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قٌمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل
15000عثمان دمحم احمد الزغولرائد متماعد151937

15000هٌثم اجود جروان المجالًرائد متماعد251236

15000احمد ابراهٌم عمله المراحلهرائد متماعد355009

15000عبدهللا احمد سلٌمان الجنادارائد متماعد455011

15000حمدي علي دمحم الغنيمنمٌب متماعد519597

15000عالوي طه دمحم الكٌالنًنمٌب متماعد651235

15000نبٌل علً عبد الرحٌم خطاطبهنمٌب متماعد753864

15000سلطان كاٌد احمد النصٌرنمٌب متماعد855049

15000ممدوح حمد حمد هللا الشوابكهنمٌب متماعد955868

15000حسن محمود منصور الزٌودنمٌب متماعد1058361

15000رائد محمود سلمان الجعارات متماعد1/مالزم111271

15000باسل عبد سالمه الكساسبه متماعد1/مالزم121272

15000عمله كامل عمله لوالزه متماعد1/مالزم131277

15000احمد ناٌف جاد هللا الحسٌن متماعد1/مالزم141280

15000حسٌن حامد مناكد السنٌد متماعد1/مالزم151318

15000عمر عٌد جابر عبٌد هللا متماعد1/مالزم161319

15000محمود حسن دمحم السعود متماعد1/مالزم171351

15000احمد عبد الرزاق اكرٌم الفواعٌر متماعد1/مالزم181738

15000دمحم سلٌم حمدان الدغٌمات متماعد1/مالزم1917306

15000فراس دمحم تٌسٌر محمود طه متماعد1/مالزم2017363

15000ماهر عبد الرحمن دمحم الحٌاري متماعد1/مالزم2117366

15000علً تركً علٌان الخوالده متماعد1/مالزم2217607

15000ٌوسف محمود عٌد المٌام متماعد1/مالزم2317642

15000ناظم سلٌمان االحمد الزبون متماعد1/مالزم2417644

15000نزار محمود خلٌف الهنداوي متماعد1/مالزم2517649

15000زهٌر نافع دمحم الصبٌحات متماعد1/مالزم2617650

15000رشٌد طاهر رشٌد العدوان متماعد1/مالزم2717655

15000وسام فتحً حسن البطاٌنه متماعد1/مالزم2817657

15000عدنان محمود مصطفى السٌالوي متماعد1/مالزم2917660

15000عمر دمحم سعٌد السالمات متماعد1/مالزم3017661

15000طاٌل فرٌح عبد الرحمن الرلاد متماعد1/مالزم3117662

15000بالل ٌوسف موسى العثامنه متماعد1/مالزم3217665

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
ٌتعلــق بصنـدوق االسكــان العسكــــري (564)اعــالن رقــم 
مدٌرٌة مؤسسة االسكان واالشغال العسكرٌة بأن الضباط / الجٌش العربً-  تعلن القٌادة العامة للقوات المسلحة االردنٌة

(الخاص باالفـــــــــــراد )  وضباط الصف واالفراد المذكورٌن تالٌاً قد استحقوا قرض من صندوق االسكان العسكــــــــــري

  لمتابعة الموقع االلكترونً للقوات  المسلحه االردنٌـــــه وموقع مدٌرٌة مؤسسه االسكان العسكرٌه لمعرفه االسمــــاء 

.  المستحقٌن الذٌن سٌتم تحوٌل قٌمة قروضهم الى بنك القاهره عمان 
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15000زاهر مفلح علً الطوٌمات متماعد1/مالزم3317667

15000صالح سالم احمد البالونه متماعد1/مالزم3417669

15000زٌاد لبالن احمد الفالح متماعد1/مالزم3517670

15000زٌاد عبد هللا صالح ابو حمور متماعد1/مالزم3617671

15000امجد دمحم كساب محمود الروسان متماعد1/مالزم3717672

15000احمد سالم عبد العزٌز المشوح متماعد1/مالزم3817677

15000خالد ظاهر ٌوسف العدوان متماعد1/مالزم3917679

15000عاصم عارف علً خشمان متماعد1/مالزم4017681

15000رٌاض عبدهللا عبد المهٌرات متماعد1/مالزم4118197

15000محمود مسلم ذٌاب المجالً متماعد1/مالزم4219064

15000فادي دمحم عبدهللا خرٌوش متماعد1/مالزم4331175

15000ناصر سلٌمان خلف الشخانبه متماعد1/مالزم4431180

15000دمحم علً حسن توبه متماعد1/مالزم4531183

15000احمد دمحم حسن الفسفوس متماعد1/مالزم4631185

15000خلٌف عبد المهدي احمد الفالحات متماعد1/مالزم4731186

15000حمد خلف عمله الهواوره متماعد1/مالزم4831187

15000محمود موسى علً خضٌر متماعد1/مالزم4931192

15000ممدوح سالم ادغٌم الهداٌات متماعد1/مالزم5031193

15000رائد نهار محمود العموش متماعد1/مالزم5131194

15000ماهر برجس اسعد حمدان متماعد1/مالزم5231195

15000فالح عوض مطلك العمارٌن متماعد1/مالزم5331197

15000اٌمن احمد ابراهٌم السخنً متماعد1/مالزم5451938

15000عبدهللا ابراهٌم دمحم العمري متماعد1/مالزم5553896

15000دمحم حسٌن سلٌمان دواغره متماعد1/مالزم5655336

15000امٌن ناٌف جمعه جمعه متماعد1/مالزم5755355

15000عز الدٌن دمحم باٌر محافظه متماعد1/مالزم5855833

15000فراس عبدهللا علً المرشد متماعد1/مالزم5955871

15000احمد عبدهللا دمحم خشاشنه  متماعد1/مالزم6056686

15000دمحم عدنان عبدالرحٌم الزعبً متماعد1/مالزم6156739

15000عمر ممدوح هاٌل النجم متماعد1/مالزم6258186

15000رائد احمد دمحم عبابنه متماعد1/مالزم6358237

15000موفك حسن عٌسى الممدادي متماعد1/مالزم6458316

15000احمد صالح احمد الشرمان متماعد1/مالزم6563447

15000جهاد علً اسماعٌل المصرى متماعد1/مالزم6663929

15000فاٌز مرعً هزاع الهواوشهمالزم متماعد671279

15000دمحم ٌوسف عٌسى المحسٌنمالزم متماعد681982

15000سالم محمود سلٌمان المطامًمالزم متماعد693637

15000ولٌد حكمت احمد حمدانمالزم متماعد7013599

15000اٌمن احمد عبدهللا الخلوفمالزم متماعد7117680
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15000زٌدان عبد الحمٌد احمد العدوانمالزم متماعد7219867

15000عادل زعل دمحم المزاٌدهمالزم متماعد7320231

15000سالم دمحم نهار الرشاوٌنمالزم متماعد7420330

15000دمحم سعٌد فواز مسعودمالزم متماعد7531435

15000عزمً ابراهٌم احمد حسنمالزم متماعد7631446

15000دمحم حسٌن دمحم شوٌحطمالزم متماعد7731693

15000عدنان دمحم صالح سمرٌنمالزم متماعد7831716

15000خالد خلٌل علً ٌوسفمالزم متماعد7932385

15000علً دمحم خلف الحمادمالزم متماعد8032892

15000عماد عصري احمد الحمادٌنمالزم متماعد8132908

15000محمود  علً لاسم دروٌشمالزم متماعد8255925

15000هٌثم دمحمنور حسن العزاممالزم متماعد8356461

15000احمد عطا عبدهللا شلولمالزم متماعد8456645

15000دمحم ٌونس محمود حمدانمالزم متماعد8556685

15000نهاد دمحم عٌسى الصماديمالزم متماعد8657112

15000دمحم جمٌل سوٌلم العاللمهمالزم متماعد8757130

15000عمر دمحم سلٌمان الماضًمالزم متماعد8857131

15000دمحم منفً ندى العٌسىمالزم متماعد8957669

15000سالم احمد ابراهٌم رٌانمالزم متماعد9058070

15000دمحم عبدالرزاق علً الدبعًمالزم متماعد9158085

15000عبد هللا زعل محمود الزعبًمالزم متماعد9258086

15000فراس دمحم فارس الخزاعلهمالزم متماعد9358088

15000منصور لاسم حسٌن المنٌصمالزم متماعد9458200

15000غازي احمد العوض الصبابحهمالزم متماعد9558201

15000ناٌف علً محمود الخطٌبمالزم متماعد9658324

15000ناصر ٌاسٌن كرٌم الجراروهمالزم متماعد9759252

15000عربً دمحم محمود خطاطبهمالزم متماعد9859253

15000غسان علً دمحم عالونهمالزم متماعد9959254

15000زٌاد واصف ابراهٌم خلٌفاتمالزم متماعد10059255

15000دمحم محمود حسٌن الزعبًمالزم متماعد10159256

15000دمحم ٌوسف مسعد الدالبٌحمالزم متماعد10259257

15000عصام جمعه فرج هنداويمالزم متماعد10359258

15000احمد علً احمد ابو ناصرمالزم متماعد10459259

15000عبد الرحمن حسٌن عبد الرحمن صباحٌنمالزم متماعد10559260

15000زٌاد محمود دمحم ابو رمانمالزم متماعد10659261

15000احمد عبد الكرٌم ابراهٌم مزهرمالزم متماعد10759262

15000حلمً ابراهٌم احمد سالممالزم متماعد10859263

15000عٌد احمد عٌد الزعبًمالزم متماعد10959264

15000مجدي ٌاسر سعود الغنٌماتمالزم متماعد11059265
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15000واكد فرج علً العجالٌنمالزم متماعد11159295

15000نشات عبد هللا فٌاض الطراونهمالزم متماعد11259939

15000اكرم حسٌن علً عبد المهديمالزم متماعد11359962

15000عبد الباسط مفلح جمٌل الحبابسهمالزم متماعد11460018

15000طارق محمود ٌوسف عودهمالزم متماعد11560022

15000صالح عبد الحمٌد عبد الرزاق ابو هوٌديمالزم متماعد11660156

15000لطٌش دمحم لطٌش الشرعهمالزم متماعد11760157

15000نادر فندي علٌان شتٌاتمالزم متماعد11860179

15000محمود دمحم عبدالرحمن الشرادلهمالزم متماعد11961045

15000ٌاسر علً خلٌل رواشدهمالزم متماعد12063468

15000حابس عمر عبد المحسن البداوي متماعد1/وكٌل1215141

15000اسامة دمحم عبد هللا خرٌوش متماعد1/وكٌل1225149

15000اٌمن ٌوسف عبداللطٌف علً متماعد1/وكٌل1235165

15000خالد عبد النبً عبد السالم ال خطاب متماعد1/وكٌل1245191

15000اسامه عٌاط مطر العنزي متماعد1/وكٌل1257367

15000منصور عبدالرحمن عٌد الربٌحات متماعد1/وكٌل12612360

15000جمٌل عٌاش غانم الشباكً متماعد1/وكٌل12731178

15000نواف عبد الرحٌم حسن الخالٌله متماعد1/وكٌل12844000

15000دمحم علً عبد الحمٌد الحٌاري متماعد1/وكٌل12944072

15000ٌاسر احمد سلٌمان العمرو متماعد1/وكٌل13044082

15000احمد فرٌج سوٌلم المشالبه متماعد1/وكٌل13144411

15000مجدي عبدالكرٌم سالمه البرٌشً متماعد1/وكٌل13248841

15000داود سلمان محمٌسن الهواوشه متماعد1/وكٌل13382293

15000سلمان علٌان سلمان المدمان متماعد1/وكٌل134308857

15000موسى عابد اسوٌلم خالٌله متماعد1/وكٌل135309736

15000دمحم خلف محمود جٌت متماعد1/وكٌل136311351

15000جهاد  محمود خالد الفرٌحات متماعد1/وكٌل137311419

15000مصطفى راضً دمحم المومنً متماعد1/وكٌل138311420

15000عصام غالب دمحم العطٌات متماعد1/وكٌل139311421

15000جمٌل محمود حسٌن تمٌمً متماعد1/وكٌل140311422

15000علً احمد دمحم الواكد متماعد1/وكٌل141311424

15000باٌر كامل باٌر العبابنه متماعد1/وكٌل142311428

15000عبد الحكٌم خلف بدوي حمٌدان متماعد1/وكٌل143311432

15000عبدهللا علً ظاهر العودات متماعد1/وكٌل144311434

15000احمد طالل مزٌد ابداح متماعد1/وكٌل145311435

15000فالح حسٌن فالح الروسان متماعد1/وكٌل146311437

15000دمحم سالم عبد هللا بنً خالد متماعد1/وكٌل147311441

15000رمضان سالم دخل هللا السوارٌس متماعد1/وكٌل148311445

15000مصطفى غصاب عبدالحمٌد البعول متماعد1/وكٌل149311447
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15000احمد محمود مفلح العمرٌن متماعد1/وكٌل150311449

15000علً احمد دمحم عطروز متماعد1/وكٌل151311453

15000دمحم احمد صبح الشبول متماعد1/وكٌل152311463

15000عمر نهار عاٌد الحاٌن متماعد1/وكٌل153311476

15000سالم عوده موسى الجعارات متماعد1/وكٌل154311477

15000احمد فارس عبٌدان الشرفات متماعد1/وكٌل155311478

15000جهاد عمله طالب الزبون متماعد1/وكٌل156311480

15000خالد عٌد عواد الحراحشه متماعد1/وكٌل157311481

15000دمحم فاٌز حامد البطاٌنه متماعد1/وكٌل158311489

15000دمحم راضً دمحم المومنً متماعد1/وكٌل159311490

15000دمحم فواز سلٌمان المومنً متماعد1/وكٌل160311491

15000احمد دمحم علً الملكاوي متماعد1/وكٌل161311492

15000عادل مفلح عوٌد الحٌصه متماعد1/وكٌل162311494

15000البال دمحم علً احمد العٌسى متماعد1/وكٌل163311495

15000عٌد تركً مسند العٌسى متماعد1/وكٌل164311499

15000سلٌمان عبد الحمٌد خضر العوامره متماعد1/وكٌل165311504

15000معوض دبشً عوض الهدبان متماعد1/وكٌل166311507

15000مصطفى محمود مصطفى الشرمان متماعد1/وكٌل167311508

15000دمحم علً عبد هللا السالمات متماعد1/وكٌل168311509

15000رافع علً تركً الجراح متماعد1/وكٌل169311510

15000ٌوسف حمدي لاسم جرادات متماعد1/وكٌل170311511

15000خالد حمدان علً الغوٌري متماعد1/وكٌل171311512

15000اشرف فاٌز احمد الرفاعً متماعد1/وكٌل172311513

15000رائد ٌاسر سلٌمان االحمد متماعد1/وكٌل173311519

15000فارس دمحم حسن المصرى متماعد1/وكٌل174311520

15000عٌسى ابراهٌم موسى العبد متماعد1/وكٌل175311524

15000موفك فٌاض سالم المشالبه متماعد1/وكٌل176311525

15000لؤي غازي دمحم ابو جلٌل متماعد1/وكٌل177311529

15000مجحم خلف احمد االبراهٌم متماعد1/وكٌل178311532

15000ابراهٌم دمحم علً بنً اسماعٌل متماعد1/وكٌل179311533

15000وجٌه ابراهٌم دمحم شوٌطر متماعد1/وكٌل180311535

15000حسن علً عبد الحمٌد الضامن متماعد1/وكٌل181311536

15000دمحم خلف احمد بنً عواد متماعد1/وكٌل182311537

15000مشهور احمد رجا بنً مفرج متماعد1/وكٌل183311539

15000العبد دمحم عبد هللا الذنٌبات متماعد1/وكٌل184311540

15000احمد ابراهٌم عبد هللا الرواشده متماعد1/وكٌل185311542

15000سالمه دمحم سالمه الرشدان متماعد1/وكٌل186311543

15000عٌد سلٌمان سلمان الصمور متماعد1/وكٌل187311549

15000صبحً عبد الحافظ  عواد المناصٌر متماعد1/وكٌل188311551
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15000فائك دمحم مصطفى بنً عبده متماعد1/وكٌل189311553

15000هانً ٌوسف دمحم المعادات متماعد1/وكٌل190311557

15000خالد سلٌمان عٌد الجعارات متماعد1/وكٌل191311558

15000فهد عبد هللا احمد الرواجٌح البموم متماعد1/وكٌل192311563

15000عبد هللا جمعه رشٌد الخرٌشا متماعد1/وكٌل193311564

15000احمد عاطف احمد جروان متماعد1/وكٌل194311566

15000سامر محسن عاٌد خوالده متماعد1/وكٌل195311568

15000دمحم اعمٌر دمحم المرافً متماعد1/وكٌل196311571

15000بالل عبد المجٌد ٌاسٌن خضٌر متماعد1/وكٌل197311573

15000عاٌد دمحم علً المصري متماعد1/وكٌل198311580

15000دمحم مفلح دمحم عبٌدات متماعد1/وكٌل199311581

15000شادي مفلح دمحم العبد العزٌز متماعد1/وكٌل200311583

15000عصام دمحمامٌن عمله ابو زٌتون متماعد1/وكٌل201311584

15000موفك داود احمد الشطناوي متماعد1/وكٌل202311587

15000زٌاد عارف سالم الخطٌب متماعد1/وكٌل203311594

15000مازن زامل عبد هللا الٌازجٌن متماعد1/وكٌل204311596

15000دمحم محمود حسن شمٌر متماعد1/وكٌل205311601

15000جزاع  سالمه عٌسى الرواجفه متماعد1/وكٌل206311602

15000باسم دمحم سالمه الممداد متماعد1/وكٌل207311604

15000خالد نصر هللا عبود المشالبه متماعد1/وكٌل208311605

15000مهند عبد الرحمن عٌسى الزغول متماعد1/وكٌل209311608

15000عبدهللا تحسٌن مصطفى الصباغ متماعد1/وكٌل210311609

15000ابراهٌم عوده موسى الزواهره متماعد1/وكٌل211311613

15000ٌحٌى حامد احمد ودٌان متماعد1/وكٌل212311617

15000دمحم احمد دحل العمرات متماعد1/وكٌل213311619

15000موسى دمحم اعطً الرواشده متماعد1/وكٌل214311620

15000دمحم احمد ٌعموب حمارنه متماعد1/وكٌل215311622

15000عمران سالمة عبدالكرٌم الماضً متماعد1/وكٌل216311623

15000نبٌل محمود احمد الزغول متماعد1/وكٌل217311624

15000عبد هللا خالد عبد هللا النظامً متماعد1/وكٌل218311625

15000سامر علً عبدالحمٌد الضامن متماعد1/وكٌل219311627

15000راتب دمحم االحمد الضامن متماعد1/وكٌل220311628

15000اٌاد دمحم عٌسى الصمادي متماعد1/وكٌل221311634

15000دمحم عوده اعبد المواجده متماعد1/وكٌل222311635

15000عاٌد حمدان مناكد مشالبه متماعد1/وكٌل223311638

15000خالد محمود سعٌد خماٌسه متماعد1/وكٌل224311642

15000ثائر دمحم موسى المعاٌده متماعد1/وكٌل225311643

15000فٌصل خلٌل مسلم الهوٌمل متماعد1/وكٌل226311644

15000خلف حسن ذولان الزبن متماعد1/وكٌل227311648
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15000زٌد علً حامد العنٌزات المهداوي متماعد1/وكٌل228311649

15000عبدالباسط سلٌم سلٌمان ملحم متماعد1/وكٌل229311650

15000لاسم تركً  لاسم نوافله متماعد1/وكٌل230311656

15000جمال سالم بشٌر الخرشه متماعد1/وكٌل231311657

15000ٌاسٌن حسٌن سلٌمان الصمادي متماعد1/وكٌل232311660

15000ٌحٌى عبدهللا ارشٌد خوالده متماعد1/وكٌل233311662

15000دمحم ٌوسف جبر الزعبً متماعد1/وكٌل234311663

15000ماهر عبد المعطً محمود الشٌحان متماعد1/وكٌل235311667

15000خالد طاٌع عواد الخرشه متماعد1/وكٌل236311672

15000نصر لاسم دمحم كراسنه متماعد1/وكٌل237311675

15000معتصم توفٌك فضً الخزاعله متماعد1/وكٌل238311676

15000خذر دمحم محمود العثامٌن متماعد1/وكٌل239311677

15000طارق زاهر خلف الرحٌل متماعد1/وكٌل240311686

15000دمحم عاٌد عبد هللا الشدٌفات متماعد1/وكٌل241311695

15000دمحم سلٌمان حسٌن فرٌحات متماعد1/وكٌل242311696

15000دمحم مصطفى محمود بنً عبدالغنً متماعد1/وكٌل243311697

15000عبد المجٌد صالح ظاهر عودات متماعد1/وكٌل244311698

15000احمد حسن رشٌد البطاح متماعد1/وكٌل245311701

15000خلدون محمود احمد عبدالمادر متماعد1/وكٌل246311702

15000عمر عبد الرحمن عمر عبٌدات متماعد1/وكٌل247311704

15000حمزه محمود احمد الحسان متماعد1/وكٌل248311705

15000دمحم عبد الكرٌم سعٌد الخطٌب متماعد1/وكٌل249311706

15000حسٌن دمحم خلف الغوٌرٌن متماعد1/وكٌل250311708

15000جهاد شراري ابنٌه الربطه متماعد1/وكٌل251311711

15000خالد دمحم دورٌش العونه متماعد1/وكٌل252311712

15000هشام حسٌن دمحم علً متماعد1/وكٌل253311715

15000خلٌل عاٌد مكازي دواغره متماعد1/وكٌل254311717

15000لؤي علً دمحم محاسنه متماعد1/وكٌل255311724

15000فرٌد موسى عٌسى العزام متماعد1/وكٌل256311725

15000ٌوسف احمد منٌزل المطٌش متماعد1/وكٌل257311727

15000دمحم صمر عبد العزٌز حالوى متماعد1/وكٌل258311729

15000زٌاد عبدهللا علً الوردات متماعد1/وكٌل259311730

15000دمحم احمد ابراهٌم صالح جرادات متماعد1/وكٌل260311738

15000احمد عبدهللا ابراهٌم المسلمانً متماعد1/وكٌل261311741

15000شاهر سمٌر سلٌم دواغره متماعد1/وكٌل262311742

15000اسماعٌل عاٌد طالق الزعبً متماعد1/وكٌل263311746

15000اٌاد فرٌح سلٌم بدر متماعد1/وكٌل264311749

15000دمحم محمود راشد رمضان متماعد1/وكٌل265311752

15000ٌوسف ابراهٌم ٌوسف العمري متماعد1/وكٌل266311756
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15000دمحم عطا هللا سالم الدراوشه متماعد1/وكٌل267311757

15000خضر ابراهٌم دمحم النعٌمات متماعد1/وكٌل268311760

15000عماب فهد عماب العلً متماعد1/وكٌل269311764

15000نضال علً دمحم الدروٌش متماعد1/وكٌل270311765

15000عبد الحفٌظ دمحم عبدهللا المومنً متماعد1/وكٌل271311767

15000رامً كمال دمحم معابره متماعد1/وكٌل272311768

15000دمحم عثمان مفضً حسان متماعد1/وكٌل273311770

15000فارس صالح محمود المغربً متماعد1/وكٌل274311772

15000عادل دمحم حسن الدلكً متماعد1/وكٌل275311775

15000احمد ابراهٌم دمحم الزواهره متماعد1/وكٌل276311777

15000نبٌل محمود حسٌن العزبات  متماعد1/وكٌل277311783

15000حافظ عاٌد دمحم البطمه متماعد1/وكٌل278311784

15000نجٌب ابراهٌم سلٌمان الفرٌجات متماعد1/وكٌل279311785

15000احمد خلف دمحم ارشٌدات متماعد1/وكٌل280311786

15000دمحم محمود عوض التمٌمً متماعد1/وكٌل281311788

15000صالح جمٌل عوض النواٌسه متماعد1/وكٌل282311789

15000خالد دمحم موسى شراٌعه متماعد1/وكٌل283311790

15000خلف صبحً زعل النعٌمات متماعد1/وكٌل284311791

15000جهاد عٌاده لطٌش المعاٌعه متماعد1/وكٌل285311794

15000نضال ٌونس سلٌم جبعً متماعد1/وكٌل286311795

15000دمحم رٌحان دمحم المساعٌد متماعد1/وكٌل287311796

15000حماد دمحم عوض الحبٌب متماعد1/وكٌل288311799

15000صالح فالح خلف المشالبه متماعد1/وكٌل289311807

15000دمحم خلف دمحم الجمحاوي متماعد1/وكٌل290311809

15000ٌاسر صبري احمد النعامنه متماعد1/وكٌل291311814

15000خالد عٌسى خالد الزواهره متماعد1/وكٌل292311819

15000خالد صالح عفنان الحٌصه متماعد1/وكٌل293311821

15000ماهر سلٌمان شحاده المعاٌعه متماعد1/وكٌل294311823

15000فراس احمد سعدهللا المجالً متماعد1/وكٌل295311826

15000جعفر دمحم عبد الرحمن بنً عطا متماعد1/وكٌل296311830

15000حسن ٌوسف  عبد هللا سالمه متماعد1/وكٌل297311831

15000محمود عبد الكرٌم عبد الرحمن الجٌزاوي متماعد1/وكٌل298311838

15000نوح علً احمدالربابعه متماعد1/وكٌل299311839

15000حسن دمحم فالح الساكت متماعد1/وكٌل300311840

15000خالد دمحم علً بنً عبدالغنً متماعد1/وكٌل301311841

15000رائد ناٌف دمحم وردات متماعد1/وكٌل302311842

15000منذر عبدهللا عوض الجفٌرات متماعد1/وكٌل303311845

15000سامً عوده عبد هللا المراعٌه متماعد1/وكٌل304311846

15000حمد دمحم حمد خلف متماعد1/وكٌل305311847
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15000دمحم عبدربه عوده الهباهبه متماعد1/وكٌل306311852

15000عاطف حامد ذٌاب السلمان متماعد1/وكٌل307311854

15000زٌد خلٌف سلٌم عبابنه متماعد1/وكٌل308311856

15000دمحم احمد مصلح الممدادي متماعد1/وكٌل309311864

15000اشرف فوزي احمد دمحم متماعد1/وكٌل310311867

15000ماهر عمله سالمه فالح متماعد1/وكٌل311311869

15000نمر عبدالمادر لاسم حداد متماعد1/وكٌل312311878

15000مؤٌد عبدالمهدي سالمه الطراونه متماعد1/وكٌل313311883

15000عونً ٌوسف حسٌن المهٌرات متماعد1/وكٌل314311885

15000عماب عبدهللا دمحم ابو سلٌم متماعد1/وكٌل315311886

15000صالح ٌوسف فالح غنانٌم متماعد1/وكٌل316311887

15000حسٌن محمود عبد الرحٌم ذبٌان متماعد1/وكٌل317311889

15000دمحم ابراهٌم محمود الكفاوٌن متماعد1/وكٌل318311903

15000حذرم  عادل سلٌمان العماربه متماعد1/وكٌل319311913

15000علً احمد عبدهللا السمار متماعد1/وكٌل320311914

15000محمود علً سالم عطار متماعد1/وكٌل321311918

15000علً دمحم محمود لاسم متماعد1/وكٌل322311920

15000صالح علً حمدان لرشً متماعد1/وكٌل323311937

15000ابراهٌم دمحم احمد  السحالٌن متماعد1/وكٌل324311942

15000اٌاد نواف حسٌن الزغول متماعد1/وكٌل325311944

15000فراس هالل داهود الربضً متماعد1/وكٌل326311945

15000دمحم حسٌن فرج الخوالده متماعد1/وكٌل327311946

15000خلف ارشٌد خلف نبهان متماعد1/وكٌل328311947

15000دمحم ضٌف هللا خلف الشرفات متماعد1/وكٌل329311961

15000علً عبد هللا علً الشوفً متماعد1/وكٌل330311971

15000عدنان دمحم هزاع الحمدان متماعد1/وكٌل331311972

15000دمحم فاٌز مطلك الزعبً متماعد1/وكٌل332311973

15000دمحم حسن دمحم دوالت متماعد1/وكٌل333311979

15000رٌاض حمد رجا مٌاس متماعد1/وكٌل334311998

15000رافت احمد الساري العظمات متماعد1/وكٌل335312006

15000نهاد علً دمحم الشخانبه متماعد1/وكٌل336312008

15000دمحم عارف خلف الغوٌري متماعد1/وكٌل337312012

15000دمحم عبد الرسول حسن الوخٌان متماعد1/وكٌل338312014

15000دمحم عبد المجٌد حسن بطاٌنه متماعد1/وكٌل339312017

15000زٌاد حسن غثٌان العمله متماعد1/وكٌل340312019

15000مفلح خلف مفلح االحمد متماعد1/وكٌل341312023

15000رامً حسن لاسم عذاربه متماعد1/وكٌل342312024

15000ابراهٌم دمحم حامد زرٌمات متماعد1/وكٌل343312025

15000ابراهٌم سلٌم دخل هللا السوارٌس متماعد1/وكٌل344312035
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15000راكان عبٌد علً السلمان متماعد1/وكٌل345312038

15000احمد ناٌف دمحم المومنً متماعد1/وكٌل346312043

15000صفوان علً فرحان المومنً متماعد1/وكٌل347312044

15000جمٌل عفنان ابراهٌم المراله متماعد1/وكٌل348312046

15000ابراهٌم دمحم سلٌم نصاٌره متماعد1/وكٌل349312056

15000فراس صالح دمحم ملحم متماعد1/وكٌل350312063

15000ٌوسف دمحم عواد الدعجه متماعد1/وكٌل351312064

15000راضً صالح ذٌب الخطٌب متماعد1/وكٌل352312065

15000نزٌه مصطفى عباس ربابعه متماعد1/وكٌل353312066

15000غالب عمله حسٌن رواشده متماعد1/وكٌل354312070

15000جعفر احمد ابراهٌم ممدادي متماعد1/وكٌل355312074

15000دمحم حسن علً رواشده متماعد1/وكٌل356312078

15000ولٌد احمد عبدالكرٌم الخوالده متماعد1/وكٌل357312080

15000فؤاد فرحان دمحم علً متماعد1/وكٌل358312083

15000لاسم دمحم عودة هللا الحنٌطً متماعد1/وكٌل359312089

15000توفٌك سلٌمان سعد الخطبا متماعد1/وكٌل360312091

15000صالح الدٌن محمود غٌث المناعسه متماعد1/وكٌل361312096

15000عمر خالد دمحم بنً اسماعٌل متماعد1/وكٌل362312097

15000احمد موسى علً شطناوي متماعد1/وكٌل363312098

15000نظام علً ٌوسف الدبعً متماعد1/وكٌل364312099

15000ناجح خلٌل علً السبوع متماعد1/وكٌل365312101

15000عاطف خلف حمد السالمات متماعد1/وكٌل366312102

15000عبدالرحمن دمحم عبد السرخً متماعد1/وكٌل367312104

15000فراس علً فندي المغاٌره متماعد1/وكٌل368312106

15000عمر دمحم سلٌم المرعان متماعد1/وكٌل369312107

15000مجدي عبدالفتاح فالح العمري متماعد1/وكٌل370312109

15000نبٌل دمحم عبده الخزاعله متماعد1/وكٌل371312113

15000احمد امٌن سالم الذٌابات متماعد1/وكٌل372312114

15000هشام دمحم احمد رشاٌده متماعد1/وكٌل373312117

15000احمد دمحم ناجً المطششٌن متماعد1/وكٌل374312118

15000مؤٌد خالد اسعد جراد متماعد1/وكٌل375312119

15000ابراهٌم احمد شنوان حماشه متماعد1/وكٌل376312121

15000خلف عبد احمد النعٌمات متماعد1/وكٌل377312123

15000زٌاد سالم عاٌد الزبون متماعد1/وكٌل378312124

15000اسامه عدنان علً محافظه متماعد1/وكٌل379312125

15000دمحم عبدالرحٌم دمحم الخرافشه متماعد1/وكٌل380312126

15000عدنان احمد هوٌمل الدغٌمات متماعد1/وكٌل381312127

15000مروان دمحم علً الشباطات متماعد1/وكٌل382312130

15000خالد طالب هواش الهزاٌمه متماعد1/وكٌل383312135
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15000زاٌد علً حسن العمري متماعد1/وكٌل384312141

15000خالد دمحم مفلح العلوان متماعد1/وكٌل385312161

15000علً موسى دمحم النغٌماتوكٌل متماعد3865196

15000مهند ناٌف الفالح ابو حموروكٌل متماعد38744362

15000ضٌف هللا اسماعٌل جمٌل الثوابٌهوكٌل متماعد38844383

15000عمر هاشم دمحم حتاملهوكٌل متماعد389142443

15000دمحم مفلح عبدهللا السمٌرانوكٌل متماعد390289628

15000محمود امجد دمحم الحتاملهوكٌل متماعد391311423

15000خالد دمحم خلف السمٌروكٌل متماعد392311426

15000محمود ٌوسف احمد الجٌزاويوكٌل متماعد393311429

15000لبالن ناصر لبالن ابو حجٌلهوكٌل متماعد394311439

15000رائد ابدٌوي عطٌه لرعانوكٌل متماعد395311440

15000دمحم ابراهٌم خلٌل المعاموكٌل متماعد396311442

15000ماجد احمد دمحم فرٌحاتوكٌل متماعد397311443

15000فادي خلف دمحم النوافلهوكٌل متماعد398311455

15000علً دمحم عواد اللبابدهوكٌل متماعد399311466

15000اسماعٌل صالح عبٌد ابو صوانهوكٌل متماعد400311472

15000عوض علً عوض الجفٌراتوكٌل متماعد401311475

15000هٌثم دمحم ونس ممداديوكٌل متماعد402311482

15000حسن عمله زٌدان الخرشهوكٌل متماعد403311487

15000صفوان احمد علً الفرٌحاتوكٌل متماعد404311497

15000خالد احمد علً الدعٌساتوكٌل متماعد405311522

15000خالد ولٌد فالح الصالحوكٌل متماعد406311547

15000زٌد دمحم حسن العنانزهوكٌل متماعد407311567

15000فٌصل لاسم دمحم الخضٌروكٌل متماعد408311595

15000عبدهللا خمٌس دمحم الرواجفهوكٌل متماعد409311603

15000مازن ابراهٌم سعد عبٌديوكٌل متماعد410311621

15000بالل دمحم نجٌب ابو الربوكٌل متماعد411311640

15000خالد حمدان دبوان الدٌكًوكٌل متماعد412311645

15000دمحم عوض احمد بنً عوادوكٌل متماعد413311651

15000اٌمن حسٌن احمد خطاطبهوكٌل متماعد414311654

15000شوكت ناصر ناٌف بنً سالمهوكٌل متماعد415311658

15000نشات احمد عبد مرعًوكٌل متماعد416311661

15000عمر توفٌك عبدالكرٌموكٌل متماعد417311668

15000اٌمن فهد معال لروطوكٌل متماعد418311682

15000مخلد احمد سلٌمان سندوكٌل متماعد419311683

15000لسٌم دمحم سرور عنٌزاتوكٌل متماعد420311688

15000عبد عبد الكرٌم سلٌمان فرٌحاتوكٌل متماعد421311720

15000سلٌمان احمد ٌوسف الرفاعًوكٌل متماعد422311728
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15000شفٌك لاسم دمحم الجودهوكٌل متماعد423311731

15000امجد فواز عبدالرحمن الورداتوكٌل متماعد424311732

15000سهل سعٌد سعود  ابو ضرٌسوكٌل متماعد425311737

15000رائد عبدالكرٌم سالم بنً ٌاسٌنوكٌل متماعد426311745

15000دمحم عبد الكرٌم حسٌن العنانزهوكٌل متماعد427311747

15000ناصر اسماعٌل مبارن ابو دحٌلهوكٌل متماعد428311750

15000دمحم دخل هللا علً ابو شراروكٌل متماعد429311754

15000عبدهللا ابراهٌم غصاب الخوالدهوكٌل متماعد430311755

15000دمحم فالح نهار لروطوكٌل متماعد431311776

15000مهند علً دمحم المضاهوكٌل متماعد432311801

15000فراس موسى دمحم المضاهوكٌل متماعد433311803

15000خلف عاٌد عٌد الشرعهوكٌل متماعد434311806

15000عاصم عبدهللا عاٌد الزلٌبهوكٌل متماعد435311810

15000عمر محمود لاسم المرموكٌل متماعد436311820

15000جالل عبدهللا صالح سمخاويوكٌل متماعد437311837

15000سلمان دمحم عواد الدعجهوكٌل متماعد438311853

15000موسى دمحم اسعٌد البطوشوكٌل متماعد439311861

15000سامً جمٌل ابراهٌم العلًوكٌل متماعد440311873

15000خالد ٌونس حسٌن الشعٌباتوكٌل متماعد441311892

15000محمود جدٌع رشد النواٌشهوكٌل متماعد442311909

15000راتب رافت خلٌفه البكاروكٌل متماعد443311921

15000فارس احمد ممبل الحراحشهوكٌل متماعد444311923

15000خلدون محمود احمد المومنًوكٌل متماعد445311928

15000مالن دمحم حمدان لرشًوكٌل متماعد446311934

15000هٌثم دمحم فالح عباسوكٌل متماعد447311939

15000دمحم سلٌمان حامد الجراٌدهوكٌل متماعد448311950

15000ابراهٌم دمحم علً الزعبًوكٌل متماعد449311962

15000نزار عبدهللا دروٌش الزعبًوكٌل متماعد450311963

15000عبد الرحمن ٌوسف دمحم الرشاٌدهوكٌل متماعد451311976

15000هزاع نواف فهد الشنابلهوكٌل متماعد452311984

15000هانً علٌان حسن الزواهرهوكٌل متماعد453311986

15000ٌوسف دمحم احمد الدباٌسهوكٌل متماعد454311990

15000بسام عبدالرزاق علً الدلاقوكٌل متماعد455312003

15000فارس دمحم علً العبدالرزاقوكٌل متماعد456312007

15000طارق دمحم ذو النون سلٌم اسماعٌلوكٌل متماعد457312021

15000موفك عمر علً ابراهٌموكٌل متماعد458312028

15000احمد دمحم ٌوسف الحبابسهوكٌل متماعد459312034

15000ابراهٌم صالح عبد وهٌبًوكٌل متماعد460312045

15000هٌف باٌر صالح هزاٌمةوكٌل متماعد461312047
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15000سلٌمان محمود رجا شطناويوكٌل متماعد462312050

15000موسى سلٌمان فهاد العودهوكٌل متماعد463312051

15000نبٌل احمد عٌسى بنً سلٌموكٌل متماعد464312068

15000طالل دمحم ابراهٌم الحسامًوكٌل متماعد465312075

15000مالن فخري ابراهٌم العمريوكٌل متماعد466312076

15000علً محمود عواد الرلادوكٌل متماعد467312077

15000ٌونس سلٌمان راجً عبٌدهللاوكٌل متماعد468312081

15000صالح ناصر مطٌر العوابدهوكٌل متماعد469312082

15000عاطف احمد حسٌن النمراتوكٌل متماعد470312110

15000جعفر دمحم عمٌل الشوابكهوكٌل متماعد471312111

15000فٌصل حسٌن لاسم شحاداتوكٌل متماعد472312139

15000دمحم عمله حسٌن بنً اسماعٌلوكٌل متماعد473312143

15000نصار ارحٌل سالم الخضٌروكٌل متماعد474325949

15000عالء دمحم صالح مصاروه متماعد1/رلٌب475299997

15000فراس ناصر حسن خشان متماعد1/رلٌب476311238

15000زٌاد دمحم صالح المسترٌحً متماعد1/رلٌب477311153

15000خالد دمحم عٌسى المرعان متماعد1/رلٌب478311417

15000جودت دمحم جمٌل براهمه متماعد1/رلٌب479311425

15000رائد جوهر احمد الخلٌفه متماعد1/رلٌب480311427

15000فراس ثانً طرلً الشرفات متماعد1/رلٌب481311438

15000حازم دمحم علٌان ابو السندس متماعد1/رلٌب482311446

15000علً دمحم نهار خرفان متماعد1/رلٌب483311452

15000عمر دمحم حسن لرلوده متماعد1/رلٌب484311465

15000عمر منصور دمحم نواصره متماعد1/رلٌب485311483

15000علً عبدهللا صالح كساسبه متماعد1/رلٌب486311503

15000مراد عبدهللا مصطفى بنً ٌاسٌن متماعد1/رلٌب487311506

15000دمحم علً سلٌمان الجمعات متماعد1/رلٌب488311518

15000دمحم عبدالحافظ عبد الحلٌم المٌسً متماعد1/رلٌب489311546

15000ابراهٌم فاٌز احمد درابسه متماعد1/رلٌب490311550

15000زكرٌا محمود هالل المومنً متماعد1/رلٌب491311593

15000احمد دمحم توفٌك الشلول متماعد1/رلٌب492311616

15000فخري شاهر حسن الدبٌسً متماعد1/رلٌب493311629

15000فراس فوزي لاسم علً متماعد1/رلٌب494311664

15000محمود مفلح افلٌح العجالٌن متماعد1/رلٌب495311666

15000سالم عوض سالمه المراعٌه متماعد1/رلٌب496311680

15000امٌن ابراهٌم دمحم المضاه متماعد1/رلٌب497311694

15000عبدهللا احمد دمحم الدوٌكات متماعد1/رلٌب498311787

15000سامً صٌاح لاسم الخالدي متماعد1/رلٌب499311800

15000نضال فهد سلٌمان الزعبً متماعد1/رلٌب500311832
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15000محمود احمد محمود بنً ٌاسٌن متماعد1/رلٌب501311835

15000ابراهٌم احمد خالد عودات متماعد1/رلٌب502311893

15000عماد حمدان نزال صالحات متماعد1/رلٌب503311896

15000علً عبد هللا علً بنً ٌونس متماعد1/رلٌب504311908

15000ٌحٌى دمحم ناٌف الزعبً متماعد1/رلٌب505311915

15000نواف عبد هللا دروبً العلً متماعد1/رلٌب506311919

15000احمد محمود حسٌن الدغٌلً متماعد1/رلٌب507311926

15000دمحم احمد عبد المنعم النواٌشه متماعد1/رلٌب508311929

15000احمد علً فلٌح السفرتً متماعد1/رلٌب509311931

15000صمر ناٌف عبد المهدي الهدار متماعد1/رلٌب510311933

15000ابراهٌم عارف محمود ٌونس متماعد1/رلٌب511311949

15000محمود دمحم محمود ابونمر متماعد1/رلٌب512311952

15000مجدي برجس عٌسى الماضً متماعد1/رلٌب513311964

15000خالد احمد هاشم الجراح متماعد1/رلٌب514311985

15000هاٌل  دمحم عماٌل الشرعه متماعد1/رلٌب515311991

15000عمر فاٌز منصور االسعد متماعد1/رلٌب516311992

15000محمود عبدهللا احمد الزغول متماعد1/رلٌب517311997

15000مهند عبد المجٌد حسن بطاٌنه متماعد1/رلٌب518312026

15000غانم موسى دمحم الغانم متماعد1/رلٌب519312032

15000احمد دمحم دمحم االسعد متماعد1/رلٌب520312036

15000باسل عبد الحمٌد احمد الحورانً متماعد1/رلٌب521312093

15000غالب فاٌز دمحم الذٌب متماعد1/رلٌب522312112

15000عبدهللا احمد مفلح الجعارات متماعد1/رلٌب523312138

15000فراس صالح موسى النعٌماترلٌب متماعد5248136

15000سامً عبدالكرٌم عطاهللا المعاٌطهرلٌب متماعد52531824

15000مراد امٌن موسى الترنرلٌب متماعد52644371

15000دمحم عبدالرحٌم فٌاض ابو الشعررلٌب متماعد52744384

15000علً موسى علً السمٌريرلٌب متماعد528265929

15000دمحم مصطفى دمحم ممداديرلٌب متماعد529311505

15000عثمان عواد شتوي الزواهرةرلٌب متماعد530311538

15000وصفً طالل عبدالرحٌمرلٌب متماعد531311653

15000فؤاد عبد المجٌد موسى الخلٌلرلٌب متماعد532311709

15000عبدهللا دمحم عمر منسًرلٌب متماعد533311710

15000معتصم ولٌد عربً ملكاويرلٌب متماعد534311721

15000عبد الرحمن احمد عبد الرحمن بنً ملحمرلٌب متماعد535311761

15000دمحم حسٌن خمٌس البخٌترلٌب متماعد536311805

15000مراد ناصر خاٌفه ابودلورلٌب متماعد537311895

15000صالح حمد منٌزل العلًرلٌب متماعد538311974

15000دمحم عبدهللا احمد بنً سالمرلٌب متماعد539312108
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15000طالل حسن سلمً ابو سمهدانهرلٌب متماعد540312128

15000عدنان ابراهٌم عبد المادر بنً عبدهرلٌب متماعد541312137

15000بهجه عٌسى سالم التمٌمًعرٌف متماعد542312585

15000بالل فواز سلٌم الناطورعرٌف متماعد543307169

15000حافظ دمحم حسٌن الورداتعرٌف متماعد544311430

15000حسان حسٌن عمله المومنًعرٌف متماعد545311458

15000محمود دمحم علً مصلمًعرٌف متماعد546311813

15000اكرم عٌد خلٌل الغرامعرٌف متماعد547311829

15000خلدون عبدالمادر دمحم اللطاٌفه متماعد1/جندي548311418

15000عترف فاٌز سعود الزواهره متماعد1/جندي549311515

15000محمود مصطفى محمود الزغول متماعد1/جندي550312037
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