




2023/دفعة
شهر
شباط

قيمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل
15000علي سهيل علب الضموررائد متقاعد141824

15000محمد كامل اسماعيل الربابعهرائد متقاعد241845

15000اسامه عبدهللا علي بني بكاررائد متقاعد350267

15000جمال علي صالح بني يونسرائد متقاعد455954

15000عماد محمد نور عبده بني ياسينرائد متقاعد555960

15000سمير علي عوض النجارنقيب متقاعد619371

15000فهد حسين مسند الحمادنقيب متقاعد719491

15000طارق محمد طاهر الوهرنقيب متقاعد846523

15000تغلب محمد عقله ابو حصاننقيب متوفي955951

15000ميمون صالح ضيف هللا السالمنقيب متقاعد1055952

15000ماجد مسلم فالح العساسفهنقيب متقاعد1155955

15000نذير محمد علي نقرشنقيب متقاعد1255968

15000مصطفى محمد عوض الخوالده متقاعد1/مالزم1331109

15000احمد سليمان عوض رواشده متقاعد1/مالزم1431696

15000محمد خلف محمد الحماد متقاعد1/مالزم151753

15000احمد عبد الكريم عبد هللا بشايره متقاعد1/مالزم161778

15000مهند منصور سالم العبادي متقاعد1/مالزم171780

15000ثائر محمد علي بني هاني متقاعد1/مالزم181781

15000محمد موسى الفي الخوالده متقاعد1/مالزم191786

15000يوسف خلدي كامل المهيرات متقاعد1/مالزم201788

15000سالم محمد سالم ابوهزيم متقاعد1/مالزم211789

15000غالب حمد خليل الخوالده متقاعد1/مالزم221834

15000طاهر محمود امحمد االغوات متقاعد1/مالزم231835

15000رياض يوسف حمدان الخوالده متقاعد1/مالزم2414551

15000صالح محمد منصور الكايد متقاعد1/مالزم2518455

15000عوده عبد الهادي محمد الحنيطي متقاعد1/مالزم2618568

15000محمد ادريس عبد العزيز خضر متقاعد1/مالزم2719300

15000محمد علي محمد عنيزات متقاعد1/مالزم2819314

15000عبدالمنعم قاسم محمد الخاليله متقاعد1/مالزم2919318

15000لطفي منيزل خليل السليحات متقاعد1/مالزم3019319

15000حكم علي عبدالرحمن الحسامي متقاعد1/مالزم3119324

15000هاشم محمود حمود الصعوب متقاعد1/مالزم3219326

بسم هللا الرحمن الرحيم
يتعلــق بصنـدوق االسكــان العسكــــري (570)اعــالن رقــم 

مديرية مؤسسة االسكان واالشغال العسكرية بأن الضباط / الجيش العربي-  تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة االردنية

(الخاص باالفـــــــــــراد )  وضباط الصف واالفراد المذكورين تالياً قد استحقوا قرض من صندوق االسكان العسكــــــــــري

  لمتابعة الموقع االلكتروني للقوات  المسلحه االردنيـــــه وموقع مديرية مؤسسه االسكان العسكريه لمعرفه االسمــــاء 

.  المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم الى بنك القاهره عمان 







2023/دفعة
شهر
شباط

15000ماهر عبد هللا الحليم المناصير متقاعد1/مالزم3319329

15000عادل احمد علي الحالحله متقاعد1/مالزم3419330

15000حسين سالم احمد المهيرات متقاعد1/مالزم3519336

15000مرزوق محمود حسين جوارنه متقاعد1/مالزم3619338

15000غسان سالم عبد الرحمن ال يونس متقاعد1/مالزم3719345

15000شاهر عارف محمود طويسات متقاعد1/مالزم3819346

15000حكمت عبد الرحمن سالمه الصالحات متقاعد1/مالزم3919348

15000محمد حسن احمد الزيود متقاعد1/مالزم4019349

15000بشار محمد فؤاد احمد المومني متقاعد1/مالزم4119350

15000الزيود
خلف
فياض
عاطف متقاعد1/مالزم4219351

15000عبد هللا جميل دخل هللا هنيدي متقاعد1/مالزم4319352

15000هيثم عبيد شامان السبتي متقاعد1/مالزم4419353

15000مالك كمال مشالش القراله متقاعد1/مالزم4519355

15000فالح علي عبدهللا الخليفات متقاعد1/مالزم4619358

15000محمد خلف شاتي الرشدان متقاعد1/مالزم4719360

15000زايد محمد محمود الزريقات متقاعد1/مالزم4819362

15000عواد سالم معزى الغثيان متقاعد1/مالزم4919363

15000رائد عبدهللا علي العموش متقاعد1/مالزم5019364

15000محمد فتحي محمد العجالين متقاعد1/مالزم5119368

15000رائد سليمان محمود النعيمات متقاعد1/مالزم5219370

15000يحيى صقر شبل الصرايره متقاعد1/مالزم5319372

15000ناصر محمد فهاد الغنايم متقاعد1/مالزم5419374

15000عامر محمد موسى الياصجين متقاعد1/مالزم5519375

15000فايز خلف عوده البداوي متقاعد1/مالزم5619377

15000رامي احمد عبدالرزاق عربيات متقاعد1/مالزم5719378

15000نواف عياده مزعل المشاقبه متقاعد1/مالزم5819379

15000احمد خلف محمد العموش متقاعد1/مالزم5919380

15000بدر محمود حسين الطيب متقاعد1/مالزم6019381

15000فارس محمد فارس السمعيات متقاعد1/مالزم6119382

15000حمزه محمود عبدالرحمن الزعبي متقاعد1/مالزم6219383

15000فراس علي محمد الخاليله متقاعد1/مالزم6319384

15000زيد محمد خلف البنيان متقاعد1/مالزم6419385

15000ابراهيم مرزوق محمد الشديفات متقاعد1/مالزم6519386

15000رضا علي فالح شطناوي متقاعد1/مالزم6619389

15000شاكر عبدالكريم محمد الخزاعله متقاعد1/مالزم6719390

15000عدنان محمد صبحي العلي متقاعد1/مالزم6819391

15000مؤيد خالد محمد شطناوى متقاعد1/مالزم6919392

15000فارس هاني عبدالقادر السبول متقاعد1/مالزم7019393

15000منير محمود محمد الشرمان متقاعد1/مالزم7119394
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شهر
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15000حابس صالح حمدان الختالين متقاعد1/مالزم7219395

15000خالد محمود خميس الكفيري متقاعد1/مالزم7319396

15000ليث خليل سليمان العبيسات متقاعد1/مالزم7419397

15000احمد عبدالحميد محمد الغويرين متقاعد1/مالزم7519398

15000ابراهيم غنام عبد ربه الخوالده متقاعد1/مالزم7619399

15000محمد فرحان عبد العدوان متقاعد1/مالزم7719400

15000احمد محمد علي الحموري متقاعد1/مالزم7819401

15000مروان فليحان عوده الخاليله متقاعد1/مالزم7919402

15000فالح محمد جابر الزواهره متقاعد1/مالزم8019403

15000سالمه سلمان عمر شواهين متقاعد1/مالزم8119404

15000محمد محمود عبدهللا العديالت متقاعد1/مالزم8219405

15000عبدهللا احمد محمد الجمل متقاعد1/مالزم8319407

15000جهاد محمود عبيد هللا العناسوه متقاعد1/مالزم8419408

15000خالد احمد محمد النظامي متقاعد1/مالزم8519409

15000عبدهللا عبدالحليم سالم الخوالده متقاعد1/مالزم8619410

15000محمد عبدالمهدي عوض الحسبان متقاعد1/مالزم8719411

15000احمد محمد فرحان خريسات متقاعد1/مالزم8819412

15000محمد يحيى ذياب العبيسات متقاعد1/مالزم8919413

15000مؤيد احمد عبدالقادر العدوان متقاعد1/مالزم9019414

15000سلطان فندي خليفه عكور متقاعد1/مالزم9119415

15000فيصل محمود سلمان العبيسات متقاعد1/مالزم9219416

15000بكر احمد علي المسيعدين متقاعد1/مالزم9319420

15000فراس ياسين محيمد الشواوره متقاعد1/مالزم9419422

15000محمد كريم سالم الخوالده متقاعد1/مالزم9519423

15000خالد ظاهر علي المومني متقاعد1/مالزم9619424

15000هاني داود مطر الفقهاء متقاعد1/مالزم9719425

15000خالد يوسف محمد الحديدي متقاعد1/مالزم9819426

15000باسم زهير ذيب زايد متقاعد1/مالزم9919094

15000محمد خليفه خلف خوالده1/مالزم10019427

15000ابراهيم مفيد بشر شمري متقاعد1/مالزم10119428

15000سامي راضي عبد هللا المعايطه متقاعد1/مالزم10219431

15000فراس عبد الكريم صالح القصير متقاعد1/مالزم10319433

15000شاهر محمد عايد الخوالده متقاعد1/مالزم10419434

15000محمد مصطفى حسين الرشيدي متقاعد1/مالزم10519435

15000محمد سليم جبرائيل المعايطه متقاعد1/مالزم10619436

15000مامون عبد الرحمن حامد السحيمات متقاعد1/مالزم10719438

15000مازن جالل محمود نغوي متقاعد1/مالزم10819439

15000رائد سليمان سليم الدعجه متقاعد1/مالزم10919441

15000سعود عياش عيلوي المساعيد متقاعد1/مالزم11019481







2023/دفعة
شهر
شباط

15000سليمان مبارك حسين العلي متقاعد1/مالزم11119483

15000طايل صقرى عليان البرقان متقاعد1/مالزم11219484

15000محمد خلف ابنيه الخرشه متقاعد1/مالزم11319485

15000نصر هللا حسن نصر هللا الدقس متقاعد1/مالزم11419487

15000باسم محمد سليمان البلوي متقاعد1/مالزم11519488

15000دخيل خميس علي العموش متقاعد1/مالزم11619490

15000نايف علي فالح خلف متقاعد1/مالزم11719493

15000مهند محمد فياض البطران متقاعد1/مالزم11819496

15000بسام اشتيوي موسى الحويطي متقاعد1/مالزم11919497

15000عاكف سلمان حسين البلويمتوفي1/مالزم12019498

15000محمد خالد حسن الخالدي متقاعد1/مالزم12119499

15000تركي ضيف هللا مفلح بني خالد متقاعد1/مالزم12219501

15000محمد حسين ارشود العندلي متقاعد1/مالزم12319502

15000بشار صالح عبدالعزيز السواعير متقاعد1/مالزم12419503

15000ثائر عاهد خلف البيايضه متقاعد1/مالزم12519506

15000فايز عبد الرحمن ارشيد الطوره متقاعد1/مالزم12619507

15000يوسف ملوح وراد السرديه متقاعد1/مالزم12719509

15000مشهور اضمير سودي الشرفات متقاعد1/مالزم12819511

15000احمد خليف عوده المربدي متقاعد1/مالزم12919512

15000خالد محمد عوض الحديان متقاعد1/مالزم13019513

15000عمر حمد احمد الحسن متقاعد1/مالزم13119514

15000فالح عليان حمد العرايا متقاعد1/مالزم13219515

15000فالح معاشي فالح السكران متقاعد1/مالزم13319516

15000محمود علي جويعد الدهام متقاعد1/مالزم13419517

15000نعمان محمد شحاده العظامات متقاعد1/مالزم13519519

15000علي عبد هللا مرضي السميحيين متقاعد1/مالزم13619520

15000احمد كريم محمود البيايضه متقاعد1/مالزم13719521

15000محمد مقبول غديفان المحارب متقاعد1/مالزم13819522

15000احمد حسين علي الزبن متقاعد1/مالزم13919523

15000صالح فهد خليف  الثروان متقاعد1/مالزم14019525

15000نايل صالح عوجه العثامنه متقاعد1/مالزم14119526

15000احمد عبد هللا محمد ابو دعيج متقاعد1/مالزم14219527

15000عبد الكريم سليمان عجرم العجالين متقاعد1/مالزم14319528

15000اياد سليم علوان الطويفح متقاعد1/مالزم14419531

15000محمد مطرد محيل السرحان متقاعد1/مالزم14519532

15000عمر قاسم عوده الحويطات متقاعد1/مالزم14619533

15000حمد سليمان هطبول العندلي متقاعد1/مالزم14719534

15000ابراهيم عايد علي الفالحات متقاعد1/مالزم14819535

15000مصطفى خليف احمد الدالبيح متقاعد1/مالزم14919536







2023/دفعة
شهر
شباط

15000محمد جالل حسين التوايهه متقاعد1/مالزم15019537

15000حماده فايز سويلم البري متقاعد1/مالزم15119539

15000عايد مليح سليمان الموالي متقاعد1/مالزم15219540

15000فايز مفلح شخيتير الغياث متقاعد1/مالزم15319541

15000حسين فرج حسين العويضاتمتوفي1/ مالزم15419544

15000علي صالح سالم الجبارات متقاعد1/مالزم15519546

15000زياد محمد موسى الشوابكه متقاعد1/مالزم15619549

15000محمد مليح عياده الشرعه متقاعد1/مالزم15719550

15000ياسر فياض رماح السميران متقاعد1/مالزم15819552

15000صالح حامد عليان شموط متقاعد1/مالزم15919553

15000امجد فهد عيط الكعبير متقاعد1/مالزم16019554

15000عطا هللا خرويع مفيلح العثمان متقاعد1/مالزم16119556

15000عوض عطاهللا مبارك الجبر متقاعد1/مالزم16219559

15000زيد علي يوسف الرفاعي متقاعد1/مالزم16319560

15000بكر محمد علي الخريشه متقاعد1/مالزم16419561

15000زياد سلمان خلف الفشيكات متقاعد1/مالزم16519580

15000نمر احمد عواد الخوالده متقاعد1/مالزم16619582

15000ناصر منصور امين عبد متقاعد1/مالزم16719584

15000ايمن محمود عبد المحسن ابو قديس متقاعد1/مالزم16819585

15000يوسف سليم يوسف حجازين متقاعد1/مالزم16919587

15000صالح محمد عطيه الرواضيه متقاعد1/مالزم17019588

15000حسين محمد هاشم سعيد اسبير متقاعد1/مالزم17119590

15000باسم حمود صالح العقرباوي متقاعد1/مالزم17219591

15000ايمن محمد علي سعيد الهامي متقاعد1/مالزم17319592

15000مصطفى خميس سليمان الفاعوري متقاعد1/مالزم17419593

15000تيسير احمد ذياب الشبول متقاعد1/مالزم17519594

15000زياد علي محمد السليحات متقاعد1/مالزم17619598

15000محمد علي محمود الطرودي متقاعد1/مالزم17719599

15000محمود علي محمد ملحم متقاعد1/مالزم17819600

15000تركي عبد الفتاح سالم العلي متقاعد1/مالزم17919604

15000ضرار حسين الطالل بني ملحم متقاعد1/مالزم18019605

15000اشرف يوسف محمد بركات متقاعد1/مالزم18119606

15000عماد سالمه عفنان الحيصه متقاعد1/مالزم18219607

15000محمد عبد الهادي فضيان الزياداتمتوفي1/ مالزم18319609

15000مراد غازي علي الحوراني متقاعد1/مالزم18419610

15000زهير مصطفى محمد الجعار متقاعد1/مالزم18519611

15000ابوبكر محمود حسن الرحيل متقاعد1/مالزم18619612

15000سامي عايد محمد الحجاج متقاعد1/مالزم18719613

15000ايمن محمد علي الزعبي متقاعد1/مالزم18819614







2023/دفعة
شهر
شباط

15000منذر محمد عوده الداوديه متقاعد1/مالزم18919619

15000جمال مصطفى محمود الطرودي متقاعد1/مالزم19019620

15000عبد هللا مزيد سليم ابو هدير متقاعد1/مالزم19119621

15000رائد خالد احمد الطريني متقاعد1/مالزم19219622

15000سامر محمد امين احمد القضاه متقاعد1/مالزم19319623

15000عرار عبد الرحمن البخيت عبيدات متقاعد1/مالزم19419626

15000ماهر عبداللطيف محمد الوريكات متقاعد1/مالزم19519629

15000شاكر صالح حامد المشاقبه بني حسن متقاعد1/مالزم19619630

15000يوسف حامد محمد الشمالي متقاعد1/مالزم19719631

15000كمال محمود محمد طوالبه متقاعد1/مالزم19819632

15000وعد نواف مصطفى المناصير متقاعد1/مالزم19919635

15000وليد يوسف يعقوب الشديفات متقاعد1/مالزم20019636

15000زايد عقله السعد الباشات متقاعد1/مالزم20119637

15000احمد محمد عوده الحوارثه متقاعد1/مالزم20219638

15000حسن عبد الحميد عواد الخاليله متقاعد1/مالزم20319639

15000محمد عبدهللا علي عودات متقاعد1/مالزم20419640

15000نايف محمد ابراهيم الجالمده متقاعد1/مالزم20519641

15000حازم سليم عبدالغني الجعافره متقاعد1/مالزم20619642

15000محفوظ محمد عبدهللا العموش متقاعد1/مالزم20719644

15000سلطان باسل محسن جرادات متقاعد1/مالزم20819645

15000هاني محمد محمود ملكاوي متقاعد1/مالزم20919646

15000سامر شفيق ابراهيم حجازين متقاعد1/مالزم21019647

15000علي ايوب عايد بني احمد متقاعد1/مالزم21119648

15000حسين محمد احمد القضاه متقاعد1/مالزم21219649

15000محمد عاطف فالح الشمايله متقاعد1/مالزم21319651

15000خالد نواف عبدالكريم المناعسه متقاعد1/مالزم21419652

15000خلدون نايف سعيد العدوان متقاعد1/مالزم21519654

15000احمد صالح فالح الزعبي متقاعد1/مالزم21619655

15000زيد احمد الهليل الحجاحجه متقاعد1/مالزم21719656

15000رائد ياسين عاتق الطراونه متقاعد1/مالزم21819657

15000كوارم عمر عبد هللا خشاشنه متقاعد1/مالزم21919658

15000عبد هللا علي موسى المناصير متقاعد1/مالزم22019659

15000منير صالح احمد بني سالمه متقاعد1/مالزم22119660

15000وليد مفلح احمد جرادات متقاعد1/مالزم22219664

15000سالم سليمان حسين الجازي متقاعد1/مالزم22319665

15000مراد عبد الكريم علي الخريسات متقاعد1/مالزم22419667

15000محمد عيد نوري الرواحنه متقاعد1/مالزم22519668

15000جهاد حسين يوسف السعيد متقاعد1/مالزم22619669

15000ايمن بشير سالمه خوالده متقاعد1/مالزم22719670







2023/دفعة
شهر
شباط

15000معاذ حامد عياد البدور متقاعد1/مالزم22819672

15000علي سالم سليمان المناعسه متقاعد1/مالزم22919673

15000عاكف ابراهيم عبدالكريم الكايد متقاعد1/مالزم23019676

15000بدر محمود خلف الشمايله متقاعد1/مالزم23119677

15000عامر قاسم سعد الزريقات متقاعد1/مالزم23219678

15000سعد حسان حمد الفقراء متقاعد1/مالزم23319703

15000مصطفى محمد عبدهللا المرايات متقاعد1/مالزم23419719

15000احمد عليان محمود الخطيب متقاعد1/مالزم23519720

15000عثمان محمد مفضي الخوالده متقاعد1/مالزم23619722

15000علي مصطفى علي القضاه متقاعد1/مالزم23719725

15000ماجد خليل اسماعيل الشعيبات متقاعد1/مالزم23819726

15000وائل عبد الرحيم الطالق الرحاحله متقاعد1/مالزم23919728

15000احسان احمد اسعد ربيع متقاعد1/مالزم24019733

15000شريف سليمان امحمد المجالي متقاعد1/مالزم24119734

15000فيصل عيد عبدالوالي موسى متقاعد1/مالزم24219804

15000شاكر خالد عبدالكريم الجزازيه متقاعد1/مالزم24319806

15000نورالدين احمد مصطفى الحواجره متقاعد1/مالزم24419822

15000هشام احمد مصطفى الصمادي متقاعد1/مالزم24519843

15000ابراهيم عوده مقبل السليمات متقاعد1/مالزم24619886

15000خالد عادل جميل الحبابسه متقاعد1/مالزم24720141

15000صالح رضوان سالم خوالده متقاعد1/مالزم24820179

15000رجا عبد الكريم موسى شوافعه متقاعد1/مالزم24920180

15000رمزي محمود خلف الصوالحه متقاعد1/مالزم25020181

15000محمد عبدهللا دهش الجازي متقاعد1/مالزم25120182

15000راضي علي فرج الغانم متقاعد1/مالزم25220383

15000محمد مصطفى فالح الصعوب متقاعد1/مالزم25320548

15000امجد شبيب كايد العدوان متقاعد1/مالزم25420724

15000عدنان عيسى احمد المحاميد متقاعد1/مالزم25520746

15000علي راشد مصطفى الشرمان متقاعد1/مالزم25620926

15000رياض خليف سلمان العموش متقاعد1/مالزم25720927

15000حازم رضوان صالح الطوالبه متقاعد1/مالزم25820928

15000مناور احمد حسان العميريين متقاعد1/مالزم25920929

15000زياد احمد مصلح ابو عواد متقاعد1/مالزم26021009

15000عدنان علي ذيب الصمادي متقاعد1/مالزم26121073

15000غصاب شاهر فواز العدوان متقاعد1/مالزم26227523

15000علي عبد الفتاح  نايف المصاروه متقاعد1/مالزم26327524

15000حسن علي محمد الزغول متقاعد1/مالزم26427525

15000علي نواف سليمان الدغمي متقاعد1/مالزم26527526

15000يوسف محمد محمود مسلم متقاعد1/مالزم26631055







2023/دفعة
شهر
شباط

15000صالح محمد علي الزعبي متقاعد1/مالزم26731469

15000مجدي حامد سعد العجارمه متقاعد1/مالزم26831638

15000فهد نايف عبدالمنعم الهدار متقاعد1/مالزم26931641

15000محمود مصطفى فؤاد بيبرس متقاعد1/مالزم27031645

15000فيصل محمد صبحي زرزر متقاعد1/مالزم27131646

15000محمد حامد علي العاصم متقاعد1/مالزم27231649

15000محمد سالم سليمان المراعيه متقاعد1/مالزم27331651

15000فراس زهدي توفيق عبدهللا جرار متقاعد1/مالزم27431652

15000حمدي حامد عبد زعبوط متقاعد1/مالزم27531657

15000ايسر محمود عبدهللا الحنيطي متقاعد1/مالزم27631663

15000خلدون عمر خليل ابوصهيون متقاعد1/مالزم27731666

15000مؤيد محمد احمد حمد متقاعد1/مالزم27831669

15000خليل محمد مرزوق العموش متقاعد1/مالزم27931673

15000خلدون توفيق رزق االبراهيم متقاعد1/مالزم28031676

15000احمد عايد نوري الحديد متقاعد1/مالزم28131685

15000نسيم عيسى فالح الحساميه متقاعد1/مالزم28231688

15000مراد فارس احمد القاسم متقاعد1/مالزم28331689

15000يوسف يعقوب عبد غيضان متقاعد1/مالزم28431690

15000اكرم سطام محمد الحمران متقاعد1/مالزم28531691

15000اسامه يوسف محمود السعدي متقاعد1/مالزم28631695

15000خالد محمود محمد اللوباني متقاعد1/مالزم28731698

15000محمد غازي يوسف سماره متقاعد1/مالزم28831699

15000ابراهيم حداد محمد المغربي متقاعد1/مالزم28931703

15000ايهاب فوزي محمد صوان متقاعد1/مالزم29031705

15000احمد شاهر احمد الطحان متقاعد1/مالزم29131706

15000ابراهيم صالح محمد غنمه متقاعد1/مالزم29231707

15000عثمان علي سالم الربيحات متقاعد1/مالزم29331709

15000محمود فرحان نايف البخيتمتوفي1/ مالزم29431711

15000اياد يحيى علي الصرايره متقاعد1/مالزم29531721

15000انور محمد صالح الزعبي متقاعد1/مالزم29631722

15000علي ابراهيم مصطفى ملحم متقاعد1/مالزم29731759

15000عاهد محمد مصطفى بني حمد متقاعد1/مالزم29831991

15000محمد عبد هللا محمد البدور متقاعد1/مالزم29932276

15000بسام عبد الهادي صالح الجازي متقاعد1/مالزم30032278

15000مامون محمد علي محمد متقاعد1/مالزم30155953

15000حمزه عواد محمد محمد متقاعد1/مالزم30255971

15000محمد هايل ذيب البرى متقاعد1/مالزم30361006

15000نضال حسني حماد النجادات متقاعد1/مالزم30455950

15000فياض محمد علي الفاعوريمالزم متقاعد3053480







2023/دفعة
شهر
شباط

15000هاني محمد حسني عبيداتمالزم متقاعد3063694

15000ناورز يوسف اسعد جانبوتمالزم متقاعد3073695

15000حسين راشد عليان ابوحجيلهمالزم متقاعد3083718

15000ماجد محمد سليمان الجرايدهمالزم متقاعد3093875

15000عصام حمدان محمد القيسيمالزم متقاعد3104082

15000مازن رضوان عبدهللا الحنيطيمالزم متقاعد3114083

15000محمود خلف خالد الجملمالزم متقاعد3124085

15000حمدي محمد منذر حمدي ابو قورهمالزم متقاعد3134216

15000ثامر محمد عثمان حتاملهمالزم متقاعد3144248

15000ابراهيم احمد فياض الجزازيمالزم متقاعد3154532

15000عمر عقله خالد طالفحهمالزم متقاعد3164533

15000محمد نمر سليمان العمدمالزم متقاعد3174637

15000مازن عبد الحليم محمد الجملمالزم متقاعد3184783

15000محمد جميل محمود ال خطابمالزم متقاعد3194786

15000رمضان كريم سليمان المصبحيينمالزم متوفي32019489

15000اشرف سالم حمد الحراحشهمالزم متقاعد32120610

15000محمد مصطفى حسين الشرمانمالزم متقاعد32220723

15000خلدون تركي احمد المناصيرمالزم متقاعد32321315

15000رضوان عامر محمد جراحمالزم متقاعد32421549

15000محمد عدنان تركي الروسانمالزم متقاعد32521575

15000محمد سالم عابد النمورمالزم متقاعد32621612

15000وليد عبد احمد السرحانمالزم متوفي32721741

15000عماد محمد قسيم السلطيمالزم متقاعد32823265

15000محمد تيسير يوسف الصماديمالزم متقاعد32923500

15000رضوان محمود رضوان ابوعالنمالزم متقاعد33029793

15000فرحان عبد هللا سلمان المشاهيرمالزم متقاعد33132626

15000قاسم سالمه مقبول السبيتانمالزم متقاعد33232718

15000ضيف هللا سويلم سعد القرياتمالزم متقاعد33332773

15000فهمي ناجي محمد النماسمالزم متقاعد33432921

15000عبيد محمد عبيد الخوالدهمالزم متقاعد33533488

15000صابر عبد القادر محمد عساف متقاعد1/وكيل3365553

15000سالم فارس قاسم عبيدات متقاعد1/وكيل3375586

15000سلطان نصار فياض الدبايبه متقاعد1/وكيل3385657

15000ايمن جمال جبر البدوي متقاعد1/وكيل3395659

15000عماد صالح ابراهيم داود متقاعد1/وكيل3405720

15000ليث احمد محمود السلوط متوفي1/وكيل3415731

15000نصري عاطف حنا الربضي متقاعد1/وكيل3425732

15000عماد محمد سالم الخطاطبه متقاعد1/وكيل3435832

15000نظام حسين حميدي عبيدات متقاعد1/وكيل3446073







2023/دفعة
شهر
شباط

15000محمد خضر احمد عساف متقاعد1/وكيل3456118

15000حمود حسين نجيب الحلح متقاعد1/وكيل3466148

15000زيد محمد ذيب الشبول متقاعد1/وكيل3476550

15000يعقوب احمد فالح جوارنه متقاعد1/وكيل3486726

15000حسين عدنان حسين شموط متقاعد1/وكيل3496766

15000عبدالسالم محمود سالمه احمد خليل متقاعد1/وكيل3507296

15000حيدر بركات عبد الحافظ المطر متقاعد1/وكيل3517548

15000زيد حسين علي الحساميه متقاعد1/وكيل3527561

15000حازم نادر يوسف سواقد متقاعد1/وكيل3537573

15000خالد عليان سالم بواعنه متقاعد1/وكيل35412564

15000عبدهللا محمد علي ملكاوي متقاعد1/وكيل35512584

15000محمود محمد علي قوقزه متقاعد1/وكيل35612589

15000ذياب سليمان علي النعيمات متقاعد1/وكيل35712601

15000علي ناصر صالح الشرمان متقاعد1/وكيل35812603

15000فؤاد محمد حمدان الشديفات متقاعد1/وكيل35912604

15000سالم محمد سالم الخزاعله متقاعد1/وكيل36012606

15000نضال حسن محمد ابو مطر متقاعد1/وكيل36112608

15000احمد عبدالوهاب عواد عليوات متقاعد1/وكيل36212609

15000عماد دعسان سليمان النعيمات متقاعد1/وكيل36312610

15000عوده سليمان عوده النعيمات متقاعد1/وكيل36412612

15000عصام محمدخير خليل الخطيب متقاعد1/وكيل36512617

15000احمد رجب احمد ابوحمور متقاعد1/وكيل36612618

15000خالد يوسف محمد شطناوي متقاعد1/وكيل36712622

15000رضا عبده سالمه خريسات متقاعد1/وكيل36812623

15000احمد فارس جميعان الخصبه متقاعد1/وكيل36912624

15000زيد نواف احمد الصنابره متقاعد1/وكيل37012626

15000معن سالم علي العواوده متقاعد1/وكيل37112628

15000صقر عبداللطيف سليم المواضيه متقاعد1/وكيل37212630

15000صالح سليمان احمد غانم الخليفات متقاعد1/وكيل37312634

15000عبدهللا موسى خليفه الجنادبه متقاعد1/وكيل37412635

15000سليمان فراس سليم السوالقه متقاعد1/وكيل37512636

15000صالح خليل سلمان اللوانسه متقاعد1/وكيل37612639

15000رائد حيا خليل الكراشين متقاعد1/وكيل37712842

15000عامر سعود علي ثلجي متقاعد1/وكيل37812926

15000محمد طه عوده هللا الزواهره متقاعد1/وكيل37912974

15000عدنان محمد احمد اللحام متقاعد1/وكيل38012980

15000جمال محمد شهاب ابوعناب متقاعد1/وكيل38113021

15000يوسف عبد الكريم حسن الزعبي متقاعد1/وكيل38213310

15000اسامه رافع  غالب القاضي متقاعد1/وكيل38340167







2023/دفعة
شهر
شباط

15000خالد علي محمد سلطان متقاعد1/وكيل38442933

15000جهاد سالم راشد الخوالده متقاعد1/وكيل38544249

15000اسماعيل عطيه هللا عقله الحاللمه الجوازنه متقاعد1/وكيل38644675







2023/دفعة
شهر
شباط

15000احمد محمد نجم المراياتمتوفي1/وكيل38747048

15000عبدهللا ماجد احمد المطرمي متقاعد1/وكيل38847227

15000نواف دحام محمد القعيط متقاعد1/وكيل38947288

15000سليمان احمد قاسم السهيلي متقاعد1/وكيل39047298

15000طالب عبد الغني احمد الفالحات متقاعد1/وكيل39147320

15000بالل جاد هللا مرعي الفقهاء متقاعد1/وكيل39247347

15000محمد عوده اسماعيل ابورياش متقاعد1/وكيل39347370

15000احمد مران ارحيل المحسن متقاعد1/وكيل39447374

15000زيد علي فليح الزبن متقاعد1/وكيل39547451

15000سهيل سليمان يوسف الطراونه متقاعد1/وكيل39647570

15000كمال عبدالرحيم محمود عبدالعزيز متقاعد1/وكيل39747601

15000ابراهيم عطا سالم العمرو متقاعد1/وكيل39847652

15000احمد محمد عبد هللا الحنيطي متقاعد1/وكيل39947712

15000عبد الرزاق فهد احمد الشخانبه متقاعد1/وكيل40047714

15000حسام خالد عليان العمري متقاعد1/وكيل40148488

15000معتصم قاسم محمد بني علي متقاعد1/وكيل40248778

15000معاذ محمد محمود العزام متقاعد1/وكيل40348790

15000مروان عوني عبدالهادي ابو خضره متقاعد1/وكيل40448840

15000عماد محمد حامد نزال متقاعد1/وكيل40548847

15000عبد النعيم مصطفى اجويعد جويعد متقاعد1/وكيل40648853

15000محمد احمد سالم ابوعكاز متقاعد1/وكيل40748856

15000ناجح فواز طه العيسه متقاعد1/وكيل40848869

15000محمد ابراهيم خلف الزيود متقاعد1/وكيل40948884

15000ابرهيم يوسف ابراهيم قطوش متقاعد1/وكيل41048887

15000مخلد محمد معيش العرمان متقاعد1/وكيل41148897

15000بركات ابراهيم بركات الخرشه متقاعد1/وكيل41248899

15000سامر جميل قاسم احمد متقاعد1/وكيل41348901

15000محمد عبد الكريم احمد الصالح متقاعد1/وكيل41449064

15000وهيب علي حسين حرب متقاعد1/وكيل41549073

15000وليد يوسف خليل عطيه متقاعد1/وكيل41649088

15000يوسف احمد مراوح سالمه متقاعد1/وكيل41749099

15000محمود امين محمود الدسوقي متقاعد1/وكيل41849110

15000سالم يحيى سالم الكساسبه متقاعد1/وكيل41949115

15000حسين سالمه مصطفى ابوشنب متقاعد1/وكيل42049531

15000خالد يوسف محمود مسلم متقاعد1/وكيل42149535

15000وائل محمد يوسف ابو حجر متقاعد1/وكيل42249537

15000ماهر محمد عبد جبر متقاعد1/وكيل42349554

15000محمد عبدالفتاح سليمان الخريسات متقاعد1/وكيل42450757

15000حسن محمد حسن الكردي متقاعد1/وكيل42550759
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15000محمود حامد علي الشبلي متقاعد1/وكيل42650762

15000عادل خالد عدوان النعيمي متقاعد1/وكيل42750881

15000حسن علي محمد جادهللا متقاعد1/وكيل42850994

15000محمد عبد الحميد خلف الخاليله متقاعد1/وكيل42951633

15000محمد حسن سالمه المحمدين متقاعد1/وكيل43051870

15000حسن مسلم غثيان الطراونه متقاعد1/وكيل43180107

15000علي حسين عبد القادر البطاينه متقاعد1/وكيل43282237

15000ابراهيم محمد ابراهيم حمود متقاعد1/وكيل43382243

15000حسن محمد رشدي عبد الرحمن متقاعد1/وكيل43482259

15000اسامه سليمان محمد الرشايده متقاعد1/وكيل43582263

15000عوض حسن علي الزعبي متقاعد1/وكيل43682271

15000احمد عمر مفضي النعيوس متقاعد1/وكيل43782277

15000ماهر مصطفى احمد السماك متقاعد1/وكيل43882715

15000سالمه عبد هللا راضي الوريكات متقاعد1/وكيل43983169

15000عاصم محمد حسن الحلبي متقاعد1/وكيل44083230

15000احمد سالمه احمد الضوات متقاعد1/وكيل44184610

15000جميل داود احمد الحرفوش متقاعد1/وكيل44284623

15000شامان ناصر عقله المساعيد متقاعد1/وكيل44384653

15000محمد شاكر سليمان عياصره متقاعد1/وكيل444205325

15000هشام محمد جراد المرايات متقاعد1/وكيل445271143

15000محمد دخيل حامد النصر متقاعد1/وكيل446311882

15000طارق محمد مصطفى السخني متقاعد1/وكيل447326189

15000رائد محمد غصاب الدعجه متقاعد1/وكيل448326190

15000محمد كامل عطيه الهرفي متقاعد1/وكيل449326197

15000امجد سعود صقر الحامد متقاعد1/وكيل450326199

15000جهاد محمد عبدالرحمن الشوابكه متقاعد1/وكيل451326201

15000حابس منيزل صياح المساعيد متقاعد1/وكيل452326202

15000عاهد نافع سويلم البري متقاعد1/وكيل453326204

15000عبدالفتاح محمد موسى المداينه متقاعد1/وكيل454326207

15000عطاهللا احمد سالمه المناجعه متقاعد1/وكيل455326208

15000عمر سليمان سالمه ابوغليون متقاعد1/وكيل456326211

15000عوني جبريل بشير الرفايعه متقاعد1/وكيل457326213

15000خلدون عبدالعزيز سليم النعيمات متقاعد1/وكيل458326214

15000سعود سليمان سالم السعود متقاعد1/وكيل459326218

15000فؤاد عوده محمد الذيابات متقاعد1/وكيل460326227

15000علي مبارك عوده الجبهه متقاعد1/وكيل461326229

15000محمد عبد فالح المحسن متقاعد1/وكيل462326230

15000خضر مشرف علي الجفيرات متقاعد1/وكيل463326231

15000احمد محمود دوجان اللوانسه متقاعد1/وكيل464326232
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15000علي ضيف هللا فرحان الرعيه متقاعد1/وكيل465326233

15000غازي سالم احمد النعيمي متقاعد1/وكيل466326234

15000خالد علي ابراهيم بني سالمه متقاعد1/وكيل467326236

15000عبد الحليم عيسى حمد ابووندي متقاعد1/وكيل468326239

15000رياض قسيم نهار السليم متقاعد1/وكيل469326241

15000خالد محمد فالح الدهامشه متقاعد1/وكيل470326243

15000ابراهيم علي حسن الحامد متقاعد1/وكيل471326244

15000ياسر احمد ابراهيم البديرات متقاعد1/وكيل472326247

15000راضي حسن سالم الجازي متقاعد1/وكيل473326251

15000صالح محمد ربيع العيالت متقاعد1/وكيل474326254

15000عايد عوض مذهان  السرحان متقاعد1/وكيل475326255

15000هيثم سعود سليمان الزبن متقاعد1/وكيل476326257

15000عامر عوض نزال المحاميدوكيل متوفي4775556

15000فارس علي احمد الشوابكهوكيل متقاعد4785621

15000احمد سليمان عايد الطروانهوكيل متقاعد4795635

15000انور علي محمد الحنيطيوكيل متقاعد4805664

15000رمزي احمد ابنيه صومانوكيل متقاعد4815671

15000عبدالسالم محمد عبد السرخيوكيل متقاعد4825714

15000ناصر فالح زعل المذهانوكيل متقاعد4837738

15000عامر حسن صالح المغاربهوكيل متقاعد4847776

15000ماجد عواد محمود الصليبيوكيل متقاعد48512582

15000حربي عوض فالح السقاروكيل متقاعد48612587

15000اياس محمد عوده هللا البطوشوكيل متقاعد48712599

15000جهاد محمد علي المومنيوكيل متقاعد48812600

15000محمد سلمان عقله عيال عوادوكيل متقاعد48912643

15000هايل محمد مرشد الحنيطيوكيل متوفي49012935

15000احمد حمد نايف الخريشاوكيل متقاعد49144434

15000فراس محمد سليم العقيلوكيل متقاعد49246912

15000عبدالحفيظ هيشان بركات السليحاتوكيل متقاعد49347051

15000موسى سمير عقلة نصيروكيل متقاعد49447087

15000ممدوح سعد احمد عياشوكيل متقاعد49547135

15000زيد محمد سليمان بني احمدوكيل متقاعد49647189

15000جالل فضيان عابد عوامرهوكيل متقاعد49747198

15000احمد عيسى ذيب طريفوكيل متقاعد49847209

15000ربيع سويلم سليمان الجبوروكيل متقاعد49947272

15000مهند سليم نايف السلمانوكيل متقاعد50047284

15000يوسف محمد عايد الحبابوكيل متقاعد50147330

15000حاتم سبتي عقيل الطوافشهوكيل متقاعد50247341

15000محمد فياض ضيف هللا السبيلهوكيل متقاعد50347346
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15000صالح علي محمد المسالمهوكيل متوفي50447498

15000ايوب عبدالفتاح ابراهيم الجالوديوكيل متوفي50547549

15000مطيع محمد محمود عبيداتوكيل متوفي50647551

15000.معتصم عبدهللا احمدوكيل متقاعد50747604

15000محمد احمد عميره شخاترهوكيل متقاعد50847682

15000بشار محمد ابراهيم الزعبيوكيل متوفي50949081

15000امجد احمد فالح الحراحشهوكيل متقاعد51050020

15000عبدالرحمن عبداللطيف عبدهللا البرمكيوكيل متقاعد51182280

15000ابراهيم محمد عبد الرزاق العبد الرزاقوكيل متقاعد51282702

15000عبدهللا موسى عبدهللا كريتيوكيل متقاعد51383233

15000ابراهيم عبد الرحمن فراس السعايدهوكيل متقاعد51485383

15000وفاء احمد عبد ابوغيدهوكيل متقاعد51590698

15000عبدالرؤوف احمد محمد المزاودهوكيل متقاعد516326192

15000محمد عبيد عسكر الشرعهوكيل متقاعد517326209

15000هاني خليفه احمد االبراهيموكيل متقاعد518326235

15000احمد سليمان موسى الفاضلمتقاعد1/رقيب51912590

15000محمد انور ابراهيم الغنميين متوفي1/رقيب52047683

15000ابراهيم احمد ابراهيم خزاعلهمتقاعد1/رقيب521326193

15000خليل علي سليم الكعابنهمتقاعد1/رقيب522326221

15000عدنان احمد صبح الطوال متوفي1/رقيب523326245

15000محمد هاشم عبد الكريم الجزازيرقيب متقاعد5245566

15000رامي محمود طعمه غزالهرقيب متقاعد5256772

15000عبدهللا سليمان السالمه المحمودرقيب متقاعد5266773

15000علي صالح علي عصيباترقيب متقاعد52713125

15000عبدهللا مصول عقيل ابوتايهرقيب متقاعد52813710

15000قاسم سعدو محمد المعازرقيب متوفي52947202

15000شاكر شوكات مانع الذياباترقيب متقاعد53047229

15000عاصي مرزوق عاد الشماويرقيب متقاعد53147426

15000غازي محمد مسلم المناعسهرقيب متقاعد53247637

15000اكرم محمد عيد بني هانيرقيب متقاعد53348797

15000غازي عوده ثنيان الهواريرقيب متقاعد534326212

15000عمر محمد علي الخليفاتعريف متوفي53512629

15000نعيم سليمان عواد الياصجينعريف متقاعد53613277

15000محمد جابر محمد خطابعريف متقاعد53790542

15000سالم مطر وسالمعريف متقاعد538326226
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