



2022/دفعة
شهرتموز

قيمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل

30000خالد مسلم خلف الكعابنه عقيد متقاعد139940

30000شادى احمد حمد الحريزات عقيد متقاعد239901

30000وائل سالمه عبدالرحمن الزوغهعقيد متقاعد339931

30000صباح خليل دمحم النعيماتعقيد متقاعد439960

30000هايل محمود سالمه القرالهعقيد متقاعد539964

30000علي فالح فاضل خوالدهعقيد متقاعد639972

ن الدبوشعقيد متقاعد739995 ي عايد حسي 
ن
30000هان

30000حسام دمحم طاهر الشنيكاتعقيد متقاعد839997

30000علي سليمان طحيمر الجميعانعقيد متقاعد940001

30000مازن مفلح حامد العيىسعقيد متقاعد1040002

30000عماد عبدهللا احمد الشوابكهعقيد متقاعد1140003

30000زيد طه محمود الضمورعقيد متقاعد1240004

30000دمحم عبدالحميد عبدالمجيد دورا عقيد متقاعد1340005

نعقيد متقاعد1440010 30000شادي داود يوسف الجغامي 

30000سليمان سعود عيد الركيباتعقيد متقاعد1540012

30000اعبيدهللا موىس المحمد الخوالدهعقيد متقاعد1640013

يل عبدالكريم الرفوعمقدم متقاعد1739946 ن جبر 30000حسي 

30000رائد عبدالحميد دمحم الناديمقدم متقاعد1839959

ن الفقهاءمقدم متقاعد1939961 30000عيىس غديفان حسي 

30000سلمان دمحم سلمان سوالمه مقدم متقاعد2039962

30000عبدالخالق دمحم محمود الزيود مقدم متقاعد2139963

30000فاروق رفيق احمد العتوممقدم متقاعد2239965

30000طراد عشوى جزاع النوارسهمقدم متقاعد2339967

30000شادى مرزوق مفلح الكوشهمقدم متقاعد2439969

30000دمحم سامي دمحم بدارنهمقدم متقاعد2539970

30000عالء حيدر نايف البيايضهمقدم متقاعد2639971

30000نزار احمد علي عبابنهمقدم متقاعد2739973

ي احمد الطراونهمقدم متقاعد2839974
غام حسنن 30000ضن

30000دمحم ابراهيم خالد مطالقهمقدم متقاعد2939975
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30000حرب دمحم فالح السبيله مقدم متقاعد3039976

30000علي صالح احمد الغزيواتمقدم متقاعد3139977

30000وسام مدهللا دمحم المجاليمقدم متقاعد3239978

30000سعد سالم منصور الزوايدهمقدم متقاعد3339979

30000غيث عبدهللا علي المحاربمقدم متقاعد3439980

30000دمحم راتب شاهر ابورمانمقدم متقاعد3539981

ن خليل دمحم المصالحه مقدم متقاعد3639982 30000حسي 

30000خليل عبد صالح المراهفه مقدم متقاعد3739983

ن عبدالفتاح القيىسيمقدم متقاعد3839985 30000عمار دمحمامي 

يمقدم متقاعد3939987
30000دمحم احمد علي المومنن

نمقدم متقاعد4039990 30000سارى سليمان علي الصالحي 

30000دمحم عبدالوهاب فائق المجاليمقدم متقاعد4139991

ن العايدمقدم متقاعد4239992 30000رياض عبدالكريم حسي 

يمقدم متقاعد4339994 30000ايمن مضحي عواد الحرنر

30000عبد هللا عكاشه دمحم الزغولمقدم متقاعد4439996

30000خالد خلف موىس حليحلمقدم متقاعد4539998

30000خضن عواد حامد خوالدهمقدم متقاعد4640006

30000حمد هللا احمد عبد هللا عموشمقدم متقاعد4740008

30000احمد طه جميل المراهفهمقدم متقاعد4840015

ارىمقدم متقاعد4940016 30000نزار احمد عبدالهادى البر

30000هاشم مدين حسن السواعب مقدم متقاعد5040017

30000مصطفن دمحم يوسف البطوشمقدم متقاعد5140019

30000زاهر دمحم عبده العمـــــــــــــــــــــــــــــريرائد متقاعد5239825

ي حمدنقيب متقاعد5339999
30000محي الدين حمزه صالح بنن

30000عمر فواز حمدى عبابنــــــــــــــــــــهنقيب متقاعد5439989

30000مامؤن عبداللطيف سالمه البكارمالزم اول متقاعد5539966


