌاد احمد طالب البواعنه متماعد1/وكٌل190303801

15000رضى عبدهللا دمحم الخرابشه متماعد1/وكٌل191303809

15000ابراهٌم عبدالمادر ابراهٌم شطناوي متماعد1/وكٌل192303814

15000احمد ناصر موسى العمري متماعد1/وكٌل193303821

15000حسن بنٌه سودان الركٌبات متماعد1/وكٌل194303830

15000ابراهٌم محمود موسى مسترٌحً متماعد1/وكٌل195303833

15000مالن حسٌن عمٌل المجالً متماعد1/وكٌل196303837

15000صالح ٌحٌى صالح الدبٌسٌه متماعد1/وكٌل197303841

15000عادل ارشٌد عبدالرحمن العمري متماعد1/وكٌل198303847

15000اسامه سالم ٌوسف العبابنه متماعد1/وكٌل199303849

15000ابراهٌم دخل هللا سلٌمان الحمٌدات متماعد1/وكٌل200303862

15000زٌاد احمد ٌوسف الشرمان متماعد1/وكٌل201303873

15000بالل ناٌف وهبً الفهٌد متماعد1/وكٌل202303879

15000امجد مدهللا عٌاده العمٌرات متماعد1/وكٌل203303912

15000دمحم ابراهٌم عبدالمادر النعانعه متماعد1/وكٌل204303922

15000عمار ابراهٌم شاهر النمر متماعد1/وكٌل205303938

15000ابراهٌم داود احمد سلمان متماعد1/وكٌل206303941

15000لاسم دمحم فالح رمضان متماعد1/وكٌل207303943

15000ابراهٌم موسى دمحم المزارٌك متماعد1/وكٌل208303944






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000دمحم ماجد اخلٌف الصراٌره متماعد1/وكٌل209303956

15000احمد عبد السالم حسن الشعٌبات متماعد1/وكٌل210303966

15000دمحم محمود مرشد علٌمات متماعد1/وكٌل211303967

15000عمر دمحم موسى البشٌر متماعد1/وكٌل212303968

15000ناصر دمحم احمد الحاٌن متماعد1/وكٌل213303970

15000عطاهللا دمحم عطاهللا الرواشده متماعد1/وكٌل214303974

15000خالد دمحم احمد دروٌش متماعد1/وكٌل215303975

15000فواز احمد علً العبادي متماعد1/وكٌل216303990

15000عكرمه سلٌمان داوودالصمادي متماعد1/وكٌل217303995

15000دمحم  خلف غالب جراح متماعد1/وكٌل218303996

15000ولٌد سلٌمان عبدالهادي مطالمه متماعد1/وكٌل219303997

15000دمحم عطٌوي كامل المعابره متماعد1/وكٌل220304004

15000عمر دمحم عوض ابوعروق متماعد1/وكٌل221304007

15000دمحم ابراهٌم سلمان السعٌدٌٌن متماعد1/وكٌل222304009

15000عبد هللا احمد علً الشمالً متماعد1/وكٌل223304010

15000جهاداحمد   دمحم     الدباٌبه متماعد1/وكٌل224304016

15000عبدهللا صالح علً فرٌوان متماعد1/وكٌل225304018

15000دمحم علً حمدان العنانبه متماعد1/وكٌل226304035

15000عبد المهدي دمحم احمد بنً مفرخ متماعد1/وكٌل227304038

15000هانً  سالم صالح البنوي متماعد1/وكٌل228304050

15000خلٌل محمود احمد النواٌسه متماعد1/وكٌل229304056

15000دمحم علً حسٌن بدندي متماعد1/وكٌل230304057

15000دمحم طه احمد ابوالكشن متماعد1/وكٌل231304064

15000محمود لبالن ٌوسف المناصٌر متماعد1/وكٌل232304066

15000هشام دمحم حامد الكردي متماعد1/وكٌل233304068

15000طه دمحم صالح الموالنه متماعد1/وكٌل234304070

15000حسان حسٌن احمد بنً نصر متماعد1/وكٌل235304077

15000محمود عواد سلٌمان المطاٌبه متماعد1/وكٌل236304080

15000دمحم ضٌف هللا مسلم الخربوش متماعد1/وكٌل237304093

15000بسام دمحم نهار الناطور متماعد1/وكٌل238304094

15000ثابت احمد عبدالرحمن المومنً متماعد1/وكٌل239304108

15000تٌسٌر ٌوسف علً خضراوي متماعد1/وكٌل240304110

15000عمر حمدان عواد بنً خالد متماعد1/وكٌل241304114

15000خلف محمود خلف العموش متماعد1/وكٌل242304124

15000دمحم حسٌن مصطفى حمدان متماعد1/وكٌل243304128

15000مؤٌداحمد مهاوش دراوشه متماعد1/وكٌل244304139






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000وائل ٌوسف دمحم العواوده متماعد1/وكٌل245304140

15000عبدهللا عربود دمحم الطٌب متماعد1/وكٌل246304153

15000حمزه فهد محمود الصمادي متماعد1/وكٌل247304160

15000جابر جمٌل حمد المصالٌخ متماعد1/وكٌل248304164

15000عاطف دمحم هالل الحربً متماعد1/وكٌل249304182

15000مهند سامً عٌسى السمردلً متماعد1/وكٌل250304193

15000عامر دمحم صالح العمرات متماعد1/وكٌل251304194

15000صالح دمحم عبدالمعطً الخطٌب متماعد1/وكٌل252304206

15000دمحم عبد الغنً عبد  الجعارات متماعد1/وكٌل253304209

15000احمد ابراهٌم عٌد النعانعه متماعد1/وكٌل254304211

15000جالل شمسً ٌونس الخشان متماعد1/وكٌل255304213

15000نضال علً دمحم العمٌلً متماعد1/وكٌل256304245

15000عبد الباسط احمد حسن حسٌن متماعد1/وكٌل257304253

15000احمد دمحم هزاع الشرٌده متماعد1/وكٌل258304255

15000محمود احمد دمحم العمري متماعد1/وكٌل259304256

15000ولٌد احمد دمحم خشان متماعد1/وكٌل260304265

15000مخلد حمدان فرج الفاعور متماعد1/وكٌل261304267

15000مفٌد احمد دمحم خشان متماعد1/وكٌل262304268

15000بالل دمحم علً خطاٌبه متماعد1/وكٌل263304269

15000مخلد احمد حسٌن البوارٌد متماعد1/وكٌل264304282

15000اكرم دمحم محمود المصري متماعد1/وكٌل265304285

15000صالح مصطفى عجلون العجالٌن متماعد1/وكٌل266304287

15000رائد سلٌمان صالح العفٌشات متماعد1/وكٌل267304293

15000علً عمر سعٌد الشلول متماعد1/وكٌل268304300

15000منٌر عبدالمادر دمحم الطراونه متماعد1/وكٌل269304307

15000ضٌاء الدٌن فاٌز حمد السمكً متماعد1/وكٌل270304312

15000دمحم احمد عبد الرزاق الشلول متماعد1/وكٌل271304313

15000خالد دمحم ابراهٌم سناجله متماعد1/وكٌل272304317

15000بشار عبدهللا محمود طٌفور متماعد1/وكٌل273304324

15000زٌدون مصطفى ٌوسف السلمان متماعد1/وكٌل274304325

15000وعد محمود علً الهوٌمل متماعد1/وكٌل275304331

15000عٌسى سلٌم عٌسى جبرٌن متماعد1/وكٌل276304340

15000اكرم عبد الرحمن عبد الهادي عبد الهادي متماعد1/وكٌل277304341

15000دمحم رضا مصطفى الممدادي متماعد1/وكٌل278304343

15000اٌمن علً حمٌدان زهٌري متماعد1/وكٌل279304347

15000احمد هانً محمود العمري متماعد1/وكٌل280304349






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000مجدي احمد عاٌد الدرابسه متماعد1/وكٌل281304361

15000نذٌر توفٌك مصطفى جالبنه متماعد1/وكٌل282304363

15000باسل علً احمد ابوحمٌد متماعد1/وكٌل283304368

15000هٌثم خالد حمٌدي عبٌدات متماعد1/وكٌل284304369

15000شادي عبدهللا محمود الزغٌر متماعد1/وكٌل285304379

15000حسٌن احمد دمحم الزعبً متماعد1/وكٌل286304388

15000احمد ارشٌد احمد البواعنه متماعد1/وكٌل287304394

15000هانً علً دمحم جراح متماعد1/وكٌل288304401

15000خالد عٌد دمحم الخصبه متماعد1/وكٌل289304402

15000نعٌم اعبد علٌان البٌاٌضه متماعد1/وكٌل290304403

15000علً مطر مفٌلح البدارٌن متماعد1/وكٌل291304404

15000مصطفى دمحم احمد عساف متماعد1/وكٌل292304411

15000علً عبد الحفٌظ فندي الشلول متماعد1/وكٌل293304412

15000اشرف عواد صٌاح البخٌت متماعد1/وكٌل294304417

15000سالم عبد الرحمن امٌن الفاعوري متماعد1/وكٌل295304418

15000راحشه0راضً دمحم مهنا ح متماعد1/وكٌل296304422

15000دمحم احمد صالح الترن متماعد1/وكٌل297304423

15000عبد هللا دمحم حمد هللا الشاعر متماعد1/وكٌل298304424

15000دمحم حسٌن راضً عبٌد متماعد1/وكٌل299304429

15000علً عبد هللا سلٌمان الخالٌله متماعد1/وكٌل300304446

15000دمحم احمد دمحم دوجان متماعد1/وكٌل301304453

15000دمحم غالب دمحم العتوم متماعد1/وكٌل302304469

15000ٌحٌى دمحم محمود ارشٌدات متماعد1/وكٌل303304478

15000غالب جمال عبد الحمٌد البغول متماعد1/وكٌل304304486

15000عبدهللا سلٌم مفلح احمد متماعد1/وكٌل305304489

15000رائد تٌسٌر دمحم غناجه متماعد1/وكٌل306304490

15000فراس محمود علً العزام متماعد1/وكٌل307304501

15000عبد الجلٌل جاد هللا موسى ابوجبله متماعد1/وكٌل308304502

15000عبد هللا محمود دمحم بنً عبد الغنً متماعد1/وكٌل309304511

15000ٌحٌى فهاد سلطً لوٌسم متماعد1/وكٌل310304514

15000خلٌل محسن سلٌمان السعود متماعد1/وكٌل311304516

15000حسن علً حسن البالونه متماعد1/وكٌل312304521

15000دمحم علً ٌونس الشطً متماعد1/وكٌل313304522

15000دمحم طالل مصطفى كراسنه متماعد1/وكٌل314304527

15000احمد زٌد علً الجراح متماعد1/وكٌل315304530

15000ابراهٌم سلٌمان سوٌلم العمارٌن متماعد1/وكٌل316304536






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000عادل علٌان نجً المشالبه متماعد1/وكٌل317304538

15000شكري بادي حسٌن المراٌات متماعد1/وكٌل318304541

15000دمحم زٌد رضوان الرفاعً متماعد1/وكٌل319304554

15000علً دمحم محمودالسوالمه متماعد1/وكٌل320304555

15000جعفر ضٌف هللا ىدمحم الشعور متماعد1/وكٌل321304557

15000اشرف موسى مفلح الصراٌره متماعد1/وكٌل322304571

15000ماجد دمحم عبد النبً الزبٌدات متماعد1/وكٌل323304579

15000اكرم عماب احمد الزعبً متماعد1/وكٌل324304588

15000رامً دمحم سلٌمان عزوبً متماعد1/وكٌل325304597

15000احمد سالم دمحم المومنً متماعد1/وكٌل326304607

15000دمحم عطٌه عبد المحسن الخوالده متماعد1/وكٌل327304608

15000خلدون عبد الحافظ دمحم هٌاجنه متماعد1/وكٌل328304609

15000دمحم عبدالمادر سلٌمان االرناؤوط متماعد1/وكٌل329304610

15000دمحم فتحً فتٌح الشلول متماعد1/وكٌل330304611

15000ساهر عٌسى عبد الكرٌم الدوٌكات متماعد1/وكٌل331304617

15000عبد العزٌز خلف شحاده الحامد متماعد1/وكٌل332325837

15000ماجد حمد الحمد النعٌمً متماعد1/وكٌل333325838

15000ابراهٌم دمحم لاسم النهود متماعد1/وكٌل334325840

15000صبري نهار عوده المضاه متماعد1/وكٌل335325841

15000عمر دمحم سعٌد المشالبه متماعد1/وكٌل336325842

15000دمحم عبدالفتاح مسلم الخالٌله متماعد1/وكٌل337325844

15000عبدالحفٌظ فهد ناصر العجالٌن متماعد1/وكٌل338325845

15000علً لاضً عطا الطالق متماعد1/وكٌل339325847

15000فارس شاهر طرلً السرحان متماعد1/وكٌل340325848

15000دمحم فهد ارشٌد العظامات متماعد1/وكٌل341325849

15000دمحم خلٌف نهار العلً متماعد1/وكٌل342325850

15000حاتم عاٌد سمر المساعٌد متماعد1/وكٌل343325852

15000عبد هللا زٌد خطار الحمود متماعد1/وكٌل344325853

15000حسام عٌسى علً الجفٌرات متماعد1/وكٌل345325855

15000صمر موسى فضل الفمهاء متماعد1/وكٌل346325856

15000عٌسى عبدهللا سالمه الهواوشه متماعد1/وكٌل347325858

15000عٌد صالح سعود السمٌحٌٌن متماعد1/وكٌل348325859

15000عوض رائد عوض الشلولوكٌل شهٌد349411945

15000حربً دمحم محمود المومنًوكٌل متماعد3504919

15000احمد عدنان صالح دواهدهوكٌل متماعد3517222

15000ابراهٌم رضا مبارن علٌماتوكٌل متماعد35211705






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000انور لاسم دمحم الغوانمهوكٌل متماعد35312259

15000ولٌد محمود ٌوسف شطناويوكٌل متماعد35412558

15000حسن اسعد حسٌن الزٌودوكٌل متماعد35513024

15000احمد ابراهٌم فالح الحنٌطًوكٌل متماعد35642921

15000دمحم عمله علً العظٌماتوكٌل متماعد35743032

15000غازي نوٌران عبدالرحمن الشوفٌٌنوكٌل متماعد35843072

15000دمحم سلٌمان حسٌن السعودوكٌل متماعد35943369

15000عطٌه عزت عطٌه خضروكٌل متماعد36048870

15000احمد دمحم احمد الزٌودوكٌل متماعد36188030

15000حسٌن دمحم حسٌن العنزيوكٌل متماعد362101278

15000صالح عبد الفتاح رشٌد غضٌانوكٌل متماعد363301924

15000دمحم حمد دمحم الهواوشهوكٌل متماعد364302713

15000ابراهٌم دمحم فاضل العموشوكٌل متماعد365303665

15000عواد دمحم رشٌد الخوالدهوكٌل متماعد366303672

15000منٌر ٌوسف حنا عٌاشوكٌل متماعد367303685

15000هٌثم علً احمد بنً ٌاسٌنوكٌل متماعد368303701

15000محمود ٌوسف دمحم بنً ٌاسٌنوكٌل متماعد369303702

15000عطا هللا فارس ابنٌه الزواهرهوكٌل متماعد370303709

15000رائد عٌسى صالح الرباعًوكٌل متماعد371303710

15000وائل دمحم عبدهللا الرصاصًوكٌل متماعد372303719

15000ناٌف سلٌمان رجا الفساطلهوكٌل متماعد373303726






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000ناٌف علً مفلح مراٌحهوكٌل متماعد374303730

15000ابراهٌم تركً احمد العمريوكٌل متماعد375303733

15000علً سالم حسٌن بنً دومًوكٌل متماعد376303734

15000حمد احمد فرج الشاعروكٌل متماعد377303752

15000عاطف سعد عٌسى ابو حشٌشوكٌل متماعد378303760

15000محسن مصطفى دمحم العاديوكٌل متماعد379303773

15000فوزي دمحم هوٌدي هوٌديوكٌل متماعد380303778

15000زكرٌا دمحم مصطفى مسراتوكٌل متماعد381303779

15000بالل عٌد نهار الدهاموكٌل متماعد382303781

15000عمر محمود عبدالعزٌز سمٌراتوكٌل متماعد383303783

15000شرف الدٌن زهٌر جابر السمٌعاتوكٌل متماعد384303793

15000كامل علً درٌوش العجالٌنوكٌل متماعد385303803

15000مشرف دمحم حسن النعٌماتوكٌل متماعد386303807

15000اشرف دمحم نمر الحراسٌسوكٌل متماعد387303808

15000ٌاسر دمحم حسٌن المزاٌدهوكٌل متماعد388303823

15000ابراهٌم ارشٌد علً الحراحشهوكٌل متماعد389303850

15000دمحمناٌف علً حسٌن المصريوكٌل متماعد390303863

15000عدنان نعٌم عطاهلل المزاٌدهوكٌل متماعد391303876

15000سالمه علً مفلح المشالبهوكٌل متماعد392303878

15000سامً علً لاسم السالموكٌل متماعد393303886

15000مخلد سرحان دمحم العوٌديوكٌل متماعد394303904

15000دمحم عبد الكرٌم دمحم ممداديوكٌل متماعد395303929

15000عدنان ٌوسف دمحم العٌلوكٌل متماعد396303958

15000ابراهٌم دمحم حمد الخالٌلهوكٌل متماعد397303959

15000دمحمفاٌز احمد  السلٌتًوكٌل متماعد398303983

15000لاسم دمحم احمد معابرهوكٌل متماعد399304002

15000عبد السالم محمود دمحم المنادحهوكٌل متماعد400304012

15000دمحم فٌصل علً رشدانوكٌل متماعد401304025

15000دمحم سالم عبد هللا الزواهرهوكٌل متماعد402304027

15000ٌوسف دمحم خلف الضمٌداتوكٌل متماعد403304041

15000احمد راشد احمد المشالبهوكٌل متماعد404304046

15000خالد فالح فالح الشرعهوكٌل متماعد405304049

15000ناصر حسن سعد بواطًوكٌل متماعد406304061

15000دمحم عبد الكرٌم احمد الطٌبٌنوكٌل متماعد407304065

15000اشرف دمحم محمود الحورانًوكٌل متماعد408304071

15000زاهً صالح سلٌمان الموٌسموكٌل متماعد409304081






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000دمحم عبدالرحٌم دمحم لاسموكٌل متماعد410304097

14239615000والده /خلدون سلٌمان حسن نواصرهوكٌل متماعد411304098

15000دمحم اعطً عٌد الزٌدانٌٌنوكٌل متماعد412304100

15000عبدالكرٌم سالمه سلٌمان الحاٌنوكٌل متماعد413304111

15000عبد الكرٌم عوده فرحان الجراحوكٌل متماعد414304132

15000عبد الكرٌم محمود رزق عبٌداتوكٌل متماعد415304137

15000طالل علً احمد الزعمطوكٌل متماعد416304142

15000مرزوق حمد خباص المساعٌدوكٌل متماعد417304143

15000جمال ناصر عاٌد السرحانوكٌل متماعد418304144

15000عبدالكرٌم حامد رداد العمرانوكٌل متماعد419304165

15000خمٌس غوري حمد الفرخوكٌل متماعد420304169

15000سمٌح زاٌد مشرف الصبٌحاتوكٌل متماعد421304197

15000باسم خلٌل علً الرٌاحنهوكٌل متماعد422304198

15000دمحم غازي سلٌمان موسىوكٌل متماعد423304204

15000فرحان عبد فرحان الطراونهوكٌل متماعد424304207

15000احمد ونس شتٌوي الخشانوكٌل متماعد425304212

15000عاطف علً حسن جعبانًوكٌل متماعد426304214

15000ابراهٌم حسٌن علً حسنوكٌل متماعد427304230

15000هانً دمحم مفلح السرهٌدوكٌل متماعد428304237

15000جهاد عبد هللا حمد النعٌماتوكٌل متماعد429304254

15000دمحم نهار سلمان النصروكٌل متماعد430304257

15000دمحم هاٌل عواد الرجوبوكٌل متماعد431304258

15000ناٌل عبدالمجٌد هداف ابوهماموكٌل متماعد432304259

15000جمال فوزي احمد بنً مفرجوكٌل متماعد433304260

15000ابراهٌم حامد عمله الدغٌماتوكٌل متماعد434304270

15000احمد ناٌف احمد التمٌمًوكٌل متماعد435304276

15000فراس علً دمحم العمٌلًوكٌل متماعد436304281

15000حسنً سلٌمان الشنابلهوكٌل متماعد437304284

15000دمحم حسٌن عمٌر الحواراتوكٌل متماعد438304296

15000خالد احمد سلٌمان الخالٌلهوكٌل متماعد439304302

15000علً محمود مسلم النواصرهوكٌل متماعد440304321

15000طارق دمحم عبدالرحٌم المناعسهوكٌل متماعد441304322

15000ابراهٌم عبد الحلٌم عبد النسوروكٌل متماعد442304326

15000نادر دمحم مصطفى العمريوكٌل متماعد443304354

15000نزمً علً مترون الهوٌملوكٌل متماعد444304355

15000فاٌز ارشٌد تٌم العظاماتوكٌل متماعد445304358






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000صالح عناد عبد الحافظ شهوانوكٌل متماعد446304362

15000مجدي دمحم عبدهللا الخرابشهوكٌل متماعد447304364

15000سامً ٌوسف امٌن المغاربهوكٌل متماعد448304365

15000رامً عبدالحمٌد فالح لرعانوكٌل متماعد449304370

15000ابراهٌم سلطان رجا العمراتوكٌل متماعد450304381

15000عدنان عارف سعد الخالٌلهوكٌل متماعد451304384

15000عوفان دمحم الذٌب البراسنهوكٌل متماعد452304389

15000واصف محمود ناٌف العزاموكٌل متماعد453304392

15000نصار سلٌمان مطلك النعانعهوكٌل متماعد454304430

15000وصفً رفعت حبٌب الضموروكٌل متماعد455304431

15000سلٌمان علً عبدالرحٌم عفٌفوكٌل متماعد456304433

15000علً حموده تركً الهوٌملوكٌل متماعد457304437

15000طاٌل فرحان كامل الفحٌلًوكٌل متماعد458304445

15000عامر علً حسن المشاهرهوكٌل متماعد459304450

15000ماجد مطلب سامر المناصٌروكٌل متماعد460304470

15000نواف بخٌت سلٌمان المساعٌدوكٌل متماعد461304484

15000عامر دمحم محمود زغولوكٌل متماعد462304488

15000اٌاد احمدابراهٌم ٌحٌىوكٌل متماعد463304491

15000خالد حسن فهد حمادوكٌل متماعد464304506

15000جمال دمحم خلٌفه البطٌحهوكٌل متماعد465304507

15000ٌوسف صالح فرج الصوابحهوكٌل متماعد466304508

15000خالد سلٌمان لاسم براهمهوكٌل متماعد467304509

15000جهاد احمد مفلح العلوانوكٌل متماعد468304513

15000فاٌز عبدالرحمن دمحم الفاعوروكٌل متماعد469304531

15000خلف سالم دمحم بنً عطٌهوكٌل متماعد470304543

15000اكرم دمحم علً الحوامدهوكٌل متماعد471304558

15000عمر عبد المادر دمحم المالحٌموكٌل متماعد472304559

15000دمحم عوده ارشٌد الشرعهوكٌل متماعد473304577

15000دمحم زعل لاسم النعٌمًوكٌل متماعد474304589

15000فاٌز سالمه دمحم النجاداتوكٌل متماعد475304616

15000دمحم رٌاض بدري بطاٌنهوكٌل متماعد476304619

15000صخر عبدالكرٌم دمحم النجاداوكٌل متماعد477325822

15000حسن عبد هللا ادرٌس جدوعوكٌل متماعد478325843

15000ناصر مشاش سلٌمان الخزاعلهوكٌل متماعد479325846

15000دمحم كرٌم غمار المشالبهوكٌل متماعد480325851

15000حمد مفضً هرٌس الشرفاتوكٌل متماعد481325857






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000عبدالرزاق منصور خلف الزٌود متماعد1/رلٌب48212577

15000محمود حسٌن محمود العاصً متماعد1/رلٌب483159571

15000سعود علً طحٌمر الحراحشه متماعد1/رلٌب484303657

15000عطاف عبد الحفٌظ خلٌفه المساعفه متماعد1/رلٌب485303675

15000رداد دمحم حسٌن عنانبه متماعد1/رلٌب486303676

15000بخٌت دمحم بخٌت الزواهره متماعد1/رلٌب487303690

15000عبد هللا محمود عسكر نصر متماعد1/رلٌب488303693

15000فؤاد فرحان مكازي الزواهره متماعد1/رلٌب489303713

15000حمزه عبد الرحمن محمود عبابنه متماعد1/رلٌب490303717

15000خالد حسن حسٌن الدٌات متماعد1/رلٌب491303721

15000فراس دمحم الحسٌن الفرٌحات متماعد1/رلٌب492303724

15000دمحم ناٌف دمحم عنانبه متماعد1/رلٌب493303725

15000سامح عبد الرحمن عطاهلل الختاتنه متماعد1/رلٌب494303728

15000دمحم خلف عٌد الرواجفه متماعد1/رلٌب495303742

15000راضً احمد غدٌفان الخالٌله متماعد1/رلٌب496303745

15000خالد ابراهٌم علً محاسٌس متماعد1/رلٌب497303769

15000عمر سالم سالمه الدغٌمات متماعد1/رلٌب498303771

15000دمحم عٌسى عبدهللا بنً هانً متماعد1/رلٌب499303782

15000فالح عٌاده جدعان الشرفات متماعد1/رلٌب500303785

15000دمحم علً عبدالرحمن السٌوف متماعد1/رلٌب501303794

15000زٌد مصطفى سلٌمان رواشده متماعد1/رلٌب502303796

15000علً دمحم سالم الخنازره متماعد1/رلٌب503303813

15000دمحم خلف علً النهود متماعد1/رلٌب504303825

15000نصر منور عبد الحمٌد الوخٌان متماعد1/رلٌب505303827

15000فارس دمحم داوود العفاٌفه متماعد1/رلٌب506303838

15000لؤي دمحم عدنان عبدالكرٌم الحاٌن متماعد1/رلٌب507303839

15000خالد سالم ناٌف رمضان متماعد1/رلٌب508303880

15000فرج دمحم السعد ابو الفول متماعد1/رلٌب509303923

15000احمد محمود علً متاٌنه متماعد1/رلٌب510303927

15000ابراهٌم عٌسى ضٌف هللا الرمضان متماعد1/رلٌب511303942

15000خالد احمد دمحم السعود متماعد1/رلٌب512303973

15000هزاع ابراهٌم احمد زواتٌن متماعد1/رلٌب513303976

15000زاهر دمحم فهد عوده هللا متماعد1/رلٌب514303985

15000مصطفى احمد مصطفى ابوالعسل متماعد1/رلٌب515303986

15000هزاع موسى دمحم النسور متماعد1/رلٌب516304013

15000حسام اسعد عبدالرحمن العٌسه متماعد1/رلٌب517304023






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000دمحم عساف ذٌاب الشواربه متماعد1/رلٌب518304039

15000اسامه عبد المعطً نعمان حسونه متماعد1/رلٌب519304042

15000علً رمضان خمٌس العونه متماعد1/رلٌب520304052

15000عبدالسالم خلف بدوي حمٌدان متماعد1/رلٌب521304076

15000حسٌن دمحم خلف بنً احمد متماعد1/رلٌب522304096

15000دمحم مصطفى علً زواهره متماعد1/رلٌب523304115

15000عبدالرحمن دمحم صالح عماٌره متماعد1/رلٌب524304136

15000فؤادعبد الرحمن حسٌن عمرات متماعد1/رلٌب525304141

15000ذٌب عواد ذٌب الحدٌد متماعد1/رلٌب526304146

15000مهند جمٌل دمحم الخطاٌبه متماعد1/رلٌب527304152

15000شاهر عمله عبد هللا الحراحشه متماعد1/رلٌب528304161

15000خلدون حسن سلٌمان ابو زرٌك متماعد1/رلٌب529304172

15000ناٌف علً دمحم الربٌع متماعد1/رلٌب530304202

15000لؤي فوزي سلٌم الدله متماعد1/رلٌب531304210

15000عاطف ابراهٌم دمحم المور متماعد1/رلٌب532304247

15000سالم عوٌض عصري العثامنه متماعد1/رلٌب533304266

15000احمد ضٌف هللا دمحم الزعبً متماعد1/رلٌب534304301

15000بسام دمحم سلٌمان الخالٌله متماعد1/رلٌب535304303

15000بكر احمد عبدالوالً الزغول متماعد1/رلٌب536304315

15000عبد االله احمد عاي رمضان متماعد1/رلٌب537304385

15000اٌمن عبدالسالم دمحم العجارمه متماعد1/رلٌب538304395

15000دمحم مخلد عبد المادر المجغف متماعد1/رلٌب539304407

15000اٌمن عماب دمحم هدٌرس متماعد1/رلٌب540304453

15000جمال علً دمحم العلً متماعد1/رلٌب541304474

15000حامد علً سعود الخالٌله متماعد1/رلٌب542304499

15000دمحم علً عجلون العجالٌن متماعد1/رلٌب543304500

15000رٌاض صالح اسعد العوده متماعد1/رلٌب544304534

15000خالد خلٌف اعالوي الجعارات متماعد1/رلٌب545304542

15000علً احمد سعٌد العطٌان متماعد1/رلٌب546304546

15000منذر دمحم علً خطاٌبه متماعد1/رلٌب547304549

15000فوزي عبد الرحٌم حسٌن العمرات متماعد1/رلٌب548304556

15000احمد عارف فالح الشدٌفات متماعد1/رلٌب549304560

15000سالم توفٌك زوٌد الشوابكه متماعد1/رلٌب550304567

15000فؤاد دمحم رشٌد عاشور متماعد1/رلٌب551304576

15000امجد حسٌن عاٌد الشرعه متماعد1/رلٌب552304581

15000اٌمن ابراهٌم عبدهللا النجادات متماعد1/رلٌب553304594






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000فراس عوض احمد الكركًرلٌب متماعد5546072

15000احمد عواد احمد الشرعرلٌب متماعد55512263

15000سمٌر مصباح صعنون المرافًرلٌب متماعد55612561

15000محمود عودة محسن الذٌاباترلٌب متماعد55712991

15000باسم علٌان سالم المواسرلٌب متماعد55824514

15000بسام سالم حسٌن العوداترلٌب متماعد55943146

15000دمحم احمد الٌوسف الغنٌمرلٌب متماعد560127448

15000حسام عبد المحسن محمود المراعبهرلٌب متماعد561280407

15000نشات حسٌن سالم اللطاٌفهرلٌب متماعد562298292

15000نائل احمد ساريرلٌب متماعد563303673

15000سفٌان سامً شنوانرلٌب متماعد564303697

15000خلٌل محمود تركً الهوٌملرلٌب متماعد565303705

15000عبد الهادي جاد هللا مسلمرلٌب متماعد566303735

15000عنبر محمود احمد بنً ٌاسٌنرلٌب متماعد567303750

15000صمر اسماعٌل طلب حجازيرلٌب متماعد568303765

15000دمحم علً عبدالمادر الموالنهرلٌب متماعد569303788

15000رائد عبدهللا حسٌن لرعانرلٌب متماعد570303811

15000خلٌل ابراهٌم خلٌل الدبابسهرلٌب متماعد571303822

15000زكرٌا دمحم معٌزف الخالديرلٌب متماعد572303826

15000غانم محمود سلٌمان عوٌدرلٌب متماعد573303835

15000فٌصل عبد الحافظ دمحم البرٌزاترلٌب متماعد574303981

15000نهار احمد لاسم عبٌداترلٌب متماعد575304021

15000دمحم رستم احمد العنانبهرلٌب متماعد576304060

15000مفوز سالم زٌن العطٌاترلٌب متماعد577304067

15000معٌن فاٌز دمحم المومنًرلٌب متماعد578304109

15000عواد سلٌمان عواد الفاعوررلٌب متماعد579304190

15000اسامه دمحم نوري طاهاترلٌب متماعد580304219

15000معتصم أحمد ابراهٌمرلٌب متماعد581304234

15000محمود ٌوسف موسى المرازٌكرلٌب متماعد582304345

15000اٌمن خلف حٌان المساعٌدرلٌب متماعد583304360

15000احمد سالمه رجا الخوالدهرلٌب متماعد584304377

15000جهاد دمحم فرحان السرٌحٌنعرٌف متماعد585214103

15000عالءالدٌن صالح موسىعرٌف متماعد586303777

15000احمد دمحم مصطفى عماٌرهعرٌف متماعد587303893






2021/دفعة
شهرتشرين
ثاني

15000عناد ناصر دمحم دبوسعرٌف متماعد588303914

15000علً ٌوسف دمحم مهاوشعرٌف متماعد589304092

15000عبد هللا عبد المادر دمحم خطاٌبهعرٌف متماعد590304133

15000عماد عبد الكرٌم احمد خطاطبهعرٌف متماعد591304220

15000زٌاد فوزي احمد بنً مفرجعرٌف متماعد592304261

15000فٌصل عمر موسى الفرجاتعرٌف متماعد593304318

15000عمر دمحم لاسم الموٌسمعرٌف متماعد594304334

15000عاٌش عزام خلٌف سعد متماعد1/جندي595304062


