
قيمة القرضاالســــــــمالرتبـــةالرقــــمالتسلسل
15000محمد عبد المجيد موسى الوريكاتعقيد متقاعد15466

15000حتمل حمد نايف الخريشاعقيد متقاعد239447

15000سناء احمد علي الشماليعقيد متقاعد344714

15000ياسر طالب راجي الخزاعلهمقدم متقاعد45479

15000بسما عيسى ابراهيم مضاعينمقدم متقاعد544722

15000منال عبد الرحيم موسى الطراونهرائد  متقاعد651230

15000امين عبدالكريم شتيان البدوررائد  متقاعد712158

15000ايمان محمود محمد العمايرهرائد  متقاعد842527

15000احمد حسين سالمه القيسيرائد  متقاعد943820

15000تركيه جمعه حسن مصلحرائد  متقاعد1044723

15000نبال سليم علي العالونهرائد  متقاعد1144727

15000جمال عبدهللا عوض خزاعلهرائد  متقاعد1245007

15000ختام نمر عبد الرحمن حويلرائد  متقاعد1345478

15000مرام ابراهيم جديع ابو عميرهرائد  متقاعد1447896

15000يسرى محمود عبيدهللا الخطاطبهرائد  متقاعد1547899

15000وفاء صالح موسى جراداترائد  متقاعد1647900

15000ازدهار عبدالغني موسى البزلميطرائد  متقاعد1747902

15000رانيا راضي عيسى الريحانيرائد  متقاعد1847915

15000امل فتحي حسن ابو عبيدرائد  متقاعد1947917

15000روال عوض عمر الرمحيرائد  متقاعد2047919

15000تغريد عبد ربه عودة هللا الفالحرائد  متقاعد2147943

15000فارس ناصر صالح اللوبانيرائد  متقاعد2248905

15000محمود سالمة محمد منيزلرائد  متقاعد2348937

15000سهيل محمد عطوي المواجدهرائد  متقاعد2449005

15000ابراهيم فالح محمد بني سالمةرائد  متقاعد2549399

15000قاسم محمد فريد طالفحهرائد  متقاعد2649401

15000ناصر سعد سالم الخرابشهرائد  متقاعد2749559

15000بسام محمود احمد الضموررائد  متقاعد2850208

15000عبير عبد الفتاح اليوسف الفواعيررائد  متقاعد2950225

15000منال حسين جميل السيايدهرائد  متقاعد3051150

15000خالد عبد الحفيظ ناجي بطاينهرائد  متقاعد3151154

15000اسامه سليمان ارشد التالحمهرائد  متقاعد3251157

15000عبد هللا محمد صالح بواعنهرائد  متقاعد3351161

15000راتب حسن عايد الخوالدهرائد  متقاعد3451219

15000حسن عبد الفتاح محمود سباحرائد  متقاعد3551347

15000محمد موسى علي الخوالدهرائد  متقاعد3651397

15000غاصب عثمان ناجي عناقرهرائد  متقاعد3751428

بسم هللا الرحمن الرحيم
يتعلــق بصنـدوق االسكــان العسكــــري (547)اعــالن رقــم 

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

وضباط الصف واالفراد المذكورين تالياً قد دنت اقدميتهم للحصول على قرض من صندوق االسكان العسكــــــــــري

وسيتم تحويل قيمة قرض االسكان الى بنك صفوه االسالمي  لمتابعة الموقع االلكتروني للقوات  المسلحه االردنيـــــه 

.                            وموقع مديرية مؤسسه االسكان العسكريه لمعرفه االسماء المستحقين 



15000عمر محمد صبرى خلف بني عمررائد  متقاعد3851500

15000عمر ابراهيم محمد الخطاطبهرائد  متقاعد3951905

15000اشرف محمد عبدهللا الرباعيرائد  متقاعد4051928

15000سامي خليفه محمد الدالبيحرائد  متقاعد4151933

15000محمد عوض سعيد ابو زيدرائد  متقاعد4252470

15000عمر محمود عبدهللا بني دوميرائد  متقاعد4352512

15000محمد ابراهيم محمد جوارنهرائد  متقاعد4452572

15000محمود خالد ابراهيم فريوانرائد  متقاعد4552581

15000مفلح عوده عواد الدليجمرائد  متقاعد4653163

15000عادل عليان عبد النبي ابو صنوبرنقيب متقاعد4720206

15000محمودابراهيم حمد السرحاننقيب متقاعد4845137

15000زين محمد عبد الرحمن اللوزينقيب متقاعد4946284

15000مروان رستم كامل علينقيب متقاعد5046501

15000سالم يوسف قاسم الزعبينقيب متقاعد5146891

15000احمد سليمان محمد العمورنقيب متقاعد5246892

15000فدوى مصطفى محمد الغوانمنقيب متقاعد5347907

15000محمد علي حسن العمايرهنقيب متقاعد5448940

15000نايل رزق عوض الفاخرينقيب متقاعد5548991

15000نضال نايف عبدالقادر الطروانهنقيب متقاعد5649494

15000ابراهيم حسن مفضي الخوالدهنقيب متقاعد5749513

15000عمر حمد جويعد الزيودنقيب متقاعد5849578

15000جهاد عدنان احمد العلينقيب متقاعد5950246

15000قاسم محمد علي ربابعهنقيب متقاعد6050758

15000سعيد عبدالفتاح فاضي العالويننقيب متقاعد6150819

15000علي ذيب سعد العمرينقيب متقاعد6251146

15000وفاء محمود خليل ابو سليماننقيب متقاعد6351149

15000بشار سعيد نهار الجهامنهنقيب متقاعد6451153

15000ظاهر نورس ظاهر الزيداننقيب متقاعد6551206

15000هاني عايد خالد الحمودنقيب متقاعد6651216

15000نوفه جميل محمد المراجيننقيب متقاعد6751222

15000عبدالرحمن شبلي صفوق المجالينقيب متقاعد6851404

15000سامي خالد محسن الكفاويننقيب متقاعد6951410

15000رنده عطيه  مطير عبد هللانقيب متقاعد7051417

15000محمد عبد القادر محمد الرواشدهنقيب متقاعد7151467

15000مروان محمد ياسين الهياجنهنقيب متقاعد7251480

15000وصفي طالق محمد الهباهبهنقيب متقاعد7351482

15000جهاد محمد علي حوامدهنقيب متقاعد7451485

15000وصفي كريم احمد الزعبينقيب متقاعد7551886

15000صفوان خليل سالم الختاتنهنقيب متقاعد7651906

15000احمد ابراهيم محمود البرينقيب متقاعد7751931

15000هشام فالح عليان الحسننقيب متقاعد7851934

15000محمد محمود مصطفى ابورماننقيب متقاعد7951945

15000جبرين فالح حسن النعيماتنقيب متقاعد8052378

15000عواد محمود صالح اخرسنقيب متقاعد8152460

15000ناصر احمد موسى نمارنهنقيب متقاعد8252486



15000جيهان جميل محمد ابو جماعهنقيب متقاعد8352539

15000فهيم ذياب عيد مزاهرهنقيب متقاعد8452560

15000اسماء علي عايش بني عيسىنقيب متقاعد8552580

15000احمد ابراهيم مصطفى الشرماننقيب متقاعد8652937

15000ماهر عبدالمعطي نعمان حسونهنقيب متقاعد8753125

15000حسن احمد ملحاق الحميداننقيب متقاعد8853144

15000محمد خليل عبد الرحمن الخشماننقيب متقاعد8953854

15000محمد علي شريعه البيايضهنقيب متقاعد9053888

15000عواد كميان عواد العيسىنقيب متقاعد9153930

15000احمد حسن احمد الدهوننقيب متقاعد9254365

15000وائل محمد عبد الحافظ الحجاجنقيب متقاعد9354453

15000خالد احمد علي الشلولنقيب متقاعد9454476

15000محمد حمد محمد النعيمينقيب متقاعد9554546

15000عادل محمود محمد الزعبينقيب متقاعد9654565

15000علي عبد الحميد حسين الصرايرهنقيب متقاعد9754582

15000بالل سليمان صالح ربايعةنقيب متقاعد9854591

15000محمود محمد مصطفى الفواعيرنقيب متقاعد9954593

15000محمد حامد عليان الخوالدهنقيب متقاعد10054664

15000عيسى امين محمد النوايسهنقيب متقاعد10154667

15000فارس حسين خلف الفقهاءنقيب متقاعد10254676

15000عيسى محمد حسين القطاونهنقيب متقاعد10354991

15000محمد علي سرور عنيزاتنقيب متقاعد10455053

15000محمد ارشيد محمد الحاليبهنقيب متقاعد10555295

15000عدنان محمد يوسف عبيداتنقيب متقاعد10655312

15000عاطف صالح عطيه السعودنقيب متقاعد10755325

15000علي عايض عقله الدراوشهنقيب متقاعد10855337

15000عبد ربه عادل عبد ربه الجوازنهنقيب متقاعد10955359

15000محمد مصطفى صالح جوارنهنقيب متقاعد11055360

15000ابراهيم علي صياح الشعيباتنقيب متقاعد11155365

15000احمد مصطفي فالح الرزاقيننقيب متقاعد11256294

15000احمد محمد سعيد العمرينقيب متقاعد11356303

15000احمد مصطفى احمد خطاطبهنقيب متقاعد11456401

15000علي احمد محمد النعامنهنقيب متقاعد11556674

15000محمود عوده محمود المعجلنقيب متقاعد11657058

15000ايمن فالح سالم التميمينقيب متقاعد11757146

15000طحان مشرف هدهود البرينقيب متقاعد11858037

15000محمود احمد عبد هللا عموشنقيب متقاعد11958063

15000ضيف هللا مصلح خميس الغبيننقيب متقاعد12058065

15000طايع سالمه حامد الخوالدهنقيب متقاعد12158073

15000وصفي رجا هللا سالم الصعوبنقيب متقاعد12258104

15000محمود سليم محمد هناندهنقيب متقاعد12358111

15000ناصر محمود حسين الفاعورنقيب متقاعد12458150

15000اسامه يوسف عبد العطيشنقيب متقاعد12558173

15000انور محمد عوض الليموننقيب متقاعد12658362

15000احمد زيد عبدهللا زيد الكيالني متقاعد1/مالزم127471



15000لطف سليمان الحاج مطلب القرعان متقاعد1/مالزم128501

15000غسان احمد عبدالكريم الفليح متقاعد1/مالزم129502

15000رائد خالد تيم العودات متقاعد1/مالزم130509

15000مصبح احمد عبدون الضرابعه متقاعد1/مالزم131511

15000بسام عبد الجليل عبد الرحمن الحساميه متقاعد1/مالزم132513

15000عيسى شفيق عوض النوايسه متقاعد1/مالزم133575

15000رائد عقله حمدان الخزاعله متقاعد1/مالزم134594

15000احمد عطيه احمد بديوي متقاعد1/مالزم135596

15000نضال احمد حسن غرابلي متقاعد1/مالزم136604

15000هايل صقر عمير الحامد متقاعد1/مالزم137606

15000وصفي غازي عوض التبيني متقاعد1/مالزم138609

15000فيصل ناصر احمد الرومي متقاعد1/مالزم139622

15000عماد ابراهيم اسماعيل النعانعه متقاعد1/مالزم140624

15000عدنان محمود احمد شطناوي متقاعد1/مالزم141626

15000باسم ابراهيم محمد العبادي متقاعد1/مالزم142628

15000طالل محمد احمد بني حمد متقاعد1/مالزم143630

15000طارق محمد عربي محمد المراشده متقاعد1/مالزم144636

15000زيد محمود موسى الفياض متقاعد1/مالزم145638

15000عمر علي سالم النعيمات متقاعد1/مالزم146642

15000عبدالباسط محمد علي المقداد متقاعد1/مالزم147644

15000احمد محمد سليمان الجرابعه متقاعد1/مالزم148652

15000صياح عيد هرموش السوالمه متقاعد1/مالزم149660

15000سالم سليم ودعان الكوره متقاعد1/مالزم150661

15000ابراهيم احمد سالم المحافظه متقاعد1/مالزم151741

15000محمد سعدي محمد داود متقاعد1/مالزم152743

15000احمد مرشد ارشيد النواصره متقاعد1/مالزم153764

15000تيسير سليمان ذيب الحساميه متقاعد1/مالزم154765

15000مازن بشر يوسف الجالودي متقاعد1/مالزم155767

15000محمد عبد القادر عبد الرحمن المهيرات متقاعد1/مالزم156768

15000عبدهللا عايد عبدهللا المراعبه متقاعد1/مالزم157769

15000نضال محمد عبدالكريم المجالي متقاعد1/مالزم158774

15000غازي جازع رضا الرشيد متقاعد1/مالزم159778

15000عارف عليان مفلح الغريب متقاعد1/مالزم160779

15000احمد محمد عبدهللا المراشده متقاعد1/مالزم161780

15000عادل عبدالفتاح عبدالرحمن العناسوه متقاعد1/مالزم162781

15000زياد صالح جدي الكسيبه متقاعد1/مالزم163782

15000يوسف محمود سالم ابو ريشه متقاعد1/مالزم164787

15000فراس محمد عبد هللا الدبيس متقاعد1/مالزم165811

15000احمد حسن علي العوكر متقاعد1/مالزم166813

15000يحيى كريم حميد الجعافره متقاعد1/مالزم167815

15000ابراهيم عزالدين احمد الخطيب متقاعد1/مالزم168828

15000يوسف رضوان كايد السعود متقاعد1/مالزم169835

15000خلف عواد كامل الرياحي متقاعد1/مالزم1701011

15000سهيل سليم احمد محاسنه متقاعد1/مالزم1711027

15000محمد خالد عبدالرحيم قديسات متقاعد1/مالزم1721035



15000زايد نوفان عبد الرحمن الصالحين متقاعد1/مالزم1732575

15000منير عبدالرحمن سليمان ابو طالب متقاعد1/مالزم1742621

15000راكان صالح عبد هللا العجاومه متقاعد1/مالزم1752978

15000امل حسين عبدالحميد ابو زيدان متقاعد1/مالزم1769994

15000محمد عايد راشد خوالده متقاعد1/مالزم17711521

15000باسم محمد سليم المحادين متقاعد1/مالزم17811544

15000مازن عبدالفتاح مصطفى النسور متقاعد1/مالزم17911549

15000سمير محمود نهار نمر متقاعد1/مالزم18011970

15000شاكر حسن ماضي الرواشدة متقاعد1/مالزم18112315

15000رياض داود محمدخير الغانم متقاعد1/مالزم18212640

15000سمير محمد عدنان احمد بدير متقاعد1/مالزم18312642

15000زيد احمد سعود السليحات متقاعد1/مالزم18413190

15000يوسف عبدالهادي عايد الخاليله متقاعد1/مالزم18513196

15000جابر عليان حمد العبدهللا متقاعد1/مالزم18613201

15000خالد صقر عبدالمطلب العكايله متقاعد1/مالزم18713210

15000خلدون حمدهللا يوسف الحياري متقاعد1/مالزم18813214

15000عطوه ناصر سالمه عبيد متقاعد1/مالزم18913347

15000محمد محمود يوسف ابراهيم متقاعد1/مالزم19013351

15000يحيى محمد فياض ابو رمان متقاعد1/مالزم19113359

15000عبد محمود عبدالقادر المصري متقاعد1/مالزم19213366

15000نايل سهو نصار الناصر متقاعد1/مالزم19313633

15000هاني محمد علي الجريان متقاعد1/مالزم19413635

15000فرج خلف رزيق السليم متقاعد1/مالزم19513638

15000عبدالرزاق عبده صياح المساعيد متقاعد1/مالزم19613642

15000مجحم تركي عارف الخربشه متقاعد1/مالزم19713643

15000امجد متعب صبحي الشياب متقاعد1/مالزم19813689

15000المنتصر باهلل حسين احمد ابورمان متقاعد1/مالزم19913692

15000فواد عمر مسلم الحباشنه متقاعد1/مالزم20013693

15000عبدهللا محمود جابر الخزاعله متقاعد1/مالزم20113699

15000خالد محمد حسن الجريري متقاعد1/مالزم20213702

15000حسن فهد عواد الرديني متقاعد1/مالزم20313708

15000عبدهللا فريج سليمان الزالبيه متقاعد1/مالزم20413710

15000غالب محمد عجاج الهبارنه متقاعد1/مالزم20513712

15000روضه ابراهيم علي هديب متقاعد1/مالزم20613748

15000غاده صالح يوسف الصرايره متقاعد1/مالزم20713749

15000خالده عوض خلف الصرايره متقاعد1/مالزم20813750

15000عاهده عبدالمسيح عيسى الزريقات متقاعد1/مالزم20913753

15000محمد عطاهللا حسن الضمور متقاعد1/مالزم21013853

15000محمد رشدي احمد السراحين متقاعد1/مالزم21113854

15000رزق هللا مفلح هزيم عليق متقاعد1/مالزم21213855

15000هاني خميس مشوح الشرفات متقاعد1/مالزم21313857

15000هيثم احمد علي البدور متقاعد1/مالزم21413866

15000موفق سفاح علي الهدبان متقاعد1/مالزم21513868

15000خالد نعيم مصطفى عمايره متقاعد1/مالزم21613875

15000عبد هللا محمد فالح العمري متقاعد1/مالزم21713877



15000باسم عبدالمهدي يوسف القراله متقاعد1/مالزم21813878

15000محمود علي سليم المومني متقاعد1/مالزم21913883

15000سميح عبد احمد الوكيل متقاعد1/مالزم22013888

15000خالد عطاهللا حمد الحنايفه متقاعد1/مالزم22113897

15000سامي عبد الرحمن مناور اللصاصمه متقاعد1/مالزم22213902

15000عبدهللا محمد الفي الزيادنه متقاعد1/مالزم22313904

15000شريف عبدربه عوده المساعيد متقاعد1/مالزم22414024

15000نعيم مفلح سالم الحميديين متقاعد1/مالزم22514028

15000فؤاد محمود احمد عوض متقاعد1/مالزم22614048

15000محمد نايف خلف الشديفات متقاعد1/مالزم22714055

15000احمد خلف مسلم العينات متقاعد1/مالزم22814071

15000حسين احمد سليم العلي متقاعد1/مالزم22914088

15000موسى زيد مفلح الجراح متقاعد1/مالزم23014094

15000سائد عبدالكريم محمد عياش متقاعد1/مالزم23114143

15000باسم عادل خالد خصاونه متقاعد1/مالزم23214144

15000منذر راشد فضيل النجداوي متقاعد1/مالزم23314145

15000محمد عوده سالمه القطاونه متقاعد1/مالزم23414146

15000اسامه محمد حسن بني خالد متقاعد1/مالزم23514156

15000مشهور سليم ذوقان الحماد متقاعد1/مالزم23614157

15000هايل سليم مفلح الدعجان متقاعد1/مالزم23714158

15000عبدالحكيم بدر ركاد بني خالد متقاعد1/مالزم23814160

15000انور علي متروك الحردان متقاعد1/مالزم23914162

15000خليل مشوح محمد الشرفات متقاعد1/مالزم24014165

15000رائد مناع ذياب الدحيم متقاعد1/مالزم24114169

15000خلف مناحي ودي العيسى متقاعد1/مالزم24214173

15000طاهر بكر ادم حجازي متقاعد1/مالزم24314174

15000محمد مطلق عيد الحويان متقاعد1/مالزم24414177

15000فواز اشقيان سلمان السحالين متقاعد1/مالزم24514182

15000محمد خليف مسلم العينات متقاعد1/مالزم24614208

15000مجدي عبدالحميد عبدالحميد الركابات متقاعد1/مالزم24714269

15000مصطفى محمد عقله الدالبيح متقاعد1/مالزم24814463

15000علي غانم هزاع الحوامده متقاعد1/مالزم24914465

15000احمد حسن محمد الهمالن متقاعد1/مالزم25014530

15000سامي محمد ضيف هللا مكاحله متقاعد1/مالزم25114532

15000فيصل حسين يوسف الحسين متقاعد1/مالزم25214534

15000خالد عبيدهللا الفي العجارمه متقاعد1/مالزم25314604

15000هشام محمود ناصر تليالن متقاعد1/مالزم25414607

15000ايوب احمد سليمان ابوراس متقاعد1/مالزم25514609

15000محمد رفعت محمد الحيت متقاعد1/مالزم25614617

15000عبد الهادي عبدهللا عبدالرحيم العربيات متقاعد1/مالزم25714640

15000عبدالوهاب محمد حماد الفشيكات متقاعد1/مالزم25814649

15000عبدالفتاح سعيد حسين الزيادات متقاعد1/مالزم25914655

15000صقر جدعان مناور المرهي متقاعد1/مالزم26014656

15000قاسم محمد فتخان العنزي متقاعد1/مالزم26114658

15000فراس نويفع سويلم السرديه متقاعد1/مالزم26214661



15000علي راشد حسين بني خالد متقاعد1/مالزم26314664

15000موسى نافل عيد العواسه متقاعد1/مالزم26414665

15000باسم محمد رشراش بني خالد متقاعد1/مالزم26514667

15000خالد مرجي شمروخ الدلماز متقاعد1/مالزم26614669

15000عوض راجي دهيمان الحيا متقاعد1/مالزم26714671

15000علي غصاب حامد الدندن متقاعد1/مالزم26814675

15000بركات ضافي االسمر الفايز متقاعد1/مالزم26914676

15000فهد معيلي ضاحي السميران متقاعد1/مالزم27014677

15000خالد محمد سالم قاسم متقاعد1/مالزم27114680

15000عبد الكريم حمد عبد هللا الشرفات متقاعد1/مالزم27214685

15000عطاهللا عيفان بخيتان الشرفات متقاعد1/مالزم27314686

15000مهند ناصر زعل كوفحي متقاعد1/مالزم27414714

15000نواف رافع قفطان القاضي متقاعد1/مالزم27514719

15000نزال صالح عبد هللا شهاب متقاعد1/مالزم27614758

15000ايمن عبدالرحيم محمود الجالد متقاعد1/مالزم27714775

15000محمود محمد دوجان العمري متقاعد1/مالزم27814812

15000سالم محمد صفوق الجازي متقاعد1/مالزم27914814

15000احمد عبدهللا احمد الصغير متقاعد1/مالزم28014817

15000حاكم كريم مسلم السوارية متقاعد1/مالزم28114827

15000محمد عايد سليم متقاعد1/مالزم28214828

15000فيصل عواد سالم النصار متقاعد1/مالزم28314830

15000احمد مصطفى اسعد ابوعبيد متقاعد1/مالزم28414836

15000هشام محمد سعيد صالح ابو حماد متقاعد1/مالزم28514837

15000خالد سعود علي الزبيدي متقاعد1/مالزم28614841

15000صالح الدين محمد عبدالزاق الحياري متقاعد1/مالزم28714857

15000فراس محمد شبلي العدوان متقاعد1/مالزم28815001

15000عبدالحافظ محمود عيسى الخاليله متقاعد1/مالزم28915002

15000ماجد ابراهيم يوسف الحيساوي متقاعد1/مالزم29015027

15000محمود سليمان محمود سليمان متقاعد1/مالزم29115043

15000عبدالرحمن جابر غانم ابوعقل متقاعد1/مالزم29215067

15000احمد محمود محمد حسنين متقاعد1/مالزم29315069

15000عدوان شهاب سليمان الفليح متقاعد1/مالزم29415084

15000محمد كريم حسين سليم متقاعد1/مالزم29515196

15000هاني محمد شباط بني خالد متقاعد1/مالزم29615199

15000سعود خلف خطار الدليجم متقاعد1/مالزم29715200

15000علي عبدالهادي علي جبريل متقاعد1/مالزم29815277

15000نسيم عبد القادر حمد بني ملحم متقاعد1/مالزم29915506

15000محمد امجد عبدالمجيد سالمه العطار متقاعد1/مالزم30015531

15000خضر هايل محمد الخالدي متقاعد1/مالزم30115626

15000محمد سالم عطا البشابشه متقاعد1/مالزم30215627

15000ايمن علي موسى النمر متقاعد1/مالزم30315656

15000بكر محمد عبد المعطي عبابنه متقاعد1/مالزم30415762

15000جمال نجيب محمد ابراهيم متقاعد1/مالزم30515765

15000حامد حسن احمد ياسين متقاعد1/مالزم30615811

15000يونس احمد يونس مصطفى متقاعد1/مالزم30715834



15000احمد سليم عثمان الربابعه متقاعد1/مالزم30815898

15000محمد احمد حسن محمود متقاعد1/مالزم30916069

15000نبيل فالح مصطفى ابومصلح متقاعد1/مالزم31016142

15000علي احمد باير عبدالباقي متقاعد1/مالزم31116143

15000جواد فارس محمد القاضي متقاعد1/مالزم31216769

15000محمود خلف محمد العبادي متقاعد1/مالزم31316840

15000محمد حسين علي الخالدي متقاعد1/مالزم31416845

15000كايد علي سليمان الماضي متقاعد1/مالزم31516848

15000علي فهد سالم الجريبيع متقاعد1/مالزم31616854

15000امل ذيب علي مباشي متقاعد1/مالزم31717067

15000علي حسين صالح ابوزيتون متقاعد1/مالزم31817142

15000عدنان محمد احمد علي الحسن متقاعد1/مالزم31918024

15000فراس محمد سعيد ارشيدات متقاعد1/مالزم32018041

15000بسام سعود حسن خلف متقاعد1/مالزم32118941

15000محمد سيد علي المجالي متقاعد1/مالزم32219295

15000جالل عبدالرحيم سالمه المجالي متقاعد1/مالزم32320098

15000ناصر بركات فارس الطراونه متقاعد1/مالزم32430165

15000عبد الهادي عبد العزيز ريحان الطراونه متقاعد1/مالزم32530229

15000ايمن عطيه احمد سالمه متقاعد1/مالزم32630234

15000عبدالقادر عوده هللا سعدون الختاتنه متقاعد1/مالزم32730277

15000عماد صادق عارف موسى متقاعد1/مالزم32830315

15000عادل ابراهيم عبدهللا الرواشده متقاعد1/مالزم32930318

15000خالد فليح شنوان ابو شنوان متقاعد1/مالزم33030329

15000محمد زهير ابراهيم صالح متقاعد1/مالزم33130331

15000معاذ احمد محمد لبابنه متقاعد1/مالزم33230334

15000محمود سالم خالد الخالدي متقاعد1/مالزم33330349

15000عبدهللا شاهر فهد الحامد متقاعد1/مالزم33430350

15000مجدي يوسف محمد محسن متقاعد1/مالزم33530351

15000جعفر قسيم خليل الخطيب متقاعد1/مالزم33630353

15000نعمان محمد موسى الخطيب متقاعد1/مالزم33730354

15000محمد شحاده عبدالقادر الزعبي متقاعد1/مالزم33830355

15000سالم فرحان مطلق العمارين متقاعد1/مالزم33930356

15000هاشم محمد ابراهيم الشبول متقاعد1/مالزم34030463

15000محمود يوسف ابراهيم حماد متقاعد1/مالزم34130482

15000ماجد عبدالغني سليم الزغيالت متقاعد1/مالزم34230505

15000محمد تركي حسين العورتاني متقاعد1/مالزم34330567

15000عصام عبدالحليم صالح الصمادي متقاعد1/مالزم34430608

15000احمد خالد بكر الصالحي متقاعد1/مالزم34530693

15000محمد صالح سليمان الشناق متقاعد1/مالزم34630711

15000بسام علي حسين الحوامده متقاعد1/مالزم34730736

15000عمر عقيل علي المشاقبه متقاعد1/مالزم34830822

15000عمر محمود عبد هللا ابو محفوظ متقاعد1/مالزم34930831

15000احمد عبدالسالم شراري المعايطه متقاعد1/مالزم35030862

15000احمد حسين حامد العويد متقاعد1/مالزم35130873

15000ياسر عبدهللا رشيد دعاس متقاعد1/مالزم35246294



15000محمود بسام محمود تايه متقاعد1/مالزم35346295

15000ابراهيم منصور محمد الرفاعي متقاعد1/مالزم35446467

15000محمد سليمان مسلم العدوان متقاعد1/مالزم35546474

15000ساميه عبدالغني محمود التميمي متقاعد1/مالزم35646497

15000بكر محمد حسين الخوالده متقاعد1/مالزم35746503

15000جمال محمد خلف العبدهللا متقاعد1/مالزم35847106

15000فايز محمد احمد القضاه متقاعد1/مالزم35947107

15000عبدالكريم خالد مفلح الفواعير متقاعد1/مالزم36047126

15000نجاح احمد سليمان الدبوبي متقاعد1/مالزم36147127

15000مبارك محمد محمود خاليله متقاعد1/مالزم36247128

15000رائد يوسف موسى نباص متقاعد1/مالزم36347147

15000مجدي ابراهيم نمر النمر متقاعد1/مالزم36447679

15000ناصر سامي خليف الطه متقاعد1/مالزم36547682

15000اسامه حسين علي السيالوي متقاعد1/مالزم36647708

15000احمد توفيق عبد الزعبي متقاعد1/مالزم36747928

15000عدنان هاني جبر الشرمان متقاعد1/مالزم36847954

15000موفق يوسف محمود الصمادي متقاعد1/مالزم36947969

15000محمود محمد عقله الزغول متقاعد1/مالزم37048035

15000جمال علي سالم المحادين متقاعد1/مالزم37148067

15000جمال حداد محمد المغربي متقاعد1/مالزم37248096

15000عبدهللا محمد كامل الكوامله متقاعد1/مالزم37348102

15000نايف محمد علي ابوزمزم متقاعد1/مالزم37448104

15000امجد محمود نهار عبابنة متقاعد1/مالزم37548105

15000اسامه صالح احمد العمرات متقاعد1/مالزم37648116

15000سالمه عواد علي الدبايبه متقاعد1/مالزم37748583

15000صالح الدين فايز حامد بطاينه متقاعد1/مالزم37848592

15000احمد اعقيل عوض الغنيمات متقاعد1/مالزم37948600

15000اسامه امين ابراهيم مشعور متقاعد1/مالزم38048601

15000علي محمد علي جالل متقاعد1/مالزم38148610

15000علي محمد علي قاسم بني  عطا متقاعد1/مالزم38248611

15000عبدهللا محمود فياض خصاونه متقاعد1/مالزم38348885

15000مناور عوض يوسف ابراهيم متقاعد1/مالزم38448886

15000اياد محمد احمد الخطيب متقاعد1/مالزم38548902

15000شاكر مزيد خليل مستريحي متقاعد1/مالزم38648936

15000مروان احمد عبدالحفيظ خزاعله متقاعد1/مالزم38748938

15000محمد غازي محمد الزعبي متقاعد1/مالزم38848941

15000نايف محمود فالح العزام متقاعد1/مالزم38948943

15000فارس محمد مصطفى بني سعيد متقاعد1/مالزم39048961

15000محمود عبدالكريم فالح جرادات متقاعد1/مالزم39148980

15000عبدالرحمن سالم حمدان العرامين متقاعد1/مالزم39248988

15000احمد صالح المفلح الرفاعي متقاعد1/مالزم39348989

15000محمد موسى سالم الخليفات متقاعد1/مالزم39448992

15000محمد احمد جبريل الطوره متقاعد1/مالزم39548995

15000تيسير عبدالرحيم خليفه العساسفه متقاعد1/مالزم39648997

15000زياد فالح حسين الدبايبه متقاعد1/مالزم39748998



15000امجد علي مسلم السواريه متقاعد1/مالزم39848999

15000انور صبري تركي البيايضه متقاعد1/مالزم39949001

15000ايهاب اسكندر مفلح اللمع متقاعد1/مالزم40049003

15000عبدالمنعم احمد محمود الجبارين متقاعد1/مالزم40149377

15000رويده احمد مفلح الصمادي متقاعد1/مالزم40249380

15000رنده يوسف احمد القرعان متقاعد1/مالزم40349391

15000علي مجاهد عبدالرزاق عوده الحياري متقاعد1/مالزم40449394

15000كوثر بلقاوي عطا هللا فالح متقاعد1/مالزم40549396

15000زكريا سالم عبدهللا ملحم متقاعد1/مالزم40649411

15000فاروق نمر احمد سليمان متقاعد1/مالزم40749472

15000فلاير عبدهللا بخيت الرتيمات متقاعد1/مالزم40849483

15000نادر اسامة انور الطرابيشي متقاعد1/مالزم40949484

15000برهان احمد عيسى دراوشه متقاعد1/مالزم41049505

15000جميل سليمان مفلح الشوابكه متقاعد1/مالزم41149508

15000احمد سليمان دخيل هللا العساسفه متقاعد1/مالزم41249510

15000محمود مصطفى حسن بني ارشيد متقاعد1/مالزم41349524

15000عيسى محسن فرحان االعرج متقاعد1/مالزم41449552

15000اياد علي صالح المومني متقاعد1/مالزم41549558

15000بالل عبد الكريم احمد العبد هللا متقاعد1/مالزم41649560

15000محمد فالح مطلق الساليطه متقاعد1/مالزم41749562

15000زكريا اشتيوي خلف يوسف متقاعد1/مالزم41849575

15000خلدون محمد جديع الديري متقاعد1/مالزم41949577

15000يوسف فاعور فياض العاصي متقاعد1/مالزم42049580

15000حتمل صالح سالم السواعير متقاعد1/مالزم42149582

15000خليل عبدالرحمن محمد كناني متقاعد1/مالزم42249585

15000مشهور سليمان هارون الشقيرات متقاعد1/مالزم42349593

15000سلطان علي خلف خليف متقاعد1/مالزم42450210

15000رزق هللا ماجد مطر القرعان متقاعد1/مالزم42550212

15000عبدالحكيم محمد ساهي العلي متقاعد1/مالزم42650216

15000وداد عليان حسن الحوراني متقاعد1/مالزم42750220

15000رائد نوفان محمد عمر مريان متقاعد1/مالزم42850222

15000احمد موسى عبد القادر نواصره متقاعد1/مالزم42950226

15000نصر حسن مصطفى شطناوي متقاعد1/مالزم43050233

15000محمد هاشم غالب احمد انس متقاعد1/مالزم43150235

15000ايمن محمد عبد السالم مساعدة متقاعد1/مالزم43250237

15000عمر حسن حمد الزعبي متقاعد1/مالزم43350244

15000محمد نور احمد علي مقدادي متقاعد1/مالزم43450247

15000علي احمد رشيد حجازي متقاعد1/مالزم43550248

15000ماهر احمد تيسير الخطيب متقاعد1/مالزم43650255

15000فالح عياش علي المشاقبه متقاعد1/مالزم43750261

15000ماهر محمد حسن هقيان متقاعد1/مالزم43850262

15000نايف احمد فالح بني عامر متقاعد1/مالزم43950263

15000انور احمد عبدهللا الخطاطبه متقاعد1/مالزم44050264

15000سمير سليمان حامد عبيدات متقاعد1/مالزم44150676

15000هيثم موسى حماد عيد متقاعد1/مالزم44250677



15000محمد شريف عبدالرحيم البطاينه متقاعد1/مالزم44350678

15000ماجد حسين نوري فريحات متقاعد1/مالزم44450704

15000عدنان بركات احمد الفقيه متقاعد1/مالزم44550705

15000عمر ابراهيم محمد الربابعه متقاعد1/مالزم44650708

15000صالح حسن علي بني حمد متقاعد1/مالزم44750768

15000مروان علي حسين الزيادنه متقاعد1/مالزم44850777

15000ميسون مشيل بولص حجازين متقاعد1/مالزم44950781

15000رزق هللا محمد حمد الجرايده متقاعد1/مالزم45050807

15000سامي سلمان ضيف هللا السليم متقاعد1/مالزم45150810

15000فليحان محمد احمد المومني متقاعد1/مالزم45250811

15000مناف عزام فندي المومني متقاعد1/مالزم45350812

15000عبد الحميد احمد عبد المولى المومني متقاعد1/مالزم45450817

15000محمود شحاده سعد عباس متقاعد1/مالزم45550821

15000سامر محمد عيسى يوسف متقاعد1/مالزم45650836

15000احمد علي محمد هياجنه متقاعد1/مالزم45750843

15000رمزي عيسى الفي ابراهيم متقاعد1/مالزم45850847

15000رائد حميد اسماعيل الخريسات متقاعد1/مالزم45950848

15000مصطفى هالل علي بني ياسين متقاعد1/مالزم46050850

15000عوض متروك سلميان النعيمات متقاعد1/مالزم46150851

15000احمد ماجد معاند السرحان متقاعد1/مالزم46250852

15000رمضان سمير محمد البريشي متقاعد1/مالزم46351139

15000احمد علي سليمان المحمود متقاعد1/مالزم46451162

15000حسين علي محمد المصطفى متقاعد1/مالزم46551167

15000بسام احمد محمد الخضيرات متقاعد1/مالزم46651183

15000امل حمدان احمد الشريفات متقاعد1/مالزم46751184

15000محمد حلمي احمد ابوجابر متقاعد1/مالزم46851188

15000احمد مدهللا احمد القطامير العمرو متقاعد1/مالزم46951210

15000خالد ثنيان سالم الفقهاء متقاعد1/مالزم47051211

15000ايهم خليفه كليب الشريده متقاعد1/مالزم47151212

15000ايمن يوسف عمر المفلح متقاعد1/مالزم47251213

15000ركان فرحان صبر الحامده متقاعد1/مالزم47351214

15000باسل علي محمد بني ارشيد متقاعد1/مالزم47451217

15000ايمان فريح ابراهيم الربضي متقاعد1/مالزم47551223

15000محمد جادهللا محمد الزعبي متقاعد1/مالزم47651341

15000محمد علي سعد االسعد متقاعد1/مالزم47751345

15000امجد مصطفى محمد ابو الكشك متقاعد1/مالزم47851364

15000فراس فواز فارس النعيمات متقاعد1/مالزم47951366

15000محمد محمود صالح قعاونه متقاعد1/مالزم48051379

15000عبدالرحيم محمد مبارك العساسفه متقاعد1/مالزم48151380

15000بالل محمود محمد بني ياسين متقاعد1/مالزم48251398

15000اماني سليمان عبد النبي المجالي متقاعد1/مالزم48351411

15000جهاد محمود محمد النمر متقاعد1/مالزم48451415

15000احمد راجي سلمان الحالحله متقاعد1/مالزم48551416

15000قيصر عيسى صالح العبيسات متقاعد1/مالزم48651430

15000احمد فهد علي الشوابكه متقاعد1/مالزم48751444



15000سائد يونس موسى الطراونه متقاعد1/مالزم48851445

15000معن احمد عبد الجليل العدوان متقاعد1/مالزم48951446

15000محمد تيسير رشاد ابوالفيالت متقاعد1/مالزم49051453

15000محمد احمد علي الخاليله متقاعد1/مالزم49151464

15000محمد محمود احمد عبد القادر متقاعد1/مالزم49251466

15000بادر عبد الحميد مد هللا العساسفه متقاعد1/مالزم49351475

15000احمد علي سالمه الشماسات متقاعد1/مالزم49451477

15000بالل عبدهللا عيسى عبيدات متقاعد1/مالزم49551491

15000شاهر عويذر عضوب الزبن متقاعد1/مالزم49651497

15000احمد سعيد سعود الرقاد متقاعد1/مالزم49751498

15000عمر علي عوده حجازي متقاعد1/مالزم49851499

15000تميم عبد الكريم عليان جوارنه متقاعد1/مالزم49951520

15000شحاده محمود محمد خرفان متقاعد1/مالزم50051521

15000محمد كريم مسلم السواريه متقاعد1/مالزم50151522

15000راتب عمر محمود الرشايده متقاعد1/مالزم50251526

15000عمر احمد مصطفى ابوعلوش متقاعد1/مالزم50351878

15000حسان عبد الرزاق محمود المعادات متقاعد1/مالزم50451890

15000محمود يوسف عبد هللا محمد متقاعد1/مالزم50551897

15000يونس احمد علي خصاونه متقاعد1/مالزم50651900

15000مهند صالح علي القضاه متقاعد1/مالزم50751921

15000عمر احمد حسين القضاه متقاعد1/مالزم50851922

15000محمد ابراهيم علي الرفاعي متقاعد1/مالزم50951927

15000ياسر محمود موسى النمارنه متقاعد1/مالزم51051949

15000محمد محسن عبد القادر العمرات متقاعد1/مالزم51151951

15000زكي احمد حمدان بني ملحم متقاعد1/مالزم51252376

15000محمد احمد سليمان القرعان متقاعد1/مالزم51352392

15000موسى سالم عواد بعيرات متقاعد1/مالزم51452394

15000احمد قاسم مصطفى بني عيسى متقاعد1/مالزم51552405

15000حسان محمد يوسف القضاه متقاعد1/مالزم51652406

15000سليمان محمد سالمه ابو رياش متقاعد1/مالزم51752423

15000محمود عليان مصلح الدالبيح متقاعد1/مالزم51852424

15000سمير عبدالفتاح على الحمد متقاعد1/مالزم51952427

15000جميل عبد الرحمن مروح العكايله متقاعد1/مالزم52052428

15000احمد ناصر علي التميمي متقاعد1/مالزم52152432

15000علي يوسف عيسى المومني متقاعد1/مالزم52252436

15000عبدهللا ضاحي علي متقاعد1/مالزم52352437

15000عطاهللا عليان سالم الدعجه متقاعد1/مالزم52452442

15000عمر علي مفلح ابوجابر متقاعد1/مالزم52552443

15000فراس عيد حسن بصبوص متقاعد1/مالزم52652454

15000عبد الفتاح محمد حماد الفشيكات متقاعد1/مالزم52752457

15000عبدالمنعم احمد جويعد العزام متقاعد1/مالزم52852459

15000محمد ضيف هللا محمد الزعبي متقاعد1/مالزم52952483

15000احمد سليمان طلب خزاعله متقاعد1/مالزم53052488

15000عبدالكريم اكرم ذوقان الجراح متقاعد1/مالزم53152491

15000علي عايد عواد المحاميد متقاعد1/مالزم53252493



15000احمد منصور محمد بني عيسى متقاعد1/مالزم53352509

15000محمدخليف عيد الدبايبه متقاعد1/مالزم53452534

15000سلطان حسن احمد الرواشده متقاعد1/مالزم53552540

15000محمد موسى مصطفى المصري متقاعد1/مالزم53652551

15000محمد موسى سويلم عليمات متقاعد1/مالزم53752552

15000عبد هللا محمد جمعه محمود بني عايش متقاعد1/مالزم53852559

15000بالل صالح احمد الفطيمات متقاعد1/مالزم53952577

15000قاسم محمد جزاع الجبارين متقاعد1/مالزم54052579

15000ركان مشرف هدهود البري متقاعد1/مالزم54152589

15000باسل غازي محمود طيفور متقاعد1/مالزم54252593

15000محمود احمد مفلح الخوالده متقاعد1/مالزم54352597

15000محمداسيد يوسف محمد ملكاوي متقاعد1/مالزم54452927

15000عبدالقادر احمد صالح العتوم متقاعد1/مالزم54552940

15000حمد محمد حمد  ابوعاشور متقاعد1/مالزم54652949

15000ضرار شفيق علي مفرج متقاعد1/مالزم54752951

15000نضال احمد محمود ابوزينه متقاعد1/مالزم54852965

15000امجد محمد سليمان كريشان متقاعد1/مالزم54952967

15000باهي موفق عبد الحميد النعيمي متقاعد1/مالزم55052973

15000عبد المطلب محمد عبد هللا الزعارير متقاعد1/مالزم55152975

15000عماد رمان سليمان الحوارثه متقاعد1/مالزم55252978

15000ماجد مروح كايد الهندى متقاعد1/مالزم55352997

15000توفيق عبدالفتاح محمد خضر متقاعد1/مالزم55453000

15000امل تركي سعيد المعايطه متقاعد1/مالزم55553003

15000ممدوح سلمان سمير الخريشه متقاعد1/مالزم55653004

15000عبد السالم علي محمد الزغول متقاعد1/مالزم55753007

15000ياسين فالح ياسر الصرايره متقاعد1/مالزم55853017

15000ماجد لطفي محمد سفوح متقاعد1/مالزم55953064

15000سليم سالم عبد القادر الزواهره متقاعد1/مالزم56053115

15000عمر حسن سليمان الشرمان متقاعد1/مالزم56153123

15000فؤاد محسن عواد الشياب متقاعد1/مالزم56253133

15000خالد عباس خلف القطامين متقاعد1/مالزم56353135

15000رستم تركي احمد نوافله متقاعد1/مالزم56453141

15000بخيت حمدان انفيل المساعيد متقاعد1/مالزم56553145

15000محمد ناصر نجم عتوم متقاعد1/مالزم56653157

15000ناصر احمد يوسف عبيدات متقاعد1/مالزم56753159

15000ابراهيم محمد طويرش الغريب متقاعد1/مالزم56853161

15000محمد فيصل محمد الزعبي متقاعد1/مالزم56953188

15000حسن سليم محمد البالونه متقاعد1/مالزم57053196

15000خليل حسين محمد السواعير متقاعد1/مالزم57153197

15000احمد مفلح رجا السنيان متقاعد1/مالزم57253204

15000عواد حميدي رداد السرحان متقاعد1/مالزم57353210

15000محمد عقيل حسن الجوارنه متقاعد1/مالزم57453213

15000جهاد محمد فالح الجراح متقاعد1/مالزم57553214

15000احمد عوده طلب المعايطه متقاعد1/مالزم57653221

15000فيصل عبدالعزيز عبدهللا العنانزه متقاعد1/مالزم57753826



15000جهاد سليمان حامد عبيدات متقاعد1/مالزم57853827

15000ابراهيم عادل عبدالرحيم الزعبي متقاعد1/مالزم57953849

15000عواد علي عايد الشديفات متقاعد1/مالزم58053853

15000احمد رزق جعفر الشمايله متقاعد1/مالزم58153891

15000عثمان سليمان فالح الشوابكه متقاعد1/مالزم58253892

15000هيثم خالد عبيد هللا ابوهزيم متقاعد1/مالزم58353913

15000علي محمد العياده الحسبان متقاعد1/مالزم58453915

15000محمد فائق محمد العايدي متقاعد1/مالزم58553917

15000عالء محمد مجول النصيرات متقاعد1/مالزم58653934

15000محمود توفيق الشحاده الخوالده متقاعد1/مالزم58753940

15000عمر سالم فالح الشوبكي متقاعد1/مالزم58853962

15000محمد خلف عاصي الخزاعله متقاعد1/مالزم58953963

15000سليمان ضاحي سليمان النعيمات متقاعد1/مالزم59053967

15000محمود محمد عواد الجبور متقاعد1/مالزم59153984

15000حمزه محمد حسين مهيدات متقاعد1/مالزم59253985

15000.عمر محمد ابراهيم الصمادي متقاعد1/مالزم59353986

15000حمدي خلف حسين البريزات متقاعد1/مالزم59453987

15000سلمان ثلجي عقله الخطاطبه متقاعد1/مالزم59554340

15000سامي ذياب ذيب الشرمان متقاعد1/مالزم59654341

15000طه هالل مفضي البدارين متقاعد1/مالزم59754347

15000محمد خلف سليمان الخوالده متقاعد1/مالزم59854348

15000اشرف خالد محمد موسى متقاعد1/مالزم59954381

15000راضي محمود قاسم التالوي متقاعد1/مالزم60054386

15000اجود محمد نهار البطاينه متقاعد1/مالزم60154402

15000محمد صايل محمد البري متقاعد1/مالزم60254412

15000هاني سليمان االدغم الغيالين متقاعد1/مالزم60354415

15000عمر مفضي عبد هللا بني حمود متقاعد1/مالزم60454425

15000ركان عوده يوسف العطيات متقاعد1/مالزم60554431

15000مروان عزت خضر النعامنه متقاعد1/مالزم60654432

15000شرف هالل سالم ابو سليم متقاعد1/مالزم60754457

15000ماجد عبدهللا سليمان الطبور متقاعد1/مالزم60854465

15000نضال محمدةصالح معابره متقاعد1/مالزم60954473

15000بكر عبدهللا علي القضاه متقاعد1/مالزم61054474

15000محمد يوسف احمد الدعجه متقاعد1/مالزم61154487

15000يحيى سليم عبدهللا ملحم متقاعد1/مالزم61254510

15000كاسب احمد عوده عنيزات متقاعد1/مالزم61354520

15000عاطف محمد مصلح الشيحان متقاعد1/مالزم61454551

15000عبدهللا نواف مرعي طويسات متقاعد1/مالزم61554554

15000اشرف علي محمد النقرش متقاعد1/مالزم61654561

15000هاشم سالم محمد المراعيه متقاعد1/مالزم61754562

15000احمد محمد علي المشاقبه متقاعد1/مالزم61854564

15000احمد لطفي محمد بني عامر متقاعد1/مالزم61954573

15000محمد عبدهللا علي بني يونس متقاعد1/مالزم62054590

15000جودت عارف مرزوق الرواشده متقاعد1/مالزم62154592

15000غالب سالم عبدهللا الدبايبه متقاعد1/مالزم62254595



15000صايل عثمان سالم ربيع متقاعد1/مالزم62354597

15000عصام موسى محسن المجالي متقاعد1/مالزم62454600

15000مروان محمد حسن عياصره متقاعد1/مالزم62554618

15000خالد احمد خلف ابوالعيس العموش متقاعد1/مالزم62654620

15000نبيل علي محمد عيد متقاعد1/مالزم62754621

15000رعد عبد هللا عبد عربيات متقاعد1/مالزم62854630

15000ابراهيم عبد ربه راضي العدوان متقاعد1/مالزم62954648

15000انور عبد الحميد عبدالرحمن االبراهيم متقاعد1/مالزم63054674

15000ابراهيم محمد خليل سالم متقاعد1/مالزم63154682

15000خالد سالم عيد ابوذان متقاعد1/مالزم63255019

15000محمود عوض محمد النعيمات متقاعد1/مالزم63355020

15000زياد هاني عطا المحيسن متقاعد1/مالزم63455044

15000عبد هللا احمد عيد ابو صعيليك متقاعد1/مالزم63555045

15000محمد حمدان كريم الليمون متقاعد1/مالزم63655046

15000خلف محمد مفلح الدبايبه متقاعد1/مالزم63755050

15000خلدون هالل مرزوق بني خالد متقاعد1/مالزم63855269

15000خليل حسين عابد المعايطه متقاعد1/مالزم63955280

15000عصام محمد هالل الفرايه متقاعد1/مالزم64055284

15000محمد احمد صباح الطوره متقاعد1/مالزم64155286

15000ابراهيم برجس سعد المشاقبه متقاعد1/مالزم64255291

15000ابراهيم صالح محمد ابو شويمه متقاعد1/مالزم64355292

15000محمد عبد هللا عبد الرحمن العفيشات متقاعد1/مالزم64455304

15000مخلد محمد فياض الطراونه متقاعد1/مالزم64555316

15000اكرم مفلح سالم عضيبات متقاعد1/مالزم64655329

15000عواد احمد عوده الفاعوري متقاعد1/مالزم64755330

15000يونس خلف محمد القويدر متقاعد1/مالزم64855331

15000علي عزام ناجي عناقره متقاعد1/مالزم64955333

15000حسين زلي حسن الحروب متقاعد1/مالزم65055352

15000عالء الدين عبد الوهاب عبد الوالي ابو حميدان متقاعد1/مالزم65155809

15000خالد محمد مصطفى الزعبي متقاعد1/مالزم65255814

15000احمد سليم صالح الحموري متقاعد1/مالزم65355844

15000عبدهللا عبدالرحيم علي الخاليله متقاعد1/مالزم65456312

15000عمر يوسف بركات الدويكات متقاعد1/مالزم65556320

15000احمد رفعت سرور قطيشات متقاعد1/مالزم65656337

15000نايل فهد احمد الخريشه متقاعد1/مالزم65756346

15000طارق احمد موسى الصرايره متقاعد1/مالزم65856354

15000حسن احمد يوسف صوان متقاعد1/مالزم65956356

15000احمد محمود احمد العمور متقاعد1/مالزم66056375

15000موفق بشير حامد الكوفحي متقاعد1/مالزم66156417

15000محمد احمد عقله الخوالده متقاعد1/مالزم66256426

15000عامر عقله حمد الشقور متقاعد1/مالزم66356466

15000خالد ياسين علي فريوان متقاعد1/مالزم66456467

15000حمزه موسى شحاده الحنيفات متقاعد1/مالزم66556468

15000عطا ثلجي عواد المناصير متقاعد1/مالزم66656666

15000محمد موسى محمد الفرج متقاعد1/مالزم66757039



15000رعد ياسين سلمان مسلم متقاعد1/مالزم66857053

15000ابراهيم ماجد اسماعيل السعيد متقاعد1/مالزم66957056

15000احمد محمد عوض داللعه متقاعد1/مالزم67057063

15000زيد محمد احمد عالوي متقاعد1/مالزم67157065

15000خلف عبدالكريم عبدهللا عبود متقاعد1/مالزم67257070

15000يوسف عبدالكريم مبارك المجالي متقاعد1/مالزم67357078

15000عبدهللا علي طريخم العودات متقاعد1/مالزم67457139

15000اكريم حمد حمدان الدبوبي متقاعد1/مالزم67557145

15000خالد محمد محمود جيت متقاعد1/مالزم67657580

15000عبد هللا محمد هارون الحسنات متقاعد1/مالزم67757581

15000محمد دخل هللا عوض البلوي متقاعد1/مالزم67857590

15000كفى عفيف مخائيل الطوال متقاعد1/مالزم67957624

15000منى احمد سليمان الشبلي متقاعد1/مالزم68057625

15000اسامه محمد فايز صياحين متقاعد1/مالزم68157640

15000ابراهيم عوده رشيد النعيمات متقاعد1/مالزم68258039

15000عمر عبدالرحيم ابراهيم العالونه متقاعد1/مالزم68358044

15000علي عزام دحيدل حجاج متقاعد1/مالزم68458060

15000عوده هللا خيرو سهو الخزاعلة متقاعد1/مالزم68558076

15000فايز محمد خليفه الختالين متقاعد1/مالزم68658078

15000اكرم فازع كريم الحسامي متقاعد1/مالزم68758089

15000ناصر فبالن خلف ابو دلبوح متقاعد1/مالزم68858105

15000عصام محمد خالد العنانبه متقاعد1/مالزم68958110

15000ممدوح توفيق عبد عمايره متقاعد1/مالزم69058151

15000فواز سليمان عوده المالحمه متقاعد1/مالزم69158207

15000امجد محمد خلف الدبابيه متقاعد1/مالزم69258314

15000فتحيه راضي اسماعبل اسماعيل متقاعد1/مالزم69360974

15000هنا ضيف هللا خلف القراونه متقاعد1/مالزم69460975

15000هيام محمد فارس النمروطي متقاعد1/مالزم69560977

15000انور قاسم محمد النعيمي متقاعد1/مالزم69663440

15000علي احمد محمد الجراح متقاعد1/مالزم69763443

15000مامون عبدهللا محمود ابو عبيله متقاعد1/مالزم69863445

15000زكي يوسف محمد عبيدات متقاعد1/مالزم69963458

15000ختام نويران قبالن الخرشه متقاعد1/مالزم70063472

15000كفى غدير عوض الصرايره متقاعد1/مالزم70163473

15000مخلد مجلي صالح العنيزات متقاعد1/مالزم70263551

15000مشهور محمد موسى الدبوبي متقاعد1/مالزم70365376

15000محمد طلب كساب السمان متقاعد1/مالزم70468812

15000هاشم احمد مفبل الزبون متقاعد1/مالزم70568813

15000فايز تيسير عقله العموش متقاعد1/مالزم70668819

15000حسن محمد فاضل العموش متقاعد1/مالزم70768820

15000جالل احمد علي الهباهبه متقاعد1/مالزم708282930

15000علي يوسف ابراهيم الشبولمالزم متقاعد709829

15000شحاده مرعي حسن الجمعانمالزم متقاعد710830

15000مأمون محمد عواد الحياريمالزم متقاعد711896

15000عبدالسالم عبدالقادر محمود الخطيبمالزم متقاعد712899



15000صالح علي السالم المغيرمالزم متقاعد713921

15000علي محمود محمد مقابلهمالزم متقاعد714933

15000حسين محمود محمد العاديمالزم متقاعد7151021

15000محمد زياد محمد مهيارمالزم متقاعد7161046

15000سالمه خلف سليم الزقيميمالزم متقاعد7171061

15000راضي خالد سليمان الشباطاتمالزم متقاعد7181113

15000مهند صالح موسى الفاعوريمالزم متقاعد7191117

15000محمد محمود نهار الخريشهمالزم متقاعد7201232

15000خالد فرحان ذيب الجماعينمالزم متقاعد7211259

15000ناصر عبد الرحمن عايش الزقيبهمالزم متقاعد7221265

15000بشار محمد عبدهللا الزعبيمالزم متقاعد7231292

15000عبدهللا حسن محمد العزيزمالزم متقاعد7241343

15000عاكف علي عيد الصبيحيمالزم متقاعد7252258

15000زاهر حسن موسى المصريمالزم متقاعد7262615

15000محمد عبدالقادر حمد الشريفاتمالزم متقاعد7272717

15000خلدون احمد عبدربه المعايطهمالزم متقاعد7282800

15000اسامه محمود عبدالحليم الجزازيمالزم متقاعد7292951

15000عيد احمد يوسف عبيداتمالزم متقاعد7302955

15000علي خليل حسن الحطابمالزم متقاعد7312966

15000فايز نواف علي مرعي كريشانمالزم متقاعد7322982

15000محمد فهد احمد المحارمهمالزم متقاعد7332984

15000ابراهيم محمد عبدالقادر الحياريمالزم متقاعد7343057

15000حسين محمد ضيف هللا ابو عاقولهمالزم متقاعد7353114

15000عصام عدنان محمد جوارنهمالزم متقاعد7363127

15000محمد عبدالكريم علي بني ياسينمالزم متقاعد7373167

15000محمد تركي محمد عبابنهمالزم متقاعد7383246

15000علي عبدالقادر حسن الشناقمالزم متقاعد7393351

15000نعمت عبدالرزاق السالم الحديديمالزم متقاعد7403368

15000فلاير عبدهللا حمدان الهزايمهمالزم متقاعد7413369

15000ختام علي يوسف رمامنهمالزم متقاعد7423370

15000طارق عبد هللا حسين ربابعهمالزم متقاعد7433387

15000عايد صالح هالل النعيماتمالزم متقاعد7443389

15000سائد زكي عايد الخرابشةمالزم متقاعد7453393

15000انور عبد الفتاح محمد الجغبيرمالزم متقاعد7463412

15000ابراهيم محمد ابراهيم القطيشاتمالزم متقاعد7473421

15000طاهر سالمه سلمان الصالحينمالزم متقاعد7483426

15000عوض عليان مقبل عودهمالزم متقاعد7493427

15000محمود حامد احمد الكوشهمالزم متقاعد7503440

15000ليلى احمد عبد السالم خليفاتمالزم متقاعد7513452

15000محمد سالم راشد الرواحنهمالزم متقاعد7523462

15000ابراهيم سليمان بازع الشواربهمالزم متقاعد7533463

15000سميره زيد فهد بكريمالزم متقاعد7543473

15000بكر ناصر احمد النعيماتمالزم متقاعد7553476

15000باسم محمد علي الشرعمالزم متقاعد7563477

15000هشام نايف مفلح حوامدهمالزم متقاعد7573493



15000محمود علي مصلح الحمدانمالزم متقاعد7583508

15000مثقال يوسف علي حسنمالزم متقاعد7593523

15000موسى احمد موسى الحياريمالزم متقاعد7603587

15000احمد ضيف هللا علي الخوالدهمالزم متقاعد7613589

15000سامي صالح  عبد الرحمن المغاربهمالزم متقاعد7623591

15000سالم محمد سالم خريساتمالزم متقاعد7633614

15000جالل فاضل محمود بزادوغمالزم متقاعد7644043

15000عبد الرحمن حامد عبد الرحمن السعودمالزم متقاعد7654049

15000مشهور فالح حسين السالمينمالزم متقاعد7664715

15000علي صالح علي العليمالزم متقاعد76710091

15000منير عبد هللا احمد الصغيرمالزم متقاعد76811725

15000مصطفى سليمان عليمالزم متقاعد76911947

15000عبدهللا كامل ادهم احمرومالزم متقاعد77012019

15000عمر عبد القادر محمد الخصاونهمالزم متقاعد77112022

15000احمد محمود افريح عنانزةمالزم متقاعد77212232

15000سميح طالب الدرعاويمالزم متقاعد77312645

15000احمد محمد احمد الحايكمالزم متقاعد77412649

15000ابراهيم محمد ابراهيم الزغولمالزم متقاعد77512656

15000محمود سالم اشتيوي الطوافشهمالزم متقاعد77612871

15000ابراهيم نعيم عبدالكريم حايكمالزم متقاعد77712932

15000احمد عربي احمد بطاينهمالزم متقاعد77812939

15000ركاد راجي سالم الصبيحمالزم متقاعد77913176

15000اسامه محمود محمد الفضولمالزم متقاعد78013177

15000احمد سليمان احمد العوداتمالزم متقاعد78113194

15000احمد حمزه صالح بني حمدمالزم متقاعد78213195

15000حامد سالمه اسمر الحمادمالزم متقاعد78313198

15000محمود حسن محمد الصماديمالزم متقاعد78413230

15000جمال محمد عواد الحياريمالزم متقاعد78513355

15000رياض محمد نويران المهيراتمالزم متقاعد78613356

15000عيسى عبدالهادي محمد ابوفودهمالزم متقاعد78713357

15000محمود خلف بخيت الدعجهمالزم متقاعد78813365

15000تيسير محمود صيران الزيودمالزم متقاعد78913367

15000صالح محمد حسن خشانمالزم متقاعد79013714

15000عبدهللا عبد محمد الزيودمالزم متقاعد79113859

15000رعد علي شريف المومنيمالزم متقاعد79213860

15000ابراهيم علي سالم النعيماتمالزم متقاعد79314153

15000ابراهيم عمر عبد الكريم الطويلمالزم متقاعد79414385

15000عمر عبدالحليم مفلح اجدوعمالزم متقاعد79514581

15000عوض خلف دريزي الشرفاتمالزم متقاعد79614659

15000محمد خليل رشدي نزالمالزم متقاعد79714802

15000مدهللا مبارك حسين الشموطمالزم متقاعد79814823

15000ابراهيم احمد علي بني يونسمالزم متقاعد79914825

15000احمود محمد عبد الكريم الخاليلهمالزم متقاعد80014838

15000زياد محمد علي البنامالزم متقاعد80114867

15000منور خالد مجلي اللبابدهمالزم متقاعد80214873



15000ناجح خلف نمر الدياتمالزم متقاعد80314888

15000يوسف عايد مكازي المحاميدمالزم متقاعد80414998

15000طالل صالح احمد حياصاتمالزم متقاعد80515082

15000زهير علي داود حسنمالزم متقاعد80615099

15000علي عبيد عايد بني خالدمالزم متقاعد80715212

15000سامر محمد الطاف حافظ النابلسيمالزم متقاعد80815281

15000محمود سعود الدهيم الدعجهمالزم متقاعد80915430

15000اسامه يوسف مصطفى عصفورمالزم متقاعد81015431

15000عمر ابراهيم عبدالرحمن الرواشدهمالزم متقاعد81115448

15000احمد عبدهللا احمد احمدمالزم متقاعد81215474

15000مؤيد نايل محمد رواشدهمالزم متقاعد81315504

15000عمر علي محمد البواطيمالزم متقاعد81415507

15000عمر عبدالكريم احمد عاليهمالزم متقاعد81515508

15000محمود احمد خميس مهيداتمالزم متقاعد81615512

15000اسماعيل عبد هللا عبد شكورمالزم متقاعد81715514

15000احمد عبدالرووف عبدالرحمن الشريفمالزم متقاعد81815519

15000محمد عبدالقادر بخيت السكارنهمالزم متقاعد81915522

15000ابراهيم محمد ابراهيم خطاطبهمالزم متقاعد82015525

15000صقر احمد يويف الزواهرهمالزم متقاعد82115526

15000سليم علي معقل الزواهرهمالزم متقاعد82215613

15000جهاد محمد احمد الشرعهمالزم متقاعد82315615

15000هشام محمد حميدي عالونةمالزم متقاعد82415618

15000احميد نزال احميد المساعيدمالزم متقاعد82515621

15000عيسى محمد موسى العجرميمالزم متقاعد82615628

15000عوض موسى محمد المخازيزمالزم متقاعد82715632

15000محمد سليمان دزجان اللوانسهمالزم متقاعد82815633

15000احمد قاسم سعد الزريقاتمالزم متقاعد82915647

15000محمد فهد سلطي فهدمالزم متقاعد83015650

15000محمود خليف احمد المشاقبهمالزم متقاعد83115666

15000طالل احمد علي قواقزهمالزم متقاعد83215692

15000نورالدين سليمان محمد عبيداتمالزم متقاعد83315734

15000سهيل عبدهللا يونس الصماديمالزم متقاعد83415763

15000صالح محمد عايد الهرشمالزم متقاعد83515766

15000عمر عبدالفتاح شحاده الزغولمالزم متقاعد83615767

15000ضرار محمد حميدي العيسىمالزم متقاعد83715795

15000خالد علي عقله خشاشنهمالزم متقاعد83815808

15000محمد سليم احمد خشانمالزم متقاعد83915831

15000ايوب اديب حسن الحبشمالزم متقاعد84015835

15000ماجد يحيى خليل المجاليمالزم متقاعد84115903

15000عامر سليم سعد الهيشانمالزم متقاعد84215909

15000رضا مرجي مروي الحمادمالزم متقاعد84316027

15000زياد خالد عبدهللا ابو حمورمالزم متقاعد84416039

15000محمد فازع سالمة المساعيدمالزم متقاعد84516125

15000رائد صالح فالح الدبايبهمالزم متقاعد84616127

15000حسن علي محمد المساعيدمالزم متقاعد84716128



15000حسن طالب محمد المساعيدمالزم متقاعد84816129

15000عطانزال سويلم الفريوانمالزم متقاعد84916130

15000طالل قاسم محمد الخالديمالزم متقاعد85016131

15000نايل مرضي عطاهللا الطقاطقهمالزم متقاعد85116137

15000عايد احمد حسن الغوانمهمالزم متقاعد85216139

15000سعود غالب توهان ورورمالزم متقاعد85316141

15000ناصر موسى حمد السوالمهمالزم متقاعد85416226

15000اصبيح سليمان سالم الطرشانمالزم متقاعد85516310

15000خالد يوسف محمود الزعبيمالزم متقاعد85616406

15000رائد محمود طه الحمارشهمالزم متقاعد85716409

15000فارس ضايف نجيب مزاهرهمالزم متقاعد85816412

15000جمال عبدالقادر حماد الخوالدهمالزم متقاعد85916414

15000امجد موسى ابراهيم العوداتمالزم متقاعد86016550

15000اسعد خلف اخنيفس العموشمالزم متقاعد86116770

15000حرب ابراهيم فارس عبيداتمالزم متقاعد86216777

15000عطا سالم حويطي السعيداتمالزم متقاعد86316838

15000ابراهيم فايز داثان السرديهمالزم متقاعد86416842

15000موسى عيد عايد العويديمالزم متقاعد86516844

15000منصور عايد محمود المراعبهمالزم متقاعد86616846

15000فالح سليمان فالح الهزيممالزم متقاعد86716847

15000عصمت احمد رضوان المرعيمالزم متقاعد86816850

15000سليمان علي سالم السعيديينمالزم متقاعد86916852

15000خالد عايد احمد المشرقيمالزم متقاعد87016866

15000جاسر عبد الهادي احمد السالماتمالزم متقاعد87116867

15000سلمان عطيه خليل الرفوعمالزم متقاعد87216890

15000عاطف منصور محمد السبيلهمالزم متقاعد87316942

15000صايل محمد خليف الفايزمالزم متقاعد87416966

15000بسام احمد سليمان العبدلالتمالزم متقاعد87517180

15000رجاء بخيت رجا الغريبمالزم متقاعد87617308

15000حمزه فايز سليمان العمرمالزم متقاعد87717309

15000عائد فالح سليمان الهدبانمالزم متقاعد87817324

15000موفق عبدالرحيم محمد الريانمالزم متقاعد87917646

15000ابراهيم منصور حجاج الخزاعلهمالزم متقاعد88018018

15000حاكم محمود عيد الحوامدهمالزم متقاعد88118019

15000ثائر صخر غسان الدباسمالزم متقاعد88218020

15000محمد خالد قاسم الفقيرمالزم متقاعد88318132

15000محمد يوسف  عبدربه الغرابليمالزم متقاعد88418146

15000زياد ماجد احمد ابو حشيشمالزم متقاعد88518318

15000وليد عبدهللا علي سوالمهمالزم متقاعد88619321

15000خلدون محمد حسين ردايدهمالزم متقاعد88720198

15000عمر احمد محمود العوايشهمالزم متقاعد88821133

15000عمر مهيوب عيسى الشناقمالزم متقاعد88923013

15000ياسين احمد حمدان العوداتمالزم متقاعد89023925

15000محمد نايف حسن المساعدهمالزم متقاعد89130067

15000محمد علي صياح الشعيباتمالزم متقاعد89230097



15000طارق علي عبدالرحمن زريقمالزم متقاعد89330111

15000سحر محمد عبدالعزيز الرواشدهمالزم متقاعد89430296

15000اسامه سالم عبدالقادر السويطيمالزم متقاعد89530300

15000وائل محمد صالح الفاعوريمالزم متقاعد89630316

15000عطاهلل محمود فاضل المناصيرمالزم متقاعد89730483

15000محمود حسين سليمان البدورمالزم متقاعد89830556

15000خليل مخيمر مفرج السعيدينمالزم متقاعد89930595

15000محمد ابراهيم محمد الطراونهمالزم متقاعد90030692

15000عبدهللا محمد علي الدياتمالزم متقاعد90130871

15000بكر توفيق حسن نواصراهمالزم متقاعد90231152

15000حماده محمد عرفات فرحات سنقرطمالزم متقاعد90331210

15000زياد احمد عيد عطياتمالزم متقاعد90431329

15000جمال يوسف رشيد المصاروهمالزم متقاعد90531353

15000حيدر محمد بركات عبيداتمالزم متقاعد90631430

15000عاطف حسن قاسم سليمانمالزم متقاعد90731436

15000زياد عبدهللا محمد الطعانمالزم متقاعد90831437

15000ابراهيم فهد عقله بطارسهمالزم متقاعد90931438

15000احمد علي محمد العويديمالزم متقاعد91031447

15000سالم تركي سالم النوايسهمالزم متقاعد91131450

15000وليد احمد علي الفناطسهمالزم متقاعد91231464

15000نضال سالمه عبدهللا السعودمالزم متقاعد91331627

15000حسام حمود حسين قرعانمالزم متقاعد91432283

15000عاطف ابراهيم  خليل  المرافيمالزم متقاعد91532655

15000حياة محمد فياضمالزم متقاعد91644958

15000وصفي حمد احمد الدهونمالزم متقاعد91745377

15000سليمان مصطفى محمود الصماديمالزم متقاعد91845472

15000اسماء عبدالمجيد فالح خليفاتمالزم متقاعد91945479

15000نضال جريس رجا ابو اشقارهمالزم متقاعد92046293

15000خالد عطيه حسن الدريديمالزم متقاعد92146424

15000رائد صالح يوسف جوارنهمالزم متقاعد92246522

15000بالل روبين محمد عودهمالزم متقاعد92347938

15000مامون تركي نهار العمريمالزم متقاعد92448593

15000جهاد مصطفى محمود صباحمالزم متقاعد92548908

15000يوسف محمد احمد المومنيمالزم متقاعد92648939

15000محمد عبدالهادي امين الفاعوريمالزم متقاعد92748979

15000طالل سامح عقله الحراحشهمالزم متقاعد92848983

15000احمد راشد محمد الموسيمالزم متقاعد92948984

15000محمد عبدالعزيز محمدمالزم متقاعد93048993

15000سعود علي مصطفى النعيماتمالزم متقاعد93149375

15000ياسين علي ابراهيم ابورضوانمالزم متقاعد93249388

15000خالد عبدالمهدي ابراهيم الطرمانمالزم متقاعد93349408

15000وقاص محمد حسين الحميديمالزم متقاعد93449410

15000عاكف احمد حسين الوريكاتمالزم متقاعد93549478

15000حاتم علي احمد ابوزيدمالزم متقاعد93649523

15000عبدهللا خلف محمد الجسارمالزم متقاعد93749530



15000صالح حسن علي الزيودمالزم متقاعد93849531

15000فيصل تركي نهار القعايدهمالزم متقاعد93949550

15000نزار محمود مصطفى شطناويمالزم متقاعد94049551

15000سطام محمد زاهي حامد الزعبيمالزم متقاعد94149581

15000علي حسين عرسان الطوالبهمالزم متقاعد94249584

15000احمد يوسف محمود الخطاطبهمالزم متقاعد94349587

15000محمد نصري محمد شهابمالزم متقاعد94450209

15000اياد محمد محمود الرواشدهمالزم متقاعد94550217

15000نضال علي محمد الحياراتمالزم متقاعد94650218

15000عمر محمد حمدان الرياحنهمالزم متقاعد94750236

15000محسن ذيب عوفان البراسنهمالزم متقاعد94850243

15000عيسى محمد احمد بريكمالزم متقاعد94950245

15000خالد علي محمد العموشمالزم متقاعد95050250

15000هادي مجيد علي كناكريمالزم متقاعد95150252

15000علي عبدالكريم خالد الخزاعلةمالزم متقاعد95250254

15000رائد احمد محمد الزعبيمالزم متقاعد95350274

15000ابراهيم حسن عواد الرواشدهمالزم متقاعد95450661

15000فواز محمد الهزاع الصماديمالزم متقاعد95550701

15000رزق عواد سالم العرمانمالزم متقاعد95650703

15000علي احمد سعود الحسنمالزم متقاعد95750707

15000ربحي عبدالسالم عبدهللا القعاقعهمالزم متقاعد95850709

15000علي عبدالكريم محمد ارشيداتمالزم متقاعد95950710

15000محمد ابراهيم ونس الجراحمالزم متقاعد96050722

15000محمود عزالدين حمدان قطيشاتمالزم متقاعد96150726

15000ماجد محمد فالح الرشودمالزم متقاعد96250740

15000حمد يحيى طريف الشرفاتمالزم متقاعد96350742

15000ثابت منصور عقله العمريمالزم متقاعد96450747

15000نجم سالم احمد القيسيمالزم متقاعد96550748

15000علي سليمان قاسم ابو سويدمالزم متقاعد96650749

15000ابراهيم عبدالفتاح عوده الخواجامالزم متقاعد96750750

15000سليمان علي سليمان ابومخلوفمالزم متقاعد96850751

15000غالب غازي موسى الزغولمالزم متقاعد96950752

15000سهيل عبدالحفيظ علي طعامنهمالزم متقاعد97050753

15000محمد سالمه عوده القرالهمالزم متقاعد97150756

15000عبدهللا سالمه علي العليماتمالزم متقاعد97250767

15000اشرف خالد منصور عبيداتمالزم متقاعد97350773

15000ابراهيم نهار ارحيل البدارينمالزم متقاعد97450776

15000عطاهللا عبدالرحيم خليف الزواهرةمالزم متقاعد97550778

15000عاطف محمود خلف الزيودمالزم متقاعد97650779

15000باسم عبدالكريم عبدالرحيم عبدالقادرمالزم متقاعد97750780

15000احمد بشير باير الخوالدهمالزم متقاعد97850789

15000نائل مطر سعيد اللكايدهمالزم متقاعد97950793

15000خلدون علي فالح شطناويمالزم متقاعد98050795

15000زياد حسين حمود المكحلمالزم متقاعد98150806

15000راتب علي اكريم الخرابشهمالزم متقاعد98250808



15000خالد علي مصطفى دويكاتمالزم متقاعد98350809

15000مالك عبدالكريم سليمان الربابعهمالزم متقاعد98450815

15000علي احمد حسن المعالمالزم متقاعد98550816

15000محمود سالمه احمد الزبونمالزم متقاعد98650818

15000مشعل عبد سليمان بريزاتمالزم متقاعد98750837

15000ابراهيم عايد سحيمان الهقيشمالزم متقاعد98850839

15000فيصل احمد صالح بالونهمالزم متقاعد98950840

15000جميل عويد سليم الجبورمالزم متقاعد99050841

15000محمد هزاع عوض الدرابسهمالزم متقاعد99150842

15000رائد سليمان محمد بني اسماعيلمالزم متقاعد99250844

15000غالب يوسف رضوان غريزمالزم متقاعد99350845

15000حسين مصطفى محمد العنانبهمالزم متقاعد99450846

15000جمال محمد حسين بني يونسمالزم متقاعد99550854

15000زياد داود مطلق سكارنةمالزم متقاعد99651145

15000بشار احمد مفلح مهانوهمالزم متقاعد99751158

15000حنان سليمان راجي جويناتمالزم متقاعد99851160

15000ياسر غازي عيسى حدادينمالزم متقاعد99951168

15000احمد اسماعيل ابراهيم عمرومالزم متقاعد100051171

15000حمزه عبدالرحيم محمد عطياتمالزم متقاعد100151176

15000عاطف خلف حمود اسميرانمالزم متقاعد100251189

15000احمد محمد احمد الدهونمالزم متقاعد100351190

15000مازن عبدالكريم محمد زيدانمالزم متقاعد100451192

15000يحيى محمد خاف شلولمالزم متقاعد100551193

15000حابس نايف صالح العبدالالتمالزم متقاعد100651195

15000يحيى عقله محمد طالفحهمالزم متقاعد100751197

15000محمود عبيد هالل الدويريمالزم متقاعد100851207

15000غسان احمد عبدالرحمن المومنيمالزم متقاعد100951346

15000عبدالمحسن علي سليمان الهمالنمالزم متقاعد101051348

15000رائد ابراهيم محمد ابو معاليمالزم متقاعد101151349

15000ياسين يونس محمد العنانزهمالزم متقاعد101251350

15000محمد عطاهللا ابراهيم العموشمالزم متقاعد101351351

15000ماجد حمد عبدهللا الخوالدهمالزم متقاعد101451362

15000حسين علي عبدهللا الدروعمالزم متقاعد101551365

15000مشير محمد احمد قرعانمالزم متقاعد101651367

15000محمد قسيم محمد صياحينمالزم متقاعد101751377

15000سميح محمد سالم الطراونهمالزم متقاعد101851378

15000صالح ابراهيم سليمان العسوفيمالزم متقاعد101951392

15000علي حسن عبدهللا ابو عوادمالزم متقاعد102051405

15000فخري قاسم حمدان المقابلهمالزم متقاعد102151407

15000خضر عبدالقادر عبدالحق المشعورمالزم متقاعد102251408

15000يزيد زعل مسلم الختاتنهمالزم متقاعد102351413

15000ضافي عيسى موسى عقيلمالزم متقاعد102451422

15000عمر محمود محمد الجعافرهمالزم متقاعد102551424

15000احمد سالم محمد عبابنهمالزم متقاعد102651425

15000عمر جمال قويدر حسيناتمالزم متقاعد102751426



15000ماهر عوض محمود بني ياسينمالزم متقاعد102851434

15000عصام ثلجي محمد طرابشهمالزم متقاعد102951435

15000المهند غالب علي ابوشامه بدرمالزم متقاعد103051436

15000معن اسماعيل توفيق مهيارمالزم متقاعد103151437

15000مرسي علي يوسف عطياتمالزم متقاعد103251438

15000سامي فريد جريس قاقيشمالزم متقاعد103351439

15000خالد احمد خليل العبابنةمالزم متقاعد103451440

15000صالح احمد خلف الحجازاتمالزم متقاعد103551441

15000سالم محمد علي الحمزهمالزم متقاعد103651442

15000سهيل عادل علي المومنيمالزم متقاعد103751443

15000باسم منصور سالم الرقادمالزم متقاعد103851463

15000علي محمود حمدان المقابلهمالزم متقاعد103951465

15000عبدالباسط حمدان طالق ابوعنزهمالزم متقاعد104051470

15000محمود محمد ابراهيم شلبيمالزم متقاعد104151471

15000رائد فالح موسى الحوامدهمالزم متقاعد104251472

15000مشيل سليم فالح لمعمالزم متقاعد104351474

15000طالل حسين محمد ابومالكمالزم متقاعد104451481

15000احمد عايش فالح بني الدوميمالزم متقاعد104551483

15000علي عبدالحفيظ شنوان البكارمالزم متقاعد104651487

15000محمد حمدان سالم عبدالكريممالزم متقاعد104751489

15000هشام احمد محمود الغزاويمالزم متقاعد104851490

15000زياد حسن عبدالرحيم الزريقاتمالزم متقاعد104951492

15000احمد مسلم سالمه المعايعهمالزم متقاعد105051493

15000محمد عبدالحميد سويلم الجعافرهمالزم متقاعد105151494

15000زياد احمد محمود ابوهنادهمالزم متقاعد105251496

15000خالد محمد محمود ربابعهمالزم متقاعد105351516

15000خالد يوسف الفارس خضيراتمالزم متقاعد105451517

15000محمود حسين محمد خطاطبهمالزم متقاعد105551518

15000فياض محمد سليمان الشطيمالزم متقاعد105651519

15000طالل مروح محمد العظاماتمالزم متقاعد105751523

15000وحيد ناصر ابراهيم شناقمالزم متقاعد105851524

15000صالح علي سالمه السالماتمالزم متقاعد105951525

15000بشير محمد سعيد ربابعهمالزم متقاعد106051870

15000محمد مصطفى قاسم غنيماتمالزم متقاعد106151871

15000راضي حسين عقله عطروزمالزم متقاعد106251872

15000ابراهيم محمد ناصر العظاماتمالزم متقاعد106351873

15000احمد عبد الرؤوف سعد الخاليلهمالزم متقاعد106451874

15000ماجد عبدهللا عيد الخوالدهمالزم متقاعد106551876

15000غالب نايف مصطفى الزغولمالزم متقاعد106651877

15000ابراهيم سليمان احمد غانم الخليفاتمالزم متقاعد106751879

15000نازك محمدرضا حسن القسيممالزم متقاعد106851880

15000صالح اسماعيل محمود ربابعهمالزم متقاعد106951887

15000هارون عوض هارون العالديهمالزم متقاعد107051888

15000هاني سالم صالح بني فارسمالزم متقاعد107151891

15000زياد مصطفى علي الصماديمالزم متقاعد107251895



15000محمد عبدهللا احمد العنانزهمالزم متقاعد107351896

15000ياسر محمد حمد جوارنهمالزم متقاعد107451898

15000عماد محمد صالح قرعوصمالزم متقاعد107551899

15000رياض حسين علي الشوياتمالزم متقاعد107651902

15000عماد توفيق محمد بني احمدمالزم متقاعد107751903

15000محمد مصطفى محمود العزاممالزم متقاعد107851904

15000محمد حمدان سالمه الزبونمالزم متقاعد107951915

15000طارق عبدالمجيد محمد المعاقبهمالزم متقاعد108051916

15000احمد عبدهللا سالم الطوالبهمالزم متقاعد108151917

15000خالد حمدان دوحان العيسىمالزم متقاعد108251918

15000احمد حسين سالم البطرانمالزم متقاعد108351919

15000محمد احمد نايف الرفاعيمالزم متقاعد108451920

15000وائل عزالدين فالح ربابعهمالزم متقاعد108551925

15000ابراهيم محمود سالمه الفنديمالزم متقاعد108651926

15000معروف ابراهيم محمد بني سعيدمالزم متقاعد108751929

15000محمد طه ابراهيم الغوانمهمالزم متقاعد108851932

15000مجاهد مشهور فهيد الصوافطهمالزم متقاعد108951947

15000علي احمد محمد الخمايسهمالزم متقاعد109051948

15000مالك طريف احمد العزاممالزم متقاعد109151950

15000عبدهللا محمد امين احمد المومنيمالزم متقاعد109251952

15000محمود شاهر سالم عبيداتمالزم متقاعد109351953

15000خلدون فتحي محمد حواريمالزم متقاعد109451954

15000ايمن زكي محمد المقداديمالزم متقاعد109551955

15000حسام محمد محمود عبدربهمالزم متقاعد109651962

15000محمد سليمان صالح القرالهمالزم متقاعد109751964

15000محمد مسلم حسين الشرفاتمالزم متقاعد109852375

15000محمد صالح خالد البوزليمالزم متقاعد109952384

15000تيسير سليمان عقلة عضيباتمالزم متقاعد110052390

15000سامح علي مرزوق المعايطهمالزم متقاعد110152391

15000جهاد احمد محمد بني عيسىمالزم متقاعد110252393

15000يوسف محمد حسن شرادقهمالزم متقاعد110352395

15000ياسر حامد عقله البريزاتمالزم متقاعد110452396

15000حكمت سعيد عبدهللا البريزاتمالزم متقاعد110552397

15000حسن همالن حسن العجارمهمالزم متقاعد110652398

15000فايز سليم طالب الشوفيينمالزم متقاعد110752399

15000محمد عبدالقادر عبدالعزيز الطراونهمالزم متقاعد110852400

15000يونس طالب عليان الخزاعلهمالزم متقاعد110952401

15000خالد محمود عوض المومنيمالزم متقاعد111052403

15000بدرالدين مصطفى عبدهللا القضاهمالزم متقاعد111152407

15000ماجد محسن ندي عبيداتمالزم متقاعد111252408

15000خالد عسكر مفلح حقيلمالزم متقاعد111352409

15000وصفي عيسى فالح عتوممالزم متقاعد111452410

15000جمال عواد سالم الدعجهمالزم متقاعد111552411

15000سالم علي غثيان المصالحهمالزم متقاعد111652412

15000بالل عبدالرحيم عبدالعزيز الحناقطهمالزم متقاعد111752413



15000خالد جمال مصطفى الدهنيمالزم متقاعد111852414

15000محمد احمد بشير الرفايعهمالزم متقاعد111952415

15000هشام عبدهللا حسن الفريحاتمالزم متقاعد112052416

15000مفلح علي مفلح عبيداتمالزم متقاعد112152418

15000محمود خلف علي خوالدهمالزم متقاعد112252419

15000حسين محمد حميدان الخليفمالزم متقاعد112352420

15000مازن محمد احمد بني ارشيدمالزم متقاعد112452421

15000فيصل علي مطلق مشاقبهمالزم متقاعد112552422

15000ابراهيم احمد علي الثوابيهمالزم متقاعد112652425

15000احمد فالح علي الشمالنمالزم متقاعد112752426

15000ابراهيم مصلح عبدالجابر الدغيماتمالزم متقاعد112852429

15000ياسر فليح خلف السرديهمالزم متقاعد112952430

15000وصفي سالم مبارك الذويبمالزم متقاعد113052431

15000محمود مفلح غنيم الطراونهمالزم متقاعد113152433

15000فراس عزام علي الصغيرمالزم متقاعد113252434

15000وائل محمد احمد القضاهمالزم متقاعد113352435

15000سامر سالم احمد العبدالرزاقمالزم متقاعد113452439

15000وصفي احمد علي الصماديمالزم متقاعد113552440

15000خالد بهجت محمد بطاينهمالزم متقاعد113652441

15000نبيل احمد محمد البطوشمالزم متقاعد113752444

15000هاشم محمد سالم السالمينمالزم متقاعد113852445

15000مرزوق منصور عايد المساعيدمالزم متقاعد113952446

15000اسامه علي مصطفى ابو غنيممالزم متقاعد114052450

15000خلدون حسين علي بني عطامالزم متقاعد114152451

15000احمد فوزي احمد بني ياسينمالزم متقاعد114252458

15000خالد محمود مذود عبيداتمالزم متقاعد114352465

15000اكرم علي محمد ذنيباتمالزم متقاعد114452466

15000جهاد احمد سعيد الخطيبمالزم متقاعد114552467

15000عبدالفتاح محمد موسى مطالقهمالزم متقاعد114652468

15000موسى مقبل سالمه المعايطهمالزم متقاعد114752478

15000عبدالمطلب احمد علي عبابنهمالزم متقاعد114852481

15000سليمان فهد سليمان الزعبيمالزم متقاعد114952482

15000سميح احمد محمود المصريمالزم متقاعد115052484

15000موفق محمود فياض فريحاتمالزم متقاعد115152485

15000افليح محمد فليح بني احمدمالزم متقاعد115252487

15000علي محمود علي الجراحمالزم متقاعد115352489

15000نضال محمد حامد صباحينمالزم متقاعد115452490

15000عبدالمجيد سالم سويلم النجادامالزم متقاعد115552492

15000عماد محمد حمد الدهونمالزم متقاعد115652494

15000ابراهيم مفضي سليم العظاماتمالزم متقاعد115752496

15000احمد علي مسلم ابراهيممالزم متقاعد115852497

15000عبدالهادي فرحان حمود نصيرمالزم متقاعد115952498

15000محمد احمد ابراهيم النقيزمالزم متقاعد116052500

15000فايز عواد نزال الجهيممالزم متقاعد116152503

15000خالد محمد دوجان الشراريمالزم متقاعد116252504



15000اسامه عقله حمد عبابنهمالزم متقاعد116352505

15000احمد امين محمد مومنيمالزم متقاعد116452506

15000زيد محمد احمد البرماويمالزم متقاعد116552507

15000محمد حمد علي الصويلحينمالزم متقاعد116652508

15000بشار محمد نزال المدارمهمالزم متقاعد116752510

15000احمد محمد حمد الشريدهمالزم متقاعد116852523

15000علي يوسف عبد جويفلمالزم متقاعد116952524

15000علي سالمه علي  غوانمهمالزم متقاعد117052525

15000محمد علي عبدالرحمن العفيفمالزم متقاعد117152526

15000سالم ناصر نصرهللا المعالمالزم متقاعد117252527

15000فوزي طالق محمد الهباهبهمالزم متقاعد117352529

15000خالد محمود احمد الدعجهمالزم متقاعد117452531

15000محمد احمد علي الشماليمالزم متقاعد117552535

15000رياض مفلح خليفه الشقورمالزم متقاعد117652542

15000يوسف عبدالمولى محمد مومنيمالزم متقاعد117752544

15000رائد حسن سليمان عبيداتمالزم متقاعد117852545

15000محمود موسى عبدالرحيم الرمامنهمالزم متقاعد117952547

15000باسم عبدالرحمن يوسف المساعفهمالزم متقاعد118052548

15000احمد خلف محسن بني خالدمالزم متقاعد118152549

15000خالد فهد موسى القيسيمالزم متقاعد118252553

15000احمد محمود سعيد نوافلهمالزم متقاعد118352554

15000ياسر عيسى عبدالرزاق عبدالرزاقمالزم متقاعد118452555

15000فواز طالب فهد العودهمالزم متقاعد118552557

15000معن حسين عبدالكريم الزريقاتمالزم متقاعد118652558

15000احمد مشرف دواس الشرعهمالزم متقاعد118752561

15000مفضي فواز مفضي الحمدمالزم متقاعد118852562

15000امجد علي عطيه القطامينمالزم متقاعد118952564

15000مازن علي مطلق المومنيمالزم متقاعد119052567

15000علي هاني احمد القضاهمالزم متقاعد119152569

15000اسماعيل عوض حمد النعيماتمالزم متقاعد119252573

15000خالد حمد عليان الصماديمالزم متقاعد119352574

15000ماجد سليمان فهد النعيماتمالزم متقاعد119452584

15000وصفي غازي حسن حجازيمالزم متقاعد119552590

15000منذر محمد شحاده العفيشاتمالزم متقاعد119652591

15000احمد محمد مصطفى الفقيرمالزم متقاعد119752592

15000طايل صالح عبدالرحيم الزواهرهمالزم متقاعد119852594

15000جمال علي محمد ابو قديريمالزم متقاعد119952595

15000محمد خالد مصطفى خرابشهمالزم متقاعد120052596

15000وجيه سعيد ضيف هللا خصاونهمالزم متقاعد120152598

15000عبدهللا محمد مفضي الرقيباتمالزم متقاعد120252603

15000محمد علي ابراهيم الحديدمالزم متقاعد120352604

15000نسيم غالب مفلح الحامدمالزم متقاعد120452605

15000محمود عقله مصطفى مقداديمالزم متقاعد120552614

15000حاتم جبريل ابراهيم السعوديمالزم متقاعد120652616

15000يوسف محمد سعد النوايشهمالزم متقاعد120752928



15000عمر سليمان رشيد الصيحاتمالزم متقاعد120852929

15000رائد احمد سليمان اللوامامالزم متقاعد120952931

15000فراس حسين سليمان العزاممالزم متقاعد121052933

15000سالم محمد سالم المحادينمالزم متقاعد121152934

15000حمزه فرحان اجخيدم القطامينمالزم متقاعد121252935

15000عمر صالح محمد عالونهمالزم متقاعد121352938

15000عثمان سعيد مصطفى مسراتمالزم متقاعد121452939

15000تركي احمد علي خصاونهمالزم متقاعد121552945

15000خالد محمود سليمان النجارمالزم متقاعد121652946

15000محمود حماد محمود المحاميدمالزم متقاعد121752950

15000عصام رضا موسى موسىمالزم متقاعد121852955

15000حسن نجم حامد النعيماتمالزم متقاعد121952957

15000عاصم عبد هللا  اجخيدم الزغيالت القرالهمالزم متقاعد122052958

15000منتصر علي محمد القرعانمالزم متقاعد122152968

15000حسن محمد حسين مستريحيمالزم متقاعد122252974

15000عماد عبدالكريم عنيزان ابو ليمونمالزم متقاعد122352976

15000محمود سالم محمد فارسمالزم متقاعد122452986

15000احمد عيد خشمان السواريهمالزم متقاعد122553005

15000علي موسى محمد الشبولمالزم متقاعد122653006

15000هشام حسن محمد المومنيمالزم متقاعد122753008

15000عبدالفتاح محمد عليان الخرابشهمالزم متقاعد122853014

15000ربيع محمد سليمان المشاقبهمالزم متقاعد122953016

15000هيثم زعل موسى الصرايرهمالزم متقاعد123053025

15000محمد ارشيد قبالن المرزوقمالزم متقاعد123153026

15000عمر زكريا احمد جمعهمالزم متقاعد123253027

15000خليف عيد عوده النوافعهمالزم متقاعد123353028

15000احمد عبد الحليم محمد الحوامدهمالزم متقاعد123453029

15000وليد علي احمد ابو عابدمالزم متقاعد123553036

15000سعد ابراهيم سعدون السليحاتمالزم متقاعد123653037

15000فاروق مروان عبدالرحمن الجملمالزم متقاعد123753038

15000حسن علي عوده الجذيالتمالزم متقاعد123853108

15000محمود عقله فالح الغويرينمالزم متقاعد123953109

15000توفيق ابراهيم مفلح الدعجهمالزم متقاعد124053110

15000عبدالكريم محمد سلمان رجامالزم متقاعد124153111

15000خالد قاسم محمد ابراهيممالزم متقاعد124253112

15000ميمون عبدالمحسن العلي عتوممالزم متقاعد124353113

15000امجد عواد ضيف هللا الزبونمالزم متقاعد124453117

15000يوسف محمد عيسى اليحيىمالزم متقاعد124553118

15000محمد احمود محمد الدهونمالزم متقاعد124653119

15000جميل عبدالرحمن فالح الشرمانمالزم متقاعد124753120

15000غالب ارشيد حسين الجعاراتمالزم متقاعد124853121

15000نواف محمد نايف الشوحهمالزم متقاعد124953122

15000احمدعلي خلف الزواهرةمالزم متقاعد125053124

15000اكرم عبدالكريم محمد الشمايلهمالزم متقاعد125153126

15000صالح محمد المرعي بني مصطفىمالزم متقاعد125253127



15000صالح ابراهيم العلي العامرمالزم متقاعد125353128

15000صقر فهد محمد عجاجمالزم متقاعد125453134

15000يوسف سالم محمد الشرمانمالزم متقاعد125553139

15000رضوان حسين محمود عنانزهمالزم متقاعد125653146

15000علي محمد علي المومنيمالزم متقاعد125753147

15000نائل عبدالحميد طلب المعايطهمالزم متقاعد125853148

15000ضرار عبدالكريم محمد عمايرهمالزم متقاعد125953149

15000فايز العكر علي المساعيدمالزم متقاعد126053151

15000يحيى عمر محمد مقداديمالزم متقاعد126153158

15000عادل عبدهللا موسى مقداديمالزم متقاعد126253160

15000زيد عبدالحافظ محمد اللبابدهمالزم متقاعد126353162

15000احمد سليمان عيد الخوالدهمالزم متقاعد126453164

15000طارق موسى حمد العقيطاتمالزم متقاعد126553165

15000احمد يوسف سعد ملحممالزم متقاعد126653166

15000رعد احمد عبدالوالي الفواعيرمالزم متقاعد126753177

15000ميسون حسن ذياب داليكهمالزم متقاعد126853181

15000عمر عبدالرحيم مصطفى العمريمالزم متقاعد126953183

15000برهان حسين احمد الصماديمالزم متقاعد127053190

15000زكي احمد علي القضاهمالزم متقاعد127153192

15000بسام طالل محمد المومنيمالزم متقاعد127253193

15000غسان محمد احمد المحارمهمالزم متقاعد127353198

15000فلاير فرحان سلمان الدروبيمالزم متقاعد127453205

15000معروف ابراهيم مفضي ارشيدمالزم متقاعد127553206

15000محمد عبدالحافظ خليل القيسيمالزم متقاعد127653209

15000هاشم محمد عواد العمريمالزم متقاعد127753212

15000جهاد عبدالرحمن احمد القضاهمالزم متقاعد127853215

15000باسم عبدالحفيظ دهاش جماحنهمالزم متقاعد127953216

15000حازم علي عبدهللا الغزاويمالزم متقاعد128053217

15000عبد المهدي محمد صبحي الدهيثممالزم متقاعد128153218

15000احمد كامل احمد عبيداتمالزم متقاعد128253220

15000سامي هالل طالب الهاشممالزم متقاعد128353228

15000زيد عيسى سالم التميميمالزم متقاعد128453233

15000عمر احمد عوض الوضحانمالزم متقاعد128553236

15000علي خليل احمد مصاورهمالزم متقاعد128653237

15000مروان محمود علي بني عيسىمالزم متقاعد128753238

15000محمد طلبه حسن المصريمالزم متقاعد128853239

15000محمود عبد الرحيم محمود ابو غنيممالزم متقاعد128953240

15000عبدالباسط يوسف علي بني عطامالزم متقاعد129053241

15000محمد ناصر علي مقداديمالزم متقاعد129153243

15000وليد علي عليان البطوشمالزم متقاعد129253828

15000عطا عبد الرحيم محمد المريشدمالزم متقاعد129353829

15000عوض علي شهاب النعيميمالزم متقاعد129453830

15000خالد محمد صالح الزعتريمالزم متقاعد129553832

15000علي جميل  سليمان القضاهمالزم متقاعد129653834

15000خالد غشام هزاع الصقيراتمالزم متقاعد129753836



15000عاصم صدقي عبدهللا مومنيمالزم متقاعد129853841

15000فرحان فواد بركات الزعبيمالزم متقاعد129953842

15000فارس محمود محمد عنانزهمالزم متقاعد130053843

15000موفق محمد فليح النمرمالزم متقاعد130153845

15000احمد ارشيد احمد دواهدهمالزم متقاعد130253857

15000عماد جاسر عبدالحميد الشنيقاتمالزم متقاعد130353858

15000ايمن نواف قاسم قزاقزهمالزم متقاعد130453859

15000حسن محمد نجم النجاداتمالزم متقاعد130553861

15000معن محمد علي بني ملحممالزم متقاعد130653867

15000عبدهللا احمد علي الحراحشهمالزم متقاعد130753868

15000صالح يوسف داوود سمورمالزم متقاعد130853869

15000شكري علي داود القرالهمالزم متقاعد130953870

15000محمد حسن عبدهللا فريحاتمالزم متقاعد131053872

15000يحيى مصطفى محمد الفريحاتمالزم متقاعد131153873

15000محمود محمد احمد الصالحمالزم متقاعد131253874

15000عمر ابراهيم محمد عثامنهمالزم متقاعد131353877

15000محمد عقلة ابراهيم النعمانمالزم متقاعد131453878

15000منذر عبدهللا محمد العمريمالزم متقاعد131553889

15000فارس محمد فارس بني عيسىمالزم متقاعد131653894

15000سليمان زعل رشيد النعيماتمالزم متقاعد131753903

15000محمد عبدالكريم علي فريحاتمالزم متقاعد131853904

15000علي سالمه العبدهللا الجدوعمالزم متقاعد131953905

15000هيثم سعود حمدان العبوسمالزم متقاعد132053906

15000موفق عبد الرحمن حسين الصويتيمالزم متقاعد132153907

15000يزيد عيسى يوسف الكلدانيمالزم متقاعد132253908

15000خالد محمد عبدهللا الخوالدهمالزم متقاعد132353914

15000كامل محمد علي العموشمالزم متقاعد132453916

15000محمد احمد عبدالقادر بن طريفمالزم متقاعد132553918

15000مهند محمود خليل الصعوبمالزم متقاعد132653919

15000فؤاد حسين ابراهيم ابو خلفمالزم متقاعد132753920

15000يوسف عايد خليف اللوانسهمالزم متقاعد132853922

15000اسامه حسين يوسف بني حمدانمالزم متقاعد132953924

15000محمد عيسى خليل الحسناتمالزم متقاعد133053925

15000ايهاب خازر مدهللا المجاليمالزم متقاعد133153926

15000خالد خلف مصطفى البالونهمالزم متقاعد133253927

15000احمد مسلم عليان الطالسمالزم متقاعد133353929

15000ناصر زكي رشيد العقيليمالزم متقاعد133453931

15000ينال صالح سعيد تيمورمالزم متقاعد133553932

15000باسل تركي سالمه ابو عاصيمالزم متقاعد133653933

15000جريس سليم فضا جريسمالزم متقاعد133753935

15000احمد محمد صالح العمريمالزم متقاعد133853936

15000عايد محمود عايد خوالدهمالزم متقاعد133953938

15000باسل احمد محمد عنانبهمالزم متقاعد134053941

15000خالد وحيد عبدالحفيظ عبانبهمالزم متقاعد134153956

15000عادل فواز محمود عبيداتمالزم متقاعد134253961



15000نهار محمد حمدان المومنيمالزم متقاعد134353964

15000ايمن احمد عبد ابو رمانمالزم متقاعد134453966

15000نايف عبدالكريم سليم الزواهرهمالزم متقاعد134553968

15000محمود صالح عيسى البطايحهمالزم متقاعد134653969

15000محمد عبدالحفيظ مطر الغزاممالزم متقاعد134753977

15000محمد علي محمد غانممالزم متقاعد134853982

15000الهادي عايد حمود المساعيدمالزم متقاعد134953983

15000ابراهيم صالح علي الهبيشانمالزم متقاعد135053988

15000محمود احمد عبدهللا الحياريمالزم متقاعد135153989

15000عبدالمولى موسى علي الخوالدهمالزم متقاعد135254006

15000مامون مذيب محمد ابو جملمالزم متقاعد135354007

15000انور محمد ساري البشايرهمالزم متقاعد135454008

15000عماد محمد احمد النجيدينمالزم متقاعد135554009

15000نضال عبدهللا نمر الزيودمالزم متقاعد135654334

15000محمد حسن نزال الخزاعلهمالزم متقاعد135754335

15000محمد عز الدين احمد الشرمانمالزم متقاعد135854336

15000عبد هللا سلمان علي القضاهمالزم متقاعد135954338

15000احمد عبدهللا يوسف البشايرهمالزم متقاعد136054342

15000عماد مصطفى عبدهللا الفطيماتمالزم متقاعد136154344

15000ماهر محمد احمد كساسبهمالزم متقاعد136254345

15000عطاهللا عايد محيل الشموطمالزم متقاعد136354346

15000عبدهللا عبدالكريم راشد الجرايدهمالزم متقاعد136454349

15000معتصم احمد حامد القضاهمالزم متقاعد136554350

15000نهار عيسى فاضل القالبمالزم متقاعد136654351

15000ماهر ابراهيم حماد العثامينمالزم متقاعد136754352

15000عباس حسين علي الخوالدهمالزم متقاعد136854353

15000قاسم محمد سودي المساعيدمالزم متقاعد136954354

15000فيصل هليل عبدهللا الثوابيهمالزم متقاعد137054370

15000محمد سليمان عيد المساعيدمالزم متقاعد137154372

15000طه سالم علي المالحيممالزم متقاعد137254376

15000منيب عيسى محمد العمريمالزم متقاعد137354378

15000بالل عيسى محمد العمريمالزم متقاعد137454379

15000خالد عبدهللا مروح الربيحاتمالزم متقاعد137554380

15000احمد محمد تركي عرايضهمالزم متقاعد137654382

15000عبده سليمان عرمش البردانمالزم متقاعد137754383

15000جعفر علي احمد بني عطامالزم متقاعد137854384

15000محمد مشعل عبدهللا خليلمالزم متقاعد137954385

15000فارس حسن عبد الحفيظ عبابنهمالزم متقاعد138054387

15000خليفه علي احمد الكساسبهمالزم متقاعد138154390

15000احمد عبدهللا سلمان الخطيبمالزم متقاعد138254391

15000عايد رشد حسين الجعاراتمالزم متقاعد138354393

15000زياد حسين دايس دواسمالزم متقاعد138454394

15000حمدهللا سالم امكازي الخوالدهمالزم متقاعد138554395

15000سامي احمد عبدالرحمن الخاليلهمالزم متقاعد138654396

15000طاهر محمد سليمان الشحاداتمالزم متقاعد138754397



15000محمود علي رشيد مهيداتمالزم متقاعد138854398

15000محمد عبدالحميد احمد الزواهرهمالزم متقاعد138954399

15000عوده عايد سالم العطويمالزم متقاعد139054400

15000محمود سليمان مسلم الخوالدهمالزم متقاعد139154403

15000علي ابراهيم علي المستريحيمالزم متقاعد139254404

15000عماد عيد محمد بني مفرجمالزم متقاعد139354405

15000يوسف ارشيد عايد الزواهرهمالزم متقاعد139454406

15000عبدالحميد رجاهللا مدهللا المايطهمالزم متقاعد139554407

15000حسين موسى فرج المشاقبهمالزم متقاعد139654408

15000محمد عيد حسن المساعيدمالزم متقاعد139754409

15000ايمن محمد عقله القالبمالزم متقاعد139854410

15000محمد احمد قاسم القادريمالزم متقاعد139954411

15000عامر فارس محمد الفوارسهمالزم متقاعد140054413

15000سليمان ابراهيم احمد المشاقبهمالزم متقاعد140154419

15000مجدي برجس سالم العرقانمالزم متقاعد140254420

15000علي خليل سالمه البطوشمالزم متقاعد140354422

15000انور معرش ساري الغاطيمالزم متقاعد140454423

15000محسن مصطفى محمد العزاممالزم متقاعد140554424

15000عايد طالب عبدالعزيز الخوالدهمالزم متقاعد140654433

15000محمد عبدالسالم محمد الحراحشهمالزم متقاعد140754434

15000بسام ربيع خلف العليماتمالزم متقاعد140854454

15000حسن عبدالكريم اسعد جسيممالزم متقاعد140954456

15000فارس سامي سليمان عمايرهمالزم متقاعد141054458

15000محمد فؤاد محمود زيادنةمالزم متقاعد141154459

15000عبدالكريم محمد ناصر العظاماتمالزم متقاعد141254462

15000حسام عبد الكريم عبد الرحمن البشتاويمالزم متقاعد141354464

15000محمد احمد محمد الزعبيمالزم متقاعد141454466

15000ايهاب احمد حسين بني احمدمالزم متقاعد141554472

15000صالح عبدالقادر خليل العثامينمالزم متقاعد141654475

15000احمد عيسى محمد المحمدمالزم متقاعد141754478

15000عبدهللا بخيت علي العظاماتمالزم متقاعد141854479

15000عوض محمد موسى المحارمهمالزم متقاعد141954489

15000رضا حماد منيزل الخزاعلهمالزم متقاعد142054492

15000معين محمد حسن بني يونسمالزم متقاعد142154493

15000زهير ارشيد سالمه العرقانمالزم متقاعد142254494

15000فتحي محمد فياض البطرانمالزم متقاعد142354495

15000عماد صفا جردان الخمايسةمالزم متقاعد142454496

15000سالم لميع عبد الحميد الجعافرهمالزم متقاعد142554497

15000خالد حمد موسى خشانمالزم متقاعد142654498

15000معتصم احمد محمد مقدادمالزم متقاعد142754508

15000اكرم يحيى سليم حواورهمالزم متقاعد142854517

15000عبدالحميد موسى علي الزيادتمالزم متقاعد142954518

15000عثمان احمد شريف طرابشهمالزم متقاعد143054519

15000محمد جمال احمد عكاشهمالزم متقاعد143154521

15000محمد مطرود سالمه الهواوشهمالزم متقاعد143254522



15000بالل عبدالمجيد مصطفى الذنيباتمالزم متقاعد143354530

15000خالد محمد سبتي الخاليلهمالزم متقاعد143454531

15000وصفي محمد مصطفى الشيوخمالزم متقاعد143554532

15000فراس خالد يوسف ملكاويمالزم متقاعد143654535

15000فريد تيسير احمد الحنيطيمالزم متقاعد143754536

15000عبد المطلب محمد هالل جوارنهمالزم متقاعد143854539

15000انور محمد عيسى مناصيرمالزم متقاعد143954540

15000عماد محمد سليمان النعيماتمالزم متقاعد144054543

15000نواف فرحان محمد الطريماتمالزم متقاعد144154547

15000حسن توفيق خلف عليماتمالزم متقاعد144254550

15000عمر طعمه عوده هللا الزبونمالزم متقاعد144354552

15000رياض يونس عبدالكريم السواعيرمالزم متقاعد144454553

15000احمد محمد احمد بني عبدالنبيمالزم متقاعد144554556

15000مصطفى ابراهيم مصطفى شعبانمالزم متقاعد144654557

15000محمد فواز محمد البورينيمالزم متقاعد144754558

15000هجهوج حرب مصطفى الضرابعهمالزم متقاعد144854559

15000محمد صالح محمد حميدمالزم متقاعد144954563

15000عطاهللا محمود مذهان الجبورمالزم متقاعد145054569

15000يحيى صالح محمود ابراهيممالزم متقاعد145154571

15000حسين عوض حرب السبوعمالزم متقاعد145254572

15000حاطوم محمود محمد بديويمالزم متقاعد145354596

15000سعود فهد محمد الدويكاتمالزم متقاعد145454598

15000هيثم محمد محمود العقايلهمالزم متقاعد145554599

15000محمد علي احمد القرعانمالزم متقاعد145654601

15000محمد علي عوض القطامينمالزم متقاعد145754603

15000جهاد سعود صالح الخوالدهمالزم متقاعد145854604

15000عبدهللا محمد عبدالرحمن بني اؤشيدمالزم متقاعد145954607

15000صالح حسين محمد بني مرعيمالزم متقاعد146054609

15000خالد علي سليمان البدورمالزم متقاعد146154624

15000محمد مفلح عبدالعزيز العقيلمالزم متقاعد146254625

15000فريد احمد محمود زواهرهمالزم متقاعد146354627

15000يحيى محمود صالح المحارمهمالزم متقاعد146454628

15000لؤي حامد رزق الحطيباتمالزم متقاعد146554629

15000محمد فالح صالح السواعيرمالزم متقاعد146654638

15000راضي خضير موسى الخضيراتمالزم متقاعد146754665

15000عوض محمود محمد االحمدمالزم متقاعد146854666

15000خالد عبدالمنعم عارف الخطيبمالزم متقاعد146954668

15000ابراهيم محمود احمد الغنيماتمالزم متقاعد147054670

15000طاهر محمد احمد القضاهمالزم متقاعد147154671

15000مصطفى جابر مصطفى عكورمالزم متقاعد147254672

15000منذر انور محمد الغويرينمالزم متقاعد147354673

15000انور عبد الكريم عبد الغني االحمدمالزم متقاعد147454675

15000عاطف حامد حمد الخالديمالزم متقاعد147554677

15000عادل محمد محمود البالونهمالزم متقاعد147654678

15000خلدون محمد محمود الديريمالزم متقاعد147754679



15000احمد عوض سالمه عالونهمالزم متقاعد147854680

15000ماهر موسى مسلم الرواشدهمالزم متقاعد147954681

15000زكريا يحيى محمد العمريمالزم متقاعد148054683

15000رائد تيسير محمد المرازيقمالزم متقاعد148154685

15000عوده بركات خلف الخاليلهمالزم متقاعد148254687

15000راكان ميخائيل حمدان المومنيمالزم متقاعد148354993

15000عامر ناجي سالم الطراونهمالزم متقاعد148454994

15000حسين مصطفى حسين بني نصرمالزم متقاعد148555000

15000وضاح نايف فضيل العبابسهمالزم متقاعد148655001

15000محمد سالم عويمر الزياداتمالزم متقاعد148755002

15000فراس احمد محمود طوالبهمالزم متقاعد148855016

15000عبدالخالق محمد احمد بني مرعيمالزم متقاعد148955253

15000جمال موسى خليفه العطياتمالزم متقاعد149055257

15000عبد هللا عليان شمع الخاليلهمالزم متقاعد149155258

15000هايل عبيد علي الساعيمالزم متقاعد149255262

15000اياد عبد هللا صالح الرباعيمالزم متقاعد149355271

15000احمد قاسم حمد عبدهللامالزم متقاعد149455274

15000سالم عواد حامد العموشمالزم متقاعد149555278

15000محمد خليفه شحاده الحجازاتمالزم متقاعد149655287

15000احمد نايف فالح العزاممالزم متقاعد149755290

15000ابراهيم سعود محمد بني سلمانمالزم متقاعد149855296

15000هايل محمد مفلح المعاقبةمالزم متقاعد149955299

15000انور علي حمد الشخاترهمالزم متقاعد150055301

15000كامل عايد علي الخوالدهمالزم متقاعد150155305

15000ياسر حسن احمد الصماديمالزم متقاعد150255306

15000الياس احمد علي خوالدهمالزم متقاعد150355314

15000ماهر زهير محمد عبيداتمالزم متقاعد150455318

15000محمد عقله محمد مغايرهمالزم متقاعد150555321

15000قاسم احمد حسين ابو جملمالزم متقاعد150655323

15000رائد محمد عليان الضروسمالزم متقاعد150755324

15000نايف قاسم منور الجبورمالزم متقاعد150855326

15000صالح عيد سفهان العمرومالزم متقاعد150955327

15000فراس راضي فارس مومنيمالزم متقاعد151055328

15000شادي نزال عيد ربضيمالزم متقاعد151155338

15000طارق سامي سالمه حدادمالزم متقاعد151255339

15000وليد علي مصطفى المساعدهمالزم متقاعد151355340

15000احسان عبد هللا حامد العشرانمالزم متقاعد151455341

15000عبد الرؤوف سعيد عبد هللا البريزاتمالزم متقاعد151555346

15000محمدقاسم محمد ابو جلبانمالزم متقاعد151655351

15000فادي محمد هزاع عبيداتمالزم متقاعد151755353

15000نصرهللا سعد عبدهللا المناصيرمالزم متقاعد151855361

15000نايف عقيل محمد ابو الحممالزم متقاعد151955362

15000ايمن محمد حسين بني ياسينمالزم متقاعد152055363

15000حسام سالمه حسن الطيبمالزم متقاعد152155364

15000جمال عبد الرزاق حامد الخرابشهمالزم متقاعد152255508



15000محمد احمد ابراهيم حوريمالزم متقاعد152355509

15000عصام صادق عبدهللا المقداديمالزم متقاعد152455810

15000رضى علي مصطفى القضاهمالزم متقاعد152555821

15000عايد احمد حمد ابو ليمونمالزم متقاعد152655822

15000زياد محمد سليمان الفقيهمالزم متقاعد152755849

15000فارس عيسى جادهللا الجباليمالزم متقاعد152855884

15000عبدهللا صالح شهوان الغويريمالزم متقاعد152955885

15000ماهر رفيق مصطفى مرعيمالزم متقاعد153055886

15000محمد مصطفى محمد المحاسنهمالزم متقاعد153155887

15000حامد يوسف محمد بني حمدمالزم متقاعد153256273

15000انور عبد هللا سعد المستريحيمالزم متقاعد153356279

15000فواز عبد الجليل سويلم الزيديينمالزم متقاعد153456284

15000جهاد سليمان عابد السوالقهمالزم متقاعد153556285

15000سلطان احمد عطوان الخواطرهمالزم متقاعد153656293

15000عمر ابراهيم سليمان الخداممالزم متقاعد153756296

15000غالب محمد موسى عبيداتمالزم متقاعد153856299

15000علي اربيع عيسى النعيماتمالزم متقاعد153956300

15000عامر محمد يعقوب الفريحاتمالزم متقاعد154056301

15000عماد احمد محمد الدويريمالزم متقاعد154156302

15000محمد علي سالمه النواصرهمالزم متقاعد154256304

15000محمد غالب محمد العجلونيمالزم متقاعد154356305

15000اياد محمد احمد مقداديمالزم متقاعد154456306

15000فرحان عطاهلل سلمان العموشمالزم متقاعد154556314

15000موسى مطلق خليل مقداديمالزم متقاعد154656315

15000وليد احمد صالح قوقزهمالزم متقاعد154756317

15000خالد محمود علي الخوالدهمالزم متقاعد154856319

15000علي مثقال علي الرواشدهمالزم متقاعد154956325

15000عبدالرحمن موسى رشيد عميرهمالزم متقاعد155056326

15000عمر عبد الرحيم علي شناعهمالزم متقاعد155156330

15000عماد توفيق جريس عازرمالزم متقاعد155256333

15000محمد خالد عيسى العدوانمالزم متقاعد155356338

15000عوني عبد هللا عوده الزيدانينمالزم متقاعد155456339

15000محمد سليمان سالم مومنيمالزم متقاعد155556344

15000احمد سعود عليان الخوالدهمالزم متقاعد155656347

15000نايف عوده سالم الحسبانمالزم متقاعد155756348

15000عاطف مرزوق محيسن المسيبمالزم متقاعد155856352

15000احمد محمود حسن الزيودمالزم متقاعد155956353

15000عبدهللا عقله سليمان ابوصاللمالزم متقاعد156056307

15000عيد صالح ابراهيم غراغيرمالزم متقاعد156156368

15000بسام محمد حسين السوالمهمالزم متقاعد156256390

15000موسى خالد مسلم البشايرهمالزم متقاعد156356404

15000امجد صالح احمد الصعوبمالزم متقاعد156456405

15000سعد احمد عبدهللا القرعانمالزم متقاعد156556421

15000بشار عبدهللا محمد مومنيمالزم متقاعد156656457

15000معن محمد مفلح طاهاتمالزم متقاعد156756469



15000محمد سالم قاسم الهدوبيمالزم متقاعد156856470

15000صالح عطيوي فياض العليمالزم متقاعد156956471

15000محمد خلف نجيب الحموريمالزم متقاعد157056472

15000مصطفى احمد محمد دباسمالزم متقاعد157156473

15000رشيد حسن طالل فريحاتمالزم متقاعد157256474

15000سفيان عبدالقادر فالح بني بكرمالزم متقاعد157356475

15000عرسان عبدالكريم محمد نوافلهمالزم متقاعد157456476

15000سالم فايز علي الحسينمالزم متقاعد157556661

15000محمود عبد القادر محمود الخطيبمالزم متقاعد157656667

15000عبدالحميد عبدالعزيز عليان المحادينمالزم متقاعد157756673

15000عبد الباري محمد سليم الزواهرهمالزم متقاعد157856682

15000غازي يوسف صالح الشيحانمالزم متقاعد157957040

15000زيد محمود حسين المومنيمالزم متقاعد158057041

15000جبران محمد حسن عطيهمالزم متقاعد158157067

15000رمضان محمد ابراهيم العمريمالزم متقاعد158257068

15000محمود خلف حسين بني هانيمالزم متقاعد158357072

15000جهاد نايف كامل الهواوشهمالزم متقاعد158457096

15000محمود محمد عبدهللا الطرمانمالزم متقاعد158557124

15000احمد تيسير محمود المومنيمالزم متقاعد158657127

15000احمد مدهللا عيد الحريزاتمالزم متقاعد158757129

15000محمود مفضي صالح الصنابرهمالزم متقاعد158857134

15000عبد هللا حسين علي الخاليلهمالزم متقاعد158957151

15000رائد عبد الرزاق عبد الجالوديمالزم متقاعد159057576

15000غاليه علي محمود سلحوبمالزم متقاعد159157626

15000رائده مصطفى محمد عجاويمالزم متقاعد159257627

15000بسام سيار فالح السبيلهمالزم متقاعد159357628

15000فريد يوسف احمد عبيداتمالزم متقاعد159458032

15000فراس احمد موسى القرعانمالزم متقاعد159558040

15000محمد عطاهلل عبدهللا الخوالدهمالزم متقاعد159658041

15000سيف صادر احمد الشمايلهمالزم متقاعد159758047

15000ياسر اسماعيل الفي الحمرانمالزم متقاعد159858053

15000مالك عبدهللا سليمان القضاهمالزم متقاعد159958055

15000جمال حسين عابد الزيودمالزم متقاعد160058066

15000انور محمد ارشيد المحمودمالزم متقاعد160158067

15000رائد محمد سليمان حياصاتمالزم متقاعد160258075

15000جهاد نمران سلمي الفقهاءمالزم متقاعد160358081

15000احمد محمود محمد النقرشمالزم متقاعد160458082

15000ياسين خلف احمد العلكوميمالزم متقاعد160558140

15000محمد حسن محمد كساسبهمالزم متقاعد160658142

15000علي صالح رضوان الشطيمالزم متقاعد160758149

15000(404444له اشتراكات تكافل  )وصفي احمد محمد الحراحشهمالزم متقاعد160858159

15000امين احمد محمد المرازيقمالزم متقاعد160958185

15000سامح حامد رشيد البريكاتمالزم متقاعد161058206

15000عالء الدين شاهر احمد العبيداتمالزم متقاعد161159185

15000غاده اسبير عيسى  مزاهرهمالزم متقاعد161260976



15000علي صالح علي كساسبهمالزم متقاعد161363465

15000فراس ثابت عبيد عبدهللامالزم متقاعد161463474

15000ماجد جواد شكري رطروط متقاعد1/وكيل16152346

15000محمد نور احمد علي العزام متقاعد1/وكيل16164124

15000عماد يوسف عوض الرواشده متقاعد1/وكيل16174139

15000عماد محمد علي الرشدان متقاعد1/وكيل16184177

15000كمال صالح محمد الظهيرات متقاعد1/وكيل16194192

15000علي محمد ناصر خزاعله متقاعد1/وكيل16204196

15000بسام محسن محمد الشمايله متقاعد1/وكيل16214214

15000احمد خليل ابراهيم الصمادي متقاعد1/وكيل16224221

15000بسام مطلق عيد الحويان متقاعد1/وكيل16234222

15000بكر عبدالغزيز محمد الفسفوس متقاعد1/وكيل16244351

15000نزيه عليان محمد البشايره متقاعد1/وكيل16254486

15000ياسين محمد حامد المعايطة متقاعد1/وكيل16264512

15000عبدالمهدي يوسف عبدالمهدي الحناقطه متقاعد1/وكيل16274520

15000منذر صبحي فارس العراكزه متقاعد1/وكيل16284564

15000خالد محمد علي ابو بصيله متقاعد1/وكيل16294565

15000محمد رزق محمود يوسف متقاعد1/وكيل16304572

15000مازن محمد حسن الرباعي متقاعد1/وكيل16314607

15000وصفي كامل خليل المشاعله متقاعد1/وكيل16324614

15000محمد احمد حسين المناصير متقاعد1/وكيل16334638

15000منير احمد يوسف حداد متقاعد1/وكيل16344642

15000احمد حمود ربيع الياصجين متقاعد1/وكيل16354653

15000حسين علي موسى العمرات متقاعد1/وكيل16364660

15000زيد عبدالجليل سالمه ابو فنس متقاعد1/وكيل16374673

15000محمد كريم فليح الشوابكه متقاعد1/وكيل16384688

15000تحسين جميل احمد كريم متقاعد1/وكيل16394695

15000ماهر سعيد ابراهيم عثمان متقاعد1/وكيل16404697

15000محمد عزالدين حسن الصمادي متقاعد1/وكيل16414704

15000عايد علي مفلح الزيادنه متقاعد1/وكيل16424731

15000هاني محمود احمد بني عمر متقاعد1/وكيل16434815

15000منير محمود احمد شقير متقاعد1/وكيل16444818

15000محمود محمد احمد طوالبه متقاعد1/وكيل16454885

15000ناجي جمعه سالم الوليدات متقاعد1/وكيل16464897

15000احمد مفلح عيسى الغنيمات متقاعد1/وكيل16474905

15000احمد طه سليم الخوالده متقاعد1/وكيل16484968

15000خالد حامد ذياب القضاه متقاعد1/وكيل16494998

15000عبدهللا خالد عبدهللا محمود متقاعد1/وكيل16505017

15000ثامر ممدوح خالد الفواعره متقاعد1/وكيل16515023

15000ابراهيم محمود خليل نصار متقاعد1/وكيل16525024

15000وليد سليمان هليل الخوالده متقاعد1/وكيل16535033

15000طايل علي هاشم ابو زيد متقاعد1/وكيل16545089

15000طارق سليمان علي النصر متقاعد1/وكيل16555119

15000راضي سالمه فليح الشوابكه متقاعد1/وكيل16565123

15000محمد االسمر عنيزان السرحان متقاعد1/وكيل16575124



15000ياسر محمد فيصل الشبول متقاعد1/وكيل16585213

15000حسن خليف دميثان الحواتمه متقاعد1/وكيل16595272

15000احمد عوده هللا عبدهللا الشروش المسيعدين متقاعد1/وكيل16605289

15000نمر محمد نمر سالم متقاعد1/وكيل16615294

15000حسين عبد هللا سالم الرواشده متقاعد1/وكيل16625323

15000زهر الدين ممدوح محمد الرقيبات متقاعد1/وكيل16635500

15000حسين سالم عبيد المحادين متقاعد1/وكيل16645506

15000خالد عطيه عيد عفيشات متقاعد1/وكيل16655538

15000موفق محمود احمد الفالح متقاعد1/وكيل16665541

15000احمد خلف ضاحي الخوالده متقاعد1/وكيل16675747

15000طارق عبد الحميد محمود المجالي متقاعد1/وكيل16685841

15000عمر علي محمد العدوان متقاعد1/وكيل16696757

15000احمد خلف سالم السنيد متقاعد1/وكيل16706792

15000نجيب محمود  سالمه الرشيدات متقاعد1/وكيل16716799

15000عادل جميل عبد القيسي متقاعد1/وكيل16726810

15000نزار عوض نويران الخرشه متقاعد1/وكيل16736822

15000باسم حامد جمعه الشبلي متقاعد1/وكيل16746896

15000مشهور سليمان قبالن الزيادات متقاعد1/وكيل16756959

15000خالد اسماعيل حسين الحديد متقاعد1/وكيل16766979

15000محمود عبدهللا هزاع الزواهره متقاعد1/وكيل16776999

15000سفيان صالح علي العكور متقاعد1/وكيل16787007

15000ابراهيم حسن ابراهيم سليمان متقاعد1/وكيل16797020

15000هشام حمزه خليل العبادي متقاعد1/وكيل16807030

15000نبيل حمد هللا مصطفى ابو رمان متقاعد1/وكيل16817039

15000كمال مصطفى حمد النسور متقاعد1/وكيل16827041

15000حسين موسى علي الرحامنه متقاعد1/وكيل16837049

15000ابراهيم نواف فواز النصير متقاعد1/وكيل16847089

15000سليمان فوزي سليمان المومني متقاعد1/وكيل16857094

15000عاطف فرج احمد الحسبان متقاعد1/وكيل16867098

15000عبد الحكيم ابراهيم سليمان عالونه متقاعد1/وكيل16877125

15000محمد محمود خلف العرمان متقاعد1/وكيل16887258

15000حسن عبدالحافظ موسى طرايفه متقاعد1/وكيل16897283

15000محمد حسين عوض المومني متقاعد1/وكيل16907301

15000خالد محمد ارشيد المحمود متقاعد1/وكيل16917487

15000محمد حسين علي الجذيالت متقاعد1/وكيل16927587

15000مني عواد سليمان معتوق متقاعد1/وكيل16937700

15000رائد محمد ساري السويلمين متقاعد1/وكيل169411195

15000عبدهللا صالح عثمان العزام متقاعد1/وكيل169511640

15000فاخر احمد علي الشرع متقاعد1/وكيل169611706

15000راكان ذياب عايد الزعبي متقاعد1/وكيل169711711

15000محمد سليمان جراد السوالقه متقاعد1/وكيل169811712

15000محمود عبد المحسن محمد الحوامده متقاعد1/وكيل169911721

15000طالل سليم مسلم الهواوشه متقاعد1/وكيل170011775

15000عليان عايد رثعان الشرفات متقاعد1/وكيل170111777

15000محمد محمود خالد خليفه متقاعد1/وكيل170211802



15000حسان عبد الفتاح محمود قطيشات متقاعد1/وكيل170311868

15000محمد وصفي جميل خصاونه متقاعد1/وكيل170411872

15000موسى محمد عيد الكلوب متقاعد1/وكيل170511882

15000ياسين محمود جاد هللا القضاه متقاعد1/وكيل170611886

15000نضال خلف عبد الرحمن الطراونه متقاعد1/وكيل170711887

15000زبن فالح عقله الشقور متقاعد1/وكيل170811888

15000هارون خلف فرج الرواجفه متقاعد1/وكيل170911889

15000محمد مصلح حمدان الحياري متقاعد1/وكيل171011890

15000حاتم عيسى عبدالحافظ السليحات متقاعد1/وكيل171111900

15000احمد محمد عبدهللا بني يونس متقاعد1/وكيل171211930

15000علي سالم سمرين الحنيطي متقاعد1/وكيل171311937

15000عبدالرحمن عبدهللا الشباطات متقاعد1/وكيل171411948

15000عبدهللا عبدالقادر سالمه ضواهره متقاعد1/وكيل171511978

15000خالد فالح عوده المراعبه متقاعد1/وكيل171611995

15000رائد كامل عيسى الدعجه متقاعد1/وكيل171712010

15000حسين موسى خليل السليحات متقاعد1/وكيل171812063

15000جالل مضحي طومي نويران متقاعد1/وكيل171912082

15000اياد محمد عبداللطيف الخليلي متقاعد1/وكيل172012099

15000ماهر علي خليل الداغستاني متقاعد1/وكيل172112122

15000فواز احمد نجم الدين برسيق متقاعد1/وكيل172212123

15000فايق خلف فالح البالونه متقاعد1/وكيل172312129

15000عبد الكريم احمد عبد الرحمن المغاربه متقاعد1/وكيل172412135

15000سعد سليمان احمد مناصير متقاعد1/وكيل172512180

15000عبد الرحيم عبد هللا عبد العزيز القرعان متقاعد1/وكيل172612201

15000طارق احمد عبدالنبي الصرايره متقاعد1/وكيل172712252

15000محمد عقله زيدان الخرشه متقاعد1/وكيل172812272

15000علي محسن محمود العزام متقاعد1/وكيل172912286

15000سامي ايوب احمد الطيور الختالين متقاعد1/وكيل173012364

15000ايمن محمد صالح المناصير متقاعد1/وكيل173112373

15000ممدوح حسين العلي الزعبي متقاعد1/وكيل173212389

15000يحيى فالح محمد الذيابات متقاعد1/وكيل173312452

15000احمد هاشم سليم بني عيسى متقاعد1/وكيل173412585

15000عوده مسلم سويلم الزيود متقاعد1/وكيل173512593

15000خليل علي جدعان الطرمان متقاعد1/وكيل173612637

15000انور عبدالكريم محمود الصبيحي متقاعد1/وكيل173712654

15000علي ساري جميل الصمادي متقاعد1/وكيل173812688

15000عطا عودة علي المناصير متقاعد1/وكيل173913002

15000زياد محمد الجربوع الشديفات متقاعد1/وكيل174013051

15000علي شفيق عبد الزعبي متقاعد1/وكيل174113102

15000انور محمد سليم العيسى متقاعد1/وكيل174213196

15000عودة خلف عايد سالمة متقاعد1/وكيل174318852

15000زياد عبدالكريم السعد العدوان متقاعد1/وكيل174420382

15000سالم كريم عيد الحديد متقاعد1/وكيل174523178

15000احمد نايف احمد الصمادي متقاعد1/وكيل174624710

15000مهلي حميدان شهاب المساعيد متقاعد1/وكيل174725851



15000خالد مجاهد علي الغنيمين متقاعد1/وكيل174830189

15000طالل سالمه عيد العواسه متقاعد1/وكيل174930321

15000فايز عمر طلب الشديفات متقاعد1/وكيل175035480

15000محمد اقعيد حسين السرحان متقاعد1/وكيل175135495

15000ناصر محمد فرج الخوالده متقاعد1/وكيل175235496

15000حسام ضيف هللا محمد الهباهبه متقاعد1/وكيل175335511

15000بهاء الدين نهار احمد الزواهره متقاعد1/وكيل175435512

15000نصار حسين علي السرحان متقاعد1/وكيل175535521

15000رائد سعد محمد الهباهبه متقاعد1/وكيل175635525

15000محمد صالح مسلم التراكيه متقاعد1/وكيل175735528

15000سليمان شامان علندا العيسى متقاعد1/وكيل175835548

15000عبد الحي علي عوض الوليعي متقاعد1/وكيل175935562

15000مصلح مبارك سلمان الكدراوي متقاعد1/وكيل176035631

15000محمد محمود موسى المصري متقاعد1/وكيل176135660

15000عبدهللا سليمان مفلح الخوالده متقاعد1/وكيل176235669

15000وصفي محمد علي المعادله متقاعد1/وكيل176335670

15000علي يوسف خميس ابوسبيتان متقاعد1/وكيل176435712

15000محمد نورالدين شحاده الهشلمون متقاعد1/وكيل176535713

15000صالح ابراهيم محمد ابوعافيه متقاعد1/وكيل176635714

15000فتحي اكرم عبدالكريم برهم متقاعد1/وكيل176735715

15000منصور صالح عبدالقادر الحياري متقاعد1/وكيل176835717

15000رياض ابراهيم عبدالكريم الفقهاء متقاعد1/وكيل176935720

15000سلطان احمد عبدهللا الضمور متقاعد1/وكيل177035721

15000رياض محمد عبد القادر عبدالقادر متقاعد1/وكيل177135722

15000شوكت صالح سليم حجات متقاعد1/وكيل177235727

15000محمد علي يحيى الخوالده متقاعد1/وكيل177335729

15000ابراهيم احمد قاسم الزريقي متقاعد1/وكيل177435735

15000سلطان عبيدهللا سالم العزازمه متقاعد1/وكيل177535806

15000تحسين حامد عيد  الجندي متقاعد1/وكيل177635812

15000احمد قاسم محمد الجواليد متقاعد1/وكيل177735814

15000حسن خلف هالل الخالدي متقاعد1/وكيل177835815

15000وصفي احمد اسعد ربيع متقاعد1/وكيل177935852

15000احمد عبد الحافظ محمود النوايسه متقاعد1/وكيل178035880

15000عايد سليم عيد العميرات متقاعد1/وكيل178135936

15000موسى يوسف موسى العفيشات متقاعد1/وكيل178235938

15000عماد شاهر عبدهللا ابو عنزه متقاعد1/وكيل178335944

15000ابراهيم عوض عيد الزالبيه متقاعد1/وكيل178435945

15000باسم حامد كريم السعايده متقاعد1/وكيل178535955

15000حسين علي سلوم بني خالد متقاعد1/وكيل178635966

15000احمد نزال مفلح الضليل متقاعد1/وكيل178735975

15000محمد عطا محي الدين عبداللطيف متقاعد1/وكيل178836089

15000زاهر فايق ابراهيم قاسم متقاعد1/وكيل178936682

15000رائد سوعان ذيبان بريكات متقاعد1/وكيل179036878

15000زياد سالم عفن متقاعد1/وكيل179137014

15000ايمن ابراهيم سالم ابو صوانه متقاعد1/وكيل179237061



15000يوسف عبدهللا عبدالرحيم جوارنه متقاعد1/وكيل179337097

15000احمد حسين صالح عبد الغني متقاعد1/وكيل179437161

15000محمد عبد الرؤوف حسن متقاعد1/وكيل179537280

15000نادر محمود باير عبابنه متقاعد1/وكيل179637323

15000عبدهللا جميل حسين ابو غزاله متقاعد1/وكيل179737336

15000غسان تركي سعيد متقاعد1/وكيل179837337

15000محمود محمد سليم خليل متقاعد1/وكيل179937342

15000جيهان ابراهيم احمد مستريحي متقاعد1/وكيل180037353

15000زين رشيد امين المزاري متقاعد1/وكيل180137435

15000نافل خلف صبح المريان متقاعد1/وكيل180237445

15000علي محمود سالم الخوالده متقاعد1/وكيل180337454

15000عارف ممدوح اربيع الجازي متقاعد1/وكيل180437476

15000حسن علي محمد المعادله متقاعد1/وكيل180537494

15000صالح مفلح سليم الرجيالت متقاعد1/وكيل180637503

15000عاطف علي عقله العرقان متقاعد1/وكيل180737514

15000علي فرحان حوران الجحاوشه متقاعد1/وكيل180837515

15000جهاد قسيم نهار السليم متقاعد1/وكيل180937519

15000احمد ماجود فراج العنزي متقاعد1/وكيل181037538

15000وائل عبد الكريم علي بني ياسين متقاعد1/وكيل181137544

15000خلدون احمد ابراهيم ابو سويد متقاعد1/وكيل181237608

15000وليد قطيش عبدالرحيم الجبره متقاعد1/وكيل181337631

15000رشدي احمد عوض الدبيس متقاعد1/وكيل181437925

15000حمزه سليمان سالم ابومهنا متقاعد1/وكيل181537957

15000احمد هالل المفضي جوارنه متقاعد1/وكيل181638073

15000بسام علي محمد العموش متقاعد1/وكيل181738075

15000احمد سليمان يوسف الخطيب متقاعد1/وكيل181838085

15000خالد ناجي خلف الحماد متقاعد1/وكيل181938096

15000وارد كساب عايش المساعيد متقاعد1/وكيل182038168

15000طالل هالل مسعود الشنابله متقاعد1/وكيل182138179

15000علي محمد عبد الجابر الجريري متقاعد1/وكيل182238320

15000انور محمد حسن الربيعات متقاعد1/وكيل182338344

15000عايد هزاع صالح السميران متقاعد1/وكيل182438370

15000محمد سعيد حسين الشيخ متقاعد1/وكيل182538372

15000محمد مصبح مفلح بني خالد متقاعد1/وكيل182638384

15000عماد علي مرشود المشاقبه متقاعد1/وكيل182738398

15000سامي محمد مفلح الخصيالت متقاعد1/وكيل182838400

15000خالد احمد رمضان الخنازره متقاعد1/وكيل182938407

15000سالم عبد الفتاح محمد المشاقبه متقاعد1/وكيل183038480

15000محمد اسماعيل سليم الكسجي متقاعد1/وكيل183138525

15000عبدهللا صياح محمد المساعيد متقاعد1/وكيل183238557

15000محمد هالل عيد اللويبد متقاعد1/وكيل183338564

15000سحر علي سالم الصهيبا متقاعد1/وكيل183438595

15000رائد عبداللطيف سليمان الخاليله متقاعد1/وكيل183538649

15000عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غرايبه متقاعد1/وكيل183638656

15000نهاد قاسم يوسف الرفاعي متقاعد1/وكيل183738689



15000عامرعلي احمد ابو الحسنى متقاعد1/وكيل183838710

15000محمد عطا احمد السليمان متقاعد1/وكيل183938724

15000جهاد حكمت فواز نصير متقاعد1/وكيل184038764

15000هاني محمود فالح الشياب متقاعد1/وكيل184138928

15000عدنان محمد مصطفى الزعبي متقاعد1/وكيل184238949

15000بالل محمد ابراهيم السوقيه متقاعد1/وكيل184338950

15000محمد شنوان مفضي الشرعه متقاعد1/وكيل184438962

15000محمد مسلم علي الدباه متقاعد1/وكيل184538969

15000عبدالرحمن حامد حمد النعيم متقاعد1/وكيل184638974

15000علي سالم محمد الموسه متقاعد1/وكيل184738977

15000هالل ثاني هالل المساعيد متقاعد1/وكيل184838993

15000ضيف هللا معزي الشاوي الشموط متقاعد1/وكيل184938994

15000جهاد ارحيل غازي السرديه متقاعد1/وكيل185039006

15000مصلح قنيفذ هزيم المحمد متقاعد1/وكيل185139013

15000عافت خلف سحمان التوايهه متقاعد1/وكيل185239018

15000راكان احمد فرحان المعايطه متقاعد1/وكيل185339045

15000احمد سالم الحسن السماعيل متقاعد1/وكيل185439077

15000زياد احمد محمد الرحاحله متقاعد1/وكيل185539132

15000نايف مسلم سمري العواوده متقاعد1/وكيل185639251

15000ابراهيم احمد مصطفى البالونه متقاعد1/وكيل185739407

15000زياد مصطفى علي المومني متقاعد1/وكيل185839453

15000امنه دحيالن ثلجي المجالي متقاعد1/وكيل185939660

15000ابراهيم سليم رشيد فايد متقاعد1/وكيل186039759

15000احمد ابراهيم محمد الشطي متقاعد1/وكيل186139820

15000احمد نايف مصطفى الرحيباوي متقاعد1/وكيل186239875

15000عون محمدمنصور السائح متقاعد1/وكيل186339910

15000وليد ياسين المزيد الهياجنه متقاعد1/وكيل186439926

15000طالب حسن محمد ابو عبيد متقاعد1/وكيل186540293

15000مسلم ارشيد سلمان البحرات متقاعد1/وكيل186640294

15000زياد محمود سليمان الزواهره متقاعد1/وكيل186740318

15000رائد جميل عبدالساتر شلبايه متقاعد1/وكيل186840320

15000باسم محمد سامي ابراهيم متقاعد1/وكيل186940327

15000شوكات عبدالرحمن مثقال المعادات متقاعد1/وكيل187040332

15000خالد علي فواز السالمه متقاعد1/وكيل187140354

15000ابراهيم احمد علي اليوانسه متقاعد1/وكيل187240455

15000محمد احمد شحاده الشرمان متقاعد1/وكيل187340532

15000محمد حسين سلمان الهدبان متقاعد1/وكيل187440566

15000علي شالش عبد هللا اسماعيل متقاعد1/وكيل187540610

15000جهاد حافظ محمود الفقهاء متقاعد1/وكيل187640643

15000عاطف زعل خلف السعد متقاعد1/وكيل187740673

15000هشام احمد علي الضروس متقاعد1/وكيل187840674

15000علي طه عوده هللا الزواهره متقاعد1/وكيل187940733

15000محمد سعيد فايز يوسف قاسم متقاعد1/وكيل188040758

15000نايل عايد فالح السميران متقاعد1/وكيل188140777

15000محمد سعود حمود الخالدي متقاعد1/وكيل188240786



15000ايمن سالمه مرزوق القوابعه متقاعد1/وكيل188340802

15000حامد سويلم عطيه السميحيين متقاعد1/وكيل188440804

15000زيد نهار رزق الشوابكة متقاعد1/وكيل188540808

15000ضيف هللا جمعة سويلم العجالين الحويطات متقاعد1/وكيل188641267

15000محمود عبدالهادي علي حمودة متقاعد1/وكيل188741269

15000فريد حسن احمد عبدالدايم متقاعد1/وكيل188841284

15000عصام احمد محمد بصبوص متقاعد1/وكيل188941307

15000عادل سامي بندلي بحبح متقاعد1/وكيل189041308

15000ياسر احمد سعيد احمد متقاعد1/وكيل189141313

15000محمود ابراهيم عبدهللا محفوظ متقاعد1/وكيل189241319

15000طارق خالد عقل ابوعقل متقاعد1/وكيل189341327

15000صالح فالح عفنان المطارنه متقاعد1/وكيل189441612

15000محمد محمود عوض جرادات متقاعد1/وكيل189541658

15000مخلد محمد رفيفان الحجايا متقاعد1/وكيل189641662

15000مرزوق مفلح مسيلم السميران متقاعد1/وكيل189741664

15000ضيف هللا دخيل هللا مرعي السعيدين متقاعد1/وكيل189841675

15000عارف عوده عفين الشرفات متقاعد1/وكيل189941685

15000عبد هللا سنيان مشيط الشموط متقاعد1/وكيل190041689

15000عطاهللا ماشي مغير السرحان متقاعد1/وكيل190141693

15000اسامه عبد هللا مصطفى عمايره متقاعد1/وكيل190241855

15000بشار عبدالرحمن سالم الراعي متقاعد1/وكيل190341875

15000ابراهيم خليل داغر الخطباء متقاعد1/وكيل190441885

15000محمود حسن عوض ابوالعروق متقاعد1/وكيل190541889

15000ناصر عبدالسالم اخليل الرهايفه متقاعد1/وكيل190641901

15000توفيق محمد قاسم الحياصات متقاعد1/وكيل190741902

15000جهاد مصطفى جابر عساف متقاعد1/وكيل190841910

15000محمد ابراهيم موسى كراسنه متقاعد1/وكيل190941912

15000محمد يحيى عبدالرحمن الدقه متقاعد1/وكيل191041919

15000محمد نايف عبدهللا احمد اعبيدو متقاعد1/وكيل191141920

15000اكرم لطفي عبدالكريم ابو مرشد متقاعد1/وكيل191241925

15000محمد سليمان الطلب الرواشده متقاعد1/وكيل191341927

15000صالح احمد عبدهللا الشديفات متقاعد1/وكيل191441929

15000مامون محمد زكريا خالد جولج متقاعد1/وكيل191542221

15000محمد ابراهيم حسن المساعيد متقاعد1/وكيل191642712

15000مامون محمود سليم عبدالمهدي متقاعد1/وكيل191742716

15000محمد احمد محمد قدوره متقاعد1/وكيل191842717

15000محمود طه يونس المحاميد متقاعد1/وكيل191942718

15000مصطفى خليل عيسى غانم متقاعد1/وكيل192042724

15000مروان محمد صالح العوامله متقاعد1/وكيل192142726

15000محمد حسن احمد عبدالدايم متقاعد1/وكيل192242730

15000ضيف هللا حمدان ندى العليمات متقاعد1/وكيل192342733

15000حسين محمود محمد عثمان متقاعد1/وكيل192442736

15000محمد حميد يوسف الدنادنه متقاعد1/وكيل192542746

15000عصام عبد حسين خليل متقاعد1/وكيل192642747

15000حمد مناور احمد حسين متقاعد1/وكيل192742757



15000هاشم عادل عبدالكريم صندوقه متقاعد1/وكيل192842758

15000محمد عبدالسالم سالم ابو محمد متقاعد1/وكيل192942759

15000يوسف خالد يوسف عبدالهادي متقاعد1/وكيل193042764

15000ابراهيم علي عبدالرحمن عواد متقاعد1/وكيل193142766

15000عبدهللا علي محمد الحاج متقاعد1/وكيل193242767

15000بسام امين محمود الدسوقي متقاعد1/وكيل193342777

15000عوده سالمه عيد ابوقاضوم متقاعد1/وكيل193442779

15000احمد عوده حمد العدوان متقاعد1/وكيل193542780

15000عوده هويشل عوده المزايده متقاعد1/وكيل193642791

15000سالمه علي حسين ابو قاضوم متقاعد1/وكيل193742794

15000عطاهلل سليمان سالمه السالمات متقاعد1/وكيل193842795

15000حمد عبدهللا عيد المساعيد متقاعد1/وكيل193942806

15000حمد محمد سالم السعيدين متقاعد1/وكيل194042810

15000احمد علي عقله الشموط متقاعد1/وكيل194142818

15000محمود ارشيد علي السميران متقاعد1/وكيل194242823

15000عمر خلف احمد السمور متقاعد1/وكيل194342832

15000فراس ابراهيم موسى الخالدي متقاعد1/وكيل194442865

15000وليد محمد جبر ابوشعيره متقاعد1/وكيل194542873

15000نضال عليان سليم الخطيب متقاعد1/وكيل194642874

15000محمد عوده هللا مصطفى رواشده متقاعد1/وكيل194742879

15000عطاهللا علي محمد الحاج متقاعد1/وكيل194842880

15000عبدهللا حسين اسماعيل ابو شندي متقاعد1/وكيل194942887

15000ابراهيم عبد حسين ابو الجحاش متقاعد1/وكيل195042892

15000سفيان حامد حمد شقير متقاعد1/وكيل195142894

15000مصطفى نجيب محمود دالل متقاعد1/وكيل195242898

15000جمال احمد يعقوب المغربي متقاعد1/وكيل195342902

15000محمد احمد عبدالرحمن منصور متقاعد1/وكيل195442905

15000ناصر عبدالعزيز حسني حمدان متقاعد1/وكيل195542915

15000عبدهللا جمال محمد خليل متقاعد1/وكيل195642918

15000طارق جابر موسى سليمان متقاعد1/وكيل195742920

15000محارب عايش محارب الشمري متقاعد1/وكيل195842922

15000اسماعيل موسى صالح السمهوري متقاعد1/وكيل195942932

15000عبدالرؤوف جمال محمد خليل متقاعد1/وكيل196043336

15000محمد مصطفى يوسف سعدي متقاعد1/وكيل196143337

15000مازن احمد محمد الحسيني متقاعد1/وكيل196243342

15000خالد اسماعيل مصلح طافش متقاعد1/وكيل196343350

15000خالد سعيد محمد العوازم متقاعد1/وكيل196443351

15000يوسف محمد يوسف غيضان متقاعد1/وكيل196543360

15000عبدالحكيم ممدوح محمود مستريحي متقاعد1/وكيل196643374

15000احمد محمد احمد المعابره متقاعد1/وكيل196743376

15000موسى محمود علي رحمه متقاعد1/وكيل196843380

15000نضال محمود عبد الكريم الجعافره متقاعد1/وكيل196943387

15000علي محمد مصطفى عمايره متقاعد1/وكيل197043402

15000ايمن مصلح حسين مجادله متقاعد1/وكيل197143404

15000احمد حسين مطلق الجعارات متقاعد1/وكيل197243408



15000يحيى ايوب حسن عوض متقاعد1/وكيل197343412

15000نزار فتحي توفيق دار عبيد متقاعد1/وكيل197443415

15000ناظره رويلي رزق هللا الهنانده متقاعد1/وكيل197543532

15000علي توفيق محمد العمري متقاعد1/وكيل197643841

15000عبد الفتاح عبد الكريم عويد الشديفات متقاعد1/وكيل197743859

15000مروان فرحان محمد شحاده متقاعد1/وكيل197843862

15000وليد محمد علي العابد متقاعد1/وكيل197943883

15000علي محمود اليوسف العيطان متقاعد1/وكيل198043891

15000حسين محمد فالح الزعبي متقاعد1/وكيل198143893

15000باسم صالح عبدالمجيد الحجاج متقاعد1/وكيل198243899

15000هشام محمد عبد هللا العوراني متقاعد1/وكيل198343903

15000محمد سعود عوض صالح متقاعد1/وكيل198443906

15000جهاد يوسف محمد قدوره متقاعد1/وكيل198543907

15000ابراهيم صالح احمد خليفه متقاعد1/وكيل198643908

15000محمد سعيد سعد الدين الهواري متقاعد1/وكيل198743909

15000احمد محمد عبدهللا ابو فرده متقاعد1/وكيل198843910

15000احمد حسين علي حجار متقاعد1/وكيل198943917

15000حسين محمد عبدالرحمن عيد متقاعد1/وكيل199043923

15000جعمه محمد مصطفى كنعان متقاعد1/وكيل199143929

15000فواز احمد مفلح الموازره متقاعد1/وكيل199243931

15000ذيب سليمان عبد القضاه متقاعد1/وكيل199343944

15000عادل سليم صالح بني هاني متقاعد1/وكيل199444049

15000هيثم محمد عثمان سالم متقاعد1/وكيل199544051

15000عيسى محمد العايد التركماني متقاعد1/وكيل199644055

15000محمود نمر حسين داود متقاعد1/وكيل199744059

15000جمال محمد احمد عمري متقاعد1/وكيل199844062

15000صبحي خليل صالح جوارشه متقاعد1/وكيل199944077

15000عبد صبح حسين ابو وحش متقاعد1/وكيل200044078

15000وليد خالد درويش المسيعدين متقاعد1/وكيل200144577

15000يوسف قاسم محمد خوالده متقاعد1/وكيل200244713

15000حمد محمد سالم السعيديين متقاعد1/وكيل200344714

15000احمد سليمان محمد ابنيان متقاعد1/وكيل200444716

15000محمد عبدالهادي حسين العبادي متقاعد1/وكيل200544717

15000جمعه عبدالكريم عايد الخاليله متقاعد1/وكيل200644718

15000محمود قبالن مثقال الفقهاء متقاعد1/وكيل200744808

15000عصام عوض علي الهويمل متقاعد1/وكيل200845078

15000سليمان خلف مقبل السرحان متقاعد1/وكيل200945090

15000محيل دخيل خلف الطقاطقه متقاعد1/وكيل201045094

15000باسم محمد عبدهللا حمزه متقاعد1/وكيل201145106

15000ابراهيم احمد عبد الجليل الكسبه متقاعد1/وكيل201245108

15000حسام محمد عثمان سالم متقاعد1/وكيل201345111

15000محمد عبدهللا عويد العمرو متقاعد1/وكيل201445130

15000جميل محمد عبد الغانم متقاعد1/وكيل201545135

15000محمود صادق حسن عبدالرحمن متقاعد1/وكيل201645150

15000محمود محمد ابراهيم الطراونه متقاعد1/وكيل201745158



15000علي عبدهللا احمد الدعجه متقاعد1/وكيل201845160

15000رائد احمد اسماعيل الدباس متقاعد1/وكيل201945162

15000عايد فرحان خدام الدعاس متقاعد1/وكيل202045213

15000محمد خير غازي محمود المستريحي متقاعد1/وكيل202145262

15000احمد منفي برهم الكفارنه متقاعد1/وكيل202245911

15000تيسير مصطفى احمد الدعجه متقاعد1/وكيل202346317

15000عبد هللا محمد العوده المحاسيس متقاعد1/وكيل202446538

15000شاهر عطوه مريحيل الخوالده متقاعد1/وكيل202547060

15000محمد احمد علي الزغول متقاعد1/وكيل202647064

15000هايل زيدان محمد الهقيش متقاعد1/وكيل202747719

15000امجد صالح موسى الصبيحات متقاعد1/وكيل202847975

15000خالد مصلح فاضل الخزاعله متقاعد1/وكيل202948029

15000حرب محمد العقله جرادات متقاعد1/وكيل203048517

15000محمد مصطفى علي الزواتين متقاعد1/وكيل203148518

15000باسم علي عبدهللا بني مرتضى متقاعد1/وكيل203248519

15000فيصل ابراهيم علي محاسيس متقاعد1/وكيل203348524

15000محمود مدهللا علي العساسفه متقاعد1/وكيل203448775

15000محمود هزاع حامد العليمات متقاعد1/وكيل203548780

15000مازن امين احمد خضره متقاعد1/وكيل203648802

15000ممدوح ابراهيم يوسف العوامره متقاعد1/وكيل203748810

15000بسام حسين احمد عبدالعال متقاعد1/وكيل203848812

15000نصر الدين زيد نعيم عبدالقادر متقاعد1/وكيل203948814

15000يوسف حكمت مصطفى عوالي متقاعد1/وكيل204048815

15000صالح محمود حماد العواجنه متقاعد1/وكيل204148836

15000موسى عبدالحميد سالم الضمور متقاعد1/وكيل204249079

15000محمد نوري حمد البواعنه متقاعد1/وكيل204349100

15000احمد ابراهيم ونس العمري متقاعد1/وكيل204449119

15000عارف علي فاضل الجماليه متقاعد1/وكيل204550003

15000محمد بخيت رجا سالم متقاعد1/وكيل204650009

15000فارس احمد شتيوي السرحان متقاعد1/وكيل204750010

15000هاني محمد ابراهيم بني سالمه متقاعد1/وكيل204850011

15000علي محمد سليمان البكري متقاعد1/وكيل204950012

15000ايمن علي فضيل الخاليله متقاعد1/وكيل205050013

15000خالد علي سويلم الخوالده متقاعد1/وكيل205150017

15000سهيل عدنان كايد الكراشين متقاعد1/وكيل205250021

15000محمد عيسى فالح بني عامر متقاعد1/وكيل205350023

15000خير احمد حسن ابو العون متقاعد1/وكيل205450025

15000صبحي محمد سالمه الحياري متقاعد1/وكيل205550026

15000حسن محمد فالح الزعبي متقاعد1/وكيل205650027

15000محمود جابر سليمان ابو جابر متقاعد1/وكيل205750030

15000اشرف عثمان احمد مريان متقاعد1/وكيل205850032

15000ابراهيم عباس نجيب مصطفى متقاعد1/وكيل205950034

15000فخري محمد حسين الشرمان متقاعد1/وكيل206050036

15000وائل احمد هاشم محمد متقاعد1/وكيل206150038

15000احمد عبد الحافظ خليل مبارك متقاعد1/وكيل206250040



15000احمد عايد مرشد المرعي متقاعد1/وكيل206350043

15000علي حسن عايد نعيم متقاعد1/وكيل206450044

15000انور احمد خلف الخريشا متقاعد1/وكيل206550045

15000جمال الدين علي سعيد عرواني متقاعد1/وكيل206650059

15000هاشم جمال محمد بدوي متقاعد1/وكيل206750062

15000قاسم صالح فندي الشناق متقاعد1/وكيل206850064

15000محمد عدنان عبدالكريم القواس متقاعد1/وكيل206950068

15000محمد عبدهللا محمود بني عطيه متقاعد1/وكيل207050128

15000محمد عبدهللا شحاده صبح متقاعد1/وكيل207150131

15000راتب عبد الفتاح مسعود مصطفى متقاعد1/وكيل207250132

15000جمال فهد جميل أجميل متقاعد1/وكيل207350133

15000عوض حمد محمد االغوات متقاعد1/وكيل207450134

15000ايمن طاهر حسين عطيات متقاعد1/وكيل207550135

15000خليل انور خليل الحسيني متقاعد1/وكيل207650169

15000ابراهيم خليل عبد عميرة متقاعد1/وكيل207750171

15000خالد عكاش دخل هللا العويسات متقاعد1/وكيل207850173

15000حابس عبدالكريم توفيق العمايره متقاعد1/وكيل207950205

15000عزت عادل طالل العمري متقاعد1/وكيل208050249

15000علي قاسم محمد خوالده متقاعد1/وكيل208150250

15000محمد عبد هللا حسن المصاروه متقاعد1/وكيل208250251

15000محمود عقله حسين الجعباني متقاعد1/وكيل208350770

15000عماد الدين محمد علي مفرج متقاعد1/وكيل208450879

15000محمد لطفي محمود زايد متقاعد1/وكيل208550885

15000حامد سبتي فالح الحنيطي متقاعد1/وكيل208650887

15000فايز حسين حسن العمري متقاعد1/وكيل208750931

15000بسام ماجد خلف الظهيرات متقاعد1/وكيل208852159

15000ريبال صالح محمد السيايده متقاعد1/وكيل208952511

15000سعيد فالح محمد خطاطبه متقاعد1/وكيل209053301

15000محمود علي موسى الشيخ حسين متقاعد1/وكيل209157572

15000محمد احمد نهار الدرابسه متقاعد1/وكيل209280266

15000عدنان موسى يوسف شقفه متقاعد1/وكيل209382248

15000جهاد عبدالرحمن عبدالجواد غنيمات متقاعد1/وكيل209482252

15000عماد موسى سليمان ابو ليل متقاعد1/وكيل209582260

15000حسين محمدسعيد عبدهللا الكيالني متقاعد1/وكيل209684579

15000ماهر احمد محمد ابوكوش متقاعد1/وكيل209784624

15000مفلح احمد علي الوخيان متقاعد1/وكيل209885394

15000يوسف عبد الرحيم محمد النعيرات متقاعد1/وكيل209987965

15000عبدهللا مفلح جريدي المراعيه متقاعد1/وكيل210087976

15000احمد عبدهللا مفلح شاهين متقاعد1/وكيل210188118

15000ساري عيسى عبدالرحيم خليل متقاعد1/وكيل210290493

15000ساهر اسماعيل عوض هواري متقاعد1/وكيل210390528

15000عواد صباح سليمان السعيدين متقاعد1/وكيل210490544

15000ضيف هللا عبدهللا سليمان السعيديين متقاعد1/وكيل210590654

15000سهاد عبدهللا شاكر عوده متقاعد1/وكيل210690683

15000منى عدنان عبده الحايك متقاعد1/وكيل210790691



15000هيام عزالدين اسعد صوان متقاعد1/وكيل210890702

15000نوال موسى اشتيان المحاميد متقاعد1/وكيل210990742

15000صايل محمد عوده الشوشان متقاعد1/وكيل211090942

15000داود اسماعيل كايد النواجي متقاعد1/وكيل211191196

15000هاني سالم هواش ابو ليل متقاعد1/وكيل211291256

15000فاطمة عرفات  عارف جاليطه متقاعد1/وكيل211392028

15000هدى محمد ابراهيم عيد متقاعد1/وكيل211492036

15000مها رمضان موسى صالح متقاعد1/وكيل211594837

15000محمود احمد محمود ابوحفيظه متقاعد1/وكيل211699136

15000احمد حسن نهار القويسم متقاعد1/وكيل2117122393

15000محمود راضي نهار الفضلي متقاعد1/وكيل2118134200

15000عوده عواد ارحيل الحبيالن متقاعد1/وكيل2119136611

15000ابراهيم عبده سعاده الحداد متقاعد1/وكيل2120142677

15000عوده محمد سليمان المطيرين متقاعد1/وكيل2121148963

15000محمد سعد خليفه الدهون متقاعد1/وكيل2122152183

15000بسام عبدهللا احمد البطران متقاعد1/وكيل2123152200

15000محمود خالد محمود الزعبي متقاعد1/وكيل2124153886

15000سليمان خميس سليمان الصمادي متقاعد1/وكيل2125155287

15000سليمان فالح احمد محير متقاعد1/وكيل2126159806

15000حسن محمد فالح بني صخر متقاعد1/وكيل2127161976

15000عبدهللا محمد عرسان هياجنه متقاعد1/وكيل2128163928

15000محمود علي عبدهللا السلحب متقاعد1/وكيل2129163946

15000علي نايف صالح بني هاني متقاعد1/وكيل2130165067

15000حسين حسن حسين العمرى متقاعد1/وكيل2131168410

15000حسن محمد مصطفى المومني متقاعد1/وكيل2132168474

15000فتحي احمد محمد مقداد متقاعد1/وكيل2133169590

15000حمدان محسن سلمان الصوالحه متقاعد1/وكيل2134170124

15000علي محمد سليم المناعسه متقاعد1/وكيل2135171766

15000خالد نهار موسى هواري متقاعد1/وكيل2136174679

15000صالح محمد سالمه الزيود متقاعد1/وكيل2137182158

15000ماجد محمود سليمان الشطناوي متقاعد1/وكيل2138183998

15000جمال محمد مصطفى المومني متقاعد1/وكيل2139185014

15000حسين سالم صالح مشاهره متقاعد1/وكيل2140185466

15000احمد عبدالعزيز احمد قضاه متقاعد1/وكيل2141188428

15000محمد فزاع نهار ابو عاشور متقاعد1/وكيل2142189075

15000احمد عواد بخيت ابورمان متقاعد1/وكيل2143193357

15000عبدهللا عبدالكريم حمد الحمادي متقاعد1/وكيل2144194047

15000عقاب شاتي حسين الجبلي متقاعد1/وكيل2145195150

15000مريم محمد خليل البقار متقاعد1/وكيل2146201229

15000مخلد سالمه عقله الموازره متقاعد1/وكيل2147205454

15000صالح مدهللا مسلم الفقراء متقاعد1/وكيل2148212809

15000موسى محمود احمد الخريسات متقاعد1/وكيل2149216746

15000احمد نايف عبدالكريم المساعفه متقاعد1/وكيل2150219609

15000محمد مفضل سليمان الرواجغه متقاعد1/وكيل2151220038

15000فهد صالح عبد الحفيظ الحسامي متقاعد1/وكيل2152226316



15000علي محمد سليم شعفوط متقاعد1/وكيل2153229778

15000وليد عيسى يعقوب ابو طوق متقاعد1/وكيل2154231532

15000جميل حسن قاسم العالونه متقاعد1/وكيل2155241452

15000بالل ابراهيم سليم العوايشه متقاعد1/وكيل2156247679

15000محمد فندي خليفه عكور متقاعد1/وكيل2157252897

15000يوسف علي مصلح المومني متقاعد1/وكيل2158254283

15000ايمان صالح مخلص المحتسب متقاعد1/وكيل2159259495

15000محمد مدحت فائق عبدالرحمن عواد متقاعد1/وكيل2160259830

15000مالح مفضي بركات السليحات متقاعد1/وكيل2161261096

15000حسام الدين عبدالرحمن يوسف الرحاحله متقاعد1/وكيل2162261384

15000لورنس عواد موسى مغاريز متقاعد1/وكيل2163261618

15000جبريل فواز زايد نصيرات متقاعد1/وكيل2164261639

15000عبدهللا عايد خلف المسيطير متقاعد1/وكيل2165261641

15000ايمن نايف حسن البواعنه متقاعد1/وكيل2166261642

15000ابراهيم محمود محمد الرياشي متقاعد1/وكيل2167261643

15000عبدالحليم نهار سالمه الربطه متقاعد1/وكيل2168261645

15000جهاد عبدالكريم علي الشرادقه متقاعد1/وكيل2169261649

15000حسن عطيه سليمان المشاعله متقاعد1/وكيل2170261653

15000خالد بخيت خليل الحوارات متقاعد1/وكيل2171261656

15000فراس نجيب محمود جرادات متقاعد1/وكيل2172261658

15000محمد ابراهيم محمد العمري متقاعد1/وكيل2173261660

15000وائل مصطفى حسين الحياري متقاعد1/وكيل2174261667

15000عاطف احمد محمد رواشده متقاعد1/وكيل2175261668

15000ايمن حمد ارشيد السالم متقاعد1/وكيل2176261669

15000محمد عبدالوهاب عوده الصرايره متقاعد1/وكيل2177261672

15000علي محمد حسن الزغول متقاعد1/وكيل2178261675

15000محمود صالح محمد القاضي متقاعد1/وكيل2179261676

15000بسمان محمد مصطفى بني عيسى متقاعد1/وكيل2180261679

15000عارف حمد عليان النصر متقاعد1/وكيل2181261683

15000احمد محسن موسى عالونه متقاعد1/وكيل2182261684

15000موسى جبر محمد الهمشري متقاعد1/وكيل2183261685

15000باسل يوسف مفضي الزغول متقاعد1/وكيل2184261686

15000قبالن عواد مقبل الشرعه متقاعد1/وكيل2185261687

15000بادي محمد متعب السالم متقاعد1/وكيل2186261688

15000احمد علوان كريم الشرعه متقاعد1/وكيل2187261689

15000عوض محمد حسين الشرعه متقاعد1/وكيل2188261690

15000خالد فنخور علوان الشرعه متقاعد1/وكيل2189261691

15000علي فنخور علوان الشرعه متقاعد1/وكيل2190261692

15000نبيل عدنان عبدالهادي الحباشنه متقاعد1/وكيل2191261699

15000خالد حامد العلي الجبور متقاعد1/وكيل2192261700

15000محمد علي عزيز الكيالني متقاعد1/وكيل2193261701

15000رافت مصطفى محمد عريضه متقاعد1/وكيل2194261703

15000ايمن  احمد محمد  عمايره متقاعد1/وكيل2195261704

15000احمد عبدالحافظ عبدهللا المواس متقاعد1/وكيل2196261705

15000محمد عطا هللا عبدهللا محمد متقاعد1/وكيل2197261710



15000زكي محمدج مصطفى عماوي متقاعد1/وكيل2198261711

15000طه محمد سالم المحارمه متقاعد1/وكيل2199261712

15000حرب عبيد هللا عايش شحادات متقاعد1/وكيل2200261714

15000عيسى عبدالعزيز سليمان العثامين متقاعد1/وكيل2201261718

15000احمد موسى عبدهللا الذيبه متقاعد1/وكيل2202261720

15000نعيم قويدر قاسم مهانوه متقاعد1/وكيل2203261721

15000محمد علي محمد سليمان متقاعد1/وكيل2204261726

15000حمود علي مصطفى حمود متقاعد1/وكيل2205261727

15000علي محمد طحيمر الشوافعه متقاعد1/وكيل2206261728

15000سالم صالح قبالن ابوعكليك متقاعد1/وكيل2207261732

15000ابراهيم محمد عيد الزواهره متقاعد1/وكيل2208261736

15000احمد يوسف عمر محمد متقاعد1/وكيل2209261737

15000قاسم محمود حمد الحراحشه متقاعد1/وكيل2210261738

15000موسى عبد الكريم رضوان الزعبي متقاعد1/وكيل2211261741

15000يلدار فؤاد عمر خمش متقاعد1/وكيل2212261742

15000عوض عبده مبارك نويران متقاعد1/وكيل2213261743

15000فارس عبدالكريم يوسف بني هاني متقاعد1/وكيل2214261744

15000محمد ابراهيم مفلح المالجي متقاعد1/وكيل2215261745

15000ضيف هللا صبحي سعد الهواوشه متقاعد1/وكيل2216261747

15000ماهر نايل محمد الشمايله متقاعد1/وكيل2217261754

15000فالح عبدالرحمن عبدالغني المساعفه متقاعد1/وكيل2218261755

15000ناصر سيار محمد السرحان متقاعد1/وكيل2219261757

15000طالل رافع محمد بني عامر متقاعد1/وكيل2220261758

15000وائل احمد محمد الدراوشه متقاعد1/وكيل2221261759

15000احمد نجيب محمد الخزاعله متقاعد1/وكيل2222261762

15000عبدالقادر احمد سليمان الفقيه متقاعد1/وكيل2223261763

15000يوسف خالد يوسف اللطايفه متقاعد1/وكيل2224261766

15000زياد عبدالكريم برهم القضاه متقاعد1/وكيل2225261769

15000مروان راجي عبد الرضاونه متقاعد1/وكيل2226261771

15000ايهاب سليمان محمود المومني متقاعد1/وكيل2227261772

15000خالد راتب سعيد الذيابات متقاعد1/وكيل2228261774

15000احمد عايد محمود البشارات متقاعد1/وكيل2229261776

15000الهادي عيسى عبدالرزاق الخضر متقاعد1/وكيل2230261777

15000خلدون محمود علي المومني متقاعد1/وكيل2231261778

15000فيصل عبدالكريم احمد الصغير متقاعد1/وكيل2232261779

15000فايز عيسى محمد الشديفات متقاعد1/وكيل2233261783

15000محمد احمد محمد العويضه متقاعد1/وكيل2234261787

15000فازع حسن شحاده سعد متقاعد1/وكيل2235261791

15000فريد مصطفى علي الزعبيه متقاعد1/وكيل2236261792

15000محمد جميل محمود عفيف متقاعد1/وكيل2237261793

15000محمد عبدالحافظ احمد الزواهره متقاعد1/وكيل2238261794

15000نزيه محمد حسين سوالمه متقاعد1/وكيل2239261796

15000سامي علي عليان الشياب متقاعد1/وكيل2240261797

15000عبدهللا راضي فارس قرعان متقاعد1/وكيل2241261801

15000ناصر محمد سليمان الدبايبه متقاعد1/وكيل2242261808



15000فاضل عبدالحميد محمد الجعافره متقاعد1/وكيل2243261810

15000بسام مصطفى جردان الخمايسه متقاعد1/وكيل2244261811

15000خالد عبدهللا محمد الغندور متقاعد1/وكيل2245261812

15000سندياب عبدالقادر محمد بني سلمان متقاعد1/وكيل2246261814

15000جهاد صبحي كامل السليحات متقاعد1/وكيل2247261815

15000عبدالحكيم محمد محمد الشيخ درويش متقاعد1/وكيل2248261816

15000عبدالرووف احمد عقله الرفاعي متقاعد1/وكيل2249261818

15000سيف الدين محمود ذياب عالونه متقاعد1/وكيل2250261819

15000مفلح محمد مفلح دويكات متقاعد1/وكيل2251261822

15000عبدهللا محمود عبدالرحمن السليمات متقاعد1/وكيل2252261823

15000يونس احمد موسى المناصير متقاعد1/وكيل2253261825

15000احمد عيد عوده هللا بصابصه متقاعد1/وكيل2254261826

15000محمود فارس ابنيه الزواهره متقاعد1/وكيل2255261827

15000خالد محمد فالح الدبايبه متقاعد1/وكيل2256261828

15000اكرم عطاهللا مفلح الدبايبه متقاعد1/وكيل2257261830

15000ناصر يوسف سليمان رماضنه متقاعد1/وكيل2258261834

15000سالم عبدالكريم احمد الزواهره متقاعد1/وكيل2259261835

15000كريم محمد علي محمود البصول متقاعد1/وكيل2260261836

15000محمد عبدالرحمن محمد الجرايده متقاعد1/وكيل2261261838

15000محمود علي محمود علي متقاعد1/وكيل2262261839

15000حمزه علي عطا البيك متقاعد1/وكيل2263261844

15000بسام سالمه سعيد الفروخ متقاعد1/وكيل2264261848

15000احمد حيدر محمد فيصل متقاعد1/وكيل2265261853

15000معتصم عبدهللا احمد عبيدات متقاعد1/وكيل2266261854

15000عبد المهدي ارشيد حيان العظامات متقاعد1/وكيل2267261855

15000بسام اصبيح مقبل السرحان متقاعد1/وكيل2268261858

15000جمال مصطفى سعيد القيسى متقاعد1/وكيل2269261862

15000يونس محمد عبدهللا التميمي متقاعد1/وكيل2270261863

15000محمد نايف علي بدور متقاعد1/وكيل2271261864

15000علي مدهللا عواد المصاروه متقاعد1/وكيل2272261867

15000موفق محمد مصلح الدويك متقاعد1/وكيل2273261871

15000عصمت ناصر محمد زينات متقاعد1/وكيل2274261872

15000محمد عبدالكريم بركات الوريكات متقاعد1/وكيل2275261878

15000حسين عبدالرحمن حسين بني احمد متقاعد1/وكيل2276261880

15000محمد محمود خليل ابو بيدر متقاعد1/وكيل2277261881

15000ضرار علي عبدهللا بي عيسى متقاعد1/وكيل2278261882

15000عبدهللا محمد عبدهللا طالفحه متقاعد1/وكيل2279261883

15000علي محمد عبد القادر الشواوره متقاعد1/وكيل2280261894

15000نضال علي عبدالعزيز بنى عمر متقاعد1/وكيل2281261898

15000احمد عبدالسالم محمد متقاعد1/وكيل2282261901

15000محمد خلف حسين العيسى متقاعد1/وكيل2283261903

15000فرحان مصطفى عبدالمحسن متقاعد1/وكيل2284261904

15000باسل صقر يونس المشاهره متقاعد1/وكيل2285261905

15000سالم عوض علي مشاهره متقاعد1/وكيل2286261906

15000عبدهللا محمود مصطفى النعيمات متقاعد1/وكيل2287261907



15000فراس  عبد مصطفى العقيل متقاعد1/وكيل2288261910

15000عماد محمود احمد الدهون متقاعد1/وكيل2289261912

15000سعود محمود سعيد عطيان متقاعد1/وكيل2290261916

15000زيد عبدالكريم خليفه الغويري متقاعد1/وكيل2291261917

15000علي احمد مصطفى فواعره متقاعد1/وكيل2292261922

15000علي عواد سليمان نزال متقاعد1/وكيل2293261923

15000سمير ابراهيم علي عنانزه متقاعد1/وكيل2294261932

15000موسى عبدهللا سليمان القطاونه متقاعد1/وكيل2295261933

15000طارق محمد حامد الفريج متقاعد1/وكيل2296261951

15000وليد محمد احمد دواغره متقاعد1/وكيل2297261952

15000ايمن علي مفضي العيسى متقاعد1/وكيل2298261953

15000انور سليمان فليح مومني متقاعد1/وكيل2299261954

15000ابراهيم سالم حمد المعادات متقاعد1/وكيل2300261955

15000عمر سليمان ارشيد الفواعير متقاعد1/وكيل2301261962

15000محمد حسني محمود مستريحي متقاعد1/وكيل2302261963

15000راضي صالح غوري حراحشه متقاعد1/وكيل2303261971

15000باسم سالم عقله الدويري متقاعد1/وكيل2304261975

15000محمد عثمان خربوش الكليب متقاعد1/وكيل2305261976

15000عبدالرؤوف محمد مفضي الحراحشه متقاعد1/وكيل2306261977

15000زيد محمد ارشيد البطوش متقاعد1/وكيل2307261978

15000خالد محمد الخريريوش الحراحشه متقاعد1/وكيل2308261980

15000احمد محمد يوسف الكفاوين متقاعد1/وكيل2309261984

15000خالد مصطفى احمد زعاير متقاعد1/وكيل2310261989

15000محمد صالح يوسف عالونه متقاعد1/وكيل2311261992

15000زيدون علي موسى القواسمه متقاعد1/وكيل2312261993

15000حسان ابراهيم سالم الصمادي متقاعد1/وكيل2313261997

15000حاتم محمد سالم ابودلو متقاعد1/وكيل2314261999

15000عبدالمطلب محمد محمود العنيزات متقاعد1/وكيل2315262000

15000مشهور احمد عجاج الحوري متقاعد1/وكيل2316262001

15000احمد ياسين سالم هيالت متقاعد1/وكيل2317262002

15000وصفي عليان احمد الفراج متقاعد1/وكيل2318262003

15000سامر فايز فندي الرفاعي متقاعد1/وكيل2319262004

15000محمد حسن ارشيد مفلح متقاعد1/وكيل2320262006

15000سالمه عقله سالم الخوالده متقاعد1/وكيل2321262007

15000عمر علي جويعد العمري متقاعد1/وكيل2322262009

15000احمد محمد حسين العالونه متقاعد1/وكيل2323262012

15000خالد كامل عبدالرحمن تالوي متقاعد1/وكيل2324262014

15000نصر محمود سعيد الحسن متقاعد1/وكيل2325262015

15000مروان احمد بديوي ابودلو متقاعد1/وكيل2326262022

15000عطا بخيت عيد المساعفه متقاعد1/وكيل2327262031

15000محمد احمد عبدالقادر الشويات متقاعد1/وكيل2328262033

15000محمد اسماعيل محمود جرادات متقاعد1/وكيل2329262034

15000منير اسماعيل سليمان الزعبي متقاعد1/وكيل2330262037

15000محمد عيسى علي ابو زيد متقاعد1/وكيل2331262038

15000حسين محمد عبدالقادر بن طريف متقاعد1/وكيل2332262041



15000وائل نايف حسين الحلبي متقاعد1/وكيل2333262042

15000محمد محمود عبدالقادر العوده متقاعد1/وكيل2334262044

15000ياسين محمد سليمان الحميدي متقاعد1/وكيل2335262047

15000فريد هاني فريد الريحاني متقاعد1/وكيل2336262048

15000محمد احمد دهمان ابوهديب متقاعد1/وكيل2337262049

15000رافت رافع محمود سليمان متقاعد1/وكيل2338262051

15000بشير احمد علي حياصات متقاعد1/وكيل2339262054

15000منذر صالح محمد الفواعير متقاعد1/وكيل2340262055

15000طارق منصور صالح لوباني متقاعد1/وكيل2341262057

15000صخر شرف الدين علي الروسان متقاعد1/وكيل2342262058

15000خالد عطا محسن الشرعه متقاعد1/وكيل2343262059

15000ماجد لفي كاسب النيف متقاعد1/وكيل2344262061

15000جمال محمد هالل بطاينه متقاعد1/وكيل2345262063

15000هيثم علي شتيوي الوديان متقاعد1/وكيل2346262064

15000ماهر علي ممدوح الزبن متقاعد1/وكيل2347262065

15000محمود محمد عبدالحافظ النعيمات متقاعد1/وكيل2348262066

15000محمد عبدالكريم علي طعامنه متقاعد1/وكيل2349262068

15000محمد نهار مفلح الحجايا متقاعد1/وكيل2350262069

15000خلدون يوسف خلف الشديفات متقاعد1/وكيل2351262070

15000عبدالمجيد محمد احمد المشاقبه متقاعد1/وكيل2352262071

15000ياسر علي طه العضيبات متقاعد1/وكيل2353262072

15000نضال محمود اسماعيل السعيدات متقاعد1/وكيل2354262073

15000رودي عارف رمضان قيج متقاعد1/وكيل2355262074

15000خلف سالمه عاصي الحمادين متقاعد1/وكيل2356262075

15000احمد عزالدين احمد الخطيب متقاعد1/وكيل2357262076

15000احمد حسن علي الطراونه متقاعد1/وكيل2358262077

15000عبدالحميد محمد الفالح العموش متقاعد1/وكيل2359262079

15000نافز عبدهللا عايد الجندي متقاعد1/وكيل2360262082

15000فراس هندي سالم الهمالن متقاعد1/وكيل2361262092

15000رياض حمد محمد محمد متقاعد1/وكيل2362262093

15000محمد خلف سليمان العالوي متقاعد1/وكيل2363262095

15000محمد نويران حماده الزيدان متقاعد1/وكيل2364262098

15000خالد احمد علي العموش متقاعد1/وكيل2365262099

15000نواف ابراهيم عطاهللا الذنيبات متقاعد1/وكيل2366262101

15000عوض مغير شتيان متقاعد1/وكيل2367262104

15000وليد كمال محمد بني سالمه متقاعد1/وكيل2368262107

15000سفيان عبدالمجيد ابراهيم القرعان متقاعد1/وكيل2369262108

15000ابراهيم احمد نايف الوردات متقاعد1/وكيل2370262111

15000تيسير ابراهيم حمد الهباهبه متقاعد1/وكيل2371262116

15000شادي حنا اطعيمه الرباح متقاعد1/وكيل2372262117

15000عادل حامد ضيف هللا مقابله متقاعد1/وكيل2373262118

15000زياد قاسم محمد الهنانده متقاعد1/وكيل2374262119

15000محمد عبدالفتاح محمد الزيود متقاعد1/وكيل2375262122

15000احمد خليل محمد الرفوع متقاعد1/وكيل2376262124

15000محمد محمود عبدالرحمن المريد متقاعد1/وكيل2377262125



15000غازي جميل محمد المواجده متقاعد1/وكيل2378262128

15000احمد موسى حسين الحسين متقاعد1/وكيل2379262131

15000اجود نواف فرج عمران متقاعد1/وكيل2380262132

15000عبدالحليم سليمان محسن التيمه متقاعد1/وكيل2381262135

15000حسن يوسف احمد حياصات متقاعد1/وكيل2382262138

15000رائد احمد عواد بني ياسين متقاعد1/وكيل2383262142

15000فريد تيسير ضيف هللا العزام متقاعد1/وكيل2384262146

15000اكرم محمد احمد خطاطبه متقاعد1/وكيل2385262148

15000نعيم ابراهيم سلمان الطوالبه متقاعد1/وكيل2386262150

15000ايمن كليب حمزه العزام متقاعد1/وكيل2387262153

15000محمد خليفه محمد الدراوشه متقاعد1/وكيل2388262154

15000خلف عبدالحافظ احمد دويكات متقاعد1/وكيل2389262155

15000سليمان موسى احمد الدهون متقاعد1/وكيل2390262156

15000ناصر احمد سبيل الزواهره متقاعد1/وكيل2391262159

15000علي باير حمدان الزيوت متقاعد1/وكيل2392262160

15000احمد محمد عامر ابو زيد متقاعد1/وكيل2393262162

15000يوسف محمد قسيم درادكه متقاعد1/وكيل2394262163

15000جابر حسن حمد الجبالي متقاعد1/وكيل2395262168

15000حسن سالمه مصلح خليل متقاعد1/وكيل2396262170

15000جعفر محمد صالح الدرادكه متقاعد1/وكيل2397262171

15000عوض محمد بخيت الحنيطي متقاعد1/وكيل2398262174

15000عارف خالد محمد الحسبان متقاعد1/وكيل2399262175

15000خلف راشد مسلم الشبيب متقاعد1/وكيل2400262180

15000رائد لطفي محمد سفوح متقاعد1/وكيل2401262181

15000محمد يوسف عباس حرب متقاعد1/وكيل2402262183

15000سالم عوده مطر البطمه متقاعد1/وكيل2403262184

15000محمد سويلم خلف الرواشده متقاعد1/وكيل2404262189

15000علي جميل محمود النوايسة متقاعد1/وكيل2405262190

15000فالح سالم سالمه الحقيل متقاعد1/وكيل2406262192

15000موفق علي مصطفى مصطفى متقاعد1/وكيل2407262193

15000محمد عبدهللا احمد الشبول متقاعد1/وكيل2408262194

15000محمد ابراهيم رشاد بني عيسى متقاعد1/وكيل2409262196

15000احمد خليفه حمد السنيد متقاعد1/وكيل2410262197

15000محمد محمود طلب الزبون متقاعد1/وكيل2411262198

15000نهار  محمد نهار السرحان متقاعد1/وكيل2412262199

15000عبدهللا رداد عافت الشرفات متقاعد1/وكيل2413262200

15000حسين علي حمود ابو سعيد متقاعد1/وكيل2414262202

15000محمد عايش علي بني ارشيد متقاعد1/وكيل2415262203

15000محمد عبدهللا ناجي ابو عزام متقاعد1/وكيل2416262204

15000بسام محمد رشيد ابو سلمان متقاعد1/وكيل2417262205

15000عمر محمد طه العمري متقاعد1/وكيل2418262206

15000علي محمد علي الحالحله متقاعد1/وكيل2419262207

15000صدقي محمد ابنيه الرحامنه متقاعد1/وكيل2420262208

15000سامي محمد سليمان المقدادي متقاعد1/وكيل2421262209

15000بسام خلف حمد الحويطي متقاعد1/وكيل2422262216



15000هاشم محمود سليم الفرايه متقاعد1/وكيل2423262218

15000راضي قاسم محمد المساعيد متقاعد1/وكيل2424262220

15000ميالد زاهي ظاهر ظواهره متقاعد1/وكيل2425262221

15000نضال جرجي صالح حداد متقاعد1/وكيل2426262222

15000حسين علي حسين طلفح متقاعد1/وكيل2427262226

15000نايف حسن علي النظامي متقاعد1/وكيل2428262228

15000اياد سامي خالد عودات متقاعد1/وكيل2429262230

15000عبدهللا خلف عبدهللا الزوغه متقاعد1/وكيل2430262231

15000رياض علي محمد الفريحات متقاعد1/وكيل2431262232

15000ابراهيم محمد محمود الزواهره متقاعد1/وكيل2432262239

15000اكرم محمود محمد الزعبي متقاعد1/وكيل2433262240

15000محمود علي عقيل الصالح متقاعد1/وكيل2434262241

15000نادر صالح محمد العزب متقاعد1/وكيل2435262247

15000سلطان احمد مصطفى  النعيمات متقاعد1/وكيل2436262248

15000احمد محمود عبدالرحمن الرواشده متقاعد1/وكيل2437262249

15000صالح عرسان صالح القواسمه متقاعد1/وكيل2438262250

15000محمد سامي محمد المومني متقاعد1/وكيل2439262251

15000عوده عوض مدوس الجبور متقاعد1/وكيل2440262259

15000محمد نور احمد محمد الزعبي متقاعد1/وكيل2441262260

15000هشام يوسف عبدالرحمن دوالت متقاعد1/وكيل2442262261

15000ناصر فالح متروك الغميض متقاعد1/وكيل2443262265

15000ناجح محمد بدري الشبول متقاعد1/وكيل2444262266

15000نياز عوده عواد الفقراء متقاعد1/وكيل2445262269

15000عوني محمد احمد الجرادات متقاعد1/وكيل2446262270

15000عبدالباسط ابراهيم محمد المرعي متقاعد1/وكيل2447262272

15000علي صالح خلف الخوالده متقاعد1/وكيل2448262274

15000علي سليمان مصطفى ربابعه متقاعد1/وكيل2449262278

15000نايل عواد غراف السرحان متقاعد1/وكيل2450262279

15000بسام عبدالرزاق علي الدبعي متقاعد1/وكيل2451262283

15000ياسين عبدهللا علي الجبارات متقاعد1/وكيل2452262290

15000عبدالمنعم  كمال موسى عبابنه متقاعد1/وكيل2453262292

15000امجد خالد محمد الشوابكه متقاعد1/وكيل2454262293

15000محمود عباس حمزه الحمزات متقاعد1/وكيل2455262297

15000فراس احمد محمد عياصره متقاعد1/وكيل2456262298

15000رائد عبد الفتاح محمد الدرادكه متقاعد1/وكيل2457262307

15000علي سالم الفياض الرحاحله متقاعد1/وكيل2458262309

15000سامر رياض بدري بطاينه متقاعد1/وكيل2459262311

15000محمود احمد علي الفريحات متقاعد1/وكيل2460262315

15000امجد جميل عبدالحميد المفلح متقاعد1/وكيل2461262316

15000احمد علي فرحان الشواقفه متقاعد1/وكيل2462262318

15000احمد محمد عواد الزغول متقاعد1/وكيل2463262319

15000عمر ماجد محمد الرشيدات متقاعد1/وكيل2464262324

15000حسام حسن محمود عتمه متقاعد1/وكيل2465262330

15000منذر حمدان صيتان الشرعه متقاعد1/وكيل2466262331

15000احمد موسى محمود اي متقاعد1/وكيل2467262333



15000اسامه ابراهيم محمد بدر متقاعد1/وكيل2468262334

15000محمد خير احمد علي الشياب متقاعد1/وكيل2469262335

15000علي محمود عبدالهادي الرواشده متقاعد1/وكيل2470262339

15000وليد حامد دسوقي ابراهيم متقاعد1/وكيل2471262342

15000تيسير حسين علي السليحان متقاعد1/وكيل2472262343

15000وليد عقله عوض العالونه متقاعد1/وكيل2473262346

15000مامون محمد ابراهيم السحيمات متقاعد1/وكيل2474262347

15000سائد يحيى موسى النوايسه متقاعد1/وكيل2475262349

15000احمد علي شريعه البيايضه متقاعد1/وكيل2476262351

15000فايز عبدهللا محمد عبيدات متقاعد1/وكيل2477262352

15000محمد علي عبدالعزيز القرشي متقاعد1/وكيل2478262353

15000محمود خليف محمود المشاقبه متقاعد1/وكيل2479262355

15000مجدي خالد عليان بطاينه متقاعد1/وكيل2480262356

15000علي محمد سليمان الرحال متقاعد1/وكيل2481262358

15000احمد علي سليم الشنابلة متقاعد1/وكيل2482262360

15000علي سليمان محمد ابنيان متقاعد1/وكيل2483262362

15000عمر يوسف مصطفى العودة هللا متقاعد1/وكيل2484262363

15000عمر سليمان يوسف حربي متقاعد1/وكيل2485262364

15000حامد مفلح سالم الزوغه متقاعد1/وكيل2486262365

15000فوزان توفيق احمد المساعفه متقاعد1/وكيل2487262366

15000عاطف مطر عبد القادر البطوش متقاعد1/وكيل2488262368

15000مازن محمد سليمان بني احمد متقاعد1/وكيل2489262372

15000احمد عبدالرحمن سليمان عمايرة متقاعد1/وكيل2490262378

15000مجدي توفيق احمد الطهراوي متقاعد1/وكيل2491262379

15000محمد عبدالكريم ابراهيم ابومخلب متقاعد1/وكيل2492262380

15000مزهر يعقوب بولص جوينات متقاعد1/وكيل2493262381

15000خالد دوجان ضيف هللا الزعبي متقاعد1/وكيل2494262383

15000منير محمد عبد نمر متقاعد1/وكيل2495262385

15000بالل عبدهللا علي الروسان متقاعد1/وكيل2496262386

15000سليمان راضي سالم الدهام متقاعد1/وكيل2497262387

15000صالح الدين صالح محمد الهياجنه متقاعد1/وكيل2498262393

15000عمار محمود علي القضاه متقاعد1/وكيل2499262394

15000مصطفى محمد سالم خوالده متقاعد1/وكيل2500262397

15000ناصر فهد محمد طوقان متقاعد1/وكيل2501262398

15000مهند احمد حمد طرادات متقاعد1/وكيل2502262400

15000مهند هاني عوض الذيابات متقاعد1/وكيل2503262401

15000رائد سالم جدعان العزام متقاعد1/وكيل2504262402

15000عصام خلف جدوع العزام متقاعد1/وكيل2505262403

15000اسامه ابراهيم محمود مهيدات متقاعد1/وكيل2506262405

15000خالد محمود عبدهللا السعيد متقاعد1/وكيل2507262409

15000يحيى محمد علي الخطيب متقاعد1/وكيل2508262411

15000رضوان فليح سالمه المواجده متقاعد1/وكيل2509262413

15000محمود محمد محمود المومني متقاعد1/وكيل2510262417

15000محمود خلف محمود شقيرات متقاعد1/وكيل2511262418

15000كمال مصطفى عبداللطيف عياصره متقاعد1/وكيل2512262420



15000عيسى صالح سلمي الهويمل متقاعد1/وكيل2513262423

15000مصطفى  محمد مصطفى الغدير متقاعد1/وكيل2514262424

15000نايف عزام حمد الجبور متقاعد1/وكيل2515262435

15000منذر محمد ظاهر الحراحشه متقاعد1/وكيل2516262436

15000نهار يوسف نهار فوارسه متقاعد1/وكيل2517262437

15000موفق محمد عيد ابو زيد متقاعد1/وكيل2518262438

15000محمد نور رسالن سليمان الزعبي متقاعد1/وكيل2519262439

15000محمد عوض خلف النعيمات متقاعد1/وكيل2520262441

15000احمد يونس حسين فريج متقاعد1/وكيل2521262442

15000هشام سليمان حميدي عبيدات متقاعد1/وكيل2522262447

15000مخلد فالح خلف الغريب متقاعد1/وكيل2523262448

15000خالد محمد فرحان دواغرة متقاعد1/وكيل2524262449

15000عماد ساطي شحاده فارس متقاعد1/وكيل2525262451

15000يحيى شحاده علي شراب متقاعد1/وكيل2526262457

15000مامون محمد سالم الصوالحه متقاعد1/وكيل2527262459

15000عدنان غصاب مزيد الرواشده متقاعد1/وكيل2528262464

15000عطاهللا عواد فالح المشاقبه متقاعد1/وكيل2529262465

15000خالد علي السليم االحمد متقاعد1/وكيل2530262470

15000سالم مقيل صالح حراحشه متقاعد1/وكيل2531262471

15000محمد حسني لطفي الشرفاء متقاعد1/وكيل2532262476

15000صالح عبدالقادر محمد الرواشده متقاعد1/وكيل2533262485

15000محمد احمد رفاعي عبداللطيف متقاعد1/وكيل2534262487

15000عبدهللا محمد احمد اعريق متقاعد1/وكيل2535262489

15000علي عبدهللا علي النعيمات متقاعد1/وكيل2536262496

15000علي غازي محمد المصري متقاعد1/وكيل2537262504

15000عمر فيصل سالم خصاونه متقاعد1/وكيل2538262505

15000فواز احمد فالح الخاليله متقاعد1/وكيل2539262506

15000خلدون حامد مفلح القراله متقاعد1/وكيل2540262511

15000راشد فالح متروك الغميض متقاعد1/وكيل2541262516

15000عماد محمد سعد المزايده متقاعد1/وكيل2542262521

15000سامي عبدهللا صالح عبيدات متقاعد1/وكيل2543262522

15000مصطفى صالح موسى محامده متقاعد1/وكيل2544262526

15000خالد محمد حسن متاينة متقاعد1/وكيل2545262529

15000فتحي محمد احمد البطوش متقاعد1/وكيل2546262530

15000مفلح فرحان مفلح الخوالده متقاعد1/وكيل2547262533

15000يوسف احمد عوده عبدالرحمن متقاعد1/وكيل2548262539

15000عبدهللا محمد حسن الهالالت متقاعد1/وكيل2549262548

15000اسماعيل شاكر صادق عالونه متقاعد1/وكيل2550262550

15000عبدهللا مبارك عبدهللا حوارنه متقاعد1/وكيل2551262552

15000محمود احمد محمد الجالودي متقاعد1/وكيل2552262555

15000محمد محمود محمد ابوالكشك متقاعد1/وكيل2553262558

15000سمير حسين علي العديلي متقاعد1/وكيل2554262559

15000محمد عطاهللا خطار شطناوي متقاعد1/وكيل2555262560

15000خالد محمود عيد العطيات متقاعد1/وكيل2556262561

15000سليمان ناصر علي الزغول متقاعد1/وكيل2557262562



15000احمد محمد مفلح اليعقوب متقاعد1/وكيل2558262564

15000نادر سليم قاسم الشرع متقاعد1/وكيل2559262568

15000خالد ابراهيم علي العمري متقاعد1/وكيل2560262570

15000ايمن عقيل محمد الرواضيه متقاعد1/وكيل2561262573

15000ايهاب عدنان حسين الزغول متقاعد1/وكيل2562262576

15000محمود عبدهللا علي الصمادي متقاعد1/وكيل2563262578

15000حسين احمد محمد الدبوبي متقاعد1/وكيل2564262585

15000عبدهللا محمد زعل الجازي متقاعد1/وكيل2565262588

15000قاسم سليمان علي الصمادي متقاعد1/وكيل2566262589

15000سليمان خلف فالح الزيود متقاعد1/وكيل2567262597

15000علي احمد علي العمري متقاعد1/وكيل2568262598

15000عاكف خليل بشير الخليفات متقاعد1/وكيل2569262599

15000عصام طه علي العميريين متقاعد1/وكيل2570262604

15000ناصر احمد حسين البطوش متقاعد1/وكيل2571262606

15000سميح عدنان عبدالرحمن قبالن متقاعد1/وكيل2572262607

15000بسام علي موسى الغنيمات متقاعد1/وكيل2573262610

15000احمد محمود مصطفى العبود متقاعد1/وكيل2574262615

15000احمد مطرود حامد الشرفات متقاعد1/وكيل2575262616

15000محمد عبدالمطلب نجيب خصاونه متقاعد1/وكيل2576262621

15000عدنان علي يوسف المنسي متقاعد1/وكيل2577262622

15000بسام محمود عبد الرزاق الشلول متقاعد1/وكيل2578262623

15000علي نويران عفن الفقهاء متقاعد1/وكيل2579262624

15000عقاب صايل صياح حراحشه متقاعد1/وكيل2580262628

15000احمد عبدهللا سليمان المومني متقاعد1/وكيل2581262631

15000اسماعيل محمد جمعه الذنيبات متقاعد1/وكيل2582262634

15000سمير فريد سلمان الزيادين متقاعد1/وكيل2583262635

15000مهدي احمد محمد عتوم متقاعد1/وكيل2584262636

15000جواد علي حسن عتمه متقاعد1/وكيل2585262637

15000ماجد اسماعيل عبدهللا القطيفان متقاعد1/وكيل2586262639

15000محمد خطار حسين عطير متقاعد1/وكيل2587262640

15000اربيع هالل عيفان الشرفات متقاعد1/وكيل2588262644

15000احمد هزاع عواد الزوغه متقاعد1/وكيل2589262645

15000زيد ابراهيم عبدالكريم الدبعي متقاعد1/وكيل2590262652

15000علي عبدهللا بني احمد متقاعد1/وكيل2591262653

15000علي عبدالحفيظ سعيد المعابره متقاعد1/وكيل2592262654

15000محمود حسين محمد الزغول متقاعد1/وكيل2593262657

15000رائد مرزوق طلب الغويري متقاعد1/وكيل2594262658

15000عصام خلف الديك الحماد متقاعد1/وكيل2595262662

15000محمد محمود جروان عالونه متقاعد1/وكيل2596262663

15000اشرف احمد محمد العمري متقاعد1/وكيل2597262664

15000عادل علي يوسف السعد متقاعد1/وكيل2598262665

15000نسيم احمد موسى بني صالح متقاعد1/وكيل2599262666

15000مامون علي هالل المومني متقاعد1/وكيل2600262668

15000راكان احمد المفلح العظمات متقاعد1/وكيل2601262669

15000حسن حسين علي البراهمه متقاعد1/وكيل2602262674



15000عبدهللا احمد سالم المواجده متقاعد1/وكيل2603262676

15000عقله ماجد احمد مصطفى متقاعد1/وكيل2604262677

15000فهد شاهر فالح الشمايله متقاعد1/وكيل2605262679

15000محمد خليل جبر النبهان متقاعد1/وكيل2606262681

15000نضال سالم عبد الرحمن المناصير متقاعد1/وكيل2607262688

15000حسين علي فياض الدعيج متقاعد1/وكيل2608262690

15000موفق علي سعيد بني ارشيد متقاعد1/وكيل2609262691

15000محمد احمد عبدهللا الربيع متقاعد1/وكيل2610262696

15000نواف عطاهللا ابراهيم الدويري متقاعد1/وكيل2611262698

15000احمد جميل سلمان الخطاب متقاعد1/وكيل2612262699

15000وليد ابراهيم علي النعانعه متقاعد1/وكيل2613262701

15000محمد ناجي حسين السواغنه متقاعد1/وكيل2614262702

15000بالل عبدالرحمن محمود جيت متقاعد1/وكيل2615262707

15000واصف جبر علي الزغول متقاعد1/وكيل2616262708

15000محمد حسين السالم المحامده متقاعد1/وكيل2617262709

15000علي عبدهللا سالم الشرمان متقاعد1/وكيل2618262710

15000عيسى محمد موسى الجراح متقاعد1/وكيل2619262712

15000منير علي احمد الخطيب متقاعد1/وكيل2620262713

15000ابو بكر احمد عبد العظسم كرار متقاعد1/وكيل2621262715

15000ايمن نايف احمد بني خلف متقاعد1/وكيل2622262720

15000عبدالحكيم علي قاسم عالونه متقاعد1/وكيل2623262721

15000عمر محمود محمد عمرات متقاعد1/وكيل2624262722

15000محمد جميل مفضي الحمود متقاعد1/وكيل2625262727

15000احمد يوسف محمد ابوحمدان متقاعد1/وكيل2626262728

15000وليد محمد سعيد الصقار متقاعد1/وكيل2627262732

15000هادي سلمان موسى البعول متقاعد1/وكيل2628262733

15000محمود احمد ابراهيم الحجيج متقاعد1/وكيل2629262734

15000عمر علي الحسين الرباع متقاعد1/وكيل2630262735

15000خالد ضيف هللا خليفه الجنادبه متقاعد1/وكيل2631262737

15000نصر حمد سبتي الفاخري متقاعد1/وكيل2632262738

15000رافع عوض خليف الشرفات متقاعد1/وكيل2633262739

15000رائد فائق اسبير معايعه متقاعد1/وكيل2634262741

15000هاشم هاني هاشم العطيات متقاعد1/وكيل2635262745

15000محمد قاسم محمد الجراح متقاعد1/وكيل2636262748

15000خالد تركي محمود العوامله متقاعد1/وكيل2637262749

15000فيصل سليمان مطر ابوشطيره متقاعد1/وكيل2638262751

15000عقله عبدالكريم سالم ابوعمره متقاعد1/وكيل2639262752

15000نايف سليمان غياض المساعيد متقاعد1/وكيل2640262754

15000ابراهيم محمود موسى الحوري متقاعد1/وكيل2641262755

15000احمد فالح موسى النعيمات متقاعد1/وكيل2642262757

15000سليمان فالح محسن المنيزل متقاعد1/وكيل2643262758

15000سالم ناصر خليفه الزبون متقاعد1/وكيل2644262759

15000حسن مطلق عبدالكريم الخواطره متقاعد1/وكيل2645262761

15000فواز حسين محمد الزعبي متقاعد1/وكيل2646262762

15000عمر محمود محمد طراد متقاعد1/وكيل2647262763



15000حمد فارس زعل الطوافشه متقاعد1/وكيل2648262765

15000حسين عبدالقادر محمد بني ملحم متقاعد1/وكيل2649262767

15000نبيل قاسم سليم القضاه متقاعد1/وكيل2650262771

15000عليان محمد نهار الشرعه متقاعد1/وكيل2651262775

15000تيسير خالد عايد التميمي متقاعد1/وكيل2652262776

15000محمد عبدالفتاح ونس المشاقبه متقاعد1/وكيل2653262778

15000ايمن مخلد بركات العليمات متقاعد1/وكيل2654262780

15000مجلى علي غياض المساعيد متقاعد1/وكيل2655262781

15000عبدهللا محمود نهار القرعان متقاعد1/وكيل2656262782

15000زياد مد هللا سالمه مشاقبه متقاعد1/وكيل2657262783

15000امجد خلف قاسم الخطبا متقاعد1/وكيل2658262785

15000زياد نعيم خلف نصراوين متقاعد1/وكيل2659262787

15000سليمان عادل سليمان الخليلي متقاعد1/وكيل2660262792

15000بسام سليمان اشخيتير القبيالت متقاعد1/وكيل2661262793

315000زياد عودة هللا محمد الشمايله متقاعد1/وكيل2662262798

15000زيد مسند مفضي السواريه متقاعد1/وكيل2663262799

15000فؤاد محمود داوود جابريه متقاعد1/وكيل2664262802

15000نواف علي شحاده المشاقبه متقاعد1/وكيل2665262806

15000احمد نايف عبدالرحمن شرادقه متقاعد1/وكيل2666262807

15000ميمون عبدالرحيم احمد شرادقه متقاعد1/وكيل2667262808

15000خالد جمال مصطفى دقامسه متقاعد1/وكيل2668262812

15000نبيل علي فرحان الدالبيح متقاعد1/وكيل2669262818

15000عيد صالح محمد النعيم متقاعد1/وكيل2670262821

15000احسان عبدهللا علي القضاه متقاعد1/وكيل2671262828

15000علي محمود محمد الذينات متقاعد1/وكيل2672262829

15000خالد سليم مفلح الشرف متقاعد1/وكيل2673262837

15000ايمن محمد زايد المشاقبة متقاعد1/وكيل2674262838

15000خالد عبدالنبي سليمان الخاليفه متقاعد1/وكيل2675262843

15000نايل خليل عوده هللا الصبيحات متقاعد1/وكيل2676262849

15000احمد علي عبدهللا المومني متقاعد1/وكيل2677262856

15000رضا علي قبالن الزيود متقاعد1/وكيل2678262857

15000ايمن محمد فالح القرعان متقاعد1/وكيل2679262861

15000عمر علي سالم عبابنه متقاعد1/وكيل2680262871

15000علي هويمل بشير العمرات متقاعد1/وكيل2681262877

15000هشام محمد مطلق الطوره متقاعد1/وكيل2682262890

15000محمد فواز هدى عقيل خريسات متقاعد1/وكيل2683262891

15000احمد يحيى احمد المقدادي متقاعد1/وكيل2684262893

15000علي عواد عقل الشرعه متقاعد1/وكيل2685262894

15000بسام زكي احمد خطاطبه متقاعد1/وكيل2686262901

15000باسل عارف محمد بني ياسين متقاعد1/وكيل2687262905

15000ناظم غازي مطر بني هاني متقاعد1/وكيل2688262911

15000زياد علي سالم المومني متقاعد1/وكيل2689262914

15000محمد مصطفى خلف بني فارس متقاعد1/وكيل2690262917

15000سامي محمد احمد قايت متقاعد1/وكيل2691262918

15000يوسف عبدهللا ونس العمري متقاعد1/وكيل2692262919



15000فرج عبدهللا كساب الدعجه متقاعد1/وكيل2693262922

15000تركي محمد منيزل الحمود متقاعد1/وكيل2694262923

15000نواف رجاء الخوري الزبون متقاعد1/وكيل2695262924

15000فخري عبدهللا محمد النوايسه متقاعد1/وكيل2696262928

15000محمد عمر محمد المفلح متقاعد1/وكيل2697262931

15000خلدون زيدان مراد الحمادين متقاعد1/وكيل2698262932

15000مزيد سليم عطاهللا المساعيد متقاعد1/وكيل2699262933

15000محمد عليان شبيب القاضي متقاعد1/وكيل2700262938

15000فراس فهد يوسف القضاه متقاعد1/وكيل2701262940

15000عمر فهد عبدالعزيز المحاشي متقاعد1/وكيل2702262942

15000هاشم سليمان زعل العيسى متقاعد1/وكيل2703262945

15000علي فيصل خالد عنانبه متقاعد1/وكيل2704262948

15000عماد عبدالمجيد عيسى الجدي متقاعد1/وكيل2705262958

15000ماجد علي عثمان الفطيمات متقاعد1/وكيل2706262959

15000غازي محمد سليمان النوافله متقاعد1/وكيل2707262965

15000عبدالروؤف سليمان جبر بني عيسى متقاعد1/وكيل2708262972

15000رائد عبدهللا احمد الكلوب متقاعد1/وكيل2709262978

15000فراس يوسف اسماعيل ابوعراق متقاعد1/وكيل2710262979

15000فاروق احمد علي المحاشي متقاعد1/وكيل2711262983

15000محمد جادهللا مفضي الخوالده متقاعد1/وكيل2712262986

15000سالم عبدهللا محارب الزبون متقاعد1/وكيل2713262987

15000صالح موسى هارون معيوف متقاعد1/وكيل2714262988

15000رائد محمد صياح حراحشه متقاعد1/وكيل2715262992

15000عوده هللا عبدالعزيز عوده هللا الزبون متقاعد1/وكيل2716262996

15000محمد علي حسن الشويات متقاعد1/وكيل2717262997

15000عصام عبدالكريم مفلح القراله متقاعد1/وكيل2718262999

15000عمر عبدالعزيز حسين السلمان متقاعد1/وكيل2719263000

15000عبدهللا قاسم خلف العيسى متقاعد1/وكيل2720263002

15000سالم احمد منيزل الزيود متقاعد1/وكيل2721263003

15000وليد جميل سالمه  الشديفات متقاعد1/وكيل2722263007

15000محمد خليفه جروح المشاقبه متقاعد1/وكيل2723263008

15000زيد عارف عقله الخوالده متقاعد1/وكيل2724263014

15000سليمان محمد علي بني صخر متقاعد1/وكيل2725263015

15000مخلد عبدالرزاق طوشان السكارنه متقاعد1/وكيل2726263016

15000خالد محمد سالمه ياسين متقاعد1/وكيل2727263018

15000خالد  محمود محمد خزاعله متقاعد1/وكيل2728263019

15000خلدون فايز عبدالقادر دقاسه متقاعد1/وكيل2729263020

15000جميل يوسف خوخان الياصجين متقاعد1/وكيل2730263026

15000رائد عطاهللا مطلق الهباهبه متقاعد1/وكيل2731263037

15000نايل احمد عواد الفتينات متقاعد1/وكيل2732263044

15000خالد عقله مفلح الحجايا متقاعد1/وكيل2733263045

15000رجاء ابراهيم علي الشمايله متقاعد1/وكيل2734263046

15000فيصل محمد فيصل قديسات متقاعد1/وكيل2735263050

15000محمود امين محمود العيسه متقاعد1/وكيل2736263055

15000سليمان حسين محمود المراشده متقاعد1/وكيل2737263056



15000محمد حرب محمد النعيمات متقاعد1/وكيل2738263059

15000عمر انور احمد نصيرات متقاعد1/وكيل2739263061

15000موفق سليم سعد الهيشان متقاعد1/وكيل2740263066

15000احمد محمد سعد الرواحنه متقاعد1/وكيل2741263069

15000ياسر عيسى فالح الحساميه متقاعد1/وكيل2742263070

15000هيثم محمد سليم العبيدات متقاعد1/وكيل2743263075

15000مخلد احمد محمد القمول متقاعد1/وكيل2744263079

15000محمد نواف احمد البالونه متقاعد1/وكيل2745263081

15000محمود نايف فالح العالونه متقاعد1/وكيل2746263082

15000هاني ذيب عقله الصاروم متقاعد1/وكيل2747263085

15000فراس احمدعيسى الجنيدي متقاعد1/وكيل2748263086

15000محمد عيد سالمه الطراونه متقاعد1/وكيل2749263088

15000محمد علي محمد بني مصطفى متقاعد1/وكيل2750263093

15000عمر عبدالحليم احمد عفيفي متقاعد1/وكيل2751263095

15000سمير محمد موسى المومني متقاعد1/وكيل2752263096

15000سليمان محمد عبدهللا الصرايره متقاعد1/وكيل2753263098

15000علي عبد فارس طوالبه متقاعد1/وكيل2754263100

15000صافي محمد مفلح الظاهر متقاعد1/وكيل2755263105

15000مشهور محمود محمد طراد متقاعد1/وكيل2756263106

15000هشام عيسى علي عناقره متقاعد1/وكيل2757263107

15000فهد فليح المزعل خزاعله متقاعد1/وكيل2758263108

15000جدعان محمد جدعان صالح متقاعد1/وكيل2759263111

15000محمود عبد هللا احمد الذنيبات متقاعد1/وكيل2760263114

15000خليل حمد الرضوان ابوضريس متقاعد1/وكيل2761263116

15000طالل محمد مسلم الخنازره متقاعد1/وكيل2762263117

15000منتصر حسين احمد مغايره متقاعد1/وكيل2763263125

15000اكرم احمد هالل العزام متقاعد1/وكيل2764263126

15000سامر محمد حسين بطاينه متقاعد1/وكيل2765263129

15000محمد يوسف ابراهيم عبيدات متقاعد1/وكيل2766263135

15000موفق رفيفان غاشم الزبن متقاعد1/وكيل2767263139

15000مصطفى محمد احمد بالونه متقاعد1/وكيل2768263141

15000حمزه علي المفلح المشاقبه متقاعد1/وكيل2769263145

15000تيسير احمد صالح ابو الدعيس متقاعد1/وكيل2770263149

15000محمود فهد سالمه عوده هللا متقاعد1/وكيل2771263150

15000طه احمد سالم عبدالغني متقاعد1/وكيل2772263159

15000زياد فايز مصطفى بني عبدالغني متقاعد1/وكيل2773263162

15000باسل غالب محمد الشنابله متقاعد1/وكيل2774263165

15000حسن محمد مفضي الشراب متقاعد1/وكيل2775263181

15000يونس فالح عطيه الرواشده متقاعد1/وكيل2776263185

15000باسم علي شحاده الشملوني متقاعد1/وكيل2777263186

15000حامد مضحي مهاوش المصبحيين متقاعد1/وكيل2778263188

15000صامد عواد خلف العموش متقاعد1/وكيل2779263191

15000محمد احمد علي الحوري متقاعد1/وكيل2780263193

15000نضال محمد سعيد برناط متقاعد1/وكيل2781263198

15000فراس محمد سالم العقله متقاعد1/وكيل2782263199



15000عقله مفلح محيسن المناعسه متقاعد1/وكيل2783263200

15000زيد عوده رفاعي عياصره متقاعد1/وكيل2784263205

15000هاشم حمد سلمان الرواجفه متقاعد1/وكيل2785263206

15000موفق محمد حسن الديك متقاعد1/وكيل2786263209

15000خالد توفيق جابر وردات متقاعد1/وكيل2787263212

15000صالح عوده احمد العجولين متقاعد1/وكيل2788263213

15000علي فليح محسن البنيان متقاعد1/وكيل2789263215

15000طالل احمد سعد الخوالده متقاعد1/وكيل2790263217

15000ماجد زايد عارف قاسم متقاعد1/وكيل2791263219

15000حمزه محمود عبدالكريم الحايك متقاعد1/وكيل2792263221

15000احمد محمود عودة هللا الخاليله متقاعد1/وكيل2793263222

15000محمد سلطان محمد عبابنه متقاعد1/وكيل2794263225

15000اسماعيل سميح اسماعيل الشمايله متقاعد1/وكيل2795263226

15000علي احمد محمود عبابنه متقاعد1/وكيل2796263229

15000مفيد عبدهللا محمد بني يونس متقاعد1/وكيل2797263230

15000سالم عيسى محمد الطراونه متقاعد1/وكيل2798263231

15000صالح فالح مفلح الشرف متقاعد1/وكيل2799263234

15000توفيق محمد فالح الشرعه متقاعد1/وكيل2800263236

15000عمر احمد قويدر مبارك متقاعد1/وكيل2801263237

15000ابراهيم عواد سليمان العظامات متقاعد1/وكيل2802263238

15000حازم محمد مفلح الحوراني متقاعد1/وكيل2803263242

15000محمد علي الخالد الصوان متقاعد1/وكيل2804263244

15000عبدالمجيد عبدالسالم بني فواز متقاعد1/وكيل2805263245

15000مصطفى احمد محمد العليمات متقاعد1/وكيل2806263247

15000محمد حسين احمد ربابعه متقاعد1/وكيل2807263248

15000خالد محمد عواد الحمود متقاعد1/وكيل2808263249

15000محمد علي محمود الشرعه متقاعد1/وكيل2809263257

15000محمد هميلي شنوان المساعيد متقاعد1/وكيل2810263258

15000ناصر مصباح علي الجراح متقاعد1/وكيل2811263259

15000يحيى محمد حمد شناتوه متقاعد1/وكيل2812263260

15000سليم خلف سالم العفيشات متقاعد1/وكيل2813263263

15000رائد سالم محمد الشناق متقاعد1/وكيل2814263265

15000سميح احمد سليمان الترعاني متقاعد1/وكيل2815263267

15000وصفي عبدالكريم علي محافظه متقاعد1/وكيل2816263269

15000عماد عبدالكريم علي الشهاب متقاعد1/وكيل2817263272

15000موفق حمدان خليف السابل متقاعد1/وكيل2818263273

15000قصي احمد ابراهيم بني عطا متقاعد1/وكيل2819263276

15000عيسى عيد رجا السنيان متقاعد1/وكيل2820263277

15000نعيم سالم احمد العمرات متقاعد1/وكيل2821263280

15000رجا علي هويمل العثمان متقاعد1/وكيل2822263281

15000حسين محمد ضيف هللا الرمله متقاعد1/وكيل2823263286

15000عاطف محمد ظيف هللا ابو عبطه متقاعد1/وكيل2824263292

15000عامر عواد ارحيمه الخوالده متقاعد1/وكيل2825263293

15000طاهر فالح عبدالقادر عموش متقاعد1/وكيل2826263300

15000بسام محمود مصطفى الضمور متقاعد1/وكيل2827263308



15000خالد عبدهللا عويد الزيادنه متقاعد1/وكيل2828263309

15000وصفي ادهم محمد الدهام متقاعد1/وكيل2829263313

15000احمد محمد احمد مستريحيه متقاعد1/وكيل2830263314

15000راتب محمد هالل الخزاعله متقاعد1/وكيل2831263315

15000هاتف خالد عبد الخالد متقاعد1/وكيل2832263316

15000زياد سالم مطر بني خالد متقاعد1/وكيل2833263317

15000احمد عبدالحي عبدالرحيم ابو نور متقاعد1/وكيل2834263318

15000رافت محمود عبدالرحيم قاقيش متقاعد1/وكيل2835263319

15000وصفي سليمان محمد بني سعيد متقاعد1/وكيل2836263320

15000وجدي سالم محمد الخطيب متقاعد1/وكيل2837263321

15000فارع زايد فارع ابوكايد متقاعد1/وكيل2838263323

15000مخلد ظاهر سلمان الشامان متقاعد1/وكيل2839263328

15000علي حسين حمد الزيودي متقاعد1/وكيل2840263331

15000جهاد خلف فالح خوالده متقاعد1/وكيل2841263333

15000عماد عبدهللا عبدالرحيم قاقيش متقاعد1/وكيل2842263338

15000وليد اسليمان سالم القضاه متقاعد1/وكيل2843263349

15000احمد موسى وصفي شاويش متقاعد1/وكيل2844263351

15000ماهر ابراهيم محمود الدويري متقاعد1/وكيل2845263354

15000محمد ناصر محمود القيسي متقاعد1/وكيل2846263359

15000حسين علي حسين عبيدات متقاعد1/وكيل2847263362

15000راتب عطاهللا ابراهيم الشباطات متقاعد1/وكيل2848263456

15000وصفي علي احمد ابو زيتون متقاعد1/وكيل2849263459

15000احمد سليمان نزال المساعيد متقاعد1/وكيل2850263474

15000فؤاد ناصر صالح اللوباني متقاعد1/وكيل2851263477

15000وصفي محمود محمد بشاير ه متقاعد1/وكيل2852263478

15000ياسين محمد قاسم الغدران متقاعد1/وكيل2853263499

15000احمد بديوي عليان العموش متقاعد1/وكيل2854263504

15000خضر موسى محمد الجهام متقاعد1/وكيل2855263506

15000خليفه عواد عزيز الفراج متقاعد1/وكيل2856263508

15000محمد ابراهيم محمد الحايك متقاعد1/وكيل2857263509

15000منذر زيد زيدان الوقفي متقاعد1/وكيل2858263516

15000حسين نادي هليل النهود متقاعد1/وكيل2859263518

15000زيد محمد مغير النهود متقاعد1/وكيل2860263520

15000ايمن عبدهللا حسين الماضي متقاعد1/وكيل2861263521

15000وصفي محمد محمود الخاليله متقاعد1/وكيل2862263522

15000عابد فرج مناحي الخزاعله متقاعد1/وكيل2863263524

15000سليمان ناصر سليمان الزيود متقاعد1/وكيل2864263530

15000حسين فريح عبيد الخزاعله متقاعد1/وكيل2865263532

15000احمد عبد الرحمن محمد عنانزه متقاعد1/وكيل2866263533

15000حسن محمود قاسم فالح متقاعد1/وكيل2867263536

15000محمود عبد ربه محمد القيسي متقاعد1/وكيل2868263538

15000عادل تيسير مدين الشقور متقاعد1/وكيل2869263539

15000طالب معروف ابراهيم البالونه متقاعد1/وكيل2870263541

15000خلدون محمد محمد السوالمه متقاعد1/وكيل2871263542

15000محمد محمد ابراهيم العمري متقاعد1/وكيل2872263552



15000نورالدين محمد علي الروسان متقاعد1/وكيل2873263572

15000عماد محمد باير الشمالي متقاعد1/وكيل2874263576

15000احمد توفيق خضر ابوخضر متقاعد1/وكيل2875263580

15000شافع محمد ثلجي الزبون متقاعد1/وكيل2876263586

15000نزال محمد حسن النزال متقاعد1/وكيل2877263587

15000رائد محمد علي بني يونس متقاعد1/وكيل2878263588

15000نايف قاسم خالد بني خالد متقاعد1/وكيل2879263590

15000نواف عوض بنيان المزاوده متقاعد1/وكيل2880263595

15000بسام عبدالهادي محمد بني عامر متقاعد1/وكيل2881263606

15000يحيى سليمان احمد االعمر متقاعد1/وكيل2882263608

15000عمر سعيد صالح النعيمي متقاعد1/وكيل2883263612

15000عايد سلمان حمدان حجيله متقاعد1/وكيل2884263613

15000رائد شاهر ذيب الخوالده متقاعد1/وكيل2885263617

15000وليد محمد ضيف هللا محمد متقاعد1/وكيل2886263620

15000عبدهللا محمد سلمان الخاليله متقاعد1/وكيل2887263627

15000محمود عواد محمد الخصاونه متقاعد1/وكيل2888263638

15000علي ضافي طرقي الشرفات متقاعد1/وكيل2889263643

15000حسن عبد الكريم محمد عبابنه متقاعد1/وكيل2890263645

15000نايف نهار حامد الشعراء متقاعد1/وكيل2891263646

15000عبد الرؤوف سالم فالح البطوش متقاعد1/وكيل2892263649

15000باحث محمود احمد الشبول متقاعد1/وكيل2893263653

15000وائل سليم احمدالسعدي متقاعد1/وكيل2894263654

15000احمد عطاهلل سليمان ربابعه متقاعد1/وكيل2895263655

15000علي محمد عبدهللا العنانزه متقاعد1/وكيل2896263657

15000نمر سليم نمر طبلت متقاعد1/وكيل2897263665

15000ابراهيم محمود احمد العودات متقاعد1/وكيل2898263666

15000عمر سالمه عبدالقادر الخطباء متقاعد1/وكيل2899263669

15000حسن رضوان عمر كساسبه متقاعد1/وكيل2900263670

15000خالد احمد محمد المومني متقاعد1/وكيل2901263672

15000محمد مصطفى بشير الخوالده متقاعد1/وكيل2902263674

15000تيسير فرحان مهنا العمرو متقاعد1/وكيل2903263675

15000محمد علي شرعان نصايره متقاعد1/وكيل2904263676

15000وائل عيسى قاسم العقرباوي متقاعد1/وكيل2905263677

15000مصطفى زاهي عقله المساعده متقاعد1/وكيل2906263679

15000رياض شاهر محمد العمري متقاعد1/وكيل2907263682

15000فراس محمد علي احمد القضاه متقاعد1/وكيل2908263686

15000راكان عيد صالح السليمان متقاعد1/وكيل2909263688

15000محمد سليمان محمد قداح متقاعد1/وكيل2910263689

15000عمر نافع كريم السليمان متقاعد1/وكيل2911263690

15000منجد احمد عبدهللا التميمي متقاعد1/وكيل2912263691

15000فراس محمد احمد السرحان متقاعد1/وكيل2913263692

15000خالد فرج محمد الحراحشه متقاعد1/وكيل2914263694

15000عبدالرحمن علي عبدالرحمن خريسات متقاعد1/وكيل2915263695

15000فارس مصطفى موسى الشهاب متقاعد1/وكيل2916263699

15000معاويه عبدالكريم احمد المرعي متقاعد1/وكيل2917263702



15000اسماعيل ابراهيم الفالح الجراح متقاعد1/وكيل2918263704

15000رضا عايد احمد الخوالده متقاعد1/وكيل2919263710

15000مرتضى محمد حمد القيسي متقاعد1/وكيل2920263711

15000محمد رضوان طحان ابوخاروف متقاعد1/وكيل2921263712

15000زايد محمد مطر اعيده متقاعد1/وكيل2922263713

15000عمار غالب عبدهللا الصمادي متقاعد1/وكيل2923263714

15000فهد خالد ابراهيم الدويري متقاعد1/وكيل2924263715

15000جمال صالح عبدهللا الذيابات متقاعد1/وكيل2925263717

15000علي سالم حمدان الصقور متقاعد1/وكيل2926263721

15000محمد ابراهيم محمد كيوان متقاعد1/وكيل2927263722

15000صالح عبد فهد الثوابيه متقاعد1/وكيل2928263723

15000وليد سليمان يونس الشطي متقاعد1/وكيل2929263724

15000علي يوسف مفلح مصطفى متقاعد1/وكيل2930263725

15000محمد مصطفى محمد الطالب متقاعد1/وكيل2931263726

15000محمد صالح محمد بني عطا متقاعد1/وكيل2932263728

15000محمد عبدالحميد احمد المحاشي متقاعد1/وكيل2933263732

15000حسن علي اسعد الشرمان متقاعد1/وكيل2934263733

15000يحيى موسى ذيب غنيم متقاعد1/وكيل2935263735

15000صالح علي مفلح المشاقبه متقاعد1/وكيل2936263736

15000وصفي محمود عوض مساعده متقاعد1/وكيل2937263738

15000محمد محمود قويدر عنانزه متقاعد1/وكيل2938263739

15000احمد تيسير محمد عتوم متقاعد1/وكيل2939263740

15000علي محمود مصطفى القريشات متقاعد1/وكيل2940263754

15000سلطان سليمان منور الضرابعه متقاعد1/وكيل2941263759

15000علي مصطفى عمر حراحشه متقاعد1/وكيل2942263771

15000طارق شحاده احمد عمايره متقاعد1/وكيل2943263772

15000علي خالد حسين البراهمه متقاعد1/وكيل2944263773

15000محمد حمدان عليان العالونه متقاعد1/وكيل2945263778

15000يوسف محمد عبدالرحمن كنعان متقاعد1/وكيل2946263779

15000بسام عبدالرحمن احمد بني عامر متقاعد1/وكيل2947263785

15000صالح محمد سالم العوابده متقاعد1/وكيل2948263786

15000نضال ابراهيم عابد الدهون متقاعد1/وكيل2949263787

15000عمر فالح عبدهللا السيوف متقاعد1/وكيل2950263788

15000ابراهيم سالمه حمد مناصير متقاعد1/وكيل2951263791

15000ابراهيم مفلح سالم الخوالده متقاعد1/وكيل2952263792

15000علي حسن محمد الشويات متقاعد1/وكيل2953263794

15000وليد يوسف محمد بكار متقاعد1/وكيل2954263801

15000ابراهيم صالح محمد بني يونس متقاعد1/وكيل2955263810

15000عيسى علي عيسى عقيالت متقاعد1/وكيل2956263811

15000نبيل عيسى جورج موسى متقاعد1/وكيل2957263814

15000عبدالباسط محمد خلف هزايمه متقاعد1/وكيل2958263817

15000نعيم نايف احمد الزغول متقاعد1/وكيل2959263818

15000محمد سالم حسن السوالمه متقاعد1/وكيل2960263819

15000محمد صاير عبدالرحمن عليوه متقاعد1/وكيل2961263820

15000رائد هاشم احمد الزغول متقاعد1/وكيل2962263821



15000نواف عبدهللا فاضل العباسي متقاعد1/وكيل2963263823

15000صالح بخيت حسن النعيمي متقاعد1/وكيل2964263825

15000طالل عبدالكريم فندي عزايزه متقاعد1/وكيل2965263828

15000فؤاد محمد فندي عبدالرحيم متقاعد1/وكيل2966263829

15000رائد اسماعيل غانم البشايره الزيدايين متقاعد1/وكيل2967263832

15000صالح حسن عفن الخريشه متقاعد1/وكيل2968263833

15000محمد سالم فياض المليحي متقاعد1/وكيل2969263834

15000محمدخير محمود حسين المحاميد متقاعد1/وكيل2970263835

15000عبدالقادر نور الدين محمد رفاعي متقاعد1/وكيل2971263839

15000وصفي جادهللا علي الحاتمي متقاعد1/وكيل2972263840

15000محمد احمد محمد عمران متقاعد1/وكيل2973263841

15000عبدالمولى عارف عقله الخوالده متقاعد1/وكيل2974263843

15000مصلح خلف مصيح العظامات متقاعد1/وكيل2975263847

15000محمد عبد الكريم سليمان الشديفات متقاعد1/وكيل2976263848

15000ممدوح عواد عبدالهادي الحورات متقاعد1/وكيل2977263856

15000عواد علي عواد ابو جماعه متقاعد1/وكيل2978263857

15000عيد احمد علي ابوبصيله متقاعد1/وكيل2979263869

15000فهمي محمود عبدالرحيم جراروه متقاعد1/وكيل2980263885

15000عبدهللا غالب فالح ابومسره متقاعد1/وكيل2981263887

15000محمد ابراهيم عبدهللا الزبيدات متقاعد1/وكيل2982263888

15000ماجد احمد محمود المومني متقاعد1/وكيل2983263892

15000تيسير محمد يوسف ملكاوي متقاعد1/وكيل2984263893

15000جاسر علي محمد ابوقديري متقاعد1/وكيل2985263898

15000عمر راشد حسين العليمات متقاعد1/وكيل2986263902

15000سليم عليان فليح وادي متقاعد1/وكيل2987263910

15000اسامه احمد حمد المومني متقاعد1/وكيل2988263913

15000محمد عبدالكريم سليمان خريسات متقاعد1/وكيل2989263918

15000موفق محمد مفلح ابوجراد متقاعد1/وكيل2990263919

15000غالب سالم غازي البري متقاعد1/وكيل2991263921

15000حسين عبدالجليل احمد ابوزيتون متقاعد1/وكيل2992263924

15000محمد علي محمد الزغول متقاعد1/وكيل2993263926

15000علي محمد علي القضاه متقاعد1/وكيل2994263927

15000عمر احمد محمد المومني متقاعد1/وكيل2995263930

15000محمد بركات محمد المومني متقاعد1/وكيل2996263931

15000عمر قاسم محمد بنيان متقاعد1/وكيل2997263933

15000ابراهيم حسن حسين الخوالده متقاعد1/وكيل2998263937

15000مشاري عبدالكريم سالم محمد متقاعد1/وكيل2999263940

15000عوده علي ابراهيم عليمات متقاعد1/وكيل3000263941

15000فراس احمد حسن الفريحات متقاعد1/وكيل3001263942

15000محمود سالمه صالح الخوالده متقاعد1/وكيل3002263947

15000محمد عقلة عبدالرحمن الزغول متقاعد1/وكيل3003263948

15000غازي عوده احمد منصور متقاعد1/وكيل3004263950

15000احسان احمد عبدالرحمن جرادات متقاعد1/وكيل3005263951

15000حسين عقله سالمه السنيان متقاعد1/وكيل3006263955

15000يوسف سالم اليوسف القضاه متقاعد1/وكيل3007263956



15000فايد عوض هالل منيزل متقاعد1/وكيل3008263959

15000علي سليمان عبدالقادر ابوملحم متقاعد1/وكيل3009263960

15000احمد عبدالقادر محمد ابوالفول متقاعد1/وكيل3010263961

15000قاسم محمد هالل عزام متقاعد1/وكيل3011263962

15000ناصر محمد عوده الدبايبه متقاعد1/وكيل3012263968

15000عادل حسن حمد العمري متقاعد1/وكيل3013263970

15000محمود محمد عواد الزغول متقاعد1/وكيل3014263972

15000عمار احمد عبدالمهدي الغصاونه متقاعد1/وكيل3015263991

15000خالد علي حسين العيده متقاعد1/وكيل3016264001

15000فيصل مصطفى عليان خطاطبه متقاعد1/وكيل3017264018

15000مصطفى يحيى اجريد عبيدات متقاعد1/وكيل3018264019

15000هشام جميل عارف ابوعناب متقاعد1/وكيل3019264020

15000يسرى مصطفى محمد المحاسنه متقاعد1/وكيل3020264022

15000محمد سليمان ابراهيم عيال عواد متقاعد1/وكيل3021264026

15000خلدون منصور علي المحاوره متقاعد1/وكيل3022264030

15000كريم محمد ابراهيم شلبي متقاعد1/وكيل3023264031

15000ابراهيم احمد سلمان الصمادي متقاعد1/وكيل3024264033

15000فراس عمر موسى  العوض متقاعد1/وكيل3025264036

15000فوزي سعد عبد الحميد ابو العماش متقاعد1/وكيل3026264039

15000موفق يوسف خالد الشطناوي متقاعد1/وكيل3027264040

15000عبد علي سليمان الصياح متقاعد1/وكيل3028264050

15000رائد احمد منزل بني سلمان متقاعد1/وكيل3029264053

15000عمر احمد كايد بني نصر متقاعد1/وكيل3030264055

15000يوسف ابراهيم احمد غريز متقاعد1/وكيل3031264057

15000محمد توفيق محمد العامري متقاعد1/وكيل3032264059

15000امجد محمد سليمان مومني متقاعد1/وكيل3033264060

15000محمود عبدالحميد محمود رياحي متقاعد1/وكيل3034264061

15000عيسى عبدهللا صالح العتوم متقاعد1/وكيل3035264064

15000رائد ناصر صالح الرشدان متقاعد1/وكيل3036264070

15000فيصل احمد حسين عوض متقاعد1/وكيل3037264077

15000عمر احمد حسين العطيان متقاعد1/وكيل3038264078

15000فيصل عبدالكريم شنوان البكار متقاعد1/وكيل3039264085

15000ابراهيم احمد عبدالمعطي الذنيبات متقاعد1/وكيل3040264093

15000تركي عبدهللا سالم الذنيبات متقاعد1/وكيل3041264095

15000اكرم هاشم حسن رواشده متقاعد1/وكيل3042264096

15000حسن محمد حسن الطراونه متقاعد1/وكيل3043264097

15000زيد محمد سالم بني احمد متقاعد1/وكيل3044264098

15000فايق محمود ابراهيم عبيدات متقاعد1/وكيل3045264099

15000خالد عبدالرزاق صالح المصطفى متقاعد1/وكيل3046264101

15000سليمان محمد ناصر مشاقبه متقاعد1/وكيل3047264102

15000عبدهللا عايد عجاج العليمات متقاعد1/وكيل3048264109

15000منير علي مدروش الطباشات متقاعد1/وكيل3049264110

15000محمد نهار عيد خوالده متقاعد1/وكيل3050264118

15000محمودحسين علي البطاينه متقاعد1/وكيل3051264119

15000محمد ياسين علي الشخيبي متقاعد1/وكيل3052264120



15000اسامه صايل احمد الدويري متقاعد1/وكيل3053264121

15000ايمن عبدهللا يوسف دواغره متقاعد1/وكيل3054264122

15000شاكر نهار جويعد الشواوره متقاعد1/وكيل3055264124

15000فالح سالمه احمد الياسين متقاعد1/وكيل3056264126

15000فراس رافع علي بطاينه متقاعد1/وكيل3057264127

15000ياسر محمد خليف القطامين متقاعد1/وكيل3058264128

15000محمد مفلح يوسف ابورمان متقاعد1/وكيل3059264129

15000وائل محمد رشدي زطيمه متقاعد1/وكيل3060264145

15000حازم عوض حمدان البحيرات متقاعد1/وكيل3061264146

15000علي موسى مصطفى قوقزه متقاعد1/وكيل3062264147

15000عيد محمد عقار العجاجره متقاعد1/وكيل3063264151

15000سليمان عيد هويمل الخضيرات متقاعد1/وكيل3064264162

15000خليل احمد علي الشبلي متقاعد1/وكيل3065264165

15000ماجد ابراهيم حسين العزام متقاعد1/وكيل3066264168

15000ابراهيم احمد سليم عساسفه  متقاعد1/وكيل3067264169

15000عاطف موسى نهار عالونه متقاعد1/وكيل3068264175

15000محمد عبدالمجيد مطر العزام متقاعد1/وكيل3069264176

15000موسى عامر خليل السالمين متقاعد1/وكيل3070264181

15000محمد ابراهيم فالح الزيود متقاعد1/وكيل3071264183

15000زايد عايد قبالن الخاليله متقاعد1/وكيل3072264188

15000يحيى ابراهيم محمد الخطيب متقاعد1/وكيل3073264190

15000فيصل محمد احمد بني مفرج متقاعد1/وكيل3074264192

15000عبدهللا علي يوسف اليوسف متقاعد1/وكيل3075264195

15000هيثم نصري عيسى الخطيب متقاعد1/وكيل3076264201

15000وليد محمد حسن العرابي متقاعد1/وكيل3077264204

15000خليف سليمان خليف الزبون متقاعد1/وكيل3078264205

15000ناصر بركات احمد عفيشات متقاعد1/وكيل3079264206

15000الكاسب شالش عارف الخريشه متقاعد1/وكيل3080264207

15000محمد عبدالرحيم محمد البطوش متقاعد1/وكيل3081264215

15000محمد خالد حمدان الريموني متقاعد1/وكيل3082264216

15000عمر علي ابراهيم ربابعه متقاعد1/وكيل3083264223

15000عيسى زعل سلمان القبيالت متقاعد1/وكيل3084264227

15000خليفه محمد مفلح النمران متقاعد1/وكيل3085264229

15000مصطفى محمود محمد الشرادقه متقاعد1/وكيل3086264230

15000سلمان عبدالحفيظ حسين المطيريين متقاعد1/وكيل3087264232

15000احمد مفلح احمد رواشده متقاعد1/وكيل3088264233

15000تركي فالح احمد الرواشده متقاعد1/وكيل3089264234

15000موفق احمد خلف الصبيحات متقاعد1/وكيل3090264238

15000غالب هليل محمد السرحان متقاعد1/وكيل3091264242

15000عاطف مفلح محمد الشوابكه متقاعد1/وكيل3092264244

15000ناصر عبدالرحمن سراج المشاقبة متقاعد1/وكيل3093264248

15000زياد طلب سالم المناصير متقاعد1/وكيل3094264249

15000خليفه احمد علي العمري متقاعد1/وكيل3095264251

15000محمد عبدهللا احمد الشوابكه متقاعد1/وكيل3096264258

15000محمد ناجي سالمه الفقهاء متقاعد1/وكيل3097264259



15000فائق زعل سليمان الشرمان متقاعد1/وكيل3098264261

15000يحيى سلطان محمد الزعبي متقاعد1/وكيل3099264262

15000عبدالسالم محمد عوض الشبول متقاعد1/وكيل3100264263

15000رضوان عبدالؤوف خيرو الشديفات متقاعد1/وكيل3101264265

15000محمد يوسف عبود الشبيل متقاعد1/وكيل3102264273

15000خالد عايد متعب الجالودي متقاعد1/وكيل3103264277

15000حسين سليمان عواد المساعيد متقاعد1/وكيل3104264282

15000علي احمد عبدالقادر الجرايده متقاعد1/وكيل3105264283

15000محمد حامد سالم المواجده متقاعد1/وكيل3106264287

15000سعيد غنام سليمان المناجعه الحويطات متقاعد1/وكيل3107264289

15000احمد موسى حرب الرفايعه متقاعد1/وكيل3108264304

15000محمد اسماعيل عبدالقادر عبابنه متقاعد1/وكيل3109264306

15000عوده هارون عيد النعيمات متقاعد1/وكيل3110264320

15000طه علي ابراهيم النوافله متقاعد1/وكيل3111264321

15000انور شاهر سليم الزعبي متقاعد1/وكيل3112264325

15000محمد محمود عوده ابوعلوش متقاعد1/وكيل3113264326

15000جمعه عبدالرحمن احمد القريشات متقاعد1/وكيل3114264352

15000صالح محمد حامد الشرمان متقاعد1/وكيل3115264353

15000محمد علي محمد المومني متقاعد1/وكيل3116264373

15000محمد احمد محمد شرادقه متقاعد1/وكيل3117264380

15000عدنان سليمان جبريل الدحيات متقاعد1/وكيل3118264386

15000عواد احمد عواد الزعبي متقاعد1/وكيل3119264393

15000سميح عبدهللا موسى درادكة متقاعد1/وكيل3120264395

15000قويدر عبدالكريم محمد الطعاني متقاعد1/وكيل3121264396

15000يونس احمد يونس الرمضان متقاعد1/وكيل3122264399

15000هايل محمد ذياب المزاوده متقاعد1/وكيل3123264401

15000فيصل احمد عبدالعزيز العوامله متقاعد1/وكيل3124264402

15000محمد عامر خليل السالمين متقاعد1/وكيل3125264407

15000حسين سالم عياده المراعيه متقاعد1/وكيل3126264409

15000منصور عبدهللا عيد الزوايده متقاعد1/وكيل3127264410

15000مروان محمد علي البس متقاعد1/وكيل3128264418

15000محمد علي محمود السوالمه متقاعد1/وكيل3129264419

15000خالد عواد الالفي القضاه متقاعد1/وكيل3130264420

15000محمد يوسف محمد الجوارنه متقاعد1/وكيل3131264424

15000رائد محمود خليل مقابله متقاعد1/وكيل3132264425

15000فايز محمد فايز توبات متقاعد1/وكيل3133264426

15000حامد عبدالرحيم سالمه المحادين متقاعد1/وكيل3134264427

15000عمر محمد علي عموش متقاعد1/وكيل3135264429

15000محمد مفضي مكيد العليمات متقاعد1/وكيل3136264445

15000محمد حسن عايد الشديفات متقاعد1/وكيل3137264450

15000حسن محمد حسن العسود متقاعد1/وكيل3138264457

15000سالمه محمد خلف الزيدانين متقاعد1/وكيل3139264462

15000محمد عبدهللا مناور خضيرات متقاعد1/وكيل3140264477

15000محمد خير خالد احمد التميمي متقاعد1/وكيل3141264479

15000نضال احمد محمود التالوي متقاعد1/وكيل3142264481



15000اسماعيل محمد قاسم الحالحله متقاعد1/وكيل3143264483

15000عبدالحافظ تيم غنيم غنام متقاعد1/وكيل3144264484

15000عبدالكريم نايف مجحم الماضي متقاعد1/وكيل3145264487

15000عبدهللا خالد سعد مطر متقاعد1/وكيل3146264493

15000فواز محمد خنجر احجيله متقاعد1/وكيل3147264498

15000ابراهيم حمدان طحيمر الهواوشه متقاعد1/وكيل3148264500

15000عمر عيسى عبدالمجيد عمور متقاعد1/وكيل3149264504

15000عدنان احمد محمود العموش متقاعد1/وكيل3150264505

15000وصفي سليمان محمد الرواجبه متقاعد1/وكيل3151264506

15000محمد عيد حمد الغبين متقاعد1/وكيل3152264510

15000محمود سامي عبدالنبي الحاليبه متقاعد1/وكيل3153264511

15000ظاهر فايز بخيت الخزاعله متقاعد1/وكيل3154264512

15000مسلم مرزوق مسلم الخزاعله متقاعد1/وكيل3155264513

15000ناصر جميل عيد الصمادي متقاعد1/وكيل3156264517

15000محمد ضيف هللا سعيد قاسم متقاعد1/وكيل3157264518

15000احمد خليف فالح الدليجم متقاعد1/وكيل3158264519

15000قاسم حمدان علي مشاقبه متقاعد1/وكيل3159264523

15000ماهر عبد الحميد عطاهللا السميرات متقاعد1/وكيل3160264526

15000نوفل سليمان محمد الموازره متقاعد1/وكيل3161264528

15000لطفي عبد الرحمن خلف الزواهره متقاعد1/وكيل3162264529

15000عايد عواد فالح الخوالده متقاعد1/وكيل3163264531

15000صفوان شاهر عبدالرحمن العالوي متقاعد1/وكيل3164264536

15000ذرار فالح مسلم الفقراء متقاعد1/وكيل3165264540

15000موسى عايد محمد محامده متقاعد1/وكيل3166264555

15000سمير مصطفى محمد بني سعيد متقاعد1/وكيل3167264557

15000محمد عبد ربه راضي العدوان متقاعد1/وكيل3168264558

15000سامي عارف حسن ابراهيم متقاعد1/وكيل3169264565

15000علي محمد مفلح الزعبي متقاعد1/وكيل3170264569

15000مهند محمد احمد يونس متقاعد1/وكيل3171264570

15000اسماعيل مصطفى محمد مستريحي متقاعد1/وكيل3172264571

15000ابراهيم محمد احمد الصرايره متقاعد1/وكيل3173264572

15000جهاد محمد عبدهللا العالونه متقاعد1/وكيل3174264574

15000عقاب احمد محمود العساسفه متقاعد1/وكيل3175264575

15000عواد احمد عبد العوايده متقاعد1/وكيل3176264576

15000رائد صالح فرج العوايده متقاعد1/وكيل3177264577

15000عبدهللا محمد سليم العزام متقاعد1/وكيل3178264580

15000خلدون احمد محمد القواقنه متقاعد1/وكيل3179264582

15000فارس عبدالمولى خليل الخاليله متقاعد1/وكيل3180264586

15000محمد نور ابرهيم عبدهللا الصمادي متقاعد1/وكيل3181264589

15000ضاحي عبدالكريم احمد خليفات متقاعد1/وكيل3182264590

15000عبدالباسط سليمان احمد النسور متقاعد1/وكيل3183264591

15000فيصل موسى احمد الرباعي متقاعد1/وكيل3184264595

15000عمر سليمان احمد المشاقبه متقاعد1/وكيل3185264602

15000عماد امين محمد ابوالحسن متقاعد1/وكيل3186264609

15000كمال نجيب محمد ابراهيم متقاعد1/وكيل3187264610



15000مصلح عطاهللا عطيه الطراونه متقاعد1/وكيل3188264611

15000عزام نواف علي الزطيمه متقاعد1/وكيل3189264614

15000علي محمد ابراهيم عيال سلمان متقاعد1/وكيل3190264621

15000مقبل محمد مفلح الحثول متقاعد1/وكيل3191264626

15000جعفر نايف محمد الجراح متقاعد1/وكيل3192264628

15000محمد احمد حميد الشخانبه متقاعد1/وكيل3193264630

15000احمد علي محمد عبيدات متقاعد1/وكيل3194264633

15000فائق عبدالحميد حامد البريزات متقاعد1/وكيل3195264635

15000بالل محمد مفلح الحنيطي متقاعد1/وكيل3196264637

15000عمر علي محمد البشايره متقاعد1/وكيل3197264639

15000غالب قاسم حسن خوالده متقاعد1/وكيل3198264640

15000محمود عطاهللا احمد الذيابات متقاعد1/وكيل3199264644

15000زياد محمود حسين بني ياسين متقاعد1/وكيل3200264646

15000شاهر عيسى ابراهيم الزعبي متقاعد1/وكيل3201264648

15000محمد موسى هالل المزاوده متقاعد1/وكيل3202264650

15000هيثم احمد فالح العمري متقاعد1/وكيل3203264655

15000محمد سالم خلف الرواشده متقاعد1/وكيل3204264663

15000سليمان ياسر عبداللطيف القطاونه متقاعد1/وكيل3205264664

15000رعد علي ناجي ابو سويلم متقاعد1/وكيل3206264665

15000نصر ابراهيم محمد الشبلي متقاعد1/وكيل3207264666

15000ماهر عبدهللا مصطفى الزطيمه متقاعد1/وكيل3208264668

15000ناجي يوسف علي ابراهيم متقاعد1/وكيل3209264671

15000ابراهيم بدر ركاد بني خالد متقاعد1/وكيل3210264673

15000منصور سليمان خلف الشخانبه متقاعد1/وكيل3211264675

15000عامر علي احمد ابوعلي متقاعد1/وكيل3212264677

15000حماد علي عوده المناجده متقاعد1/وكيل3213264678

15000خالد محمد فالح البالونه متقاعد1/وكيل3214264679

15000امين يوسف نهار الفوارسه متقاعد1/وكيل3215264682

15000عمران عبد هللا نصار القرعان متقاعد1/وكيل3216264686

15000جهاد محمد فرحان الزريقات متقاعد1/وكيل3217264696

15000علي عوض علي بني خالد متقاعد1/وكيل3218264702

15000سلمان ارحيل عالوي الكعابنه متقاعد1/وكيل3219264703

15000اسماعيل حسن سليمان الكردي متقاعد1/وكيل3220264704

15000يوسف حسين نهار الهدبان متقاعد1/وكيل3221264707

15000محمود مدهللا ناصر المشاقبه متقاعد1/وكيل3222264708

15000صافي علي ثلجي الدعجه متقاعد1/وكيل3223264710

15000عبدهللا محمد اسماعيل العمارات متقاعد1/وكيل3224264711

15000نايف موسى مطلب الخوالده متقاعد1/وكيل3225264712

15000زهير عوده خليل الحجازين متقاعد1/وكيل3226264719

15000احمد علي حسين عبدالرحيم متقاعد1/وكيل3227264724

15000عادل حسني علي عبيدات متقاعد1/وكيل3228264725

15000سفيان احمد عبدالمعطي الكسراوي متقاعد1/وكيل3229264732

15000عبدهللا عوض خليفه المزاوده متقاعد1/وكيل3230264735

15000محمد عبدهللا عبد القادر الخرفان متقاعد1/وكيل3231264741

15000انور عبدالرحمن سليم المراعبه متقاعد1/وكيل3232264742



15000احمد حسين رشيد ابوعجاج متقاعد1/وكيل3233264743

15000عمر محمد جمعه السخني متقاعد1/وكيل3234264744

15000محمد علي عبدهللا الشاهين متقاعد1/وكيل3235264745

15000محمد عافت حميد ابوسويلم متقاعد1/وكيل3236264747

15000عماد عبدهللا سالم القسيم متقاعد1/وكيل3237264748

15000عباس عبدالمطلب صالح العزام متقاعد1/وكيل3238264760

15000قيس عقله عبدهللا المومني متقاعد1/وكيل3239264767

15000عساف عبدهللا علي الجراح متقاعد1/وكيل3240264768

15000جهاد حسن سالم العتوم متقاعد1/وكيل3241264773

15000نايف ممدوح فياض الطراونه متقاعد1/وكيل3242264775

15000محمود محمد فياض الطراونه متقاعد1/وكيل3243264776

15000محمد احمد حسين ابوالرب متقاعد1/وكيل3244264778

15000ركاد محمد خالد الشقيرات متقاعد1/وكيل3245264780

15000ثائر جبرائيل حنا الحجازين متقاعد1/وكيل3246264781

15000حامد عبدالمجيد محمد الموانيس متقاعد1/وكيل3247264782

15000حامد تيم محمد الدهام متقاعد1/وكيل3248264783

15000نافع فالح شتيوي الدهام متقاعد1/وكيل3249264784

15000محمد سليمان محمود قاسم متقاعد1/وكيل3250264785

15000ماهر فرحان عبدهللا الطراونه متقاعد1/وكيل3251264788

15000هيثم محمود احمد عياد متقاعد1/وكيل3252264794

15000يحيى هالل رشيد الشديفات متقاعد1/وكيل3253264796

15000حرب حسين جروان الهويمل متقاعد1/وكيل3254264797

15000بدر عبدهللا احمد السوالمه متقاعد1/وكيل3255264798

15000جعفر بادي قطيش الجبور متقاعد1/وكيل3256264799

15000احمد سعيد عبودي العمرو متقاعد1/وكيل3257264800

15000ذياب عارف محمود فريحات متقاعد1/وكيل3258264804

15000فايز عبدالرحمن محمد الفواعير متقاعد1/وكيل3259264808

15000عايد محمد بركات الخوالده متقاعد1/وكيل3260264810

15000سالم عبد هللا سالم الشطناوي متقاعد1/وكيل3261264812

15000نعيم نصري مصطفى عتوم متقاعد1/وكيل3262264813

15000مهدي عيد سالمه العمران متقاعد1/وكيل3263264814

15000صالح فليح شتيوي الكميان متقاعد1/وكيل3264264815

15000ابراهيم عيسى احمد الحوامده متقاعد1/وكيل3265264818

15000صالح ابراهيم سالم السالمات متقاعد1/وكيل3266264819

15000خلف حسن خليفة قعدان متقاعد1/وكيل3267264820

15000فراس فهمي محمد المومني متقاعد1/وكيل3268264821

15000توفيق محمد سليم عالونه متقاعد1/وكيل3269264824

15000رجائي صايل جبر خوالده متقاعد1/وكيل3270264826

15000عبد الرحيم سعيد صالح الرواشده متقاعد1/وكيل3271264828

15000قسيم مصطفى علي الدويري متقاعد1/وكيل3272264829

15000رائد محمد عبدالكريم الكفاوين متقاعد1/وكيل3273264831

15000فواد زكريا عبدالسالم الكفاوين متقاعد1/وكيل3274264832

15000مامون رويلي نورالدين الغرام متقاعد1/وكيل3275264838

15000هاني سحيل حماده العيسى متقاعد1/وكيل3276264840

15000قسيم علي محمود معالي متقاعد1/وكيل3277264843



15000محمد عبدالمهدي محمد الربابعه متقاعد1/وكيل3278264847

15000فراس امين احمد العواد متقاعد1/وكيل3279264853

15000يحيى محمد خليفه الليات متقاعد1/وكيل3280264858

15000عمر محمد راجي عبيدات متقاعد1/وكيل3281264860

15000خالد فواز سالم بني عبده متقاعد1/وكيل3282264866

15000محمود محمد صالح السلوط متقاعد1/وكيل3283264869

15000خالد علي ياسين راشد متقاعد1/وكيل3284264873

15000عقبه محمد اسعد الصمادي متقاعد1/وكيل3285264875

15000عبدالحميد عليان سلمان الخضير متقاعد1/وكيل3286264879

15000ماهر محمد صالح معابره متقاعد1/وكيل3287264883

15000منذر محمد يوسف الدوالت متقاعد1/وكيل3288264887

15000عبداللطيف مرجى فاعور الالحم متقاعد1/وكيل3289264893

15000جمعه عبد المصطفى العوامله متقاعد1/وكيل3290264895

15000غاصب صايل مفلح عبيدات متقاعد1/وكيل3291264896

15000حازم علي خليفه قصاص متقاعد1/وكيل3292264899

15000محمود محمد احمد عذاربه متقاعد1/وكيل3293264900

15000محمد حسن بركات بني يونس متقاعد1/وكيل3294264902

15000ابراهيم محمد احمد المومني متقاعد1/وكيل3295264908

15000حسان يعقوب نايف االزرعي متقاعد1/وكيل3296264915

15000شاهر عدنان سالم المعايطه متقاعد1/وكيل3297264917

15000علي حامد عوض القضاه متقاعد1/وكيل3298264918

15000مهيب محمود راشد المومني متقاعد1/وكيل3299264926

15000فراس خلف عيد الدروبي متقاعد1/وكيل3300264931

15000علي محمد احمد حمدان متقاعد1/وكيل3301264933

15000زياد حسن علي الزيود متقاعد1/وكيل3302264935

15000صالح محمد صالح العموش متقاعد1/وكيل3303264936

15000جمال ابراهيم عبد القادر عمايره متقاعد1/وكيل3304264938

15000منذر يوسف فرحان بني عامر متقاعد1/وكيل3305264939

15000سميح محمد عواد الضرابعه متقاعد1/وكيل3306264941

15000موفق علي فهيد الزعبي متقاعد1/وكيل3307264942

15000فراس حسني محمد الهزيم متقاعد1/وكيل3308264945

15000خليفه صبحي مطلق الحساميه متقاعد1/وكيل3309264946

15000عمر محمد علي المصري متقاعد1/وكيل3310264949

15000محمد علي محمد العقيلي متقاعد1/وكيل3311264950

15000فرحان خلف محمد المطر متقاعد1/وكيل3312264951

15000ناجح محمد رضا حسن القسيم متقاعد1/وكيل3313264953

15000محمد خالد محمد النوافله متقاعد1/وكيل3314264957

15000ابراهيم صالح احمد دواغره متقاعد1/وكيل3315264967

15000عادل محمد العايش محاوره متقاعد1/وكيل3316264968

15000طعمه حسن طعمه غزاله متقاعد1/وكيل3317264971

15000منصور عبدهللا خلف الطعامسه متقاعد1/وكيل3318264977

15000محمود كامل محمد عسود ابوعاشور متقاعد1/وكيل3319264987

15000مالك عمر عارف الروسان متقاعد1/وكيل3320264988

15000مهنا احمد محمود الردايده متقاعد1/وكيل3321265002

15000عبدهللا محمد علي النعيمي متقاعد1/وكيل3322265003



15000فالح خلف فالح العدوان متقاعد1/وكيل3323265007

15000طالل ناصر محمود درابسه متقاعد1/وكيل3324265009

15000عبدالمجيد حسن سالمه العمارات متقاعد1/وكيل3325265017

15000عبدالسالم شحاده نزال النعيمات متقاعد1/وكيل3326265023

15000عيد احمد غمار الزواهره متقاعد1/وكيل3327265024

15000صالح عوده احمد المسند متقاعد1/وكيل3328265033

15000حسن صالح حسين ال سالمه متقاعد1/وكيل3329265048

15000عمر علي عقله الشرمان متقاعد1/وكيل3330265049

15000ابراهيم عبدربه احمد الزواهره متقاعد1/وكيل3331265052

15000زهير يوسف موسى عبابنه متقاعد1/وكيل3332265056

15000مجاهد علي صالح العفيف متقاعد1/وكيل3333265059

15000محسن ضيف هللا محسن عوض متقاعد1/وكيل3334265061

15000عمر عبدالعزيز عوده الطراونه متقاعد1/وكيل3335265066

15000محمد مفضي هريس الشرفات متقاعد1/وكيل3336265067

15000مرزوق علي نويران الدعجه متقاعد1/وكيل3337265076

15000ثائر عبداللطيف موسى درادكه متقاعد1/وكيل3338265077

15000زياد صالح حميد النصيرات متقاعد1/وكيل3339265078

15000حكمات محمد احمد الدبابسه متقاعد1/وكيل3340265079

15000علي عيسى فالح حمدان متقاعد1/وكيل3341265080

15000وليد عقيل زيدان ابو زيد متقاعد1/وكيل3342265082

15000محمود احمد سليمان الصباحين متقاعد1/وكيل3343265083

15000رائد سلمان محمد الرواشده متقاعد1/وكيل3344265089

15000عايد ابراهيم عبدهللا المعادات متقاعد1/وكيل3345265094

15000عماد صالح عبدهللا المواس متقاعد1/وكيل3346265100

15000هارون سلمان عودة المراشدة متقاعد1/وكيل3347265102

15000محمود احمد جبر الزعبي متقاعد1/وكيل3348265104

15000محمد زطام محمد النعمان متقاعد1/وكيل3349265105

15000عودة هللا سليم سويلم الضرابعه متقاعد1/وكيل3350265107

15000ضامن سليمان جربوع الوادي متقاعد1/وكيل3351265117

15000عبدهللا موسى عبدالعزيز ذبيان متقاعد1/وكيل3352265118

15000نزار عبدالرحمن عساف المعاقبه متقاعد1/وكيل3353265119

15000فواز عبدهللا محمود العنانزه متقاعد1/وكيل3354265121

15000علي مدهللا مسلم اللصاصمه متقاعد1/وكيل3355265123

15000فارس عايد هالل المدهون متقاعد1/وكيل3356265124

15000عمر محمد ابراهيم الحمد متقاعد1/وكيل3357265128

15000عبدالقادر سالم محمد النعيمات متقاعد1/وكيل3358265131

15000احمد علي محمد المعايطه متقاعد1/وكيل3359265135

15000علي مفلح محمد النعيمات متقاعد1/وكيل3360265137

15000احمد موسى عطيه عبابنه متقاعد1/وكيل3361265139

15000عبدالمطلب حسين نهار بني اسماعيل متقاعد1/وكيل3362265143

15000راجي عيسى موسى عقيل متقاعد1/وكيل3363265144

15000عمر حماد احمد الفالح متقاعد1/وكيل3364265147

15000سليمان مناور محمد خريسات متقاعد1/وكيل3365265149

15000عفيف محمد احمد ابوسالمه متقاعد1/وكيل3366265157

15000ماجد محمد ثلجي العموش متقاعد1/وكيل3367265158



15000محمد صالح احمد مستريحي متقاعد1/وكيل3368265160

15000يوسف يحيى يوسف شناق متقاعد1/وكيل3369265161

15000محمد هارون سالم خلفيات متقاعد1/وكيل3370265165

15000محمد ابراهيم عواد مياس متقاعد1/وكيل3371265167

15000عبد الوهاب يوسف احمد مقدادي متقاعد1/وكيل3372265171

15000زهير محمد مطر المواجده متقاعد1/وكيل3373265173

15000سمير حسن مفلح الحمران متقاعد1/وكيل3374265177

15000مصطفى عبدهللا مصطفى زقيلي متقاعد1/وكيل3375265178

15000محمد خير اخليوي محمد اللبون متقاعد1/وكيل3376265180

15000ياسين حمود عبدالمحسن الثوابيه متقاعد1/وكيل3377265182

15000خالد محمود حمد سبارجه متقاعد1/وكيل3378265191

15000يونس علي عبدالمهدي الذيابات متقاعد1/وكيل3379265192

15000جهاد هايل عليوي الحسان متقاعد1/وكيل3380265197

15000خضر عطيه موسى الخليفات متقاعد1/وكيل3381265198

15000عايد خلف محمود المشاقبه متقاعد1/وكيل3382265207

15000عبدالمنعم محمد علي الشيوخ متقاعد1/وكيل3383265210

15000بالل محمد خضر جوابره متقاعد1/وكيل3384265211

15000فارس منصور علي تميمي متقاعد1/وكيل3385265213

15000محمد عبدالسالم محمد العنانزه متقاعد1/وكيل3386265215

15000حاتم محمد سليمان ابوعساف متقاعد1/وكيل3387265219

15000بسام حمد عرسان الدغيمات متقاعد1/وكيل3388265220

15000عايد علي سالم المغير متقاعد1/وكيل3389265223

15000تحسين سليم ابراهيم الطبور متقاعد1/وكيل3390265228

15000زهير حسني قاسم بني ياسين متقاعد1/وكيل3391265232

15000جمعه غالب احمد براهمه متقاعد1/وكيل3392265237

15000زيد عبدالزريق حميد الشبيالت متقاعد1/وكيل3393265239

15000جالل محمد سليمان المالج متقاعد1/وكيل3394265242

15000فايق محمد حسن مياس متقاعد1/وكيل3395265243

15000عمرخليل محمد لوباني متقاعد1/وكيل3396265244

15000عايد الفي جريد السرحان متقاعد1/وكيل3397265245

15000عبدهللا المغربي" محمد ذيب "خالد  متقاعد1/وكيل3398265248

15000محمد سالم عبدهللا الدرادكه متقاعد1/وكيل3399265253

15000جمعه محمود مسلم الشوابكه متقاعد1/وكيل3400265255

15000صالح محمد عليان جبر متقاعد1/وكيل3401265259

15000علي حسين علي الزغول متقاعد1/وكيل3402265261

15000ناصر عبدالحافظ خليل احمد متقاعد1/وكيل3403265263

15000ماهر يوسف مرشد الزغيالت العمرو متقاعد1/وكيل3404265268

15000حمد محمد عيد الحشوش متقاعد1/وكيل3405265269

15000طراد خلقي علي المصري متقاعد1/وكيل3406265273

15000عوني علي حسين القيام متقاعد1/وكيل3407265276

15000سالمه ابراهيم سليم الشوره متقاعد1/وكيل3408265280

15000نور سليمان جريس حداد متقاعد1/وكيل3409265282

15000اكرم حسين علي الخوالده متقاعد1/وكيل3410265283

15000عيد عبدالرحمن عبدهللا خرابشه متقاعد1/وكيل3411265284

15000هارون عطاهللا هارون الدحيات متقاعد1/وكيل3412265286



15000سالمه عبدالمعطي مفلح الزعيرات متقاعد1/وكيل3413265287

15000جهاد ساري فريج المراعيه متقاعد1/وكيل3414265289

15000عمر عادل احمد الرمامنه متقاعد1/وكيل3415265290

15000رائد جميل مفضي البيايضه متقاعد1/وكيل3416265294

15000مجدي متعب موسى القرعان متقاعد1/وكيل3417265295

15000وليد عمر موسى البيايضه متقاعد1/وكيل3418265296

15000وليد غالب محمد بني عبده متقاعد1/وكيل3419265303

15000ابراهيم احمد نايف بني مرتضى متقاعد1/وكيل3420265304

15000يوسف عبدالكريم سالم الوردات متقاعد1/وكيل3421265311

15000عمار حسين احمد مجدوب متقاعد1/وكيل3422265314

15000جهاد يوسف محمد الجوارنه متقاعد1/وكيل3423265316

15000ياسر عوده سليمان العموش متقاعد1/وكيل3424265318

15000حازم سلطان محمد الزعبي متقاعد1/وكيل3425265319

15000جودت عبدالرحمن عبدهللا القراله متقاعد1/وكيل3426265320

15000عبد الهادي عبد عليان الطاللعه متقاعد1/وكيل3427265322

15000محمد احمد سالم نصيرات متقاعد1/وكيل3428265324

15000محمود احمد ابراهيم القيسي متقاعد1/وكيل3429265334

15000عبدهللا ابراهيم محمد تالحمه متقاعد1/وكيل3430265335

15000وصفي سالم علي الفريحات متقاعد1/وكيل3431265336

15000رياض محمد علي فحيلي متقاعد1/وكيل3432265337

15000خالد محمود مصطفى الشرمان متقاعد1/وكيل3433265339

15000زيد احمد عبدالكريم الزعبي متقاعد1/وكيل3434265343

15000ابراهيم محمد حسين الحسين متقاعد1/وكيل3435265345

15000محمود عيد علي بني صخر متقاعد1/وكيل3436265352

15000عمران شفيق سالم طالفحه متقاعد1/وكيل3437265355

15000محمد عبدهللا محمد الخوالده متقاعد1/وكيل3438265358

15000بسام عطا هللا عيسى القراله متقاعد1/وكيل3439265361

15000وصفي محمد احمد بني سالمه متقاعد1/وكيل3440265363

15000زياد حسين محمود المناصير متقاعد1/وكيل3441265365

15000عبدهللا مفلح خلف المساعيد متقاعد1/وكيل3442265370

15000عاصم محمد نوفان عبيدات متقاعد1/وكيل3443265371

15000مامون محمود رضوان القواسمه متقاعد1/وكيل3444265374

15000زيد عوده علي الرشدان متقاعد1/وكيل3445265381

15000احمد ناجي سعيد زريقات متقاعد1/وكيل3446265393

15000احمد سالم عبدهللا ابوالغنم متقاعد1/وكيل3447265396

15000بسام نهار مصلح القضاه متقاعد1/وكيل3448265399

15000مدحت جميل محمد المناصير متقاعد1/وكيل3449265401

15000احمد فيصل عبدالعزيز العبيدهللا متقاعد1/وكيل3450265403

15000محمد فوزي نوفان دقامسه متقاعد1/وكيل3451265405

15000فايز عبدالحليم سليمان الخاليله متقاعد1/وكيل3452265411

15000نضال محمد جميل براهمه متقاعد1/وكيل3453265414

15000احمد علي ابراهيم الخوالده متقاعد1/وكيل3454265415

15000نواف احمد محمد خوالده متقاعد1/وكيل3455265416

15000محمود احمد ابراهيم الشلبي متقاعد1/وكيل3456265433

15000علي محمد عايد حمدان متقاعد1/وكيل3457265439



15000سالمه حمد نهار الدهام متقاعد1/وكيل3458265443

15000غالب توفيق حسن رواشده متقاعد1/وكيل3459265444

15000خالد علي عبدالوالي بني بكار متقاعد1/وكيل3460265446

15000امجد صالح الهازع الشواربه متقاعد1/وكيل3461265451

15000محمد ابراهيم محمد ابورمان متقاعد1/وكيل3462265452

15000محمد عيد سلمان العوضات متقاعد1/وكيل3463265453

15000باهي محمد حسن جرادات متقاعد1/وكيل3464265457

15000فيصل احمد حسن المشاهره متقاعد1/وكيل3465265459

15000سامي محمد احمد الشويات متقاعد1/وكيل3466265460

15000ابراهيم توفيق علي الصغير متقاعد1/وكيل3467265465

15000رائد عوده شتيوي طعامنه متقاعد1/وكيل3468265466

15000مازن محمد ابراهيم نجادات متقاعد1/وكيل3469265470

15000طايل محمد جدي الكسيبه متقاعد1/وكيل3470265472

15000منال نجيب عيد الرياحين متقاعد1/وكيل3471265473

15000منير عبدالقادر محمد بني عيسى متقاعد1/وكيل3472265474

15000فايز قاسم محمد المساعده متقاعد1/وكيل3473265477

15000صالح احمد سليمان بني عيسى متقاعد1/وكيل3474265478

15000خالد شالش شاهر الشياب متقاعد1/وكيل3475265479

15000عاطف عبد العزيز حمدان الدبايبه متقاعد1/وكيل3476265486

15000ياسين عبدالرحمن مصطفى الحوت متقاعد1/وكيل3477265488

15000طالل خلف علي الرقاد متقاعد1/وكيل3478265496

15000حسين عمر ناصر الجنايده متقاعد1/وكيل3479265497

15000رامي موسى محمد الطافوري متقاعد1/وكيل3480265498

15000محمود نور محمد علي نزار اباط متقاعد1/وكيل3481265500

15000عيسى سليمان عوض الرواجفه متقاعد1/وكيل3482265510

15000عمر محمود محمد خصاونه متقاعد1/وكيل3483265513

15000نوالدين شاتي حسين اشتيوي متقاعد1/وكيل3484265514

15000احمد عوض عيد الدهام متقاعد1/وكيل3485265516

15000ايمن فالح مطلق الساليطه متقاعد1/وكيل3486265521

15000عيد زويد حمد المساعيد متقاعد1/وكيل3487265527

15000محمد حامد يوسف الصمادي متقاعد1/وكيل3488265531

15000محمد احمد جابر طبيشات متقاعد1/وكيل3489265556

15000عاطف محمد امين محمود متقاعد1/وكيل3490265559

15000مامون محمد فالح القرعان متقاعد1/وكيل3491265560

15000رائد احمد فالح المرعي متقاعد1/وكيل3492265562

15000شاكر مدهللا سالم العواسا متقاعد1/وكيل3493265565

15000علي عبدالرحيم حسن الغزو متقاعد1/وكيل3494265569

15000جهاد محمد عنيبان الشوابكه متقاعد1/وكيل3495265571

15000فراس محمد عبدالرحمن جرادات متقاعد1/وكيل3496265572

15000سمير صالح سليمان الصمادي متقاعد1/وكيل3497265574

15000حسين خضر محمد السكران متقاعد1/وكيل3498265579

15000ماجد مصلح ابراهيم المشاقبه متقاعد1/وكيل3499265581

15000عواد صالح عبيد الدالبيح متقاعد1/وكيل3500265585

15000محمود محمد علي شلبك متقاعد1/وكيل3501265586

15000مفلح عيد مفلح ابومزهر متقاعد1/وكيل3502265587



15000سليمان سالم عطاهللا الجمعان متقاعد1/وكيل3503265588

15000يوسف اسعيد ذياب المساعيد متقاعد1/وكيل3504265592

15000عصام عوده خليل العبيدين متقاعد1/وكيل3505265596

15000بالل علي محمود عبيدات متقاعد1/وكيل3506265600

15000حسني نجم حامد النعيمات متقاعد1/وكيل3507265601

15000محمد علي محمود الدرابسه متقاعد1/وكيل3508265616

15000خالد علي حسين الزعارير متقاعد1/وكيل3509265617

15000اسامه مقبل عبدالرحمن التالوي متقاعد1/وكيل3510265618

15000امين شبلي عقله العتوم متقاعد1/وكيل3511265621

15000خالد محمود ثاني بني مفرج متقاعد1/وكيل3512265622

15000محمد عليان عبد الرحيم فطيمات متقاعد1/وكيل3513265627

15000بالل محمد صالح القواسمه متقاعد1/وكيل3514265629

15000علي محمد محمود البكار متقاعد1/وكيل3515265630

15000منتصر علي حسين البشايره متقاعد1/وكيل3516265634

15000عبدهللا عطاهللا علي الفرجات متقاعد1/وكيل3517265635

15000محمد عواد عليان المشاقبه متقاعد1/وكيل3518265640

15000حسن احمد ضيف هللا الصباغ متقاعد1/وكيل3519265643

15000عثمان احمد حمد الزعبي متقاعد1/وكيل3520265650

15000مخلف مضحي سرحان العنزه متقاعد1/وكيل3521265651

15000حمزه محمد حسين العدوان متقاعد1/وكيل3522265652

15000سالم محمد عواد الصبح متقاعد1/وكيل3523265653

15000فراس فايز هندي نجادات متقاعد1/وكيل3524265654

15000حسن عبدالفتاح محمد النسور متقاعد1/وكيل3525265656

15000فراس صدقي خالد الظهيرات متقاعد1/وكيل3526265657

15000عبدهللا محمد حمد الجرايده متقاعد1/وكيل3527265659

15000نبيل شراري عاطف البيايضه متقاعد1/وكيل3528265660

15000احمد عطاهللا حمد الحنايفه متقاعد1/وكيل3529265663

15000بسام خليل سلمان الزغيالت متقاعد1/وكيل3530265668

15000حامد عبداللطيف سلمان الخاليله متقاعد1/وكيل3531265669

15000نايل خليل عبيد المعاقبة متقاعد1/وكيل3532265670

15000منير تيسير محمد عالونه متقاعد1/وكيل3533265676

15000زكريا احمد محمد الحموري متقاعد1/وكيل3534265677

15000فايز يحيى عياده الساليطه متقاعد1/وكيل3535265681

15000وليد مثقال المحمد حوارنة متقاعد1/وكيل3536265687

15000فراس فهد الفي راشد متقاعد1/وكيل3537265696

15000خلف هالل مفلح العظامات متقاعد1/وكيل3538265697

15000سمير ابراهيم يوسف الدرادكه متقاعد1/وكيل3539265701

15000خالد ياسين محمد العطيان متقاعد1/وكيل3540265703

15000فرحان علي فرحان الرياحنه متقاعد1/وكيل3541265705

15000سليمان محمد عواد بني هاني متقاعد1/وكيل3542265708

15000اياد محمود احمد جوعان متقاعد1/وكيل3543265710

15000عارف يعقوب عيسى بدر متقاعد1/وكيل3544265717

15000عثمان شامخ سالمه السرور متقاعد1/وكيل3545265718

15000نائل محمد صالح الطالفحه متقاعد1/وكيل3546265723

15000تيسير محمد يوسف صالح متقاعد1/وكيل3547265725



15000اسماعيل خلف مفلح الفساطله متقاعد1/وكيل3548265734

15000فراس محمد مصطفى شقاقحه متقاعد1/وكيل3549265735

15000رائد ابراهيم حسن الزعبي متقاعد1/وكيل3550265736

15000عبدهللا موسى عبدالرحيم حمدون متقاعد1/وكيل3551265737

15000شعبان محمد احمد الجوارنة متقاعد1/وكيل3552265741

15000مروان خلف احمد بني احمد متقاعد1/وكيل3553265742

15000طارق فوزي احمد الشبول متقاعد1/وكيل3554265743

15000زياد احمد عمر بني عمر متقاعد1/وكيل3555265745

15000محمد حسين سليمان بني خالد متقاعد1/وكيل3556265750

15000سامر جميل فهد النصيرات متقاعد1/وكيل3557265753

15000اسامه جبر يوسف بني سالمه متقاعد1/وكيل3558265757

15000بالل عبد الحافظ محمد هياجنه متقاعد1/وكيل3559265766

15000احمد سعيد محمود الردايده متقاعد1/وكيل3560265769

15000فراس قاسم سالم غزو متقاعد1/وكيل3561265772

15000محمد عمر ابراهيم المصري متقاعد1/وكيل3562265778

15000جهاد حمد عيسى الزغايبه متقاعد1/وكيل3563265780

15000محمد احمد محمد مقدادي متقاعد1/وكيل3564265781

15000عبدالقادر احمد خليل العثامين متقاعد1/وكيل3565265783

15000عايد بخيت العيد المشاقبه متقاعد1/وكيل3566265787

15000حسين فالح عوده القالب متقاعد1/وكيل3567265795

15000تحسين موسى علي بني عواد متقاعد1/وكيل3568265798

15000عبدهللا احمد عفاب الوريكات متقاعد1/وكيل3569265799

15000احمد عبدالفتاح مسلم الخاليله متقاعد1/وكيل3570265800

15000طلعت احمد خليل الشطي متقاعد1/وكيل3571265803

15000صالح محمد حمدان الشياب متقاعد1/وكيل3572265808

15000احمد عبدهللا نجيب الكركي متقاعد1/وكيل3573265815

15000اكرم عودة جميل المشاقبة متقاعد1/وكيل3574265817

15000طالل محمد حسين البري متقاعد1/وكيل3575265819

15000علي سالم محمد ساري متقاعد1/وكيل3576265822

15000عوني احمد متعب الجنيدي متقاعد1/وكيل3577265824

15000امين سليمان سالم القضاه متقاعد1/وكيل3578265825

15000بخيت محمود بخيت الشرف متقاعد1/وكيل3579265829

15000محمد سالم محمود الزيود متقاعد1/وكيل3580265833

15000غازي احمد مصطفى الشقاقحه متقاعد1/وكيل3581265835

15000عاكف قاسم محمد المصري متقاعد1/وكيل3582265838

15000امجد ابراهيم محمود بني عيسى متقاعد1/وكيل3583265840

15000عبدالرزاق عبدالقادر احمد الكيالني متقاعد1/وكيل3584265842

15000محمود احمد محمد بني فواز متقاعد1/وكيل3585265847

15000عبدالسالم احمد محمد الخاليله متقاعد1/وكيل3586265863

15000اياد هالل عبدالهادي الحمران متقاعد1/وكيل3587265864

15000حرب فهمي صالح الصمادي متقاعد1/وكيل3588265865

15000غالب محمد عبدالكريم الخاليله متقاعد1/وكيل3589265867

15000سليمان خلف احمد الدبايبه متقاعد1/وكيل3590265870

15000سليمان عبد هللا حسن اللوزي متقاعد1/وكيل3591265875

15000موفق عودةهللا هالل المحادين متقاعد1/وكيل3592265877



15000ابراهيم عواد الالفي القضاه متقاعد1/وكيل3593265881

15000زياد عبدهللا المصطفى بني عمر متقاعد1/وكيل3594265890

15000خلدون عبدالرزاق صالح المصطفى متقاعد1/وكيل3595265891

15000رائد محمد قاسم الشبول متقاعد1/وكيل3596265894

15000خالد ابراهيم عباس الرواد متقاعد1/وكيل3597265895

15000عماد غازي عبدالكريم الحايك متقاعد1/وكيل3598265898

15000محمد خليفه علي سالمه متقاعد1/وكيل3599265899

15000اسامه سمور محمد الحويطات متقاعد1/وكيل3600265906

15000تيسير رويضان عوده المشاقبه متقاعد1/وكيل3601265907

15000شاهر عطيه صالح جواهره متقاعد1/وكيل3602265912

15000عبدهللا عوض صابر السرحان متقاعد1/وكيل3603265918

15000سالمه قاسم محمد السليتي متقاعد1/وكيل3604265922

15000اسماعيل محمد احمد الفارس متقاعد1/وكيل3605265925

15000منير نهار محمد بني يونس متقاعد1/وكيل3606265935

15000ابراهيم محمد عبد فنيش متقاعد1/وكيل3607265940

15000يوسف رفاعي موسى الجالبنه متقاعد1/وكيل3608265942

15000رائد عبد موسى ابو طه متقاعد1/وكيل3609265944

15000حسين محمد علي الجراح متقاعد1/وكيل3610265949

15000عبدالخالق عبدالقادر عبدهللا بني ياسين متقاعد1/وكيل3611265954

15000فيصل حسين محمد ارشيدات متقاعد1/وكيل3612265956

15000مهند احمد محمد نصيرات متقاعد1/وكيل3613265957

15000عبدالكريم احمد محمد العرود متقاعد1/وكيل3614265958

15000فراس ابراهيم فرحان العزام متقاعد1/وكيل3615265960

15000بكر عبدالمعطي خميس الرواشده متقاعد1/وكيل3616265961

15000محمد هالل محمد الدبيسيه متقاعد1/وكيل3617265962

15000احمد يوسف عبدربه اللواما متقاعد1/وكيل3618265965

15000عبدالكريم محمد سالم بني عيسى متقاعد1/وكيل3619265967

15000كامل منصور محمد االسعد متقاعد1/وكيل3620265970

15000محمد سليمان سليم ابو سرحان متقاعد1/وكيل3621265971

15000محمد فالح علوان الحوري متقاعد1/وكيل3622265976

15000فراس محمد عبد الحافظ المطر متقاعد1/وكيل3623265982

15000علي محمود عليان الخوالده متقاعد1/وكيل3624265983

15000غالب عبدهللا محمد المناصير متقاعد1/وكيل3625265986

15000جعفر كريم علي بني حمدان متقاعد1/وكيل3626265991

15000نبيل نزيه رومي السليم متقاعد1/وكيل3627265992

15000هيثم محمد احمد الخطاطبه متقاعد1/وكيل3628265993

15000شريف خالد عبدهللا عبدهللا متقاعد1/وكيل3629265995

15000محمد ابراهيم حسن الشرمان متقاعد1/وكيل3630265999

15000حسن محمد حمدان الزغول متقاعد1/وكيل3631266002

15000خالد عبدالحميد خليل الخوالده متقاعد1/وكيل3632266009

15000زياد عبدهللا محمود اسعد متقاعد1/وكيل3633266010

15000عمر عبدالرحمن محمود االسعد متقاعد1/وكيل3634266011

15000خلف مصطفى احمد قواقزه متقاعد1/وكيل3635266021

15000طايل فالح محمد الدبارات متقاعد1/وكيل3636266023

15000عاطف قاسم ابراهيم سناجله متقاعد1/وكيل3637266026



15000جمال سليم سالمه الشوابكة متقاعد1/وكيل3638266028

15000محمود سليمان صالح العفيشات متقاعد1/وكيل3639266029

15000محمد جميل سفهان الشقور متقاعد1/وكيل3640266035

15000اسماعيل خليف مطر بني دومي متقاعد1/وكيل3641266038

15000خالد احمد سعيد بني ياسين متقاعد1/وكيل3642266041

15000يونس محمود حمد بني يونس متقاعد1/وكيل3643266042

15000فراس محمد محمود الشعالن متقاعد1/وكيل3644266045

15000راتب طالل صالح الشناق متقاعد1/وكيل3645266046

15000غالب بركات محمد الغزال متقاعد1/وكيل3646266047

15000اسامه قاسم رشيد البطاح متقاعد1/وكيل3647266049

15000سامر خالد عارف نصيرات متقاعد1/وكيل3648266050

15000خالد فالح احمد الفرايه متقاعد1/وكيل3649266052

15000رائد محمد الحسن شويطر متقاعد1/وكيل3650266053

15000فايز راشد يوسف الوخيان متقاعد1/وكيل3651266054

15000سليمان قيضي ناصر المساعيد متقاعد1/وكيل3652266057

15000عاطف محمد حمد الجبور متقاعد1/وكيل3653266059

15000محمد فوزي خلف عبيدات متقاعد1/وكيل3654266060

15000نضال ابراهيم موسى اغزاوي متقاعد1/وكيل3655266061

15000كامل مصطفى السالم عتوم متقاعد1/وكيل3656266062

15000طه علي صالح ابشارات متقاعد1/وكيل3657266067

15000احمد محمود عسود ابوالفول متقاعد1/وكيل3658266069

15000سفيان محمود موسى  البشير متقاعد1/وكيل3659266070

15000ابراهيم يوسف سليمان ابو غليون متقاعد1/وكيل3660266076

15000فيصل عبدالكريم اسعد البكار متقاعد1/وكيل3661266077

15000ابراهيم علي سليمان الشلول متقاعد1/وكيل3662266078

15000صالح محمد صالح الجهامنه متقاعد1/وكيل3663266081

15000عمر هليل محمد الحراحشة متقاعد1/وكيل3664266089

15000عطاهللا محمد قاسم الخالدي متقاعد1/وكيل3665266095

15000عبدهللا علي محمد البكر متقاعد1/وكيل3666266097

15000محسن سلمان ابراهيم السعيدات متقاعد1/وكيل3667266099

15000مصطفى محمد لطفي هياجنه متقاعد1/وكيل3668266100

15000سايمان عبدالغني حمد الحجوج متقاعد1/وكيل3669266105

15000نعيم صالح عبدالرحمن بني احمد متقاعد1/وكيل3670266106

15000محمد بركات توفبق ابوالغنم متقاعد1/وكيل3671266115

15000ياسر عليان سالم الخزاعله متقاعد1/وكيل3672266118

15000محمد خضر محمد الشتيوي متقاعد1/وكيل3673266134

15000عبدهللا محمد محمد الصوافطه متقاعد1/وكيل3674266136

15000عمر حيدر فالح الصمادي متقاعد1/وكيل3675266142

15000عودة سالم فريوان المشاقبة متقاعد1/وكيل3676266145

15000عوني حسين محمد  عرود متقاعد1/وكيل3677266147

15000زعل احمد عبدهللا الرواشده متقاعد1/وكيل3678266150

15000محمود علي محمد عليمات متقاعد1/وكيل3679266152

15000زيد عواد مصطفى حوامده متقاعد1/وكيل3680266159

15000خلدون نهار عوض بني عبده متقاعد1/وكيل3681266162

15000محمد عبدهللا علي الزغول متقاعد1/وكيل3682266164



15000علي سليم محمد هنانده متقاعد1/وكيل3683266171

15000ابراهيم علي عيسى الدهون متقاعد1/وكيل3684266172

15000انور خالد سالم الحماد متقاعد1/وكيل3685266173

15000ايمن محمود عبد الرحيم زيادنه متقاعد1/وكيل3686266175

15000رائد زهير حسين الحايك متقاعد1/وكيل3687266176

15000خازر عبدالرحيم سليمان العادي متقاعد1/وكيل3688266177

15000محمد ابراهيم علي بني دومي متقاعد1/وكيل3689266183

15000ناصر حسين حسن الطبور متقاعد1/وكيل3690266187

15000رزق هللا راشد عبدالوهاب المشاقبه متقاعد1/وكيل3691266193

15000محمد خضر محمد درابسه متقاعد1/وكيل3692266196

15000عوني عبدالرحمن موسى بني يونس متقاعد1/وكيل3693266198

15000مازن عيد هليل الربيحات متقاعد1/وكيل3694266201

15000سليمان حسين نزال الزبون متقاعد1/وكيل3695266203

15000ايمن صالح سليمان العودات متقاعد1/وكيل3696266205

15000غافل اقفيلي سالم المساعيد متقاعد1/وكيل3697266206

15000علي احمد عايش بني عيسى متقاعد1/وكيل3698266216

15000محمد حسين نهار الهدبان متقاعد1/وكيل3699266218

15000محمود محمد فالح النمرات متقاعد1/وكيل3700266222

15000يوسف محمد محمود قريان متقاعد1/وكيل3701266225

15000محمود عدنان نورالدين الكردي متقاعد1/وكيل3702266226

15000يوسف علي يونس الشطي متقاعد1/وكيل3703266228

15000احمد محمود ابراهيم الشلبي متقاعد1/وكيل3704266230

15000يوسف خطار يونس رمضان متقاعد1/وكيل3705266234

15000نايف نهار فياض الخالدي متقاعد1/وكيل3706266239

15000محمد عوده سالم الجرايره متقاعد1/وكيل3707266241

15000حسين فوزي احمد محمد متقاعد1/وكيل3708266245

15000صالح عوده موسى الغويري متقاعد1/وكيل3709266247

15000ابراهيم عبدالرحمن عطا الرشدان متقاعد1/وكيل3710266249

15000احمد عبدالغني احمد مفرج متقاعد1/وكيل3711266251

15000محمد عبدالمهدي صالح احمد متقاعد1/وكيل3712266254

15000نور الدين محمد ابراهيم نجادات متقاعد1/وكيل3713266255

15000يحيى سالم محمد المشاعله متقاعد1/وكيل3714266258

15000حاكم عايد هالل المساعيد متقاعد1/وكيل3715266260

15000سليمان محمد فالح الزيود متقاعد1/وكيل3716266261

15000عبدهللا محمد تركي الشبول متقاعد1/وكيل3717266263

15000محمد احمد حسين الشرمان متقاعد1/وكيل3718266264

15000حسين احمد علي الرواجبه متقاعد1/وكيل3719266270

15000احمد علي سالم المومني متقاعد1/وكيل3720266273

15000حماد شاكر عبدهللا المحادين متقاعد1/وكيل3721266278

15000عل يوسف محمود مستريحي متقاعد1/وكيل3722266280

15000فراس محمود ياسين قواسمه متقاعد1/وكيل3723266284

15000محمد احمد صالح خطاطبه متقاعد1/وكيل3724266288

15000صالح احمد الحسين الشدوح متقاعد1/وكيل3725266291

15000خالد هليل محمود الخواطره متقاعد1/وكيل3726266295

15000ابراهيم محمد احمد مقدادي متقاعد1/وكيل3727266304



15000ابراهيم محمد حسن الدويري متقاعد1/وكيل3728266305

15000سمير عبدالكريم سليم بني عبده متقاعد1/وكيل3729266306

15000فراس علي احمد الدخل هللا متقاعد1/وكيل3730266309

15000خالد حسن محمد ابوجازوه متقاعد1/وكيل3731266311

15000خالد يوسف محمد زريقات متقاعد1/وكيل3732266312

15000قسيم محمد جزاع الجبارين متقاعد1/وكيل3733266315

15000ماجد محمود مبارك مناجره متقاعد1/وكيل3734266317

15000ماجد محمد مصلح الزواهره متقاعد1/وكيل3735266318

15000سليم قبالن حميد الحتمل متقاعد1/وكيل3736266319

15000سامي صالح فالح الشمايله متقاعد1/وكيل3737266320

15000رداد طالب نجي السويلمين متقاعد1/وكيل3738266322

15000احمد محمد سليمان الرواشده متقاعد1/وكيل3739266323

15000رافع احمد محمد البشايره متقاعد1/وكيل3740266324

15000بشير محمد عبدهللا الزعبي متقاعد1/وكيل3741266329

15000باسم عبدالرحمن مسلم بشايره متقاعد1/وكيل3742266331

15000عماد حسين عبدالرحمن العلي متقاعد1/وكيل3743266335

15000عبدالمهدي عياط حمدان السرحان متقاعد1/وكيل3744266340

15000ابراهيم احمد عبد الرحيم خطاطبه متقاعد1/وكيل3745266355

15000عبدالكريم سليمان محمود خطاطبه متقاعد1/وكيل3746266356

15000محمد احمد حسين القيام متقاعد1/وكيل3747266358

15000احمد عايد سالمه الكساسبه متقاعد1/وكيل3748266377

15000وليد مرزوق كايد المرازيق متقاعد1/وكيل3749266378

15000عطاهللا سودان مطلق الزوايده متقاعد1/وكيل3750266382

15000ابراهيم احمد مصطفى ابوالعسل متقاعد1/وكيل3751266386

15000جزاعي ضامن عودة هللا البيايضه متقاعد1/وكيل3752266390

15000نايف محمد خليفه القويماني متقاعد1/وكيل3753266391

15000يوسف حسن نزال زبون متقاعد1/وكيل3754266392

15000سامر ابراهيم عبدالحليم الصمادي متقاعد1/وكيل3755266393

15000فؤاد محمد خلف البريكات متقاعد1/وكيل3756266394

15000فيصل احمد عبد هللا البيايضه متقاعد1/وكيل3757266395

15000سليمان محمد عيد المراعيه متقاعد1/وكيل3758266398

15000فارس عيسى موسى البعول متقاعد1/وكيل3759266405

15000محمد احمد محمد النجادات متقاعد1/وكيل3760266406

15000فيصل حسين طعمه غزاله متقاعد1/وكيل3761266407

15000وليد عبدالمجيد ناجي المسعيدين متقاعد1/وكيل3762266412

15000محمد بركات محمود بني يونس متقاعد1/وكيل3763266413

15000محمد احمد منيزل الخلف متقاعد1/وكيل3764266420

15000محمد احمد محمد سحيله متقاعد1/وكيل3765266421

15000احمد عبد الهادي عبد القادر ابو طير متقاعد1/وكيل3766266424

15000جعفر حسين سليمان العموش متقاعد1/وكيل3767266427

15000فواد عبدالمالك ابراهيم هياجنه متقاعد1/وكيل3768266430

15000نصرهللا عبدالرحمن محمد الشديفات متقاعد1/وكيل3769266432

15000سمير راكان احمد الحجازات متقاعد1/وكيل3770266436

15000علي سالم علي المشاقبه متقاعد1/وكيل3771266438

15000ايمن رزق عبدالرحمن ابو عاشور متقاعد1/وكيل3772266442



15000علي عطيه محمود الخوالده متقاعد1/وكيل3773266458

15000خالد عبدالفتاح محمود ابوجريبان متقاعد1/وكيل3774266461

15000روحي ضافي علي عزام متقاعد1/وكيل3775266466

15000عوده علي محمد العمايره متقاعد1/وكيل3776266473

15000صالح محمد عبد هللا دويكات متقاعد1/وكيل3777266474

15000محمد سعيد موسى العجالين متقاعد1/وكيل3778266476

15000عبدالباسط عوده هللا محمد الشمايله متقاعد1/وكيل3779266477

15000امجد يحيى احمد عبد الغني متقاعد1/وكيل3780266478

15000محمد راشد مالطس الشديفات متقاعد1/وكيل3781266479

15000تركي عطاهللا حمد الحريزات متقاعد1/وكيل3782266482

15000حسن سالم هالل الضرابعه متقاعد1/وكيل3783266486

15000جميل عقله علي الجعافره متقاعد1/وكيل3784266487

15000جودت علي سالمه النعانعه متقاعد1/وكيل3785266488

15000شريف سالم محمد الفاعوري متقاعد1/وكيل3786266489

15000مجدي سليم محمود العظامات متقاعد1/وكيل3787266490

15000فرحان سالمه فالح العموش متقاعد1/وكيل3788266491

15000ابراهيم علي محمد الناطور متقاعد1/وكيل3789266496

15000زياد سليمان ذياب الشرمان متقاعد1/وكيل3790266497

15000نواف حسين احمد القصيرين متقاعد1/وكيل3791266500

15000محمد عبدهللا محمد الرفاعي متقاعد1/وكيل3792266518

15000خالد محمود حسين الرشديدة متقاعد1/وكيل3793266524

15000محمد عبدالرحمن ذياب الطراونه متقاعد1/وكيل3794266525

15000يوسف فاضل عبدالمحسن الخاليله متقاعد1/وكيل3795266528

15000فخري محمد احمد علي متقاعد1/وكيل3796266533

15000قاسم اسماعيل مصطفى خليفات متقاعد1/وكيل3797266534

15000محمود عبدالمهدي سليمان طريف متقاعد1/وكيل3798266536

15000علي حسين عبدالرحمن مقابلة متقاعد1/وكيل3799266539

15000حسني محمد محمود العمري متقاعد1/وكيل3800266541

15000محمد عبدالرزاق اكريم الفواعير متقاعد1/وكيل3801266544

15000سلمان جبريل خلف الزيدانين متقاعد1/وكيل3802266547

15000احمد عبدالقادر سليمان المراشده متقاعد1/وكيل3803266550

15000ناصر صايل سلمان الرجيبالت متقاعد1/وكيل3804266557

15000عوده مفلح شبلي البريكات متقاعد1/وكيل3805266558

15000محمد هايل صالح بني يونس متقاعد1/وكيل3806266564

15000سالمه علي سالمه المعابره متقاعد1/وكيل3807266575

15000علي سلمان ارشيد البحرات متقاعد1/وكيل3808266583

15000عامر محمد ابراهيم احمد متقاعد1/وكيل3809266584

15000عبدهللا مرزوق عواد الخوالده متقاعد1/وكيل3810266589

15000فايز محمد منيزل العنوز متقاعد1/وكيل3811266590

15000كمال عقله علي الجعافره متقاعد1/وكيل3812266593

15000ممدوح سليمان عبدهللا الزوايده متقاعد1/وكيل3813266605

15000رائد عبدالوهاب حسن هياجنه متقاعد1/وكيل3814266606

15000عصام عناد دبالن المواضيه متقاعد1/وكيل3815266620

15000سمير رزق خليل الفي متقاعد1/وكيل3816266622

15000جبري عيسى ابراهيم عمايره متقاعد1/وكيل3817266624



15000طايل محمود مقبل العجالين متقاعد1/وكيل3818266625

15000وجدي محمود سالم عياصره متقاعد1/وكيل3819266634

15000عاطف مصطفى عبدالمجيد ازريقات متقاعد1/وكيل3820266640

15000محمد تيسير سليمان الحايك متقاعد1/وكيل3821266653

15000ايوب محمد علي حسين مكي متقاعد1/وكيل3822266654

15000هزاع عبدالمجيد سليمان عبيدهللا متقاعد1/وكيل3823266656

15000طالب محمد صالح الشيحان متقاعد1/وكيل3824266658

15000احمد علي يوسف البشارات متقاعد1/وكيل3825266663

15000مصطفى محمد احمد مقدادي متقاعد1/وكيل3826266665

15000سامي محمد هالل البري متقاعد1/وكيل3827266667

15000محمد فايز جميل العبادي متقاعد1/وكيل3828266668

15000علي سلمان محمد عبدالغني متقاعد1/وكيل3829266672

15000عبدهللا محمود باير المقابله متقاعد1/وكيل3830266673

15000عادل عطيه شريقي الليمون متقاعد1/وكيل3831266685

15000عبدهللا محمود عبدالقادر البطاينه متقاعد1/وكيل3832266694

15000بشير صالح عبدهللا العمري متقاعد1/وكيل3833266698

15000امجد صالح جميل المناصير متقاعد1/وكيل3834266699

15000سليمان احمد عبدالرزاق الزعبي متقاعد1/وكيل3835266703

15000حسن علي حسين مزاري متقاعد1/وكيل3836266705

15000خلدون عيسى فرح سليمان متقاعد1/وكيل3837266711

15000محمد عبدهللا فرج الزغول متقاعد1/وكيل3838266712

15000موفق مفلح سليمان المومني متقاعد1/وكيل3839266729

15000فهمي احمد ابراهيم طوالبه متقاعد1/وكيل3840266735

15000عواد فالح خلف الدعيج متقاعد1/وكيل3841266738

15000عادل محمد محمود شطناوي متقاعد1/وكيل3842266739

15000حازم حسين محمود بني حمد متقاعد1/وكيل3843266740

15000فراس صالح احمد الشطي متقاعد1/وكيل3844266741

15000خليل عبدالكريم بديوي الزعبي متقاعد1/وكيل3845266751

15000محمد مشهور مفلح المقابله متقاعد1/وكيل3846266753

15000شاهر عبدهللا فالح الطراونه متقاعد1/وكيل3847266754

15000صالح زعل عبدالحافظ السواعير متقاعد1/وكيل3848266759

15000سليمان عارف نزال الصالحات متقاعد1/وكيل3849266762

15000محمد قاسم احمد شناق متقاعد1/وكيل3850266763

15000محمد بركات حسين القور متقاعد1/وكيل3851266764

15000عمر محمد عوض الرواشده متقاعد1/وكيل3852266765

15000عتبه سليمان سالم العجلوني متقاعد1/وكيل3853266772

15000ابراهيم خليف مطر بني دومي متقاعد1/وكيل3854266777

15000محمد جعفر محمد غرايبه متقاعد1/وكيل3855266778

15000بليغ فالح نجم القبالن متقاعد1/وكيل3856266781

15000موسى محمد حسين القطاونه متقاعد1/وكيل3857266795

15000عايد عطاهللا محمد التوايهه متقاعد1/وكيل3858266797

15000حسن كليب صباح الجازي متقاعد1/وكيل3859266798

15000ابراهيم عبدالسالم علي عمايره متقاعد1/وكيل3860266802

15000عبدالفتاح امنيزل خلف الدالبيح متقاعد1/وكيل3861266803

15000ايمن عبدالجليل سلمان القطيفان متقاعد1/وكيل3862266804



15000محمد تيسير مظهور الموسى متقاعد1/وكيل3863266810

15000اكرم علي محمود ابوالراغب متقاعد1/وكيل3864266822

15000محمد عبدالحميد رجا الخوالده متقاعد1/وكيل3865266823

15000زياد محمد عبدالرحمن العبادي متقاعد1/وكيل3866266825

15000جمال رفيق عوض بني حمدان متقاعد1/وكيل3867266829

15000احمد عبدالعزيز فضيل المناصير متقاعد1/وكيل3868266831

15000موسى زايد بركات سعادات متقاعد1/وكيل3869266834

15000محمد احمد محمود ملكاوي متقاعد1/وكيل3870266851

15000خليل امين عايد الدالبيح متقاعد1/وكيل3871266852

15000صفوان ماجد نجيب العبدي متقاعد1/وكيل3872266862

15000محمد فايز علي الخرفان متقاعد1/وكيل3873266867

15000خلف محمد حمد العموش متقاعد1/وكيل3874266868

15000محمد عقله مصطفى مقدادي متقاعد1/وكيل3875266869

15000طالل احمد مفلح بني عيسى متقاعد1/وكيل3876266873

15000عمر سليمان عبدالعزيز الثوابيه متقاعد1/وكيل3877266874

15000طالل محمد عواد الحراحشه متقاعد1/وكيل3878266875

15000مالك محمد مصطفى بني ياسين متقاعد1/وكيل3879266878

15000فواز سليمان صالح المصري متقاعد1/وكيل3880266882

15000يوسف حسين توفيق عباهره متقاعد1/وكيل3881266887

15000اكرم طالب صالح ابراهيم متقاعد1/وكيل3882266892

15000عماد محمد احمد قضاه متقاعد1/وكيل3883266898

15000خلدون محمد علي قبالن متقاعد1/وكيل3884266899

15000محمد ضيف هللا سالم شطناوي متقاعد1/وكيل3885266902

15000ياسين عبدالحافظ نايف القويدر متقاعد1/وكيل3886266912

15000حنان مدهللا عبد الرحيم المجالي متقاعد1/وكيل3887266913

15000مرزوق راشد رزق السرحان متقاعد1/وكيل3888266916

15000عمر احمد يوسف بني فواز متقاعد1/وكيل3889266919

15000بسام عارف سليمان الحمود متقاعد1/وكيل3890266928

15000محمد عبدهللا سليمان الربيحات متقاعد1/وكيل3891266929

15000نورالدين محمد ابراهيم النبهان متقاعد1/وكيل3892266930

15000ضيف هللا عايد هدهود الخليف متقاعد1/وكيل3893266934

15000سمير مصطفى عبدالرحمن سليمان متقاعد1/وكيل3894266938

15000محمد ساري سليمان البالونه متقاعد1/وكيل3895266939

15000حمدي سالم سليمان ابورمان متقاعد1/وكيل3896266941

15000وثقان محمد عوض بني ياسين متقاعد1/وكيل3897266948

15000ابراهيم حسين مصطفى خليفه متقاعد1/وكيل3898266949

15000محمد الفي توفيق عاشور متقاعد1/وكيل3899266953

15000نسيم علي عبدالرحمن البعول متقاعد1/وكيل3900266959

15000فراس عبدهللا علي الطيب متقاعد1/وكيل3901266962

15000انور ابراهيم صياح النعيرات متقاعد1/وكيل3902266964

15000رائد خليف  احمد الرواحنه متقاعد1/وكيل3903266965

15000حسن محمد سعيد ابوسريح متقاعد1/وكيل3904266968

15000محمود محمد محمود السويلم متقاعد1/وكيل3905266971

15000عبدالحافظ يعقوب محمد بني فواز متقاعد1/وكيل3906266979

15000محمدعبدهللا حمد العبيدهللا متقاعد1/وكيل3907266980



15000ابراهيم محمد عبدالرحيم زعارير متقاعد1/وكيل3908266981

15000حيدر محمد موسى الفواعير متقاعد1/وكيل3909266986

15000محمد منصور فالح الحيصه متقاعد1/وكيل3910266994

15000عبدالفتاح عبد القادر فرحان حمد متقاعد1/وكيل3911266997

15000يوسف مفلح ارشود الخاليله متقاعد1/وكيل3912267003

15000طه سليمان محسن المحادين متقاعد1/وكيل3913267005

15000احمد عبدالمجيد سالمه الفقهاء متقاعد1/وكيل3914267006

15000بسام سالم محسن المشاقبه متقاعد1/وكيل3915267010

15000فؤاد علي محمود زيادنه متقاعد1/وكيل3916267012

15000جمال محمد نهار الشناق متقاعد1/وكيل3917267017

15000علي احمد فليح الديكه متقاعد1/وكيل3918267022

15000احمد ياسين حسين الغزال متقاعد1/وكيل3919267025

15000مهند غالب يعقوب العجيالت متقاعد1/وكيل3920267026

15000عبدهللا حمدان سميران بني خالد متقاعد1/وكيل3921267028

15000حسين عقيل مريحيل المشاقبة متقاعد1/وكيل3922267036

15000حسن عقيل مريحيل المشاقبه متقاعد1/وكيل3923267037

15000موفق حامد مفلح الطراونه متقاعد1/وكيل3924267040

15000عواد محمد عناد المتعان متقاعد1/وكيل3925267041

15000صخر اكرم عبدالكريم قيالن متقاعد1/وكيل3926267049

15000عايد فهد عبدالوالي النعيمات متقاعد1/وكيل3927267051

15000نصري احمد محمد غوادره متقاعد1/وكيل3928267058

15000احمد خالد صالح المصطفى متقاعد1/وكيل3929267060

15000مأمون محمد رجا الدواغره متقاعد1/وكيل3930267061

15000رعد محمد عيسى الزغول متقاعد1/وكيل3931267068

15000ياسين غازي فياض العظامات متقاعد1/وكيل3932267074

15000محمود عواد حميدي صبره متقاعد1/وكيل3933267075

15000زياد احمد سليمان الصمادي متقاعد1/وكيل3934267078

15000سعود برجس سعد المشاقبه متقاعد1/وكيل3935267083

15000عماد هليل حسان الشرفات متقاعد1/وكيل3936267087

15000علي محمد سليم الطوره متقاعد1/وكيل3937267090

15000عبدالمهدي لطفي هويمل العودات متقاعد1/وكيل3938267092

15000عوض محمود محمد البدارين متقاعد1/وكيل3939267096

15000بالل احمد عبدالقادر الصرايرة متقاعد1/وكيل3940267098

15000مرضي محمود عوده الهوده متقاعد1/وكيل3941267099

15000زاهر محمود عيسى الزعول متقاعد1/وكيل3942267104

15000علي حسين غديفان القضاه متقاعد1/وكيل3943267105

15000محمود سليمان احمد طبش متقاعد1/وكيل3944267106

15000محمد احمد حسن الترك متقاعد1/وكيل3945267110

15000عيد ونس علي حراحشه متقاعد1/وكيل3946267112

15000ابراهيم عقله سالم الجالغيف متقاعد1/وكيل3947267116

15000نصر تيسير عيسى حسن متقاعد1/وكيل3948267118

15000يحيى بركات محمد المعايطه متقاعد1/وكيل3949267123

15000احمد محمود عيد الزيود متقاعد1/وكيل3950267129

15000اكرم احمد محمد زومط متقاعد1/وكيل3951267139

15000احمد عوض اجديع الطوره متقاعد1/وكيل3952267148



15000شاكر عبدالكريم عبدهللا الزويري متقاعد1/وكيل3953267149

15000زهير شاهر علي الصرايره متقاعد1/وكيل3954267150

15000ماجد سالم الشراري المواجده متقاعد1/وكيل3955267152

15000احمود محمد محسن الخرشة متقاعد1/وكيل3956267153

15000خالد بركات محسن الخرشة متقاعد1/وكيل3957267154

15000خالد ناجي عبد الرفوع متقاعد1/وكيل3958267156

15000خالد محمود محمد الحمران متقاعد1/وكيل3959267158

15000كامل حسن مفلح الحمران متقاعد1/وكيل3960267159

15000رائد عايد طراد الزبون متقاعد1/وكيل3961267164

15000عبدهللا محمد عقله شويات متقاعد1/وكيل3962267166

15000خالد محمود فرحان الشويات متقاعد1/وكيل3963267167

15000مروان سعيد عيسى القرعان متقاعد1/وكيل3964267168

15000سالمة محمود عقلة الخوالدة متقاعد1/وكيل3965267170

15000رائد موسى محمد الخاليله متقاعد1/وكيل3966267172

15000عمرحسن محمد العمري متقاعد1/وكيل3967267186

15000سلطان خليفه محمد الخاليله متقاعد1/وكيل3968267196

15000سعيد محمد عبدهللا فطيمات متقاعد1/وكيل3969267207

15000فخري عبدالحميد طعمه المحادين متقاعد1/وكيل3970267212

15000خليفه خالد سلمان الشمالي متقاعد1/وكيل3971267214

15000عثمان محمد احمد عساسفه متقاعد1/وكيل3972267215

15000نايل احمد عواد المساعفه متقاعد1/وكيل3973267217

15000عصام محمد مسلم ابو عرب متقاعد1/وكيل3974267218

15000معتز محمود محمد الضامن متقاعد1/وكيل3975267219

15000توفيق عبدالحميد العقله بني اسماعيل متقاعد1/وكيل3976267227

15000موسى سالم عواد النجادات متقاعد1/وكيل3977267229

15000صقر غياض علي متقاعد1/وكيل3978267233

15000صافي علي سليم مساعده متقاعد1/وكيل3979267235

15000زاهر عطيه جميل المناعسه متقاعد1/وكيل3980267239

15000عادل علي صالح ذيب متقاعد1/وكيل3981267242

15000هاني نواف نهار المومني متقاعد1/وكيل3982267247

15000عيد احمد عبدالحق المومني متقاعد1/وكيل3983267254

15000نايف يوسف علي ربابعه متقاعد1/وكيل3984267255

15000ناصر خالد عوده السرحان متقاعد1/وكيل3985267257

15000محمد محمود احمد الطراونه متقاعد1/وكيل3986267262

15000نور الدين محمد خليل الشباطات متقاعد1/وكيل3987267265

15000سليمان عبدالكريم سليمان المحاميد متقاعد1/وكيل3988267266

15000عبدهللا عوض عبدهللا العنزي متقاعد1/وكيل3989267272

15000عبدالرحمن محمد عبدهللا لوامنه متقاعد1/وكيل3990267281

15000زياد سالم راشد السالمات متقاعد1/وكيل3991267283

15000صالح عبد فرحان الطراونه متقاعد1/وكيل3992267290

15000محمد عبدهللا محمد النوايسه متقاعد1/وكيل3993267291

15000ليث زهير حسين الغميين متقاعد1/وكيل3994267292

15000ابراهيم عايد ابراهيم رواشده متقاعد1/وكيل3995267294

15000محمد ربحان عقيل عليمات متقاعد1/وكيل3996267295

15000وصفي محمود سعيد حماشا متقاعد1/وكيل3997267296



15000نصر محمد فريد سليمان الصياحين متقاعد1/وكيل3998267300

15000سند علي عايد الشرعة متقاعد1/وكيل3999267305

15000صفوان عصام محمد عبيدات متقاعد1/وكيل4000267306

15000ابراهيم محمد محمود ابوشقير متقاعد1/وكيل4001267309

15000غسان عبدالحميد فالح قرعان متقاعد1/وكيل4002267310

15000مازن شمسي احمد العالونه متقاعد1/وكيل4003267312

15000ابراهيم علي نجم الشرع متقاعد1/وكيل4004267314

15000عيسى عيد حسين الخوالده متقاعد1/وكيل4005267316

15000كفاح عودة طالق المجالي متقاعد1/وكيل4006267317

15000توفيق محمد الذيب البراسنه متقاعد1/وكيل4007267320

15000سلطان محمد زيدان ابوزيد متقاعد1/وكيل4008267321

15000محمد مصطفى محمد عبابنه متقاعد1/وكيل4009267323

15000يوسف محمد محمود عبيدات متقاعد1/وكيل4010267328

15000امين محمد يوسف محمد متقاعد1/وكيل4011267329

15000نمر حسن ابراهيم خشان متقاعد1/وكيل4012267331

15000علي زيدان عساف الحمادين متقاعد1/وكيل4013267333

15000اكرم يحيى سالم الكساسبه متقاعد1/وكيل4014267334

15000ابراهيم عبدالكريم مسواط الخزاعله متقاعد1/وكيل4015267336

15000خالد صالح محمد الفرايه متقاعد1/وكيل4016267338

15000خلف محمد حسين الخرشه متقاعد1/وكيل4017267343

15000محمد شاليش فالح عالونه متقاعد1/وكيل4018267344

15000محمد مصطفى محمد الهياجنه متقاعد1/وكيل4019267357

15000نايف رشيد عبدالرحمن العبيني متقاعد1/وكيل4020267359

15000موسى ناصر مرعي روابده متقاعد1/وكيل4021267362

15000عويد مسلم عقله الشرفات متقاعد1/وكيل4022267364

15000محمود احمد عقله القضاه متقاعد1/وكيل4023267367

15000رضوان عبدالسالم بركات الطراونه متقاعد1/وكيل4024267373

15000ناصر محمد عبدالقادر المحادين متقاعد1/وكيل4025267374

15000ماهر عبدهللا سليمان القضاه متقاعد1/وكيل4026267375

15000احمد محمد باير العزام متقاعد1/وكيل4027267376

15000عبدهللا صالح عبدالرحيم البطوش متقاعد1/وكيل4028267382

15000صالح العكر حيان العظامات متقاعد1/وكيل4029267385

15000محمد ابراهيم عبدهللا القضاه متقاعد1/وكيل4030267389

15000احمد نصر عبدالعزيز بني طعان متقاعد1/وكيل4031267392

15000ماجد حامد اسحق الساليمه متقاعد1/وكيل4032267399

15000عوده اشتيوي حمود الخوالده متقاعد1/وكيل4033267400

15000محمد سالمه ثلجي العمريين متقاعد1/وكيل4034267403

15000نزال عطا خليل الرفوع متقاعد1/وكيل4035267404

15000سالم عبدالرزاق سالم خريسات متقاعد1/وكيل4036267409

15000فايز احمد سالمه الفواعير متقاعد1/وكيل4037267411

15000هاجم عيسى محمد درويش متقاعد1/وكيل4038267412

15000هشام مسلم عبد العفيشات متقاعد1/وكيل4039267417

15000عبدهللا اسماعيل عبدهللا شرمان متقاعد1/وكيل4040267419

15000محمد سليمان طحان الخزاعله متقاعد1/وكيل4041267422

15000رياض محمود محمد عبيدات متقاعد1/وكيل4042267423



15000رضا محمد الطالل حمادنه متقاعد1/وكيل4043267424

15000احمد خالد محمد بني سلمان متقاعد1/وكيل4044267425

15000نضال احمد محمد الفريحات متقاعد1/وكيل4045267426

15000مروان عبد سالمه الحمد متقاعد1/وكيل4046267430

15000امجد جعفر سليم الرشايده متقاعد1/وكيل4047267433

15000احمد خليل عيسى الصرايره متقاعد1/وكيل4048267434

15000كمال حامد عبدالرحمن عناب متقاعد1/وكيل4049267436

15000ابراهيم احمد سالم السعود متقاعد1/وكيل4050267439

15000عثمان حمد محمود الفارس متقاعد1/وكيل4051267440

15000خلف راضي عوده هللا السوالقه متقاعد1/وكيل4052267446

15000مراد يونس عليان الخطباء متقاعد1/وكيل4053267447

15000سليمان سالم خلف عليمات متقاعد1/وكيل4054267454

15000جهاد عبد خليل الديات متقاعد1/وكيل4055267458

15000ابراهيم بادي ضويع البيايضه متقاعد1/وكيل4056267459

15000حسن محمود حسين الرحاحلة متقاعد1/وكيل4057267472

15000نعمان محمد سليمان الغنانيم متقاعد1/وكيل4058267475

15000محمد عبدالكريم محمد رحاحله متقاعد1/وكيل4059267476

15000محمد علي سليم الطوره متقاعد1/وكيل4060267485

15000حاتم خليل حسن العوابده متقاعد1/وكيل4061267486

15000خالد جبريل ابراهيم المزايده متقاعد1/وكيل4062267488

15000محمد عيد محمد الفقير متقاعد1/وكيل4063267490

15000يوسف محمد نصار القرعان متقاعد1/وكيل4064267491

15000جهاد عبدالحميد خلف المحادين متقاعد1/وكيل4065267500

15000محمد عبد العزيز فياض المناعسه متقاعد1/وكيل4066267502

15000صالح محمد موسى الخزاعله متقاعد1/وكيل4067267505

15000سوسن فرحان سليم ابوسحليه متقاعد1/وكيل4068267508

15000طه علي عارف المعايطه متقاعد1/وكيل4069267512

15000زيد تقي الدين الفي دقامسه متقاعد1/وكيل4070267515

15000خالد محمد سالمه الجعارات متقاعد1/وكيل4071267516

15000ابراهيم عزات عبدالكريم الضمور متقاعد1/وكيل4072267518

15000خالد زعل عبدالمجيد الطيب متقاعد1/وكيل4073267523

15000زايد اقعيد حسين السرحان متقاعد1/وكيل4074267529

15000ناصر سعد فارس المصاروه متقاعد1/وكيل4075267532

15000متعب صالح محمد بني عيسى متقاعد1/وكيل4076267538

15000خالد احمد عيسى قرعان متقاعد1/وكيل4077267539

15000فتحي احمد محمد القرارعه متقاعد1/وكيل4078267553

15000محمود علي بخيت الصرايره متقاعد1/وكيل4079267554

15000خضر محمود سالم العوابده متقاعد1/وكيل4080267555

15000هشام رافع سالم الجبور متقاعد1/وكيل4081267558

15000محمود حسين اغنيم المزايده متقاعد1/وكيل4082267560

15000ابراهيم احمد حسن النواصره متقاعد1/وكيل4083267566

15000محمد حامد طحيمر السردية متقاعد1/وكيل4084267568

15000اسماعيل مراد محمد النعيمات متقاعد1/وكيل4085267574

15000زيد سليمان فالح الكعابنة متقاعد1/وكيل4086267576

15000توفيق ابراهيم علي السكارنه متقاعد1/وكيل4087267577



15000محمود ابراهيم محمد الزيدانين متقاعد1/وكيل4088267580

15000صقر سالم عوده الزيدانين متقاعد1/وكيل4089267581

15000زهدي محمد احمد البشايره الزيدانين متقاعد1/وكيل4090267582

15000عبدالحليم احمد عبداللطيف القراونه متقاعد1/وكيل4091267584

15000خالد محمد عيد البداينه متقاعد1/وكيل4092267585

15000فالح بخيت عبدهللا الجرادات متقاعد1/وكيل4093267587

15000احمد محمد عيد السالمه متقاعد1/وكيل4094267600

15000سامر عبدالفتاح محمد ابو سليم متقاعد1/وكيل4095267603

15000مصطفى محمد محمود البنا متقاعد1/وكيل4096267605

15000احمد ابراهيم صالح الصمادي متقاعد1/وكيل4097267606

15000عاهد بركات مفضي الغانم متقاعد1/وكيل4098267609

15000محمد صالح محمود الخالدي متقاعد1/وكيل4099267610

15000احمد علي مدهللا الصرايره متقاعد1/وكيل4100267612

15000مكاون عايد مرشود الغيالين متقاعد1/وكيل4101267615

15000محمد فرج محمد العليمات متقاعد1/وكيل4102267621

15000امين احمد طالل حوامده متقاعد1/وكيل4103267622

15000امجد خليل سالمه الرفوع متقاعد1/وكيل4104267628

15000عصام عيد عواد المسعدين متقاعد1/وكيل4105267630

15000سلمان حسين احمد عيال سلمان متقاعد1/وكيل4106267631

15000سليمان ياسين سمور عيال سلمان متقاعد1/وكيل4107267632

15000عبدهللا احمد عيد المسيعدين متقاعد1/وكيل4108267633

15000رائد فرحان احمد الرفوع متقاعد1/وكيل4109267634

15000عصام جميل علي المزايده متقاعد1/وكيل4110267635

15000تيسير خلف شبيب النصيرات متقاعد1/وكيل4111267636

15000فراس خالد حسين حياصات متقاعد1/وكيل4112267637

15000محمد خليل مطلق المزايده متقاعد1/وكيل4113267640

15000سالم محمد عطاهللا الرفوع متقاعد1/وكيل4114267641

15000محمد عارف رضوان بني راضي متقاعد1/وكيل4115267647

15000عباس محمد مسلم الجماعين متقاعد1/وكيل4116267649

15000محمد موسى رزق بني فواز متقاعد1/وكيل4117267650

15000علي حسين محمد االيوب متقاعد1/وكيل4118267651

15000عيد شتيوي حسان الشرفات متقاعد1/وكيل4119267652

15000فهد فالح محروت السرحان متقاعد1/وكيل4120267654

15000محمد يوسف محمد النوايسه متقاعد1/وكيل4121267660

15000نبيل عادل محمد ابو عماره متقاعد1/وكيل4122267674

15000امين محمد عبدالقادر الكردي متقاعد1/وكيل4123267675

15000عبدهللا لطفي سليمان السوالقه متقاعد1/وكيل4124267680

15000ابراهيم عوض عبدالقادر النعانعه متقاعد1/وكيل4125267690

15000عامر عبدالحميد داود عنانبه متقاعد1/وكيل4126267693

15000عاطف كامل سمور المزايده متقاعد1/وكيل4127267695

15000علي غانم محمد العثامنه متقاعد1/وكيل4128267697

15000زياد عوض حسن حسينات متقاعد1/وكيل4129267698

15000فواز محمد سليمان الغدايره متقاعد1/وكيل4130267700

15000عبدهللا خلف ذفيل العظامات متقاعد1/وكيل4131267703

15000محمد يوسف علي شرادقه متقاعد1/وكيل4132267705



15000عبدهللا عبدالمهدي محمود الحجوج متقاعد1/وكيل4133267714

15000سلمان عايد سليم المسعد متقاعد1/وكيل4134267715

15000خالد عواد نزال راشد متقاعد1/وكيل4135267716

15000علي سليم الياس الجبور متقاعد1/وكيل4136267717

15000اسماعيل مذيب اسماعيل الجياتنه متقاعد1/وكيل4137267738

15000عمر محمد علي زقيبه متقاعد1/وكيل4138267742

15000عبدهللا محمد احمد الطهراوي متقاعد1/وكيل4139267755

15000مصطفى محمد سليمان القزق متقاعد1/وكيل4140267756

15000وصفي محمود احمد الصميعات متقاعد1/وكيل4141267758

15000نزار احمد خليفه الكايد متقاعد1/وكيل4142267762

15000عبدالكريم عارف محمد بني حمدان متقاعد1/وكيل4143267764

15000محمد علي احمد المشاقبه متقاعد1/وكيل4144267767

15000رائد قاسم محمد مياس متقاعد1/وكيل4145267774

15000فهد الفي ذياب العظامات متقاعد1/وكيل4146267776

15000ابراهيم مبارك خليل الخصبه متقاعد1/وكيل4147267784

15000محمد ادريس سرحان الرمضان متقاعد1/وكيل4148267786

15000مروان نهار صالح ابوزينه متقاعد1/وكيل4149267799

15000رياض اهزيم قطيش الزبن متقاعد1/وكيل4150267800

15000حسني محمد سليمان العلي متقاعد1/وكيل4151267801

15000احمد غزوان مذيب عبدهللا متقاعد1/وكيل4152267815

15000محمد احمد عيد الرفوع متقاعد1/وكيل4153267822

15000عادل نعيم عطاهللا المزايده متقاعد1/وكيل4154267828

15000محمد حسن عيسى الدهون متقاعد1/وكيل4155267829

15000"البشايره الزيدانين "سامي جبريل عواد  متقاعد1/وكيل4156267832

15000حمود ابراهيم محمد الزيدانين متقاعد1/وكيل4157267833

15000محمد عطاهللا حسين العماوي متقاعد1/وكيل4158267840

15000رسالن محمد يوسف الغزاويه متقاعد1/وكيل4159267844

15000حسام سلمان محمد الشرفاء متقاعد1/وكيل4160267845

15000رائد عمر عبدالمهدي الربيحات متقاعد1/وكيل4161267853

15000زياد محمد علي المسانده متقاعد1/وكيل4162267858

15000محمد مصطفى محمد القضاه متقاعد1/وكيل4163267861

15000جميل محمد الصالح الرحيمي متقاعد1/وكيل4164267867

15000احمد مشهور ارشود مهيدات متقاعد1/وكيل4165267868

15000محمد احمد حسن سوالمه متقاعد1/وكيل4166267875

15000غالب علي حسين الوخيان متقاعد1/وكيل4167267878

15000مفضي عبدالفتاح مصطفى ابو مره متقاعد1/وكيل4168267880

15000احمد علي حسن فحماوي متقاعد1/وكيل4169267881

15000زيد علي قاسم السالمين متقاعد1/وكيل4170267883

15000رائد طعمه منصور القضاه متقاعد1/وكيل4171267885

15000محمد عمر محمود بني ياسين متقاعد1/وكيل4172267887

15000خالد حمدان فليح جميعان متقاعد1/وكيل4173267891

15000عبدالرحيم عبدهللا مضعان الخاليله متقاعد1/وكيل4174267892

15000محمد محمود سليمان غزيزات متقاعد1/وكيل4175267893

15000عبدهللا عوده حمود العظامات متقاعد1/وكيل4176267904

15000رجاء محمود حسن العسيلي متقاعد1/وكيل4177267908



15000طائل صبري رشيد عبدالغني متقاعد1/وكيل4178267909

15000ياسر علي محمد العوض متقاعد1/وكيل4179267913

15000علي سليمان عويض النعانعه متقاعد1/وكيل4180267914

15000عبد هللا قاسم عبد هللا الربابعه متقاعد1/وكيل4181267916

15000اياد علي محمد حالحله متقاعد1/وكيل4182267919

15000هيثم عبدالوهاب ابراهيم مياس متقاعد1/وكيل4183267923

15000محمد عوض محمد الزغول متقاعد1/وكيل4184267925

15000خالد رشيد مرشد المناصير متقاعد1/وكيل4185267928

15000عبدهللا بخيت مرشد العظامات متقاعد1/وكيل4186267930

15000معن ابراهيم احمد الزعارير متقاعد1/وكيل4187267931

15000ابراهيم عطاهللا مسلم الحواتمه متقاعد1/وكيل4188267936

15000فايز عبدالقادر محمد بني عيسى متقاعد1/وكيل4189267942

15000احمد عايد خليف الكنج متقاعد1/وكيل4190267943

15000يحيى عواد عبيدهللا الطفيحات متقاعد1/وكيل4191267944

15000صدام علي حسين الشهاب متقاعد1/وكيل4192267946

15000بسام كساب فالح الزيود متقاعد1/وكيل4193267948

15000سعيد ابراهيم فالح القضاه متقاعد1/وكيل4194267949

15000عيسى محمد محمود الحوراني متقاعد1/وكيل4195267951

15000ناصر عبدالجليل عايد الزيود متقاعد1/وكيل4196267956

15000حسن محمد فيصل الجراح متقاعد1/وكيل4197267958

15000محمد صايل موسى عياصره متقاعد1/وكيل4198267959

15000مناور محمد احمد مصالحه متقاعد1/وكيل4199267961

15000ممدوح محمد احمد البالونه متقاعد1/وكيل4200267968

15000خلود بدر يوسف البطارنه متقاعد1/وكيل4201267974

15000عوض عبدالكريم عوض الدعجه متقاعد1/وكيل4202267975

15000محمد احمد رشيد بني ياسين متقاعد1/وكيل4203267978

15000عامر محمد حسن الصمادي متقاعد1/وكيل4204267979

15000زيد محمود فالح بني عيسى متقاعد1/وكيل4205267984

15000احمد محمد محمود غرايبه متقاعد1/وكيل4206267988

15000عماد احمد سليمان الشبلي متقاعد1/وكيل4207267989

15000صباح عبدهللا عبدالرحمن الجبالي متقاعد1/وكيل4208267992

15000عمر محمد عوده المساعيد متقاعد1/وكيل4209268008

15000عاصم موسى ذيب عالونه متقاعد1/وكيل4210268016

15000جعفر عبدالرزاق عبد الرفوع متقاعد1/وكيل4211268020

15000عماد ابراهيم سالم الربايعه متقاعد1/وكيل4212268026

15000خالد سليمان محمود بالونه متقاعد1/وكيل4213268038

15000وليد سليمان احمد الرياحنه متقاعد1/وكيل4214268040

15000رائد محمد علي الفريحات متقاعد1/وكيل4215268041

15000احمد مفلح عبدهللا بني عامر متقاعد1/وكيل4216268051

15000بكر عيسى خليل الرواضيه متقاعد1/وكيل4217268053

15000رائد محمد صالح الكلوب متقاعد1/وكيل4218268059

15000ابراهيم شحاده جالل الخوالده متقاعد1/وكيل4219268062

15000ذياب عبدهللا سالم المناصير متقاعد1/وكيل4220268069

15000خالد حميدي خليف رقيبات متقاعد1/وكيل4221268078

15000محمد علي عرسان المساعيد متقاعد1/وكيل4222268079



15000شاهر عبدالرحمن عبدهللا الشوابكه متقاعد1/وكيل4223268083

15000جهاد عيسى عبدهللا عبابنه متقاعد1/وكيل4224268090

15000فايز خميس مفضي الربابعه متقاعد1/وكيل4225268092

15000تيسير عبد هللا فضيان المهيرات متقاعد1/وكيل4226268109

15000محمد علي محمد عمايره متقاعد1/وكيل4227268111

15000يونس محمد توفيق الحراحشه متقاعد1/وكيل4228268114

15000جمال دخل هللا عليان القطيفان متقاعد1/وكيل4229268118

15000جمال قاسم محمد العبيد متقاعد1/وكيل4230268119

15000عبدهللا حسين محمد الدالبيح متقاعد1/وكيل4231268124

15000محمد علي احمد عمايره متقاعد1/وكيل4232268125

15000ابراهيم محمد علي المحاشي متقاعد1/وكيل4233268126

15000شافع عبدهللا احمد القضاه متقاعد1/وكيل4234268127

15000خالد ناصر صالح عمايره متقاعد1/وكيل4235268128

15000لؤي خليل احمد الحوراني متقاعد1/وكيل4236268129

15000محمد عقله خلف البدارين متقاعد1/وكيل4237268131

15000محمد فرحان عبدهللا خريسات متقاعد1/وكيل4238268133

15000محمد ضيف هللا محمود طيفور متقاعد1/وكيل4239268136

15000كامل سليمان سليم الدعجه متقاعد1/وكيل4240268137

15000حسان محمد سليمان المومني متقاعد1/وكيل4241268153

15000فيصل فاروق عيسى الداود متقاعد1/وكيل4242268155

15000عامر فؤاد علي ظاظا متقاعد1/وكيل4243268158

15000زيد صالح علي مهنا متقاعد1/وكيل4244268159

15000محمد عبدالحميد صالح الزومط متقاعد1/وكيل4245268163

15000حسن محمد حسن الدهون متقاعد1/وكيل4246268169

15000مصطفي محمد عوض الشديفات متقاعد1/وكيل4247268170

15000محمد احمد ابراهيم ابو نعير متقاعد1/وكيل4248268171

15000ابراهيم قاسم سليم عبابنه متقاعد1/وكيل4249268172

15000محمود احمد علي الدهون متقاعد1/وكيل4250268174

15000عاطف سليم حامد غردالن متقاعد1/وكيل4251268177

15000علي عوض محمد ادهون متقاعد1/وكيل4252268178

15000جمعه سعيد سليمان خلف متقاعد1/وكيل4253268179

15000ظاهر محمد علي الحراحشه متقاعد1/وكيل4254268189

15000عمر محمد بركات الفقيه متقاعد1/وكيل4255268193

15000رائد عصر سليم المواضيه متقاعد1/وكيل4256268201

15000احمد محمود محمد الدهني متقاعد1/وكيل4257268210

15000محمد عبدهللا مبارك الجراح متقاعد1/وكيل4258268217

15000عزيز نايف عبدالخليف العظمات متقاعد1/وكيل4259268227

15000ضيف هللا عبدهللا ارشيد الطالفحه متقاعد1/وكيل4260268237

15000رائد علي احمد السواعير متقاعد1/وكيل4261268239

15000ابراهيم صالح دحل العمرات متقاعد1/وكيل4262268241

15000عادل محمد عيسى بني مصطفى متقاعد1/وكيل4263268248

15000عمر وادي االحمد العمري متقاعد1/وكيل4264268250

15000رياض عوض حامد الغيالين متقاعد1/وكيل4265268252

15000عادل محمود محمد السواعير متقاعد1/وكيل4266268253

15000ياسر عبداللطيف قبالن المساعفه متقاعد1/وكيل4267268258



15000حسين صياح ساكت الرحال متقاعد1/وكيل4268268259

15000محمد حسن عقل النعيمي متقاعد1/وكيل4269268260

15000عبدهللا عقله محمد الطالفحة متقاعد1/وكيل4270268272

15000حسن حسين عايد الشديفات متقاعد1/وكيل4271268278

15000خلدون حسين يوسف بني حمدان متقاعد1/وكيل4272268282

15000احمد محمد احمد المفلح متقاعد1/وكيل4273268283

15000محمد محمود راشد المومني متقاعد1/وكيل4274268284

15000فراس عبدالنبي محمد المغايره متقاعد1/وكيل4275268285

15000احمد محمد صالح بني ياسين متقاعد1/وكيل4276268287

15000جمال سامي خليل برهومه متقاعد1/وكيل4277268290

15000مهند فاضل مفضي ارشيدات متقاعد1/وكيل4278268298

15000ايهاب نصر موسى صوالحه متقاعد1/وكيل4279268301

15000زهير علي ابراهيم الخطيب متقاعد1/وكيل4280268304

15000محمود صالح محمد العوض متقاعد1/وكيل4281268307

15000ماجد اسماعيل عوده رواشده متقاعد1/وكيل4282268313

15000سامي موسى محمد النوافعه متقاعد1/وكيل4283268318

15000راغب ابراهيم سالم الشقيرات متقاعد1/وكيل4284268320

15000كمال مصطفى محمد الخالد متقاعد1/وكيل4285268326

15000محمد مسلم عيد البريزات متقاعد1/وكيل4286268327

15000محمد محيل عيطان السرحان متقاعد1/وكيل4287268332

15000منصور خليف احمد الزبون متقاعد1/وكيل4288268334

15000اسحق صالح محمد السعود متقاعد1/وكيل4289268341

15000يوسف مصطفى حسين عساسفه متقاعد1/وكيل4290268349

15000ماهر احمد محمد الرفاعي متقاعد1/وكيل4291268350

15000احمد محمد سالم الرحال متقاعد1/وكيل4292268351

15000محمد ابراهيم نايف الصغيرين متقاعد1/وكيل4293268352

15000نضال علي يوسف الدبعي متقاعد1/وكيل4294268353

15000علي محمد عواد خريسات متقاعد1/وكيل4295268355

15000صادق محمود شاهر البطاينه متقاعد1/وكيل4296268357

15000احمد الدويري" محمدامين"ايمن  متقاعد1/وكيل4297268358

15000محمود عقله حسين ابو حشيش متقاعد1/وكيل4298268361

15000عيد صالح ثلجي الزيون متقاعد1/وكيل4299268362

15000محمد عبد محمد كليب متقاعد1/وكيل4300268364

15000محمد عبدالرحمن محمد البطوش متقاعد1/وكيل4301268373

15000زايد محمد عبدالحافظ السكارنه متقاعد1/وكيل4302268376

15000محمد مصطفى احمد بني سلمان متقاعد1/وكيل4303268378

15000نضال محمد حمود الرياحنه متقاعد1/وكيل4304268385

15000محمد غصاب حامد الدندن متقاعد1/وكيل4305268386

15000غالب عبد الرحمن محارب عيال سلمان متقاعد1/وكيل4306268393

15000واصف محمد احمد عشاونه متقاعد1/وكيل4307268397

15000عبدالباسط محمدعلي الدرابسه متقاعد1/وكيل4308268400

15000احمد مطلق عبدالقادر العايد متقاعد1/وكيل4309268405

15000احمد محمد عبدالمهدي الغانم متقاعد1/وكيل4310268407

15000عادل علي عوض احمد متقاعد1/وكيل4311268408

15000حسين محمود يوسف عقيل متقاعد1/وكيل4312268409



15000علي عقله علي الحراحشه متقاعد1/وكيل4313268410

15000عبدهللا علي موسى البطاينه متقاعد1/وكيل4314268411

15000وليد محمد محمود العمور متقاعد1/وكيل4315268413

15000عصام عواد قاسم العقيلي متقاعد1/وكيل4316268422

15000حابس عبدالكريم حسن الخراربه متقاعد1/وكيل4317268426

15000ماضي عبدهللا عويد القضاه متقاعد1/وكيل4318268430

15000شاهر بركات خلف الزواهره متقاعد1/وكيل4319268431

15000احمد عطاهللا فالح الزعوق متقاعد1/وكيل4320268438

15000محمد احمد عبدالقادر المطالبه متقاعد1/وكيل4321268442

15000عصام احمد مفلح المقبل متقاعد1/وكيل4322268448

15000خالد علي محمد عمايره متقاعد1/وكيل4323268451

15000عثمان محمد سالم ابوزيد متقاعد1/وكيل4324268453

15000عمر حسن موسى الزغول متقاعد1/وكيل4325268458

15000سليمان فياض مفلح الجبور متقاعد1/وكيل4326268459

15000سامر صبحي ياسين عثمان متقاعد1/وكيل4327268479

15000مصطفى احمد محمد االيوب متقاعد1/وكيل4328268480

15000رياض ابراهيم محمد الزبون متقاعد1/وكيل4329268488

15000غازي علي محمد القرعان متقاعد1/وكيل4330268490

15000موسى محمد عبدالرحمن بني سليم متقاعد1/وكيل4331268501

15000منصور محمود محمد السواغنه متقاعد1/وكيل4332268502

15000جاسر موسى محمد طعامنه متقاعد1/وكيل4333268504

15000مفيد احمد عبدالعزيز القرعان متقاعد1/وكيل4334268506

15000سمير عبدالسالم عبدالرحمن الحروب متقاعد1/وكيل4335268508

15000بالل محمد ابراهيم الفقيه متقاعد1/وكيل4336268513

15000صالح محمد فندي بني عامر متقاعد1/وكيل4337268525

15000سالم موسى سالم دهون متقاعد1/وكيل4338268528

15000علي سعيد علي القضاه متقاعد1/وكيل4339268544

15000مهند مصطفى حسين ربابعه متقاعد1/وكيل4340268546

15000عبدالحميد مصطفى محمد العنانبه متقاعد1/وكيل4341268551

15000محمود احمد محمود شرمان متقاعد1/وكيل4342268553

15000حسن محمد هاشم الجراح متقاعد1/وكيل4343268554

15000احمد محمود سالم العنانبه متقاعد1/وكيل4344268555

15000حامد محمد مقداد الطالفحه متقاعد1/وكيل4345268562

15000عدنان محمدالعيد الحراحشه متقاعد1/وكيل4346268563

15000عطاهللا فالح عليان الحامد متقاعد1/وكيل4347268566

15000فراس هاشم ضيف هللا الروسان متقاعد1/وكيل4348268569

15000علي سليمان عايد الخزاعله متقاعد1/وكيل4349268572

15000علي حمد صياح الجبهة متقاعد1/وكيل4350268575

15000علي حمد علي توبات متقاعد1/وكيل4351268576

15000خالد محمود علي الرفاعي متقاعد1/وكيل4352268577

15000عمر احمد خلف الحجازات متقاعد1/وكيل4353268588

15000وليد سليمان حامد الجرايده متقاعد1/وكيل4354268590

15000زكريا احمد حسن البطارنه متقاعد1/وكيل4355268591

15000احمد معيان ادليمان الخلف متقاعد1/وكيل4356268595

15000محمد سلمان عبدهللا مشاقبه متقاعد1/وكيل4357268597



15000محمود محمد علي الصوالحه متقاعد1/وكيل4358268598

15000يحيى عبدالقادر عبدهللا بني مفرج متقاعد1/وكيل4359268600

15000محمد عادل عبدهللا النوايسه متقاعد1/وكيل4360268603

15000مطلق سليمان مطلق القويسم متقاعد1/وكيل4361268604

15000حسن سليمان حماده الشنابله متقاعد1/وكيل4362268610

15000محمد صقري حمد مفلح متقاعد1/وكيل4363268612

15000جهاد معروف مصطفى الجرادات متقاعد1/وكيل4364268613

15000محمد فالح احمد القراله متقاعد1/وكيل4365268617

15000سليمان زكي احمد خطاطبه متقاعد1/وكيل4366268618

15000محمد احمد حامد الحجيله متقاعد1/وكيل4367268621

15000مصطفى علي ابراهيم ابو زيد متقاعد1/وكيل4368268623

15000محمد طالب حامد الصمادي متقاعد1/وكيل4369268625

15000امين احمد كامل العرود متقاعد1/وكيل4370268628

15000احمد عواد احمد المشاقبه متقاعد1/وكيل4371268631

15000عماد قاسم محمد الهرش متقاعد1/وكيل4372268633

15000ايمن محمد حسن بني سالمه متقاعد1/وكيل4373268637

15000موسى دخيل هللا حسن الخليفات متقاعد1/وكيل4374268638

15000وليد احمد صالح العيد متقاعد1/وكيل4375268641

15000خليف مقبل سالمه الصرايره متقاعد1/وكيل4376268646

15000عالء عبد يوسف السواعير متقاعد1/وكيل4377268647

15000احمد ياسين محمد اليبرودي متقاعد1/وكيل4378268651

15000ياسر محمود فالح ربابعه متقاعد1/وكيل4379268653

15000مصلح عبدالقادر عجلون العجالين متقاعد1/وكيل4380268657

15000نضال احمد جابر الكساب متقاعد1/وكيل4381268658

15000سليمان ابراهيم محمد الشطي متقاعد1/وكيل4382268661

15000عبدهللا اسماعيل موسى القيسى متقاعد1/وكيل4383268664

15000محمد زعيتر حمود الغبشان متقاعد1/وكيل4384268666

15000اياد عواد فهد بني خالد متقاعد1/وكيل4385268669

15000عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الجراح متقاعد1/وكيل4386268671

15000ابراهيم علي خويوش العزام متقاعد1/وكيل4387268673

15000مهتدي محمد احمد الرواشده متقاعد1/وكيل4388268674

15000محمد يوسف محمد مقدادي متقاعد1/وكيل4389268675

15000محمود كامل فياض المناصير متقاعد1/وكيل4390268678

15000عايد عوده زكي الخوالده متقاعد1/وكيل4391268679

15000سامي نهار سالمه الهواوشه متقاعد1/وكيل4392268684

15000هيثم خليل عقله العرضان متقاعد1/وكيل4393268685

15000سطام فالح سليمان المطارنه متقاعد1/وكيل4394268686

15000حاكم فايق عاطف الصرايره متقاعد1/وكيل4395268689

15000محمد عبدالرحمن يوسف الرياشي متقاعد1/وكيل4396268691

15000عوض محمود محمد بطيحه متقاعد1/وكيل4397268695

15000لؤي يوسف محمد النوايسه متقاعد1/وكيل4398268704

15000صالح سالمه ضيف هللا القضاه متقاعد1/وكيل4399268712

15000عمر محمد مفلح القرعان متقاعد1/وكيل4400268713

15000احمد علي سالم عيال علي متقاعد1/وكيل4401268714

15000رافع احمد خلف المساعفه متقاعد1/وكيل4402268715



15000فايز محمد ابراهيم بني حمد متقاعد1/وكيل4403268720

15000عبد هللا محمد الحسين جراح متقاعد1/وكيل4404268722

15000محمدامين دواس عيد مومني متقاعد1/وكيل4405268724

15000طالل محمد عبده القراله متقاعد1/وكيل4406268725

15000علي حسن عبدالرحمن العليمات متقاعد1/وكيل4407268728

15000نادر حمزه محمد بني سلمان متقاعد1/وكيل4408268730

15000عطاهللا عايد سالمه الجمعان متقاعد1/وكيل4409268731

15000ابراهيم عبد ذيب المنسي متقاعد1/وكيل4410268739

15000هاني حماد شحاده المناعسه متقاعد1/وكيل4411268744

15000حسام نعيم عيسى سعيفان متقاعد1/وكيل4412268747

15000راكان منصور احمد العدوان متقاعد1/وكيل4413268753

15000محمد خير دواس عيد مومني متقاعد1/وكيل4414268757

15000عامر روحي احمد المحمد متقاعد1/وكيل4415268761

15000ساكت عبدي ساكت الزغول متقاعد1/وكيل4416268762

15000طالل عبدهللا كردي الحسين متقاعد1/وكيل4417268769

15000محمد عبدالحميد اسعد الحموده متقاعد1/وكيل4418268790

15000عاطف فضي منيزل الخزاعله متقاعد1/وكيل4419268791

15000حسان الفي  عيد الهجل متقاعد1/وكيل4420268792

15000ابراهيم طارق سليمان طريف متقاعد1/وكيل4421268797

15000خالد مسلم محمد الزبون متقاعد1/وكيل4422268798

15000هاشم خالد حسين المعايطه متقاعد1/وكيل4423268800

15000ناصر علي قبالن الحروب متقاعد1/وكيل4424268802

15000اياد محمد مفلح حوري متقاعد1/وكيل4425268804

15000عوني احمد ثلجي الرفاعي متقاعد1/وكيل4426268805

15000عمر احمد علي الصمادي متقاعد1/وكيل4427268808

15000ابراهيم عيسى جبر بني عامر متقاعد1/وكيل4428268813

15000صادق اسماعيل طلب حجازي متقاعد1/وكيل4429268814

15000صادق عيسى عبدالحميد الدالبيح متقاعد1/وكيل4430268817

15000بادي غشام هزاع الصقيرات متقاعد1/وكيل4431268824

15000محمد عبده محمود الرياحنه متقاعد1/وكيل4432268830

15000خليل محمد خليل جراح متقاعد1/وكيل4433268835

15000بالل محمود كريم المعايطه متقاعد1/وكيل4434268842

15000احمد عبدالكريم سليم بني عبده متقاعد1/وكيل4435268843

15000محمد جميل عبدالمهدي المجالي متقاعد1/وكيل4436268849

15000امجد عنيز كنيهر العنبر متقاعد1/وكيل4437268851

15000جمال حمد سالم عليمات متقاعد1/وكيل4438268854

15000صدقي فازع صدقي مدراج متقاعد1/وكيل4439268856

15000علي محمود حسين الرشايده متقاعد1/وكيل4440268857

15000احمد عواد قاسم العقيلي متقاعد1/وكيل4441268859

15000صياح مفلح هالل السليحي متقاعد1/وكيل4442268866

15000مصطفى علي عبدالهادي الزعبي متقاعد1/وكيل4443268868

15000زياد يوسف عبدالحميد فريحات متقاعد1/وكيل4444268870

15000عادل محمود مفلح مغايره متقاعد1/وكيل4445268872

15000رائد محمد مفلح الصهيبه متقاعد1/وكيل4446268876

15000خلف علي فالح الجبور متقاعد1/وكيل4447268879



15000سالمه ابراهيم سالمه الحر متقاعد1/وكيل4448268880

15000ايمن عبدالقادر عبدالعزيز الزيود متقاعد1/وكيل4449268883

15000فرحان سليمان عبدهللا الغويرين متقاعد1/وكيل4450268884

15000جهاد احمد محمد يونس متقاعد1/وكيل4451268885

15000احمد محمد عبدالرحمن ابو زيد متقاعد1/وكيل4452268888

15000ماجد محمد محمود الوديان متقاعد1/وكيل4453268890

15000خالد احمود احمد قواسمه متقاعد1/وكيل4454268891

15000جهاد محمد علي بني مفرخ متقاعد1/وكيل4455268898

15000سامي توفيق محمد الحر متقاعد1/وكيل4456268899

15000يوسف عبدالوالي عطاهللا الدرادكه متقاعد1/وكيل4457268900

15000سليم احمد سليم العالونه متقاعد1/وكيل4458268901

15000رياض عبدالباري خليف الشوره متقاعد1/وكيل4459268903

15000محمد توفيق محمود محاسنه متقاعد1/وكيل4460268904

15000هاشم عبدالكريم احمد الزواهره متقاعد1/وكيل4461268905

15000احمد هاشم عامر ابو زيد متقاعد1/وكيل4462268907

15000خالد محمد امين احمد التوبات متقاعد1/وكيل4463268909

15000احمد عبدالحميد عليان المشامشه متقاعد1/وكيل4464268912

15000عيسى سليمان مرحل الفقهاء متقاعد1/وكيل4465268920

15000محمد موسى مفضي الفقهاء متقاعد1/وكيل4466268921

15000حسن عمر حسين الجادوري متقاعد1/وكيل4467268922

15000عبدالرحيم احمد عبدالرحيم البصال متقاعد1/وكيل4468268923

15000حاتم احمد فليح عبيد متقاعد1/وكيل4469268924

15000صبحي عبدهللا مفضي خراربه متقاعد1/وكيل4470268925

15000عبدهللا مرزوق عبدهللا الدعجه متقاعد1/وكيل4471268929

15000ابراهيم خميس موسى الجعارات متقاعد1/وكيل4472268930

15000جعفر مصطفى حسين بني ياسين متقاعد1/وكيل4473268931

15000طارق عوض ياسين الخطيب متقاعد1/وكيل4474268934

15000نزال حمد نزال ابوليمون متقاعد1/وكيل4475268940

15000واصف محمد عبدهللا الخصاونه متقاعد1/وكيل4476268941

15000عيسى علي مفلح كناني متقاعد1/وكيل4477268942

15000رجا احمد رجا زعارير متقاعد1/وكيل4478268945

15000فيصل مطيع صبحي العبود متقاعد1/وكيل4479268946

15000راتب عبدالرحيم محمد زغول متقاعد1/وكيل4480268947

15000سامي علي محمود زومط متقاعد1/وكيل4481268948

15000سلطان ابراهيم صالح نواصره متقاعد1/وكيل4482268949

15000نضال يعقوب عبدالكريم الخصاونه متقاعد1/وكيل4483268950

15000احمد الفي دحيالن السرحان متقاعد1/وكيل4484268955

15000عاشق بسام صايل االيوب متقاعد1/وكيل4485268958

15000محمد عيسى مطر البطوش متقاعد1/وكيل4486268962

15000منصور عبدالكريم مصطفى بني هليل متقاعد1/وكيل4487268963

15000محمد حسين صالح الرباعي متقاعد1/وكيل4488268968

15000صالح يعقوب عبدالكريم خصاونه متقاعد1/وكيل4489268970

15000زياد احمد سليمان الحميدات متقاعد1/وكيل4490268972

15000واصف قاسم محمد حجازي متقاعد1/وكيل4491268973

15000عطاهللا سالمه محمد السالمات متقاعد1/وكيل4492268974



15000محارب سلحوب محيالن الشرفات متقاعد1/وكيل4493268975

15000محمد عبدالحميد عبدالنبي المجالي متقاعد1/وكيل4494268978

15000علي احمد عواد مشاقبه متقاعد1/وكيل4495268979

15000صالح عبدهللا صالح المعايطه متقاعد1/وكيل4496268983

15000حسن محمد سالم الصرايره متقاعد1/وكيل4497268984

15000سليمان شاهر سليمان الرواشده متقاعد1/وكيل4498268986

15000غازي محمود كريم البالونه متقاعد1/وكيل4499268990

15000حسن محمود محمد الضامن متقاعد1/وكيل4500268994

15000عبدهللا محمد احمد الزيود متقاعد1/وكيل4501268995

15000محمد علي قبالن ابو زيد متقاعد1/وكيل4502268996

15000كمال راجي نهار حتامله متقاعد1/وكيل4503268998

15000محمد محمود احمد الزعبي متقاعد1/وكيل4504268999

15000عصام محمود سالم المعايطه متقاعد1/وكيل4505269000

15000عبدهللا مقبل صباح الشرف متقاعد1/وكيل4506269003

15000شاكر حامد محمد ابو جلبان متقاعد1/وكيل4507269008

15000احمد محمد صالح الزعول متقاعد1/وكيل4508269011

15000محمد احمد محمد الضمان متقاعد1/وكيل4509269020

15000محمود عيد سالمه العمارين متقاعد1/وكيل4510269025

15000باسم مضفي عواد العصايده متقاعد1/وكيل4511269027

15000عصام محمد محمد البطاينه متقاعد1/وكيل4512269031

15000عباس سليمان محمد الجواميس متقاعد1/وكيل4513269033

15000محمد حسن محمد رحاحله متقاعد1/وكيل4514269039

15000محمد حسني اسماعيل مهيدات متقاعد1/وكيل4515269052

15000محمد عبدالقادر حمد الدهون متقاعد1/وكيل4516269055

15000سالمه عايد صالح السرحان متقاعد1/وكيل4517269056

15000موفق محمد سعيد مفضي الهباهبه متقاعد1/وكيل4518269057

15000محمدخير احمد فارس بني يونس متقاعد1/وكيل4519269058

15000سالم محمد سالم الرجوب متقاعد1/وكيل4520269061

15000علي مصطفى محمد شعبوط متقاعد1/وكيل4521269062

15000.موسى حمد عبدهللا الخوالده  متقاعد1/وكيل4522269070

15000راضي عبدالحميد عبدهللا البطوش متقاعد1/وكيل4523269071

15000خالد عبدهللا عبده الذيابات متقاعد1/وكيل4524269074

15000حسن حمدان سليمان الهرش متقاعد1/وكيل4525269075

15000مجدي يوسف احمد الفالح متقاعد1/وكيل4526269081

15000تركي خليفه كريم الديات متقاعد1/وكيل4527269088

15000جودت علي محمد العمري متقاعد1/وكيل4528269089

15000محمد يوسف سليمان قضاه متقاعد1/وكيل4529269090

15000حسن صالح سليمان الحنيطي متقاعد1/وكيل4530269096

15000عالءالدين نهار احمد الزواهره متقاعد1/وكيل4531269097

15000خالد احمد هويشل الطراونه متقاعد1/وكيل4532269110

15000عبدالكريم حمد ملحاق الجبور متقاعد1/وكيل4533269117

15000جميل محمد جميل خوالده متقاعد1/وكيل4534269119

15000عمر مصطفى ناجي المساعفه متقاعد1/وكيل4535269120

15000زياد محمد احمد ابوزيد متقاعد1/وكيل4536269122

15000ضيف هللا اسماعيل سليمان الرواضيه متقاعد1/وكيل4537269124



15000محمد عطاهللا شديد العظامات متقاعد1/وكيل4538269125

15000عوني محمود سالم ربابعه متقاعد1/وكيل4539269126

15000علي حسن مرعي العظامات متقاعد1/وكيل4540269127

15000خالد علي اسعود الرواشده متقاعد1/وكيل4541269128

15000مجدي محمد امين عبدهللا رمضان متقاعد1/وكيل4542269132

15000احمد عقله علي عليمات متقاعد1/وكيل4543269133

15000شرف ابراهيم مفلح القبالن متقاعد1/وكيل4544269140

15000احمد حسن عبدالرحمن الحر متقاعد1/وكيل4545269142

15000زياد سيف علي العزام متقاعد1/وكيل4546269149

15000سميح فالح يوسف القراله متقاعد1/وكيل4547269151

15000ياسر محمد هارون الرواضيه متقاعد1/وكيل4548269159

15000محمد سليم هالل الغيالين متقاعد1/وكيل4549269161

15000زيد الفي سليمان الرواجفه متقاعد1/وكيل4550269162

15000ابراهيم كامل محمد الحموري متقاعد1/وكيل4551269169

15000سامي عبد شامان السبتي متقاعد1/وكيل4552269170

15000اياد عدنان محمد الذنيبات متقاعد1/وكيل4553269172

15000موفق حسين صبح الفنيخ متقاعد1/وكيل4554269174

15000بركات فالح محمد الصوالحه متقاعد1/وكيل4555269175

15000عصام حسني جبر رحابنه متقاعد1/وكيل4556269176

15000عدنان عبدالحفيظ عبيدهللا البطوش متقاعد1/وكيل4557269189

15000طارق غازي فرج عمرات متقاعد1/وكيل4558269195

15000محمد احمد شمسى هنداوي متقاعد1/وكيل4559269196

15000محمد اسماعيل عوده الشرمان متقاعد1/وكيل4560269200

15000ايمن قاسم حميد فيومي متقاعد1/وكيل4561269201

15000عايد قسيم حميدي المشاقبه متقاعد1/وكيل4562269206

15000نبيل حامد رزق الحطيبات متقاعد1/وكيل4563269207

15000محمد ابرهيم فياض غراغير متقاعد1/وكيل4564269208

15000ايمن ابراهيم مفلح الصبيحات متقاعد1/وكيل4565269212

15000مكازي احمد مكازي القرعان متقاعد1/وكيل4566269213

15000عبداالله محمد حامد المعايطه متقاعد1/وكيل4567269214

15000عماد سليمان محمد النسور متقاعد1/وكيل4568269215

15000فايز كامل دروبي الثبيتات العمرو متقاعد1/وكيل4569269216

15000فارس كامل ادروبي الثبيتات العمرو متقاعد1/وكيل4570269217

15000محمد فالح محمد الشمايله متقاعد1/وكيل4571269218

15000فالح موسى مفلح عليمات متقاعد1/وكيل4572269219

15000اسامه سالم سليمان الشرمان متقاعد1/وكيل4573269222

15000محمد محمود محمد بني عامر متقاعد1/وكيل4574269225

15000طارق احمد حسين عتمه متقاعد1/وكيل4575269226

15000محمود سالمه اعذيفان عوده متقاعد1/وكيل4576269227

15000محمد صالح خليل الحسنات متقاعد1/وكيل4577269228

15000صالح محمد مفلح صبيحات متقاعد1/وكيل4578269230

15000امجد علي نهير الشرفات متقاعد1/وكيل4579269231

15000صالح محمد حسين الرواشده متقاعد1/وكيل4580269232

15000اياد صالح عبدالرحمن حوراني متقاعد1/وكيل4581269233

15000علي ضيف هللا عبدهللا قعقاع متقاعد1/وكيل4582269234



15000محمود محمد سالمه الخزاعله متقاعد1/وكيل4583269236

15000محمد موسى عطيه مطالقه متقاعد1/وكيل4584269238

15000فيصل محمد حسين العمارات متقاعد1/وكيل4585269240

15000ابراهيم علي ابراهيم بني عيسى متقاعد1/وكيل4586269241

15000خالد ناجي نهار حتامله متقاعد1/وكيل4587269247

15000خازر زعل حسن القديسات متقاعد1/وكيل4588269251

15000قاسم تيسير عبدالرحيم درابسه متقاعد1/وكيل4589269252

15000حمد عبدهللا حامد السيوف متقاعد1/وكيل4590269253

15000خالد محمد عبدالرحمن جوابره متقاعد1/وكيل4591269262

15000نايل عبدالحميد عبدالقادر الشياب متقاعد1/وكيل4592269264

15000علي عطاهللا فالح الزبون متقاعد1/وكيل4593269266

15000عطاهللا محمود حسين حراحشه متقاعد1/وكيل4594269267

15000راشد حسن محمود العنانزه متقاعد1/وكيل4595269268

15000اياد اسكندر مفلح اللمع متقاعد1/وكيل4596269269

15000مدهللا عايد عبدهللا الدراوشه الحويطات متقاعد1/وكيل4597269270

15000ركاد مرزوق ناصر الشرعه متقاعد1/وكيل4598269272

15000احمد كمال احمد حسين متقاعد1/وكيل4599269274

15000فراس عبدالمجيد محمد اليحيى متقاعد1/وكيل4600269278

15000خلدون ضيف هللا علي المومني متقاعد1/وكيل4601269280

15000محمد فليح مفلح الشرف متقاعد1/وكيل4602269281

15000شاهر احمد عايش الفوارس متقاعد1/وكيل4603269284

15000سفيان سليمان صالح ربابعه متقاعد1/وكيل4604269287

15000محمد قاسم محمد المومني متقاعد1/وكيل4605269291

15000عمار كاتب سالم العزام متقاعد1/وكيل4606269294

15000زيد محمد فالح العزام متقاعد1/وكيل4607269299

15000حابس احمد حسين بني حمد متقاعد1/وكيل4608269304

15000عمر حسن محمد غوانمه متقاعد1/وكيل4609269307

15000مروان موسى خليف محاسنه متقاعد1/وكيل4610269308

15000طايل محمد نزال السبيله متقاعد1/وكيل4611269313

15000صالح الدين احمد محمد ابو زيد متقاعد1/وكيل4612269314

15000خلف عوض سعيد الرتيمه متقاعد1/وكيل4613269315

15000خلف محمد خلف العويمر متقاعد1/وكيل4614269325

15000رياض خلف سفهان الحباشنه متقاعد1/وكيل4615269326

15000محمد عليان محمد الزعبي متقاعد1/وكيل4616269327

15000جميل عواد عبد القطعان متقاعد1/وكيل4617269328

15000باسل عمر عبدالوالي المساعفه متقاعد1/وكيل4618269335

15000بسام موسى خلف البعيرات متقاعد1/وكيل4619269337

15000عصمت عبدالكريم سليمان بعيرات متقاعد1/وكيل4620269339

15000وليد محمد عوض بني ياسين متقاعد1/وكيل4621269343

15000محمد ابخيت اشتيان العرينات العمرو متقاعد1/وكيل4622269346

15000احمد علي طالل  العيسى متقاعد1/وكيل4623269347

15000عايد عبدالحميد كوينين العساسفه متقاعد1/وكيل4624269348

15000محمود عطوان عبد بني هاني متقاعد1/وكيل4625269359

15000علي احمد عليان حماشا متقاعد1/وكيل4626269365

15000جمال احمد مازن الكايد متقاعد1/وكيل4627269367



15000حمدي عبدالحميد محمد ابو هزيم متقاعد1/وكيل4628269368

15000محمد نايل عبدالرحمن الشوفيين متقاعد1/وكيل4629269371

15000جراح صالح فالح الشرمان متقاعد1/وكيل4630269373

15000عطاهللا مصطفى محمد فريحات متقاعد1/وكيل4631269376

15000فخري حسين نهار القويسم متقاعد1/وكيل4632269377

15000عدنان احمد محمد سعيفان متقاعد1/وكيل4633269381

15000خلف مقبل خلف الجالغيف متقاعد1/وكيل4634269384

15000عبدالكريم موسى عبدهللا الزيادات متقاعد1/وكيل4635269385

15000محمد عايد مسلم العيفه متقاعد1/وكيل4636269386

15000احمد عبدهللا حسن الفواز متقاعد1/وكيل4637269389

15000هيثم احمد عبدالمعطي الكسراوي متقاعد1/وكيل4638269396

15000احمد عبدالقادر احمد الزغول متقاعد1/وكيل4639269397

15000احمد علي محمد الخاليله متقاعد1/وكيل4640269399

15000اربيع سليمان عوده السعيدين متقاعد1/وكيل4641269401

15000هشام محمد ماجد طالفحه متقاعد1/وكيل4642269402

15000موسى سكران محمد السكارنه متقاعد1/وكيل4643269403

15000ياسر محمد قطيش الحبابسه متقاعد1/وكيل4644269411

15000زهير صالح عبدهللا الطراونه متقاعد1/وكيل4645269419

15000محمد مازن محمد رشدي الزغول متقاعد1/وكيل4646269423

15000محمد ماضي عبد ابو ديه متقاعد1/وكيل4647269424

15000جاسر محمد عبدهللا محمد متقاعد1/وكيل4648269426

15000محمود سليمان شحاده الفقراء متقاعد1/وكيل4649269427

15000عبدالرحمن علي سليم المومني متقاعد1/وكيل4650269431

15000محمد سعود محمود ناصر متقاعد1/وكيل4651269435

15000عامر محمد فارس اليايضه متقاعد1/وكيل4652269441

15000منصور فواز سالم بني عبده متقاعد1/وكيل4653269444

15000فراس زكي احمد مقدادي متقاعد1/وكيل4654269453

15000سامي  محمد خالد المبيضين متقاعد1/وكيل4655269454

15000محمود عبدالحافظ حمد المطيرين العجرمي متقاعد1/وكيل4656269455

15000محمود قاسم محمود عبيدات متقاعد1/وكيل4657269456

15000ناصر محمد احمد اليوسف متقاعد1/وكيل4658269457

15000عقاب نايل محمد البقور متقاعد1/وكيل4659269459

15000ايمن عبدالسالم حسن المالحمه متقاعد1/وكيل4660269461

15000صالح خليل حسن الرواضيه متقاعد1/وكيل4661269466

15000احمد صالح صالح حسين عبيدات متقاعد1/وكيل4662269469

15000زيدان عبدالحافظ عبدالقادر العنانبه متقاعد1/وكيل4663269474

15000حسن سليمان حسن دهون متقاعد1/وكيل4664269479

15000محمد سليمان مهنا مومني متقاعد1/وكيل4665269496

15000خلف طه خلف محسن متقاعد1/وكيل4666269497

15000عايد عارف خلف الغويري متقاعد1/وكيل4667269502

15000فؤاد سليمان سالم النعانعه متقاعد1/وكيل4668269504

15000علي احمد عبده الدرابسه متقاعد1/وكيل4669269505

15000موفق علي عقله بني اسماعيل متقاعد1/وكيل4670269506

15000حسين حسن ذياب البشارات متقاعد1/وكيل4671269508

15000ابراهيم محمد سعيد احمد الصغير متقاعد1/وكيل4672269510



15000باسم عوده علي الصرايره متقاعد1/وكيل4673269511

15000حازم عبدالهادي عبدالحافظ الصبيحي متقاعد1/وكيل4674269512

15000عالء محمد سعد عبدالرحيم الديري متقاعد1/وكيل4675269513

15000عبدالرحمن بركات مسلم الزواهره متقاعد1/وكيل4676269514

15000ارحيل عليان احمد درادكه متقاعد1/وكيل4677269515

15000عمران شاكر هالل حمدان متقاعد1/وكيل4678269519

15000عبدالسالم محمد سليمان الحماد متقاعد1/وكيل4679269523

15000محمد خالد صالح كناني متقاعد1/وكيل4680269528

15000ايمن صبحي داهود العفيشات متقاعد1/وكيل4681269535

15000رامي سليم محمد رشايده متقاعد1/وكيل4682269537

15000شوقي سمير ابراهيم الدرابسه متقاعد1/وكيل4683269544

15000حسن سليمان قاسم العوامله متقاعد1/وكيل4684269546

15000خالد منور عبدالرحمن الشوفين متقاعد1/وكيل4685269547

15000محمد محمود محمد الجوارنه متقاعد1/وكيل4686269548

15000مروان خليفه محمد االحمد متقاعد1/وكيل4687269549

15000فايز علي حسين بني عامر متقاعد1/وكيل4688269553

15000محمد نايف هالل الربيحات متقاعد1/وكيل4689269554

15000محمد فوزي سليم مطر متقاعد1/وكيل4690269555

15000راكان محمد محمود خصاونه متقاعد1/وكيل4691269561

15000سليمان همالن صباح الحساسين الحويطات متقاعد1/وكيل4692269564

15000عمر علي حسين الرشيدي متقاعد1/وكيل4693269566

15000عادل علي فالح الحراحشه متقاعد1/وكيل4694269567

15000باسم امين محمد بني ناصر متقاعد1/وكيل4695269568

15000قسيم محمد الصالح عبيدات متقاعد1/وكيل4696269571

15000عادل جعفر عيسى الملكاوي متقاعد1/وكيل4697269576

15000موفق حسن محمود بالونه متقاعد1/وكيل4698269580

15000محمودسالم سالمه القطاونه متقاعد1/وكيل4699269586

15000خالد محمد محمود فقيه متقاعد1/وكيل4700269591

15000يزن محمد حسين بني ياسين متقاعد1/وكيل4701269596

15000يحيى احمد سالمه المشاعله متقاعد1/وكيل4702269602

15000ضيف هللا شامان رفيقان الحردان متقاعد1/وكيل4703269605

15000محمد مقبل عميش العظامات متقاعد1/وكيل4704269606

15000بسام عبدهللا سليمان مومني متقاعد1/وكيل4705269608

15000احمد حسين محمد الزيودي متقاعد1/وكيل4706269609

15000محمد سالم محمد المومني متقاعد1/وكيل4707269610

15000كمال احمد خلف قرعاوي متقاعد1/وكيل4708269611

15000احمد محمد احمد مومني متقاعد1/وكيل4709269612

15000عمر محمد محمود النسور متقاعد1/وكيل4710269620

15000ماهر حمد مسلم القراله متقاعد1/وكيل4711269623

15000انور حمد عساف الرتيمه متقاعد1/وكيل4712269629

15000محمد عبدالطيف محمد بني عامر متقاعد1/وكيل4713269630

15000خميس فالح قبالن الحراحشه متقاعد1/وكيل4714269631

15000هاشم اسماعيل علي الوخيان متقاعد1/وكيل4715269632

15000علي سالم سليمان الزوايده متقاعد1/وكيل4716269634

15000ابراهيم محمد ندي الخزون متقاعد1/وكيل4717269635



15000فريح معرش طحيمر الزين متقاعد1/وكيل4718269638

15000فايز سالم خليل البكور متقاعد1/وكيل4719269639

15000محمود جميل محمد فندي متقاعد1/وكيل4720269642

15000علي عيسى سليم الشوره متقاعد1/وكيل4721269643

15000عبدالرحمن موسى عبدهللا غنيمات متقاعد1/وكيل4722269645

15000احمد ابراهيم احمد الجوارنه متقاعد1/وكيل4723269646

15000محمد احمد محمود ابو الخون متقاعد1/وكيل4724269649

15000وصفي صالح ابراهيم احمد متقاعد1/وكيل4725269654

15000زيد ماجد احمد ابو حشيش متقاعد1/وكيل4726269655

15000هيثم ضرار بركات بطاينه متقاعد1/وكيل4727269656

15000فرحان احمد محمود العموش متقاعد1/وكيل4728269658

15000سميح حسين مفلح الحمران متقاعد1/وكيل4729269660

15000علي ايراهيم موسى الحسنات متقاعد1/وكيل4730269661

15000ابراهيم محمود موسى خزاعله متقاعد1/وكيل4731269662

15000هيثم علي شتيوي الشبيالت  متقاعد1/وكيل4732269663

15000فادي عمر خلف اللطايفه متقاعد1/وكيل4733269666

15000محمد علي سليمان ابو غزله متقاعد1/وكيل4734269667

15000عبدالنعيم محمد محمود بني عبسى متقاعد1/وكيل4735269670

15000محمد احمد محمود خليل متقاعد1/وكيل4736269680

15000سامي احمد محمد الهواري متقاعد1/وكيل4737269682

15000انور احمد صالح درادكه متقاعد1/وكيل4738269683

15000غازي محمد حسن الرواشده متقاعد1/وكيل4739269689

15000بادي توفيق عبدالكريم السواعير متقاعد1/وكيل4740269691

15000رياض علي عيد الرقاد متقاعد1/وكيل4741269694

15000عبدهللا طالب حسن النعيمي متقاعد1/وكيل4742269695

15000هثيم حسين عبدالرحيم العدمات متقاعد1/وكيل4743269698

15000محمد خميس شنوان العظامات متقاعد1/وكيل4744269700

15000حمد معيوف وادي عنزه متقاعد1/وكيل4745269701

15000محمد نصار عبدالحميد العمور متقاعد1/وكيل4746269706

15000محمد خالد عيد السليمان متقاعد1/وكيل4747269708

15000فراس موسى محمد ربابعه متقاعد1/وكيل4748269710

15000احمد يوسف محمد ربابعه متقاعد1/وكيل4749269711

15000علي عايد علي الخوالده متقاعد1/وكيل4750269712

15000يحيى حسن شامخ الرفاعي متقاعد1/وكيل4751269713

15000محمود سليمان هالل الغويري متقاعد1/وكيل4752269722

15000احمد محمود الجبر يعقوب متقاعد1/وكيل4753269723

15000سمير فتحي احمد مرعي متقاعد1/وكيل4754269729

15000محمد راضي احمد احمد متقاعد1/وكيل4755269730

15000محمد قبالن عقيل مشوح متقاعد1/وكيل4756269731

15000خلف محمد خلف الجمعان متقاعد1/وكيل4757269732

15000محمد ناصر منيزل المقبل متقاعد1/وكيل4758269736

15000عيسى نايف فاضل الخريبات متقاعد1/وكيل4759269740

15000رائد عبد عبدهللا اليدك متقاعد1/وكيل4760269741

15000عليان ناصر خلف المهمل متقاعد1/وكيل4761269742

15000يوسف عبدالحافظ سالم الدويكات متقاعد1/وكيل4762269747



15000موسى سليمان سويلم عيسى متقاعد1/وكيل4763269748

15000جعفر عبدالسالم احمد البواليز متقاعد1/وكيل4764269750

15000ماجد سالم عبدالهادي العجالين متقاعد1/وكيل4765269754

15000محمد جميل ناجي عالونه متقاعد1/وكيل4766269758

15000رمزي عليان فرحان المشاقبه متقاعد1/وكيل4767269759

15000عادل محمود ثلجي الرفاعي متقاعد1/وكيل4768269761

15000رمزي جمال مفضي الرواشده متقاعد1/وكيل4769269762

15000عزالدين احمد عبدالحميد الحياري متقاعد1/وكيل4770269764

15000محمد نايف محمد المومني متقاعد1/وكيل4771269765

15000فايز داوود خلف الشوابكه متقاعد1/وكيل4772269766

15000احمد محمود رضي المزيد متقاعد1/وكيل4773269767

15000محمد محمود حسين الخوالده متقاعد1/وكيل4774269769

15000حمزه سالم فالح الخوالده متقاعد1/وكيل4775269770

15000محمود فهد محمد عثامنه متقاعد1/وكيل4776269774

15000حسن احمد سالم بني مفرج متقاعد1/وكيل4777269775

15000جعفر محمد هارون الرواضيه متقاعد1/وكيل4778269776

15000محمد حمدان علي الشرادقه متقاعد1/وكيل4779269783

15000عماد عبدالكريم عبدالرحيم الجوارنه متقاعد1/وكيل4780269786

15000نعيم علي احمد الجوارنه متقاعد1/وكيل4781269787

15000سمير فضي محمد الخزاعله متقاعد1/وكيل4782269789

15000فؤاد قاسم تركي البطاينه متقاعد1/وكيل4783269792

15000عبدهللا موسى عيد السبوع متقاعد1/وكيل4784269795

15000محمد عبدالكريم علي الحياري متقاعد1/وكيل4785269802

15000نوالدين ضيف هللا زيدان المليحي متقاعد1/وكيل4786269805

15000امجد عدنان رضا العمري متقاعد1/وكيل4787269806

15000محمد عبدهللا صالح معابره متقاعد1/وكيل4788269808

15000نعيم حمد مسلم  الشوابكه متقاعد1/وكيل4789269813

15000محمد سليمان محمد العناسوه متقاعد1/وكيل4790269815

15000ناصر خالد علي حجازي متقاعد1/وكيل4791269816

15000بسام نصار نصير الزغول متقاعد1/وكيل4792269820

15000مناور سليمان منادي العيسى متقاعد1/وكيل4793269821

15000مراون صالح محمد عبيدات متقاعد1/وكيل4794269822

15000ايمن محمد عارف عبيدات متقاعد1/وكيل4795269823

15000خالد موسى عوده النوافعه متقاعد1/وكيل4796269825

15000سليمان عبدالرحمن الصالح ابو عميره متقاعد1/وكيل4797269827

15000مصطفى علي محمد ربابعه متقاعد1/وكيل4798269828

15000حمدان محمد مطلق السالمات متقاعد1/وكيل4799269830

15000حسين علي كردي الصبيحات متقاعد1/وكيل4800269838

15000سليمان هليل موسى الرواجفه متقاعد1/وكيل4801269839

15000سعد سعيد سليمان المناصير متقاعد1/وكيل4802269840

15000اياد محمد مرزوق مرازيق متقاعد1/وكيل4803269842

15000محمد ناصر دفنان الخزاعله متقاعد1/وكيل4804269847

15000مجيد صالح فالح الزعبي متقاعد1/وكيل4805269848

15000بسام حسين محمد العجول الخرشه متقاعد1/وكيل4806269850

15000وصفي يوسف محسن ابوسويلم متقاعد1/وكيل4807269851



15000احمد مفضي فالح الخوالده متقاعد1/وكيل4808269854

15000بدر عبدالعزيز عواد الخوالده متقاعد1/وكيل4809269855

15000عدنان محمود زايد المشاقبه متقاعد1/وكيل4810269856

15000محمد عطاهللا موسى الشطناوي متقاعد1/وكيل4811269862

15000بالل عبد هللا احمد الربابعه متقاعد1/وكيل4812269864

15000ياسين عبدالمجيد محمد الياسين متقاعد1/وكيل4813269867

15000احمد محمد قاسم هنداوي متقاعد1/وكيل4814269873

15000عبدهللا محمود عبدهللا العمور متقاعد1/وكيل4815269874

15000عبدهللا محمد حسن الحوارنه متقاعد1/وكيل4816269876

15000بسام محمود احمد الزواهره متقاعد1/وكيل4817269877

15000عبدهللا حسين فارس دخل هللا متقاعد1/وكيل4818269879

15000سيف الدين مصطفى احمد بني الدومي متقاعد1/وكيل4819269880

15000جعفر حسين علي الزعبي متقاعد1/وكيل4820269882

15000امجد علي خليل البطوش متقاعد1/وكيل4821269885

15000ماهر عايش خالد العالونه متقاعد1/وكيل4822269889

15000مدين عقله حسين غبش متقاعد1/وكيل4823269891

15000طالل ابراهيم عيد اوريكات متقاعد1/وكيل4824269892

15000زكريا عوض خليف بني خلف متقاعد1/وكيل4825269893

15000احمد علي احمد جوابره متقاعد1/وكيل4826269894

15000محمد بهجت عزام الرفاعي متقاعد1/وكيل4827269902

15000فارس خالد محمد الرفاعي متقاعد1/وكيل4828269903

15000ياسر علي سلمان الدروبي متقاعد1/وكيل4829269905

15000عاطف سليمان نصر ابو دلبوح متقاعد1/وكيل4830269909

15000رائد شعبان علي الخرابشه متقاعد1/وكيل4831269910

15000عدنان محمد بركات الزواهره متقاعد1/وكيل4832269912

15000وليد يوسف احمد خويوش متقاعد1/وكيل4833269915

15000بهاء الدين سعد حسن العمري متقاعد1/وكيل4834269918

15000عطا عايد خلف الشرعه متقاعد1/وكيل4835269921

15000خالد عوده عقله ارحيبه متقاعد1/وكيل4836269923

15000رائد سليمان سامي ابو سرايا متقاعد1/وكيل4837269924

15000محمود محمد الهزاع الصمادي متقاعد1/وكيل4838269925

15000طالل سويلم خلف الرواشده متقاعد1/وكيل4839269928

15000خلدون محمد عبدالقادر المهانوه متقاعد1/وكيل4840269929

15000راشد محمد راشد الخراعله متقاعد1/وكيل4841270232

15000احمد محمد موسى القرعان متقاعد1/وكيل4842270235

15000محمد عبدالكريم حسن الذنيبات متقاعد1/وكيل4843270236

15000فراس نايف حسين الدويكات متقاعد1/وكيل4844270237

15000رضوان جدعان علي الجراح متقاعد1/وكيل4845270238

15000محمد عمر خليل الرماضنه متقاعد1/وكيل4846270240

15000عبدهللا عل يابراهيم الجراح متقاعد1/وكيل4847270242

15000شاكر محمد علي الرفاعي متقاعد1/وكيل4848270243

15000زاهر محمد حسين الزعارير متقاعد1/وكيل4849270246

15000توفيق احمد عبدالحميد الحياري متقاعد1/وكيل4850270247

15000حسين محمود موسى القيسى متقاعد1/وكيل4851270250

15000عماد فالح حسين الصبح متقاعد1/وكيل4852270252



15000طالل احمد عاصي العسولي متقاعد1/وكيل4853270257

15000فالح علي محمد خريسات متقاعد1/وكيل4854270259

15000حمزه خالد موسى عبيدات متقاعد1/وكيل4855270260

15000عصام فرحان عبدهللا الجراح متقاعد1/وكيل4856270262

15000عمر صايل نويفع الغويري متقاعد1/وكيل4857270269

15000علي سالم سالمه الخضيرات متقاعد1/وكيل4858270270

15000حمدان مسلم حمدان ابو فالحه متقاعد1/وكيل4859270272

15000محمد علي عبدالهادي الرواشده متقاعد1/وكيل4860270274

15000خالد علي جدوع المزايده متقاعد1/وكيل4861270278

15000شاكر موسى فرحان مقدادي متقاعد1/وكيل4862270283

15000قاسم محمد علي قاسم متقاعد1/وكيل4863270284

15000خلدون احمد محمود بني سالمه متقاعد1/وكيل4864270286

15000جودت دحيالن خلف المجالي متقاعد1/وكيل4865270290

15000فراس خليل ثلجي الرفاعي متقاعد1/وكيل4866270291

15000مالك عطيوي كامل المعابره متقاعد1/وكيل4867270312

15000خالد نايف محمد المومني متقاعد1/وكيل4868270314

15000طارق نواف احمد المومني متقاعد1/وكيل4869270315

15000عواد علي نويران الدعجه متقاعد1/وكيل4870270316

15000هيثم توفيق سالم شديفات متقاعد1/وكيل4871270323

15000عامر محمد يوسف المصاروه متقاعد1/وكيل4872270325

15000حابس محمد مفلح القعايده متقاعد1/وكيل4873270326

15000محمد كريم عبدالنبي الدويكات متقاعد1/وكيل4874270328

15000جهاد عبدالرزاق عمر الهويمل متقاعد1/وكيل4875270329

15000عبدالرؤوف محمود حسين البكار متقاعد1/وكيل4876270331

15000صفوان ياسين مناور شطناوي متقاعد1/وكيل4877270332

15000احمد عيسى محمد الزعبي متقاعد1/وكيل4878270333

15000محمود راضي احمد احمد متقاعد1/وكيل4879270338

15000محمد حسين سليم هديب متقاعد1/وكيل4880270353

15000رائد مصطفى محمد الصغير متقاعد1/وكيل4881270354

15000عبدالرحمن محيسن علي الزيود متقاعد1/وكيل4882270359

15000سلطان رافع فالح الهواري متقاعد1/وكيل4883270360

15000عماد محمد ابراهيم احمد متقاعد1/وكيل4884270362

15000حسين قسيم محمد العمرات متقاعد1/وكيل4885270363

15000نجيب رزق محسن بني هاني متقاعد1/وكيل4886270373

15000عبدالمنعم محمود محمد خاليله متقاعد1/وكيل4887270377

15000عطاهللا احمد قاسم علي متقاعد1/وكيل4888270386

15000يونس حسن مثني عبدالهادي متقاعد1/وكيل4889270388

15000عبدهللا جالل محمد المساعيد متقاعد1/وكيل4890270392

15000جمال محمد احمد القرعان متقاعد1/وكيل4891270397

15000ايمن سالم سليم البالونه متقاعد1/وكيل4892270398

15000رياض احمدخلف المشاقبه متقاعد1/وكيل4893270400

15000سليمان معذي مفلح الحامد متقاعد1/وكيل4894270402

15000يمن مصطفى علي ابوعنزه متقاعد1/وكيل4895270407

15000علي احمد علي بني عامر متقاعد1/وكيل4896270408

15000منصور محمود سالم بني خالد متقاعد1/وكيل4897270409



15000احمد موسى سلمان الجعارات متقاعد1/وكيل4898270415

15000محمد سالم مفلح الخوالده متقاعد1/وكيل4899270420

15000نايف كساب فالح الخوالده متقاعد1/وكيل4900270423

15000محمد عقله محمد المومني متقاعد1/وكيل4901270425

15000محمد احمد عبد الحميد عياصره متقاعد1/وكيل4902270427

15000معتصم عبدالكريم مفلح القراله متقاعد1/وكيل4903270429

15000ابراهيم محمد عبدهللا التميمي متقاعد1/وكيل4904270431

15000حسين عبدالحافظ عيسى عليان متقاعد1/وكيل4905270438

15000توفيق سليمان ناصر الهواوشه متقاعد1/وكيل4906270442

15000عبدهللا صامد مرزوق القالب متقاعد1/وكيل4907270445

15000نايف صالح عبود المشاقبه متقاعد1/وكيل4908270446

15000فائق بديع منصور عبيدات متقاعد1/وكيل4909270448

15000عبدالباسط صبحي احمد السليحات متقاعد1/وكيل4910270452

15000عمر خلف سليمان الثوابيه متقاعد1/وكيل4911270453

15000كامل محمد عايد السرحان متقاعد1/وكيل4912270458

15000ماهر جميل محمد المناصير متقاعد1/وكيل4913270459

15000طالل عناد عبدالمطلب العكايله متقاعد1/وكيل4914270461

15000سالم سالم سالم المواجده متقاعد1/وكيل4915270462

15000عماد خالد عواد السليحات متقاعد1/وكيل4916270465

15000علي اكريم مسلم المواجده متقاعد1/وكيل4917270471

15000محمد نصري محمد ابو صهيون متقاعد1/وكيل4918270474

15000علي احمد سليم الطوالبه متقاعد1/وكيل4919270475

15000فايز صالح عبود المشاقبه متقاعد1/وكيل4920270476

15000فراس عبده سليمان العالونه متقاعد1/وكيل4921270477

15000احمد محمود محمد جراروه متقاعد1/وكيل4922270478

15000منور سالم يوسف الشمايله متقاعد1/وكيل4923270479

15000اسامه مشرف الرضوان القرعان متقاعد1/وكيل4924270481

15000بركات عبدالحافظ اسماعيل الزواهره متقاعد1/وكيل4925270483

15000سالمه عوض خميس الحصان متقاعد1/وكيل4926270487

15000احمد زايد احمد بني عامر متقاعد1/وكيل4927270489

15000احمد عبدالكريم مطلق الفقير متقاعد1/وكيل4928270491

15000ابراهيم حكمت ضيف هللا الصغيرين متقاعد1/وكيل4929270492

15000رياض غازي ذيب القرعان متقاعد1/وكيل4930270493

15000عمر احمد عكاشه القرعان متقاعد1/وكيل4931270494

15000عيد عبدالرزاق احمد النوفل متقاعد1/وكيل4932270496

15000رمزي عوده احمد الحوري متقاعد1/وكيل4933270503

15000محمود مصلح محمد ربابعه متقاعد1/وكيل4934270504

15000موسى محمد احمد الحوري متقاعد1/وكيل4935270505

15000محمد عوده سعدون العقيل متقاعد1/وكيل4936270507

15000زهير سعد بركات بلص متقاعد1/وكيل4937270512

15000ناجي محمد ناجي العمري متقاعد1/وكيل4938270517

15000زعيم محمد احمد كساسبه متقاعد1/وكيل4939270518

15000احمد محمد عبدهللا عبدالرحيم متقاعد1/وكيل4940270522

15000حسين قاسم محمد الضمان متقاعد1/وكيل4941270523

15000سليمان مكيد رفيفه الخوالده متقاعد1/وكيل4942270525



15000امجد خالد احمد المجالي متقاعد1/وكيل4943270532

15000اكثم عطاهللا احمد البطوش متقاعد1/وكيل4944270535

15000موفق فالح سليمان مشاقبه متقاعد1/وكيل4945270537

15000علي احمد محمد كناكري متقاعد1/وكيل4946270540

15000عماد ابراهيم محمد الخضيرات متقاعد1/وكيل4947270543

15000بكر محمد بشير الخوالده متقاعد1/وكيل4948270544

15000سفيان احمد عبدالرحيم بني عمر متقاعد1/وكيل4949270546

15000احمد داهود خطار شطناوي متقاعد1/وكيل4950270547

15000رياض محمد علي الدعجه متقاعد1/وكيل4951270551

15000حربي سالم عيد المراعيه متقاعد1/وكيل4952270555

15000وصفي محمد عبدالمحسن رواشده متقاعد1/وكيل4953270556

15000توفيق طه مسلم الدبايبه متقاعد1/وكيل4954270560

15000احمد سعيد احمد الصبح متقاعد1/وكيل4955270561

15000عبدالعزيز عطا خلف العيسى متقاعد1/وكيل4956270563

15000نهار علي سالم الخطيب متقاعد1/وكيل4957270564

15000زيدان غانم محمج الياسين متقاعد1/وكيل4958270568

15000امجد علي محمود الحمد متقاعد1/وكيل4959270570

15000محمد اسماعيل عمر الشرمان متقاعد1/وكيل4960270572

15000مخلص قاسم محمد الشرمان متقاعد1/وكيل4961270584

15000بسام امين صالح الجراح متقاعد1/وكيل4962270587

15000رائد عبدهللا محمد الرياشي متقاعد1/وكيل4963270588

15000فايز طالب رومي الشهاب متقاعد1/وكيل4964270589

15000نبيل بكر محمود عبدهللا متقاعد1/وكيل4965270590

15000حسين محمود عارف الخطيب متقاعد1/وكيل4966270593

15000عثمان احمد عبدهللا دويكات متقاعد1/وكيل4967270594

15000محمد احمد ايوب الزغول متقاعد1/وكيل4968270596

15000مازن ضيف هللا موسى الدبوبي متقاعد1/وكيل4969270599

15000شاكر محمد السمرين الجويعد متقاعد1/وكيل4970270602

15000احمد خليفه احمد الدهون متقاعد1/وكيل4971270605

15000يوسف محمد فالح بني الدومي متقاعد1/وكيل4972270610

15000عادل سليمان سالمه القراله متقاعد1/وكيل4973270615

15000عصام ناصر محمود بني ياسين متقاعد1/وكيل4974270619

15000خالد سليمان عبدهللا الحتامله متقاعد1/وكيل4975270621

15000رزق هللا سلمان عبدهللا مشاقبه متقاعد1/وكيل4976270631

15000سليمان حسين خليل الزريقي متقاعد1/وكيل4977270638

15000عبدالسالم سالم عبد ابو غنمي متقاعد1/وكيل4978270640

15000عبدهللا خليل عليان المشاقبه متقاعد1/وكيل4979270642

15000خالد مسلم ارحيل السحيم متقاعد1/وكيل4980270645

15000فؤاد محمد حسن بني سعيد متقاعد1/وكيل4981270648

15000صالح سامي صالح بني حمد متقاعد1/وكيل4982270652

15000محمودابراهيم نعمان البراهمه متقاعد1/وكيل4983270654

15000احمد عبدالقادر محمود بني فياض متقاعد1/وكيل4984270660

15000ضرار فايز عبدهللا عالونه متقاعد1/وكيل4985270662

15000نايف محمود حمدان الزواهره متقاعد1/وكيل4986270663

15000محمد ابراهيم احمد الظواهره متقاعد1/وكيل4987270664



15000وليد عبدالرحيم علي الحوراني متقاعد1/وكيل4988270668

15000رابعه اجريد ابراهيم النوايسه متقاعد1/وكيل4989270670

15000محمود مسعد علي النعيمات متقاعد1/وكيل4990270675

15000محمد علي راشد المومني متقاعد1/وكيل4991270679

15000اسماعيل هايل محمد عقله متقاعد1/وكيل4992270680

15000محمد صايل علي كراسنه متقاعد1/وكيل4993270691

15000عماد احمد عبدهللا ابو الهيجاء متقاعد1/وكيل4994270692

15000هشام مفلح هاشم الجمعان متقاعد1/وكيل4995270698

15000باسل نويران نهار النعيمات متقاعد1/وكيل4996270699

15000محمد علي ساري الشرمان متقاعد1/وكيل4997270701

15000صقر سعد سليمان المومني متقاعد1/وكيل4998270702

15000عامر لطفي عوده هللا النجادات متقاعد1/وكيل4999270705

15000عاطف صالح عبد مطالقه متقاعد1/وكيل5000270707

15000عبدالكريم صالح عبدالكريم الفقهاء متقاعد1/وكيل5001270711

15000ابراهيم عبد خليل الديات متقاعد1/وكيل5002270713

15000علي ابراهيم علي دويكات متقاعد1/وكيل5003270715

15000اسامه ابراهيم محمد المسلماني متقاعد1/وكيل5004270731

15000حسن مبارك سعيد المحارمه متقاعد1/وكيل5005270733

15000اشرف محمد محيميد حامد متقاعد1/وكيل5006270736

15000عبد فرحان مرزوق العليمات متقاعد1/وكيل5007270737

15000علي عبدالرحمن كريم المغير متقاعد1/وكيل5008270739

15000ابراهيم بركات عارف الجعفري متقاعد1/وكيل5009270741

15000احمد عوض محمد زعارير متقاعد1/وكيل5010270745

15000محمود يوسف محمد الجراروه متقاعد1/وكيل5011270746

15000محمد علي خلف ملكاوي متقاعد1/وكيل5012270750

15000محمد عبدالجواد محمد النجادات متقاعد1/وكيل5013270751

15000محمد فواز محمد الصالح متقاعد1/وكيل5014270757

15000باسل محمد خلف مقدادي متقاعد1/وكيل5015270759

15000احمد محمد رجاء العموش متقاعد1/وكيل5016270762

15000سالم علي بدران نصر هللا متقاعد1/وكيل5017270764

15000حسين احمد عطيه ابو حصوه متقاعد1/وكيل5018270766

15000احمد عزات حسين الخوالده متقاعد1/وكيل5019270773

15000محمد يوسف كريم المناعسه متقاعد1/وكيل5020270777

15000ياسر عبدالحفيظ شنوان البكار متقاعد1/وكيل5021270778

15000جهاد ياسين عبدهللا البدارين متقاعد1/وكيل5022270783

15000خالد طالب فهد العوده متقاعد1/وكيل5023270784

15000عاهد محمود يوسف الشناق متقاعد1/وكيل5024270785

15000احمد عوده سليمان الحراحشه متقاعد1/وكيل5025270787

15000تيسير موسى صايل العموش متقاعد1/وكيل5026270788

15000موسى علي موسى الصرايره متقاعد1/وكيل5027270789

15000عوض عبد مصطفى الريان متقاعد1/وكيل5028270790

15000مالك يونس رضوان الصوالحه متقاعد1/وكيل5029270793

15000نضال ماجد همالن الجرابعه متقاعد1/وكيل5030270798

15000سامح يوسف عبد الثوابيه متقاعد1/وكيل5031270799

15000اياد محمد احمد الطراونه متقاعد1/وكيل5032270801



15000محمد زايد محمد عكور متقاعد1/وكيل5033270803

15000عزت يوسف عوض عبابنه متقاعد1/وكيل5034270805

15000صالح سليمان علي عليمات متقاعد1/وكيل5035270807

15000عبدهللا صبحي سالم بني صخر متقاعد1/وكيل5036270809

15000فخري محمد عبدالحيفظ الفالح متقاعد1/وكيل5037270810

15000عمران عوض علي بني ملحم متقاعد1/وكيل5038270811

15000محمود حسن احمد قواقنه متقاعد1/وكيل5039270812

15000مصطفى حسن عمر الملكاوي متقاعد1/وكيل5040270813

15000خالد محمد ابراهيم غريز متقاعد1/وكيل5041270814

15000فراس محمد عبدالمحسن الخاليله متقاعد1/وكيل5042270815

15000عدنان محمد مفضي الغانم متقاعد1/وكيل5043270816

15000احمد خالد ابراهيم القطاونه متقاعد1/وكيل5044270818

15000عبدالكريم عبدهللا حسن خريسات متقاعد1/وكيل5045270819

15000وهبي محمد ابراهيم الزواهره متقاعد1/وكيل5046270822

15000زياد عبدالحافظ عبدالرحيم ابو رمان متقاعد1/وكيل5047270824

15000محمد احمد فيصل الشبول متقاعد1/وكيل5048270825

15000نايل محمود سالمه القراله متقاعد1/وكيل5049270826

15000جالل علي محمود الدغيمات متقاعد1/وكيل5050270829

15000عبدالحليم جميل اكريم السعايده متقاعد1/وكيل5051270833

15000سليمان شاكر سالم الرمامنه متقاعد1/وكيل5052270835

15000عماد عارف سليمان العوده متقاعد1/وكيل5053270836

15000خالد محمد فايز بطاينه متقاعد1/وكيل5054270839

15000بسام عبدالكريم محمد بني ياسين متقاعد1/وكيل5055270843

15000عقله خلف عليان السرديه متقاعد1/وكيل5056270850

15000عواد عبدالرحيم عواد الخاليله متقاعد1/وكيل5057270851

15000محمد عبدالرزاق راشد الزيود متقاعد1/وكيل5058270852

15000محمد رزق ابراهيم عودات متقاعد1/وكيل5059270853

15000جهاد محمود محمد الفقيه متقاعد1/وكيل5060270854

15000خالد عمر سليمان داليكه متقاعد1/وكيل5061270856

15000ابراهيم سالم طخشون عالونه متقاعد1/وكيل5062270857

15000محمد احمد خالد مقدادي متقاعد1/وكيل5063270858

15000محمد سلمان احمد الفقيه متقاعد1/وكيل5064270860

15000محمود جادهللا احمد الحموري متقاعد1/وكيل5065270869

15000حسين عقله بادي قصاص متقاعد1/وكيل5066270874

15000احمد مصطفى مصطفى بني سعيد متقاعد1/وكيل5067270880

15000خالد خلف الحمود المخاترة متقاعد1/وكيل5068270884

15000خالد محمد مفلح الصوالح متقاعد1/وكيل5069270886

15000انور احمد سالمه القزاقزه متقاعد1/وكيل5070270888

15000نايف نواف عبدهللا عبيدات متقاعد1/وكيل5071270890

15000كفاح حسن شحاده شواشره متقاعد1/وكيل5072270893

15000جهاد محمد عبدالقادر فوارس متقاعد1/وكيل5073270895

15000حسن محمد عبدهللا الخوالده متقاعد1/وكيل5074270898

15000معن ابراهيم اسماعيل الشمايله متقاعد1/وكيل5075270900

15000طالل مفلح عقله حمدون متقاعد1/وكيل5076270902

15000مطيع توفيق محمد الشحروري متقاعد1/وكيل5077270904



15000احمد مصطفى حمدان مقابله متقاعد1/وكيل5078270906

15000قتيبه احمد طالل الذيب متقاعد1/وكيل5079270915

15000عمر محمود عواد النصاصره متقاعد1/وكيل5080270919

15000محمد عبدالهدي حمدان الداالبيح متقاعد1/وكيل5081270920

15000فارس عبدالرحمن محمد الدهون متقاعد1/وكيل5082270921

15000خالد هالل محمود ابو حشيش متقاعد1/وكيل5083270924

15000بسام يوسف يعقوب القرعان متقاعد1/وكيل5084270926

15000مثقال فايز دوجان كناني متقاعد1/وكيل5085270927

15000بسام سليمان هالل الساليطه متقاعد1/وكيل5086270930

15000جهاد محمود محمد الهوامله متقاعد1/وكيل5087270931

15000رائد يحيى علي عنيزان متقاعد1/وكيل5088270934

15000صالح عوده سليم العصيفير متقاعد1/وكيل5089270938

15000حامد محمود رشيد عبابنه متقاعد1/وكيل5090270942

15000رائد عمر عبدهللا الثويران متقاعد1/وكيل5091270948

15000سلمان محمد وهيدان الدهام متقاعد1/وكيل5092270950

15000محمد علي جويعد الدهام متقاعد1/وكيل5093270953

15000محمد سالم علي الزقيلي متقاعد1/وكيل5094270954

15000راضي عبدهللا احمد محمد متقاعد1/وكيل5095270957

15000ناصر سليمان ناصر السعيدين متقاعد1/وكيل5096270960

15000وليد سالم عيسى اليحيى متقاعد1/وكيل5097270968

15000فليح ذيب فليح العظامات متقاعد1/وكيل5098270970

15000محمد عبدالحافظ فاضل الجماليه متقاعد1/وكيل5099270973

15000عبدالمنعم محمود عبدهللا الشخيبي متقاعد1/وكيل5100270974

15000مشوح ذيب علي حوراني متقاعد1/وكيل5101270975

15000نسيم محمد عارف الداربسه متقاعد1/وكيل5102270976

15000انس موسى عبدالعزيز مومني متقاعد1/وكيل5103270981

15000جهاد ضيف هللا عمار الشاوي متقاعد1/وكيل5104270982

15000ناصر طلب سليم طناش متقاعد1/وكيل5105270988

15000ابراهيم فوزي سليم صبيحات متقاعد1/وكيل5106270990

15000نضال حمد موسى بني ارشيد متقاعد1/وكيل5107270993

15000محمد فاح سالم الدراوشه متقاعد1/وكيل5108270995

15000خالد محمد سليمان رواشده متقاعد1/وكيل5109270997

15000محمود علي فهد قوقزه متقاعد1/وكيل5110270998

15000بالل عادل محمد الحمزات متقاعد1/وكيل5111271004

15000فواز عساف مرعي السرحان متقاعد1/وكيل5112271005

15000محمد عمر محمد الكيالني متقاعد1/وكيل5113271007

15000ايمن جاسر عبدالحميد الشنيقات متقاعد1/وكيل5114271009

15000محارب محمد معاشي الجمعان متقاعد1/وكيل5115271013

15000هاني قاسم صالح حالوي متقاعد1/وكيل5116271015

15000محمد علي محمد اليعاقبه متقاعد1/وكيل5117271016

15000احمد خلف ابنيه الخرشه متقاعد1/وكيل5118271019

15000خالد عمر محمود الحمد متقاعد1/وكيل5119271038

15000خالد عبدالنبي علي الجراح متقاعد1/وكيل5120271039

15000فالح احمد فالح الشلول متقاعد1/وكيل5121271041

15000مصطفى علي مفلح الخوالده متقاعد1/وكيل5122271043



15000معن عابد فياض الدبوبي متقاعد1/وكيل5123271044

15000يوسف عبدهللا السعد الثوابيه متقاعد1/وكيل5124271047

15000ضامن مناور علي الغنانيم متقاعد1/وكيل5125271049

15000هيثم يعقوب فرح ابو جوده متقاعد1/وكيل5126271050

15000زاهي ناصر محمود الغنانيم متقاعد1/وكيل5127271052

15000هشام هارون ابراهيم الجبارات متقاعد1/وكيل5128271056

15000خالد احمد محمد بني عطا متقاعد1/وكيل5129271057

15000ايمن فايز طايل الضمور متقاعد1/وكيل5130271058

15000عبدالقادر احمد يوسف زيوت متقاعد1/وكيل5131271072

15000محمد عقله مفلح العدوان متقاعد1/وكيل5132271074

15000عدنان محمود طالل حمادنه متقاعد1/وكيل5133271075

15000ايمن فخري علي بني هاني متقاعد1/وكيل5134271082

15000معن طاهر محمود العمري متقاعد1/وكيل5135271084

15000زيد حسين علي الزعبي متقاعد1/وكيل5136271098

15000عبداله عياده فارس الخوالده متقاعد1/وكيل5137271107

15000هيثم تيسير جالل بدارنه متقاعد1/وكيل5138271111

15000محمد عبدهللا عايد الجندي متقاعد1/وكيل5139271114

15000محمد فرحان محمد الشرعه متقاعد1/وكيل5140271115

15000ابراهيم محمد المصلح السليم متقاعد1/وكيل5141271118

15000فراس عطا برجس البريزات متقاعد1/وكيل5142271119

15000بسام محمد عبدهللا البيايضه متقاعد1/وكيل5143271120

15000جازي محمود عبدالرحيم بني هاني متقاعد1/وكيل5144271122

15000نزمي صالح احمد ابو عدل متقاعد1/وكيل5145271129

15000عصام سالمه سليمان القراله متقاعد1/وكيل5146271134

15000ارشيد حمد ارشيد العزي متقاعد1/وكيل5147271137

15000جعفر علي يوسف كساسبه متقاعد1/وكيل5148271141

15000رائد علي محمد مستريحي متقاعد1/وكيل5149271151

15000يوسف صالح رضوان الشطي متقاعد1/وكيل5150271155

15000ياسين علي محمود الزعبي متقاعد1/وكيل5151271161

15000محمد شحاده مصطفى بشارات متقاعد1/وكيل5152271162

15000علي محمد سليمان مفرج متقاعد1/وكيل5153271165

15000محمد هارون خليل المشاعله متقاعد1/وكيل5154271166

15000شافي مرزوق عمار الشاوي متقاعد1/وكيل5155271169

15000غالب طالع عوض الجدايه متقاعد1/وكيل5156271172

15000هيثم سالم عبد خطايبه متقاعد1/وكيل5157271175

15000نايل خالد حميدان السواعير متقاعد1/وكيل5158271176

15000صالح محمود صالح الصمادي متقاعد1/وكيل5159271181

15000جمال فارس يوسف الكفاوين متقاعد1/وكيل5160271183

15000محمد علي عوض قضاه متقاعد1/وكيل5161271185

15000احمد عقله احمد الذيب متقاعد1/وكيل5162271193

15000محمود احمد جابر نمران متقاعد1/وكيل5163271198

15000زياد خالد علي النواسيه متقاعد1/وكيل5164271204

15000عاطف دخيل عايد الحيصه متقاعد1/وكيل5165271211

15000عاطف محمود علي الخاليله متقاعد1/وكيل5166271212

15000اسامه محمد عبدالرزاق ابو غنزه متقاعد1/وكيل5167271213



15000عبدالعزيز علي احمد درادكه متقاعد1/وكيل5168271215

15000عبد هللا محمد عبد هللا المناصير متقاعد1/وكيل5169271221

15000نواف محمود فالح العزام متقاعد1/وكيل5170271222

15000مصطفى امين مصطفى بني موسى متقاعد1/وكيل5171271225

15000وصفي عثمان عبد الفالح بني هاني متقاعد1/وكيل5172271231

15000باسم سليمان يوسف الشريده متقاعد1/وكيل5173271233

15000احمد يحيى ذياب الدبيس متقاعد1/وكيل5174271237

15000عاصم عبدهللا سليمان الشرمان متقاعد1/وكيل5175271238

15000فايز محمد فليح  غنام متقاعد1/وكيل5176271243

15000طالل ايوب عبداللطيف الحسين متقاعد1/وكيل5177271244

15000الياس محمد عبدالكريم العقاربه متقاعد1/وكيل5178271245

15000نادر طالل مصطفى متقاعد1/وكيل5179271247

15000محمد مصطفى علي القضاه متقاعد1/وكيل5180271248

15000غالب محمود محمد صندوقه متقاعد1/وكيل5181271249

15000نايف يوسف سليم الزيدانيين متقاعد1/وكيل5182271252

15000هايل خالد حميدان السواعير متقاعد1/وكيل5183271256

15000محمد احمد مفلح القضاه متقاعد1/وكيل5184271257

15000احمد سليمان احمد القرعان متقاعد1/وكيل5185271259

15000خالد سليم عبدالقادر مقابله متقاعد1/وكيل5186271261

15000احمد هوشان عبدالكريم السواعير متقاعد1/وكيل5187271262

15000فواد عوض علي محامده متقاعد1/وكيل5188271265

15000عبدالسالم فايز سليمان بني عيسى متقاعد1/وكيل5189271266

15000علي عبدالمهدي عواد البكار متقاعد1/وكيل5190271267

15000سليمان عبدالكريم علي الطوره متقاعد1/وكيل5191271272

15000فواد علي سليمان البطران متقاعد1/وكيل5192271273

15000عبدهللا محمود سالم بكار متقاعد1/وكيل5193271275

15000عادل شهاب محمد شهاب متقاعد1/وكيل5194271277

15000محمد يحيى ابراهيم يعاقبه متقاعد1/وكيل5195271278

15000حابس مصطفى احمد العنانبه متقاعد1/وكيل5196271286

15000عبدالجليل عيد سالمه القراله متقاعد1/وكيل5197271290

15000خلدون محمد حرب متقاعد1/وكيل5198271291

15000عارف محمد محمود الصمادي متقاعد1/وكيل5199271295

15000امين علي سليم الشوره متقاعد1/وكيل5200271297

15000علي احمد حسن العفيف متقاعد1/وكيل5201271298

15000عبدهللا محمود عليان الخوالده متقاعد1/وكيل5202271299

15000خالد حمد صالح الفوارسه متقاعد1/وكيل5203271301

15000صقر خلف سعد الياصجين متقاعد1/وكيل5204271302

15000محمد علي محمود بني عطا متقاعد1/وكيل5205271303

15000محمد خالد محمد الحوري متقاعد1/وكيل5206271304

15000فايز عقيل عقيل القضاه متقاعد1/وكيل5207271308

15000عمر عمران احمد رشايده متقاعد1/وكيل5208271312

15000عمر عبدالمجيد محمد خرابشه متقاعد1/وكيل5209271313

15000رافع خالد محمود عبيدات متقاعد1/وكيل5210271314

15000علي سليمان عطا هللا الصرايره متقاعد1/وكيل5211271316

15000نضار عبدهللا محمود السمارنه متقاعد1/وكيل5212271317



15000حازم ابراهيم احمد الخلوف متقاعد1/وكيل5213271318

15000صالح محمد عواد الترتوري متقاعد1/وكيل5214271320

15000باسم فواز نعمان العمري متقاعد1/وكيل5215271322

15000محمد ناصر احمد الدالبيح متقاعد1/وكيل5216271325

15000حسن محمود قاسم الشباطات متقاعد1/وكيل5217271330

15000احمد محمود محمد المرابحه متقاعد1/وكيل5218271332

15000ابراهيم امين اسماعيل الصمادي متقاعد1/وكيل5219271335

15000محمد سفاح الفي سليم متقاعد1/وكيل5220271336

15000يوسف سلطي عبد قويسم متقاعد1/وكيل5221271337

15000اياد عبدالمجيد احمد فريحات متقاعد1/وكيل5222271341

15000وليد محمد يوسف كساسبه متقاعد1/وكيل5223271346

15000نصار مقبل غافل السميرات متقاعد1/وكيل5224271348

15000ايمن اكريم فالح النوايسه متقاعد1/وكيل5225271349

15000امين عبدالرحيم احمد الشرادقه متقاعد1/وكيل5226271350

15000حسين احمد احمد التل متقاعد1/وكيل5227271351

15000علي محمد محمود الشديفات متقاعد1/وكيل5228271352

15000حاتم محمد هدي ياسين الخضيرات متقاعد1/وكيل5229271353

15000محمود يوسف عبدالنبي الثوابيه متقاعد1/وكيل5230271357

15000علي ضيف هللا عبدالرحمن الحوراني متقاعد1/وكيل5231271362

15000اسامه عليان فندي العزام متقاعد1/وكيل5232271363

15000مشعل عبد العزيز عبد القادر القطيش متقاعد1/وكيل5233271368

15000احمد علي احمد عبيدات متقاعد1/وكيل5234271372

15000اسامه حسين محمد النوفل متقاعد1/وكيل5235271375

15000عبدالباسط  محمد حسن الزقيبه متقاعد1/وكيل5236271379

15000عصام مصطفى يوسف قعايمه متقاعد1/وكيل5237271387

15000ايمن محمد احمد الجبالي متقاعد1/وكيل5238271391

15000نبيل جمال اديب الشقوري متقاعد1/وكيل5239271394

15000ياسر علي عباس الخلوف متقاعد1/وكيل5240271395

15000امجد فوزي عيسى طالفحه متقاعد1/وكيل5241271397

15000حسام تركي عيسى الطالفحه متقاعد1/وكيل5242271398

15000خالد خلف سليمان منها متقاعد1/وكيل5243271400

15000ساطي موسى عبدهللا السليمات متقاعد1/وكيل5244271401

15000علي محمد مطلق الزوايده متقاعد1/وكيل5245271405

15000سمير حسن اسماعيل اسماعيل متقاعد1/وكيل5246271410

15000محمد سليمان فريح العنانزه متقاعد1/وكيل5247271416

15000عمر محمد سليمان ربابعه متقاعد1/وكيل5248271418

15000عبد محمد عبدهللا قواقنه متقاعد1/وكيل5249271423

15000جواد عوض خلف ابو عاشور متقاعد1/وكيل5250271429

15000جمعه عبدالرحمن ابراهيم البراهمه متقاعد1/وكيل5251271433

15000حسين ابراهيم عيد الشعيبات متقاعد1/وكيل5252271434

15000علي قسيم علي عبدالعزيز متقاعد1/وكيل5253271437

15000وليد سعيد عيسى القرعان متقاعد1/وكيل5254271440

15000محمود محمد محمود بني يونس متقاعد1/وكيل5255271443

15000فواز يحيى خشمان السفاسفه المزايده متقاعد1/وكيل5256271444

15000محمد العيط متعب السرحان متقاعد1/وكيل5257271446



15000عوده صالح خلف الخوالده متقاعد1/وكيل5258271450

15000هاني قضقاض عيد السرحان متقاعد1/وكيل5259271455

15000جمال عباس محمد البشتاوي متقاعد1/وكيل5260271457

15000عبدهللا محمد يوسف ابودلبوح متقاعد1/وكيل5261271462

15000طارق رومي محمود اللطايفه متقاعد1/وكيل5262271463

15000عبدهللا غالب محمد الزعبي متقاعد1/وكيل5263271464

15000عمر كساب عياده الشرفات متقاعد1/وكيل5264271471

15000نصر سعد عبد هللا المناصير متقاعد1/وكيل5265271481

15000احمد محمود سالم بكار متقاعد1/وكيل5266271482

15000بشير مصلح ذيب الشرمان متقاعد1/وكيل5267271491

15000جمال احمد فالح المقابله متقاعد1/وكيل5268271493

15000محمود محمد علي عثامنه متقاعد1/وكيل5269271495

15000احمد يوسف محمد بني عامر متقاعد1/وكيل5270271503

15000سامي محمد مفلح البدارين متقاعد1/وكيل5271271504

15000محمد عبدالمجيد احمد بني عامر متقاعد1/وكيل5272271507

15000نضال احمد محمد الخصبه متقاعد1/وكيل5273271512

15000سامح خلف سالم الطراونه متقاعد1/وكيل5274271514

15000نعيم محمد مرشد المومني متقاعد1/وكيل5275271515

15000محمد محمود محمد نجادات متقاعد1/وكيل5276271516

15000سامح علي ابراهيم اللصماصمه متقاعد1/وكيل5277271518

15000فايز حسن عبدالمهدي الغانم متقاعد1/وكيل5278271529

15000خالد سليمان محمد الدعجه متقاعد1/وكيل5279271530

15000عبدالمعي محمد سالم الخليفات متقاعد1/وكيل5280271531

15000فايز سالم حمد الكعابنه متقاعد1/وكيل5281271532

15000ابراهيم محمد عوض الكعابنه متقاعد1/وكيل5282271533

15000حسان سليم ابراهيم الطبور متقاعد1/وكيل5283271541

15000موفق فهد شراري حامد متقاعد1/وكيل5284271544

15000بسام محمد عبدالقادر بني مفرج متقاعد1/وكيل5285271545

15000رائد فتحي عبدهللا بني راضي متقاعد1/وكيل5286271551

15000اياد محمد خلف خاليله متقاعد1/وكيل5287271552

15000علي محمد علي عبد الكريم ابو رمان متقاعد1/وكيل5288271555

15000محمد سالم عيد المساعفه متقاعد1/وكيل5289271556

15000لوي احمد خلف عبيدات متقاعد1/وكيل5290271560

15000علي سالم طالب الدالبيح متقاعد1/وكيل5291271564

15000هايل عناد خلف النعيمات متقاعد1/وكيل5292271566

15000نواف خليفه ناصر العليمات متقاعد1/وكيل5293271569

15000نبيل احمد نصار السليمان متقاعد1/وكيل5294271570

15000اياد محمود محمد بني ياسين متقاعد1/وكيل5295271573

15000خالد احمد مصطفى البردويل متقاعد1/وكيل5296271574

15000رضوان ممدوح عوده الفواعير متقاعد1/وكيل5297271575

15000جمال سليم احمد ياسين متقاعد1/وكيل5298271578

15000محمد جميل موسى القضاه متقاعد1/وكيل5299271579

15000عبدالمجيد مطر عبدهللا الجمال متقاعد1/وكيل5300271581

15000علي عيد سالم الفقهاء متقاعد1/وكيل5301271584

15000محمود فالح عايد الدغيمات متقاعد1/وكيل5302271589



15000محمود سليمان خلف القضاه متقاعد1/وكيل5303271592

15000مطلق سلمان خليل الرفوع متقاعد1/وكيل5304271593

15000حمد حمدان يوسف الرياحنه متقاعد1/وكيل5305271594

15000خالد علي عطيه ملحم متقاعد1/وكيل5306271596

15000طارق محمد عبدهللا الحوارنه متقاعد1/وكيل5307271598

15000كايد حسين خليقه الختالين متقاعد1/وكيل5308271599

15000باسم محمد عبدالصمد المساعفه متقاعد1/وكيل5309271601

15000انس عوض يوسف الشبول متقاعد1/وكيل5310271602

15000يحيى محمد عبدهللا صباحين متقاعد1/وكيل5311271606

15000محمد عبداللطيف عيسى الخاليله متقاعد1/وكيل5312271607

15000موفق قاسم محمد القضاه متقاعد1/وكيل5313271620

15000محمد عبدهللا عبدالرحيم العفيشات متقاعد1/وكيل5314271621

15000كامل بدران كامل غرايبه متقاعد1/وكيل5315271622

15000امجد فايز هالل بني حمدان متقاعد1/وكيل5316271625

15000ممدوح سليمان شبيب المعايطه متقاعد1/وكيل5317271627

15000لطفي يوسف سليمان قضاه متقاعد1/وكيل5318271628

15000محمد اشرف مصطفى احمد الزغول متقاعد1/وكيل5319271630

15000عبدالرحمن احمد محمد الدهون متقاعد1/وكيل5320271633

15000عبدهللا احمد محمد العمري متقاعد1/وكيل5321271637

15000كمال عيسى صالح الدعجه متقاعد1/وكيل5322271638

15000علي حسن مصطفى بني عطا متقاعد1/وكيل5323271644

15000عبدالمجيد محمد محمود العبيدات متقاعد1/وكيل5324271645

15000راضي محمد محمود خطاطبه متقاعد1/وكيل5325271646

15000معتصم احمد حسين الربابعه متقاعد1/وكيل5326271648

15000محمد سالمه خليفه المساعفه متقاعد1/وكيل5327271649

15000فالح محمد فالح الصرايره متقاعد1/وكيل5328271650

15000اكرم علي عبدالرحمن كساسبه متقاعد1/وكيل5329271651

15000احمد عبدالقادر محمد االحمد متقاعد1/وكيل5330271652

15000نزيه حامد حسين الرشايده متقاعد1/وكيل5331271654

15000محمد مفلح ارشيد الشرفات متقاعد1/وكيل5332271655

15000فياض ياسين صالح الحالوي متقاعد1/وكيل5333271656

15000صالح ابراهيم محمد بني عامر متقاعد1/وكيل5334271657

15000ابراهيم محمود احمد ذيابات متقاعد1/وكيل5335271662

15000احمد حمد مسلم المحمود متقاعد1/وكيل5336271664

15000امجد احمد سليمان قرعان متقاعد1/وكيل5337271666

15000علي محمد سرور الزبون متقاعد1/وكيل5338271668

15000محمد عودة هللا فالح  الصلمان متقاعد1/وكيل5339271670

15000فتحي كامل خضر ابو عباس متقاعد1/وكيل5340271672

15000عبدالقادر محمد احمد الغرايبه متقاعد1/وكيل5341271675

15000امجد محمود ضاحي الحايك متقاعد1/وكيل5342271676

15000عادل امين خليفه الجراح متقاعد1/وكيل5343271684

15000وليد علي محمد سالمه متقاعد1/وكيل5344271685

15000بشير عبدالرحمن عبد اسماعيل متقاعد1/وكيل5345271689

15000حسين عبدالجليل ابراهيم المغربي متقاعد1/وكيل5346271690

15000نهاد شبيب حسين الخصاونه متقاعد1/وكيل5347271691



15000نايف سليمان محمد الموازره متقاعد1/وكيل5348271697

15000محمد فالح عبدهللا القضاه متقاعد1/وكيل5349271699

15000يوسف مصطفى احمد العمارنه متقاعد1/وكيل5350271701

15000خضر عبده عبدالقادر القور متقاعد1/وكيل5351271707

15000عمر عايش محمد المومني متقاعد1/وكيل5352271710

15000احمد عبدالرحيم رجا المناعسه متقاعد1/وكيل5353271711

15000ماهر محارب محمد النجار متقاعد1/وكيل5354271712

15000سالم عواد حمد الفساطله متقاعد1/وكيل5355271713

15000موفق محمد رجاء المزاوده متقاعد1/وكيل5356271717

15000غازي مفلح حسين المكانين متقاعد1/وكيل5357271720

15000فايز محمد اعليان عنبر متقاعد1/وكيل5358271723

15000جعفر محمد فهيد البكار متقاعد1/وكيل5359271724

15000محمد علي عبدهللا الزعبي متقاعد1/وكيل5360271728

15000سالم محمد سالمه الرحامنه متقاعد1/وكيل5361271729

15000خالد علي عقله المومني متقاعد1/وكيل5362271730

15000جهاد محمد سالم الظهيرات متقاعد1/وكيل5363271731

15000محمد سرسك السعد المشاقبه متقاعد1/وكيل5364271737

15000محمد عبدالكريم عبدهللا ابو يحيى متقاعد1/وكيل5365271743

15000خليف فارس حامد الرفوع متقاعد1/وكيل5366271744

15000خالد مصطفى محمود الجواهده متقاعد1/وكيل5367271745

15000سهيل احمد سليمان الصمادي متقاعد1/وكيل5368271747

15000يوسف علي عبدالمهدي الذيابات متقاعد1/وكيل5369271751

15000صبحي علي نافع الدويريه متقاعد1/وكيل5370271752

15000اسماعيل محمد محمود الصباحين متقاعد1/وكيل5371271756

15000رائد احمد علي الشريده متقاعد1/وكيل5372271758

15000ياسر كاسب نمر الصبيحات متقاعد1/وكيل5373271761

15000شاهر خالد سليم الليمون متقاعد1/وكيل5374271766

15000رضوان محمود طالب عليمات متقاعد1/وكيل5375271768

15000فراس موسى فالح النعيمات متقاعد1/وكيل5376271769

15000عبود سالم عبود المشاقبه متقاعد1/وكيل5377271770

15000احمد عزام بركات الضمور متقاعد1/وكيل5378271774

15000حيدر محمد محمود الفالحات متقاعد1/وكيل5379271778

15000علي احمد صالح زغول متقاعد1/وكيل5380271780

15000فراس ابراهيم محمد وردات متقاعد1/وكيل5381271783

15000مازن سالم محمد العكش متقاعد1/وكيل5382271784

15000محمد علي عبدهللا محمد الرحيباوي متقاعد1/وكيل5383271785

15000ابراهيم محمد جابر بني عيسى متقاعد1/وكيل5384271786

15000ماجد مصطفى موسى المصري متقاعد1/وكيل5385271790

15000سعيد عبدهللا عيد فياض متقاعد1/وكيل5386271792

15000ابراهيم حسن محمد الزعبي متقاعد1/وكيل5387271794

15000مبارك عبدالحليم فاضي الزيادات متقاعد1/وكيل5388271799

15000عبدالحميد زيدان سليم الحمادين متقاعد1/وكيل5389271800

15000بسام فوزي محمد عبيدات متقاعد1/وكيل5390271807

15000حسام مرجي سليمان السحيم متقاعد1/وكيل5391271812

15000مطيع سالم سليمان الدردان متقاعد1/وكيل5392271815



15000سامح عبدالرحيم عبدربه العبيسات متقاعد1/وكيل5393271816

15000خلف عبيد هللا محمد الربطه متقاعد1/وكيل5394271817

15000نضال محمد عواد الزيود متقاعد1/وكيل5395271820

15000عبدهللا صياح عيسى النعيمات متقاعد1/وكيل5396271822

15000علي ابراهيم عبد العبادي متقاعد1/وكيل5397271825

15000علي عبدالكريم علي بني مصطفى متقاعد1/وكيل5398271826

15000مالك علي مفلح المومني متقاعد1/وكيل5399271827

15000فهد عبدالكريم عريق الخوالده متقاعد1/وكيل5400271828

15000جمال محمود خلف النبهان متقاعد1/وكيل5401271829

15000ابراهيم عبدالحفيظ خليفه الصبح متقاعد1/وكيل5402271831

15000محمد حسن محمد الزعبي متقاعد1/وكيل5403271832

15000خالد مصطفى سليمان فاضل متقاعد1/وكيل5404271835

15000مهدي سالمه مفلح السرحان متقاعد1/وكيل5405271836

15000زياد علي حسين الزعبي متقاعد1/وكيل5406271838

15000خالد محمد سرور المرزوق متقاعد1/وكيل5407271845

15000محمد احمد عبدالهادي الدبيسيه متقاعد1/وكيل5408271846

15000بالل علي محمد المومني متقاعد1/وكيل5409271847

15000غسان محمد علي سلمان متقاعد1/وكيل5410271848

15000احمد محمد صالح بني عيسى متقاعد1/وكيل5411271851

15000هشام محمد فالح ربابعه متقاعد1/وكيل5412271856

15000ياسر محمد مصطفى الروسان متقاعد1/وكيل5413271857

15000وليد عطيه محمود دويكات متقاعد1/وكيل5414271863

15000احمد ابراهيم علي نهانوه متقاعد1/وكيل5415271865

15000خالد محمود سليمان ابو عميره متقاعد1/وكيل5416271868

15000محمد حسين فالح الياسين متقاعد1/وكيل5417271870

15000فراس محمود احمد العوادت متقاعد1/وكيل5418271875

15000يوسف عوض صايل حجازي متقاعد1/وكيل5419271876

15000صفوان مصطفي محمد الشطناوي متقاعد1/وكيل5420271879

15000حمدي شحاده سليم الدعجه متقاعد1/وكيل5421271883

15000محمد مصطفى موسى المصري متقاعد1/وكيل5422271892

15000امين سالم حمد الجبور متقاعد1/وكيل5423271899

15000نواف سلمان مطر الطراونه متقاعد1/وكيل5424271903

15000جمال محمد فالح الجراح متقاعد1/وكيل5425271904

15000نهار رضوان مفلح المومني متقاعد1/وكيل5426271905

15000محمد حسين سالمه الجوهر متقاعد1/وكيل5427271906

15000عبدالباسط محمد سليمان العنبر متقاعد1/وكيل5428271911

15000عطا عايد عرسان الشرفات متقاعد1/وكيل5429271917

15000كاظم هارون محمد الرواجفه متقاعد1/وكيل5430271926

15000بدر احمد فالح الحراحشه متقاعد1/وكيل5431271929

15000محمود جميل علي ابو سلمان متقاعد1/وكيل5432271931

15000راضي خلف فالح الشخانبه متقاعد1/وكيل5433271936

15000عيد متعب اسعد غدير العبدلي متقاعد1/وكيل5434271937

15000جميل علي محمود ابو زيتون متقاعد1/وكيل5435271939

15000عيسى سلمان حميدان الشخاتره متقاعد1/وكيل5436271940

15000اسامه فتحي شاهر الشياب متقاعد1/وكيل5437271941



15000سمير محمد احمد المومني متقاعد1/وكيل5438271942

15000اسامه ابراهيم عواد الخاليله متقاعد1/وكيل5439271943

15000عماد فريح سليم بدر متقاعد1/وكيل5440271944

15000فراس احمد سالم الشياب متقاعد1/وكيل5441271945

15000عدنان سليمان ابراهيم المومني متقاعد1/وكيل5442271946

15000غسان صالح سالمه الشرايده متقاعد1/وكيل5443271947

15000رائد غازي سالم الشياب متقاعد1/وكيل5444271950

15000محمد شكري علي عنيزات متقاعد1/وكيل5445271951

15000عواد احمد علي الفاعوري متقاعد1/وكيل5446271954

15000نواف سالف هليل الفهد متقاعد1/وكيل5447271956

15000يوسف علي مطر الخريبات متقاعد1/وكيل5448271960

15000موسى حسين محمود جيت متقاعد1/وكيل5449271961

15000طالل جبر احمد عبيدات متقاعد1/وكيل5450271965

15000حسين عبد عقله الحجيله متقاعد1/وكيل5451271972

15000رضوان محمد عبدالرحيم ذبيان متقاعد1/وكيل5452271974

15000شاهر احمد كامل السليحات متقاعد1/وكيل5453271978

15000صالح علي يوسف الرفاعي متقاعد1/وكيل5454271983

15000عمر صالح محمد الذنيبات متقاعد1/وكيل5455271996

15000سالمه سالم سلمان الفرعين متقاعد1/وكيل5456271997

15000عامر عطيه محمد القراله متقاعد1/وكيل5457271998

15000علي حسين محمد ابو مالك متقاعد1/وكيل5458271999

15000مسلم سالم محمد الشموط متقاعد1/وكيل5459272006

15000عدنان عبدالرحمن محمد عمايره متقاعد1/وكيل5460272009

15000بسام محمد احمد عمايره متقاعد1/وكيل5461272010

15000احمد طالل صالح  الشرقي متقاعد1/وكيل5462272013

15000محمد احمد عارف الدهون متقاعد1/وكيل5463272015

15000يحيى عبدربه نجيب العزام متقاعد1/وكيل5464272017

15000ابراهيم عبدالرحيم محمود البطوش متقاعد1/وكيل5465272019

15000حسن حمود كساب الحماد متقاعد1/وكيل5466272022

15000عدنان عبيد سالم الراشد متقاعد1/وكيل5467272024

15000محمد علي هاشم ابو زيد متقاعد1/وكيل5468272025

15000رضوان سالم احمد الراجبي متقاعد1/وكيل5469272029

15000ناجي سليمان محمود المعايطه متقاعد1/وكيل5470272030

15000عقبه عبدالكريم فليح المطيريين متقاعد1/وكيل5471272036

15000هاشم احمد مفلح الطراونة متقاعد1/وكيل5472272037

15000ماجد علي هالل المشاقبه متقاعد1/وكيل5473272038

15000محمد خلف سعد الزعبي متقاعد1/وكيل5474272040

15000احمد ابوسيف" محمدعاكف"وصفي متقاعد1/وكيل5475272041

15000محمد علي حسين ابودوش متقاعد1/وكيل5476272043

15000رضا صالح سليمان الخوالده متقاعد1/وكيل5477272044

15000وائل عارف سالم الفروخ متقاعد1/وكيل5478272045

15000تيسير محمد خالد الخزاعله متقاعد1/وكيل5479272047

15000محمد محمود عوده الحوارثه متقاعد1/وكيل5480272050

15000سبهان بدري احمد بدور متقاعد1/وكيل5481272051

15000مهند نعيم حمدي خير هللا متقاعد1/وكيل5482272052



15000اسالم محمد سالم خريسات متقاعد1/وكيل5483272054

15000ابراهيم سالمه صالح الكلوب متقاعد1/وكيل5484272055

15000احمد عبدالمعطي عوده الحوارثه متقاعد1/وكيل5485272056

15000رافع نافع عواد الخوالده متقاعد1/وكيل5486272057

15000صالح نواف جريد الذارع متقاعد1/وكيل5487272059

15000فراس ربيع عبدالرحيم الذهبي متقاعد1/وكيل5488272060

15000نعيم عبدهللا عايف الخوالده متقاعد1/وكيل5489272061

15000وصفي محمد خالد السريحين متقاعد1/وكيل5490272062

15000سنان عبدهللا يوسف الجنيدي متقاعد1/وكيل5491272064

15000ابراهيم احمد عواد الروابده متقاعد1/وكيل5492272065

15000عبدهللا راشد هالل الساليطه متقاعد1/وكيل5493272068

15000محمد عبيدهللا خلف المشاقبه متقاعد1/وكيل5494272070

15000سليمان عبدهللا علي ابو شرار متقاعد1/وكيل5495272071

15000فواز سليم صالح الروابده متقاعد1/وكيل5496272072

15000بسام علي ابراهيم السيوف متقاعد1/وكيل5497272073

15000عبد الحليم خلف عبد الرحمن الهروط متقاعد1/وكيل5498272076

15000محمد حسين ذيب جواهره متقاعد1/وكيل5499272080

15000احمد عبدهللا محمد العفيشات متقاعد1/وكيل5500272082

15000بالل عبدهللا ابراهيم قواسمه متقاعد1/وكيل5501272088

15000عماد عبدهللا خلف العرمان متقاعد1/وكيل5502272090

15000عواد سليمان عبدهللا المعايطه متقاعد1/وكيل5503272092

15000وائل عبدهللا مصطفى الصمادي متقاعد1/وكيل5504272093

15000ليث فرج ربيع عليمات متقاعد1/وكيل5505272097

15000سالم عبيدهللا مسلم الجديعات متقاعد1/وكيل5506272098

15000وصفي قاسم محمد الرواشده متقاعد1/وكيل5507272100

15000حيدر محمد عبدربه الفرايه متقاعد1/وكيل5508272102

15000نايل غالب عواد السواريه متقاعد1/وكيل5509272104

15000علي امين عواد المدادحه متقاعد1/وكيل5510272107

15000عبدالكريم صالح محمد الحوراني متقاعد1/وكيل5511272109

15000محمد متروك رضا المهيرات متقاعد1/وكيل5512272112

15000زياد سالم عبدالهادي الضوات متقاعد1/وكيل5513272113

15000علي نوفان قاسم ساليمه متقاعد1/وكيل5514272116

15000بشار عبدالسالم سالم القراله متقاعد1/وكيل5515272117

15000علي جويعد موسى بني صخر متقاعد1/وكيل5516272118

15000جودت يونس سليمان السعايده متقاعد1/وكيل5517272119

15000محمد ماضي ابراهيم الختاتنه متقاعد1/وكيل5518272123

15000محمد حسين عبدهللا ملحم متقاعد1/وكيل5519272124

15000عقاب عبدالمجيد نجيب حجازي متقاعد1/وكيل5520272127

15000حامد هالل حامد المساعيد متقاعد1/وكيل5521272128

15000ابراهيم خلف عبدهللا البواريد متقاعد1/وكيل5522272130

15000بشير صالح محمد ابو تلوزه متقاعد1/وكيل5523272132

15000نعيم ضيف هللا فهد الجبور متقاعد1/وكيل5524272133

15000معاذ شاهر علي ابو الفول متقاعد1/وكيل5525272136

15000مطلق محمد عوض الرواجغه متقاعد1/وكيل5526272137

15000جهاد احمد نعمان خطايبه متقاعد1/وكيل5527272138



15000محمد علي ذوقان الحماد متقاعد1/وكيل5528272143

15000عبدالحليم عبدالرزاق ابراهيم الدرادكه متقاعد1/وكيل5529272147

15000ابراهيم احمد محمد الجراح متقاعد1/وكيل5530272148

15000ايمن سماح عواد بني خالد متقاعد1/وكيل5531272153

15000ايمن احمد موسى المومني متقاعد1/وكيل5532272158

15000بالل علي ارشد المومني متقاعد1/وكيل5533272159

15000مزيد توفيق محمد االحمد متقاعد1/وكيل5534272161

15000حمد محمود محمد المزيد متقاعد1/وكيل5535272162

15000فايز سالم علي الزعبي متقاعد1/وكيل5536272163

15000زياد احمد عبدالرحمن المجالي متقاعد1/وكيل5537272165

15000محمد علي حمدان المومني متقاعد1/وكيل5538272168

15000علي رضوان قاسم القضاه متقاعد1/وكيل5539272169

15000حسام ذيب عبدالكريم الحاج حمد متقاعد1/وكيل5540272170

15000خالد سالم عنيزان الناصر متقاعد1/وكيل5541272171

15000محمد خير محمد حسين قوقزه متقاعد1/وكيل5542272174

15000جهاد علب احمد الدغيمات متقاعد1/وكيل5543272175

15000صالح الدين اديب يوسف دعمه متقاعد1/وكيل5544272178

15000عبد هللا سليمان طريخم الرواشده متقاعد1/وكيل5545272179

15000احمد ذياب مروح الجراح متقاعد1/وكيل5546272180

15000عمر محمد وصفي عبدالرحمن جرادات متقاعد1/وكيل5547272182

15000خالد عبدالوهاب فالح الدهامشه متقاعد1/وكيل5548272183

15000رائد عيسى عياده الحجازين متقاعد1/وكيل5549272186

15000يحيى جعمه ربيع السيوف متقاعد1/وكيل5550272187

15000نورس محمد بشير علي برس متقاعد1/وكيل5551272188

15000علي توفيق حمدهللا الرواشده متقاعد1/وكيل5552272193

15000محمد احمد ابراهيم البطوش متقاعد1/وكيل5553272194

15000ابمن محمد علي زعارير متقاعد1/وكيل5554272196

15000عماد عوض حسن حسينات متقاعد1/وكيل5555272200

15000نورا محمد حامد صب لبن متقاعد1/وكيل5556272201

15000عمر صالح رضوان الشطي متقاعد1/وكيل5557272209

15000سعود سليمان عواد السرحان متقاعد1/وكيل5558272211

15000مراد حمدي فياض الفياض متقاعد1/وكيل5559272215

15000وائل محمد نايف طلفاح متقاعد1/وكيل5560272220

15000علي فالح فالح الجراح متقاعد1/وكيل5561272221

15000عصام محمد شاليش حراحشه متقاعد1/وكيل5562272222

15000ياسين احمد العلي الزعبي متقاعد1/وكيل5563272226

15000عماد شحاده علي  ابو حويطي متقاعد1/وكيل5564272227

15000محمد مبارك سعد اللوانسه متقاعد1/وكيل5565272230

15000امجد سليم احمد الحمد متقاعد1/وكيل5566272231

15000محمد توفيق محمد القضاه متقاعد1/وكيل5567272232

15000عبدالوهاب محمد عطيه ملحم متقاعد1/وكيل5568272237

15000فيصل سليمان علي بني ملحم متقاعد1/وكيل5569272239

15000محمد جميل حسين العبيسات متقاعد1/وكيل5570272240

15000فايز سالمه طعيمه الشوره متقاعد1/وكيل5571272241

15000محمد عبدالمطلب سليمان العمري متقاعد1/وكيل5572272242



15000مامون دروبي فالح المعايطه متقاعد1/وكيل5573272243

15000محمد محمود عبد الرحمن عمايره متقاعد1/وكيل5574272244

15000صالح محمود محمد السليم متقاعد1/وكيل5575272247

15000حيدر علي محمد الشريم متقاعد1/وكيل5576272250

15000عارف غالب احمد العلي متقاعد1/وكيل5577272251

15000صالح علي سليمان الفالحات متقاعد1/وكيل5578272253

15000يوسف عبداللطيف عبده البعيرات متقاعد1/وكيل5579272257

15000احمد ابرهيم عليان خوالده متقاعد1/وكيل5580272262

15000عبدالمعطي عبدالكريم محمد مومني متقاعد1/وكيل5581272264

15000عادل محمود مفلح المومني متقاعد1/وكيل5582272265

15000محمد سلمان عويرض الغيالين متقاعد1/وكيل5583272266

15000نادر ابراهيم حسين زيدان متقاعد1/وكيل5584272267

15000ايمن سليمان محمد هنوش متقاعد1/وكيل5585272271

15000محمد قاسم محمد العمري متقاعد1/وكيل5586272274

15000رائد علي محمد عمايره متقاعد1/وكيل5587272277

15000محمد حمد سلمان الخوالده متقاعد1/وكيل5588272280

15000كامل عقله حمدان حراحشه متقاعد1/وكيل5589272288

15000حسين خليل محمد الرفايعه متقاعد1/وكيل5590272289

15000عوض عبدالرزاق عبدهللا ابو رمان متقاعد1/وكيل5591272290

15000موفق صقر علي الرحامنه متقاعد1/وكيل5592272291

15000رياض خلف سليمان الحميدات متقاعد1/وكيل5593272292

15000وصفي محمد فوزي الشبول متقاعد1/وكيل5594272294

15000نواف حامد صالح العفيف متقاعد1/وكيل5595272295

15000جهاد علي محمد الشرع متقاعد1/وكيل5596272296

15000مجدي نعمان محمود اسماعيل متقاعد1/وكيل5597272297

15000احمد عايش محسن الطراونه متقاعد1/وكيل5598272301

15000سلطان مسلم فضل المجالي متقاعد1/وكيل5599272304

15000رياض نايف سليم الزيوت متقاعد1/وكيل5600272308

15000ناجح محمد سليمان المنصور متقاعد1/وكيل5601272312

15000ابراهيم محمد عبدربه الغزاوي متقاعد1/وكيل5602272314

15000نزيه ضيف هللا موسى الدويري متقاعد1/وكيل5603272315

15000فارس محمد عبدهللا بواعنه متقاعد1/وكيل5604272316

15000عمر محمد حسن القور متقاعد1/وكيل5605272317

15000محمد اسماعيل محمد عبدالرحيم متقاعد1/وكيل5606272318

15000محمود فواز سالم الحوارنه متقاعد1/وكيل5607272323

" متقاعد1/وكيل5608272324 15000عارف احمد الرياحنه" امير السالم

15000خالد مصطفى محمود ابو لباد متقاعد1/وكيل5609272325

15000اياد عبدالحميد حسن بني يونس متقاعد1/وكيل5610272326

15000احمد محمد علي المفلح متقاعد1/وكيل5611272329

15000فايز محمد علي ربابعه متقاعد1/وكيل5612272332

15000امين سالم مسلم البالونه متقاعد1/وكيل5613272333

15000محمد خلف عقيل بني خالد متقاعد1/وكيل5614272334

15000موفق فواز محمود قريشات متقاعد1/وكيل5615272336

15000عارف كريم عيد الشرعه متقاعد1/وكيل5616272341

15000حسن عايد احمد الزعبي متقاعد1/وكيل5617272343



15000زياد خالد توفيق هليل متقاعد1/وكيل5618272344

15000محمد طراد شوفان الفواز متقاعد1/وكيل5619272345

15000عادل محمد جازي البري متقاعد1/وكيل5620272346

15000قسيم محمد محمود نعواشي متقاعد1/وكيل5621272347

15000سالم ارشيد محمد المشاقبه متقاعد1/وكيل5622272349

15000عبدهللا بركات محمد بني عيسى متقاعد1/وكيل5623272350

15000خليل حامد محمد الفضول متقاعد1/وكيل5624272351

15000محمد فرحان نصير ابو تايه متقاعد1/وكيل5625272352

15000عمر عبدهللا عبدالحميد القطاطشه متقاعد1/وكيل5626272353

15000موفق عيد سليمان ابو جفين متقاعد1/وكيل5627272354

15000عثمان احمد عبدالرحمن الربابعه متقاعد1/وكيل5628272355

15000محمد خالد احمد المجالي متقاعد1/وكيل5629272356

15000عطاهللا رجا عبدالعزيز المرعي متقاعد1/وكيل5630272357

15000بالل علي حسين السحيمات متقاعد1/وكيل5631272358

15000حسين عبد القادر ابراهيم الخشمان متقاعد1/وكيل5632272362

15000عوده ضيف هللا احمد الخليفات متقاعد1/وكيل5633272374

15000سعود احمد محمود الرشايده متقاعد1/وكيل5634272375

15000رشيد العازمي رشيد العمرو متقاعد1/وكيل5635272376

15000سليمان محمد مصطفى مسرات متقاعد1/وكيل5636272377

15000ضرار جنيد محمد المومني متقاعد1/وكيل5637272378

15000خالد سالم موسى الفاضل متقاعد1/وكيل5638272383

15000وليد ضيف هللا النوري البدارنه متقاعد1/وكيل5639272385

15000رياض خليف مريحيل خوالده متقاعد1/وكيل5640272386

15000تيسير عايش سلمان عساسفه متقاعد1/وكيل5641272388

15000مزيد سليم عجالن الطوافشه متقاعد1/وكيل5642272392

15000فراس خالد سليمان حراحشه متقاعد1/وكيل5643272394

15000عبدالكريم عواد االفي العيسى متقاعد1/وكيل5644272396

15000صبري محمد مفلح الزعبي متقاعد1/وكيل5645272397

15000ضيف هللا السيد عوده السعيدين متقاعد1/وكيل5646272398

15000ايمن محمود الحامد القرعان متقاعد1/وكيل5647272399

15000عبدهللا ياسر محمد الناطور متقاعد1/وكيل5648272400

15000باسل محمد احمد هياجنه متقاعد1/وكيل5649272401

15000محمد احمد محمد الزعبي متقاعد1/وكيل5650272402

15000اسامه عبدهللا دهاش جمحاوي متقاعد1/وكيل5651272403

15000ابراهيم حسن محمود الدرابسه متقاعد1/وكيل5652272404

15000وليد كريم مطر الدرابسه متقاعد1/وكيل5653272405

15000عدنان خالد محمود الشرمان متقاعد1/وكيل5654272406

15000موسى عويد فليح العلكومي متقاعد1/وكيل5655272408

15000رائد حمد صالح الرحيل متقاعد1/وكيل5656272409

15000سالم علي مهدي الكرازنه متقاعد1/وكيل5657272411

15000رائد راضي عيسى الريحاني متقاعد1/وكيل5658272413

15000عبدهللا فالح احمد المومني متقاعد1/وكيل5659272416

15000صالح محمود صالح المحارمه متقاعد1/وكيل5660272417

15000عصر سالم علي عكور متقاعد1/وكيل5661272419

15000وصفي محمد محمود الدرابسه متقاعد1/وكيل5662272422



15000حسام جمعه مسلم االغوات متقاعد1/وكيل5663272424

15000عبدهللا ارشود محمد الغويرين متقاعد1/وكيل5664272426

15000عبدالحميد احمد عبدالقادر المومني متقاعد1/وكيل5665272429

15000سامي عباس سالمه عبيدات متقاعد1/وكيل5666272432

15000نزمي محمود احمد بني اسماعيل متقاعد1/وكيل5667272434

15000محمد خلف عوده هللا الخضور متقاعد1/وكيل5668272439

15000حسين محمود محمد حجات متقاعد1/وكيل5669272441

15000سليمان فليحان خلف الكوامله متقاعد1/وكيل5670272442

15000عمار سالم محمد مصاروه متقاعد1/وكيل5671272443

15000ياسر سليمان مطلب الغويرين متقاعد1/وكيل5672272446

15000عادل عيسى عليان العموش متقاعد1/وكيل5673272447

15000محمد عبدالحافظ ناصر القبيالت متقاعد1/وكيل5674272450

15000منتصر محمد محمود عكور متقاعد1/وكيل5675272451

15000سامر محمد عارف الروسان متقاعد1/وكيل5676272453

15000نبيل محمد هالل الداوديه متقاعد1/وكيل5677272454

15000غزوان كساب سليمان السرحان متقاعد1/وكيل5678272455

15000كمال احمد جبرائيل المعايطه متقاعد1/وكيل5679272456

15000وليد صالح يوسف الربابعه متقاعد1/وكيل5680272457

15000محمد عويد ابراهيم بواطي متقاعد1/وكيل5681272459

15000رائد خالد احمد مصطفى متقاعد1/وكيل5682272463

15000وصفي خالد احمد الخطيب متقاعد1/وكيل5683272465

15000عمر عبدهللا احمد البو اعنه متقاعد1/وكيل5684272471

15000محمد عبد الكريم محمود عنانزه متقاعد1/وكيل5685272474

15000زيد عوض محمد خشان متقاعد1/وكيل5686272476

15000قاسم محمد عبدالرحمن ابو علوش متقاعد1/وكيل5687272478

15000صبحي غازي عقله العموش متقاعد1/وكيل5688272479

15000امجد احمد محمد القضاه متقاعد1/وكيل5689272482

15000محمد مذيب سلمان القضاه متقاعد1/وكيل5690272484

15000بالل احمد فالح السمامعه متقاعد1/وكيل5691272485

15000رافع مطرد فالح السميران متقاعد1/وكيل5692272486

15000نضال علي فالح بصبوص متقاعد1/وكيل5693272487

15000محمد مصطفى خالد مقدادي متقاعد1/وكيل5694272488

15000محمد عبدهللا ارشيد خوالده متقاعد1/وكيل5695272489

15000وليد حسن حسان عالن متقاعد1/وكيل5696272490

15000جمال نواف عبدالحميد العظمات متقاعد1/وكيل5697272491

15000فواد عزام مصطفى العزام متقاعد1/وكيل5698272493

15000نزار اقويدر محمد عالونه متقاعد1/وكيل5699272494

15000محمد احمد سالمه القضاه متقاعد1/وكيل5700272499

15000رياض مصطفى يوسف القضاه متقاعد1/وكيل5701272500

15000خليل محمد خليفه الزيود متقاعد1/وكيل5702272501

15000عيسى محمد سعيد عبدهللا العمري متقاعد1/وكيل5703272502

15000محمد داود محمود المصاروه متقاعد1/وكيل5704272503

15000علي محمود سليمان الشياب متقاعد1/وكيل5705272506

15000جهاد علي عقله السنيان متقاعد1/وكيل5706272507

15000جادهللا محمد ابراهيم المومني متقاعد1/وكيل5707272514



15000سليم محمود جروان ارجوب متقاعد1/وكيل5708272515

15000نضال عبدهللا عيسى البناء متقاعد1/وكيل5709272517

15000هاشم سليمان احمد المومني متقاعد1/وكيل5710272520

15000لؤي علي فهد المومني متقاعد1/وكيل5711272521

15000محمد سعد سليمان المومني متقاعد1/وكيل5712272523

15000خالد عقله محمد الرواشده متقاعد1/وكيل5713272524

15000محمود سامي سليمان الملكاوي متقاعد1/وكيل5714272525

15000خلدون محمود حسين الحياري متقاعد1/وكيل5715272531

15000حسام عبدالحفيظ ابراهيم الذيابات متقاعد1/وكيل5716272535

15000سلطان فارس ضافي الفايز متقاعد1/وكيل5717272536

15000احمد محمود علي بني مفرج متقاعد1/وكيل5718272539

15000ماهر منصور فالح السعايده متقاعد1/وكيل5719272540

15000عامر عارف محمد مقابله متقاعد1/وكيل5720272546

15000عقله محمد محمود الرواشده متقاعد1/وكيل5721272548

15000صالح محمود علي بني ناصر متقاعد1/وكيل5722272552

15000بسام محمد حسن غرايبه متقاعد1/وكيل5723272555

15000نايف محمد مطلق المشاقبه متقاعد1/وكيل5724272556

15000تركي محمد فاضل الرواشده متقاعد1/وكيل5725272557

15000مامون عزام عمر الشجراوي متقاعد1/وكيل5726272558

15000محمد عوض طالب العليمات متقاعد1/وكيل5727272559

15000محمود فالح سليمان النمر متقاعد1/وكيل5728272560

15000طارق هاني محمود بني هاني متقاعد1/وكيل5729272561

15000محمد عبدهللا فالح الشرمان متقاعد1/وكيل5730272562

15000حسن محمود علي عبيدات متقاعد1/وكيل5731272564

15000وصفي سليم محمد العمري متقاعد1/وكيل5732272565

15000شرحبيل خليل حسين خطاطبه متقاعد1/وكيل5733272566

15000اسماعيل احمد محمد بني عامر متقاعد1/وكيل5734272571

15000علي محمد ضامن نصر هللا عيد متقاعد1/وكيل5735272573

15000محمد خلف عجاج عبدالقادر متقاعد1/وكيل5736272575

15000ياسر محمد عبدهللا الصالحات متقاعد1/وكيل5737272578

15000رياض مصطفى عبدهللا بني ياسين متقاعد1/وكيل5738272583

15000محمد عبده ضامن الوريكات متقاعد1/وكيل5739272585

15000خالد محمد حسن العبدالالت متقاعد1/وكيل5740272586

15000نقوال عدنان خليل الزريقات متقاعد1/وكيل5741272589

15000عصام محمد مصلح المومني متقاعد1/وكيل5742272593

15000احمد شالش عبدالقادر المومني متقاعد1/وكيل5743272597

15000ناصر ابراهيم مسلم العمرو متقاعد1/وكيل5744272598

15000سالمه اربيع محمد النعيمات متقاعد1/وكيل5745272599

15000سامي جميل احمد المومني متقاعد1/وكيل5746272607

15000فيصل عبدالرحيم حسن الشديفات متقاعد1/وكيل5747272614

15000زياد احمد عبدالقادر مقدادي متقاعد1/وكيل5748272615

15000حسين محمد علي حسين الربابعه متقاعد1/وكيل5749272618

15000نزار احمد حسان الجعارات متقاعد1/وكيل5750272626

15000سليمان احمد احمد بني علي متقاعد1/وكيل5751272634

15000محمود عبدربه نجيب العزام متقاعد1/وكيل5752272640



15000جهاد صالح سالم الدهامشه متقاعد1/وكيل5753272641

15000عبدهللا محمد مفلح الزيود متقاعد1/وكيل5754272642

15000احمد موسى محمد العالونه متقاعد1/وكيل5755272644

15000امجد سالمه نويران البنيان متقاعد1/وكيل5756272646

15000سمير علي عارف عبيدات متقاعد1/وكيل5757272649

15000عصام محمد احمد الشلول متقاعد1/وكيل5758272650

15000محمد نواف حسين عبيدات متقاعد1/وكيل5759272651

15000محمد ناصر خضر المصري متقاعد1/وكيل5760272652

15000احمد عيد محمد مشاهره متقاعد1/وكيل5761272654

15000خالد محمد صالح العمايره متقاعد1/وكيل5762272656

15000باسم علي بركات الجراح متقاعد1/وكيل5763272659

15000محمود محمد عبدالقادر الزيوت متقاعد1/وكيل5764272661

15000رياض سليمان العلي عبيدات متقاعد1/وكيل5765272664

15000احمد علي سليم هياجنه متقاعد1/وكيل5766272668

15000علي نايف عبيدهللا ارشيد متقاعد1/وكيل5767272670

15000محمد عبدالكريم احمد بني ياسين متقاعد1/وكيل5768272672

15000هاشم مطر خلف مشاقبه متقاعد1/وكيل5769272674

15000ابراهيم خلف عوده الغويري متقاعد1/وكيل5770272676

15000جميل سالم عيسى الخرابشه متقاعد1/وكيل5771272681

15000محمد عبدالرحمن عثمان الخطيب متقاعد1/وكيل5772272682

15000ماهر محمود هالل حراحشه متقاعد1/وكيل5773272689

15000بالل فايز سعيد الشبول متقاعد1/وكيل5774272691

15000وصفي محسن محمود الذيابات متقاعد1/وكيل5775272692

15000رائد مفلح عوده السرحان متقاعد1/وكيل5776272695

15000فواز جميل سالم النجادا متقاعد1/وكيل5777272697

15000ايمن عبدالحليم عواد الخرابشه متقاعد1/وكيل5778272698

15000خالد يوسف عبدالرحمن الهباهبه متقاعد1/وكيل5779272699

15000خالد فرحان نمر جديتاوي متقاعد1/وكيل5780272701

15000مدين يحيى عوض بني ملحم متقاعد1/وكيل5781272702

15000محمد عيسى محمد اللطايفه متقاعد1/وكيل5782272703

15000اسماعيل ارشيد قبالن المرزوق متقاعد1/وكيل5783272705

15000عمر محمد ياسين خطيب متقاعد1/وكيل5784272708

15000حسام جبريل حسن الطوره متقاعد1/وكيل5785272709

15000عواد حسين المصلح ابوزيتون متقاعد1/وكيل5786272715

15000ماجد محمد كساب محمود الروسان متقاعد1/وكيل5787272716

15000زياد عبدالرحيم حسن الشديفات متقاعد1/وكيل5788272717

15000عالء محمود عبدالقادر الشيوخ متقاعد1/وكيل5789272722

15000علي عبدالكريم مسلم الزواهره متقاعد1/وكيل5790272724

15000حران فهد شراري حامد متقاعد1/وكيل5791272726

15000محمدحسن محمد الزواهره متقاعد1/وكيل5792272729

15000سالم شاتي حسين الجبلي متقاعد1/وكيل5793272731

15000خالد عبد عبدالمنعم الرعود متقاعد1/وكيل5794272734

15000محمود محمد محمود الشرمان متقاعد1/وكيل5795272735

15000خلدون حسين احمد ارشيدات متقاعد1/وكيل5796272736

15000محمد سليمان احمد محاسنه متقاعد1/وكيل5797272738



15000ناصر عبدالقادر عبدهللا الزيود متقاعد1/وكيل5798272747

15000مراد عريف علي بني يونس متقاعد1/وكيل5799272748

15000خالد محمد خالد بني عيسى متقاعد1/وكيل5800272752

15000وصفي محمد عوض القرعان متقاعد1/وكيل5801272754

15000عيسى حسين عيسى الزغول متقاعد1/وكيل5802272758

15000مصطفى احمد مصطفى العنانزه متقاعد1/وكيل5803272759

15000محمد علي محمد السباح متقاعد1/وكيل5804272760

15000ماهر سعيد احمد حناتله متقاعد1/وكيل5805272764

15000زياد مدهللا عطاهلل الشواوره متقاعد1/وكيل5806272765

15000سليمان ضيف هللا خليفه الجنادبه متقاعد1/وكيل5807272766

15000عبدالكريم محمد فارس قاسم متقاعد1/وكيل5808272773

15000اشرف سالم سليم الحنيطي متقاعد1/وكيل5809272777

15000جمال احمد محمد العوامله متقاعد1/وكيل5810272778

15000محمد سليمان خليل السعيدات متقاعد1/وكيل5811272781

15000بسام ماجد قريطين العزام متقاعد1/وكيل5812272782

15000غسان غازي عمر برس متقاعد1/وكيل5813272789

15000رائد حمدان فنخير الحماد متقاعد1/وكيل5814272791

15000محمود محمد حماده حامد متقاعد1/وكيل5815272793

15000وصفي عوده قاسم السويلم متقاعد1/وكيل5816272801

15000ناجح احمد فالح الدروع متقاعد1/وكيل5817272804

15000بشار عبدالقادر سليمان الجراح متقاعد1/وكيل5818272808

15000خالد خلف محمود ابو هدبه متقاعد1/وكيل5819272817

15000محمد حسن رشيد البطاح متقاعد1/وكيل5820272818

15000عماد محمد نجي العرقان متقاعد1/وكيل5821272821

15000زيد امين علي عماش متقاعد1/وكيل5822272825

15000محمد ساري احمد الديات متقاعد1/وكيل5823272826

15000رفيق احمد محمد الزريقات متقاعد1/وكيل5824272828

15000عبدالمجيد عبدالرحمن سليم الشوابكه متقاعد1/وكيل5825272832

15000عمر احمد محمود العزام متقاعد1/وكيل5826272833

15000محمد ناصر موسى عبيدات متقاعد1/وكيل5827272836

15000علي عبدالرحيم احمد بني عطا متقاعد1/وكيل5828272838

15000محمد موسى ساري الشعار متقاعد1/وكيل5829272841

15000سالمه عقله كساب العيسى متقاعد1/وكيل5830272842

15000عالء عبداالله محمد التميمي متقاعد1/وكيل5831272845

15000مثقال احمد محمد العوامله متقاعد1/وكيل5832272846

15000بسام مسلم سليم الحسبان متقاعد1/وكيل5833272849

15000خلدون سلطان علي النصيرات متقاعد1/وكيل5834272850

15000خالد محمد عايد الشرعه متقاعد1/وكيل5835272858

15000يوسف محمد ابرتهيم عكاشه متقاعد1/وكيل5836272862

15000محمد خليل عبدالمهدي المجالي متقاعد1/وكيل5837272864

15000فواز محسن نهار الصالح متقاعد1/وكيل5838272865

15000سميح محمد عبدالقادر بني حمد متقاعد1/وكيل5839272869

15000زياد مصطفى عبدالرحمن بعيرات متقاعد1/وكيل5840272871

15000فواز عقاب احمد الغليالت متقاعد1/وكيل5841272873

15000مصطفى عزالدين مصطفى طشطوش متقاعد1/وكيل5842272874



15000باسل عبدالمجيد محمود العزام متقاعد1/وكيل5843272877

15000مالك عبدالقادر مفلح المومني متقاعد1/وكيل5844272878

15000ماجد حسين خليف السرحان متقاعد1/وكيل5845272879

15000علي محمود صالح العقرباوي متقاعد1/وكيل5846272880

15000حسن فنخور علوان الشرعه متقاعد1/وكيل5847272900

15000طارق محمد عبدهللا الجدوع متقاعد1/وكيل5848272902

15000علي احمد حمد الطوره متقاعد1/وكيل5849272903

15000هشام احمد عبدالقادر ابوسته متقاعد1/وكيل5850272907

15000عبدهللا حامد محمد الشرفات متقاعد1/وكيل5851272908

15000بسام فارس سالم الهبارنه متقاعد1/وكيل5852272909

15000احمد جمعه عبدالقادر الرواد متقاعد1/وكيل5853272910

15000خالد سعد داود كريشان متقاعد1/وكيل5854272912

15000عماد موسى عبدالحافظ الزيود متقاعد1/وكيل5855272920

15000غالب محمد عوده عالقمه متقاعد1/وكيل5856272925

15000عمر خالد عقله العمري متقاعد1/وكيل5857272929

15000سعيد احمد موسى عبدالرحمن متقاعد1/وكيل5858272930

15000عالء جميل مطيع المواجده متقاعد1/وكيل5859272951

15000خالد محمد خالد ابو الفول متقاعد1/وكيل5860272952

15000نواف احمد عبدهللا الطراونه متقاعد1/وكيل5861272953

15000بكر محمود محمد حوارنه متقاعد1/وكيل5862272954

15000مخلد سالم عبد الجعارات متقاعد1/وكيل5863272955

15000حسين محمد سليمان مياس متقاعد1/وكيل5864272957

15000هاني جمعان نزال العيسى متقاعد1/وكيل5865272960

15000عطا هللا عبد الرحيم سليمان الكفاوين متقاعد1/وكيل5866272965

15000طاهر سالم اشريتح البريكات متقاعد1/وكيل5867272967

15000وليد محمود موسى جرادات متقاعد1/وكيل5868272969

15000سليم سالم مطلق العثامنه متقاعد1/وكيل5869272972

15000وصفي مصطفى محمود العقيلي متقاعد1/وكيل5870272973

15000هشام عبدهللا طالب الخزاعله متقاعد1/وكيل5871272974

15000محمد محمود عقله الموازره متقاعد1/وكيل5872272978

15000بالل خالد محمد فقيه متقاعد1/وكيل5873272979

15000بالل عبدالمجيد علي حياصات متقاعد1/وكيل5874272980

15000محمود محمد احمد المهيرات متقاعد1/وكيل5875272982

15000فهد سليمان سند الدهيثم متقاعد1/وكيل5876272985

15000هاني نمر سلمان الرياحنه متقاعد1/وكيل5877272986

15000عبدالكريم سالم عبدالكريم ابو كف متقاعد1/وكيل5878272987

15000سليمان حسن محمد ربيع متقاعد1/وكيل5879272988

15000مريم حسن عبدهللا الخطاب متقاعد1/وكيل5880272995

15000عصام محمد علي ابو سته متقاعد1/وكيل5881273000

15000عوض نغيمش صياح العثامنه متقاعد1/وكيل5882273002

15000مراد غالب صادق الحديد متقاعد1/وكيل5883273003

15000احمد حسين منسي العمري متقاعد1/وكيل5884273004

15000حسام محمد جبر الهدايات متقاعد1/وكيل5885273005

15000يونس علي عواد الوريكات متقاعد1/وكيل5886273006

15000سليمان محمد عوض العثامنه متقاعد1/وكيل5887273007



15000محمد مصطفى عبد ابو الفول متقاعد1/وكيل5888273008

15000محمد احمد ياسين البداينه متقاعد1/وكيل5889273009

15000محمد علي محمد الحريرات متقاعد1/وكيل5890273011

15000بسام علي سالم مهيدات متقاعد1/وكيل5891273012

15000رياض محمود علي عمرات متقاعد1/وكيل5892273013

15000عثمان عبدهللا احمد متقاعد1/وكيل5893273015

15000فالح خابور فنش البعيج متقاعد1/وكيل5894273016

15000سلمان عقيل سلمان الزوايده متقاعد1/وكيل5895273017

15000عوني عبده احمد عبيدات متقاعد1/وكيل5896273018

15000جالل سالم سالمه الدبايبه متقاعد1/وكيل5897273028

15000كمال محمد حسن الجعباني متقاعد1/وكيل5898273029

15000عصام محمد ناصر جرامشه متقاعد1/وكيل5899273036

15000صالح ابراهيم كايد المطارنه متقاعد1/وكيل5900273039

15000طراد ثاني سالمه الديكه متقاعد1/وكيل5901273040

15000علي مدهللا محمود القضاه متقاعد1/وكيل5902273043

15000احمد محمد سالم القضاه متقاعد1/وكيل5903273044

15000احمد منيزل سالم الضرابعه متقاعد1/وكيل5904273045

15000معاويه علي ابراهيم ربابعه متقاعد1/وكيل5905273046

15000منذر فالح فليح السليم متقاعد1/وكيل5906273048

15000محمد سالم بركات ابو دلو متقاعد1/وكيل5907273049

15000ناصر اصبيح معاون سالمه متقاعد1/وكيل5908273074

15000سليمان خالد السليمان المجذوب متقاعد1/وكيل5909273078

15000رائد عقله ناصر اللحاويه متقاعد1/وكيل5910273081

15000ضيف هللا احمد راشد الخزاعله متقاعد1/وكيل5911273082

15000امجد صالح عبدالمعطي الزعبي متقاعد1/وكيل5912273085

15000عبدهللا عايد هالل المدهون متقاعد1/وكيل5913273087

15000ايمن صالح محمد بخيت متقاعد1/وكيل5914273088

15000معتصم طالل عبد المعطي زعبي متقاعد1/وكيل5915273089

15000وليد ابراهيم خلف عبابنه متقاعد1/وكيل5916273094

15000ابراهيم علي خلف العليمات متقاعد1/وكيل5917273096

15000فراس مصطفى حسن العدوان متقاعد1/وكيل5918273098

15000ايمن محمود حسين عنيزان متقاعد1/وكيل5919273099

15000صالح محمد صالح شناق متقاعد1/وكيل5920273101

15000خلف درويش مسلم الهروط متقاعد1/وكيل5921273102

15000باسل محمد علي المصري متقاعد1/وكيل5922273105

15000جوهر محمد مفلح صبيحات متقاعد1/وكيل5923273107

15000هالل جميل هالل الصرايره متقاعد1/وكيل5924273114

15000محمد سالم محمد الرشايده متقاعد1/وكيل5925273122

15000علي عبدالكريم حبيب الكركي متقاعد1/وكيل5926273126

15000محمد محمود حسن الجبالي متقاعد1/وكيل5927273132

15000احمد علي محمد الشتيوي متقاعد1/وكيل5928273133

15000صالح سليمان نغموش العلوق متقاعد1/وكيل5929273134

15000محمد مصلح فليح الجوده متقاعد1/وكيل5930273135

15000احمد طه مصطفى عبانبه متقاعد1/وكيل5931273136

15000محمد حسين علي ابو زيتون متقاعد1/وكيل5932273137



15000علي محمود محمد مصطفى متقاعد1/وكيل5933273138

15000احمد فرحان مزعل الجحاوشه متقاعد1/وكيل5934273139

15000مهدي ندى سالم العثمان متقاعد1/وكيل5935273140

15000عماد عطا سليمان الجعافرة متقاعد1/وكيل5936273144

15000محمد عوض علي النوايسه متقاعد1/وكيل5937273146

15000ماجد صايل سالم زريقات متقاعد1/وكيل5938273153

15000ايمن عايد اسكندر الحنيطي متقاعد1/وكيل5939273154

15000خالد محمود احمد العبدهللا متقاعد1/وكيل5940273155

15000ابراهيم محمد عبدالرحمن ربابعه متقاعد1/وكيل5941273157

15000محمد نزار محمد عبيدات متقاعد1/وكيل5942273159

15000عمر محمود سعود عبيدات متقاعد1/وكيل5943273160

15000نائل محمود عوده هللا الحنيطي متقاعد1/وكيل5944273162

15000رامي نايل سند البيروتي متقاعد1/وكيل5945273163

15000محمد حمد هزاع الجبر متقاعد1/وكيل5946273165

15000محمود احمد محمود الحمدان متقاعد1/وكيل5947273166

15000اسماعيل جمعه برد العوده متقاعد1/وكيل5948273168

15000تركي زايد خليف العوده متقاعد1/وكيل5949273169

15000نايف احمد ارشود الخاليله متقاعد1/وكيل5950273171

15000بسام علي عبدالرحمن بني احمد متقاعد1/وكيل5951273180

15000جهاد محمد سلمان النعيمات متقاعد1/وكيل5952273182

15000احمد درويش سليمان مصطفى متقاعد1/وكيل5953273183

15000عاكف ابراهيم احمد ابو مصطاف متقاعد1/وكيل5954273184

15000زين العابدين حسن حامد الرويس متقاعد1/وكيل5955273187

15000ناصر اسماعيل سليمان الرواشده متقاعد1/وكيل5956273189

15000حمد احمد مفضي الياصجين متقاعد1/وكيل5957273191

15000ذياب ابراهيم ذياب حسن متقاعد1/وكيل5958273193

15000علي محمود احمد خطار متقاعد1/وكيل5959273196

15000اسامه لطفي شيران الطاهر متقاعد1/وكيل5960273197

15000فواد محمد عبدالحميد عياصره متقاعد1/وكيل5961273205

15000احمد عبدالكريم محمود السلطي متقاعد1/وكيل5962273207

15000عادل صالح احمد العثامين متقاعد1/وكيل5963273209

15000احمد سعيد علي القرعان متقاعد1/وكيل5964273220

15000خالد علي محمد الشمايله متقاعد1/وكيل5965273221

15000عامر فالح حموان خوالده متقاعد1/وكيل5966273222

15000محمد ناصر علي علي متقاعد1/وكيل5967273223

15000وصفي رفيفان علي العبادي متقاعد1/وكيل5968273225

15000محمد عبدالكريم علي العليوي متقاعد1/وكيل5969273226

15000سالم عوده سليمان الزوايده متقاعد1/وكيل5970273230

15000جمعه  محمد ناصر الزوايده متقاعد1/وكيل5971273231

15000محمود خالد محمد الخطيب متقاعد1/وكيل5972273232

15000عماد عقله سليمان المواجه متقاعد1/وكيل5973273233

15000تيسير سالم عواد خزاعله متقاعد1/وكيل5974273235

15000خالد محمود محمد الغيالين متقاعد1/وكيل5975273237

15000محمد عبدالكريم احمد الشبول متقاعد1/وكيل5976273238

15000عاطف محمود سليم عياصره متقاعد1/وكيل5977273239



15000فايز محمد عبدالكريم الضوات متقاعد1/وكيل5978273240

15000وصفي صالح حسين النجداوي متقاعد1/وكيل5979273243

15000عبدالباسط محمد علي حسين عناقره متقاعد1/وكيل5980273244

15000محمود علي محمد رواشده متقاعد1/وكيل5981273245

15000ايمن محمد قويدر مقدادي متقاعد1/وكيل5982273246

15000زياد محمد محمود الكايد متقاعد1/وكيل5983273247

15000عبدهللا مسلم فاضل الخاليله متقاعد1/وكيل5984273248

15000سلمان محمد سالمه بني عامر متقاعد1/وكيل5985273250

15000حتمل علي محمد بني خالد متقاعد1/وكيل5986273252

15000نسيم نايف حسن المزايده متقاعد1/وكيل5987273253

15000محمد نجم علي الجرايره متقاعد1/وكيل5988273318

15000نذيز عبدهللا رجا الغنانيم متقاعد1/وكيل5989273322

15000خالد عبدالحافظ ابراهيم الذيابات متقاعد1/وكيل5990273323

15000ماهر ابراهيم ماضي المزايده متقاعد1/وكيل5991273325

15000سالم حميد موسى النعيمات متقاعد1/وكيل5992273331

15000صالح ذياب محمد ربيع متقاعد1/وكيل5993273333

15000احمد بركات فواز العزام متقاعد1/وكيل5994273339

15000بركات متعب بركات عقايله متقاعد1/وكيل5995273340

15000فالح سليمان عيد الساليطه متقاعد1/وكيل5996273341

15000احمد سليمان عبدهللا بني فواز متقاعد1/وكيل5997273343

15000هاشم محمد حميد الحراحشه متقاعد1/وكيل5998273344

15000فارس نايف خليفه الجرايده متقاعد1/وكيل5999273345

15000رائد محمد عباس مقدادي متقاعد1/وكيل6000273346

15000محمود عبدالعزيز نجم الجراح متقاعد1/وكيل6001273349

15000طالل عبدالحفيظ طالل الذيب متقاعد1/وكيل6002273350

15000محمد حسين علي القيام متقاعد1/وكيل6003273351

15000احمد خالد محمد الصرايره متقاعد1/وكيل6004273352

15000وليد محمد ابراهيم العزام متقاعد1/وكيل6005273354

15000ابراهيم هارون موسى الحسنات متقاعد1/وكيل6006273355

15000سامر احمد شتيوي بدور متقاعد1/وكيل6007273362

15000غسان ابراهيم محمد النوتي متقاعد1/وكيل6008273363

15000محمد صالح ابراهيم بني عطا متقاعد1/وكيل6009273364

15000غزوان اهزيم قطيش الزبن متقاعد1/وكيل6010273366

15000حسين ابراهيم فرج الخوالده متقاعد1/وكيل6011273367

15000روبين محمد روبين الفتياني متقاعد1/وكيل6012273369

15000ابراهيم سالم ارشيد الجبور متقاعد1/وكيل6013273375

15000مراد احمد عبدهللا العبادله متقاعد1/وكيل6014273379

15000مراد نمر عبدهللا الشواهين العمرو متقاعد1/وكيل6015273380

15000سميح محمود علي الدويكات متقاعد1/وكيل6016273381

15000فارس متعب منصور البدر متقاعد1/وكيل6017273386

15000محمد فهاد سحمان الحويطات متقاعد1/وكيل6018273391

15000عطا محمد سليم النجم متقاعد1/وكيل6019273395

15000محمود محمد عادل عبدالمعطي الكاتب متقاعد1/وكيل6020273400

15000علي فياض شراري خضير متقاعد1/وكيل6021273404

15000منصور علي منصور الشرمان متقاعد1/وكيل6022273410



15000يوسف جميل درويش خريسات متقاعد1/وكيل6023273420

15000ابراهيم محمد يونس العزام متقاعد1/وكيل6024273423

15000محمد ابراهيم علي بني ارشيد متقاعد1/وكيل6025273428

15000اسماعيل سالم محمد الحواري متقاعد1/وكيل6026273429

15000بسام عبدالعزيز عطاهللا الحباشنه متقاعد1/وكيل6027273433

15000صبري محمد عيسى صبري الشريف متقاعد1/وكيل6028273434

15000نايل سالمه بركات الجبور متقاعد1/وكيل6029273440

15000يوسف علي توفيق الجراح متقاعد1/وكيل6030273442

15000غسان شنوده قشمر الغنانمي متقاعد1/وكيل6031273444

15000موفق عبدالرحمن العبدالرحمن الزعبي متقاعد1/وكيل6032273446

15000محمود محمد جميل الخطيب متقاعد1/وكيل6033273447

15000احمد خيرو عواد الشياب متقاعد1/وكيل6034273448

15000محمود احمد محمد سحيله متقاعد1/وكيل6035273449

15000خالد عبدهللا فالح الدروع متقاعد1/وكيل6036273450

15000ذياب احمد موسى الفريحات متقاعد1/وكيل6037273451

15000مشهور احمد محمد الطراد متقاعد1/وكيل6038273455

15000حسام محمود سلمان الرواشده متقاعد1/وكيل6039273457

15000عيسى احمد مخاط بني خالد متقاعد1/وكيل6040273458

15000وليد غصاب راشد الشديفات متقاعد1/وكيل6041273460

15000زيد محمد سليمان عتوم متقاعد1/وكيل6042273461

15000ياسر عبدالكريم سليمان المرعي متقاعد1/وكيل6043273462

15000سامي سليمان عبدهللا الحباشنه متقاعد1/وكيل6044273464

15000ناصر علي عبدالهادي الغنيمات متقاعد1/وكيل6045273465

15000عبدالرحمن محمد عبدالرحمن زايد متقاعد1/وكيل6046273466

15000احمد تيسير توفيق العموش متقاعد1/وكيل6047273467

15000عاطف ابراهيم مبارك عليمات متقاعد1/وكيل6048273469

15000زكريا محمد تيسير عبدهللا لوباني متقاعد1/وكيل6049273470

15000سامر محمد احمد الوحشات متقاعد1/وكيل6050273472

15000عبدالرحمن بركات عواد العموش متقاعد1/وكيل6051273473

15000خليل جميل محمد الزعبي متقاعد1/وكيل6052273475

15000عمر محمد عايد احمد فياض متقاعد1/وكيل6053273477

15000عصام محمد سليمان الشرع متقاعد1/وكيل6054273479

15000حلمي محمد جروان الهويمل متقاعد1/وكيل6055273486

15000منصور صالح فالح بني حمد متقاعد1/وكيل6056273488

15000علي محمد علي الزغير متقاعد1/وكيل6057273490

15000زيد عبد الرحمن حميده الذيابات متقاعد1/وكيل6058273493

15000علي محمود زكي العمايره متقاعد1/وكيل6059273501

15000مصطفى يحيى يوسف شناق متقاعد1/وكيل6060273504

15000علي ابراهيم سليمان الرياحنة متقاعد1/وكيل6061273505

15000اياد محمد احمد حواوره متقاعد1/وكيل6062273506

15000نضال ابراهيم عبدهللا القدحات متقاعد1/وكيل6063273511

15000يوسف حسن محمود بني فياض متقاعد1/وكيل6064273512

15000عدنان جمعه عقيل عقالت متقاعد1/وكيل6065273513

15000نضال احمد عبدهللا الشمايله متقاعد1/وكيل6066273518

15000حسام محمود فارس البيايضه متقاعد1/وكيل6067273519



15000اياد عبدالرحيم الطالق الرحاحله متقاعد1/وكيل6068273520

15000احمد فاضل رشيد الرواشده متقاعد1/وكيل6069273521

15000نزار محمد احمد مقدادي متقاعد1/وكيل6070273528

15000خالد يوسف محمد بني عامر متقاعد1/وكيل6071273530

15000رضا احمد محمد سحيمات متقاعد1/وكيل6072273531

15000محمد سبتي عايد المهلهل متقاعد1/وكيل6073273532

15000محمد علي هندي عنانبه متقاعد1/وكيل6074273533

15000حسين رضوان محمد المومني متقاعد1/وكيل6075273534

15000رائد خلف صالح ملكاوي متقاعد1/وكيل6076273537

15000محمود محمد امين عقيل هنانده متقاعد1/وكيل6077273538

15000حسين علي فندي العظامات متقاعد1/وكيل6078273548

15000صالح ارخيان عويند العثمان متقاعد1/وكيل6079273552

15000محمد نايف محمود الزعبي متقاعد1/وكيل6080273558

15000خالد احمد علي العليان متقاعد1/وكيل6081273565

15000بهاء الدين محمود ذياب عالونه متقاعد1/وكيل6082273566

15000محمد سليمان احمد داهود متقاعد1/وكيل6083273568

15000موسى عبدالرحمن محمد الصمادي متقاعد1/وكيل6084273569

15000عمر انور زاهي الصرايره متقاعد1/وكيل6085273570

15000احمد محمود حمدان صوالحه متقاعد1/وكيل6086273571

15000خالد محمد حامد الزعبي متقاعد1/وكيل6087273573

15000حسن توفيق عوده الشديفات متقاعد1/وكيل6088273574

15000اياد قاسم محمد عاشور متقاعد1/وكيل6089273575

15000رامي قاسم محمد التميمي متقاعد1/وكيل6090273577

15000سالم احمد محمود بني محمد متقاعد1/وكيل6091273580

15000عمر عوده صالح السواعير متقاعد1/وكيل6092273588

15000خالد زكي عبدالرحمن الزغول متقاعد1/وكيل6093273591

15000محي الدين موسى محمد الشريده متقاعد1/وكيل6094273605

15000نضال داود عبدالرحيم قور متقاعد1/وكيل6095273608

15000يوسف مبارك عبدالمحسن السنيد متقاعد1/وكيل6096273610

15000احمد علي االسعد خصاونه متقاعد1/وكيل6097273614

15000رامي حسن احمد مراشده متقاعد1/وكيل6098273617

15000هشام احمد مسلم النواصره متقاعد1/وكيل6099273623

15000محمد عبدهللا علي اسكندر متقاعد1/وكيل6100273625

15000نور محمد خلف ابراهيم متقاعد1/وكيل6101273629

15000حسين محمد حسين براهمه متقاعد1/وكيل6102273640

15000جميل ابراهيم صالح النواجي متقاعد1/وكيل6103273641

15000عبدهللا سالم محمد بني عيسى متقاعد1/وكيل6104273644

15000فيصل محمد عماش الزبن متقاعد1/وكيل6105273651

15000احمد محمد سعد شقيري متقاعد1/وكيل6106273656

15000غازي حمد سالمه الزالبيه متقاعد1/وكيل6107273658

15000يوسف محمد ابراهيم درادكه متقاعد1/وكيل6108273661

15000عاطف احمد عبدالرحيم ابوالخون متقاعد1/وكيل6109273663

15000عواد علي عبدالكريم النمران متقاعد1/وكيل6110273667

15000عبدالمطلب احمد قويدر رحاحله متقاعد1/وكيل6111273669

15000برجس سليمان خليفه المساعفه متقاعد1/وكيل6112273671



15000خلدون صالح جعفر الذنيبات متقاعد1/وكيل6113273672

15000ناصر هايل ذياب االبري متقاعد1/وكيل6114273678

15000عزام سليمان محمد البري متقاعد1/وكيل6115273679

15000عامر محمود صالح القضاه متقاعد1/وكيل6116273681

15000فيصل ذيب صالح القضاه متقاعد1/وكيل6117273683

15000محمد حسين احمد الفقيه متقاعد1/وكيل6118273689

15000يوسف عبدهللا عبدالمعطي الصعوب متقاعد1/وكيل6119273691

15000محمد يوسف علي الشاعر متقاعد1/وكيل6120273692

15000محمد موسى سالم حجازي متقاعد1/وكيل6121273693

15000زكريا محمد عليان الغويري متقاعد1/وكيل6122273698

15000محمود مصطفى محمد الزينات متقاعد1/وكيل6123273699

15000يحيى عوض علي النقرش متقاعد1/وكيل6124273702

15000صالح محمود احمد الطواهيه متقاعد1/وكيل6125273704

15000علي محمود صالح الخصيالت متقاعد1/وكيل6126273705

15000عدنان سالم فضيان العلوان متقاعد1/وكيل6127273709

15000نذير عبد مفضي السعايدة متقاعد1/وكيل6128273710

15000اسامه زهير جابر السميعات متقاعد1/وكيل6129273713

15000عواد عبدالكريم تركي العجالين متقاعد1/وكيل6130273715

15000خالد عناد طويرش الخضير متقاعد1/وكيل6131273719

15000رافت محمد رفعات عبدالرحيم الرشيدات متقاعد1/وكيل6132273731

15000طارق محمد بشير الخوالده متقاعد1/وكيل6133273744

15000خطاب جميل محسن خطاطبه متقاعد1/وكيل6134273745

15000عبدالسالم علي مسلم المرعي متقاعد1/وكيل6135273750

15000محمود يوسف فارس الرمضان متقاعد1/وكيل6136273765

15000عبدهللا محمود موسى عساوده متقاعد1/وكيل6137273769

15000محمود محمد صالح الرباعي متقاعد1/وكيل6138273772

15000راضي محمد عبدالنبي المناعسه متقاعد1/وكيل6139273779

15000حماد محمد حماد القرياوي متقاعد1/وكيل6140273780

15000خالد محمد احمد بني عبده متقاعد1/وكيل6141273781

15000عمر عبدهللا محسن الخطاطبه متقاعد1/وكيل6142273782

15000عزالدين محمد مصطفى هنداوي متقاعد1/وكيل6143273788

15000خالد محمد محمود النعانعه متقاعد1/وكيل6144273791

15000محمود سالم محمد الحديان متقاعد1/وكيل6145273802

15000باسم حماد محمود الخوالده متقاعد1/وكيل6146273806

15000عاطف ابنيه مفلح الساليطه متقاعد1/وكيل6147273826

15000عدنان صالح عثمان احويت متقاعد1/وكيل6148273827

15000عبدالهادي محمد محمود السمارنه متقاعد1/وكيل6149273829

15000خيرو محمد سعيد عبيدات متقاعد1/وكيل6150273830

15000معتصم علي فصل عزام متقاعد1/وكيل6151273834

15000عبدالحميد عيد عبدالحميد الرحامنه متقاعد1/وكيل6152273848

15000محمود عبدالرحمن ابراهيم عمايره متقاعد1/وكيل6153273849

15000رائد مصطفى عوض حموده متقاعد1/وكيل6154273857

15000عبدالسالم عبدالمطلب علي الحسنان متقاعد1/وكيل6155273861

15000خالد ابراهيم عوده الحسنات متقاعد1/وكيل6156273862

15000عدنان شفيق سليم حسين متقاعد1/وكيل6157273863



15000نمر محمد يونس الدبيس متقاعد1/وكيل6158273864

15000احمد عواد يوسف الشرقي متقاعد1/وكيل6159273870

15000محمد احمد محمود نوافله متقاعد1/وكيل6160273874

15000خالد مخلد محمد العبابسه متقاعد1/وكيل6161273876

15000عبدالحفيظ محمد علي الربيع متقاعد1/وكيل6162273877

15000نضال حمد نويران البنيان متقاعد1/وكيل6163273881

15000ابراهيم اسماعيل محمد عبابنه متقاعد1/وكيل6164273888

15000محمد ظاهر يعقوب مصالحه متقاعد1/وكيل6165273892

15000احمد علي مسلم العميان متقاعد1/وكيل6166273893

15000احمد محمد عويد الشديفات متقاعد1/وكيل6167273895

15000احمد حامد عبده الشديفات متقاعد1/وكيل6168273899

15000زيد محمد مرزوق البالونه متقاعد1/وكيل6169273902

15000طالل عبدالكريم محمد الزغول متقاعد1/وكيل6170273907

15000حامد عبدالقادر  محمد المساعفه متقاعد1/وكيل6171273922

15000حسني عبدهللا محمد المساعفه متقاعد1/وكيل6172273923

15000غازي رضوان احمد المومني متقاعد1/وكيل6173273924

15000وصفي عبد العزيز كايد عقله متقاعد1/وكيل6174273926

15000علي عوض احمد المياس متقاعد1/وكيل6175273927

15000محمد محمود سليم الطراونه متقاعد1/وكيل6176273929

15000عبدالقادر علي ذيب الضابط متقاعد1/وكيل6177273930

15000انس محمد مصطفي عبابنه متقاعد1/وكيل6178273931

15000ناصر محمد احمد القضاه متقاعد1/وكيل6179273938

15000عبدهللا عارف خلف السليتي متقاعد1/وكيل6180273940

15000راتب محمد سليمان السواعير متقاعد1/وكيل6181273945

15000محمد خميس منكف محمد متقاعد1/وكيل6182273958

15000رمزي محمود احمد العمايره متقاعد1/وكيل6183273959

15000ماجد احمد ابراهيم صوالحه متقاعد1/وكيل6184273962

15000محمد عطاهللا عبيد الطراونه متقاعد1/وكيل6185273966

15000احمد اسماعيل محمود المناصره متقاعد1/وكيل6186273967

15000محمد علي اربيع العراقده متقاعد1/وكيل6187273970

15000هاشم رجا عبدهللا العراقده متقاعد1/وكيل6188273971

15000بشار محمد توفيق الواكد متقاعد1/وكيل6189273973

15000مهند سليمان مرزوق الضمور متقاعد1/وكيل6190273974

15000احمد محمود فندي الشيوخ متقاعد1/وكيل6191273975

15000عمر علي مصطفى القضاه متقاعد1/وكيل6192273976

15000فايز ابراهيم حسن البيادره متقاعد1/وكيل6193273979

15000سائد ايوب عبدالرحمن الشامي متقاعد1/وكيل6194273980

15000خالد خلف عبد الرحيم الزعبي متقاعد1/وكيل6195273981

15000رائد محمد عبد الحميد الدالبيح متقاعد1/وكيل6196273982

15000فيصل عبدالكريم عبدهللا بيادره متقاعد1/وكيل6197273983

15000سامر احمد سعيد غزال متقاعد1/وكيل6198273984

15000منى صالح سليمان العضيبات متقاعد1/وكيل6199273986

15000عبدالمحسن شويشر المشاقبه متقاعد1/وكيل6200273988

15000عماد نايف يوسف عبيدات متقاعد1/وكيل6201273994

15000بسام مسلم تايه الضرابعه متقاعد1/وكيل6202273995



15000مامون غالب عبيدهللا ابو هزيم متقاعد1/وكيل6203273996

15000سامر احمد عبدالمعطي الصعوب متقاعد1/وكيل6204273998

15000عبدهللا خلف مفلح الدغيم متقاعد1/وكيل6205274000

15000منذر راضي اعقيل الزعبي متقاعد1/وكيل6206274001

15000محمود حسن محمد الزعبي متقاعد1/وكيل6207274003

15000حسين احمد مفلح العاصم متقاعد1/وكيل6208274006

15000اياد محمد حمد عبدالقادر متقاعد1/وكيل6209274012

15000محمد عمر عبدالرحمن عساسفه متقاعد1/وكيل6210274018

15000طالل محمد احمد الصعوب متقاعد1/وكيل6211274023

15000رفعت محمد عليان المومني متقاعد1/وكيل6212274024

15000ممدوح بشير باير الخوالده متقاعد1/وكيل6213274026

15000رائد صالح محمد الدويكات متقاعد1/وكيل6214274028

15000اشرف يوسف محمد الطراونه متقاعد1/وكيل6215274031

15000حسين عبدالحليم حسين مقداد متقاعد1/وكيل6216274046

15000ابراهيم عبدالنبي ذياب الفالح متقاعد1/وكيل6217274047

15000محمود موسى احمد مستريحي متقاعد1/وكيل6218274048

15000معن ناصر مصطفى طالفحه متقاعد1/وكيل6219274049

15000يوسف محمد محمود النواطير متقاعد1/وكيل6220274050

15000احمد سليمان مفلح الزعبي متقاعد1/وكيل6221274054

15000محمد محمود مجلي الشلول متقاعد1/وكيل6222274056

15000اكرم حامد عبدهللا السواعي متقاعد1/وكيل6223274057

15000رائد محمود مصطفى الخرابشه متقاعد1/وكيل6224274068

15000ابراهيم عفاش هالل الرواحنه متقاعد1/وكيل6225274069

15000هيثم برجس دغيم الحامد متقاعد1/وكيل6226274071

15000عادل خلف نهار الحنيطي متقاعد1/وكيل6227274075

15000محمد انور محمود النواصره متقاعد1/وكيل6228274079

15000خالد صيتان سليم العزام متقاعد1/وكيل6229274083

15000خضر علي كايد المومني متقاعد1/وكيل6230274084

15000محمد علي عبدهللا زيادنه متقاعد1/وكيل6231274087

15000ايمن محمد يونس الحوراني متقاعد1/وكيل6232274088

15000تركي راضي نهار الفضلي متقاعد1/وكيل6233274089

15000عبدالقادر عايد هدهود الخليف متقاعد1/وكيل6234274091

15000رافت محمود خليل الروسان متقاعد1/وكيل6235274092

15000عمر محمد علي الرواضيه متقاعد1/وكيل6236274093

15000لؤي قاسم محمد شطناوي متقاعد1/وكيل6237274095

15000سلمان اسماعيل سلمان الطوره متقاعد1/وكيل6238274107

15000ماهر عيد عبدهللا النعيمات متقاعد1/وكيل6239274118

15000شاهين كاسب ضيف هللا الخمايسه متقاعد1/وكيل6240274126

15000مهدي محمد خليل عالونه متقاعد1/وكيل6241274129

15000محمد خير طعمه جبر السواعي متقاعد1/وكيل6242274133

15000عمر محمد عقله الذيابات متقاعد1/وكيل6243274135

15000معاذ احمد محمد ابو علو متقاعد1/وكيل6244274136

15000محمد مدهللا سفهان الخمايسه متقاعد1/وكيل6245274138

15000سليمان شاكر احمد عضيبات متقاعد1/وكيل6246274139

15000محمد توفيق عبدهللا العتوم متقاعد1/وكيل6247274141



15000لؤي احمد محمد الغوانمه متقاعد1/وكيل6248274142

15000ابراهيم شفيق عبد الزعبي متقاعد1/وكيل6249274146

15000سليمان سالم سويلم  السويلم متقاعد1/وكيل6250274147

15000صالح سليمان عبدالرحمن المساعفه متقاعد1/وكيل6251274155

15000مروان علي فرج المومني متقاعد1/وكيل6252274157

15000عدنان محمد عبدهللا الرماضين متقاعد1/وكيل6253274158

15000احمد سليمان عبدهللا المصاروه متقاعد1/وكيل6254274163

15000عرفات محمود سالم الخنان متقاعد1/وكيل6255274165

15000هاني محمد مصطفى العمايرة متقاعد1/وكيل6256274166

15000محمد صالح محمد عمايره متقاعد1/وكيل6257274169

15000ماجد عبدالمجيد محمد الزعبي متقاعد1/وكيل6258274174

15000محمد اسماعيل ابراهيم الخلوف متقاعد1/وكيل6259274177

15000ايمن عبدالنبي فضل نوافله متقاعد1/وكيل6260274178

15000جهاد مصطفى محمد مستريحي متقاعد1/وكيل6261274179

15000عصام احمد جميل فريحات متقاعد1/وكيل6262274180

15000محمد يوسف حسن الرفاعي متقاعد1/وكيل6263274183

15000رائد عبدالعزيز عارف بدارنه متقاعد1/وكيل6264274184

15000صفوان عبدالرؤوف عارف بدارنه متقاعد1/وكيل6265274186

15000توفيق علي مصطفى مصطفى متقاعد1/وكيل6266274190

15000محمد يوسف احمد غوانمه متقاعد1/وكيل6267274196

15000وجدي ابراهيم محمد دقامسه متقاعد1/وكيل6268274197

15000محمد احمد فالح الدقامسه متقاعد1/وكيل6269274198

15000وائل شاهر عبدالعزيز العزام متقاعد1/وكيل6270274210

15000منصور محمد عبدهللا الزقيلي متقاعد1/وكيل6271274213

15000عمر محمد علي عالونه متقاعد1/وكيل6272274214

15000عمر محمود محمد الياسين متقاعد1/وكيل6273274215

15000مصطفى خالد فرحان عياصره متقاعد1/وكيل6274274220

15000عبدالباسط احمد ابراهيم العرميطي متقاعد1/وكيل6275274230

15000امجد احمد عبدهللا العنانزه متقاعد1/وكيل6276274233

15000محمد نور تركي مجلي عبيدات متقاعد1/وكيل6277274234

15000علي محمد خلف الخريبات متقاعد1/وكيل6278274235

15000بسام شالش عبدهللا دويكات متقاعد1/وكيل6279274236

15000احمد ضيف هللا غثيان المصالحه متقاعد1/وكيل6280274239

15000حسن مجلي عبدهللا النعيمي متقاعد1/وكيل6281274240

15000مهاوش احميد عمر العبدهللا متقاعد1/وكيل6282274246

15000جبر عبدهللا علي غريز متقاعد1/وكيل6283274247

15000وليد عبدالخالق علي ابو شريعه متقاعد1/وكيل6284274249

15000عامر محمود جبر عزام متقاعد1/وكيل6285274255

15000محمود سالم حمد الشعيبات متقاعد1/وكيل6286274256

15000احمد عبدهللا صياح الشعيبات متقاعد1/وكيل6287274259

15000فياض هالل حسين الكبيريت متقاعد1/وكيل6288274270

15000محمد رضا موسى عبدالجواد متقاعد1/وكيل6289274271

15000اصف محمد سليمان الفقيه متقاعد1/وكيل6290274273

15000علي طالب خلف الصبيحات متقاعد1/وكيل6291274274

15000حازم يوسف عبدالرحمن الجمال متقاعد1/وكيل6292274277



15000حلمي عبدالسالم عايد المحارمه متقاعد1/وكيل6293274279

15000حسين حسن فريح عنانزه متقاعد1/وكيل6294274280

15000فواز علي مفلح هيالت متقاعد1/وكيل6295274281

15000حسن عبدهللا العيد الخطيب متقاعد1/وكيل6296274283

15000خليل محمد حامد الغويرين متقاعد1/وكيل6297274284

15000سامي يوسف ذيب العموش متقاعد1/وكيل6298274288

15000وصفي ابراهيم كريم الصرايره متقاعد1/وكيل6299274290

15000احمد محمد علي ابو عليقه متقاعد1/وكيل6300274291

15000ثامر عبدالمولي ابراهيم طشطوش متقاعد1/وكيل6301274292

15000هيثم يونس احمد ابوصبيح متقاعد1/وكيل6302274294

15000عبدهللا نايف صالح بني هاني متقاعد1/وكيل6303274295

15000محمد قاسم محمد عبيدات متقاعد1/وكيل6304274297

15000شريف محمد موسى جالبنه متقاعد1/وكيل6305274299

15000تركي عبدالحميد كريم السعايده متقاعد1/وكيل6306274305

15000رافت محمود ابراهيم الزعبي متقاعد1/وكيل6307274307

15000رياض جابر علي الشطناوي متقاعد1/وكيل6308274308

15000عصام احمد ايوب المقدم متقاعد1/وكيل6309274309

15000عساف محمود ابراهيم السوالمه متقاعد1/وكيل6310274312

15000جمال عواد عوده المرعي متقاعد1/وكيل6311274316

15000عناب محمد سالم الدويكات متقاعد1/وكيل6312274317

15000فراس سالم طعيمه ابو باكير متقاعد1/وكيل6313274320

15000فريد علي عمر العمر متقاعد1/وكيل6314274330

15000هشام محمد علي خالد الزعارير متقاعد1/وكيل6315274331

15000نواف سبتي عليوي العظامات متقاعد1/وكيل6316274333

15000علي عايد عيد الشرعه متقاعد1/وكيل6317274335

15000حسن محمد سليمان الشرمان متقاعد1/وكيل6318274336

15000محمد زعل سليمان الشرمان متقاعد1/وكيل6319274337

15000محمد سالم سويلم الجهني متقاعد1/وكيل6320274343

15000خليف عقله سالم الشرفات متقاعد1/وكيل6321274345

15000عمر علي عبدهللا السلحب متقاعد1/وكيل6322274346

15000محمدعبداللطيف احمد الزيادات متقاعد1/وكيل6323274347

15000موفق محمد حسن الداللعه متقاعد1/وكيل6324274354

15000فتحي سعيد مقبل الظواهره متقاعد1/وكيل6325274360

15000وصفي محمد سالمه القراله متقاعد1/وكيل6326274363

15000عماد خليل محمد الخرابشه متقاعد1/وكيل6327274379

15000احمد حسين محمد الخرابشه متقاعد1/وكيل6328274383

15000عادل حمدان محمد الزعبي متقاعد1/وكيل6329274385

15000نعيم صالح قاسم المومني متقاعد1/وكيل6330274389

15000سعود كريم غمار المشاقبه متقاعد1/وكيل6331274390

15000هاني عبدالحميد محمد المومني متقاعد1/وكيل6332274391

15000عناد خلف عليوي المساعيد متقاعد1/وكيل6333274403

15000وصفى محمد عطاهللا المجالي متقاعد1/وكيل6334274404

15000عوض ودي سالم الشعيري متقاعد1/وكيل6335274408

15000ليلى نهار منصور النصيرات متقاعد1/وكيل6336274413

15000جاسر احمد شاهر المرعي متقاعد1/وكيل6337274417



15000تحسين محمد سعيد سليمان قماج متقاعد1/وكيل6338274418

15000خالد عليان شمع الخاليله متقاعد1/وكيل6339274422

15000سمير محمود فواز العلي متقاعد1/وكيل6340274423

15000فراس حسن محمود عمر متقاعد1/وكيل6341274424

15000عزت محمد فواز العلي متقاعد1/وكيل6342274426

15000علي صالح محمد ابو حشيش متقاعد1/وكيل6343274427

15000خالد محمود صالح الخصيالت متقاعد1/وكيل6344274430

15000اياد علي توفيق بدارنه متقاعد1/وكيل6345274431

15000ناصر محمود موسى المشاقبه متقاعد1/وكيل6346274436

15000عاطف احمد علي الزواهره متقاعد1/وكيل6347274437

15000ايمان عزت عبدالمعطي المدادحه متقاعد1/وكيل6348274438

15000انور عبدهللا فهد بني خالد متقاعد1/وكيل6349274439

15000مراد عبدالقادر عوض عالونه متقاعد1/وكيل6350274442

15000عواد سليمان عايد الغيالين متقاعد1/وكيل6351274453

15000محمود مفلح حسن الشبول متقاعد1/وكيل6352274458

15000عمر عقله خلف الحراحشه متقاعد1/وكيل6353274464

15000عمر صالح علي الرباعي متقاعد1/وكيل6354274467

15000احمد محمد محمود الميايسه متقاعد1/وكيل6355274468

15000صباح احمد محمد الطوره متقاعد1/وكيل6356274473

15000رائد عوض ابراهيم الهباهبه متقاعد1/وكيل6357274477

15000ايمن كريم سالمه المراعيه متقاعد1/وكيل6358274486

15000حسن عيد عليان النعيمي متقاعد1/وكيل6359274493

15000جميل علي سلمان الخضير متقاعد1/وكيل6360274494

15000امجد علي عواد الزيود متقاعد1/وكيل6361274498

15000فيصل فرج موسى الكرادشه متقاعد1/وكيل6362274499

15000عرفان محمد علي سليمان الشبول متقاعد1/وكيل6363274501

15000طه عبده محمد ربابعه متقاعد1/وكيل6364274502

15000سامر جورج امطانس مرجي متقاعد1/وكيل6365274506

15000عبدهللا مفضي عقله حتامله متقاعد1/وكيل6366274507

15000نبيل حسن محمد عتوم متقاعد1/وكيل6367274508

15000ايمن محمد احمد السكران متقاعد1/وكيل6368274510

15000سامي احمد ابراهيم الحوري متقاعد1/وكيل6369274517

15000ابراهيم خليل سليمان الرياشي متقاعد1/وكيل6370274518

15000منذر عبدهللا صالح قواسمه متقاعد1/وكيل6371274520

15000مصطفى احمد مصطفى الشامي متقاعد1/وكيل6372274529

15000امجد عيسى عوض قرعان متقاعد1/وكيل6373274532

15000فاروق صالح حسن العمري متقاعد1/وكيل6374274533

15000فارس جميل حنا الحجازين متقاعد1/وكيل6375274535

15000مروان نايف محمد المكاحله متقاعد1/وكيل6376274536

15000سليمان يوسف محمد عنانزه متقاعد1/وكيل6377274539

15000صابر عبدالكريم محمد الخطاطبه متقاعد1/وكيل6378274541

15000محمد جابر صالح ابو محسن متقاعد1/وكيل6379274542

15000عاطف سليمان محمد الفقير متقاعد1/وكيل6380274543

15000فوزي حسان عبدالغني القراله متقاعد1/وكيل6381274549

15000احمد عبد الحميد سليمان الخزاعله متقاعد1/وكيل6382274555



15000رائد محمد فالح الشديفات متقاعد1/وكيل6383274562

15000خليل حمدان سالم البلوي متقاعد1/وكيل6384274567

15000بيان سليم موسى الموانيس متقاعد1/وكيل6385274569

15000محمد سليمان رجا القادر متقاعد1/وكيل6386274573

15000ادريس سالم مصلح الشلول متقاعد1/وكيل6387274576

15000عاطف محمد احمد الطوال متقاعد1/وكيل6388274585

15000عائده فرحان خلف المجالي متقاعد1/وكيل6389274588

15000معاويه عبدهللا احمد الشبول متقاعد1/وكيل6390274589

15000عمر عارف قاسم عبيدات متقاعد1/وكيل6391274591

15000عايد محمد سالم متقاعد1/وكيل6392274600

15000جعفر سالمه حسن قواقنه متقاعد1/وكيل6393274612

15000زكريا حسن محمد نوافله متقاعد1/وكيل6394274614

15000خالد محمد محمود عبيدات متقاعد1/وكيل6395274619

15000سليم محمود خلف النوافله متقاعد1/وكيل6396274626

15000طارق عيسى حسن التميمي متقاعد1/وكيل6397274628

15000محمود مصطفى صالح الخليل متقاعد1/وكيل6398274646

15000هاني محمد حسن العمر متقاعد1/وكيل6399274651

15000طاهر صالح خلف فهيد متقاعد1/وكيل6400274659

15000سليمان عليان سليمان الخوالده متقاعد1/وكيل6401274670

15000مروان راكان علي حطاب متقاعد1/وكيل6402274672

15000رائد فواز محمد عبيدات متقاعد1/وكيل6403274677

15000عمر موسى ذيب العراكزه متقاعد1/وكيل6404274681

15000نظير عايد مفلح ابو دلو متقاعد1/وكيل6405274689

15000خالد منير عبدالكريم العتوم متقاعد1/وكيل6406274698

15000احمد سعيد طالق عنوز متقاعد1/وكيل6407274699

15000احمد محمد محمد السوالمه متقاعد1/وكيل6408274705

15000محمد مفلح الويزان الزقمان متقاعد1/وكيل6409274717

15000هاني علي الفي الحمران متقاعد1/وكيل6410274720

15000ابراهيم خلف فالح الغويري متقاعد1/وكيل6411274721

15000حسن رداد مصطفى الحراحشه متقاعد1/وكيل6412274725

15000ياسر محمد عواد الرواشده متقاعد1/وكيل6413274726

15000موفق عواد محمود الشرعه متقاعد1/وكيل6414274727

15000محمد مرزوق حمدان ابوجاموس متقاعد1/وكيل6415274729

15000خالد صبح غصاب الشرعه متقاعد1/وكيل6416274731

15000بكر حمد ساير عيد متقاعد1/وكيل6417274732

15000حابس عباس عقيل السبوع متقاعد1/وكيل6418274733

15000رامي غازي محمد الجنيدي متقاعد1/وكيل6419274734

15000ثائر محمود محمد العناسوه متقاعد1/وكيل6420274735

15000حسان ماجد حلمي تفاحه متقاعد1/وكيل6421274736

15000محمد عاطف موسى المومني متقاعد1/وكيل6422274739

15000سالمه فنيخر غياض العظامات متقاعد1/وكيل6423274740

15000محمد ابراهيم احمد سالمات متقاعد1/وكيل6424274743

15000ابراهيم نهار علي طالس متقاعد1/وكيل6425274744

15000خالد جميل عبدالرزاق علي متقاعد1/وكيل6426274746

15000زيد عبدالحميد ملحان المعايطه متقاعد1/وكيل6427274747



15000ابراهيم سعيد حمدان العساف متقاعد1/وكيل6428274748

15000هاني علي محمد الزبون متقاعد1/وكيل6429274749

15000موسى سالمه سليمان الجعارات متقاعد1/وكيل6430274750

15000عبدالرزاق محمد علي مفلح بطاينه متقاعد1/وكيل6431274751

15000محمد سليمان سليم العابد متقاعد1/وكيل6432274755

15000صالح محمد حسن الطعاني متقاعد1/وكيل6433274758

15000عالء الدين عبدالرزاق محمد ابو سلمان متقاعد1/وكيل6434274760

15000فايز طالب عياد القضاه متقاعد1/وكيل6435274764

15000اشرف محمود نهار الزعبي متقاعد1/وكيل6436274765

15000سامر محمد سليمان العواشره متقاعد1/وكيل6437274774

15000فراس محمد سعيد احمد زيود متقاعد1/وكيل6438274777

15000خالد فوزي سليمان  الطعاني متقاعد1/وكيل6439274781

15000خالد محمد صالح االحمد متقاعد1/وكيل6440274787

15000خالد محمد ناصر الرواشده متقاعد1/وكيل6441274788

15000اسامه سليم حسين مياس متقاعد1/وكيل6442274789

15000مهند سعيد احمد عريقات متقاعد1/وكيل6443274790

15000زياد مصطفى موسى طبعه متقاعد1/وكيل6444274792

15000رزق محمد منيزل الحمود متقاعد1/وكيل6445274793

15000ايمن ضاحي محمود البقيرات متقاعد1/وكيل6446274794

15000سلطان خالد مرجي المزاوده متقاعد1/وكيل6447274796

15000صالح صالح علي الحسن متقاعد1/وكيل6448274797

15000عاطف محمد احمد الرومي متقاعد1/وكيل6449274810

15000حسن علي مذيب الرجوب متقاعد1/وكيل6450274812

15000علي قاسم محمد الحراحشه متقاعد1/وكيل6451274813

15000احمد فالح مفلح بني عبده متقاعد1/وكيل6452274814

15000خالد يوسف حسين الخطيب متقاعد1/وكيل6453274824

15000فراس حسين مصطفى غرايبه متقاعد1/وكيل6454274831

15000احمد درويش علي محمد متقاعد1/وكيل6455274834

15000احمد عيسى محمد المغربي متقاعد1/وكيل6456274836

15000خضر خلف علي الدوايده متقاعد1/وكيل6457274838

15000حسين صالح علي المصري متقاعد1/وكيل6458274840

15000سامر نايف تركي الروسان متقاعد1/وكيل6459274842

15000محمد يونس عبدالهادي المناصير متقاعد1/وكيل6460274844

15000جابر خلف منيزل الربطه متقاعد1/وكيل6461274845

15000سامر صالح ابراهيم عوادت متقاعد1/وكيل6462274856

15000عبدهللا محمد عواد الخوالده متقاعد1/وكيل6463274857

15000ابراهيم عزالدين حمدان الدغيمات متقاعد1/وكيل6464274862

15000رائد محمد حسن الغزاوية متقاعد1/وكيل6465274871

15000عبدهللا احمد صالح الغويري متقاعد1/وكيل6466274876

15000خالد محمد عبدالمهدي خاليله متقاعد1/وكيل6467274884

15000عماد احمد محمد الطراونه متقاعد1/وكيل6468274886

15000زياد محمد نوفان ابوعلوش متقاعد1/وكيل6469274890

15000محمود عبدالمجيد طعمه المستريحي متقاعد1/وكيل6470274892

15000علي صالح مفلح النعيمات متقاعد1/وكيل6471274901

15000سعيد ابراهيم محمدالسليحات متقاعد1/وكيل6472274908



15000عبدهللا خالد عبد الرحيم صباحين متقاعد1/وكيل6473274910

15000عبدهللا حسين احمد نوافله متقاعد1/وكيل6474274914

15000باسم طالل محمد نصير متقاعد1/وكيل6475274916

15000احمد سالمه قويدر العقيل متقاعد1/وكيل6476274919

15000حابس محمود ساري حمادنه متقاعد1/وكيل6477274921

15000محمد فوزات صالح الزعبي متقاعد1/وكيل6478274927

15000محمد امين احمد الطراونه متقاعد1/وكيل6479274928

15000ايمن عبدالحليم احمد البدارين متقاعد1/وكيل6480274930

15000يوسف حامد محمود عبيدات متقاعد1/وكيل6481274936

15000محمد صالح عبدالقادر الزازا متقاعد1/وكيل6482274939

15000محمد عبدالكريم محمد فريحات متقاعد1/وكيل6483274944

15000سامر سعد سالم اللصاصمه متقاعد1/وكيل6484274947

15000حسام خليف عيسى بني هاني متقاعد1/وكيل6485274954

15000حسن تركي صالح النعيم متقاعد1/وكيل6486274965

15000محمد ابراهيم عبدالرحمن العرود متقاعد1/وكيل6487274967

15000هشام علي عقله حسين متقاعد1/وكيل6488274975

15000حمد حمدان منيزل الرحايمه متقاعد1/وكيل6489274978

15000محمد احمد سليمان العكش متقاعد1/وكيل6490274984

15000سالمه محمد سليمان القمول متقاعد1/وكيل6491274988

15000محمد عارف عبدهللا ابو حردان متقاعد1/وكيل6492274992

15000ابراهيم سالمة محمد ابو قديري متقاعد1/وكيل6493274998

15000عمر محمد محمود العنيزات متقاعد1/وكيل6494275000

15000محمد خالد محمد الخطيب متقاعد1/وكيل6495275003

15000حابس موسى قاسم الصبيحات متقاعد1/وكيل6496275004

15000منصور يوسف سالم منصور متقاعد1/وكيل6497275007

15000اسامه جابر اسعيد الخوالده متقاعد1/وكيل6498275011

15000ياسر خلف احمد البكار متقاعد1/وكيل6499275015

15000محمد جازي محمد الحسن متقاعد1/وكيل6500275019

15000محمد علي خالد بني اسماعيل متقاعد1/وكيل6501275021

15000سلطان خلف االدهم الزبن متقاعد1/وكيل6502275022

15000حسن مفضي حطاب السرحان متقاعد1/وكيل6503275033

15000محمد كامل احمد خضر متقاعد1/وكيل6504275040

15000جهاد توفيق ابراهيم ابو هالل متقاعد1/وكيل6505275042

15000عبدهللا مناور هالل القاسم متقاعد1/وكيل6506275044

15000متروك خلف معيوف المساعيد متقاعد1/وكيل6507275045

15000فايز كامل صالح اليعقوب متقاعد1/وكيل6508275047

15000خالد جمال وادي العمري متقاعد1/وكيل6509275050

15000عبدالجواد فهد محمد غرايبه متقاعد1/وكيل6510275063

15000محمود عليان كريم القضاه متقاعد1/وكيل6511275065

15000هاني خلف احمد الزعبي متقاعد1/وكيل6512275070

15000ماجد صالح عيد غرام متقاعد1/وكيل6513275077

15000علي خلف عمر البواريد متقاعد1/وكيل6514275079

15000عمر ضيف هللا احمد المومني متقاعد1/وكيل6515275081

15000وليد طايل عبدالكريم العساف متقاعد1/وكيل6516275099

15000راكان علي حسين عنانزه متقاعد1/وكيل6517275101



15000يوسف سالم االحمد الخريسات متقاعد1/وكيل6518275108

15000ضيف هللا عوض غضيان العثامنه متقاعد1/وكيل6519275112

15000محمود عبدالقادر كايد الصمادي متقاعد1/وكيل6520275114

15000رائد محمود حمد الزواهره متقاعد1/وكيل6521275115

15000نزيه ناصر محمد دبوس متقاعد1/وكيل6522275116

15000احمد محمد خليف الحوامده متقاعد1/وكيل6523275117

15000محمد موسى احمد بني مرعي متقاعد1/وكيل6524275122

15000فراس فريد حنا بدر متقاعد1/وكيل6525275124

15000عبدهللا وليد محمد العقل متقاعد1/وكيل6526275130

15000عماد صالح جدي الكسيبه متقاعد1/وكيل6527275137

15000يوسف محمد حسن الطالفحه متقاعد1/وكيل6528275140

15000يوسف عبدالكريم سليم الطراونه متقاعد1/وكيل6529275141

15000نسيم محمد علي بني ملحم متقاعد1/وكيل6530275147

15000احمد عقيل علي المشاقبه متقاعد1/وكيل6531275153

15000محمددخل هللا مسلم الفقراء متقاعد1/وكيل6532275154

15000سامي عيسى محمود الزغول متقاعد1/وكيل6533275155

15000وصفي حسين علي ابو زيد متقاعد1/وكيل6534275157

15000مجدي يحيى عبد الهباهبه متقاعد1/وكيل6535275163

15000احمد محمد سليم السوالقه متقاعد1/وكيل6536275165

15000معاذ محمدخير علي الشرمان متقاعد1/وكيل6537275166

15000هشام سليمان بدهان الرواشده متقاعد1/وكيل6538275170

15000زياد فريح سليم بدر متقاعد1/وكيل6539275171

15000بركات عيد اتيم الخضير متقاعد1/وكيل6540275178

15000عاهد محمد قاسم الزيدانين متقاعد1/وكيل6541275184

15000محمد صالح مسلم هنانده متقاعد1/وكيل6542275186

15000بسام محمد بساط الحويان متقاعد1/وكيل6543275188

15000معتصم محمد ذياب الدلقموني متقاعد1/وكيل6544275189

15000ماهر عبدالكريم عبد الخطباء متقاعد1/وكيل6545275196

15000مفيد شريقي حسان ابورضوان متقاعد1/وكيل6546275202

15000عبدالكريم محمد مصلح الزغول متقاعد1/وكيل6547275209

15000رائد محمد فالح الشوحه متقاعد1/وكيل6548275216

15000محمد محمود احمد نصايره متقاعد1/وكيل6549275217

15000محمد محمود محمد الدهون متقاعد1/وكيل6550275218

15000يوسف محمدابراهيم الصمادي متقاعد1/وكيل6551275220

15000حسين عليان نويران الموسى متقاعد1/وكيل6552275222

15000محمود علي محمود ابو دوله متقاعد1/وكيل6553275223

15000عوده سليمان محمد ابونوير متقاعد1/وكيل6554275230

15000محمود عبدهللا فالح الغويرين متقاعد1/وكيل6555275231

15000بسام محمود محمد علي متقاعد1/وكيل6556275234

15000نبيل احمد فوزي محمد مصالحه متقاعد1/وكيل6557275235

15000منصور عبد الحميد علي الرواشده متقاعد1/وكيل6558275240

15000زهير خليفه عايش درابسه متقاعد1/وكيل6559275242

15000جالل مطلق موسى الحويطات متقاعد1/وكيل6560275248

15000محمد حسين محمد فريحات متقاعد1/وكيل6561275258

15000محمد عبدالعزيز علي السحيمات متقاعد1/وكيل6562275276



15000سلطان حامد ابراهيم كنعان متقاعد1/وكيل6563275277

15000عايد جميل الساكت المشاقبه متقاعد1/وكيل6564275290

15000محمد يحيى حسن فحماوي متقاعد1/وكيل6565275292

15000فالح فضيل عبدالمحسن الخاليله متقاعد1/وكيل6566275293

15000عبدالوهاب محمد حسن الرجوب متقاعد1/وكيل6567275294

15000فواز عبد عبدالنبي القطيش متقاعد1/وكيل6568275297

15000غضيان عبدهللا صياح العثامنه متقاعد1/وكيل6569275298

15000سامي عبدالقادر حسن الشرمان متقاعد1/وكيل6570275300

15000ابراهيم عبدهللا هليل الخرشه متقاعد1/وكيل6571275303

15000جهاد محمد عوض الهويمل متقاعد1/وكيل6572275305

15000عبدالكريم محمود مصطفى الشرمان متقاعد1/وكيل6573275307

15000يوسف محمدالعوده المحاسيس متقاعد1/وكيل6574275324

15000عيسى خالد محمد المطالقه متقاعد1/وكيل6575275328

15000عبدهللا علي حسن المشاهره متقاعد1/وكيل6576275333

15000احمد خلف نجيب الحموري متقاعد1/وكيل6577275335

15000زياد ياسين مزيد الروسان متقاعد1/وكيل6578275336

15000راكان محمد صالح الياسين متقاعد1/وكيل6579275337

15000عبدالرزاق محمد عبده ربابعه متقاعد1/وكيل6580275343

15000احمد عبد الحليم عبد المحسن الخاليله متقاعد1/وكيل6581275346

15000احمد شاكر عبدالرحمن القواقنه متقاعد1/وكيل6582275350

15000عماد توفيق موسى الصياح متقاعد1/وكيل6583275356

15000ناجح نواف توهان عيد متقاعد1/وكيل6584275373

15000عمر محمد حسن مناور متقاعد1/وكيل6585275377

15000خالد مروح عواد ناصر متقاعد1/وكيل6586275380

15000نصر سيد علي المجالي متقاعد1/وكيل6587275391

15000نبيل محمد مصطفى عنيزات متقاعد1/وكيل6588275392

15000راجي صبحي محمد النوافله متقاعد1/وكيل6589275393

15000سليمان محمد مسلم الحراسيس متقاعد1/وكيل6590275399

15000مشهور عبدالرزاق يوسف ابو حمور متقاعد1/وكيل6591275402

15000خالد ياسر طحيمر عليمات متقاعد1/وكيل6592275403

15000هاني زكريا علي جرادات متقاعد1/وكيل6593275413

15000عمر احمد خليفه عكور متقاعد1/وكيل6594275415

15000فراس سمير جميل سكريه متقاعد1/وكيل6595275416

15000انس محمد مصطفى العيسى متقاعد1/وكيل6596275428

15000محمد احمد ذيب الحجي متقاعد1/وكيل6597275442

15000عصام هاني عبيدهللا حياصات متقاعد1/وكيل6598275449

15000وصفي هاشم احمد الخريسات متقاعد1/وكيل6599275454

15000علي محمد سليم السوالمه متقاعد1/وكيل6600275460

15000عبدهللا سليم سعود الزيود متقاعد1/وكيل6601275462

15000محمود عوض علي النعيمات متقاعد1/وكيل6602275463

15000عبدهللا محمد سليم خوالده متقاعد1/وكيل6603275467

15000رافت محمود محمد المقبل متقاعد1/وكيل6604275475

15000محمود علي محمد النظامي متقاعد1/وكيل6605275478

15000حمزه محمود دخيل الجهران متقاعد1/وكيل6606275485

15000نعيم سميح يوسف المصري متقاعد1/وكيل6607275489



15000علي دخل هللا موسى العلي متقاعد1/وكيل6608275511

15000محمد حسن نزال الصالحات متقاعد1/وكيل6609275512

15000عثمان محمود عوض العثمان متقاعد1/وكيل6610275519

15000رعد احمد حسن الخطيب متقاعد1/وكيل6611275522

15000ابراهيم علي موسى المقدادي متقاعد1/وكيل6612275524

15000رائد خليل عبدهللا الكفيري متقاعد1/وكيل6613275531

15000محمد خالد سالم الرواشده متقاعد1/وكيل6614275560

15000محمد عبدربه حسين المعمرين متقاعد1/وكيل6615275561

15000طالل عبدالرزاق عطاهللا درادكه متقاعد1/وكيل6616275562

15000ناصرسليمان سالم العرود متقاعد1/وكيل6617275564

15000احمد عطوان سعد العجالين متقاعد1/وكيل6618275566

15000انور مفلح صالح النحله متقاعد1/وكيل6619275568

15000فؤاد مداد سليم القعايده متقاعد1/وكيل6620275576

15000رياض عايد سليمان بني خالد متقاعد1/وكيل6621275585

15000عبدالحكيم محمود قاسم ابو الرب متقاعد1/وكيل6622275589

15000علي نهار سليمان الدبايبه متقاعد1/وكيل6623275592

15000ماجد عبدالرحمن محمد طبيشات متقاعد1/وكيل6624275595

15000خالد ناصر عبد الرحمن الحوري متقاعد1/وكيل6625275601

15000احمد ياسر محمد الناطور متقاعد1/وكيل6626275603

15000سليمان حسن عبد مرزايق متقاعد1/وكيل6627275604

15000انور موسى ذيب غنيم متقاعد1/وكيل6628275608

15000محمود محمد تيسير علي النصيرات متقاعد1/وكيل6629275611

15000محمد سليمان عبدالكريم الهباهبه متقاعد1/وكيل6630275612

15000فراس خلف محمد ملكاوي متقاعد1/وكيل6631275617

15000يوسف احمد علي الخصاونه متقاعد1/وكيل6632275622

15000حسين عوض عبدالقادر الربيحات متقاعد1/وكيل6633275627

15000ياسين سليمان عواد الغويري متقاعد1/وكيل6634275629

15000صخر غازي سالم الشلول متقاعد1/وكيل6635275638

15000عثمان عبد هللا عبد القادر مسرات متقاعد1/وكيل6636275639

15000هاشم سالم فاضل الساليطه متقاعد1/وكيل6637275646

15000محمد مبارك احمد الحواتمه متقاعد1/وكيل6638275647

15000زين محمود مصطفى حجازي متقاعد1/وكيل6639275657

15000فايزه سليمان فالح الجبور متقاعد1/وكيل6640275658

15000نجوى جميل حامد خير الدين متقاعد1/وكيل6641275661

15000رويده احمد حسين عبد الرزاق متقاعد1/وكيل6642275665

15000ايمان فائق موسى حجازين متقاعد1/وكيل6643275667

15000وفاء فبالن موسى الحجازين متقاعد1/وكيل6644275670

15000رسميه محمد محمود العساسفه متقاعد1/وكيل6645275672

15000منال حسين عياش الخرشه متقاعد1/وكيل6646275673

15000حنان عبد الحافظ سالم الرهايفه متقاعد1/وكيل6647275674

15000رغد سالم جريس الحداد متقاعد1/وكيل6648275677

15000امال ناصر الياس االيوب متقاعد1/وكيل6649275678

15000رهام سعود شوفان الشرفات متقاعد1/وكيل6650275681

15000نجاح كليب عواد العطاونه متقاعد1/وكيل6651275682

15000ثروه عمر موسى حجاج متقاعد1/وكيل6652275684



15000ناديه عايد محمد الصبح متقاعد1/وكيل6653275685

15000مريم محمد سليمان نعامنه متقاعد1/وكيل6654275688

15000خالده امين احمد ربايعه متقاعد1/وكيل6655275689

15000غدير محمد احمد المومني متقاعد1/وكيل6656275690

15000عفاف احمد حسين كلوب متقاعد1/وكيل6657275691

15000فاطمه ناصر موسى السكارنه متقاعد1/وكيل6658275692

15000فتحيه علي ابراهيم السمير متقاعد1/وكيل6659275693

15000جميله عبدالرحمن حسن الحجوج متقاعد1/وكيل6660275694

15000وفيقه خليل جريس بدر متقاعد1/وكيل6661275695

15000ايمان صياح مطلق غرير متقاعد1/وكيل6662275698

15000اعتدال علي محمد الشهاب متقاعد1/وكيل6663275699

15000زين اسعاف جميل المفلح متقاعد1/وكيل6664275701

15000عايشه ذياب خليل الحجوج متقاعد1/وكيل6665275702

15000ماجده محمد احمد الخطيب متقاعد1/وكيل6666275703

15000احالم احمد فالح الصرايره متقاعد1/وكيل6667275704

15000نهاد ماجد علي شويات متقاعد1/وكيل6668275706

15000سونيا فؤاد راغب ابو عامر متقاعد1/وكيل6669275708

15000ختام صالح عبد الفتاح الرهايفه متقاعد1/وكيل6670275710

15000وصال سميح عيسى الزيادين متقاعد1/وكيل6671275712

15000امل خليل مبارك العواطله متقاعد1/وكيل6672275713

15000جمايل سلمان سليم السواريه متقاعد1/وكيل6673275716

15000رابعه احمد محمد الظهيرات متقاعد1/وكيل6674275717

15000ماجده محمد احمد زوانه متقاعد1/وكيل6675275718

15000ماجده هاني علي شويات متقاعد1/وكيل6676275719

15000مريوده احمد توفيق العواوده متقاعد1/وكيل6677275720

15000فلاير ابراهيم محمد العمايره متقاعد1/وكيل6678275721

15000سوسن باسم عبدهللا ابولباده متقاعد1/وكيل6679275722

15000تغريد عبدالحافظ رجا سكارنه متقاعد1/وكيل6680275723

15000ليلى ناصر احمد النعيمات متقاعد1/وكيل6681275724

15000كلثم يوسف احمد الفاعوري متقاعد1/وكيل6682275726

15000كفى عبد الكريم عبد الحميد النوايسه متقاعد1/وكيل6683275727

15000هشام عبدالحافظ سالم الفقراء متقاعد1/وكيل6684275736

15000امينه ابراهيم مصطفى ابو رسول متقاعد1/وكيل6685275740

15000سناء خليل علي شحاده متقاعد1/وكيل6686275741

15000عدنان اسماعيل بركات الجراح متقاعد1/وكيل6687275745

15000علي كايد فارع الجراح متقاعد1/وكيل6688275748

15000علي سالم حمد بني حمد متقاعد1/وكيل6689275754

15000امجد بكر محمد شهاب متقاعد1/وكيل6690275769

15000عمر محمد رجا العبود متقاعد1/وكيل6691275773

15000ماهر محمد علي الفريحات متقاعد1/وكيل6692275790

15000امين علي حسين بني حمد متقاعد1/وكيل6693275798

15000طاهر محمد نهار عواشره متقاعد1/وكيل6694275799

15000ياسر عبداللطيف عيد الوشاحي متقاعد1/وكيل6695275802

15000توفيق رجا خلف محارب متقاعد1/وكيل6696275804

15000انتصار عايد محمد العويسات متقاعد1/وكيل6697275808



15000فاطمه محمد ارشيد البطوش متقاعد1/وكيل6698275811

15000محسن عبدهللا سليمان الشرمان متقاعد1/وكيل6699275820

15000احمد مسلم عقله الشرفات متقاعد1/وكيل6700275826

15000جعفر محمد عوض خباص متقاعد1/وكيل6701275827

15000دولت محمد حسن الرواشده متقاعد1/وكيل6702275829

15000حمده خلف زعل الحباشنه متقاعد1/وكيل6703275830

15000غاده عطاهللا سليمان النعيمات متقاعد1/وكيل6704275832

15000خوله محمد عبدالرحمن الداوديه متقاعد1/وكيل6705275833

15000نفل سالم سليمان طاشمان متقاعد1/وكيل6706275835

15000نجاح عوده سلمان المعايطه متقاعد1/وكيل6707275837

15000يعقوب فايز حاج يوسف حبايبه متقاعد1/وكيل6708275841

15000مامون ماجد حسين قواقزه متقاعد1/وكيل6709275847

15000عبدهللا خلف بخيتان الشرفات متقاعد1/وكيل6710275848

15000زيد شاكر عبده القور متقاعد1/وكيل6711275860

15000خوله علي اعبيدهللا الجعارات متقاعد1/وكيل6712275862

15000منى عيد عواد حجازين متقاعد1/وكيل6713275867

15000اخالص خيرو محمود الخصاونه متقاعد1/وكيل6714275868

15000حسان عبدالسالم حسن الشعيبات متقاعد1/وكيل6715275869

15000فؤاد علي احمد بني يوسف متقاعد1/وكيل6716275870

15000نجاح خليل عبدالهادي الغويين متقاعد1/وكيل6717275882

15000سهير صابر متعب نادر متقاعد1/وكيل6718275885

15000منصور عايش صالح الصمادي متقاعد1/وكيل6719275886

15000صالح الدين محمد مقداد مياس متقاعد1/وكيل6720275890

15000خوله نايف سالم الكساسبه متقاعد1/وكيل6721275891

15000محمد حمد موسى الشرع متقاعد1/وكيل6722275897

15000يوسف محمد طحيمر الزيود متقاعد1/وكيل6723275902

15000يوسف محمود شحاده المناجره متقاعد1/وكيل6724275909

15000حسين احمد حسين زناد متقاعد1/وكيل6725275916

15000عبد هللا عواد عقل الغيالين متقاعد1/وكيل6726275921

15000نادر سليمان صالح المراعبه متقاعد1/وكيل6727275922

15000احمد علي فالح خطاطبه متقاعد1/وكيل6728275924

15000نضال فياض احمد ابو الرب متقاعد1/وكيل6729275925

15000جهاد نعيم عبدهللا الشرفا متقاعد1/وكيل6730275929

15000فريده يوسف محمد عبيدات متقاعد1/وكيل6731275931

15000فاطمه محمد ابراهيم عيسى متقاعد1/وكيل6732275932

15000مها صبري الياس حداد متقاعد1/وكيل6733275934

15000باكزه احمد محمد عبيدات متقاعد1/وكيل6734275936

15000نهاد محمد حسين الجرادات متقاعد1/وكيل6735275938

15000امجد سليم احمد الشهاب متقاعد1/وكيل6736275942

15000موسى علي سالم السعيديين متقاعد1/وكيل6737275943

15000عال الدين محمود محمد طوالبه متقاعد1/وكيل6738275948

15000محمد احمد مفلح الخاليله متقاعد1/وكيل6739275952

15000سامي فالح محمد الجبور متقاعد1/وكيل6740275955

15000احمد يوسف عبد الزعبي متقاعد1/وكيل6741275957

15000عمر علي عبدالكريم القطيشات متقاعد1/وكيل6742275961



15000رائد محمد علي خزاعله متقاعد1/وكيل6743275964

15000عمر اسماعيل خالد البدارنه متقاعد1/وكيل6744275972

15000جعفر يعقوب خالد الرملي متقاعد1/وكيل6745275981

15000طالل محمد عمر الكردي متقاعد1/وكيل6746275982

15000صالح ضامن منديل الحراحشه متقاعد1/وكيل6747275985

15000جهاد محمد محمود الجهران متقاعد1/وكيل6748275988

15000اسالم طالب محمد سليمان متقاعد1/وكيل6749275992

15000فؤاد سليمان عبدهللا محاوره متقاعد1/وكيل6750275994

15000عبدالرؤوف سالمه طالق الجعارات متقاعد1/وكيل6751276001

15000محمود عوض موسى عبابنه متقاعد1/وكيل6752276003

15000احمد علي ابراهيم الدهون متقاعد1/وكيل6753276004

15000عبد المولى احمد حسين الرباع متقاعد1/وكيل6754276006

15000ياسر محمد مفضي الكماالت متقاعد1/وكيل6755276023

15000ابوذر محمد قاسم طالفحه متقاعد1/وكيل6756276027

15000كاترين خلف حمد المحمد متقاعد1/وكيل6757276028

15000جمانه ابراهيم سلمان القضاه متقاعد1/وكيل6758276029

15000حليمه محمود احمد المومني متقاعد1/وكيل6759276030

15000ميسر محمود عبيدهللا الخطاطبه متقاعد1/وكيل6760276031

15000قاسم احمد قاسم الطالفحه متقاعد1/وكيل6761276032

15000ريم يوسف مثقال المجالي متقاعد1/وكيل6762276035

15000يسرى احمد عبدالكريم النواصره متقاعد1/وكيل6763276037

15000صخر فيصل خالد الجراح متقاعد1/وكيل6764276042

15000محمود احمد محمود ابو عناب متقاعد1/وكيل6765276043

15000ابراهيم سليمان عبد العموش متقاعد1/وكيل6766276048

15000موفق احمدعبدهللا القضاه متقاعد1/وكيل6767276050

15000مرينا مفيد الياس عويس متقاعد1/وكيل6768276060

15000رائده نايف طعمه الخليفات متقاعد1/وكيل6769276061

15000خالد ابراهيم بركات السليحات متقاعد1/وكيل6770276063

15000محمد خلف عوض الشرمان متقاعد1/وكيل6771276067

15000سليمان محمود صالح الحوراني متقاعد1/وكيل6772276074

15000محمود فريح زعل زبون متقاعد1/وكيل6773276076

15000عايشه زكريا محمد ابو خميس متقاعد1/وكيل6774276086

15000عائده مفلح سلمي الفقهاء متقاعد1/وكيل6775276087

15000فاطمه اسماعيل موسى حسين متقاعد1/وكيل6776276088

15000سالم يوسف محمد الشراب متقاعد1/وكيل6777276091

15000عمر محمود ادريس اليونس متقاعد1/وكيل6778276095

15000عبير عبدهللا محمود عبيدات متقاعد1/وكيل6779276096

15000نذير محمد محمود المحاشي متقاعد1/وكيل6780276102

15000طارق بكر سليمان المناعسه متقاعد1/وكيل6781276110

15000وصال احمد فالح الدقامسه متقاعد1/وكيل6782276111

15000حسين محمود حسين العرود متقاعد1/وكيل6783276112

15000قسيم محمد نهار الزعزوعي متقاعد1/وكيل6784276116

15000عبدالمهدي مصبح مفلح بني خالد متقاعد1/وكيل6785276117

15000ايمن سعيد مبارك العونه متقاعد1/وكيل6786276125

15000محمد عبداللطيف احمد ابوهزيم متقاعد1/وكيل6787276128



15000محمد سالم مفلح السنابله متقاعد1/وكيل6788276133

15000عداله زهدي داود عبد القادر متقاعد1/وكيل6789276135

15000موفق محمد سالم القضاه متقاعد1/وكيل6790276136

15000زهير موسى فريح مغامس متقاعد1/وكيل6791276139

15000فوازت عبدالقادر علي بني فواز متقاعد1/وكيل6792276144

15000اسماعيل محمد صالح البقور متقاعد1/وكيل6793276145

15000محمد خير هاشم مشعل العمري متقاعد1/وكيل6794276148

15000محمد عليان محمد عودات متقاعد1/وكيل6795276150

15000علي حسن يوسف ابو هالل متقاعد1/وكيل6796276153

15000مروان يوسف حنا عياش متقاعد1/وكيل6797276159

15000محمد احمد محمد الدهون متقاعد1/وكيل6798276168

15000عاهد محمد احمد دواغره متقاعد1/وكيل6799276169

15000حسن حسين عقله المومني متقاعد1/وكيل6800276171

15000حابس ضيف هللا فالح الوريكات متقاعد1/وكيل6801276179

15000فاضل محمود صالح المصري متقاعد1/وكيل6802276185

15000ناديا امين عبدهللا ابو عادي متقاعد1/وكيل6803276188

15000علي فالح تلول البراهمة متقاعد1/وكيل6804276190

15000احمد سليمان احمد حسن متقاعد1/وكيل6805276191

15000عمر سليمان عبدهللا ابو كشك متقاعد1/وكيل6806276192

15000جمال احمد حسن الزغول متقاعد1/وكيل6807276198

15000سليمان احمد محمد الحذوات متقاعد1/وكيل6808276202

15000محمد حمدي نهار ابو عاشور متقاعد1/وكيل6809276203

15000مروان محمد علي السمير متقاعد1/وكيل6810276209

15000تيسير محمد توفيق القضاه متقاعد1/وكيل6811276212

15000يوسف محمد حسن زريقات متقاعد1/وكيل6812276217

15000ايمن عبدالرزاق محمد االلفي متقاعد1/وكيل6813276218

15000خلدون ضيف هللا علي القبالن متقاعد1/وكيل6814276222

15000محمد احمد سليمان المشاعله متقاعد1/وكيل6815276224

15000عيسى موسى مفلح الملكاوي متقاعد1/وكيل6816276228

15000سلطان فهيد محمد الراشد متقاعد1/وكيل6817276239

15000رائد نمر عبدهللا نصرهللا متقاعد1/وكيل6818276241

15000نشات حسين سليمان ابو عناب متقاعد1/وكيل6819276260

15000وليد خالد حسن بني اسماعيل متقاعد1/وكيل6820276261

15000مندر خالد محمود الرحابنه متقاعد1/وكيل6821276262

15000خالد فيصل عبدالكريم القاضي متقاعد1/وكيل6822276263

15000ركاد سعيد توفيق القضاه متقاعد1/وكيل6823276264

15000احمد وقاف عمعش عناد متقاعد1/وكيل6824276265

15000احمد سماره عطاهللا السيبيه متقاعد1/وكيل6825276290

15000ابراهيم احمد ابراهيم الحاج حسن متقاعد1/وكيل6826276299

15000طايل رزق عوض الفاخري متقاعد1/وكيل6827276304

15000عبد السالم عسكر زعيتر السرحان متقاعد1/وكيل6828276315

15000صالح عساف صالح الشويات متقاعد1/وكيل6829276322

15000عليان محمد عليان الشديفات متقاعد1/وكيل6830276323

15000زياد نمر سليمان المحادين متقاعد1/وكيل6831276331

15000هيثم عدنان سالم الحاج سالم متقاعد1/وكيل6832276334



15000هدايا سالم صفوق المجالي متقاعد1/وكيل6833276336

15000وليد محمد عبدهللا طلفاح متقاعد1/وكيل6834276339

15000عادل علي مفلح الزيود متقاعد1/وكيل6835276341

15000بسام كريم خالد المشاقبه متقاعد1/وكيل6836276342

15000راضي احمد باير عنانبه متقاعد1/وكيل6837276349

15000احمد ابراهيم محمد الحايك متقاعد1/وكيل6838276353

15000سالم سالم هالل الرواحنه متقاعد1/وكيل6839276357

15000احمد سالم محمود الزيود متقاعد1/وكيل6840276359

15000عمر حسين عواد المشاقبه متقاعد1/وكيل6841276365

15000نداء اسماعيل احمد ابو صفيه متقاعد1/وكيل6842276371

15000انتصار عدنان عوده المرابحه متقاعد1/وكيل6843276372

15000ريم احمد عبدهللا الصرايره متقاعد1/وكيل6844276373

15000عهود موسى حسن البكور متقاعد1/وكيل6845276375

15000توجان كرم نوري اباظه متقاعد1/وكيل6846276377

15000نوال محمود سالمه القراله متقاعد1/وكيل6847276378

15000الهام محمد عوده الخضيرات متقاعد1/وكيل6848276380

15000نجاح توفيق عايد العواوده متقاعد1/وكيل6849276382

15000حسن فرحان توفيق العواوده متقاعد1/وكيل6850276383

15000نهاد علي وراد البطاط متقاعد1/وكيل6851276384

15000نهايه علي عبدالمعطي الرواشده متقاعد1/وكيل6852276385

15000نوال علي حسين علي متقاعد1/وكيل6853276386

15000ابتسام محمد امين نجيب الحتامله متقاعد1/وكيل6854276390

15000هيام عيسى عبدالحافظ الزيود متقاعد1/وكيل6855276391

15000ريم سلمان محمد الموازره متقاعد1/وكيل6856276392

15000مشرف راجح فالح الدويكات متقاعد1/وكيل6857276394

15000سائد محمد صادق العلي متقاعد1/وكيل6858276399

15000ياسين محمد علي صالح المومني متقاعد1/وكيل6859276400

15000ابراهيم محمد سالم البالونه متقاعد1/وكيل6860276407

15000اسامه ابراهيم محمد الدبعي متقاعد1/وكيل6861276410

15000خليفه عباس محمد مقدادي متقاعد1/وكيل6862276427

15000ضيف هللا عواد فالح المشاقبه متقاعد1/وكيل6863276428

15000زكريا عبدهللا اعمر الشرمان متقاعد1/وكيل6864276430

15000محمود مصطفى قاسم الدرابسه متقاعد1/وكيل6865276433

15000وسام يعقوب موسى خليف متقاعد1/وكيل6866276437

15000توفيق سعيد اسعيد الحناحنه متقاعد1/وكيل6867276438

15000محمد سالم جبر خضير بني صخر متقاعد1/وكيل6868276441

15000محمود منصور عبدالكريم الحسن متقاعد1/وكيل6869276448

15000نايل عايد علي الخاليفه متقاعد1/وكيل6870276452

15000محمد عبدالرحمن عبدهللا البطوش متقاعد1/وكيل6871276455

15000محمد عبدالرزاق علي  زيتون متقاعد1/وكيل6872276458

15000قاسم محمد علي الشيوخ متقاعد1/وكيل6873276460

15000خازر عبد الرحمن عبدون الضرابعه متقاعد1/وكيل6874276464

15000زياد عبدالرحيم حيدر الريشه متقاعد1/وكيل6875276467

15000موسى صالح محمد ابوريشه متقاعد1/وكيل6876276468

15000ذياب طالق فازع السرحان متقاعد1/وكيل6877276469



15000جهاد فتحي ابراهيم طعمه متقاعد1/وكيل6878276481

15000خلف علي حسين الشوابكه متقاعد1/وكيل6879276483

15000امين قاسم سعد الجراح متقاعد1/وكيل6880276485

15000عوده عيد محمد الزيود متقاعد1/وكيل6881276495

15000عبدالكريم محمد علي الغرايبه متقاعد1/وكيل6882276496

15000رافت محمد موسى بدارنه متقاعد1/وكيل6883276502

15000زياد محمد محمود االطرش متقاعد1/وكيل6884276504

15000يوسف حامد سلمان الزواهره متقاعد1/وكيل6885276510

15000محمد محمود محمد االحمد متقاعد1/وكيل6886276514

15000انعام محمود عطيه الصرايره متقاعد1/وكيل6887276521

15000رابعه علي نجم السبوع متقاعد1/وكيل6888276522

15000جهاد يعقوب يعقوب عليان متقاعد1/وكيل6889276528

15000احمد فالح احمد درادكه متقاعد1/وكيل6890276551

15000عدنان خلف رداد الصبيحات متقاعد1/وكيل6891276553

15000امجد عارف معيوف الفقهاء متقاعد1/وكيل6892276572

15000عيسى ذيب سليمان المومني متقاعد1/وكيل6893276574

15000راكان محمد فرحان الطنشات متقاعد1/وكيل6894276576

15000عبدهللا عبدالقادر محمد البعول متقاعد1/وكيل6895276579

15000وجيه محمود طالب الشبول متقاعد1/وكيل6896276595

15000يسرى عبدهللا محمد حنطش متقاعد1/وكيل6897276597

15000ايمن محمد سالم الزهير متقاعد1/وكيل6898276600

15000فيصل سالمه سالم الكعابنه متقاعد1/وكيل6899276601

15000خالد عواد حمدان السحيم متقاعد1/وكيل6900276606

15000طارق احمد محمد الشرقاوي متقاعد1/وكيل6901276608

15000عوض ياسين عوض الصعوب متقاعد1/وكيل6902276622

15000احمد فايز احمد الزعبي متقاعد1/وكيل6903276623

15000ايمن محمد صالح الخريسات متقاعد1/وكيل6904276624

15000عرفات احمد محمد المومني متقاعد1/وكيل6905276627

15000جالل مصطفى سويلم الخوالده متقاعد1/وكيل6906276633

15000احمد حامد سالمه القضاه متقاعد1/وكيل6907276634

15000عمر محمد عبدهللا الزواهره متقاعد1/وكيل6908276639

15000مشهور ناصر محمود القيسى متقاعد1/وكيل6909276640

15000ايمن عايد طالب العويسات متقاعد1/وكيل6910276644

15000منصور محمود فهد قويسم متقاعد1/وكيل6911276645

15000ثامر حكمت محمد جرادات متقاعد1/وكيل6912276646

15000نايف صالح محمد الخاليله متقاعد1/وكيل6913276650

15000وليد احمد عقيل بني احمد متقاعد1/وكيل6914276652

15000عفيف محمد ذياب ذياب متقاعد1/وكيل6915276663

15000مامون علي محمد المحمود متقاعد1/وكيل6916276672

15000اشرف محمد عبدهللا محمد متقاعد1/وكيل6917276676

15000خالد مفلح سويلم السعيدين متقاعد1/وكيل6918276677

15000فراس مصطفى عبدهللا بني ياسين متقاعد1/وكيل6919276680

15000احمد محمد عبدالكريم بني عبود متقاعد1/وكيل6920276681

15000خالد محمد حسن المسالمه متقاعد1/وكيل6921276689

15000سالم علي فالح المشاقبه متقاعد1/وكيل6922276691



15000خلدون عبدهللا محمد هزايمه متقاعد1/وكيل6923276702

15000محمد محمود عيد المصري متقاعد1/وكيل6924276709

15000عمر محمود محمد السعودي متقاعد1/وكيل6925276711

15000عادل محمود فالح خشاشنه متقاعد1/وكيل6926276725

15000محمد عبدهللا محمد الزغول متقاعد1/وكيل6927276729

15000بكر موسى نهار القضاه متقاعد1/وكيل6928276731

15000عماد ابراهيم حمد العموش متقاعد1/وكيل6929276733

15000وصفي سليمان رشيد الجراح متقاعد1/وكيل6930276747

15000ايمن طالل قويطين العزام متقاعد1/وكيل6931276748

15000سليمان عبد هللا محمد ابو علي متقاعد1/وكيل6932276765

15000مالك محمد علي الحاليبه متقاعد1/وكيل6933276773

15000اسالم محمد محمود الشياب متقاعد1/وكيل6934276787

15000احمد موسى غالب نوافله متقاعد1/وكيل6935276797

15000غسان عيسى ضيف هللا المناصير متقاعد1/وكيل6936276801

15000حسين احمد عبد الرحمن خطاطبه متقاعد1/وكيل6937276806

15000جودت صالح حسن العمري متقاعد1/وكيل6938276807

15000مروان محمد فالح بني عامر متقاعد1/وكيل6939276810

15000وليد محمود مقبل بني هاني متقاعد1/وكيل6940276817

15000نسور محمد صالح الشلول متقاعد1/وكيل6941276827

15000خالد حسان عاصي عليمات متقاعد1/وكيل6942276828

15000جهاد عبد الحليم عبد هللا علوي متقاعد1/وكيل6943276845

15000باسمه علي محمود الدغيلي متقاعد1/وكيل6944276846

15000محاسن يوسف محمد الجالي متقاعد1/وكيل6945276847

15000محمد علي نهار خرفان متقاعد1/وكيل6946276851

15000عادل فاضل فهد الدلعه متقاعد1/وكيل6947276852

15000جهاد ابراهيم محمد الفقهاء متقاعد1/وكيل6948276856

15000المعتصم انور احمد وديان متقاعد1/وكيل6949276860

15000هيثم احمد محمد قزاقزه متقاعد1/وكيل6950276867

15000خالد محمد سالمه المناصير متقاعد1/وكيل6951276869

15000عمر محمد عوده المناصير متقاعد1/وكيل6952276871

15000علي محمد حمد خشاشنه متقاعد1/وكيل6953276873

15000عامر ناصر عبدهللا الوديان متقاعد1/وكيل6954276882

15000احمد توفيق محمد المومني متقاعد1/وكيل6955276888

15000جبريل اسعود عوده هللا السوالقه متقاعد1/وكيل6956276901

15000اسماعيل يوسف ابراهيم الصرايره متقاعد1/وكيل6957276910

15000عمر مرعي موسى الخوالده متقاعد1/وكيل6958276911

15000بكر ابراهيم يوسف جراح متقاعد1/وكيل6959276920

15000موفق ابراهيم حمد شديفات متقاعد1/وكيل6960276921

15000محمد عبدالقادر عطاهللا الساليمه متقاعد1/وكيل6961276926

15000سلمان حمد بيوض المساعيد متقاعد1/وكيل6962276927

15000محمد علي محمد العبدهللا متقاعد1/وكيل6963276930

15000علي جميل حمد مفلح متقاعد1/وكيل6964276933

15000علي عمران عبد الحميد القطاونه متقاعد1/وكيل6965276938

15000احمد موسى صالح الشديفات متقاعد1/وكيل6966276942

15000عباس احمد صالح الشديفات متقاعد1/وكيل6967276943



15000انور محمد سالم الصبيحات متقاعد1/وكيل6968276949

15000ماجد سليمان عبدالرحمن العربيات متقاعد1/وكيل6969276957

15000وصفي عبدالرحمن محمود عبابنه متقاعد1/وكيل6970276963

15000مالك محمود حسن نواصره متقاعد1/وكيل6971276971

15000رائد عثمان احمد المعابره متقاعد1/وكيل6972276976

15000مامون محمد حسن عتوم متقاعد1/وكيل6973276981

15000ماجد نايف احمد البالونه متقاعد1/وكيل6974276982

15000محمد عبدالحميد محمد الزغول متقاعد1/وكيل6975276983

15000هشام عبدالمجيد احمد عبابنه متقاعد1/وكيل6976276984

15000محمود عبد سالمه البالونه متقاعد1/وكيل6977276995

15000محمد حسن احمد بني ياسين متقاعد1/وكيل6978276999

15000احمد علي محمود ابو صبيح متقاعد1/وكيل6979277003

15000بشار حسن عقيل الشرمان متقاعد1/وكيل6980277005

15000وصفي صالح احمد العمري متقاعد1/وكيل6981277009

15000محمد علي خلف العودات متقاعد1/وكيل6982277012

15000رائد محمود عبدهللا الخوالده متقاعد1/وكيل6983277014

15000جبريل عبدالحميد همام ابو همام متقاعد1/وكيل6984277018

15000هيثم سليمان عوض الشلول متقاعد1/وكيل6985277027

15000عبد السالم محمود احمد حامد سالمة متقاعد1/وكيل6986277029

15000عمر محمد مفلح دويكات متقاعد1/وكيل6987277030

15000غالب حسين محمود مرعي متقاعد1/وكيل6988277037

15000زهير محمود يوسف الخطيب متقاعد1/وكيل6989277041

15000عماد امين محمود سعيفان متقاعد1/وكيل6990277046

15000محمد محمود داود نواصره متقاعد1/وكيل6991277054

15000نائل علي هالل الخاليله متقاعد1/وكيل6992277057

15000ناصر محمد عبده الزعبي متقاعد1/وكيل6993277059

15000محمد فايز داثان السرديه متقاعد1/وكيل6994277060

15000بادي محمد غالب طوالبه متقاعد1/وكيل6995277061

15000حامد محمد عواد الزغول متقاعد1/وكيل6996277072

15000محمد طالب فايز الجرادات متقاعد1/وكيل6997277073

15000زياد محمد احمد خطاطبه متقاعد1/وكيل6998277081

15000اخالص خالد محمد ابو شرخ متقاعد1/وكيل6999277106

15000احمد موسى خليل الحسنات متقاعد1/وكيل7000277138

15000عادل محمد علي النعيمي متقاعد1/وكيل7001277139

15000صالح احمد عبدالمهدي البكار متقاعد1/وكيل7002277208

15000عماد احمد محمد حامد بني خالد متقاعد1/وكيل7003277210

15000موسى حمد عيسى الرواجفه متقاعد1/وكيل7004277215

15000مصطفى عوض طالع الجدايه متقاعد1/وكيل7005277218

15000عطا عبدهللا مسلم المناصير متقاعد1/وكيل7006277220

15000عمر حسن محمد الغويرين متقاعد1/وكيل7007277223

15000ناصر سليمان هويمل المراعيه متقاعد1/وكيل7008277230

15000وائل طالب يوسف عمارين متقاعد1/وكيل7009277243

15000محمد حامد محمد عليمات متقاعد1/وكيل7010277249

15000فيصل سالم صالح شهاب متقاعد1/وكيل7011277252

15000محمد خلف محمد العظمه متقاعد1/وكيل7012277269



15000خالد علي عمر السيوف متقاعد1/وكيل7013277289

15000سليمان علي محسن السعيدين متقاعد1/وكيل7014277299

15000عبد القادر محمد احمد عنانزه متقاعد1/وكيل7015277302

15000سالم نايف سالمه السوالقه متقاعد1/وكيل7016277313

15000محمد غضيان صليم بني خالد متقاعد1/وكيل7017277317

15000زياد عبدهللا مطلق الدعاسين متقاعد1/وكيل7018277320

15000اديب عبدهللا محمد ابو علي متقاعد1/وكيل7019277325

15000محمد سالمه فياض النمران متقاعد1/وكيل7020277330

15000عبدهللا محمد عبدهللا الصمادي متقاعد1/وكيل7021277331

15000ثروة علي زغير دواس متقاعد1/وكيل7022277334

15000محمد مصطفى عبدهللا العيده متقاعد1/وكيل7023277335

15000يوسف مناور جميل المناصير متقاعد1/وكيل7024277337

15000خالد محمد عبدالعزيز الرواشده متقاعد1/وكيل7025277340

15000خلدون عارف عبدهللا الطراونه متقاعد1/وكيل7026277344

15000فوزي عبدالحافظ راشد الخوالده متقاعد1/وكيل7027277345

15000خالد علي احمد عوامره متقاعد1/وكيل7028277349

15000امجد نواف العبد الهباهبه متقاعد1/وكيل7029277357

15000محمد عيد حمد الجعافره متقاعد1/وكيل7030277361

15000كامل محمد عبدالرحمن العمري متقاعد1/وكيل7031277367

15000خالد دميثان سليمان الطليحان متقاعد1/وكيل7032277378

15000ابراهيم محمود علي الدهون متقاعد1/وكيل7033277382

15000رائد عبد هللا بركات الشويات متقاعد1/وكيل7034277385

15000علي سالمه ارشيد البحارات متقاعد1/وكيل7035277392

15000عبدهللا سالم حمود حميد متقاعد1/وكيل7036277393

15000احمد عبدالعزيز حسين غنام متقاعد1/وكيل7037277400

15000بالل ابراهيم عبدالرزاق الدبعي متقاعد1/وكيل7038277409

15000باسم محمد علي محمود خصاونه متقاعد1/وكيل7039277421

15000خالد عقله غزاوي المرازيق متقاعد1/وكيل7040277429

15000خالد سليمان يونس الشطي متقاعد1/وكيل7041277432

15000مصطفى محمود رضي المزيد متقاعد1/وكيل7042277437

15000نادر محمد تيسير علي النصيرات متقاعد1/وكيل7043277439

15000نائل احمد ابراهيم السخني متقاعد1/وكيل7044277442

15000بالل محمد سالمه الرمضان متقاعد1/وكيل7045277446

15000خالد عطاهللا مصطفى المومني متقاعد1/وكيل7046277448

15000عبدالنعم عبدهللا عبدالحميد الكايد متقاعد1/وكيل7047277455

15000محمود صالح محمد السلطي متقاعد1/وكيل7048277459

15000خليل خالد حسين الطراونه متقاعد1/وكيل7049277467

15000خالد فرج علي العيده متقاعد1/وكيل7050277469

15000عبدالحكيم ياسين عبدالعزيز الطراونه متقاعد1/وكيل7051277470

15000علي فوازكريم المساعفه متقاعد1/وكيل7052277472

15000محمد حسين عبدالقادر النوباني متقاعد1/وكيل7053277477

15000زاهر علي عبد هللا عالونه متقاعد1/وكيل7054277479

15000غازي وادي مسلم الشرعه متقاعد1/وكيل7055277490

15000عبدالرحمن علي محمود الزغول متقاعد1/وكيل7056277493

15000منصور عبد المهدي عبد هللا الشخانبه متقاعد1/وكيل7057277497



15000سالم عبدهللا سالم شديفات متقاعد1/وكيل7058277503

15000ايمن علي مطلب قرعان متقاعد1/وكيل7059277506

15000سليمان علي محمود المعايطه متقاعد1/وكيل7060277510

15000محمود حسن محمود الحوراني متقاعد1/وكيل7061277514

15000محمد عبدالجابر محمد المصري متقاعد1/وكيل7062277520

15000مصطفى محمد اليوسف الصمادي متقاعد1/وكيل7063277524

15000احمد نهار عوض القضاه متقاعد1/وكيل7064277530

15000هشام طالب محمد قوقزه متقاعد1/وكيل7065277532

15000نايف حسين كريم الطوافشه متقاعد1/وكيل7066277536

15000مالك عدنان نجيب القرعان متقاعد1/وكيل7067277538

15000محمد طه قاسم الطراونه متقاعد1/وكيل7068277546

15000عادل محمد عبدالفتاح الشمايله متقاعد1/وكيل7069277554

15000علي شاهر عبدهللا عبيدات متقاعد1/وكيل7070277555

15000نبيل احمد مصطفى رفاعي متقاعد1/وكيل7071277561

15000محمد يوسف عايد الطويط متقاعد1/وكيل7072277562

15000عدنان احمد صالح شناق متقاعد1/وكيل7073277563

15000محمد احمد عيسى النصايره متقاعد1/وكيل7074277566

15000نبيل محمد تيسير عليان الحوارنه متقاعد1/وكيل7075277567

15000وصفي محمود عبدهللا الجيزاوي متقاعد1/وكيل7076277570

15000محمد غازي محمد البدارنه متقاعد1/وكيل7077277571

15000رائد عبدالقادر يوسف بني مفرج متقاعد1/وكيل7078277578

15000زياد علي عبد هللا الهزايمه متقاعد1/وكيل7079277582

15000محمد سلمان مفلح مومني متقاعد1/وكيل7080277591

15000عمر عيسى سليمان الزعبي متقاعد1/وكيل7081277600

15000حسين محمد بخيت العموش متقاعد1/وكيل7082277613

15000امجد حسن محمود العنانزه متقاعد1/وكيل7083277621

15000احمد محمد عبدهللا الزواهره متقاعد1/وكيل7084277628

15000خليفه عبدهللا محمد الحمزات متقاعد1/وكيل7085277629

15000يحيى مصطفى احمد بني الدومي متقاعد1/وكيل7086277641

15000زياد محمد عطيه السعود متقاعد1/وكيل7087277643

15000محمود علي سحيمان الشوابكه متقاعد1/وكيل7088277645

15000احمد محمود نهار الخريشه متقاعد1/وكيل7089277650

15000عاهد رافع عوده الشرعه متقاعد1/وكيل7090277655

15000ابراهيم محمود محمد الخوالده متقاعد1/وكيل7091277659

15000مصطفى محمود مفلح الجراح متقاعد1/وكيل7092277664

15000وليد قاسم سليم داوود متقاعد1/وكيل7093277673

15000اياد نور احمد ابو علي متقاعد1/وكيل7094277677

15000زاهر موسى محمد الشبول متقاعد1/وكيل7095277680

15000وائل احمد محمد الواوي متقاعد1/وكيل7096277683

15000جهاد محمد حمدان الشديفات متقاعد1/وكيل7097277686

15000عبدهللا احمد ابراهيم البطوش متقاعد1/وكيل7098277687

15000علي مطرود حامد الشرفات متقاعد1/وكيل7099277699

15000خالد عمر عيسى مصطفى متقاعد1/وكيل7100277704

15000خالد عبدهللا عبدالرحمن العثامين متقاعد1/وكيل7101277713

15000محمود غريب ذياب الشميالت متقاعد1/وكيل7102277717



15000جمال علي حسن جريبان متقاعد1/وكيل7103277719

15000خلف سالمه مطلق العثامنه متقاعد1/وكيل7104277727

15000حسين صالح قسيم الزيود متقاعد1/وكيل7105277739

15000اكريم احمد عبدالكريم الزيود متقاعد1/وكيل7106277742

15000عبدالحميد عبدالكريم سليم المصاروه متقاعد1/وكيل7107277745

15000حازم سليم موسى القعايده متقاعد1/وكيل7108277750

15000ياسين جميل سليمان المومني متقاعد1/وكيل7109277758

15000عبدالحافظ عواد جمعه الحسن متقاعد1/وكيل7110277768

15000غازي محمد حرب النوافله متقاعد1/وكيل7111277769

15000وليد فالح محمد بني عيسى متقاعد1/وكيل7112277770

15000حسن قاسم محمد صبيحات متقاعد1/وكيل7113277772

15000علي محمد هزاع الشريده متقاعد1/وكيل7114277773

15000اشرف محمد سليم بني عمر متقاعد1/وكيل7115277777

15000محمد حمد عبدالرحيم بني مفرج متقاعد1/وكيل7116277779

15000عبداالله صالح احمد بني عامر متقاعد1/وكيل7117277783

15000وصفي عبدالقادر سرور الزريقات متقاعد1/وكيل7118277788

15000خلدون عبدالعزيز خليفه بني عواد متقاعد1/وكيل7119277791

15000ياسر علي محمد الخطاطبه متقاعد1/وكيل7120277792

15000ابراهيم خليف عوده العموش متقاعد1/وكيل7121277811

15000منصور محمد سليمان الشرفات متقاعد1/وكيل7122277813

15000سامي عبد العزيز سليمان الحريزات متقاعد1/وكيل7123277815

15000نايف محمد مفلح الشوابكه متقاعد1/وكيل7124277819

15000رايق عبدالرحيم مناور اللصاصمه متقاعد1/وكيل7125277821

15000مشهور محمود سالمه المعايطه متقاعد1/وكيل7126277827

15000بالل عيسى عبدهللا مهيدات متقاعد1/وكيل7127277831

15000سلطان غازي حسن حجازي متقاعد1/وكيل7128277834

15000ناصر حسن محمد بني خلف متقاعد1/وكيل7129277845

15000منصور خلف مرار بني خالد متقاعد1/وكيل7130277850

15000ينال اسماعيل نزال الحموري متقاعد1/وكيل7131277854

15000سلطان محمد حسين الوردات متقاعد1/وكيل7132277855

15000رمضان محمد سالم بني خلف متقاعد1/وكيل7133277866

15000محمد نهار عوض العمقي متقاعد1/وكيل7134277871

15000عاكف محمد عبيد الغبايا متقاعد1/وكيل7135277872

15000جهاد احمد سالمه الحمد متقاعد1/وكيل7136277894

15000عصام محمد سليم مساعده متقاعد1/وكيل7137277902

15000محمود عبيد سليمان المشاقبه متقاعد1/وكيل7138277907

15000محمود احمد عبدهللا عالونه متقاعد1/وكيل7139277909

15000محمد يوسف جمعه الحايك متقاعد1/وكيل7140277910

15000محمود زهير يوسف الشناق متقاعد1/وكيل7141277912

15000عبدهللا يوسف سالمه ابوناموس متقاعد1/وكيل7142277914

15000مرزوق سلمان علي الرياحنه متقاعد1/وكيل7143277918

15000زيد محمد امحمد العميريين متقاعد1/وكيل7144277924

15000ماجد حمد رجا الطويسي متقاعد1/وكيل7145277934

15000عمادالدين علي فالح بني ياسين متقاعد1/وكيل7146277938

15000عماد محمد جبر سواعي متقاعد1/وكيل7147277947



15000سامي احمد مرزوق العموش متقاعد1/وكيل7148277948

15000عماد عبدالسالم محمد هزايمه متقاعد1/وكيل7149277949

15000جهاد علي سليمان السناجله متقاعد1/وكيل7150277953

15000نواف نهار احمد ابو زيد متقاعد1/وكيل7151277955

15000اسعد علي احمد النجادات متقاعد1/وكيل7152277958

15000مهدي احمد عقله عضيبات متقاعد1/وكيل7153277967

15000علي محمد عابد الرعود متقاعد1/وكيل7154277971

15000فرج سالمه فرحان المشاقبه متقاعد1/وكيل7155277973

15000قاسم علي حسن النواصره متقاعد1/وكيل7156277977

15000فرحان يوسف حسين خابور متقاعد1/وكيل7157278007

15000محمد عايد خلف الحموري متقاعد1/وكيل7158278009

15000امجد حسن محمد العمر متقاعد1/وكيل7159278010

15000عاطف عبد الرحيم عوده الشعرا متقاعد1/وكيل7160278013

15000عاطف محمود سالم الغراغير متقاعد1/وكيل7161278016

15000حابس عبدالمجيد نجيب حجازي متقاعد1/وكيل7162278017

15000حمد محمود سنين الشعار متقاعد1/وكيل7163278021

15000محمد عبدهللا مونس الدغيمات متقاعد1/وكيل7164278025

15000شاهر عبدالوالي عيد السعودي متقاعد1/وكيل7165278029

15000عدوان سليمان عبده حجازي متقاعد1/وكيل7166278032

15000اسماعيل علي محمد حسينات متقاعد1/وكيل7167278033

15000احمد برهم سلمان الغراغير متقاعد1/وكيل7168278037

15000محمد حلمي خليل ابراهيم متقاعد1/وكيل7169278051

15000محمد حامد احمد البدارنه متقاعد1/وكيل7170278053

15000عمر علي حسن البالونه متقاعد1/وكيل7171278056

15000عواد هليل عايد الشديفات متقاعد1/وكيل7172278058

15000محمود علي محمود بني سالم متقاعد1/وكيل7173278065

15000رائد مصطفى احمد العمري متقاعد1/وكيل7174278066

15000عمر خازر حمد الجبور متقاعد1/وكيل7175278069

15000روحي شحاده مرشد الرياحنه متقاعد1/وكيل7176278072

15000محمد عبدهللا علي الحجران متقاعد1/وكيل7177278073

15000عقله خليل عقله بني بكار متقاعد1/وكيل7178278081

15000عبدالغني معيش محمد الجماعين متقاعد1/وكيل7179278087

15000محمد فرحان محمود العمر متقاعد1/وكيل7180278090

15000ياسر علي احمد ابو علي متقاعد1/وكيل7181278096

15000عبداالله احمد قريان شديفات متقاعد1/وكيل7182278106

15000فهد شهاب حمد الرحمات متقاعد1/وكيل7183278136

15000هشام ابواهيم علي عالونه متقاعد1/وكيل7184278139

15000سالم حمد خليف الجعافره متقاعد1/وكيل7185278142

15000محمد محمود سالم عبدهللا متقاعد1/وكيل7186278143

15000صالح خلف الصالح غراغير متقاعد1/وكيل7187278144

15000عوض هزاع مفلح الرحمات متقاعد1/وكيل7188278145

15000فيصل محمد جدوع السرحان متقاعد1/وكيل7189278147

15000خليل سالم مصطفى الغراغير متقاعد1/وكيل7190278150

15000احمد عبدااله سالم القسيم متقاعد1/وكيل7191278152

15000فارس علي صالح العجلوني متقاعد1/وكيل7192278159



15000محمود كساب عوده السيبيه متقاعد1/وكيل7193278161

15000فراس علي عبداللطيف عبابنه متقاعد1/وكيل7194278176

15000عمر مصطفى عبدالرحمن ابو شنب متقاعد1/وكيل7195278183

15000نوفان حسن عيد المناصير متقاعد1/وكيل7196278188

15000ضامن حسن عيد المناصير متقاعد1/وكيل7197278192

15000محمد جبريل قاسم الطوره متقاعد1/وكيل7198278195

15000ناصر عبدهللا بركات حجات متقاعد1/وكيل7199278199

15000موسى عبدهللا محمد الشويات متقاعد1/وكيل7200278200

15000عثمان محمد حسين الجراح متقاعد1/وكيل7201278203

15000ابراهيم احمد عبدالرحمن بني ملحم متقاعد1/وكيل7202278204

15000خلف علي هجيج الضرابعه متقاعد1/وكيل7203278207

15000احمد مصطفى احمد ابو حواس متقاعد1/وكيل7204278209

15000خالد هالل خلف الدهامشه متقاعد1/وكيل7205278221

15000مالك فوزات احمد البخيت متقاعد1/وكيل7206278238

15000معتصم صالح محمد عبيدات متقاعد1/وكيل7207278239

15000اياد احمد سليم عمير متقاعد1/وكيل7208278247

15000عبد احمد عبد البالونه متقاعد1/وكيل7209278248

15000خالد قاسم ذيب نعامنه متقاعد1/وكيل7210278252

15000هيثم مصطفى رزق الشياب متقاعد1/وكيل7211278253

15000رضوان هاشم رضوان النسور متقاعد1/وكيل7212278259

15000عدنان حسن مذيب هواري متقاعد1/وكيل7213278266

15000غانم حسين حامد العبدهللا متقاعد1/وكيل7214278277

15000ابراهيم علي علي السودي متقاعد1/وكيل7215278282

15000مصلح عبدالوهاب فالح النوايسه متقاعد1/وكيل7216278287

15000بالل احمد محمد عساسفه متقاعد1/وكيل7217278290

15000تيسير محمد مقبل الشديفات متقاعد1/وكيل7218278309

15000عبيد هللا مشوح حسن العظامات متقاعد1/وكيل7219278321

15000عبدالرحمن فنطول عضيب الفروخ متقاعد1/وكيل7220278330

15000جميل خالد زعل النواصره متقاعد1/وكيل7221278341

15000خالد عبيد سالمه القبيالت متقاعد1/وكيل7222278344

15000اديب بادي عبد العزيز الهلول متقاعد1/وكيل7223278346

15000خالد سعود سلمان عيال مزيد متقاعد1/وكيل7224278347

15000شاكر محمد ابراهيم ملكاوي متقاعد1/وكيل7225278349

15000علي خليفه مطلق الحراحشه متقاعد1/وكيل7226278353

15000احمد شحاده فواز فرج متقاعد1/وكيل7227278356

15000معين محمد سالم الخرابشه متقاعد1/وكيل7228278364

15000حسين حسن عقله المناصره متقاعد1/وكيل7229278365

15000فواز احمد سالمه الفواعير متقاعد1/وكيل7230278375

15000محمد طالل مزيد ابداح متقاعد1/وكيل7231278383

15000سليمان احمد محمود الخطيب متقاعد1/وكيل7232278391

15000سليمان محمد سليمان الحمصي متقاعد1/وكيل7233278400

15000عوض محمد علي الزعبي متقاعد1/وكيل7234278410

15000وصفي صالح احمد الشطي متقاعد1/وكيل7235278417

15000نصر عيسى محمد اليوسف متقاعد1/وكيل7236278418

15000ابراهيم محمد فرحان مهاوش متقاعد1/وكيل7237278420



15000مجدي ابراهيم محمود بني عيسى متقاعد1/وكيل7238278424

15000خالد احميدي حسين بني احمد متقاعد1/وكيل7239278425

15000محمد عبدربه عوض الجيزاوي متقاعد1/وكيل7240278429

15000وصفي محمد عبدالكريم العربيات متقاعد1/وكيل7241278433

15000عمر احمد عوده الجبور المجالي متقاعد1/وكيل7242278434

15000فالح سالمه سليم البراذعه متقاعد1/وكيل7243278448

15000سالم محمد مهاوش الحسين متقاعد1/وكيل7244278453

15000ماهر محمود رزق هللا نوافله متقاعد1/وكيل7245278454

15000احمد صالح خلف ابو نصار متقاعد1/وكيل7246278461

15000شوكت سليمان حسن العسود متقاعد1/وكيل7247278474

15000نايل علي حسين سالم متقاعد1/وكيل7248278479

15000نبيل علي يوسف عبيدات متقاعد1/وكيل7249278480

15000محمد عليان مصطفى العمري متقاعد1/وكيل7250278489

15000محمد عبد سالم المرعي متقاعد1/وكيل7251278493

15000جميل سالمه سالم الزوايده متقاعد1/وكيل7252278500

15000علي محمود عبدالقادر خريسات متقاعد1/وكيل7253278501

15000فواز عبدالحفيظ سلمان اللصاصمه متقاعد1/وكيل7254278504

15000بالل عبدالرحمن علي ابوريده متقاعد1/وكيل7255278510

15000توفيق سليم عفاش العمير متقاعد1/وكيل7256278512

15000زين العابدين موسى محمد الشريده متقاعد1/وكيل7257278514

15000احمد صالح محمد خريسات متقاعد1/وكيل7258278515

15000خالد عارف محمد بني دومي متقاعد1/وكيل7259278517

15000جميل سليمان جميل الجعارات متقاعد1/وكيل7260278532

15000جبر علي جبر السخني متقاعد1/وكيل7261278536

15000منصور بشير هزيم الحسن متقاعد1/وكيل7262278542

15000مامون عليان احمد دغيم متقاعد1/وكيل7263278543

15000الفي مسيلم جديع الحمود متقاعد1/وكيل7264278547

15000ضرار احمد محمود جرادات متقاعد1/وكيل7265278559

15000ايمن علي جبر السخني متقاعد1/وكيل7266278568

15000علي محمد ناصر الشرفات متقاعد1/وكيل7267278580

15000عبد هللا محمد مقبل الزيود متقاعد1/وكيل7268278582

15000صالح محمود صالح مقدادي متقاعد1/وكيل7269278597

15000يحيى ذياب ناجي الجالد متقاعد1/وكيل7270278598

15000جريس فهد جريس حداد متقاعد1/وكيل7271278600

15000خالد سليمان ناصر حجازي متقاعد1/وكيل7272278616

15000محمود محمد هدي محمد خمايسه متقاعد1/وكيل7273278618

15000اسامه عبد الحفيظ احمد معابره متقاعد1/وكيل7274278623

15000موفق بديوي خطيب الحرافشه متقاعد1/وكيل7275278628

15000عماد علي سالم حياري متقاعد1/وكيل7276278630

15000رائد عدنان سالم العطار متقاعد1/وكيل7277278642

15000عاهد خالد فالح ابو مسره متقاعد1/وكيل7278278644

15000حسن سعد صالح الصرايره متقاعد1/وكيل7279278670

15000حسين عبدالرحمن حسين العثمان متقاعد1/وكيل7280278673

15000حاتم محمد حمدان قرشي متقاعد1/وكيل7281278697

15000صقر قاسم عبد المهدي العودات متقاعد1/وكيل7282278700



15000محمد محمود ابراهيم مجغف متقاعد1/وكيل7283278702

15000صالح متروك صالح الزعيتر متقاعد1/وكيل7284278705

15000اياد محمد ذايق النمرات متقاعد1/وكيل7285278708

15000فراس احمد خلف العمران متقاعد1/وكيل7286278714

15000عبدهللا نايف محمد الشعالن متقاعد1/وكيل7287278724

15000احمد موسى عيد ابو عويضه متقاعد1/وكيل7288278735

15000محمد عثمان محمد الطهاروه متقاعد1/وكيل7289278739

15000ريما شوقي اسحق حجازين متقاعد1/وكيل7290278747

15000فراس عطيه طالب شناق متقاعد1/وكيل7291278748

15000منذر ناصر مصطفى المومني متقاعد1/وكيل7292278750

15000حسن محمد فياض عبدالقادر متقاعد1/وكيل7293278751

15000عاطف يوسف محمد الجوارنه متقاعد1/وكيل7294278752

15000محمد خميس عواد الدحيم متقاعد1/وكيل7295278772

15000هزاع محمد مغير المشاقبه متقاعد1/وكيل7296278775

15000صالح محمدهالل الشوحه متقاعد1/وكيل7297278784

15000علي سليمان عقيل الشوابكه متقاعد1/وكيل7298278786

15000محمد مثقال علي الرواشده متقاعد1/وكيل7299278796

15000رافع عواد سعود عيسى متقاعد1/وكيل7300278798

15000قبالن خلف قبالن السويعد متقاعد1/وكيل7301278817

15000ربيع خطاب طايل الجراح متقاعد1/وكيل7302278820

15000نائل ناصر جويعد السرحان متقاعد1/وكيل7303278821

15000محمود احمد شحاده حمدان متقاعد1/وكيل7304278833

15000اسامه امفرج كريم النوايسه متقاعد1/وكيل7305278840

15000عماد سلمان عبدالرحمن بني احمد متقاعد1/وكيل7306278846

15000زكريا عبد هللا محمد العنيزات متقاعد1/وكيل7307278848

15000محمود عوض فهد السرحان متقاعد1/وكيل7308278858

15000سامر صالح سليمان الصمادي متقاعد1/وكيل7309278873

15000ابراهيم علي سالمه الربيعي متقاعد1/وكيل7310278876

15000عيد عواد نويران العبدهللا متقاعد1/وكيل7311278877

15000سامي جزاع ابراهيم الجازي متقاعد1/وكيل7312278880

15000حابس محمود علي بني الدومي متقاعد1/وكيل7313278886

15000وصفي امين احمد غرايبه متقاعد1/وكيل7314278890

15000عطاهللا سليمان عوده الشماالت متقاعد1/وكيل7315278894

15000مصطفى جمال مصطفى الدهني متقاعد1/وكيل7316278910

15000مرزوق شاتي احمد العظامات متقاعد1/وكيل7317278915

15000انور سالمه  سليم السرديه متقاعد1/وكيل7318278919

15000شبلي سليمان شبلي عياصره متقاعد1/وكيل7319278923

15000فراس مبارك محمود العرايضه متقاعد1/وكيل7320278926

15000سليمان حسن محمود الدهون متقاعد1/وكيل7321278927

15000صوان قريطي ساكت الشرفات متقاعد1/وكيل7322278929

15000اسماعيل ابراهيم مصطفى الترك متقاعد1/وكيل7323278934

15000فواز فهد كساب العظامات متقاعد1/وكيل7324278939

15000جزاع شعير عريعر السلمان متقاعد1/وكيل7325278940

15000صقر عياده سالم الطوافشه متقاعد1/وكيل7326278943

15000عصمت محمود عبدالمجيد عزام متقاعد1/وكيل7327278956



15000يوسف صالح حسن الرفاعي متقاعد1/وكيل7328278958

15000يوسف عبدهللا محمد المرايحه متقاعد1/وكيل7329278964

15000باسم سليمان سعيد المشاهره متقاعد1/وكيل7330278967

15000عبدهللا عبود اعقيل المهلهل متقاعد1/وكيل7331278979

15000حسن كساب مليحان المساعيد متقاعد1/وكيل7332278980

15000مناور عبد النعيم عنبر المناعسه متقاعد1/وكيل7333278983

15000خلدون احمد عبدالدايم المحاميد متقاعد1/وكيل7334278987

15000محمد موسى محمد البريكات متقاعد1/وكيل7335278988

15000محمد خلف مفلح االحمد متقاعد1/وكيل7336278990

15000عبدهللا عبدالقادر حمد الدهون متقاعد1/وكيل7337278998

15000عماد فهد داود حموده متقاعد1/وكيل7338279002

15000احمد فهد عبدالكريم المساعفه متقاعد1/وكيل7339279014

15000حامد عبدالرحمن محمد العلوان متقاعد1/وكيل7340279016

15000وليد مصلح احمد الشويطر متقاعد1/وكيل7341279034

15000احمد محمد حمدان الشديفات متقاعد1/وكيل7342279035

15000شادي احمد خالد اليونس متقاعد1/وكيل7343279037

15000زيد عبدهللا المصطفى بني عمر متقاعد1/وكيل7344279039

15000مصطفى احمد عبدهللا الفريحات متقاعد1/وكيل7345279040

15000محمد عيسى محمود الرشايده متقاعد1/وكيل7346279044

15000عمر سميح مزعل الهويمل متقاعد1/وكيل7347279056

15000خالد علي محمد بني سلمان متقاعد1/وكيل7348279060

15000احمد علي فرحان الخزاعله متقاعد1/وكيل7349279065

15000وليد مصطفى محمود الشويات متقاعد1/وكيل7350279066

15000محمود مصطفى االحمد الزغول متقاعد1/وكيل7351279068

15000احمد عواد محمد المشاقبه متقاعد1/وكيل7352279069

15000سالم محمد سالمه الحموري متقاعد1/وكيل7353279076

15000محمد صبحي خليل السبايلة متقاعد1/وكيل7354279078

15000اشرف الباس عيسى الربضي متقاعد1/وكيل7355279079

15000فراس عبدهللا محمود الرشايده متقاعد1/وكيل7356279086

15000قسيم محمد نهار الدرابسه متقاعد1/وكيل7357279087

15000بشار هالل محمد االبراهيم متقاعد1/وكيل7358279088

15000اعريمط دواس عريمط الحوامد متقاعد1/وكيل7359279101

" متقاعد1/وكيل7360279102 15000علي احمد عنانبه"محمدخير 

15000محمد صالح عثمان الجوارنه متقاعد1/وكيل7361279110

15000راني محمد نايف بني نصر متقاعد1/وكيل7362279111

15000سليمان حسن عليان العظامات متقاعد1/وكيل7363279113

15000عاطف احمد عالوي خوالده متقاعد1/وكيل7364279118

15000حسين محمد طلب السعيدات متقاعد1/وكيل7365279123

15000خليف فالح سليمان الشرفات متقاعد1/وكيل7366279125

15000سلطان حمدان محيالن البريثع متقاعد1/وكيل7367279129

15000عبدهللا عبد الحميد احمد العمري متقاعد1/وكيل7368279132

15000سليمان عباس مسلم الطوره متقاعد1/وكيل7369279140

15000عيد سالم محمد عليمات متقاعد1/وكيل7370279150

15000هاني عبدهللا حسين زيدان متقاعد1/وكيل7371279158

15000فيصل عطاهلل محمد الحوامده متقاعد1/وكيل7372279167



15000علي ابراهيم خلف العواسا متقاعد1/وكيل7373279185

15000عبدهللا خلف علي الحجايا متقاعد1/وكيل7374279186

15000محمد علي سليمان الشباطات متقاعد1/وكيل7375279190

15000موسى عبدهللا صالح البلوي متقاعد1/وكيل7376279197

15000محمد سليمان محمد الرواشده متقاعد1/وكيل7377279203

15000محمد علي محمد الحامد متقاعد1/وكيل7378279212

15000عادل حمد عبدالسالم الزيدانين متقاعد1/وكيل7379279231

15000نسيم محمد يونس قرعان متقاعد1/وكيل7380279237

15000نزار راشد عوده المساعيد متقاعد1/وكيل7381279251

15000حلمي عبدهللا محمد السليمان متقاعد1/وكيل7382279264

15000فزاع عيد رضا البردان متقاعد1/وكيل7383279268

15000عمر عطوه فارس البطوش متقاعد1/وكيل7384279281

15000اكرم سليمان حامد القوابعه متقاعد1/وكيل7385279282

15000نورالدين عبدالقادر سليمان خطاطبه متقاعد1/وكيل7386279290

15000رائد منصور كايد بشابشه متقاعد1/وكيل7387279293

15000علي عبدالعزيز عيسى العيسى متقاعد1/وكيل7388279296

15000عصمت محمد علي المومني متقاعد1/وكيل7389279309

15000يوسف عبيدهللا ضيف هللا البطوش متقاعد1/وكيل7390279316

15000محمد نايف مصطفى شرادقه متقاعد1/وكيل7391279332

15000علي عبدالرحمن صابر بني نصر متقاعد1/وكيل7392279340

15000علي مرشد عويد الشمالن متقاعد1/وكيل7393279359

15000عدنان عواد هالل العابد متقاعد1/وكيل7394279384

15000محمد عبدالكريم عبدالقادر جرادات متقاعد1/وكيل7395279388

15000مامون عبدهللا فالح الصعوب متقاعد1/وكيل7396279390

15000سامح يوسف عبد هللا القرعان متقاعد1/وكيل7397279396

15000بكر عبدالحميد عايد البشارت متقاعد1/وكيل7398279397

15000تامر صبحي محمود السالمة متقاعد1/وكيل7399279400

15000احمد عبدالكريم حمد الشدايده متقاعد1/وكيل7400279403

15000عبد الكريم ناصر سعود الزيود متقاعد1/وكيل7401279416

15000نافز محمد صالح الشطي متقاعد1/وكيل7402279421

15000ذيب سليم سليمان الخزاعله متقاعد1/وكيل7403279427

15000سمير جميل درويش الربيحات متقاعد1/وكيل7404279429

15000خالد احمد عايد البشارات متقاعد1/وكيل7405279430

15000محمد علي ضيف هللا الدوجان متقاعد1/وكيل7406279444

15000رياض روفائيل عايد الحجازين متقاعد1/وكيل7407279449

15000وائل عبدهللا عبدالرحمن بني عيسى متقاعد1/وكيل7408279485

15000موفق عبدالحميد عابد البشارات متقاعد1/وكيل7409279507

15000فؤاد احمد علي الرشدان متقاعد1/وكيل7410279513

15000عرفات صالح محمود بني ياسين متقاعد1/وكيل7411279529

15000عامر عواد محمد البقور متقاعد1/وكيل7412279538

15000احمد عوض رشيد المرازيق متقاعد1/وكيل7413279545

15000سليمان حسني مفلح المحاسنه متقاعد1/وكيل7414279551

15000بالل نايف محمد المومني متقاعد1/وكيل7415279560

15000احمد نزال سالمه الزيديين متقاعد1/وكيل7416279570

15000ايوب علي محمد علي عبابنه متقاعد1/وكيل7417279581



15000احمد مصطفى سالم المعاعيه متقاعد1/وكيل7418279590

15000عمر عبدالعزيز يوسف العدوان متقاعد1/وكيل7419279597

15000احمد طه موسى الوردات متقاعد1/وكيل7420279603

15000محمد ناصر محمود صبيحات متقاعد1/وكيل7421279618

15000بشار محمد حسين الصميعات متقاعد1/وكيل7422279641

15000احمد مزيد محمد بني هاني متقاعد1/وكيل7423279645

15000خالد موسى عبدالرحيم الشماسات متقاعد1/وكيل7424279662

15000رسالن عبدهللا محمد ابو شقير متقاعد1/وكيل7425279678

15000حسن عبده عبدالرحيم وردات متقاعد1/وكيل7426279684

15000نواش جميل فدعوس السرحان متقاعد1/وكيل7427279685

15000لؤي علي اجخيدم العمايره متقاعد1/وكيل7428279691

15000غالب محمد ندي السرحان متقاعد1/وكيل7429279694

15000سعد سلمان عطاهللا المساعيد متقاعد1/وكيل7430279696

15000رافت فوازات احمد الزعبي متقاعد1/وكيل7431279699

15000طالل محمد عبدالحافظ العمايره متقاعد1/وكيل7432279709

15000حربي فهد فايض حسان متقاعد1/وكيل7433279711

15000طايل سعود عبد الناصر متقاعد1/وكيل7434279712

15000علي حمدان عواد الزبون متقاعد1/وكيل7435279714

15000ابراهيم خلف عزام الفقهاء متقاعد1/وكيل7436279716

15000ضياء محمد خلف كلوب متقاعد1/وكيل7437279717

15000سلطان محمد فهد النفيل متقاعد1/وكيل7438279718

15000مصطفى حسن سعد بعيرات متقاعد1/وكيل7439279723

15000وليد علي عقله المسيعدين متقاعد1/وكيل7440279734

15000ابراهيم عبدالقادر طالب المسيعدين متقاعد1/وكيل7441279745

15000منير احمد صالح درادكه متقاعد1/وكيل7442279749

15000فراس احمد علي الرشدان متقاعد1/وكيل7443279754

15000يزن خالد علي العنانبه متقاعد1/وكيل7444279756

15000ايمن زهدي فايز حبله متقاعد1/وكيل7445279757

15000عايد علي مفلح الزيادنه متقاعد1/وكيل7446279759

15000حماد خلف احمد السلمان متقاعد1/وكيل7447279765

15000طه رضوان علي الطوالبه متقاعد1/وكيل7448279775

15000فراس فارس قاسم عبيدات متقاعد1/وكيل7449279783

15000محمد مفلح معيوف المساعيد متقاعد1/وكيل7450279785

15000عدنان محمود ثلجي الرفاعي متقاعد1/وكيل7451279793

15000جمال محمد علي الذياب متقاعد1/وكيل7452279796

15000عالء زكريا رشيد ابوعاشور متقاعد1/وكيل7453279799

15000خالدنواش جابر ابو سماقه متقاعد1/وكيل7454279800

15000عيسى محمد احمد دخل هللا متقاعد1/وكيل7455279801

15000مروان محمد احمد بني عمر متقاعد1/وكيل7456279804

15000جاد هللا علي عوده المناجده متقاعد1/وكيل7457279805

15000راتب خالد صالح السخني متقاعد1/وكيل7458279806

15000ابراهيم عبد هللا ابراهيم القرعان متقاعد1/وكيل7459279810

15000حسين محمود عبدالرحمن دوجان متقاعد1/وكيل7460279814

15000منصور محيسن عاسر العظامات متقاعد1/وكيل7461279816

15000محمد نايف عبدالحميد غدايره متقاعد1/وكيل7462279817



15000وصفي احمد خلف لطايفه متقاعد1/وكيل7463279833

15000عليان حسن مزعل العونه متقاعد1/وكيل7464279834

15000خالد سعود اصبيح القرارعه متقاعد1/وكيل7465279837

15000عواد فهد محمد المساعيد متقاعد1/وكيل7466279840

15000عبد هللا منصور قاسم صبيحات متقاعد1/وكيل7467279841

15000مانع سالم عبدالرحمن المناصير متقاعد1/وكيل7468279844

15000توفيق حمدان خليف السابل متقاعد1/وكيل7469279848

15000زياد محمد شحاده ابوقازان متقاعد1/وكيل7470279851

15000مهند عبدهللا محمد بديوي متقاعد1/وكيل7471279863

15000صالح حامد محمد الفضول متقاعد1/وكيل7472279865

15000مشهور احمد كامل السليحات متقاعد1/وكيل7473279866

15000زياد عبداللطيف احمد الساكت متقاعد1/وكيل7474279871

15000روحي توفيق محمد صالح متقاعد1/وكيل7475279878

15000محمد نهار سويلم الشديفات متقاعد1/وكيل7476279883

15000حسام غازي احمد العقيلي متقاعد1/وكيل7477279887

15000صامد عبد الرحمن حسن الفقيه متقاعد1/وكيل7478279889

15000عبدهللا حسن محمد الشويات متقاعد1/وكيل7479279895

15000عبد الرزاق خلف حمود اسميران متقاعد1/وكيل7480279896

15000نعيم مصطفى عواد الحوامده متقاعد1/وكيل7481279900

15000محمد فارس عايد الجمعان متقاعد1/وكيل7482279908

15000اشرف حامد خليل الشماسين متقاعد1/وكيل7483279918

15000ايمن قاسم محمد الطوال متقاعد1/وكيل7484279920

15000عاطف احمد صالح  البشير متقاعد1/وكيل7485279922

15000حسين محمد ماضي المحادين متقاعد1/وكيل7486279924

15000ماهر خالد احمد الزعبي متقاعد1/وكيل7487279925

15000عبدهللا عبدالغزيز ابراهيم السميعات متقاعد1/وكيل7488279940

15000عبدهللا احمد محمد القواقنه متقاعد1/وكيل7489279943

15000باسل صالح محمود بني عيسى متقاعد1/وكيل7490279955

15000محمد عبدالهادي محمد بني بكر متقاعد1/وكيل7491279956

15000قاسم عبد القادر محمد المالحيم متقاعد1/وكيل7492279957

15000محمد حسن محمد الخطاطبه متقاعد1/وكيل7493279960

15000علي احمد محمد شرادقه متقاعد1/وكيل7494279968

15000نمر ناصر ابراهيم بشناق متقاعد1/وكيل7495279982

15000بالل عبدالحفيظ محمد العمري متقاعد1/وكيل7496279983

15000زهير فهمي سالم الخزاعله متقاعد1/وكيل7497279996

15000اسامه رسمي خلف الشديفات متقاعد1/وكيل7498279997

15000سامي محمود علي الخاليله متقاعد1/وكيل7499279999

15000محمد خير ناصر محمود الذيابات متقاعد1/وكيل7500280003

15000جمعه عبدالرحمن محمود المعايطه متقاعد1/وكيل7501280004

15000سليمان علي زيدان الزيدانين متقاعد1/وكيل7502280011

15000نشأت عبد هللا عبد الحفيظ مقدادي متقاعد1/وكيل7503280015

15000محمد احمد يوسف الحوامده متقاعد1/وكيل7504280017

15000احمد خليل اغنيم المسيعدين متقاعد1/وكيل7505280023

15000عبدهللا يوسف عبدهللا الرحوب متقاعد1/وكيل7506280024

15000خلدون عبدالرحمن حسن خرابشه متقاعد1/وكيل7507280025



15000ايمن احمد محمد الحماد متقاعد1/وكيل7508280026

15000ياسر محي الدين عواد المحامده متقاعد1/وكيل7509280027

15000محمد فواز توفيق العبدي متقاعد1/وكيل7510280029

15000عصر عساف سعد اللوانسه متقاعد1/وكيل7511280030

15000عاطف علي عيسى الغنيمات متقاعد1/وكيل7512280031

15000فضل فهاد محمد السردي متقاعد1/وكيل7513280040

15000سليمان حمدان طالب المرافي متقاعد1/وكيل7514280044

15000رائد علي محمد القرعان متقاعد1/وكيل7515280045

15000محمد فارس حامد الرفوع متقاعد1/وكيل7516280049

15000فراس نايف حمدي اصالن متقاعد1/وكيل7517280074

15000موسى احمد عوده الزواهره متقاعد1/وكيل7518280082

15000عماد نجيب محمد الخزاعله متقاعد1/وكيل7519280090

15000هالل حسين هالل المشاقبه متقاعد1/وكيل7520280094

15000فارس محمد حمد الجدايه متقاعد1/وكيل7521280096

15000فرسان محمد صالح الخطيب متقاعد1/وكيل7522280098

15000فايزعطيه  عوده الزيدانين متقاعد1/وكيل7523280100

15000ناصر سالمه العواد الحوامده متقاعد1/وكيل7524280118

15000علي مصطفى محمود فريحات متقاعد1/وكيل7525280122

15000زيد تركي سالمه االغوات متقاعد1/وكيل7526280130

15000حسن محمد ماضي المحادين متقاعد1/وكيل7527280134

15000خالد حسن عايد جرادات متقاعد1/وكيل7528280138

15000حسن ابراهيم حسن ابو زيتون متقاعد1/وكيل7529280140

15000علي محمود سليمان ابو غزله متقاعد1/وكيل7530280141

15000موفق سالمه احمد العمر متقاعد1/وكيل7531280145

15000هيثم هايل عليان المحاميد متقاعد1/وكيل7532280146

15000اشرف محمد عبدهللا الزغول متقاعد1/وكيل7533280157

15000حمدهللا صالح يوسف الخريسات متقاعد1/وكيل7534280166

15000على حسين على الخالدي متقاعد1/وكيل7535280168

15000وليد محمود محمد عليان متقاعد1/وكيل7536280174

15000محمود حامد امسلم النواصره متقاعد1/وكيل7537280175

15000جالل عبدالكريم علي الشرادقه متقاعد1/وكيل7538280187

15000نبيل عبدالرحمن عبدالمنعم الختاتنه متقاعد1/وكيل7539280194

15000محمود احمد ابراهيم الكفيري متقاعد1/وكيل7540280204

15000سمير احمد محمد الحامد متقاعد1/وكيل7541280212

15000محمد حسين محمد الخزاعله متقاعد1/وكيل7542280217

15000سامر احمد محمود العبد القادر متقاعد1/وكيل7543280224

15000رعد خالد حماد الشواوره متقاعد1/وكيل7544280228

15000خالد محمد علي الخاليله متقاعد1/وكيل7545280232

15000خالد يوسف احمد الصمادي متقاعد1/وكيل7546280234

15000عبدهللا فزاع عبدهللا المساعده متقاعد1/وكيل7547280237

15000محمود محمد محمود الضمور متقاعد1/وكيل7548280239

15000عمر خالد عبدالرحمن حلوش متقاعد1/وكيل7549280245

15000رائد هاني سليمان المرازيق متقاعد1/وكيل7550280250

15000علي عيسى محمود مرازيق متقاعد1/وكيل7551280251

15000طه محمد محمود الجرادات متقاعد1/وكيل7552280260



15000مزيد محسن محمد الدويكات متقاعد1/وكيل7553280262

15000صهيب محمود يوسف عبيدات متقاعد1/وكيل7554280263

15000عصمت طالل نايف القرعان متقاعد1/وكيل7555280265

15000غازي عبدالغني جراد طبيشات متقاعد1/وكيل7556280267

15000علي موسى هالل المزاوده متقاعد1/وكيل7557280268

15000منصور خلف شاكر الحسامي متقاعد1/وكيل7558280273

15000محمد ابراهيم جبر دويكات متقاعد1/وكيل7559280278

15000محمود عبدهللا عليان الهويمل متقاعد1/وكيل7560280281

15000ماهر عبدالغني زيدان الشواوره متقاعد1/وكيل7561280295

15000بالل فالح حسين الدويكات متقاعد1/وكيل7562280306

15000ايمن فارس عزام عبيدات متقاعد1/وكيل7563280309

15000جمال محمد ابراهيم الحسامي متقاعد1/وكيل7564280315

15000قاسم احمد السليمان العزبات متقاعد1/وكيل7565280323

15000وائل فالح محمد الدويكات متقاعد1/وكيل7566280325

15000زهير احمد سليمان عبابنه متقاعد1/وكيل7567280326

15000علي مشهور صحن الفواز متقاعد1/وكيل7568280336

15000حجازي منصور مصطفى رفاعي متقاعد1/وكيل7569280337

15000بركات عادل مصطفى الخطيب متقاعد1/وكيل7570280357

15000لؤي محمود محمد مقابله متقاعد1/وكيل7571280364

15000علي فارس عبد هللا البعول متقاعد1/وكيل7572280367

15000احمد يوسف خالد ابو الكشك متقاعد1/وكيل7573280368

15000نواف مهلي خلف الحطاب متقاعد1/وكيل7574280372

15000صالح محمد مفلح الخوالده متقاعد1/وكيل7575280382

15000زياد حسن ذياب داليكه متقاعد1/وكيل7576280383

15000عدنان علي شاكر ابو حماد متقاعد1/وكيل7577280384

15000ماجد محمد سبيتان السعيفان متقاعد1/وكيل7578280385

15000عبد الحميد احمد الدخل هللا الخرابشه متقاعد1/وكيل7579280388

15000نبيل عطاهلل ناصر الشرعه متقاعد1/وكيل7580280393

15000ناجح مصلح محمد عقيل متقاعد1/وكيل7581280405

15000عبدهللا علي صالح احمد متقاعد1/وكيل7582280417

15000عبد الرحمن مصطفى احمد الربابعه متقاعد1/وكيل7583280422

15000سامي خليل حسن الفقيرات العمرو متقاعد1/وكيل7584280440

15000غسان احمد عمر اللطايفه متقاعد1/وكيل7585280453

15000عبدهللا محمد مسلم الخاليله متقاعد1/وكيل7586280457

15000محمد حسين شهاب السقار متقاعد1/وكيل7587280458

15000معن صايل عبدالرحمن الزعبي متقاعد1/وكيل7588280460

15000صالح محمد ناجي العمري متقاعد1/وكيل7589280462

15000غازي عبدالحفيظ صالح مراشدة متقاعد1/وكيل7590280469

15000عبدالرحيم عبدالكريم خالد المشاقبه متقاعد1/وكيل7591280483

15000حسين احمد راشد الخزاعله متقاعد1/وكيل7592280486

15000خالد احمد طالب دقامسه متقاعد1/وكيل7593280493

15000محمود احمد ضيف هللا الصباغ متقاعد1/وكيل7594280494

15000هاني محمد علي بني يونس متقاعد1/وكيل7595280502

15000محمد محمود علي خاليله متقاعد1/وكيل7596280516

15000محمد عبدالكريم سعود الزيود متقاعد1/وكيل7597280521



15000جهاد سليمان ذياب الشرمان متقاعد1/وكيل7598280526

15000محمد احمد حسين الزغول متقاعد1/وكيل7599280528

15000خالد خلف سليمان بني هاني متقاعد1/وكيل7600280536

15000ياسر حسين علي حوامده متقاعد1/وكيل7601280538

15000سعود ضاحي شبيكان الرشيد متقاعد1/وكيل7602280541

15000مطلق على مطلق الشنيكات متقاعد1/وكيل7603280542

15000عبدهللا صالح فرحان ابو جادهللا متقاعد1/وكيل7604280546

15000علي خضر عبدهللا المسيعدين متقاعد1/وكيل7605280564

15000ايمن محمود هويمل الحوامده متقاعد1/وكيل7606280587

15000يوسف عيسى سالم قاسم متقاعد1/وكيل7607280589

15000نزيه احمد علي عريقات متقاعد1/وكيل7608280601

15000اياد محمد سعيد بني ياسين متقاعد1/وكيل7609280604

15000سالم محمد مزلوه الشلوح متقاعد1/وكيل7610280605

15000احمد محمد عبدهللا العالونه متقاعد1/وكيل7611280635

15000مجاهد احمد عوده هللا الراشد متقاعد1/وكيل7612280647

15000عثمان احمد فالح السواعير متقاعد1/وكيل7613280650

15000احمد محمود احمد الدهون متقاعد1/وكيل7614280653

15000رائد ابراهيم قويطين العزام متقاعد1/وكيل7615280654

15000سامي محمد جابر ابو سماقه متقاعد1/وكيل7616280658

15000جهاد يوسف محمود الصمادي متقاعد1/وكيل7617280660

15000رائد ذيب سالم البطوش متقاعد1/وكيل7618280661

15000احمد سليمان احمد الزعبي متقاعد1/وكيل7619280667

15000محمد عيد محمد الخزاعله متقاعد1/وكيل7620280669

15000غازي علي عايد السلمان متقاعد1/وكيل7621280674

15000ايمن رضوان عبد القادر المساعفه متقاعد1/وكيل7622280679

15000حسين محمد عبد هللا الخطيب متقاعد1/وكيل7623280681

15000محمد علي عبدهللا زقيلي متقاعد1/وكيل7624280682

15000عبدهللا محمود عبدهللا جرادات متقاعد1/وكيل7625280683

15000محمد ابراهيم علي الطوالبه متقاعد1/وكيل7626280686

15000هيثم كريم محمد الجريبيع متقاعد1/وكيل7627280687

15000رائد محمود ابراهيم المرعب متقاعد1/وكيل7628280695

15000محمد علي حسين الخشروم متقاعد1/وكيل7629280697

15000اسامه عبد الحافظ نجم الطوره متقاعد1/وكيل7630280700

15000خالد محمد احمد العمري متقاعد1/وكيل7631280703

15000احمد ابراهيم فالح بدارنه متقاعد1/وكيل7632280716

15000احمد عبدهللا هندي الخوالده متقاعد1/وكيل7633280720

15000حسين احمد علي الخطيب متقاعد1/وكيل7634280723

15000نايف حسين هالل المشاقبه متقاعد1/وكيل7635280726

15000نضال ابراهيم عبدهللا زيادنه متقاعد1/وكيل7636280727

15000محمد فضيل عيد الطوالبه متقاعد1/وكيل7637280729

15000محمد سليمان سالم السعيدين متقاعد1/وكيل7638280738

15000طه محمد حسن الطالفحه متقاعد1/وكيل7639280740

15000صالح محمد محمود خطاطبه متقاعد1/وكيل7640280751

15000سائد محمد عبدالرحيم قواسمه متقاعد1/وكيل7641280755

15000عادل حسن عبدالخالق العزام متقاعد1/وكيل7642280770



15000حاكم ابراهيم حمد القالب متقاعد1/وكيل7643280784

15000علي رزق سليمان الخوالدة متقاعد1/وكيل7644280793

15000ايمن احمد محمد الشبول متقاعد1/وكيل7645280796

15000معاويه عبدهللا علي الفاضل متقاعد1/وكيل7646280806

15000هشام خليل ابراهيم الرفاعي متقاعد1/وكيل7647280811

15000رائد سليمان احمد عجلوني متقاعد1/وكيل7648280812

15000منذر محمود محمد البريشي متقاعد1/وكيل7649280823

15000محمود مصطفى محمود قيزان متقاعد1/وكيل7650280826

15000راضي علي احمد السواعير متقاعد1/وكيل7651280827

15000مالك محمد عبدالعزيز الخوالده متقاعد1/وكيل7652280832

15000علي  صالح محمد  الطراونه متقاعد1/وكيل7653280839

15000احمد فوزي احمد بني حمد متقاعد1/وكيل7654280855

15000حكمت راضي محمد القرعان متقاعد1/وكيل7655280863

15000محمد سليمان محمد الفساطله متقاعد1/وكيل7656280871

15000محمود عبدهللا الراشد السواعير متقاعد1/وكيل7657280889

15000بسام علي عبدربه المحادين متقاعد1/وكيل7658280893

15000فيصل ظاهر جراد الزعارير متقاعد1/وكيل7659280896

15000خالد محمد حسين الحوراني متقاعد1/وكيل7660280904

15000سرحان محمد سرحان الحسبان متقاعد1/وكيل7661280907

15000خالد محمود مبارك العقار متقاعد1/وكيل7662280911

15000راتب عيد علي البلمان السوالقه متقاعد1/وكيل7663280912

15000وجيه محمد علي الزعبي متقاعد1/وكيل7664280923

15000فواز معذى حماده الشرعه متقاعد1/وكيل7665280925

15000عاطف خلف هالل الجبور متقاعد1/وكيل7666280926

15000سمير سالم حمدان الوخيان متقاعد1/وكيل7667280927

15000جاهد حسين علي النهود متقاعد1/وكيل7668280931

15000محمد ذيب خليل القرعان متقاعد1/وكيل7669280932

15000محمد احمد عمر بني عمر متقاعد1/وكيل7670280946

15000خلدون بسام محمود عبابنه متقاعد1/وكيل7671280947

15000سامر  احمد نايف البدور متقاعد1/وكيل7672280950

15000هواري طه علي السواعير متقاعد1/وكيل7673280953

15000محمد محمود محمد عزام متقاعد1/وكيل7674280954

15000مأمون محمد ابراهيم هنانده متقاعد1/وكيل7675280957

15000بشار عبدالكريم سلطي القرعان متقاعد1/وكيل7676280958

15000محمد عبدالحميد محمد العبادي متقاعد1/وكيل7677280961

15000صدقي محمود فالح درادكه متقاعد1/وكيل7678280963

15000حسن نهار سالم الرحابنه متقاعد1/وكيل7679280967

15000زيد رياض بدري بطاينه متقاعد1/وكيل7680280972

15000علي ناصر سليمان الخزاعله متقاعد1/وكيل7681280973

15000احمد عبدالسالم علي الالفي متقاعد1/وكيل7682280975

15000دخل هللا فالح ضبعان الذويخ متقاعد1/وكيل7683280984

15000عايد عبدالحليم مسلط الحراحشه متقاعد1/وكيل7684280989

15000زياد محمد صالح بردويل متقاعد1/وكيل7685280990

15000رسمي علي العبيد هللا عنانزه متقاعد1/وكيل7686280993

15000عبد هللا راضي سحيمان العظامات متقاعد1/وكيل7687280996



15000سلطان احمد جدعان اعليوي متقاعد1/وكيل7688281002

15000زكريا احمد علي السماره متقاعد1/وكيل7689281004

15000زياد احمد محمد عنانزه متقاعد1/وكيل7690281034

15000حمود عبدالرحمن محمد عنانزه متقاعد1/وكيل7691281035

15000عمر حسين سالمه الجبالي متقاعد1/وكيل7692281036

15000باسم نواف افليح فياض متقاعد1/وكيل7693281037

15000رامي محمد يوسف الشمايله متقاعد1/وكيل7694281046

15000حاتم حامد بركات الحواتمه متقاعد1/وكيل7695281052

15000حافظ خليفه حمد العجالين متقاعد1/وكيل7696281058

15000نايف ممدوح احمد الرقاد متقاعد1/وكيل7697281070

15000رائد يوسف محمد الطراونه متقاعد1/وكيل7698281085

15000معاويه سليمان خلف الرياحنه متقاعد1/وكيل7699281090

15000تيسير حمد اسحيمان عيال سلمان متقاعد1/وكيل7700281095

15000زيد محمد سالم الخطيب متقاعد1/وكيل7701281105

15000عطاهللا معذي حسن العوابده متقاعد1/وكيل7702281108

15000ناصر سليمان سالم ابو عميره متقاعد1/وكيل7703281110

15000ثائر علي شحاده العنانبه متقاعد1/وكيل7704281111

15000احمد كامل محمد عسود ابو عاشور متقاعد1/وكيل7705281112

15000احمد محمد احمد العنانزه متقاعد1/وكيل7706281114

15000محمد يوسف عايد الزبون متقاعد1/وكيل7707281115

15000يوسف محمد طالق المناظره متقاعد1/وكيل7708281122

15000عبدالحليم عارف محمد عبدالجواد متقاعد1/وكيل7709281131

15000عثمان ابراهيم سليمان مياس متقاعد1/وكيل7710281134

15000محمد عبد الحافظ خليف الخاليله متقاعد1/وكيل7711281135

15000محمود محمد عبد الرحيم الخاليله متقاعد1/وكيل7712281136

15000عطاهللا سالمه مسلم السعيديين متقاعد1/وكيل7713281138

15000مصلح مقبل محمد الغليالت متقاعد1/وكيل7714281140

15000ناصر سالم عبد هللا الزعبي متقاعد1/وكيل7715281151

15000موفق يونس محمد بني صالح متقاعد1/وكيل7716281156

15000احمد محمود حسين الرشايدة متقاعد1/وكيل7717281170

15000طايل احمد سالمه الجعارات متقاعد1/وكيل7718281174

15000محمد حمدان احمد الشرعه متقاعد1/وكيل7719281176

15000احمد خليفه محمد الياسين متقاعد1/وكيل7720281179

15000مثقال عبدهللا صالح ادهون متقاعد1/وكيل7721281184

15000عالءالدين احمد موسى يونس متقاعد1/وكيل7722281185

15000محمد خير عبدالماجد عوض الدعجه متقاعد1/وكيل7723281186

15000مدين محمود عطاهلل الطراونه متقاعد1/وكيل7724281195

15000عمر ناصر جريبيع الزيود متقاعد1/وكيل7725281216

15000احمد محمد سالم الدردور متقاعد1/وكيل7726281224

15000صالح علي مصطفى الزعبي متقاعد1/وكيل7727281226

15000فايز سالمه عوض الشرعه متقاعد1/وكيل7728281227

15000محمد عطاهلل سالم الحايك متقاعد1/وكيل7729281230

15000محمد احمد حسن البشايره متقاعد1/وكيل7730281234

15000جهاد محمد سعيد جعفر نصيرات متقاعد1/وكيل7731281239

15000مجدي عقله محمد طلفاح متقاعد1/وكيل7732281243



15000ثائر محمد علي بني هاني متقاعد1/وكيل7733281244

15000وجدي عليان سليمان الدويري متقاعد1/وكيل7734281248

15000هيثم ارشيد علي الشديفات متقاعد1/وكيل7735281255

15000امين محمود عبد الحفيظ الرجوب متقاعد1/وكيل7736281268

15000رائد ممدوح طالب الزبن متقاعد1/وكيل7737281273

15000ناجح جميل ادروبي السعايده متقاعد1/وكيل7738281281

15000ربحي يوسف محمد الجراح متقاعد1/وكيل7739281314

15000محمد امين ابراهيم مشعور متقاعد1/وكيل7740281317

15000محمود عبد هللا يوسف انجادات متقاعد1/وكيل7741281332

15000نضال غازي محمد الشبول متقاعد1/وكيل7742281334

15000علي احمد خلف النوفلي متقاعد1/وكيل7743281343

15000صبحي علي محمود الجبارين متقاعد1/وكيل7744281347

15000شكري خلف محمد الجعافره متقاعد1/وكيل7745281358

15000رائد حسان مذيب هواري متقاعد1/وكيل7746281361

15000صالح خليل يعقوب الرفوع متقاعد1/وكيل7747281363

15000علي فالح عواد بني خالد متقاعد1/وكيل7748281382

15000عمران عبدهللا احمد الزغول متقاعد1/وكيل7749281384

15000سلطان احمد محمد الفريحات متقاعد1/وكيل7750281386

15000مزهر احمد سليمان بني نصر متقاعد1/وكيل7751281404

15000جاسر محمد عبد المجيد ياسين متقاعد1/وكيل7752281405

15000راتب سليمان يونس حراحشه متقاعد1/وكيل7753281406

15000حاتم شفيق محمد الرواشده متقاعد1/وكيل7754281411

15000فهد عياد محمد العويسات متقاعد1/وكيل7755281415

15000مامون صادق عبد القادر ربابعه متقاعد1/وكيل7756281417

15000ضرار محمد طعمه ربابعه متقاعد1/وكيل7757281420

15000احمد محمود موسى عثامنه متقاعد1/وكيل7758281424

15000بهجت محمود ابراهيم عبابنة متقاعد1/وكيل7759281434

15000خالد مرهي مناور السرديه متقاعد1/وكيل7760281436

15000فيصل عبدالعزيز عبدالمعطي الشمايله متقاعد1/وكيل7761281438

15000عمر ذياب محمود الشرمان متقاعد1/وكيل7762281456

15000اكرم احمد ارشود الرواشده متقاعد1/وكيل7763281457

15000سعد محمد سالم الحناتله متقاعد1/وكيل7764281459

15000نظام علي مدامس الرواشده متقاعد1/وكيل7765281465

15000رائد حامد كريم الشمايله متقاعد1/وكيل7766281466

15000محمد حسين محمد بني سالمه متقاعد1/وكيل7767281467

15000توفيق عبدالحليم محمد الخطار متقاعد1/وكيل7768281470

15000زياد محمود سليم ازريقات متقاعد1/وكيل7769281475

15000خميس بخيت صبح الشرفات متقاعد1/وكيل7770281476

15000احمد عمر خلف المعايطه متقاعد1/وكيل7771281485

15000هاني مصطفى موسى الرواشده متقاعد1/وكيل7772281486

15000وليد خالد حسين الجعباني متقاعد1/وكيل7773281490

15000شبلي قاسم محمد المومني متقاعد1/وكيل7774281494

15000ناصر ذيب عبدالرحيم القطاونه متقاعد1/وكيل7775281495

15000مفيد اسماعيل احمد ابو دلو متقاعد1/وكيل7776281496

15000زياد احمد فالح الخاليله متقاعد1/وكيل7777281498



15000سمير ناجي عبدالرزاق المعايطه متقاعد1/وكيل7778281502

15000هاني عبد الكريم ابراهيم ابو مخلب متقاعد1/وكيل7779281503

15000محمد موسى طحيمر ابوحرب متقاعد1/وكيل7780281505

15000مشهور سالم عليان الزبيدي متقاعد1/وكيل7781281507

15000سامي عبد العزيز ضيف هللا الصباحيين متقاعد1/وكيل7782281512

15000حسام عوض ابراهيم الشقيرات متقاعد1/وكيل7783281518

15000جمعه علي محمد الزغول متقاعد1/وكيل7784281519

15000عدنان محمود حسن الطوره متقاعد1/وكيل7785281522

15000مصطفى علي عقيل العمر متقاعد1/وكيل7786281530

15000خالد فالح ابراهيم خطاطبه متقاعد1/وكيل7787281542

15000محمد مبارك محمد الحجاج متقاعد1/وكيل7788281548

15000عبد هللا ضيف هللا علي الدعجه متقاعد1/وكيل7789281551

15000عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا القراله متقاعد1/وكيل7790281552

15000هشام هاشم مصطفى الحياري متقاعد1/وكيل7791281561

15000زياد عبد هللا جمعه المغربي متقاعد1/وكيل7792281565

15000نزار علي حسين عتمه متقاعد1/وكيل7793281566

15000نضال نايف رشيد الشلول متقاعد1/وكيل7794281570

15000هاني محمد فارس العراكزه متقاعد1/وكيل7795281579

15000نضال سليمان عبد ربه طالس متقاعد1/وكيل7796281582

15000ايمن رسمي علي الرياحنه متقاعد1/وكيل7797281584

15000فيصل عبد الهادي سعد الفواعير متقاعد1/وكيل7798281585

15000عوض عادل عوض نمراوي متقاعد1/وكيل7799281586

15000عمر سليمان علي ربابعه متقاعد1/وكيل7800281593

15000ركان محمد فريد سليمان الصياحين متقاعد1/وكيل7801281596

15000ياسر شفيق علي البداينه متقاعد1/وكيل7802281597

15000جاسر عبدالكريم سلمان المناصير متقاعد1/وكيل7803281632

15000علي عايد سلمان المساعيد متقاعد1/وكيل7804281637

15000محمد معال مقبل الزيود متقاعد1/وكيل7805281641

15000سالم احمد مصلح الخطاطبه متقاعد1/وكيل7806281647

15000فيصل محمد ابراهيم  الجبر متقاعد1/وكيل7807281650

15000صخر جميل نايف المجالي متقاعد1/وكيل7808281654

15000محمد علي محمد شواقفه متقاعد1/وكيل7809281676

15000احمد محمد ارشود الرواشده متقاعد1/وكيل7810281684

15000بشار عثمان كايد الشرع متقاعد1/وكيل7811281689

15000خالد مضعان محارب عيال سلمان متقاعد1/وكيل7812281693

15000خلدون مضغان محارب عيال سلمان متقاعد1/وكيل7813281697

15000علي سليم طريخم السمران متقاعد1/وكيل7814281700

15000حامد عبد النبي مرشد الجعافره متقاعد1/وكيل7815281703

15000احمد نزال احميد المساعيد متقاعد1/وكيل7816281707

15000عبد هللا محمد صالح جراح متقاعد1/وكيل7817281708

15000محمود حسن محمد الصباغ متقاعد1/وكيل7818281709

15000ضاحي عطيه جازع الشرفات متقاعد1/وكيل7819281710

15000محمود سالم موسى بطيحه متقاعد1/وكيل7820281717

15000هشام محمد ذيب الدرابسه متقاعد1/وكيل7821281725

15000محمد نور ابراهيم عليان بني يونس متقاعد1/وكيل7822281729



15000حمدان عبد هللا سليمان خريسات متقاعد1/وكيل7823281731

15000ابراهيم محمد احمد الدبابسه متقاعد1/وكيل7824281732

15000حمد محمد االسمر العظامات متقاعد1/وكيل7825281741

15000عبد الرحيم احمد عبد ربه االغوات متقاعد1/وكيل7826281742

15000حسين احمد محمد الغزو متقاعد1/وكيل7827281743

15000خالد منسي عبد الكريم حمود متقاعد1/وكيل7828281744

15000يزن محمد حسن بني ارشيد متقاعد1/وكيل7829281746

15000عبدالكريم مصطفى محمد الدهون متقاعد1/وكيل7830281754

15000ساهر عليان حمود الجالمده متقاعد1/وكيل7831281757

15000وصفي توفيق عبد القادر المرعب متقاعد1/وكيل7832281767

15000اكرم عبد هللا مفلح الظاهر متقاعد1/وكيل7833281774

15000خالد ناصر بخيت الشمري متقاعد1/وكيل7834281792

15000نزار محمود حسن اليوسف متقاعد1/وكيل7835281799

15000علي محمد عواد المشاقبه متقاعد1/وكيل7836281808

15000احمد عبدالكريم سليمان الشديفات متقاعد1/وكيل7837281831

15000وجدي فخري قويدر عالونه متقاعد1/وكيل7838281841

15000ابراهيم ناجي شحاده ابو دلبوح متقاعد1/وكيل7839281845

15000خالد سليمان حسن العمري متقاعد1/وكيل7840281857

15000عصام حسين عبدالوالي الزريقات متقاعد1/وكيل7841281862

15000مخلد تركي احمد المناصير متقاعد1/وكيل7842281864

15000ايمن عبدالكريم محمود الطالفحه متقاعد1/وكيل7843281868

15000عيد سليمان عيد عيال سلمان متقاعد1/وكيل7844281870

15000محمد شفيق عوض بني حمدان متقاعد1/وكيل7845281874

15000سامر امفرج كريم النوايسه متقاعد1/وكيل7846281877

15000عطا هللا محمد سليمان الحقيل متقاعد1/وكيل7847281880

15000ناجح نهار سالمه الهبارنه متقاعد1/وكيل7848281896

15000محمد منصور حسن الطعاني متقاعد1/وكيل7849281903

15000عيسى محمد هزيم الخوالده متقاعد1/وكيل7850281905

15000احمد حسين محمد الزيتاوي متقاعد1/وكيل7851281914

15000كنان نايف مصطفى الغوانمه متقاعد1/وكيل7852281916

15000بدر عبدهللا ابراهيم الهباهبه متقاعد1/وكيل7853281917

15000هاني محمد عبد الرحمن البواريد متقاعد1/وكيل7854281918

15000ماهر ابراهيم محمد موسى متقاعد1/وكيل7855281926

15000رائد محمد ابراهيم المسعيدين متقاعد1/وكيل7856281928

15000مصطفى فرج مصطفى العمرات متقاعد1/وكيل7857281929

15000محمود محمد سالم الشليات العمرو متقاعد1/وكيل7858281935

15000خالد عبدهللا مسلم المناصير متقاعد1/وكيل7859281940

15000ناصر علي سالمه العمارين متقاعد1/وكيل7860281941

15000علي احمد علي عفيف متقاعد1/وكيل7861281947

15000احمد رضوان عيفان الالفي متقاعد1/وكيل7862281948

15000بسام خالد مسلم الشوره متقاعد1/وكيل7863281957

15000علي عبد الرحمن محمد االحمد متقاعد1/وكيل7864281959

15000ابراهيم محمود كامل المناصير متقاعد1/وكيل7865281961

15000جابر منصور محمد الحامد متقاعد1/وكيل7866281963

15000هائل ابراهيم صالح السواعير متقاعد1/وكيل7867281968



15000انس يوسف علي الغرايبه متقاعد1/وكيل7868281978

15000نايف فوزي خليفه القرعان متقاعد1/وكيل7869281985

15000محمد منصور يوسف المقابله متقاعد1/وكيل7870281987

15000يوسف عيد نايف قطيش متقاعد1/وكيل7871281991

15000قاسم محمد سليمان المخزومي متقاعد1/وكيل7872281994

15000مامون احمد فيلح الشهوان متقاعد1/وكيل7873281995

15000ابراهيم محمد عبدهللا مقبل متقاعد1/وكيل7874281997

15000رعد محمد قاسم العوامله متقاعد1/وكيل7875281998

15000وسام محمد علي الكلوب متقاعد1/وكيل7876282003

15000محمد حسن محمد ابو سليم متقاعد1/وكيل7877282008

15000مصلح احمد خليل المعايطه متقاعد1/وكيل7878282017

15000اياد سالمه حامد المعايطه متقاعد1/وكيل7879282028

15000علي عبدهللا بخيت السرحان متقاعد1/وكيل7880282031

15000صالح مسعد سويلم الدبايبه متقاعد1/وكيل7881282033

15000محمد علي محمد الزقايبه متقاعد1/وكيل7882282039

15000اكرم احمد حسن مقدادي متقاعد1/وكيل7883282041

15000كامل محمد عيد ابوعمره متقاعد1/وكيل7884282045

15000اياد محمد علي سالم مناصره متقاعد1/وكيل7885282048

15000نايف سالمه فليح الدلماز متقاعد1/وكيل7886282051

15000بسام محمد حمد الزبون متقاعد1/وكيل7887282053

15000محمد صالح مفضي الخشان متقاعد1/وكيل7888282063

15000محمد عبدهللا حسن خطاطبه متقاعد1/وكيل7889282064

15000محمود حسن فالح الخشان متقاعد1/وكيل7890282067

15000محمد يوسف محمد العلي متقاعد1/وكيل7891282069

15000محمود محمد محمود العلي متقاعد1/وكيل7892282072

15000ايمن محمود عبد الرحيم قاقيش متقاعد1/وكيل7893282077

15000صقر يوسف سويلم عالقمه متقاعد1/وكيل7894282080

15000محمد سليمان نزال السرحان متقاعد1/وكيل7895282087

15000عامر احمد علي السليم متقاعد1/وكيل7896282099

15000فضل عايد سالم البقوم متقاعد1/وكيل7897282106

15000نايف حامد محمد البركه متقاعد1/وكيل7898282112

15000امين محمد طعمه الذيابات متقاعد1/وكيل7899282116

15000حسن شباط سلمان الرواجفه متقاعد1/وكيل7900282130

15000وليد تيسير عبده بني عيسى متقاعد1/وكيل7901282131

15000حسن محمد حسن محاميد متقاعد1/وكيل7902282132

15000مروان محمد سمور العسولي متقاعد1/وكيل7903282136

15000نايف هالل مفلح المساعيد متقاعد1/وكيل7904282139

15000خالد حسن علي ابو عليقه متقاعد1/وكيل7905282140

15000صقر عيسى احمد الشبول متقاعد1/وكيل7906282142

15000رزق فهد محمود بني عيسى متقاعد1/وكيل7907282143

15000كمال صالح بكر االعمر متقاعد1/وكيل7908282158

15000محمد معاني عقل السرحان متقاعد1/وكيل7909282168

15000جعفر محمد احمد ربابعه متقاعد1/وكيل7910282170

15000علي عبد هللا سالمه عتوم متقاعد1/وكيل7911282174

15000عاطف موسى عبد الرحمن المناصير متقاعد1/وكيل7912282175



15000محمود محمد سالمه السرحان متقاعد1/وكيل7913282176

15000محمد محمد احمد الظواهره متقاعد1/وكيل7914282178

15000عدنان علي سليمان الخطبان متقاعد1/وكيل7915282179

15000كمال فهد فالح المقبول متقاعد1/وكيل7916282190

15000علي ناصر خلف الجمعان متقاعد1/وكيل7917282197

15000ابراهيم محمد صالح عتوم متقاعد1/وكيل7918282215

15000علي احمد ابراهيم القضاه متقاعد1/وكيل7919282219

15000خالد حمدان رضوان السرديه متقاعد1/وكيل7920282223

15000محمد سالم سالمه الزبون متقاعد1/وكيل7921282225

15000عماد حسين علي الزيود متقاعد1/وكيل7922282230

15000سلمان محمد عطيه الخوالده متقاعد1/وكيل7923282237

15000احمد حسن محمد المساعيد متقاعد1/وكيل7924282254

15000هاشم محمد عقله محمد متقاعد1/وكيل7925282267

15000معاذ احمد محمد سباعي متقاعد1/وكيل7926282273

15000يوسف عمر عوده المعايطه متقاعد1/وكيل7927282275

15000ماجد علوان حسين الدوجان متقاعد1/وكيل7928282276

15000محمد خالد عمر الزغول متقاعد1/وكيل7929282277

15000ابراهيم عوده راشد الشخانبه متقاعد1/وكيل7930282278

15000هشام ضيف هللا محمد الهباهبه متقاعد1/وكيل7931282285

15000مهند محمد سالم بواعنه متقاعد1/وكيل7932282286

15000محمد عطيه عياد الرفوع متقاعد1/وكيل7933282287

15000فراس عارف غيالن السرحان متقاعد1/وكيل7934282291

15000موسى خليف محمد العبيدات متقاعد1/وكيل7935282292

15000صبحي حميدان محمد الخاليله متقاعد1/وكيل7936282293

15000يوسف احمد شحاده الجوابره متقاعد1/وكيل7937282294

15000عبد هللا عايد فالح ابو عميره متقاعد1/وكيل7938282295

15000مامون تركي عبد هللا السالم متقاعد1/وكيل7939282303

15000زياد علي عبدالحافظ الهزايمه متقاعد1/وكيل7940282308

15000جميل محمد مسلم الخنازره متقاعد1/وكيل7941282312

15000محمود سعد عبدهللا محمد متقاعد1/وكيل7942282315

15000خالد مصطفى علي الدويري متقاعد1/وكيل7943282323

15000منعم احمد سليمان الدبابسه متقاعد1/وكيل7944282335

15000عمر عطاهللا ثلجي الضروس متقاعد1/وكيل7945282337

15000عليان رشيد محمد بني سالمه متقاعد1/وكيل7946282351

15000خليفه مروزق حسن الزيود متقاعد1/وكيل7947282356

15000رشيد مصطفى محمود النواطير متقاعد1/وكيل7948282379

15000محمود ابراهيم احمد الجراح متقاعد1/وكيل7949282387

15000منير حسين نهار شرادقه متقاعد1/وكيل7950282388

15000يزن محمد حسن الغرايبه متقاعد1/وكيل7951282392

15000خلف عوده سليمان الطواهيه متقاعد1/وكيل7952282407

15000سيف الدين نظمي فليح جالبنه متقاعد1/وكيل7953282409

15000جعفر محمود مصطفى مومني متقاعد1/وكيل7954282418

15000انس ادريس نايف مقدادي متقاعد1/وكيل7955282422

15000جالل جميل احمد عساسفه متقاعد1/وكيل7956282435

15000ايمن محمد احمد العزام متقاعد1/وكيل7957282436



15000حسين سالم عبدهللا الدراوشه متقاعد1/وكيل7958282438

15000حسام عواد عبدالخالق البلقاوي متقاعد1/وكيل7959282439

15000فالح احمد فالح السواعير متقاعد1/وكيل7960282442

15000شفيق منصور شفيق الصغير متقاعد1/وكيل7961282444

15000فراس محمد حسن الوبري متقاعد1/وكيل7962282448

15000احمد محمد مسلم العونه متقاعد1/وكيل7963282452

15000عوض جرمان عقيل المساعيد متقاعد1/وكيل7964282455

15000ماجد ابراهيم احمد سالمات متقاعد1/وكيل7965282459

15000مراد محمد حسن الرشدان متقاعد1/وكيل7966282463

15000محمد عيسى محمد مقدادي متقاعد1/وكيل7967282467

15000قاسم هارون خليل الخليفات متقاعد1/وكيل7968282468

15000سلطان عواد علي الحواتمه متقاعد1/وكيل7969282471

15000عبدالحليم علي محمد الشوابكه متقاعد1/وكيل7970282472

15000هاني محمد احمد بني سالمه متقاعد1/وكيل7971282473

15000هايل محمد نوايران البنيان الدعجه متقاعد1/وكيل7972282481

15000رزق مصطفى حسين قواقزه متقاعد1/وكيل7973282484

15000عز الدين محمد حسين الجمل متقاعد1/وكيل7974282485

15000صايل خلف مطلق السرارحه متقاعد1/وكيل7975282491

15000محمد يوسف سعيد البكار متقاعد1/وكيل7976282495

15000ضياء فارس قويدر غرايبه متقاعد1/وكيل7977282499

15000سليمان سالم سليمان بني فواز متقاعد1/وكيل7978282505

15000رائد سليمان محمد بني اسماعيل متقاعد1/وكيل7979282506

15000بشير محمد عثمان العمري متقاعد1/وكيل7980282507

15000سالم محمود المطلق عساوده متقاعد1/وكيل7981282521

15000خليل احمد خليل يونس متقاعد1/وكيل7982282522

15000شاهر محمد صياح حراحشه متقاعد1/وكيل7983282554

15000محمود سالم سليمان الحوامده متقاعد1/وكيل7984282556

15000عمر محمد عبدالقادر بني سالمه متقاعد1/وكيل7985282557

15000خلدون حمدان سالم المومني متقاعد1/وكيل7986282563

15000هيثم هاني داود العفيشات متقاعد1/وكيل7987282568

15000احمد منصور عبدربه البواريد متقاعد1/وكيل7988282573

15000معن محمد احمد بني يونس متقاعد1/وكيل7989282578

15000عوده محمد فندي العودات متقاعد1/وكيل7990282580

15000قاسم محمد عبدالحميد الرشيد متقاعد1/وكيل7991282613

15000محمد بركات محمد الحماد متقاعد1/وكيل7992282616

15000صايل عبدالقادر محمد الربابعه متقاعد1/وكيل7993282637

15000احمد مصطفى محمد الزبون متقاعد1/وكيل7994282640

15000بالل نواف محمود عبيدات متقاعد1/وكيل7995282642

15000فراس مبارك سالم البدارين متقاعد1/وكيل7996282644

15000ابراهيم محمد عقيل مشوح متقاعد1/وكيل7997282648

15000طالب حسين علي الوقفي متقاعد1/وكيل7998282653

15000زياد محمد مطر المصطفى متقاعد1/وكيل7999282655

15000عثمان محمود ابراهيم العيسى متقاعد1/وكيل8000282657

15000علي عبدهللا سليم الدبوبي متقاعد1/وكيل8001282684

15000امجد عبدالحافظ محمد الجرادات متقاعد1/وكيل8002282687



15000احمد خليل محمد اسماعيل متقاعد1/وكيل8003282702

15000محمد حامد ابراهيم القضاه متقاعد1/وكيل8004282706

15000محمود محمد عليان جرادات متقاعد1/وكيل8005282707

15000احمد طحبوش زعل ابو الحمص متقاعد1/وكيل8006282708

15000احمد عبدالكريم عيسى عيسى متقاعد1/وكيل8007282709

15000احمد علي محمد جوارنه متقاعد1/وكيل8008282710

15000امجد زهير عبدالجواد البعول متقاعد1/وكيل8009282711

15000احمد عواد مصبح العيسى متقاعد1/وكيل8010282713

15000سالم لطفي عودة المساعيد متقاعد1/وكيل8011282714

15000كامل غصين شاتي العيسى متقاعد1/وكيل8012282715

15000عيد عبدهللا شاتي العيسى متقاعد1/وكيل8013282716

15000اشرف احمد محمد شياب متقاعد1/وكيل8014282720

15000سفيان صالح محمود القرعان متقاعد1/وكيل8015282729

15000مصطفى عبدالمجيد محمد  الفريحات متقاعد1/وكيل8016282733

15000احمد سالم علي الزعبي متقاعد1/وكيل8017282740

15000يحيى محمد ابراهيم الصمادي متقاعد1/وكيل8018282746

15000فراس فالح حسن الزعبي متقاعد1/وكيل8019282747

15000ابراهيم هاني عبدالكريم عتوم متقاعد1/وكيل8020282753

15000صالح عيد خلف الكعابنه متقاعد1/وكيل8021282757

15000خالد يونس حسين العزي متقاعد1/وكيل8022282770

15000سمير محمد ضاعن المشاقبه متقاعد1/وكيل8023282779

15000وائل احمد سالم الخطاطبه متقاعد1/وكيل8024282780

15000يوسف احمد فالح الجراح متقاعد1/وكيل8025282797

15000محمد دمنان عميشان الدراوشه متقاعد1/وكيل8026282798

15000هشام صالح عبد القادر النميرات متقاعد1/وكيل8027282799

15000مهند عبدالكريم عبدالحميد الصعوب متقاعد1/وكيل8028282802

15000وائل محمد ضيف هللا عالونه متقاعد1/وكيل8029282807

15000انيس حسن عبدالرحمن السوالمه متقاعد1/وكيل8030282812

15000فراس احمد حامد عبدهللا متقاعد1/وكيل8031282813

15000مفلح كاين عطاهللا الشنابله متقاعد1/وكيل8032282821

15000نضال عليان عبدالرحمن القبيالت متقاعد1/وكيل8033282824

15000محمد محمود عوده المعايطه متقاعد1/وكيل8034282826

15000منور احمد محمد الجمالن متقاعد1/وكيل8035282827

15000احمد قاسم سالمه العمري متقاعد1/وكيل8036282831

15000سائد جميل كردي الصياح متقاعد1/وكيل8037282833

15000علي محمد حمد عبابنه متقاعد1/وكيل8038282837

15000مخلص احمد محمد بني ملحم متقاعد1/وكيل8039282841

15000ايمن عبدهللا محمد البديرات متقاعد1/وكيل8040282847

15000جميل يحيى محمد الخطيب متقاعد1/وكيل8041282848

15000شاهر احمد رشيد دعاس متقاعد1/وكيل8042282849

15000علي عقله حسن المنصوري متقاعد1/وكيل8043282850

15000محمد سليمان علي الكالب متقاعد1/وكيل8044282865

15000عيد ربيع شتيوي العمارين متقاعد1/وكيل8045282878

15000جمال اسعود انويجع الخاليفه متقاعد1/وكيل8046282882

15000محمود محمد سليمان الشبول متقاعد1/وكيل8047282883



15000احمد ابراهيم محمد ملكاوي متقاعد1/وكيل8048282886

15000فايز حامد مسلم المواجده متقاعد1/وكيل8049282889

15000عبدالرحمن محمد سلمي الغويرين متقاعد1/وكيل8050282890

15000عادل جميل عبدهللا الخرشه متقاعد1/وكيل8051282891

15000معتصم منعم عبدالنبي المغايره متقاعد1/وكيل8052282893

15000رعد طه محيسن الذنيبات متقاعد1/وكيل8053282894

15000محمد يحيى صالح الجمل متقاعد1/وكيل8054282895

15000عبد السالم احمد خالد براهمه متقاعد1/وكيل8055282896

15000جمال محمد علي جوارنة متقاعد1/وكيل8056282897

15000خالد عيسى نزال الرحاحله متقاعد1/وكيل8057282904

15000جهاد محمد منكف السرحان متقاعد1/وكيل8058282928

15000نزار كريم صالح الشمايله متقاعد1/وكيل8059282929

15000بسام مالح راكد الحردان متقاعد1/وكيل8060282940

15000مشهور يوسف محمد متقاعد1/وكيل8061282948

15000زياد سالم محمود مستريحي متقاعد1/وكيل8062282949

15000احمد هالل عقله العمايره متقاعد1/وكيل8063282950

15000امجد محمد سعيد عقله عمايره متقاعد1/وكيل8064282951

15000قاسم محمود علي الشويات متقاعد1/وكيل8065282952

15000عيسى علي عيسى الدهون متقاعد1/وكيل8066282958

15000محمد علي عبد الرحمن المومني متقاعد1/وكيل8067282965

15000مازن عبدالعزيز موسى المجالي متقاعد1/وكيل8068282972

15000عبدهللا موسى سعيد الذيابات متقاعد1/وكيل8069282975

15000عمر علي سعيد الذيابات متقاعد1/وكيل8070282976

15000عاهد سالم محمد العامر متقاعد1/وكيل8071282983

15000ذياب سليمان احمد البطوش متقاعد1/وكيل8072282984

15000احمد مصطفي علي البعول متقاعد1/وكيل8073282986

15000حسن محمد شتيوي الجبور متقاعد1/وكيل8074283003

15000عصام محمد سلمي الطحيمر متقاعد1/وكيل8075283006

15000احمد عبدالكريم يوسف شناق متقاعد1/وكيل8076283009

15000سالم علي خليل عيال عواد متقاعد1/وكيل8077283014

15000محمود غديفان داود الخضيرات متقاعد1/وكيل8078283021

15000صالح طالل عبد الرحمن بني فياض متقاعد1/وكيل8079283032

15000جمال عليان محمد القرعان متقاعد1/وكيل8080283034

15000احمد طعمه احمد بخيت متقاعد1/وكيل8081283036

15000مشهور علي لهيان الفقهاء متقاعد1/وكيل8082283039

15000حسين حسن عقله الزعارير متقاعد1/وكيل8083283041

15000خليل محمد صالح السيد متقاعد1/وكيل8084283042

15000يوسف محمود عبدالرحمن الشدوح متقاعد1/وكيل8085283052

15000سمير نايف قاسم الحالويه متقاعد1/وكيل8086283059

15000محمد خالد سليمان بني يوسف متقاعد1/وكيل8087283060

15000ايمن حسين علي بني خالد متقاعد1/وكيل8088283062

15000انيس محمد كمال احمد عساسفة متقاعد1/وكيل8089283064

15000عالء علي محمد الخصاونه متقاعد1/وكيل8090283065

15000حسن محمد احمد الغوانمه متقاعد1/وكيل8091283078

15000ايمن نمر سالم محمد متقاعد1/وكيل8092283079



15000عبد القادر موسى عبد القادر نواصره متقاعد1/وكيل8093283088

15000منصور عباد محيجين المعادات متقاعد1/وكيل8094283089

15000نضال مسند كاسب الحيصه متقاعد1/وكيل8095283093

15000امجد احمد حسن ابو ترابه متقاعد1/وكيل8096283095

15000هاني علي محمد عليمات متقاعد1/وكيل8097283111

15000احمد فالح عيد الزيود متقاعد1/وكيل8098283125

15000موسى احمد محمد خطاطبه متقاعد1/وكيل8099283129

15000خالد عيسى خليفه العطيان متقاعد1/وكيل8100283135

15000حمود حمد محمد السالمات متقاعد1/وكيل8101283147

15000اسامه احمد يوسف الدهون متقاعد1/وكيل8102283153

15000محمد حسين علي الخزاعله متقاعد1/وكيل8103283166

15000محمد عيد سرور الزبون متقاعد1/وكيل8104283171

15000احمد نجي سرور الزبون متقاعد1/وكيل8105283172

15000راضي يوسف فندي النعيمات متقاعد1/وكيل8106283174

15000حسام عبداللطيف احمد ابو خديجه متقاعد1/وكيل8107283177

15000عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بني احمد متقاعد1/وكيل8108283178

15000محمد احمد محمود كساسبه متقاعد1/وكيل8109283183

15000محمد خلف مفضي المهيرات متقاعد1/وكيل8110283185

15000اياد علي طالب عبد الغني متقاعد1/وكيل8111283207

15000علي سليمان عيسى خريسات متقاعد1/وكيل8112283210

15000علي احمد الفندي عبيدات متقاعد1/وكيل8113283211

15000رياض احمد مثقال عودات متقاعد1/وكيل8114283214

15000عادل لطفي محمد سفوح متقاعد1/وكيل8115283221

15000وسيم محمد سليمان غزالن متقاعد1/وكيل8116283224

15000يوسف احمد مظعان خوالده متقاعد1/وكيل8117283228

15000لطفي سعد احمد جوعان متقاعد1/وكيل8118283237

15000خالد ابراهيم محمد العمري متقاعد1/وكيل8119283238

15000صايل ناصر مروح الطوافشه متقاعد1/وكيل8120283239

15000فراس احمد حسين عبيدات متقاعد1/وكيل8121283240

15000يوسف مفلح سالم بني خالد متقاعد1/وكيل8122283244

15000عاطف عياده عبدهللا الشرفا متقاعد1/وكيل8123283266

15000فواز مطرد حامد الشرفات متقاعد1/وكيل8124283274

15000هندي عطا جوعان الشرفات متقاعد1/وكيل8125283275

15000عبدهللا سليم محمود محاسيس متقاعد1/وكيل8126283285

15000انور محمد احمد قاسم متقاعد1/وكيل8127283289

15000فراس ابراهيم محمد الذيابات متقاعد1/وكيل8128283291

15000محمد عباس احمد الوخيان متقاعد1/وكيل8129283295

15000خالد محمود خليل عالية متقاعد1/وكيل8130283302

15000احمد طه عبدهللا الهزايمه متقاعد1/وكيل8131283304

15000فايز عبدهللا محيسن الحريد متقاعد1/وكيل8132283315

15000محمد عطيه كامل معابره متقاعد1/وكيل8133283322

15000طارق عبد العزيز عواد العليوات متقاعد1/وكيل8134283326

15000ساهر خليفه عطاهللا العزايزه متقاعد1/وكيل8135283328

15000جبري فايز علي الحسين متقاعد1/وكيل8136283329

15000طه احمد عبد الرحمن االحمد متقاعد1/وكيل8137283341



15000جبران هاشم محمد النادي متقاعد1/وكيل8138283348

15000خالد فريج عفن الطويفح متقاعد1/وكيل8139283355

15000احمد عيد حسين محمد العنانزه متقاعد1/وكيل8140283360

15000محمد محمود محمد الرشايده متقاعد1/وكيل8141283363

15000حمد احمد ارشيد الحراحشه متقاعد1/وكيل8142283366

15000نايف محمد بشير السالمين متقاعد1/وكيل8143283369

15000خالد محمد خليل الضمور متقاعد1/وكيل8144283375

15000محمد عوض عوده المراعيه متقاعد1/وكيل8145283379

15000سطام خلف سليمان السحيمات متقاعد1/وكيل8146283380

15000قاسم محمد تيم المعايطه متقاعد1/وكيل8147283388

15000يوسف عبدالفتاح محمود البقور متقاعد1/وكيل8148283390

15000وائل فوزي احمد مصطفى متقاعد1/وكيل8149283394

15000محمود احمد عارف سعود متقاعد1/وكيل8150283395

15000معمر متعب علي الزعبي متقاعد1/وكيل8151283400

15000مالك جازي عطاهلل الطعاني متقاعد1/وكيل8152283401

15000يحيى محمد وحيد عبدهللا الياسين متقاعد1/وكيل8153283402

15000عيسى محمد بزيع الخاليله متقاعد1/وكيل8154283403

15000علي نصار االحمد ابو العسل متقاعد1/وكيل8155283406

15000مصلح احمد محمد الفريحات متقاعد1/وكيل8156283407

15000عبدالستار سالم حمد الزعبي متقاعد1/وكيل8157283408

15000تركي ضاحي تركي الزعبي متقاعد1/وكيل8158283409

15000محمد خالد محمد الجواهره متقاعد1/وكيل8159283411

15000خليل الفي غثوان القصاب متقاعد1/وكيل8160283413

15000خالد موسى علي جوارنه متقاعد1/وكيل8161283414

15000ناجح محمد علي بني ياسين متقاعد1/وكيل8162283422

15000ناصر عبدالعزيز سمور الفقير متقاعد1/وكيل8163283424

15000عبد اللطيف علي احمد العثمان متقاعد1/وكيل8164283429

15000ايمن فياض احمد الضروس متقاعد1/وكيل8165283430

15000عمر فارع علي براهمه متقاعد1/وكيل8166283435

15000علي محمد يوسف المومني متقاعد1/وكيل8167283440

15000هيثم محمد ابراهيم  الرفاعي متقاعد1/وكيل8168283447

15000مالك محمد الهزاع الصمادي متقاعد1/وكيل8169283449

15000رائد احمد قويدر مبارك متقاعد1/وكيل8170283450

15000موفق احمد قاسم قبالن متقاعد1/وكيل8171283462

15000بالل ابراهيم عبد هللا المرايات متقاعد1/وكيل8172283468

15000تيسير حسين علي حوامده متقاعد1/وكيل8173283472

15000بكر مصطفى عوده هللا الرواشده متقاعد1/وكيل8174283484

15000محمد امين محمد ابو ليمون متقاعد1/وكيل8175283492

15000محمد عبدالرحيم حمد بني حمود متقاعد1/وكيل8176283494

15000محمد احمد ابراهيم الصمادي متقاعد1/وكيل8177283495

15000احمد محمد موسى العثامنه متقاعد1/وكيل8178283497

15000يوسف عبدالرحمن عبد خوالده متقاعد1/وكيل8179283501

15000اسماعيل ممدوح سليمان الروسان متقاعد1/وكيل8180283502

15000رامي اسماعيل غانم البشايره الزيدانين متقاعد1/وكيل8181283504

15000ماجد علي طالب الزيود متقاعد1/وكيل8182283517



15000ساهر فرحان اجخيدم القطامين متقاعد1/وكيل8183283518

15000فهاد سليمان سند الدهيثم متقاعد1/وكيل8184283529

15000احمد حمدان مريحيل خليل الهديب متقاعد1/وكيل8185283532

15000قبالن فالح سليمان الجبور متقاعد1/وكيل8186283533

15000عمرزكي يوسف هياجنه متقاعد1/وكيل8187283548

15000مخلد عبدالكريم عويض الجعارات متقاعد1/وكيل8188283552

15000بسام فوزات مصطفى المحمود متقاعد1/وكيل8189283553

15000زيد حسين حمدهللا الدبايبه متقاعد1/وكيل8190283561

15000صالح محمد صالح النوتي متقاعد1/وكيل8191283570

15000صدقي محمد مسعف المشاقبه متقاعد1/وكيل8192283576

15000خالد ابراهيم علي عالونه متقاعد1/وكيل8193283581

15000نايل عبدهللا احمد محرم متقاعد1/وكيل8194283582

15000نضال محمد احمد المستريحيه متقاعد1/وكيل8195283592

15000محمد احمد موسى حويدق متقاعد1/وكيل8196283593

15000ابراهيم احمد فليحان الزواهره متقاعد1/وكيل8197283602

15000عايد محمد منيزل العموش متقاعد1/وكيل8198283610

15000خالد عبدالحليم احمد المومني متقاعد1/وكيل8199283613

15000فاروق سالم عبداللطيف الجراروه متقاعد1/وكيل8200283615

15000حسين محمود حسين المهداوي متقاعد1/وكيل8201283617

15000ارشيد جابر عبد هللا الزبون متقاعد1/وكيل8202283619

15000نمر سالم فليح الدلماز متقاعد1/وكيل8203283620

15000محمد عبد هللا علي التياسيري متقاعد1/وكيل8204283635

15000وصفي خطاب سليمان الجحاوشه متقاعد1/وكيل8205283638

15000نايل سمير عجرم العطون متقاعد1/وكيل8206283639

15000محمد شفيق عطيه الحناوي متقاعد1/وكيل8207283640

15000عماد عبد هللا محمد البعول متقاعد1/وكيل8208283644

15000يزن محمد عبد القادر عمايره متقاعد1/وكيل8209283648

15000خلدون خالد قرقوط العظامات متقاعد1/وكيل8210283668

15000عبدالكريم سليمان حامد النواصره متقاعد1/وكيل8211283673

15000علي سالمه سالم الحمدي متقاعد1/وكيل8212283684

15000سليمان فرحان فالح بني خالد متقاعد1/وكيل8213283685

15000احمد عيسى محمود الطه متقاعد1/وكيل8214283686

15000منصور محمد حمد البركات متقاعد1/وكيل8215283687

15000محمد علي فالح الخزاعله متقاعد1/وكيل8216283694

15000عبدالرحمن فالح عبدهللا ابو دلبوح متقاعد1/وكيل8217283695

15000علي سليمان محمد العمور متقاعد1/وكيل8218283697

15000احمد مصطفى رجا البطوش متقاعد1/وكيل8219283710

15000نبيه محمد هالل الداوديه متقاعد1/وكيل8220283714

15000علي احمد حسين الشرمان متقاعد1/وكيل8221283718

15000احمدعلي مفضي الحسين متقاعد1/وكيل8222283726

15000معنصم هاني محمد شهاب متقاعد1/وكيل8223283728

15000محمداديب احمد بني يونس متقاعد1/وكيل8224283731

15000عايد محمد سليمان السعيديين متقاعد1/وكيل8225283732

15000هيثم عارف احمد المومني متقاعد1/وكيل8226283733

15000علي عايد سالم الشرفات متقاعد1/وكيل8227283735



15000ايمن سلمان بادي العنبر متقاعد1/وكيل8228283738

15000امين محمد اسعد الشرمان متقاعد1/وكيل8229283739

15000خلف سيار عويد بني خالد متقاعد1/وكيل8230283740

15000هايل ناصر حسن البشر متقاعد1/وكيل8231283742

15000فيصل جميل حسين سرور متقاعد1/وكيل8232283750

15000رائد الياس فاضل العموش متقاعد1/وكيل8233283755

15000باسم عبدالغني صالح الزغول متقاعد1/وكيل8234283757

15000محمد صالح فهد خوالده متقاعد1/وكيل8235283758

15000محمدعلي علي الظواهره متقاعد1/وكيل8236283767

15000صالح بدر صالح الطعاني متقاعد1/وكيل8237283771

15000ماجد محمود عقله الخوالده متقاعد1/وكيل8238283781

15000محمد مران ارحيل المحسن متقاعد1/وكيل8239283789

15000قسيم محمد حسين المساعيد متقاعد1/وكيل8240283815

15000رائد محمود نزال الخزاعله متقاعد1/وكيل8241283817

15000ابراهيم نوفان عطوان السيوف متقاعد1/وكيل8242283818

15000عبداللطيف فالح عواد خزاعله متقاعد1/وكيل8243283820

15000مفلح سند محمد الدلعه متقاعد1/وكيل8244283822

15000علي محمد علي الزبون متقاعد1/وكيل8245283829

15000رضا فالح سالم العواسا متقاعد1/وكيل8246283833

15000محمود فرحان رفان الحباب متقاعد1/وكيل8247283834

15000علي احمد عوض عنيزات متقاعد1/وكيل8248283835

15000احمد سلمان محمد الرواشده متقاعد1/وكيل8249283836

15000ايمن نايف سميح شوفين متقاعد1/وكيل8250283843

15000راتب احمد عبدالرحمن الشوفين متقاعد1/وكيل8251283844

15000شعيب علي سليمان الطوره متقاعد1/وكيل8252283849

15000ناصر عقيل فنيسان الشرفات متقاعد1/وكيل8253283852

15000عبدالكريم احمد طحيمر الحراحشه متقاعد1/وكيل8254283860

15000علي عبدالرحمن عايد الحساميه متقاعد1/وكيل8255283864

15000عبد هللا عبد السالم شراري المعايطة متقاعد1/وكيل8256283867

15000مالك حسين علي عبيدات متقاعد1/وكيل8257283868

15000محمد ياسين دخل هللا المساعفه المجالي متقاعد1/وكيل8258283878

15000اياد ابراهيم عبدالسالم الشطناوي متقاعد1/وكيل8259283886

15000محمد جابر عبد هللا متقاعد1/وكيل8260283894

15000محمد محمود مفلح الفساطله متقاعد1/وكيل8261283902

15000عاطف مربيع عواد المساعيد متقاعد1/وكيل8262283905

15000عماد سالمه سليمان العموش متقاعد1/وكيل8263283906

15000غسان رشاد مصطفى الطوالبه متقاعد1/وكيل8264283907

15000معتصم عبدالحميد راشد القضاه متقاعد1/وكيل8265283908

15000منصور محمد ابراهيم بني سليم متقاعد1/وكيل8266283912

15000خلدون حامد عبد المهدي الطراونه متقاعد1/وكيل8267283913

15000خلف سليمان صبح الشرفات متقاعد1/وكيل8268283914

15000زعل سليمان هالل الشرفات متقاعد1/وكيل8269283915

15000عبد هللا هربي كثيان القطعان متقاعد1/وكيل8270283917

15000طايل عبد هللا عبد العزيز الخزاعله متقاعد1/وكيل8271283926

15000علي حسين فالح الفساطله متقاعد1/وكيل8272283929



15000عيسى خلف احمد السمور متقاعد1/وكيل8273283930

15000مأمون محمد عبدهللا الطعاني متقاعد1/وكيل8274283936

15000عبدهللا خالد عبدالفتاح المعايطه متقاعد1/وكيل8275283938

15000رزق محمد عبيد الشمايله متقاعد1/وكيل8276283952

15000عرب احمد علي العربيات متقاعد1/وكيل8277283964

15000اكرم نصر موسى صوالحه متقاعد1/وكيل8278283973

15000راتب راضي باير الزبون متقاعد1/وكيل8279283980

15000عايد رعد سميران الشرفات متقاعد1/وكيل8280283981

15000ابراهيم احمد سليمان العليمات متقاعد1/وكيل8281283982

15000غازي عيد حمد الجحاوشه متقاعد1/وكيل8282283995

15000كساب مزلوه محمد السرحان متقاعد1/وكيل8283284006

15000انور محمد عبد هللا فطيمات متقاعد1/وكيل8284284015

15000عبدالكريم محمد خلف المزاوده متقاعد1/وكيل8285284024

15000احمد دخل هللا سليمان الخزاعله متقاعد1/وكيل8286284025

15000لؤي فتحي طايل مقابله متقاعد1/وكيل8287284037

15000محمد محمود محمد البيطار متقاعد1/وكيل8288284040

15000اياد محمد يونس الصمادي متقاعد1/وكيل8289284053

15000عايد اربيع شاني العيسى متقاعد1/وكيل8290284054

15000رائد طايع يوسف المصاروه متقاعد1/وكيل8291284055

15000نضال فياض محمد عبيدات متقاعد1/وكيل8292284059

15000عبد الكريم علي مفلح السرحان متقاعد1/وكيل8293284062

15000راجي عيد سمير العراقده متقاعد1/وكيل8294284063

15000محمد ابراهيم احمد بني عطا متقاعد1/وكيل8295284066

15000جمال مرزوق عطيه الشرفات متقاعد1/وكيل8296284068

15000عاطف احمد محمد الغنيمات متقاعد1/وكيل8297284070

15000حسام محمد مزعل الرواشده متقاعد1/وكيل8298284072

15000ابراهيم سليمان عايد الكعابنه متقاعد1/وكيل8299284073

15000فرحان عمر طلب الشديفات متقاعد1/وكيل8300284076

15000محمد مصطفى احمد خطاطبه متقاعد1/وكيل8301284079

15000علي عمر عقاب ذياب متقاعد1/وكيل8302284083

15000منتصر محمد حسين القور متقاعد1/وكيل8303284084

15000احمد محمود نوري الخوالده متقاعد1/وكيل8304284103

15000مشرف فايز مصطفى عساسفه متقاعد1/وكيل8305284109

15000خالد قبالن هريس الشرفات متقاعد1/وكيل8306284111

15000عوض خالد عوض العزي متقاعد1/وكيل8307284113

15000خالد سعد سليمان العبابسه متقاعد1/وكيل8308284114

15000نصر محمد فاضي العبابسه متقاعد1/وكيل8309284115

15000حمدان علي عبدهللا زعبي متقاعد1/وكيل8310284120

15000معتصم محمد توفيق هليل متقاعد1/وكيل8311284121

15000مهند محمود محمد عبيدات متقاعد1/وكيل8312284122

15000ابراهيم فراس سليم السوالقه متقاعد1/وكيل8313284124

15000عماد عبد الحميد دروبي المعايطه متقاعد1/وكيل8314284129

15000سامر عطا هللا خليل الزريقي متقاعد1/وكيل8315284132

15000عثمان محمد احمد الزعبي متقاعد1/وكيل8316284135

15000عواد زاهي عبدهللا القضاه متقاعد1/وكيل8317284136



15000خالد يوسف عقله العقله متقاعد1/وكيل8318284140

15000باسم محمد علي الزعبي متقاعد1/وكيل8319284145

15000سليمان سالم عبد الرحمن الجرافين متقاعد1/وكيل8320284155

15000باسم رضوان مسلم الفقراء متقاعد1/وكيل8321284161

15000نزار عدنان سليمان الجبور متقاعد1/وكيل8322284162

15000عناد خالد عيسى االيوبين متقاعد1/وكيل8323284164

15000احمد فهدعلي الشوفيين متقاعد1/وكيل8324284165

15000فرحان لطفي بشير الرفوع متقاعد1/وكيل8325284166

15000حسين علي حمدان عكاشه متقاعد1/وكيل8326284171

15000رائد كريم جميل الخزاعله متقاعد1/وكيل8327284173

15000ضايف عوض عوده اللصاصمه متقاعد1/وكيل8328284174

15000ابراهيم مفلح حسن بني الدومي متقاعد1/وكيل8329284175

15000ابراهيم يوسف عيسى بطارسه متقاعد1/وكيل8330284176

15000محمد عيسى يعقةب بكار متقاعد1/وكيل8331284195

15000حسين سالمه خلف الشرعه متقاعد1/وكيل8332284196

15000فايز بركات علي السواعير متقاعد1/وكيل8333284207

15000راجي حسين محمد الروسان متقاعد1/وكيل8334284213

15000سمير عبداللطيف محمد العزام متقاعد1/وكيل8335284214

15000حسين محمد قويدر عنانزه متقاعد1/وكيل8336284215

15000احمد عبدهللا حسن نواصره متقاعد1/وكيل8337284217

15000رائد محمد عبد الرحمن خطاطبه متقاعد1/وكيل8338284220

15000محمد جدعان محمد الغنيمين متقاعد1/وكيل8339284230

15000خلدون داوود احمد البخيت متقاعد1/وكيل8340284236

15000يوسف مصطفى احمد الفريحات متقاعد1/وكيل8341284237

15000عبد هللا محمد فريج المراعيه متقاعد1/وكيل8342284269

15000محمد خازر احمد البيايضة متقاعد1/وكيل8343284271

15000محمد حسين محمد العبد الغني متقاعد1/وكيل8344284273

15000محمد ابراهيم محمد الشرمان متقاعد1/وكيل8345284275

15000سليمان عبد الحميد حسين متقاعد1/وكيل8346284276

15000صالح عيد مطر المساعيد متقاعد1/وكيل8347284278

15000وصفي فهد غصاب حمادنه متقاعد1/وكيل8348284280

15000ايمن سليمان احمد دواغره متقاعد1/وكيل8349284283

15000عبد الفتاح محمد حمد الحراحشه متقاعد1/وكيل8350284285

15000بكر عواد منور الخوالده متقاعد1/وكيل8351284288

15000اسامه جنيد محمد  المومني متقاعد1/وكيل8352284300

15000احمد علي سرور عنيزات متقاعد1/وكيل8353284308

15000بكر محمد جميل الدويري متقاعد1/وكيل8354284323

15000يوسف حسن حسين الخوالده متقاعد1/وكيل8355284324

15000سامي تركي محمد القطاونه متقاعد1/وكيل8356284328

15000صالح حسن صالح صبيحات متقاعد1/وكيل8357284330

15000محمد سالمه سويلم الزبود متقاعد1/وكيل8358284336

15000احمد خلف عمرو العمريين متقاعد1/وكيل8359284340

15000احمد مليح سلمان الرجيالت متقاعد1/وكيل8360284342

15000ضرار كريم عبد الرحمن الفقيه متقاعد1/وكيل8361284343

15000عواد محمد بركات الخوالده متقاعد1/وكيل8362284345



15000محمد ابراهيم محمد المقدادي متقاعد1/وكيل8363284348

15000موسى كامل محمد المقدادي متقاعد1/وكيل8364284359

15000محمود حسن عبدالرحمن الحر متقاعد1/وكيل8365284366

15000بالل حسين علي الزعبي متقاعد1/وكيل8366284367

15000محمود محمد نجيب المحاسنه متقاعد1/وكيل8367284372

15000منذر احمد صالح الدراوشه متقاعد1/وكيل8368284373

15000عواد شاتي حمدان الشرعه متقاعد1/وكيل8369284374

15000سالمه حمد عبدهللا الفقهاء متقاعد1/وكيل8370284375

15000عمر يونس حسين الشعيبات متقاعد1/وكيل8371284378

15000موسى عمر سليمان النعيرات متقاعد1/وكيل8372284379

15000ناصر عيسى مشرف الحجازات متقاعد1/وكيل8373284380

15000محمدسهيل مطر الفي متقاعد1/وكيل8374284386

15000راكان خالد عبدالهادي الخوالده متقاعد1/وكيل8375284397

15000سالمه احمد سالمه عبيدات متقاعد1/وكيل8376284403

15000ماهر محمود ابراهيم الشلبي متقاعد1/وكيل8377284405

15000عزام محمد صالح يعقوب متقاعد1/وكيل8378284409

15000عكرمة محمد فايز المصطفى متقاعد1/وكيل8379284414

15000عصام عدنان فريح الفرايه متقاعد1/وكيل8380284415

15000جمال احمد عبدالقادر الزغول متقاعد1/وكيل8381284420

15000غالب عارف فالح الحجاج متقاعد1/وكيل8382284421

15000خالد خلف سليمان الركيبات متقاعد1/وكيل8383284439

15000عمر محمد حامد الزعبي متقاعد1/وكيل8384284443

15000خالد موسى خلف الغيالين متقاعد1/وكيل8385284450

15000محمود محمد محمود ابو دلو متقاعد1/وكيل8386284453

15000سهيل سمير بخيت السقرات متقاعد1/وكيل8387284456

15000محمد احمد محمد ابو زمزم متقاعد1/وكيل8388284460

15000خالد احمد طراد الزبون متقاعد1/وكيل8389284461

15000محمد علي محمد بني عامر متقاعد1/وكيل8390284462

15000حسن سالم عبدهللا الشرع متقاعد1/وكيل8391284464

15000محمد خير جميل محمد المناصير متقاعد1/وكيل8392284465

15000صالح ابراهيم حسن عنانزه متقاعد1/وكيل8393284466

15000خالد ناصر خلف الحراحشه متقاعد1/وكيل8394284468

15000يحيى محمد سالم العراقنه متقاعد1/وكيل8395284474

15000احمد راضي اعقيل الزعبي متقاعد1/وكيل8396284479

15000علي عبد هللا فالح ابو رمان متقاعد1/وكيل8397284480

15000انور خالد منزل الشديفات متقاعد1/وكيل8398284482

15000خليف سلمان طعيمه الشوره متقاعد1/وكيل8399284483

15000خالد عواد عيسى النعيمات متقاعد1/وكيل8400284491

15000علي سالم سعد الخوالده متقاعد1/وكيل8401284493

15000محمد عواد كساب شديفات متقاعد1/وكيل8402284495

15000عبدهللا ممدوح عليان الشديفات متقاعد1/وكيل8403284496

15000مفلح سالم بصيص الشرعه متقاعد1/وكيل8404284503

15000محمد عبدهللا عيد الخوالده متقاعد1/وكيل8405284510

15000حسين علي حسين الرواشده متقاعد1/وكيل8406284513

15000اشرف جميل علي عنيزات متقاعد1/وكيل8407284519



15000زايد فهد عياده محمد متقاعد1/وكيل8408284521

15000جمال عياده خلف الشوفيين متقاعد1/وكيل8409284522

15000صالح محمود عبدهللا بني عامر متقاعد1/وكيل8410284530

15000محمد رضوان علي الشقيرات متقاعد1/وكيل8411284531

15000ابراهيم عطا يوسف الشمايلة متقاعد1/وكيل8412284532

15000علي حسن علي بني عطا متقاعد1/وكيل8413284534

15000خالد محمد سليمان ربابعه متقاعد1/وكيل8414284547

15000محمد شاهر فرج العمرات متقاعد1/وكيل8415284551

15000عبدهللا رضا عبدهللا البطوش متقاعد1/وكيل8416284553

15000سامي علي حسين الخوالده متقاعد1/وكيل8417284554

15000فايز صالح فالح الشوره متقاعد1/وكيل8418284556

15000راتب احمد عيسى النعيمات متقاعد1/وكيل8419284560

15000احمد هاشم قاسم غنيمات متقاعد1/وكيل8420284561

15000سامر زهير عمر العثامنة متقاعد1/وكيل8421284562

15000هاني سالمه ابراهيم العرمان متقاعد1/وكيل8422284571

15000احمد هالل محمود ابوحشيش متقاعد1/وكيل8423284575

15000فارس ابراهيم عبدهللا الزغول متقاعد1/وكيل8424284581

15000نايل محمد فهد الغانم متقاعد1/وكيل8425284583

15000قاسم حمد عبدهللا قصاقصه متقاعد1/وكيل8426284588

15000سامي رجا طالق القطيفان متقاعد1/وكيل8427284589

15000عمادابراهيم محمد العزام متقاعد1/وكيل8428284596

15000محمد محمود احمد المبيضين متقاعد1/وكيل8429284597

15000طالل صالح احمد متقاعد1/وكيل8430284601

15000محمد علي مفلح القضاه متقاعد1/وكيل8431284603

15000باسل حسين عبد النبي المناصير متقاعد1/وكيل8432284611

15000عمر حمد احمد بني عطا متقاعد1/وكيل8433284614

15000خلدون احمد سليم الشرايعه متقاعد1/وكيل8434284619

15000ناجح عطاهللا مصطفى حويلة متقاعد1/وكيل8435284620

15000وصفي محمود علي المراهفه متقاعد1/وكيل8436284621

15000صالح فالح عايش العريبي متقاعد1/وكيل8437284622

15000علي محمد سعيد عوض العلي متقاعد1/وكيل8438284623

15000منذر سليمان ناصر بني اسماعيل متقاعد1/وكيل8439284625

15000ابراهيم قاسم محمد الشقران متقاعد1/وكيل8440284626

15000حابس خليل ابديوي متقاعد1/وكيل8441284628

15000وائل علي سليمان العالونه متقاعد1/وكيل8442284633

15000معن محمد علي بني يونس متقاعد1/وكيل8443284635

15000باسل علي حمدان المومني متقاعد1/وكيل8444284636

15000بسام احمد مطلق الرقاد متقاعد1/وكيل8445284638

15000محمود عوده سالم الجريره متقاعد1/وكيل8446284642

15000خالد علي عويد عوده هللا متقاعد1/وكيل8447284645

15000سهيل عقيل حسن الجوارنه متقاعد1/وكيل8448284647

15000احمد علي محمد الدعجه متقاعد1/وكيل8449284648

15000احمد يوسف امين بني ياسين متقاعد1/وكيل8450284651

15000صالح غوري الطعمه العالونه متقاعد1/وكيل8451284652

15000سعيد هايل محمود الزعبي متقاعد1/وكيل8452284653



15000نضال خالد محمود العبد القادر متقاعد1/وكيل8453284662

15000وليد عبد هللا محمد خلف متقاعد1/وكيل8454284667

15000شهاب بيوض شهاب المساعيد متقاعد1/وكيل8455284675

15000محمد حسين مفضي الخوالده متقاعد1/وكيل8456284678

15000ممدوح سالم مصطفى ابوالغنم متقاعد1/وكيل8457284695

15000صالح عبد محمد العليمات متقاعد1/وكيل8458284700

15000ايمن عرسان شيحان الشرفات متقاعد1/وكيل8459284705

15000محمود زعل عبد الحافظ الفراج متقاعد1/وكيل8460284715

15000عمر محمود بركات عبيدات متقاعد1/وكيل8461284718

15000عبدهللا سليمان خلف العمرو متقاعد1/وكيل8462284730

15000نائل خالد محمد النعسان متقاعد1/وكيل8463284733

15000سالم عبده سالم المراشده متقاعد1/وكيل8464284740

15000عماد عبد الرحيم يوسف الخضيرات متقاعد1/وكيل8465284741

15000بسام مصطفى حمدان الخوالده متقاعد1/وكيل8466284745

15000حموده علي حسين ابو زيتون متقاعد1/وكيل8467284746

15000حسن سالمه العلي الشرمان متقاعد1/وكيل8468284747

15000عمر خليل حامد الرشايده متقاعد1/وكيل8469284749

15000فهد حسن علي العظامات متقاعد1/وكيل8470284762

15000محمد طالل رزق الدالبيح متقاعد1/وكيل8471284763

15000سلمان علي سليم الخنان متقاعد1/وكيل8472284764

15000عامر علي حسن بني ارشيد متقاعد1/وكيل8473284765

15000محمد احمد عبدالرحمن القريشات متقاعد1/وكيل8474284769

15000محمد حسين حسن بني الدومي متقاعد1/وكيل8475284770

15000اسامه خالد سليمان بني خالد متقاعد1/وكيل8476284782

15000عادل عصري عقله الخطبا متقاعد1/وكيل8477284787

15000اياد ايوب احمد الهالالت متقاعد1/وكيل8478284789

15000حسين خالد فالح الراجبي متقاعد1/وكيل8479284793

15000احمد ناصر محمد عودات متقاعد1/وكيل8480284804

15000اسماعيل محمد سليم المطالقه متقاعد1/وكيل8481284823

15000مفيد محمود مريحيل الخوالده متقاعد1/وكيل8482284825

15000سميح محمد سليمان وهيبي متقاعد1/وكيل8483284830

15000ابراهيم محمد سليم المطالقه متقاعد1/وكيل8484284852

15000عقله محمد مصلح الزبون متقاعد1/وكيل8485284861

15000وليد هاشم عبدهللا الخشاشنه متقاعد1/وكيل8486284865

15000خالد سالمه محمد الرشايده متقاعد1/وكيل8487284866

15000مسلم سعيد احمد المالحمه متقاعد1/وكيل8488284868

15000محمد احمد صياح الغدير متقاعد1/وكيل8489284870

15000قاسم جابر رجا المنيزل متقاعد1/وكيل8490284884

15000شبلي جمال رمضان شعبان متقاعد1/وكيل8491284885

15000طه سعيد قاسم جرادات متقاعد1/وكيل8492284887

15000مؤيد علي محمد نمر متقاعد1/وكيل8493284889

15000سالم محمد سالم البداوي متقاعد1/وكيل8494284891

15000خلف مسعود سلمان الهودي متقاعد1/وكيل8495284893

15000خليل محمد ابراهيم الزغول متقاعد1/وكيل8496284895

15000سعيد محمد علي السعايده متقاعد1/وكيل8497284896



15000عوض مريحيل حمدان الشرعه متقاعد1/وكيل8498284898

15000صالح حمد خليف بني خالد متقاعد1/وكيل8499284899

15000ايمن محمد قاسم سماره متقاعد1/وكيل8500284900

15000سليمان سالم عبد القادر الخطباء متقاعد1/وكيل8501284905

15000خالد محمد عوض دويري متقاعد1/وكيل8502284906

15000نصر محمد عبدهللا البدارنه متقاعد1/وكيل8503284908

15000احمد سالم موسى بطيحه متقاعد1/وكيل8504284921

15000فائق نصري محمد الجاليله متقاعد1/وكيل8505284923

15000حرب علي محمد الصمادي متقاعد1/وكيل8506284924

15000خالد محمود محمد البشايره متقاعد1/وكيل8507284925

15000عدنان احمد محمود الدخيل متقاعد1/وكيل8508284931

15000رامي عادل عبدالرحمن الدباس متقاعد1/وكيل8509284943

15000محمد منصور راجي الزعبي متقاعد1/وكيل8510284944

15000زياد عبد الكايد الخريسات متقاعد1/وكيل8511284945

15000عبداالله عبدهللا فرحان البكر متقاعد1/وكيل8512284946

15000رامي محمد رفاعي حتامله متقاعد1/وكيل8513284950

15000عمران محمد علي شقيرات متقاعد1/وكيل8514284954

15000محمد سليم محمود عبيدات متقاعد1/وكيل8515284955

15000عبدالمنعم علي وادي الوادي متقاعد1/وكيل8516284959

15000محمود حرب حماد العالديه متقاعد1/وكيل8517284964

15000احمد قاسم محمد العمري متقاعد1/وكيل8518284967

15000مجدي احمد حمد قرقز متقاعد1/وكيل8519284969

15000سالم عبدالكريم محمد المواضيه متقاعد1/وكيل8520284974

15000عبد المنعم صالح عارف الجراح متقاعد1/وكيل8521284976

15000عمر ناصر سلمان الخنان متقاعد1/وكيل8522284977

15000لبيب علي حماد عياصره متقاعد1/وكيل8523284978

15000عبدهللا احمد سليم هياحنه متقاعد1/وكيل8524284982

15000اكرم محمد فالح الجعافره متقاعد1/وكيل8525284988

15000جمال اسماعيل فالح الجراح متقاعد1/وكيل8526284989

15000سالم عبدالمحسن حسن الخوالده متقاعد1/وكيل8527284994

15000سلطان تبل عوض العظامات متقاعد1/وكيل8528285005

15000محمد راضي طحان  ابو خاروف متقاعد1/وكيل8529285006

15000محمد سالم عوض الرواشده متقاعد1/وكيل8530285009

15000ذيب شريتح عوده المساعيد متقاعد1/وكيل8531285019

15000ياسر محمد الفرحان الخوالده متقاعد1/وكيل8532285024

15000صايل محمد عبدهللا الزيوت متقاعد1/وكيل8533285026

15000طه سلمان خلف العواوده متقاعد1/وكيل8534285028

15000مامون محمد سليمان بني احمد متقاعد1/وكيل8535285029

15000خلف محمد عيد عنزه متقاعد1/وكيل8536285030

15000ماهر عبد الحافظ سليمان المعادات متقاعد1/وكيل8537285034

15000طعمه اسماعيل طلب حجازي متقاعد1/وكيل8538285049

15000محمد حسن خريوش الدالبيح متقاعد1/وكيل8539285051

15000عبد هللا محمد بشير صالح العبابنه متقاعد1/وكيل8540285054

15000شبل ابراهيم مفلح القبالن متقاعد1/وكيل8541285056

15000عبود عبد محمد الزعبي متقاعد1/وكيل8542285071



15000انور خالد عبد هللا بني سالم متقاعد1/وكيل8543285075

15000عبدهللا محمد عبدهللا الزبون متقاعد1/وكيل8544285081

15000عبد الناصر محمد موسى  حمزات متقاعد1/وكيل8545285085

15000عبد الباسط حكمت عبد  العودات متقاعد1/وكيل8546285111

15000عماد فالح خلف الدرارجه متقاعد1/وكيل8547285113

15000عادل محسن محمود نوافله متقاعد1/وكيل8548285114

15000موسى علي محمد الثوابيه متقاعد1/وكيل8549285115

15000يحيى خلف احمد المقابله متقاعد1/وكيل8550285116

15000خلدون محمد عبدالرحيم الحناتله متقاعد1/وكيل8551285117

15000عاكف توفيق احمد مصطفى متقاعد1/وكيل8552285118

15000فوزي خالد سليم الحمد متقاعد1/وكيل8553285121

15000موسى عتيق موسى الصويلحين متقاعد1/وكيل8554285129

15000محمد سالم محمد السكر متقاعد1/وكيل8555285131

15000مهند عبد هللا تركي عبد هللا متقاعد1/وكيل8556285133

15000شاهين محمد مصطفى خطاطبة متقاعد1/وكيل8557285136

15000سفيان سليمان مصطفى ابوشنب متقاعد1/وكيل8558285139

15000قدر سميح عنيزان القطيفان متقاعد1/وكيل8559285140

15000خالد عايد سليم التبينات متقاعد1/وكيل8560285141

15000حسان حمود كساب الحماد متقاعد1/وكيل8561285148

15000وصفي احمد سليم الخوالده متقاعد1/وكيل8562285149

15000محمد عبد هللا مسلم المحاسنه متقاعد1/وكيل8563285151

15000ابراهيم عبدالسالم ابراهيم المطارنه متقاعد1/وكيل8564285155

15000خالد محمد مفضي الزغول متقاعد1/وكيل8565285157

15000رياض احمد عبدالكريم الحميدان متقاعد1/وكيل8566285158

15000عاطف زعل خلف الزيدانيين متقاعد1/وكيل8567285173

15000علي سليمان عيد المناجعه متقاعد1/وكيل8568285174

15000محمد سليمان عبدالهادي مطالقه متقاعد1/وكيل8569285178

15000ناصر حمد احمد الخوالده متقاعد1/وكيل8570285179

15000محمد فوزي حسن العزام متقاعد1/وكيل8571285180

15000ابراهيم سليمان جروان مرازيق متقاعد1/وكيل8572285181

15000وليد احمد مطر المصطفى متقاعد1/وكيل8573285183

15000محمد احمد صالح الصمادي متقاعد1/وكيل8574285184

15000محمد محمود عبدالقادر ابوالغنم متقاعد1/وكيل8575285191

15000عقله فالح يوسف الدالبيح متقاعد1/وكيل8576285198

15000عامر احمد محمد خطاطبه متقاعد1/وكيل8577285206

15000فالح حسين فالح التميمي متقاعد1/وكيل8578285209

15000قدري محمد عوض خزاعله متقاعد1/وكيل8579285212

15000احمد عبدهللا رزق الخرابشه متقاعد1/وكيل8580285220

15000حمزه علي عليان القعايده متقاعد1/وكيل8581285221

15000وصفي محمد عوض العمري متقاعد1/وكيل8582285223

15000عمر محمد فالح العظامات متقاعد1/وكيل8583285224

15000محمد يوسف محمد الصالح متقاعد1/وكيل8584285225

15000محمد عبد الكريم محمد كتاب متقاعد1/وكيل8585285227

15000مفلح سعد مفلح الخوالده متقاعد1/وكيل8586285233

15000رائد حسين مصطفى بني الدومي متقاعد1/وكيل8587285234



15000محمد عبد محمد بني ارشيد متقاعد1/وكيل8588285235

15000ابراهيم عبد القادر ابراهيم الجالودي متقاعد1/وكيل8589285245

15000غازي عبدهللا عوده الخوالده متقاعد1/وكيل8590285250

15000وليد حلمي احمد مطر متقاعد1/وكيل8591285251

15000جمال احمد محمد عبابنه متقاعد1/وكيل8592285252

15000عمر عبدالقادر احمد الذيابات متقاعد1/وكيل8593285255

15000فوزي مصطفى طافش العموش متقاعد1/وكيل8594285264

15000مرعي ابراهيم صالح الشبول متقاعد1/وكيل8595285268

15000يوسف فليح جديع القعايده متقاعد1/وكيل8596285272

15000محمد ضرار محمد اللطايفه متقاعد1/وكيل8597285276

15000علي نواف مرعي طويسات متقاعد1/وكيل8598285277

15000محمد عبد العزيز هولو حجازي متقاعد1/وكيل8599285288

15000وليد احمد محمود مصالحه متقاعد1/وكيل8600285290

15000احمد عوده علي الرياالت متقاعد1/وكيل8601285291

15000توفيق مبارك عايد السميحيين متقاعد1/وكيل8602285300

15000عبد هللا احمد محمد الدراوشه متقاعد1/وكيل8603285304

15000سعود فهد جريد الجبور متقاعد1/وكيل8604285306

15000فراس طالل محمد العرود متقاعد1/وكيل8605285307

15000عدنان شامخ حمد العقله متقاعد1/وكيل8606285316

15000ادليوان عبد الحافظ سليمان المعادات متقاعد1/وكيل8607285326

15000اسامه محمد عواد االحمد متقاعد1/وكيل8608285333

15000الطرقي حماده حمدان الخريشه متقاعد1/وكيل8609285335

15000ايمن عزبي يوسف الشويات متقاعد1/وكيل8610285348

15000سامي صبح عصاب الشرعه متقاعد1/وكيل8611285351

15000احمد رسمي احمد بني الدومي متقاعد1/وكيل8612285354

15000احمد راشد محمد الصايح متقاعد1/وكيل8613285356

15000فواد محمد علي دومي متقاعد1/وكيل8614285363

15000اياد احمد سعيد نصير متقاعد1/وكيل8615285366

15000خلدون نايف عارف الشقيرات متقاعد1/وكيل8616285367

15000وصفي احمد يوسف المزيد متقاعد1/وكيل8617285396

15000زكريا علي احمد غرايبة متقاعد1/وكيل8618285403

15000رائد يعقوب محمد النصرات متقاعد1/وكيل8619285405

15000حسام عبدالجليل عبدالمهدي المواجده متقاعد1/وكيل8620285407

15000احمد خالد عبد الرحيم عنانبه متقاعد1/وكيل8621285408

15000ابراهيم عليان سليم الخنان متقاعد1/وكيل8622285410

15000محمد خلف مطلق الشلوح متقاعد1/وكيل8623285414

15000انيس علي عبدهللا الطرودي متقاعد1/وكيل8624285417

15000احمد محمد موسى بني ارشيد متقاعد1/وكيل8625285418

15000جمال عبدهللا سالمه عوده هللا متقاعد1/وكيل8626285419

15000نايف احمد نايف بني سعيد متقاعد1/وكيل8627285420

15000مامون سالمه علي الحنيطي متقاعد1/وكيل8628285428

15000نضال عبدهللا احمد هياجنه متقاعد1/وكيل8629285435

15000محمد ثامر عبيد الزقاريط متقاعد1/وكيل8630285440

15000عمر محمد حسين كنانه متقاعد1/وكيل8631285444

15000بالل عدنان ضيف هللا الخصاونه متقاعد1/وكيل8632285445



15000عماد محمود فهد قويسم متقاعد1/وكيل8633285446

15000فيصل مرزوق عمار الشاوي متقاعد1/وكيل8634285449

15000سالم خلف قاسم الشنابله متقاعد1/وكيل8635285450

15000خالد سليمان مذهان بدير متقاعد1/وكيل8636285453

15000هايل خلف غريب المقاشعه متقاعد1/وكيل8637285454

15000خالد ابراهيم محمد تالحمه متقاعد1/وكيل8638285464

15000ابراهيم عبدالكريم يحيى الرمضان متقاعد1/وكيل8639285476

15000سلطان هاني فالح السليم متقاعد1/وكيل8640285492

15000محمد محسن علي عبيدات متقاعد1/وكيل8641285493

15000محمدمحمود فندي العزام متقاعد1/وكيل8642285495

15000احمد علي محمد المناصير متقاعد1/وكيل8643285505

15000محمد عبد محمد النواصره متقاعد1/وكيل8644285511

15000مفلح سليمان مفلح الخوالده متقاعد1/وكيل8645285514

15000يونس احمد صالح بطيحه متقاعد1/وكيل8646285517

15000امجد حمدان حمد الهواوره متقاعد1/وكيل8647285521

15000محمود احمد محمود الديات متقاعد1/وكيل8648285525

15000عبدهللا خالد سالم افنيش متقاعد1/وكيل8649285533

15000محمد عبد الكريم مفلح الحساميه متقاعد1/وكيل8650285555

15000عبد الناصر علي عيد ابو حماد متقاعد1/وكيل8651285560

15000مرزوق محمد عيد ابو حماد متقاعد1/وكيل8652285561

15000محمد علي عبد هللا خشاشنه متقاعد1/وكيل8653285564

15000بالل عبدهللا سليمان مومني متقاعد1/وكيل8654285565

15000عبدالرحمن فندي محمد بني عطا متقاعد1/وكيل8655285566

15000عمر عوده حماد الشمايله متقاعد1/وكيل8656285568

15000جالل عيسى محمد بني سعيد متقاعد1/وكيل8657285571

15000خلدون محمد حسن الدهون متقاعد1/وكيل8658285574

15000ابراهيم حمدان علي اجبره متقاعد1/وكيل8659285575

15000نايل خميس محمد الشخانبه متقاعد1/وكيل8660285586

15000كامل عبدالمحسن عيد السوالقه متقاعد1/وكيل8661285596

15000حسام احمد موسى الطراونه متقاعد1/وكيل8662285598

15000ياسين موسى علي غنيمات متقاعد1/وكيل8663285604

15000بالل عايد سليمان مقابله متقاعد1/وكيل8664285607

15000صالح ابراهيم موسى ابو طه متقاعد1/وكيل8665285612

15000سطام هاشم محمود الحمران متقاعد1/وكيل8666285616

15000عطيه عبدهللا ابراهيم الهويمل متقاعد1/وكيل8667285618

15000وائل سالم جميل العتيبي متقاعد1/وكيل8668285637

15000راضي محمود احمد الحواوره متقاعد1/وكيل8669285639

15000عمر سليمان طحيمر الجميعان متقاعد1/وكيل8670285640

15000انور احمد سليمان الزواهره متقاعد1/وكيل8671285643

15000ابراهيم محمود عبدالرحمن بني عيسى متقاعد1/وكيل8672285646

15000زايد عدنان علي هزايمه متقاعد1/وكيل8673285650

15000رائد ابراهيم علي بني اسماعيل متقاعد1/وكيل8674285655

15000سامي راشد مصبح الغويين متقاعد1/وكيل8675285658

15000هشام محمد احمد المستريحيه متقاعد1/وكيل8676285659

15000زيد عوده عواد البلوي متقاعد1/وكيل8677285660



15000عبدهللا علي حسن الموسى متقاعد1/وكيل8678285662

15000ماهر احمد عبدهللا الحوراني متقاعد1/وكيل8679285663

15000نزار سعد علي حناتلة متقاعد1/وكيل8680285669

15000عبدهللا سالم ثلجان الهريشات متقاعد1/وكيل8681285672

15000محمود مفلح عبد هللا المهيرات متقاعد1/وكيل8682285681

15000صالح محمد محمود ابو غنيم متقاعد1/وكيل8683285689

15000خالد اكرم محمد عفيفي متقاعد1/وكيل8684285692

15000ابراهيم احمد محمود فريوان متقاعد1/وكيل8685285693

15000ماجد ماجد حمد البشتاوي متقاعد1/وكيل8686285695

15000عبد الكريم مفلح محيسن المساعيد متقاعد1/وكيل8687285696

15000هاني غازي غياض البكار متقاعد1/وكيل8688285697

15000رعد حسن عواد الرجوب متقاعد1/وكيل8689285699

15000حسام صالح مصطفى اقرع متقاعد1/وكيل8690285700

15000ماجد مبارك احمد الذنيبات متقاعد1/وكيل8691285702

15000فوزيه صالح حمد الحوامده متقاعد1/وكيل8692285709

15000محمدعاطف يوسف عبيدات متقاعد1/وكيل8693285713

15000مالك غالب مفلح الحامد متقاعد1/وكيل8694285714

15000محمد مبارك مفلح الرفوع متقاعد1/وكيل8695285721

15000علي حسني محمود طيفور متقاعد1/وكيل8696285735

15000اكرم جراد ابراهيم النوايسه متقاعد1/وكيل8697285738

15000عصام محمد سمور الخوالده متقاعد1/وكيل8698285739

15000حمد محمد مفلح الخوالده متقاعد1/وكيل8699285741

15000ابراهيم صالح محمد العموش متقاعد1/وكيل8700285743

15000عبدهللا عوده عبدهللا البريكات متقاعد1/وكيل8701285745

15000كفاح حسن ذياب داليكه متقاعد1/وكيل8702285747

15000رائده حسن ذياب داليكه متقاعد1/وكيل8703285748

15000اكرم محمود عبد الحافظ الزبون متقاعد1/وكيل8704285750

15000زايد ناجح فندي الدبيسيه متقاعد1/وكيل8705285753

15000محمد احمد صالح العظمات متقاعد1/وكيل8706285754

15000عبدالرزاق سالم سليمان الغويري متقاعد1/وكيل8707285755

15000علي زين الدين السعد العمري متقاعد1/وكيل8708285756

15000محمد علي مفلح الخوالده متقاعد1/وكيل8709285760

15000محمد يوسف محمد الروسان متقاعد1/وكيل8710285761

15000يحيى محمد محمود ابونمر متقاعد1/وكيل8711285763

15000حسين سالمه حماد الجقاقمه متقاعد1/وكيل8712285774

15000هايل سالمه رفان الوضحان متقاعد1/وكيل8713285782

15000اسامه محمد ابراهيم الخصاونه متقاعد1/وكيل8714285785

15000ياسر احمد هالل كعابشه متقاعد1/وكيل8715285798

15000احمد عمر خليل الرماضنه متقاعد1/وكيل8716285799

15000محمد خلف عياده الدهامشه متقاعد1/وكيل8717285806

15000جميل محمود مطلق الخريشه متقاعد1/وكيل8718285814

15000قصي مصطفى عبدهللا بني ياسين متقاعد1/وكيل8719285820

15000ساهر محمود عوده المجالي متقاعد1/وكيل8720285839

15000رياض مفلح يوسف علي متقاعد1/وكيل8721285856

15000امجد صالح محمود  بني عيسى متقاعد1/وكيل8722285857



15000مقبل سلطي عقيل الخريسات متقاعد1/وكيل8723285859

15000خالد منصور علي السميحين متقاعد1/وكيل8724285861

15000احمد عمر عبود العنانزه متقاعد1/وكيل8725285862

15000محمد موسى محمد الشويات متقاعد1/وكيل8726285864

15000عارف عبدهللا عيد الخرابشه متقاعد1/وكيل8727285865

15000وليد نزال مفضي السليم متقاعد1/وكيل8728285871

15000محمد صالح عبدالحميد عربيات متقاعد1/وكيل8729285876

15000محمد حسين علي الصنابره متقاعد1/وكيل8730285883

15000علي احمد خشمان الخنازره متقاعد1/وكيل8731285884

15000موفق حمد يوسف الصمادي متقاعد1/وكيل8732285885

15000يوسف محمد يوسف مسعود متقاعد1/وكيل8733285888

15000عمر احمد محمود الكايد متقاعد1/وكيل8734285902

15000محمد فهد عوده الجحاوشه متقاعد1/وكيل8735285903

15000عبدالباسط قاسم مفلح السواعير متقاعد1/وكيل8736285904

15000تيسير ابراهيم عواد الدالبيح متقاعد1/وكيل8737285908

15000عالء سليمان عايد المواس متقاعد1/وكيل8738285909

15000فيصل محمد احمد حوراني متقاعد1/وكيل8739285912

15000علي منور كساب الشرفات متقاعد1/وكيل8740285918

15000حسن عبدالرزاق احمد ابو رمان متقاعد1/وكيل8741285935

15000احمد حسن عوده هللا الرفوع متقاعد1/وكيل8742285936

15000عبد المجيد ابراهيم يحيى رمضان متقاعد1/وكيل8743285942

15000خالد محمد احمد مقابله متقاعد1/وكيل8744285945

15000رائد محمد خليفه بني عبده متقاعد1/وكيل8745285947

15000عباس محمود عبد الكريم الحايك متقاعد1/وكيل8746285951

15000شرف خلف ارشيد الخطيب متقاعد1/وكيل8747285958

15000مفيد احمد محمد ابو حمدان متقاعد1/وكيل8748285971

15000محمد عيد حمد الزبون متقاعد1/وكيل8749285982

15000محمد خلف غصاب المشاقبه متقاعد1/وكيل8750285996

15000عاطف حمد مغار الحراوي متقاعد1/وكيل8751286000

15000محمد احمد سلومه الزين متقاعد1/وكيل8752286011

15000نمر محمود عبد الكريم العقاربه متقاعد1/وكيل8753286013

15000سامر محمد علي العمري متقاعد1/وكيل8754286017

15000خالد محمد ابراهيم حسينات متقاعد1/وكيل8755286020

15000حسام يوسف سليمان الحويان متقاعد1/وكيل8756286025

15000احمد محمود مفلح الغانم متقاعد1/وكيل8757286026

15000احمد محمد عواد الجبور متقاعد1/وكيل8758286028

15000محمد رضوان عيفان الالفي متقاعد1/وكيل8759286033

15000احمد مطر حسين المزاوده متقاعد1/وكيل8760286035

15000بالل محمد صالح الرفاعي متقاعد1/وكيل8761286038

15000ضياء الدين احمد صالح الرفاعي متقاعد1/وكيل8762286039

15000ايمن خالد محمد درادكه متقاعد1/وكيل8763286042

15000مهاوش ابراهيم شحاده حراحشه متقاعد1/وكيل8764286044

15000نياز عبد الرحيم احمد النواصره متقاعد1/وكيل8765286047

15000جهاد علي حسين بني اسماعيل متقاعد1/وكيل8766286056

15000خالد حسين سعد بني اسماعيل متقاعد1/وكيل8767286057



15000احمد عبدهللا احمد العنانزه متقاعد1/وكيل8768286060

15000حكم سليم خميس البخيت متقاعد1/وكيل8769286061

15000طارق موسى فالح عزام متقاعد1/وكيل8770286062

15000طالب محمد عامر الجراح متقاعد1/وكيل8771286063

15000عمران عبدالوهاب علي هزايمه متقاعد1/وكيل8772286064

15000بسام احمد عبد الرحمن عنانبه متقاعد1/وكيل8773286067

15000علي حمدان حسن الشريط متقاعد1/وكيل8774286070

15000احمد ياسين سالم عبيدات متقاعد1/وكيل8775286087

15000فراس محمود محمدسالم الطوالبه متقاعد1/وكيل8776286101

15000صفوان علي محمود ابو العسل متقاعد1/وكيل8777286102

15000اكرم مدهللا قبالن المشاقبه متقاعد1/وكيل8778286103

15000محمد علي نومان نمران متقاعد1/وكيل8779286106

15000محمد عبد الرحيم محمد الحامد متقاعد1/وكيل8780286107

15000صالح محمود عبد الرزاق المراعبه متقاعد1/وكيل8781286116

15000عيد حسن معيلي الجمعان متقاعد1/وكيل8782286119

15000بشار علي عبد الحافظ  ذينات متقاعد1/وكيل8783286124

15000حابس غازي سمير الفايز متقاعد1/وكيل8784286135

15000بالل محمد عمر اليحيى متقاعد1/وكيل8785286139

15000خالد عبيد محمد الخوالده متقاعد1/وكيل8786286141

15000محمد عصام مصطفى مهانوه متقاعد1/وكيل8787286142

15000علي هالل مرزوق بني خالد متقاعد1/وكيل8788286143

15000ماجد صالح موس الصبيحات متقاعد1/وكيل8789286158

15000احمد مناحي دوحان العيسى متقاعد1/وكيل8790286161

15000غازي موسى محمد الرحامنه متقاعد1/وكيل8791286169

15000محمد احمد طعمه المومني متقاعد1/وكيل8792286172

15000ناجي سعد علي العقاربه متقاعد1/وكيل8793286174

15000علي مصطفى عبدهللا الزيوت متقاعد1/وكيل8794286178

15000راضي عبدهللا فالح سليمان متقاعد1/وكيل8795286179

15000خالد عبدهللا محمد العفيشات متقاعد1/وكيل8796286181

15000محمد جميل محمود الدقامسه متقاعد1/وكيل8797286182

15000سعيد قبالن يوسف المناصير متقاعد1/وكيل8798286183

15000علي محمود علي متاينه متقاعد1/وكيل8799286184

15000عبدهللا محمد عبدالرحمن الشمايله متقاعد1/وكيل8800286189

15000فالح صالح علي الحسن متقاعد1/وكيل8801286196

15000توفيق محمد امين عقيل هنانده متقاعد1/وكيل8802286197

15000جمعه اسماعيل سالم العشيبات متقاعد1/وكيل8803286199

15000احمد محمد عبيد الشمايله متقاعد1/وكيل8804286200

15000قاسم سليم سالم الرفايعه متقاعد1/وكيل8805286203

15000احمد محمد سالمه الجبالي متقاعد1/وكيل8806286204

15000محمود عبد ذيب المنسي متقاعد1/وكيل8807286207

15000عاهد احمد موسى بني صالح متقاعد1/وكيل8808286209

15000صالح عوده سالمه خزاعله متقاعد1/وكيل8809286219

15000فواز ذيب علي العبيدات متقاعد1/وكيل8810286220

15000عبدهللا صبيح عرار بني صخر متقاعد1/وكيل8811286221

15000احمد عبدالهادي سمحان الشوره متقاعد1/وكيل8812286222



15000اسامه احمد فهد عاشور متقاعد1/وكيل8813286223

15000حسن سلمان جبر بني كنانه متقاعد1/وكيل8814286225

15000فاضل موسى جميل السواعير متقاعد1/وكيل8815286240

15000احمد حسين محمد الشهاب متقاعد1/وكيل8816286253

15000يحيى محمود مطر الطوالبه متقاعد1/وكيل8817286254

15000موفق صالح سلمان الخضير متقاعد1/وكيل8818286257

15000رؤوف رضا محمد بني سعيد متقاعد1/وكيل8819286258

15000رافت رضا محمد بني سعيد متقاعد1/وكيل8820286259

15000ابراهيم عبدالرحيم محمد بني ياسين متقاعد1/وكيل8821286260

15000اسامه حسين علي الطوره متقاعد1/وكيل8822286261

15000سالم نايف عبدالعزيز الطرونه متقاعد1/وكيل8823286266

15000خلدون علي محمد بني سعيد متقاعد1/وكيل8824286271

15000محمد حسن ذيب الشطي متقاعد1/وكيل8825286279

15000شاكر محمد عطوه الطوره متقاعد1/وكيل8826286286

15000مصباح محمد علي العمري متقاعد1/وكيل8827286289

15000خلدون فضل عقيل العزام متقاعد1/وكيل8828286291

15000زياد فوزي عبدالحميد المصطفى متقاعد1/وكيل8829286302

15000رائد ناجي عبد الرزاق خريسات متقاعد1/وكيل8830286304

15000محمود حسين رمضان الخشمان متقاعد1/وكيل8831286305

15000بالل عليان عبد المهدي القصير متقاعد1/وكيل8832286311

15000زيد طه مصطفى الزعبي متقاعد1/وكيل8833286322

15000محمد عبدهللا حسين الزواهره متقاعد1/وكيل8834286323

15000خليل عطا مطر الهواوشه متقاعد1/وكيل8835286326

15000يوسف مزعل مرشد المرازيق متقاعد1/وكيل8836286329

15000ماجد محمود سليمان مصطفى متقاعد1/وكيل8837286364

15000خالد محمود علي البشايره متقاعد1/وكيل8838286368

15000ابراهيم خليفه رشيد مهيدات متقاعد1/وكيل8839286369

15000قفطان محمد قاسم عرسان متقاعد1/وكيل8840286384

15000ايمن يوسف عايش الشهوان متقاعد1/وكيل8841286385

15000محمد سالم محمد عبيدات متقاعد1/وكيل8842286388

15000يحيى يوسف محمد كساسبه متقاعد1/وكيل8843286389

15000ناصر محيسن عاسر العظامات متقاعد1/وكيل8844286393

15000هيثم محمد عبدالكريم الغانم متقاعد1/وكيل8845286394

15000حسن علي ابراهيم عفان متقاعد1/وكيل8846286395

15000مروان توفيق بركات الوريكات متقاعد1/وكيل8847286396

15000سليمان راجي فالح النوايسه متقاعد1/وكيل8848286397

15000موفق احمد علي مومني متقاعد1/وكيل8849286424

15000علي عبدالرحيم فالح زبون متقاعد1/وكيل8850286425

15000عبد هللا محمد عوض عياصره متقاعد1/وكيل8851286432

15000رياض صالح ابراهيم الفراج متقاعد1/وكيل8852286436

15000عوض علي عواد النعيمي متقاعد1/وكيل8853286443

15000فراس ياسر سليم حسونه متقاعد1/وكيل8854286445

15000صالح خلف علي حراحشه متقاعد1/وكيل8855286446

15000خالد سعود محمد الخزاعلة متقاعد1/وكيل8856286447

15000برهان عارف امين جرار متقاعد1/وكيل8857286451



15000محمدعطيه حسين الشرعه متقاعد1/وكيل8858286461

15000احمد بركات حسين اعنزه متقاعد1/وكيل8859286471

15000عبدالكريم محمود طالل مهيدات متقاعد1/وكيل8860286475

15000محمد فالح محمد الخوالدة متقاعد1/وكيل8861286476

15000سامي احمد محمد دراوشه متقاعد1/وكيل8862286477

15000رافت صالح علي خزاعله متقاعد1/وكيل8863286482

15000رياض محمد غازي كايدالعمري متقاعد1/وكيل8864286485

15000باسل تركي سعيد بني هاني متقاعد1/وكيل8865286488

15000عبد الناصر حسين احمد البشايرة متقاعد1/وكيل8866286497

15000جهاد انيس سالم االغوات متقاعد1/وكيل8867286498

15000رياض موسى حمود الزعبي متقاعد1/وكيل8868286500

15000خليف حسني خليف السالمه متقاعد1/وكيل8869286502

15000محمد محمود سليمان الشمايلة متقاعد1/وكيل8870286506

15000امين عبد الكريم فالح قرعان متقاعد1/وكيل8871286510

15000نائل علي محمد مقابله متقاعد1/وكيل8872286514

15000ابراهيم زعل موسى الصرايره متقاعد1/وكيل8873286522

15000عمر خالد سليمان بنيان متقاعد1/وكيل8874286535

15000هشام احمد محمد الرشايده متقاعد1/وكيل8875286547

15000حسن ابراهيم حواج الخنازره متقاعد1/وكيل8876286559

15000عمر محمد علي ابراهيم متقاعد1/وكيل8877286562

15000صالح عيد هويمل الخضيرات متقاعد1/وكيل8878286563

15000ياسر خلف سالم الغويري متقاعد1/وكيل8879286564

15000محمد ماجد احمد القضاه متقاعد1/وكيل8880286566

15000عالء محمد علي ابو الفول متقاعد1/وكيل8881286572

15000سمير صياح محمود الدقامسه متقاعد1/وكيل8882286577

15000بشار محمد رضا احمد نجادات متقاعد1/وكيل8883286579

15000قاسم احمد سليمان الصمادي متقاعد1/وكيل8884286581

15000عمر ممدوح منصور عبيدات متقاعد1/وكيل8885286582

15000مهند خليل محمد محمد متقاعد1/وكيل8886286584

15000خالد يوسف سالمه الزعارير متقاعد1/وكيل8887286590

15000عايد راكز عيد الخوالده متقاعد1/وكيل8888286598

15000نزار محمد احمد دراوشه متقاعد1/وكيل8889286599

15000شادي محمد علي الصفدي متقاعد1/وكيل8890286611

15000علي شعبان عبد ابو عويضه متقاعد1/وكيل8891286623

15000جعفر محمد قاسم عبدالكريم متقاعد1/وكيل8892286624

15000نايف احمد منيزل الخلف متقاعد1/وكيل8893286636

15000محمد حمدان محمد المصاروه متقاعد1/وكيل8894286642

15000ابراهيم خلف محمود عودات متقاعد1/وكيل8895286645

15000عبدهللا عوده مسعد السياله متقاعد1/وكيل8896286650

15000موسى تركي صالح خصاونه متقاعد1/وكيل8897286655

15000زيد احمد عبدالرحيم دقامسه متقاعد1/وكيل8898286658

15000زياد محمد مجلي السواعير متقاعد1/وكيل8899286673

15000عطا هللا محمد ضيف هللا الخاليله متقاعد1/وكيل8900286676

15000عبدالناصر قاسم نهار قبالن متقاعد1/وكيل8901286677

15000علي حسن فالح الفرج متقاعد1/وكيل8902286678



15000خالد يحيى خالد مرعي متقاعد1/وكيل8903286683

15000يوسف عبدالقادر عمر شخاتره متقاعد1/وكيل8904286703

15000زيد بصيص علي النعيمات متقاعد1/وكيل8905286707

15000نسيم بسام احمد بني حمد متقاعد1/وكيل8906286708

15000اسامه امين قاسم اللوباني متقاعد1/وكيل8907286710

15000محمد امحمد سليمان السهارين متقاعد1/وكيل8908286711

15000عبدالحليم محمد فالح الشنيكات متقاعد1/وكيل8909286723

15000حمد علي سند النعيمات متقاعد1/وكيل8910286725

15000عصام احمد شحاده بني فواز متقاعد1/وكيل8911286727

15000نضال محمد عيسى عالونه متقاعد1/وكيل8912286731

15000عبد هللا محمود سالمه العتوم متقاعد1/وكيل8913286733

15000وائل محمود محمد النجادات متقاعد1/وكيل8914286739

15000محمود فراس عارف المعايطه متقاعد1/وكيل8915286743

15000عمر نهار حمد العيسى متقاعد1/وكيل8916286747

15000احمد محمد ساكت الزغول متقاعد1/وكيل8917286750

15000جميل خليل مسيف عيال عواد متقاعد1/وكيل8918286753

15000محمود جمال فهد العجلوني متقاعد1/وكيل8919286768

15000ايمن عقله بادي قصاص متقاعد1/وكيل8920286770

15000وصفي سعد احمد جوعان متقاعد1/وكيل8921286775

15000ضيف هللا عوض نزال الخنان متقاعد1/وكيل8922286778

15000محمد عبدالكريم عبدالرحمن الدحادحه متقاعد1/وكيل8923286792

15000محمد حسن سالم بلص متقاعد1/وكيل8924286793

15000عبد المنعم علي محمد بني يونس متقاعد1/وكيل8925286794

15000حابس عقله سلمان الجحاوشه متقاعد1/وكيل8926286795

15000محمود عبدهللا موسى درادكه متقاعد1/وكيل8927286797

15000محمد عبدهللا مطلق الشقيرات متقاعد1/وكيل8928286800

15000محمد عبدالهادي الفي الشخانبه متقاعد1/وكيل8929286812

15000عبد هللا حمود عبد الحجاج متقاعد1/وكيل8930286814

15000عبدهللا ابراهيم عبدهللا الطويل متقاعد1/وكيل8931286818

15000نبيل وحيد سالم وردات متقاعد1/وكيل8932286819

15000احمد عبد الكريم حسن بني دومي متقاعد1/وكيل8933286821

15000احمدعبد الفتاح محمد الخرابشة متقاعد1/وكيل8934286823

15000يوسف فرج عقله ابو دلبوح متقاعد1/وكيل8935286825

15000امجد سالم صيف هللا القضاه متقاعد1/وكيل8936286826

15000خازر عبد المحسن محمد الفقهاء متقاعد1/وكيل8937286827

15000محمد ابراهيم محمد ابو مهنا متقاعد1/وكيل8938286830

15000سليمان خلف عوض الخزاعله متقاعد1/وكيل8939286831

15000انور محمد ناصر خزاعله متقاعد1/وكيل8940286832

15000فراس مفضي رداد العيسى متقاعد1/وكيل8941286837

15000احمد محمود احمد الزعبي متقاعد1/وكيل8942286862

15000كمال محمد علي بني عامر متقاعد1/وكيل8943286863

15000مامون علي مجلي السواعير متقاعد1/وكيل8944286865

15000حسام مفلح صالح الشرع متقاعد1/وكيل8945286869

15000عمر عبد القادر فالح حمدان متقاعد1/وكيل8946286871

15000عيسى عبد الحفيظ موسى الفقرة متقاعد1/وكيل8947286878



15000بسام سالمه خضر المخاريز متقاعد1/وكيل8948286880

15000محمد ضيف هللا محيميد السرحان متقاعد1/وكيل8949286892

15000نزار صبحي محمد مستريحي متقاعد1/وكيل8950286893

15000احمد عقل حمدان عبيدات متقاعد1/وكيل8951286898

15000عبدهللا محمود عساف الصرايره متقاعد1/وكيل8952286899

15000رائد عبد هللا محمد ابو شريعة متقاعد1/وكيل8953286903

15000كمال عوض هالل منيزل متقاعد1/وكيل8954286910

15000وليد محمد اسماعيل مطلق متقاعد1/وكيل8955286916

15000محمد دميثان محمد العمامره متقاعد1/وكيل8956286917

15000محمد صالح عبد هللا القضاه متقاعد1/وكيل8957286918

15000خالد عايد خليف الشرفات متقاعد1/وكيل8958286920

15000وائل محسن مناور قاسم متقاعد1/وكيل8959286927

15000محمد احمد علي الشبول متقاعد1/وكيل8960286949

15000عبدالرؤوف اسماعيل عبدهللا عبابنه متقاعد1/وكيل8961286950

15000عالءالدين اكرم محمد بني نصر متقاعد1/وكيل8962286961

15000سليم سليمان احمد الفقير متقاعد1/وكيل8963286964

15000بهاء الدين حسن محمود بني عمر متقاعد1/وكيل8964286968

15000خلف نايف خلف مرزوق متقاعد1/وكيل8965286969

15000مراد غالب يوسف الفقيه متقاعد1/وكيل8966287005

15000فيصل محمد خلف قويسم متقاعد1/وكيل8967287010

15000محمد ابراهيم محمد انجادات متقاعد1/وكيل8968287013

15000سليمان احمد سلمان الهباهبه متقاعد1/وكيل8969287017

15000موسى طاهر حسين حسنيات متقاعد1/وكيل8970287019

15000صالح عمر عبدربه الجنايده متقاعد1/وكيل8971287022

15000عمادالدين عمر محمد الصمادي متقاعد1/وكيل8972287023

15000علي موسى علي الوخيان متقاعد1/وكيل8973287054

15000صالح خليفه عليان العمري متقاعد1/وكيل8974287058

15000ناصر محمود اسماعيل عبابنه متقاعد1/وكيل8975287059

15000محمد حسن فالح الخشان متقاعد1/وكيل8976287068

15000احمد عبد حماد الطراونه متقاعد1/وكيل8977287069

15000احمد محمد علي صالح المحاسنه متقاعد1/وكيل8978287085

15000عبدالرحمن احمد عبدالرحمن عبود متقاعد1/وكيل8979287086

15000ياسين قاسم محمد العمرات متقاعد1/وكيل8980287089

15000احمد حافظ مصطفى البراهمه متقاعد1/وكيل8981287094

15000عصام عيد احمد المجالي متقاعد1/وكيل8982287111

15000لويفي حماد مسعد القدمان متقاعد1/وكيل8983287112

15000حسن فياض مريحيل العظامات متقاعد1/وكيل8984287123

15000عثمان علي احمد المعاسفه متقاعد1/وكيل8985287126

15000هيكل اسماعيل خلف الشواهين متقاعد1/وكيل8986287129

15000سالم توفيق سالم الزبون متقاعد1/وكيل8987287131

15000سامر عيسى محمود البطاينه متقاعد1/وكيل8988287154

15000محمد حمدان عبدالقادر درادكه متقاعد1/وكيل8989287166

15000خالد محمد خالد البطيحه متقاعد1/وكيل8990287185

15000فخري حامد عبدالدايم المحادين متقاعد1/وكيل8991287198

15000جمال سالم عبد هللا الزعبي متقاعد1/وكيل8992287201



15000احمد موسى سعد الطويسات متقاعد1/وكيل8993287207

15000زياد محمد المرزوق الشناتوه متقاعد1/وكيل8994287208

15000محمد زيدان عمير الهيشان متقاعد1/وكيل8995287214

15000رائد حامد ذياب السلمان متقاعد1/وكيل8996287217

15000ارحيل حامد ارحيل الشقور متقاعد1/وكيل8997287223

15000رائد نعيم رضوان المومني متقاعد1/وكيل8998287230

15000سعود عطيه زايد العجالين متقاعد1/وكيل8999287245

15000منير احمد سليمان الكساسبه متقاعد1/وكيل9000287247

15000عيسى حمود الحمد الكايد متقاعد1/وكيل9001287249

15000ابراهيم عمر ابراهيم المصري متقاعد1/وكيل9002287256

15000خالد حسن سليمان الزريقات متقاعد1/وكيل9003287257

15000مزيد غازي قاسم الطويط متقاعد1/وكيل9004287269

15000مزعل سليمان محمد مفلح متقاعد1/وكيل9005287273

15000نائل محمد زهران البيايضه متقاعد1/وكيل9006287277

15000محمود طايع عبد المعايطه متقاعد1/وكيل9007287296

15000سامي محمد توهان طويسات متقاعد1/وكيل9008287300

15000خلدون خليل ابراهيم النعيمي متقاعد1/وكيل9009287304

15000احمد خضرمحمد السرحان متقاعد1/وكيل9010287307

15000منهل سليمان ناصر سويدان متقاعد1/وكيل9011287328

15000محمود ياسين علي النوايسه متقاعد1/وكيل9012287330

15000ناصر احمد عبد القادر الثوايبه متقاعد1/وكيل9013287335

15000محمد عبدالحافظ محمد الرحامنه متقاعد1/وكيل9014287337

15000نضال احمد مفضي الزيود متقاعد1/وكيل9015287338

15000عاطف محمد سعيد الزيود متقاعد1/وكيل9016287371

15000انور عبدالرزاق محمود الكايد متقاعد1/وكيل9017287372

15000احمد ضيف هللا مصطفى الرفاعي متقاعد1/وكيل9018287376

15000معتز حمزه سلمان عليوه متقاعد1/وكيل9019287380

15000رياض محمود حمد الزغول متقاعد1/وكيل9020287381

15000عارف سعود منصور عليمات متقاعد1/وكيل9021287382

15000منصور حزام ارحيان الحردان متقاعد1/وكيل9022287384

15000محمد احمد علي الزغول متقاعد1/وكيل9023287397

15000مخلد جدوع خليل اللصاصمه متقاعد1/وكيل9024287404

15000رضا حمد طعمة العبد هللا متقاعد1/وكيل9025287410

15000يوسف علي قسيم درادكه متقاعد1/وكيل9026287413

15000محمود سليمان سالمه بني خالد متقاعد1/وكيل9027287414

15000محمد حمد محمد المزاري متقاعد1/وكيل9028287415

15000ياسر حسن فهد الصقر متقاعد1/وكيل9029287416

15000محمد ماجد حسن الجوارنه متقاعد1/وكيل9030287419

15000فواد يحيى يوسف الهويمل متقاعد1/وكيل9031287420

15000بشار محمود محمد متقاعد1/وكيل9032287490

15000احمد شاهر فرج العمرات متقاعد1/وكيل9033287495

15000ايهاب احمد محمد ربابعه متقاعد1/وكيل9034287500

15000مجيب علي موسى خاليله1/وكيل9035287524

15000محمد خليف نمر ابو زنط متقاعد1/وكيل9036288781

15000صالح علي اسنين الشعار متقاعد1/وكيل9037289093



15000ابراهيم احمد اسماعيل الحمد متقاعد1/وكيل9038289194

15000عاهد كامل عبدهللا الربيحات متقاعد1/وكيل9039289594

15000عماد محمود عيسى عبيدات متقاعد1/وكيل9040289852

15000محمد عمر عبدالعزيز سليمان متقاعد1/وكيل9041290217

15000يوسف عوض حسن الذيابات متقاعد1/وكيل9042290660

15000مخلد فاضل حسن العشران متقاعد1/وكيل9043290662

15000عاكف عبدالكريم حسن الشديفات متقاعد1/وكيل9044290730

15000عاطف عبدالكريم جبرين ابو العينين متقاعد1/وكيل9045290731

15000علي عايش احمد الزعبي متقاعد1/وكيل9046290930

15000محمد محمود احمد الشوشي متقاعد1/وكيل9047291357

15000محمود عبدهللا سحوم ابوريشه متقاعد1/وكيل9048291456

15000محمد ابراهيم محمد رحمه متقاعد1/وكيل9049291524

15000نظمي علي ذياب العذاربه متقاعد1/وكيل9050291560

15000خليف مضحي سرحان العنزه متقاعد1/وكيل9051291589

15000خليل ابراهيم عبد المهيرات متقاعد1/وكيل9052291592

15000موفق محمد فندي الشياب متقاعد1/وكيل9053291713

15000عبدالقادر خضر احمد سوندك متقاعد1/وكيل9054291752

15000خالد سعد محمد عبيدات متقاعد1/وكيل9055291871

15000بسام محمود سالم الرفوع متقاعد1/وكيل9056291885

15000صالح نهار مصلح الحالحله متقاعد1/وكيل9057291890

15000جمال محمد جمعه احمد عبيدات متقاعد1/وكيل9058291948

15000عبدالحميد خالد محمد العفيشات متقاعد1/وكيل9059291952

15000عبدالكريم اسماعيل صالح نعامنه متقاعد1/وكيل9060292191

15000كمال عبد االهادي يوسف الطنطاوي متقاعد1/وكيل9061292253

15000احمد تركي محمد بني سالمه متقاعد1/وكيل9062292399

15000طراد ثليج رفاعي المعيط متقاعد1/وكيل9063292555

15000عثمان علي محمد الفقيه متقاعد1/وكيل9064292561

15000رامي شاكر فرحان معايعه متقاعد1/وكيل9065292603

15000عمر قاسم عبدالمهدي الخوالده متقاعد1/وكيل9066292625

15000غسان شريف سليم عبدالرزاق متقاعد1/وكيل9067292665

15000رائد صالح عبدالكريم الحديدي متقاعد1/وكيل9068292817

15000عماد هالل عبدهللا النظامي متقاعد1/وكيل9069292905

15000رائد زكي عبدالرحمن الزغول متقاعد1/وكيل9070292980

15000محمد احمد محمود الرفاعي متقاعد1/وكيل9071293017

15000ايمن عبد الكريم احمد العوايشه متقاعد1/وكيل9072293018

15000فارس احمد علي الشويات متقاعد1/وكيل9073293110

15000مؤيد صبري خالد االلفي متقاعد1/وكيل9074293202

15000حسين محمد علي سليم المصري متقاعد1/وكيل9075293283

15000محمد ارشيد مسلم الصرايره متقاعد1/وكيل9076293309

15000سلطان يوسف هالل  الحنيطي متقاعد1/وكيل9077293311

15000عطيه شمسى هزاع القرعان متقاعد1/وكيل9078293393

15000حسين عبداللطيف حمدان غزو متقاعد1/وكيل9079293439

15000رائد ممدوح محمود بطاينة متقاعد1/وكيل9080293441

15000نسيم محمد خلف السمير متقاعد1/وكيل9081293442

15000بالل فالح محمد السمريه متقاعد1/وكيل9082293482



15000نصر احمد سالم الشديفات متقاعد1/وكيل9083293563

15000رائد احمد محمد العمري متقاعد1/وكيل9084293640

15000عيد عياده عيد الفراحين متقاعد1/وكيل9085293662

15000عصام محمود فالح الصمادي متقاعد1/وكيل9086293745

15000ماهر عياده بولص حجازين متقاعد1/وكيل9087293746

15000ناجي عيد حمد ان الدبايبه متقاعد1/وكيل9088293803

15000زياد محمد فاضل ابورمان متقاعد1/وكيل9089293940

15000محمود محمد امين احمد الربابعه متقاعد1/وكيل9090293985

15000عبدالفتاح موسى عبدالفتاح ابو عميره متقاعد1/وكيل9091293987

15000عمر محمد ابراهيم حسينات متقاعد1/وكيل9092294071

15000اسماعيل حسن صالح ابوشريخ متقاعد1/وكيل9093294076

15000فضل فالح مقبول الشموط متقاعد1/وكيل9094294094

15000ايمن عبداللطيف الشيخ محمد التوم متقاعد1/وكيل9095294140

15000محمد نوفان قاسم ساليمه متقاعد1/وكيل9096294188

15000علي خليل محمد الشطي متقاعد1/وكيل9097294190

15000محمد مرزوق سليمان الدبوبي متقاعد1/وكيل9098294208

15000حمد احمد عوض الزواهره متقاعد1/وكيل9099294398

15000علي قاسم محمد النعيمات متقاعد1/وكيل9100294420

15000محمود عبدالقادر نهار بني اسماعيل متقاعد1/وكيل9101294431

15000ثائر يوسف محمد الشناق متقاعد1/وكيل9102294439

15000احمد كامل مصطفى بني حمد متقاعد1/وكيل9103294446

15000ناصر عبدالحليم محمد الحديدي متقاعد1/وكيل9104294465

15000نضال ناصر محمد العتوم متقاعد1/وكيل9105294488

15000احمد مريزيق احمد صعليك متقاعد1/وكيل9106294506

15000جهاد عجاج طالب العليمات متقاعد1/وكيل9107294516

15000خالد صباح نصار الدغنجه متقاعد1/وكيل9108294652

15000عبدهللا يوسف سعيد البكار متقاعد1/وكيل9109294676

15000موسى اشتيان حماد البحرات متقاعد1/وكيل9110294697

15000محمد احمد حسن الربابعه متقاعد1/وكيل9111294806

15000سميح يوسف فارس المعايطه متقاعد1/وكيل9112294822

15000حسين يوسف عبدالرحيم الزعبي متقاعد1/وكيل9113294877

15000محمود صالح حسن العالونه متقاعد1/وكيل9114294967

15000انور عبدهللا محمد ابو حميد متقاعد1/وكيل9115295082

15000حسن عارف مصطفى البالونه متقاعد1/وكيل9116295125

15000مامون احمد محمود الملكاوي متقاعد1/وكيل9117295194

15000انور عيسى بركات الشبول متقاعد1/وكيل9118295321

15000فوزات جابر العلي النعامنه متقاعد1/وكيل9119295368

15000نور الدين علي عبدهللا العبد الغني متقاعد1/وكيل9120295369

15000علي سالم صالح المشاهره متقاعد1/وكيل9121295414

15000محمد محمود سعيد السرميني متقاعد1/وكيل9122295438

15000صالح خلف سليمان الجبور متقاعد1/وكيل9123295453

15000ناصر محمود علي المحاسنه متقاعد1/وكيل9124295455

15000غالب منصور علي اللبابده متقاعد1/وكيل9125295529

15000احمد موسى محمود بني عيسى متقاعد1/وكيل9126295639

15000زيد عقيل سالم الرفاعيه متقاعد1/وكيل9127295692



15000علي نواف محمد الديات متقاعد1/وكيل9128296110

15000سالمه احمد سالمه حمادنه متقاعد1/وكيل9129296112

15000فخري احمد عواد طالفحه متقاعد1/وكيل9130296180

15000سلطان خلف عوض الخالدي متقاعد1/وكيل9131296436

15000خالد علي مصلح ابوخضر متقاعد1/وكيل9132296467

15000منيزل احمد مفضي هالالت متقاعد1/وكيل9133296525

15000سفيان خليل عواد السعيدين متقاعد1/وكيل9134296627

15000زيد خليفه محمد السعود متقاعد1/وكيل9135296840

15000عصام احمد صالح العمري متقاعد1/وكيل9136296863

15000حسين حسن مثنى عبدالهادي متقاعد1/وكيل9137296930

15000نواف علي محمد الصمادي متقاعد1/وكيل9138297011

15000محمود سليمان مثنى عبدالهادي متقاعد1/وكيل9139297078

15000عبد الجواد شالش شحاده الحجازات متقاعد1/وكيل9140297080

15000بسام توفيق مصطفى الدبابسه متقاعد1/وكيل9141297103

15000عادل مصطفى مفلح القنين متقاعد1/وكيل9142297221

15000منجد ربيع خضر ابو لحيه متقاعد1/وكيل9143297472

15000احمد عبدالكريم احمد ابو الباد متقاعد1/وكيل9144297674

15000ناصر فليح قبالن ابو حجيله متقاعد1/وكيل9145297679

15000حسن غازي سعد ابوالفول متقاعد1/وكيل9146297975

15000محمد فهد فارس العرود الحباشنه متقاعد1/وكيل9147298339

15000سعيد محمد عبدالرحيم المشالخه متقاعد1/وكيل9148298624

15000امين محمد احمد القضاه متقاعد1/وكيل9149298628

15000خالد غنام فريج الرواجفه متقاعد1/وكيل9150298629

15000حسام علي حمد الزارع متقاعد1/وكيل9151298685

15000احمد مرزوق سرور العليمات متقاعد1/وكيل9152298953

15000عادل محمد سليم الصمادي متقاعد1/وكيل9153298957

15000ماجد احمد ارحيل الكفريني متقاعد1/وكيل9154299208

15000علي عواد احمد مشرقي متقاعد1/وكيل9155299452

15000سالم محمد فالح ابوزنط متقاعد1/وكيل9156299854

15000محمد سعد مسلم ابوقاعود متقاعد1/وكيل9157299964

15000عماد محمد احمد الشريف متقاعد1/وكيل9158300244

15000خالد مفلح علي القضاه متقاعد1/وكيل9159300331

15000محمود احمد عبدالغني الختاتنه متقاعد1/وكيل9160300396

15000صالح مصطفى حسين الشرادقه متقاعد1/وكيل9161300801

15000خالد لطف هللا احمد الدويري متقاعد1/وكيل9162301020

15000احمد علي نزال بني سلمان متقاعد1/وكيل9163301204

15000عيسى احمد ابراهيم رواشده متقاعد1/وكيل9164301287

15000فيصل سالم عبدالكريم الغليالت متقاعد1/وكيل9165301313

15000محمد حلمي امين معالي متقاعد1/وكيل9166301314

15000نضال محمود علي ابو هزيم متقاعد1/وكيل9167301351

15000جابر شاتي سالم الماضي متقاعد1/وكيل9168301524

15000موفق عطاهللا نمر الحويان متقاعد1/وكيل9169301546

15000معاويه خليل سالم الضمور متقاعد1/وكيل9170301688

15000سالم عبدالغافر مسعود عيد متقاعد1/وكيل9171301748

15000احمد محمد احمد الصالح متقاعد1/وكيل9172301814



15000محمد سالم عطاهللا العمايره متقاعد1/وكيل9173301961

15000عادل محمد عثمان الكلوب متقاعد1/وكيل9174302109

15000ياسر عبدهللا حسين زيدان متقاعد1/وكيل9175302147

15000محمد محمود محمد جرادات متقاعد1/وكيل9176302245

15000عبدهللا شراري عواد العراقبه متقاعد1/وكيل9177302344

15000مراد احمد جميل السوالقه متقاعد1/وكيل9178302717

15000احمد عبدالرحمن نهار الفقيه متقاعد1/وكيل9179302836

15000فالح منصور مفضي الحميديين متقاعد1/وكيل9180303009

15000عبد القادر محمد عبد القادر قاسم متقاعد1/وكيل9181303019

15000حسن عبدهللا فهاد الغنانيم متقاعد1/وكيل9182303174

15000محمد سليم عبدهللا ابوسيف متقاعد1/وكيل9183303254

15000محمد عليان صالح البالونه متقاعد1/وكيل9184303343

15000محمد سالمه سالم رجاء متقاعد1/وكيل9185303521

15000ضيف هللا خليف فرج الشديفات متقاعد1/وكيل9186303544

15000سلطان عبدالرحمن محمود المومني متقاعد1/وكيل9187303653

15000خالد محمد خالد خويله متقاعد1/وكيل9188303678

15000وليد احمد فياض خزاعله متقاعد1/وكيل9189303747

15000محمد يوسف محمد ابوعلي متقاعد1/وكيل9190303917

15000عيسى محمد عيسى العنانبه متقاعد1/وكيل9191303919

15000خلف مصطفى عقيل العساف متقاعد1/وكيل9192303963

15000وليد حسن فالح بني عيسى متقاعد1/وكيل9193303964

15000عزمي عوض مفلح الدرابسه متقاعد1/وكيل9194304122

15000خالد عبدهللا احمد الشحاده متقاعد1/وكيل9195304191

15000عواد محمود حميده النوايشه متقاعد1/وكيل9196304250

15000ابراهيم علي اجخيدم العمايره متقاعد1/وكيل9197304601

15000عادل خالد حمدان محمد متقاعد1/وكيل9198304660

15000حسين محمد حسين الفالحات متقاعد1/وكيل9199304985

15000حسين محمد شاتي العصيري متقاعد1/وكيل9200305011

15000شاكر احمد ابراهيم سماره متقاعد1/وكيل9201305415

15000محمود محمد حسين الحسان متقاعد1/وكيل9202305491

15000عطاهللا فالح بخيت الديكه متقاعد1/وكيل9203305762

15000صالح حمد سعد عساوده متقاعد1/وكيل9204306040

15000محمد علي احمد المساعيد متقاعد1/وكيل9205306061

15000محمد احمد قويدر رحاحله متقاعد1/وكيل9206306129

15000خالد ذياب حامد شواهين متقاعد1/وكيل9207306132

15000خليل فرج فراج الرواجفه متقاعد1/وكيل9208306486

15000حسام عربي محمد عباس متقاعد1/وكيل9209306491

15000محمد يوسف صالح المصاليخ متقاعد1/وكيل9210306808

15000نزار احمد محمد بني عيسى متقاعد1/وكيل9211307902

15000احمد حسين حمد البشاتوه متقاعد1/وكيل9212310839

15000نزيه مطر حسين هيله متقاعد1/وكيل9213311413

15000ياسر صايل سلمان الرجيالت متقاعد1/وكيل9214325003

15000مرزوق حسن علي النعيمي متقاعد1/وكيل9215325491

15000عواد خلف ملوح الشرفات متقاعد1/وكيل9216325492

15000محمد علي محمود المشارقه متقاعد1/وكيل9217325494



15000نايل سليم عبدالهادي الغليالت متقاعد1/وكيل9218325497

15000مانع االسمر جريد السميران متقاعد1/وكيل9219325501

15000محمد سالمه خلف العجالين متقاعد1/وكيل9220325503

15000خلف عليوي خلف الشرفات متقاعد1/وكيل9221325505

15000فالح سعود عيد السميحيين متقاعد1/وكيل9222325509

15000زيد لفي رثعان السرحان متقاعد1/وكيل9223325510

15000منصور عقلة بنية القضاه متقاعد1/وكيل9224325511

15000سالمه عيد فهد البدارين متقاعد1/وكيل9225325512

15000سعد عطاهللا سالمة الشماسين متقاعد1/وكيل9226325513

15000كايد خليف عوده المربدي متقاعد1/وكيل9227325515

15000محمد علي زعل العظامات متقاعد1/وكيل9228325516

15000عوض محمد مسلم الساليطه متقاعد1/وكيل9229325520

15000ايمن سرسك محمد بني خالد متقاعد1/وكيل9230325521

15000فالح رفاعي مفلح الخالدي متقاعد1/وكيل9231325522

15000محمد جمعه علي الشخانبه متقاعد1/وكيل9232325523

15000حسين جازع رضا الرشيد متقاعد1/وكيل9233325524

15000احمد عوض خلف الدهام متقاعد1/وكيل9234325525

15000نايف عنبر عايد العظامات متقاعد1/وكيل9235325529

15000عبدالرزاق كريم اسماعيل براك متقاعد1/وكيل9236325531

15000علي مفلح مطلق الزوايده متقاعد1/وكيل9237325533

15000عقاب عقيل محمد السرور متقاعد1/وكيل9238325534

15000خلف عبدالرزاق محي الدين الحديدي متقاعد1/وكيل9239325536

15000محمد عبدالكريم خويوش الحراحشه متقاعد1/وكيل9240325538

15000بسام محمد النوري السبيله متقاعد1/وكيل9241325540

15000كاظم مطرب فنيخ بلحه متقاعد1/وكيل9242325541

15000ناجح سعد محمد السليم متقاعد1/وكيل9243325542

15000عقاب حامد مفلح الحديد متقاعد1/وكيل9244325543

15000علي فالح الصيران الجبور متقاعد1/وكيل9245325549

15000محمد حسين علي البدارين متقاعد1/وكيل9246325550

15000سطام حمد بخيت الوزان متقاعد1/وكيل9247325551

15000فوزي فياض خلف المساعيد متقاعد1/وكيل9248325552

15000علي عليان مفلح الغريب متقاعد1/وكيل9249325553

15000عبد محيسن احمد الرفوع متقاعد1/وكيل9250325554

15000عبدهللا مرشد مسلم العظامات متقاعد1/وكيل9251325560

15000راضي عليان خلف الحديان متقاعد1/وكيل9252325561

15000طايل فهد سليمان العظامات متقاعد1/وكيل9253325562

15000سالم سيل مفلح العظامات متقاعد1/وكيل9254325563

15000هايل علي منور المساعيد متقاعد1/وكيل9255325564

15000محمد مالح بدر السرحان متقاعد1/وكيل9256325566

15000عبد المنعم علي مدان بني خالد متقاعد1/وكيل9257325568

15000يحيى احمد علي السلمي متقاعد1/وكيل9258325576

15000طلب جمعه سعد الحيصه متقاعد1/وكيل9259325577

15000سليمان ضيف هللا فرحان الرعيه متقاعد1/وكيل9260325579

15000عبدالرحمن خلف فالح السليم متقاعد1/وكيل9261325581

15000عماد فالح محمد الجبور متقاعد1/وكيل9262325582



15000عبدالرحمن مصيح فياض الفقير متقاعد1/وكيل9263325583

15000حسين محمد علي الهيطلي متقاعد1/وكيل9264325584

15000عبدهللا احمد منديل الحراحشه متقاعد1/وكيل9265325587

15000ناصر حسين خميس الدندن متقاعد1/وكيل9266325592

15000سعد راضي ونس الحراحشه متقاعد1/وكيل9267325596

15000ايمن فالح خطار السبيله متقاعد1/وكيل9268325598

15000مقدام عبد دمنان شمري متقاعد1/وكيل9269325603

15000علي فالح عواد الزيودي متقاعد1/وكيل9270325604

15000رائد بدر ابراهيم الجنايده متقاعد1/وكيل9271325608

15000راكان خلف كريم الغوانم متقاعد1/وكيل9272325610

15000صالح عواد عوض السميحيين متقاعد1/وكيل9273325621

15000عاطف نهار محيميد الفضلي متقاعد1/وكيل9274325626

15000مخلد عناد ندا الشرفات متقاعد1/وكيل9275325689

15000محمد مناور فالح بني خالد متقاعد1/وكيل9276325690

15000عادل فالح شبلي البريكات متقاعد1/وكيل9277325691

15000سالم محمد حوشان الشرفات متقاعد1/وكيل9278325696

15000خالد شاجي رشيد السرديه متقاعد1/وكيل9279325698

15000عياش حسين جزاع الشرفات متقاعد1/وكيل9280325699

15000وصفي عبدالحميد احمد النعيمات متقاعد1/وكيل9281325700

15000مخلد عايد خمشان السواريه متقاعد1/وكيل9282325701

15000محمد كريم محمد مرايحه متقاعد1/وكيل9283325719

15000فارس اكريم عناد القطعان متقاعد1/وكيل9284325829

15000عبدالباسط محمد فالح السليم متقاعد1/وكيل9285325834

15000سالم فايز فالح المومني متقاعد1/وكيل9286364387

15000زياد احمد رشيد حراحشه متقاعد1/وكيل9287385247

15000قاسم احمد عايد الدرابسهوكيل متقاعد92881493

15000دليوان عبدهللا سالم الغنميينوكيل متقاعد92891501

15000عبداللطيف طايل منيزل المقبلوكيل متقاعد92904485

15000اسماعيل محمود محمد العطاونهوكيل متقاعد92914635

15000بخيت مثقال بخيت عباسيوكيل متقاعد92924658

15000علي احمد محمد المحارمهوكيل متقاعد92934894

15000عبدالعزيز يونس اسماعيلوكيل متقاعد92944916

15000علي عبدهللا علي الخطيبوكيل متقاعد92955001

15000موسى محمود حسينوكيل متقاعد92965257

15000احمد عبدالكريم احمد المرعيوكيل متقاعد92975365

15000مرسي عبد هللا عوض النميروكيل متقاعد92985595

15000ناجي حسن الناجي ابو غزيهوكيل متقاعد92995596

15000احمد محمد فالح الشرمانوكيل متقاعد93005799

15000سامي فالح عرمان القطاميوكيل متقاعد93015801

15000ماهر فهد داود حمودهوكيل متقاعد93025802

15000فهد مصول عقيل ابو تايهوكيل متقاعد93035838

15000مهدي عبدهللا قريفان الجازيوكيل متقاعد93045842

15000محمد علي احمد ابو ارواقوكيل متقاعد93055845

15000اياد مفرح حمود المعايطهوكيل متقاعد93065879

15000باسم محمود محمد فريوانوكيل متقاعد93075923



15000خالد سلطي عبدهللا الشلولوكيل متقاعد93086057

15000قتحي حامد عبد الدايم المحادينوكيل متقاعد93096109

15000عواد مصلح عواد الهبارنهوكيل متقاعد93106162

15000جمال خالد محمد الزعبيوكيل متقاعد93116305

15000سمير عبدالرحيم حسن الزغولوكيل متقاعد93126313

15000احمد اسماعيل علي السكيكيهوكيل متقاعد93136354

15000عماد زياد محمد مهياروكيل متقاعد93146451

15000رأفت عبد الهادي احمد حسونهوكيل متقاعد93156740

15000احمد سليمان شحاده الخرابشهوكيل متقاعد93166775

15000محمد عطا عبد ربه البيحاتوكيل متقاعد93176840

15000طارق محمد هشام مصباح عشاوكيل متقاعد93187031

15000محمد كفاح هشام صالح العجلونيوكيل متقاعد93197120

15000عماد محمد عبدالرزاق النسوروكيل متقاعد932011683

15000احمد جريوع سعود الشرفاتوكيل متقاعد932111707

15000حسين علي حمدان الزواهرهوكيل متقاعد932211708

15000عبدالكريم مفلح خليف الشرفاتوكيل متقاعد932311713

15000محمد محمود عبدالنبي الصرايرهوكيل متقاعد932411716

15000مروان نهار قاسم العواملهوكيل متقاعد932511719

15000علي محمد عبد الشرايعهوكيل متقاعد932611756

15000ابراهيم منصور احمد الهويديوكيل متقاعد932711778

15000عبدهللا ارشود ابراهيم الرعودوكيل متقاعد932811779

15000احمد جميل عبدالفتاح ابو رمانوكيل متقاعد932911871

15000نزار سليمان محمد المصريوكيل متقاعد933011878

15000عليج مطيرعريعر الشرفاتوكيل متقاعد933111884

15000وليد يوسف مفلح عويسوكيل متقاعد933211904

15000عادل رسالن احمد بكروكيل متقاعد933311910

15000جهاد نصرهللا نومان الحيصهوكيل متقاعد933411931

15000محمد عمير سالم الزواهرهوكيل متقاعد933511932

15000رائد احمد عبدهللا العبادلهوكيل متقاعد933611933

15000مبارك عبطان مداد المهيراتوكيل متقاعد933711940

15000رامي طالل سويلم الجغبيروكيل متقاعد933811953

15000فؤاد عيسى حسن فراجوكيل متقاعد933911954

15000ايمن ياسين عبد الكريم قطيشاتوكيل متقاعد934011993

15000توفيق سليمان علي القعيسيوكيل متقاعد934111994

15000ابراهيم احمد عواد ابورمانوكيل متقاعد934211996

15000علي سالم احمد العواملهوكيل متقاعد934311997

15000فالح موسى فالح الشحادهوكيل متقاعد934411999

15000فيصل محمد فالح الختالينوكيل متقاعد934512011

15000احمد فالح رفيفه الدولهوكيل متقاعد934612012

15000عبد الباسط علي معقل الزواهرهوكيل متقاعد934712020

15000جضعان خلف مسلم العظاماتوكيل متقاعد934812037

15000اياد حامد عايد فواعيروكيل متقاعد934912039

15000رائد عبدهللا عبودي العوايشهوكيل متقاعد935012043

15000احسان فوزي عمر شاردووكيل متقاعد935112049

15000فواز عبدالعزيز مفضي رواشدهوكيل متقاعد935212050



15000قتيبه عبدالرحيم محمد الحياصاتوكيل متقاعد935312061

15000ابراهيم محمود مقبل الخصبهوكيل متقاعد935412065

15000ابراهيم حامد محمود القروموكيل متقاعد935512066

15000احمد زعل دخل هللا الكفاوينوكيل متقاعد935612067

15000محمد عايد محمد المناخريهوكيل متقاعد935712079

15000رشاد محمد الرشيد الزواهرهوكيل متقاعد935812085

15000محمد احمد نهار العدوانوكيل متقاعد935912086

15000عايد علي عايد السلحيوكيل متقاعد936012130

15000عبدالحفيظ طالب محمد الخطباءوكيل متقاعد936112134

15000سمير نعمان محمد حنونوكيل متقاعد936212150

15000وصفي نائل سلمان الصرايرهوكيل متقاعد936312160

15000خليل سالم خمسي البشايره الزيدانينوكيل متقاعد936412177

15000محمد فرحان جميل القرعانوكيل متقاعد936512198

15000فارس حسين نوري فريحلتوكيل متقاعد936612199

15000حيدر عواد مفلح الخراربهوكيل متقاعد936712238

15000وليد نعيم محمود الزواهرهوكيل متقاعد936812251

15000محمد حسن مصطفى المصريوكيل متقاعد936912262

15000محمود علي ماضي الخزاعلهوكيل متقاعد937012267

15000عبدهللا محمد جدوع العزاموكيل متقاعد937112385

15000عالء الدين احمد خلف الجعافرهوكيل متقاعد937212556

15000محمد نزال غيضان المغاربهوكيل متقاعد937312586

15000فهاد بشير ثاني الكوروكيل متقاعد937412660

15000علي خالد علي الطورهوكيل متقاعد937512732

15000عماد محمد علي الزهراويوكيل متقاعد937612744

15000عبدالرحيم عبدهللا محمد الغنيماتوكيل متقاعد937712794

15000عمران عبدهللا احمد العنانيوكيل متقاعد937812910

15000عبدهللا محمود عبدهللا ابو العسلوكيل متقاعد937913622

15000سالم فوزي سالم كوكشوكيل متقاعد938017127

15000سالم هالل محمد الرواحنهوكيل متقاعد938128441

15000حسين خليل ابراهيم حجاتوكيل متقاعد938235556

15000محمود عبدالقادر سليمان االرناؤوطوكيل متقاعد938335647

15000عبد هللا داود محمد حجازيوكيل متقاعد938435860

15000محمد نايف محمد بني سالمهوكيل متقاعد938537224

15000عمر فارس احمد شناقوكيل متقاعد938637564

15000محمود عبد ريان ابو كفوكيل متقاعد938737785

15000احمد هالل سالم بني خالدوكيل متقاعد938838051

15000فضل سليمان صياح الشرفاتوكيل متقاعد938938324

15000انور عواد احمدوكيل متقاعد939038410

15000غسان طعيمه عقيل الكفوفوكيل متقاعد939138946

15000خلدون عبدالمجيد عبدالفتاح يوسفوكيل متقاعد939239098

15000ابراهيم محمد عبدالفتاح القباليوكيل متقاعد939339405

15000ايمن محمود سليمان القطارنهوكيل متقاعد939439666

15000عمر علي شتيوي نعيميوكيل متقاعد939540630

15000زيدان سليمان سعيد ابوجحاشوكيل متقاعد939640638

15000يوسف سالم طخشون عالونهوكيل متقاعد939741032



15000عامر مشاش سليمان الخزاعلهوكيل متقاعد939841672

15000خضر نمر اسماعيل ابو خيارهوكيل متقاعد939941877

15000سليمان محمد ذياب الذيابوكيل متقاعد940042225

15000قسيم محمد فايز بطاينهوكيل متقاعد940142737

15000شامخ صالح محمد السيايدهوكيل متقاعد940242850

15000محمود محمد طالب العودهوكيل متقاعد940342911

15000عبد الرحمن احمد عبد الرحمنوكيل متقاعد940442924

15000مريم اكرم سالمه الفريحاتوكيل متقاعد940543531

15000نضال فواز حسن الرواشدةوكيل متقاعد940643843

15000شحاده عبد شحاده الخياطوكيل متقاعد940743887

15000عبد الوهاب احمد علي البطوشوكيل متقاعد940843977

15000وجيه عبد الفتاح عبدهللا الزعبيوكيل متقاعد940945095

15000نواف محمود حمد الهبارنهوكيل متقاعد941045214

15000سليمان ضاحي المخلي الديكهوكيل متقاعد941145217

15000موسى خليل موسى الدياتوكيل متقاعد941245259

15000عبدالرؤوف علي محمد الشومليوكيل متقاعد941345925

15000رضوان سلطي مطر المواجدةوكيل متقاعد941446322

15000عيد محمد سالمه الحياريوكيل متقاعد941546324

15000اسماعيل احمد عيد عبدالمهدي العمايرهوكيل متقاعد941647055

15000قاسم كايد يوسف المواجدهوكيل متقاعد941747058

15000ياسين عبدالصمد محمود الشواورهوكيل متقاعد941847486

15000غالب قاسم مفلح السواعيروكيل متقاعد941947668

15000عماد احمد محمد البداويوكيل متقاعد942047728

15000بسام مصطفى علي الدويكاتوكيل متقاعد942148792

15000يوسف عبد الكريم رضوان الزعبيوكيل متقاعد942249538

15000يوسف عبدالرحمن عطا الرشدانوكيل متقاعد942349542

15000عيد عبدالكريم علي قويدروكيل متقاعد942450002

15000عمر عيسى نزال الجبوروكيل متقاعد942550735

15000خالد محمود بركات الجبوروكيل متقاعد942650744

15000ضايف مصلح مفلح الشقوروكيل متقاعد942750771

15000عوده احمد عبد الكريم الرواشدهوكيل متقاعد942851452

15000رائد محمد خليل عميرهوكيل متقاعد942985392

15000بسام طعم هللا ملحس السعودوكيل متقاعد943088029

15000محمد عوده عيسى بدروكيل متقاعد943188032

15000بسام اسماعيل يوسف رقيهوكيل متقاعد943288910

15000وليد جمعه محمد الخالديوكيل متقاعد943390497

15000عاطف عبدهللا عبدالهادي ابو رمانوكيل متقاعد943490540

15000انشراح اسعد سعيد العيساويوكيل متقاعد943590716

15000ماجده حسين قاسم عالونهوكيل متقاعد943690734

15000السابق فرار/  احمد عبدهللا عبدالرحيم جوارنهوكيل متقاعد9437134889

15000زكريا يوسف عبدالقادر خرفانوكيل متقاعد9438142554

15000ماجد رشيد صالح العمريوكيل متقاعد9439145100

15000محمود محمد علي البردويلوكيل متقاعد9440155780

15000ابراهيم محمد سعيد فالح ابو زيتونوكيل متقاعد9441157439

15000عايد خليل سليمان الخريشهوكيل متقاعد9442161136



15000عبدهللا فالح نجيب الديكهوكيل متقاعد9443163591

15000راتب فياض ابراهيم طوالبهوكيل متقاعد9444169217

15000رجا حمد حمود الشرعهوكيل متقاعد9445175971

15000محمد خلف معاند السرحانوكيل متقاعد9446183430

15000ناصر احمد السلمان القويسموكيل متقاعد9447184003

15000جمال عبدالهادي امين الفاعوريوكيل متقاعد9448190091

15000اسماعيل فهمي ذياب حمادوكيل متقاعد9449205344

15000موسى اسماعيل عيد ابوسويلموكيل متقاعد9450208961

15000معروف سليمان محمد الفياضوكيل متقاعد9451213659

15000حسن فايز مصطفى جاليلهوكيل متقاعد9452213710

15000احمد ابراهيم علي هزايمهوكيل متقاعد9453215948

15000عثمان علي شتيوي الحسينوكيل متقاعد9454216728

15000سليمان محمد سليمان مريانوكيل متقاعد9455217986

15000طالل عوده محمد بني خالدوكيل متقاعد9456218787

15000ناصر محمد عبيد الشوبكيوكيل متقاعد9457225774

15000سليم محمود هزاع الزواهرهوكيل متقاعد9458229503

15000ناصر سلطي الموسى الشرمانوكيل متقاعد9459243062

15000اكرم محمد فرج خوالدهوكيل متقاعد9460245616

15000طارق نايف عبدالرحمن الطراونهوكيل متقاعد9461251555

15000واكد عوده مقبل السليمانوكيل متقاعد9462256049

15000فراس محمد احمد الحناويوكيل متقاعد9463256723

15000يوسف سالم عطا البشابشهوكيل متقاعد9464256979

15000يوسف محمد مفلحوكيل متقاعد9465257183

15000حسين تيسير سالم حدادوكيل متقاعد9466257502

15000فكر خليل سالم الضالعينوكيل متقاعد9467257875

15000محمود علي احمد الخواطرهوكيل متقاعد9468257943

15000عاطف ذيب علي الشوشريوكيل متقاعد9469258728

15000عيسى علي حسين خطاطبهوكيل متقاعد9470258817

15000احمد موسى علي الجماعينوكيل متقاعد9471259077

15000نهاد عقله عبدالقادر الحوامدهوكيل متقاعد9472259080

15000عبدالمحسن عبدالكريم سليم المصاروهوكيل متقاعد9473259490

15000مشهور نايف مجحم الماضيوكيل متقاعد9474260157

15000ناصر محمد خضر بني فياضوكيل متقاعد9475261646

15000مدين صالح عبد الرفوعوكيل متقاعد9476261654

15000فايز يوسف محمود الرواجيح البقوموكيل متقاعد9477261680

15000باسم احمد عبد الكريموكيل متقاعد9478261696

15000احمد امين محمد خليلوكيل متقاعد9479261702

15000وليد جمال موسى عباسيوكيل متقاعد9480261706

15000محمد فواز احمد العالونهوكيل متقاعد9481261733

15000عطاء عبداللطيف عيسى النصاصرهوكيل متقاعد9482261749

15000محمد احمد ابراهيم عريقوكيل متقاعد9483261751

15000محمد حسن محمد الصبحوكيل متقاعد9484261764

15000عبدهللا عيد سليم المطيراتوكيل متقاعد9485261768

15000منتصر فوزي حسين دويكاتوكيل متقاعد9486261786

15000فرحان قاسم زعل المذهانوكيل متقاعد9487261820



15000محمد مليح سليمان العيطانوكيل متقاعد9488261842

15000احمد موسى المحمد الخوالدهوكيل متقاعد9489261843

15000فارس حسن سليمان الفريحاتوكيل متقاعد9490261856

15000علي محمد حسين الحواتمهوكيل متقاعد9491261868

15000محمد سليمان عواد الفاعوروكيل متقاعد9492261893

15000عواد عبدي سويلم الخاليلهوكيل متقاعد9493261918

15000بشار محمد محمود طوالبهوكيل متقاعد9494261936

15000علي سليم جدعان الجنيديوكيل متقاعد9495261944

15000جمال عبده سليمان خرفانوكيل متقاعد9496261968

15000مخلد محمود حامد عساودهوكيل متقاعد9497262011

15000ماجد علي سالم البيادرهوكيل متقاعد9498262017

15000ايمن علي الحمد الرشدانوكيل متقاعد9499262018

15000عصام عبد النور محمدوكيل متقاعد9500262020

15000حابس محمد بديوي ابو دلووكيل متقاعد9501262024

15000خالد محمود فالح الحياراتوكيل متقاعد9502262045

15000جازي مبارك عبدهللا عالوينوكيل متقاعد9503262046

15000فواز نايف مجحم الماضيوكيل متقاعد9504262056

15000جمال ناصر علي الشرعهوكيل متقاعد9505262067

15000احمد احمود عيسى الطراونهوكيل متقاعد9506262083

15000خالد محمد راشد الدعجهوكيل متقاعد9507262090

15000بسام حمدو عبدهللا المعايطهوكيل متقاعد9508262129

15000محمد سالم يوسف الحاللمهوكيل متقاعد9509262137

15000محمود حسين يعقوب الخوالدهوكيل متقاعد9510262140

15000سالم محمد احمد الرفوعوكيل متقاعد9511262164

15000يوسف حمد عقله الشوابكهوكيل متقاعد9512262165

15000طالب خلف الفي النعيموكيل متقاعد9513262187

15000ابراهيم احمد نزال القضاهوكيل متقاعد9514262195

15000محمد ابراهيم يونس الهزايمهوكيل متقاعد9515262214

15000سطام خالد جميل الذنيباتوكيل متقاعد9516262255

15000مروان محمد بركات االقواقزهوكيل متقاعد9517262267

15000وائل ظاهر علي البطاينهوكيل متقاعد9518262273

15000شوكت صالح احمد جراداتوكيل متقاعد9519262285

15000عبدهللا محمد الخريوشوكيل متقاعد9520262314

15000زياد صالح بركات الشمايلهوكيل متقاعد9521262321

15000حاكم يوسف ابراهيم الحاللمهوكيل متقاعد9522262361

15000وصفي عارف عبدالنبي ابو صنوبروكيل متقاعد9523262375

15000عماد عبدالقادر حمد الخاليلهوكيل متقاعد9524262377

15000عطيه طايع عبد المعايطهوكيل متقاعد9525262388

15000علي حمد محمد المواجدهوكيل متقاعد9526262395

15000فوزي احمد حمود بعيراتوكيل متقاعد9527262396

15000زيد محمد خدام ابوحجيلهوكيل متقاعد9528262416

15000يوسف عبد الهادي خلف اللصاصمهوكيل متقاعد9529262426

15000فيصل عبد سالمه الكساسبهوكيل متقاعد9530262428

15000سامي احمد عبدالرحمن بني مفرجوكيل متقاعد9531262431

15000ايمن ابراهيم طلب ابو معاليوكيل متقاعد9532262443



15000احمد رضا عايد الخاليلهوكيل متقاعد9533262446

15000موسى احمدمحمد الشبولوكيل متقاعد9534262477

15000جابر محمد جابر حمودهوكيل متقاعد9535262491

15000قاسم شتيان محمد الرواجفهوكيل متقاعد9536262492

15000خلف عيد عبد الهروطوكيل متقاعد9537262497

15000زياد عبدهللا محمد الفريحاتوكيل متقاعد9538262500

15000خالد عبدالرحمن موسى الحجاجوكيل متقاعد9539262517

15000اياد جبر حسن درادكهوكيل متقاعد9540262525

15000نضال محمد خالد الطيبوكيل متقاعد9541262547

15000احمد ساكت فالح المحاميدوكيل متقاعد9542262554

15000اشرف فياض جديع الفايزوكيل متقاعد9543262567

15000جمال جميل احمد الخوالدهوكيل متقاعد9544262572

15000ضيف هللا عوده محمد المشاعلهوكيل متقاعد9545262574

15000عبدهللا حمد محمد العراقدهوكيل متقاعد9546262575

15000ياسين علي سالم المحازيزوكيل متقاعد9547262580

15000خلدون عوده هللا سالم العساسفهوكيل متقاعد9548262591

15000ممدوح محمود حسن المزايدهوكيل متقاعد9549262592

15000علي عبدالكريم عبدالرحيم الحجوجوكيل متقاعد9550262594

15000ايوب علي صالح عبدالرحمنوكيل متقاعد9551262600

15000محمد احمد عبداللطيف طبيشاتوكيل متقاعد9552262601

15000محمد نايف محمد فواعيروكيل متقاعد9553262613

15000محمود قاسم محمد جراداتوكيل متقاعد9554262614

15000فايز علي عبدالكريم الغدايرهوكيل متقاعد9555262650

15000رسمي علي عيد الخوالدهوكيل متقاعد9556262655

15000زياد محمود محمد الشمايلهوكيل متقاعد9557262683

15000سالم حسين سالم محامدهوكيل متقاعد9558262692

15000حسين عواد حسين العابدوكيل متقاعد9559262695

15000عبدهللا ابراهيم مبارك العمارينوكيل متقاعد9560262724

15000محمد يوسف محمود جوارنهوكيل متقاعد9561262726

15000فراس جميل محمد الشهابوكيل متقاعد9562262756

15000بسام ضيف هللا محميد السرحانوكيل متقاعد9563262766

15000ايمن جاسر محمد طلفاحوكيل متقاعد9564262773

15000محمود عبدالسالم عودة هللا النجيدينوكيل متقاعد9565262784

15000علي محمد فليح الزيادنهوكيل متقاعد9566262804

15000احمد حسن ذياب بني عليوكيل متقاعد9567262833

15000صالح محمود احمد النوايسهوكيل متقاعد9568262841

15000محمد علي محمد النوافلهوكيل متقاعد9569262842

15000خليل حسين محمد الشماسينوكيل متقاعد9570262852

15000علي عوض حامد عيال ذيبهوكيل متقاعد9571262853

15000عصام عبدالمهدي محمد الرحيباويوكيل متقاعد9572262855

15000عاطف علي ذيب الغنيموكيل متقاعد9573262859

15000خالد ابراهيم مصطفى الداوديهوكيل متقاعد9574262862

15000رياض عوده مطاوع الضواتوكيل متقاعد9575262864

15000سامح عقله حمد زريقاتوكيل متقاعد9576262869

15000كايد ياسين محمد االسودوكيل متقاعد9577262873



15000عواد احمد عواد خريساتوكيل متقاعد9578262899

15000مخلد سالمه حسين المصالحهوكيل متقاعد9579262903

15000تيسير محمد مصطفى عنانبهوكيل متقاعد9580262906

15000ماجد عريبان عبدهللا المراعيهوكيل متقاعد9581262908

15000عبدهللا عيد سالم المراعيهوكيل متقاعد9582262926

15000احمد علي سالمه الحويزانوكيل متقاعد9583262929

15000باسم حامد سعد الرواحنهوكيل متقاعد9584262934

15000بسام حامد سعد الرواحنهوكيل متقاعد9585262935

15000احمد ابراهيم احمد العمريوكيل متقاعد9586262960

15000احمد محمود شريف الزغولوكيل متقاعد9587262962

15000حيدر محمد عطيه المساعدهوكيل متقاعد9588262964

15000عبدهللا حسين االحمد الرشايدهوكيل متقاعد9589262970

15000عوده حمدان عبدهللا الطواهيهوكيل متقاعد9590262971

15000عبدالرحمن درويش نصار الجبههوكيل متقاعد9591262977

15000سليمان هليل سالم الصقوروكيل متقاعد9592262985

15000فواز عايد عيد المعارفهوكيل متقاعد9593262991

15000عامر يحيى زعل المطارنهوكيل متقاعد9594262994

15000شاكر مسلم حامد الفقراءوكيل متقاعد9595262995

15000احمد علي عبدهللا بني فوازوكيل متقاعد9596263001

15000صالح خليل جويعد السبوعوكيل متقاعد9597263010

15000محمود سعيد مفضي الشيوخوكيل متقاعد9598263022

15000عاطف علي عبدالكريموكيل متقاعد9599263034

15000عطاهللا فراج سالم الجهالينوكيل متقاعد9600263038

15000عبد علي محمد الشطيوكيل متقاعد9601263040

15000محمد عيد علي الجبههوكيل متقاعد9602263043

15000فراس محمود مصلح مومنيوكيل متقاعد9603263054

15000علي فالح فرحان الخضوروكيل متقاعد9604263060

15000عبدالمجيد غالب احمد الرفاعيوكيل متقاعد9605263067

15000محمود محمد موسى السالمينوكيل متقاعد9606263078

15000فايز محمد خضر العوامرهوكيل متقاعد9607263083

15000منذر محمد محمود الزغولوكيل متقاعد9608263094

15000عثمان موسى علي مصطفىوكيل متقاعد9609263101

15000صالح ضفاهلل صالح الجباويوكيل متقاعد9610263109

15000رائد مصصفى عبد الرحمن بني عيسىوكيل متقاعد9611263112

15000علي عمر مدهللا المواجدهوكيل متقاعد9612263118

15000عيد جاسر علي الشماسينوكيل متقاعد9613263124

15000محمود محمود عبدالحافظ ابوهزيموكيل متقاعد9614263130

15000صايل برجس عبطان الشخاترهوكيل متقاعد9615263134

15000يوسف محمد زعل الطراونهوكيل متقاعد9616263153

15000حمدان اسلمي مفضي الفتيناتوكيل متقاعد9617263154

15000عبد هللا عيد سمير العراقدهوكيل متقاعد9618263156

15000عمر يوسف سالمه المناصيروكيل متقاعد9619263201

15000منيب علي موسى خاليلهوكيل متقاعد9620263211

15000هيثم محمد جوهروكيل متقاعد9621263220

15000عطا جراد خليف العظاماتوكيل متقاعد9622263228



15000فارس صالح حسنوكيل متقاعد9623263252

15000واصف عرسان شحاده البراهمهوكيل متقاعد9624263264

15000محمد سعد محمد الخطيبوكيل متقاعد9625263278

15000محمد هالل مسلم الشديفاتوكيل متقاعد9626263282

15000ماهر عبدهللا محمود الدبابيهوكيل متقاعد9627263283

15000رائد محمد طحيمر الشوافعهوكيل متقاعد9628263285

15000حسين سليمان بني سعيدوكيل متقاعد9629263291

15000منصور عيد ساري المطيراتوكيل متقاعد9630263310

15000حسان سالم مصطفى خطاطبهوكيل متقاعد9631263326

15000حسني محمود محمد ابوحشيشوكيل متقاعد9632263330

15000نصر محمد عبد الحميد االبراهيموكيل متقاعد9633263348

15000بركات يوسف عبدالقادر مفرجوكيل متقاعد9634263358

15000وليد عبدهللا احمد جالبنهوكيل متقاعد9635263360

15000محمود عبد احمد الدبايبهوكيل متقاعد9636263458

15000ياسين عيسى فالح الحسايمهوكيل متقاعد9637263481

15000محمد عبدهللا سليمان خريساتوكيل متقاعد9638263484

15000خليل عوده هللا حمدان الجناديهوكيل متقاعد9639263486

15000خليل علي حسن الماضيوكيل متقاعد9640263498

15000ناصر سليمان الفالح المشاقبهوكيل متقاعد9641263502

15000عبدالهادي محمد سويبم مقداديوكيل متقاعد9642263513

15000قاسم محمد ندى بني خالدوكيل متقاعد9643263519

15000مفيد ضيف هللا خليل هليلوكيل متقاعد9644263525

15000ابراهيم محمد مصطفى مسالمهوكيل متقاعد9645263544

15000ممدوح سالم جميل المناصيروكيل متقاعد9646263546

15000اسالم محمود سالمه شطناويوكيل متقاعد9647263549

15000صياح غازي حسين السرديهوكيل متقاعد9648263607

15000فيصل عبد الرزاق محمي الدينوكيل متقاعد9649263642

15000هشام سالمه عيسى بني احمدوكيل متقاعد9650263651

15000رائد احمد صالح مهيداتوكيل متقاعد9651263668

15000رائد عطاهللا محمد المومنيوكيل متقاعد9652263701

15000تيسير محمد علي الشطيوكيل متقاعد9653263741

15000وصفي احمد فرحان بني عامروكيل متقاعد9654263750

15000عماد عبد المهدي ذيب المزايدهوكيل متقاعد9655263755

15000منذر محمود موسى جراداتوكيل متقاعد9656263758

15000خالد نايف سليم الزيوتوكيل متقاعد9657263774

15000شرحبيل سلطان غديفان الجراحوكيل متقاعد9658263782

15000راتب سالم طعيمه ابوباكيروكيل متقاعد9659263793

15000ايمن علي هالل الرويضانوكيل متقاعد9660263796

15000طارق جميل عطيوي الكساسبهوكيل متقاعد9661263808

15000موسى طه حسين بني موسىوكيل متقاعد9662263822

15000شحاده محمد مطر براهمهوكيل متقاعد9663263862

15000احمد ابراهيم فرحان بطيحهوكيل متقاعد9664263870

15000عواد عطا عيد المساعيدوكيل متقاعد9665263899

15000محمد عبدالكريم شحاده عبابنهوكيل متقاعد9666263912

15000امين محمد علي الرواشدهوكيل متقاعد9667263922



15000احمد حمدهللا حسين الرشيديوكيل متقاعد9668263939

15000محمد علي شهاب النعيميوكيل متقاعد9669263945

15000احمد فروان علي الهويملوكيل متقاعد9670263946

15000عبدهللا محمد عوده النجيدينوكيل متقاعد9671263986

15000ايمن محمد حمد المومنيوكيل متقاعد9672263987

15000نضال بدر قاسم شهابوكيل متقاعد9673264009

15000جابر حمدان مفلح السالموكيل متقاعد9674264023

15000حسني احمد مفلح المومنيوكيل متقاعد9675264029

15000عبدالجابر محمد عبدالجابر الخطيبوكيل متقاعد9676264032

15000حسن عبد النبي علي الحراحشهوكيل متقاعد9677264037

15000وصفي يوسف احمد الصماديوكيل متقاعد9678264080

15000محمد جميل عبدالحميد الخرابشهوكيل متقاعد9679264091

15000نزار عصر مسلم الذنيباتوكيل متقاعد9680264106

15000خلدون عبدالحميد محمد المومنيوكيل متقاعد9681264152

15000نضال ضيف هللا سعيد حماشاوكيل متقاعد9682264157

15000وصفي حسين شريف المومنيوكيل متقاعد9683264170

15000صالح احمد يوسف بني احمدوكيل متقاعد9684264171

15000حسن محمد عبدالرحمن العفيفوكيل متقاعد9685264177

15000نمر عطوان فارس البطوشوكيل متقاعد9686264180

15000احمد يوسف سالم الوليداتوكيل متقاعد9687264187

15000محمد عبدالمجيد عبدالرحيم الجبرهوكيل متقاعد9688264189

15000احمد خلف محمود الشرعهوكيل متقاعد9689264197

15000حسين موسى سويلم السعيديينوكيل متقاعد9690264209

15000تيسير احمد عقله الجعاروكيل متقاعد9691264213

15000علي احمد حامد المعاداتوكيل متقاعد9692264214

15000محمود عبدالعزيز محمود عبابنهوكيل متقاعد9693264217

15000فتحي عبدالرحيم علي غانموكيل متقاعد9694264218

15000خالد محمد محمود بني عبدهوكيل متقاعد9695264220

15000تيسير علي خلف الشطيوكيل متقاعد9696264221

15000ركان احمد راشد الحتاملهوكيل متقاعد9697264222

15000نواف جمعه عبدالرحيم رحاحلهوكيل متقاعد9698264224

15000مصباح سعد مفلح المعاداتوكيل متقاعد9699264228

15000ابراهيم محمد سالم الطقاطقهوكيل متقاعد9700264240

15000وصفي عبداللطيف حسن بصبوصوكيل متقاعد9701264241

15000ابراهيم فالح سالم الوليداتوكيل متقاعد9702264250

15000حربي عمر سليمان الشمايلهوكيل متقاعد9703264271

15000مهند ارشيد سالم القبيالتوكيل متقاعد9704264275

15000فواز عواد فهار السرديهوكيل متقاعد9705264280

15000صالح الدين احمد سعيد الخطيبوكيل متقاعد9706264284

15000سليمان عويض سليمان ابورضاخوكيل متقاعد9707264291

15000محمد عوده عيد الحويطاتوكيل متقاعد9708264292

15000سميح محمود عقله المدادحهوكيل متقاعد9709264294

15000حسام امين غدير الشقوروكيل متقاعد9710264298

15000محمد فالح سالم العواساوكيل متقاعد9711264299

15000مصطفى موسى مصطفى عساودهوكيل متقاعد9712264303



15000سالم اغنيم محمد الزيدانينوكيل متقاعد9713264340

15000عماد صالح محمد الشاميوكيل متقاعد9714264349

15000صالح مدهللا مسلم الفقراءوكيل متقاعد9715264355

15000علي سالمه محمد السعيديينوكيل متقاعد9716264356

15000حمدان محمد موسى اللصاصمهوكيل متقاعد9717264359

15000عطاهللا سالم علي المطيراتوكيل متقاعد9718264361

15000احمد عوده عبدهللا المراعيهوكيل متقاعد9719264365

15000امين عبد السالم ابراهيم السحمياتوكيل متقاعد9720264370

15000ضيف هللا محمد ناصر السعيديينوكيل متقاعد9721264377

15000ابراهيم محمد مصطفى ملحموكيل متقاعد9722264398

15000محمد فوزي موسى االبراهيموكيل متقاعد9723264416

15000خالد محمد محمود الرشايدهوكيل متقاعد9724264423

15000صالح عبدهللا عبيد الدالبيحوكيل متقاعد9725264456

15000محمد عادل عطوان الرباعيوكيل متقاعد9726264480

15000احمد عوده خليل الصرايرهوكيل متقاعد9727264486

15000امجد احمد فارس البيايضهوكيل متقاعد9728264490

15000رائد مشاري موسى القرعانوكيل متقاعد9729264497

15000محمد علي محمود القبالنوكيل متقاعد9730264502

15000مخلد علي مسلم الرحوم الحجاياوكيل متقاعد9731264503

15000اميل محمد ضيف هللا البدوروكيل متقاعد9732264516

15000وليد خالد فرحان عياصرهوكيل متقاعد9733264520

15000غالب عبدالرحيم سالمه مهاوشوكيل متقاعد9734264522

15000عيسى محمد حسين الورداتوكيل متقاعد9735264525

15000خضر موسى احميد الخليفاتوكيل متقاعد9736264543

15000عبدالحميد كريم محمود البيايضهوكيل متقاعد9737264547

15000عارف ريحان عقيل عليماتوكيل متقاعد9738264559

15000فواز منصور محمود الخرابشهوكيل متقاعد9739264560

15000ياسر حمد عبدالرحمن شوياتوكيل متقاعد9740264562

15000خالد احمد عياش الغنيماتوكيل متقاعد9741264563

15000محمد خالد داوود العنوزوكيل متقاعد9742264566

15000محمد حمدان عبيد العورانوكيل متقاعد9743264585

15000عبدهللا محمد موسى الروابدهوكيل متقاعد9744264587

15000هايل خليل فالح الحواتمهوكيل متقاعد9745264598

15000طالل محمود حمدان الشباطاتوكيل متقاعد9746264600

15000هايل شبلي عبدهللا الحوامدهوكيل متقاعد9747264612

15000موفق احمد عبدالقادر بني عيسىوكيل متقاعد9748264617

15000موفق رضوان محمد الشبولوكيل متقاعد9749264619

15000ابراهيم سالم مفلح المناصيروكيل متقاعد9750264625

15000محمد احمد مريحيل الخوالدهوكيل متقاعد9751264631

15000عبدهللا محمود سلمان الزيودوكيل متقاعد9752264638

15000محمود حسين سليمان الزيودوكيل متقاعد9753264641

15000محمود محمد فالح العمريوكيل متقاعد9754264643

15000نصار عبدالقادر علي الحجوجوكيل متقاعد9755264653

15000حسن محمد موسى المعايطهوكيل متقاعد9756264662

15000عمر قاسم محمد السلمانوكيل متقاعد9757264687



15000عصام قاسم محمد المومنيوكيل متقاعد9758264690

15000محمود سليمان عبدالرحيم رواشدهوكيل متقاعد9759264699

15000محمد حسن عبدالقادر النمراتوكيل متقاعد9760264727

15000ماجد زيد عبد الخالق ابوركبهوكيل متقاعد9761264731

15000حمدان حسين محمد بني فوازوكيل متقاعد9762264746

15000سامي عبدالكريم طالب الهاالتوكيل متقاعد9763264761

15000هاني مصطفى احمد العيسىوكيل متقاعد9764264765

15000محمد فيصل احمد عبيداتوكيل متقاعد9765264771

15000محمد سايمان حمدان حجبلةوكيل متقاعد9766264779

15000صالح نايف خليف شالشوكيل متقاعد9767264793

15000خليل محمد اجليل الرفوعوكيل متقاعد9768264806

15000اسامه علي عبدالحافظ ديناتوكيل متقاعد9769264811

15000وصفي محمد حسين الخرفانوكيل متقاعد9770264850

15000بالل محسن حسن ابوقديريوكيل متقاعد9771264854

15000موسى محمد عوض اليوسفوكيل متقاعد9772264856

15000غسان محمود عطيه عبدالرحيموكيل متقاعد9773264868

15000بديوي القنانوه" محمد سعيد"فراس وكيل متقاعد9774264889

15000عبدهللا سالم اسعد الفالحاتوكيل متقاعد9775264890

15000جزاع جزاع حسن السنيدوكيل متقاعد9776264891

15000ايسر احمد موسى النسوروكيل متقاعد9777264901

"وكيل متقاعد9778264904 15000عارف مصطفى عبد الدايم" محمد نور 

15000ماهر محمد فالح بني دوميوكيل متقاعد9779264923

15000فؤاد محمد عبدهللا عبابنهوكيل متقاعد9780264924

15000محمد احمد ساري الشواقفهوكيل متقاعد9781264925

15000عبدهللا علي عبدالقادر كساسبهوكيل متقاعد9782264928

15000ناصر سليمان مطلق النعانعهوكيل متقاعد9783264955

15000عبدهللا فالح خطار السبيلهوكيل متقاعد9784264973

15000رضا عبدالكريم عبدالحميد الجعافرهوكيل متقاعد9785264989

15000صالح عبدالمحسن علي الدهاموكيل متقاعد9786264997

15000ماجد عبدالكريم اسعد البكاروكيل متقاعد9787264998

15000ابراهيم عبد السيد صالح المعايطهوكيل متقاعد9788265020

15000حسين عياد عبدالنبي المجاليوكيل متقاعد9789265032

15000علي عبدالحفيظ عبدهللا الزعبيوكيل متقاعد9790265041

15000زاهر محمد منصور الجنايدهوكيل متقاعد9791265138

15000ابراهيم جبر درويش البداينهوكيل متقاعد9792265151

15000محمود مفضي مناور القويسموكيل متقاعد9793265168

15000مصطفى محمود عبدالرحمن دوجانوكيل متقاعد9794265169

15000سالمه محمد ابراهيم القطيشات الخصبهوكيل متقاعد9795265170

15000علي بركات حسن كنعانوكيل متقاعد9796265172

15000عواد مبارك حسين العليوكيل متقاعد9797265196

15000وليد محمد سالم القرعانوكيل متقاعد9798265199

15000نواش عوده هللا عبيدهللا الطفيحاتوكيل متقاعد9799265218

15000خالد رزق هللا النهار الخوالدهوكيل متقاعد9800265221

15000احمد عوده حسن السحيماتوكيل متقاعد9801265226

15000تيسير عبدالدايم محمد المواجدهوكيل متقاعد9802265230



15000حسين عليان احمد الطراونهوكيل متقاعد9803265235

15000زياد هايل عبد الحميد الرشيدوكيل متقاعد9804265254

15000احمد سالمه موسي الخالديوكيل متقاعد9805265256

15000روحي انور محمد خراشقهوكيل متقاعد9806265267

15000فاروق قاسم سليم المومنيوكيل متقاعد9807265272

15000هاني مصلح نزال المشاقبهوكيل متقاعد9808265278

15000علي محمد احمد العساسلهوكيل متقاعد9809265288

15000زياد بشير احمد البيايضهوكيل متقاعد9810265292

15000رجاء عطاهللا عبد الغني المعايطهوكيل متقاعد9811265298

15000علي حسن هريس الشرفاتوكيل متقاعد9812265301

15000ايمن محمد هاني علي السموعيوكيل متقاعد9813265305

15000فراس فرحان ناصر الحجاياوكيل متقاعد9814265308

15000معتز احمد ماجد طالفحهوكيل متقاعد9815265326

15000خارز سلمان عوده البلويوكيل متقاعد9816265338

15000سالمه عبدالرحمن سالم الغويريوكيل متقاعد9817265342

15000ناصر عمر ناصر الجنايدهوكيل متقاعد9818265353

15000محمد ناصر صفوق مغايرهوكيل متقاعد9819265357

15000احمد عبدهللا محمد الطراونهوكيل متقاعد9820265368

15000احمد حسين عبدالرحمن ابوحمامهوكيل متقاعد9821265369

15000زهير محمد احمد عبدالرحمنوكيل متقاعد9822265375

15000محمد سالم احمد العريضوكيل متقاعد9823265395

15000نعيم رضوان فالح الصماديوكيل متقاعد9824265397

15000اشرف خالد محمد العظموكيل متقاعد9825265426

15000عبدهللا غديفان مفيلح المشاقبهوكيل متقاعد9826265430

15000منصور احمد السلمان القويسموكيل متقاعد9827265438

15000منصور حسن محمد النعيماتوكيل متقاعد9828265441

15000سالم فياض مفلح الجبوروكيل متقاعد9829265442

15000عبدهللا سالمه هديرس الشوابكهوكيل متقاعد9830265456

15000محمد ابراهيم احمد الزغولوكيل متقاعد9831265467

15000عاطف صالح محمود القباعيوكيل متقاعد9832265471

15000ظاهر محمود رزق هللا نوافلهوكيل متقاعد9833265508

15000فراس عيد عبدالرحمن القبيالتوكيل متقاعد9834265511

15000احمد حسن علي الناديوكيل متقاعد9835265541

15000ابراهيم علي موسى الحساسينوكيل متقاعد9836265564

15000حاتم غالب احمد بني حمدانوكيل متقاعد9837265573

15000خليف عيد عرمش البردانوكيل متقاعد9838265583

15000يونس سالم حسن قاسموكيل متقاعد9839265589

15000مشهور عبدالفتاح عطاهللا السميراتوكيل متقاعد9840265595

15000ابراهيم احمد سلمان النعانعهوكيل متقاعد9841265603

15000وائل علي حسن القرالهوكيل متقاعد9842265611

15000زهير عارف حسين بني يونسوكيل متقاعد9843265612

15000عبدهللا عبدالكريم سليم نصايرهوكيل متقاعد9844265626

15000زياد طلب عبدالعزيز الخوالدهوكيل متقاعد9845265645

15000عمر محمد المصطفى القضاهوكيل متقاعد9846265662

15000خالد علي احمد عبابنةوكيل متقاعد9847265664



15000سليمان سالم خلف الخزاعلهوكيل متقاعد9848265680

15000سالم خلف ابراهيم المعايطهوكيل متقاعد9849265695

15000محمد محمود صالح الصماديوكيل متقاعد9850265706

15000جالل محمد احمد العليوكيل متقاعد9851265716

15000مريزق عطية جازع الشرفاتوكيل متقاعد9852265724

15000محمود موسى عبدالقادر نواصرهوكيل متقاعد9853265726

15000محمد عبد الكريم عداد الفروخوكيل متقاعد9854265747

15000عبد الرحمن محمد مزعل العزاموكيل متقاعد9855265751

15000عبدالكريم عيد عواد اسميرانوكيل متقاعد9856265752

15000عمر مصطفى احمد العالونةوكيل متقاعد9857265767

15000محمد علي احمد الجوارنهوكيل متقاعد9858265770

15000عمر محمد خالد محمد السلمانوكيل متقاعد9859265782

15000محمد يوسف محمد بردويلوكيل متقاعد9860265792

15000حسن مسلم سلمان المصاروهوكيل متقاعد9861265801

15000خالد عليان صالح بالونهوكيل متقاعد9862265813

15000سمير احمد عمر الشبولوكيل متقاعد9863265845

15000بسام سليمان محمد الجبوروكيل متقاعد9864265858

15000عبدالمنعم فوزي حامد الشبولوكيل متقاعد9865265860

15000عبدالهادي ناجي فالح المحادينوكيل متقاعد9866265887

15000ابراهيم احمد يوسف محمدوكيل متقاعد9867265888

15000يوسف عبد الرحمن محمد الخراشقهوكيل متقاعد9868265900

15000رائد محمد يوسف الحميدانوكيل متقاعد9869265901

15000يحيى محمد حسن بني ياسينوكيل متقاعد9870265923

15000خالد ابراهيم فالح الروادوكيل متقاعد9871265930

15000صالح حرب سالم ابو غليونوكيل متقاعد9872265939

15000زيد مصطفى سعد النسوروكيل متقاعد9873265946

15000عبدهللا عوض خليفة بني حسنوكيل متقاعد9874265952

15000ناصر عبدهللا مطلق النجاداتوكيل متقاعد9875265996

15000ياسر طايل عبدالرحمن ابوزيدوكيل متقاعد9876265997

15000رائد عبدهللا محمد جراداتوكيل متقاعد9877266003

15000ياسر احمد عوض العبيداتوكيل متقاعد9878266004

15000علي محمد علي الصالحوكيل متقاعد9879266015

15000عطاهللا سالم حويطي السعيداتوكيل متقاعد9880266030

15000زهير احمد عبدالرزاق النسور وكيل متقاعد9881266043

15000محمود محمد عبدالكريم الخصاونهوكيل متقاعد9882266119

15000جابر عبدهللا سليم خضيراتوكيل متقاعد9883266138

15000امين سعد علي عنزهوكيل متقاعد9884266153

15000مأمون محمد نهار بني اسماعيلوكيل متقاعد9885266157

15000حافظ سالم حمود بعيراتوكيل متقاعد9886266182

15000احمد زكريا  عايد القرشيوكيل متقاعد9887266184

15000عادل عبدهللا محمد بكاروكيل متقاعد9888266191

15000عبدالسالم محمد حسين عوداتوكيل متقاعد9889266192

15000عامر محمد كمال صالح الحياصاتوكيل متقاعد9890266204

15000حسين محمد خريوش العزاموكيل متقاعد9891266237

15000زياد علي عبد الفقهاوكيل متقاعد9892266242



15000عاطف علي اسماعيل الحيصهوكيل متقاعد9893266265

15000مصلح سلمان سميحان الحويطاتوكيل متقاعد9894266293

15000يوسف محمد عوايد المشاقبهوكيل متقاعد9895266301

15000اشرف عطاهللا توهان عبيداتوكيل متقاعد9896266314

15000عطاهلل علي شتيوي الزواهرهوكيل متقاعد9897266327

15000حمدي سليمان دوجان الخمايسهوكيل متقاعد9898266333

15000سلمان اعويد المريحيل المشاقبهوكيل متقاعد9899266339

15000احمد مصطفى عبدالقادر الزقيليوكيل متقاعد9900266344

15000رائد توفيق عقله حوامدهوكيل متقاعد9901266349

15000سمير فالح دروبي المعايطهوكيل متقاعد9902266384

15000سامر نايل رومي ملكاويوكيل متقاعد9903266385

15000عبدهللا موسى خلف الشاهينوكيل متقاعد9904266400

15000محمد محمود عبدالهادي الحبابسهوكيل متقاعد9905266431

15000بسام جميل عبدالرحمن المشانكهوكيل متقاعد9906266451

15000المهدي سالم خلف الشرفاتوكيل متقاعد9907266459

15000ابراهيم سلمان محمد عطيانوكيل متقاعد9908266464

15000محمد خلف بنيه البالونهوكيل متقاعد9909266469

15000عبدالهادي مروح سالمة العظاماتوكيل متقاعد9910266494

15000عبدهللا عيد عبدهللا النعيماتوكيل متقاعد9911266506

15000زيد شحاده عيسى ابو طبنجهوكيل متقاعد9912266508

15000عماد محمود مصطفى عنانزهوكيل متقاعد9913266512

15000فيصل عيسى خلف القويدروكيل متقاعد9914266513

15000نصري عبدهللا حسن ابودلووكيل متقاعد9915266520

15000سامر احمد عبدالمهدي العموروكيل متقاعد9916266545

15000عطيه عطاهللا نوري الخمايسهوكيل متقاعد9917266559

15000خليل يوسف محمد ابوفناروكيل متقاعد9918266561

15000جعفر احمد حسن بني محمودوكيل متقاعد9919266565

15000محمد نواف موسى بني فياضوكيل متقاعد9920266568

15000طالل زايد يوسف الدواهيكوكيل متقاعد9921266570

15000محمد صالح حسين محمدوكيل متقاعد9922266577

15000محمود مصطفى محمد عناقرهوكيل متقاعد9923266581

15000محمد خلف محمد الحراحشهوكيل متقاعد9924266602

15000اسامه خميس راشد خزاعلهوكيل متقاعد9925266623

15000عمر محمد مصطفى بني محمدوكيل متقاعد9926266631

15000جاسر عوض فالح الخشانوكيل متقاعد9927266641

15000جميل احمد نوفان نوافلهوكيل متقاعد9928266664

15000محمد حسن محمد بني ياسينوكيل متقاعد9929266670

15000وجدي احمد محمد عنانبهوكيل متقاعد9930266671

15000عمر امين حسين غزالوكيل متقاعد9931266678

15000كامل خليفه ابراهيم العلوموكيل متقاعد9932266692

15000احمد محمد عقله بني عبد الغنيوكيل متقاعد9933266725

15000زايد علي موسى بني يونسوكيل متقاعد9934266728

15000حسن محمد محمود دبوسوكيل متقاعد9935266749

15000محمد موسى عبدالنبي النواصرهوكيل متقاعد9936266758

15000راكز محمد احمد الزبونوكيل متقاعد9937266776



15000حربي عبدهللا عيد مداهنهوكيل متقاعد9938266813

15000عوض سالم يوسف هريسوكيل متقاعد9939266821

15000محمد سليمان محمود ذيابوكيل متقاعد9940266839

15000وائل محمد صالح الطالفحهوكيل متقاعد9941266859

15000علي عقله محمود الشواشرهوكيل متقاعد9942266879

15000مازن نظمي احمد جديتاويوكيل متقاعد9943266884

15000فيصل محمد حسن العطيانوكيل متقاعد9944266895

15000ابراهيم مسلم تيم البديراتوكيل متقاعد9945266903

15000نعيم احمد حسين عتوموكيل متقاعد9946266905

15000عمر محمد حسين الحسينوكيل متقاعد9947266915

15000علي عواد رجا الحراحشةوكيل متقاعد9948266937

15000فتحي حسن عيد الدرايسهوكيل متقاعد9949266946

15000خليل صياح مضعان المزنهوكيل متقاعد9950266956

15000بالل احمد خالد عوداتوكيل متقاعد9951266957

15000عمر حسن سالمه البالونهوكيل متقاعد9952266958

15000حاتم فوزي سليمان القصاصوكيل متقاعد9953266960

15000محمد علي احمد مصطفىوكيل متقاعد9954266961

15000محمود سالمه مفلح العليوكيل متقاعد9955266963

15000رمضان طعمه محمد بني فوازوكيل متقاعد9956266975

15000سامي عبدالرزاق محمد الثوابيهوكيل متقاعد9957266989

15000زياد حسن ضيف هللا السميراتوكيل متقاعد9958266999

15000محمد خاضع فالح العوايدهوكيل متقاعد9959267011

15000نضال علي الشتيوي طعامنهوكيل متقاعد9960267015

15000ناجح احمد صالح الطويساتوكيل متقاعد9961267016

15000سليمان قاسم عبدهللا الرياحنهوكيل متقاعد9962267021

15000سعيد محمد عيد المصريوكيل متقاعد9963267024

15000فؤاد ابراهيم عبدالمولى جراداتوكيل متقاعد9964267042

15000احمد محمد سالم السنيدوكيل متقاعد9965267050

15000علي محمد احمد الحوامدهوكيل متقاعد9966267054

15000متعب خضر عزام الجهنيوكيل متقاعد9967267081

15000ناصر احمد محمد الطراونهوكيل متقاعد9968267082

15000حسن ابراهيم محمد الطراونهوكيل متقاعد9969267084

15000محمد يوسف سالم الرفايعهوكيل متقاعد9970267100

15000فايز اضوديحي مقبل النعانعهوكيل متقاعد9971267101

15000مراد كمال علي المحادينوكيل متقاعد9972267114

15000اسامه علي طالب الصغيروكيل متقاعد9973267115

15000عبود احمد محمد بني بكروكيل متقاعد9974267121

15000عيد دميثان عبدهللا المراعيهوكيل متقاعد9975267130

15000بكر ذياب احمد القطامينوكيل متقاعد9976267155

15000زاهر زعل محمد القطامينوكيل متقاعد9977267160

15000محمد عبدهللا محمد اللبنوكيل متقاعد9978267165

15000عماد محمد محمود عبابنةوكيل متقاعد9979267175

15000احمد عيد احمد السكارنهوكيل متقاعد9980267202

15000يوسف محمد سالم الظهيراتوكيل متقاعد9981267206

15000عبدهللا هالل صياد العظاماتوكيل متقاعد9982267238



15000عبدالكريم علي احمد الحمدوكيل متقاعد9983267249

15000ركان خلف عوض الخالديوكيل متقاعد9984267250

15000نزيه موسى سليم نصايرهوكيل متقاعد9985267275

15000سالم محمد موسى الصرايرهوكيل متقاعد9986267282

15000محمد عواد الكريم الحسينوكيل متقاعد9987267284

15000خالد ياسر سالمه االغواتوكيل متقاعد9988267285

15000طالل محمد احمد المحمدوكيل متقاعد9989267297

15000اسماعيل حمدان علي اجبرهوكيل متقاعد9990267302

15000فراس وادي محمد عالونهوكيل متقاعد9991267308

15000عمر عدنان محمود ياسينوكيل متقاعد9992267324

15000صالح ابراهيم العبد الموسىوكيل متقاعد9993267330

15000حازم علي عبدهللا القعقاعوكيل متقاعد9994267346

15000موسى احمد ياسين الزواهرهوكيل متقاعد9995267351

15000محمدخير ابراهيم احمد الرحيلوكيل متقاعد9996267356

15000اسامه موسى جعفر الطراونهوكيل متقاعد9997267401

15000عامر حسن المحمود الجباليوكيل متقاعد9998267408

15000محمد احمد محمد اعيدهوكيل متقاعد9999267413

15000ضيف هللا طعمه عوده هللا الحراحشهوكيل متقاعد10000267428

15000صالح محمد عبد الخزاعلةوكيل متقاعد10001267438

15000فاروق محمد احمد حسبانوكيل متقاعد10002267462

15000عبدالكريم خلف يوسف بني خالدوكيل متقاعد10003267466

15000حمود خليف سليمان البالونهوكيل متقاعد10004267474

15000احمد صالح محمدالكيالنيوكيل متقاعد10005267478

15000عبد الكريم محمد مسلم البطوشوكيل متقاعد10006267479

15000هايل زيد ابراهيم عيال سلمانوكيل متقاعد10007267487

15000عبدالهادي سلمان سليم ابوراجوحوكيل متقاعد10008267499

15000ابراهيم خليف سلمان المشاعلهوكيل متقاعد10009267501

15000نايف موسى مبارك القرارعهوكيل متقاعد10010267561

15000عاطف محمود احمد العقيليوكيل متقاعد10011267567

15000نوري الياسين" محمدرضا"جابر وكيل متقاعد10012267570

15000راجي سليمان ابراهيم موسىوكيل متقاعد10013267588

15000ابراهيم احمد عبدالكريم الزيدانينوكيل متقاعد10014267589

15000فوزي حمد رحال الرواشدهوكيل متقاعد10015267596

15000فارس ناصر خليف القبالنوكيل متقاعد10016267638

15000فواز ضافي ضيف هللا الشرعهوكيل متقاعد10017267663

15000نضال عبدالرحمن محمد خشاشنهوكيل متقاعد10018267667

15000اسامه محمد عبدالحليم الصماديوكيل متقاعد10019267669

15000مثقال راضي فرحان بدروكيل متقاعد10020267676

15000نواف سالم عوده عقاربهوكيل متقاعد10021267685

15000عماد حمد موسى هواريوكيل متقاعد10022267687

15000نصر حسن مسعد الخزاعلهوكيل متقاعد10023267688

15000صالح خلف الصالح الدياتوكيل متقاعد10024267689

15000عبدهللا احمد عبدربه االغواتوكيل متقاعد10025267692

15000محمد احمد محمد الحسنوكيل متقاعد10026267702

15000فهد محمود محمد خليلوكيل متقاعد10027267709



15000جمال عقله االحمد الزريقاتوكيل متقاعد10028267722

15000علي محمود سمور عيال سلمانوكيل متقاعد10029267736

15000محمد محمود حمدان ابو ملحموكيل متقاعد10030267741

15000وصفى محمد شنوان السرحانوكيل متقاعد10031267750

15000غالب علي عبدالكريم الخاليلهوكيل متقاعد10032267771

15000علي عبدالكريم عبدالقادر الرشدانوكيل متقاعد10033267781

15000احمد عبدالنعيم صالح زومطوكيل متقاعد10034267782

15000عامر منعم محمد هليلوكيل متقاعد10035267802

15000خالد راجي جميل السوالقهوكيل متقاعد10036267817

15000رائد راضي ابراهيم التميميوكيل متقاعد10037267821

15000حامد احمد بركات السليحاتوكيل متقاعد10038267843

15000رائد ممدوح احمد السليحاتوكيل متقاعد10039267851

15000علي سليمان سليم مشاقبهوكيل متقاعد10040267854

15000بكر عبدهللا محمود بني سالمهوكيل متقاعد10041267859

15000احمد عوده محمد الشديفاتوكيل متقاعد10042267862

15000طايل مصلح سالم الدهامشهوكيل متقاعد10043267872

15000وائل عبدالحميد علي شقيراتوكيل متقاعد10044267876

15000سلطان انور شراري المجاليوكيل متقاعد10045267884

15000عماد ياسين محمد السبوعوكيل متقاعد10046267900

15000محمد سليمان عطوان الزيودوكيل متقاعد10047267902

15000محمد خير عوض عبدهللا بني عمروكيل متقاعد10048267917

15000غسان محمدخير ذياب ابوحمودهوكيل متقاعد10049267924

15000عياده عايد عواد العظاماتوكيل متقاعد10050267927

15000محارب مرشد حمود المساعيدوكيل متقاعد10051267932

15000عبدالرحمن عقله عبدالرحمن الزغولوكيل متقاعد10052267935

15000سفيان عادل توفيق الرواشدهوكيل متقاعد10053267947

15000محمد قاسم الفي معزيوكيل متقاعد10054267966

15000محمد علي خليل الخوالدهوكيل متقاعد10055267998

15000عيد عايد عوده المساعيدوكيل متقاعد10056268005

15000صالح احمد مفلح الزيودوكيل متقاعد10057268011

15000محمد سليمان احمد العمريوكيل متقاعد10058268032

15000محمد عبدالكريم خالد عنانبهوكيل متقاعد10059268055

15000احمد نايف محمد عنانبهوكيل متقاعد10060268057

15000ناصر مصطفى محمد بني مصطفىوكيل متقاعد10061268058

15000صالح عقيل عداد المشاقبهوكيل متقاعد10062268060

15000طارق جويعد سالم المزايدهوكيل متقاعد10063268063

15000صالح عبدهللا عبدالرالكريم الزواهرهوكيل متقاعد10064268077

15000باسم محمد عبد هللاوكيل متقاعد10065268081

15000محمود محمد بهجت يوسف البناوكيل متقاعد10066268085

15000طعمه محمد طعمه غزالهوكيل متقاعد10067268093

15000معن احمد عبدالحليم صماديوكيل متقاعد10068268116

15000طلب سليمان علي الصالحينوكيل متقاعد10069268122

15000مهاوش دخيل مطيع المجحموكيل متقاعد10070268154

15000محمود حسن عبد الرحمن ابو حشيشوكيل متقاعد10071268160

15000ايمن بهجت صالح فياضوكيل متقاعد10072268164



15000محمود مصطفى عبدالوالي قوقزهوكيل متقاعد10073268166

15000بسام محمد عواد المرشدوكيل متقاعد10074268175

15000شاكر محمد فاضل الخريباتوكيل متقاعد10075268188

15000محمد عبدهللا علي دهونوكيل متقاعد10076268202

15000سفيان محمد عوده هللا البطوشوكيل متقاعد10077268218

15000خالد احمد شحاده حداد حمدانوكيل متقاعد10078268220

15000محمد مزلوه محمد السرحانوكيل متقاعد10079268226

15000بسام رضا عميش العظاماتوكيل متقاعد10080268231

15000فيصل سالم احمد السواعيروكيل متقاعد10081268240

15000موفق عبدالمعطي محمدوكيل متقاعد10082268251

15000شاهر ابراهيم شاهر النمروكيل متقاعد10083268256

15000سامي عطيه عوده الخرشهوكيل متقاعد10084268261

15000بدر خلف احمد المراهفهوكيل متقاعد10085268266

15000مراد غالب احمد العمريينوكيل متقاعد10086268271

15000زكريا فضيان مصطفى البدوروكيل متقاعد10087268276

15000خليف عليان خلف الحيصهوكيل متقاعد10088268277

15000موسى مفلح سالم الزوغهوكيل متقاعد10089268279

15000فهد عبده عايد الدالبيحوكيل متقاعد10090268280

15000بسام محمد قبالن النصروكيل متقاعد10091268288

15000محمود سالم داود عبابنهوكيل متقاعد10092268293

15000حسين مصايح وريور السرحانوكيل متقاعد10093268294

15000حسين عثمان عبدالمهدي الطفيحاتوكيل متقاعد10094268295

15000ابراهيم مفلح احمد الشطيوكيل متقاعد10095268299

15000ماجد فالح سمر الجمعانوكيل متقاعد10096268309

15000خالد احمد زعل الزبونوكيل متقاعد10097268311

15000عبد الباسط احمد قاسموكيل متقاعد10098268317

15000اشرف محمد سالم المومنيوكيل متقاعد10099268324

15000جالل فرج فارس خوالدهوكيل متقاعد10100268325

15000سمير عبدالفتاح مفلح كنانيوكيل متقاعد10101268328

15000عوده حمود عليان الرواحنهوكيل متقاعد10102268336

15000احمد سليمان عيد المومنيوكيل متقاعد10103268360

15000فضي حسني طريخم الرياحنهوكيل متقاعد10104268366

15000ابراهيم محمد مفضي الفانموكيل متقاعد10105268380

15000وليد عوض رشيد المرازيقوكيل متقاعد10106268391

15000احمد عواد محمد الدبايبهوكيل متقاعد10107268395

15000بسام محمد زيد الذياباتوكيل متقاعد10108268396

15000عبد الكريم محمد عبد الكريم الثوابيهوكيل متقاعد10109268406

15000احمد عبود موسى الحراحشهوكيل متقاعد10110268412

15000سليم حوري راشد المومنيوكيل متقاعد10111268417

15000راتب احمد عبدهللا الخوالدهوكيل متقاعد10112268423

15000احمد عقله حسين ابو حشيشوكيل متقاعد10113268425

15000ابراهيم عبدالرحمن احمد القريشاتوكيل متقاعد10114268432

15000معاويه علي فالح الذنيباتوكيل متقاعد10115268444

15000محمد عدنان محمد محمدوكيل متقاعد10116268460

15000رائد عمر محمد عزاموكيل متقاعد10117268469



15000زاهي محمد سليمان الفقيهوكيل متقاعد10118268474

15000يوسف مصلح يوسف المصاروهوكيل متقاعد10119268475

15000ابراهيم جودي عمر محمد الساليمهوكيل متقاعد10120268485

15000محمد محمود علي بني حمدوكيل متقاعد10121268487

15000عبدهللا محمود عبدهللا ابو نصاروكيل متقاعد10122268491

15000محمد احمد عواد المعاداتوكيل متقاعد10123268494

15000هيثم محمود موسى الفقيهوكيل متقاعد10124268495

15000محمد عبدالحميد محمد فقيهوكيل متقاعد10125268520

15000زكريا حسين مثنى عبدالهاديوكيل متقاعد10126268527

15000هالل ابراهيم عوده المالحيموكيل متقاعد10127268538

15000فراس فواز سالم العزاموكيل متقاعد10128268543

15000حسين سليمان دعسان الحساسينوكيل متقاعد10129268556

15000عارف احمد علي البطوشوكيل متقاعد10130268558

15000اكرم احمد محمود براسنهوكيل متقاعد10131268570

15000رزق عبدهللا محمد البايروكيل متقاعد10132268585

15000مشعل عايش نواش قمعان الزبنوكيل متقاعد10133268589

15000حامد علي محمود المعايطهوكيل متقاعد10134268608

15000احمد دنعان مفلح الرواشدهوكيل متقاعد10135268609

15000موسى حسين صالح صبيحاتوكيل متقاعد10136268620

15000نسيم مصطفى السعيد الصماديوكيل متقاعد10137268630

15000احمد هارون موسى الخليفاتوكيل متقاعد10138268640

15000معن حميده عبدالعزيز الرواشدهوكيل متقاعد10139268644

15000عوني احمد مصطفى القريشاتوكيل متقاعد10140268656

15000علي محمود صالح الحايكوكيل متقاعد10141268660

15000حسين محمد طحيبش ابو شريعهوكيل متقاعد10142268663

15000خلف عبدالنبي ذياب الفالحوكيل متقاعد10143268667

15000نضال علي حامد الكرديوكيل متقاعد10144268682

15000عمر هوشان عبدالكريم السواعيروكيل متقاعد10145268683

15000سليمان محمود عويد الشديفاتوكيل متقاعد10146268703

15000محمود جبريل عبدربه البدوروكيل متقاعد10147268732

15000مفيد محمد سالم ربابعهوكيل متقاعد10148268734

15000علي محمد حسن ربابعهوكيل متقاعد10149268749

15000احمد سليمان احمد غانم الخليفاتوكيل متقاعد10150268751

15000عايد مشور لهمود الجبروكيل متقاعد10151268752

15000فايق محمد موسى البعيراتوكيل متقاعد10152268760

15000سامي زايد مشرف الصبيحاتوكيل متقاعد10153268772

15000محمود اسماعيل صالح الرمضانوكيل متقاعد10154268774

15000عمرفليح حمدان العليماتوكيل متقاعد10155268776

15000صالح عياده سالم الطوافشهوكيل متقاعد10156268778

15000محمود سالم احمد العبيداتوكيل متقاعد10157268779

15000محمد عواد عبدهللا العظاماتوكيل متقاعد10158268780

15000فرحان معيوف مرشد العظاماتوكيل متقاعد10159268782

15000فراس محمد احمد الخرابشهوكيل متقاعد10160268788

15000ياسين سالم عبدهللا الخلفوكيل متقاعد10161268811

15000محمود مصطفى عبدالحميد عالونهوكيل متقاعد10162268820



15000عدنان محمد سليمان الرياحنهوكيل متقاعد10163268825

15000محمد نايف راشد الشديفاتوكيل متقاعد10164268836

15000محمد حمدهللا جدوع السواعيروكيل متقاعد10165268846

15000عبدالعني محمد عبدالغني الكساسبهوكيل متقاعد10166268850

15000عوده ياسين حسن الرواشدهوكيل متقاعد10167268852

15000امجد محمود محمد الدرعاتوكيل متقاعد10168268858

15000رائد حامد سالمه النوايسهوكيل متقاعد10169268864

15000جهاد عبدهللا ونس المشاقبهوكيل متقاعد10170268867

15000عاطف علي سالم العمارينوكيل متقاعد10171268881

15000عماد عبدالحفيظ سليمان الشوفينوكيل متقاعد10172268882

15000فيصل محمود فالح عالونهوكيل متقاعد10173268892

15000محمد ابراهيم عبدالرحيم الخطيبوكيل متقاعد10174268894

15000حسام محمد موسى الرفاعيوكيل متقاعد10175268902

15000فادي علي محمد الحورانيوكيل متقاعد10176268910

15000محمد نايف محمد الدالبيحوكيل متقاعد10177268917

15000غالب قبالن سالمه العجالينوكيل متقاعد10178268926

15000مخلد منور عبدالرحمن الشوفيينوكيل متقاعد10179268932

15000سالمه عطا سليمان نواصرهوكيل متقاعد10180268937

15000احمد محمد باير الخوالدهوكيل متقاعد10181268939

15000طالب مخلد علي الدياتوكيل متقاعد10182268951

15000طالل شاكر عوض ابوقرمولوكيل متقاعد10183268953

15000محمد عقله حسن حماشاوكيل متقاعد10184268954

15000محمد عمر محمد معاليوكيل متقاعد10185268956

15000محمد احمد صالح الخضروكيل متقاعد10186268957

15000حسن سند رشارش العونوكيل متقاعد10187268977

15000محمد علي عبدالعزيز بني عمروكيل متقاعد10188268980

15000محمد سليمان عبدالكريم الشوابكهوكيل متقاعد10189268991

15000شعيب مصطفى محمد ربابعهوكيل متقاعد10190269007

15000سلطان عمر سليمان الشباطاتوكيل متقاعد10191269012

15000جميل عبد عبدهللا ابو مطروكيل متقاعد10192269016

15000رائد علي عبدالهادي غريزوكيل متقاعد10193269017

15000خالد حسن عبدهللا زقيليوكيل متقاعد10194269018

15000خالد علي بخيت رواشدهوكيل متقاعد10195269021

15000محمد عبدهللا مطير النعانعهوكيل متقاعد10196269028

15000عبدالمنعم احمد نزال الشويطروكيل متقاعد10197269035

15000حسين محمد حسن الفنديوكيل متقاعد10198269036

15000عواد علي عايد الزبونوكيل متقاعد10199269041

15000رائد صالح عليانوكيل متقاعد10200269046

15000مامون محمد عقله الزغولوكيل متقاعد10201269047

15000طلعت ادريس منيزل الشوابكهوكيل متقاعد10202269060

15000عبدالرحمن محمود محمد العفيشاتوكيل متقاعد10203269064

15000عدنان علي  محمد قريشاتوكيل متقاعد10204269076

15000خالد ياسين خالد المعايطهوكيل متقاعد10205269084

15000عيسى محمد عايش المنصوروكيل متقاعد10206269085

15000ايمن مشهور محمد دواغرهوكيل متقاعد10207269087



15000احمد محمد احمد الطوالوكيل متقاعد10208269091

15000احمد سالم سليمان القرعانوكيل متقاعد10209269092

15000راتب حسين مفلح الحمادوكيل متقاعد10210269101

15000ياسين علي حسين بني ياسينوكيل متقاعد10211269103

15000مفلح سليمان عبدالرحمن عفايفهوكيل متقاعد10212269107

15000امين علي ذيب الشرمانوكيل متقاعد10213269108

15000احمدعيسى محمد المقبلوكيل متقاعد10214269109

15000ياسر مفضي مسلم العفيشاتوكيل متقاعد10215269112

15000نصر احمد السلمان القويسموكيل متقاعد10216269118

15000زياد محمد مرزوقوكيل متقاعد10217269123

15000نايل منادي سالم الشرفاتوكيل متقاعد10218269135

15000حيدر عبدالكريم حسن الشديفاتوكيل متقاعد10219269141

15000شفيق سليمان محمد النجاداتوكيل متقاعد10220269144

15000محمد احمد راشد عليماتوكيل متقاعد10221269145

15000فايز نايف محمود الشديفاتوكيل متقاعد10222269147

15000سميح حمد خلف الخلفوكيل متقاعد10223269153

15000زياد شحاده احمد عمايرهوكيل متقاعد10224269155

15000ايمن خليل عبدهللا المسيعدينوكيل متقاعد10225269165

15000محمد احمد سليمان الخاليلهوكيل متقاعد10226269177

15000حمود عقله مطر سرحانوكيل متقاعد10227269221

15000عمر محمد خليفه القعدان بني صخروكيل متقاعد10228269223

15000سرحان مرشد حمد المحمدوكيل متقاعد10229269224

15000عاطف احمد سليمان الخنازرهوكيل متقاعد10230269242

15000سفيان يوسف محمد المصاروهوكيل متقاعد10231269248

15000احمد حسين طحيمر الحراحشهوكيل متقاعد10232269249

15000محمد صالح سليمان الحساميهوكيل متقاعد10233269250

15000حابس عبدالحميد يوسف سليمانوكيل متقاعد10234269256

15000خالد محمد علي محامدهوكيل متقاعد10235269265

15000عمران علي فالح المومنيوكيل متقاعد10236269276

15000فراس سالم عقلة بني عليوكيل متقاعد10237269286

15000علي احمد علي الصماديوكيل متقاعد10238269297

15000صالح سليمان عبد مشاقبةوكيل متقاعد10239269303

15000مروان حسين نايف فريحاتوكيل متقاعد10240269305

15000عادل مفلح علي القضاهوكيل متقاعد10241269306

15000خالد عليان مقبل الزيودوكيل متقاعد10242269311

15000سالم عوده هللا مريحل الخصبهوكيل متقاعد10243269322

15000مدهللا سالم عقله المراعيهوكيل متقاعد10244269323

15000عبدهللا ابراهيم مسلم العفيشاتوكيل متقاعد10245269324

15000محمد حسني نايف فريحاتوكيل متقاعد10246269331

15000مخلد خليف مفلح الحثولوكيل متقاعد10247269341

15000ايمن فرج رداد مشاقبهوكيل متقاعد10248269355

15000علي سليمان عليان المحمودوكيل متقاعد10249269360

15000يحيى ناصر علي الزيودوكيل متقاعد10250269366

15000راضي علي احمد سمارهوكيل متقاعد10251269378

15000حمزه مصطفى عبدالرحيم زعاريروكيل متقاعد10252269379



15000قاسم محمد احمد قواسمهوكيل متقاعد10253269388

15000عليان زايد مصلح الشرفاتوكيل متقاعد10254269391

15000علي محمد احمد قواسمهوكيل متقاعد10255269392

15000جمال احمد نزال الحمدونوكيل متقاعد10256269422

15000محمد عبدهللا موسى المشاعلهوكيل متقاعد10257269432

15000احمد سليمان احمد المومنيوكيل متقاعد10258269437

15000جمعه سليمان محمد السعيد يينوكيل متقاعد10259269440

15000احمد عبدالقادر سليمان البياضيوكيل متقاعد10260269458

15000راضي حمد فليح الريضوكيل متقاعد10261269463

15000حسن محمد عزبي العنانزهوكيل متقاعد10262269468

15000سالم محمد سالمه السعيديينوكيل متقاعد10263269472

15000محمد محمود يوسف عبيداتوكيل متقاعد10264269473

15000احمد سليمان احمد الزومطوكيل متقاعد10265269509

15000هاني خلف سلمان مشاقبهوكيل متقاعد10266269518

15000ناصر فارس علي السرحانوكيل متقاعد10267269524

15000بسام حسن محمد الدهونوكيل متقاعد10268269525

15000تيمور عبدالحميد عبدالرحمن العفيشاتوكيل متقاعد10269269526

15000قاسم علي فواز السالمهوكيل متقاعد10270269534

15000ياسر عبدالكريم عبدالرحيم الحجوجوكيل متقاعد10271269538

15000ياسر صبحي سليمان الرواحنهوكيل متقاعد10272269542

15000سفيان علي احمد شقيراتوكيل متقاعد10273269569

15000خالد احمد شحاده الشرمانوكيل متقاعد10274269590

15000عبدهللا راجي سليمان الضرابعهوكيل متقاعد10275269594

15000سالم عوده علي العظاماتوكيل متقاعد10276269601

15000عوض حسين علي بني صخروكيل متقاعد10277269648

15000خالد محمد احمد بني عيسىوكيل متقاعد10278269688

15000يوسف محمد فرحان المومنيوكيل متقاعد10279269714

15000عماد منصور اسماعيل مهيداتوكيل متقاعد10280269716

15000تحسين حمود عبدالمحسنوكيل متقاعد10281269721

15000بالل عقله حماد العبيساتوكيل متقاعد10282269724

15000وائل مزعل فريح المعايطهوكيل متقاعد10283269737

15000شلبي محمد حسين االحمدوكيل متقاعد10284269744

15000خالد احمد سالمه الخلفوكيل متقاعد10285269757

15000اياد محمد حمدان القضاهوكيل متقاعد10286269771

15000عماد فيصل جميل المومنيوكيل متقاعد10287269772

15000عبدهللا خضر حالول بني خالدوكيل متقاعد10288269773

15000قاسم محمد محمود هاديوكيل متقاعد10289269781

15000مفيد مناور حسن العواملةوكيل متقاعد10290269812

15000طالل محمد ممدوح الشملولوكيل متقاعد10291269818

15000عبدهللا محمد علي الوخيانوكيل متقاعد10292269833

15000عبداالله عمر مفلح القرعانوكيل متقاعد10293269853

15000سالمه يوسف حامد المرعيوكيل متقاعد10294269863

15000نايل ناصر علي ربابعهوكيل متقاعد10295269896

15000جهاد عبدهللا محمود ملكاويوكيل متقاعد10296269906

15000محمد غصاب عبدالفتاح العبدربهوكيل متقاعد10297269908



15000محمد عبدالحليم حسن الرواشدهوكيل متقاعد10298269960

15000عبدالرحمن علي محمد النمراويوكيل متقاعد10299270258

15000مخلد محمد سليمان الياصجينوكيل متقاعد10300270292

15000مفلح عوض خلف السرحانوكيل متقاعد10301270296

15000صالح احمد عبدالرحمن الشرمانوكيل متقاعد10302270302

15000ايمن فواز رزق جنايدهوكيل متقاعد10303270317

15000يوسف محمد احمد الحياصاتوكيل متقاعد10304270321

15000جهاد راجي عواد الكعابنهوكيل متقاعد10305270346

15000عماد علي عقله الحياصاتوكيل متقاعد10306270351

15000احمد فالح احمد الزيودوكيل متقاعد10307270358

15000محمد نايف حمدان عليماتوكيل متقاعد10308270364

15000ماهر عامر دخل هللا الحراسيسوكيل متقاعد10309270370

15000هايل محمد خلف الروميوكيل متقاعد10310270380

15000عبدهللا عبدالكريم حسين الجراحوكيل متقاعد10311270382

15000محمد احمد حسين عبيداتوكيل متقاعد10312270384

15000خالد عوض محمد المواسيوكيل متقاعد10313270389

15000موفق عبدهللا عبدالرحيم الزعبيوكيل متقاعد10314270403

15000وليد احمد محمد ابو رمانوكيل متقاعد10315270412

15000زيد سليم ابراهيم عياصرهوكيل متقاعد10316270426

15000جهاد علي خلف الكعابنهوكيل متقاعد10317270432

15000رياض حسين ابراهيم الزغولوكيل متقاعد10318270455

15000خلف سالم جادهللا الحالحلهوكيل متقاعد10319270470

15000عماد سالم جريد الهاللوكيل متقاعد10320270472

15000محمد عوض فهد السرحانوكيل متقاعد10321270473

15000راضي صالح بخيت العرجانوكيل متقاعد10322270480

15000فراس علي عبدالفالح بني هانيوكيل متقاعد10323270482

15000عماد عبدالحميد الحم المراهفهوكيل متقاعد10324270506

15000خلدون محمود محمد الشلقانوكيل متقاعد10325270534

15000خالد عيد سليم ابوعويضهوكيل متقاعد10326270541

15000يوسف عيسى سهو الزيودوكيل متقاعد10327270567

15000علي محمد عطا العطيويوكيل متقاعد10328270574

15000اسامه زيد خالد الطعانيوكيل متقاعد10329270579

15000جالل جمعة عطية طالقوكيل متقاعد10330270580

15000ماهر احمد محمد اللطايفهوكيل متقاعد10331270583

15000"العونات السعيديين"ابراهيم علي سالم وكيل متقاعد10332270598

15000ماجد عايد عوض العالونهوكيل متقاعد10333270606

15000عبداللطيف محمود عبداللطيف عليماتوكيل متقاعد10334270616

15000رائد عبدهللا يوسف مقابلهوكيل متقاعد10335270617

15000خالد صالح سالم بني عثمانوكيل متقاعد10336270633

15000محمد غازي عواد الشلولوكيل متقاعد10337270636

15000عالءالدين محمد مصطفى بني عطاوكيل متقاعد10338270637

15000محمد احمد محمد الجراحوكيل متقاعد10339270643

15000ذياب محمود احمد الشبولوكيل متقاعد10340270650

15000باسل نواف محمود هناندهوكيل متقاعد10341270659

15000صالح محمد سليمان السواخنهوكيل متقاعد10342270687



15000سالم عبد علي الفقهاوكيل متقاعد10343270696

15000شاكر زيد رضوان الرفاعيوكيل متقاعد10344270697

15000هاشم مضحي عبدربه الكفاوينوكيل متقاعد10345270700

15000حسين عرسان كايد الحرادنهوكيل متقاعد10346270706

15000سلمان سعيد فليح المنصوروكيل متقاعد10347270714

15000عبدهللا عيسى قاسم الهيطليوكيل متقاعد10348270732

15000خالد يحيى ابراهيم يعاقبهوكيل متقاعد10349270752

15000زايد احمد خلف الخوالدهوكيل متقاعد10350270776

15000كامل عوض حسين النشويهوكيل متقاعد10351270779

15000خالد محمد نعيم العسوليوكيل متقاعد10352270782

15000سالم محمد سالم الثوابيهوكيل متقاعد10353270838

15000ابراهيم ناصر سليم المعابرهوكيل متقاعد10354270840

15000يونس محمود عباس المهيراتوكيل متقاعد10355270847

15000عمر علي يوسف فقيهوكيل متقاعد10356270848

15000جميل محمد علي عيال سلمانوكيل متقاعد10357270859

15000خالد ابراهيم عبداللطيف الثوابيهوكيل متقاعد10358270861

15000محمد شاهر بركات فقيهوكيل متقاعد10359270896

15000عايد علي عبدهللا عودهوكيل متقاعد10360270901

15000وليد عارف محمد عبيداتوكيل متقاعد10361270910

15000اسماعيل عقله عايد الزغيالت العمرووكيل متقاعد10362270923

15000ايوب شهاب عبدالعزيز الشخانبهوكيل متقاعد10363270943

15000سلطان حصيني مصلح سرحانوكيل متقاعد10364270956

15000فواز عبد الكريم عبد هللا الجماعينوكيل متقاعد10365270958

15000احمد محمود طلب الجيوسيوكيل متقاعد10366270965

15000هاني يوسف راشد المشاقبهوكيل متقاعد10367270972

15000فراس محمود حامد الصوالحهوكيل متقاعد10368270994

15000احمد جليل ا السود المجحموكيل متقاعد10369271003

15000محمد حسين علي مفلحوكيل متقاعد10370271012

15000حسن محمد صالح الجازيوكيل متقاعد10371271024

15000احمد محمد علي العساودهوكيل متقاعد10372271062

15000غالب احمد محمد البطاحوكيل متقاعد10373271065

15000جهاد محمد احمد القيسيوكيل متقاعد10374271066

15000احمد حسين علي ربابعهوكيل متقاعد10375271069

15000مروان محمود طالب عليماتوكيل متقاعد10376271071

15000فتحي عزات فتح هللا النابلسىوكيل متقاعد10377271087

15000سعود حسين هالل المساعيدوكيل متقاعد10378271093

15000رافع شتيوي محمد الشرفاتوكيل متقاعد10379271112

15000زايد عطيه احمد بني عامروكيل متقاعد10380271116

15000نظمي محمود عبدهللا الخطيبوكيل متقاعد10381271124

15000وليد سالم يعقوب المصالحهوكيل متقاعد10382271125

15000احمد صالح احمد التميميوكيل متقاعد10383271128

15000اسامه سليمان خلف الرياحنهوكيل متقاعد10384271140

15000خلف عبيد راضي حراحشهوكيل متقاعد10385271144

15000مصطفى احمد مصطفى بني طهوكيل متقاعد10386271148

15000نايف طالب فهد العودهوكيل متقاعد10387271149



15000خلف داهوك ناصر المزاودهوكيل متقاعد10388271178

15000محمد احمد علي قواقزهوكيل متقاعد10389271217

15000مصطفى احمد محمد سباعيوكيل متقاعد10390271234

15000باسم حسين سالم الرياحنهوكيل متقاعد10391271242

15000نمر سالمه عبد محمدوكيل متقاعد10392271279

15000علي حسين طالب الثوابيهوكيل متقاعد10393271305

15000محمد سالم نايف رمضانوكيل متقاعد10394271310

15000جهاد سالمه صالح الشباطاتوكيل متقاعد10395271321

15000نايف عبدالعزيز مسلم الربطهوكيل متقاعد10396271340

15000عمر يوسف عقيل العبادهوكيل متقاعد10397271342

15000عوده عواد عوده المساعيدوكيل متقاعد10398271354

15000شوكت راتب حسن بني عيسىوكيل متقاعد10399271358

15000عيسى نايف طعمه الخليفاتوكيل متقاعد10400271370

15000عبدهللا رفيفان علي العباديوكيل متقاعد10401271371

15000مشهور ضيف هللا جبر السيوفوكيل متقاعد10402271385

15000مروان عبدالرحمن عقله طراونهوكيل متقاعد10403271386

15000سالم سالم محمد بني ملحموكيل متقاعد10404271412

15000باسل خالد محمود المساعفهوكيل متقاعد10405271424

15000ناجح حماد سويلم اللصاصمهوكيل متقاعد10406271448

15000عبدالمهدي حسين محمد مروانوكيل متقاعد10407271456

15000خالد علي احمد العمايرهوكيل متقاعد10408271459

15000طارق جنيد محمد المومنيوكيل متقاعد10409271469

15000سامي ضيف هللا سعد دويريوكيل متقاعد10410271477

15000امجد عبدهللا عيد الخوالدهوكيل متقاعد10411271484

15000محمد قاسم حسين محمدوكيل متقاعد10412271500

15000احمد سليمان احمد الزيودوكيل متقاعد10413271508

15000عاطف عبدالكريم شنوان البكاروكيل متقاعد10414271509

15000خالد محمود احمد القرعانوكيل متقاعد10415271513

15000عصام احمد قاسم قبالنوكيل متقاعد10416271520

15000محمد شمسي محمد الصالحوكيل متقاعد10417271524

15000عبدهللا خليف محمد السرحانوكيل متقاعد10418271528

15000بهاء يوسف محمد الشمايلهوكيل متقاعد10419271539

15000بال كامل عبدالحميد شموطوكيل متقاعد10420271542

15000محمد احمد كايدوكيل متقاعد10421271543

15000حمد دخل هللا سليمان الدالبيحوكيل متقاعد10422271585

15000سهيل خالد سليمان الشقاقحهوكيل متقاعد10423271605

15000سلمان محمد السلمان الجوابرهوكيل متقاعد10424271612

15000جهاد محمد مصطفى خطاطبةوكيل متقاعد10425271629

15000احمد مصطفى عبدهللا الجراحوكيل متقاعد10426271634

15000غالب مجلي عطاهللا المعايطهوكيل متقاعد10427271643

15000زيد عوض فندي الزبونوكيل متقاعد10428271665

15000احمد مفلح عبدهللا المهيراتوكيل متقاعد10429271680

15000عالء الدين احمد حسين جراداتوكيل متقاعد10430271682

15000عواد فالح خلف خليفوكيل متقاعد10431271700

15000هاشم عوده مفلح الرواشدهوكيل متقاعد10432271706



15000فراس عيسى صالح السالماتوكيل متقاعد10433271715

15000شوقي ابراهيم حمدان الدعوموكيل متقاعد10434271721

15000امجد محمد عبد هللاوكيل متقاعد10435271727

15000محمد مصطفى صالح جراداتوكيل متقاعد10436271732

15000فرحان عبدهللا محمد الملوحوكيل متقاعد10437271734

15000سالم عوده عواد السعيديينوكيل متقاعد10438271741

15000ماهر موسى محمود القعدانوكيل متقاعد10439271746

15000حازم فهد راشد الحمودوكيل متقاعد10440271759

15000عامر علي عبدالمهدي عبيدوكيل متقاعد10441271788

15000احمد حسن عداد السرحانوكيل متقاعد10442271789

15000رافت ابراهيم سالم الغزووكيل متقاعد10443271805

15000رياض محمد سالم الغزووكيل متقاعد10444271806

15000قاسم ذياب سودي المساعيدوكيل متقاعد10445271809

15000فريد محمد عبدالرحمن الزعبيوكيل متقاعد10446271830

15000عبدالمجيد موسى علي الشبولوكيل متقاعد10447271841

15000نواف صالح حامد الشديفاتوكيل متقاعد10448271842

15000مهند محمد حسن قاقيشوكيل متقاعد10449271843

15000ابراهيم احمد بدري الشبولوكيل متقاعد10450271867

15000ياسر خليف سالم الخوالدهوكيل متقاعد10451271869

15000رزق محمد شحاده ابراهيموكيل متقاعد10452271885

15000نعمان احمد محمد ربابعهوكيل متقاعد10453271916

15000نصرهللا محسن عجاج المشاقبهوكيل متقاعد10454271925

15000احمد غالب عبدالعزيز الخوالدهوكيل متقاعد10455271934

15000علي عبدهللا محمد الخطيبوكيل متقاعد10456271966

15000احمد ايوب صالح الطراونهوكيل متقاعد10457271970

15000احمد محمد الباير بني يونسوكيل متقاعد10458271989

15000عبدهللا خلف يحيى البريصوكيل متقاعد10459272003

15000جمال حسن فالح الرواجبهوكيل متقاعد10460272008

15000وليد يوسف احمد عديالتوكيل متقاعد10461272014

15000عماد محمد فرحان عبيداتوكيل متقاعد10462272021

15000ناجي سالم صياح الجبههوكيل متقاعد10463272028

15000عزات احمد علي غزووكيل متقاعد10464272031

15000فايز عبد هللا عابد الخوالدهوكيل متقاعد10465272049

15000امجد سليمان ساري العليماتوكيل متقاعد10466272053

15000عرفات محمد خلف الروميوكيل متقاعد10467272110

15000احمد ابراهيم عيسى العزاموكيل متقاعد10468272111

15000شوكات طه حامد الكفاوينوكيل متقاعد10469272140

15000سعيد غالب احمد الوزنيوكيل متقاعد10470272152

15000عمر عبدالكريم محمد الفقيهوكيل متقاعد10471272160

15000نايل عايد فالح الحجاجوكيل متقاعد10472272164

15000محمد مصطفى ابراهيم المومنيوكيل متقاعد10473272189

15000عمر سليمان ابراهيم المومنيوكيل متقاعد10474272191

15000حازم خالد سليم ابو زيدوكيل متقاعد10475272192

15000ياسر حامد صالح المصريوكيل متقاعد10476272198

15000محمد حماد محمد الخوالدهوكيل متقاعد10477272205



15000ينال يوسف صالح الشديفاتوكيل متقاعد10478272212

15000محمد عبدالكريم حسن بني دوميوكيل متقاعد10479272245

15000نواف عيسى سعود العبيداتوكيل متقاعد10480272249

15000عبدالفتاح علي سودي الجديتاويوكيل متقاعد10481272255

15000خلف جمعان نزال العيسىوكيل متقاعد10482272258

15000محمود عبدالقادر مفلح  المومنيوكيل متقاعد10483272259

15000اسماعيل عقله طايل الشيابوكيل متقاعد10484272273

15000عفيف محمد سليم المحمودوكيل متقاعد10485272287

15000عامر خالد محمد الطراونهوكيل متقاعد10486272309

15000نضال رشيد محمد دواغرهوكيل متقاعد10487272335

15000خضر علي رزق هللا نوافلةوكيل متقاعد10488272367

15000عبدالرحيم محارب بشير اللصاصمهوكيل متقاعد10489272368

15000علي ابراهيم احمد العمروكيل متقاعد10490272371

15000وليد علي محمد الدويريوكيل متقاعد10491272418

15000مروان بركات احمد الرواشدهوكيل متقاعد10492272421

15000عمر صالح حسين عواودهوكيل متقاعد10493272423

15000جمال عبدالرحمن حسين العواملهوكيل متقاعد10494272462

15000وليد حسين محمد الحمودوكيل متقاعد10495272467

15000محمد سالمه مفضي اللبابدهوكيل متقاعد10496272509

15000عبدهللا محمد صالح العقرياويوكيل متقاعد10497272518

15000خالد خلف عبدالمحسن الخاليلهوكيل متقاعد10498272522

15000شاكر موسى مفلح الصرايرهوكيل متقاعد10499272537

15000منذر سالم منصور عبيداتوكيل متقاعد10500272570

15000نعيم احمد سليمان دخل هللاوكيل متقاعد10501272605

15000ابراهيم احمد حرب المحاميدوكيل متقاعد10502272657

15000محمد خير احمد محمد رفاعيوكيل متقاعد10503272671

15000هاني عطا سليمان النافعوكيل متقاعد10504272694

15000مهند محمد سليم العزاموكيل متقاعد10505272696

15000زيد عبدالكريم عبدالقادر قبالنوكيل متقاعد10506272714

15000مراد محمد عمير الرواشدهوكيل متقاعد10507272723

15000رشاد محمد ذايق النمراتوكيل متقاعد10508272739

15000نصر محمد ذياب اديسوكيل متقاعد10509272746

15000عبدالرحيم محمد عايد الوليداتوكيل متقاعد10510272755

15000انور سلمان عايد الهالالتوكيل متقاعد10511272769

15000سالمه زعل مصطفى العونهوكيل متقاعد10512272790

15000محمد فرحان محمود الطراونهوكيل متقاعد10513272797

15000حازم ابراهيم عبدالرحمن العرودوكيل متقاعد10514272810

15000احمد سالمه فليح الشوابكهوكيل متقاعد10515272814

15000عاطف عطا طحيمر السرديهوكيل متقاعد10516272820

15000نعمه هللا احمد محمد العواملهوكيل متقاعد10517272847

15000عارف عوده عوض بني خالدوكيل متقاعد10518272856

15000عدنان محمد سالم الزعبيوكيل متقاعد10519272860

15000حسن احمد محمد العفيفوكيل متقاعد10520272863

15000احمد سليمان هليل الخوالدهوكيل متقاعد10521272901

15000انور ممدوح محمد عاديوكيل متقاعد10522272928



15000حسن عزام حميدان الدغيماتوكيل متقاعد10523272937

15000احمد يوسف احمد بني دوميوكيل متقاعد10524272959

15000محمود محمد احمد الطراونهوكيل متقاعد10525272975

15000اشرف فالح سالم العبابسهوكيل متقاعد10526272990

15000محمد عبدهللا ابراهيم الديكوكيل متقاعد10527272991

15000حسن حسين احمد الراشدوكيل متقاعد10528272992

15000خالد محمد حسن ربابعهوكيل متقاعد10529273014

15000منير محمد طعمه المجادبهوكيل متقاعد10530273026

15000بالل محمد احمد عبيداتوكيل متقاعد10531273030

15000عيسى صبحي مفلح احسيانوكيل متقاعد10532273032

15000عبده محمد يوسف البشايرهوكيل متقاعد10533273033

15000صالح قاسم محمد الشبولوكيل متقاعد10534273034

15000عيد ذياب حسين حسانوكيل متقاعد10535273073

15000محمد عبدالرحمن علي العوايدهوكيل متقاعد10536273079

15000خالد علي عبدالنبي الفساطلهوكيل متقاعد10537273110

15000كمال صالح محمود نوافلهوكيل متقاعد10538273116

15000محمد مفلح عبد خشانوكيل متقاعد10539273118

15000عبدالقادر صالح عبدالقادر الحياريوكيل متقاعد10540273124

15000طايل عوده سالم الديكهوكيل متقاعد10541273125

15000مصطفى احمد محمد عليماتوكيل متقاعد10542273127

15000محمد نافع محمود بنيانوكيل متقاعد10543273128

15000خالد عبدالمجيد محمد الرواشدهوكيل متقاعد10544273129

15000امين محمد محمود الصماديوكيل متقاعد10545273175

15000رائد احمد خليل عطروزوكيل متقاعد10546273194

15000عادل مصطفى عيد الخوالدهوكيل متقاعد10547273198

15000خليل عبدالكريم سالمه الرفوعوكيل متقاعد10548273208

15000سليمان خليف سليمان الخربشهوكيل متقاعد10549273214

15000منير محمد عبدالرحمن غرايبهوكيل متقاعد10550273326

15000سليمان محمد سليم ابو الغولوكيل متقاعد10551273327

15000يوسف محمد محمود شواقفهوكيل متقاعد10552273373

15000حسين عبدهللا محمد الملوحوكيل متقاعد10553273418

15000علي امين محمد الخطاطبهوكيل متقاعد10554273421

15000صالح هالل ساري الشعاروكيل متقاعد10555273427

15000مراون عيد ثاني النخيشيشوكيل متقاعد10556273436

15000محمد عيد خالد عقاروكيل متقاعد10557273454

15000احمد محمد عطيه معابرهوكيل متقاعد10558273476

15000محمود احمد حمدان غريزوكيل متقاعد10559273494

15000نذير حمدان قاسم الحياصاتوكيل متقاعد10560273499

15000ابراهيم خليل شبلي الشبولوكيل متقاعد10561273522

15000عليوي محمد معاشى الجمعانوكيل متقاعد10562273540

15000مهند جروح ظاهر الفاعوروكيل متقاعد10563273541

15000عوض علي هليل بني خالدوكيل متقاعد10564273542

15000زياد ركاد عبيد السوالقهوكيل متقاعد10565273544

15000اسماعيل عبداللطيف عبدالرحمن الحرازنهوكيل متقاعد10566273557

15000عبدهللا نزال محمد الخمايسه الحجاياوكيل متقاعد10567273564



15000عطاهللا عوده محمد العظاماتوكيل متقاعد10568273590

15000عمر صران معيوف العنزيوكيل متقاعد10569273592

15000كمال صايل علي كراسنهوكيل متقاعد10570273595

15000هاني سليمان بخيت الحمرانوكيل متقاعد10571273601

15000حسن طحيمر خلف الزبنوكيل متقاعد10572273606

15000رائد محمد ابرهيم عبابنهوكيل متقاعد10573273619

15000مصطفى محمد كايد بني نصروكيل متقاعد10574273620

15000محمد سليمان مفلح الداودوكيل متقاعد10575273631

15000محمد احمد مصلح خطاطبهوكيل متقاعد10576273635

15000احمد محمد ابراهيم المكحلوكيل متقاعد10577273639

15000وارد خلف ذياب الفراجوكيل متقاعد10578273643

15000صبري عبدهللا محسن الطراونهوكيل متقاعد10579273648

15000احمد عبدهللا صالح عبيداتوكيل متقاعد10580273652

15000فراس صياح ابراهيم عبيداتوكيل متقاعد10581273665

15000احمد ابراهيم يوسف العوامرهوكيل متقاعد10582273666

15000حافظ حمدان معيوف البجيوكيل متقاعد10583273674

15000عادل ابراهيم حسين البريوكيل متقاعد10584273675

15000طارق جبر موسى الحسابينوكيل متقاعد10585273682

15000احمد سليم محمد البالونهوكيل متقاعد10586273723

15000هايل محمود حسن مقابلهوكيل متقاعد10587273724

15000محمد جرمان عقيل المساعيدوكيل متقاعد10588273725

15000ابراهيم سلمان احمد العريضوكيل متقاعد10589273727

15000ايمن احمد عطيه عطيهوكيل متقاعد10590273728

15000محمد احمد سليم الحميديوكيل متقاعد10591273732

15000خالد شاهين عقله الشخاترهوكيل متقاعد10592273739

15000ياسر فرج عقله الرشيدوكيل متقاعد10593273748

15000صالح احمد علي المرعيوكيل متقاعد10594273749

15000محمود موسى حسن حواريوكيل متقاعد10595273752

15000فهد سالم عيد الخوالدهوكيل متقاعد10596273753

15000اسماعيل علي جمعه العيسىوكيل متقاعد10597273754

15000هويمل عيد سلمان المالعبهوكيل متقاعد10598273757

15000موسى احمد سليمان بني فوازوكيل متقاعد10599273766

15000عواد محمد حسن المشاهرهوكيل متقاعد10600273770

15000محمدهليل عجاج الحراحشهوكيل متقاعد10601273789

15000وصفي خليف حرب الجبوروكيل متقاعد10602273796

15000وصفي احمد سليمان المحمدوكيل متقاعد10603273801

15000واثق محمود يوسف شطناويوكيل متقاعد10604273816

15000حسين احمد عبده الدرابسهوكيل متقاعد10605273842

15000عماد فايز حلمي البلبيسيوكيل متقاعد10606273858

15000خلف عبداللطيف علي السميروكيل متقاعد10607273865

15000محمد سالمه صالح الجبوروكيل متقاعد10608273866

15000سامي صباح خلف البواريدوكيل متقاعد10609273869

15000علي سالمه خلف السكارنهوكيل متقاعد10610273875

15000سالم سلمان عبدالمحسن السنيدوكيل متقاعد10611273891

15000مخلد خالد سالمه الفقهاءوكيل متقاعد10612273896



15000صالح حسن صالح الكيالنيوكيل متقاعد10613273898

15000علي محمد فارس الرشايدهوكيل متقاعد10614273905

15000محمد سليمان عبد الحياريوكيل متقاعد10615273906

15000ماهر سليمان محمد المصريوكيل متقاعد10616273910

15000شاهر عبدهللا عقاب الترتوريوكيل متقاعد10617273913

15000نضال علي عبدهللا الزعبيوكيل متقاعد10618273934

15000حسين حسن ابراهيم ابو عاشوروكيل متقاعد10619273939

15000محمد جميل عبدالجليل ابو شهابوكيل متقاعد10620273944

15000عيسى عبدالرزاق عبدهللا العجلونيوكيل متقاعد10621273992

15000باسل عوض مفلح الرواحنهوكيل متقاعد10622274002

15000منير عبدالكريم مصطفى ابو السكروكيل متقاعد10623274008

15000اسماعيل محمد مطلق الحبايسهوكيل متقاعد10624274011

15000مسلم سليمان فالح الحزيميوكيل متقاعد10625274013

15000محمد عايد سليمان الشرعهوكيل متقاعد10626274019

15000هاني احمد حسين حسانوكيل متقاعد10627274021

15000عباس يوسف حسين القيسيوكيل متقاعد10628274029

15000عبدالمعطي فيصل عواد المساعفهوكيل متقاعد10629274032

15000حاتم مصطفى ابراهيم الزغولوكيل متقاعد10630274034

15000فراس احمد نعمان العمريوكيل متقاعد10631274035

15000سليمان محمد قاسم الرحامنهوكيل متقاعد10632274041

15000محمد احمد عبدهللا بني عامروكيل متقاعد10633274043

15000علي محمد علي الشقيراتوكيل متقاعد10634274062

15000حسن يوسف عقله الكلوبوكيل متقاعد10635274076

15000باسل احمد محمد شطناويوكيل متقاعد10636274085

15000هشام جبريل محمد الغنميينوكيل متقاعد10637274100

15000زياد محمد علي الشاهينوكيل متقاعد10638274105

15000محمد ياسين قويدر عالونهوكيل متقاعد10639274114

15000عطاهللا موسى محمد المحازيزوكيل متقاعد10640274116

15000فيصل سالم اكريم القويسموكيل متقاعد10641274119

15000محمد حامد خلف العظاماتوكيل متقاعد10642274122

15000علي عبدالفتاح اسماعيل الفاعوريوكيل متقاعد10643274159

15000ابراهيم محمد حسن الزعبيوكيل متقاعد10644274171

15000عيداحمد حمد العيسىوكيل متقاعد10645274185

15000احمد حسين عايد بشاراتوكيل متقاعد10646274187

15000عبدالسالم احمد عقيل المشاقبهوكيل متقاعد10647274191

15000محمد محمود يوسف غزالنوكيل متقاعد10648274203

15000مروان عبدالعزيز محمد غزالنوكيل متقاعد10649274204

15000عبدهللا حامد قاسم المعايطهوكيل متقاعد10650274205

15000شوكت حسن محيميد الرواشدهوكيل متقاعد10651274242

15000جهاد علي مصطفى بني ملحموكيل متقاعد10652274327

15000بسام سلمان فالح الحمادوكيل متقاعد10653274328

15000سليم عبدالمجيد احمد الزواهرهوكيل متقاعد10654274340

15000مفلح صالح ثلجي الزبونوكيل متقاعد10655274352

15000خلدون سالم خالد شيحانوكيل متقاعد10656274368

15000عيسى حسين عبدهللا الطراونهوكيل متقاعد10657274369



15000عمر عبدالكريم احمد الشبولوكيل متقاعد10658274384

15000محمد علي محمد الجواميسوكيل متقاعد10659274388

15000احمد موسى خليل الطبشاتوكيل متقاعد10660274394

15000احمد سليمان مفلح القرعانوكيل متقاعد10661274397

15000عارف عبدهللا سليمان عليماتوكيل متقاعد10662274407

15000حسن عبدالكريم فالح الزيودوكيل متقاعد10663274415

15000يحيى احمد يوسف عبيداتوكيل متقاعد10664274433

15000منصور محمد منصور السالموكيل متقاعد10665274444

15000يوسف محمد احمد البالونهوكيل متقاعد10666274445

15000محمد فخري دخل هللا المعانيوكيل متقاعد10667274446

15000قاسم فواز عبدهللا هيالتوكيل متقاعد10668274450

15000وصفي محمد مطلق المعانيوكيل متقاعد10669274454

15000خلدون خليفه سويلم ابوطالبوكيل متقاعد10670274460

15000محمد علي عوده الرشايدهوكيل متقاعد10671274471

15000عطاهللا دخيل هللا فرج السعيديينوكيل متقاعد10672274485

15000محمود عواد سمور الخرشهوكيل متقاعد10673274487

15000عبدهللا محمود عبدهللا الغرايبهوكيل متقاعد10674274490

15000حابس كمال عمير المليفيوكيل متقاعد10675274491

15000عبدالكريم فؤاد عبدالكريم المناصيروكيل متقاعد10676274495

15000رائد عبدالكريم فرحان الربطهوكيل متقاعد10677274496

15000طارق وليد عبدالحميد العمايرةوكيل متقاعد10678274503

15000خالد حمود احمد الشقوروكيل متقاعد10679274513

15000ضيف هللا محمد سليمان الشديفاتوكيل متقاعد10680274519

15000ياسر عبدهللا عبدالرحمن الجباليوكيل متقاعد10681274551

15000خليل سالم عقيل الشطيوكيل متقاعد10682274561

15000محمود مصطفى عبدالمجيد اليونسوكيل متقاعد10683274564

15000عيسى محمد عبدالرحمن العنانزهوكيل متقاعد10684274566

15000موسى احمد علي الكعابنهوكيل متقاعد10685274583

15000ابراهيم محمود علي السرديوكيل متقاعد10686274593

15000عبدهللا فنخور رشيد بني خالدوكيل متقاعد10687274604

15000صالح عطا مفلح الزاملوكيل متقاعد10688274607

15000محمد سعيد ابراهيم الخريساتوكيل متقاعد10689274609

15000ضامن سالم عبود العبدالرحمنوكيل متقاعد10690274615

15000توفيق احمد محمد مقابلهوكيل متقاعد10691274618

15000هيثم زهير محمد نجيب بني ياسينوكيل متقاعد10692274621

15000ابراهيم ذيب سلمان المزايدهوكيل متقاعد10693274630

15000موسى خليف مصطفى بني مصطفىوكيل متقاعد10694274655

15000محمد عبدالكريم عبدالرحمن المكاحلهوكيل متقاعد10695274656

15000محمد حمد احمد الطروانهوكيل متقاعد10696274660

15000منتصر محمود حسين الشبولوكيل متقاعد10697274665

15000حسين فالح سليم النوايسهوكيل متقاعد10698274678

15000منير محمد سالم خضيروكيل متقاعد10699274688

15000فايز احمد سليمان الرواشدهوكيل متقاعد10700274692

15000علي حسين قاسم الشحاداتوكيل متقاعد10701274694

15000محمد سليمان عوض الهنداويوكيل متقاعد10702274703



15000خالد احمد محمد الحامدوكيل متقاعد10703274704

15000محمود جميل علي العقيلوكيل متقاعد10704274709

15000باسل محمود خطار برهوموكيل متقاعد10705274710

15000عبدالكريم ضيف هللا مفلح زواهرهوكيل متقاعد10706274761

15000اياد محمد طه العبابنهوكيل متقاعد10707274768

15000نايف حامد عليان الخوالدهوكيل متقاعد10708274769

15000عاطف سالم محمد الجبوروكيل متقاعد10709274771

15000حكم عبدالرحيم رجا السكارنهوكيل متقاعد10710274772

15000سلطان خلف احمدوكيل متقاعد10711274804

15000اشرف يوسف ابراهيم اللصاصمهوكيل متقاعد10712274821

15000محمد فاضل قاسم الجودهوكيل متقاعد10713274822

15000هشام ابراهيم ضيف هللا الحمرانوكيل متقاعد10714274826

15000حسين محمود هارون الحسناتوكيل متقاعد10715274828

15000عبدهللا حمد عبد القادر الجرايدهوكيل متقاعد10716274843

15000سليمان ابراهيم سالم الرحاحلهوكيل متقاعد10717274848

15000طاهر عبدالمجيد محمد قبالنوكيل متقاعد10718274855

15000خالد ابراهيم علي بني اسماعيلوكيل متقاعد10719274868

15000نهار حمد نهار الدهاموكيل متقاعد10720274870

15000جراح علي عبدهللا القضاهوكيل متقاعد10721274878

15000احمد علي احمد النعيموكيل متقاعد10722274894

15000محمد احمد عيد الشعيباتوكيل متقاعد10723274900

15000مدهللا عوض سليمان الموسهوكيل متقاعد10724274907

15000عبدهللا احمد داوود عنابوكيل متقاعد10725274911

15000محمد رسمي احمد عالونهوكيل متقاعد10726274912

15000خالد علي رضوان السواعيروكيل متقاعد10727274937

15000شاهر عياده احمد ابو عكليكوكيل متقاعد10728274943

15000محمد محمود عبد الرحمن ابو عطاوكيل متقاعد10729274969

15000بالل محمد فهد بدر الرفاعيوكيل متقاعد10730274971

15000عبدالغني جميل حمدان البحيراتوكيل متقاعد10731274985

15000نايف علي نومان نمرانوكيل متقاعد10732275006

15000محمد ممدوح مبارك الرعودوكيل متقاعد10733275018

15000طايع يوسف عبدالعزيز القرعانوكيل متقاعد10734275020

15000محمد مصطفى عبد الرحمن بني حمدوكيل متقاعد10735275034

15000حمدان صالح الحمد الزعبيوكيل متقاعد10736275036

15000فارس محمد عقله الزغولوكيل متقاعد10737275048

15000مهنا هزاع صوان الخضيروكيل متقاعد10738275058

15000محمد عبدالرحمن سعيدوكيل متقاعد10739275068

15000خلف محمد خلف المساعيدوكيل متقاعد10740275075

15000محمد يوسف هليل الربيحاتوكيل متقاعد10741275078

15000حسن عبد الرحمن بخيت العمروكيل متقاعد10742275083

15000نواف عبدالكريم عبداللطيف الزواهرهوكيل متقاعد10743275104

15000رفيفه ناصر محمد الزبونوكيل متقاعد10744275105

15000محمد احمد دهش الجراحوكيل متقاعد10745275131

15000محمد احمد محمد النمروكيل متقاعد10746275133

15000منصور حسن عايد الرمضانوكيل متقاعد10747275149



15000محمد سعيد حسن العجارمهوكيل متقاعد10748275151

15000صالح عايد محمد سليمانوكيل متقاعد10749275167

15000مازن محمد ابراهيم عتوموكيل متقاعد10750275183

15000احمد حسين ذيب الوهدانوكيل متقاعد10751275190

15000رائد حسن علي المهاوشوكيل متقاعد10752275198

15000حسن علي رضوان ابوعميرهوكيل متقاعد10753275213

15000فراس رافع خالد ابو الفولوكيل متقاعد10754275227

15000محمود مصطفى عيسى قطوموكيل متقاعد10755275244

15000ابراهيم عبدالعزيز سليمان العثامينوكيل متقاعد10756275249

15000بكر عبدالقادر محمد ابو هاللوكيل متقاعد10757275253

15000احمد ابراهيم محمد زيدانوكيل متقاعد10758275274

15000عيد محمد مغير الشخاترهوكيل متقاعد10759275278

15000سليمان عبدهللا موسى محامدهوكيل متقاعد10760275285

15000سليمان مدهللا سليمان المواجدهوكيل متقاعد10761275286

15000عثمان محمد احمد بني ارشيدوكيل متقاعد10762275291

15000محمد فايز عبدهللا هيالتوكيل متقاعد10763275311

15000علي الفي هويمل الركيباتوكيل متقاعد10764275320

15000خلدون علي عبدالكريم الرهايفهوكيل متقاعد10765275322

15000خلف سليم عويد الشديفاتوكيل متقاعد10766275334

15000مبارك سالم حمد الشقوروكيل متقاعد10767275344

15000سالم عيد عبدهللا العمارينوكيل متقاعد10768275355

15000عيد احمد سليمان العرايضهوكيل متقاعد10769275372

15000عبدهللا ماني فنيخر السرحانوكيل متقاعد10770275374

15000عليان عواد بخيت ابو رمانوكيل متقاعد10771275379

15000فراس صالح محمد بطاحوكيل متقاعد10772275383

15000خالد صالح مصلح قواقنهوكيل متقاعد10773275384

15000فؤاد محمد محمود الكساسبهوكيل متقاعد10774275424

15000احمد علي محمد بني موسىوكيل متقاعد10775275427

15000سالمه حسن سالمه صالحوكيل متقاعد10776275430

15000خالد فالح صالح الرمضانوكيل متقاعد10777275447

15000محمود شاتي قويدر الدياتوكيل متقاعد10778275448

15000فرحان سالم عبدهللا عليوكيل متقاعد10779275450

15000احمد علي ارشيد ابوعكليكوكيل متقاعد10780275455

15000يوسف محمد علي الحوارنهوكيل متقاعد10781275476

15000خلدون تركي صالح خصاونهوكيل متقاعد10782275498

15000هاني احمد خلف النوايشهوكيل متقاعد10783275507

15000محمود فالح ابراهيم بني عبدالنبيوكيل متقاعد10784275509

15000فراس احمد سلطي الجدايهوكيل متقاعد10785275517

15000انور علي عامر بني خالدوكيل متقاعد10786275518

15000نبيل تركي سالم المناصيروكيل متقاعد10787275520

15000اسامه عبدهللا محمد الشرعوكيل متقاعد10788275535

15000نايف تركي حسن مياسوكيل متقاعد10789275563

15000ضيف هللا موسى عليان البنيانوكيل متقاعد10790275586

15000حسن حامد مطر بني هانيوكيل متقاعد10791275596

15000ذياب محمد عبدالنبي العسافوكيل متقاعد10792275621



15000عمر مفضي محمد المناصرةوكيل متقاعد10793275628

15000عمر عايد طحيمر الغويرينوكيل متقاعد10794275631

15000محمد فيصل حسين الجملوكيل متقاعد10795275632

15000منى محمد محمود العوايشهوكيل متقاعد10796275655

15000ميسون عبدالكريم عايد التميميوكيل متقاعد10797275659

15000خديحه جميل سليمان الزيودوكيل متقاعد10798275676

15000فايزه ابراهيم فالح الخاليلهوكيل متقاعد10799275697

15000بهيجه جعفر محمد الحباشنهوكيل متقاعد10800275709

15000بهيه محمود محمد العكلوكيل متقاعد10801275711

15000خلود احمد فالح النوايسهوكيل متقاعد10802275715

15000منصور محمد عبدالعزيز الجعاراتوكيل متقاعد10803275734

15000مامون عبدهللا طه المومنيوكيل متقاعد10804275749

15000اكرم حسن عبدهللا الدهونوكيل متقاعد10805275755

15000صامد محمد عبدالرحيم الخاليلهوكيل متقاعد10806275761

15000ابراهيم محمد عواد الدليجموكيل متقاعد10807275788

15000محمد ناجي حمد العنانزهوكيل متقاعد10808275825

15000يحيى علي حامد عويدوكيل متقاعد10809275844

15000محمد خير ماجد حسين قواقزهوكيل متقاعد10810275846

15000غصن سالم زايد الصريخاتوكيل متقاعد10811275858

15000احمد بركات ارشيد الطالفحهوكيل متقاعد10812275864

15000احمد حسن مصطفى بني ياسينوكيل متقاعد10813275875

15000سوسن عبدهللا علي المصريوكيل متقاعد10814275883

15000عبدالرحمن محمد ابراهيم بني فوازوكيل متقاعد10815275912

15000محمد احمد عزبي عنانزهوكيل متقاعد10816275926

15000نبيل سعيد مفلح بني هانيوكيل متقاعد10817275949

15000مرتضى خلف ذياب المالحمهوكيل متقاعد10818275950

15000محمد احمد ارشيد الخشاشنهوكيل متقاعد10819275951

15000خالد مصطفى عبدالرحيم خطاطبهوكيل متقاعد10820275968

15000بالل عبدهللا صالح القعاونهوكيل متقاعد10821275996

15000مرضي زعل ابراهيم العرمانوكيل متقاعد10822276014

15000غازي عبدالكريم احمد السواعيروكيل متقاعد10823276015

15000عاطف جميل محسن السعيدوكيل متقاعد10824276020

15000محمد محمود مصطفى شحادهوكيل متقاعد10825276021

15000علي محمود طالب الشبولوكيل متقاعد10826276059

15000وصفي محمد عبدهللا الحراسيسوكيل متقاعد10827276064

15000كايد هايل فائق العبدالالتوكيل متقاعد10828276065

15000خالد محمد تيم البديراتوكيل متقاعد10829276069

15000رضوان يوسف فندي النعيماتوكيل متقاعد10830276078

15000زكريا محمود محمد طوالبهوكيل متقاعد10831276085

15000وصفي ابراهيم اسحق حجازينوكيل متقاعد10832276093

15000ناجي خليف مناع الفقهاءوكيل متقاعد10833276100

15000محمد عبدهللا مفلح الظاهروكيل متقاعد10834276106

15000ابراهيم عبد محمد كليبوكيل متقاعد10835276107

15000عمر صالح الفياض الزعبيوكيل متقاعد10836276109

15000محمد صامد طلحان البعيجوكيل متقاعد10837276127



15000احمد عيسى عبدالحليم الطوالوكيل متقاعد10838276129

15000احمد طالب حمد المشاقبهوكيل متقاعد10839276130

15000عالن علي عقله الجنيديوكيل متقاعد10840276149

15000فالح عريان حمدان الشرفاتوكيل متقاعد10841276152

15000خليل حمد سمور عيال سلمانوكيل متقاعد10842276165

15000مصطفى عبدهللا رزق الجراحوكيل متقاعد10843276170

15000حسان سليمان حسن سوالمهوكيل متقاعد10844276172

15000بسام حلو غنايم الخنازرهوكيل متقاعد10845276196

15000محمد سليمان محمد المجاليوكيل متقاعد10846276200

15000حامد عبدالرحيم عطيه الزيديينوكيل متقاعد10847276206

15000امجد محمد محمود العساسفهوكيل متقاعد10848276232

15000موفق محمد عبدهللا القواقزهوكيل متقاعد10849276245

15000خالد عبدهللا علي السكارنهوكيل متقاعد10850276248

15000كامل خضر مذيب المفلحوكيل متقاعد10851276252

15000وهيب عبدالرحمن حسن طوالبهوكيل متقاعد10852276253

15000عاطف محمد فالح الرواشدهوكيل متقاعد10853276256

15000عقله محمد سالمه بني نعيموكيل متقاعد10854276266

15000حسين احمد سعيد العطياتوكيل متقاعد10855276268

15000فراس مصطفى محمود بني نعيموكيل متقاعد10856276269

15000اسماعيل سالم طخشون عالونهوكيل متقاعد10857276272

15000حسام محمد شتيوي الخريشهوكيل متقاعد10858276283

15000فراس حمدان مطلق النغيمشوكيل متقاعد10859276285

15000عيسى حسن محمد الصبحوكيل متقاعد10860276312

15000رياض محمد حسن بني فوازوكيل متقاعد10861276316

15000حسن منور سودي الشرفاتوكيل متقاعد10862276319

15000عماد عليان محمد الغزووكيل متقاعد10863276326

15000اسماعيل ابراهيم خليل القعاموكيل متقاعد10864276328

15000مهيب نورالدين اسحق شووكيل متقاعد10865276335

15000منذر ذياب صالح الخطيبوكيل متقاعد10866276338

15000مشهور عواد عبدهللا اتيموكيل متقاعد10867276361

15000ساهي سليمان ساهي الرقيباتوكيل متقاعد10868276366

15000سناء عبدهللا عثمان ابورداحهوكيل متقاعد10869276381

15000خلدون عبدهللا سلمان الطوالبهوكيل متقاعد10870276401

15000وفاء عبداللطيف محمود الزينوكيل متقاعد10871276405

15000عبدهللا احسين هالل الحوامدهوكيل متقاعد10872276411

15000علي محمد عقله زواتينوكيل متقاعد10873276439

15000خالد فالح ابراهيم الربابعهوكيل متقاعد10874276440

15000جهاد عدنان عقله مقداديوكيل متقاعد10875276462

15000جهاد عبدهللا احمد المومنيوكيل متقاعد10876276474

15000خالد احمد حسن الربابعهوكيل متقاعد10877276475

15000واصل شحاده موسى الشبولوكيل متقاعد10878276489

15000خالد احمد علي مفلحوكيل متقاعد10879276511

15000دالل سالمه محمدوكيل متقاعد10880276523

15000ابتسام محمد احمد فاعوروكيل متقاعد10881276525

15000رجاء نعيم محمد ابوخديجهوكيل متقاعد10882276526



15000فراس محمد بركات البلصوكيل متقاعد10883276536

15000سمير حامد فالح الرمامنهوكيل متقاعد10884276554

15000احمد محمود عبدالرحمن سواعيوكيل متقاعد10885276555

15000رعد احمد سالم عودهوكيل متقاعد10886276577

15000احمد ابراهيم علي العقلهوكيل متقاعد10887276618

15000فايز عواد سلمان العميريينوكيل متقاعد10888276621

15000حمزه علي موسى الوديانوكيل متقاعد10889276635

15000امجد حسن علي العساودهوكيل متقاعد10890276642

15000نزيه علي احمد المحمدوكيل متقاعد10891276654

15000عبدهللا محمود طالل الجراحوكيل متقاعد10892276655

15000اسماعيل صبحي دهام المحاميدوكيل متقاعد10893276660

15000حسين شحاده ارحيل الفياضوكيل متقاعد10894276661

15000محمود يوسف صالح درادكهوكيل متقاعد10895276665

15000ياسين محمد فالح معابرهوكيل متقاعد10896276674

15000خالد عبداللطيف الصالح ابورمانوكيل متقاعد10897276703

15000محمد ابراهيم محمد العباديوكيل متقاعد10898276706

15000شحاده حمدان هيشان عالقمهوكيل متقاعد10899276714

15000نواف نزال مطلق حسينوكيل متقاعد10900276718

15000حمزه يوسف احمد خريوشوكيل متقاعد10901276721

15000خلدون حسن محمد الرباعيوكيل متقاعد10902276723

15000غسان عقله سالمه زيادهوكيل متقاعد10903276728

15000محمد احمد يوسف الشوياتوكيل متقاعد10904276752

15000خليف سالم خليف الجعافرهوكيل متقاعد10905276785

15000نايف احمد مقبل بني هانيوكيل متقاعد10906276818

15000عبدالحافظ اسعد علي بني عيسىوكيل متقاعد10907276819

15000احمد سليمان محمود الشوياتوكيل متقاعد10908276820

15000عبدالباسط علي سليم الكعابنهوكيل متقاعد10909276832

15000دريد احمد علي بني عامروكيل متقاعد10910276833

15000رائد درويش محسين الذنيناتوكيل متقاعد10911276863

15000احمد سالم قاسم العرودوكيل متقاعد10912276864

15000محمد عبدالكريم يوسف طعانيوكيل متقاعد10913276874

15000باسل احمد عيسى بني هانيوكيل متقاعد10914276892

15000هاشم فواز هاشم النوبانيوكيل متقاعد10915276894

15000ايهاب سالمه خليل البكوروكيل متقاعد10916276899

15000رائد ناصر محمد التميميوكيل متقاعد10917276907

15000رائد محمد عبد النبي الزبيداتوكيل متقاعد10918276915

15000مدين محمد نعيم جراداتوكيل متقاعد10919276931

15000عصام احمد علي الزعبيوكيل متقاعد10920276932

15000احمد سالم ناصر الرشودوكيل متقاعد10921276944

15000جهاد عوض موسى بني خالدوكيل متقاعد10922276946

15000ايمن حسن حسين بعيراتوكيل متقاعد10923276951

15000حسين احمد علي القضاهوكيل متقاعد10924276970

15000حسين عطا عبدالرحيم القواقنهوكيل متقاعد10925276973

15000زيد موسى حمد العابدوكيل متقاعد10926276978

15000جزاع سماره سايع المساعيدوكيل متقاعد10927276987



15000خالد محمد سليمان عبابنهوكيل متقاعد10928276993

15000صامد عبدهللا محمد الخاليلهوكيل متقاعد10929277002

15000زياد حمد حسين الفطيماتوكيل متقاعد10930277031

15000مشعل محمد محمد السوالمهوكيل متقاعد10931277034

15000غالب محمد سليمان البدوروكيل متقاعد10932277042

15000حافظ فرحان مفلح صوالحهوكيل متقاعد10933277047

15000يوسف احمد حسين الحسينوكيل متقاعد10934277048

15000ظاهر سالم ابراهيم الرواشدهوكيل متقاعد10935277056

15000محمد حسين نايف مقداديوكيل متقاعد10936277066

15000جهاد عواد ابريص طاهاتوكيل متقاعد10937277068

15000محمود حمدان محمود الشحاداتوكيل متقاعد10938277070

15000اسامه محمد علي الربابعهوكيل متقاعد10939277086

15000فرحان سليمان مطلق العثامنهوكيل متقاعد10940277128

15000عبد هللا دخل هللا نمر الصبيحاتوكيل متقاعد10941277202

15000احمد حسن عبدهللا حرافشهوكيل متقاعد10942277222

15000رياض ابراهيم محمد زقيبهوكيل متقاعد10943277226

15000هايل سالمه عقله الدوبنيوكيل متقاعد10944277231

15000احمد سالم عقيدان القومانوكيل متقاعد10945277232

15000حامد محمود عليان الرحامنهوكيل متقاعد10946277233

15000محمد عايد عبدهللا الخصبهوكيل متقاعد10947277239

15000غازي ظاهر محمد الشختوكيل متقاعد10948277246

15000مخلد محمد خليف بني خالدوكيل متقاعد10949277251

15000زهير محمد فالح الزومطوكيل متقاعد10950277257

15000فواز يوسف محمد بني فوازوكيل متقاعد10951277264

15000هشام عطاهللا فالح زومطوكيل متقاعد10952277268

15000علي عبدهللا حسين الجعاعرهوكيل متقاعد10953277277

15000فواز عبدالرحمن محمد الفاعوروكيل متقاعد10954277283

15000محفوظ صبحي احمد بني عبدالرحمنوكيل متقاعد10955277285

15000ماجد فرحان احمد رحاحلهوكيل متقاعد10956277296

15000خلدون احمد محمد العمريوكيل متقاعد10957277297

15000علي عبدالرحمن نهار درايسهوكيل متقاعد10958277307

15000خلدون بسام عيسى ارشيدوكيل متقاعد10959277333

15000منصور علي احمد عنانزهوكيل متقاعد10960277339

15000سمير سلمان مسلم البيايضهوكيل متقاعد10961277366

15000انيس محمد حمد الدهونوكيل متقاعد10962277368

15000رامي احمد نايف بعارهوكيل متقاعد10963277370

15000حلمي عقاب عقله الشوابكهوكيل متقاعد10964277379

15000جاسر حامد امحمد العبادلهوكيل متقاعد10965277396

15000خالد مدهللا مفلح الكورهوكيل متقاعد10966277403

15000خالد موسى سليم ابو راجوحوكيل متقاعد10967277404

15000توفيق خلف سلمان الرواجفهوكيل متقاعد10968277410

15000حسن محمود خلف شناقوكيل متقاعد10969277447

15000احمد شالش عبدهللا دويكاتوكيل متقاعد10970277453

15000عواد خالد مسعد السيالهوكيل متقاعد10971277456

15000طه محمد الفي ربابعهوكيل متقاعد10972277475



15000فالح عياده ماطر الشرفاتوكيل متقاعد10973277478

15000جميل علي سعيد الربابعهوكيل متقاعد10974277492

15000باسل قويدر مرسال النبهانوكيل متقاعد10975277500

15000احمد مصطفى احمد مسراتوكيل متقاعد10976277505

15000ياسر محمد سليم الكلوبوكيل متقاعد10977277518

15000عزت حامد احمد عبابنهوكيل متقاعد10978277526

15000احمد محمد عبدالرحمان رواشدهوكيل متقاعد10979277527

15000رائد سليمان سعد الخوالدهوكيل متقاعد10980277539

15000فايز ضيف هللا سالم الدبايبهوكيل متقاعد10981277542

15000علي محمد حسين قواقزهوكيل متقاعد10982277544

15000سلمان محمد سلمان السعيدينوكيل متقاعد10983277551

15000ماجد علي عبدالرحمن الشوابكهوكيل متقاعد10984277557

15000خالد عبدهللا مفضي سنجالويوكيل متقاعد10985277577

15000وجدي يوسف ابراهيم عبيداتوكيل متقاعد10986277580

15000نضال محمد العبد البالونهوكيل متقاعد10987277581

15000محمد صبحي محمد الجمعاتوكيل متقاعد10988277583

15000نايل عايد محمد الزريقاتوكيل متقاعد10989277587

15000صالح كايد فليحان ابو غناموكيل متقاعد10990277592

15000اسماعيل احمد علي خوالدهوكيل متقاعد10991277598

15000محمد موسى مفضي مهيداتوكيل متقاعد10992277604

15000صفوان فوزي دخيل الخصاونهوكيل متقاعد10993277605

15000بالل محمد فليح بني احمدوكيل متقاعد10994277607

15000احمد خلف حسن الكسابوكيل متقاعد10995277608

15000عبدهللا خلف نومان الغوبريوكيل متقاعد10996277614

15000ابراهيم محمود احمد برهموكيل متقاعد10997277616

15000احمد بركات حسين نجاداتوكيل متقاعد10998277617

15000عبداالله ونس قاسم العمريوكيل متقاعد10999277631

15000شالش ارحيل جادي الدويالنوكيل متقاعد11000277632

15000صابر علي مذيب الشطيوكيل متقاعد11001277638

15000عالء عبدالرحمن احمد عنانزهوكيل متقاعد11002277642

15000يوسف محمد مسعود الزعبيوكيل متقاعد11003277649

15000فايز شاهر خليف القعايدهوكيل متقاعد11004277651

15000هاشم عبدهللا طالب الخزاعلهوكيل متقاعد11005277662

15000فراس محمد مجلي القضاهوكيل متقاعد11006277668

15000محمد فوزي فضل حسانوكيل متقاعد11007277682

15000محمد قاسم احمد غراغيروكيل متقاعد11008277691

15000نصر محمود خليل المجاليوكيل متقاعد11009277697

15000غصاب احمد حسين حسانوكيل متقاعد11010277712

15000حسين مفلح فالح الشطيوكيل متقاعد11011277714

15000ذيب عمر ذيب ابو علوانوكيل متقاعد11012277722

15000سالم محمد احمد حواورهوكيل متقاعد11013277723

15000عايد عيد عوض الخزاعلهوكيل متقاعد11014277726

15000صايل مناور سالمه الزيديينوكيل متقاعد11015277730

15000سليمان علي مصطفى العونهوكيل متقاعد11016277743

15000موسى عبدالحافظ سالمه الزيديينوكيل متقاعد11017277753



15000عبدهللا سعد احمد العالونهوكيل متقاعد11018277766

15000محمد امين عبدالرزاق احمد ابو رمانوكيل متقاعد11019277771

15000منير محمود احمد البعيراتوكيل متقاعد11020277775

15000زكريا سعد احمد الرياحنهوكيل متقاعد11021277776

15000كايد حسن شحاده شواشرهوكيل متقاعد11022277786

15000علي محمد سعيد السقاروكيل متقاعد11023277797

15000يوسف جابر علي الخاليلهوكيل متقاعد11024277809

15000علي محمد الفالح بني عامروكيل متقاعد11025277810

15000سليمان خلف سالمه المساعيدوكيل متقاعد11026277824

15000محمود عبدهللا سليمان الحريزاتوكيل متقاعد11027277825

15000عبد هللا عبد الحميد سليمان المعايطهوكيل متقاعد11028277828

15000عبدهللا احمد حميدي هندوايوكيل متقاعد11029277857

15000موسى عبدهللا مونس الدغيماتوكيل متقاعد11030277875

15000فراس نهار عوض العمقيوكيل متقاعد11031277879

15000عمر محمود مصطفى ثويرانوكيل متقاعد11032277892

15000محمد خلف علي ابوالعماشوكيل متقاعد11033277898

15000محمود صالح مصطفى عامريهوكيل متقاعد11034277899

15000عدنان محمد مصطفى الكركيوكيل متقاعد11035277900

15000باسم محمد سالم الدويكاتوكيل متقاعد11036277906

15000محمد عبد الحميد محمد العقيليوكيل متقاعد11037277921

15000حامد جدعان حمدان الجناديهوكيل متقاعد11038277935

15000اكرم فالح محمود الزيادهوكيل متقاعد11039277941

15000عواد محمد سليم السوالمهوكيل متقاعد11040277943

15000خالد عبدالسالم علي الالفيوكيل متقاعد11041277952

15000زكريا فالح عبدالرحيم خطاطبهوكيل متقاعد11042277957

15000عالء قاسم محمد الورداتوكيل متقاعد11043277962

15000خالد عبدالمجيد اسعيد البطوشوكيل متقاعد11044277992

15000محمود احمد محمد اعيدهوكيل متقاعد11045277995

15000فواز فياض مفلح مسعودوكيل متقاعد11046278019

15000رعد محمود عيسى الصياحوكيل متقاعد11047278020

15000احمد حمود جراد عيال سلمانوكيل متقاعد11048278023

15000حسين خلف سليمان المعايطهوكيل متقاعد11049278026

15000عيد خليل كريم العشوشوكيل متقاعد11050278031

15000نايف محمد صبح العزيوكيل متقاعد11051278034

15000محمد علي عايد ابو نجاموكيل متقاعد11052278050

15000نبيل محمود عبداللطيف عبابنهوكيل متقاعد11053278061

15000محمد سليمان حسين الجازيوكيل متقاعد11054278071

15000عمر عواد عطا الجبوروكيل متقاعد11055278074

15000احمد محمد سليمان خريساتوكيل متقاعد11056278085

15000محمود عبدهللا محمد العنانبهوكيل متقاعد11057278089

15000احمد عبدالكريم يوسف القرعانوكيل متقاعد11058278091

15000رياض محمد عطا الدغيماتوكيل متقاعد11059278099

15000محمد ارويشد عضيب السرديهوكيل متقاعد11060278104

15000ابراهيم محمود احمد طوالبهوكيل متقاعد11061278107

15000امجد عدنان محمود اليحيىوكيل متقاعد11062278108



15000نعيم عبد علي الغراغيروكيل متقاعد11063278112

15000وافق محمد حسن الديكوكيل متقاعد11064278114

15000وليد اكرم موسى مرازيقوكيل متقاعد11065278115

15000سميح على خالد الزبونوكيل متقاعد11066278126

15000عمران موسى سالم الصوالحهوكيل متقاعد11067278138

15000حسن علي ضاحي السميرانوكيل متقاعد11068278141

15000عوض محمد خليل الجعافرهوكيل متقاعد11069278163

15000صبحي يوسف محمد الشاميوكيل متقاعد11070278164

15000ياسر محمد علي الحسينوكيل متقاعد11071278167

15000معتصم محمد مصطفى العمريوكيل متقاعد11072278170

15000فراس محمد مفلح المومنيوكيل متقاعد11073278174

15000عبدهللا عبدالرحمن محمد الحواراتوكيل متقاعد11074278177

15000عادل شامخ حمد العقلهوكيل متقاعد11075278184

15000محمد ابراهيم حمد المشاهرهوكيل متقاعد11076278186

15000موفق عبدهللا علوش السليموكيل متقاعد11077278190

15000زياد ابراهيم محمود كنعانوكيل متقاعد11078278206

15000بالل طاهر عبد دباسوكيل متقاعد11079278211

15000ابراهيم عبدهللا محمود الفالحاتوكيل متقاعد11080278212

15000هيثم حسن احمد زقايبهوكيل متقاعد11081278215

15000جهاد عبدالفتاح احمد الحجازيوكيل متقاعد11082278216

15000احمد محمد الموسى المصطفىوكيل متقاعد11083278219

15000حازم حسين علي الشرمانوكيل متقاعد11084278226

15000خلدون فياض علي الرماضنهوكيل متقاعد11085278234

15000زياد محمد عواد احمدوكيل متقاعد11086278244

15000ماهر محمدرضا سليمان عالونهوكيل متقاعد11087278255

15000عباس حسين محمود عبابنهوكيل متقاعد11088278257

15000وصفي ياسين كامل الخوالدهوكيل متقاعد11089278265

15000طراد عيد محمد العظاماتوكيل متقاعد11090278271

15000لؤي محمد مصطفى روابدهوكيل متقاعد11091278273

15000داود محمد داود عبابنهوكيل متقاعد11092278274

15000منير سليمان محمد بني ملحموكيل متقاعد11093278278

15000منتصر عبدالمنعم موسى درادكهوكيل متقاعد11094278280

15000زيد سالم عيسى الزعبيوكيل متقاعد11095278283

15000رضا خالد محمود الدغيماتوكيل متقاعد11096278299

15000فؤاد سالم علي القضاهوكيل متقاعد11097278310

15000محمد كامل احمد الزعاريروكيل متقاعد11098278313

15000علي ضيف هللا احمد الجرموشيوكيل متقاعد11099278314

15000عرفات محمود احمد رشدانوكيل متقاعد11100278335

15000عوده عوادعقله المساعيدوكيل متقاعد11101278348

15000رائد عبدهللا سليمان المساعفهوكيل متقاعد11102278355

15000عوده خلف غياض المساعيدوكيل متقاعد11103278373

15000قاسم محمود محمد االحمدوكيل متقاعد11104278377

15000يوسف سالم سليمان المناعسهوكيل متقاعد11105278389

15000يوسف محمد ارشيد البطوشوكيل متقاعد11106278392

15000فرج سالم عتيق الزوايدهوكيل متقاعد11107278407



15000احمد سعيد يعقوب الظاهروكيل متقاعد11108278408

15000سليمان علي سليمان السعيدينوكيل متقاعد11109278426

15000ابراهيم سليمان مدهللا المعايطهوكيل متقاعد11110278432

15000تغريد جمال مثقال النهاروكيل متقاعد11111278439

15000علي لطفي سعد الطيبيوكيل متقاعد11112278440

15000حسني محمد حسن صالحوكيل متقاعد11113278441

15000قاسم صباح عواد السعيديينوكيل متقاعد11114278451

15000عمار ابراهيم قطيش النوايشهوكيل متقاعد11115278460

15000محمد ابراهيم حمد عبيدهللاوكيل متقاعد11116278463

15000فيصل احمد فليح غناموكيل متقاعد11117278465

15000محمد احمد عيسى جراداتوكيل متقاعد11118278467

15000فراس احمد عبدالقادر المطالبهوكيل متقاعد11119278468

15000سعيد موسى احمد القواقنهوكيل متقاعد11120278491

15000محمود محمد حمد الخاليلهوكيل متقاعد11121278502

15000ماهر مصطفى مفلح العبدالكريموكيل متقاعد11122278523

15000راضي احمد متروك العشيباتوكيل متقاعد11123278524

15000محمد ختيمان مصبح الفدعانوكيل متقاعد11124278528

15000وليد عريف عبدهللا الحمدانوكيل متقاعد11125278531

15000سالمه سلمان عوده الشرفاتوكيل متقاعد11126278537

15000مجلي محيالن مفلح المساعيدوكيل متقاعد11127278541

15000ايمن سامي خالد طعيماتوكيل متقاعد11128278546

15000علي ابراهيم سليمان الزبونوكيل متقاعد11129278548

15000عبدالوهاب محمد نجيب احمد حوامدهوكيل متقاعد11130278549

15000عيد عقله جعمه الدهامشهوكيل متقاعد11131278550

15000نزار سليمان مسلم المناسبهوكيل متقاعد11132278562

15000باسم محمد احمد بني ارشيدوكيل متقاعد11133278567

15000مها جاد هللا سليم مداناتوكيل متقاعد11134278570

15000نايل موسى مفضي الفقهاءوكيل متقاعد11135278576

15000احمد سالم سلمان الحنيطيوكيل متقاعد11136278579

15000نضال حمد سعد الحمرانوكيل متقاعد11137278584

15000طايل علي عزام الجبوروكيل متقاعد11138278589

15000عيسى سليمان ابراهيم الخليفاتوكيل متقاعد11139278601

15000حسن احمد علي الغويرينوكيل متقاعد11140278605

15000سليمان ابراهيم عيسى الشحاداتوكيل متقاعد11141278612

15000صالح محمد مسلم الجعاراتوكيل متقاعد11142278613

15000سامر علي خلف شحاداتوكيل متقاعد11143278620

15000رائد سعيد صالح عالونهوكيل متقاعد11144278629

15000مأمون محمد ناجي ابودلووكيل متقاعد11145278636

15000خالد عقله محمود عقيلوكيل متقاعد11146278638

15000معتز عبدالمهدي ضيف هللا دخل هللاوكيل متقاعد11147278652

15000ابراهيم سليمان عنيزان الرياحنهوكيل متقاعد11148278657

15000راكان محمد ساوي السويلمينوكيل متقاعد11149278659

15000عمر محمد سالم الجعاراتوكيل متقاعد11150278661

15000سامر محمد جميل كلوبوكيل متقاعد11151278662

15000زاهر محمود سليم ابوعقلينوكيل متقاعد11152278666



15000مخلد ناجي خلف الحمادوكيل متقاعد11153278671

15000محمد قاسم محمد شويطروكيل متقاعد11154278675

15000ابراهيم سليمان محمد قداحوكيل متقاعد11155278680

15000غالب محمد عبدالجليل السليحاتوكيل متقاعد11156278685

15000علي عادل حمدان ابو هزيموكيل متقاعد11157278686

15000محمد كمال عبدهللا القضاهوكيل متقاعد11158278687

15000رجا سالم عوده العطرهوكيل متقاعد11159278692

15000احمد محمد يوسف المرايحهوكيل متقاعد11160278694

15000خالد سالم فياض المليحيوكيل متقاعد11161278701

15000فارس هشام عبدالرحمن خريساتوكيل متقاعد11162278704

15000احمد راجي احمد الربابعةوكيل متقاعد11163278709

15000مخلد محمد علي القضاهوكيل متقاعد11164278710

15000علي جميل منصور الخمايسهوكيل متقاعد11165278711

15000كمال جميل كمال مهناوكيل متقاعد11166278716

15000هيثم محموداحمد النوايسهوكيل متقاعد11167278718

15000فواز احمد سليمان الشطيوكيل متقاعد11168278727

15000احمد سالم علي الفريحاتوكيل متقاعد11169278733

15000احمد اسمير عايد العظاماتوكيل متقاعد11170278736

15000رائد ابراهيم محمود المهيراتوكيل متقاعد11171278738

15000اديب محمد فالح الشرعهوكيل متقاعد11172278740

15000جميل عبد هللا علي العبيساتوكيل متقاعد11173278754

15000ادهم محمد سالمه شبيكاتوكيل متقاعد11174278755

15000عايد محمد مفلح الخنازرهوكيل متقاعد11175278760

15000مامون كريم سليمان المومنيوكيل متقاعد11176278763

15000واصف احمد محمود عريقاتوكيل متقاعد11177278765

15000عارف حسين عارف خشاشنهوكيل متقاعد11178278768

15000احمد شحاده احمد النعيميوكيل متقاعد11179278771

15000نايل علي نايل الزغولوكيل متقاعد11180278779

15000عثمان اسماعيل عقله السعيداتوكيل متقاعد11181278785

15000جمعه سليمان الفي الشخانبهوكيل متقاعد11182278789

15000عايد عادل عايد الجراعبهوكيل متقاعد11183278790

15000محمود حسين عبدالرحمن مقداديوكيل متقاعد11184278795

11909615000جميل فتحي حسن والدهوكيل متقاعد11185278797

15000عمر فياض زعل الخشبانوكيل متقاعد11186278813

15000ناصر محمد ماجد الجازيوكيل متقاعد11187278814

15000فراس مجلي عليان القرعانوكيل متقاعد11188278824

15000عايد معيوف علي العوديوكيل متقاعد11189278826

15000عوض حمد ضبعان السرديهوكيل متقاعد11190278829

15000اسماعيل احمد سليمان الصماديوكيل متقاعد11191278832

15000جواد جميل ابراهيم عنيزاتوكيل متقاعد11192278842

15000ركان وليد فارع القرعانوكيل متقاعد11193278850

15000محمد هليل موسى الصقوروكيل متقاعد11194278852

15000محمد احمد حمد الفراهيدوكيل متقاعد11195278855

15000محمد خليل مطر السرحانوكيل متقاعد11196278860

15000منور دميثان محمد العمامرهوكيل متقاعد11197278862



15000موفق كريم جبر الشرعةوكيل متقاعد11198278864

15000وليد عبدالفتاح سالمه الحياريوكيل متقاعد11199278866

15000سمير محمود عليان الصماديوكيل متقاعد11200278875

15000ابراهيم راتب ابراهيم عمايرهوكيل متقاعد11201278889

15000رضا محمد ناصر اشتيويوكيل متقاعد11202278899

15000خالد سليمان خلف العونهوكيل متقاعد11203278901

15000محمد فهد فالح الطويطانوكيل متقاعد11204278936

15000مهند علي يوسف بني مفرجوكيل متقاعد11205278949

15000بسام قاسم محمد الزعبيوكيل متقاعد11206278953

15000بسام محمد علي التبينيوكيل متقاعد11207278954

15000هاجم سعود احمد الحواريوكيل متقاعد11208278960

15000وصفي يوسف مرشد الراشدوكيل متقاعد11209278961

15000عماد احمد خليفه بني عبدهوكيل متقاعد11210278962

15000رائد محمد علي الزبونوكيل متقاعد11211278963

15000سامي راتب سليمان ابو خشانوكيل متقاعد11212278965

15000محمود حمد محمد شحاداتوكيل متقاعد11213278969

15000ابراهيم عوني ابراهيم البخيتوكيل متقاعد11214278970

15000عبدهللا عشوي فالح كريموكيل متقاعد11215278972

15000سالم عوض سلمان المساعيدوكيل متقاعد11216278982

15000ابراهيم عبده فالح عطيانوكيل متقاعد11217278994

15000محمد عبدهللا علي المزايدهوكيل متقاعد11218278995

15000احمد عارف ارشيد العالقمهوكيل متقاعد11219278997

15000لؤي احمود جويعد النعيماتوكيل متقاعد11220279008

15000نادر عوده عايد الجماعاتوكيل متقاعد11221279020

15000سمير فرحان سمور الهلولوكيل متقاعد11222279028

15000وليد محمود علي الشحروريوكيل متقاعد11223279032

15000ابراهيم زهير ابراهيم العالونهوكيل متقاعد11224279048

15000زياد امحمد خليل الجعافرهوكيل متقاعد11225279052

15000اسكندر فرحان محمد الربيعوكيل متقاعد11226279055

15000ايمن علي احمد الزقايبهوكيل متقاعد11227279064

15000علي عليان حسين السالموكيل متقاعد11228279067

15000محمد خلف ابراهيم الغراغيروكيل متقاعد11229279077

15000محمد حسن محمد قرعانوكيل متقاعد11230279089

15000زيد عبدهللا ابراهيم العثامينوكيل متقاعد11231279099

15000عواد عبدهللا احمد الجديعاتوكيل متقاعد11232279100

15000فايز محمد صبح العظاماتوكيل متقاعد11233279105

15000ناصر عبد الكريم سودي الصباحيينوكيل متقاعد11234279115

15000عوض علي فالح الكعابنهوكيل متقاعد11235279116

15000محمود عزات حسين الخوالدهوكيل متقاعد11236279119

15000فراس رايد يوسف الفريحاتوكيل متقاعد11237279136

15000احمد محمود علي الزعبيوكيل متقاعد11238279137

15000محمود داود عقله الخنازرهوكيل متقاعد11239279138

15000ياسر سعد حسن عطيانوكيل متقاعد11240279146

15000محمد عادل عبدالرحيم العنانبهوكيل متقاعد11241279154

15000محمد سعيد عارف القرعانوكيل متقاعد11242279155



15000محمد قاسم محمد يونسوكيل متقاعد11243279156

15000فراس محمد حسن العنانزهوكيل متقاعد11244279159

15000خالد عبدالعزيز عبدالحميد الشباطاتوكيل متقاعد11245279160

15000ايمن نهار يوسف الجماليهوكيل متقاعد11246279163

15000جاسم محمد جمعه محمود فوارسوكيل متقاعد11247279173

15000هاني محمد سالم مساعدهوكيل متقاعد11248279174

15000مدحت احمد عايد الغويرينوكيل متقاعد11249279175

15000ياسر احمدعبد العزيز العمريوكيل متقاعد11250279178

15000امير يوسف مفلح القرعانوكيل متقاعد11251279179

15000انور خلف مفضي الثوابيهوكيل متقاعد11252279181

15000خالد عواد صالح الصبحوكيل متقاعد11253279187

15000سليمان عبدالمجيد عبدالحميد الشباطاتوكيل متقاعد11254279189

15000ايمن عبدالقادر محمد جراداتوكيل متقاعد11255279196

15000احمد موسى ذيب  عالونهوكيل متقاعد11256279202

15000فتحي عوده فاضل السليحاتوكيل متقاعد11257279208

15000رافت راضي محمد القرعانوكيل متقاعد11258279209

15000طالل محمود احمد العزباتوكيل متقاعد11259279216

15000زياد محمد شواف الربيعوكيل متقاعد11260279218

15000عمر غازي عبد هللا العليوكيل متقاعد11261279224

15000سامي سليمان محمد الغزووكيل متقاعد11262279230

15000جنيد عبدالكريم سليم المومنيوكيل متقاعد11263279236

15000فراس محمد حسين البطاينهوكيل متقاعد11264279239

15000عبدهللا محمد هالل مشاهرهوكيل متقاعد11265279257

15000عماد محمد محسن مهيداتوكيل متقاعد11266279261

15000قاسم عرمش قاسم الشرفاتوكيل متقاعد11267279277

15000يغدي حسن احمد مشاهرهوكيل متقاعد11268279284

15000مدحت محمد شعبان عبدالكريم الخطيبوكيل متقاعد11269279286

15000هزاع هايل حامد السرحانوكيل متقاعد11270279292

15000مامون سالم عليان االبراهيموكيل متقاعد11271279294

15000موسى دخيل هللا مرعي السعيديينوكيل متقاعد11272279298

15000فوزي علي عواد القرالهوكيل متقاعد11273279307

15000احمد غيضان فالح النظاميوكيل متقاعد11274279308

15000سليمان عوض سلمان المساعيدوكيل متقاعد11275279310

15000فيصل طارق جميل المرافيوكيل متقاعد11276279311

15000جبريل عواد سالمه السعيدينوكيل متقاعد11277279312

15000سميح حمد احمد الشبولوكيل متقاعد11278279314

15000غازي فنيخر مفلح صالحوكيل متقاعد11279279315

15000حمزه ابراهيم عيسى الرواضيهوكيل متقاعد11280279317

15000جهاد سلمان سالم الجالغيفوكيل متقاعد11281279319

15000عبد المهدي خليل عبد المهدي الكرديوكيل متقاعد11282279323

15000هزاع علي محمد غراغيروكيل متقاعد11283279324

15000منير علي محمد ابوهديبوكيل متقاعد11284279327

15000حسين غصاب فارس جمعهوكيل متقاعد11285279329

15000يحيى محمد عواد المشاقبهوكيل متقاعد11286279338

15000شريف حسن خلف الطربوكيل متقاعد11287279345



15000سعيد سليمان سالمه السعيديينوكيل متقاعد11288279346

15000حسان علي شريف المومنيوكيل متقاعد11289279348

15000معين موسى عبد الحميد الضموروكيل متقاعد11290279352

15000محمد محمود يوسف الحياريوكيل متقاعد11291279353

15000علي عبد الحميد خليل الخوالدهوكيل متقاعد11292279358

15000زيد احمد حسين عبابنهوكيل متقاعد11293279367

15000علي سالم نزال الجعاراتوكيل متقاعد11294279372

15000سمير علي محمد شحادةوكيل متقاعد11295279381

15000معمر محمد خليف المراياتوكيل متقاعد11296279387

15000محمود جمال حمدو الرماضينوكيل متقاعد11297279389

15000محمود حسن عبدربه ابودلبوحوكيل متقاعد11298279393

15000سلمان حسين حسن المرعيوكيل متقاعد11299279413

15000عبدهللا حسن عبدهللا الشرعهوكيل متقاعد11300279426

15000محمد حسن سالمه الدياتوكيل متقاعد11301279428

15000نبيل خليل سليمان الرفاعيوكيل متقاعد11302279431

15000علي عطيه سالم السفاسفه المزايدهوكيل متقاعد11303279432

15000عيسى اكرم نجيب غرايبهوكيل متقاعد11304279451

15000خالد كامل ابراهيم مياسوكيل متقاعد11305279456

15000سالمه محمد جدوع المعابرهوكيل متقاعد11306279457

15000حسين هالل عقيل السلمانوكيل متقاعد11307279458

15000علي عيد وسيد المساعيدوكيل متقاعد11308279465

15000طالب مصطفى يوسف عبابنهوكيل متقاعد11309279471

15000محمد خلف عليان الشديفاتوكيل متقاعد11310279472

15000احمد فالح حمدان القاسموكيل متقاعد11311279476

15000زياد عبدهللا احمد الرحامنهوكيل متقاعد11312279478

15000سليمان مصطفى سليمان الفليحوكيل متقاعد11313279483

15000سامر محمود ونس العمريوكيل متقاعد11314279492

15000فواد احمد منديل بني ياسينوكيل متقاعد11315279498

15000عن والده/ جهاد ياسين سعيد بني عامر وكيل متقاعد11316279502

15000قاسم محمد حسين المزاودهوكيل متقاعد11317279509

15000ابراهيم محمد محمود الشطيوكيل متقاعد11318279510

15000محمود احمد محمد الزياداتوكيل متقاعد11319279511

15000عمران محمد ابراهيم الحشوشوكيل متقاعد11320279518

15000عبدالكريم حسن محمد الشطيوكيل متقاعد11321279527

15000امين محمد فندي الطوالبهوكيل متقاعد11322279530

15000خالد عيد سعيد العطيانوكيل متقاعد11323279534

15000محمد خليل حواج الخنازرهوكيل متقاعد11324279536

15000احمد صالح احمد العمريوكيل متقاعد11325279546

15000محمد موسى حموده الشعاروكيل متقاعد11326279548

15000شفيق مطر محمود القطامير العمرووكيل متقاعد11327279557

15000بهاء الدين محمود محمد المزيدوكيل متقاعد11328279572

15000امجد محمد فالح العمايرهوكيل متقاعد11329279573

15000ايمن صبح سليم الزيديينوكيل متقاعد11330279578

15000عبد الكريم خلف فالح الزيودوكيل متقاعد11331279586

15000عبدالحافظ احمد عبدالحافظ خريساتوكيل متقاعد11332279589



15000عمر محمد محمود القرعودوكيل متقاعد11333279591

15000نبيل صالح حسين العدوانوكيل متقاعد11334279593

15000مصطفى محمود مصطفى الشرمانوكيل متقاعد11335279602

15000مهتدي محمود غازي بني دوميوكيل متقاعد11336279609

15000عبدالرزاق احمد سالمه عريقوكيل متقاعد11337279611

15000بالل عبدهللا محمد العمروكيل متقاعد11338279613

15000هشام محمد احمد العمريوكيل متقاعد11339279616

15000حسين عبده عبدالرحيم ورداتوكيل متقاعد11340279643

15000مخلد سليمان حسن البالونهوكيل متقاعد11341279649

15000حسام عليان عوض القطامينوكيل متقاعد11342279656

15000عواد حسن عواد المساعيدوكيل متقاعد11343279657

15000معيوف منصور معيوف الشرفاتوكيل متقاعد11344279664

15000رياض ابراهيم صالح هوشانوكيل متقاعد11345279666

15000محمد احمد سالم الفنشوكيل متقاعد11346279669

15000هاني عبدهللا امطير الشباطاتوكيل متقاعد11347279674

15000نصار فيهد حمدان السكارنهوكيل متقاعد11348279681

15000حاتم احمد مفلح الطراونهوكيل متقاعد11349279695

15000محمد هليل حتمل الغماسوكيل متقاعد11350279698

15000حسين عبدالرحمن محمد الزعبيوكيل متقاعد11351279702

15000احمد حمدان علي الزبونوكيل متقاعد11352279713

15000احمد عبداللطيف عيسى الخاليلهوكيل متقاعد11353279726

15000ناصر عيد عايد المشاقبهوكيل متقاعد11354279727

15000محمد عبد هللا محمد الدريزيوكيل متقاعد11355279732

15000فالح عبد الرحمن الياسين الصماديوكيل متقاعد11356279737

15000يوسف محمد عيسى عالونةوكيل متقاعد11357279740

15000غسان حمزه مسلم بني هانيوكيل متقاعد11358279750

15000رياض سليمان طالل عبيداتوكيل متقاعد11359279753

15000سويلم هالل نجي المشاقبهوكيل متقاعد11360279755

15000خالد سالمه عيسى الموسيوكيل متقاعد11361279758

15000محمد فرج خليف الدالبيحوكيل متقاعد11362279763

15000نذير عبداللطيف محمد العزاموكيل متقاعد11363279767

15000عطاهللا حامد محمد السلمانوكيل متقاعد11364279769

15000عبدالرحمن قاسم عبدالرحمن سيالويوكيل متقاعد11365279770

15000ابراهيم محمود كايد مرازيقوكيل متقاعد11366279784

15000محمود احمد موسى الروسانوكيل متقاعد11367279795

15000حسن ذيب علي الشرفوكيل متقاعد11368279825

15000امين محسن عبدالرحمن بني الدوميوكيل متقاعد11369279830

15000بسام فهد قاسم عواملهوكيل متقاعد11370279835

15000جمال مدهللا عبيدهللا الجناديهوكيل متقاعد11371279845

15000محمد حسين خليفه القعدان بني صخروكيل متقاعد11372279849

15000عمر عكاشه محمد الزواهرهوكيل متقاعد11373279853

15000محمد بادي علي بني سلمانوكيل متقاعد11374279859

15000حمد مقيذيع عيد السعيدينوكيل متقاعد11375279868

15000ايمن مصطفى عبدالرحمن بني عيسىوكيل متقاعد11376279884

15000ياسر قاسم محمد ابو دلبوحوكيل متقاعد11377279888



15000نضال محمد احمد العوضوكيل متقاعد11378279890

15000سليمان احمد سلمان الرفوعوكيل متقاعد11379279893

15000خالد محمد احمد العمريينوكيل متقاعد11380279894

15000حسن خالد غياض المساعيدوكيل متقاعد11381279897

15000غازي علي عيسى البداينهوكيل متقاعد11382279899

15000احمد خالد عوده الزيدانينوكيل متقاعد11383279909

15000موسى محمود احمد العمريوكيل متقاعد11384279913

15000عصام محمد سالم الفقراوكيل متقاعد11385279914

15000عبدالحكيم فالح عواد خزاعلهوكيل متقاعد11386279916

15000موسى علي خليل الكريمينوكيل متقاعد11387279917

15000محمد شعيل سالمه السيالهوكيل متقاعد11388279927

15000فخري احمد محمد بني ياسينوكيل متقاعد11389279932

15000سليمان محمد عبد المحسن الزعبيوكيل متقاعد11390279938

15000محمود موسى سليم رواشدهوكيل متقاعد11391279948

15000ابراهيم يحيى علي السهارينوكيل متقاعد11392279950

15000خالد محمود محمد الياسينوكيل متقاعد11393279953

15000فارس حسين سرحان الحسبانوكيل متقاعد11394279962

15000مخلد عوده كريم المشاقبهوكيل متقاعد11395279963

15000عبد الرحمن احمد محمد عزاموكيل متقاعد11396279966

15000محمد محمود محمد الفريحاتوكيل متقاعد11397279969

15000جسيم عوده فياض المساعيدوكيل متقاعد11398279974

15000محمد محمود محمد دويكاتوكيل متقاعد11399279977

15000عيد احمد محمد السالموكيل متقاعد11400279978

15000زياد محمد عبد الرحمن بني احمدوكيل متقاعد11401279984

15000محمد حمود سليمان الزيدانينوكيل متقاعد11402279985

15000ياسر محمد سالم عضيباتوكيل متقاعد11403279987

15000مفيد هايل عليان المحاميدوكيل متقاعد11404279989

15000احمد عيسى محمد المرازيقوكيل متقاعد11405279990

15000عبدهللا قاسم محمد الشرفاتوكيل متقاعد11406279995

15000فراس عوض صالح حجازاتوكيل متقاعد11407280000

15000حاكم عبد هللا عواد الصبيحاتوكيل متقاعد11408280008

15000احمد هارون عيسى الرواضيهوكيل متقاعد11409280016

15000احمد عمران عبد الحميد القطاونهوكيل متقاعد11410280020

15000محمد محمود مصلح مومنيوكيل متقاعد11411280028

15000زياد صالح علي الرباعيوكيل متقاعد11412280033

15000جهاد عبد القادر عيد حراحشهوكيل متقاعد11413280034

15000جالل خليف احمد الدالبيحوكيل متقاعد11414280035

15000توفيق محمد سعد العجالينوكيل متقاعد11415280038

15000زيد حسين محمود المناصيروكيل متقاعد11416280053

15000محمد عبدالرسول سالمه الهويملوكيل متقاعد11417280059

15000قاسم حمد احمد الشبولوكيل متقاعد11418280065

15000محمد عطيه شرقي العايدوكيل متقاعد11419280068

15000عياد محمود عياد القطيماتوكيل متقاعد11420280073

15000جعفر داود سليمان العشوشوكيل متقاعد11421280080

15000احمد شاهر عبدهللا مهيراتوكيل متقاعد11422280081



15000هايل الفي هزاع الرحماهوكيل متقاعد11423280085

15000سامي احمد عوض بني احمدوكيل متقاعد11424280086

15000جهاد احمود احمد الزيدانينوكيل متقاعد11425280092

15000احمد عبدالحميد سليمان الجرادينوكيل متقاعد11426280099

15000جمال احمد خليف العبادلهوكيل متقاعد11427280102

15000ياسر رفاعي احمد الشبولوكيل متقاعد11428280105

15000راجح علي سعيد ارتيمةوكيل متقاعد11429280107

15000فراس فالح عايد سليمانوكيل متقاعد11430280114

15000زياد احمد محمد الزغولوكيل متقاعد11431280125

15000جبر عبدالمحسن خليل الدغيماتوكيل متقاعد11432280128

15000صالح محمود عبدالقادر المصريوكيل متقاعد11433280129

15000ياسين خالد مصطفى النعامنهوكيل متقاعد11434280133

15000محمد عبدالكريم علي قاسموكيل متقاعد11435280135

15000يوسف تركي سليمان طعانيوكيل متقاعد11436280137

15000سعيد علي قاسم باعونيوكيل متقاعد11437280142

15000محمد نهار راجي العظاماتوكيل متقاعد11438280149

15000محمد مظفي محسن عوضوكيل متقاعد11439280151

15000نوح احمد محسن بني عامروكيل متقاعد11440280159

15000عمر علي وارد الشرفاتوكيل متقاعد11441280162

15000زياد محمود محمد رزق حراحشهوكيل متقاعد11442280173

15000حسين سلمان مسلم البواتوكيل متقاعد11443280184

15000احمد محمد سالم الشرمانوكيل متقاعد11444280188

15000عبد الرحمن محمد مصطفى بني سالمهوكيل متقاعد11445280192

15000علي عارف فالح السواعيروكيل متقاعد11446280198

15000نعيم حسن عرسان طوالبهوكيل متقاعد11447280207

15000محمد مشهور ارشود مهيداتوكيل متقاعد11448280216

15000جبر سالم حامد الشرعهوكيل متقاعد11449280220

15000اياد محسن محمد خضيروكيل متقاعد11450280225

15000شفيق احمد محمد درادكهوكيل متقاعد11451280231

15000عبدهللا مصطفى مصطفى بني سعيدوكيل متقاعد11452280238

15000حسني محمد فهد شهابوكيل متقاعد11453280243

15000ياسر حمد عايد الحمدانوكيل متقاعد11454280257

15000عواد سالم هالل الجبوروكيل متقاعد11455280270

15000محمد مصطفى عبدالقادر بني سالمهوكيل متقاعد11456280271

15000زكريا منصور فالح الزيادنهوكيل متقاعد11457280275

15000خالد سعيد محمود بشايرهوكيل متقاعد11458280280

15000طايل فالح فنطول السرحانوكيل متقاعد11459280284

15000ياسر عقله رزق مرزوقوكيل متقاعد11460280285

15000محمد علي حسن المساعيدوكيل متقاعد11461280297

15000سلطان محمد قاسم الربابعةوكيل متقاعد11462280298

15000محمد قاسم عقيل الطوافشهوكيل متقاعد11463280299

15000عبدالمجيد صالح عبدالمجيد كوفحيوكيل متقاعد11464280301

15000حسين علي عايد العظاماتوكيل متقاعد11465280310

15000نزار خالد علي الرواشدهوكيل متقاعد11466280312

15000جهاد عايش مصطفى بني احمدوكيل متقاعد11467280320



15000حسين سليمان عيد القدمانوكيل متقاعد11468280329

15000خالد محمود موسى الزعيناتوكيل متقاعد11469280332

15000ابراهيم علي يوسف البشاراتوكيل متقاعد11470280338

15000نبيل ابراهيم احمد المشاقبهوكيل متقاعد11471280343

15000حسن عبدالكريم احمد الشطيوكيل متقاعد11472280345

15000عبدالحكيم عارف محمد بني حمدانوكيل متقاعد11473280346

15000سامي عبدالحافظ عواد الحليقوكيل متقاعد11474280352

15000خالد محمود عبدالرحمن الخصاونهوكيل متقاعد11475280356

15000جبريل علي محمد الطوالبهوكيل متقاعد11476280358

15000صايل عبدهللا سليمان القرالهوكيل متقاعد11477280360

15000سامر نايف ناصر الرواشدهوكيل متقاعد11478280365

15000رائد صالح مصبح بخيتانوكيل متقاعد11479280375

15000عبيد هللا فالح سالم الضرابعهوكيل متقاعد11480280377

15000بدر اسماعيل سالم القيسىوكيل متقاعد11481280378

15000محمد تيسير احمد ابو ناصروكيل متقاعد11482280392

15000سامر صالح شحاده الجراحوكيل متقاعد11483280400

15000سليمان وارد عيد الشرعهوكيل متقاعد11484280411

15000ابراهيم عبدهللا محمد القاللبهوكيل متقاعد11485280426

15000موفق مفلح غانم الحمدوكيل متقاعد11486280433

15000يونس عياد سليم الليمونوكيل متقاعد11487280434

15000عصام عثمان تركي الشعاروكيل متقاعد11488280436

15000قصي حسين عبدالرحمن بني طهوكيل متقاعد11489280437

15000ايمن احمد ناصر الجودهوكيل متقاعد11490280438

15000اسعد عريف علي بني يونسوكيل متقاعد11491280439

15000علي عبدهللا سليمان الشرمانوكيل متقاعد11492280442

15000خضر نهار فرج السرحانوكيل متقاعد11493280449

15000عايد سليم محمد المساعيدوكيل متقاعد11494280451

15000عمر احمد عبدالقادر الجرايدهوكيل متقاعد11495280477

15000فالح محمد مرزوق الشرفاتوكيل متقاعد11496280478

15000ضرار عبدهللا فندي الشناقوكيل متقاعد11497280479

15000سامي محمد سالم بني احمدوكيل متقاعد11498280480

15000عطاهللا علي محمد يوسفوكيل متقاعد11499280485

15000يوسف محمد عبدهللا السلوطوكيل متقاعد11500280492

15000عبدهللا علي خليفه الخاليلهوكيل متقاعد11501280497

15000سامي حافظ شحاده العمايرهوكيل متقاعد11502280510

15000باسم مرزوق فالح الهاشموكيل متقاعد11503280512

15000محمد عبدهللا عبدالرحيم القواقنهوكيل متقاعد11504280513

15000عمر مفلح محمد ابو العماشوكيل متقاعد11505280518

15000عبد الرؤوف سالمه حسن قواقنهوكيل متقاعد11506280519

15000محمد صالح سليمان الدهونوكيل متقاعد11507280520

15000زياد عبدالجليل سليمان المساعفهوكيل متقاعد11508280525

15000هاني عبدهللا شحاده عبينيوكيل متقاعد11509280529

15000عادل حميدان عريمط الزيودوكيل متقاعد11510280532

15000محمد صالح اسماعيل الهويملوكيل متقاعد11511280545

15000موفق ابراهيم طلب الشديفاتوكيل متقاعد11512280559



15000منذر خالد فارس بني  يونسوكيل متقاعد11513280560

15000عزيز راشد عبدالعزيز الصماديوكيل متقاعد11514280562

15000هاني محمد عميش العظاماتوكيل متقاعد11515280570

15000عمر ثالج سيار السرحانوكيل متقاعد11516280577

15000فراس احمد عبدالسالم مساعدهوكيل متقاعد11517280581

15000غالب ابراهيم عبد هللا العقايلهوكيل متقاعد11518280584

15000مراد توفيق احمد عواودهوكيل متقاعد11519280586

15000فارس حسن ايوب درادكهوكيل متقاعد11520280590

15000زهير خليل حمد القيسيوكيل متقاعد11521280608

15000شاكر سليمان ساهي الرقيباتوكيل متقاعد11522280614

15000عمر محمد عيسى القرعانوكيل متقاعد11523280617

15000فراس ابراهيم عبدالكريم العمريوكيل متقاعد11524280626

15000رائد مصطفى احمد الرشدانوكيل متقاعد11525280632

15000محمود مدهللا سفهان الخمايسهوكيل متقاعد11526280634

15000احمد منصور محمد الزيناتوكيل متقاعد11527280649

15000صالح عايش عايد العموشوكيل متقاعد11528280652

15000علي محمد يونس العزاموكيل متقاعد11529280656

15000خالد عبود علي الزبونوكيل متقاعد11530280664

15000احمد عقله احمد مجدوبوكيل متقاعد11531280666

15000فراس ابراهيم محمد عزاموكيل متقاعد11532280668

15000امجد يوسف محمد يونسوكيل متقاعد11533280672

15000ايمن سليمان احمد فواعرهوكيل متقاعد11534280675

15000عماد محمد حسين الزيودوكيل متقاعد11535280677

15000عادل موسى عوده هللا النعيماتوكيل متقاعد11536280685

15000عبدهللا علي سليم الرواجيح البقوموكيل متقاعد11537280690

15000رائد ضيف هللا خلف الفضولوكيل متقاعد11538280691

15000فارس محمد حمد الكايدوكيل متقاعد11539280702

15000ضرار نظمي زكي مقداديوكيل متقاعد11540280708

15000خلدون علي عبدالكريم المريانوكيل متقاعد11541280722

15000ماهر عبدالعزيز سعود عبيداتوكيل متقاعد11542280734

15000جميل عمر ياسين زواهرةوكيل متقاعد11543280744

15000حسان احمد مصطفى الشقاقحهوكيل متقاعد11544280752

15000نافذ سمير ماجد عبيداتوكيل متقاعد11545280756

15000باسم محمد مصطفى بني عيسىوكيل متقاعد11546280760

15000علي سليمان عطيه بني عيسىوكيل متقاعد11547280768

15000عمر خلف عبدالقادر المساعفهوكيل متقاعد11548280769

15000منصور عبدالرحيم سليمان العقيلوكيل متقاعد11549280781

15000احمد سالم عوض الجبوروكيل متقاعد11550280783

15000فاعور احمد محمد القبالنوكيل متقاعد11551280785

15000يوسف محمود محمد النمراتوكيل متقاعد11552280786

15000عارف محمد هنديوكيل متقاعد11553280790

15000ابراهيم محمد مصطفى الشوياتوكيل متقاعد11554280799

15000نضال الفي سليم الواعيروكيل متقاعد11555280828

15000حسن عبدالرحيم مسلم المالحمهوكيل متقاعد11556280834

15000تيسير مصطفى ابراهيم الحسناتوكيل متقاعد11557280840



15000طالب حمد فرحان الرياحنهوكيل متقاعد11558280843

15000خالد محمد هزيم عليقوكيل متقاعد11559280848

15000خلف علي الدوخي الجيزاويوكيل متقاعد11560280856

15000علي محمد عبد هللا الجباليوكيل متقاعد11561280861

15000محمد يوسف سالم الهواورهوكيل متقاعد11562280865

15000عاطف الفي شايع السرحانوكيل متقاعد11563280873

15000محمد اسماعيل احمد الفياضوكيل متقاعد11564280876

15000امجد محمد زهير مفضي الدرابكهوكيل متقاعد11565280878

15000عبدهللا علي عقله الزيودوكيل متقاعد11566280881

15000محمد صبح سليمان حسنوكيل متقاعد11567280884

15000محمد احمد سالم الطورهوكيل متقاعد11568280888

15000وصفي علي موسى الشرايعةوكيل متقاعد11569280891

15000محمد فرحان الخلف خوالدهوكيل متقاعد11570280892

15000بدر محمد احمد العمراتوكيل متقاعد11571280902

15000حسين جميل علي زيتونوكيل متقاعد11572280908

15000احمد عبدالمهدي علي الرقيباتوكيل متقاعد11573280917

15000عايد سليمان عيد الخطباوكيل متقاعد11574280919

15000محمد حسن حمد خطاطبهوكيل متقاعد11575280929

15000اسحق علي محمد علي عبابنهوكيل متقاعد11576280935

15000ضرار عبد هللا راضي العبيدوكيل متقاعد11577280949

15000ياسر حامد جبر الجراحوكيل متقاعد11578280955

15000راضي احمد سليمان المساعفهوكيل متقاعد11579280966

15000معروف مصطفى سعيد دحادحهوكيل متقاعد11580280974

15000غالب عبدالرحمن محمد االحمدوكيل متقاعد11581280979

15000محمد عقله سليمان العمامرهوكيل متقاعد11582280980

15000ابراهيم عياده شبيكان الشمالنوكيل متقاعد11583280987

15000قاسم محمد سليم شطناويوكيل متقاعد11584280988

15000احمد محمد علي عنانزهوكيل متقاعد11585280992

15000عمر احمد حسن الديكوكيل متقاعد11586280994

15000عارف احمد اسماعيل الحسناتوكيل متقاعد11587280995

15000سلمان حمدان غثوان السرحانوكيل متقاعد11588280998

15000خالد سالم عوض الجبوروكيل متقاعد11589281001

15000مدهللا مفلح حاجل الدهامشهوكيل متقاعد11590281009

15000عواد عوده مفلح الغويرينوكيل متقاعد11591281011

15000سامي احمد العبد الرحمن السعايدةوكيل متقاعد11592281013

15000محمد فارس سالم بني عبدهوكيل متقاعد11593281027

15000موسى عوده سليم الطوالبهوكيل متقاعد11594281048

15000رائد رجا خلف العجالينوكيل متقاعد11595281053

15000مزيد محمد سليمان زعبيوكيل متقاعد11596281054

15000رامي علي عقيل الزعبيوكيل متقاعد11597281061

15000ممدوح كامل عبدالجليل الزعبيوكيل متقاعد11598281063

15000احمد فاروق فهد محاسيسوكيل متقاعد11599281065

15000سامي عبدهللا محمد الشويطروكيل متقاعد11600281067

15000قبالن علي مقبل محمدوكيل متقاعد11601281071

15000عمر زيدان عبد ابوهاللهوكيل متقاعد11602281074



15000مهدي محمد سليم القطعانوكيل متقاعد11603281075

15000عقاب محمد محمود العنانزهوكيل متقاعد11604281082

15000ناصر سالم احمد ربابعهوكيل متقاعد11605281087

15000احمد ناصر محمد العليماتوكيل متقاعد11606281091

15000حمد حسن اغدير الشقوروكيل متقاعد11607281098

15000محمد حمد عباس المقداديوكيل متقاعد11608281099

15000عمر نصار يوسف المقابلهوكيل متقاعد11609281100

15000منير محمد فرحان العالونهوكيل متقاعد11610281101

15000علي ناجي سالم المرازقهوكيل متقاعد11611281116

15000سميح احمد سالم قومولوكيل متقاعد11612281118

15000محمد قاسم محمد عبيداتوكيل متقاعد11613281119

15000خالد احمد عبدالمحسن رواشدهوكيل متقاعد11614281120

15000فارس عبد السالم احمد الزالقوكيل متقاعد11615281128

15000نجيب علي ابراهيم القطامينوكيل متقاعد11616281143

15000نشات محمد عطوه الخرشهوكيل متقاعد11617281144

15000فضيل عبدالجليل عبدان المفلحوكيل متقاعد11618281152

15000محمد محمود منصور الورداتوكيل متقاعد11619281180

15000عصام خالد محمد الصرايرهوكيل متقاعد11620281181

15000محمد علي حسن حسنوكيل متقاعد11621281188

15000حمدان محمود وراد الشرعهوكيل متقاعد11622281190

15000رعد سويلم سالمه العشوشوكيل متقاعد11623281192

15000احمد سلطان موسى عبابنهوكيل متقاعد11624281213

15000جميل احمد سعد الدين السالموكيل متقاعد11625281217

15000احمد عبد الكريم رسالن الخصاونهوكيل متقاعد11626281219

15000نايف عبدالرحمن محمد جراداتوكيل متقاعد11627281220

15000اياد عازي ناصر الجنايدهوكيل متقاعد11628281228

15000خلدون جميل سالم مهيداتوكيل متقاعد11629281229

15000سعود سليم محمد المساعيدوكيل متقاعد11630281232

15000عبدهللا محمد فارس السميعاتوكيل متقاعد11631281236

15000رجا سعد هالل العابدوكيل متقاعد11632281242

15000محمد خميس عليان العقولوكيل متقاعد11633281247

15000منذر ابراهيم بركات المطارنهوكيل متقاعد11634281249

15000باسل محمد علي عمروكيل متقاعد11635281250

15000احمد سعيد احمد المالحمهوكيل متقاعد11636281251

15000عبدالرزاق علي محمد الشويطروكيل متقاعد11637281253

15000عماد احمد مفلح ظاهروكيل متقاعد11638281256

15000فهد معاشي شامان خلفوكيل متقاعد11639281257

15000عبدالهادي محمد بادي العنبروكيل متقاعد11640281265

15000فايز عبدهللا مفلح العنيزاتوكيل متقاعد11641281276

15000محمد عبدالغفار محمد مهيداتوكيل متقاعد11642281286

15000عمر حسني محمد الهزيموكيل متقاعد11643281296

15000حسين علي حسين الزعبيوكيل متقاعد11644281298

15000عادل احمد سليمان المعايطهوكيل متقاعد11645281305

15000امين محمد صالح مومنيوكيل متقاعد11646281315

15000خالد محمود محمد المومنيوكيل متقاعد11647281316



15000عبدهللا علي سليمان الزيودوكيل متقاعد11648281322

15000زكريا محمد علي العليوكيل متقاعد11649281341

15000مامون ياسر علي المومنيوكيل متقاعد11650281344

15000عواد سالم السهو الجبوروكيل متقاعد11651281353

15000محمد خالد عبدهللا الدردوروكيل متقاعد11652281354

15000رائد الياس يوسف المحادينوكيل متقاعد11653281362

15000يوسف محمد تركي الهويملوكيل متقاعد11654281365

15000منيب محمد احمد قرعانوكيل متقاعد11655281370

15000احمد محمود عبد الرحيم زيادنهوكيل متقاعد11656281374

15000عمر ناصر مقبل الشديفاتوكيل متقاعد11657281377

15000محمد عبد المهدي سالمه القضاهوكيل متقاعد11658281379

15000مصطفى عبدهللا حسين حسينوكيل متقاعد11659281388

15000عقله عبدهللا عقله قواقزهوكيل متقاعد11660281399

15000محمد عايد خالد الخزاعلةوكيل متقاعد11661281400

15000يوسف عبد هللا عبده الخزاعلةوكيل متقاعد11662281401

15000محمد علي عيد الرواشدهوكيل متقاعد11663281410

15000حسين عبد هللا خلف المشاقبهوكيل متقاعد11664281419

15000عدنان يوسف محمد الزغولوكيل متقاعد11665281422

15000منذر جعفر عبدالكريم خصاونهوكيل متقاعد11666281425

15000خلدون محمد يوسف الخطاطبهوكيل متقاعد11667281428

15000محمد عبدهللا محمد ربابعهوكيل متقاعد11668281430

15000سرحان محمد علي طوالبهوكيل متقاعد11669281440

15000محمد عبدالقادر قاسم بني ملحموكيل متقاعد11670281444

15000عقله عطيوي ظاهر الدبالنوكيل متقاعد11671281446

15000علي محمد جبر العباسيوكيل متقاعد11672281461

15000عايد عطوي ارشيد الشموطوكيل متقاعد11673281483

15000عوده خليل عبدالرزاق المعايطهوكيل متقاعد11674281487

15000امجد سالم احمد العبيداتوكيل متقاعد11675281500

15000محمد علي حسين العيسىوكيل متقاعد11676281504

15000موفق عبدالقادر مصطفى الزهراويوكيل متقاعد11677281513

15000احمد صالح موسى الصباحوكيل متقاعد11678281523

15000نبيل موسى رضوان السواعيروكيل متقاعد11679281529

15000موسى علي حسين عبابنهوكيل متقاعد11680281535

15000زعبي احمد سليمان عبدالعزيزوكيل متقاعد11681281536

15000سليمان هليل سليمان الصقوروكيل متقاعد11682281546

15000عبدهللا تيسير محمد الشنيقاتوكيل متقاعد11683281556

15000محمد خير احمد حسن القعقاعوكيل متقاعد11684281571

15000سمير نايف محمود القالبوكيل متقاعد11685281573

15000فراس عواد فنخور المشاقبهوكيل متقاعد11686281587

15000عماد عبد النور علي السباعيوكيل متقاعد11687281602

15000طايع طالب الياس الضالعينوكيل متقاعد11688281607

15000فالح عوده سلمان الطرشانوكيل متقاعد11689281613

15000هشام حسين مناور درادكهوكيل متقاعد11690281614

15000سفيان محمود يوسف المناصيروكيل متقاعد11691281622

15000عمر سليمان حامد العصيفاتوكيل متقاعد11692281626



15000يوسف عبدهللا حمد الزعبيوكيل متقاعد11693281629

15000محمد احمد يونس مسعودوكيل متقاعد11694281633

15000عز الدين عبدالحميد عبد المعايطةوكيل متقاعد11695281642

15000علي محمود احمد العزباتوكيل متقاعد11696281656

15000عدلي ماجد ضيف هللا سوديوكيل متقاعد11697281663

15000رافت بخيت وفق العليماتوكيل متقاعد11698281666

15000صالح الدين محمد رضوان المومنيوكيل متقاعد11699281667

15000بهاءالدين محمد رضوان المومنيوكيل متقاعد11700281668

15000احمد عواد حمدان الجليديوكيل متقاعد11701281671

15000محمد علي اسعد النعيماتوكيل متقاعد11702281677

15000نبيل محمد علي الدرابسهوكيل متقاعد11703281680

15000سامي محمد عايد الشوابكهوكيل متقاعد11704281686

15000عامر احمد عبد المعطي عبابنهوكيل متقاعد11705281690

15000عمر محمود محمد الزغولوكيل متقاعد11706281694

15000محمد سليمان محمد بكاروكيل متقاعد11707281699

15000نصر محمد احمد اليوسفوكيل متقاعد11708281704

15000رائد محمدخلف سليمان النوبانيوكيل متقاعد11709281706

15000عماد عبدالرزاق سلمان االفغانيوكيل متقاعد11710281714

15000ايهاب محمود خالد البواعنهوكيل متقاعد11711281718

15000رامي محمد علي الطالفحهوكيل متقاعد11712281720

15000حبريل خليل سلمان الرفوعوكيل متقاعد11713281721

15000علي عايض هزيل المناعينوكيل متقاعد11714281722

15000رائد مفلح مفضي المحسنوكيل متقاعد11715281723

15000موسى خلف عايد القبيالتوكيل متقاعد11716281727

15000نواف عبد هللا محمد البايروكيل متقاعد11717281728

15000تحسين احمد محمد العزاموكيل متقاعد11718281750

15000ابراهيم عطاهللا سليمان الجرادينوكيل متقاعد11719281755

15000شادي محمد جويعد العمريوكيل متقاعد11720281756

15000عصام محمد احمد الزعموطوكيل متقاعد11721281758

15000جمال كريم محمد العرايضهوكيل متقاعد11722281759

15000امجد احمد محمد طوالبهوكيل متقاعد11723281760

15000عماد محمد احمد بني مفرجوكيل متقاعد11724281763

15000عبدالوالي احمد مفضي العوازموكيل متقاعد11725281764

15000مسيعد عبدهللا محمد المسيعدينوكيل متقاعد11726281773

15000محمود عبدهللا محمود الرشدانوكيل متقاعد11727281775

15000فايز نهار حامد الشعراءوكيل متقاعد11728281776

15000مزعل نزال سالم ابو طهوكيل متقاعد11729281787

15000سالم عبدالرحمن سالم الخزاعلهوكيل متقاعد11730281791

15000رائد احمد خميس الربعيوكيل متقاعد11731281803

15000عمر محمودعبدهللا الدهونوكيل متقاعد11732281814

15000معتصم علي محمد هياجنهوكيل متقاعد11733281816

15000ياسر محمد ندي بني خالدوكيل متقاعد11734281820

15000حازم محمد يوسف الخطاطبهوكيل متقاعد11735281824

15000عبدهللا صالح احمد المرعيوكيل متقاعد11736281828

15000نصر محمود مصطفى الزغولوكيل متقاعد11737281838



15000طارق مضعان محارب عيال سلمانوكيل متقاعد11738281839

15000جعفر فارس محمد منيزلوكيل متقاعد11739281840

15000ابراهيم محمد قويطين العزاموكيل متقاعد11740281844

15000عبدهللا محمد حسين الزغولوكيل متقاعد11741281851

15000زيد احمد حسين نجاداتوكيل متقاعد11742281852

15000احمد عبد عياده الهالالتوكيل متقاعد11743281853

15000مسعود عبدهللا مسعود الصماديوكيل متقاعد11744281859

15000صويلح عبدهللا سالمه الهويملوكيل متقاعد11745281861

15000محمد سالم حاجل الدهامشهوكيل متقاعد11746281865

15000ثامر طرقي متعب الخشمانوكيل متقاعد11747281867

15000محمد يوسف سلمان الشطيوكيل متقاعد11748281879

15000علي سالم مفلح المصالحهوكيل متقاعد11749281884

15000ياسين احمد محمود درادكهوكيل متقاعد11750281885

15000خالد محمد علي الخطاطبهوكيل متقاعد11751281886

15000عاطف محمود محمد الزواهرهوكيل متقاعد11752281889

15000ايمن رضا مصبح الشرفاتوكيل متقاعد11753281899

15000باجس طاهر حامد العمريوكيل متقاعد11754281912

15000محمد احمد علي الوقفيوكيل متقاعد11755281915

15000عثمان احمد محمد ابو نامصوكيل متقاعد11756281921

15000ايمن عبدالكريم فالح الخاليلهوكيل متقاعد11757281934

15000طارق حمود عبدالكريم المناصيروكيل متقاعد11758281939

15000صالح يوسف حمود عيال سلمانوكيل متقاعد11759281958

15000عبدهللا محمد احمد ابو علوشوكيل متقاعد11760281979

15000احمد سليم صالح بني عطاوكيل متقاعد11761282000

15000وصفي ماجد عبدهللا المومنيوكيل متقاعد11762282005

15000علي طالب حمدان ابوعيشهوكيل متقاعد11763282007

15000ابراهيم حمد خلف حشادهوكيل متقاعد11764282009

15000محمد مفضي سعود الخزاعلةوكيل متقاعد11765282030

15000عايد عوده خميس العثامنهوكيل متقاعد11766282036

15000احمد خالد محمود عبيداتوكيل متقاعد11767282037

15000احمد وزان جابر زبونوكيل متقاعد11768282040

15000فراس حمد علي القعاقعهوكيل متقاعد11769282043

15000صالح خضر عقله الخزاعلهوكيل متقاعد11770282047

15000ركان شبيب حمدان الذويخوكيل متقاعد11771282052

15000سميح زايد فالح شرمانوكيل متقاعد11772282065

15000عايد عبدالكريم راشد الفاضلوكيل متقاعد11773282073

15000ابراهيم غضيان دافي المساعيدوكيل متقاعد11774282079

15000محمود شحاده ابراهيم عبابنهوكيل متقاعد11775282081

15000سيف الدين محمد حسين الجملوكيل متقاعد11776282092

15000ابراهيم اسماعيل ساير النعيميوكيل متقاعد11777282100

15000بكر موسى فالح النعيماتوكيل متقاعد11778282102

15000ثابت راضي محمد الخضيروكيل متقاعد11779282114

15000احمد محمد قاسم الطراونهوكيل متقاعد11780282135

15000عبد هللا محمد علي المزايدهوكيل متقاعد11781282146

15000رائد فرحان عبدالمهدي المحاسنهوكيل متقاعد11782282157



15000عطا عبدربه سليم الدبايبهوكيل متقاعد11783282171

15000عوض مرتضي عبدهللا القطاونهوكيل متقاعد11784282172

15000سميح محمد صالح خطاطبهوكيل متقاعد11785282177

15000احمد علي عبيدهللا ابو رمانوكيل متقاعد11786282180

15000عمر بركات مفضي الغانموكيل متقاعد11787282194

15000حميد سالمه صالح المداهينوكيل متقاعد11788282203

15000محمد بسام صايل االيوبوكيل متقاعد11789282204

15000علي احمد حمود الضموروكيل متقاعد11790282206

15000ياسر محمود احمد الزعبيوكيل متقاعد11791282212

15000مفلح سلمان عوده الشرفاتوكيل متقاعد11792282213

15000محمد احمد فرحان الخزاعلهوكيل متقاعد11793282217

15000جمعه يحيى داوود عفايفهوكيل متقاعد11794282239

15000ياسر رثعان صيتان بني خالدوكيل متقاعد11795282246

15000يوسف مزيد يوسف العنانبهوكيل متقاعد11796282264

15000عدنان هالل محمد الخليفاتوكيل متقاعد11797282268

15000محمد سامي ابراهيم الجنايدهوكيل متقاعد11798282269

15000طالل عبدهللا محمد عبيداتوكيل متقاعد11799282271

15000رائد فواز اسماعيل الهالالتوكيل متقاعد11800282274

15000حسين محمد عبدالسالم احمد فريحاتوكيل متقاعد11801282280

15000عمر عبدالحميد ساري السويلميينوكيل متقاعد11802282281

15000وليد محمد عبدالجليل العثامينوكيل متقاعد11803282302

15000محمد مطر عطيه الشرفاتوكيل متقاعد11804282317

15000صالح حمدان هالل المساعيدوكيل متقاعد11805282340

15000عايد هالل قاسم السرحانوكيل متقاعد11806282342

15000فائق يوسف عبيد حراحشهوكيل متقاعد11807282355

15000قاسم حسين سليمان العزاموكيل متقاعد11808282357

15000تركي حسين صالح السميرانوكيل متقاعد11809282371

15000نضال ابراهيم محمد السالمينوكيل متقاعد11810282373

15000عيدعبدالحافظ عبدالعزيز الشرايعهوكيل متقاعد11811282374

15000مراد محمود عبدالجليل المهيراتوكيل متقاعد11812282383

15000رائد سعد عبدالكريم الفاعوريوكيل متقاعد11813282384

15000مامون غالب خالد طالفحهوكيل متقاعد11814282386

15000وليد فليح فهد السميرانوكيل متقاعد11815282389

15000علي محمد علي ربابعهوكيل متقاعد11816282390

15000خليفه خلف سليمان العجالينوكيل متقاعد11817282395

15000صالح موسى احمد الجراداتوكيل متقاعد11818282402

15000علي محمد هالل عزاموكيل متقاعد11819282421

15000ياسر احمد عجاج الشبولوكيل متقاعد11820282425

15000عبد هللا محمود مفلح اليعقوبوكيل متقاعد11821282429

15000ابراهيم محمد شحاده الدغلسوكيل متقاعد11822282431

15000محمد حسن مطلق الجعاراتوكيل متقاعد11823282447

15000خلف عايد فهد البدارينوكيل متقاعد11824282449

15000ابراهيم محمود محمد بني ارشيدوكيل متقاعد11825282464

15000عمر محمد سعيد الدواغرهوكيل متقاعد11826282466

15000محمود محمد فياض الحياريوكيل متقاعد11827282476



15000تيسير احمد محمود الخشانوكيل متقاعد11828282479

15000احمد محمد خلف العليماتوكيل متقاعد11829282483

15000باسم صالح عفنان الحيصهوكيل متقاعد11830282488

15000محمد خميس حامد السماراتوكيل متقاعد11831282496

15000عمر احمد فالح الرويضيوكيل متقاعد11832282498

15000علي عبدالكريم علي الخضيروكيل متقاعد11833282500

15000يوسف احمد حسن الجباليوكيل متقاعد11834282503

15000يوسف خلف خليل الضموروكيل متقاعد11835282511

15000محمد صالح محمد الشلولوكيل متقاعد11836282512

15000محمد ياسين احمد السوادحه المعايطهوكيل متقاعد11837282513

15000يوسف علي يوسف بني احمدوكيل متقاعد11838282514

15000عامر طعمه محمد بني فوازوكيل متقاعد11839282530

15000محمد عبد نهار بني حمدانوكيل متقاعد11840282544

15000نواف فالح مبارك بني خالدوكيل متقاعد11841282545

15000عايش محمد فياض الحياريوكيل متقاعد11842282550

15000بالل محمد سالم العوابدهوكيل متقاعد11843282552

15000رياض محمد موسى ابو مطروكيل متقاعد11844282555

15000عمر احمد محمد بني ياسينوكيل متقاعد11845282559

15000علي فالح حسين الدويكاتوكيل متقاعد11846282567

15000سلطان محمود عوض السعديوكيل متقاعد11847282572

15000بشير محمد جزاع الجبارينوكيل متقاعد11848282575

15000عبدالسالم عبدهللا نهار عبيدوكيل متقاعد11849282586

15000احمد حسين محمد شقيراتوكيل متقاعد11850282590

15000محمود عرسان محمد كنانهوكيل متقاعد11851282604

15000اسامه حسن يوسف عبيداتوكيل متقاعد11852282605

15000اسامه خالد حمدان الرواشدهوكيل متقاعد11853282606

15000ياسين  عبد اللطيف محمد البطوشوكيل متقاعد11854282608

15000زهير محمد نوفان ابو علوشوكيل متقاعد11855282612

15000ياسر عبدالكريم محمود اسماعيلوكيل متقاعد11856282617

15000انس امين عبدهللا عبيداتوكيل متقاعد11857282622

15000احمد علي اسليمان الشهابوكيل متقاعد11858282623

15000محمد خليفه علي الدرادكهوكيل متقاعد11859282625

15000احمد عقله مصطفى مقداديوكيل متقاعد11860282632

15000علي احمد عبدالقادر زيوتوكيل متقاعد11861282633

15000فراس تيسير محمد شهابوكيل متقاعد11862282634

15000عبد هللا سليمان محمد الشرمانوكيل متقاعد11863282638

15000اسعد خالد عياط الخالديوكيل متقاعد11864282645

15000خلف لطفي خلف البيايضهوكيل متقاعد11865282654

15000محمد محمود علي فريحاتوكيل متقاعد11866282658

15000عواد علي عواد هليلوكيل متقاعد11867282674

15000سلطان احمد عبدهللا المصريوكيل متقاعد11868282675

15000محمد حسين عبدالقادروكيل متقاعد11869282694

15000محمد سليمان خليفه البدوروكيل متقاعد11870282703

15000مراد احمد يوسف عبيداتوكيل متقاعد11871282704

15000عمر سليمان عبدهللا المصاروهوكيل متقاعد11872282723



15000امجد سلمان سالمه الهودهوكيل متقاعد11873282724

15000وائل ابراهيم ضيف هللا الحمرانوكيل متقاعد11874282725

15000خالد محمود عيد البداينهوكيل متقاعد11875282726

15000عوده مناور طالق السرديهوكيل متقاعد11876282727

15000عواد سعد فروان المرهيوكيل متقاعد11877282728

15000رائد محمد احمد الخطاطبهوكيل متقاعد11878282736

15000عبدهللا محمد صالح عمايرهوكيل متقاعد11879282748

15000عاطف ذياب حسن شناعهوكيل متقاعد11880282762

15000عبدالكريم خليف حسين المشاقبهوكيل متقاعد11881282769

15000هايل ارحيل منصور الجمعانوكيل متقاعد11882282800

15000سالم سالمه سليمان المناعسهوكيل متقاعد11883282819

15000ضرار جازي رضوان حجازيوكيل متقاعد11884282830

15000مهتدي محمد محمود الشبولوكيل متقاعد11885282832

15000محمد عبدهللا فباض البطرانوكيل متقاعد11886282838

15000امين زايد سرسك بني صخروكيل متقاعد11887282851

15000وليد محمدعلي فواعرهوكيل متقاعد11888282859

15000احمد خلف رجاء البالونهوكيل متقاعد11889282860

15000جعفر احمد محمد ابونامصوكيل متقاعد11890282871

15000محمد علي احمد بني سليمانوكيل متقاعد11891282873

15000هاني زهير دوخي الجوارنهوكيل متقاعد11892282879

15000عالء الدين رزق علي خطايبهوكيل متقاعد11893282887

15000عادل ابراهيم علي النعانعهوكيل متقاعد11894282899

15000صالح الدين فوزي سليمان الجخوخوكيل متقاعد11895282900

15000ابراهيم محمد مصلح كساسبهوكيل متقاعد11896282903

15000وصفي خليل عواد الفروخوكيل متقاعد11897282931

15000انور محمد سالم القضاهوكيل متقاعد11898282941

15000عامر علي عبدالرحمن المومنيوكيل متقاعد11899282945

15000عبدهللا مفلح عبدهللا المطروكيل متقاعد11900282957

15000صامد صالح عبدالرحيم الزواهرهوكيل متقاعد11901282967

15000غالب مضحي عبدربه الكفاوينوكيل متقاعد11902282969

15000محمد علي احمد الخوالدهوكيل متقاعد11903282973

15000احمد محمد احمد قوقزهوكيل متقاعد11904282985

15000غازي سالم احمد السواعيروكيل متقاعد11905282989

15000احمد علي النهار مهيداتوكيل متقاعد11906282991

15000محمود صايل نصرهللا الزيودوكيل متقاعد11907282993

15000طالل نور الدين خلف ابو طبنجهوكيل متقاعد11908282995

15000رائد ضميان محمد نصاروكيل متقاعد11909282997

15000رائد ابراهيم محمد الخوالدهوكيل متقاعد11910283001

15000يوسف ابراهيم سليمان الهمشريوكيل متقاعد11911283026

15000فراس محمد موسى جراداتوكيل متقاعد11912283029

15000خليل خالد حسن الزعاريروكيل متقاعد11913283040

15000حامد ابراهيم حامد القرعانوكيل متقاعد11914283050

15000احمد فالح سليمان النعيماتوكيل متقاعد11915283051

15000احمد ابراهيم دخيل هللا الرواضيهوكيل متقاعد11916283063

15000احمد محمد احمد بني عبدالنبيوكيل متقاعد11917283066



15000محمد اسماعيل محمد المشاعلهوكيل متقاعد11918283070

15000وصفي سمير سليمان الزيادنهوكيل متقاعد11919283072

15000بخيت احمد موسى مصالحهوكيل متقاعد11920283077

15000معاويه علي عبد هللا الخطيبوكيل متقاعد11921283083

15000خالد قبالن ابراهيم الحبابسهوكيل متقاعد11922283085

15000انور خالد حسين البخيتوكيل متقاعد11923283092

15000فيصل مصطفى علي الصماديوكيل متقاعد11924283096

15000بسام احمد سليمان خطاطبهوكيل متقاعد11925283101

15000محمد حسين اذفيل الغميضوكيل متقاعد11926283104

15000عاطف زعل عياد الهويملوكيل متقاعد11927283109

15000يحيي محمود خليل الهالالتوكيل متقاعد11928283112

15000عبد الرحمن سالمه عبد الرحمن ذيبانوكيل متقاعد11929283131

15000حسين خالد علي الطورهوكيل متقاعد11930283140

15000قاسم محمود حمد بني يونسوكيل متقاعد11931283145

15000مروان محمود عبد الحجاجوكيل متقاعد11932283151

15000عمر احمد علي المغربيوكيل متقاعد11933283157

15000مامون عبد المهدي عبد المعطي المعايطهوكيل متقاعد11934283159

15000طارق منصور محمد ملكاويوكيل متقاعد11935283161

15000محمد مخلد كامل المهيراتوكيل متقاعد11936283162

15000مهند حسن عالوي الخوالدهوكيل متقاعد11937283163

15000وليد صالح حسين سعدوكيل متقاعد11938283164

15000يوسف عبدالمهدي مطيع المواجدهوكيل متقاعد11939283176

15000عبدهللا محمود عيد الخوالدهوكيل متقاعد11940283179

15000خالد صباح خلف البواريدوكيل متقاعد11941283180

15000احمد عبدالحق دخل هللا البدوروكيل متقاعد11942283181

15000عبدالوهاب محمد عبده الحسينوكيل متقاعد11943283186

15000اسامه فواز عبد هللا العمريوكيل متقاعد11944283219

15000عليان حسين علي خاليلهوكيل متقاعد11945283231

15000محمد وفيق نايف حجازيوكيل متقاعد11946283233

15000احمد فواز عبدهللا العمريوكيل متقاعد11947283234

15000عوده احمد سالم الخزاعلهوكيل متقاعد11948283247

15000سفيان رضوان فالح احمدوكيل متقاعد11949283264

15000يحيى احمد قاسم جراداتوكيل متقاعد11950283270

15000هشام احمد حميدان شرقيوكيل متقاعد11951283282

15000علي شحاده تركي الدرابسهوكيل متقاعد11952283283

15000عمر احمد عقله الشعاروكيل متقاعد11953283286

15000هشام علي مصطفى بني مصطفىوكيل متقاعد11954283292

15000عمر عبد هللا حسن الشويطروكيل متقاعد11955283357

15000رائد نصر عايش الشرعوكيل متقاعد11956283362

15000عدنان احمد محمود بني هانيوكيل متقاعد11957283367

15000مجاهد عوض عوده المراعيهوكيل متقاعد11958283381

15000طارق عبدالكريم احمد الجالوديوكيل متقاعد11959283384

15000عرفات عبدالرحمن صالح خاروفوكيل متقاعد11960283387

15000عامر موسى حمدان المحاميدوكيل متقاعد11961283389

15000ناصر عبدهللا محمد بني ياسينوكيل متقاعد11962283410



15000رايق احمد سليم دواغرهوكيل متقاعد11963283417

15000علي محمود عبدهللا الزيودوكيل متقاعد11964283419

15000رائد علي محمد بني ياسينوكيل متقاعد11965283421

15000حسام خليفه محمود قرقزوكيل متقاعد11966283425

15000عادل خالد قاسم الفقيروكيل متقاعد11967283426

15000عبدالرحمن خالد عبدالرحيم الصماديوكيل متقاعد11968283438

15000بسام علي فرحان الرياحنهوكيل متقاعد11969283441

15000ابراهيم حسين محمد الشوياتوكيل متقاعد11970283442

15000علي احمد محمد الزيودوكيل متقاعد11971283444

15000يوسف نايف علي الفرسانوكيل متقاعد11972283456

15000محمد سليمان فريوان الصرايرهوكيل متقاعد11973283478

15000صايل احمد طلب الشرفاتوكيل متقاعد11974283480

15000محمد عطاهلل قبالن الشديفاتوكيل متقاعد11975283488

15000لوي عبدالحميد مطلق السعايدهوكيل متقاعد11976283505

15000راني شاكر محمد بني ياسينوكيل متقاعد11977283506

15000فائق اسماعيل عوض بني دوميوكيل متقاعد11978283512

15000حسام عبداللطيف سعيد شتاتوكيل متقاعد11979283542

15000احمد علي احمد عضيباتوكيل متقاعد11980283547

15000فراس محمود احمد الزعموطوكيل متقاعد11981283554

15000عبدهللا محمد سعد الحمرانوكيل متقاعد11982283557

15000هشام عواد مفلح الوليداتوكيل متقاعد11983283559

15000عمر عايد حمدان الخوالدهوكيل متقاعد11984283571

15000محمد علي جديع الهوديوكيل متقاعد11985283586

15000علي علي الطالق شتياتوكيل متقاعد11986283590

15000علي شاهر غنيم المسيعدينوكيل متقاعد11987283605

15000ماهر محمد نمر النواجيوكيل متقاعد11988283608

15000رياض فخري فارس دراغمةوكيل متقاعد11989283612

15000احمد محمود علي جهمانيوكيل متقاعد11990283627

15000نادر فرحان محمد عليوكيل متقاعد11991283634

15000محمد نظمي عبدهللا الحناويوكيل متقاعد11992283642

15000زكي سعد عيد الجبوروكيل متقاعد11993283643

15000محمد مفلح عبد الكايدوكيل متقاعد11994283645

15000محمد ياسين عوده القرالهوكيل متقاعد11995283650

15000مفدى حامد يوسف الحاللمهوكيل متقاعد11996283665

15000مثقال يوسف محمد مهاوشوكيل متقاعد11997283678

15000ماهر عبدالمجيد محمود بني ياسينوكيل متقاعد11998283679

15000مروان عبد هللا حسن اللوزيوكيل متقاعد11999283680

15000احمد سليمان عبد هللا البشايرةوكيل متقاعد12000283683

15000عايد محمد عبد الجليل المنيزلوكيل متقاعد12001283692

15000مهنا نعيم زواد حدادوكيل متقاعد12002283693

15000رزق مصطفى خليل محمدوكيل متقاعد12003283702

15000محمد احمد رزق الجراحوكيل متقاعد12004283705

15000عزيز سليمان فالح المسلمانيوكيل متقاعد12005283707

15000خلدون سليم سالمه العظاماتوكيل متقاعد12006283715

15000محمد هاني فالح السليموكيل متقاعد12007283741



15000احمد محمود احمد العزباتوكيل متقاعد12008283753

15000محمد مسلم سالم الحويطاتوكيل متقاعد12009283770

15000عصام احمد عطيه الدريديوكيل متقاعد12010283780

15000غالب عطاهللا رفان السرحانوكيل متقاعد12011283783

15000محمد احمد فهد القاسموكيل متقاعد12012283784

15000خالد محمود مصطفى العيدوكيل متقاعد12013283786

15000اكثم سليمان محمود الروسانوكيل متقاعد12014283788

15000نصر علي زيدان الزيودوكيل متقاعد12015283795

15000حاكم نمر مضحي الصبيحاتوكيل متقاعد12016283802

15000خلدون محمد مفضي السليموكيل متقاعد12017283813

15000عوض عوده عوض ابو العسلوكيل متقاعد12018283831

15000جهاد عوض ارشيد الرفاعيوكيل متقاعد12019283840

15000علي سليمان احمد غنيماتوكيل متقاعد12020283847

15000وسام محمد احمد ابوعويضهوكيل متقاعد12021283848

15000جهاد عوده طالق المجاليوكيل متقاعد12022283853

15000فؤاد سالم عبد هللا الزيودوكيل متقاعد12023283879

15000سهل خليل ابراهيم السحيماتوكيل متقاعد12024283880

15000عيد احمد عيد الزيودوكيل متقاعد12025283885

15000نضال جوهر زكي اسماعيلوكيل متقاعد12026283895

15000جمال فضي محمد الخزاعلهوكيل متقاعد12027283897

15000علي عبدالهادي محمد بني بكروكيل متقاعد12028283923

15000خلف سكران مبارك بصبوصوكيل متقاعد12029283924

15000بسام جويعد علي الجعاراتوكيل متقاعد12030283953

15000سالمه خليل محمد النعيماتوكيل متقاعد12031283972

15000علي محمد سالم بني عيسىوكيل متقاعد12032283987

15000رستم عبدهللا هليل البوالوكيل متقاعد12033283988

15000صالح امين عبدالغني المحادينوكيل متقاعد12034283994

15000شامان محمد خلف الجمعانوكيل متقاعد12035283996

15000حكم منصور موسى العبدهللاوكيل متقاعد12036283998

15000سليمان عايش سلمان عساسفهوكيل متقاعد12037283999

15000محمد عوض قاسم الخالديوكيل متقاعد12038284005

15000ممدوح احمد يوسف الجعاراتوكيل متقاعد12039284009

15000رامي جميل سعد خليفاتوكيل متقاعد12040284014

15000محمد سلمان عطيه النصراتوكيل متقاعد12041284016

15000قاسم فرحان سالم الخالديوكيل متقاعد12042284045

15000عبدالمجيد رجاهللا مدهللا المعايطهوكيل متقاعد12043284048

15000اشرف محمد عبد هللا هماموكيل متقاعد12044284081

15000خلدون احمد حسن السالمهوكيل متقاعد12045284104

15000عطا محمد قاسم الخنانوكيل متقاعد12046284118

15000نوح احمد سلمان الرهايفهوكيل متقاعد12047284127

15000احمد محمد قاسم عبيداتوكيل متقاعد12048284133

15000فواد عبدالكريم عساف النوايسهوكيل متقاعد12049284134

15000مراد محمد احمد قرعانوكيل متقاعد12050284138

15000مهند زيد عبد الكريم النسوروكيل متقاعد12051284142

15000عبدهللا احمد موسى الخوالدهوكيل متقاعد12052284146



15000يوسف سليمان ابراهيم عيال سلمانوكيل متقاعد12053284151

15000حسين حسن محمد الرياحنهوكيل متقاعد12054284185

15000جهاد عارف محمد زبونوكيل متقاعد12055284188

15000خلف محمد ميلح الخوالدهوكيل متقاعد12056284208

15000محمد سعد علي ابورمانوكيل متقاعد12057284216

15000محمد عبدالمطلب ابراهيم السالمينوكيل متقاعد12058284218

15000ياسين عوض جدوع الغنميينوكيل متقاعد12059284226

15000حمدان وارد معيوف المساعيدوكيل متقاعد12060284231

15000اسامة محمد احمد مشعلوكيل متقاعد12061284247

15000حميدان هالل فليح الديكهوكيل متقاعد12062284248

15000وليد محمد عوض بين احمدوكيل متقاعد12063284264

15000علي سلمي مطر النبوهوكيل متقاعد12064284277

15000نايف هاني سليمان المساعيدوكيل متقاعد12065284281

15000خالد محمد عبدهللا عمايرهوكيل متقاعد12066284284

15000فيصل علي عويد الزيادنهوكيل متقاعد12067284286

15000ناصر بخيتان علي العظاماتوكيل متقاعد12068284287

15000زيد محمد فياض الخليفاتوكيل متقاعد12069284305

15000ازهر يوسف ضيف هللا مستريحيوكيل متقاعد12070284309

15000حسني علي حسن المصريوكيل متقاعد12071284310

15000نضال سليمان اسماعيل الخريساتوكيل متقاعد12072284312

15000عاطف علي احمد المرتضىوكيل متقاعد12073284326

15000نضال محمد صالح التركوكيل متقاعد12074284332

15000عمر راجي سعد الباشاتوكيل متقاعد12075284351

15000ايمن خلف عرسان الطعانيوكيل متقاعد12076284368

15000حسين عبدهللا محمد الصرايرهوكيل متقاعد12077284376

15000مالك احمد عبدهللا الخطيبوكيل متقاعد12078284383

15000عاكف سالم موسى الليمونوكيل متقاعد12079284391

15000صبحي علي علي محمدوكيل متقاعد12080284410

15000صالح سليمان محمد النغيماتوكيل متقاعد12081284441

15000عمر محسن عواد الرجوبوكيل متقاعد12082284446

15000بالل مصطفى خليف شويطروكيل متقاعد12083284455

15000خالد خلف عايد العموشوكيل متقاعد12084284484

15000جميل بركات محسن الخرشهوكيل متقاعد12085284494

15000ابراهيم فالح مفلح الهويملوكيل متقاعد12086284499

15000مشهور علي عوده العنيزاتوكيل متقاعد12087284507

15000يوسف سليم سليمان الشوابكهوكيل متقاعد12088284535

15000سفيان احمد ارشيد عيسىوكيل متقاعد12089284537

15000محمد احمد صالح بني ياسينوكيل متقاعد12090284544

15000سليمان محمد حمد عالويوكيل متقاعد12091284564

15000محمد عبدهللا محمد نوفلوكيل متقاعد12092284577

15000موسى عبدالنعيم عنبر المناعسهوكيل متقاعد12093284584

15000حسن عبدالرحمن عبدالرزاق العمريوكيل متقاعد12094284585

15000طارق رجا طالق القطيفانوكيل متقاعد12095284590

15000احمد موسى سالم المهيداتوكيل متقاعد12096284602

15000ابراهيم محمد ابراهيم عيسىوكيل متقاعد12097284612



15000جهاد احمد محمدوكيل متقاعد12098284624

15000محمد فالح شحاده حواريوكيل متقاعد12099284629

15000نسيم عبد المجيد عبد هللا الخاليلةوكيل متقاعد12100284632

15000ليث نصر عياش بني هانيوكيل متقاعد12101284641

15000عمر احمد صالح الجملوكيل متقاعد12102284649

15000محمد عبد هللا احمد الحايكوكيل متقاعد12103284659

15000ايمن محمد فرحان شدوحوكيل متقاعد12104284660

15000بسام محمد رضا علي اليوسفوكيل متقاعد12105284661

15000رياض احمد سليمان الموسىوكيل متقاعد12106284664

15000حسن حمد احمد الحايكوكيل متقاعد12107284665

15000عبدهللا محمد علي جوارنهوكيل متقاعد12108284668

15000فيصل مصطفى محمد القضاهوكيل متقاعد12109284669

15000نايف معيوف سايع المساعيدوكيل متقاعد12110284671

15000طايل سامي حامد الشلولوكيل متقاعد12111284672

15000رائد عبدهللا محمد ابورمانوكيل متقاعد12112284673

15000حمدان مفلح حمدان المنيزلوكيل متقاعد12113284676

15000عاطف علي محمد القضاهوكيل متقاعد12114284677

15000نواف لهد مسلم الجيحاءوكيل متقاعد12115284685

15000زياد عبدهللا محمود العبيداتوكيل متقاعد12116284688

15000سلطان عيد حسن بصبوصوكيل متقاعد12117284692

15000احمد محمد رزق هللا عياصرهوكيل متقاعد12118284696

15000عثمان مصطفى رزق هللا عياصرهوكيل متقاعد12119284708

15000عيسى محمد علي صماديوكيل متقاعد12120284711

15000علي سليمان عبده مومنيوكيل متقاعد12121284716

15000عوني بهجت محمود بطاينهوكيل متقاعد12122284719

15000نوح عوض محمود بني ياسينوكيل متقاعد12123284742

15000احمد محمد طحيمر الزيودوكيل متقاعد12124284752

15000هاني حسين عبدهللا بشايرهوكيل متقاعد12125284753

15000عاصم مصطفى توفيق شقيراتوكيل متقاعد12126284760

15000احمد عواد كساب شديفاتوكيل متقاعد12127284777

15000عبد الباسط محمد عمر الهناديوكيل متقاعد12128284786

15000شريف مسلم مسلم البواتوكيل متقاعد12129284811

15000ياسر محمد عليان الوديانوكيل متقاعد12130284820

15000اسمر سالمه دبي العالقمهوكيل متقاعد12131284834

15000محمد سالم عوض الشرفاتوكيل متقاعد12132284838

15000سامر عبدالكريم حسن مقبلوكيل متقاعد12133284858

15000سليمان فالح سليمان الجعافرهوكيل متقاعد12134284871

15000حسين احمد فرج شيحانوكيل متقاعد12135284874

15000محمد عايد عبد هللا الغديروكيل متقاعد12136284880

15000وليد اسد فرج عمراتوكيل متقاعد12137284882

15000سعيد محمدسعيد موسى الحسنوكيل متقاعد12138284883

15000سامي محمد عايد السرحانوكيل متقاعد12139284910

15000رائد محسن عبد هللا الحمادوكيل متقاعد12140284913

15000محمود عبد النعيم صالحوكيل متقاعد12141284930

15000غالب محمد موسى السالمينوكيل متقاعد12142284933



15000عيد مسلم مفلح العظاماتوكيل متقاعد12143284963

15000مزعل ارويان عيد البنيانوكيل متقاعد12144284965

15000عايد طحيمر خلف الزبنوكيل متقاعد12145284987

15000انس يوسف ابراهيم العليوكيل متقاعد12146284995

15000سليمان علي سالم الخزاعلهوكيل متقاعد12147285021

15000كاسب عودةهللا سليم البويروكيل متقاعد12148285025

15000عبد الحكيم رفاعي مروحوكيل متقاعد12149285038

15000طالل احمد الخليفه المحمدوكيل متقاعد12150285039

15000حاكم عبد الحافظ سليمان العرمانوكيل متقاعد12151285043

15000محمود صالح محمودوكيل متقاعد12152285045

15000فهد رضا فهد الشرفاتوكيل متقاعد12153285048

15000طارق يعقوب حسين ابو شريعهوكيل متقاعد12154285059

15000عقله محمود سليمان عليوكيل متقاعد12155285066

15000صالح متروك محمد غالبوكيل متقاعد12156285070

15000محمود محمد نجيبوكيل متقاعد12157285073

15000احمد محمد احمد الزعبيوكيل متقاعد12158285076

15000سهيل علي جميل الزبونوكيل متقاعد12159285079

15000محمد نوفان عطوان السيوفوكيل متقاعد12160285098

15000خليل محمد مسلم ابو قاعودوكيل متقاعد12161285101

15000علي محمد عبد الرحمن بني احمدوكيل متقاعد12162285104

15000محمد سالم منور الضرابعهوكيل متقاعد12163285107

15000كايد خالد عبدالرحمن الزريقاتوكيل متقاعد12164285120

15000مؤنس ساري رحيل دخانوكيل متقاعد12165285127

15000رمضان عبدالرحمن محمد شخاشنهوكيل متقاعد12166285152

15000عماد شوكت علي الجبوروكيل متقاعد12167285159

15000محمد غازي محمد الشبولوكيل متقاعد12168285161

15000راتب حسين صالح جواهرهوكيل متقاعد12169285167

15000احمد سليمان عبد الهادي مطالقةوكيل متقاعد12170285186

15000سالمه عيد محمد الفقيروكيل متقاعد12171285187

15000حميدان محمد علي شديفاتوكيل متقاعد12172285201

15000هويمل خضير سالمه الخضيراتوكيل متقاعد12173285202

15000عبدهللا سالمه خلف الشرفاتوكيل متقاعد12174285208

15000جالل صدقي محمد المومنيوكيل متقاعد12175285211

15000نصير علي احمد عنانزهوكيل متقاعد12176285214

15000ممدوح عقله مطير الشرفاتوكيل متقاعد12177285217

15000محمد عبدالقادر احمد خطاطبهوكيل متقاعد12178285228

15000عبدهللا راضي طحان ابو خاروفوكيل متقاعد12179285231

15000بالل ياسين احمد الحسينوكيل متقاعد12180285239

15000معتصم محمد عبد ربه الربابعهوكيل متقاعد12181285244

15000فخري موسى محمد المقابلهوكيل متقاعد12182285249

15000محمد محمود حسين المحاميدوكيل متقاعد12183285258

15000عبد هللا احمد منيزل العنوزوكيل متقاعد12184285265

15000محمد عطا عوده النواصرهوكيل متقاعد12185285280

15000هاشم محمود سليمان الشطيوكيل متقاعد12186285283

15000طالل سماح عواد بني خالدوكيل متقاعد12187285285



15000خالد موسى احمد المناصيروكيل متقاعد12188285299

15000يوسف محمود زبن الفالحاتوكيل متقاعد12189285318

15000محمد مهدي خلف العمامرةوكيل متقاعد12190285328

15000عاطف محمد عبد الرحمن الزغولوكيل متقاعد12191285330

15000جبريل عوض سلمان المرافيوكيل متقاعد12192285331

15000خضر محمد العوده المحاسيسوكيل متقاعد12193285337

15000امجد جميل محمد الصغيرينوكيل متقاعد12194285341

15000مروان محمد محمود دحادحهوكيل متقاعد12195285349

15000عايد مقبول محمود الخوالدهوكيل متقاعد12196285357

15000عبدهللا محمد سرور الرواشدةوكيل متقاعد12197285361

15000موسى علي عويد السليموكيل متقاعد12198285368

15000محمد ابراهيم خلف دقامسهوكيل متقاعد12199285369

15000عطا فنخور مطر المساعيدوكيل متقاعد12200285374

15000حاتم عبد الكريم محمد القيسيوكيل متقاعد12201285381

15000جالل صالح عبد الرحيم الزواهرهوكيل متقاعد12202285387

15000يوسف عايد محمد الشرعهوكيل متقاعد12203285391

15000حمدان احمد سلمان الزيودوكيل متقاعد12204285399

15000عماد محمد غدير العبديوكيل متقاعد12205285406

15000عمر ابراهيم علي المستريحيوكيل متقاعد12206285427

15000امين احمد عبدالرحيم القواسمهوكيل متقاعد12207285438

15000محمد معاذ ضيف هللا موسى الكتابوكيل متقاعد12208285439

15000محمد يوسف محمود بني ياسينوكيل متقاعد12209285455

15000محمد شلح عيد السرديةوكيل متقاعد12210285457

15000عايد بشير مشرف البقوموكيل متقاعد12211285460

15000منير فوزي رشيد حميدانوكيل متقاعد12212285463

15000سامي مصطفى الرداد الحراحشةوكيل متقاعد12213285465

15000علي مفلح رداد الخوالدهوكيل متقاعد12214285470

15000عبدهللا احمد عبدهللا الخطيبوكيل متقاعد12215285471

15000عصام هايل حمدان البشيروكيل متقاعد12216285472

15000مهند علي شحادة نمراويوكيل متقاعد12217285477

15000عبدالعزيز علي محمد الشطيوكيل متقاعد12218285480

15000بسام محمود سويلم عليماتوكيل متقاعد12219285503

15000موسى عبدالرحيم محمد شبابوكيل متقاعد12220285508

15000عبد الهادي علي عبد الهادي غريزوكيل متقاعد12221285516

15000فاضل راتب علي الفواعيروكيل متقاعد12222285523

15000حاتم عقاب علي الدياتوكيل متقاعد12223285526

15000وليد عبدالمجيد مفلح الخطيبوكيل متقاعد12224285529

15000مفلح ابراهيم عبدالرحمن الزواهرهوكيل متقاعد12225285540

15000نايل شتيان سلمان الكعابنهوكيل متقاعد12226285544

15000عبدالرؤوف محمد عبدهللا طالفحهوكيل متقاعد12227285545

15000محمد حسن سليمان عليماتوكيل متقاعد12228285546

15000جالل عيد احمد النعيميوكيل متقاعد12229285547

15000توفيق صالح علي طوالبهوكيل متقاعد12230285551

15000زياد محمد احمد الشوياتوكيل متقاعد12231285552

15000عبدالمجيد فالح سالم الكساسبهوكيل متقاعد12232285553



15000مهند كمال حسين عباسوكيل متقاعد12233285569

15000قبالن فازع قبالن الجبوروكيل متقاعد12234285582

15000فراس احمد هزاع الخاليلهوكيل متقاعد12235285584

15000عماد محمد سالم الجبوروكيل متقاعد12236285589

15000وسام صالح صبح الخوالدهوكيل متقاعد12237285597

15000احمد عواد احمد الحليقوكيل متقاعد12238285624

15000ياسر محمد عبد الرحيم الدقامسهوكيل متقاعد12239285632

15000ابراهيم صالح مصطفى ابوحصوهوكيل متقاعد12240285635

15000عيد احمد حمد ابو ليمونوكيل متقاعد12241285638

15000محمود عبدالنعيم محمد العبداللطيفوكيل متقاعد12242285651

15000عاطف ابراهيم احمد الخوالدهوكيل متقاعد12243285674

15000محمد عيد سفهان العمرووكيل متقاعد12244285678

15000رائد خالد عبد الكريم السواعيروكيل متقاعد12245285686

15000عاطف احمد ساالم الصالحوكيل متقاعد12246285687

15000حامد خليف حمد الغيالينوكيل متقاعد12247285703

15000يوسف صالح عبد هللا العماويوكيل متقاعد12248285716

15000هاني خلف ناصر الهباهبهوكيل متقاعد12249285723

15000سليمان محمد سليمان بني احمدوكيل متقاعد12250285731

15000حسين محمد فارس الطراونهوكيل متقاعد12251285751

15000سالم صياح مفضي المساعيدوكيل متقاعد12252285767

15000سامي محمد عبدهللا العبادلهوكيل متقاعد12253285794

15000راكز محمود حسين القاسموكيل متقاعد12254285802

15000غازي محمد احمد السبايلهوكيل متقاعد12255285803

15000عبدالرحيم جميل عبدالفتاح ابو رمانوكيل متقاعد12256285805

15000خالد سالم مصطفى الجرادينوكيل متقاعد12257285807

15000سامر سعيد علي يونسوكيل متقاعد12258285808

15000احمد علي احمد الطوالبهوكيل متقاعد12259285821

15000عبدهللا مصطفى محمد عبابنهوكيل متقاعد12260285828

15000حكمت احمد عبدهللا العبادلهوكيل متقاعد12261285830

15000ناجح محمود اعبد المواجدهوكيل متقاعد12262285832

15000وائل علي عبدربه الفرايهوكيل متقاعد12263285836

15000صايل جالل سالمه الخالديوكيل متقاعد12264285837

15000امجد احمد صبح الطوالوكيل متقاعد12265285841

15000راكز محمد عبد الرحيم بطاينهوكيل متقاعد12266285844

15000محمد محمود محمد الخاليلهوكيل متقاعد12267285853

15000مصطفى علي احمد القدحاتوكيل متقاعد12268285868

15000عبدالركريم اشتيان عبدالعزيز القرعانوكيل متقاعد12269285877

15000احمد عبدالرحمن محمد قاقيشوكيل متقاعد12270285896

15000عواد محمود عواد العليماتوكيل متقاعد12271285899

15000خازر احمد سالم الشلياتوكيل متقاعد12272285900

15000موسى خلف سليمان السواعيروكيل متقاعد12273285901

15000رائد وليد حسن احمدوكيل متقاعد12274285914

15000وليد ابراهيم سليمان ابو مسامحوكيل متقاعد12275285919

15000يس غالب محمد العجلونيوكيل متقاعد12276285928

15000محمد عيسى محمدالزعبيوكيل متقاعد12277285929



15000محمد زيد حمد مصطفىوكيل متقاعد12278285933

15000محمد احمد مصطفى بردويلوكيل متقاعد12279285939

15000محمد عبيد محمد عبيدوكيل متقاعد12280285941

15000عبد الكريم ابراهيم جمعه عيدوكيل متقاعد12281285952

15000يوسف صالح عبدالكريم الشنيوروكيل متقاعد12282285959

15000محمد صالح محمد النعيموكيل متقاعد12283285960

15000ابراهيم محمد عبد هللا الطاهاتوكيل متقاعد12284285965

15000مجدي علي حمدهللا الزعبيوكيل متقاعد12285285972

15000علي محمد العايش محاورهوكيل متقاعد12286285976

15000ابراهيم علي محمود الحسنوكيل متقاعد12287285987

15000علي محمود عبد المناعسهوكيل متقاعد12288285995

15000احمد جميل عطا الشمايلةوكيل متقاعد12289285999

15000علي محمد موسى العجرميوكيل متقاعد12290286021

15000عماد عبد الرحمن محمد الشبولوكيل متقاعد12291286023

15000عمر محمد احمد العمريوكيل متقاعد12292286050

15000اسامه صالح نايف طلفاحوكيل متقاعد12293286051

15000راضي سالم مجلي عليماتوكيل متقاعد12294286053

15000رائد علي عوض النعيماتوكيل متقاعد12295286089

15000محمد الفي دحيالن السرحانوكيل متقاعد12296286098

15000عبد هللا علي عبد هللا القضاهوكيل متقاعد12297286100

15000اسامه زياد سليم الصبيحيوكيل متقاعد12298286110

15000خالد علي محمد الخزاعلةوكيل متقاعد12299286117

15000علي موسى محمد المقابلهوكيل متقاعد12300286123

15000محمد سرحان تركي عوضوكيل متقاعد12301286125

15000ذيب محمد علي العبيداتوكيل متقاعد12302286132

15000يوسف عابد اسويلم خاليلهوكيل متقاعد12303286137

15000عمر منصور ابراهيم الحورانيوكيل متقاعد12304286144

15000عيسى محمد محمود العماويوكيل متقاعد12305286145

15000زياد محمد عوض الوضحانوكيل متقاعد12306286150

15000خالد سالمه محمد الصايموكيل متقاعد12307286152

15000باسل طه مبارك الشبولوكيل متقاعد12308286157

15000سالم عوض علي النوايسهوكيل متقاعد12309286160

15000محمد حسن محمد السميرانوكيل متقاعد12310286175

15000يوسف عوده سالم الجرايرهوكيل متقاعد12311286176

15000عادل محمد مفلح المسالمهوكيل متقاعد12312286191

15000محمد احمد عارف خشاشنهوكيل متقاعد12313286193

15000انور محمد عبدهللا المومنيوكيل متقاعد12314286195

15000صالح محمد حمدان العكيكوكيل متقاعد12315286232

15000حسين مصطفى احمد بالونهوكيل متقاعد12316286234

15000بالل سليمان هيشان عنيزاتوكيل متقاعد12317286237

15000محمد عطاهلل عواد الشديفاتوكيل متقاعد12318286247

15000مفضي سليمان دغمان الطحاطرهوكيل متقاعد12319286264

15000علي صالح محمود الشطيوكيل متقاعد12320286281

15000فالح سليمان الفالح المشاقبهوكيل متقاعد12321286288

15000خالد محمد حمد الزواهرهوكيل متقاعد12322286293



15000احمد سليمان ضيف هللا الطراونهوكيل متقاعد12323286320

15000حسن محمود سليمان عليوكيل متقاعد12324286336

15000علي حكمات خضر النعامنهوكيل متقاعد12325286338

15000عبدالمالك منصور حامد العمريوكيل متقاعد12326286339

15000فائق فواز محمد العقيليوكيل متقاعد12327286341

15000هيف احمد عبد هللا شحاداتوكيل متقاعد12328286348

15000لؤي عليان احمد خليفاتوكيل متقاعد12329286349

15000نور الدين محمد مصطفى هنداويوكيل متقاعد12330286352

15000عبدهللا محمود اسماعيل حربوكيل متقاعد12331286359

15000عمر ابراهيم محمد العمريوكيل متقاعد12332286366

15000روحي يوسف عمر السليمانوكيل متقاعد12333286371

15000فائق مصطفى خالد المناصيروكيل متقاعد12334286372

15000رائد ابراهيم عبدالرحمن بني حمدوكيل متقاعد12335286378

15000مراون شاهر علي سلمانوكيل متقاعد12336286383

15000محمد طالب سالم محمد الفقيهوكيل متقاعد12337286398

15000اكرم نايف عبدالمهدي العدوانوكيل متقاعد12338286399

15000محمد مفضي حطاب السرحانوكيل متقاعد12339286412

15000رائد خضر فرج المومنيوكيل متقاعد12340286423

15000عاهد عبداللطيف فالح المطيريينوكيل متقاعد12341286437

15000عثمان يوسف سليمان القرعانوكيل متقاعد12342286440

15000مأمون عبدالرحمن خالد بدارنهوكيل متقاعد12343286441

15000محمد علي مصطفى الصماديوكيل متقاعد12344286457

15000عبدالكريم محمد حامد الحبابوكيل متقاعد12345286458

15000عمر محمد صالح المومنيوكيل متقاعد12346286462

15000سامح احمد عبدالمهدي العموروكيل متقاعد12347286469

15000راضي صبح محمود عقيلوكيل متقاعد12348286472

15000زكريا احمد عقله بني سالمهوكيل متقاعد12349286480

15000بكر سليمان عوده هللا القضاهوكيل متقاعد12350286492

15000اياد عبدهللا سالم بني خلفوكيل متقاعد12351286494

15000صالح احمد صالح الصماديوكيل متقاعد12352286505

15000محمد احمد عبدهللا الشديفاتوكيل متقاعد12353286508

15000سالم عزات محمد الدغواتوكيل متقاعد12354286513

15000زياد خلف محمد الياصجينوكيل متقاعد12355286515

15000نواف محمود نواف بني عليوكيل متقاعد12356286521

15000عمر محمد فالح الزومطوكيل متقاعد12357286526

15000محمود موسى حرب الرفايعهوكيل متقاعد12358286537

15000ثائر احمد محمود الدبابسهوكيل متقاعد12359286546

15000فراس محمد عبدالرحمن بني احمدوكيل متقاعد12360286567

15000خلدون رضوان سعد بني اسماعيلوكيل متقاعد12361286569

15000غسان نعمان محمد الجيوسيوكيل متقاعد12362286576

15000كايد احمد كايد ابو جليلوكيل متقاعد12363286585

15000محمد عبد هللا ياسين رمضانوكيل متقاعد12364286601

15000جهاد رضا صالح الرفاعيوكيل متقاعد12365286606

15000زياد مصطفى فالح عبدالهاديوكيل متقاعد12366286607

15000سعد عايد عواد االحمدوكيل متقاعد12367286612



15000عبدهللا محمود حسن الزعبيوكيل متقاعد12368286615

15000ضيف هللا خليف احمد الزبونوكيل متقاعد12369286616

15000حابس محمد عايش عزاموكيل متقاعد12370286618

15000سالمه علي حميد الزبونوكيل متقاعد12371286619

15000محمد احمد عبد المحسن الزعبيوكيل متقاعد12372286625

15000محمد فهد سلمان المذهانوكيل متقاعد12373286657

15000بكر محمد ابراهيم الخاليفهوكيل متقاعد12374286687

15000علي عبدهللا محمد الخوالدهوكيل متقاعد12375286691

15000وائل علي محمد مصطفىوكيل متقاعد12376286694

15000فالح سالمه خضر المراعيهوكيل متقاعد12377286696

15000ياسر الحميدي ارشيد الجالبطهوكيل متقاعد12378286701

15000علي عواد عبدهللا العظاماتوكيل متقاعد12379286702

15000عبدهللا محمد عمر السليمانوكيل متقاعد12380286704

15000علي احمد علي الحمايدهوكيل متقاعد12381286705

15000عدنان صالح عبدالكريم الخوالدهوكيل متقاعد12382286706

15000فالح فرج فالح الشقوروكيل متقاعد12383286709

15000ماجد محمد عوض ابو قرمول الجبوروكيل متقاعد12384286715

15000ايمن سالم احمد ابو قرمول الجبوروكيل متقاعد12385286719

15000ياسر موسى اسماعيل العماراتوكيل متقاعد12386286724

15000احمد موسى عطيه الخاليفهوكيل متقاعد12387286757

15000مزيد فالح سلمان ابوقرمولوكيل متقاعد12388286758

15000خالد احمد عبدهللا بني عامروكيل متقاعد12389286763

15000محمد احمد يوسف المزيدوكيل متقاعد12390286776

15000حسين محمد حسين الريشانوكيل متقاعد12391286777

15000عدنان سميح ذياب العبيساتوكيل متقاعد12392286799

15000محمود علي عيسى الصنابرهوكيل متقاعد12393286806

15000ناصر ذيب عوض عنيزاتوكيل متقاعد12394286807

15000زيد خلف فليح الجعاراتوكيل متقاعد12395286811

15000يوسف محمد خضر ابو طافشوكيل متقاعد12396286834

15000سامر علي محمد الفقيهوكيل متقاعد12397286840

15000خالد سالمه مفلح السرحانوكيل متقاعد12398286841

15000ذعار علي سمير عنزهوكيل متقاعد12399286842

15000احمد عبداللطيف سليمان الخاليلهوكيل متقاعد12400286843

15000محمود احمد حسين بني بكاروكيل متقاعد12401286846

15000فراس فرحان احمد زعبيوكيل متقاعد12402286847

15000محمد حمدان علي الحمدانوكيل متقاعد12403286859

15000احمد فهد شبلي الرواشوكيل متقاعد12404286861

15000حسين نواف مفلح الذياباتوكيل متقاعد12405286866

15000بشار محمود محمد غوانمهوكيل متقاعد12406286868

15000ثامر علي صالح الخشاشنةوكيل متقاعد12407286883

15000محمود حسن محمد عبابنةوكيل متقاعد12408286889

15000سليم يوسف محمد الشرابوكيل متقاعد12409286890

15000هشام عبدالكريم عواد العموشوكيل متقاعد12410286891

15000سامي راشد عبود المشاقبهوكيل متقاعد12411286894

15000عارف احمد فارع بني هانيوكيل متقاعد12412286900



15000حسين علي مذيب الرجوبوكيل متقاعد12413286909

15000حسن علي محمود ابوالعسلوكيل متقاعد12414286911

15000خلف فالح خلف الطحاطرهوكيل متقاعد12415286912

15000محمد ناصر محمد الزبونوكيل متقاعد12416286926

15000يوسف محمد موسى مهيداتوكيل متقاعد12417286947

15000احمد خالد احمد عماريوكيل متقاعد12418286962

15000محمد عقله محمد العتوموكيل متقاعد12419286976

15000اشرف خالد عبدالرحمن مقداديوكيل متقاعد12420286981

15000عبداللطيف مصطفى عبدهللا القدحاتوكيل متقاعد12421286993

15000محمد جدوع عوده البدولوكيل متقاعد12422286995

15000اسماعيل حسين يوسف الصوالحهوكيل متقاعد12423287006

15000عزام احمد مصطفى ابو كايدوكيل متقاعد12424287026

15000محمد نايل حمدان الحجيلهوكيل متقاعد12425287029

15000خالد محمد ذياب الحسينوكيل متقاعد12426287034

15000محمد احمد فارس عبيداتوكيل متقاعد12427287036

15000سامي امين قاسم اللوبانيوكيل متقاعد12428287045

15000فائق قاسم محمد القضاهوكيل متقاعد12429287046

15000بسام علي عبد الرحمن البعولوكيل متقاعد12430287051

15000رياض هزاع حمدان البعيجوكيل متقاعد12431287052

15000راضي محمد فالح الشرمانوكيل متقاعد12432287053

15000محمد علي محمد المزاودهوكيل متقاعد12433287062

15000سالم محمد عيسى الحمودوكيل متقاعد12434287064

15000علي جميل محمود عفيفوكيل متقاعد12435287065

15000بالل محمود رضوان الصماديوكيل متقاعد12436287072

15000شاهر محمود حسين العرودوكيل متقاعد12437287093

15000احمد جميل محمد الشرمانوكيل متقاعد12438287095

15000ايمن امين ابراهيم النوايسهوكيل متقاعد12439287097

15000فراس محمد مجلي الدحيموكيل متقاعد12440287104

15000عمر خليل عبدالحق المومنيوكيل متقاعد12441287106

15000احمد محمد مطلق مطلقوكيل متقاعد12442287127

15000عوني محمد عبدهللا القضاهوكيل متقاعد12443287139

15000رزق هللا خلف سلمان سليمانوكيل متقاعد12444287152

15000عبد سالم فالح الهواورهوكيل متقاعد12445287164

15000عايش جميل محمد المحسنوكيل متقاعد12446287178

15000زياد امين علي عماشوكيل متقاعد12447287179

15000عبد هللا محمود احمد داللعهوكيل متقاعد12448287183

15000حمود محمود مطيع القطاونهوكيل متقاعد12449287187

15000عاهد جابر خلف الزيديينوكيل متقاعد12450287195

15000سلطان عبدالرحمن عبد حسونوكيل متقاعد12451287200

15000نادر صالح فالح درادكهوكيل متقاعد12452287209

15000هاني مفلح عقله الهاشموكيل متقاعد12453287211

15000محمد سعيد علي سوالمهوكيل متقاعد12454287215

15000هاني جورج عيد ربضيوكيل متقاعد12455287218

15000عادل سالم محمد العمرووكيل متقاعد12456287228

15000زكريا حسين علي الشرمانوكيل متقاعد12457287234



15000باسم عبدالقادر احمد العمريوكيل متقاعد12458287254

15000ياسر علي عبدهللا السوجانوكيل متقاعد12459287275

15000خالد سالم فالح الزيودوكيل متقاعد12460287276

15000ماهر نايل صالح معابرهوكيل متقاعد12461287309

15000طالل احمد محمود الصماديوكيل متقاعد12462287318

15000عمر محمد جروان العالونهوكيل متقاعد12463287319

15000كاسب هارون محمد الرواجفهوكيل متقاعد12464287326

15000فارس محمود ابراهيم البالونهوكيل متقاعد12465287346

15000شحاده محمد القويدر الفرحاتوكيل متقاعد12466287365

15000محمد رضوان عقله عليوكيل متقاعد12467287369

15000يوسف محمود مفضي هياجنهوكيل متقاعد12468287377

15000مرجي عواد علي التوينهوكيل متقاعد12469287433

15000محمد عبدالحافظ سلمان اللصاصمهوكيل متقاعد12470287445

15000يونس ابراهيم خليل الفساطلهوكيل متقاعد12471287505

15000طارق فندي محمد الشناقوكيل متقاعد12472287510

15000محمد سالمه عوده الجهالينوكيل متقاعد12473287517

15000حسين فالح سلمان ابو قرمول الجبوروكيل متقاعد12474288160

15000عبدهللا فليح دهام الشرفاتوكيل متقاعد12475288723

15000توفيق مصطفى محمد فريحاتوكيل متقاعد12476289092

15000غسان عيسى فدعوس الخراشقهوكيل متقاعد12477289095

15000فواز نزال اسمر البالونهوكيل متقاعد12478289199

15000حسام عبدالقادر سالمه ظواهرهوكيل متقاعد12479289362

15000محمد هالل فليح الديكهوكيل متقاعد12480289946

15000سلطان حسين سعد فريحاتوكيل متقاعد12481290623

15000محمود محمد خليفه النواصرهوكيل متقاعد12482290661

15000علي محمود علي الدهونوكيل متقاعد12483291263

15000سالم مفلح صالح المعايعهوكيل متقاعد12484291722

15000باسم محمد احمد الشواشرهوكيل متقاعد12485291946

15000محمد سالم ضيف هللا الحسبانوكيل متقاعد12486292037

15000احمد سلطان فالح قبالنوكيل متقاعد12487292201

15000عبدالحميد محمد سالم الخشانيوكيل متقاعد12488292249

15000محمود علي احمد البواعنهوكيل متقاعد12489292251

15000محمد هالل سالمه بني خالدوكيل متقاعد12490292556

15000صالح معيوف مرزوق الطوافشهوكيل متقاعد12491292560

15000اياد احمد محمد الزغولوكيل متقاعد12492292563

15000عايد صبحي احمد الخطيبوكيل متقاعد12493292725

15000هاني علي سلمان غراغيروكيل متقاعد12494292749

15000فايز تركي ناصر المحسنوكيل متقاعد12495292877

15000سمير عبدالسالم خلف الصرايرهوكيل متقاعد12496292901

15000محمود محمد محمود زبنوكيل متقاعد12497292902

15000ابراهيم عارف فالح شديفاتوكيل متقاعد12498292967

15000ابراهيم محمد ابراهيم الكفيريوكيل متقاعد12499293135

15000عمر محمد عوض غزاويوكيل متقاعد12500293185

15000ياسين ابديوي العبد القالبوكيل متقاعد12501293203

15000سليم فرج فراج الرواجفهوكيل متقاعد12502293238



15000اكرم احمد محمد الخمايسهوكيل متقاعد12503293288

15000احمد عبدالمهدي عبدربه الدالبيحوكيل متقاعد12504293335

15000يوسف كامل سالمه النهودوكيل متقاعد12505293352

15000رجب موسى خلف الخواطرهوكيل متقاعد12506293417

15000ايمن ناصر قويدر لطايفهوكيل متقاعد12507293485

15000نايف محمد حمود المساعيدوكيل متقاعد12508293503

15000خالد صالح رومي عبدالنبيوكيل متقاعد12509293504

15000يحيى حسين محمود مياسوكيل متقاعد12510293545

15000عبدهللا محمد عبدهللا ابوعبيدهوكيل متقاعد12511293562

15000فيصل عبدهللا علي الشباطاتوكيل متقاعد12512293564

15000نوري محمد سالم البكاروكيل متقاعد12513293667

15000فراس محمد حسين الصبيحيوكيل متقاعد12514293720

15000محمد عبدهللا عبدالرحمن الزواهراهوكيل متقاعد12515293781

15000مفلح محمد فالح الخشانوكيل متقاعد12516293782

15000ابراهيم سليمان عايد العمرووكيل متقاعد12517293884

15000حسن علي الحوران االسعدوكيل متقاعد12518293935

15000خالد عوض حسين المهناوكيل متقاعد12519293937

15000احمد حسن محمود مياسوكيل متقاعد12520294065

15000خليف محمد عقايل الشرعهوكيل متقاعد12521294072

15000عصام محمد موسى الرفاعيوكيل متقاعد12522294192

15000راشد احمد راشد ابو قرمولوكيل متقاعد12523294225

15000ابراهيم احمد حسين جراروهوكيل متقاعد12524294231

15000احمد داود موسى القطامينوكيل متقاعد12525294257

15000نصار محمد حسين الزغولوكيل متقاعد12526294291

15000محمد نهار حسن العواملهوكيل متقاعد12527294303

15000رائد خليل عواد المسيعدينوكيل متقاعد12528294327

15000راضي ارحيل ثمين النواصرهوكيل متقاعد12529294357

15000موفق محمد حسن الدلكيوكيل متقاعد12530294370

15000محمد خير شاكر حسين الشالبنهوكيل متقاعد12531294447

15000فارس عواد حميدي النواصرهوكيل متقاعد12532294471

15000عبدالمعطي ركاد فاضل المناجلهوكيل متقاعد12533294480

15000عيسى محمد عواد احمدوكيل متقاعد12534294504

15000جمعه حميدان سالمه الخالديوكيل متقاعد12535294686

15000ابراهيم محمد ذيب الشوياتوكيل متقاعد12536294695

15000محمود حسن عمر عالوكيل متقاعد12537294719

15000صالح احمد عبدالرحمن ابو قازانوكيل متقاعد12538294730

15000محمد محمود ابراهيم المغربيوكيل متقاعد12539294779

15000ابراهيم محمد ارشود الرواشدهوكيل متقاعد12540294816

15000نايل علي ارحيق القطامينوكيل متقاعد12541294864

15000محمود علي موسى مقداديوكيل متقاعد12542294893

15000علي عطاهلل احمد البطوشوكيل متقاعد12543294944

15000فيليب ذياب فرحان قندحوكيل متقاعد12544294964

15000محمد عوض حسن االيوبوكيل متقاعد12545294968

15000نسيم عيسى سامي ايوبوكيل متقاعد12546294989

15000نزار عبدالهادي عطا هللا المصاروهوكيل متقاعد12547295110



15000محمود عبدالقادر حماد الخوالدهوكيل متقاعد12548295114

15000راضي علي محمد الشوليوكيل متقاعد12549295155

15000احمد عويد سليمان الشديفاتوكيل متقاعد12550295200

15000جهاد محمود فالح ابوعليوكيل متقاعد12551295322

15000حسن علي حسين ابونجموكيل متقاعد12552295381

15000مخلد محمد حسن المشاهرهوكيل متقاعد12553295382

15000ايسر عبدالكريم محمد زيدانوكيل متقاعد12554295383

15000موفق محمد حسين الشبولوكيل متقاعد12555295410

15000مجدي موسى عبدهللا التلوكيل متقاعد12556295473

15000عبدهللا مرشد عبدهللا بني عبدهوكيل متقاعد12557295491

15000جمال فالح شوحان الخنازرهوكيل متقاعد12558295506

15000محمود احمد حسين ابو جملوكيل متقاعد12559295527

15000مرزوق عوده مرزوق المشاقبهوكيل متقاعد12560295528

15000رشيد محمد رشيد عبدهللاوكيل متقاعد12561295558

15000تيسسر صالح محمد نصروكيل متقاعد12562295571

15000حسين محمد محمود العزاموكيل متقاعد12563295581

15000محمد صالح حسن العالونهوكيل متقاعد12564295689

15000عالء محمد علي سعدالدين ظاظاوكيل متقاعد12565295691

15000سامر راضي فضيل الطعانيوكيل متقاعد12566295862

15000سالم احمد محمد العجالينوكيل متقاعد12567295962

15000محمد حسن ابراهيم المشاهرهوكيل متقاعد12568296071

15000كايد عبدالعزيز عبدهللا الخوالدهوكيل متقاعد12569296123

15000امجد علي فالح المبيضينوكيل متقاعد12570296183

15000ابراهيم محمد قاسم الشحاداتوكيل متقاعد12571296292

15000عبدالكريم محمد مصطفى الصخراويوكيل متقاعد12572296357

15000عدنان احمد ارحيل الكفرينيوكيل متقاعد12573296432

15000ابراهيم مضحي خالد العيسىوكيل متقاعد12574296523

15000سلمان سند احمد مشاقبهوكيل متقاعد12575296543

15000عاطف فهد محمد الناصروكيل متقاعد12576296761

15000محمود عامر شحاده الشرمانوكيل متقاعد12577296854

15000موسى محمد سالم السالمينوكيل متقاعد12578296855

15000ناصر احمد ساري الهيشانوكيل متقاعد12579296928

15000بسام محمد حسين المصلمينوكيل متقاعد12580296929

15000سلمان حسين محمد المشاهرهوكيل متقاعد12581296932

15000محمد سالمه سليمان عسودوكيل متقاعد12582296952

15000هيثم هايل حامد عبدالمالكوكيل متقاعد12583296953

15000خلدون مرزوق فائق المحادينوكيل متقاعد12584296954

15000خالد حسين احمد العالقمهوكيل متقاعد12585297015

15000صالح خلف خليفه الشرفاتوكيل متقاعد12586297076

15000خالد محمد علي القضاهوكيل متقاعد12587297102

15000جهاد عليان محمد الغزووكيل متقاعد12588297130

15000مصطفى محمود مصطفى العسولوكيل متقاعد12589297207

15000ابراهيم خليل عبدالهادي الحمرانوكيل متقاعد12590297220

15000رزق هللا مزيد محمود احمدوكيل متقاعد12591297270

15000خالد عيسى ابراهيم الداودوكيل متقاعد12592297358



15000زيدون محمد عبدالرحيم قواسمهوكيل متقاعد12593297673

15000شاهر عايد مزعل الجعاراتوكيل متقاعد12594297863

15000محمد سليمان عبدهللا الضميداتوكيل متقاعد12595297864

15000احمد خليفه حسن المدالجهوكيل متقاعد12596297865

15000حسين مكازي حسن القواسمهوكيل متقاعد12597297944

15000حسن محمد ذياب الذيابوكيل متقاعد12598298317

15000علي احمد محمد زواهرهوكيل متقاعد12599298338

15000رفيق قاسم محمد طخشونوكيل متقاعد12600298389

15000حسين محمود محمد الطوباسيوكيل متقاعد12601298747

15000علي مفلح عطاهللا القضاهوكيل متقاعد12602299136

15000سليمان احمد عطيه المصاروهوكيل متقاعد12603299193

15000علي احمد علي المغربيوكيل متقاعد12604299194

15000ايمن نايف عطية الطورةوكيل متقاعد12605299195

15000فيصل احمد علي صبيحاتوكيل متقاعد12606299214

15000مراد سلطان حمدي عبابنهوكيل متقاعد12607299451

15000ابراهيم محمد مبارك التراجمهوكيل متقاعد12608299677

15000بسام محمود سالمه القرعانوكيل متقاعد12609299678

15000عزام احمد يوسف مرادوكيل متقاعد12610299961

15000احمد سويلم قطيش الهويملوكيل متقاعد12611300271

15000احمد ممدوح سعد الربيعوكيل متقاعد12612300356

15000محمود احمد محمد العزازمهوكيل متقاعد12613300357

15000احمد عويد بركات البشابشهوكيل متقاعد12614300598

15000يوسف اسماعيل عبدالعزيز الشرمانوكيل متقاعد12615300859

15000محمد حمودة تركي الهويملوكيل متقاعد12616301029

15000جمال حسن فهد حمادوكيل متقاعد12617301090

15000محمود موسى سالمه السواعيروكيل متقاعد12618301203

15000رائد عبدالحميد معافي الخوالدهوكيل متقاعد12619301890

15000احمد عبدربه حسين القوروكيل متقاعد12620301921

15000يوسف عواد سليمان الضميداتوكيل متقاعد12621301964

15000هاني سلمان جازع هباهبهوكيل متقاعد12622301985

15000خالد مفضي علي المشاهرهوكيل متقاعد12623302073

15000احمد محمد سليم شعفوطوكيل متقاعد12624302122

15000عبدالمجيد سالمه جراد السهارينوكيل متقاعد12625302149

15000حسين جمال محمود عويضهوكيل متقاعد12626302151

15000بسام محمود محمد مباركوكيل متقاعد12627302181

15000حسين علي عواد التبينيوكيل متقاعد12628302243

15000نايف عوده حميده النواصرهوكيل متقاعد12629302585

15000محمد غيضان فالح النظاميوكيل متقاعد12630302586

15000مشهور محمد عزبي الكعابشهوكيل متقاعد12631302588

15000خالد احمد محمد ابو الهيجاءوكيل متقاعد12632302853

15000وائل منذر نوري النعمانوكيل متقاعد12633302884

15000بالل ابراهيم احمد نصيراتوكيل متقاعد12634302902

15000محمود ابو بكر سيفين محمدوكيل متقاعد12635302947

15000عماد مرعي خضر الشطيوكيل متقاعد12636303056

15000محمود خميس محمد العامريوكيل متقاعد12637303307



15000خالد يوسف فارس الرمضانوكيل متقاعد12638303308

15000عبدالكريم نايف عبدالرزاق الفنديوكيل متقاعد12639303390

15000علي نمر عبد هللا السرحانوكيل متقاعد12640303419

15000مفلح احمد مفلح عرايضهوكيل متقاعد12641303422

15000محمد عبدهللا مصطفى الترتوريوكيل متقاعد12642303519

15000جمال محمد احمد عبدالقادروكيل متقاعد12643303696

15000محمود عيسى محمد  العونهوكيل متقاعد12644303843

15000باسل محمد حسن العنانبهوكيل متقاعد12645303845

15000مهدي قبالن مفضي الشرعهوكيل متقاعد12646303900

15000عبدالسالم محمد حسون النعانعهوكيل متقاعد12647303965

15000موسى ابراهيم محمود البراسنهوكيل متقاعد12648304227

15000سالم عبد عجلون العجالينوكيل متقاعد12649304380

15000جهاد حسين قاسم المعاقلهوكيل متقاعد12650304613

15000محمد املي عبداللطيف عبدهللاوكيل متقاعد12651304635

15000طه صالح محمد ابو شويمهوكيل متقاعد12652304644

15000نايف عبدهللا ابراهيم خشانوكيل متقاعد12653304682

15000عبدالمجيد فالح محمد الخرابشهوكيل متقاعد12654304853

15000حمد بصيص عوض الشعاروكيل متقاعد12655304934

15000جهاد محمد فهد الحمودوكيل متقاعد12656304981

15000فراس محمد صالح الشيابوكيل متقاعد12657305069

15000مهند ابراهيم طعمه العمريوكيل متقاعد12658305526

15000عدنان حسين محمد عيسىوكيل متقاعد12659305599

15000احمد عواد سليمان المطايبهوكيل متقاعد12660306133

15000عبد الكريم علي سالمة ابو كفوكيل متقاعد12661306143

15000حكمت حكمت رفاعي بطاينهوكيل متقاعد12662306435

15000كمال حكمت محمد بشاتوهوكيل متقاعد12663306765

15000زكريا سليم محمود كساسبهوكيل متقاعد12664307510

15000فواز محمد فليح غناموكيل متقاعد12665309359

15000طالل خساف عكرش العنزيوكيل متقاعد12666325493

15000نصر احمد نصر العجالينوكيل متقاعد12667325496

15000توفيق عوده فارس القضاهوكيل متقاعد12668325508

15000سليمان محمد علي المساعيدوكيل متقاعد12669325514

15000صالح سالم صالح بني خالدوكيل متقاعد12670325526

15000مرزوق ناصر بخيت الوزانوكيل متقاعد12671325539

15000سلمان عوده كساب الغوانموكيل متقاعد12672325565

15000عيد عايد سمر المساعيدوكيل متقاعد12673325569

15000منيف احمد منيف السرحانوكيل متقاعد12674325580

15000زياد فهد سالم الحردانوكيل متقاعد12675325585

15000حسن محمد حامد بني خالدوكيل متقاعد12676325588

15000محمد علي محمد الحالحلهوكيل متقاعد12677325589

15000عطاهللا فياض رفاعي المعيطوكيل متقاعد12678325595

15000حسين محمد حسين بني خالدوكيل متقاعد12679325602

15000علي سالمه عقله الشرفاتوكيل متقاعد12680325611

15000محمد سعد تليالن خريبيشوكيل متقاعد12681325614

15000نواف هطيل مصبح الشرفاتوكيل متقاعد12682325615



15000.خضر يوسف خليل عميره وكيل متقاعد12683325618

15000غالب محمود محمد ابوعوادوكيل متقاعد12684325619

15000عبدهللا ظاهر كداش العنزيوكيل متقاعد12685325622

15000سالمه سالم عبدهللا الدهامشهوكيل متقاعد12686325623

15000علي مسلم شيحان الشرفاتوكيل متقاعد12687325625

15000منيزل سليمان محمد الفحيليوكيل متقاعد12688325627

15000عبدهللا ابراهيم ضيف هللا الجبوروكيل متقاعد12689325697

15000محمود علي صايل ابو سماقهوكيل متقاعد12690325713

15000سالمه احمد عيد ابو قاضوموكيل متقاعد12691325720

15000محمد عواد جعران الفدعانوكيل متقاعد12692325722

15000حسين حمود قاسم البيايضهوكيل متقاعد12693325725

15000مجدي عليان عبدهللا كوفحيوكيل متقاعد12694937325

15000علي امين محمد ابو سليم متقاعد1/رقيب1269511785

15000ماجد خلف سليمان النوافله متقاعد1/رقيب1269611924

15000عبدالرحمن خليفه عبدالرحمن المحاميد متقاعد1/رقيب1269712119

15000ماجد محمود عايد المحارمه متقاعد1/رقيب1269812133

15000بالل طه عبدهللا الضالعين متقاعد1/رقيب1269912231

15000نايل ذيب عيسى المشاقبه متقاعد1/رقيب1270012789

15000عقله سنيان مانع المسلم متقاعد1/رقيب1270112819

15000سليمان صبحي سليمان الرواحنه متقاعد1/رقيب1270213305

15000معتز موسى يوسف داخ متقاعد1/رقيب1270338642

15000جهاد محمد عوده عصفور متقاعد1/رقيب12704154697

15000نواف محمد مسلم المناعسه متقاعد1/رقيب12705158770

15000سامح عبد الكريم الراشد السواعير متقاعد1/رقيب12706160151

15000علي عبدهللا العبد الرحيم الخليل متقاعد1/رقيب12707161748

15000عوده سليمان صباح الحساسين متقاعد1/رقيب12708163538

15000عبدهللا عيد مرزوق العليمات متقاعد1/رقيب12709168389

15000علي سعد رجا السواعي متقاعد1/رقيب12710168621

15000فضل محمد مفلح الثوابيه متقاعد1/رقيب12711170430

15000احمد نجيب اسعد ابو الرب متقاعد1/رقيب12712170700

15000حسني عبدالكريم محمد عنانبه متقاعد1/رقيب12713171164

15000محمد توقيق احمد العمير متقاعد1/رقيب12714171219

15000ابراهيم علي فالح الجنادبه متقاعد1/رقيب12715175573

15000فيصل محمد علي الزعارير متقاعد1/رقيب12716177183

15000زيد مفلح حماد البوات متقاعد1/رقيب12717183086

15000جالل فايز مصطفى العبدهللا متقاعد1/رقيب12718192208

15000عارف خلف طحيمر العرجان متقاعد1/رقيب12719192446

15000حسين محمد مطر الركيبات متقاعد1/رقيب12720210087

15000عباس محمود محمد الدويكات متقاعد1/رقيب12721216290

15000عبد الباسط عوض خليفه بني حسن متقاعد1/رقيب12722217669

15000فواز سليم اسعد ريس متقاعد1/رقيب12723230235

15000حربي محمد قاسم الشحادات متقاعد1/رقيب12724230501

15000رعد سلمان مسلم البوت متقاعد1/رقيب12725231147

15000واصف عبدهللا عياش مداهنه متقاعد1/رقيب12726234200

15000محمد رزق سليمان الزعبي متقاعد1/رقيب12727235587



15000محمد محمود صابر الشلبي متقاعد1/رقيب12728250819

15000احمد عواد محمد المسارده متقاعد1/رقيب12729254225

15000اسامه محمد علي حسين مهيدات متقاعد1/رقيب12730257778

15000رياض محمد حسين عواوده متقاعد1/رقيب12731258127

15000عباس واصف عبدالقادر الزغول متقاعد1/رقيب12732258551

15000زيد محمد فارس الرشايده متقاعد1/رقيب12733258853

15000فاضل كريم حماد الطراونه متقاعد1/رقيب12734261640

15000نضال محمد عوده عصفور متقاعد1/رقيب12735261681

15000عماد خلف سليمان ارشيد متقاعد1/رقيب12736261722

15000سمير خليفه محمد غوانمه متقاعد1/رقيب12737261748

15000محمد عدنان علي بدارنه متقاعد1/رقيب12738261780

15000محمد علي سلمان خاليله متقاعد1/رقيب12739261841

15000محمد علي مصطفى بني مفرج متقاعد1/رقيب12740261857

15000عاهد عبد الحميد عبد ربه الخطايبه متقاعد1/رقيب12741261865

15000رائد محمد فرحان عياصره متقاعد1/رقيب12742261913

15000احمد غالب هزاع القرعان متقاعد1/رقيب12743261959

15000مصطفى علي محمد درادكه متقاعد1/رقيب12744261973

15000محمد احمد عبد هللا خرفان متقاعد1/رقيب12745261995

15000محمد فالح خليل الهواوشه متقاعد1/رقيب12746262097

15000محمد عقله محمد طلفاح متقاعد1/رقيب12747262212

15000قاسم محمود حامد الخزاعله متقاعد1/رقيب12748262235

15000محمد  نايف محمد المومني متقاعد1/رقيب12749262256

15000احمد عبيدهللا محمد ابوهديب متقاعد1/رقيب12750262287

15000بسام ارفيفان ناصر الشرعه متقاعد1/رقيب12751262299

15000زياد حامد عبدالحفيظ المساعفه متقاعد1/رقيب12752262303

15000احمد صالح محمد الزعبي متقاعد1/رقيب12753262323

15000عبد هللا سويلم محمد النعيمات متقاعد1/رقيب12754262367

15000محمد خير محمود محمد مقدادي متقاعد1/رقيب12755262425

15000وصفي عبد المجيد محمد ابو لباد متقاعد1/رقيب12756262484

15000فواز خلف محمد الشبطان متقاعد1/رقيب12757262486

15000ماهر موسى بكري ابو الليل متقاعد1/رقيب12758262490

15000خالد حسين علي الخالدي متقاعد1/رقيب12759262542

15000احمد صالح سالمة الوحوش متقاعد1/رقيب12760262563

15000ابراهيم مصطفى عبدالرحمن بني عيسى متقاعد1/رقيب12761262569

15000احمد بصيص علي النعيمات متقاعد1/رقيب12762262582

15000عمر حسين خليفه النبهان متقاعد1/رقيب12763262626

15000رائد محمد عبدهللا الرقاد متقاعد1/رقيب12764262643

15000خالد حسن مفلح اسعد متقاعد1/رقيب12765262651

15000محمد محمود دوجان اللوانسه متقاعد1/رقيب12766262687

15000احمد ساهي محمد العرود متقاعد1/رقيب12767262697

15000موسى عبدهللا شتيوي العمارين متقاعد1/رقيب12768262723

15000محمد عبدالرحمن ابو جحيشه متقاعد1/رقيب12769262742

15000بهجت عبدالعزيز محمد الزعبي متقاعد1/رقيب12770262816

15000محمد عوده فريوان مشاقبه متقاعد1/رقيب12771262822

15000عبدالقادر عقلة عبدالقادر الحوامده متقاعد1/رقيب12772262839



15000نظمي علي مدامس الرواشده متقاعد1/رقيب12773262844

15000محمد مدهللا دخيل هللا العبادله متقاعد1/رقيب12774262854

15000عبدهللا علي السليمان الصمادي متقاعد1/رقيب12775262870

15000عطاهللا محمد علي الزوايده متقاعد1/رقيب12776262876

15000علي سليمان محمود الشباطات متقاعد1/رقيب12777262952

15000سليم محمد مطلق الغزو متقاعد1/رقيب12778262990

15000عبدهللا سالم علي السعادنه متقاعد1/رقيب12779263009

15000محمد عبدهللا ناجي ابو غزله متقاعد1/رقيب12780263089

15000محمد خير عبدهللا متقاعد1/رقيب12781263131

15000خالد محمد علي قيسي متقاعد1/رقيب12782263133

15000رشيد حمدان صتيان الشرعه متقاعد1/رقيب12783263143

15000امين عبدالحليم احمد الحياري متقاعد1/رقيب12784263148

15000محمد علي محمود القطاونه متقاعد1/رقيب12785263157

15000حسن سليمان عايد الغويري متقاعد1/رقيب12786263172

15000عبدهللا مهاوش علي الرويس متقاعد1/رقيب12787263232

15000وليد عبدهللا حمد العتوم متقاعد1/رقيب12788263336

15000نشات سليم عبد الفتاح جالد متقاعد1/رقيب12789263367

15000نضال محمد دواد متقاعد1/رقيب12790263457

15000ابراهيم محمد مطلق مرازيق متقاعد1/رقيب12791263461

15000محمد خليف علي الحجايا متقاعد1/رقيب12792263464

15000عامر جمال محمد نوفل متقاعد1/رقيب12793263503

15000حسن محمد محمود داود متقاعد1/رقيب12794263526

15000فهد رجا هالل الشرفات متقاعد1/رقيب12795263573

15000عبد الكريم علي عقله العقله متقاعد1/رقيب12796263592

15000رجا خلف رجا الرشدان متقاعد1/رقيب12797263597

15000ابراهيم محمود مفلح اليعقوب متقاعد1/رقيب12798263611

15000يحيى احمد محمد السلوط متقاعد1/رقيب12799263624

15000اياد محمد خلف الزيديين متقاعد1/رقيب12800263637

15000وجيه محمد صالح مهيدات متقاعد1/رقيب12801263639

15000ابراهيم هجيج سليمان الرواجفه متقاعد1/رقيب12802263650

15000احمد راضي محمد المومني متقاعد1/رقيب12803263659

15000عمر حسين حسن الجبعيتي متقاعد1/رقيب12804263816

15000عبدالحليم مطلب سالم المناصير متقاعد1/رقيب12805263858

15000هايل محمود فالح الشديفات متقاعد1/رقيب12806263868

15000حسين سلمان محمد دبيس متقاعد1/رقيب12807264063

15000عيد سليمان عيد السعيديين متقاعد1/رقيب12808264150

15000احمد سلمان سليمان المصالحه متقاعد1/رقيب12809264163

15000موسى عبدهللا موسى القطاونه متقاعد1/رقيب12810264179

15000محمد احمد محمد جرو متقاعد1/رقيب12811264235

15000ايمن محمد عبدالقادر العنوز متقاعد1/رقيب12812264252

15000محمد خليف فالح الدليجم متقاعد1/رقيب12813264266

15000زيد محمد سليمان عياصره متقاعد1/رقيب12814264274

15000عقله فرحان سليمان الجماعين متقاعد1/رقيب12815264295

15000عدنان عبدالرزاق سالم الكفاوين متقاعد1/رقيب12816264309

15000ايمن شكري عبد البراهمة متقاعد1/رقيب12817264311



15000ابراهيم مزلوه سالم السبايله متقاعد1/رقيب12818264316

15000رائد عبدالحميد محمد الموانيس متقاعد1/رقيب12819264357

15000حسن سليمان سالم السعيديين متقاعد1/رقيب12820264376

15000غازي عمر محمد المواجده متقاعد1/رقيب12821264391

15000مالك ضيف هللا مصلح الدهامشة متقاعد1/رقيب12822264392

15000منذر حسن مصطفى الزعبي متقاعد1/رقيب12823264397

15000احمد صالح محمود بني ياسين متقاعد1/رقيب12824264403

15000محمد خليل عيسى الصرايره متقاعد1/رقيب12825264421

15000ماجد ابراهيم فالح الحيصه متقاعد1/رقيب12826264453

15000حاكم نمر احمد نوافله متقاعد1/رقيب12827264509

15000رياض محمود احمد ربابعه متقاعد1/رقيب12828264530

15000تيسير محمود مصطفى الخرابشه متقاعد1/رقيب12829264561

15000ياسين عبد الرحمن حمدان القبيالت متقاعد1/رقيب12830264604

15000احمد عقله خالد طالفحه متقاعد1/رقيب12831264607

15000محمد محمود محمد الثوابيه متقاعد1/رقيب12832264616

15000اسماعيل فتح هللا محمد قداح متقاعد1/رقيب12833264623

15000خالد عارف سليمان متقاعد1/رقيب12834264647

15000حازم عبدهللا محمد بديوي متقاعد1/رقيب12835264651

15000ابراهيم محمود محمد ابوربيقه متقاعد1/رقيب12836264669

15000احمد محمود عبد هللا جراح متقاعد1/رقيب12837264691

15000محمد علي خشمان الخزاعله متقاعد1/رقيب12838264739

15000احمد محمد محمود خصاونه متقاعد1/رقيب12839264769

15000معن حسن منصور عبيدات متقاعد1/رقيب12840264789

15000خالد محمد صالح الطالفيح متقاعد1/رقيب12841264790

15000محمود مصطفى محمد فطيمات متقاعد1/رقيب12842264857

15000جمال عمر مطلق الصرايره متقاعد1/رقيب12843264862

15000حسين محمد مفلح الدعجه متقاعد1/رقيب12844264956

15000محمد احمد سليمان الرهايفه متقاعد1/رقيب12845264960

15000عواد ضيف هللا عواد الخوالده متقاعد1/رقيب12846264975

15000منذر احمد محمد ربابعه متقاعد1/رقيب12847264990

15000احمد ماجد احمد المحمود متقاعد1/رقيب12848265010

15000ابراهيم مطيع عايد الرديني متقاعد1/رقيب12849265047

15000رياض ابراهيم علي السكران متقاعد1/رقيب12850265075

15000طلعات عودة هللا مفلح الطراونه متقاعد1/رقيب12851265081

15000مروان مفضي مناور القويسم متقاعد1/رقيب12852265113

15000محمد عبد الهادي عايد الزيود متقاعد1/رقيب12853265120

15000صالح فالح ابراهيم خطاطبه متقاعد1/رقيب12854265122

15000موسى علي محمد القرعان متقاعد1/رقيب12855265127

15000نور حسن ظاهر الغراغير متقاعد1/رقيب12856265184

15000يعقوب رضوان يعقوب المومني متقاعد1/رقيب12857265189

15000جمعه هزاع حمدان الدعجه متقاعد1/رقيب12858265194

15000غالب خلف سالمه الحالحله متقاعد1/رقيب12859265227

15000ابراهيم اسماعيل محمد ابوسليم متقاعد1/رقيب12860265265

15000امين زاهي عودة الدويري متقاعد1/رقيب12861265359

15000طارق ابراهيم محمد عبيدات متقاعد1/رقيب12862265372



15000علي زكي صالح الدقامسه متقاعد1/رقيب12863265417

15000حابس محمد عناد المتعان متقاعد1/رقيب12864265419

15000احسان عبد الحميد احمد عناب متقاعد1/رقيب12865265576

15000عمر يوسف احمد العقيلي متقاعد1/رقيب12866265619

15000جودت صالج محمد الشوالي متقاعد1/رقيب12867265667

15000خالد كامل احمد الشمايله متقاعد1/رقيب12868265675

15000فارس محمد عبدالقادر العساف متقاعد1/رقيب12869265793

15000احمد محمد نمران اسماعيل متقاعد1/رقيب12870265849

15000صالح عياده خلف المشاقبه متقاعد1/رقيب12871265855

15000يوسف محمود يوسف الخطيب متقاعد1/رقيب12872265868

15000محمد صالح ابراهيم السعديه متقاعد1/رقيب12873265889

15000محمد ضيف هللا محمد الزعبي متقاعد1/رقيب12874265917

15000احمد حمدان علي العوامله متقاعد1/رقيب12875265933

15000عماد نواف نهار براسنه متقاعد1/رقيب12876265947

15000نبيل محمود حمد العساف متقاعد1/رقيب12877266110

15000اسماعيل احمد عوض متقاعد1/رقيب12878266300

15000علي سليمان محمود خليل متقاعد1/رقيب12879266310

15000فهد عبدالرحيم محمد عنانزه متقاعد1/رقيب12880266352

15000احمد ماجد عبد الرحيم الصمادي متقاعد1/رقيب12881266357

15000سليمان محمد احمد القرعان متقاعد1/رقيب12882266369

15000خليل محمد عبدالقادر العنيزات متقاعد1/رقيب12883266415

15000خضر تيسير عبدالكريم الغنانيم متقاعد1/رقيب12884266428

15000منذر علي هالل الزواهره متقاعد1/رقيب12885266450

15000احمد محمد طعمه الزغول متقاعد1/رقيب12886266467

15000محمد حسن احمد جرادات متقاعد1/رقيب12887266468

15000خالد طاهر سليمان القويسم متقاعد1/رقيب12888266507

15000حمدان عبدهللا عبدالهادي غزالن متقاعد1/رقيب12889266579

15000محمد احمد فالح الفليح متقاعد1/رقيب12890266599

15000فراس محمد سليمان العبدهللا متقاعد1/رقيب12891266608

15000عاطف فالح قبيل السرحان متقاعد1/رقيب12892266612

15000محمد منير قاسم الكرايمه متقاعد1/رقيب12893266638

15000امجد سالمه سالم الفساطله متقاعد1/رقيب12894266681

15000محمد علي حسن رحاحله متقاعد1/رقيب12895266691

15000ماجد عبدهللا جميل الشبلي متقاعد1/رقيب12896266743

15000عمر محمود محمد الغزال متقاعد1/رقيب12897266767

15000مزهر عقله محمود عقيل متقاعد1/رقيب12898266780

15000رياض زعل عيسى العمريين متقاعد1/رقيب12899266788

15000نضال محمود ابراهيم الفاعوري متقاعد1/رقيب12900266791

15000محمد عيسى قاسم طالفحه متقاعد1/رقيب12901266796

15000محمد ابراهيم عقله محمد متقاعد1/رقيب12902266807

15000احمد سليمان محمود قاسم متقاعد1/رقيب12903266857

15000احمد جميل محمود الزريقات متقاعد1/رقيب12904266891

15000خالد ابراهيم محمد الزقيلي متقاعد1/رقيب12905266906

15000محمد طه حسين العزام متقاعد1/رقيب12906266907

15000احمد خليف نمر ابوزنط متقاعد1/رقيب12907266917



15000عمر موسى حسن الترك متقاعد1/رقيب12908266993

15000عبد هللا عيد خلف الحيصه متقاعد1/رقيب12909266995

15000فايق حسين سعيد الجرادات متقاعد1/رقيب12910266998

15000محمد عبدالرحيم احمد قاقيش متقاعد1/رقيب12911267018

15000تيسير حمدهللا سالم الشخاتره متقاعد1/رقيب12912267064

15000يوسف احمد علي فريحات متقاعد1/رقيب12913267089

15000عارف يوسف محمد قريشات متقاعد1/رقيب12914267107

15000علي غانم سلمان العرمان متقاعد1/رقيب12915267120

15000احمد ابراهيم خليل الزواهره متقاعد1/رقيب12916267136

15000علي عوض حمد النعيمات متقاعد1/رقيب12917267190

15000رياض مجلي حامد الحميد متقاعد1/رقيب12918267197

15000جودت صالح مطلق الشمايله متقاعد1/رقيب12919267225

15000محمد فوزي ياسين محمد متقاعد1/رقيب12920267246

15000محمد حماد احمد الطراونه متقاعد1/رقيب12921267259

15000ناظم نواف موسى نصايره متقاعد1/رقيب12922267273

15000فيصل مصلوخ زيدان الجبر متقاعد1/رقيب12923267304

15000نادر محمد يوسف الخطاطبه متقاعد1/رقيب12924267326

15000رياض محمد جابر المراعبه متقاعد1/رقيب12925267335

15000خلدون حسن مفلح اسعد متقاعد1/رقيب12926267353

15000برهان حسين سليم الدقامسه متقاعد1/رقيب12927267450

15000محمد علي حسين السعادنه متقاعد1/رقيب12928267493

15000عصام احمد موسى الطراونه متقاعد1/رقيب12929267495

15000عماد تيسير محمد المنر متقاعد1/رقيب12930267534

15000عوده علي عايد الشديفات متقاعد1/رقيب12931267544

15000احمد ابرهيم علي متقاعد1/رقيب12932267571

15000محمد عمر احمد الرواشده متقاعد1/رقيب12933267613

15000محمد سالمه مرشود الغيالين متقاعد1/رقيب12934267614

15000فراس محمود عبدالحفيظ المساعفه متقاعد1/رقيب12935267626

15000طه نمر فائق اللغوات متقاعد1/رقيب12936267629

15000احمد اسماعيل بديوي القنانوه متقاعد1/رقيب12937267643

15000محمد لطفي محمد علي متقاعد1/رقيب12938267648

15000محمد قاسم محمد الهرش متقاعد1/رقيب12939267665

15000محمد خليل حربي الهويمل متقاعد1/رقيب12940267671

15000ابراهيم حسن عطاهللا النوايسه متقاعد1/رقيب12941267748

15000فهمي احمد يوسف البالونه متقاعد1/رقيب12942267770

15000عزمي ناصر صالح الصمادي متقاعد1/رقيب12943267775

15000علي محمد عواد حسن متقاعد1/رقيب12944267778

15000محمد نور فوزي عبدالقادر ددوخ متقاعد1/رقيب12945267780

15000مراد احمد محمود االحمد متقاعد1/رقيب12946267918

15000ياسر يسري عبدهللا غانم متقاعد1/رقيب12947267929

15000عدنان محمد احمد الزيود متقاعد1/رقيب12948267964

15000زياد قاسم محمد الرمضان متقاعد1/رقيب12949267983

15000مجدي عبدالحميد عزبي العنانزه متقاعد1/رقيب12950267991

15000نضال محمد عبدالرحيم القعاقعه متقاعد1/رقيب12951268006

15000وصفي قسيم محمد الجندي متقاعد1/رقيب12952268017



15000حامد فرسان محمد الفرسان متقاعد1/رقيب12953268037

15000عبدالحليم محمود سليمان الخدام متقاعد1/رقيب12954268044

15000انور محمد احمد مصالحة متقاعد1/رقيب12955268052

15000كامل محمد مفضي غرير متقاعد1/رقيب12956268054

15000محمد علي صالح بني عطا متقاعد1/رقيب12957268066

15000خالد احمد علي البالونه متقاعد1/رقيب12958268082

15000رائد صامد جدعان متقاعد1/رقيب12959268084

15000هزاع النصيرات" محمدصالح"اياد  متقاعد1/رقيب12960268132

15000محمد مرعي حسن الدرايسه متقاعد1/رقيب12961268204

15000فتحي محمد حسين الصمادي متقاعد1/رقيب12962268215

15000هاني محمد عيسى عالونه متقاعد1/رقيب12963268262

15000فالح علي ابراهيم الحديد متقاعد1/رقيب12964268270

15000احمد محمد عبدهللا النصار متقاعد1/رقيب12965268306

15000زهير محمد رضوان المومني متقاعد1/رقيب12966268344

15000مصطفى ممدوح احمد الشماسات متقاعد1/رقيب12967268401

15000غصاب حسين سالم ابو رمان متقاعد1/رقيب12968268429

15000عاطف سالمه عبدالقادر الخطباء متقاعد1/رقيب12969268478

15000عدنان عبدالعزيز صالح الفاضل متقاعد1/رقيب12970268493

15000ابراهيم مصطفى علي الدويكات متقاعد1/رقيب12971268498

15000عبدالرحمن خليل محمد الشطي متقاعد1/رقيب12972268522

15000عامر عزات صالح الحموري متقاعد1/رقيب12973268526

15000بشار عطا عبد الرحمن مبيض متقاعد1/رقيب12974268599

15000علي ابراهيم محمد عبانبه متقاعد1/رقيب12975268634

15000محمد صالح فايز التوبات متقاعد1/رقيب12976268648

15000محمد عفنان نصار الهيشان متقاعد1/رقيب12977268693

15000فهد محمد مهاوش الحسين متقاعد1/رقيب12978268771

15000عبدالرحمن حسن سالمه السمران متقاعد1/رقيب12979268777

15000عبدالقادر احمد عبدالقادر كساسبه متقاعد1/رقيب12980268823

15000عبدالسالم خالد عوض شطناوي متقاعد1/رقيب12981268869

15000علي عبدهللا علي الرويلي متقاعد1/رقيب12982268893

15000مفلح خلف موسى الخاليله متقاعد1/رقيب12983268938

15000خضر احمد قاسم الدرابسه متقاعد1/رقيب12984268988

15000سالم احمد محمد عامر متقاعد1/رقيب12985268992

15000عماد هاني محمد  بني هاني متقاعد1/رقيب12986269015

15000محمد محسن محمد حراحشه متقاعد1/رقيب12987269037

15000محمد خليل ابراهيم النعيمي متقاعد1/رقيب12988269043

15000عامر فواز عواد القواسمه متقاعد1/رقيب12989269051

15000سامر سليمان محمد مومني متقاعد1/رقيب12990269102

15000تيسير علي بدر مطلق الخالدي متقاعد1/رقيب12991269121

15000احمد محمد نهار العمري متقاعد1/رقيب12992269146

15000محمد احمد محمد بني مفرج متقاعد1/رقيب12993269150

15000خلدون دروبي حمدان المواس متقاعد1/رقيب12994269205

15000ناصر حزم ارحيان الحردان متقاعد1/رقيب12995269289

15000علي عبد هللا فالح بني صخر متقاعد1/رقيب12996269317

15000احمد عبدالفتاح نايف المصاروه متقاعد1/رقيب12997269333



15000رسمي جدعان عبدالعزيز البعيرات متقاعد1/رقيب12998269380

15000نصر احمد مسعود عساسفه متقاعد1/رقيب12999269393

15000فوزي فياض منيزل الخزاعله متقاعد1/رقيب13000269398

15000وليد حسين عنيزان اللوامنه متقاعد1/رقيب13001269425

15000عامر حسين مطلق الزعبي متقاعد1/رقيب13002269449

15000شبلي خلف حسين البريزات متقاعد1/رقيب13003269451

15000محمود عيسى ابراهيم الداود متقاعد1/رقيب13004269464

15000فهد عيسى فهد الحمود متقاعد1/رقيب13005269475

15000محمود عبدالحميد موسى الفريحات متقاعد1/رقيب13006269543

15000خالد عطا عبدهللا الشديفات متقاعد1/رقيب13007269554

15000جمعه عيسى فالح العلوان متقاعد1/رقيب13008269587

15000صبحي محمد محمود العقيل متقاعد1/رقيب13009269599

15000حكم محمود عيد صياحين متقاعد1/رقيب13010269617

15000محمد عليان محمود الخطيب متقاعد1/رقيب13011269652

15000محمد جميل علي الرحامنه متقاعد1/رقيب13012269704

15000محمد نعيم محمود الدويكات متقاعد1/رقيب13013269791

15000ابراهيم سليمان فهاد العوده متقاعد1/رقيب13014269884

15000محمد عبدالرحمن فيصل شناق متقاعد1/رقيب13015269895

15000رائد عبد الكريم خلف الزبون متقاعد1/رقيب13016270424

15000نايل عبيد علي متقاعد1/رقيب13017270254

15000بشير علي احمد مزاري متقاعد1/رقيب13018270271

15000ركاد علي يوسف متقاعد1/رقيب13019270319

15000نايف خالد حماد الشريعه متقاعد1/رقيب13020270365

15000جدعان عبدالرحيم جدعان العزام متقاعد1/رقيب13021270421

15000معاويه نايف محمد عزام متقاعد1/رقيب13022270422

15000راضي موسي ضيف هللا القضاة متقاعد1/رقيب13023270463

15000وحيد انور حسن الصمادي متقاعد1/رقيب13024270468

15000حسين سالمه سليمان متقاعد1/رقيب13025270484

15000علي عارف طارق المشاقبه متقاعد1/رقيب13026270495

15000محمد الخطيب" محمدخير"ياسين  متقاعد1/رقيب13027270562

15000جهاد محمود محمد الدهون متقاعد1/رقيب13028270591

15000منذر محمد سالم سلمان متقاعد1/رقيب13029270595

15000صبحي عياد عايد الجعارات متقاعد1/رقيب13030270603

15000ماجد علي حسن صافي متقاعد1/رقيب13031270604

15000محمد خير سليمان فياض عبيدات متقاعد1/رقيب13032270669

15000رياض عواد محمد الذياب متقاعد1/رقيب13033270688

15000عبيدهللا حمد عبدالرحمن البواربد متقاعد1/رقيب13034270710

15000اياد حسين فالح الياسين متقاعد1/رقيب13035270716

15000بسام امين مصطفى الصمادي متقاعد1/رقيب13036270740

15000رائد محمود عبد النور المرازيق متقاعد1/رقيب13037270743

15000محمد احمد حسن عنانزه متقاعد1/رقيب13038270747

15000زكريا علي عبدالكريم عبابنه متقاعد1/رقيب13039270761

15000حمد علي احمدعبيد متقاعد1/رقيب13040270775

15000فراس محمد سليمان القضاه متقاعد1/رقيب13041270831

15000محمد ياسين عيسى البطوش متقاعد1/رقيب13042270883



15000محمد خليل محمد النعيمات متقاعد1/رقيب13043270913

15000حسين عبدالحليم محمود السلطي متقاعد1/رقيب13044270940

15000خالد عبدالرحمن محمد المشاعله متقاعد1/رقيب13045270947

15000ماجد علي عافي الفريوان متقاعد1/رقيب13046270951

15000فايز احمد علي بني يونس متقاعد1/رقيب13047270983

15000محمد احمد محمد الجراح متقاعد1/رقيب13048270989

15000هاني عايد راشد خوالده متقاعد1/رقيب13049271010

15000ابراهيم خلف داوود الحوري متقاعد1/رقيب13050271020

15000موسى فيلح سالم الخوالده متقاعد1/رقيب13051271040

15000احمد عرقوب فهيد العظامات متقاعد1/رقيب13052271051

15000احمد عايد درويش الشوره متقاعد1/رقيب13053271055

15000صالح خلف احمد القيسي متقاعد1/رقيب13054271123

15000حسان محمد حسين سليم متقاعد1/رقيب13055271218

15000محمد عبدالفتاح سالم الرواشده متقاعد1/رقيب13056271227

15000بسام طالل عبدهللا بني سلمان متقاعد1/رقيب13057271414

15000بكر محمد محمود الطراونه متقاعد1/رقيب13058271483

15000رائد عاطف خليل الفناطسه متقاعد1/رقيب13059271494

15000طالل محمد عيد ابو حماد متقاعد1/رقيب13060271499

15000ايمن عيسى سليمان الهروط متقاعد1/رقيب13061271521

15000خالد احمد ناصر القطيش متقاعد1/رقيب13062271522

15000ايمن عبدالقادر سلمان المرازقه متقاعد1/رقيب13063271561

15000ماجد عبد الرحيم الصالح الخريسات متقاعد1/رقيب13064271576

15000محمد مناور بركات الزعبي متقاعد1/رقيب13065271587

15000زكي ابراهيم علي الزعبي متقاعد1/رقيب13066271590

15000سليمان عبد هللا العساوده متقاعد1/رقيب13067271733

15000مروان مفضي حسين الجبالي متقاعد1/رقيب13068271787

15000عبدالمجيد سليم عبدالمعطي العويسات متقاعد1/رقيب13069271801

15000محمود يوسف محمود الرفاعي متقاعد1/رقيب13070271849

15000ابراهيم محمود صالح الحايك متقاعد1/رقيب13071271853

15000محمد صالح عبدالرحمن الدباس متقاعد1/رقيب13072271864

15000جمال مصطفى احمد رواشدة متقاعد1/رقيب13073271888

15000عبدالرحمن عيد عطاهللا العيسى متقاعد1/رقيب13074271894

15000سليمان حسن حمدان عايد متقاعد1/رقيب13075271932

15000عطيه حمدان معيوف البجي متقاعد1/رقيب13076271935

15000محمود ابراهيم احمد الجالودي متقاعد1/رقيب13077271957

15000صالح محمد جميل خوالده متقاعد1/رقيب13078271962

15000سليمان سالمه دلقم جابر متقاعد1/رقيب13079272012

15000طارق سليم محمد الشوبكي متقاعد1/رقيب13080272033

15000كمال علي عبده المعاقبه متقاعد1/رقيب13081272085

15000ناجح عيد شنوان السرحان متقاعد1/رقيب13082272087

15000حمود توفيق صالح الدرويش متقاعد1/رقيب13083272101

15000صالح احمد محمد ملكاوي متقاعد1/رقيب13084272106

15000محمد عبدالرزاق سالمه الشمايله متقاعد1/رقيب13085272126

15000حسين فرحان علي الصرايره متقاعد1/رقيب13086272129

15000احمد امين محمود العيسه متقاعد1/رقيب13087272149



15000ارشيد مصطفى سليمان بني يوسف متقاعد1/رقيب13088272270

15000خالد الفي توفيق عاشور متقاعد1/رقيب13089272320

15000غالب احمد مصلح اللبابده متقاعد1/رقيب13090272337

15000خالد علي هالل الزيديين متقاعد1/رقيب13091272365

15000جميل يوسف حسين سواغنه متقاعد1/رقيب13092272387

15000عمر راكان قدره السرميني متقاعد1/رقيب13093272430

15000ايمن احمد خليل النعيمي متقاعد1/رقيب13094272470

15000زيد فهد سالم الحردان متقاعد1/رقيب13095272510

15000راتب سليمان علي الدراعين متقاعد1/رقيب13096272574

15000صالح سلمان خليل الرفوع متقاعد1/رقيب13097272602

15000حسين شافع خالد االحمد متقاعد1/رقيب13098272606

15000فاضل مصطفى فياض الرديني متقاعد1/رقيب13099272617

15000نضال عيسى ارشيد حتامله متقاعد1/رقيب13100272687

15000عبدهللا احمد محمد زريقات متقاعد1/رقيب13101272713

15000اسامه علي عبداللطيف عبابنه متقاعد1/رقيب13102272721

15000خالد سند حسين العنزي متقاعد1/رقيب13103272745

15000ناصر اسلمي سعد الحيصه متقاعد1/رقيب13104272756

15000عاطف كريم مفلح الخرشه متقاعد1/رقيب13105272757

15000محمد عبدهللا سرور متقاعد1/رقيب13106272768

15000علي عبدالحميد محمود المناسيه متقاعد1/رقيب13107272798

15000مؤيد مصطفى سليم المومني متقاعد1/رقيب13108272852

15000هاني سالم عايد الهالالت متقاعد1/رقيب13109272854

15000جمال جفات عبار الخريشه متقاعد1/رقيب13110272859

15000وصفي محمود محمد الزغول متقاعد1/رقيب13111272870

15000خالد محمد سالم الذيابات متقاعد1/رقيب13112272914

15000نوح علي محمد القضاه متقاعد1/رقيب13113272938

15000نوح عبدهللا احمد العمري متقاعد1/رقيب13114272941

15000اسماعيل عبدهللا حسن بني اسماعيل متقاعد1/رقيب13115272947

15000احمد محمد احمد عالونه متقاعد1/رقيب13116272968

15000علي موسى حمدالنعيمات متقاعد1/رقيب13117273072

15000منذر علي محمد عالونه متقاعد1/رقيب13118273104

15000منذر محمد ارفاعي مقدادي متقاعد1/رقيب13119273130

15000خلدون فايز عبدهللا المومني متقاعد1/رقيب13120273151

15000هاني حامد شبلي البريكات متقاعد1/رقيب13121273242

15000محمد عصري سليمان الفراهيد متقاعد1/رقيب13122273249

15000احمد عبدهللا محمد عبابنه متقاعد1/رقيب13123273334

15000عامر احمد سالم الفتينات متقاعد1/رقيب13124273336

15000احمد عليان معيوف الشرفات متقاعد1/رقيب13125273360

15000احمد علي مفضي المحمود متقاعد1/رقيب13126273372

15000محمد عبدهللا سلمان متقاعد1/رقيب13127273398

15000اسامه عبدهللا اسماعيل السليمان متقاعد1/رقيب13128273399

15000خالد حسن جروان الهويمل متقاعد1/رقيب13129273409

15000عصام احمد عبدالفتاح قطيش متقاعد1/رقيب13130273430

15000بشير احمد بشير حسين متقاعد1/رقيب13131273484

15000ثائر احمد محمد الصياح متقاعد1/رقيب13132273508



15000صبحي منيزل عبدهللا السليحات متقاعد1/رقيب13133273596

15000اسامه ياسين يوسف الغنميين متقاعد1/رقيب13134273597

15000شاهر محمد خالد مقدادي متقاعد1/رقيب13135273628

15000رداد ابراهيم رداد طلب متقاعد1/رقيب13136273636

15000عبدالمعطي فهد مصيول المساعيد متقاعد1/رقيب13137273646

15000كامل خليل معقل الزواهره متقاعد1/رقيب13138273662

15000امجد رزق محسن بني هاني متقاعد1/رقيب13139273684

15000محمد علي مطلق الحسين متقاعد1/رقيب13140273688

15000بندر سالم عقيل الجبلي متقاعد1/رقيب13141273729

15000عاطف محمد غياض المساعيد متقاعد1/رقيب13142273756

15000ابراهيم احمد عبدالقادر الشويات متقاعد1/رقيب13143273777

15000هايل خلف سالم العايد متقاعد1/رقيب13144273821

15000عبدهللا جميل تيم القروم متقاعد1/رقيب13145273825

15000نواش تيسير محمود هيشان متقاعد1/رقيب13146273828

15000خالد حماد عبيد هللا الضمور متقاعد1/رقيب13147273844

15000احمد عبدالرحيم حسن الزغول متقاعد1/رقيب13148273856

15000سامر عقله محمد اللبابنه متقاعد1/رقيب13149273873

15000حسين احمد صالح نافع متقاعد1/رقيب13150273879

15000عيد مرعي حسن حجازي متقاعد1/رقيب13151273886

15000بدر منصور عبدالحافظ المناصير متقاعد1/رقيب13152273890

15000بسام عبدالمعطي سليمان الحيصه متقاعد1/رقيب13153273914

15000محمد خير جمعه احميدي مشرقي متقاعد1/رقيب13154273968

15000عدنان محمد ابراهيم الشوابكه متقاعد1/رقيب13155274005

15000ابراهيم عثمان ابراهيم ابو عمر متقاعد1/رقيب13156274040

15000عمر احمد حسين ابو ملحم متقاعد1/رقيب13157274103

15000بالل ابراهيم سالمه احمد متقاعد1/رقيب13158274137

15000محمود سليمان عوده هللا العمرو متقاعد1/رقيب13159274181

15000محمد محمود علي الصمادي متقاعد1/رقيب13160274194

15000سامر عيسى خليل الربضي متقاعد1/رقيب13161274201

15000محد مصطفى محمد اللوباني متقاعد1/رقيب13162274211

15000بالل عبدالمهدي محمد قسايمه متقاعد1/رقيب13163274212

15000احمد حمدان ابراهيم المغاربه متقاعد1/رقيب13164274221

15000شريف شرقي محمود المنيزل متقاعد1/رقيب13165274224

15000موسى محمد احمد الكيالني متقاعد1/رقيب13166274231

15000قسيم محمد قاسم العكش متقاعد1/رقيب13167274251

15000يحيى يوسف عقله الزيود متقاعد1/رقيب13168274276

15000امجد امين علي الخصاونه متقاعد1/رقيب13169274289

15000عبدهللا خليفه شاهر الزعيرات متقاعد1/رقيب13170274301

15000محمد عبدالفتاح محمد الخرابشه متقاعد1/رقيب13171274377

15000مالك علي مفلح القرعان متقاعد1/رقيب13172274409

15000حمزه محمد حسن القضاه متقاعد1/رقيب13173274432

15000سامي محمد عقله ربابعه متقاعد1/رقيب13174274462

15000بكر علي محمود عبابنه متقاعد1/رقيب13175274469

15000جهاد ابراهيم محمد ابو سليم متقاعد1/رقيب13176274483

15000عوض محمود محمد السليحات متقاعد1/رقيب13177274527



15000سليمان رجا عبدالقادر الحويان متقاعد1/رقيب13178274554

15000ياسر احمد عياده االحمد متقاعد1/رقيب13179274616

15000عمر عبدالكريم محمد النصيرات متقاعد1/رقيب13180274642

15000رائد عبدالرحمن محمد الرشايده متقاعد1/رقيب13181274706

15000هشام كمال سليمان يوسف متقاعد1/رقيب13182274707

15000زكي عبدهللا سعد نوافله متقاعد1/رقيب13183274713

15000محمد عبد الكريم عبد الرحمن الجيزاوي متقاعد1/رقيب13184274776

15000وصفي سامي موسى العالونه متقاعد1/رقيب13185274807

15000سعود عبدالكريم دهام المحاميد متقاعد1/رقيب13186274847

15000علي محمود احمد العودات متقاعد1/رقيب13187274860

15000احمد ماجد محمود عليوه متقاعد1/رقيب13188274923

15000صالح عبدالكريم احمد الشروع متقاعد1/رقيب13189274932

15000عوني محمد محمود العرود متقاعد1/رقيب13190274941

15000حسان مفلح فهد السمرات متقاعد1/رقيب13191274942

15000جابر عليان مفلح الشديفات متقاعد1/رقيب13192274968

15000عدنان سليم احمد السعدي متقاعد1/رقيب13193274970

15000عبدالمنعم فهاد شهاب السرديه متقاعد1/رقيب13194274976

15000محمد احمد عبدالقادر الشياب متقاعد1/رقيب13195274986

15000محمد علي محمد ربابعه متقاعد1/رقيب13196274987

15000هيثم محمد محمود الدخيل متقاعد1/رقيب13197274990

15000محمد سعد مصطفى ابو السكر متقاعد1/رقيب13198275010

15000موفق محمد قاسم الصرايره متقاعد1/رقيب13199275060

15000شاكر احمد عبدهللا الدرادكه متقاعد1/رقيب13200275123

15000عطوان عبدهللا محمد الحمزات متقاعد1/رقيب13201275129

15000بدوي صالح بدوي عبدالرحمن متقاعد1/رقيب13202275135

15000ماهر محمد عبدالفتاح الشمايله متقاعد1/رقيب13203275150

15000محمود عبدالرحمن محمد الناطور متقاعد1/رقيب13204275181

15000محمود عبدالرؤوف سعد الخاليله متقاعد1/رقيب13205275212

15000مثقال نصر هللا غريفان متقاعد1/رقيب13206275241

15000ماهرصالح احمد المراهقه متقاعد1/رقيب13207275264

15000زيد عقله ابراهيم الزعبي متقاعد1/رقيب13208275269

15000موفق عيادة مهيزع المساعيد متقاعد1/رقيب13209275289

15000بسام هندي علي الخطاطبه متقاعد1/رقيب13210275316

15000نضال مشهور ذيب عثمان متقاعد1/رقيب13211275325

15000محمد ذيبان محمد الجماعين متقاعد1/رقيب13212275349

15000عدنان محمد سالم الغزو متقاعد1/رقيب13213275353

15000ناجح عطاهللا محمود البطوش متقاعد1/رقيب13214275456

15000ضيف هللا ماجد احمد المحمود متقاعد1/رقيب13215275459

15000محمد داود سليمان الصرايره متقاعد1/رقيب13216275474

15000حمد سليمان موسى الحمران متقاعد1/رقيب13217275480

15000بسام حسن عبدالعزيز القطيشات متقاعد1/رقيب13218275491

15000عادل فريح عفن الطريفح متقاعد1/رقيب13219275492

15000باسم ابراهيم اشتيوي النظامين متقاعد1/رقيب13220275495

15000مروان شتيوي عبدالقادر حماشا متقاعد1/رقيب13221275503

15000محمد طالب عبد العوض عباد متقاعد1/رقيب13222275516



15000علي عبدهللا محيسن العرايضه متقاعد1/رقيب13223275546

15000علي يوسف احمد عبدالنبي متقاعد1/رقيب13224275567

15000نعيم سليمان عبدهللا العطيان متقاعد1/رقيب13225275570

15000صالح فرج سليمان العمامره متقاعد1/رقيب13226275590

15000ثروة حامد محمود النوتي متقاعد1/رقيب13227275707

15000يوسف محمد عبد المهدي فريحات متقاعد1/رقيب13228275738

15000امجد خالد اسماعيل المصري متقاعد1/رقيب13229275743

15000هيثم عبدهللا سليمان قاسم متقاعد1/رقيب13230275759

15000ضيف هللا حسين مرزوق القالب متقاعد1/رقيب13231275770

15000عاكف محمد صالح الجراح متقاعد1/رقيب13232275775

15000ماجد عوده شتيوي طعامنه متقاعد1/رقيب13233275776

15000ناصر محمد بخيت الحنيطي متقاعد1/رقيب13234275777

15000عصري محمود عبيد الشوبكي متقاعد1/رقيب13235275786

15000عمر احمد سليمان مقابله متقاعد1/رقيب13236275787

15000وفاء مد هللا جابر المعايطه متقاعد1/رقيب13237275812

15000محمد ثلجي عايد الرواحنة متقاعد1/رقيب13238275822

15000امل محمود حسين نمري متقاعد1/رقيب13239275831

15000خالد فرحان محمود الباير متقاعد1/رقيب13240275865

15000عيسى عبدالرحمن مفلح بني عامر متقاعد1/رقيب13241275907

15000قسيم عبدالرحمن مقبل محسن متقاعد1/رقيب13242275979

15000نايل احمد سليم ابو عويضه متقاعد1/رقيب13243275980

15000فارس راجي سليمان الخريبات متقاعد1/رقيب13244276007

15000محمود سالمه كريم الصناع متقاعد1/رقيب13245276019

15000احمد طه علي الزعبي متقاعد1/رقيب13246276047

15000خوله شاهر علي البطاينه متقاعد1/رقيب13247276053

15000رائد ابراهيم محموج الظهيرات متقاعد1/رقيب13248276077

15000محمد جميل مسلم الشعار متقاعد1/رقيب13249276092

15000ابراهيم ارخيان الشاوي الباير متقاعد1/رقيب13250276097

15000ابراهيم محمود عبدهللا دراداكه متقاعد1/رقيب13251276199

15000سعيد محمود هبد النسور متقاعد1/رقيب13252276214

15000زياد عبدهللا حسين فقيه متقاعد1/رقيب13253276226

15000خازر علي محمد بني سعيد متقاعد1/رقيب13254276240

15000محمد حسين خلف علي متقاعد1/رقيب13255276251

15000مشوح حامد سالمه الحسنات متقاعد1/رقيب13256276257

15000اشرف عيسى علي القبالن متقاعد1/رقيب13257276258

15000عصام محمود عيسى العمري متقاعد1/رقيب13258276259

15000عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم الفقراء متقاعد1/رقيب13259276286

15000هاني سعود سليمان المشاقبه متقاعد1/رقيب13260276320

15000عبدهللا فارس ابنيه الزواهره متقاعد1/رقيب13261276325

15000حامد مصطفى علي زريقات متقاعد1/رقيب13262276397

15000ناصر نظمي ناصر العباسي متقاعد1/رقيب13263276412

15000سليمان سالمه ذيب الزغول متقاعد1/رقيب13264276442

15000محمود فارس عبدهللا العزام متقاعد1/رقيب13265276443

15000محمد قسيم محمد نبهان متقاعد1/رقيب13266276471

15000فالح محمد خلف رحايمه متقاعد1/رقيب13267276488



15000هاني صالح مبارك مياس متقاعد1/رقيب13268276538

15000معاذ خالد عبدالحفيظ الرجوب متقاعد1/رقيب13269276556

15000سعد حسن مناور  القاسم متقاعد1/رقيب13270276580

15000عبدالرزاق قاسم محمد السمامعه متقاعد1/رقيب13271276583

15000حسن عواد عناد النمر متقاعد1/رقيب13272276591

15000خليف محمد خليف الهواوشه متقاعد1/رقيب13273276603

15000فهد خلف فهد الشنابله متقاعد1/رقيب13274276611

15000وائل محمود حسن العلي متقاعد1/رقيب13275276615

15000محمد عبدالوهاب سعد الحباشنه متقاعد1/رقيب13276276641

15000عزام حسن عبد اللطيف الشاعر متقاعد1/رقيب13277276648

15000يوسف هايل احمد العرجاني متقاعد1/رقيب13278276662

15000عمر عبدهللا عمر الشبول متقاعد1/رقيب13279276722

15000هاني سالم اخليف الوريكات متقاعد1/رقيب13280276724

15000عواد محمد احمد المومني متقاعد1/رقيب13281276742

15000عبد المجيد يوسف صالح الشالخه متقاعد1/رقيب13282276743

15000محمد سالم محمد الساليطه متقاعد1/رقيب13283276761

15000شافع محمد عبدهللا القعاقعه متقاعد1/رقيب13284276775

15000محمود احمد محمد بني عيسى متقاعد1/رقيب13285276813

15000حسين محمد احمد العمري متقاعد1/رقيب13286276859

15000بسام احمد محمد عبيدات متقاعد1/رقيب13287276887

15000موسى عواد فنخور المشاقبه متقاعد1/رقيب13288276889

15000ماجد محمد طافش عويرض متقاعد1/رقيب13289276989

15000مزهر سليم محمد الخاطبه متقاعد1/رقيب13290276990

15000خالد عبدربه صبح بني هاني متقاعد1/رقيب13291276992

15000علي محمد عبدهللا قواقنه متقاعد1/رقيب13292277015

15000احمد عليان عبدالرحيم فطيمات متقاعد1/رقيب13293277032

15000عودة هللا عبدهللا سليمان الهدبان متقاعد1/رقيب13294277082

15000رابح راشد ذيب زيادنه متقاعد1/رقيب13295277227

15000هشام عبدهللا عيد المرموري متقاعد1/رقيب13296277229

15000حكم محمد احمد قواقنة متقاعد1/رقيب13297277237

15000رمزي سالم ابراهيم قندح متقاعد1/رقيب13298277238

15000سمير محمود محمد القضاه متقاعد1/رقيب13299277271

15000عوض عودة هللا عطية الكواملة متقاعد1/رقيب13300277273

15000حسين اسماعيل احمد العمور متقاعد1/رقيب13301277301

15000خالد محمد احمد الدهون متقاعد1/رقيب13302277311

15000بكر يونس فليح القطاونه متقاعد1/رقيب13303277321

15000رائد سامي العقله الزريقات متقاعد1/رقيب13304277342

15000فالح عياده مفيلح الطوافشه متقاعد1/رقيب13305277348

15000عبدالكريم محمد علي الشرمان متقاعد1/رقيب13306277372

15000محمود محمد سالمه الفراعير متقاعد1/رقيب13307277376

15000محمد عبدالرحمن محمد الخطيب متقاعد1/رقيب13308277387

15000سالم عبد الهادي عواد النواصره متقاعد1/رقيب13309277389

15000جالل محمد فالح طبش متقاعد1/رقيب13310277397

15000بدر خالد محمد العنانزه متقاعد1/رقيب13311277418

15000اقبال عبدهللا عوده الرواشده متقاعد1/رقيب13312277427



15000عمر محمود علي المصري متقاعد1/رقيب13313277431

15000محمد عاطف علي بني عامر متقاعد1/رقيب13314277434

15000احمد خالد قرقوطه العظامات متقاعد1/رقيب13315277435

15000عبدهللا محمود علي المصري متقاعد1/رقيب13316277460

15000نضال اكرم محمد بني نصر متقاعد1/رقيب13317277468

15000احمد محسن خليل الرفوع متقاعد1/رقيب13318277486

15000خالد محمد احمد الغنيمات متقاعد1/رقيب13319277501

15000محمود عبدالحميد محمود الخوالده متقاعد1/رقيب13320277512

15000مهند محمد عقيل خرابشه متقاعد1/رقيب13321277515

15000خالد احمد عايد البدارين متقاعد1/رقيب13322277516

15000احمد محمد الصالح العمارين متقاعد1/رقيب13323277541

15000غازي ناصر حامد حماشا متقاعد1/رقيب13324277606

15000ايمن عقله فاضل بني احمد متقاعد1/رقيب13325277623

15000رياض خلف محمود متقاعد1/رقيب13326277640

15000نايل صبحي سالمه الحجاج متقاعد1/رقيب13327277665

15000هاني علي عبده العطيان متقاعد1/رقيب13328277672

15000تيسير درويش طالب البكار متقاعد1/رقيب13329277681

15000محمد عواد قطيش القبوص متقاعد1/رقيب13330277690

15000خضر عبدالرحيم محمد عنانزه متقاعد1/رقيب13331277694

15000جمال ذياب ضويع المجالي متقاعد1/رقيب13332277695

15000امجد عدنان عبدالرحيم المجالي متقاعد1/رقيب13333277696

15000محمد صالح اسميحان نويران متقاعد1/رقيب13334277706

15000محمد حمد ضيف هللا الوريكات متقاعد1/رقيب13335277725

15000محمود مدهللا عواد المصاروه متقاعد1/رقيب13336277728

15000كمال عبدالمهدي مفلح العميريين متقاعد1/رقيب13337277731

15000بدر فنخير جادي الدويالن متقاعد1/رقيب13338277780

15000رشاد محمد يوسف الرشايده متقاعد1/رقيب13339277781

15000محمد حماد عبدهللا عياصره متقاعد1/رقيب13340277790

15000محمد سليم حمدو العساسفه متقاعد1/رقيب13341277844

15000ابراهيم محمد سالم خطار متقاعد1/رقيب13342277860

15000حجازي سليم المفلح الجراح متقاعد1/رقيب13343277888

15000فضل خلف وادي حمدان متقاعد1/رقيب13344277889

15000مصطفى ناصر محمد السليم متقاعد1/رقيب13345277890

15000كامل محمد عبدالمهدي الذيابات متقاعد1/رقيب13346277930

15000خالد هاني محمد العنانبه متقاعد1/رقيب13347277944

15000ابراهيم سليمان يوسف خطاطبه متقاعد1/رقيب13348277961

15000مرضي محمد سليمان العمارين متقاعد1/رقيب13349277972

15000محمد عبدالمعطي حمد الخاليله متقاعد1/رقيب13350277974

15000مساعد محمود احمد بني يونس متقاعد1/رقيب13351277976

15000نوفان عارف بركات العنيزات متقاعد1/رقيب13352278022

15000علي ابراهيم صوجان الرازيق متقاعد1/رقيب13353278046

15000عبدالهادي نوري محمد الزعبي متقاعد1/رقيب13354278078

15000جمال ادهيش شريقي العويموات متقاعد1/رقيب13355278083

15000عادل محمد احمد الصمادي متقاعد1/رقيب13356278116

15000موسى منصور محمد االسعد متقاعد1/رقيب13357278128



15000مفرج سالمه سالم السعيدين متقاعد1/رقيب13358278133

15000مالك عبد العزيز يوسف القرعان متقاعد1/رقيب13359278149

15000محمد حسين محمد الرحاحله متقاعد1/رقيب13360278178

15000نايف محمد مفضي الحسين متقاعد1/رقيب13361278208

15000هاني خليف عواد الخزاعلة متقاعد1/رقيب13362278227

15000عبد الموالى احمد قاسم متقاعد1/رقيب13363278240

15000عبد هللا ابراهيم حسن العمارين متقاعد1/رقيب13364278243

15000عماد محمود احمد بني رومي متقاعد1/رقيب13365278260

15000خلدون حسن علي بني هاني متقاعد1/رقيب13366278270

15000حسين نواف حسين عبيدات متقاعد1/رقيب13367278295

15000رياض سلمان علي الرياحنه متقاعد1/رقيب13368278298

15000محمود هاني عبد الحافظ درادكه متقاعد1/رقيب13369278303

15000احمد صدقي احمد الزعارير متقاعد1/رقيب13370278334

15000زياد عبدهللا علي الخرابشة متقاعد1/رقيب13371278361

15000محمد غانم محمد عتوم متقاعد1/رقيب13372278363

15000تيسير ناصر علي شهاب متقاعد1/رقيب13373278366

15000عمر محمد عيد المصري متقاعد1/رقيب13374278411

15000محمد علي محمد المناسية متقاعد1/رقيب13375278412

15000محمد ابراهيم فالح الشلول متقاعد1/رقيب13376278414

15000خالد سالمه عوده المراعيه متقاعد1/رقيب13377278450

15000ابراهيم سليم محمد الهريشات متقاعد1/رقيب13378278475

15000عادل محمد محمود ابوهناده متقاعد1/رقيب13379278476

15000امين فالح سليمان الحوامده متقاعد1/رقيب13380278478

15000وصفي علي عبدهللا بني هاني متقاعد1/رقيب13381278518

15000احمد حمد ارشيد العزي متقاعد1/رقيب13382278533

15000راجح قفطان محمد الشرادقه متقاعد1/رقيب13383278539

15000منصور فياض ناصر الطوافشه متقاعد1/رقيب13384278545

15000علي سالم حمدان البشابشه متقاعد1/رقيب13385278551

15000محمد مصطفى محمد ابو دوله متقاعد1/رقيب13386278575

15000خليل مبارك محمد ابو العماش متقاعد1/رقيب13387278591

15000سامر احمد طالل الشناق متقاعد1/رقيب13388278593

15000سفيان خاطر احمد الغزاوي متقاعد1/رقيب13389278595

15000محمد احمد امين العقيلي متقاعد1/رقيب13390278609

15000احمد حسن سليمان بني فياض متقاعد1/رقيب13391278627

15000حسين سليمان عقيل الحراسيس متقاعد1/رقيب13392278633

15000انور عواد حسين العابد متقاعد1/رقيب13393278634

15000باسل عبدالكريم محمد بني سلمان متقاعد1/رقيب13394278639

15000نادر احمد محمد بدور متقاعد1/رقيب13395278641

15000عبدهللا محمد عبدهللا خطاطبه متقاعد1/رقيب13396278654

15000عاهد عبدهللا ابراهيم الحمايده متقاعد1/رقيب13397278663

15000محمد عبد الكريم احمد العمايره متقاعد1/رقيب13398278674

15000مامون احمد حماد القطيطات متقاعد1/رقيب13399278684

15000سليمان علي عايد المشاقبه متقاعد1/رقيب13400278689

15000خالد عبدهللا عبدالقادر المغاربه متقاعد1/رقيب13401278690

15000عماد محمود زعل القطامين متقاعد1/رقيب13402278699



15000هاشم عيسى محمد االحمد متقاعد1/رقيب13403278729

15000عمر عبد الرحمن ثليج الشرعه متقاعد1/رقيب13404278743

15000حمزه نايف سليمان العبدهللا متقاعد1/رقيب13405278758

15000زكريا عبد هللا احمد ربابعه متقاعد1/رقيب13406278762

15000ايوب عبدالقادر ابراهيم ربابعه متقاعد1/رقيب13407278769

15000محمد ارحيل احمد الخنازره متقاعد1/رقيب13408278788

15000باسل زاهر هالل بني حمدان متقاعد1/رقيب13409278812

15000رائد مرعي حمدان العمريين متقاعد1/رقيب13410278831

15000محمد زهير احمد عبيدات متقاعد1/رقيب13411278856

15000خليل عبدهللا احمد العويرات متقاعد1/رقيب13412278861

15000علي احمد سمرين الزيود متقاعد1/رقيب13413278863

15000قسيم محمد الفي عبابنه متقاعد1/رقيب13414278878

15000عبدهللا مالح سليمان الشطي متقاعد1/رقيب13415278879

15000محمد احمد مصطفى فواعرة متقاعد1/رقيب13416278882

15000عثمان ابراهيم خليل العمر متقاعد1/رقيب13417278892

15000محمد صالح فالح بني عيسى متقاعد1/رقيب13418278907

15000عطاهللا احمد حمد العصيفات متقاعد1/رقيب13419278925

15000ذياب طريخم جزاع المذهن متقاعد1/رقيب13420278938

15000عقل عبد الكريم سالم القراله متقاعد1/رقيب13421278944

15000زيد عايد محمد القماز متقاعد1/رقيب13422278952

15000مجدي عوض سالم البخيت متقاعد1/رقيب13423278966

15000عبدهللا خلف عقيل بني خالد متقاعد1/رقيب13424278974

15000حسين احمد سليمان العمارين متقاعد1/رقيب13425278976

15000خالد عيسى خليل خريسات متقاعد1/رقيب13426279000

15000زكريا محمد طعمه المصري متقاعد1/رقيب13427279004

15000خلدون محمد كريم الشهاب متقاعد1/رقيب13428279011

15000جميل مفلح قاضب اللوانسه متقاعد1/رقيب13429279013

15000نايف محمد صالح بني عامر متقاعد1/رقيب13430279019

15000حسين علي طالق النعيمات متقاعد1/رقيب13431279063

15000هزاع عوض اشتيوي الوهدان متقاعد1/رقيب13432279091

15000عطا هللا محمد خليفه الهليل متقاعد1/رقيب13433279095

15000عمران احمد محمد الرشدان متقاعد1/رقيب13434279098

15000ابراهيم عبدالعزيز منصور جراح متقاعد1/رقيب13435279103

15000عبدهللا عبدالرحمن حسن الحجوج متقاعد1/رقيب13436279107

15000علي راشد سليمان قاسم متقاعد1/رقيب13437279108

15000علي خلف عرسان الطعاني متقاعد1/رقيب13438279121

15000حسين حسن احمد ابو مليك متقاعد1/رقيب13439279147

15000اسماعيل احمد حسن النواصره متقاعد1/رقيب13440279195

15000محمد علي محمود الرماضنه متقاعد1/رقيب13441279201

15000صالح مرشد محمود بني ارشيد متقاعد1/رقيب13442279217

15000عاطف محمد محمود صبيحات متقاعد1/رقيب13443279222

15000علي عبدالكريم موسى المحاميد متقاعد1/رقيب13444279232

15000احمد صايل موسى عياصره متقاعد1/رقيب13445279246

15000صالح احمد مصلح كنعان متقاعد1/رقيب13446279253

15000مجدي محمد عبدالقادر فوارس متقاعد1/رقيب13447279254



15000عبدهللا علي مرعي السعيدين متقاعد1/رقيب13448279267

15000كمال سالم مذيب الشطي متقاعد1/رقيب13449279280

15000محمد راضي فارس مومني متقاعد1/رقيب13450279295

15000فارس محمد منصور عبيدات متقاعد1/رقيب13451279299

15000ابراهيم محمد احمد متقاعد1/رقيب13452279305

15000محمد محمود محمد الرومي متقاعد1/رقيب13453279339

15000بكر علي مسلم الكساسبه متقاعد1/رقيب13454279342

15000خليل عبدالجليل عبدان المفلح متقاعد1/رقيب13455279362

15000عمر زايد محمد العرود متقاعد1/رقيب13456279380

15000علي محمود فارس الشطي متقاعد1/رقيب13457279401

15000محمود برهم ابراهيم الشطي متقاعد1/رقيب13458279407

15000حموه عبد هللا محمد العمري متقاعد1/رقيب13459279411

15000اسامه عياش عبدربه الحوامده متقاعد1/رقيب13460279412

15000محمد محمود عيسى الخاليله متقاعد1/رقيب13461279424

15000عماد خليل طه الياسين متقاعد1/رقيب13462279440

15000خالد محمد احمد حمدان متقاعد1/رقيب13463279450

15000فرحان محمد فارس الشرعه متقاعد1/رقيب13464279481

15000جهاد احمد عواد طالفحه متقاعد1/رقيب13465279484

15000سيف الدين عبد هللا سليمان الشطي متقاعد1/رقيب13466279487

15000احمد محمد مذيب  الشطي متقاعد1/رقيب13467279504

15000نبيل ذيب علي بني حمود متقاعد1/رقيب13468279531

15000حسن محمد حسين الربيعات متقاعد1/رقيب13469279535

15000ناصر مزعل مرشد طه متقاعد1/رقيب13470279544

15000قاسم محمد عوض الحبيب متقاعد1/رقيب13471279553

15000اسماعيل ابراهيم خليل الحشوش متقاعد1/رقيب13472279556

15000محمد شحاده حسن فقيه متقاعد1/رقيب13473279559

15000اشتيوي رافع شتيوي ابو زينه متقاعد1/رقيب13474279574

15000منور جمال عبد القادر الجوازنه متقاعد1/رقيب13475279577

15000سالم سالمه صباح السعيدين متقاعد1/رقيب13476279582

15000نضال عصر مسلم الذنيبات متقاعد1/رقيب13477279608

15000شاهر علي احمد بني الدومي متقاعد1/رقيب13478279617

15000مجدي يوسف خلف الشديفات متقاعد1/رقيب13479279655

15000سليمان محمد دخل هللا الزرقان متقاعد1/رقيب13480279660

15000محمد محمود حسين عنيزان متقاعد1/رقيب13481279668

15000جوده عاطف عايد الزعبي متقاعد1/رقيب13482279703

15000اسماعيل مفلح احمد بني مقداد متقاعد1/رقيب13483279733

15000زكي محمد حمد السقار متقاعد1/رقيب13484279735

15000موسى قاسم سليمان عثمان متقاعد1/رقيب13485279736

15000رائد موسى احمد شناق متقاعد1/رقيب13486279742

15000فاكر علي شحاده الشواشره متقاعد1/رقيب13487279743

15000اسامه محمد علي سلمان متقاعد1/رقيب13488279778

15000صبري جميل احمد الزغول متقاعد1/رقيب13489279779

15000رائد حسين عبد ابو حمامه متقاعد1/رقيب13490279790

15000جعفر عمر علي ابو العسل متقاعد1/رقيب13491279807

15000ناصر علي خلف الشرفات متقاعد1/رقيب13492279809



15000ايمن محمد عبدهللا العناسوه متقاعد1/رقيب13493279821

15000حسام عدنان علي المومني متقاعد1/رقيب13494279822

15000خالد موسى نزال الخالدي متقاعد1/رقيب13495279823

15000محمد رضا احمد العزام متقاعد1/رقيب13496279857

15000زياد محمدتيسير سليمان الزعبي متقاعد1/رقيب13497279864

15000زياد فوزي محمد خصاونه متقاعد1/رقيب13498279872

15000عوني محمود مفلح الخوالده متقاعد1/رقيب13499279926

15000عاطف سليمان تيم الزيدانين متقاعد1/رقيب13500279945

15000محمد عليان حسين المشاقبه متقاعد1/رقيب13501279958

15000يونس عيسى نهار العمري متقاعد1/رقيب13502279965

15000احمد حسين محمد الرحاحله متقاعد1/رقيب13503279967

15000يوسف ايوب يوسف بني احمد متقاعد1/رقيب13504279970

15000اشرف منصور يالح الطعاني متقاعد1/رقيب13505280072

15000محمد عبدالكريم علي الحمران متقاعد1/رقيب13506280075

15000خالد محمد حمد ابو بدير متقاعد1/رقيب13507280079

15000محمد عوض عطيه الرواضيه متقاعد1/رقيب13508280083

15000خالد عبدالحافظ خليف المعايطه متقاعد1/رقيب13509280113

15000خلف سليمان راجي عبيدهللا متقاعد1/رقيب13510280143

15000احمد فايز دوجان كناني متقاعد1/رقيب13511280158

15000محمد جدعان محمود المبارك متقاعد1/رقيب13512280165

15000عاطف احمد ابراهيم العشوش متقاعد1/رقيب13513280186

15000محمد علي منصور الخطيب متقاعد1/رقيب13514280189

15000سعد علي السعد العوده متقاعد1/رقيب13515280201

15000فراس سليمان مصطفى كتوعه متقاعد1/رقيب13516280214

15000محمد عوض محمد المواسي متقاعد1/رقيب13517280222

15000احمد خليل احمد عريق متقاعد1/رقيب13518280229

15000يوسف حسن احمد العبابنه متقاعد1/رقيب13519280242

15000فراس محمد سعيد حماشا متقاعد1/رقيب13520280266

15000محمد زياد سليمان المهاونه متقاعد1/رقيب13521280283

15000فرحان محمد مفضي غرير متقاعد1/رقيب13522280287

15000محمد احمد سليمان الزبون متقاعد1/رقيب13523280288

15000هاني خلف عبدهللا مشاهره متقاعد1/رقيب13524280294

15000عثمان محمد هزاع معابرة متقاعد1/رقيب13525280302

15000منير فالح علوان الحور ي متقاعد1/رقيب13526280328

15000خالد ابراهيم محمد بني عامر متقاعد1/رقيب13527280330

15000عمر سالم محمد عسود متقاعد1/رقيب13528280341

15000هشام علي عمر الشلول متقاعد1/رقيب13529280342

15000عبد المعطي عوده خلف المساعيد متقاعد1/رقيب13530280349

15000محمد علي مفلح مقبل متقاعد1/رقيب13531280353

15000محمود فليح سالمه الزواهره متقاعد1/رقيب13532280354

15000مصطفى يوسف مفلح  مصطفى متقاعد1/رقيب13533280369

15000بكر عواد فالح السيوف متقاعد1/رقيب13534280390

15000جميل احمد محمود الطروب متقاعد1/رقيب13535280396

15000ابراهيم فرحان شاهر الشديفات متقاعد1/رقيب13536280409

15000خالد عبدالمطلب حسين الشروش المسيعدين متقاعد1/رقيب13537280414



15000احمد قاسم عبدهللا الخالدي متقاعد1/رقيب13538280441

15000نواف فالح ا رشيد المساعيد متقاعد1/رقيب13539280448

15000صبري عبدالقادر عجلون العجالين متقاعد1/رقيب13540280459

15000احمد حسن مفلح بني هاني متقاعد1/رقيب13541280463

15000محمد خميس عوده العليمات متقاعد1/رقيب13542280465

15000عبدالقادر علي عبدالقادر القواقنه متقاعد1/رقيب13543280475

15000اياد عبدهللا محمود بني هاني متقاعد1/رقيب13544280476

15000شاكر عبد العزيز عقاب متقاعد1/رقيب13545280481

15000علي حسن سليمان دواغره متقاعد1/رقيب13546280489

15000احمد مخلد عبدالقادر المجغف متقاعد1/رقيب13547280511

15000زياد عواد غريب السرحان متقاعد1/رقيب13548280515

15000بالل احمد حمدان العقلي متقاعد1/رقيب13549280522

15000اشرف احمد محمد الحمد متقاعد1/رقيب13550280534

15000محمد محمود نجم الشرع متقاعد1/رقيب13551280539

15000صالح علي محمود العوض متقاعد1/رقيب13552280544

15000خالد سليمان مسلم ابو عرب متقاعد1/رقيب13553280552

15000سطام ذيب سليم المدادحه متقاعد1/رقيب13554280553

15000علي محمد عقله عتوم متقاعد1/رقيب13555280556

15000محمد عبد هللا عبد المنعم وردات متقاعد1/رقيب13556280576

15000محمود محمد سعد ابو الفول متقاعد1/رقيب13557280607

15000حمد الفي سليمان المعيش متقاعد1/رقيب13558280620

15000احمد قاسم الحسين الحسين متقاعد1/رقيب13559280638

15000يوسف سلمان سليمان الرواضيه متقاعد1/رقيب13560280640

15000محمد عبدالغني اسماعيل جمعه متقاعد1/رقيب13561280641

15000غازي محمود حسن متقاعد1/رقيب13562280644

15000احمد حمد فالح الحنيطي متقاعد1/رقيب13563280657

15000بالل محمود محمد الحوري متقاعد1/رقيب13564280688

15000عمر احمد محمد شرادقه متقاعد1/رقيب13565280693

15000محمد احمد مثقال عودات متقاعد1/رقيب13566280694

15000عبدهللا صالح عبدالقادر الفوارس متقاعد1/رقيب13567280698

15000عصام فايز عطاهلل الرفوع متقاعد1/رقيب13568280728

15000مصطفى غايض محمد الحسنات متقاعد1/رقيب13569280733

15000محمد علي محمد مقدادي متقاعد1/رقيب13570280761

15000نعيم محمد موسى حمزات متقاعد1/رقيب13571280764

15000علي عبدالسالم احمد البواليز متقاعد1/رقيب13572280774

15000فواد عبدالرحمن عبدهللا الفقير متقاعد1/رقيب13573280775

15000راجي حسان محمد خضير متقاعد1/رقيب13574280778

15000احمد موسى سالم حجازي متقاعد1/رقيب13575280788

15000محمود عايد ابراهيم رواشده متقاعد1/رقيب13576280789

15000سلطان دخل هللا معيوف الشرفات متقاعد1/رقيب13577280802

15000عبدهللا علي صايل ابو سماقه متقاعد1/رقيب13578280808

15000اسامه محمد العقله جرادات متقاعد1/رقيب13579280809

15000حسني نصار محمد العالونه متقاعد1/رقيب13580280815

15000عارف عبدالرحيم فيلح الخاليله متقاعد1/رقيب13581280816

15000شاهر عبدالغني عبدالجواد الغنيمات متقاعد1/رقيب13582280817



15000زياد محمود حماد الخزاعله متقاعد1/رقيب13583280844

15000ايمن سليمان محمد عبدالقادر متقاعد1/رقيب13584280846

15000احمد شفيق سعود القيام متقاعد1/رقيب13585280867

15000ابراهيم محمد مصطفى خشاشنه متقاعد1/رقيب13586280874

15000خلدون محمد ارشود بني هاني متقاعد1/رقيب13587280879

15000يحيى علي حموده النمراوي متقاعد1/رقيب13588280882

15000زيد غانم محمد الياسين متقاعد1/رقيب13589280887

15000عواد محمد عيد الشطي متقاعد1/رقيب13590280910

15000اياد فيصل هالل العزام متقاعد1/رقيب13591280914

15000فهد رهق علي الغنزي متقاعد1/رقيب13592280930

15000احمد علي احمد المحاسنه متقاعد1/رقيب13593280940

15000باسم عقله حمد زريقات متقاعد1/رقيب13594280991

15000سليمان امين ارشيد خراعله متقاعد1/رقيب13595280999

15000فواد مدهللا قبالن المشاقبه متقاعد1/رقيب13596281003

15000حسن علي محمد العقول متقاعد1/رقيب13597281018

15000محمد علي محمود الخالدي متقاعد1/رقيب13598281021

15000صالح محمود نايف بني ياسين متقاعد1/رقيب13599281028

15000فراس محمد سالم المسيب متقاعد1/رقيب13600281029

15000يوسف صالح يوسف بني علي متقاعد1/رقيب13601281047

15000رضوان محمد عايد الخاليله متقاعد1/رقيب13602281069

15000ابراهيم مطلب حسين المزايده متقاعد1/رقيب13603281079

15000ابراهيم عطا عوده النواصره متقاعد1/رقيب13604281083

15000مصطفى عبد سالم الرواشده متقاعد1/رقيب13605281094

15000زهير موسى احمد المحامده متقاعد1/رقيب13606281117

15000محمد عوض حسين الرباعي متقاعد1/رقيب13607281127

15000ابراهيم محمد علي بني ياسين متقاعد1/رقيب13608281141

15000باسم موسى مسلم الخمايسه متقاعد1/رقيب13609281145

15000زيد احمد محمد مساعده متقاعد1/رقيب13610281150

15000اكثم يوسف طالب المومني متقاعد1/رقيب13611281154

15000منذر محمد احمد المستريحيه متقاعد1/رقيب13612281155

15000سليمان عويض صياح اللوافيه متقاعد1/رقيب13613281157

15000محمد محمود احمد الشبول متقاعد1/رقيب13614281160

15000محمد راجي سليمان الضرابعه متقاعد1/رقيب13615281165

15000محمد احمد مصطفى العمري متقاعد1/رقيب13616281168

15000احمد حمد علي الطويسات متقاعد1/رقيب13617281191

15000صامد عليان مصبح الجربان متقاعد1/رقيب13618281196

15000بالل محمد سالم بني خالد متقاعد1/رقيب13619281209

15000سالم عبدهللا مفلح الغويرين متقاعد1/رقيب13620281211

15000يوسف فرحان عبدهللا الخوالده متقاعد1/رقيب13621281218

15000احمد محمد فواز عبابنه متقاعد1/رقيب13622281225

15000قاسم محمد سعيد علي الهزايمه متقاعد1/رقيب13623281237

15000عبد هللا سالم علي الزعبي متقاعد1/رقيب13624281269

15000سليمان محمد خلف الصبيحات متقاعد1/رقيب13625281270

15000عيسى عوده عوض الخوالده متقاعد1/رقيب13626281271

15000خميس سالم خضر البوات متقاعد1/رقيب13627281274



15000عبدهللا احمد صالح الجراح متقاعد1/رقيب13628281280

15000منصور عايد  ذياب المعرعر متقاعد1/رقيب13629281282

15000معروف محمد سلمان العسود متقاعد1/رقيب13630281288

15000رايد عبدهللا احمد دراوشه متقاعد1/رقيب13631281289

15000مامون محمد هاشم احمد ربابعه متقاعد1/رقيب13632281290

15000ابراهيم محمود علي عواوده متقاعد1/رقيب13633281297

15000رافت عبدالكريم محمد مقدادي متقاعد1/رقيب13634281299

15000احمد سليمان احمد الزطايمه متقاعد1/رقيب13635281356

15000عبد هللا علي سالم المومني متقاعد1/رقيب13636281359

15000رجاء خالد علي المشاعله متقاعد1/رقيب13637281364

15000محمد نور محمود مطر الطوالبه متقاعد1/رقيب13638281381

15000محمود محمد محمود بني هاني متقاعد1/رقيب13639281385

15000طه عليان محمد المحمد متقاعد1/رقيب13640281393

15000محمد محمود محمد بني يونس متقاعد1/رقيب13641281397

15000محمود عبدربه مناحي عبدالعزيز متقاعد1/رقيب13642281398

15000زياد محمد حامد الزعبي متقاعد1/رقيب13643281409

15000عامر علي حمد الزعبي متقاعد1/رقيب13644281418

15000امجد تركي عبد هللا امهيدات متقاعد1/رقيب13645281432

15000محمود احمد سلمان الرهايفه متقاعد1/رقيب13646281443

15000احمد عوده محمد الزغول متقاعد1/رقيب13647281445

15000فراس ماجد خلف الشمايله متقاعد1/رقيب13648281451

15000عبد السالم محمد ابراهيم بني سعيد متقاعد1/رقيب13649281455

15000ابراهيم هارون عطاهللا الشماسين متقاعد1/رقيب13650281462

15000اسامه حسين احمد العزام متقاعد1/رقيب13651281472

15000خضر خلف عبدهللا المشاهره متقاعد1/رقيب13652281484

15000نصر عليان عوض الدهامشه متقاعد1/رقيب13653281492

15000شتيوي عواد االفي السبيحات متقاعد1/رقيب13654281499

15000احمد فرحان شتيوي مشاقبه متقاعد1/رقيب13655281508

15000مروان خلف محمود القيسي متقاعد1/رقيب13656281510

15000باسم احمد عبدالخالق جالمنه متقاعد1/رقيب13657281515

15000احمد عقله حسن حماشا متقاعد1/رقيب13658281517

15000عبدهللا علي سليمان الجرادين متقاعد1/رقيب13659281540

15000صالح سليمان رجا طويسات متقاعد1/رقيب13660281553

15000جعفر محمد ظاهر العوض متقاعد1/رقيب13661281554

15000عبد الجليل مخلد عبد القاسم متقاعد1/رقيب13662281563

15000جمال غانم يوسف الكساسبه متقاعد1/رقيب13663281567

15000ابراهيم عبدالكريم سليمان الخاليله متقاعد1/رقيب13664281588

15000انور احمد عطيه القراله متقاعد1/رقيب13665281598

15000حسن محمد فهد القضاه متقاعد1/رقيب13666281605

15000احمد خالد عبد الشطي متقاعد1/رقيب13667281608

15000يوسف عوض عبد الكريم الزعبي متقاعد1/رقيب13668281617

15000فيصل عوض معيوف السوالمه متقاعد1/رقيب13669281631

15000عالءالدين عبد الحميد عبد المعايطة متقاعد1/رقيب13670281643

15000احمد محمد علي هياجنه متقاعد1/رقيب13671281661

15000محمد محمود سليم صبيحات متقاعد1/رقيب13672281669



15000ثاني حمدي شريد الشرفات متقاعد1/رقيب13673281674

15000مروان احمد موسى جنايده متقاعد1/رقيب13674281679

15000زكريا محمد عبدالقادر المومني متقاعد1/رقيب13675281683

15000يوسف عبدهللا سليم خضيرات متقاعد1/رقيب13676281691

15000محمد شفيق محمد القضاه متقاعد1/رقيب13677281702

15000سالم حمد عوده السواريس متقاعد1/رقيب13678281705

15000محمد احمد علي القواقزه متقاعد1/رقيب13679281711

15000علي ناصر سعود الزيود متقاعد1/رقيب13680281719

15000خليل ابراهيم سليمان متقاعد1/رقيب13681281733

15000سعد سليم سعد الهيشان متقاعد1/رقيب13682281736

15000وائل محمد احمد معابره متقاعد1/رقيب13683281737

15000عبدالرحمن احمد محمد المرعي متقاعد1/رقيب13684281771

15000بهاء محمد موسى الرهايفه متقاعد1/رقيب13685281772

15000محمد محمود الداود الشطي متقاعد1/رقيب13686281802

15000اشرف محمد حمد الرواشده متقاعد1/رقيب13687281807

15000مالك داوود محمد العلي متقاعد1/رقيب13688281812

15000يوسف احمد سليمان العموش متقاعد1/رقيب13689281815

15000حسن عبدالحميد شحاده العنانبه متقاعد1/رقيب13690281819

15000محمد داود احمد العدوان متقاعد1/رقيب13691281823

15000خالد شوفان حمدان السمران متقاعد1/رقيب13692281826

15000خالد حسين محمد غدايره متقاعد1/رقيب13693281827

15000امين محمد رفاعي الزبون متقاعد1/رقيب13694281848

15000حسن عوض حسن الدالبيح متقاعد1/رقيب13695281850

15000سعود عيد خلف الهواوشه متقاعد1/رقيب13696281856

15000احمد مطلق محمد محمد متقاعد1/رقيب13697281871

15000ابراهيم سالم حماد العساوده متقاعد1/رقيب13698281936

15000ماجد محمد موسى النعيمات متقاعد1/رقيب13699281938

15000فوزي احمد حسن العمارين متقاعد1/رقيب13700281953

15000عادل حمدان قبالن الزيودي متقاعد1/رقيب13701281956

15000محمد احمد يعقوب رشيد متقاعد1/رقيب13702281960

15000مؤيد احمد محمود مستريحي متقاعد1/رقيب13703281970

15000محمدغالب مصطفى مساعده متقاعد1/رقيب13704281975

15000محمد عطاهللا سليمان العوران متقاعد1/رقيب13705281983

15000فايز عبدالحميد نايف القويدر متقاعد1/رقيب13706282010

15000محمود محمد سالمه العامري متقاعد1/رقيب13707282012

15000تائب محمد حمدان العليمات متقاعد1/رقيب13708282014

15000عطاهللا عيد حسن السعيديين متقاعد1/رقيب13709282016

15000خيرو عبد اللطيف حامد العموش متقاعد1/رقيب13710282027

15000سامر خالد محمود الزغول متقاعد1/رقيب13711282029

15000احمد محمود جبر بني عبده متقاعد1/رقيب13712282038

15000حاتم عبدهللا محمد المرابحه متقاعد1/رقيب13713282050

15000مرزوق صالح األسمر السرحان متقاعد1/رقيب13714282121

15000علي محمد خير حسين الجمل متقاعد1/رقيب13715282123

15000مصلح عوده عطيه الرواضيه متقاعد1/رقيب13716282124

15000كمال عوده هللا حسين الرقايعه متقاعد1/رقيب13717282128



15000عبدهللا محمد جدوع الشوشه متقاعد1/رقيب13718282133

15000هاني احمد سليمان الرياالت متقاعد1/رقيب13719282151

15000وليد محمد حسن الجبزاوي متقاعد1/رقيب13720282153

15000علي عبد الكريم عبد الرحمن متقاعد1/رقيب13721282167

15000عبدالحميد سليم ارشيد الخزاعله متقاعد1/رقيب13722282201

15000غالب محمد حسين عودات متقاعد1/رقيب13723282208

15000محمود يوسف وبران حراحشه متقاعد1/رقيب13724282214

15000غصاب عزمي علي البواعنه متقاعد1/رقيب13725282241

15000لؤي صايل احمد الشمالي متقاعد1/رقيب13726282247

15000سعيد خالد سالم الغراغير متقاعد1/رقيب13727282258

15000ابراهيم عبدالرحمن عبدالكريم السباح متقاعد1/رقيب13728282290

15000فتحي عطا هللا عبد ربة القيسي متقاعد1/رقيب13729282304

15000سعد نواف محمد ابو عماره متقاعد1/رقيب13730282313

15000حسن محمد ضيف هللا الرمله متقاعد1/رقيب13731282321

15000خالد كريم مرزوق القضاه متقاعد1/رقيب13732282322

15000احمد سليمان عقله بني ارشيد متقاعد1/رقيب13733282324

15000زيد معارك علي المساعيد متقاعد1/رقيب13734282325

15000خالد حسن العلي الحسن متقاعد1/رقيب13735282331

15000هاني احمد محمد عقايله متقاعد1/رقيب13736282341

15000عبد الرحمن حسان احمد المناصير متقاعد1/رقيب13737282349

15000محمد لطف هللا احمد الدويري متقاعد1/رقيب13738282350

15000محمد حمود عسود الشرفات متقاعد1/رقيب13739282352

15000جمال محمد سالم الصوالحه متقاعد1/رقيب13740282354

15000محمد سليمان سالمه الحويطات متقاعد1/رقيب13741282358

15000شاهر امين محمد متقاعد1/رقيب13742282367

15000يحيى محمد ابراهيم طروب متقاعد1/رقيب13743282375

15000محمد عبدالرحمن محمد الصمادي متقاعد1/رقيب13744282399

15000موسى سالمه حمد مناصير متقاعد1/رقيب13745282404

15000عبدهللا علي خليفه الجسار متقاعد1/رقيب13746282420

15000محمد خليل حسن بني يونس متقاعد1/رقيب13747282423

15000ابراهيم رضا خلف الرفاعي متقاعد1/رقيب13748282440

15000عاهد مبارك ابراهيم الزيدانين متقاعد1/رقيب13749282443

15000محمد محمود عقله الشبول متقاعد1/رقيب13750282461

15000عصام احمد حسين المساعدة متقاعد1/رقيب13751282470

15000يوسف عبدهللا خليل السعيدات متقاعد1/رقيب13752282475

15000سميح ابراهيم خليل الرفوع متقاعد1/رقيب13753282477

15000محمد حسين محمد الدخل هللا متقاعد1/رقيب13754282480

15000ابراهيم نواف يوسف العتوم متقاعد1/رقيب13755282502

15000خالد ابراهيم حسين العنانزه متقاعد1/رقيب13756282508

15000وليد محمود مفلح الشرمان متقاعد1/رقيب13757282515

15000عبداالله محمد عبدهللا بديوي متقاعد1/رقيب13758282517

15000محمود يوسف كليب الشريده متقاعد1/رقيب13759282523

15000سميح صقر فرحان الرواشده متقاعد1/رقيب13760282528

15000رضوان محمد حسين سواغنه متقاعد1/رقيب13761282533

15000محمد ناصر محمد بني عيسى متقاعد1/رقيب13762282534



15000خالد حمود مرجي السرحان متقاعد1/رقيب13763282537

15000عاطف عبدالحميد العقله بني اسماعيل متقاعد1/رقيب13764282540

15000سلمان مهدي مضحي السميران متقاعد1/رقيب13765282543

15000عقله محمد بديوي ابو دلو متقاعد1/رقيب13766282546

15000عيد محمد سليمان القرعان متقاعد1/رقيب13767282548

15000منذر عمر احمد ابو حجيله متقاعد1/رقيب13768282566

15000عايد محسن صالح صبيحات متقاعد1/رقيب13769282569

15000احمد محمود سعيد عطيان متقاعد1/رقيب13770282583

15000رافت عيد مطلق الجنايده متقاعد1/رقيب13771282588

15000عبدالكريم احمد حسن الترك متقاعد1/رقيب13772282594

15000حامد رميالن بنية العجالين متقاعد1/رقيب13773282597

15000عوده عبدالكريم راشد الفاضل متقاعد1/رقيب13774282618

15000محمد عبدالقادر محمود الزقيلي متقاعد1/رقيب13775282621

15000فيصل محمد ابراهيم ابو جوده متقاعد1/رقيب13776282629

15000محمد محمود محمد دراوشه متقاعد1/رقيب13777282630

15000عاطف علي هزيم الرهايفه متقاعد1/رقيب13778282631

15000عقله علي محمد بني اسماعيل متقاعد1/رقيب13779282636

15000محمد خباص فهيد المساعيد متقاعد1/رقيب13780282639

15000محمد مفلح حامد المساعيد متقاعد1/رقيب13781282641

15000علي عبدهللا محمد خطاطبه متقاعد1/رقيب13782282662

15000طه غانم هزاع الحوامده متقاعد1/رقيب13783282671

15000خالد خلف سالم االسعد متقاعد1/رقيب13784282673

15000احمد محمد عكاشه القرعان متقاعد1/رقيب13785282680

15000مخلد سالم ارشيد الرواحنه متقاعد1/رقيب13786282696

15000زيد علي مفلح الرواشده متقاعد1/رقيب13787282722

15000رياض حسن محمد الصبح متقاعد1/رقيب13788282739

15000عبدالحميد علي عايد الزواهره متقاعد1/رقيب13789282742

15000موسى صالح موسى الشطي متقاعد1/رقيب13790282750

15000سامي خليل هنداوي الفتينات متقاعد1/رقيب13791282752

15000احمد محمد احمد البوريني متقاعد1/رقيب13792282761

15000نصري محمود عبد العزيز القرعان متقاعد1/رقيب13793282784

15000عيد سليمان علي السعيدين متقاعد1/رقيب13794282794

15000سلطان سعيد سويلم الهواوشه متقاعد1/رقيب13795282803

15000ناصر يوسف سالم العمارات متقاعد1/رقيب13796282805

15000خالد يوسف عبد الحميد البعول متقاعد1/رقيب13797282840

15000ايمن محمد تيسير عبدالرزاق شالبته متقاعد1/رقيب13798282842

15000صالح سليمان الفالح المشاقبه متقاعد1/رقيب13799282846

15000تيسير محمد عيسى الرواجفه متقاعد1/رقيب13800282861

15000امجد حسن محمد الصمادي متقاعد1/رقيب13801282862

15000فواد محمد محمد الحنادقه متقاعد1/رقيب13802282868

15000موسى محمد موسى الشطي متقاعد1/رقيب13803282914

15000عوض عبد الكريم عبد الجليل عياش متقاعد1/رقيب13804282915

15000محمد سعيد محمد العتوم متقاعد1/رقيب13805282932

15000محمود علي خلف الزواهره متقاعد1/رقيب13806282933

15000عوني محمد رشيد عبدهللا متقاعد1/رقيب13807282934



15000مراد احمد نهار المستريحي متقاعد1/رقيب13808282955

15000زياد عوض حسين مستريحي متقاعد1/رقيب13809282956

15000خالد سالم فالح البريك متقاعد1/رقيب13810282968

15000فايز احمد موسى العبيد متقاعد1/رقيب13811282982

15000احمد رجا محمد السرحان متقاعد1/رقيب13812282990

15000زياد احمد فواز العزام متقاعد1/رقيب13813283010

15000عاصف تركي سعد العوامره متقاعد1/رقيب13814283015

15000علي هارون سليمان المراعيه متقاعد1/رقيب13815283016

15000فريد محمود احمد حموري متقاعد1/رقيب13816283022

15000مروان محمد صالح معابره متقاعد1/رقيب13817283048

15000عبدالكريم حامد علي حراحشه متقاعد1/رقيب13818283057

15000عمر عيد محمد مبارك متقاعد1/رقيب13819283067

15000محمد عوض عيد العاصم متقاعد1/رقيب13820283080

15000فائق علي عوض غرايبة متقاعد1/رقيب13821283118

15000ماجد محمد سويلم العمارين متقاعد1/رقيب13822283123

15000ناصر محمود علي بني دومي متقاعد1/رقيب13823283127

15000احمد ابراهيم فرج الشبول متقاعد1/رقيب13824283133

15000نائل عواد عبدالكريم الفاعوري متقاعد1/رقيب13825283136

15000ماجد عقله  نصار السميحيين متقاعد1/رقيب13826283137

15000سامي عليان عبد الجراورة متقاعد1/رقيب13827283139

15000رائد يوسف احمد الرحامنه متقاعد1/رقيب13828283156

15000سلمان حمدان سالم القضاه متقاعد1/رقيب13829283160

15000عبدالرحمن علي عبده الشديفات متقاعد1/رقيب13830283184

15000عادل محمد عبدالرحمن بني موسى متقاعد1/رقيب13831283187

15000ياسين احمد صالح  مقدادي متقاعد1/رقيب13832283195

15000احمد علي محمد الرواجبة متقاعد1/رقيب13833283199

15000موسى محمد عبد الحميد المحاسيس متقاعد1/رقيب13834283204

15000عطاهللا عبداللطيف سالم الزواهره متقاعد1/رقيب13835283217

15000محمد علي الفي الغزو متقاعد1/رقيب13836283225

15000فيصل محمد حسين العنزي متقاعد1/رقيب13837283241

15000فادي رشراش احمد بني هاني متقاعد1/رقيب13838283268

15000هاني عبدهللا محمد السليمان متقاعد1/رقيب13839283305

15000تيسير منصور قاسم صبيحات متقاعد1/رقيب13840283307

15000حسن حسين عوده الرشايده متقاعد1/رقيب13841283308

15000محمد صالح عبد هللا دواغره متقاعد1/رقيب13842283309

15000رياض حامد صالح مستريحي متقاعد1/رقيب13843283313

15000جهاد ابراهيم هدهود الخضير متقاعد1/رقيب13844283314

15000وسام  محمد احمد ابو هديب متقاعد1/رقيب13845283324

15000محمد احمد محمود زعارير متقاعد1/رقيب13846283331

15000علي عبدهللا فرج السالمه متقاعد1/رقيب13847283335

15000فايز سالم حمد الخاليله متقاعد1/رقيب13848283337

15000جميل محمد عيسى اليعقوب متقاعد1/رقيب13849283339

15000اياد عبدهللا سالمه الدعابسه متقاعد1/رقيب13850283340

15000اسامه محمد سعيد رزق عقله متقاعد1/رقيب13851283343

15000عيد عطيه سليمان المدهون متقاعد1/رقيب13852283344



15000موفق سالمه خلف الخضير متقاعد1/رقيب13853283349

15000حسين عبد الفتاح محمد الزعبي متقاعد1/رقيب13854283386

15000محمد احمد محمد الحجي متقاعد1/رقيب13855283453

15000بسام احمد محمد الزيود متقاعد1/رقيب13856283455

15000محمود محمد رضا اسماعيل الطوالبه متقاعد1/رقيب13857283458

15000فواز خلف شحاده العنزي متقاعد1/رقيب13858283467

15000منذر احمد عبدهللا الزقيليه متقاعد1/رقيب13859283471

15000اسامه سلمان ضيف هللا السليم متقاعد1/رقيب13860283496

15000صالح سالم سالمه الخمايسه الحجايا متقاعد1/رقيب13861283500

15000ضيف هللا سالم سليم المشاقبه متقاعد1/رقيب13862283516

15000احمد عبدهللا ذيبان العمريين متقاعد1/رقيب13863283519

15000محمد طرفي حامد السرحان متقاعد1/رقيب13864283545

15000طالل سليم عوده الزبون متقاعد1/رقيب13865283546

15000علي سليمان موسى طرابشه متقاعد1/رقيب13866283560

15000احمد محمد سالم غرايبه متقاعد1/رقيب13867283567

15000عادل حسين محسن الخزام متقاعد1/رقيب13868283575

15000سليمان محمد سليمان الصقور الخضيرات متقاعد1/رقيب13869283577

15000محمد غالب محمد برهم متقاعد1/رقيب13870283591

15000حمزه فالح توفيق سالمه متقاعد1/رقيب13871283628

15000فاكر مصطفى ابراهيم الحناوي متقاعد1/رقيب13872283641

15000فواد احمد فهد جويفل متقاعد1/رقيب13873283657

15000سليمان عبد الكريم سالمة مهاوش متقاعد1/رقيب13874283663

15000هيثم محمد حسن رحاحله متقاعد1/رقيب13875283701

15000مرشد صالح سليمان طويسات متقاعد1/رقيب13876283713

15000طالل خالد محمد الرواضية متقاعد1/رقيب13877283746

15000علي عبد القادر حمدان عريق متقاعد1/رقيب13878283749

15000عبدهللا خلف عبيد الخاليله متقاعد1/رقيب13879283751

15000رمسيس محمد عرسان عبداللطيف متقاعد1/رقيب13880283766

15000نواف حمدان عادي العنزي متقاعد1/رقيب13881283778

15000محمود اسماعيل عبدهللا شرمان متقاعد1/رقيب13882283803

15000علي بدر احمد الزعبي متقاعد1/رقيب13883283825

15000ابراهيم احمد محمد النمر متقاعد1/رقيب13884283830

15000هامي علي طحيمر  الحراحشه متقاعد1/رقيب13885283839

15000فارس عبد الرحمن موسى عياصره متقاعد1/رقيب13886283841

15000صقر قاسم محمد العقيلي متقاعد1/رقيب13887283846

15000عبد الرحمن هشام عبد الرحمن خريسات متقاعد1/رقيب13888283870

15000محمد سليمان حسن خطاطبه متقاعد1/رقيب13889283873

15000مرزوق رداد رفيفه التراكيه متقاعد1/رقيب13890283899

15000هزاع محمد راشد الخزاعله متقاعد1/رقيب13891283903

15000حسين احمد سالم المسالمه متقاعد1/رقيب13892283920

15000فراس محمود يوسف ابوعالول متقاعد1/رقيب13893283937

15000صالح محمد هالل بني صخر متقاعد1/رقيب13894283941

15000هزاع مشابط رحيل العثمان متقاعد1/رقيب13895283942

15000الزم محمد عبدالهادي الضالعين متقاعد1/رقيب13896283956

15000ابراهيم محمود احمد الرياحنه متقاعد1/رقيب13897283974



15000مرشد ارحيل خليف الشبيب متقاعد1/رقيب13898284011

15000عبدهللا محمود حسن الدالبيح متقاعد1/رقيب13899284027

15000ايمن مرزوق محمد الشريط متقاعد1/رقيب13900284028

15000عماد احمد محمد بني عيسى متقاعد1/رقيب13901284036

15000علي صالح محمد الكيالني متقاعد1/رقيب13902284038

15000احمد ناصر ارشيد الزريقات متقاعد1/رقيب13903284042

15000علي احمد علي بني عيسى متقاعد1/رقيب13904284052

15000مشرف شاكر موسى الزغول متقاعد1/رقيب13905284061

15000منصور سليم مطر الحراحشه متقاعد1/رقيب13906284085

15000صادق بركات عبدهللا الرواشده متقاعد1/رقيب13907284097

15000مفلح كامل مفلح الخصيالت متقاعد1/رقيب13908284099

15000احمد محمود  سالمة افليح متقاعد1/رقيب13909284107

15000عبد القادر محمد عبد هللا عنانزه متقاعد1/رقيب13910284110

15000خالد جمعه مرزوق الخراعله متقاعد1/رقيب13911284154

15000ابراهيم علي مطلق العميالت متقاعد1/رقيب13912284180

15000احمد متعب بركات عقايله متقاعد1/رقيب13913284199

15000باسم محمد عبدالوالي عليوه متقاعد1/رقيب13914284202

15000محمد احمد حسين الزريقات متقاعد1/رقيب13915284219

15000احمد حسين محمد خطاطبه متقاعد1/رقيب13916284221

15000محمد علي عيد المومني متقاعد1/رقيب13917284232

15000خالد حسن محمد منيزل متقاعد1/رقيب13918284242

15000راتب راضي محمود خرفان متقاعد1/رقيب13919284246

15000محمد عبدالرحمن محي الدين الحديدي متقاعد1/رقيب13920284250

15000جمال محمد امحمد الساللمه متقاعد1/رقيب13921284251

15000عبدالباسط ابراهيم محمود الحمران متقاعد1/رقيب13922284255

15000زكريا محمد مصطفى بني عامر متقاعد1/رقيب13923284256

15000محمد دويشر سالمه ابوشتال متقاعد1/رقيب13924284261

15000سفيان عيسى ايوب الصمادي متقاعد1/رقيب13925284274

15000طارق ابراهيم عبدالرحيم الشماسات متقاعد1/رقيب13926284337

15000عمر مطلق محمد جرادات متقاعد1/رقيب13927284352

15000بادي سعد يوسف المعين متقاعد1/رقيب13928284356

15000محمد يوسف محمد قعايمه متقاعد1/رقيب13929284361

15000زياد محمد علي بني عامر متقاعد1/رقيب13930284388

15000عوده خلف فالح الحجاج متقاعد1/رقيب13931284419

15000محمد صدقي عبد هللا مومني متقاعد1/رقيب13932284423

15000سامي ابراهيم سعيد العميالت متقاعد1/رقيب13933284445

15000عثمان شقيان محمد النعيمات متقاعد1/رقيب13934284448

15000عمر عيد احمد وشاح متقاعد1/رقيب13935284476

15000مؤيد صالح ابراهيم القرعان متقاعد1/رقيب13936284498

15000علي احمد سحر عياصره متقاعد1/رقيب13937284517

15000فيصل ابراهيم سليمان الرياحنه متقاعد1/رقيب13938284543

15000ياسين محمد احمد الجرايره متقاعد1/رقيب13939284549

15000فارع عوض حامد الشرعه متقاعد1/رقيب13940284573

15000مصطفى علي سليمان الصباغ متقاعد1/رقيب13941284574

15000محمود قحيصان سليمان بني صخر متقاعد1/رقيب13942284587



15000نواف محمود خلف المساعيد متقاعد1/رقيب13943284592

15000تيسير محمد عوض القضاه متقاعد1/رقيب13944284594

15000ممدوح هليل حامد المساعيد متقاعد1/رقيب13945284656

15000احمد مزيد علي البرجس متقاعد1/رقيب13946284674

15000اكرم عبدالعزيز احمد بني عامر متقاعد1/رقيب13947284686

15000فارس محمد فهد عليمات متقاعد1/رقيب13948284687

15000ياسر عقيل فنيسان الشرفات متقاعد1/رقيب13949284694

15000رامي عبد السالم بركات الطراونه متقاعد1/رقيب13950284710

15000عيد حمدان محمد الزعبي متقاعد1/رقيب13951284712

15000صالح عبدهللا هالل الخوالده متقاعد1/رقيب13952284717

15000سالم محمد سالم خوالده متقاعد1/رقيب13953284723

15000فالح حسن فالح مهيدات متقاعد1/رقيب13954284732

15000مصطفى غاري مصطفى شحاده متقاعد1/رقيب13955284743

15000احمد علي محمد غوانمه متقاعد1/رقيب13956284768

15000عاطف محمد كريم الزيود متقاعد1/رقيب13957284785

15000حسن عبدهللا محمد الملوح متقاعد1/رقيب13958284791

15000محمد زايد محمد عواوده متقاعد1/رقيب13959284814

15000محمد يوسف عايد الهويمل متقاعد1/رقيب13960284828

15000تركي عبدالكريم عجاج القضاه متقاعد1/رقيب13961284831

15000خالد شاهر عبدهللا قويسم متقاعد1/رقيب13962284833

15000علي محمد جميل ابراهيم القعدان متقاعد1/رقيب13963284836

15000رائد محمد محمود المومني متقاعد1/رقيب13964284837

15000فيصل ناجي علي الشوفين متقاعد1/رقيب13965284840

15000محمد ابراهيم عوده هللا الخاليله متقاعد1/رقيب13966284856

15000سليمان عواد سليمان الديات متقاعد1/رقيب13967284859

15000وليد محسن محمود متقاعد1/رقيب13968284890

15000ايمن حسن محمد الوردات متقاعد1/رقيب13969284917

15000خالد عبد الكريم محمد الخطاطبة متقاعد1/رقيب13970284919

15000محمود سويلم ضيف هللا النعيمات متقاعد1/رقيب13971284927

15000حسن عوده عيدالساليطه متقاعد1/رقيب13972284940

15000محمد خليل احمد جلهم متقاعد1/رقيب13973284947

15000خلدون محمد فرحان شعبان متقاعد1/رقيب13974284948

15000محمد عيد محمد النجادات متقاعد1/رقيب13975284986

15000شامان حمدان انفيل المساعيد متقاعد1/رقيب13976284996

15000محمد حسن عبدهللا مهيدات متقاعد1/رقيب13977285000

15000سامي علي مصيح المساعيد متقاعد1/رقيب13978285018

15000عواد حمدان عواد الشويعر متقاعد1/رقيب13979285031

15000هايل محمد السمرين الجويعد متقاعد1/رقيب13980285037

15000احمد عمران احمد رشايده متقاعد1/رقيب13981285061

15000وائل عبدهللا مصطفى العنانبه متقاعد1/رقيب13982285065

15000رامي فرج ارحيم عمرات متقاعد1/رقيب13983285074

15000فراس احمد خلف ابوزيد متقاعد1/رقيب13984285088

15000علي حمد بطاح العيسى متقاعد1/رقيب13985285100

15000بالل يوسف عبدالوالي الدباس متقاعد1/رقيب13986285122

15000حاكم خالد محمد اللطايفه متقاعد1/رقيب13987285145



15000يوسف حسين علي ابو عابد متقاعد1/رقيب13988285146

15000خالد ابراهيم علي بني هاني متقاعد1/رقيب13989285207

15000احمد موسى محمود البري متقاعد1/رقيب13990285219

15000محمد امين محمد الحمدان متقاعد1/رقيب13991285238

15000محمد محمود ابراهيم الفاعوري متقاعد1/رقيب13992285263

15000هيثم سلمان سالمه العظامات متقاعد1/رقيب13993285279

15000صالح محيسن مرعي العظامات متقاعد1/رقيب13994285281

15000عيد علي سالم الديات متقاعد1/رقيب13995285287

15000جعفر رياض احمد عياصره متقاعد1/رقيب13996285320

15000واصل احمد حسين الصمادي متقاعد1/رقيب13997285332

15000محمد احمد سليمان البدور متقاعد1/رقيب13998285336

15000خلدون يوسف عبد الحميد البعول متقاعد1/رقيب13999285338

15000عبد هللا ابراهيم سالمه بن طريف متقاعد1/رقيب14000285344

15000رائد محمد علي شديفات متقاعد1/رقيب14001285371

15000هاني حمدهللا مروزق العموش متقاعد1/رقيب14002285379

15000محمد احمد عيسى الرماضنه متقاعد1/رقيب14003285395

15000كمال صايل محمود سالمه متقاعد1/رقيب14004285411

15000زكريا محمود عبد الرحيم متقاعد1/رقيب14005285442

15000بشار سليمان اكريم الشطي متقاعد1/رقيب14006285482

15000فرحان عارف حامد العموش متقاعد1/رقيب14007285488

15000فواز عبد الكريم نايف البريزات متقاعد1/رقيب14008285494

15000احمد عبدهللا علي بني يونس متقاعد1/رقيب14009285513

15000فوزي عايد عبد الرحيم الديات متقاعد1/رقيب14010285534

15000خالد احمد محمد الشطي متقاعد1/رقيب14011285535

15000باسم محمد حمد الهواوره متقاعد1/رقيب14012285543

15000محمد زكي يوسف بني فواز متقاعد1/رقيب14013285557

15000المعتصم عبدالفتاح احمد ابوالهيجاء متقاعد1/رقيب14014285570

15000عبدهللا محمود محمد الطوباسى متقاعد1/رقيب14015285579

15000محمد احمد مصطفى بني ياسين متقاعد1/رقيب14016285611

15000عادل بشير علي بني هاني متقاعد1/رقيب14017285620

15000محمد خطار سالمه خطار متقاعد1/رقيب14018285627

15000رائد ابراهيم محمود غوانمه متقاعد1/رقيب14019285629

15000موفق مفلح احمد رواشده متقاعد1/رقيب14020285636

15000ايمن ابراهيم سليمان الطوالبه متقاعد1/رقيب14021285647

15000خالد عبدالكريم احمد الرواشده متقاعد1/رقيب14022285653

15000موفق خالد عبد النبي الشيحان متقاعد1/رقيب14023285654

15000خالد جميل محمد السكارنه متقاعد1/رقيب14024285661

15000رائد محمد حسين الحروب متقاعد1/رقيب14025285676

15000رائد يوسف محمد الدالبيح متقاعد1/رقيب14026285677

15000عمر محمد يوسف الفياض متقاعد1/رقيب14027285682

15000زيد مفلح عطا هللا السميران متقاعد1/رقيب14028285698

15000اسعاف محمد محمود القضاه متقاعد1/رقيب14029285733

15000رائد محمود احمد ابو كوش متقاعد1/رقيب14030285734

15000موسى خالد عبد الجرمي متقاعد1/رقيب14031285764

15000موسى سالم محمد عمرات متقاعد1/رقيب14032285773



15000طارق محمد حسين السواعير متقاعد1/رقيب14033285775

15000يوسف محمود مفلح الغانم متقاعد1/رقيب14034285780

15000محمد اسماعيل سالم الفرايه متقاعد1/رقيب14035285784

15000ضيف هللا خلف عبد هللا ابو قرمول متقاعد1/رقيب14036285790

15000توفيق سالمه احمد العمر متقاعد1/رقيب14037285792

15000علي محمد محمود الفريجات متقاعد1/رقيب14038285795

15000عمر محمود مفلح اليعقوب متقاعد1/رقيب14039285797

15000وصفي مصطفى احمد السليتي متقاعد1/رقيب14040285800

15000سالم شاكر احمد الزعبي متقاعد1/رقيب14041285804

15000صالح سالم عيسى خريسات متقاعد1/رقيب14042285812

15000علي حمد فالح الحنيطي متقاعد1/رقيب14043285822

15000عدنان موسى عبدالرحيم عتوم متقاعد1/رقيب14044285823

15000عواد عوض مذهان السرحان متقاعد1/رقيب14045285826

15000موسى صباح علي الطقاطقه متقاعد1/رقيب14046285854

15000محمد خليل محمد دقامسه متقاعد1/رقيب14047285863

15000عبد هللا عبد القادر عبد هللا بني سعيد متقاعد1/رقيب14048285870

15000نور الدين احمد محمد الشامي متقاعد1/رقيب14049285873

15000ناصر سليمان جراح بني خالد متقاعد1/رقيب14050285915

15000خالد احمد حسن بني حمد متقاعد1/رقيب14051285917

15000منذر عبدالمهدي طعم هللا الربيحات متقاعد1/رقيب14052285920

15000حمد سالم ازغري الديات متقاعد1/رقيب14053285921

15000خالد محمود محمد بطيحه متقاعد1/رقيب14054285953

15000عبدالغني محمد سليم قطيفان متقاعد1/رقيب14055285969

15000ايمن يحيى مصلح القضاه متقاعد1/رقيب14056285970

15000زيد انور عبدالرحيم وردات متقاعد1/رقيب14057285973

15000علي حمد احمد بني سليمان متقاعد1/رقيب14058285977

15000محمد عبدهللا االحمد المحمود متقاعد1/رقيب14059285981

15000خالد موسى صبح خوالده متقاعد1/رقيب14060285998

15000عبد الكريم مصطفى محمود الغزو متقاعد1/رقيب14061286002

15000باسم نايف علي ابوجوده متقاعد1/رقيب14062286022

15000مازن احمد عبدهللا الزيود متقاعد1/رقيب14063286029

15000احمد قاسم عبده السخني متقاعد1/رقيب14064286048

15000مروان محمد غدير العبدي متقاعد1/رقيب14065286055

15000فيصل محمد منكف السرحان متقاعد1/رقيب14066286094

15000محمد عقيل عيد السخني متقاعد1/رقيب14067286111

15000عمر عبدهللا عبيدهللا البطوش متقاعد1/رقيب14068286121

15000حسام محمد ابراهيم البريزات متقاعد1/رقيب14069286128

15000ايمن عبدهللا محمد العليمات متقاعد1/رقيب14070286134

15000صالح خلف عبدالقادر المساعفه متقاعد1/رقيب14071286146

15000صالح سليم حسن الصمادي متقاعد1/رقيب14072286151

15000نسيم بركات علي المحاوره متقاعد1/رقيب14073286192

15000احمد محمود سليمان العموش متقاعد1/رقيب14074286231

15000سامر احمد عبدالوالي العسولي متقاعد1/رقيب14075286233

15000خالد محمد صالح بني سالمه متقاعد1/رقيب14076286245

15000جديع فايز علي عتوم متقاعد1/رقيب14077286255



15000سفيان جمعه سالم الرواشده متقاعد1/رقيب14078286272

15000محمد احمد سالم الديات متقاعد1/رقيب14079286273

15000خالد محمد عبدهللا البشير متقاعد1/رقيب14080286285

15000اياد اكرم جميل الرباع متقاعد1/رقيب14081286287

15000اسامه علي كايد الرواشده متقاعد1/رقيب14082286310

15000حسن عبد الرحمن حسن البالونة متقاعد1/رقيب14083286312

15000محمود محمد طويق الشبول متقاعد1/رقيب14084286314

15000عبد هللا حسين محمد عنانزة متقاعد1/رقيب14085286327

15000وصفي صبحي ذياب بنيان متقاعد1/رقيب14086286331

15000صالح امين مصطفى بني موسى متقاعد1/رقيب14087286337

15000فراس محمد ابراهيم الشطي متقاعد1/رقيب14088286343

15000ياسر عليان معيوف الشرفات متقاعد1/رقيب14089286347

15000محسن شالش عوده السرحان متقاعد1/رقيب14090286375

15000فريد قالط بديوي ابو دلو متقاعد1/رقيب14091286379

15000موسى محمد سالمه الخاليله متقاعد1/رقيب14092286387

15000طالل محمد عقله العلي متقاعد1/رقيب14093286409

15000محمد علي فالح الشطي متقاعد1/رقيب14094286414

15000محمد حسن محمد ابو فنار متقاعد1/رقيب14095286431

15000خير هللا عيد شالل الشرفات متقاعد1/رقيب14096286465

15000وسيم محمود محمد شهاب متقاعد1/رقيب14097286470

15000محمود عطاهللا عبدالحيلم هزايمه متقاعد1/رقيب14098286486

15000منير محمد سليمان درابسه متقاعد1/رقيب14099286493

15000رامي راضي عبدالرحمن مومني متقاعد1/رقيب14100286496

15000محمد كاين سالم البدارين متقاعد1/رقيب14101286511

15000قاسم عوض علي الديري متقاعد1/رقيب14102286519

15000عبد هللا احمد سليمان المومني متقاعد1/رقيب14103286520

15000بالل حسن صالح المغاربه متقاعد1/رقيب14104286525

15000خالد صالح حسن المطاوع متقاعد1/رقيب14105286527

15000زيدان ناصر سالمه الياصجين متقاعد1/رقيب14106286528

15000محمد احمد درويش الحمران متقاعد1/رقيب14107286536

15000احمد نايف احمد الزغول متقاعد1/رقيب14108286538

15000محمود صايل حسن الرفاعي متقاعد1/رقيب14109286552

15000لؤي نايف كريم عبدهللا متقاعد1/رقيب14110286555

15000مفلح عايد مفلح الحسن متقاعد1/رقيب14111286570

15000عوض محمد سالم السرحان متقاعد1/رقيب14112286575

15000خالد محمد علي ربابعه متقاعد1/رقيب14113286588

15000شادي محمود عيسى وردات متقاعد1/رقيب14114286613

15000وليد احمد عوض عبدالمعطي متقاعد1/رقيب14115286620

15000محمد احمد منيزل الخزاعلة متقاعد1/رقيب14116286622

15000عاطف سليمان داود فرح متقاعد1/رقيب14117286633

15000احمد حسن محمد الشيوخ متقاعد1/رقيب14118286637

15000خالد احمد عبدالكريم القبالن متقاعد1/رقيب14119286644

15000قاسم محمد مصطفى الرصاصي متقاعد1/رقيب14120286647

15000حسن احمد عليان خوالده متقاعد1/رقيب14121286651

15000عمر راضي محمد الخطيب متقاعد1/رقيب14122286669



15000جعفر علي السلمان غراغير متقاعد1/رقيب14123286679

15000صبح خلف عايد الشرفات متقاعد1/رقيب14124286682

15000محمد خلف عبدهللا الفرحات متقاعد1/رقيب14125286689

15000تيسير عبد فالح ابو زنط متقاعد1/رقيب14126286690

15000صالح مشاتل عقيل المخرازي متقاعد1/رقيب14127286693

15000محمد باجس محمود زيادنه متقاعد1/رقيب14128286718

15000مروان عبد الكريم عطيوي الكعابنه متقاعد1/رقيب14129286732

15000محمد طاهر عيسى الرومي متقاعد1/رقيب14130286734

15000محمد حسن سالمه الخواطره متقاعد1/رقيب14131286745

15000رافع عيد عبد الديات متقاعد1/رقيب14132286755

15000علي عوده خليف بني خالد متقاعد1/رقيب14133286801

15000احمد صالح عبدهللا الصقر متقاعد1/رقيب14134286802

15000منذر جازي محمود دقامسه متقاعد1/رقيب14135286808

15000محمد عبدالكريم رضوان الشرمان متقاعد1/رقيب14136286820

15000احمد محمد مصطفى مستريحي متقاعد1/رقيب14137286833

15000سليمان محمود حمد الزواهره متقاعد1/رقيب14138286845

15000ايمن خالد محمد ابو شنب متقاعد1/رقيب14139286853

15000ادريس حسين محمد بني مفرج متقاعد1/رقيب14140286855

15000صايل علي فالح مقابله متقاعد1/رقيب14141286867

15000نورس محمد علي العبد الرزاق متقاعد1/رقيب14142286873

15000وليد عبدالقادر قاسم المومني متقاعد1/رقيب14143286885

15000عماد رسمي احمد عالونه متقاعد1/رقيب14144286930

15000علي شبيكان انفيل المساعيد متقاعد1/رقيب14145286935

15000عبدالحميد خلف مزعل العونه متقاعد1/رقيب14146286936

15000عصمت عبدالرزاق محمد القرعان متقاعد1/رقيب14147286937

15000خلدون حمد موسى خشان متقاعد1/رقيب14148286941

15000ناشد وحيد عوده منادحه متقاعد1/رقيب14149286951

15000خالد علي محمود ابو زيتون متقاعد1/رقيب14150286953

15000حازم احمد حمود بعيرات متقاعد1/رقيب14151286956

15000ايوب محمد نهار الهزايمه متقاعد1/رقيب14152286957

15000نزيه سليم محمود الربيع متقاعد1/رقيب14153286963

15000علي احمد حسن بعيرات متقاعد1/رقيب14154286965

15000خلدون جازي عبدالرحمن عبابنه متقاعد1/رقيب14155286977

15000فارس تيسير محمد شهاب متقاعد1/رقيب14156286983

15000جبريل احمد سعيد الخطيب متقاعد1/رقيب14157286994

15000احمد محمود صالح بني عيسى متقاعد1/رقيب14158286996

15000احمد حسين حماد الخوالده متقاعد1/رقيب14159287003

15000عوده محمد  فالح الخزاعله متقاعد1/رقيب14160287011

15000احمد فهد جميل الخوالده متقاعد1/رقيب14161287015

15000نشأت فايز عقله بطارسه متقاعد1/رقيب14162287031

15000حسن علي مرعي الحارون متقاعد1/رقيب14163287032

15000نضال احمد محمود زريقات متقاعد1/رقيب14164287049

15000محمد مصطفى فرحان بني سلمان متقاعد1/رقيب14165287060

15000نائل عبدالرحيم محمد الشرمان متقاعد1/رقيب14166287096

15000موسى ابراهيم عبدهللا الخليل متقاعد1/رقيب14167287098



15000احمد نعيم حسن الزعبي متقاعد1/رقيب14168287099

15000معتز محمد صالح العرود متقاعد1/رقيب14169287103

15000سفيان مصطفى جميل الدهني متقاعد1/رقيب14170287138

15000مجاهد محمد سليمان المرزوق متقاعد1/رقيب14171287140

15000خالد علي طويرش مياس متقاعد1/رقيب14172287144

15000يوسف محمد عبدهللا الرواشده متقاعد1/رقيب14173287145

15000اكرم عيسى عيدالعياده متقاعد1/رقيب14174287146

15000احمد حسن عقيل العليمات متقاعد1/رقيب14175287153

15000محمد مصطفى محمد الشقيرات متقاعد1/رقيب14176287159

15000حامد عصري احمد الحمادين متقاعد1/رقيب14177287191

15000احمد حمدان محمد شريده متقاعد1/رقيب14178287210

15000عبدهللا علي سالم الحايك متقاعد1/رقيب14179287216

15000موسى مرعي حمد الرواجفه متقاعد1/رقيب14180287225

15000خليل متوه ضيف هللا الخطبا متقاعد1/رقيب14181287237

15000اياد احمد حمدان المومني متقاعد1/رقيب14182287248

15000محمد محسن محمود الذيابات متقاعد1/رقيب14183287278

15000بسام حسين احمد بني نصر متقاعد1/رقيب14184287297

15000عبدهللا فالح عايد الخالدي متقاعد1/رقيب14185287311

15000محمد احمد علي المحاشي متقاعد1/رقيب14186287317

15000محمد شحاده محمد الحياري متقاعد1/رقيب14187287322

15000علي شحاده محمد التعامره متقاعد1/رقيب14188287323

15000محمد عبد هللا فالح العفيشات متقاعد1/رقيب14189287339

15000ذياب  محمد محمود العنانزه متقاعد1/رقيب14190287342

15000منصور حسن محمد ابو ليكون متقاعد1/رقيب14191287343

15000يوسف احمد عايد الحراحشه متقاعد1/رقيب14192287345

15000باسم عبد محمود الفرحات متقاعد1/رقيب14193287355

15000وليد ابراهيم صالح متقاعد1/رقيب14194287364

15000احمد سالم عوض البالونة متقاعد1/رقيب14195287383

15000عوده علي عوده القواسمه متقاعد1/رقيب14196287399

15000سطيعان عواد صبح المزاودة متقاعد1/رقيب14197287409

15000محمد خلف كايد الجعارات متقاعد1/رقيب14198287417

15000مهند مروان محمد الخرفان متقاعد1/رقيب14199287435

15000بدر طه حسين العتوم متقاعد1/رقيب14200287436

15000زاهي علي ابراهيم مستريحي متقاعد1/رقيب14201287437

15000مفلح عبدالكريم مفلح الزعبي متقاعد1/رقيب14202287520

15000احمد محمد حسين الحوراني متقاعد1/رقيب14203288077

15000خليف تيم بركات الخمايسه متقاعد1/رقيب14204288162

15000عمر ابراهيم محمود متقاعد1/رقيب14205288724

15000يوسف محمود احمد البشايره متقاعد1/رقيب14206288780

15000رائد علي محمد ابو مطر متقاعد1/رقيب14207289091

15000خلف خالد رجا الذيابات متقاعد1/رقيب14208289595

15000ماهر عبدالكريم محمد القيسي متقاعد1/رقيب14209289945

15000علي محمد علي المصري متقاعد1/رقيب14210290315

15000اسامه محمد سليمان الزعبي متقاعد1/رقيب14211290659

15000حسن علي فرحان الفواخره متقاعد1/رقيب14212291055



15000نصر احمد حسن الزعبي متقاعد1/رقيب14213291056

15000علي خلف قاسم الشنابله متقاعد1/رقيب14214291432

15000مخلد علي عبدالكريم النمران متقاعد1/رقيب14215291433

15000ابراهيم احمد سليمان الحوارث متقاعد1/رقيب14216291453

15000عبدالحكيم سليمان محمد جابر متقاعد1/رقيب14217291512

15000عبدالمجيد محمد علي الحواتمه متقاعد1/رقيب14218291515

15000اكرم محمد سعيد علي الطبيشات متقاعد1/رقيب14219291587

15000عبدالحميد احمد مصطفى بني سلمان متقاعد1/رقيب14220291588

15000محمود محمد عواد النواصره متقاعد1/رقيب14221291687

15000علي خالد سلمان الشحاحده متقاعد1/رقيب14222291750

15000محمد علي سلمان المراعيه متقاعد1/رقيب14223291751

15000بكر نايف عبد المهدي العدوان متقاعد1/رقيب14224291787

15000اسالم عبدالحفيظ موسى الطرادات متقاعد1/رقيب14225291805

15000محمد سعد سليمان غراغير متقاعد1/رقيب14226292114

15000محمد عطايا حسين السعود متقاعد1/رقيب14227292151

15000عبدالكريم ابراهيم صالح خريسات متقاعد1/رقيب14228292216

15000محمد خلف محمود القيسي متقاعد1/رقيب14229292331

15000رياض خليل عقله قاسم متقاعد1/رقيب14230292401

15000حسين تركى صالح الكفريني متقاعد1/رقيب14231292524

15000حسين ضاحي عقله المراعيه متقاعد1/رقيب14232292525

15000محمد فالح حماد الضمور متقاعد1/رقيب14233292526

15000عدنان محمد حسين السالم متقاعد1/رقيب14234292559

15000رائد ابراهيم علي عبابنه متقاعد1/رقيب14235292562

15000هاني عوده عبدالرحمن السليحات متقاعد1/رقيب14236292580

15000عمر مزيد صبح االحمد متقاعد1/رقيب14237292721

15000شاكر محمدرضا نوري الياسين متقاعد1/رقيب14238292743

15000خالد عيسى فرحان دلكي متقاعد1/رقيب14239292747

15000ابراهيم عبد احمد البالونه متقاعد1/رقيب14240292818

15000احمد صالح احمد الجعارات متقاعد1/رقيب14241292827

15000حامد سالم حامد الشرعه متقاعد1/رقيب14242292857

15000محمد محمود محمد ابوعبدون متقاعد1/رقيب14243292878

15000عبد عبدالرحمن عبد الثوابيه متقاعد1/رقيب14244292942

15000محمد حسن محمد المسيعدين متقاعد1/رقيب14245292982

15000محمد طالل علي الطرب متقاعد1/رقيب14246292990

15000ناصر سليمان احمد ابو طير متقاعد1/رقيب14247293086

15000احمد شاهر عبدهللا العتوم متقاعد1/رقيب14248293184

15000كمال عبدالرؤوف حسن الهياجنة متقاعد1/رقيب14249293186

15000ايمن صالح هزاع الربيع متقاعد1/رقيب14250293236

15000محمد سليمان ذيب الجريبان متقاعد1/رقيب14251293255

15000شريف خلف نايش العاصم متقاعد1/رقيب14252293284

15000رياض عبدالكريم سلمان الغراغير متقاعد1/رقيب14253293391

15000محمد موسى بكري ابوالليل متقاعد1/رقيب14254293392

15000سالم محمد قاسم الشحادات متقاعد1/رقيب14255293547

15000علي حسين علي المشاهره متقاعد1/رقيب14256293548

15000احمد فالح عبد الخنازره متقاعد1/رقيب14257293565



15000سالم علي حمد الزناتيت متقاعد1/رقيب14258293568

15000طالب محمود عبد للطيف البراري متقاعد1/رقيب14259293586

15000سامر احمد امين صالحه متقاعد1/رقيب14260293615

15000فليح هالل عواد الترتوري متقاعد1/رقيب14261293650

15000محمد مفلح صالح السالمات متقاعد1/رقيب14262293693

15000محمد خيرو عوض الشهابات متقاعد1/رقيب14263293694

15000خلدون محمد توفيق ابراهيم متقاعد1/رقيب14264293718

15000حسين محمد عبد رواشده متقاعد1/رقيب14265293719

15000محمد طايل عليان الطعاني متقاعد1/رقيب14266293875

15000ياسر محمود عبد الحميد الثوابيه متقاعد1/رقيب14267293942

15000عبدالرحمن عليان احمد الهودي متقاعد1/رقيب14268293983

15000جعفر محمد فرحان الشلول متقاعد1/رقيب14269294191

15000علي عياد محمد الخطبا متقاعد1/رقيب14270294222

15000موفق محمد علي الزيود متقاعد1/رقيب14271294296

15000خالد نواف يوسف ابو لباد متقاعد1/رقيب14272294302

15000جازي سليمان حسين النواصره متقاعد1/رقيب14273294320

15000كمال اسماعيل رشيد النواصره متقاعد1/رقيب14274294469

15000سميح علي محمود عبانبه متقاعد1/رقيب14275294503

15000خالد عبد علي ابوراجوح متقاعد1/رقيب14276294653

15000صايل فالح احمد الفرايه متقاعد1/رقيب14277294663

15000نضال محمد فالح حمود متقاعد1/رقيب14278294742

15000محمود ابراهيم عبدهللا بني سلمان متقاعد1/رقيب14279294745

15000خلف مزلوه مفلح الحمران متقاعد1/رقيب14280294780

15000فيصل موسى سليمان الخاليله متقاعد1/رقيب14281294807

15000خليل محمد حسن الجعارات متقاعد1/رقيب14282294817

15000سمير مصطفى درويش الضروس متقاعد1/رقيب14283294914

15000علي موسى عواد الهوادي متقاعد1/رقيب14284294969

15000عيسى حسن حمد الحر متقاعد1/رقيب14285294994

15000مهند حكمي احمد الشلبي متقاعد1/رقيب14286295027

15000علي نواف موسى البداوي متقاعد1/رقيب14287295038

15000ماهر سعد عبدالغني العجالين متقاعد1/رقيب14288295111

15000صالح حسين طايل الجدايه متقاعد1/رقيب14289295112

15000ناصر فرحان ابراهيم ابوخشان متقاعد1/رقيب14290295116

15000عبدالرحمن عيسى هالل الصقور متقاعد1/رقيب14291295122

15000حسين محمد محمود شواقفه متقاعد1/رقيب14292295159

15000خالد احمد مصطفى النعيمي متقاعد1/رقيب14293295160

15000احمد مصلح احمد فرج متقاعد1/رقيب14294295190

15000عصري عليان احمد الهويمل متقاعد1/رقيب14295295205

15000علي مصطفى فالح عبابنه متقاعد1/رقيب14296295238

15000حبيب ربيع مكازي السليحات متقاعد1/رقيب14297295240

15000علي محمد علي الغزو متقاعد1/رقيب14298295265

15000تركي عبد الصالح العالوي متقاعد1/رقيب14299295267

15000خليل حسن محمد المسيعدين متقاعد1/رقيب14300295278

15000مبارك سكران مبارك بصبوص متقاعد1/رقيب14301295286

15000محمد عبد محمد الزعبي متقاعد1/رقيب14302295409



15000وليد علي مقبل الشطي متقاعد1/رقيب14303295440

15000فارس سالم اسمير التوايهه متقاعد1/رقيب14304295466

15000علي عايد ابراهيم الطراونه متقاعد1/رقيب14305295508

15000منصور عليان سالم الشبيكات متقاعد1/رقيب14306295509

15000علي سليم حسين العمري متقاعد1/رقيب14307295622

15000عمر جميل احمد الزعبي متقاعد1/رقيب14308295715

15000محمود احمد سالم المنيزل متقاعد1/رقيب14309295811

15000سامي عبدهللا ابراهيم خشان متقاعد1/رقيب14310295895

15000بسام علي قاسم الرفاعي متقاعد1/رقيب14311296004

15000خليفه حمدان سالمه الفالح متقاعد1/رقيب14312296005

15000احمد صالح نمر المجادله متقاعد1/رقيب14313296068

15000محمود صالح نمر المجادله متقاعد1/رقيب14314296069

15000محمد علي حسين الرزيق متقاعد1/رقيب14315296111

15000علي سعد عبدالغني العجالين متقاعد1/رقيب14316296144

15000سالم علي سالم راضي متقاعد1/رقيب14317296146

15000محمود علي عبدهللا الخطيب متقاعد1/رقيب14318296147

15000سامي زعل سالمه ابوشتال متقاعد1/رقيب14319296173

15000محمد محمود خالد الصالح متقاعد1/رقيب14320296393

15000محمد محمود عايد ابوخضر متقاعد1/رقيب14321296466

15000محمد عبدالعزيز محمد سالمه متقاعد1/رقيب14322296619

15000مدهللا اقفيلي سالم المساعيد متقاعد1/رقيب14323296620

15000حيدر رزق عوده هللا السوالقه متقاعد1/رقيب14324296649

15000احمد عليان ضيف هللا الزواهره متقاعد1/رقيب14325296742

15000سمير جميل قاسم الهنداوي متقاعد1/رقيب14326296743

15000سيران حمد عبدهللا الشمري متقاعد1/رقيب14327296860

15000محمود احمد محمد الخالدي متقاعد1/رقيب14328296861

15000عبدهللا عبدالكريم احمد الشطي متقاعد1/رقيب14329296963

15000قاسم رجا قاسم السالمين متقاعد1/رقيب14330296965

15000عمر موسى ذياب جرمي متقاعد1/رقيب14331297014

15000حسن علي عبدهللا غراغير متقاعد1/رقيب14332297016

15000راشد احمد علي رواشده متقاعد1/رقيب14333297029

15000احمد يوسف محمد بوريني متقاعد1/رقيب14334297063

15000نضال احمد فليح القضاه متقاعد1/رقيب14335297077

15000ضيف هللا مرشد عوده المساعيد متقاعد1/رقيب14336297271

15000موسى علي الدوجي الجيراوي متقاعد1/رقيب14337297946

15000علي محمد عبدالحميد الحراحيس متقاعد1/رقيب14338298254

15000ابراهيم محمد مصطفى الموسى متقاعد1/رقيب14339298316

15000فخري علي احمد بعيرات متقاعد1/رقيب14340298337

15000زكريا محمود سليمان القطاونه متقاعد1/رقيب14341298807

15000هارون عيد عواد العمارين متقاعد1/رقيب14342298955

15000ونس ابراهيم ونس العمري متقاعد1/رقيب14343298956

15000عليان فهد محمد السليحات متقاعد1/رقيب14344298958

15000زكي عبدالسالم مزعل المغاربه متقاعد1/رقيب14345298978

15000حمزه ابراهيم حمد المشاهره متقاعد1/رقيب14346299191

15000شاهر محمود نهار عبد هللا متقاعد1/رقيب14347299272



15000ابراهيم اسعد علي بني عيسى متقاعد1/رقيب14348299273

15000خضر حمدان نهار الجبور متقاعد1/رقيب14349299769

15000احمد محمد قاسم الرفاعي متقاعد1/رقيب14350299886

15000ايمن محمد بشير الرشيدات متقاعد1/رقيب14351299887

15000عليان هزاع سالمه عليمات متقاعد1/رقيب14352299916

15000حسن محمد احمد سميرات متقاعد1/رقيب14353300169

15000حسن قاسم عيد عالقمه متقاعد1/رقيب14354300272

15000سمير شحاده رزق البراهمه متقاعد1/رقيب14355300462

15000محمد صدقي احمد الشماسات متقاعد1/رقيب14356300463

15000عدنان كامل موسى الخاليله متقاعد1/رقيب14357300464

15000نعيم حساني محمود المشاهره متقاعد1/رقيب14358300799

15000ايمن سالمه عايد المساعيد متقاعد1/رقيب14359301030

15000محمد عبدالوهاب فالح النوايسه متقاعد1/رقيب14360301031

15000عبدهللا احمد ابراهيم الفوارسه متقاعد1/رقيب14361301158

15000علي محمد عبدهللا الزغيبات متقاعد1/رقيب14362301347

15000عواد امسيمير اهجيج الهويمل متقاعد1/رقيب14363301350

15000حسن عبدهللا قاسم البالونه متقاعد1/رقيب14364301443

15000وليد فضيل محمد العرايضه متقاعد1/رقيب14365301481

15000علي ابراهيم حسن العجالين متقاعد1/رقيب14366301486

15000محمد علي محمد سليمان متقاعد1/رقيب14367301531

15000محمود محمد عيسى الغزام متقاعد1/رقيب14368301537

15000حسين علي حسين العلي متقاعد1/رقيب14369301598

15000خليل عليان احمد بشتاوي متقاعد1/رقيب14370301651

15000محمد سليمان عارف الروسان متقاعد1/رقيب14371301691

15000محمد خير ذيب ذياب شحاده متقاعد1/رقيب14372301773

15000عمر شاتي خنيفس المشاهره متقاعد1/رقيب14373301845

15000حسين مرشد العلي متقاعد1/رقيب14374301885

15000هاني احمد حسين عبابنه متقاعد1/رقيب14375302031

15000محمد منور فارع قظام متقاعد1/رقيب14376302032

15000فراس كامل مصطفى بني حمد متقاعد1/رقيب14377302087

15000حسن علي ضاحي الحايك متقاعد1/رقيب14378302152

15000صباح خلف عوض النعيمات متقاعد1/رقيب14379302319

15000عمر عبدهللا حماد النعيمات متقاعد1/رقيب14380302320

15000احمد عبدالفتاح سليمان ابوهزيم متقاعد1/رقيب14381302511

15000محمود علي بديوي الدغيمات متقاعد1/رقيب14382302514

15000احمد علي محمد ابو نصير متقاعد1/رقيب14383302644

15000احمد رشيد عبدهللا العمري متقاعد1/رقيب14384302883

15000يونس عبدهللا شمالي البالونه متقاعد1/رقيب14385303010

15000عدنان احمد سليمان المراشده الفريجات متقاعد1/رقيب14386303053

15000هاني علي مسعود الصقر متقاعد1/رقيب14387303091

15000حامد عواد حميدي النواصره متقاعد1/رقيب14388303092

15000صبحي سالم احمد الغراغير متقاعد1/رقيب14389303309

15000يعقوب محمود قاسم الزغول متقاعد1/رقيب14390303340

15000محمود فياض عبد القويسم متقاعد1/رقيب14391303341

15000محمد حسن محمد القيسي متقاعد1/رقيب14392303680



15000محمد علي سليمان العونه متقاعد1/رقيب14393303732

15000محمود اغنيم عيد الرواجفه متقاعد1/رقيب14394303816

15000وليد محمد عبد هللا الوهيبي متقاعد1/رقيب14395303842

15000عايد سالم عايد جادهللا متقاعد1/رقيب14396303918

15000احمد رشيد صبيح الطوافشه متقاعد1/رقيب14397303934

15000فريد احمد فارس الشريده متقاعد1/رقيب14398303935

15000عبدهللا سالم عبدالعزيز العدوان متقاعد1/رقيب14399304121

15000سالم بشير حميده النوايشه متقاعد1/رقيب14400304240

15000صخر فريح فرحان الربضي متقاعد1/رقيب14401304479

15000مفلح عوجان ناصر المدارمه متقاعد1/رقيب14402304525

15000محمد ابراهيم عبد الرحمن المنسي متقاعد1/رقيب14403304600

15000نضال ثلجي عبد قويسم متقاعد1/رقيب14404304612

15000محمود علي حسن البالونه متقاعد1/رقيب14405304615

15000معاذ موسى سليمان العساوده متقاعد1/رقيب14406304684

15000حربي مبارك فريج العونه متقاعد1/رقيب14407304699

15000عريف سيال ابنيه العونه متقاعد1/رقيب14408304924

15000خالد محمد احمد الغانم متقاعد1/رقيب14409305057

15000خميس محمود سنين الشعار متقاعد1/رقيب14410305058

15000خليفه عبدالرحمن محمد العمري متقاعد1/رقيب14411305086

15000غالب سليم عبدهللا الضميدات متقاعد1/رقيب14412305270

15000عزام احمد صالح المحلج متقاعد1/رقيب14413305369

15000وليد نهار موسى هواري متقاعد1/رقيب14414305489

15000جازي ياسين سالم هيالت متقاعد1/رقيب14415305818

15000صابر سليمان توهان الجعارات متقاعد1/رقيب14416305819

15000طارق ممدوح محمود بطاينه متقاعد1/رقيب14417305955

15000قاسم سليمان ذيب سليتي متقاعد1/رقيب14418306005

15000صالح محمد احمدالديات متقاعد1/رقيب14419306037

15000ابراهيم فالح فالح الخنازرة متقاعد1/رقيب14420306059

15000عبدهللا نصار حسن عالونه متقاعد1/رقيب14421306510

15000قاسم شامخ فايز شامخ متقاعد1/رقيب14422306872

15000صالح محمود ضيف هللا باكير متقاعد1/رقيب14423306933

15000خالد محمود احمد العبداوي متقاعد1/رقيب14424307201

15000نمر خليف سالمة الشماالت متقاعد1/رقيب14425307699

15000عارف محمد حماد العثامين متقاعد1/رقيب14426309186

15000عبدالحميد بليشان رجا العطيوي متقاعد1/رقيب14427310738

15000رافع نزال وسيد المساعيد متقاعد1/رقيب14428325567

15000فارس سالمه عبدالكريم الشيبي متقاعد1/رقيب14429325591

15000عبدالرحيم احمد محمود الخاليله متقاعد1/رقيب14430325616

15000محمد سليم عفاش العمير متقاعد1/رقيب14431325628

15000حسن ابراهيم حسن العمارين متقاعد1/رقيب14432325692

15000حسن عبيد حامد السرحان متقاعد1/رقيب14433325836

15000ناصر حسين محمود مراجنهرقيب متقاعد144344616

15000منصور محمد سالم حجاحجهرقيب متقاعد144355101

15000فايز حامد عبدالمهدي الجماعاترقيب متقاعد144366152

15000وصفي محمد عارفرقيب متقاعد144376275



15000خالد سالم عبدهللا الدرادكهرقيب متقاعد144386978

15000نائل ابراهيم جاد هللا الصايغرقيب متقاعد1443911949

15000ماهر محمد خليفه بني هانيرقيب متقاعد1444041317

15000سلمان عواد هالل السميراترقيب متقاعد1444146323

15000حسين محمود محمد الربابعةرقيب متقاعد1444247860

15000رقيه عبدالرحمن حسن السلعرقيب متقاعد1444392082

15000احمد عواد رجا الحراحشهرقيب متقاعد14444153879

15000محمدخير اسعد عباس ابوالحسنرقيب متقاعد14445165413

15000محمد احمد عبدالقادر النعانعهرقيب متقاعد14446168842

15000موسى ياسين المزيد الهياجنهرقيب متقاعد14447184064

15000عبد القادر محمد عبد القادر العودهرقيب متقاعد14448188002

15000صايل مطلب فياض الغنانيمرقيب متقاعد14449214000

15000حسن فرحان ندى الدحيمرقيب متقاعد14450216987

15000احمد عبدالمجيد احمد الجواعينرقيب متقاعد14451217672

15000فراس عبدالكريم زايد السليمرقيب متقاعد14452242283

15000حاتم روحي ابراهيم الشايبرقيب متقاعد14453243718

15000هذال غالب عويد بني ضخررقيب متقاعد14454244225

15000رياض عواد فهد بني خالدرقيب متقاعد14455244918

15000محمد عبدهللا محمد بني احمدرقيب متقاعد14456257453

15000خالد احمد علي الطوالبهرقيب متقاعد14457257918

15000حباس محمود عوده الحنيطيرقيب متقاعد14458258019

15000محمد احمد محمد المومنيرقيب متقاعد14459261719

15000صبحي سالمه حسين المناصيررقيب متقاعد14460261750

15000مطلق علي جابر الخاليلهرقيب متقاعد14461261765

15000جواد عبدالكريم عبدهللا الدواغرهرقيب متقاعد14462261965

15000هيثم خالد خلف البديراترقيب متقاعد14463262322

15000احمد عبد الرزاق مبارك السوالقهرقيب متقاعد14464262354

15000عبدالمجيد سالم فليح البريزاترقيب متقاعد14465262499

15000بسام فالح ابراهيم الفقهاءرقيب متقاعد14466262537

15000ابراهيم رفيع عيد النعيماترقيب متقاعد14467262595

15000فخري عبدهللا سالم الحجوجرقيب متقاعد14468262820

15000امجد احمد قبالن البعيراترقيب متقاعد14469262836

15000قاسم احمد يوسف الحسنرقيب متقاعد14470262910

15000ماجد علي عواد المعادات رقيب متقاعد14471262912

15000حمود عبدالحافظ عيسى محيسنرقيب متقاعد14472262936

15000سليمان خليل سليمان الشقوررقيب متقاعد14473263068

15000فيصل علي سالم الخزعلهرقيب متقاعد14474263256

15000معتز صالح عبد القادر درادكهرقيب متقاعد14475263482

15000فراس علي محمد عيسىرقيب متقاعد14476263517

15000عبدالمنعم ابراهيم حسين مهيداترقيب متقاعد14477263603

15000محمد عبد المجيد عبدالحميد الشبيالترقيب متقاعد14478263760

15000عماد علي حمدان بني يونسرقيب متقاعد14479264071

15000شوكت عيسى محمد مقداديرقيب متقاعد14480264073

15000طالل صالح معزي العدوانرقيب متقاعد14481264154

15000هشام زكي ارشيد البطوشرقيب متقاعد14482264378



15000عامر موسى سالم الصوالحهرقيب متقاعد14483264533

15000سليم صبحي فياض المناصيررقيب متقاعد14484264534

15000سليم عوده هللا سلمان السميراترقيب متقاعد14485264549

15000وصفي علي احمد الزعبيرقيب متقاعد14486264583

15000غازي عارف فالح الفالحرقيب متقاعد14487264676

15000اياد ذياب محمد خطاطبهرقيب متقاعد14488265224

15000محمد حمود محمد البديراترقيب متقاعد14489265340

15000عاطف محمود علي الخوالدهرقيب متقاعد14490265422

15000ثلجي عبد الكريم علي الزيدانينرقيب متقاعد14491265633

15000عمر مدهللا علي المشاقبهرقيب متقاعد14492265647

15000هيثم عبدالفتاح محمود الضموررقيب متقاعد14493265823

15000ابراهيم خليل فالح المحمودرقيب متقاعد14494266160

15000عبدهللا صالح جمعه مصاروهرقيب متقاعد14495266282

15000عوده حسين خلف البدولرقيب متقاعد14496266316

15000عواد زايد مفلح الشرفاترقيب متقاعد14497266409

15000خليل محمد عبدالرحيم الصماديرقيب متقاعد14498266484

15000ياسر فاضل قاسم الخزاعلهرقيب متقاعد14499266587

15000سويلم مطرود عبيد المساعيدرقيب متقاعد14500266815

15000عبدالكريم محمد عبدهللا الدريزيرقيب متقاعد14501266816

15000سامر قاسم سليم سليمانرقيب متقاعد14502266841

15000وصفي محمد سليم حمزهرقيب متقاعد14503266988

15000خالد محمود احمد عبد القادررقيب متقاعد14504267069

15000اسامه محمد حسن النزالرقيب متقاعد14505267183

15000مؤيد صالح مصطفى العمريرقيب متقاعد14506267224

15000احسان عبدمحمد نوفلرقيب متقاعد14507267271

15000احمد سالمه عيسى الزعبيرقيب متقاعد14508267286

15000محمد سالم احمدالبالونهرقيب متقاعد14509267421

15000مروان صيتان حسن خشانرقيب متقاعد14510267672

15000سليمان حمدان سليمان العوداترقيب متقاعد14511267677

15000عبدهللا محمد عليان الوهيبهرقيب متقاعد14512267730

15000فرحان رضوان علي الناطوررقيب متقاعد14513267805

15000عمر محمد علي المساندهرقيب متقاعد14514267857

15000قاسم محمد يوسف العسافرقيب متقاعد14515267970

15000رائد محمد حمدان الحياريرقيب متقاعد14516267971

15000عالوي يوسف عبدهللا بورينيرقيب متقاعد14517268030

15000اسالم عزالدين فالح مهيداترقيب متقاعد14518268149

15000وصفي محمد علي ملحمرقيب متقاعد14519268156

15000بسام ذيب عبيدرقيب متقاعد14520268173

15000احمد ابراهيم هندي عنزهرقيب متقاعد14521268222

15000عبدالحميد عوض سالمه المعايطهرقيب متقاعد14522268228

15000عناد عبدالستار ناجي هليلرقيب متقاعد14523268329

15000تيسير احمد عياده الخزاعلهرقيب متقاعد14524268331

15000زيد حسين عبد هللا الجهرانرقيب متقاعد14525268531

15000فوزات بشير علي الحسينرقيب متقاعد14526268532

15000محمد عليان يوسف ذراعاترقيب متقاعد14527268632



15000حسين ضافي فارع جراحرقيب متقاعد14528268654

15000نايل سليمان البخيت عليماترقيب متقاعد14529268697

15000صالح محمد منيزل حراحشهرقيب متقاعد14530268789

15000يوسف عبدالقادر شديد المسيعدينرقيب متقاعد14531268906

15000محمد سليمان علي قيسيهرقيب متقاعد14532269005

15000يوسف ابراهيم مصطفىرقيب متقاعد14533269116

15000سالم فواز سالم العزامرقيب متقاعد14534269259

15000سليمان مازن ميخائيل الشويحاترقيب متقاعد14535269345

15000احمد حسن العيسي" محمد خير  "رقيب متقاعد14536269669

15000خالد محمود مفلح الحامدرقيب متقاعد14537269785

15000عقاب يوسف سلمان السواعيررقيب متقاعد14538269811

15000عزمي ابراهيم محمد عياداترقيب متقاعد14539269841

15000ناصر علي فايض الجازيرقيب متقاعد14540269888

15000قاهر خليفه احمد الكملرقيب متقاعد14541270394

15000عبدهللا احمد محمدى الحامدرقيب متقاعد14542270413

15000فوزان فهد مفلح العقيلرقيب متقاعد14543270508

15000حسن عطيه هالل الشنابلهرقيب متقاعد14544270609

15000حسام طالب محمد الجراحرقيب متقاعد14545270690

15000عبد الرحمن محمود محمد مصطفىرقيب متقاعد14546270892

15000حسن محمد حميدي عالونهرقيب متقاعد14547270899

15000اشرف ابراهيم سالمه الشلوحرقيب متقاعد14548270936

15000عبد الباسط سليمان علي العتومرقيب متقاعد14549271415

15000مطيع حسن محمود بني فارسرقيب متقاعد14550271639

15000توفيق غازي محمودرقيب متقاعد14551271844

15000معتز عبدالمجيد  محمود العرودرقيب متقاعد14552271850

15000نواف خليف سالمه الخوالدهرقيب متقاعد14553271992

15000محمد قبالن طالع سالمهرقيب متقاعد14554272002

15000مروان محمد احمد الربابعهرقيب متقاعد14555272224

15000عناد سليمان العبد ذياباترقيب متقاعد14556272464

15000زهير محمد مصطفى حناتلهرقيب متقاعد14557272513

15000اكثم عبدالحليم عبدالهادي السعايدهرقيب متقاعد14558272743

15000عطا محمد سالم الخليفاترقيب متقاعد14559272784

15000رائد احمد حمد الزيوترقيب متقاعد14560272855

15000محمد فايز سالم عبندهرقيب متقاعد14561272918

15000عمر علي سليمان الحياريرقيب متقاعد14562272943

15000شاهر احمد صالح السواعيررقيب متقاعد14563273121

15000محمد عبد هللا خالد مقداديرقيب متقاعد14564273611

15000شاهر سالمه سليم العمرورقيب متقاعد14565273885

15000محمد عمر مصطفى صالحرقيب متقاعد14566274016

15000جميل محمود مكيد العلوانرقيب متقاعد14567274456

15000سلمان احمد درويش الحويانرقيب متقاعد14568274631

15000يوسف فياض عبد القويسمرقيب متقاعد14569274767

15000محمد سعيد مفلح الجواميسرقيب متقاعد14570274805

15000ماجد احمد محمد ابويدزرقيب متقاعد14571274825

15000مأمون محمود منيزلرقيب متقاعد14572274960



15000محمد احمد حسن بني سالمهرقيب متقاعد14573275100

15000محمد حسين محمد العنانزهرقيب متقاعد14574275119

15000عبد هللا عيسى مصبح الخصيالترقيب متقاعد14575275169

15000سلطان عبدهللا محمد الرياالترقيب متقاعد14576275174

15000احمد ابراهيم محمد الدواغرهرقيب متقاعد14577275284

15000مراد بخيت غطاس الحجازينرقيب متقاعد14578275362

15000حسان مرعي حسن الجراروهرقيب متقاعد14579275497

15000احمد نواف موسى بني فياضرقيب متقاعد14580275569

15000رياض عواد عياده ارميالترقيب متقاعد14581275573

15000عوده مصطفى صالح الدبيسيهرقيب متقاعد14582275959

15000عبداالله غالب سليمان ابوعمشهرقيب متقاعد14583276221

15000بالل محمود احمد المومنيرقيب متقاعد14584276308

15000وسيم عدنان سليمرقيب متقاعد14585276529

15000مخلد دخل هللا محمد المعايطهرقيب متقاعد14586276614

15000عوض يوسف عبد هللا المومنيرقيب متقاعد14587276821

15000عدنان حسين صالح االحمدرقيب متقاعد14588276826

15000علي صالح سالم الرواحنهرقيب متقاعد14589276922

15000احمد علي احمد جبياويرقيب متقاعد14590276962

15000عقاب حمد مصطفى الغراويرقيب متقاعد14591277028

15000ابراهيم عيسى احمد عمراترقيب متقاعد14592277206

15000احمد سليمان حماد المعايعهرقيب متقاعد14593277265

15000فراس احمد مشعل الجنايدهرقيب متقاعد14594277341

15000علي شبيب محمد السلمانرقيب متقاعد14595277658

15000محمد ناصر محمود درابسهرقيب متقاعد14596277663

15000حازم خالد محمود المعايطهرقيب متقاعد14597277830

15000محمد محمود محمد العثامنهرقيب متقاعد14598277968

15000نائل عيسى محمد الشبولرقيب متقاعد14599278036

15000محمد عصري عقله الخطبارقيب متقاعد14600278095

15000احمد محمود احمد الزيودرقيب متقاعد14601278223

15000محمد سعيد عليان سليم بني هانيرقيب متقاعد14602278304

15000حسام محمد خليف العبادلهرقيب متقاعد14603278306

15000علي حامد غالح الطراونهرقيب متقاعد14604278340

15000محمد احمد ابراهيم حجازيرقيب متقاعد14605278395

15000علي احمد مفلح سويدانرقيب متقاعد14606278492

15000خالد محمد عبدهللا الفرايهرقيب متقاعد14607278508

15000ماهر محمود احمد البواعنهرقيب متقاعد14608278607

15000واصف علي عبدهللا بني هانيرقيب متقاعد14609278615

15000مخلد علي محمد الفليحرقيب متقاعد14610278803

15000عبد الكريم علي عباس الشرعهرقيب متقاعد14611278836

15000هاشم محمود ذيب غنيمرقيب متقاعد14612278888

15000جمزه حسين بديوي الشطيرقيب متقاعد14613278895

15000ابراهيم عيسى بدوي القنانوهرقيب متقاعد14614278948

15000فرج مطر عقله الشرفاترقيب متقاعد14615278981

15000عمر عبد الحافظ سليم الخوالدهرقيب متقاعد14616279054

15000احمد مصلح ابراهيم حمدانرقيب متقاعد14617279241



15000ميزر مصطفى محمد القيسيرقيب متقاعد14618279272

15000.موفق محمود محمد ابو زيتون رقيب متقاعد14619279285

15000علي سرور محمد شقيراترقيب متقاعد14620279306

15000عدنان محمد احمد عزامرقيب متقاعد14621279351

15000احمد سليمان احمد االعمررقيب متقاعد14622279467

15000عمر توفيق محمود بني راضيرقيب متقاعد14623279477

15000رياض علي احمد العدوانرقيب متقاعد14624279503

15000نبيل محمد سعيد محمد الدويريرقيب متقاعد14625279515

15000باسم سليمان مسلم الفقهاءرقيب متقاعد14626279528

15000عمر محمد صالح الزعبيرقيب متقاعد14627279627

15000قاسم محمد مفلح الوردترقيب متقاعد14628279634

15000احمد عيسى حسين بني ياسينرقيب متقاعد14629279746

15000صالح محمد خلف بني احمدرقيب متقاعد14630279766

15000رائد عبدهللا غضيان السرحانرقيب متقاعد14631279774

15000هيثم علي سليمان الجوعانرقيب متقاعد14632279789

15000مريحيل معيوف عايد الشرفاترقيب متقاعد14633279802

15000حميده مخلوق حميده المعاقلهرقيب متقاعد14634279838

15000علي عبد اللله حسينرقيب متقاعد14635279839

15000عبدالباسط احمد مطر الرحيميرقيب متقاعد14636279846

15000بشار علي حمود البعيراترقيب متقاعد14637279905

15000احمد صالح سعيد نوافلهرقيب متقاعد14638280039

15000علي عالوي سلمان الشيابرقيب متقاعد14639280041

15000احمد ارشيد علي الحراحشهرقيب متقاعد14640280048

15000مثقال محمد علي علي خطاطبهرقيب متقاعد14641280193

15000ايمن محمد حسن الرشايدهرقيب متقاعد14642280208

15000حسين سالم عوض الشرفاترقيب متقاعد14643280235

15000محمد احمد ابراهيم القضاهرقيب متقاعد14644280308

15000عاطف يوسف مصطفىرقيب متقاعد14645280318

15000عمر ابراهيم عبدهللا بني سلمانرقيب متقاعد14646280331

15000محمد علي احمد بني هانيرقيب متقاعد14647280344

15000عمر عواد مفضي خوالدهرقيب متقاعد14648280387

15000قدري حكمت عبد العوداترقيب متقاعد14649280484

15000خلف غثيان مهاوش السرحانرقيب متقاعد14650280498

15000فراس حسين فارس بني خالدرقيب متقاعد14651280500

15000خالد احمد عبيد الهويملرقيب متقاعد14652280554

15000عبد هللا محمد علي الخطاطبهرقيب متقاعد14653280579

15000محمد فواد احمد ابو الزيترقيب متقاعد14654280692

15000حسن سلطان سليم حوريهرقيب متقاعد14655280801

15000رائد احمد مصطفى  بني ياسينرقيب متقاعد14656280921

15000زياد سلمان حامد المشاقبهرقيب متقاعد14657280962

15000نزار رؤوف ابراهيم العمريرقيب متقاعد14658281014

15000مرعي حسن محمود زريقاترقيب متقاعد14659281042

15000عيد احمد فليح المغاربهرقيب متقاعد14660281072

15000احمد محمد اسعدرقيب متقاعد14661281109

15000محمد محمود احمد عبابنهرقيب متقاعد14662281187



15000محمد احمد مصطفى الحنيفرقيب متقاعد14663281207

15000كمال سالم عايد ابو ليمونرقيب متقاعد14664281318

15000فرحان ضبعان بني صخررقيب متقاعد14665281433

15000عطا هللا سالم حمدان حجيلهرقيب متقاعد14666281479

15000محمود صالح فارس المعايطهرقيب متقاعد14667281488

15000احسان محمد حسن بني سلمانرقيب متقاعد14668281501

15000عبد هللا سالم فليح الحجاجرقيب متقاعد14669281528

15000مصطفى فؤاد خلف ملكاويرقيب متقاعد14670281583

15000صايل علي سالم المحازيزرقيب متقاعد14671281606

15000محمد عيد مصطفى الياصجينرقيب متقاعد14672281611

15000ماجد مصطفى ابراهيم المومنيرقيب متقاعد14673281735

15000ابراهيم نايف علي قزقرقيب متقاعد14674281751

15000سالمه علي طالق الساليطهرقيب متقاعد14675281766

15000سامي محمد علي عنانبهرقيب متقاعد14676281804

15000بدر محمد هزاعرقيب متقاعد14677281822

15000عماد رجاء ابراهيم المسعيدينرقيب متقاعد14678281967

15000عادل علي حسين العليرقيب متقاعد14679281976

15000عامر علي محمد ابو حموررقيب متقاعد14680282002

15000غالب سليمان محمد المشاعلهرقيب متقاعد14681282015

15000فواز سعود حمودرقيب متقاعد14682282044

15000طارق عبدالمجيد فرحان المحاسنهرقيب متقاعد14683282084

15000محمد عبد هللا محمد الشلولرقيب متقاعد14684282109

15000وصفي محمد يونس عزامرقيب متقاعد14685282115

15000اسامه عوده عبد الغنيرقيب متقاعد14686282164

15000فايز سالمه عبد الهادي الغدايرهرقيب متقاعد14687282329

15000عبد هللا علي حسن العيماترقيب متقاعد14688282339

15000رائد عيد عبدالرحيم الشرايعهرقيب متقاعد14689282364

15000احمد حامد محسن النواصرهرقيب متقاعد14690282396

15000محمد سلطان محمود سحيماترقيب متقاعد14691282428

15000عقيل احمد مصطفى الزغولرقيب متقاعد14692282584

15000جهاد عبدهللا عقله الديكرقيب متقاعد14693282589

15000عطاهللا ضاحي علي الحبيبرقيب متقاعد14694282600

15000نضال محمد احمد زيوترقيب متقاعد14695282609

15000محمد عشوي سليمان البقومرقيب متقاعد14696282669

15000خالد محمد حسن القوررقيب متقاعد14697282712

15000مراد محمود علي الزيودرقيب متقاعد14698282737

15000عزام علي قاسم االسمررقيب متقاعد14699282744

15000سعدي سعد محمود فياضرقيب متقاعد14700282758

15000عماد محمود حسن الشبولرقيب متقاعد14701282843

15000ايوب سالم خلف العونهرقيب متقاعد14702282885

15000محمد علي محمد المومنيرقيب متقاعد14703282964

15000حسن هاني عبدة    مومنيرقيب متقاعد14704282978

15000محمد حسن محمود بني نصررقيب متقاعد14705282992

15000محمد محمود محمد العبابنهرقيب متقاعد14706283019

15000محمد اسماعيل علي البشايرهرقيب متقاعد14707283046



15000زيد حسني مناور القاسمرقيب متقاعد14708283053

15000احمد عبدهللا عيسى ظهيراترقيب متقاعد14709283115

15000خلف علي سليمان موسىرقيب متقاعد14710283196

15000عماد حسين المحمود الجباليرقيب متقاعد14711283236

15000واصف يوسف محمد بردويلرقيب متقاعد14712283284

15000معتصم فوزير حسين دويكاترقيب متقاعد14713283311

15000محمد رضوان احمد العليرقيب متقاعد14714283354

15000عبد الرحمن احمد علي ربابعهرقيب متقاعد14715283416

15000فارس حسن مفلح الخوالدهرقيب متقاعد14716283457

15000وليد ابراهيم محمد المرازيقرقيب متقاعد14717283636

15000محمد محمود مصطفى السليتيرقيب متقاعد14718283660

15000طارق فخري غصاب النمررقيب متقاعد14719283717

15000جميل سلمان سالم النواسيهرقيب متقاعد14720283736

15000خالد عايد حمدان الدهامرقيب متقاعد14721283811

15000احمد نواف حمد الشديفاترقيب متقاعد14722283826

15000اسامه صالح ابراهيم عوداترقيب متقاعد14723283884

15000رمزي محمد عبدالرحيم عموررقيب متقاعد14724283891

15000طايل خليف منزل الخضيررقيب متقاعد14725283928

15000سعد عبدالرحمن مثقال المعاداترقيب متقاعد14726284001

15000جمال احمد محمود الطروبرقيب متقاعد14727284069

15000ناصر فوزان عبدالمهدي المطررقيب متقاعد14728284400

15000فيصل سليمان يوسف الساليمهرقيب متقاعد14729284430

15000محمد علي احمد عقيليرقيب متقاعد14730284454

15000وائل محمد عبد الرحيم عبد الرحيمرقيب متقاعد14731284536

15000محمد حسن يوسف الشوياترقيب متقاعد14732284542

15000واصف محمد سليمان الزيودرقيب متقاعد14733284568

15000ايمن محمد فالح عزامرقيب متقاعد14734284599

15000احمد عبدالمجيد خلف ربابعهرقيب متقاعد14735284657

15000سمر زيدان موسى الواديرقيب متقاعد14736284783

15000سمير رشراش عوض الدرابسهرقيب متقاعد14737284803

15000عيد سليمان عقله المسبعدينرقيب متقاعد14738284881

15000محمد احمد محمد ربابعهرقيب متقاعد14739284934

15000محمد عبد الحافظ عويد الضموررقيب متقاعد14740284938

15000اشرف محمود احمد الدعجةرقيب متقاعد14741284951

15000عاند معيوف علي العوريرقيب متقاعد14742285012

15000عمر علي سليمان المؤمنيرقيب متقاعد14743285163

15000محمد ياسين صالح خريساترقيب متقاعد14744285172

15000غازي صالح محمود عنانزهرقيب متقاعد14745285175

15000حلمي محمد حامد الغواغيررقيب متقاعد14746285203

15000يوسف محمد الصالح العمارينرقيب متقاعد14747285270

15000الدغمي" محمد علي"مثقال هايل رقيب متقاعد14748285392

15000ايمن ابراهيم سالم الغزورقيب متقاعد14749285393

15000محمد امين حسن محمد الشبولرقيب متقاعد14750285468

15000عبدالناصر احمد عبده المحادينرقيب متقاعد14751285489

15000علي احمد موسى عوانمهرقيب متقاعد14752285515



15000سليمان محمد عبدالرحيم الدقاسهرقيب متقاعد14753285628

15000عارف احمد يوسف البالونهرقيب متقاعد14754285679

15000محمد محمود احمد رشدانرقيب متقاعد14755285810

15000ماجد سهو صالح الشوفينرقيب متقاعد14756285824

15000عمر احمد سعيد زوانهرقيب متقاعد14757285825

15000محمد عبد سلمان الغراغيررقيب متقاعد14758285834

15000نضال عبدالقادر محمد الدرابسهرقيب متقاعد14759285957

15000فراس عبدالرحمن محمود القيسيرقيب متقاعد14760285963

15000زياد احمد عبد الرحمن الشريدهرقيب متقاعد14761286003

15000عمر محمد احمد طبيشاترقيب متقاعد14762286114

15000اشرف محمد احمد المصطفىرقيب متقاعد14763286251

15000شبلي يوسف حسن بني سليمرقيب متقاعد14764286335

15000فهد فواز فهد بني احمدرقيب متقاعد14765286381

15000غازي رشدي ياسين زيادنهرقيب متقاعد14766286404

15000علي عاطف احمد الدياترقيب متقاعد14767286419

15000رياض عوض مصطفى جبعيرقيب متقاعد14768286442

15000حسين موسى محمد المناصيررقيب متقاعد14769286516

15000سليمان محمد سليمان غريزاترقيب متقاعد14770286586

15000خلف عواد نهار الذريواترقيب متقاعد14771286597

15000محمد خالد مطر الطوالبهرقيب متقاعد14772286604

15000يحيى محمود موسى  بني طهرقيب متقاعد14773286685

15000صبحي ساري حمدان النعيمرقيب متقاعد14774286688

15000توفيق قبالن مفضي الشرعهرقيب متقاعد14775286714

15000عاصم احمد صالح العمريرقيب متقاعد14776286756

15000فهد محمد عبد القادر الخرفانرقيب متقاعد14777286759

15000احمد محمد سالم منصوررقيب متقاعد14778286787

15000جعفر زكي عبد الرحمن الخطاطبهرقيب متقاعد14779286852

15000محمد ابراهيم صالح الطالفحهرقيب متقاعد14780286902

15000ابراهيم خليف مصطفى الحوريرقيب متقاعد14781286979

15000اياد عبد الحميد سليمان المومنيرقيب متقاعد14782287002

15000ابراهيم محمد ضيف هللا الزغولرقيب متقاعد14783287055

15000نبيل عبد المحسن محمد بني عمررقيب متقاعد14784287056

15000حسين محمد مفلح النعيماترقيب متقاعد14785287066

15000ياسر احمد محمد ابوطبنجهرقيب متقاعد14786287091

15000سليمان علي محمد العمامرهرقيب متقاعد14787287116

15000غيث سليمان مرزوق القواعهرقيب متقاعد14788287324

15000محمد سليمان احمد مناجلهرقيب متقاعد14789289090

15000عبدهللا نايف نواف العبودرقيب متقاعد14790289094

15000احمد علي مفلح الخلفرقيب متقاعد14791290095

15000زايد رجا فالح الدعجهرقيب متقاعد14792291513

15000عاطف عبدالخالق رباح النواصرهرقيب متقاعد14793291688

15000بشير محسن شحاده حسينرقيب متقاعد14794291712

15000محمود سليمان نمران الخنازرهرقيب متقاعد14795291732

15000زيدون ارحيل صبح القرارعهرقيب متقاعد14796292113

15000محمود احمد محمود الزومطرقيب متقاعد14797292600



15000محمود عبدالفتاح بخيت القاسمرقيب متقاعد14798292670

15000توفيق عواد فالح الدعجةرقيب متقاعد14799292783

15000ابراهيم حامد احمد الجيزاويرقيب متقاعد14800292819

15000فايز عبد حسين الشحاداترقيب متقاعد14801292825

15000شريف علي محمد مطاوعرقيب متقاعد14802293666

15000سعود احمد عايد الطراونهرقيب متقاعد14803294029

15000محمد سعدي رضوان ابوضريسرقيب متقاعد14804294354

15000وصفي محمود حامد المرعيرقيب متقاعد14805294865

15000عبدالرحمن يوسف خلف الشاهينرقيب متقاعد14806294996

15000عادل ياسين سليم الخوالدهرقيب متقاعد14807295145

15000احمد حسين عبدالمهدي القصيررقيب متقاعد14808295364

15000خالد نهار سالم الصبيحرقيب متقاعد14809295380

15000محمد عبدهللا عبدالسالمرقيب متقاعد14810296356

15000محمد احمد مفضي هالالترقيب متقاعد14811296519

15000وليد علي ضيف هللا ابراهيمرقيب متقاعد14812296931

15000حسين علي عبدهللا غراغيررقيب متقاعد14813297013

15000خالد محمد قاسم الخطيبرقيب متقاعد14814297028

15000حازم سالم علي عبدهللارقيب متقاعد14815297079

15000محمد خير محمد سالمه المومنيرقيب متقاعد14816297389

15000محمد غثوان عزاع السميرانرقيب متقاعد14817298859

15000فتحي سالم صالح المشاهرهرقيب متقاعد14818299535

15000خالد محمد احمد طروبرقيب متقاعد14819300461

15000احمد سميح محمود عاصيرقيب متقاعد14820301071

15000عاطف محمد محمود البالونهرقيب متقاعد14821301442

15000علي محمد علي المشاهرهرقيب متقاعد14822301952

15000محمود محمد راشد الرشايدهرقيب متقاعد14823302107

15000سليمان سليم سليمان السعيدينرقيب متقاعد14824302365

15000محمد غضيان محمد الخنازرهرقيب متقاعد14825302512

15000محمد معيوف محمد المشاهرهرقيب متقاعد14826302754

15000محمد قاسم محمدالرواجيح البقومرقيب متقاعد14827303306

15000خليل احمد محمد الفاعوررقيب متقاعد14828303389

15000نواف فليح مفلح الجعاراترقيب متقاعد14829303920

15000خالد محمد سالم الدياترقيب متقاعد14830304047

15000عبد هللا مضعان محارب عيال سلمانرقيب متقاعد14831304982

15000هاني جميل محمد اللبابنهرقيب متقاعد14832304983

15000فارس عبدالمجيد احمد بني نصررقيب متقاعد14833305492

15000ناجح محمد عوض دواغرهرقيب متقاعد14834305525

15000مصباح سليم قاسم النمراترقيب متقاعد14835305680

15000عاطف احمد حسين السعيدرقيب متقاعد14836305761

15000محمود محمد مفضي الدياترقيب متقاعد14837305817

15000رضوان عبدالرحمن العبدهللا حماشارقيب متقاعد14838306039

15000محمد سالم محمد المراعيهرقيب متقاعد14839306131

15000بسام صقر يونس المشاهرةرقيب متقاعد14840306415

15000صالح علي احمد بني دوميرقيب متقاعد14841306654

15000عدلي فايز حمد السمكيرقيب متقاعد14842306873



15000سامي سليمان رجاء طويساترقيب متقاعد14843309894

15000مصباح محمد قاسم الثوابيهرقيب متقاعد14844310668

15000رعد حمد سليمان الكساسبهرقيب متقاعد14845325507

15000هشام سالم مقيد الشمريرقيب متقاعد14846325594

15000سليم مزيد سليم المساعيدرقيب متقاعد14847325597

15000ثروة مفضي عبد المصلح السرحانرقيب متقاعد14848269835

15000احالم رفعات احمد الكرديرقيب متقاعد14849276333

15000منيره محمود ابراهيم نهايعريف متقاعد148503085

15000عبدالكريم احمد علي طوالبهعريف متقاعد14851134046

15000غصاب مرعي فليح الرجاعريف متقاعد14852147856

15000ناهض مصطفى احمد هزايمهعريف متقاعد14853151700

15000احمد خلف نزال شديفاتعريف متقاعد14854156165

15000محارب كساب عايش المساعيدعريف متقاعد14855163108

15000عبدهللا ابراهيم اشتيوي النظاميينعريف متقاعد14856168735

15000ابراهيم يوسف ابراهيم الزغولعريف متقاعد14857175145

15000مصطفى علي موسى المصالحهعريف متقاعد14858183588

15000عوض محمد شرقي قداحعريف متقاعد14859211763

15000جهاد محمد صالح سليمانعريف متقاعد14860226025

15000ايمن محمد جروان عالونهعريف متقاعد14861235813

15000راكان فالح محمد الصوالحهعريف متقاعد14862242160

15000خالد يوسف احمد الزبونعريف متقاعد14863259485

15000محمد سليمان فايز بطاينهعريف متقاعد14864260986

15000محمد سليمان احمد الزطايمهعريف متقاعد14865262370

15000محمد غالب سالم الغرايبهعريف متقاعد14866262415

15000باسل احمد محمد بني مصطفىعريف متقاعد14867262514

15000محمدصالح محمد الدويكاتعريف متقاعد14868262858

15000محمد محمود محمد رواجيهعريف متقاعد14869262951

15000معتصم نعيم علي بعيراتعريف متقاعد14870263169

15000اسامه توفيق عبدالرحمن موسىعريف متقاعد14871263766

15000حامد محمد هليل السليمانيينعريف متقاعد14872264302

15000خالد سليمان فياض حراحشهعريف متقاعد14873264845

15000يزن الياس سليم الربضيعريف متقاعد14874264932

15000قاسم محمد قاسم النعيماتعريف متقاعد14875265044

15000غازي عقله سالمه الرشدانعريف متقاعد14876265174

15000مروان صالح محمد الفراعريف متقاعد14877265413

15000اسماعيل موسى يوسف البطارنهعريف متقاعد14878265597

15000عايد عقيل فندي الزبونعريف متقاعد14879265598

15000احمد حسن فارس دخل هللاعريف متقاعد14880265605

15000زكي جميل صالح الهيالتعريف متقاعد14881265631

15000ربيع محمد سليمان مشاقبهعريف متقاعد14882265649

15000موسى عيسى عبدالرحمن المرازيقعريف متقاعد14883265729

15000نظمي طالل علي المرعيعريف متقاعد14884265884

15000محمد علي مصطفى الجعاراتعريف متقاعد14885265885

15000احمد عقيل عبدالحميد زريقاتعريف متقاعد14886266027

15000محمد عبدهللا محمود هياجنهعريف متقاعد14887266112



15000سالم معزوز سالم عطيانعريف متقاعد14888266137

15000اسماعيل ابراهيم سليمان المشاقبهعريف متقاعد14889266588

15000فايز جمعه سالم منصورعريف متقاعد14890266770

15000تيسير مفلح حمد الحريزاتعريف متقاعد14891266787

15000بالل خالد رجا العوداتعريف متقاعد14892267057

15000ناصر عبدالرحمن جابر خوالدهعريف متقاعد14893267070

15000حسين فرحان محمود نوافلهعريف متقاعد14894267080

15000وائل محمد خير عبده عكورعريف متقاعد14895267863

15000علي محمد نهار قماجعريف متقاعد14896268004

15000بادي عطيه خليل السوالقهعريف متقاعد14897268018

15000سليمان محمد حسن بني احمدعريف متقاعد14898268135

15000علي شاهر محمد خوالدهعريف متقاعد14899268139

15000جهاد ناصر حامد حماشاعريف متقاعد14900268606

15000موسى سليمان رجا الفساطلهعريف متقاعد14901268740

15000احمد محمد احمد هياجنهعريف متقاعد14902268748

15000محمد مفرج محمد الطراونهعريف متقاعد14903268828

15000ارحيل سالم احمد القويسمعريف متقاعد14904268829

15000خالد احمد خلف ابوزيدعريف متقاعد14905268832

15000محمود عيد سفهان العمروعريف متقاعد14906269160

15000سامي زايد غياض المساعيدعريف متقاعد14907270436

15000احمد محمد خليفه قرعانعريف متقاعد14908273406

15000طالب مصلح مسلم الخمايسةعريف متقاعد14909273432

15000عوض موسى ابراهيم بطاحعريف متقاعد14910274078

15000علي فالح عبد العدوانعريف متقاعد14911274531

15000احمد عبدهللا عفنان البريكاتعريف متقاعد14912274879

15000هاني سليمان احمد االطرشعريف متقاعد14913275408

15000احمد نزال ربيع الحالحلهعريف متقاعد14914275490

15000حسين علي عويدات الحراحشهعريف متقاعد14915275494

15000فواز ثلجي فواز النعيميعريف متقاعد14916275956

15000محمد يوسف محمد غزالتعريف متقاعد14917276070

15000زكريا محمد مذيب ابو صهيونعريف متقاعد14918276187

15000فريد محمد مصطفى بني سعيدعريف متقاعد14919276354

15000خلدون حسن صالح العفايفهعريف متقاعد14920277136

15000محد طاهر عبد هللا خريساتعريف متقاعد14921277279

15000نورالدين عبدهللا احمدعريف متقاعد14922278218

15000عبدالسالم احمد سالمه عريقعريف متقاعد14923278791

15000حاكم حسن مفلح المساعيدعريف متقاعد14924278897

15000حمدان علي عقله بني اسماعيلعريف متقاعد14925279033

15000صايل خالد محمد الزيودعريف متقاعد14926279094

15000محمد محمود خليف القرعانعريف متقاعد14927279278

15000اسامه احمد دوجان كنانيعريف متقاعد14928279301

15000يوسف فهد داود الجعاراتعريف متقاعد14929279526

15000عبد موسى حمد صالحعريف متقاعد14930279592

15000جمعه احمد حميد الشخابنهعريف متقاعد14931279843

15000غازي محمود حسن المواجدهعريف متقاعد14932279911



15000محمد سالمه علي ابو عراجعريف متقاعد14933280236

15000عماد طالل قويطين العزامعريف متقاعد14934280689

15000موفق عواد غصاب الحرافشهعريف متقاعد14935280928

15000خلف عبدالجواد سالمه الجعاراتعريف متقاعد14936280936

15000محمد علي موسى الشرايعهعريف متقاعد14937281064

15000حمدان سالمه عيد الخرابشهعريف متقاعد14938282032

15000صباح علي محسن السعيدينعريف متقاعد14939282314

15000هيثم احمد محمد الدهنيعريف متقاعد14940282734

15000مهند عدنان محمد الذنيباتعريف متقاعد14941283028

15000فراس تيسير محمد عالونهعريف متقاعد14942283376

15000وليد معروف نوري البالونهعريف متقاعد14943284004

15000زهير محمد احمد مصالحهعريف متقاعد14944284567

15000يوسف امسلم خليف الهويملعريف متقاعد14945284876

15000احمد مصطفى محمد القضاهعريف متقاعد14946285091

15000ايمن عاطف عبد القادر ابو السمنعريف متقاعد14947285106

15000عماد عبدالكريم عبدهللا دواغرهعريف متقاعد14948285422

15000عيسى خالد عيسى الشطيعريف متقاعد14949285483

15000امجد عوض محمد ابو جمعهعريف متقاعد14950285874

15000خالد سلطي يوسف مهيداتعريف متقاعد14951286246

15000محمود ظاهر سرور الزبونعريف متقاعد14952286549

15000فارس مناكد قاسم الركيباتعريف متقاعد14953286729

15000محمد عيسى مفلح الدعابسهعريف متقاعد14954286752

15000بالل محمد سليمان الرحالعريف متقاعد14955286835

15000فيصل محمد قاسم عالعاةعريف متقاعد14956286882

15000محمدنور احمد علي عكورعريف متقاعد14957287280

15000سهيل عبدهللا اليوسف طزالتعريف متقاعد14958287290

15000صدام محمد ارشيد حمدانعريف متقاعد14959287407

15000حازم محمد علي الشريفينعريف متقاعد14960287429

15000زكي محمد شاتي الفياضعريف متقاعد14961294254

15000عارف خليف علي القرارعهعريف متقاعد14962294617

15000عماد محمد عارف الدهونعريف متقاعد14963294895

15000يونس سليمان صالح الخطاطبهعريف متقاعد14964295270

15000محمد عبدالمحسن نزال الجعاراتعريف متقاعد14965296948

15000رياض محمد فيصل قديساتعريف متقاعد14966297046

15000عزه مصطفى شريده الزعبيعريف متقاعد14967297740

15000ذيب احمد محمد الدياتعريف متقاعد14968299192

15000فواز محمد صالح المراعيهعريف متقاعد14969305681

15000حسن سليمان مصطفى ابوالسكرعريف متقاعد14970306509

15000مازن احمد سالم مقابلهعريف متقاعد14971435613

15000قتيبه طايل موسى بني عامرشهيد1/جندي14972473602

15000ضيف هللا ندى زويمل الشرعه متقاعد1/جندي1497352518

15000محمد احمد محمد صبرة متقاعد1/جندي14974142866

15000رجاء قسيم علي عيسى متقاعد1/جندي14975153900

15000احمد محمود محمد متقاعد1/جندي14976164485

15000باسم سليمان محمود الكفريني متقاعد1/جندي14977262028



15000محمد محيسن عوض الخشان متقاعد1/جندي14978266850

15000محمد جميل محمود الزريقات متقاعد1/جندي14979266935

15000نضال ابراهيم محمد الطوالبه متقاعد1/جندي14980267237

15000نصر ناصر محمود الذيابات متقاعد1/جندي14981267498

15000عبد هللا محمد عليان النصر متقاعد1/جندي14982268976

15000علي عبد القادر احمد خطاطبه متقاعد1/جندي14983269024

15000عوض ناصر سليمان الخزاعله متقاعد1/جندي14984272660

15000مازن علي سليمان البطران متقاعد1/جندي14985272750

15000احمد عبدالحفيظ صالح سناجله متقاعد1/جندي14986273145

15000راضي محمد يوسف الخلف متقاعد1/جندي14987274548

15000وصفي عبدهللا فندي الفريحات متقاعد1/جندي14988276044

15000ذيب محمد احمد حناتله متقاعد1/جندي14989277545

15000محسن مشغل عوض المساعيد متقاعد1/جندي14990278898

15000عواد احمد فارس بني يونس متقاعد1/جندي14991280088

15000غازي شفيق سعد بدر متقاعد1/جندي14992280971

15000سليمان مهند درزي المدارمه متقاعد1/جندي14993281107

15000خديجه احمد راشد ابو زريقجندي متقاعد14994276515

15000محمد حسن ذياب ابو عبطهجندي متقاعد14995282591

15000رائد محمد عبد هللا مصطفىجندي متقاعد14996283797

15000يوسف عبدهللا سالمجندي متقاعد14997286967

15000رياض صالح احمد الجعاراتجندي متقاعد14998287141

15000محمود يوسف حسين الرشايدهجندي متقاعد14999304462

15000مطيع صابر فريوان الحجاياجندي متقاعد15000325495


