



2022/دفعة
شهرايلول

قيمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل

30000ناجح سليم علي الغرايبهعقيد متقاعد140014

30000سائد عباس دمحم عالونهعقيد متقاعد240045

30000هاشم احمد سالم البطوشرائد  متقاعد340097

ي عامررائد  متقاعد440099
30000حسن دمحم محمود بن 

30000علي موىس ضيف هللا النوافلهرائد  متقاعد540136

30000ثائر عطاهللا عبدالحافظ المجاىل رائد  متقاعد640143

30000هاجم دمحم فاضل الجراحرائد  متقاعد740144

30000دمحم مهيل محمود دمحمرائد  متقاعد840147

30000عثمان عبدالكريم سليمان ابوطالبرائد  متقاعد940159

30000عصام محمود عيد المشاقبهرائد  متقاعد1040167

30000دمحم يوسف دخالهلل المعاسفه رائد  متقاعد1140168

30000زياد خالد يوسف المرصيرائد  متقاعد1240169

يمقدم متقاعد1340161
30000يارس دمحم حمدان المومن 

30000عاكف دمحم سليم المحمود نقيب متقاعد1440081

30000صادق صالح عبدهللا خليفات نقيب متقاعد1540084

30000حسن حمد مقبل الخوالده بنىحسننقيب متقاعد1640116

30000عامر عبدالقادر رشيد حتامله نقيب متقاعد1740141

30000عل دمحم عل الحاج حسن نقيب متقاعد1840146

30000عدنان خلف دمحم الصمادي نقيب متقاعد1940156

30000عبدهللا منصور مروح الطوافشه نقيب متقاعد2040166

30000احمد خلف دمحم اللطايفهنقيب متقاعد2140174

30000عدنان احمد عبدالرزاق شحادات نقيب متقاعد2240175

30000الزعبى على متعب عبدهللانقيب متقاعد2340180

30000عل سليم عبدهللا البطوش نقيب متقاعد2440183

30000نواف مفلح ذياب الصبيحات مالزم اول متقاعد2540072

30000هاشم رضوان دمحم ابوجلبان مالزم اول متقاعد2640083

30000حسام حلىم امي   معاىلمالزم اول متقاعد2740094

30000عبدالمعىط خلف مفض  البيايضهمالزم اول متقاعد2840103

30000فرحان عبد حسن حياصاتمالزم اول متقاعد2940127

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
يتعلــق بصنـدوق اسكان ضباط القوات المسلحه االردنيه (565)اعــالن رقــم 

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

  المتقاعدين المذكورين تالياً قد استحقوا قرض من صندوق اسكان ضباط القوات المسلحه االردنيه وعليهم المراجعة 
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30000عل مصطف  عل القضاهمالزم اول متقاعد3040128

 احمد دمحم غزالنمالزم اول متقاعد3140130
 
30000هان

30000عاصم عبدالرحمن مصطف  صالحمالزم اول متقاعد3240145

30000ايمن سلمان احمد كنانهمالزم اول متقاعد3340148

30000عبد قبالن حمد العليمات مالزم اول متقاعد3440151

30000عمر عل احمد بدارنهمالزم اول متقاعد3540155

ادقه مالزم اول متقاعد3640163 30000محمود عارف موىس رسر

30000عمران عبدالحليم الحامد الفريحات مالزم اول متقاعد3740164

30000راتب عل عبيدهللا الخوالدهمالزم اول متقاعد3840165

30000اسماعيل دمحم حسي   بن  مفرجمالزم اول متقاعد3940171

30000نبيل نعيم سعاده طاشمان مالزم اول متقاعد4040172


