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قٌمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل
15000عهود احمد سليمان العالونهممدم متماعد149629

15000مامؤن خالد بادي الحالٌبهرائد متماعد241601

15000دمحم باٌر احمد السلٌحاترائد متماعد341602

15000عمر عارف سلٌمان الزعبًرائد متماعد447098

15000صالح دمحم علً ملكاوىرائد متماعد547597

15000عوض سلٌمان عتٌك الحوٌطاترائد متماعد649506

15000عبدهللا لاسم عبدهللا السٌوفرائد متماعد749588

15000رحاب دمحم جاسر عبدالمادررائد متماعد849617

15000منى سلٌمان بشٌر ابوعلوانرائد متماعد949659

15000نوره دمحم عمله الفرجاترائد متماعد1049704

15000عماد دمحم عبدهللا الرباٌعهرائد متماعد1151944

15000فارس منصور ٌوسف ابوهزٌمرائد متماعد1252575

15000محمود مصطفى خالد ممداديرائد متماعد1356345

15000محمود حمد سالم معتوقنمٌب متماعد1446319

15000حسام دمحم مصطفى سالمه متماعد1/مالزم151326

15000عزات دمحم صالح اذرٌعات متماعد1/مالزم161328

15000رائد جمٌل علً الغوانمه متماعد1/مالزم171329

15000احمد شحاده احمد الوهادنه متماعد1/مالزم181353

15000سمٌر محمود حسن بنً احمد متماعد1/مالزم191354

15000هانً عبدهللا عبد النجداوي متماعد1/مالزم201355

15000احمد دمحم موسى الرشٌد متماعد1/مالزم211356

15000منذر احمد ابراهٌم الطوالبه متماعد1/مالزم221357

15000اٌمن مناور احمد اللٌمون متماعد1/مالزم231359

15000ناٌف دمحم فالح النعٌمات متماعد1/مالزم241360

15000توفٌك حسن علً السلٌمان متماعد1/مالزم251361

15000فٌصل دمحم ناٌف ابو رٌشه متماعد1/مالزم261362

15000بدر دمحم نهار السرحان متماعد1/مالزم271364

15000ماجد علً مشبوح الجبور متماعد1/مالزم281365

15000علً لطٌش خضر بنً خالد متماعد1/مالزم291369

15000شادي ادٌب فارس الصفدي متماعد1/مالزم301373

15000محمود حسن علً العوكر متماعد1/مالزم311374

15000خلدون احمد دمحم عكور متماعد1/مالزم321375

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
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15000عٌسى عبد الستار فهد سكر متماعد1/مالزم331379

15000دمحم رثعان رشراش المراونه متماعد1/مالزم341380

15000خالد عبدالعزٌز ضٌف هللا المداٌنه متماعد1/مالزم351383

15000حسٌن احمد مفلح الحاج متماعد1/مالزم361384

15000خالد عبدهللا حسٌن جعارات متماعد1/مالزم371385

15000مهند دمحم عبدالرحٌم ابوحصوه متماعد1/مالزم381386

15000علً محمود عبدهللا ابوجبل متماعد1/مالزم391387

15000ابراهٌم دمحم حسن الجعارات متماعد1/مالزم401390

15000خلٌل تركً حسٌن العورتانً متماعد1/مالزم411391

15000دمحم عبدهللا مفرح العلٌانً متماعد1/مالزم421393

15000ساهر ٌاسٌن محمود الكساسبه متماعد1/مالزم431394

15000انور احمد محمود الرفاٌعه متماعد1/مالزم441395

15000حسٌن دمحم علً مبارن متماعد1/مالزم451396

15000احمد حمد  محمود دلدوق متماعد1/مالزم461399

15000فراس مصبح صالح الحٌصه متماعد1/مالزم471424

15000منجد ماجد مصطفى اعٌده متماعد1/مالزم481440

15000شاكر خلف دمحم  البالونه متماعد1/مالزم491453

15000حسٌن احمد عبد الرحمن فرٌحات متماعد1/مالزم501477

15000عوض دمحم خلٌل شلبً متماعد1/مالزم511497

15000مالن حسٌن علً حمادنه متماعد1/مالزم521502

15000عٌسى ٌوسف احمد موسى متماعد1/مالزم531514

15000دمحم خٌر عدنان نوفان العكش متماعد1/مالزم541521

15000نواف ٌوسف عبد هللا البٌادره متماعد1/مالزم551532

15000اسماعٌل مصطفى دمحم فرٌحات متماعد1/مالزم561534

15000علً جدعان دمحم الغنمٌٌن متماعد1/مالزم571536

15000لصً دمحم ٌاسٌن الجعافره متماعد1/مالزم581578

15000مازن ماجد احمد هٌاجنه متماعد1/مالزم591893

15000جهاد دمحم عبد الرحمن مزق متماعد1/مالزم6015969

15000عطا هللا عٌد حطاب الشرفات متماعد1/مالزم6117874

15000هانً نهار مصطفى البالونه متماعد1/مالزم6217875

15000دمحم ابراهٌم باٌر الشلول متماعد1/مالزم6317876

15000طارق ٌوسف مفلح ابودلبوح متماعد1/مالزم6417879

15000صالح دمحم فٌاض عبدالمادر متماعد1/مالزم6517880

15000ناٌل فالح عبدالرحٌم الزواهره متماعد1/مالزم6617882

15000فرٌد عبد المادر مناور درادكه متماعد1/مالزم6717883

15000دمحم ذٌاب اشتٌوي البدور متماعد1/مالزم6818047

15000مامون احمد حمد الشناتوه متماعد1/مالزم6918048

15000احمد عبد الرزاق عواد الطواهٌه متماعد1/مالزم7018051

15000مرزوق محمود حمدان المرزوق متماعد1/مالزم7118053
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15000خلٌفه سالمه سالم الرفوع متماعد1/مالزم7218056

15000دمحم سعٌد عوض المصراوي متماعد1/مالزم7318058

15000فهمً دمحم مفضً الصلمان متماعد1/مالزم7418059

15000اسامه مغامس حمد الفراهٌد متماعد1/مالزم7518060

15000اسماعٌل دمحم صالح المومنً متماعد1/مالزم7618061

15000موفك طالب سلمان السبٌله متماعد1/مالزم7718065

15000عادل دمحم روٌعً العبٌسات متماعد1/مالزم7818066

15000حافظ لبالن هرٌس الشرفات متماعد1/مالزم7918067

15000حابس عطا فنٌر المساعٌد متماعد1/مالزم8018068

15000دمحم عبد المجٌد ابراهٌم السحٌمات متماعد1/مالزم8118069

15000محمود لبالن سالمه العجالٌن متماعد1/مالزم8218070

15000تٌسٌر دمحم حمد العمرٌٌن متماعد1/مالزم8318072

15000جهاد امٌن سالمه الرواشده متماعد1/مالزم8418076

15000احمد ابراهٌم احمد بنً مفرج متماعد1/مالزم8518077

15000سامر خضر عٌسى ٌحٌى متماعد1/مالزم8618078

15000اسامه احمد عبد هللا العفٌشات متماعد1/مالزم8718079

15000احمد دالً جابر الحرافشه متماعد1/مالزم8818080

15000ابراهٌم دمحم نصر المحادٌن متماعد1/مالزم8918081

15000حسن سالمه دمحم النعٌمات متماعد1/مالزم9018082

15000اكرم ٌحٌى حسن فحماوي متماعد1/مالزم9118084

15000ٌاسٌن دمحم ٌوسف المومنً متماعد1/مالزم9218086

15000سمٌح احمد سلمان العرمان متماعد1/مالزم9318088

15000بالل دمحم رشٌد الخالٌله متماعد1/مالزم9418090

15000اٌمن عبدهللا عمل العشوش متماعد1/مالزم9518091

15000مفٌد ٌوسف علً بنً فٌاض متماعد1/مالزم9618094

15000برهان عبدالفتاح احمد العواٌشه متماعد1/مالزم9718096

15000نائل علً دمحم الحٌارات متماعد1/مالزم9818097

15000عٌسى دمحم راشد العلٌمات متماعد1/مالزم9918098

15000واصف دمحم عطا هللا المجالً متماعد1/مالزم10018099

15000عبد المنعم احمد خلف الشلول متماعد1/مالزم10118100

15000عٌد فالح احمد الزٌود متماعد1/مالزم10218101

15000اٌمن صدلً علً العزام متماعد1/مالزم10318102

15000خلٌفه سلٌمان غدٌفان الغوٌري متماعد1/مالزم10418103

15000هاشم احمد خلٌف السمٌحات متماعد1/مالزم10518105

15000خلف منصور فالح الحسامٌه متماعد1/مالزم10618106

15000رٌاض عبدالحمٌد فالح الحسامٌه متماعد1/مالزم10718107

15000سالم عبد الفتاح مفلح الشراٌعه متماعد1/مالزم10818109

15000زهدي زٌد فالح العشٌبات متماعد1/مالزم10918110

15000احمد عمر علً خطاطبه متماعد1/مالزم11018111
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15000راكان علً عطا هللا المجالً متماعد1/مالزم11118114

15000عبدالمهدي عاطف عبدالمهدي العربٌات متماعد1/مالزم11218115

15000مصطفى عبد هللا سلمان الخرشه متماعد1/مالزم11318116

15000فٌصل فائك  عبد المعطً الصراٌره متماعد1/مالزم11418117

15000خالد احمد السلٌم الحٌاري متماعد1/مالزم11518118

15000زهٌر احمد عمٌل شرلً متماعد1/مالزم11618121

15000جبرٌل عبد الفتاح سلمان الحوامده متماعد1/مالزم11718122

15000خالد جمٌل شحاده المومنً متماعد1/مالزم11818123

15000سفٌان مناور كرٌم الشوابكه متماعد1/مالزم11918126

15000حاكم احمد مسند ابو رٌشه متماعد1/مالزم12018128

15000وجٌه عواد عبد اللطٌف السكر متماعد1/مالزم12118129

15000معٌن عبد الكرٌم عبد المومنً متماعد1/مالزم12218130

15000احمد خلف فرحان طبٌشات متماعد1/مالزم12318131

15000هٌثم انٌس فاٌز العٌده متماعد1/مالزم12418134

15000منذر علً دمحم هلٌل متماعد1/مالزم12518137

15000ظاهر غالب علً الشواربه متماعد1/مالزم12618139

15000سالم حسن حمدان عاٌد متماعد1/مالزم12718140

15000انور ابراهٌم احمد الرحٌل متماعد1/مالزم12818141

15000ادم محمود علً بنً عطٌه متماعد1/مالزم12918142

15000توفٌك  حمزه هاشم ملكاوي متماعد1/مالزم13018143

15000دمحم عبد الحمٌد ضٌف هللا المداٌنه متماعد1/مالزم13118144

15000حسن عبدالمهدي صالح الشلول متماعد1/مالزم13218147

15000سامر دمحم كمال احمد خرابشه متماعد1/مالزم13318165

15000عطاف دمحم عبد الهادي عزٌزات متماعد1/مالزم13418168

15000سمٌره احمد راشد الزٌودي متماعد1/مالزم13518169

15000سوسن ٌوسف ٌعموب المدانات متماعد1/مالزم13618171

15000حنان مصطفى جردان الخماٌسه متماعد1/مالزم13718172

15000عالٌه سمٌر دمحم ابو شتال متماعد1/مالزم13818176

15000منال عبد الرحمن احمد العمري متماعد1/مالزم13918177

15000عواطف فواز شاهر المجالً متماعد1/مالزم14018179

15000ابراهٌم عبدالرزاق حمدان النسور متماعد1/مالزم14118194

15000شادي ناصر عبد الرحٌم الحدٌدي متماعد1/مالزم14218203

15000بسام دمحم احمد العرٌبات متماعد1/مالزم14318238

15000رضوان حمد سلٌم الرشاٌده متماعد1/مالزم14418269

15000رعد زاٌد حامد العمله متماعد1/مالزم14518271

15000معتز ناصر رجا الدبٌس متماعد1/مالزم14618282

15000نبٌل احمد علً السوفاتً متماعد1/مالزم14718286

15000عدنان ٌحٌى عواد الخوالده متماعد1/مالزم14818306

15000شاهر عطا هللا مفلح الحجاٌا متماعد1/مالزم14918318
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15000محمود عبد هللا خلٌفه العساسفه متماعد1/مالزم15018321

15000ابراهٌم خالد سلٌمان الشمالً متماعد1/مالزم15118326

15000ابراهٌم مفلح سلٌمان الروٌضان متماعد1/مالزم15218328

15000رضوان دمحم علً الماسم متماعد1/مالزم15318343

15000محمود عبدالكرٌم عبدالمومنً متماعد1/مالزم15418536

15000نضال ٌونس جعفر الطراونه متماعد1/مالزم15518685

15000وضاح عطٌه عوده الهرٌشات متماعد1/مالزم15618697

15000حسن ضٌف هللا حمٌدي الحوامده متماعد1/مالزم15718933

15000رائد سلٌمان عبدالرحمن العوامله متماعد1/مالزم15819325

15000حسن دمحم مفلح بنً صخر متماعد1/مالزم15919579

15000دمحم علً سلٌمان الزٌود متماعد1/مالزم16019796

15000عبدهللا اسماعٌل فالح البورٌنً متماعد1/مالزم16119797

15000ناهده فؤاد ضوٌع الحجازٌن متماعد1/مالزم16219815

15000اٌهاب دمحم سعٌد دمحم متماعد1/مالزم16320819

15000رٌاض فاٌز عبدالكرٌم الماضً متماعد1/مالزم16421317

15000محمود عٌسى عوض هللا ادبٌس متماعد1/مالزم16530797

15000نورالدٌن شتٌوي مفلح العموش متماعد1/مالزم16631225

15000ٌزن مرسال سالم الفمهاء متماعد1/مالزم16731227

15000نذٌر فالح مجلً الرواشده متماعد1/مالزم16831340

15000عبدهللا احمد عبدالحفٌظ المرعً متماعد1/مالزم16931343

15000احمد عبدالهادي الفً الشخابنه متماعد1/مالزم17031344

15000نادر سالمه مصطفى عبدالهادي متماعد1/مالزم17131346

15000سامً خلٌل شتٌان الطراونه متماعد1/مالزم17231419

15000فرٌد جبر علً ابو نصٌر متماعد1/مالزم17331451

15000خلٌل لبالن راشد المطارنه متماعد1/مالزم17457132

15000خالد عبد الفتاح فالح الحنٌطً متماعد1/مالزم17563444

15000غازى فهد عوده الجحاوشه متماعد1/مالزم17650717

15000سامً فاٌز شالش التالويمالزم متماعد1772101

15000عبد ربه سالم مفضً الدعجهمالزم متماعد1782966

15000دمحم خضر محمود العرلانمالزم متماعد1793481

15000مروان احمد حسٌن العمريمالزم متماعد1803636

15000زٌد صٌتان الوٌدر نوافلهمالزم متماعد1813663

15000رجائً سالم سعٌد السعٌدمالزم متماعد1823672

15000حسام دمحم صالح ابو حمادمالزم متماعد1833716

15000خالد سماح ادهٌمان الزبنمالزم متماعد1844009

15000علً سالم علً الزٌودمالزم متماعد1854081

15000علً مسفر عبد الرحٌم السعودمالزم متماعد1864246

15000عصام محمود ابراهٌم المغربًمالزم متماعد1874782

15000دمحم عوده هللا فالح الهباهبهمالزم متماعد1884898
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شهرتشرين
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15000فاٌز عبد هللا سالم الصراٌرهمالزم متماعد18919193

15000عبدهللا احمد عاٌد الهوٌملمالزم متماعد19019795

15000اكر بهجت نجم زٌن الدٌنمالزم متماعد19120108

15000وصفً ممدوح دمحم العبوسمالزم متماعد19220579

15000ماجد دمحم حسن الفسفوسمالزم متماعد19321694

15000محمود عبد الحلٌم مصلح العماٌرهمالزم متماعد19423921

15000نائل فهٌد رشٌد ابو خروبمالزم متماعد19529737

15000عٌسى عمر موسى ابو ذٌابمالزم متماعد19630115

15000دمحم تركً شامان الجازيمالزم متماعد19732236

15000نشات احمد دمحم صبحمالزم متماعد19832270

15000حسن دمحم حماد السحالٌنمالزم متماعد19932772

15000حازم دمحم سلٌمان المصاصمالزم متماعد20032972

15000كامل دمحم سلٌم الزٌوديمالزم متماعد20158154

15000ٌحٌى عماب دمحم شوٌاتمالزم متماعد20259169

15000عبد المطلب علً سالمه المساعٌدمالزم متماعد20359949

15000سعود دمحم مترون الجبورمالزم متماعد20460248

15000حسن ابراهٌم دمحم الحاج امٌنمالزم متماعد205105575

15000حماد سلٌمان عوض الموسه متماعد1/وكٌل2065334

15000راتب فرحان عبد الرحمن المحٌسن متماعد1/وكٌل2075343

15000دمحم جدوع دمحم العرالده متماعد1/وكٌل2085352

15000عبد الرحٌم مدهللا عبدالرحٌم المجالً متماعد1/وكٌل2095836

15000حسن نواف  رشٌد جودٌه متماعد1/وكٌل2105844

15000محمود صالح احمد موسى متماعد1/وكٌل2115877

15000ٌاسر احمد دمحم العموري متماعد1/وكٌل2125888

15000دمحم سالم عناد النعٌمات متماعد1/وكٌل2135926

15000عٌد عبدالكرٌم عٌد الهدبان متماعد1/وكٌل2145937

15000دمحم سالمه ٌوسف السناسله الحنٌطً متماعد1/وكٌل2156010

15000دمحم مسلم عبدهللا المعاٌطه متماعد1/وكٌل2166058

15000احمد ذٌاب دمحم المعانً متماعد1/وكٌل2176061

15000دمحم سالمه سلٌمان النعٌمات متماعد1/وكٌل2186082

15000اٌمن عاصً سالمه الرواشده متماعد1/وكٌل2196349

15000حسٌن عباس محمود الشٌوخ  متماعد1/وكٌل2206551

15000دمحم سلمان عٌد البكار متماعد1/وكٌل2217435

15000دمحم مازن عاهد جمٌل العلً متماعد1/وكٌل2227437

15000صالح دمحم عطٌه الدرٌدي متماعد1/وكٌل2237438

15000اكرم حكمت دمحم المرافً متماعد1/وكٌل2247441

15000عمر جمعه عبدهللا الدعجة متماعد1/وكٌل2257445

15000اٌهاب ٌاسٌن حسٌن المعانً متماعد1/وكٌل2267461

15000رستم فوزي رسمً النداف متماعد1/وكٌل2277494
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15000محمود جعفر مصلح الرشدان متماعد1/وكٌل22812410

15000بالل خلٌل عوده العطٌوي متماعد1/وكٌل22912425

15000حامد عبد هللا حسٌن ابو عوره متماعد1/وكٌل23012427

15000سامً محمود مصلح العدوان متماعد1/وكٌل23112429

15000هٌثم ذٌاب عبدهللا السعود متماعد1/وكٌل23212430

15000سالمه عبد الفتاح الحسن المناصٌر متماعد1/وكٌل23312434

15000علً صالح عثمان الجوارنه متماعد1/وكٌل23412440

15000عالء دمحم علً الزعبً متماعد1/وكٌل23512449

15000جراح دمحم موسى الزعبً متماعد1/وكٌل23612460

15000كاسب حسٌن دمحم العبادي متماعد1/وكٌل23712462

15000عاطف نواف عثمان الطحان متماعد1/وكٌل23812463

15000ماهر عماب سالم الخرابشه متماعد1/وكٌل23912466

15000فٌصل احمد علً خضر متماعد1/وكٌل24012797

15000عوٌد عبد حسن عراٌضه متماعد1/وكٌل24113054

15000عمر سالم غازي البري متماعد1/وكٌل24213118

15000ابراهٌم سلٌمان محٌسن الشنٌنات متماعد1/وكٌل24313149

15000خالد جمال علً المحامٌد متماعد1/وكٌل24425034

15000بسام نو ٌصر علً المراعبه متماعد1/وكٌل24538737

15000صبحً دمحم شحاده المشارفه متماعد1/وكٌل24641987

15000علً صمري علٌانا لبرلان متماعد1/وكٌل24744545

15000عادل محمود دمحم الدمحم متماعد1/وكٌل24844782

15000محمود دمحم محمود اللوبانً متماعد1/وكٌل24944913

15000عامر دمحم فرحان عوده متماعد1/وكٌل25044980

15000جهاد دمحم سعد البطاٌنه متماعد1/وكٌل25144988

15000حسام ٌوسف دمحم بنً هانً متماعد1/وكٌل25244994

15000محمود سلٌمان صالح الزعبً متماعد1/وكٌل25345112

15000فراس احمد سلٌمان بنً عبده متماعد1/وكٌل25445121

15000صدلً سلٌمان طاهر الخوالده متماعد1/وكٌل25545127

15000علً عمٌل عواد الزٌود متماعد1/وكٌل25645140

15000نضال حامد سعٌد عامر متماعد1/وكٌل25745148

15000دمحم احمد خلٌل الطعانً متماعد1/وكٌل25845155

15000رامً مٌالد  ناٌف خواجا متماعد1/وكٌل25945164

15000فٌصل عبدالمادر دمحم الخصاونه متماعد1/وكٌل26045165

15000صالح عبٌدهللا سالم العزازمه متماعد1/وكٌل26145176

15000احمد خلف عوده السرحان متماعد1/وكٌل26245182

15000هدى احمد شحاده الجهران متماعد1/وكٌل26345210

15000فراس احمد سالمه الشرمان متماعد1/وكٌل26445224

15000مشهور شمسً عبدالمادر ابو زٌتون متماعد1/وكٌل26545226

15000شاهر ادمحم خلٌل الجعافره متماعد1/وكٌل26645227
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شهرتشرين
اول

15000طاٌل عبدالكرٌم كرٌم الحسامٌه متماعد1/وكٌل26745229

15000ماهر علً دمحم بواعنه متماعد1/وكٌل26845231

15000عوده دمحم سلمً الغوٌرٌن متماعد1/وكٌل26945233

15000احمد خضر سالم مبارن متماعد1/وكٌل27045236

15000سعد شوكت دمحم العمري متماعد1/وكٌل27145237

15000عماد حمد محمود الداودٌه متماعد1/وكٌل27245238

15000عبد الرحٌم دمحم فندي عبٌدات متماعد1/وكٌل27345241

15000عبدهللا لوبانً" دمحمتٌسٌر"بالل  متماعد1/وكٌل27445242

15000فؤاد ٌوسف احمد بكار متماعد1/وكٌل27545249

15000ٌحٌى عبد السالم عواد العلٌوات متماعد1/وكٌل27645256

15000صالح احمد سالمه الخالٌله متماعد1/وكٌل27745258

15000معاوٌه مفلح مصطفى الختوم متماعد1/وكٌل27845261

15000حسنً عبدهللا حسن العمري متماعد1/وكٌل27945264

15000حسٌن طاهر حسٌن الخالٌله متماعد1/وكٌل28045266

15000سامر هالل دمحم  دواغره متماعد1/وكٌل28145900

15000اسامه زهٌر لاسم الالال متماعد1/وكٌل28245901

15000ٌوسف صالح دمحم عبدهللا متماعد1/وكٌل28345907

15000دمحم حسن عبدهللا اللوبانً متماعد1/وكٌل28445909

15000طالل مفضً ذٌب ابو عواد متماعد1/وكٌل28545917

15000 عبد هللا عبد الرزاق حسن النسور متماعد1/وكٌل28645919

15000محمود عوده عبد العدوان متماعد1/وكٌل28745920

15000هٌثم ابراهٌم فواز الشامخ متماعد1/وكٌل28845924

15000دمحم حسٌن حمدان اسعٌد متماعد1/وكٌل28948354

15000عبد المحسن دمحم عبد المحسن عثمان متماعد1/وكٌل29048361

15000ولٌد سعدات صبح دحبور متماعد1/وكٌل29148365

15000علً صالح دخل هللا سعٌد متماعد1/وكٌل29248370

15000سلٌمان علً سلٌمان نعامنه متماعد1/وكٌل29348561

15000امجد مصطفى عبدالمادر برهم متماعد1/وكٌل29448798

15000ناصر ٌوسف دمحم عوض متماعد1/وكٌل29548800

15000خالد موسى مسلم النظامً متماعد1/وكٌل29648805

15000اٌمن فوزي عبد هللا الرشٌد متماعد1/وكٌل29748825

15000امٌن خلف جازي الزٌره متماعد1/وكٌل29849541

15000علً دمحم لاسم المرعان متماعد1/وكٌل29950005

15000صابر مصطفى محمود خطاطبه متماعد1/وكٌل30050363

15000محمود احمد فضٌل الشلول متماعد1/وكٌل30150372

15000دمحم ابراهٌم صالح العناسوه متماعد1/وكٌل30250404

15000منٌر لطفً عبدهللا ابوهنطش متماعد1/وكٌل30350408

15000باسم فوزي دمحم الخطٌب متماعد1/وكٌل30450413

15000نبٌل شامان دمحم الطاهات متماعد1/وكٌل30550577
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15000حسن محمود حسٌن العذاربه متماعد1/وكٌل30650578

15000ناٌف دمحم جمعه ابو العٌنٌن متماعد1/وكٌل30750579

15000هشام محمود اسماعٌل شوكه متماعد1/وكٌل30850837

15000 حازم دمحم نصر نمر عمر متماعد1/وكٌل30950839

15000نهاد ناٌف حسن الربابعه متماعد1/وكٌل31050840

15000خالد محمود دمحم الشٌخ غانم متماعد1/وكٌل31150841

15000رٌاض ابراهٌم احمد الدرواشه متماعد1/وكٌل31250933

15000فراس دمحم جهاد علً صٌام متماعد1/وكٌل31350934

15000سعد دمحم احمد النواجً متماعد1/وكٌل31450935

15000مخلص راتب سلٌم المومنً متماعد1/وكٌل31552285

15000خالد عواد بخٌت السوارٌه متماعد1/وكٌل31682308

15000احمد هاشم سوٌلم الحرافشه متماعد1/وكٌل31785709

15000عمران عبدالفتاح احمدعطٌات متماعد1/وكٌل31888119

15000عٌد فالح سالمه البلوي متماعد1/وكٌل31990522

15000مٌسون فالح دمحم الشماٌله متماعد1/وكٌل32090682

15000زٌاد احمد صبحً عبد الرحمن عطٌه متماعد1/وكٌل32191904

15000سالم دمحم سالمة المراعٌه متماعد1/وكٌل32295275

15000امل خالد محمودالعثامنه متماعد1/وكٌل323275663

15000فؤاد عماب فرحان حجازٌن متماعد1/وكٌل324296022

15000عواد غصٌن فنطول العٌسى متماعد1/وكٌل325296103

15000اٌمن دمحم هالل الخوالده متماعد1/وكٌل326296826

15000نصري سوٌلم سعد المرجً متماعد1/وكٌل327311673

15000زاٌد ونس دمحم نصٌرات متماعد1/وكٌل328312783

15000اٌهاب خالد علً طوالبه متماعد1/وكٌل329312784

15000عطٌه سلمً سلٌمان البرٌزات متماعد1/وكٌل330312785

15000عبدهللا دمحم عبدهللا المومنً متماعد1/وكٌل331312786

15000عونً دمحم سعد الخزاعله متماعد1/وكٌل332312789

15000طه صالح خلف العبوس متماعد1/وكٌل333312791

15000ابراهٌم صالح فرٌح الجراح متماعد1/وكٌل334312792

15000عبدهللا بهجت عزام الرفاعً متماعد1/وكٌل335312794

15000غازي دمحم غصاب الشرعه متماعد1/وكٌل336312893

15000شهاب سعود صالح الحراوي متماعد1/وكٌل337312894

15000عبدهللا مترون عٌد الشرفات متماعد1/وكٌل338312895

15000عدنان عبدالكرٌم حسن الشواربه متماعد1/وكٌل339312896

15000حاتم احمد عبدالمادر الثوابٌة متماعد1/وكٌل340312897

15000عاطف سلٌمان فلٌح الرٌض متماعد1/وكٌل341312900

15000صالح عوده حمد العدوان متماعد1/وكٌل342312901

15000بالل حسٌن عبدالرحمن الكفاوٌن متماعد1/وكٌل343312902

15000سلٌمان دمحم سلٌمان الجرابعه متماعد1/وكٌل344312906
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15000منور علً دمحم الحنٌطً متماعد1/وكٌل345312907

15000فرج زعل عٌد الشرفات متماعد1/وكٌل346312912

15000دمحم نهار محمود الحواتمه متماعد1/وكٌل347312916

15000علً حمد مفلح العمار متماعد1/وكٌل348312917

15000فادي راجً سلمان الحالحله متماعد1/وكٌل349312921

15000موفك ابراهٌم مفلح الدعجه متماعد1/وكٌل350312923

15000دمحم عوده دمحم المطٌفان متماعد1/وكٌل351312924

15000نهار علً السرور الزبون متماعد1/وكٌل352312926

15000عبد المعطً احمد عبدالكرٌم الفمهاء متماعد1/وكٌل353312929

15000دمحم سلٌمان احمد الدبٌس متماعد1/وكٌل354312933

15000عبد هللا عبد الكرٌم خلٌل المراٌات متماعد1/وكٌل355312934

15000علً دخٌل جمعه الهدبان متماعد1/وكٌل356312935

15000دمحم حسٌن منٌزل الشرعه متماعد1/وكٌل357312936

15000.عمران محمود دمحم خطاٌبه  متماعد1/وكٌل358312939

15000علً احمد حسٌن الحسابٌن متماعد1/وكٌل359312940

15000دمحم ابراهٌم دمحم العمار متماعد1/وكٌل360312945

15000عٌسى عواد فنخٌر الهمٌش متماعد1/وكٌل361312948

15000فارس عبدالفتاح خلف المعاٌده متماعد1/وكٌل362312949

15000دمحم لبالن فهد الشرعه متماعد1/وكٌل363312953

15000دمحم سالمه عٌسى الموسى متماعد1/وكٌل364312955

15000امجد خالد حمد العساف متماعد1/وكٌل365312956

15000عوض عبدهللا لاسم البطونٌه متماعد1/وكٌل366312957

15000زٌد احمد مصلح الشٌاب متماعد1/وكٌل367312959

15000احمد زعل احمد الصعوب متماعد1/وكٌل368312960

15000دمحم اسمٌر دمحم الذٌاب متماعد1/وكٌل369312962

15000عطاهلل دخٌل مطٌع المجحم متماعد1/وكٌل370312964

15000مأمون جمٌل دمحم الخطاٌبه متماعد1/وكٌل371312967

15000دمحم فالح زعل الحجاٌا متماعد1/وكٌل372312973

15000خالد عباس عمله الهزاٌمه متماعد1/وكٌل373312974

15000سمٌر دمحم سالم البشابشه متماعد1/وكٌل374312975

15000عواد جالل منصور الشنون متماعد1/وكٌل375312976

15000حمدان عبدهللا راشد الكور متماعد1/وكٌل376312977

15000احمد عبد هللا سالم الشوابكه متماعد1/وكٌل377312978

15000حسٌن عبدهللا حسن العجرمً متماعد1/وكٌل378312979

15000دمحم عبد ٌوسف العلٌمات متماعد1/وكٌل379312980

15000حسن ظاهر سلٌمان ابو جفٌن متماعد1/وكٌل380313181

15000عاطف دمحم راشد دعسان متماعد1/وكٌل381313198

15000وصفً دمحم راشد دعسان متماعد1/وكٌل382313199

15000عبدالفتاح محمود دخٌل الجهران متماعد1/وكٌل383313204
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15000دمحم محمود فالح المعاٌعه متماعد1/وكٌل384313206
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15000علً احمد حسن العنانزه متماعد1/وكٌل385313207

15000ابراهٌم خالد سالم الرواشده متماعد1/وكٌل386313212

15000عطا هللا سالمه فهاد الثوابٌه متماعد1/وكٌل387313213

15000ساهر ٌحٌى زعل المطارنه متماعد1/وكٌل388313217

15000دمحم عبد المادر فارس طالفحه متماعد1/وكٌل389313222

15000رٌاض مرزوق  سالم المساعٌد متماعد1/وكٌل390313225

15000نافع سالممفلح العرجان متماعد1/وكٌل391313226

15000دخٌل هللا سعٌد دخٌل هللا السعٌدٌن متماعد1/وكٌل392313228

15000سعود عٌد حسٌن الشرعة متماعد1/وكٌل393313229

15000شوفان سالم علً المسرحً متماعد1/وكٌل394313230

15000امجد خالد عٌد الجبور متماعد1/وكٌل395313232

15000فراس ابراهٌم خلف النصار متماعد1/وكٌل396313233

15000عرفان علً حماد المشالبه متماعد1/وكٌل397313236

15000عاطف منصور مروح الشرعه متماعد1/وكٌل398313237

15000رائد سالم مفلح الطرمان متماعد1/وكٌل399313238

15000ابراهٌم سالم احمد الزٌود متماعد1/وكٌل400313239

15000وائل علً ٌوسف المهٌرات متماعد1/وكٌل401313242

15000اسامه منٌر دمحم المناعسه متماعد1/وكٌل402313244

15000سلٌمان شبٌب سالم المعاٌده متماعد1/وكٌل403313246

15000دمحم سلٌم دمحم الذٌاب متماعد1/وكٌل404313247

15000دبٌس دمحم ٌونس الدبٌس متماعد1/وكٌل405313248

15000خلدون تٌسٌر دمحم المناعسه متماعد1/وكٌل406313252

15000دمحم عواد سلمان  الرواحنه متماعد1/وكٌل407313254

15000موسى دمحم عوده المراعٌه متماعد1/وكٌل408313255

15000راضً مفلح حامد الخطار متماعد1/وكٌل409313256

15000عناد دمحم موسى النعٌمات متماعد1/وكٌل410313257

15000خالد احمد فالح الرواشده متماعد1/وكٌل411313260

15000فالح ضامن سالمه المهٌرات متماعد1/وكٌل412313261

15000احمد عبدالمحسن علً البوارٌد متماعد1/وكٌل413313262

15000دمحم ضٌف هللا دمحم الدباٌبه متماعد1/وكٌل414313263

15000صالح دمحم عواد محمود متماعد1/وكٌل415313264

15000عبد عطا سلٌمان الحٌصه متماعد1/وكٌل416313273

15000رشٌد سلٌمان المشالبه متماعد1/وكٌل417313275

15000عٌد سلٌمان حماد النعٌمات متماعد1/وكٌل418313276

15000سامر علٌان عبدهللا ابو الدروع متماعد1/وكٌل419313277

15000عدنان سلمان حماد النعٌمات متماعد1/وكٌل420313281

15000موسى محمودغثٌان العلٌمات متماعد1/وكٌل421313285

15000علً فالح علً المراٌات متماعد1/وكٌل422313290

15000سلٌمان احمد سلٌمان بنً بكر متماعد1/وكٌل423313300
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15000بدٌر سلمان مذهان السرحان متماعد1/وكٌل424313301

15000رٌاض بركات سلٌمان البدور متماعد1/وكٌل425313302

15000دمحم خلف بحٌر البنوه متماعد1/وكٌل426313305

15000شاهر احمد صٌاح الخدعان متماعد1/وكٌل427313306

15000دمحم كامل احمد ابو خروب متماعد1/وكٌل428313307

15000محمود نوري ساٌع الرحٌبه متماعد1/وكٌل429313308

15000ابراهٌم سالم محمود المهٌرات متماعد1/وكٌل430313309

15000نضال علً ٌوسف المهٌرات متماعد1/وكٌل431313310

15000دمحم مفضً عبدالمادر الكور متماعد1/وكٌل432313311

15000مدهللا دمحم سلٌم النجم متماعد1/وكٌل433313312

15000دمحم ضٌف هللا علً المراعٌه متماعد1/وكٌل434313315

15000اٌمن راشد رجا الغرٌب متماعد1/وكٌل435313317

15000سالم مفضً سالم الحالٌبه متماعد1/وكٌل436313318

15000فٌصل سلٌمان صالح الخشمان متماعد1/وكٌل437313319

15000خالد سالمه سوٌلم الكور متماعد1/وكٌل438313322

15000ولاص حمد سلٌمان الحوامده متماعد1/وكٌل439313323

15000اشرف دخٌل هالل صمر متماعد1/وكٌل440313324

15000منصور عمٌل خلف البطونٌه متماعد1/وكٌل441313331

15000ممدوح مسلم حمدان ابوفالحه متماعد1/وكٌل442313332

15000علً خلف فضٌل النعٌمات متماعد1/وكٌل443313333

15000ٌحٌى نصار سلٌمان المراعٌه متماعد1/وكٌل444313334

15000دمحم خلٌف مفلح الحرافشه متماعد1/وكٌل445313337

15000مدهللا زعل دمحم العالده متماعد1/وكٌل446313340

15000عبدالحلٌم سالم سلٌمان الزبون متماعد1/وكٌل447313343

15000عاٌد حمد فالح المناٌعه متماعد1/وكٌل448313344

15000هانً سلٌمان احمد المشالبه متماعد1/وكٌل449313349

15000اصبٌح مسلم عمله الشرفات متماعد1/وكٌل450313350

15000عبدالرحمن سالمه دمحم الذٌاب متماعد1/وكٌل451313351

15000عاشك عوض هوٌمل البطونٌه متماعد1/وكٌل452313354

15000مخلد حمد عٌد الشتٌوٌن الحجاٌا متماعد1/وكٌل453313355

15000علً سلٌمان احمد المشالبه متماعد1/وكٌل454313357

15000عبد الحلٌم ناصر حجاج الخزاعله متماعد1/وكٌل455313359

15000صالح ادمحم سلٌمان النعٌمات متماعد1/وكٌل456313360

15000ناٌل عبدالمادر مطلب المشالبه متماعد1/وكٌل457313366

15000دمحم سالم دمحم الطواهٌه متماعد1/وكٌل458313371

15000حسٌن نزال صالح السعادنه متماعد1/وكٌل459313372

15000هانً حسٌن سالم البنٌان متماعد1/وكٌل460313374

15000موفك سالم عواد العباسٌه متماعد1/وكٌل461313375

15000سلٌم سالم علً السعادنه متماعد1/وكٌل462313376
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15000ٌوسف ابراهٌم احمد العوٌرات متماعد1/وكٌل463313377

15000عطا هللا علٌان سلٌمان الرباٌعه متماعد1/وكٌل464313378

15000عبد هللا دمحم عاٌد السرحان متماعد1/وكٌل465313846

15000باسل بركات عطوان المساعفة متماعد1/وكٌل466313856

15000دمحم سالمه عفاش البدارٌن متماعد1/وكٌل467313860

15000علً حسٌن علً الطوافشه متماعد1/وكٌل468313868

15000جعفر سلٌمان مسلم المعاٌده متماعد1/وكٌل469313869

15000جمٌل عوده عٌد الشرفات متماعد1/وكٌل470313870

15000عبد هللا علً احمد المشالبه متماعد1/وكٌل471313874

15000عمران ابراهٌم صالح الجٌزاوي متماعد1/وكٌل472313889

15000منصور عٌسى عبد الحافظ البداوي متماعد1/وكٌل473313899

15000فٌصل سلٌمان عبدالرحٌم دواغره متماعد1/وكٌل474313902

15000عوض سالمه عبدالكرٌم الكعابنه متماعد1/وكٌل475313916

15000نضال سلٌمان محمود منٌزل متماعد1/وكٌل476326416

15000عدي دمحم عبد المجٌد خرابشهوكٌل شهٌد477253663

15000سمٌح خلٌف دمحموكٌل متماعد4785291

15000عبدالفتاح خلٌل سالمه المناٌعهوكٌل متماعد4795292

15000علً دمحم جمعه العطاونهوكٌل متماعد4805306

15000متعب دمحم سالم السنٌدوكٌل متماعد4815348

15000خلٌفه رجا معزي البالونهوكٌل متماعد4827061

15000صاٌل دمحم علً البرٌكاتوكٌل متماعد4837445

15000خالد دمحم عبد الرحمن الخطاطبهوكٌل متماعد4847736

15000جمال محمود عبدالرحمن ابوحلوهوكٌل متماعد4857779

15000دمحم جمٌل دمحم الزٌاداتوكٌل متماعد48612417

15000علً سمرٌن منصور المعالوكٌل متماعد48712426

15000.ساعً باٌر عبدهللا سواعً وكٌل متماعد48812454

15000خالد دمحم لاسم حدادوكٌل متماعد48912777

15000ممدوح عبد الفتاح حسن ابو حموروكٌل متماعد49012918

15000طاهر مراد دمحم حسونهوكٌل متماعد49113147

15000فاٌز احمد دمحم الزطٌمهوكٌل متماعد49213947

15000رائد عمر مروح المومنًوكٌل متماعد49344798

15000منصور عوٌد سودي المساعٌدوكٌل متماعد49444825

15000ٌوسف احمد ارحٌل المرارعهوكٌل متماعد49544936

15000احمد مصطفى دمحم ٌاسٌنوكٌل متماعد49644945

15000دمحم عبد الحلٌم مصلح العماٌرهوكٌل متماعد49744992

15000سلٌمان عبد هللا فٌاض الهوٌديوكٌل متماعد49845123

15000ممبوله غازي خلٌل المعاٌطهوكٌل متماعد49945203

15000احمد فخري احمد الروسانوكٌل متماعد50045255

15000عاهد دمحم رشاد ابوبكروكٌل متماعد50145915
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15000طارق اسماعٌل علً حسنً صباحوكٌل متماعد50249063

15000ابراهٌم حسٌن محمو دوكٌل متماعد50349086

15000خالد نهار رشٌد الزعبًوكٌل متماعد50483186

15000دمحم خالد ابراهٌم الغنٌموكٌل متماعد505278933

15000رعد موسى محمود ملكاويوكٌل متماعد506312781

15000عدنان دمحم ساكت الفحٌلًوكٌل متماعد507312927

15000ٌوسف محسن زٌدان العنزيوكٌل متماعد508312931

15000رائد جمٌل نهار الشخانبهوكٌل متماعد509312944

15000مهند سامً مسلم الحجاٌاوكٌل متماعد510312954

15000علً مشاش سلٌمان الخزاعلهوكٌل متماعد511312961

15000عبد المجٌد دمحم همالن الجباراتوكٌل متماعد512313231

15000صالح ضامن سالمه المهٌراتوكٌل متماعد513313249

15000كاٌد هارون عطٌه السعٌدٌٌنوكٌل متماعد514313258

15000مالن علٌان ٌوسف الخطٌبوكٌل متماعد515313282

15000شجاع خلف منسً المخارٌزوكٌل متماعد516313293

15000دمحم علً غافل السمٌرانوكٌل متماعد517313295

15000هٌثم خلٌف سعٌد ابو زٌدوكٌل متماعد518313320

15000فراس حسٌن  عوده الزارعوكٌل متماعد519313321

15000رحمون عوده مفضً الرحماتوكٌل متماعد520313356

15000عبدالرحمن احمد عمله العرلانوكٌل متماعد521313365

15000عالء اٌوب دخل هللا البدوروكٌل متماعد522313847

15000سالم سلٌمان سلٌم الرشاٌدهوكٌل متماعد523317235

15000احمد علً ارشٌد المعٌسً متماعد1/رلٌب5247467

15000لطفً دمحم سلٌمان الشرمان متماعد1/رلٌب525310578

15000راجً عبدالرحٌم دمحم المشاعله متماعد1/رلٌب526312913

15000اٌمن مفضً سالم الحالٌبه متماعد1/رلٌب527313235

15000عبد الكرٌم فهد احمد الشخانبه متماعد1/رلٌب528313280

15000بخٌت لطفً عوده المساعٌد متماعد1/رلٌب529313338

15000محمود خلف زعل الحباشنهرلٌب متماعد5305543

15000دمحم احمد دمحم عطروزرلٌب متماعد5317448

15000رائد دمحم احمد البرٌزاترلٌب متماعد5327468

15000هٌثم ممدوح خلٌل المعاٌطهرلٌب متماعد53312432

15000عبد الحمٌد سالم عبٌد المعاٌطهرلٌب متماعد53444567

15000امجد عٌاده خلفرلٌب متماعد53545473

15000فراس محمود دمحم االسعدرلٌب متماعد53645891

15000ابراهٌم عبدالجلٌل عبدان المفلحرلٌب متماعد53785923

15000طه دمحم عبد المادر الشواورهرلٌب متماعد538223903

15000احمد ابراهٌم خلفرلٌب متماعد539312765

15000دمحم علً موسى السطريرلٌب متماعد540312793
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15000سوسن شاهر احمد الطراونهعرٌف متماعد541312564

15000ثروه دمحم لاسم المناجعهعرٌف متماعد542312850

15000روٌده دمحم فارس كرٌشانعرٌف متماعد543312854

15000رٌما سعٌد دمحم المضاهعرٌف متماعد544312886

15000فاتن رسمً عمٌل طاشمانعرٌف متماعد545313189

15000دمحم احمد عبدالعزٌز الحٌصه متماعد1/جندي546306610


