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 الرمثا الشبول رشاد محمد الكرٌم عبد عماد

 الرمثا ضٌف قاسم محمود صدام

 الرمثا الزٌتاوي نمر تٌسٌر محمد

 الرمثا ابوعلٌقه محمود خلف احمد

 الرمثا الطرٌنً صالح وصفً علً

 الرمثا الخطٌب مصطفى سلٌم صدام



 الرمثا رمضان خطار وائل الدٌن سٌف

 الرمثا الناطور موسى ابراهٌم موسى

 الرمثا الشبول قاسم محمود علً

 الرمثا الشبول ناصر احمد علً

 الرمثا الجباره توفٌق جبر ولٌد

 جرش محاسنه محٌسن محمد اسماعٌل

 جرش عتوم موسى فاٌز محمد

 جرش طبٌشات محمد ولٌد سلٌمان

 جرش االحمد محمد رفٌق محمد

 جرش عمر بنً جمٌل محمد غانم

 جرش زٌادنه محمد عدنان محمود

 جرش الحسن احمد محمد ماهر

 جرش حمدان محمود حسٌن طارق

 جرش عقل بدر محمد انس

 جرش الجعبانً حسن احمد معتصم

 جرش الطاهات عقله ممدوح علً

 جرش الجسار احمد تٌسٌر هللا عبد

 جرش زٌادنه محمد محمود احمد

 جرش عٌاصره عٌسى سلٌمان محمد

 جرش السلٌم محمد سمٌر مقداد

 عجلون العجلونً القادر عبد اسماعٌل فرحات

 كفرنجه لواء/عجلون عسولً محمد محمود مصعب

 المفرق المشاقبه ابراهٌم مصلح جالل

 المفرق الخوالده سالمه محمود احمد

 المفرق شدٌفات موسى مصطفى معاذ

 المفرق الخوالده محمد محمود الدٌن سٌف

 المفرق علٌمات علٌان هللا عبد ادرٌس

 المفرق حراحشه حسٌن محمود عمر

 الشرقٌه الشمالٌه البادٌه النصار سالم سلٌمان فارس

 الشرقٌه الشمالٌه البادٌه المساعٌد فالح مفلح سلطان



 عً لواء/الكرك منطقه القراله جعفر سلٌمان بكر

 القصر لواء/القصر العدٌنً عوده سلٌمان عٌد

 الجنوبً المزار لواء الطراونه سالم فتحً عاصم

 الجنوبً المزار لواء الطراونه السالم عبد رٌاض محمد

 الجنوبٌه االغوار العشوش كرٌم ٌوسف عامر

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء ابوعوض حسن علً حسن

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء الهقٌش طرفان فلٌح عاشق

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء رقٌق ابو محمد سالمه عمر

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء الطوالبه ابراهٌم الوالً عبد عمر

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء االبراهٌم فالح علً محمد

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء الحٌصة غسان محمود مروان

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء القبٌالت محمد خلف معتز

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء المسلم مانع سالمه هانً

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء مامٌن خلٌل محمود داحم

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء شحاده ابراهٌم شكرى حسام

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء فروه ابو ابراهٌم عزات الرحمن عبد

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء برقان عٌسى محمد السالم عبد محمد

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء شحاده هللا عبد محمود اسامه

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء صٌام ابو اللطٌف  عبد بسام محمد

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء قندٌل محمود العزٌز عبد مهدى

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء السعود حامد احمد محمد

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء العوٌدي محمد علٌان سمٌر

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء الضمٌدات الكرٌم عبد احمد محمد

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء الزرٌقً محمد احمد محمد

 العاصمه محافظة/عمان قصبه لواء الكردى محمد حمزه ٌزن

 العاصمه محافظه/الجامعه لواء كوشٌباي سعٌد محمد احمد اوسكار

 العاصمه محافظه/الجامعه لواء السوالقه مبارك الرزاق عبد علً

 العاصمه محافظه/الجامعه لواء احمد خلٌل ابراهٌم جلٌل

 العاصمه محافظه/الجامعه لواء مصطفً مروح احمد محمود

 العاصمه محافظه/الجامعه لواء القاسم عبد مخلد مراد



 العاصمه محافظه/الجامعه لواء الجدع نظمً نزار محمد

 العاصمه محافظه/السٌر وادي لواء صالح هللا عطا احمد محمود

 العاصمه محافظه/السٌر وادي لواء المغارٌز ابراهٌم الحمٌد عبد عادل

 العاصمه محافظه/السٌر وادي لواء ملحم بنً محمود احمد اٌاد

 العاصمه محافظه/ناعور لواء الحلبٌه احمد محمود خٌر محمد

 العاصمه محافظه/ناعور لواء صوان ٌوسف نادر هللا عبد

 العاصمه محافظه/ناعور لواء طعمه سعٌد ماهر الهادي عبد

 العاصمه محافظه/ناعور لواء الزعبً الرحٌم عبد عصام محمد

 العاصمه محافظه/ناعور لواء القطٌفان عبد منصور سٌف

 العاصمه محافظه/ناعور لواء الفتاح عبد احمد حماد حسام

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء عدوان نمر سعدى محمد احمد

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء العوٌمر سلٌمان عمر اٌهاب

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء الشموط عبٌد حسٌن ابراهٌم

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء ابوكركً خشمان سالم غسان

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء الشموط سالم احمد مشعل

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء السراحٌن روٌعً سوٌلم احمد

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء السماحٌن عوده كمال بكر

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء مرٌزٌق شرٌقً سلٌمان طارق

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء الحدٌثات منسً محمد قدر

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء الغرٌر هزاع محمد علً

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء مالكٌه ٌوسف غسان ٌوسف

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء العودات موسى صالح بشار

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء الرقب ابراهٌم خالد محمد

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء الرحمن عبد هللا عبد هانً ابراهٌم

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء الصانع حمد حماد احمد

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء الرقب مرزوق حمدان حسام

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء عطٌات الرحٌم عبد بكر احمد

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء محمود رشٌد احمد محمد

 العاصمه محافظه/سحاب لواء وهبه جمعه ٌوسف عالء

 العاصمه محافظه/سحاب لواء المشارفه حمدان ٌونس باهلل المعتصم



 العاصمه محافظه/سحاب لواء القبٌالت خلف هانً ثامر

 العاصمه محافظه/سحاب لواء الغوٌٌن سالم علً صالح

 العاصمه محافظه/سحاب لواء الخضور رجا عبدهللا قصً

 العاصمه محافظه/سحاب لواء القطامً عبدهللا محمد معاوٌه

 العاصمه محافظه/سحاب لواء الدبس احمد عادل بالل

 العاصمه محافظه/سحاب لواء هانً ابو سلٌم جمال عامر

 العاصمه محافظه/سحاب لواء المحارمه نهار علً راكان

 العاصمه محافظه/سحاب لواء الجبارات موسى المولى عبد عثمان

 العاصمه محافظه/سحاب لواء منصور ابو عطٌه سالمه رعد

 العاصمه محافظه/سحاب لواء ابوجماعه محمود محمد محمود

 العاصمه محافظه/سحاب لواء العجالٌن فرج علً موفق

 العاصمه محافظه/ماركا لواء ابراهٌم احمد صالح بهجت

 العاصمه محافظه/ماركا لواء سعد محمد جابر ثائر

 العاصمه محافظه/ماركا لواء عواد ابو سالم الفتاح عبد ولٌد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء المجالً حسٌن امجد مجد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء المومنً عبدهللا محمد مٌاس

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الشموط سالم محمد ناٌف

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الحسن ابراهٌم احمد عمر

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الخطٌب ظاهر جمال اشرف

 العاصمه محافظه/ماركا لواء صرار احمد محمد جهاد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الغرٌسً احمد محرز عباده

 العاصمه محافظه/ماركا لواء عقل احمد خالد عمار

 العاصمه محافظه/ماركا لواء صباح فرح رباح فراس

 العاصمه محافظه/ماركا لواء العوبلً شبانه هللا عبد احمد مهند

 العاصمه محافظه/ماركا لواء رمٌله ابو سلٌمان صالح الدٌن نور

 العاصمه محافظه/ماركا لواء اسماعٌل محمد ٌوسف ٌزن

 العاصمه محافظه/ماركا لواء النتشه عٌد ابو سلٌمان فاٌز احمد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء بدران محمود موسى عٌسى محمد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء العسود موسى احمد فواز محمد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء محمود ابو مصطفى احمد محمود



 العاصمه محافظه/ماركا لواء مٌناوىال ٌوسف عدنان ٌوسف

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الخرابشه عواد سعود احمد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء رباٌعه محمد الرازق عبد احمد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء موسى الرحمن عبد محمد امٌن

 العاصمه محافظه/ماركا لواء القرٌنً خلٌل ابراهٌم خلٌل

 العاصمه محافظه/ماركا لواء المجارحه عٌد ٌوسف داود

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الكاٌد ٌوسف حسن ركان

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الراجودي عامر نمر سلٌمان

 العاصمه محافظه/ماركا لواء عثمان حسن سمٌر عامر

 العاصمه محافظه/ماركا لواء مقبل خلٌل محمد هللا عبد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء لطٌف ابو سلمان ٌوسف عدٌل

 العاصمه محافظه/ماركا لواء فراج مفلح رومل علً

 العاصمه محافظه/ماركا لواء العناسوه محمود احمد محمد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء ابوالشٌخ سالم اعلٌان محمد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الروٌلً العزٌز عبد علً محمد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء علً محمد رمزى احمد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء صالح حسن ابراهٌم حسام

 العاصمه محافظه/ماركا لواء زعل سلٌمان مدحت سلٌمان

 العاصمه محافظه/ماركا لواء المصري رشاد عزام عامر

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الشرعه شاتً عبدهللا صهٌب

 العاصمه محافظه/ماركا لواء خرٌسات حسن علً  محمد حسن

 العاصمه محافظه/ماركا لواء القدٌمات علً راجح محمود

 العاصمه محافظه/ماركا لواء سعاده  دروٌش اسماعٌل جمال الرحمن عبد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء خلٌل محمد نمر خالد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء جمعه القادر عبد محمد القادر عبد

 الموقر لواء المسلم محسن عوض هاٌل

 الموقر لواء البصٌص لفى الطٌب معاذ

 الموقر لواء الخلٌف مزعل احمد طارق

 الموقر لواء سبٌتان ابو سالم نصار حمد

 الموقر لواء المحارب علً حماد عمر



 الموقر لواء السردى احمد الرزاق عبد ضٌاء

 الموقر لواء الفسفوس محمود بكر هللا عبد

 الجٌزه عواد ابو خلٌل راجح ثائر

 مادبا الحمارنه القادر عبد خلٌل فراس

 مادبا الفاٌز عوٌد بسام اورنس

 مادبا الدبس محمد خٌري محمد

 مادبا الرضاونه راجً محمود محمد

 ذٌبان العال ابو علً طلب علً

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء الخوالده خلف احمد خالد

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء الثبته حمدان محمود رائد

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء جبرٌن احمد محمود محمد

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء المعاٌطه الجلٌل عبد بسام اسامه

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء النداف عارف نادر الدٌن بهاء

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء السرخً شحاده فواز حسٌن

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء النداف فاٌز خلدون لؤي

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء الزواهره عٌد عبدالباري ابراهٌم

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء هللا جاد محمد فهمً انس

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء ابوالهموم سعٌد محمد محمد

 الزرقاء قصبه لواء/االولى اءالزرق العقرباوي سلٌمان علٌان مؤٌد

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء سلمان عٌال محمد فواز الدٌن بهاء

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء المدنً عباس الدٌن عز حمزه

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء العنانزه حسٌن ٌوسف محمود

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء المومنً حمد محمد هشام

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء النداف فالح معروف تٌسٌر

 الزرقاء قصبه لواء/الثانٌه الزرقاء العامر اللطٌف عبد جمٌل علً

 الزرقاء قصبه لواء/الثانٌه الزرقاء الرحمن عبد احمد راضً مؤمن

 الزرقاء قصبه لواء/الثانٌه الزرقاء البلوي احمد جاسر احمد

 الزرقاء قصبه لواء/الثانٌه الزرقاء دشون فائق جمال مصعب

 الزرقاء قصبه لواء/الثانٌه الزرقاء الحسبان احمد عمر هٌثم

 الهاشمٌه لواء/الثانٌه الزرقاء الرواش محمود محمد اٌمن



 الهاشمٌه لواء/الثانٌه الزرقاء الزٌود مصطفى اطحٌمر الدٌن عالء

 الهاشمٌه لواء/الثانٌه الزرقاء كرش ابو راجً وحٌد محمد

 الهاشمٌه لواء/الثانٌه الزرقاء قاسم صدقً زاهر احمد

 الرصٌفه القواسمه محمد ابراهٌم احمد

 الرصٌفه جلٌدان ابو سالم محمد سالم

 الرصٌفه المواجده حمد حامد عدي

 الرصٌفه الخالٌله محمد علً هانً

 الرصٌفه غٌظان احمد عثمان محمد

 السلطالراعوش حسٌن خالد اسامه

 الجنوبٌه الشونه حسن سلٌمان نصر محمود

 الجنوبٌه الشونه العمارٌن سلمان نصار سالمه

 الجنوبٌه الشونه العجارمه المجٌد عبد خالد عبدالمجٌد

 الجنوبٌه الشونه حدوش علً ابراهٌم سامر

 دٌرعال السوارٌة فالح نزال ابراهٌم

 دٌرعال النعٌم عادل محمد عادل

 دٌرعال طعان كمال محمد جمال عبدهللا

 دٌرعال النعٌم صالح سعٌد صهٌب

 دٌرعال الٌاسوري محمود ٌونس مراد

 دٌرعال الغفارى مصطفى دروٌش محمود

 دٌرعال البالونه علً محمد بكر

 الباشا عٌن هدٌب ناٌف خالد هللا عبد

 الباشا عٌن علً ربه عبد احمد مالك

 الباشا عٌن االعرج حسن زاٌد محمد

 الباشا عٌن الدبٌسٌة سلٌمان شاكر محمد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء الجنازره الفتاح عبد جهاد اسالم

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء المشتولً محمود محمد علً

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء القردحجً ٌوسف فرٌد فراس

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء عساف معروف محمد معروف

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء عماٌره محمد عبدالكرٌم احمد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء بطاٌنه حكمت فٌصل طارق



 اربد محافظه/اربد قصبه لواء العزام هللا عبد احمد ولٌد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء معابره صالح الكرٌم عبد ابراهٌم

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء الهزاٌمه فاٌز ٌحٌى اسالم

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء زمٌرو ابو حسن زكرٌا محمد هللا عبد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء سعاده محمود محمد قاسم

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء منصور حسن محمد خالد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء التهتمونً محمد ابراهٌم محمد

 اربد محافظه/عبٌد بنً لواء زٌد ابو احمد علً حسام

 اربد محافظه/عبٌد بنً لواء نصٌرات ابراهٌم بالل قٌس

 اربد محافظه/عبٌد بنً لواء العزام محمد مصطفى معاذ

 اربد محافظه/الشمالً المزار لواء الهنداوي زعل منٌر هانً

 اربد محافظه/الشمالً المزار لواء العمرى محمد خالد زٌاد

 اربد محافظه/الشمالً المزار لواء الحورانً احمد عبدالحمٌد محمد

 اربد محافظه/الشمالً المزار لواء الشرمان عوض محمود بشار

 اربد محافظه/الشمالً المزار لواء الجوارنه محمد ٌوسف مهند

 اربد محافظه/الشمالً المزار لواء ٌاسٌن بنً احمد فٌصل احمد

 اربد محافظه/الشمالً المزار لواء الجراح حمد جاسر محمد عامر

 الطٌبه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي الذٌب فزاع هللا عبد محمد

 الطٌبه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي االحمد محمد فٌصل عبدهللا

 الطٌبه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي براسنه سلٌمان بسام اشرف

 الطٌبه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي عالونه محمد مهدى محمد حٌدر

 الطٌبه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي الهٌاجنه احمد مصطفى مراد

 الطٌبه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي نمرات عٌسى احمد نصٌر

 الوسطٌه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي ٌونس بنً محمد المطلب عبد حمزه

 الوسطٌه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي ودٌان حمدان سلٌمان الرزاق عبد

 الوسطٌه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي البشاٌره محسن حاتم غٌث

 الوسطٌه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي الطاهات سلٌم الحفٌظ عبد سامر

 الوسطٌه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي عاٌش صالح احمد علً

 الوسطٌه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي خلف عوض محمد اوس

 الكوره لواء الزعبً سلٌمان شاهر احمد



 الكوره لواء دواغره سلٌمان عدنان بسام

 الكوره لواء العٌسى محمد علً حاتم

 الكوره لواء ٌاسٌن  بنً محمود ٌوسف محمود

 الكوره لواء الخشاشنه ارشٌد محمد عمر

 كنانه بنً العنبر ناصر حسٌن خلدون

 كنانه بنً الحوري محمد المهدي عبد ضامن

 كنانه بنً بسٌونً راشد احمد محمد

 كنانه بنً جباعته طاٌل رشٌد معتصم

 كنانه بنً الشرٌف مصطفى تٌسٌر امجد

 الشمالٌه االغوار لواء سلٌمان علوه العزٌز عبد سٌف

 الرمثا النعمان ٌحٌى فتحً ٌحٌى

 الرمثا الشبول عٌسى خلٌل حاتم

 الرمثا اللٌمون ابو الكرٌم عبد كمال مصطفى

 الرمثا الداود فرحان الغفور عبد احمد

 الرمثا ذٌابات سالم محمد الدٌن عماد

 الرمثا قطٌش سلٌم بسام محمد

 الرمثا الزعبً هللا عبد فاٌز محمد

 الرمثا الزعبً علً ٌوسف محمد

 الرمثا السرٌحٌن ابراهٌم خلف محمد

 الرمثا الحناوي هللا ضٌف المهدي عبد محمد

 الرمثا راجوح ابو خالد محمد مراد

 الرمثا قواسمه هللا جاد علً محمد عالء

 جرش القادر عبد محمد ٌوسف عمر

 جرش المصالحه عٌسى احمد ابراهٌم

 جرش العمر حسٌن ذوقان مالك

 جرش الخزاعله فالح احمد زٌاد

 جرش الشرفات عاٌد خلف عاٌد

 جرش شطناوى طه علً عدنان

 جرش الٌوسف احمد محمد علً

 جرش النواصره احمد محمد قاسم



 جرش الزرٌقات حسٌن محمد لٌث

 جرش عجاج نهار هللا عطا محمد

 جرش الزعبً طالع الكرٌم عبد مالك

 جرش الحراحشه علً النبً عبد بدر

 جرش عضٌبات خلٌل احمد خلٌل

 جرش نصار حسن محمد الرحمن عبد

 جرش غزله ابو جمٌل ابراهٌم هللا عبد

 جرش الشبلً محمد علً الهادي عبد

 جرش القٌسً محمد قاسم محمد

 جرش الزبون محمد علً هٌثم

 عجلون العرود طالل محمد عمر

 عجلون المومنً شحادة جمال قصً

 عجلون غراٌبه عواد محمود محمد

 عجلون اسماعٌل بنً حسٌن احمد حمزه

 عجلون البطوش محمد عقله قصً

 عجلون العلٌوه عارف المعطً  عبد صدام

 عجلون الزغول ٌوسف محمد ٌوسف

 عجلون طوالبه محمد احمد احمد

 عجلون المومنً فرج احمد علً

 المفرق الزبون محمد نواف عمار

 المفرق الخزاعله محمود ابراهٌم كرم

 المفرق الهبارنه عواد مصلح احمد

 المفرق الشدٌفات عوض هللا عبد ٌوسف

 المفرق الخوالده علً محمد مراد

 المفرق عباس حامد عمر محمد

 الشرقٌه الشمالٌه ادٌهالب الخوالده مسلم محمد مصعب

 الغربٌه الشمالٌه البادٌه لواء الحصان عوض خمٌس محمد

 الغربٌه الشمالٌه البادٌه لواء المشاقبه دخٌل اسمٌر محمد

 الكرك قصبه لواء/الكرك الدهامشه فالح محسن صاٌل

 الكرك قصبه لواء/الكرك البنوي محمد علٌان محمد



 الكرك قصبه لواء/الكرك المحادٌن مدهللا نصري محمود

 الكرك قصبه لواء/الكرك البستنجً خلٌل محمد رائد

 الكرك قصبه لواء/الكرك الجعافره هللا عبد العزٌز عبد هللا عبد

 الكرك قصبه لواء/الكرك غرٌبه ابو احمد هشام سلٌمان

 الكرك قصبه لواء/الكرك العزازمه مسلم موسى خالد

 الكرك قصبه لواء/الكرك الطراونه الحافظ عبد محمد عمر

 القطرانه لواء/الكرك الرواشدة مبارك خلف عمر

 القصر لواء/القصر الرواشده محمد وحٌد محمد

 فقوع لواء/القصر اللٌمون ابراهٌم احمد عاهد

 الجنوبً المزار لواء النواٌسه فاضل خلٌل فاضل

 الجنوبً المزار لواء المواجده اكرٌم منصور مصعب

 الجنوبً المزار لواء نواس ابو فتحً خالد هللا عبد

 جنوبٌه بادٌه/الجنوبً المزار لواء القضاه محمد مسلم مؤمن

 الجنوبٌه االغوار العشوش الكرٌم عبد داود عبدالكرٌم

 الجنوبٌه االغوار العودات عوده موسى عارف

 الجنوبٌه االغوار العصٌات عواد موسى عمر

 الجنوبٌه االغوار الهوٌمل مسلم سلٌم محمد

 الطفٌله قصبه لواء/الطفٌله الشماسات سالمه علً حسٌن

 الطفٌله قصبه لواء/الطفٌله الطباشات مدروش سلٌمان ابراهٌم

 الطفٌله قصبه لواء/الطفٌله المحاسنه سالم سالم احمد

 الطفٌله قصبه لواء/الطفٌله السوالقه هالل المجٌد عبد جوهر

 الطفٌله قصبه لواء/الطفٌله المفلح احمد الرازق عبد محمد

 الطفٌله قصبه لواء/الطفٌله الهزاٌمة عبدهللا محمد احمد

 الطفٌله قصبه لواء/الطفٌله شكور شحادة موفق زٌد

 الطفٌله قصبه لواء/الطفٌله المعاٌطه اسماعٌل ساهر قصً

 الطفٌله قصبه لواء/الطفٌله الذٌابات علً ٌحٌى محمد

 الحسا لواء/الطفٌله الوحوش حمد تٌسٌر هاشم

 الحسا لواء/الطفٌله المومنً علً محمد اسامه

 بصٌرا عساسله علً محمد حمزه

 بصٌرا البحراوي عبدالرحمن محمد خلدون



 بصٌرا القرعان محمد عمر عبدهللا

 بصٌرا السلطً صالح جمٌل فادي

 بصٌرا القعٌر هللا دخل سلمان ٌوسف

 بصٌرا الربٌحات عثمان علً عثمان

 معان قصبه لواء/معان العٌاٌده محمود علً حمزه

 معان قصبه لواء/معان القوٌدر زعل شفٌق زٌد

 معان قصبه لواء/معان الصغٌر عبدهللا عٌسى عبدهللا

 معان قصبه لواء/معان الطراونه علً عبد عدي

 معان قصبه لواء/معان الطراونه علً زٌاد محمد

 معان قصبه لواء/معان الطراونه محمد حامد محمود

 معان قصبه ءلوا/معان العزازمه اشتٌوى سلمً عمر

 معان قصبه لواء/معان المعانً خلف قاسم وسٌم

 معان قصبه لواء/معان فرخ مشرف فضٌل احمد

 معان قصبه لواء/معان النبً عبد محمود عادل اسامه

 معان قصبه لواء/معان عنانزه علً رٌاض صدام

 معان قصبه لواء/معان الحسبان احمد خالد قاسم

 معان قصبه لواء/معان ارمٌلة ابو اسعد فاٌز اسعد محمد

 معان قصبه لواء/معان مغاٌره منصور جمٌل محمد

 معان قصبه لواء/معان الجراح فوزي عاطف مراد

 معان قصبه لواء/معان الخٌل ابو سلٌم ناصر فاٌز

 معان قصبه/الجنوبٌه البادٌه النعٌمات عقله عبدهللا محمد

 معان قصبه لواء/معان اعقٌالن تمٌم محمد احمد

 معان قصبه لواء/معان جرادات عٌسى خالد محمد

 معان قصبه/الجنوبٌه البادٌه الشواوره بركات عبدالمهدي ٌاسٌن

 معان قصبه/الجنوبٌه البادٌه الشطناوي ٌوسف عمر الدٌن عالء

 معان قصبه/الجنوبٌه البادٌه مسترٌحً محمد باجس محمد

 معان قصبه/الجنوبٌه البادٌه الفراٌه احمد فالح بشار

 معان قصبه/الجنوبٌه البادٌه النواٌسه خلٌل ماهر مجد

 معان قصبه/الجنوبٌه البادٌه القضاه خلف محمد هاشم

 الحسٌنٌه لواء/الجنوبٌه البادٌه مقابلة محمود احمد محمد



 البتراء لواء/البتراء الحسنات سلٌمان هللا عبد معاذ

 البتراء لواء/البتراء غراٌبه هللا عبد خالد نذٌر

 البتراء لواء/البتراء مهٌدات محمود ابراهٌم ٌزٌد

 البتراء لواء/البتراء المرابحه خلٌل صالح ٌمانً خلٌل

 البتراء لواء/البتراء المساعٌد جحٌش صاٌل غٌث

 البتراء لواء/البتراء النصرات رجاء احمد ادم

 البتراء بادٌه لواء/البتراء الطراونة سلٌمان عبدهللا عبدالرحمن

 الشوبك لواء/الشوبك الشقٌرات محمد فالح مجدي

 الشوبك لواء/الشوبك الطراونه فالح احمد فالح

 الشوبك لواء/الشوبك السعٌدٌٌن سلٌم محمد سوٌلم

 الشوبك لواء/الشوبك العزازمه سالم عوده هللا عبد

 الشوبك لواء/الشوبك الحسنات محمود صالح عبدهللا

 الشوبك لواء/الشوبك الحسنات  محمد  احمد   قتٌبه

 العقبه محافظه/العقبه بادٌه لواء عوده فٌاض امٌن هللا عبد

 العاصمه محافظه/عمان قصبه لواء نوفل احمد خلٌل حمزه

 العاصمه محافظه/عمان قصبه لواء بكر احمد جمال محمد

 العاصمه محافظه/عمان قصبه لواء شاهٌن القادر عبد نمر مؤمن

 العاصمه محافظه/عمان قصبه لواء جعابو محمد صالح مؤمن

 العاصمه محافظه/عمان قصبه لواء هادٌه سلٌمان عطا عمر

 العاصمه محافظه/عمان قصبه لواء المحتسب نعٌم محمد اٌمن محمد سعٌد

 العاصمه محافظه/عمان قصبه لواء الكتوت خلٌل كمال احمد

 العاصمه محافظه/عمان قصبه لواء الرعود المطلب عبد بهجت المطلب عبد

 العاصمه محافظه/عمان قصبه لواء هللا جاد حسٌن محمد حسٌن

 العاصمه محافظه/عمان قصبه لواء سماره كامل كمال عالء

 العاصمه محافظه/عمان قصبه لواء زٌد ابو محمود حامد جبرٌل

 العاصمه محافظه/عمان قصبه لواء الولوٌل احمد نظمً احمد

 العاصمه محافظه/الجامعه لواء اللوزي شحاده محمد اٌوب

 العاصمه محافظه/الجامعه لواء عفانه مشهور عمر ابراهٌم

 العاصمه محافظه/الجامعه لواء الزرقان محمد احمد الدٌن عماد

 العاصمه محافظه/الجامعه لواء سواحره السالم عبد ٌونس احمد



 العاصمه محافظه/الجامعه لواء عواوده موسى رفٌق عاصم

 العاصمه محافظه/الجامعه لواء ملكاوي محمد حسن فارس

 العاصمه محافظه/الجامعه لواء مصاروه احمد محمد احمد

 العاصمه محافظه/السٌر وادي لواء السلٌحات عطا زامل احمد

 العاصمه محافظه/السٌر وادي لواء الذوٌب علً شحاده مصعب

 العاصمه محافظه/ناعور لواء الشٌبً خالد مازن ٌنال

 العاصمه محافظه/ناعور لواء الشوفٌٌن جمٌل المعطً عبد صدام

 العاصمه محافظه/ناعور لواء اسماعٌل جمٌل موسى هٌثم

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء الضباع ابو عٌسى مصطفى ٌوسف

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء الشاوٌش خضر محمد ماجد

 العاصمه محافظه/القوٌسمه لواء رمان ابو الجلٌل عبد عدنان مهند

 العاصمه محافظه/سحاب لواء عمر عمر سلٌم رامً

 العاصمه محافظه/سحاب لواء الشولً رشدي خالد ولٌد

 العاصمه محافظه/سحاب لواء الخٌاط السالم عبد زٌاد محمد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الحفٌظ عبد خضر جمعه محمد مامون

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الحدٌد حسٌن ناٌف حسام

 العاصمه محافظه/ماركا لواء القزعه احمد فواز عٌسى

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الرحٌم عبد محمد داود ماهر

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الرحمن عبد الحمٌد عبد شكري عبدالحمٌد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الالت العبد جمٌل جمال ٌزن

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الكتوت اسماعٌل عماد حازم

 العاصمه محافظه/ماركا لواء احمد  ابو مصطفى عمر محمد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء شحاده فتحً ٌاسر اسامه

 العاصمه محافظه/ماركا لواء العبدالت المجٌد عبد ٌاسٌن مصعب

 العاصمه محافظه/ماركا لواء احرٌز الشكور عبد هشام محمد سامً

 العاصمه محافظه/ماركا لواء قوٌدر هللا عبد شعبان ولٌد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الغرٌسً حسٌن شحاده عمر

 العاصمه محافظه/ماركا لواء ٌونس حسٌن خالد زكرٌا

 العاصمه محافظه/ماركا لواء سٌف ابو حمد محمد رافت

 العاصمه محافظه/ماركا لواء ٌحٌى ابو منصور احمد زٌد



 العاصمه محافظه/ماركا لواء ناجً محمد ناجً انس

 العاصمه محافظه/ماركا لواء هندي محمد ٌعقوب خلٌل

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الشاعر نعمان علً وجدى

 العاصمه محافظه/ماركا لواء العوضً حسنً عوض ابراهٌم

 العاصمه محافظه/ماركا لواء النسعه القادر عبد محمود محمد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء تلحمً خٌري شاهر خٌري

 العاصمه محافظه/ماركا لواء جرار محمود خلٌل هللا عبد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء كعوش محمد ٌحٌى محمد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء امحٌمٌد ابو حسن ابراهٌم هللا عبد

 العاصمه محافظه/ماركا لواء حمزه مصطفى احمد اٌهاب

 العاصمه محافظه/ماركا لواء الهدمً مصطفى سلطان محمد

 الموقر لواء الدهام راضً سالم سلطان

 الموقر لواء الجبور سلٌمان خالد اوس

 مادبا الشخانبه عطٌه خلف محمد

 مادبا ارقٌق ابو سلٌمان صاٌل خالد

 مادبا السلٌمات سالمه جالل منذر

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء ٌوسف سعٌد حسنً احمد

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء منصور فؤاد نزٌه حمزه

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء هواسابو الرؤوف عبد جمال حسٌن

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء الخوالده سوٌلم جالل مجد

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء ضمٌرى صالح سلٌمان محمد

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء الجٌاوي مصطفى الحافظ عبد محمد

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء العزٌز عبد محمود انور محمود

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء ربٌع ابراهٌم محمد الدٌن عالء

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء محمد سلٌم حسن مالك

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء محمد خالد سامً محمد

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء الزواهره عبدهللا محمود محمد

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء صعٌلٌك ابو محمود عوده محمد

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء محفوظ ابو اسماعٌل منذر اسامه

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء عكاشه ابراهٌم خلٌل ابراهٌم



 الزرقاء قصبه لواء/الثانٌه الزرقاء الحاج محمد احمد ثائر

 الزرقاء قصبه لواء/الثانٌه الزرقاء المومنً محمود محمد حذٌفه

 الزرقاء قصبه لواء/الثانٌه الزرقاء حسن هدٌب جمال محمد

 الزرقاء قصبه لواء/الثانٌه الزرقاء خضر محمد زٌد عادل

 الزرقاء قصبه لواء/الثانٌه الزرقاء السعدي محمود محمد عدي

 الزرقاء قصبه لواء/الثانٌه الزرقاء الزواهره احمد ناٌف خالد

 الزرقاء قصبه لواء/الثانٌه الزرقاء كفاٌه هللا عبد ناصر عدي

 الزرقاء قصبه لواء/الثانٌه الزرقاء الخطٌب محمود محمد عمر

 الهاشمٌه لواء/الثانٌه الزرقاء العموش سلمان خلٌف محمود

 الهاشمٌه لواء/الثانٌه الزرقاء ارسالن الحمٌد عبد عدنان ٌوسف

 وسطى بادٌه/الثانٌه الزرقاء الشخوت وقعان عوٌد خالد

 وسطى بادٌه/الثانٌه الزرقاء الجندٌل هذال هللا عبد طالل

 الرصٌفه الدعجه علً حسن محمد

 الرصٌفه الدٌخ احمد عمر عباده

 الرصٌفه حمدان الكرٌم عبد احمد انس

 الرصٌفه حجله ابو حافظ اللطٌف عبد عاطف

 الرصٌفه صوالح موسى علً احمد

 الرصٌفه الزهٌري حسٌن محمود حسٌن

 الرصٌفه القٌسً محمد احمد مهند

 السلط الرشاٌده صبٌح محمد بشار

 الجنوبٌه الشونه البشٌش هللا عبد صباح حمزه

 الجنوبٌه الشونه البشٌش حسن عارف مراد

 الجنوبٌه الشونه البشٌش هللا عبد ناٌف مصعب

 الجنوبٌه الشونه الغرٌب سلٌمان عٌد سالم

 الجنوبٌه الشونه الغرٌب سالم سالمه عبدهللا

 دٌرعال كبرٌت ابو سالمه حسن عمر

 الباشا عٌن عقل خالد جمال الرحمن عبد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء عثمان محمد اسامه الرحمن عبد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء الدوالت احمد حسٌن احمد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء شانً عوٌد علً احمد



 اربد محافظه/اربد قصبه لواء هالل جمٌل زٌدان هالل

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء البدارنه محمد احمد محمد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء تٌم حموده سلٌم شادي

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء الناصر الفتاح عبد منٌر محمد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء العطٌوي محمد جاسر احمد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء سمًالقوا محمد الفتاح عبد امجد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء طاهات بدٌوى حسونه محمد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء عودات محمد الرحمن عبد حسن

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء القٌسً ٌوسف نمر محمود

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء السالم صالح محمد الدٌن بهاء

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء جوارنه محمد شاهر سامح

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء االشقر حسن احمد قصً

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء الرباٌعه احمد حمد هانً

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء عامر عمر الدٌن محً معاذ

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء العزام محمد نزٌه رامً

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء شتات احمد نبٌل محمد

 اربد محافظه/اربد قصبه لواء الكوفحً زعل الحمٌد عبد احمد

 اربد محافظه/عبٌد بنً لواء الترزى اسبٌر انطون ماهر

 اربد محافظه/عبٌد بنً لواء طلفاح محمد بسام خالد

 اربد محافظه/عبٌد بنً لواء ملحم بنً سلٌمان اكرم فارس

 اربد محافظه/الشمالً المزار لواء العمري احمد محمد صهٌب

 اربد محافظه/الشمالً المزار لواء العمري علً ٌحٌى محمد

 اربد محافظه/الشمالً المزار لواء العمرى علً حمزه معتز

 اربد محافظه/الشمالً المزار لواء الشرمان عمر سمٌح حمزه

 الطٌبه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي عراٌضه تركً محمد امٌن

 الطٌبه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي العزام فٌصل خٌر محمد اسٌد

 الطٌبه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي هٌاجنه علً عدنان محمد

 الوسطٌه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي العرود قاسم محمد احمد

 الوسطٌه/اربد محافظه/والوسطٌه الطٌبه لواءي العزام احمد ابراهٌم محمد

 الكوره لواء زٌوت صالح المجٌد عبد محمد



 الكوره لواء عطروز فارس ٌوسف محمد

 الكوره لواء ربابعه علً محمد هللا عبد

 الكوره لواء رواشده حسن جاسر محمد ضاري

 الكوره لواء عٌسى  بنً فالح علً نورالدٌن

 كنانه بنً عبٌدات محمد عرٌف احمد

 الشمالٌه االغوار لواء السمكً فوزي شفٌق ادٌب

 الشمالٌه االغوار لواء ادرٌس القادر عبد محمود ثامر

 الشمالٌه االغوار لواء بخٌت علً ٌوسف معاذ

 الشمالٌه االغوار لواء عماٌره محمد خالد زٌد

 الرمثا العلً علً حسٌن أسامه

 الرمثا الطوٌط محمد احمد اسالم

 جرش العفافشه احمد ٌوسف محمد

 جرش الرجا عبدالرحمن رضا علً

 جرش محاسنه احمد هللا ضٌف محمد

 جرش البرٌثع ٌوسف نواف خالد

 عجلون الربابعه مصطفى حسٌن محمد

 كفرنجه لواء/عجلون عنانزه ابراهٌم اسماعٌل محمد

 المفرق المشاقبه عقٌل هللا دخل طارق

 المفرق عٌشه ابو خلٌل عماد باهلل المعتصم

 المفرق الخزاعله فضً توفٌق اسامه

 الشرقٌه الشمالٌه البادٌه العظامات صٌاح توفٌق محمد

 الشرقٌه الشمالٌه البادٌه المساعٌد زعل حسن عبدالحكٌم

 الشرقٌه الشمالٌه البادٌه الشرفات مٌالن جمعه احمد

 الشرقٌه الشمالٌه البادٌه الشرفات زعٌوط رجاهللا الكرٌم عبد

 الشرقٌه الشمالٌه البادٌه ابوالحمص طحبوش عبدهللا ٌزن

 الشرقٌه الشمالٌه البادٌه العظامات سلٌمان فهد وائل

 الشرقٌه الشمالٌه البادٌه المساعٌد عوده حمٌدي صدام

 الشرقٌه الشمالٌه البادٌه هالل طرودي عوٌد سعد

 الشرقٌه الشمالٌه البادٌه خالد بنً عبدهللا علً بشار

 الغربٌه الشمالٌه البادٌه لواء السرحان خلٌف عواد هللا ضٌف



 الغربٌه الشمالٌه البادٌه لواء الشرعه محمد فناٌ طارق

 الغربٌه الشمالٌه البادٌه لواء الشرعه محمد ناٌف عبدالحكٌم

 الغربٌه الشمالٌه البادٌه لواء الصقٌرات غشام خالد فادي

 الغربٌه الشمالٌه البادٌه لواء معالً محمد بكر احمد

 الغربٌه الشمالٌه البادٌه لواء الشرعه عواد سلٌمان نور

 عً لواء/الكرك منطقه المطارنه سالم ٌاسر مصعب

 عً لواء/الكرك منطقه القراله سالمه جمال ضٌاء

 القصر لواء/القصر الشواهٌن مصطفى ماهر عمار

 القصر لواء/القصر الجرادات هللا عبد محمد عبدهللا

 الجنوبٌه االغوار الشماٌله ٌاسٌن عبدهللا رامً

 الجنوبٌه االغوار الدغٌمات محمد ابراهٌم عبدهللا

 الجنوبٌه االغوار حجازي عوض جمال خالد

 الجنوبٌه االغوار حمادنه عبدالنور احمد نزار

 الطفٌله قصبه لواء/الطفٌله المحٌسن حمد خالد محمد

 بصٌرا سلمان عٌال الرحٌم عبد محمد اٌمن

 معان الخطٌب الحمٌد عبد عدنان محمد

 الجنوبٌه البادٌه الحجاٌا فناطل احمد عمر

 الشوبك لواء/الشوبك المراحله العزٌز عبد محمد ثائر

 الشوبك لواء/الشوبك الطوره طه محمد مؤمن

 العقبه محافظه/العقبه قصبه لواء سعٌد موسى نصر نبٌل

 الزرقاء قصبه لواء/االولى الزرقاء الحجاٌا فالح هزاع حسام


