



2021دفعة
شهرايار

قيمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل
15000ايوب عوده معيلي المغاصبةرائد متقاعد140708

15000هيام موسى محمد اسميرانرائد متقاعد249642

15000رائده عبد القادر ابراهيم الرواشدةرائد متقاعد349648

15000ربى احمد محمد شبانهرائد متقاعد449652

15000هنادا اسماعيل حسين الحديدرائد متقاعد549660

15000وداد غانم محمد شحادهرائد متقاعد649662

15000رانيه راتب محمد عمرورائد متقاعد749666

15000فؤاد تركي عبد هللا العوامرهرائد متقاعد851163

15000سالم ضيف هللا احمد الرواضيهرائد متقاعد952953

15000بالل سعيد حسن العيدهرائد متقاعد1053225

15000هاني جمعه احمد عزامنقيب متقاعد1148099

15000عيسى جريس عيسى مشعلنقيب متقاعد1253022

15000علي عاطف طعمه شحاداتنقيب متقاعد1353880

15000يوسف فرحان محمد بني ارشيدنقيب متقاعد1454444

15000سامي مبارك عواد المحاسنهنقيب متقاعد1554448

15000فيصل منصور محمد الوريكاتنقيب متقاعد1655900

15000محمود سامي محمد بني يونسنقيب متقاعد1756385

15000عالء الدين محمد محمود ابو عاشورنقيب متقاعد1856702

15000بالل محمد محمود الكفارينقيب متقاعد1960019

15000وحيد محمد صبح مرجان متقاعد1/مالزم201051

15000هاني خلف مفلح الصهيبه متقاعد1/مالزم211056

15000سالم الفي مضعان العمارين متقاعد1/مالزم221057

15000رافت احمد محمد ابو جراد متقاعد1/مالزم231062

15000ايمن علي محمد العزام متقاعد1/مالزم241066

15000ابراهيم داود احمد السلطي متقاعد1/مالزم251068

15000صالح حمد حسن النعيمي متقاعد1/مالزم261069

15000نبيل عبدالرحمن محمد الجغبير متقاعد1/مالزم271073

15000رائد عبدهللا هالل الخالدي متقاعد1/مالزم281086

بسم هللا الرحمن الرحيم
يتعلــق بصنـدوق االسكــان العسكــــري (550)اعــالن رقــم 

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

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

لمتابعة الموقع االلكتروني للقوات  المسلحه االردنيـــــه .  وسيتم تحويل قيمة القرض الى بنك القاهره عمان 

.                            وموقع مديرية مؤسسه االسكان العسكريه لمعرفه االسماء المستحقين التي سيتم تحويل قيمه قروضهم للبنك






2021دفعة
شهرايار

15000محمد مذهان صالح المهيرات متقاعد1/مالزم291092

15000عيد سالم محمد االحيوات متقاعد1/مالزم301101

15000محمد حسن عبد العبادي متقاعد1/مالزم311266

15000رائد محمد عبدهللا القضاه متقاعد1/مالزم321316

15000وصفي علي  محمد الربابعه متقاعد1/مالزم333467

15000جعفر يوسف محمد علي ابو دوله متقاعد1/مالزم3414254

15000انور محمد مصطفى الدردور متقاعد1/مالزم3515000

15000احمد عبدالرحمن محمود ارشيدات متقاعد1/مالزم3615971

15000ماهر محمد وادي غوانمه متقاعد1/مالزم3715976

15000محمد علي محمد شتيوي متقاعد1/مالزم3815979

15000سفيان فوزات علي خصاونه متقاعد1/مالزم3915981

15000محمد ضرار محمد تالحمه متقاعد1/مالزم4015983

15000محمد صالح احمد عبادي متقاعد1/مالزم4115984

15000عوني عدنان احمد متقاعد1/مالزم4215985

15000شرحبيل محمد رفاعي الروسان متقاعد1/مالزم4315988

15000امين محمود مصطفى المداهنه متقاعد1/مالزم4415992

15000احمد حسين محمد الشاعر متقاعد1/مالزم4515996

15000محمود صبحي عيد المناجله متقاعد1/مالزم4616000

15000ابراهيم حمدان حسن الجبور متقاعد1/مالزم4716002

15000علي حسن عبدالرحيم العدمات متقاعد1/مالزم4816003

15000مراد خالد حسن الدعجه متقاعد1/مالزم4916005

15000خلف احمد سليم نزال متقاعد1/مالزم5016008

15000محمود محمد احمد سعد متقاعد1/مالزم5116009

15000محمد محمود عبدهللا ابوريا متقاعد1/مالزم5216016

15000محمد غازي علي الطرابشه متقاعد1/مالزم5316018

15000عماد صادق عبد هللا المقدادي متقاعد1/مالزم5416021

15000صالح علي حسين الحواري متقاعد1/مالزم5516023

15000هالل عبد المهدي خليل البدور متقاعد1/مالزم5616025

15000ماهر حمد سليمان مروج متقاعد1/مالزم5716028

15000ايمن سعيد علي شحاده متقاعد1/مالزم5816034

15000ابراهيم جميل احمد السلمان متقاعد1/مالزم5916037

15000خالد عبد الرحمن علي عياصره متقاعد1/مالزم6016040

15000موفق رفعت خلف قواسمه متقاعد1/مالزم6116043

15000حسين محمد حسين اسمران متقاعد1/مالزم6216045

15000محمد علي احمد الشماسنه متقاعد1/مالزم6316047

15000ضرار محمودعبدالمهدي القيسي متقاعد1/مالزم6416051






2021دفعة
شهرايار

15000ماهر عبدالعزيز محمد هياجنه متقاعد1/مالزم6516055

15000محمد يوسف حمدان صوالحه متقاعد1/مالزم6616058

15000صالح محمد عبدهللا الدهون متقاعد1/مالزم6716059

15000احمد حمدى محمود الصغيرين متقاعد1/مالزم6816066

15000اياد محمود محمد ابو عماره متقاعد1/مالزم6916148

15000مظهر تركي سليمان عقرباوي متقاعد1/مالزم7016150

15000محمود احمد عباس الكردي متقاعد1/مالزم7116152

15000محمد يوسف محمد علي خريشه متقاعد1/مالزم7216156

15000عماد سعيد احمد فراج متقاعد1/مالزم7316158

15000نزار مفلح احمد الغنيمات متقاعد1/مالزم7416172

15000حسني محمد حسين الزبيدي متقاعد1/مالزم7516173

15000خالد مفلح عبد هللا الحنيطي متقاعد1/مالزم7616175

15000فراس زهدي عبد الهادي عبد الرزاق متقاعد1/مالزم7716190

15000نهاد محمود حمد هللا العياصره متقاعد1/مالزم7816191

15000حسن محمد ارشيد الخشاشنه متقاعد1/مالزم7916197

15000نورالدين مصطفى احمد الشويات متقاعد1/مالزم8016205

15000خالد نايف عبد النسور متقاعد1/مالزم8116207

15000رضي فهمي حسين الفريحات متقاعد1/مالزم8216212

15000بدر محمد دريبي المساعيد متقاعد1/مالزم8316239

15000مشهور غضيان خلف الدالبيح متقاعد1/مالزم8416241

15000صالح مطرد محيل  السرحات متقاعد1/مالزم8516253

15000نايل بادي ارشيد اليحيا متقاعد1/مالزم8616256

15000سالم مطير عوده الزالبيه متقاعد1/مالزم8716257

15000عبد هللا محمد محسن الجريري متقاعد1/مالزم8816262

15000سالم مطلق الفي العثامنه متقاعد1/مالزم8916264

15000خلف سليمان محمد العبدهللا متقاعد1/مالزم9016267

15000رائد محمد علي الغرير متقاعد1/مالزم9116268

15000فيصل يوسف فهد الحروب متقاعد1/مالزم9216271

15000منجد عواد عطيه بني خالد متقاعد1/مالزم9316274

15000سالم سليمان موسى العمارين متقاعد1/مالزم9416275

15000ناصر عبيدعايد بني خالد متقاعد1/مالزم9516282

15000محمد فرحان حوران الجندي متقاعد1/مالزم9616285

15000علي عيد محمد االحيوات متقاعد1/مالزم9716393

15000عايد حمدي محيسن المسيب متقاعد1/مالزم9816416

15000خالد منصور سليمان المومني متقاعد1/مالزم9917086

15000محمد حسن احمد الشمري متقاعد1/مالزم10017289






2021دفعة
شهرايار

15000حسين صياح ناصر الشوفات متقاعد1/مالزم10117468

15000عبدهللا سعيد عبدهللا ابو جاموس متقاعد1/مالزم10217624

15000قاسم محمود عبدهللا محاسنه متقاعد1/مالزم10317625

15000منى محمد حرب الموصلة متقاعد1/مالزم10449663

15000زيد عبدهللا محمد خطاب متقاعد1/مالزم10551191

15000حسن علي عبدهللا مقابله متقاعد1/مالزم10651893

15000امجد محمد عبدالحميد ابوكير متقاعد1/مالزم10752609

15000ماهر مدهللا مطلق الذنيبات متقاعد1/مالزم10852979

15000محمود عبد الكريم سليمان الزواهره متقاعد1/مالزم10953021

15000قتيبه علي كايد الصمادي متقاعد1/مالزم11053023

15000نائل محمد حماد المعاعيه متقاعد1/مالزم11153169

15000محمد ابراهيم محمد بني بكر متقاعد1/مالزم11253882

15000عاصم عبدالقادر احمد الرشدان متقاعد1/مالزم11354440

15000منصور راضي محمد المساعفه متقاعد1/مالزم11454445

15000اسامه احمد سليمان المسيعدين متقاعد1/مالزم11554490

15000بشار خليل شحاده الحنيفات متقاعد1/مالزم11654640

15000فارس راشد احمد البواعنه متقاعد1/مالزم11755855

15000ابراهيم يوسف ايراهيم الطيب متقاعد1/مالزم11856383

15000عبدهللا احمد محمد بني سالمه متقاعد1/مالزم11956436

15000باسم سالمه ماضي المحادين متقاعد1/مالزم12056696

15000زيد داود علي العبوس متقاعد1/مالزم12156697

15000بسام احمد نهار الصمادي متقاعد1/مالزم12256701

15000احمد شاهر فهد الحامد متقاعد1/مالزم12356703

15000عمر محمود احمد شطناوي متقاعد1/مالزم12456705

15000راكان زكي عبد العزيز السالم متقاعد1/مالزم12557057

15000محمود خلف سعيد الشيب متقاعد1/مالزم12657152

15000فالح محمد عيسى النعيمات متقاعد1/مالزم12757153

15000سمير محمود فرحان بني بكر متقاعد1/مالزم12857614

15000قاسم محمد قاسم القرم متقاعد1/مالزم12957643

15000احمد غصاب منياب الزبن متقاعد1/مالزم13058121

15000احمد محمود احمد العسولي متقاعد1/مالزم13158138

15000معتصم احمد علي المومني متقاعد1/مالزم13258213

15000ابراهيم عوض مسلم العبيسات متقاعد1/مالزم13358331

15000خالد عوض عبدالرزاق الشمايله متقاعد1/مالزم13459988

15000علي شفيق عيسى بني حمدانمالزم متقاعد1351231

15000حسين عبدالحليم سالمه البقورمالزم متقاعد1363479






2021دفعة
شهرايار

15000طاهر محمد عبدالحافظ مقداديمالزم متقاعد1373492

15000احمد محمد احمد القرشيمالزم متقاعد1383518

15000عطاهللا محمد عتيق المداهينمالزم متقاعد13916265

15000عدنان يوسف مطيع المهرمالزم متقاعد14017012

15000امجد مصطفى علي الزعبيمالزم متقاعد14117198

15000عبد المعطي محمود عواد النصاصرهمالزم متقاعد14217580

15000يونس عبدالكريم احمد خلوفمالزم متقاعد14318229

15000عدنان محمد علي دلكيمالزم متقاعد14419563

15000محمد محمود فالح الحياراتمالزم متقاعد14519732

15000زيد صالح محمد الخاليلهمالزم متقاعد14621889

15000يوسف ابراهيم يوسف مقابلهمالزم متقاعد14753224

15000حازم عدنان حسن العرموطيمالزم متقاعد14854438

15000محمد يونس طالل عوداتمالزم متقاعد14954439

15000خالد سالمه شيبان الرشودمالزم متقاعد15054441

15000علي نزال محمد الرشدانمالزم متقاعد15154442

15000محمد احمد سليمان العمريمالزم متقاعد15254446

15000حميدان جمعه باير المشاقبهمالزم متقاعد15354447

15000خليف محمد سعود القياممالزم متقاعد15454512

15000محمد محمود مصطفى دوميمالزم متقاعد15554513

15000خالد محمد احمد الذنيباتمالزم متقاعد15654577

15000المثنى احمد يوسف القضاهمالزم متقاعد15754608

15000صالح عبدالكريم عبدالعزيز الجراحمالزم متقاعد15854641

15000مجدي طالل رشيد بطاينهمالزم متقاعد15955005

15000لينا حسين علي ابوطالبمالزم متقاعد16055054

15000هيفاء محمد احمد الحياريمالزم متقاعد16155083

15000ايمن محمد سرور خمايسهمالزم متقاعد16255300

15000محمد مصطفى محمود العزومالزم متقاعد16355815

15000صقر علي سليمان الفقراءمالزم متقاعد16455825

15000محمد منصور محمد الوريكاتمالزم متقاعد16555834

15000محمدنور فايز نجيب العمريمالزم متقاعد16655841

15000خالد منصور عواد الشرعهمالزم متقاعد16755856

15000خالد عبد الحفيظ محمود المحيسنمالزم متقاعد16855898

15000احمد خليل عبدهللا الطعانيمالزم متقاعد16955899

15000عيد محمد عيد العوداتمالزم متقاعد17055902

15000عبدالحميد ياسين ابراهيم ابوزيتونمالزم متقاعد17155903

15000عاطف علي فياض الخوالدهمالزم متقاعد17256321






2021دفعة
شهرايار

15000ابراهيم محمود علي شمعونمالزم متقاعد17356378

15000عبدهللا عبدالرحمن حسن عمايرهمالزم متقاعد17456379

15000عمر حمزه محمد عبابنهمالزم متقاعد17556380

15000حسن عثمان علي ملكاويمالزم متقاعد17656381

15000صبري سعيد عبد المداهنهمالزم متقاعد17756382

15000يوسف حسني علي الصفديمالزم متقاعد17856384

15000بالل نعيم محمد الصفديمالزم متقاعد17956410

15000ايمن علي سليمان ربابعهمالزم متقاعد18056411

15000خالد محمد احمد كساسبهمالزم متقاعد18156412

15000عمر عوده عياد الصوفيمالزم متقاعد18256413

15000عبد الرؤوف محمود صالح درادكهمالزم متقاعد18356419

15000عبدهللا حمدان شحاده المناعسهمالزم متقاعد18456432

15000وليد زايد محمد ملكاويمالزم متقاعد18556665

15000سليم عقله سليم البوابمالزم متقاعد18656680

15000وائل عبدالحميد احمد الزعبيمالزم متقاعد18756693

15000دريد نهار محمد الخطاطبهمالزم متقاعد18856694

15000محمد احمد عقله نهارمالزم متقاعد18956695

15000محمد سلمان حمد البريحيمالزم متقاعد19056698

15000ليث دخل هللا نهار  زعزوعيمالزم متقاعد19156699

15000فالح غازي عواد الصالحمالزم متقاعد19256700

15000احمد عبدهللا سالم خريساتمالزم متقاعد19356704

15000بسام عطا خليل حموريمالزم متقاعد19456706

15000نضال محمود هالل الزواهرهمالزم متقاعد19556733

15000ايمن سليمان احمد الهوانيهمالزم متقاعد19657086

15000بسام رجا قاسم السالمينمالزم متقاعد19757087

15000طه احمد حسين الخوالدهمالزم متقاعد19857088

15000احمد علي نايف زبيدمالزم متقاعد19957095

15000نزير رشدي سليم حدادمالزم متقاعد20057113

15000خالد محمود عبدهللا عبيداتمالزم متقاعد20157128

15000محمد احمد عقيل الهناندهمالزم متقاعد20257155

15000عوض ياسين مسلم الطراونهمالزم متقاعد20357611

15000عمر عبدهللا محمد السوالقهمالزم متقاعد20457655

15000قفطان لويفي عوده السرحانمالزم متقاعد20557661

15000حازم عبدالنور محمود بني عمرمالزم متقاعد20658050

15000محمود احمد حسن العمايرهمالزم متقاعد20758051

15000ادريس فواز حسن بني عطامالزم متقاعد20858059






2021دفعة
شهرايار

15000محمد فيصل حسان الجراداتمالزم متقاعد20958122

15000خالد موسى سلمان الحنادقهمالزم متقاعد21058136

15000الفي احمد الفي الزيادنهمالزم متقاعد21158145

15000صالح محمد صالح اشتياتمالزم متقاعد21258146

15000منذر محمد سليمان الحوامدهمالزم متقاعد21358164

15000علي سعد حسن العماراتمالزم متقاعد21458165

15000غصاب نايل عيسى طعانيمالزم متقاعد21558184

15000عثمان عليان حسين السالممالزم متقاعد21658212

15000فيصل عبد الحميد عتيق الجعافرهمالزم متقاعد21758305

15000نسيم احمد محمد الصبحمالزم متقاعد21858317

15000عبد اللطيف محمد سالم الطراونهمالزم متقاعد21958332

15000طالل قتحي حسن الحاج محمودمالزم متقاعد22058333

15000خالد ابراهيم عرسان هياجنهمالزم متقاعد22158334

15000عصام محمد عبدهللا الصبحمالزم متقاعد22258335

15000اكرم يوسف عيسى العمريمالزم متقاعد22358336

15000حمدان مثقال علي الشنابلهمالزم متقاعد22458379

15000عادل احمد عيسى رواشدهمالزم متقاعد22558380

15000ابراهيم محمد سليمان ابوداريمالزم متقاعد22658402

15000احمد فايز احمد الزغول شهيد1/وكيل227400747

15000حسين محمد حنيان العون متقاعد1/وكيل2285278

15000ابراهيم محمد موسى ابوكف متقاعد1/وكيل2295313

15000يوسف مسلم سلمان المحميدين متقاعد1/وكيل2305355

15000شريف علي احمد الزيدانين متقاعد1/وكيل2316004

15000عيد سلمي حامد المحارب متقاعد1/وكيل23211922

15000مامون محمد سليمان الصمادي متقاعد1/وكيل23312138

15000عبدالحميد حسين سليمان الصمادي متقاعد1/وكيل23412142

15000علي عمر مفلح رواشده متقاعد1/وكيل23512143

15000ماهر طايل طه العفيشات متقاعد1/وكيل23612144

15000يحيى محمد احمد المفلح متقاعد1/وكيل23712148

15000حسام حلمي محمد الشيشاني متقاعد1/وكيل23812157

15000فائق فالح عبد هللا الهواوشه متقاعد1/وكيل23912437

15000محمد قاسم حسن ابو مراد متقاعد1/وكيل24012456

15000يحيى حسن جدوع الصالح متقاعد1/وكيل24140582

15000احمد حسن عبدهللا ابوالنصر متقاعد1/وكيل24241560

15000هاني حسين سالم البطران متقاعد1/وكيل24341563

15000خالد محمد اسماعيل اللولو متقاعد1/وكيل24441582






2021دفعة
شهرايار

15000طالب محمد سالمه المواجده متقاعد1/وكيل24541591

15000هايل ابراهيم سليم الحسين متقاعد1/وكيل24641623

15000بشار ارشيد مفضى الجبور متقاعد1/وكيل24742020

15000هايل ارشيد خلف العظامات متقاعد1/وكيل24842057

15000راتب خليل سالم العشوش متقاعد1/وكيل24945888

15000احمد توفيق محمد مدلل متقاعد1/وكيل25045913

15000زكريا كامل عيد الغنيميين متقاعد1/وكيل25148043

15000وائل محمد اسماعيل الخوالده متقاعد1/وكيل25248803

15000محمد احمد علي الرشدان متقاعد1/وكيل25350084

15000احمد حمد يوسف بني حمد متقاعد1/وكيل25450086

15000فيصل جميل محمد ابوالخيل متقاعد1/وكيل25550090

15000خالد موسى ابراهيم الضروس متقاعد1/وكيل25650130

15000محمد عيد مصلح فياض متقاعد1/وكيل25750208

15000سائد علي حسين الغبش متقاعد1/وكيل25871544

15000سمير عزالدين عادل القدسي متقاعد1/وكيل25985508

15000صالح صابر حسن جبر متقاعد1/وكيل26090672

15000رنوه رفعت فريز النابلسي متقاعد1/وكيل26190718

15000ركاد علي احمد القضاه متقاعد1/وكيل262265972

15000مرضى محمد جبر الرفايعه متقاعد1/وكيل263271315

15000هيثم حماد حمد المرازيق متقاعد1/وكيل264273742

15000محمد راشد حسين الجعارات متقاعد1/وكيل265275363

15000ناصر غالب عوده الهباهبه متقاعد1/وكيل266277358

15000بالل خلف  مصطفى صمادي متقاعد1/وكيل267294260

15000رافت ابراهيم محمد وردات متقاعد1/وكيل268295068

15000ممدوح علي خلف الموازره متقاعد1/وكيل269295878

15000زهير محمد حسن مقدادي متقاعد1/وكيل270295900

15000محمد صالح طالب الشناق متقاعد1/وكيل271296016

15000يحيى علي عوده شطناوي متقاعد1/وكيل272296967

15000علي حسين علي الصمادي متقاعد1/وكيل273297212

15000احمد مصطفى عبيد سليمان متقاعد1/وكيل274297236

15000فارس عبد هللا ابراهيم مياس متقاعد1/وكيل275297277

15000بسام حسين حمزه الحمزات متقاعد1/وكيل276297286

15000رائد محمد عباد البوايزه متقاعد1/وكيل277297288

15000عثمان محمد صالح صبيحات متقاعد1/وكيل278297290

15000حسين عبد الخالق فالح النوايشه متقاعد1/وكيل279297296

15000عوض االسود ثويني الهقيش متقاعد1/وكيل280297303






2021دفعة
شهرايار

15000هاني احمد سليمان الصبحين متقاعد1/وكيل281297316

15000فخريه مصطفى احمد عبدهللا متقاعد1/وكيل282297317

15000طالل جزاع خلف الرياحي متقاعد1/وكيل283297318

15000عامر محمد عبد المشاقبه متقاعد1/وكيل284297323

15000احمد عبد الرحيم عبد كلوب متقاعد1/وكيل285297324

15000محمد سالم حمدان الحمران متقاعد1/وكيل286297328

15000لؤي محمود يوسف القضاة متقاعد1/وكيل287297336

15000محمد عبدالكريم عوض رحامنه متقاعد1/وكيل288297337

15000ايمن موسى محمد الجهام متقاعد1/وكيل289297346

15000عمر محمد منيزل ابو ليمون متقاعد1/وكيل290297351

15000راكان خالد محمود نوافله متقاعد1/وكيل291297362

15000يوسف علي محمد الداللعه متقاعد1/وكيل292297365

15000حسن عبد هللا يونس ابو سمرا متقاعد1/وكيل293297373

15000يوسف حسين يوسف العمري متقاعد1/وكيل294297376

15000محمد قاسم محمد العمرات متقاعد1/وكيل295297381

15000زكريا عبد الرحمن محمد عمايره متقاعد1/وكيل296297382

15000علي محمد عبد هللا القضاه متقاعد1/وكيل297297393

15000سامي مصيح علي العساف متقاعد1/وكيل298297394

15000حابس محمد عليان ابو حماد متقاعد1/وكيل299297399

15000فارس عقله محمد الصمادي متقاعد1/وكيل300297405

15000رياض درداح محمد بشتاوي متقاعد1/وكيل301297410

15000محمد محمود محمد الزقيلي متقاعد1/وكيل302297412

15000عبدالخالق عبدهللا شحاده العودات متقاعد1/وكيل303297416

15000ماهر هاني محمد نصيرات متقاعد1/وكيل304297417

15000ياسر مفلح صيتان احمد متقاعد1/وكيل305297419

15000عبدهللا نصر عبده يونس متقاعد1/وكيل306297420

15000علي يوسف محمود القيام متقاعد1/وكيل307297428

15000احمد عبد هللا زيد المهايره متقاعد1/وكيل308297435

15000احمد صالح شوشان البدارين متقاعد1/وكيل309297436

15000بكر مصطفى محمد الفريحات متقاعد1/وكيل310297438

15000جهاد جادهللا عبد بدارنه متقاعد1/وكيل311297442

15000رائد قاسم ياسين ابو جليل متقاعد1/وكيل312297466

15000مالك احمد امين دواغره متقاعد1/وكيل313297471

15000ياسر عيسى فارس البكار متقاعد1/وكيل314297474

15000مخلص رفيق سالم عياصره متقاعد1/وكيل315297477

15000امين عوض فالح الخشان متقاعد1/وكيل316297485






2021دفعة
شهرايار

15000يزن علي ابراهيم الحديد متقاعد1/وكيل317297493

15000رامي فارس محسن الذنيبات متقاعد1/وكيل318297502

15000حامد حسين يعقوب الخوالده متقاعد1/وكيل319297505

15000علي مروح خلف العظامات متقاعد1/وكيل320297506

15000ابراهيم صالح محمد العلي متقاعد1/وكيل321297510

15000عبدالفتاح محمود بخيت الشرع متقاعد1/وكيل322297516

15000محمد سليمان حميدي عبيدات متقاعد1/وكيل323297517

15000عماد حمدعبدالكريم الربيع متقاعد1/وكيل324297518

15000عاطف عبد محمد الشطي متقاعد1/وكيل325297535

15000عوده محمد عوده هللا السوالقه متقاعد1/وكيل326297546

15000مامون محمد حسين خطاطبه متقاعد1/وكيل327297547

15000نواف حمد عناد الخوالده متقاعد1/وكيل328297551

15000محمد صيتان عبد اللطيف المصري متقاعد1/وكيل329297552

15000محمود صيتان عبداللطيف المصري متقاعد1/وكيل330297554

15000خالد محمد شبلي الرواش متقاعد1/وكيل331297557

15000احمد محمود سليمان الصمادي متقاعد1/وكيل332297567

15000سعد احمد سعد الحمران متقاعد1/وكيل333297568

15000محمود محمد مصطفى خالد البظم متقاعد1/وكيل334297574

15000محمد فتحي ذيبان ابو شهاب متقاعد1/وكيل335297575

15000احمد محمد مفلح كناكري متقاعد1/وكيل336297576

15000سعد الدين خليفه علي بني ياسين متقاعد1/وكيل337297580

15000يحيى محي الدين محمدمستريحي متقاعد1/وكيل338297582

15000عدنان محمود احمد البدارنه متقاعد1/وكيل339297586

15000فتحي حسن خلف الصرايره متقاعد1/وكيل340297588

15000منير علي محمد حمادات متقاعد1/وكيل341297594

15000عمر علي سعود القيام متقاعد1/وكيل342297595

15000امين عيد عبد الرحيم الكفارنه متقاعد1/وكيل343297598

15000خالد احمد عبد العشوش متقاعد1/وكيل344297601

15000فراس جميل محمد المواجده متقاعد1/وكيل345297606

15000رياض ابراهيم عطا هللا الطراونه متقاعد1/وكيل346297607

15000مراد ابراهيم سليمان الضروس متقاعد1/وكيل347297608

15000سامر محمد سالم الجنيدي متقاعد1/وكيل348297624

15000محمد احمد محمد السوالمه متقاعد1/وكيل349297638

15000عصام عبد هللا عوض الداوديه متقاعد1/وكيل350297640

15000خالد سالم مبارك الذويب متقاعد1/وكيل351297644

15000رائد خليل قاسم الطعاني متقاعد1/وكيل352297645






2021دفعة
شهرايار

15000حسام محمد خليف اللصاصمه متقاعد1/وكيل353297647

15000عاهد محمود احمد البخيت متقاعد1/وكيل354297648

15000جودت محمد خليل الهزايمه متقاعد1/وكيل355297652

15000محمد حسين محمد الشلعر متقاعد1/وكيل356297656

15000فهد احمد محمد هزايمه متقاعد1/وكيل357297658

15000نادي محمد العلي الهزايمه متقاعد1/وكيل358297660

15000نايل خالد منصور البكار متقاعد1/وكيل359297662

15000ابراهيم خلف سالم الخوالده متقاعد1/وكيل360297664

15000ناظم عقله حسن الذيابات متقاعد1/وكيل361297676

15000عبدالنعيم مصطفى عبدالرحمن زقيلي متقاعد1/وكيل362297678

15000اشرف نزار محمود الحتامله متقاعد1/وكيل363297684

15000صالح موسى حسن الكردي متقاعد1/وكيل364297685

15000بسام علي قاسم الزغول متقاعد1/وكيل365297686

15000محمد مصطفى علي العلي متقاعد1/وكيل366297690

15000سعيد سعود منصور الشرفات متقاعد1/وكيل367297698

15000هاني خليفه دوربي حمادنه متقاعد1/وكيل368297702

15000خالد عبدالكريم محمد بني احمد متقاعد1/وكيل369297709

15000امبارك محمد علي المداهنه متقاعد1/وكيل370297713

15000بدر محمد عيد خوالده متقاعد1/وكيل371297715

15000جهاد راضي محمود ابو صبيح متقاعد1/وكيل372297719






2021دفعة
شهرايار

15000حمد عبد هللا محمد الجعافره متقاعد1/وكيل373297731

15000خالد محمدعلي قاسم بني عطا متقاعد1/وكيل374297732

15000احمد سالم فليح المساعيد متقاعد1/وكيل375297734

15000محمد علي عبدالرحمن العمرات متقاعد1/وكيل376297738

15000محمد عبد الرحمن عبد المهدي المساعفه متقاعد1/وكيل377297742

15000صالح احمد سعيد الخزاعله متقاعد1/وكيل378297745

15000رائد محمد فياض الخوالده متقاعد1/وكيل379297746

15000عوض سليمان فرج الخوالده متقاعد1/وكيل380297750

15000عطا محمد عبدالرحمن الدبايبه متقاعد1/وكيل381297751

15000محمود فارس محمود الفقيه متقاعد1/وكيل382297754

15000ابراهيم محمد احمد بني مفرج متقاعد1/وكيل383297762

15000خالد سليمان محمد الشريعه متقاعد1/وكيل384297763

15000عمر محمد عبدالقادر الغانم متقاعد1/وكيل385297765

15000عدنان علي فرحان الدالبيح متقاعد1/وكيل386297774

15000احمد محمود علي بني نصر متقاعد1/وكيل387297779

15000اسماعيل حسين صالح ابو زيتون متقاعد1/وكيل388297788

15000سالم شحاده نزال النعيمات متقاعد1/وكيل389297794

15000ناصر عبيد سليمان الخوالده متقاعد1/وكيل390297796

15000حمزه عبد الحافظ سالمه اللصاصمه متقاعد1/وكيل391297799

15000ليث علي محمدابو سليم متقاعد1/وكيل392297800

15000امجد مسلم خلف الضمور متقاعد1/وكيل393297808

15000قيس عبدالحميد احمد القيسي متقاعد1/وكيل394297809

15000صالح الدين سليمان مسلم الدبوبي متقاعد1/وكيل395297816

15000ناصر عبدالكريم محمد الزيادات متقاعد1/وكيل396297823

15000مسلم مفلح رضوان ابو رمان متقاعد1/وكيل397297824

15000مهند تحسين زهدي احمد متقاعد1/وكيل398297830

15000مهند امين سليمان المومني متقاعد1/وكيل399297832

15000باسل عبد الكريم صالح سماره متقاعد1/وكيل400297835

15000عبدالوهاب عليان سالمه المعاعيه متقاعد1/وكيل401297852

15000احمد توفيق سليمان عتوم متقاعد1/وكيل402297855

15000سليمان عواد علي المشاقبه متقاعد1/وكيل403297859

15000ماجد حسن عبدهللا الحوامده متقاعد1/وكيل404297868

15000فيصل رفعت حبيب الضمور متقاعد1/وكيل405297882

15000ياسر فارس محمود الوديان متقاعد1/وكيل406297885

15000لقمان عبد الرحمن محمود ابو غنيم متقاعد1/وكيل407297886

15000محمد فرحان خلف الحقيل متقاعد1/وكيل408297891






2021دفعة
شهرايار

15000صالح سلمان سويلم االبرهيم متقاعد1/وكيل409297894

15000عمران مقبل حمودلبعيرات متقاعد1/وكيل410297898

15000نايل محمد شيبان الرشود متقاعد1/وكيل411297906

15000محمود ابراهيم يوسف العجلوني متقاعد1/وكيل412297907

15000محمد حمد حسن زريقات متقاعد1/وكيل413297909

15000جهاد ياسر حمد الزيودي متقاعد1/وكيل414297910

15000احمد محمد نويران الزيود متقاعد1/وكيل415297917

15000نواف قاسم خلف الخواطره متقاعد1/وكيل416297918

15000حسين قاسم محمد المساعيد متقاعد1/وكيل417297920

15000محمد موسى احمد جابر متقاعد1/وكيل418297933

15000فوزي طالب محمود العبدالرزاق متقاعد1/وكيل419297938

15000عبدالرزاق حسين احمد الشقيرات متقاعد1/وكيل420297941

15000خالد حمد العلي خطاطبه متقاعد1/وكيل421297942

15000مؤيد عزيز موسى بدر متقاعد1/وكيل422297947

15000طالل محمود طالل حليحل متقاعد1/وكيل423297954

15000نظام يحيى محمود الخرنوبي متقاعد1/وكيل424297964

15000خالد محمد ابراهيم حواوره متقاعد1/وكيل425297965

15000علي اغنيم محمد الزيدانين متقاعد1/وكيل426297969

15000فايز محمد سليم الزريقات متقاعد1/وكيل427297980

15000سامر سليمان احمد الدبايبه متقاعد1/وكيل428297986

15000عصام سامي سليمان بني مرتضى متقاعد1/وكيل429297990

15000احمد حسن ارشيد العفيف متقاعد1/وكيل430297995

15000نضال ياسين محمد الطوره متقاعد1/وكيل431297998

15000عامر عبدالرحمن حسين الطوره متقاعد1/وكيل432297999

15000علي عبدهللا موسى السواعير متقاعد1/وكيل433298005

15000صالح هالل النين العظامات متقاعد1/وكيل434298008

15000ركاد موسى احمد سوالمه متقاعد1/وكيل435298024

15000معين علي فالح الذنيبات متقاعد1/وكيل436298031

15000باسم سعد مطلق الحبابسه متقاعد1/وكيل437298228

15000فيصل محمود عيسى السوالمه متقاعد1/وكيل438298229

15000ايمن توفيق سالمه الخوالده متقاعد1/وكيل439298231

15000منصور مصطفى حسين الشايب متقاعد1/وكيل440298232

15000خالد احمد علي الشطي متقاعد1/وكيل441298234

15000مسلم داود مسلم العبيسات متقاعد1/وكيل442298238

15000علي محمد حسين الصمادي متقاعد1/وكيل443298241

15000صالح الدين محمد حسين الصمادي متقاعد1/وكيل444298242






2021دفعة
شهرايار

15000بسام محمد احمد القاسم متقاعد1/وكيل445298245

15000محمود عوض سعيد ابو زيد متقاعد1/وكيل446298249

15000راضي صالح ابراهيم خلوف متقاعد1/وكيل447298256

15000عيسى عوده علي المحاميد متقاعد1/وكيل448298257

15000محمد ضيف هللا العبدالرحيم شهاب متقاعد1/وكيل449298259

15000ايمن عقله محمود عبد الغني متقاعد1/وكيل450298261

15000خالد يوسف عيد فرغل متقاعد1/وكيل451298264

15000عامر يوسف عيد فرغل متقاعد1/وكيل452298265

15000برهم عبد الكريم برهم القضاه متقاعد1/وكيل453298278

15000سالم ابراهيم سالم الطواهيه متقاعد1/وكيل454298285

15000محمد سالم عبدالرحيم غروف متقاعد1/وكيل455298293

15000احمد محمد عبد القادر قاسم متقاعد1/وكيل456298294

15000عبدهللا يحيى محمد دقامسه متقاعد1/وكيل457298301

15000جمال ضاحي مطلب الشرعه متقاعد1/وكيل458298302

15000ايمن هايل عويد السرديه متقاعد1/وكيل459298304

15000عبدالرزاق عبدهللا نايف ابوفالحه متقاعد1/وكيل460298320

15000محمداحمد محمد الحساسنه متقاعد1/وكيل461298327

15000جاد عبدالرحمن حمد الفرج متقاعد1/وكيل462298328

15000محمد علي خليفه الخوالده متقاعد1/وكيل463298332

15000نصري شمسي سليمان عبيدات متقاعد1/وكيل464298340

15000خالد احمد سالم الخاليله متقاعد1/وكيل465298341

15000حازم علي يوسف الجوارنه متقاعد1/وكيل466298342

15000عاطف حامد فالح الشرعه متقاعد1/وكيل467298344

15000احمد ابراهيم سليمان الزعبي متقاعد1/وكيل468298346

15000عبدالرحمن كساب منادي الهزاع متقاعد1/وكيل469298347

15000ايمن محمد عيسى حسين متقاعد1/وكيل470298353

15000محمد سالم عيد المراعيه متقاعد1/وكيل471298355

15000محمد محسن محمد الفاعور متقاعد1/وكيل472298360

15000احمد محمد فريد طالفحه متقاعد1/وكيل473298361

15000رائد راشد احمد المنسي متقاعد1/وكيل474298362

15000ضيف هللا حسين سالمه العليوي متقاعد1/وكيل475298365

15000زهير محمد احمد كساسبه متقاعد1/وكيل476298366

15000صقر علي سالم الغويين متقاعد1/وكيل477298367

15000ماهر رشيد شاكر عضيبات متقاعد1/وكيل478298368

15000احمد عليان حسين الزعبي متقاعد1/وكيل479298369

15000عمر ذياب علي ذياب متقاعد1/وكيل480298371






2021دفعة
شهرايار

15000امجد جمال محمد الزغول متقاعد1/وكيل481298377

15000علي محمد عامر النعيمات متقاعد1/وكيل482298378

15000جواد خلف سعود المجالي متقاعد1/وكيل483298383

15000رائد حامد احمد عبيدات متقاعد1/وكيل484298391

15000بكر احمد عبدهللا فريحات متقاعد1/وكيل485298398

15000محمد محمود عقله قناه متقاعد1/وكيل486298399

15000هاني احمد فرحان النعمان متقاعد1/وكيل487298415

15000حكمت امجلي سليم الجبور متقاعد1/وكيل488298416

15000مازن خالد عبدهللا الحويان متقاعد1/وكيل489298417

15000رياض زيد عسكر البريزات متقاعد1/وكيل490298420

15000احمد سالم علي عمايره متقاعد1/وكيل491298426

15000نهار بركات نهار فقيه متقاعد1/وكيل492298433

15000علي باسل محمود غوانمه متقاعد1/وكيل493298435

15000سليمان محمد عوض الحران متقاعد1/وكيل494298438

15000علي عاطف يوسف عبيدات متقاعد1/وكيل495298444

15000قيس ابراهيم عوده هللا النعانعه متقاعد1/وكيل496298457

15000محمد محمود يوسف الدوالت متقاعد1/وكيل497298458

15000خالد احمد عبدهللا الكساسبه متقاعد1/وكيل498298465

15000عيد عقله مطلق الدردان متقاعد1/وكيل499298470

15000عطاهللا محمد ابراهيم الصرايره متقاعد1/وكيل500298506

15000اسامه مصطفى عبدالعزيز عالوي متقاعد1/وكيل501298512

15000باسل صالح عبدالرحمن المناصير متقاعد1/وكيل502298514

15000محمد رسمي عبدالغفور الصمادي متقاعد1/وكيل503298517

15000سفيان محمد محمد حميدات متقاعد1/وكيل504298518

15000حسين احمد حسين بني ياسين متقاعد1/وكيل505298522

15000محمد حسن محمد مومني متقاعد1/وكيل506298523

15000محمد عبد الحكيم خليفه الزبون متقاعد1/وكيل507298527

15000وائل احمد عقاب العرود متقاعد1/وكيل508298529

15000فايز حمدان حمد الشديفات متقاعد1/وكيل509298533

15000مصعب عطاهللا محمد سوالمه متقاعد1/وكيل510298534

15000خليفه سالم خليفه الحتامله متقاعد1/وكيل511298539

15000رعد ربحي عواد الخمايسه متقاعد1/وكيل512298542

15000خليل اسماعيل علي الشطي متقاعد1/وكيل513298546

15000مطلق عايد فالح الحجاج متقاعد1/وكيل514298550

15000خلف عقله الرشيد الحوامده متقاعد1/وكيل515298555

15000نايف علي موسى الزواهره متقاعد1/وكيل516298556






2021دفعة
شهرايار

15000محمد عقله سحوم الدالبيح متقاعد1/وكيل517298557

15000عارف زعل خلف الزيدانين متقاعد1/وكيل518298558

15000مثقال سليم مصطفى القضاه متقاعد1/وكيل519298559

15000جمال ناصر محمد عبيدات متقاعد1/وكيل520298560

15000ركان علي احمد مصطفى متقاعد1/وكيل521298561

15000محمودخلف عياده السرحان متقاعد1/وكيل522298569

15000جهاد حسين مصطفى المومني متقاعد1/وكيل523298590

15000محمد خلف عايد العظامات متقاعد1/وكيل524298592

15000محمد محمود محمد الشويات متقاعد1/وكيل525298597

15000علي محمود سليمان غريزات متقاعد1/وكيل526298599

15000محي الدين عبدهللا محمود الشهوان متقاعد1/وكيل527298601

15000عمر احمد ابراهيم العموش متقاعد1/وكيل528298609

15000جاسر صالح رحال شامخ متقاعد1/وكيل529298610

15000زياد سليمان عيسى زغول متقاعد1/وكيل530298611

15000محمد صالح كريم الحالحله متقاعد1/وكيل531298616

15000محمد خالد سالم همالن متقاعد1/وكيل532298617

15000جالل يعقوب علي الهنوش متقاعد1/وكيل533298621

15000منير حامد هليل الراشد متقاعد1/وكيل534298627

15000باسم محمد صالح المساعيد متقاعد1/وكيل535298639

15000عبد العزيز محمد ضيف هللا السرحان متقاعد1/وكيل536298645

15000رياض محمد حسين الصالح متقاعد1/وكيل537298650

15000محمدنور رضا مصطفى الخوالده متقاعد1/وكيل538298657

15000جالل حسن مصطفى جادهللا متقاعد1/وكيل539298658

15000فارس محمود عبدالرحمن عمايره متقاعد1/وكيل540298663

15000خلدون محمدخير عبد بني هاني متقاعد1/وكيل541298673

15000سهم محمد احمد الذيبات متقاعد1/وكيل542298677

15000محمد سليمان منور الدعجه متقاعد1/وكيل543298679

15000عمر مصطفى سعد العمري متقاعد1/وكيل544298682

15000سمير عليان مصطفى جباعته متقاعد1/وكيل545298687

15000معتز عيد محمود الرمامنه متقاعد1/وكيل546298699

15000عبد محمد علي الديات متقاعد1/وكيل547298719

15000علي عبد القادر ساري بني اسماعيل متقاعد1/وكيل548298721

15000بالل عوض عوده الخرشه متقاعد1/وكيل549298730

15000محمد شايش محمد العنزي متقاعد1/وكيل550298731

15000خالد عقله احمد درويش متقاعد1/وكيل551298732

15000ناصر فايز جبر ابوباكير متقاعد1/وكيل552298737
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شهرايار

15000صالح صبحي عبدالغني العبيدين متقاعد1/وكيل553298745

15000قصي احمد عبد المجيد العزام متقاعد1/وكيل554298749

15000بالل احمد عقله العرقان متقاعد1/وكيل555298757

15000محمود فرحان محمد عبابنه متقاعد1/وكيل556298758

15000حاتم نواش سليمان البريزات متقاعد1/وكيل557298759

15000عبدالفتاح موسى مصطفى محمد متقاعد1/وكيل558298763

15000نائل موسى مصطفى حسين متقاعد1/وكيل559298764

15000اسالم هايل عواد الرجوب متقاعد1/وكيل560298767

15000خالد عبد عبدالرحمن عبابنه متقاعد1/وكيل561298769

15000سالم ناصر عبدهللا الحايك متقاعد1/وكيل562298771

15000عدنان اسماعيل سعد ربابعه متقاعد1/وكيل563298773

15000ناصر محمد راجي البطاينه متقاعد1/وكيل564298774

15000يوسف زاهي محمد مقدادي متقاعد1/وكيل565298777

15000ابراهيم رشيد راشد الرواحنه متقاعد1/وكيل566298781

15000احمد قبالن خليف الخزاعله متقاعد1/وكيل567298787

15000ناجح جميل محمد المعايطه متقاعد1/وكيل568298789

15000محمد فايز عبدهللا الجبالي متقاعد1/وكيل569298797

15000عثمان احمد ضيف هللا النعيم متقاعد1/وكيل570298801

15000عمر علي موسى البعيرات متقاعد1/وكيل571298802

15000عيسى خالد فياض ابورمان متقاعد1/وكيل572298803

15000شاهر محمد علي شقيرات متقاعد1/وكيل573298810

15000احمد عبدربه عايد العوايشه متقاعد1/وكيل574298812

15000عبدالباسط عبدالكريم ذيب هياجنه متقاعد1/وكيل575298813

15000فيصل طعمه عارف الريحاني متقاعد1/وكيل576298815

15000احمد عقله محمود عبد الغني متقاعد1/وكيل577298821

15000حمزه عبد هللا احمد العمري متقاعد1/وكيل578298825

15000علي موسى حسن دار علي متقاعد1/وكيل579298827

15000حمدان سنجار خلف عنزه متقاعد1/وكيل580298835

15000احمد حسين محمد العبدالغني متقاعد1/وكيل581298841

15000محمد احمد محمد االحمد متقاعد1/وكيل582298856

15000هاشل مفلح منيزل الحراحشه متقاعد1/وكيل583298861

15000هاني محمود منيزل الحراحشه متقاعد1/وكيل584298875

15000احمد سليمان فرج الخوالده متقاعد1/وكيل585298877

15000ابراهيم عبد هللا عواد العفادله متقاعد1/وكيل586298879
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15000محمد جادهللا عايد بني صخر متقاعد1/وكيل587298880

15000عاطف هالل علي بني ياسين متقاعد1/وكيل588298882

15000بالل ذيب علي القرم متقاعد1/وكيل589298883

15000ممدوح سالم ابوسته الشاهين متقاعد1/وكيل590298885

15000علي صالح فالح مهيدات متقاعد1/وكيل591298888

15000رافت سليمان حسين جرادات متقاعد1/وكيل592298889

15000محمد فهمي عبدالغني جبالي متقاعد1/وكيل593298890

15000فراس يوسف عويد بدارنه متقاعد1/وكيل594298891

15000ابراهيم عبد المهدي محمد العمري متقاعد1/وكيل595298896

15000محمد عبدالسالم ابراهيم الجديعات متقاعد1/وكيل596298897

15000ذياب محمد عبدهللا البطوش متقاعد1/وكيل597298898

15000سفيان محمود حسين نجادات متقاعد1/وكيل598298901

15000كساب سالم مقبل الحراحشه متقاعد1/وكيل599298903

15000ركاد عبدالمهدي موسى عصبات متقاعد1/وكيل600298905

15000نواف عبدهللا نزال الفريوان متقاعد1/وكيل601298916

15000محمود عطاهللا عبد الحفيظ الحمود متقاعد1/وكيل602298921

15000ثلجي عطا هللا ثلجي الخوالده متقاعد1/وكيل603298923

15000خلف بخيت كايد الحناحنه متقاعد1/وكيل604298924

15000سامر سلمان عيسى بدر متقاعد1/وكيل605298925

15000انس زيدان خليل مستريحي متقاعد1/وكيل606298927

15000يحيى احمد عليوي العظامات متقاعد1/وكيل607298928

15000حمزه محمد فالح الجراح متقاعد1/وكيل608298931

15000سميح محمد علي المستريحي متقاعد1/وكيل609298932

15000عيسى محمود محمد دراوشه متقاعد1/وكيل610298933

15000علي رزق عبدهللا طعاني متقاعد1/وكيل611298935

15000عمر علي احمد الزيود متقاعد1/وكيل612298938

15000فراس تركي محمد العتوم متقاعد1/وكيل613298940

15000منذر ابراهيم حمد كساسبه متقاعد1/وكيل614298943

15000احمد محمد سليم الشويات متقاعد1/وكيل615298945

15000بالل محمد هزاع القرعان متقاعد1/وكيل616298947

15000عبد القدر مصطفى حسين قواقزه متقاعد1/وكيل617298949

15000سمير فتحي ذيب هنداوي متقاعد1/وكيل618298951

15000يعقوب سليمان محمد ربابعه متقاعد1/وكيل619298961

15000غازي محمدسعيد فالح ابوزيتون متقاعد1/وكيل620309745
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15000ذياب رضا فريد حداد متقاعد1/وكيل621313219

15000محمد يوسف محمد الجراروه متقاعد1/وكيل622313220

15000علي محمد هالل الشرفات متقاعد1/وكيل623325728

15000عادل هالل قاسم الرشود متقاعد1/وكيل624325729

15000سالم محمد سالم الهمالن متقاعد1/وكيل625325734

15000متعب عقيل خلف البطونيه متقاعد1/وكيل626325739

15000محمد طالب سلمان السبيله متقاعد1/وكيل627325740

15000غازي عبدالسالم سليمان اللوانسه متقاعد1/وكيل628325741

15000بسام محمود محمد الموازره متقاعد1/وكيل629325742

15000عبدهللا فهد حمود الشرفات متقاعد1/وكيل630325744

15000هالل فدنان هالل المغامس متقاعد1/وكيل631325749

15000فالح سالم حسين الخضيرات متقاعد1/وكيل632325755

15000علي سالم عوده الهواشله متقاعد1/وكيل633325762

15000حمدان سالم حمدان الساليطه متقاعد1/وكيل634325764

15000سالم عوده سميحان الزالبيه متقاعد1/وكيل635325766

15000جميل عيد مفلح ابو مزهر متقاعد1/وكيل636325773

15000سليمان محمد علي السعيديين متقاعد1/وكيل637325774

15000هاني سالم عقله الدويري متقاعد1/وكيل638325775

15000عبدهللا علي سالم العمارين متقاعد1/وكيل639325778

15000محمد سليمان عيد ابوقاضوم متقاعد1/وكيل640325788

15000موسى عوده سلطان بني خالد متقاعد1/وكيل641325994

15000جالل احمد عبدربه الصرايرهوكيل متقاعد6428291

15000احمد محمد عبيد هللا الجباليوكيل متقاعد64312151

15000سالمه يحيى محمد المعايطهوكيل متقاعد64436921

15000عبدالسالم محمد فهد شيابوكيل متقاعد64541425

15000عبدهللا مصطفى عبدالقادر ربابعهوكيل متقاعد64641566

15000احمد مصطفى سليمان النمروكيل متقاعد64741568

15000محمد صالح مسلم الخلفاتوكيل متقاعد64841648

15000كساب حمدان سالم الرماضنةوكيل متقاعد64941751

15000عارف جميل عارف بعجاويوكيل متقاعد65041811

15000سالم عبد المهدي خليف الجعاراتوكيل متقاعد651212239

15000نضال محمود علي الوقفيوكيل متقاعد652267379

15000خلدون محمد اجمد الحياريوكيل متقاعد653272616

15000محمد عبد السالم خليل الجعافرهوكيل متقاعد654276670






2021دفعة
شهرايار

15000مراد محمد سالم ربابعهوكيل متقاعد655280421

15000شادي عبدالوهاب هالل الحمايدهوكيل متقاعد656287204

15000سعد صغير مطير العظاماتوكيل متقاعد657287408

15000خلدون حامد حسين خشانوكيل متقاعد658288218

15000عواد حسين علي الصماديوكيل متقاعد659296334

15000عماد محمد موسى رواشدهوكيل متقاعد660296471

15000محمد علي حسين الزعاريروكيل متقاعد661296615

15000موسى عباس حمزه الحمزاتوكيل متقاعد662297279

15000سفيان عبدهللا كردي الحسينوكيل متقاعد663297284

15000محمود محمد عبد الفتاح الشلولوكيل متقاعد664297287

15000محمد احمد بركات الخزاعلهوكيل متقاعد665297289

15000احمد محمدرضا هالل بدارنهوكيل متقاعد666297291

15000رائد احمد سليمان حسنوكيل متقاعد667297310

15000بالل اسماعيل موسى الطعانيوكيل متقاعد668297331

15000ابراهيم علي شحاده المشاقبهوكيل متقاعد669297357

15000احمد عواد حسن عقايلهوكيل متقاعد670297366

15000عبدهللا محمد علي الشديفاتوكيل متقاعد671297380

15000رائد محمد يوسف عبابنهوكيل متقاعد672297415

15000نعيم احمد عبدالقادر الخرشهوكيل متقاعد673297424

15000خالد عبدهللا خالد السليمانوكيل متقاعد674297425

15000عاطف عبدالكريم سالمه البروروكيل متقاعد675297426

15000فراس نواف عقله الزبونوكيل متقاعد676297427

15000سعد شاتي محمود الفاعوروكيل متقاعد677297431

15000فراس عبدالوالي احمد الغليالتوكيل متقاعد678297448

15000عمار محمد احمد العمريوكيل متقاعد679297454

15000خالد غازي محمد البدارنهوكيل متقاعد680297459

15000احمد علي مفلح بني احمدوكيل متقاعد681297464

15000فارس ناصر فواز الخصاونهوكيل متقاعد682297478

15000ابراهيم محمد خليف اللصاصمهوكيل متقاعد683297480

15000اياد احمد عبد السالم خضروكيل متقاعد684297489

15000عماد محمد مقبل المسعيدينوكيل متقاعد685297503

15000ايمن عقله منيزل حراحشهوكيل متقاعد686297504

15000خالد محمد خلف الزيدانيينوكيل متقاعد687297519

15000جبريل مصطفى عبد المهدي فريحاتوكيل متقاعد688297525






2021دفعة
شهرايار

15000عبدهللا محمد عبدهللا المومنيوكيل متقاعد689297528

15000ابراهيم موسى محمود بني عمروكيل متقاعد690297531

15000سعيد يوسف علي الزعبيوكيل متقاعد691297543

15000محمد حسن محمود شرادقهوكيل متقاعد692297555

15000محمد اسعد مسلم االسعدوكيل متقاعد693297558

15000زكريا محمد رضوان العمريوكيل متقاعد694297561

15000عمر قاسم خشم الزيودوكيل متقاعد695297569

15000وسام حمزه مسلم بني هانيوكيل متقاعد696297570

15000سمير عبدهللا صبح الجعافرهوكيل متقاعد697297573

15000عبد الرحمن عبد هللا حسان الحساسينوكيل متقاعد698297581

15000خالد عبدهللا فالح ربابعهوكيل متقاعد699297584

15000محمد علي سليمان ارقيباتوكيل متقاعد700297590

15000زياد صالح همالن الشحاحدهوكيل متقاعد701297605

15000ابراهيم عبد الكريم سعد العبد هللاوكيل متقاعد702297612

15000فهد علي فهد المومنيوكيل متقاعد703297631

15000طارق عبدهللا عياط السرحانوكيل متقاعد704297689

15000فادي عادل احمد التلوكيل متقاعد705297699

15000رائد محمد محمود السخاينهوكيل متقاعد706297710

15000ابراهيم محمد حسن شرادقهوكيل متقاعد707297716

15000عوده عبداللطيف حسين المجاليوكيل متقاعد708297721

15000علي حسن عبدالرحمن مومنيوكيل متقاعد709297733

15000محمود محمد محمود الجراحوكيل متقاعد710297736

15000عثمان حسن منصور البكاروكيل متقاعد711297759

15000احمد عطاهللا عبدهللا الشلولوكيل متقاعد712297773

15000عبدالرحمن علي عبداللطيف جراداتوكيل متقاعد713297777

15000عبدالوهاب صالح عبدالرحيم النوايسهوكيل متقاعد714297778

15000محمد عيسى رومي سليموكيل متقاعد715297782

15000اياد محمد يوسف مقابلهوكيل متقاعد716297783

15000علي محمد احمد الدياتوكيل متقاعد717297784

15000محمد حمدي مفلح الزيادنهوكيل متقاعد718297785

15000زهير محمد احمد القاللوهوكيل متقاعد719297787

15000محمود يوسف محمد بني ياسينوكيل متقاعد720297792

15000محمد فرحان صالح االبطحوكيل متقاعد721297797

15000اكريم احمد محمد الخمايسهوكيل متقاعد722297858






2021دفعة
شهرايار

15000عدنان علي عبدهللا الحوامدهوكيل متقاعد723297875

15000عبدالرحمن محمد محمود عياداتوكيل متقاعد724297876

15000نبيل عزات سالم عطيانوكيل متقاعد725297878

15000محمد شحاده سليمان الصباحوكيل متقاعد726297880

15000محمد هليل فنش البعيجوكيل متقاعد727297881

15000خالد محمد هاني محمود بردويلوكيل متقاعد728297887

15000ميسر ماجد محمد حمادنهوكيل متقاعد729297889

15000وزير عبدهللا عيد فياضوكيل متقاعد730297899

15000وليد عبدالحافظ عواد يوسف بني حسنوكيل متقاعد731297911

15000محمد اسعد محمد القرعانوكيل متقاعد732297913

15000نورس علي احمد عبيداتوكيل متقاعد733297922

15000عوده شامان سالم السرحانوكيل متقاعد734297929

15000رجاء يوسف محمد الرواجفهوكيل متقاعد735297936

15000رسمي سامح محمد الحورانيوكيل متقاعد736297937

15000خالد فالح فضا الخرشهوكيل متقاعد737297956

15000زاهر احمد محمد النمراتوكيل متقاعد738297959

15000طارق احمد محمد النمراتوكيل متقاعد739297960

15000فراس عريف العارف براهمهوكيل متقاعد740297961

15000ايمن محمود شريف العزاموكيل متقاعد741297962

15000نوح احمد عبدالقادر العنانزهوكيل متقاعد742297971

15000عادل امين حسين غزالوكيل متقاعد743297973

15000عماد نايف عبدهللا بني سلمانوكيل متقاعد744297976

15000هالل زيدان محمد السميرانوكيل متقاعد745298000

15000محمد حسين سليمان ابو عنابوكيل متقاعد746298025

15000محمد احمد خليل الشطيوكيل متقاعد747298233

15000احمد خلف عواد الشطيوكيل متقاعد748298235

15000سمير محمود محمد خليلوكيل متقاعد749298244

15000صايل عوض علي النعيماتوكيل متقاعد750298250

15000فايز سليمان محمد المساعيدوكيل متقاعد751298262

15000عادل احمد محمد الغراغيروكيل متقاعد752298277

15000فالح محمد فالح عمايرهوكيل متقاعد753298280

15000عايد عبدهللا عايد الزعبيوكيل متقاعد754298281

15000عاطف فارس نزال الشويطريهوكيل متقاعد755298288

15000كامل ابراهيم ذيب شتياتوكيل متقاعد756298299






2021دفعة
شهرايار

15000علي حمد علي المراعيهوكيل متقاعد757298300

15000سمير محمد حسين الخرفانوكيل متقاعد758298307

15000احمد عبد الرحيم مقبل محسنوكيل متقاعد759298311

15000جمال احمد عثمان النعيماتوكيل متقاعد760298313

15000جميل حسان عبدالغني القرالهوكيل متقاعد761298330

15000منيف عايد عوض ابو نويروكيل متقاعد762298336

15000وليد محمود محمد ابو الكشكوكيل متقاعد763298343

15000محمدحسن الحميد العوداتوكيل متقاعد764298345

15000حسن محمد حسين العدوانوكيل متقاعد765298354

15000طلعت نمر موسى التالويوكيل متقاعد766298375

15000محمد عجاج طعمه القضاهوكيل متقاعد767298376

15000سالم محمد عامر النعيماتوكيل متقاعد768298379

15000سالمه خلف عريق بخيتوكيل متقاعد769298385

15000اسامه خالد منصور بكاروكيل متقاعد770298387

15000سليمان ضامن سليمان المراحلهوكيل متقاعد771298392

15000ابراهيم علي امكازي الخوالدهوكيل متقاعد772298393

15000جهاد عليان عبدالكريم ابودامسوكيل متقاعد773298394

15000حمد محمود عبد هللا فريحاتوكيل متقاعد774298395

15000محمد علي خلف الخشمانوكيل متقاعد775298405

15000عبد الكريم احمد حسن العموريوكيل متقاعد776298411

15000جهاد سليمان علي المواليوكيل متقاعد777298425

15000علي عبد هللا احمد ابراهيموكيل متقاعد778298429

15000مؤيد ابراهيم سليمان الزعبيوكيل متقاعد779298450

15000محمد عوده خالد البريوكيل متقاعد780298455

15000وائل محمد احمد الشبولوكيل متقاعد781298464

15000جيهان قاسم محمدوكيل متقاعد782298503

15000محمد احمد عبدالسالم السبولوكيل متقاعد783298504

15000ابراهيم محمدامين عقيل هناندهوكيل متقاعد784298507

15000تيسير عبد الجليل عايد الزيودوكيل متقاعد785298549

15000جميل عبد هللا القضيان العلوانوكيل متقاعد786298563

15000 قاسم احمد طالب دقامسهوكيل متقاعد787298565

15000موسى عيسى سعود العبيداتوكيل متقاعد788298572

15000عمران محمد حسين ابوعامروكيل متقاعد789298580

15000جعفر احمد محمد بني ياسينوكيل متقاعد790298593






2021دفعة
شهرايار

15000خليفه حسن خليفه  قعدانوكيل متقاعد791298598

15000ايمن مخلد عبد الهادي المساعفهوكيل متقاعد792298604

15000عيسى عقله محمد العبدالالتوكيل متقاعد793298614

15000رائد صالح سالمه الوحوشوكيل متقاعد794298623

15000يوسف سليمان قبالن الخوالدهوكيل متقاعد795298625

15000حسن صالح محمد الشحاداتوكيل متقاعد796298635

15000عليان هالل سليمان الزعبيوكيل متقاعد797298643

15000طارق الفي رثعان العاصموكيل متقاعد798298644

15000ناصر حامد مسلم الحجيلهوكيل متقاعد799298647

15000عايش مسلم علي الفقهاءوكيل متقاعد800298662

15000زياد محمد عبد الكريم كلوبوكيل متقاعد801298674

15000محمد كامل خليل اللطايفهوكيل متقاعد802298683

15000احمد عبدهللا محمد العمايرهوكيل متقاعد803298689

15000عبدالكريم عيد جلوي السرحانوكيل متقاعد804298712

15000محمد حسين احمد غوانمهوكيل متقاعد805298714

15000فؤاد محمد كريم الزغولوكيل متقاعد806298720

15000جهاد سليمان محمود بني عبدالغنيوكيل متقاعد807298722

15000عبدالحفيظ عدنان محمد خطايبهوكيل متقاعد808298743

15000محمد علي فنيخر الجبوروكيل متقاعد809298776

15000محمد احمد محمد دراوشهوكيل متقاعد810298779

15000طاهر سالمه حمود المعايطهوكيل متقاعد811298791

15000خالد محمد صبيح العقرباويوكيل متقاعد812298798

15000حسن عبد الكريم محمد الشرابوكيل متقاعد813298806

15000حمد هللا عبد الحافظ الرفه المناصيروكيل متقاعد814298816

15000طايل سالمه عبد هللا الزواهرهوكيل متقاعد815298829

15000مرزوق احمد محمد الدعجهوكيل متقاعد816298830

15000انور محمود علي السميراتوكيل متقاعد817298834

15000محمد عارف سالم الشرمانوكيل متقاعد818298836

15000فرج محمد عنبر بني خالدوكيل متقاعد819298849

15000مشعل علي عبدالرحمن العزاموكيل متقاعد820298864

15000صالح عبد هللا عبد الرحيم الطراونهوكيل متقاعد821298867

15000محمد خلف احمد بني احمدوكيل متقاعد822298868

15000صالح خلف محمد ارشيداتوكيل متقاعد823298892

15000انور سالم سليمان خرفانوكيل متقاعد824298895






2021دفعة
شهرايار

15000ظاهر خليل عبدهللا العمريوكيل متقاعد825298902

15000زياد هارون علي الطورهوكيل متقاعد826298908

15000صامد سليمان ذيبان الزواهرهوكيل متقاعد827298915

15000زيد علي ابراهيم ربابعهوكيل متقاعد828298937

15000مراد منصور حسن ابودامسوكيل متقاعد829298948

15000علي محمود حسن البواطيوكيل متقاعد830304789

15000ميالد سليمان علي الزعبيوكيل متقاعد831306595

15000راتب محمود مطلق البالونهوكيل متقاعد832311851

15000ايمن احمد عبدهللا ياغيوكيل متقاعد833311916

15000عايد عبدالكريم عايد محارمهوكيل متقاعد834325731

15000خالد سليمان فنيخر السرحانيوكيل متقاعد835325732

15000علي سليمان عيد المساعيدوكيل متقاعد836325735

15000محمد نمر عواد الشرفاتوكيل متقاعد837325743

15000محمد ثاني محمد القضاهوكيل متقاعد838325767

15000نوفل خلف سلمان الرجيالتوكيل متقاعد839325779

15000فالح علي محمد الرباقين متقاعد1/رقيب840267552

15000فراس علي حمدان محمد متقاعد1/رقيب841286205

15000رياض موسى جمعه بعيرات متقاعد1/رقيب842289258

15000عزالدين محمد رضوان المومني متقاعد1/رقيب843295981

15000علي عوده الطرفي المراعيه متقاعد1/رقيب844296270

15000فارس علي خليفه الرحامنه متقاعد1/رقيب845297170

15000خلدون طاهر سليمان القويسم متقاعد1/رقيب846297297

15000عادل درغام علي العنانزه متقاعد1/رقيب847297326

15000غازي محمد عبدهللا الحنيني متقاعد1/رقيب848297330

15000محمود علي احمد الرحاحله متقاعد1/رقيب849297340

15000احمد محمد فرحان الخزاعله متقاعد1/رقيب850297347

15000غسان عبدهللا نوفل نوفل متقاعد1/رقيب851297355

15000موسى احمد موسى بني عيسى متقاعد1/رقيب852297367

15000رائد عبد السالم عوده هللا ا لنجيدين متقاعد1/رقيب853297370

15000نواف منصور الفارس العجارمه متقاعد1/رقيب854297384

15000عمر محمد محمود الربع متقاعد1/رقيب855297385

15000عمر علي صالح قلسم متقاعد1/رقيب856297402

15000علي مفلح مصلح الزغول متقاعد1/رقيب857297409

15000نورالدين سالم عبدالرحمن السوالمه متقاعد1/رقيب858297430






2021دفعة
شهرايار

15000فادي علي السعد العوده متقاعد1/رقيب859297437

15000محمد فهمي عودة هللا الجناديه متقاعد1/رقيب860297439

15000محمد عبدالرحمن سالمه مستريحي متقاعد1/رقيب861297441

15000خيرهللا محمود موسى الخزاعله متقاعد1/رقيب862297443

15000مراد فالح كايد عبابنه متقاعد1/رقيب863297452

15000فارس تركي محمود دقامسه متقاعد1/رقيب864297460

15000ركان شاهر احمد بني مفرج متقاعد1/رقيب865297465

15000اياد خليفة عبدهللا الرفاعي متقاعد1/رقيب866297475

15000موسى مفلح فالح السرهيد متقاعد1/رقيب867297495

15000معمر فليح شتيوي الكميان متقاعد1/رقيب868297542

15000مهدي فهد خلف النعيمات متقاعد1/رقيب869297549

15000مالك احمد محمد عمري متقاعد1/رقيب870297560

15000مالك محمد سعد الحمران متقاعد1/رقيب871297577

15000محمود سالم عبد القادر مقابله متقاعد1/رقيب872297599

15000فهد هاني محمد العنانبه متقاعد1/رقيب873297609

15000محمد رضوان محمود الدرابسه متقاعد1/رقيب874297610

15000محمد جمعه حسين الدالبيح متقاعد1/رقيب875297617

15000محمود موسى محمود طوالبة متقاعد1/رقيب876297620

15000احمد محمد سليم الزيود متقاعد1/رقيب877297632

15000طالل عبد الحميد مذيب متقاعد1/رقيب878297646

15000هيثم علي يوسف المرايحه متقاعد1/رقيب879297654

15000كفاح احمد موسى القرعان متقاعد1/رقيب880297667

15000عبد هللا فالح قبيل السرحان متقاعد1/رقيب881297704

15000صالح نايف خليف شالش متقاعد1/رقيب882297705

15000هشام محمد سالم مهيدات متقاعد1/رقيب883297714

15000طارق صالح محمد المعابره متقاعد1/رقيب884297720

15000ايمن عيد عبد الرحيم الكفارنه متقاعد1/رقيب885297724

15000جهاد محمد احمد سالمه متقاعد1/رقيب886297725

15000عمر احمد مكيد البكار متقاعد1/رقيب887297727

15000هايل ضيف هللا مصلح الدهامشه متقاعد1/رقيب888297758

15000سلمان محمد كامل العرود متقاعد1/رقيب889297766

15000كايد احمود محمد الغراغير متقاعد1/رقيب890297769

15000سفيان محمد زكي احمد بني مفرج متقاعد1/رقيب891297770

15000هارون سالم عيد المراعيه متقاعد1/رقيب892297771






2021دفعة
شهرايار

15000منير عقله مصلح البطاينه متقاعد1/رقيب893297772

15000هاني سليمان محمد الهودي متقاعد1/رقيب894297780

15000حازم عبد الحليم احمد غزوي متقاعد1/رقيب895297838

15000ماهر حسين مفلح الرواحنه متقاعد1/رقيب896297851

15000محمد احمد امكازي الخوالده متقاعد1/رقيب897297861

15000موسى عودةهللا حمدان الجناديه متقاعد1/رقيب898297869

15000فتحي ياسين سالم المحادين متقاعد1/رقيب899297872

15000محمود عقله حسن حماشا متقاعد1/رقيب900297893

15000خالد عبدالرزاق محمد الرمامنه متقاعد1/رقيب901297949

15000رافت اسحق خلف المعايطه متقاعد1/رقيب902297950

15000محمد يوسف حسن هويدي متقاعد1/رقيب903297972

15000وائل بشير عيسى الوريكات متقاعد1/رقيب904297987

15000محمد غازي ناصر رمضان متقاعد1/رقيب905298013

15000محمد عيد عواد الحراحشه متقاعد1/رقيب906298014

15000عبد الباسط شحاده حسين ربابعه متقاعد1/رقيب907298020

15000وائل دوله شحاده رمضان متقاعد1/رقيب908298022

15000سعيد صالح السعيد الغرايبه متقاعد1/رقيب909298266

15000ايمن حسين ثلجي الدحيات متقاعد1/رقيب910298279

15000الفي صياح عبدهللا الطواهيه متقاعد1/رقيب911298283

15000ياسين احمد علي الدقور متقاعد1/رقيب912298422

15000ابراهيم علي اسعود الرواشده متقاعد1/رقيب913298424

15000بسام سالمه محمد الجرابعه متقاعد1/رقيب914298436

15000محمد حسين احمد طوالبه متقاعد1/رقيب915298441

15000محمود محمد االحمد الضامن متقاعد1/رقيب916298452

15000عجاج ابراهيم علي قبالن متقاعد1/رقيب917298463

15000رفاعي حسن مصطفى عياصره متقاعد1/رقيب918298468

15000محمد سليمان سعيد متقاعد1/رقيب919298525

15000عادل احمد علي الدقور متقاعد1/رقيب920298537

15000علي بدر  يوسف السليتي متقاعد1/رقيب921298552

15000عبدالكريم بشير ثاني الكور متقاعد1/رقيب922298553

15000ميالد امين عواد شطناوي متقاعد1/رقيب923298570

15000عبد الرحمن محمد مصطفى الشويات متقاعد1/رقيب924298618

15000عادل حمزه سعود الربيع متقاعد1/رقيب925298642

15000سالم احمد محمد العرود متقاعد1/رقيب926298661






2021دفعة
شهرايار

15000رمزي احمد سليم عبداوي متقاعد1/رقيب927298664

15000ظاهر محمد مكازي الخوالده متقاعد1/رقيب928298669

15000محمد مصطفى محمد العرود متقاعد1/رقيب929298684

15000محمد عبد الكريم محمود رشدان متقاعد1/رقيب930298711

15000محمد علي محمد مستريحي متقاعد1/رقيب931298716

15000ايمن خليل سالمه السوالقه متقاعد1/رقيب932298741

15000يوسف علي موسى ابراهيم متقاعد1/رقيب933298744

15000حسن حمدي محمود الصغيرين متقاعد1/رقيب934298752

15000تحسين محمود حسن عالونه متقاعد1/رقيب935298766

15000عاطف مدهللا عبدالرحيم الجالودي متقاعد1/رقيب936298778

15000عيسى خليفه عبد الرحمن المعجل متقاعد1/رقيب937298817

15000طالب محمد مطر العدينات متقاعد1/رقيب938298822

15000محمد عبود محمد العناعزه متقاعد1/رقيب939298823

15000محمد عبدالعزيز محمد غزالن متقاعد1/رقيب940298837

15000عبدالفتاح عبدهللا قويطين العزام متقاعد1/رقيب941298840

15000محمود عقله ذيب الصخور متقاعد1/رقيب942298842

15000محمد رجا ابراهيم عدوان متقاعد1/رقيب943298857

15000عبد الباسط محمد سليم الرياحنه متقاعد1/رقيب944298858

15000ايمن محمود محمد الشويطر متقاعد1/رقيب945298860

15000مرشد سليمان مرشد الرياحنه متقاعد1/رقيب946298865

15000نزار فايق عبداللطيف الدرهلي متقاعد1/رقيب947298866

15000علي عبدهللا احمدالعمري متقاعد1/رقيب948298871

15000رياض احمد سليم الرياحنه متقاعد1/رقيب949298873

15000الحميدي سنجار خلف عنزه متقاعد1/رقيب950298912

15000عاطف محمد حسين العنانزه متقاعد1/رقيب951298914

15000خالد عطيه عوض النعيمي متقاعد1/رقيب952298939

15000علي سالم محمد الغيالين متقاعد1/رقيب953298941

15000طايل خليل خلف العمير متقاعد1/رقيب954298950

15000مظهر عيد محمود رمامنه متقاعد1/رقيب955298960

15000علي ذيب علي النعيمي متقاعد1/رقيب956309851

15000خالد احمد جابر المراعبهرقيب متقاعد9577745

15000احمد موسى جبر الهصيصرقيب متقاعد95841463

15000محمد صالح علي الحوارنهرقيب متقاعد95941633

15000محمود عيسى فرحان دلكيرقيب متقاعد960164452






2021دفعة
شهرايار

15000نبيل شحاده سليمان الشرعرقيب متقاعد961297280

15000عودة ابراهيم احمد الزواهرهرقيب متقاعد962297398

15000عبد هللا خلف منصوررقيب متقاعد963297401

15000محمد عوض خالد مزاهرهرقيب متقاعد964297446

15000عبدالمنعم احمد سالم عودهرقيب متقاعد965297463

15000محمد عبدالفتاح نهار الحجاجرقيب متقاعد966297566

15000احمد حسن احمد غضيانرقيب متقاعد967297596

15000محبوب محمد حسن العنانزهرقيب متقاعد968297637

15000باسم محمد احمد رمضانرقيب متقاعد969297708

15000علي اسماعيل شاتي العصويرقيب متقاعد970297912

15000ابراهيم احمد صالحرقيب متقاعد971298026

15000محمد عبد الكريم محمد الخراشقهرقيب متقاعد972298306

15000زياد خلف ارشيد العظاماترقيب متقاعد973298308

15000رافع علي قبالن الحروبرقيب متقاعد974298351

15000حمدان محمد سليم رواشدهرقيب متقاعد975298445

15000حسن محمد حسن خطاطبهرقيب متقاعد976298447

15000مصعب ضيف هللا احمد محاسنهرقيب متقاعد977298634

15000حسن حمدان حسنرقيب متقاعد978298649

15000مطلب عبدالعزيز فاضل الخمايسهرقيب متقاعد979298668

15000لؤي سلطان ضيف هللا الفاضلرقيب متقاعد980298686

15000فادي حامد عناد الخوالدهرقيب متقاعد981298750

15000وائل يوسف عبد المجيد الهياجنهرقيب متقاعد982311286

15000يسرى محمد سلمان المشاقبهعريف متقاعد983284010

15000رائده ذياب حمد المومنيعريف متقاعد984284755

15000الهام احمد محمد معتوقعريف متقاعد985285017

15000اسماء سعيد طرجم ظفيرعريف متقاعد986312775

15000عزيز احمد عبدهللا الرحامنهعريف متقاعد987289340

15000اسامه محمد احمد الخطاطبهعريف متقاعد988297304

15000احمد فوزي سليم مطرعريف متقاعد989297368

15000نائل محمد احمد معايرهعريف متقاعد990297602

15000عماد عبدالرحمن محمد ابو اصليحعريف متقاعد991297643

15000محمد بدر حسن العزامعريف متقاعد992297723

15000طالل عبد علي الغانمعريف متقاعد993297877

15000ثائر احمد محمد طاهاتعريف متقاعد994297924






2021دفعة
شهرايار

15000ثروت مثقال محمود قرعانعريف متقاعد995297957

15000قاسم سالم احمد حتملعريف متقاعد996298236

15000محمد عبد الكريم سالم الغنميينعريف متقاعد997298443

15000خالد داود احمد شطناويعريف متقاعد998298588

15000سليمان شبلي حميد الشخابنهعريف متقاعد999298748

15000محي الدين خليفه علي بني يا سينجندي متقاعد1000297579


