1

اسماء محمد جاسر ابو الهٌجاء

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

2

لٌنا محمود ٌونس احمد

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

3

ختام عمر عبد هللا عباس

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

4

احالم ماجد /حجازى رجب ناصر الدٌن

5

غدٌر محمود ابراهٌم حمد لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

6

مٌساء وصفً سعٌد نمر

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

7

هٌلٌنا انور عمر السٌد

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

8

فاطمه محمد حسٌن الٌمنً لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

9

شٌرٌن سمٌر علً الدرباشً لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

11

نجالء فتحً محمد زٌغان

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

11

مها فاٌز محمود النجار

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

12

مٌس مفٌد عز الدٌن حسونه لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

13

شٌرٌن عبد الكرٌم توفٌق ناجً

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

14

ٌاسمٌن احمد ذٌب صالح

15

صفاء صالح زكرٌا العوضً لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

16

فاتن ضرار عارف طافش

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

17

كفاح مصلح عبد الرحمن الالوي

18

اسراء زٌاد محمود حمدان لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

19

حنان عثمان احمد احمد

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

21

نسرٌن عمر محمد صبح

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

21

اروى محمد حسن سنور

لواء وادي السٌر/محافظة العاصمة

22

بدرٌه مسعود عبد الكرٌم العوٌدى

23

امانً محمد جمٌل المناصٌر لواء وادي السٌر/محافظة العاصمة

لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة

لواء وادي السٌر/محافظة العاصمة

24

االء عارف حسن دعباس

لواء ناعور/محافظة العاصمة

25

غدٌر احمد فالح العواوده

لواء ناعور/محافظة العاصمة

26

اٌناس هاشم علً ابو عزام لواء ناعور/محافظة العاصمة

27

زٌنب احمد خلف العرمان

لواء ناعور/محافظة العاصمة

28

مجدولٌن نوفان سالم المناعسه

29

عالٌه فٌاض سلٌم المساعفه لواء ناعور/محافظة العاصمة

31

مرٌم علً عبد هللا السواعٌر لواء ناعور/محافظة العاصمة

لواء ناعور/محافظة العاصمة

31

عهود احمد خلف الخباٌبه لواء ناعور/محافظة العاصمة

32

وفاء عادل عوده الفتٌنات لواء القوٌسمة/محافظة العاصمة

33

عبٌر محمد علً الٌعقوب

لواء القوٌسمة/محافظة العاصمة

34

منار محمد محمود النجار

لواء القوٌسمة/محافظة العاصمة

35

سلوى عواد محمد الحنٌطً لواء القوٌسمة/محافظة العاصمة

36

نور كرٌم حمدان الرقب

لواء القوٌسمة/محافظة العاصمة

37

زٌن اكرم عطا ابو لبن

لواء القوٌسمة/محافظة العاصمة

38

اعتدال محمد محمود عبد الجواد

39

سالم مسلم عٌسى الشوبكً لواء سحاب/محافظة العاصمة

41

دانا محمد عبد الحافظ النصرلواء سحاب/محافظة العاصمة

41

مالك هانً محمد العرمٌطً لواء سحاب/محافظة العاصمة

42

وسام جبر احمد الخاروف لواء سحاب/محافظة العاصمة

43

اسماء جمٌل جمعه جبرٌل لواء سحاب/محافظة العاصمة

44

شفاء حسٌن حسن قطنانً لواء سحاب/محافظة العاصمة

45

وفاء جمال علً المحارمه لواء سحاب/محافظة العاصمة

46

دعاء ذٌاب عبدالكرٌم عقل لواء سحاب/محافظة العاصمة

47

هدٌل عمر موسى الداود

لواء سحاب/محافظة العاصمة

48

مرٌم موسى احمد منصور لواء سحاب/محافظة العاصمة

49

اسراء محمد احمد الحٌاري لواء سحاب/محافظة العاصمة

51

فدوى ٌاسر سلٌمان ابو نجا لواء سحاب/محافظة العاصمة

51

تهانً احمد حامد الدٌرى

لواء سحاب/محافظة العاصمة

52

االء مفلح احمد ابو زٌد

لواء سحاب/محافظة العاصمة

53

دعاء جمال ٌحٌى حسونه

لواء سحاب/محافظة العاصمة

54

اخالص مصطفى مفلح العبدالكرٌم

لواء سحاب/محافظة العاصمة

لواء سحاب/محافظة العاصمة

لواء سحاب/محافظة العاصمة

55

كرامه ابراهٌم حسن حمد

56

هدى حسٌن حمود الدباٌبه لواء سحاب/محافظة العاصمة
لواء ماركا/محافظة العاصمة

57

اٌمان محمد ابراهٌم ابو شنار

58

خوله حسٌن محمود سمرٌن لواء ماركا/محافظة العاصمة
لواء ماركا/محافظة العاصمة

59

اٌمان محمد محمود ابو عراٌس

61

امٌره احمد اسماعٌل نصار لواء ماركا/محافظة العاصمة

61

امانً عبدهللا بدر ابو صبٌح لواء ماركا/محافظة العاصمة
لواء ماركا/محافظة العاصمة

62

عبله سعٌد حسن ابو الهٌجاء

63

فلسطٌن محمد حسن حسٌن لواء ماركا/محافظة العاصمة

64

عال محمود لطفً الخطٌب لواء ماركا/محافظة العاصمة

65

ارٌج حاتم مصباح نزال

لواء ماركا/محافظة العاصمة

66

تهانً عٌسى محمد ٌاسٌن لواء ماركا/محافظة العاصمة

67

امل زهدى سلٌم كنعان

لواء ماركا/محافظة العاصمة

68

رٌم محمود عقله مقدادى

لواء ماركا/محافظة العاصمة

69

رنا جمال خلٌل تٌم لواء ماركا/محافظة العاصمة

71

ثناء محمد قاسم دروٌش

لواء ماركا/محافظة العاصمة

71

اٌمان حامد حسٌن حماد

لواء ماركا/محافظة العاصمة

72

مٌساء زهدي سلٌمان سلٌم لواء ماركا/محافظة العاصمة

73

مرٌم شمسً عبدهللا عبدالرحمن

لواء ماركا/محافظة العاصمة

74

وفاء ابراهٌم محمود الطهراوي

لواء ماركا/محافظة العاصمة

75

مرٌم عدنان اسماعٌل االخرس

لواء ماركا/محافظة العاصمة

لواء ماركا/محافظة العاصمة

76

نانسً خلٌل حامد حامد

77

والء اسماعٌل عبد هللا سعاده

لواء ماركا/محافظة العاصمة

78

بثٌنه عبد الفتاح محمود سعاده

لواء ماركا/محافظة العاصمة

79

شٌراز احمد حمد الصمادى لواء ماركا/محافظة العاصمة

81

لٌالً نهار علً المهاوش لواء ماركا/محافظة العاصمة

81

نور عادل عٌسى امعدي

لواء ماركا/محافظة العاصمة

82

ساجده عمر محمد ابو ناب لواء ماركا/محافظة العاصمة

83

امٌره طه محمود شناعه

لواء ماركا/محافظة العاصمة

84

اٌمان ابراهٌم محمد الخضور

لواء ماركا/محافظة العاصمة

85

اٌمان عبد هللا سلٌمان سلٌمان

لواء ماركا/محافظة العاصمة

86

هنادي محمد محمود العزه لواء ماركا/محافظة العاصمة

87

دٌما اسماعٌل عبد الرحمن الصالحً لواء ماركا/محافظة العاصمة
لواء ماركا/محافظة العاصمة

88

نور عمر عبد هللا عسكر

89

مٌرفت عبد المجٌد حسن عنتٌر

91

االء حسٌن ابراهٌم الشروف لواء ماركا/محافظة العاصمة

لواء ماركا/محافظة العاصمة

91

رانٌه صالح محمد صالح الٌوسف

لواء ماركا/محافظة العاصمة

92

سناء حسٌن سلٌمان المجارحه

لواء ماركا/محافظة العاصمة

93

هناء عبد العزٌز محمد عبد القادر

لواء ماركا/محافظة العاصمة

لواء الموقر

94

منار منور فارع الخرٌشه

95

منتهى محمود صالح الطالفٌح

96

نسٌبه عبد السالم سلٌمان ابو قدوره الجٌزة

97

هٌاء محمد نهار الكوره

98

امانً مفلح سلٌمان كساب الجٌزة

99

خوله مناع مهدى الكرازنه الجٌزة

111

غدٌر سرحان سلمان الطوافحه

111

زٌن سلمان عطٌه القٌسً الجٌزة

112

منار حامد محمود ابو نصٌر الجٌزة

113

زها كرٌم عوض المور

الجٌزة

114

اسالم جبر سالم الخراز

الجٌزه

115

ختام عبد الفتاح سالم الخراز

لواء الموقر

الجٌزة

الجٌزة

الجٌزه

116

شعاع خلٌل احمد االحمد

الجٌزه

117

امٌره نوفل محمد ناب

مادبا

118

رحاب ناٌف ٌوسف ابو جوده

مادبا

119

مناهً عبد المجٌد سالم النابلسً

مادبا

111

عٌشه محمود حسن صافً مادبا

111

النا ابراهٌم ٌوسف الكلدانً مادبا

112

نور جمٌل محمد الشخانبه مادبا

113

رحمه سلٌمان ذٌب النعامً مادبا

114

منى نسٌم سلمان الصوالحه مادبا

115

رشا عواد زٌاده الشوابكه مادبا

116

هاله عبد هللا سلٌم رمضان الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

117

االء محمد امٌن سلٌم الشلول

الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

118

عائشه بدر احمد ابو صعٌلٌك

الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

119

لٌلى خلف حمٌدان العموش الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

121

ارٌج مصطفى عوض هللا ابو صبحه الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

121

عبٌر سلٌمان محمد المعنون الزرقاء الثانٌة/لواء قصبة الزرقاء

122

شادٌه فالح احمد الهلٌل

الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

123

ساره عوض سالمه المشاقبه

124

سائده خالد عبد ربه الزاملً الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

125

سوسن عمر محمد الزٌود الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

126

عبٌر مصطفى عوض هللا ابو صبحه الزرقاء الثانٌة/لواء قصبة الزرقاء

127

هناء حابس ضامن الحماٌده الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

128

رٌمه لطفً فارس معالً

الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

129

سهى عبد هللا محمود الغوٌرٌن

131

مالك عفٌف احمد سمارنه الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

131

منى تٌسٌر محمود عوده

الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

132

ٌاسمٌن محمد فائق ابو الرب

الزرقاء الثانٌة/لواء قصبة الزرقاء

الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

133

خلود سمٌر سلٌم راشد

الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

134

اٌمان زهٌر ٌوسف العبد

الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

135

حنٌن محمد عبد الكرٌم المغٌر

الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

136

زٌن عبد المجٌد خلٌل عبابنه

الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

137

خدٌجه غالب ارشٌد الغوٌري

الزرقاء الثانٌة/لواء قصبة الزرقاء

الزرقاء الثانٌة/لواء قصبة الزرقاء

138

جمانه محمد سعٌد موسى

139

منال محمد عقٌل العلٌمات الزرقاء الثانٌة/لواء قصبة الزرقاء

141

نورا زٌاد محمد ابو صالح الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

141

امل سالم محمود ابوصعٌلٌك الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

142

راضٌه تٌسٌر محمد الغوٌري

الزرقاء االولى/لواء قصبة الزرقاء

143

رنده مشهور فهٌد الصوافطه

الزرقاء الثانٌة/لواء قصبة الزرقاء

144

اٌمان محمد سالمه ابو صبٌح

الزرقاء الثانٌة/لواء قصبة الزرقاء

145

غدٌر محمد ابراهٌم الكٌالنً الزرقاء الثانٌة/لواء قصبة الزرقاء

146

فلاير ٌاسر عبد هللا العموش الزرقاء الثانٌة/لواء الهاشمٌة

147

اٌمان علً غثٌان علٌمات الزرقاء الثانٌة/لواء الهاشمٌة

148

فاطمه سلمان حسن الزٌود الزرقاء الثانٌة/لواء الهاشمٌة
الزرقاء الثانٌة/بادٌة وسطى

149

عائده جروح سحٌمان النوٌران

151

روان حسن احمد الخوالده الزرقاء الثانٌة/بادٌة وسطى

151

زٌنب عقله سمران الحوٌطات

152

اٌمان عاٌد مفلح العثمان

153

جواهر صالح عٌاش الكدراوى

الزرقاء الثانٌة/بادٌة وسطى

الزرقاء الثانٌة/بادٌة وسطى
الزرقاء الثانٌة/بادٌة وسطى

154

رهام صقر ضامن نادر

الزرقاء الثانٌة/بادٌة وسطى

155

دعاء علً عاٌد حتامله

الزرقاء الثانٌة/بادٌة وسطى

156

وفاء خالد خلٌل ابو خضره الرصٌفة

157

منتهى ٌونس محمد قوارٌق الرصٌفة

158

هبه خلٌل صالح غرٌفه

الرصٌفة

159

اٌناس منٌر محمد ظاهر

الرصٌفة

161

عاٌده حسٌن مصطفى شهاب

161

تماضر ضٌاء الدٌن عبد القادر ابو عرٌش

162

خوله محمود عبد هللا عبد الهادى

163

عبٌر داود حسٌن ابو ٌابس الرصٌفة

164

عبٌر اسماعٌل حامد خالد

الرصٌفة

165

وسام سمٌر كامل جرادات الرصٌفة

166

االء موسى خلف الكعابنه

الرصٌفة

167

امال سلٌم الحاج عثمان الحموز

168

نادٌه جمال حسان الطاللقه الرصٌفة

169

غاده احمد مطلق قعقور

الرصٌفة

171

رغده ناٌف محمد عبد الرزاق

171

رنا ماجد احمد ابو حافظ

172

سناء محمد صبحً المسعود الرصٌفة

173

غاده عبد الفتاح احمد ابو زٌنه

الرصٌفة

الرصٌفة

الرصٌفة

الرصٌفة

174

اٌمان محمد حسن خطاب

175

امال علً اسماعٌل التلولً الرصٌفة

176

لٌنا عبطان سعد الدعجه

الرصٌفة

177

رنده تٌسٌر محمد الجٌوسً الرصٌفة

178

سحر عاهد اسماعٌل اسماعٌل

179

خوله احمد سلٌم ابو مقٌبل الرصٌفة

181

الرصٌفة

نائله حجازى حسن قباجا

الرصٌفة

الرصٌفة

الرصٌفة

الرصٌفة

الرصٌفة

181

االء ٌوسف ابراهٌم طعمه الرصٌفة

182

ربا حسن محمد ابو خضر الرصٌفة

183

امنه عصام سعٌد الستٌتً الرصٌفة

184

هبه هانً محمد الصمادى الرصٌفة

185

سامٌه محمد طه عساف

الرصٌفة

186

وجٌهه اٌوب برهوم برهوم الرصٌفة

187

دعاء محمد حاتم روحً علً

188

سمٌره عثمان عوض السلع الرصٌفة

189

اٌمان احمد مصطفى سمحان الرصٌفة

191

وفاء اسماعٌل موسى االحمد

الرصٌفة

191

خلود اسماعٌل موسى ٌوسف

الشونة الجنوبٌة

192

فدوى محمد موسى الشطً الشونة الجنوبٌة

193

رحمه احمد علً المغربً

الشونة الجنوبٌة

194

حنان ابراهٌم جبر سالمه

الشونة الجنوبٌة

195

اٌناس احمد محمد العبادي الشونة الجنوبٌة

الرصٌفة

الشونة الجنوبٌة

196

سهاد ٌوسف عبد هللا العبهري

197

ٌسرى فاٌز فرج الصبحٌٌن الشونة الجنوبٌة

198

هناء ابراهٌم محمد النصٌر ات

199

اسالم محمود محمد البشٌش الشونة الجنوبٌة

211

اسالم ذٌاب محسن الراعً الشونة الجنوبٌة

211

امل ربحً موسى البشٌش الشونة الجنوبٌة

212

ثناء غازي محمد العدوان

الشونة الجنوبٌة

213

رجاء سعد سالمه ابوسدره الشونة الجنوبٌة

214

خلود محمد سلٌمان العاٌد دٌرعال

215

الفت عاٌد حسٌن المشاهره دٌرعال

216

جهان عبد هللا عبد ابو زنٌمه

دٌرعال

217

سناء عبد الرزاق محمود العلوان

دٌرعال

218

ختام علً ٌوسف ملوح

219

النا محمد احمد الصالحات دٌرعال

211

جمٌله حمدان حسٌن الزبٌدى

الشونة الجنوبٌة

دٌرعال

دٌرعال

211

سحر عبد الكرٌم احمد مزهر عٌن الباشا

212

منار علً محمد الخرابشه عٌن الباشا

213

تغرٌد ٌوسف احمد سربل

عٌن الباشا

214

نهال مفلح فارس العابد

عٌن الباشا

215

الهام ابراهٌم محمود الدسٌت

عٌن الباشا

216

ربى محمد عبد العزٌز ابو فضه

عٌن الباشا

217

سوسن ابراهٌم حسٌن رمضان

عٌن الباشا

عٌن الباشا

218

اٌمان غازى فوزى عٌد

219

مٌسون محمد عبد المعطً السباٌبه لواء قصبة اربد/محافظة

221

لواء قصبة اربد/محافظة

فرحة عبد الرؤوف موسى ابو لبده

لواء قصبة اربد/محافظة

221

ندى منصور فالح غراٌبه

222

اخالص حمٌدان حسٌن الحورى

لواء قصبة اربد/محافظة

لواء قصبة اربد/محافظة

223

نسرٌن احمد نعٌم جرار

224

اسماء عبد اللطٌف احمد االسعد

لواء قصبة اربد/محافظة

225

الهام محمد عبد القادر عبابنه

لواء قصبة اربد/محافظة

226

حنان صالح محمد الشرمان لواء المزار الشمالً/محافظة اربد

227

رائده هانً محسن الحسٌنات

228

اسراء شرٌف محمد البكار بنً كنانة

229

اخالص علً احمد عبٌدات بنً كنانة

231

اسراء احمد حسن الرداد

بنً كنانة

231

نسٌبه تمٌم محمد التلحمً بنً كنانة

232

امال فرحان مشرف الزعبً بنً كنانة

233

اسٌا عبد هللا عبد العزٌز عبٌدات
بنً كنانة

234

لٌنا علً محمد فلٌح

235

االء احمد ٌوسف حمدونً بنً كنانة

236

بالغ محمد ٌوسف العزبات بنً كنانة

237

امل احمد ناجً زعبً

بنً كنانة

238

رشا عبد هللا موسى الصغٌر بنً كنانة

239

رائده علً طه عبابنه

بنً كنانة

241

بٌان ابراهٌم حمدان الٌونس بنً كنانة

لواء المزار الشمالً/محافظة اربد

بنً كنانة

241

لمٌاء صاٌل الخضر حمادنه بنً كنانة

242

رشا محمد اكرٌم الدرابسه الرمثا

243

ماجده شاكر محمود خوٌله الرمثا

244

ورود موسى حمد الرباٌعه الرمثا

245

بارٌهان الفً حسن الجبارٌن

246

اسماء مالك محمد الرفاعً الرمثا

247

سوسن ناٌف احمد الحمد

الرمثا

248

اٌمان محمد احمد التهتمونً الرمثا

249

احالم عبد العزٌز اسماعٌل الزعبً

251

عبٌر ابراهٌم قاسم الطوٌط الرمثا

251

خلود ابراهٌم صالح حجازات

252

سهام عبد العزٌز محمد عبد الرزاق الرمثا

الرمثا

الرمثا

الرمثا

الرمثا

253

منى حابس حسن القور

254

اٌمان محمد عوض مٌاس الرمثا

255

لٌالً علً عوده حجازي

الرمثا

256

رشا محمد عبد القادر الرشٌدات

الرمثا

257

هٌفاء محمد عبدهللا هنٌه

الرمثا

258

سارة احمد خلٌل العوتلله

الرمثا

259

سامٌه عبد الحلٌم عبد القادر بنً حمدان

261

فاٌزه محمد خنجر احجٌله جرش

261

هداٌه عبد الرحمن اسماعٌل كلوب

جرش

262

هند عواد عبد المحسن اسماعٌل

جرش

263

عفاف احمد علً الفاضل

جرش

264

لٌنا علً فهد بنً احمد

جرش

265

انشراح صالح عبد المجٌد زرٌقات

266

اسماء عبد الكرٌم اسماعٌل رواشده جرش

267

الهام علً محمد بنً بكار جرش

268

هدى عبد الكرٌم محمد العتوم

269

رشا علً احمد عضٌبات

جرش

271

مٌرا احمد علً عتوم

جرش

جرش

جرش

جرش

جرش

271

رنا عٌسى احمد عبده

272

مٌسر عبد الكرٌم احمد الموسى

273

صفاء موسى سالم الزعبً جرش

274

منال احمد عبد المجٌد هٌشان

275

بثٌنه احمد مصطفى ابو كاٌد جرش

276

سوزانه موسى محمود العوٌصً

جرش

277

سمٌه عبد السالم محمد الصمادى

عجلون

278

رٌم عبدالهادي حمدان الدالبٌح

المفرق

279

هدى موسى نهار العمري المفرق

281

سهام سلٌمان احمد المشاقبهالمفرق

281

امل موسى سمرٌن قطٌش المفرق

جرش

جرش

282

نجاح سبهان فلٌح القضاه

البادٌة الشمالٌة الشرقٌة

283

نوال مقاط زاعور الشرفات

البادٌة الشمالٌة الشرقٌة

284

لبنى محمد محمود السقاقره البادٌة الشمالٌة الشرقٌة
البادٌة الشمالٌة الشرقٌة

285

الجازي بخٌتان صبح الشرفات

286

تمارا محٌالن نزال السوالمه البادٌة الشمالٌة الشرقٌة

287

نادٌه فهد حمود الشرفات

البادٌة الشمالٌة الشرقٌة

288

سحر جزاع محمد الفواز

البادٌة الشمالٌة الشرقٌة

289

دعاء محمد فٌاض الفقٌر

البادٌة الشمالٌة الشرقٌة

291

خوله رشاد عوض العظامات البادٌة الشمالٌة الشرقٌة

291

غدٌر عٌد محمد العظامات

البادٌة الشمالٌة الشرقٌة

292

الهام حمد حادث نوٌران

293

اٌمان عواد هزاع السرور البادٌة الشمالٌة الشرقٌة

294

نعمه محمد سالم ابو هزاع البادٌة الشمالٌة الشرقٌة

البادٌة الشمالٌة الشرقٌة

295

جمانه عبد هللا سالم المعاٌطه

الكرك

296

الهام رباح عبد الحمٌد الصعوب

الكرك

297

فادٌه احمد عبد الرحمن الطراونه

الكرك

298

بشرى حسٌن عبد هللا عٌاش الكرك

299

فداء عبد هللا سلٌم المعاٌطه الكرك

311

الكرك

منى عابد احمد البٌاٌضه

311

انتصار محمد عبد الكرٌم المحادٌن

الكرك

312

ردٌنه علً عبد الرحمن الذنٌبات

الكرك

313

خدٌجه عبدالحمٌد سالم الضمور

الكرك

314

ناٌفه محمد خلف البطنه الحجاٌا

منطقة الكرك/لواء القطرانة

315

ردٌنه محمد حمد الطحاطره الحجاٌا منطقة الكرك/لواء القطرانة

316

آالء فاٌز فرٌج الفراٌه

317

امامه موسى مد هللا المصرى

القصر/لواء القصر

318

فدوى سعود احمٌد ابو سمهدانه

القصر/لواء القصر

319

فٌدا فوزي جرٌس العمارٌن القصر/لواء القصر

311

القصر/لواء القصر

رشا مصطفى جردان الخماٌسه

القصر/لواء فقوع

311

فاطمه محمد عطا القضاه

لواء المزار الجنوبً/بادٌة جنوبٌة

312

امانً عقله مفلح الحجاٌا

لواء المزار الجنوبً/بادٌة جنوبٌة

313

منى حسٌن علٌان العونه

االغوار الجنوبٌة

314

رقٌه احمد موسى الشعار

االغوار الجنوبٌة

315

اتحاد محمد عبد البوات

االغوار الجنوبٌة

316

اسراء حسٌن محمد النواصره

االغوار الجنوبٌة

317

حنان رمضان جباره الشماالت

االغوار الجنوبٌة

318

بٌان عبد الفتاح سالم المشاعله

االغوار الجنوبٌة

319

مٌساء احمد حربً الهوٌمل االغوار الجنوبٌة
منطقة الطفٌلة/لواء الحسا

321

وفا عٌد سلٌم الحجاٌا

321

انوار ماجد امحمد المزاٌده منطقة الطفٌلة/لواء الحسا

322

سلوى جلٌل سلمان المشاهٌر

منطقة الطفٌلة/لواء الحسا

323

غاده عطٌوي خلٌل الهواوشه

منطقة الطفٌلة/لواء الحسا

منطقة الطفٌلة/لواء الحسا

324

غدٌر سند حماد النعٌمات

325

وئام ذٌبان عبد القادر سعٌد معان

326

رٌم عطٌه عطٌه النسعه

معان

327

وجدان عبد العزٌز مروح السوالقه

معان

328

صفاء سعود محً الدٌن كرٌشان

معان

329

منتهى ٌوسف علً الخوالده معان

331

هٌفاء محمد عبد هللا العقاٌله معان

331

روان خالد عبد هللا ابو هالله معان

332

منال عوض علً النعٌمات البادٌة الجنوبٌة
البادٌة الجنوبٌة

333

نانسً مد هللا عوض النعٌمات

334

تغرٌد مد هللا صباح النعٌمات البادٌة الجنوبٌة

335

فادٌه كرٌم سالمه المراعٌه البادٌة الجنوبٌة

336

منال عوض علً السبوع

البادٌة الجنوبٌة

337

زٌنب عوض بنٌان الدمانٌه البادٌة الجنوبٌة

338

اسماء خالد عٌد السعٌدٌٌن البادٌة الجنوبٌة

339

منال علً سالم السلٌمانٌٌن البادٌة الجنوبٌة
البادٌة الجنوبٌة

341

نادٌه غدٌفان مضحً ابو تاٌه

341

هدٌه سلٌمان حسٌن الجازي البادٌة الجنوبٌة

342

فاطمه زعل رشٌد النعٌمات البادٌة الجنوبٌة

343

نوال حسٌن سالم المراعٌه البادٌة الجنوبٌة

344

فاٌزه سالم العٌوطً الجازي البادٌة الجنوبٌة
البادٌة الجنوبٌة

345

عائشه فرحان احمد المشاعله

346

الهام كاٌد عبدالمنعم الهدار البادٌة الجنوبٌة

347

وفاء اربٌع موسى الغوافله الشوبك/لواء بادٌة الشوبك

348

مٌسون خالد احمد المساعده لواء قصبة العقبة/محافظة العقبة

349

مجدولٌن عبد الجلٌل زاٌد الكساسبه لواء قصبة العقبة/محافظة العقبة

351

هنادي منصور عبد الحمٌد ابداح

لواء قصبة العقبة/محافظة العقبة

351

خدٌجه غازي حمد المزنه لواء القوٌرة/محافظة العقبة

352

صباح خلف سالمه المحامٌد لواء القوٌرة/محافظة العقبة
لواء القوٌرة/محافظة العقبة

353

رسمٌه محمد سالمه الهواشله

354

سعاد علً سلمان االحٌوات لواء بادٌة العقبة/محافظة العقبة
عرٌن ثلجً محمد طرابشه الكوره

112

سالم شبٌب جرٌس المدانات لواء قصبة عمان/محافظة العاصمة
لواء ماركا/محافظة العاصمة

114

خلود خالد ابراهٌم غناٌم

62

رٌم حمدان محمد القبٌالت ذٌبان

116

شذى نضال حسنً القاضً الزرقاء الثانٌة/لواء قصبة الزرقاء

71

اٌالف حسان احمد عبابنه لواء بنً عبٌد/محافظة اربد

لواءي الطٌبة والوسطٌة/محافظة اربد

14

ربى فهر خلٌل غراٌبه

111

اٌمان حمد محمود الشرف المفرق

26

غصون احمد ٌوسف السباتٌن

الكرك

32

اٌمان عبد الوهاب عوض الصوا

الطفٌلة

41

رؤى غازى محمود المغربً الفناطسهمعان

أسماء الذكور-:

احمد محمود كامل المالد

لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه

حذٌفة زٌد صالح ابو الحاج لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه
المعتصم باهلل عماد الدٌن جمٌل النوبانً
هشام عمر عبد الرحمن المشاعله

لواء الجامعه/محافظه العاصمه

لواء ناعور/محافظه العاصمه

اٌمن سعٌد شحاده العداوٌن لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه
محمد عطا هللا احمد فضٌله لواء ماركا/محافظه العاصمه
ٌوسف علً ذٌاب سمرٌن لواء ماركا/محافظه العاصمه
ٌنال محمود احمد العطٌات لواء ماركا/محافظه العاصمه
عامر ابراهٌم محمد ابو شلباٌه

مادبا

عمر احمد خلف المعاٌعه

مادبا

سامر خالد محمد الظاهر

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

حمد اللة محمد سالم المعنون

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

عبد هللا محمد فالح المناعٌس

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

ابراهٌم عزٌز محمود ادراز الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء
اكرم محمد صبحً امٌن الزٌات

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

عدنان داود حسنً سلٌمان الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء
اسالم احمد حسٌن ابودروٌش

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

ابراهٌم محمود ابراهٌم الزواهره

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

مجد مروان مصباح ابو لحٌه

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

رائد صقر محمد الشٌشانً الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء
عبدالعزٌز باسل جمٌل بدٌر الزرقاء الثانٌه/لواء الهاشمٌه
موسى مطلب موسى الزوارعه
خالد منور خالد النعٌم

دٌرعال

الرصٌفه

احمد علً صالح العقٌلً

دٌرعال

محمود شكري ناجً عبٌد لواء قصبه اربد/محافظه اربد
اشرف محمد ذٌاب عطا هللا لواء قصبه اربد/محافظه اربد
محمد عبد هللا ابراهٌم عبابنه

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

خالد ولٌد محمد الخلف

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

احمد علً سالم عجاوى

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

عدي بسام سالم بخٌت

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

احمد سمٌر محمد البدارنه لواء قصبه اربد/محافظه اربد
عبدهللا ولٌد محمد البشٌر

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

صهٌب طارق سامً بنً فٌاض

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

هشام عبد هللا حسن بشٌري لواء بنً عبٌد/محافظه اربد
خالد ولٌد محمد دروٌش

لواء بنً عبٌد/محافظه اربد

اٌهاب حسن احمد الشرمان لواء المزار الشمالً/محافظه اربد
عصام احمد سلٌم العماوي لواء المزار الشمالً/محافظه اربد
احمد صالح محمود درادكه لواء المزار الشمالً/محافظه اربد
اسامه محمود احمد بنً عامر

لواء المزار الشمالً/محافظه اربد

هشام احمد حسٌن العمري لواء المزار الشمالً/محافظه اربد
وحٌد فضٌل محمد العمري لواء المزار الشمالً/محافظه اربد
اثٌر نواف ناٌف القرعان

لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الطٌبه

عبد هللا علً حسٌن النمرات لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الطٌبه
عبد الباسط سلٌمان حمدان ودٌان

لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الوسطٌه

ٌوسف محمد كامل الزعبً لواء الكوره
عدي محمد علً بنً سالمه لواء الكوره
حسن علً عبدالحمٌد ابو العسل

لواء الكوره

سمٌر تركً حمدى اصالن لواء الكوره
محمد عصرى محمد بنً عٌسى

لواء الكوره

قٌس ٌوسف احمد رشدان لواء الكوره
عبدهللا فهمً محمد الزعبً لواء الكوره
صالح ٌوسف صالح الفوارس

لواء الكوره

حسان عوض محمد االحمد لواء الكوره

محمد خٌر صالح محمود بنً عامر لواء الكوره
مهاب عصام محمد رواشده لواء الكوره
سٌف علً احمد بنً مرعً لواء الكوره
غٌث حسن سالم عبٌدات

بنً كنانه

عامر احمد سلٌمان ابنٌان بنً كنانه
فادي احمد رفاعً سعٌفان بنً كنانه
محمد تمٌم محمد التلحمً بنً كنانه
عالء عز الدٌن ٌوسف العكش

بنً كنانه

عدي اكرم نهار الشرعه

لواء االغوار الشمالٌه

مؤمن احمد عوده القضاه

لواء االغوار الشمالٌه

خالد محمد عبد الرحمن البحراوى

لواء االغوار الشمالٌه

احمد محمود احمد ارحٌم

لواء االغوار الشمالٌه

احمد خالد شحاده بكار

لواء االغوار الشمالٌه

حمزه سلٌمان حسٌن محامٌدلواء االغوار الشمالٌه
تٌسٌر احمد محمود السنجالوي

الرمثا

محمود عبد العزٌز سلٌمان عبد العزٌز
محمود محمد عبد القادر الزعبً

الرمثا

المعتز باهلل محمد مرزي رمضان

الرمثا

مشعل خالد محمد البلعاسً الرمثا
احمد محمد احمد طنش

الرمثا

عمار عبد المنعم حسن الخطٌب

الرمثا

عبد الرحمن ٌوسف عبده العلً

الرمثا

رامً ماجد علً الشبول

الرمثا

معتصم فٌصل مفلح العبدالرزاق

الرمثا

عماد عبد الكرٌم محمد رشاد الشبول الرمثا
صدام محمود قاسم ضٌف

الرمثا

محمد تٌسٌر نمر الزٌتاوي الرمثا
احمد خلف محمود ابوعلٌقه الرمثا
علً وصفً صالح الطرٌنً الرمثا
صدام سلٌم مصطفى الخطٌب

الرمثا

الرمثا

سٌف الدٌن وائل خطار رمضان

الرمثا

موسى ابراهٌم موسى الناطور

الرمثا

علً محمود قاسم الشبول الرمثا
علً احمد ناصر الشبول

الرمثا

ولٌد جبر توفٌق الجباره

الرمثا

اسماعٌل محمد محٌسن محاسنه
محمد فاٌز موسى عتوم

جرش

جرش

سلٌمان ولٌد محمد طبٌشات جرش
محمد رفٌق محمد االحمد

جرش

غانم محمد جمٌل بنً عمر جرش
محمود عدنان محمد زٌادنه جرش
ماهر محمد احمد الحسن

جرش

طارق حسٌن محمود حمدان جرش
انس محمد بدر عقل

جرش

معتصم احمد حسن الجعبانً جرش
علً ممدوح عقله الطاهات جرش
عبد هللا تٌسٌر احمد الجسار جرش
احمد محمود محمد زٌادنه جرش
محمد سلٌمان عٌسى عٌاصره
مقداد سمٌر محمد السلٌم

جرش

جرش

فرحات اسماعٌل عبد القادر العجلونً عجلون
مصعب محمود محمد عسولً

عجلون/لواء كفرنجه

جالل مصلح ابراهٌم المشاقبه

المفرق

احمد محمود سالمه الخوالده

المفرق

معاذ مصطفى موسى شدٌفات

المفرق

سٌف الدٌن محمود محمد الخوالده

المفرق

ادرٌس عبد هللا علٌان علٌمات

المفرق

عمر محمود حسٌن حراحشه

المفرق

فارس سلٌمان سالم النصار البادٌه الشمالٌه الشرقٌه
سلطان مفلح فالح المساعٌد البادٌه الشمالٌه الشرقٌه

بكر سلٌمان جعفر القراله

منطقه الكرك/لواء عً

عٌد سلٌمان عوده العدٌنً القصر/لواء القصر
عاصم فتحً سالم الطراونه لواء المزار الجنوبً
محمد رٌاض عبد السالم الطراونه

لواء المزار الجنوبً

عامر ٌوسف كرٌم العشوش االغوار الجنوبٌه
حسن علً حسن ابوعوض الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء
عاشق فلٌح طرفان الهقٌش لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه
عمر سالمه محمد ابو رقٌق لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه
عمر عبد الوالً ابراهٌم الطوالبه

لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه

محمد علً فالح االبراهٌم لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه
مروان محمود غسان الحٌصة

لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه

معتز خلف محمد القبٌالت لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه
هانً سالمه مانع المسلم

لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه

احمد محمود خلٌل مامٌن

لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه

حسام شكرى ابراهٌم شحاده لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه
عبد الرحمن عزات ابراهٌم ابو فروه لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه
محمد عبد السالم محمد عٌسى برقان لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه
اسامه محمود عبد هللا شحاده

لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه

محمد بسام عبد اللطٌف ابو صٌام

لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه

مهدى عبد العزٌز محمود قندٌل

لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه

محمد احمد حامد السعود

لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه

سمٌر علٌان محمد العوٌدي لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه
محمد احمد عبد الكرٌم الضمٌدات

لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه

محمد احمد محمد الزرٌقً لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه
ٌزن حمزه محمد الكردى

لواء قصبه عمان/محافظة العاصمه

اوسكار احمد محمد سعٌد كوشٌباي لواء الجامعه/محافظه العاصمه
علً عبد الرزاق مبارك السوالقه
جلٌل ابراهٌم خلٌل احمد

لواء الجامعه/محافظه العاصمه

لواء الجامعه/محافظه العاصمه

محمود احمد مروح مصطفًلواء الجامعه/محافظه العاصمه
مراد مخلد عبد القاسم

لواء الجامعه/محافظه العاصمه

محمد نزار نظمً الجدع

لواء الجامعه/محافظه العاصمه

محمود احمد عطا هللا صالح لواء وادي السٌر/محافظه العاصمه
عادل عبد الحمٌد ابراهٌم المغارٌز

لواء وادي السٌر/محافظه العاصمه

اٌاد احمد محمود بنً ملحم لواء وادي السٌر/محافظه العاصمه
محمد خٌر محمود احمد الحلبٌه

لواء ناعور/محافظه العاصمه

عبد هللا نادر ٌوسف صوان لواء ناعور/محافظه العاصمه
عبد الهادي ماهر سعٌد طعمه

لواء ناعور/محافظه العاصمه

محمد عصام عبد الرحٌم الزعبً

لواء ناعور/محافظه العاصمه

سٌف منصور عبد القطٌفان لواء ناعور/محافظه العاصمه
حسام حماد احمد عبد الفتاح لواء ناعور/محافظه العاصمه
احمد محمد سعدى نمر عدوان

لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه

اٌهاب عمر سلٌمان العوٌمر لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه
ابراهٌم حسٌن عبٌد الشموط لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه
غسان سالم خشمان ابوكركً

لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه

مشعل احمد سالم الشموط لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه
احمد سوٌلم روٌعً السراحٌن

لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه

بكر كمال عوده السماحٌن لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه
طارق سلٌمان شرٌقً مرٌزٌق

لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه

قدر محمد منسً الحدٌثات لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه
علً محمد هزاع الغرٌر

لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه

ٌوسف غسان ٌوسف مالكٌه لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه
بشار صالح موسى العودات لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه
محمد خالد ابراهٌم الرقب

لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه

ابراهٌم هانً عبد هللا عبد الرحمن
احمد حماد حمد الصانع

لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه

لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه

حسام حمدان مرزوق الرقب لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه
احمد بكر عبد الرحٌم عطٌات

لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه

محمد احمد رشٌد محمود

لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه

عالء ٌوسف جمعه وهبه

لواء سحاب/محافظه العاصمه

المعتصم باهلل ٌونس حمدان المشارفه لواء سحاب/محافظه العاصمه

ثامر هانً خلف القبٌالت

لواء سحاب/محافظه العاصمه

صالح علً سالم الغوٌٌن

لواء سحاب/محافظه العاصمه

قصً عبدهللا رجا الخضور لواء سحاب/محافظه العاصمه
معاوٌه محمد عبدهللا القطامً
بالل عادل احمد الدبس

لواء سحاب/محافظه العاصمه

لواء سحاب/محافظه العاصمه

عامر جمال سلٌم ابو هانً لواء سحاب/محافظه العاصمه
راكان علً نهار المحارمه لواء سحاب/محافظه العاصمه
عثمان عبد المولى موسى الجبارات لواء سحاب/محافظه العاصمه
رعد سالمه عطٌه ابو منصور

لواء سحاب/محافظه العاصمه

محمود محمد محمود ابوجماعه

لواء سحاب/محافظه العاصمه

موفق علً فرج العجالٌن

لواء سحاب/محافظه العاصمه

بهجت صالح احمد ابراهٌم لواء ماركا/محافظه العاصمه
ثائر جابر محمد سعد

لواء ماركا/محافظه العاصمه

ولٌد عبد الفتاح سالم ابو عواد
مجد امجد حسٌن المجالً

لواء ماركا/محافظه العاصمه

لواء ماركا/محافظه العاصمه

مٌاس محمد عبدهللا المومنً لواء ماركا/محافظه العاصمه
ناٌف محمد سالم الشموط

لواء ماركا/محافظه العاصمه

عمر احمد ابراهٌم الحسن لواء ماركا/محافظه العاصمه
اشرف جمال ظاهر الخطٌب لواء ماركا/محافظه العاصمه
جهاد محمد احمد صرار

لواء ماركا/محافظه العاصمه

عباده محرز احمد الغرٌسً لواء ماركا/محافظه العاصمه
عمار خالد احمد عقل

لواء ماركا/محافظه العاصمه

فراس رباح فرح صباح

لواء ماركا/محافظه العاصمه

مهند احمد عبد هللا شبانه العوبلً

لواء ماركا/محافظه العاصمه

نور الدٌن صالح سلٌمان ابو رمٌله

لواء ماركا/محافظه العاصمه

ٌزن ٌوسف محمد اسماعٌل لواء ماركا/محافظه العاصمه
احمد فاٌز سلٌمان ابو عٌد النتشه

لواء ماركا/محافظه العاصمه

محمد عٌسى موسى محمود بدران

لواء ماركا/محافظه العاصمه

محمد فواز احمد موسى العسود

لواء ماركا/محافظه العاصمه

محمود احمد مصطفى ابو محمود

لواء ماركا/محافظه العاصمه

ٌوسف عدنان ٌوسف المٌناوى

لواء ماركا/محافظه العاصمه

احمد سعود عواد الخرابشه لواء ماركا/محافظه العاصمه
احمد عبد الرازق محمد رباٌعه

لواء ماركا/محافظه العاصمه

امٌن محمد عبد الرحمن موسى

لواء ماركا/محافظه العاصمه

خلٌل ابراهٌم خلٌل القرٌنً لواء ماركا/محافظه العاصمه
داود ٌوسف عٌد المجارحه لواء ماركا/محافظه العاصمه
ركان حسن ٌوسف الكاٌد

لواء ماركا/محافظه العاصمه

سلٌمان نمر عامر الراجودي لواء ماركا/محافظه العاصمه
عامر سمٌر حسن عثمان

لواء ماركا/محافظه العاصمه

عبد هللا محمد خلٌل مقبل

لواء ماركا/محافظه العاصمه

عدٌل ٌوسف سلمان ابو لطٌف
علً رومل مفلح فراج

لواء ماركا/محافظه العاصمه

لواء ماركا/محافظه العاصمه

محمد احمد محمود العناسوه لواء ماركا/محافظه العاصمه
محمد اعلٌان سالم ابوالشٌخ لواء ماركا/محافظه العاصمه
محمد علً عبد العزٌز الروٌلً
احمد رمزى محمد علً

لواء ماركا/محافظه العاصمه

لواء ماركا/محافظه العاصمه

حسام ابراهٌم حسن صالح لواء ماركا/محافظه العاصمه
سلٌمان مدحت سلٌمان زعل لواء ماركا/محافظه العاصمه
عامر عزام رشاد المصري لواء ماركا/محافظه العاصمه
صهٌب عبدهللا شاتً الشرعه

لواء ماركا/محافظه العاصمه

حسن محمد علً حسن خرٌسات

لواء ماركا/محافظه العاصمه

محمود راجح علً القدٌمات لواء ماركا/محافظه العاصمه
عبد الرحمن جمال اسماعٌل دروٌش سعاده
خالد نمر محمد خلٌل

لواء ماركا/محافظه العاصمه

عبد القادر محمد عبد القادر جمعه

لواء ماركا/محافظه العاصمه

هاٌل عوض محسن المسلم لواء الموقر
معاذ الطٌب لفى البصٌص لواء الموقر
طارق احمد مزعل الخلٌف لواء الموقر
حمد نصار سالم ابو سبٌتان لواء الموقر
عمر حماد علً المحارب

لواء ماركا/محافظه العاصمه

لواء الموقر

ضٌاء عبد الرزاق احمد السردى

لواء الموقر

عبد هللا بكر محمود الفسفوس

لواء الموقر

ثائر راجح خلٌل ابو عواد الجٌزه
فراس خلٌل عبد القادر الحمارنه
اورنس بسام عوٌد الفاٌز

مادبا

مادبا

محمد خٌري محمد الدبس مادبا
محمد محمود راجً الرضاونه

مادبا

علً طلب علً ابو العال

ذٌبان

خالد احمد خلف الخوالده

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

رائد محمود حمدان الثبته

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

محمد محمود احمد جبرٌن الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء
اسامه بسام عبد الجلٌل المعاٌطه

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

بهاء الدٌن نادر عارف النداف

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

حسٌن فواز شحاده السرخً الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء
لؤي خلدون فاٌز النداف

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

ابراهٌم عبدالباري عٌد الزواهره
انس فهمً محمد جاد هللا

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

محمد محمد سعٌد ابوالهموم الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء
مؤٌد علٌان سلٌمان العقرباوي

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

بهاء الدٌن فواز محمد عٌال سلمان الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء
حمزه عز الدٌن عباس المدنً

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

محمود ٌوسف حسٌن العنانزه

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

هشام محمد حمد المومنً الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء
تٌسٌر معروف فالح النداف الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء
علً جمٌل عبد اللطٌف العامر

الزرقاء الثانٌه/لواء قصبه الزرقاء

مؤمن راضً احمد عبد الرحمن

الزرقاء الثانٌه/لواء قصبه الزرقاء

احمد جاسر احمد البلوي

الزرقاء الثانٌه/لواء قصبه الزرقاء

مصعب جمال فائق دشون الزرقاء الثانٌه/لواء قصبه الزرقاء
هٌثم عمر احمد الحسبان

الزرقاء الثانٌه/لواء قصبه الزرقاء

اٌمن محمد محمود الرواش الزرقاء الثانٌه/لواء الهاشمٌه

عالء الدٌن اطحٌمر مصطفى الزٌود الزرقاء الثانٌه/لواء الهاشمٌه
محمد وحٌد راجً ابو كرش الزرقاء الثانٌه/لواء الهاشمٌه
احمد زاهر صدقً قاسم

الزرقاء الثانٌه/لواء الهاشمٌه

احمد ابراهٌم محمد القواسمه

الرصٌفه

سالم محمد سالم ابو جلٌدان الرصٌفه
عدي حامد حمد المواجده

الرصٌفه

هانً علً محمد الخالٌله

الرصٌفه

محمد عثمان احمد غٌظان الرصٌفه
اسامه خالد حسٌن الراعوشالسلط
محمود نصر سلٌمان حسن الشونه الجنوبٌه
سالمه نصار سلمان العمارٌن

الشونه الجنوبٌه

عبدالمجٌد خالد عبد المجٌد العجارمه الشونه الجنوبٌه
سامر ابراهٌم علً حدوش الشونه الجنوبٌه
ابراهٌم نزال فالح السوارٌة دٌرعال
عادل محمد عادل النعٌم

دٌرعال

عبدهللا جمال محمد كمال طعان

دٌرعال

صهٌب سعٌد صالح النعٌم دٌرعال
مراد ٌونس محمود الٌاسوري

دٌرعال

محمود دروٌش مصطفى الغفارى

دٌرعال

بكر محمد علً البالونه

دٌرعال

عبد هللا خالد ناٌف هدٌب

عٌن الباشا

مالك احمد عبد ربه علً

عٌن الباشا

محمد زاٌد حسن االعرج

عٌن الباشا

محمد شاكر سلٌمان الدبٌسٌة

عٌن الباشا

اسالم جهاد عبد الفتاح الجنازره

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

علً محمد محمود المشتولً

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

فراس فرٌد ٌوسف القردحجً

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

معروف محمد معروف عساف

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

احمد عبدالكرٌم محمد عماٌره

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

طارق فٌصل حكمت بطاٌنه لواء قصبه اربد/محافظه اربد

ولٌد احمد عبد هللا العزام

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

ابراهٌم عبد الكرٌم صالح معابره

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

اسالم ٌحٌى فاٌز الهزاٌمه لواء قصبه اربد/محافظه اربد
عبد هللا محمد زكرٌا حسن ابو زمٌرو لواء قصبه اربد/محافظه اربد
قاسم محمد محمود سعاده لواء قصبه اربد/محافظه اربد
خالد محمد حسن منصور

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

محمد ابراهٌم محمد التهتمونً
حسام علً احمد ابو زٌد

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

لواء بنً عبٌد/محافظه اربد

قٌس بالل ابراهٌم نصٌرات لواء بنً عبٌد/محافظه اربد
معاذ مصطفى محمد العزام لواء بنً عبٌد/محافظه اربد
هانً منٌر زعل الهنداوي لواء المزار الشمالً/محافظه اربد
زٌاد خالد محمد العمرى

لواء المزار الشمالً/محافظه اربد

محمد عبدالحمٌد احمد الحورانً

لواء المزار الشمالً/محافظه اربد

بشار محمود عوض الشرمان

لواء المزار الشمالً/محافظه اربد

مهند ٌوسف محمد الجوارنه لواء المزار الشمالً/محافظه اربد
احمد فٌصل احمد بنً ٌاسٌن لواء المزار الشمالً/محافظه اربد
عامر محمد جاسر حمد الجراح

لواء المزار الشمالً/محافظه اربد

محمد عبد هللا فزاع الذٌب لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الطٌبه
عبدهللا فٌصل محمد االحمد لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الطٌبه
اشرف بسام سلٌمان براسنه لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الطٌبه
حٌدر محمد مهدى محمد عالونه

لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الطٌبه

مراد مصطفى احمد الهٌاجنه لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الطٌبه
نصٌر احمد عٌسى نمرات لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الطٌبه
حمزه عبد المطلب محمد بنً ٌونس لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الوسطٌه
عبد الرزاق سلٌمان حمدان ودٌان

لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الوسطٌه

غٌث حاتم محسن البشاٌره لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الوسطٌه
سامر عبد الحفٌظ سلٌم الطاهات

لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الوسطٌه

علً احمد صالح عاٌش

لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الوسطٌه

اوس محمد عوض خلف

لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الوسطٌه

احمد شاهر سلٌمان الزعبً لواء الكوره

بسام عدنان سلٌمان دواغره لواء الكوره
حاتم علً محمد العٌسى

لواء الكوره

محمود ٌوسف محمود بنً ٌاسٌن

لواء الكوره

عمر محمد ارشٌد الخشاشنه لواء الكوره
خلدون حسٌن ناصر العنبر بنً كنانه
ضامن عبد المهدي محمد الحوري

بنً كنانه

محمد احمد راشد بسٌونً بنً كنانه
معتصم رشٌد طاٌل جباعته بنً كنانه
امجد تٌسٌر مصطفى الشرٌف

بنً كنانه

سٌف عبد العزٌز علوه سلٌمان

لواء االغوار الشمالٌه

ٌحٌى فتحً ٌحٌى النعمان الرمثا
حاتم خلٌل عٌسى الشبول

الرمثا

مصطفى كمال عبد الكرٌم ابو اللٌمون الرمثا
احمد عبد الغفور فرحان الداود

الرمثا

عماد الدٌن محمد سالم ذٌابات

الرمثا

محمد بسام سلٌم قطٌش

الرمثا

محمد فاٌز عبد هللا الزعبً الرمثا
محمد ٌوسف علً الزعبً الرمثا
محمد خلف ابراهٌم السرٌحٌن

الرمثا

محمد عبد المهدي ضٌف هللا الحناوي الرمثا
مراد محمد خالد ابو راجوح الرمثا
عالء محمد علً جاد هللا قواسمه

الرمثا

عمر ٌوسف محمد عبد القادر

جرش

ابراهٌم احمد عٌسى المصالحه

جرش

مالك ذوقان حسٌن العمر

جرش

زٌاد احمد فالح الخزاعله

جرش

عاٌد خلف عاٌد الشرفات

جرش

عدنان علً طه شطناوى

جرش

علً محمد احمد الٌوسف

جرش

قاسم محمد احمد النواصره جرش

لٌث محمد حسٌن الزرٌقات جرش
محمد عطا هللا نهار عجاج جرش
مالك عبد الكرٌم طالع الزعبً

جرش

بدر عبد النبً علً الحراحشه

جرش

خلٌل احمد خلٌل عضٌبات جرش
عبد الرحمن محمد حسن نصار

جرش

عبد هللا ابراهٌم جمٌل ابو غزله

جرش

عبد الهادي علً محمد الشبلً

جرش

محمد قاسم محمد القٌسً

جرش

هٌثم علً محمد الزبون

جرش

عمر محمد طالل العرود

عجلون

قصً جمال شحادة المومنً عجلون
محمد محمود عواد غراٌبه عجلون
حمزه احمد حسٌن بنً اسماعٌل

عجلون

قصً عقله محمد البطوش عجلون
صدام عبد المعطً عارف العلٌوه

عجلون

ٌوسف محمد ٌوسف الزغول

عجلون

احمد احمد محمد طوالبه

عجلون

علً احمد فرج المومنً

عجلون

عمار نواف محمد الزبون

المفرق

كرم ابراهٌم محمود الخزاعله

المفرق

احمد مصلح عواد الهبارنه المفرق
ٌوسف عبد هللا عوض الشدٌفات
مراد محمد علً الخوالده

المفرق

محمد عمر حامد عباس

المفرق

المفرق

مصعب محمد مسلم الخوالده البادٌه الشمالٌه الشرقٌه
محمد خمٌس عوض الحصان

لواء البادٌه الشمالٌه الغربٌه

محمد اسمٌر دخٌل المشاقبه لواء البادٌه الشمالٌه الغربٌه
صاٌل محسن فالح الدهامشه

الكرك/لواء قصبه الكرك

محمد علٌان محمد البنوي الكرك/لواء قصبه الكرك

محمود نصري مدهللا المحادٌن

الكرك/لواء قصبه الكرك

رائد محمد خلٌل البستنجً الكرك/لواء قصبه الكرك
عبد هللا عبد العزٌز عبد هللا الجعافره الكرك/لواء قصبه الكرك
سلٌمان هشام احمد ابو غرٌبه

الكرك/لواء قصبه الكرك

خالد موسى مسلم العزازمه الكرك/لواء قصبه الكرك
عمر محمد عبد الحافظ الطراونه

الكرك/لواء قصبه الكرك

عمر خلف مبارك الرواشدة الكرك/لواء القطرانه
محمد وحٌد محمد الرواشده القصر/لواء القصر
عاهد احمد ابراهٌم اللٌمون القصر/لواء فقوع
فاضل خلٌل فاضل النواٌسه لواء المزار الجنوبً
مصعب منصور اكرٌم المواجده

لواء المزار الجنوبً

عبد هللا خالد فتحً ابو نواس

لواء المزار الجنوبً

مؤمن مسلم محمد القضاه لواء المزار الجنوبً/بادٌه جنوبٌه
عبدالكرٌم داود عبد الكرٌم العشوش االغوار الجنوبٌه
عارف موسى عوده العوداتاالغوار الجنوبٌه
عمر موسى عواد العصٌات االغوار الجنوبٌه
محمد سلٌم مسلم الهوٌمل االغوار الجنوبٌه
حسٌن علً سالمه الشماسات

الطفٌله/لواء قصبه الطفٌله

ابراهٌم سلٌمان مدروش الطباشات

الطفٌله/لواء قصبه الطفٌله

احمد سالم سالم المحاسنه الطفٌله/لواء قصبه الطفٌله
جوهر عبد المجٌد هالل السوالقه

الطفٌله/لواء قصبه الطفٌله

محمد عبد الرازق احمد المفلح

الطفٌله/لواء قصبه الطفٌله

احمد محمد عبدهللا الهزاٌمة الطفٌله/لواء قصبه الطفٌله
زٌد موفق شحادة شكور

الطفٌله/لواء قصبه الطفٌله

قصً ساهر اسماعٌل المعاٌطه
محمد ٌحٌى علً الذٌابات

الطفٌله/لواء قصبه الطفٌله

الطفٌله/لواء قصبه الطفٌله

هاشم تٌسٌر حمد الوحوش الطفٌله/لواء الحسا
اسامه محمد علً المومنً الطفٌله/لواء الحسا
حمزه محمد علً عساسله بصٌرا
خلدون محمد عبدالرحمن البحراوي بصٌرا

عبدهللا عمر محمد القرعان بصٌرا
فادي جمٌل صالح السلطً بصٌرا
ٌوسف سلمان دخل هللا القعٌر

بصٌرا

عثمان علً عثمان الربٌحات

بصٌرا

حمزه علً محمود العٌاٌده معان/لواء قصبه معان
زٌد شفٌق زعل القوٌدر

معان/لواء قصبه معان

عبدهللا عٌسى عبدهللا الصغٌر

معان/لواء قصبه معان

عدي عبد علً الطراونه

معان/لواء قصبه معان

محمد زٌاد علً الطراونه

معان/لواء قصبه معان

محمود حامد محمد الطراونه معان/لواء قصبه معان
عمر سلمً اشتٌوى العزازمه

معان/لواء قصبه معان

وسٌم قاسم خلف المعانً

معان/لواء قصبه معان

احمد فضٌل مشرف فرخ

معان/لواء قصبه معان

اسامه عادل محمود عبد النبً

معان/لواء قصبه معان

صدام رٌاض علً عنانزه

معان/لواء قصبه معان

قاسم خالد احمد الحسبان

معان/لواء قصبه معان

محمد اسعد فاٌز اسعد ابو ارمٌلة

معان/لواء قصبه معان

محمد جمٌل منصور مغاٌره معان/لواء قصبه معان
مراد عاطف فوزي الجراح معان/لواء قصبه معان
فاٌز ناصر سلٌم ابو الخٌل معان/لواء قصبه معان
محمد عبدهللا عقله النعٌمات البادٌه الجنوبٌه/قصبه معان
احمد محمد تمٌم اعقٌالن

معان/لواء قصبه معان

محمد خالد عٌسى جرادات معان/لواء قصبه معان
ٌاسٌن عبدالمهدي بركات الشواوره البادٌه الجنوبٌه/قصبه معان
عالء الدٌن عمر ٌوسف الشطناوي

البادٌه الجنوبٌه/قصبه معان

محمد باجس محمد مسترٌحً

البادٌه الجنوبٌه/قصبه معان

بشار فالح احمد الفراٌه

البادٌه الجنوبٌه/قصبه معان

مجد ماهر خلٌل النواٌسه

البادٌه الجنوبٌه/قصبه معان

هاشم محمد خلف القضاه

البادٌه الجنوبٌه/قصبه معان

محمد احمد محمود مقابلة البادٌه الجنوبٌه/لواء الحسٌنٌه

معاذ عبد هللا سلٌمان الحسنات
نذٌر خالد عبد هللا غراٌبه

البتراء/لواء البتراء

البتراء/لواء البتراء

ٌزٌد ابراهٌم محمود مهٌدات البتراء/لواء البتراء
خلٌل ٌمانً صالح خلٌل المرابحه

البتراء/لواء البتراء

غٌث صاٌل جحٌش المساعٌد

البتراء/لواء البتراء

ادم احمد رجاء النصرات

البتراء/لواء البتراء

عبدالرحمن عبدهللا سلٌمان الطراونة البتراء/لواء بادٌه البتراء
مجدي فالح محمد الشقٌرات الشوبك/لواء الشوبك
فالح احمد فالح الطراونه

الشوبك/لواء الشوبك

سوٌلم محمد سلٌم السعٌدٌٌن

الشوبك/لواء الشوبك

عبد هللا عوده سالم العزازمه الشوبك/لواء الشوبك
عبدهللا صالح محمود الحسنات

الشوبك/لواء الشوبك

قتٌبه احمد محمد الحسنات

الشوبك/لواء الشوبك

عبد هللا امٌن فٌاض عوده لواء بادٌه العقبه/محافظه العقبه
حمزه خلٌل احمد نوفل

لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه

محمد جمال احمد بكر

لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه

مؤمن نمر عبد القادر شاهٌن

لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه

مؤمن صالح محمد جعابو

لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه

عمر عطا سلٌمان هادٌه

لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه

سعٌد محمد اٌمن محمد نعٌم المحتسبلواء قصبه عمان/محافظه العاصمه
احمد كمال خلٌل الكتوت

لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه

عبد المطلب بهجت عبد المطلب الرعود

لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه

حسٌن محمد حسٌن جاد هللا لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه
عالء كمال كامل سماره

لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه

جبرٌل حامد محمود ابو زٌد لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه
احمد نظمً احمد الولوٌل

لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه

اٌوب محمد شحاده اللوزي لواء الجامعه/محافظه العاصمه
ابراهٌم عمر مشهور عفانه لواء الجامعه/محافظه العاصمه
عماد الدٌن احمد محمد الزرقان

لواء الجامعه/محافظه العاصمه

احمد ٌونس عبد السالم سواحره

لواء الجامعه/محافظه العاصمه

عاصم رفٌق موسى عواوده لواء الجامعه/محافظه العاصمه
فارس حسن محمد ملكاوي لواء الجامعه/محافظه العاصمه
احمد محمد احمد مصاروه لواء الجامعه/محافظه العاصمه
احمد زامل عطا السلٌحات لواء وادي السٌر/محافظه العاصمه
مصعب شحاده علً الذوٌب لواء وادي السٌر/محافظه العاصمه
ٌنال مازن خالد الشٌبً

لواء ناعور/محافظه العاصمه

صدام عبد المعطً جمٌل الشوفٌٌن

لواء ناعور/محافظه العاصمه

هٌثم موسى جمٌل اسماعٌل لواء ناعور/محافظه العاصمه
ٌوسف مصطفى عٌسى ابو الضباع

لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه

ماجد محمد خضر الشاوٌش لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه
مهند عدنان عبد الجلٌل ابو رمان

لواء القوٌسمه/محافظه العاصمه

رامً سلٌم عمر عمر

لواء سحاب/محافظه العاصمه

ولٌد خالد رشدي الشولً

لواء سحاب/محافظه العاصمه

محمد زٌاد عبد السالم الخٌاط

لواء سحاب/محافظه العاصمه

مامون محمد جمعه خضر عبد الحفٌظ لواء ماركا/محافظه العاصمه
حسام ناٌف حسٌن الحدٌد

لواء ماركا/محافظه العاصمه

عٌسى فواز احمد القزعه

لواء ماركا/محافظه العاصمه

ماهر داود محمد عبد الرحٌم لواء ماركا/محافظه العاصمه
عبدالحمٌد شكري عبد الحمٌد عبد الرحمن

لواء ماركا/محافظه العاصمه

ٌزن جمال جمٌل العبد الالت لواء ماركا/محافظه العاصمه
حازم عماد اسماعٌل الكتوت لواء ماركا/محافظه العاصمه
محمد عمر مصطفى ابو احمد

لواء ماركا/محافظه العاصمه

اسامه ٌاسر فتحً شحاده لواء ماركا/محافظه العاصمه
مصعب ٌاسٌن عبد المجٌد العبدالت

لواء ماركا/محافظه العاصمه

سامً محمد هشام عبد الشكور احرٌز لواء ماركا/محافظه العاصمه
ولٌد شعبان عبد هللا قوٌدر لواء ماركا/محافظه العاصمه
عمر شحاده حسٌن الغرٌسً لواء ماركا/محافظه العاصمه
زكرٌا خالد حسٌن ٌونس

لواء ماركا/محافظه العاصمه

رافت محمد حمد ابو سٌف لواء ماركا/محافظه العاصمه
زٌد احمد منصور ابو ٌحٌى لواء ماركا/محافظه العاصمه

انس ناجً محمد ناجً

لواء ماركا/محافظه العاصمه

خلٌل ٌعقوب محمد هندي

لواء ماركا/محافظه العاصمه

وجدى علً نعمان الشاعر لواء ماركا/محافظه العاصمه
ابراهٌم عوض حسنً العوضً

لواء ماركا/محافظه العاصمه

محمد محمود عبد القادر النسعه

لواء ماركا/محافظه العاصمه

خٌري شاهر خٌري تلحمً لواء ماركا/محافظه العاصمه
عبد هللا خلٌل محمود جرار لواء ماركا/محافظه العاصمه
محمد ٌحٌى محمد كعوش

لواء ماركا/محافظه العاصمه

عبد هللا ابراهٌم حسن ابو امحٌمٌد

لواء ماركا/محافظه العاصمه

اٌهاب احمد مصطفى حمزه لواء ماركا/محافظه العاصمه
محمد سلطان مصطفى الهدمً

لواء ماركا/محافظه العاصمه

سلطان سالم راضً الدهام لواء الموقر
اوس خالد سلٌمان الجبور لواء الموقر
محمد خلف عطٌه الشخانبه مادبا
خالد صاٌل سلٌمان ابو ارقٌق

مادبا

منذر جالل سالمه السلٌمات مادبا
احمد حسنً سعٌد ٌوسف

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

حمزه نزٌه فؤاد منصور

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

حسٌن جمال عبد الرؤوف ابوهواس الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء
مجد جالل سوٌلم الخوالده الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء
محمد سلٌمان صالح ضمٌرى

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

محمد عبد الحافظ مصطفى الجٌاوي الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء
محمود انور محمود عبد العزٌز

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

عالء الدٌن محمد ابراهٌم ربٌع

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

مالك حسن سلٌم محمد

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

محمد سامً خالد محمد

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

محمد محمود عبدهللا الزواهره

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

محمد عوده محمود ابو صعٌلٌك

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

اسامه منذر اسماعٌل ابو محفوظ

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

ابراهٌم خلٌل ابراهٌم عكاشه الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

ثائر احمد محمد الحاج

الزرقاء الثانٌه/لواء قصبه الزرقاء

حذٌفه محمد محمود المومنً

الزرقاء الثانٌه/لواء قصبه الزرقاء

محمد جمال هدٌب حسن

الزرقاء الثانٌه/لواء قصبه الزرقاء

عادل زٌد محمد خضر

الزرقاء الثانٌه/لواء قصبه الزرقاء

عدي محمد محمود السعدي الزرقاء الثانٌه/لواء قصبه الزرقاء
خالد ناٌف احمد الزواهره

الزرقاء الثانٌه/لواء قصبه الزرقاء

عدي ناصر عبد هللا كفاٌه

الزرقاء الثانٌه/لواء قصبه الزرقاء

عمر محمد محمود الخطٌب الزرقاء الثانٌه/لواء قصبه الزرقاء
محمود خلٌف سلمان العموش

الزرقاء الثانٌه/لواء الهاشمٌه

ٌوسف عدنان عبد الحمٌد ارسالن

الزرقاء الثانٌه/لواء الهاشمٌه

خالد عوٌد وقعان الشخوت الزرقاء الثانٌه/بادٌه وسطى
طالل عبد هللا هذال الجندٌل الزرقاء الثانٌه/بادٌه وسطى
محمد حسن علً الدعجه

الرصٌفه

عباده عمر احمد الدٌخ

الرصٌفه

انس احمد عبد الكرٌم حمدان

الرصٌفه

عاطف عبد اللطٌف حافظ ابو حجله الرصٌفه
احمد علً موسى صوالح

الرصٌفه

حسٌن محمود حسٌن الزهٌري
مهند احمد محمد القٌسً

الرصٌفه

الرصٌفه

بشار محمد صبٌح الرشاٌده السلط
حمزه صباح عبد هللا البشٌش

الشونه الجنوبٌه

مراد عارف حسن البشٌش الشونه الجنوبٌه
مصعب ناٌف عبد هللا البشٌش
سالم عٌد سلٌمان الغرٌب

الشونه الجنوبٌه

الشونه الجنوبٌه

عبدهللا سالمه سالم الغرٌب الشونه الجنوبٌه
عمر حسن سالمه ابو كبرٌت

دٌرعال

عبد الرحمن جمال خالد عقل عٌن الباشا
عبد الرحمن اسامه محمد عثمان

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

احمد حسٌن احمد الدوالت لواء قصبه اربد/محافظه اربد
احمد علً عوٌد شانً

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

هالل زٌدان جمٌل هالل

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

محمد احمد محمد البدارنه لواء قصبه اربد/محافظه اربد
شادي سلٌم حموده تٌم

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

محمد منٌر عبد الفتاح الناصر

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

احمد جاسر محمد العطٌوي لواء قصبه اربد/محافظه اربد
امجد عبد الفتاح محمد القواسمً

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

محمد حسونه بدٌوى طاهات لواء قصبه اربد/محافظه اربد
حسن عبد الرحمن محمد عودات

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

محمود نمر ٌوسف القٌسً لواء قصبه اربد/محافظه اربد
بهاء الدٌن محمد صالح السالم

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

سامح شاهر محمد جوارنه لواء قصبه اربد/محافظه اربد
قصً احمد حسن االشقر

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

هانً حمد احمد الرباٌعه

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

معاذ محً الدٌن عمر عامر لواء قصبه اربد/محافظه اربد
رامً نزٌه محمد العزام

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

محمد نبٌل احمد شتات

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

احمد عبد الحمٌد زعل الكوفحً

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

ماهر انطون اسبٌر الترزى لواء بنً عبٌد/محافظه اربد
خالد بسام محمد طلفاح

لواء بنً عبٌد/محافظه اربد

فارس اكرم سلٌمان بنً ملحم

لواء بنً عبٌد/محافظه اربد

صهٌب محمد احمد العمري لواء المزار الشمالً/محافظه اربد
محمد ٌحٌى علً العمري

لواء المزار الشمالً/محافظه اربد

معتز حمزه علً العمرى

لواء المزار الشمالً/محافظه اربد

حمزه سمٌح عمر الشرمان لواء المزار الشمالً/محافظه اربد
امٌن محمد تركً عراٌضه لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الطٌبه
اسٌد محمد خٌر فٌصل العزام

لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الطٌبه

محمد عدنان علً هٌاجنه لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الطٌبه
احمد محمد قاسم العرود

لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الوسطٌه

محمد ابراهٌم احمد العزام لواءي الطٌبه والوسطٌه/محافظه اربد/الوسطٌه
محمد عبد المجٌد صالح زٌوت

لواء الكوره

محمد ٌوسف فارس عطروز لواء الكوره
عبد هللا محمد علً ربابعه لواء الكوره
ضاري محمد جاسر حسن رواشده

لواء الكوره

نورالدٌن علً فالح بنً عٌسى

لواء الكوره

احمد عرٌف محمد عبٌدات بنً كنانه
ادٌب شفٌق فوزي السمكً لواء االغوار الشمالٌه
ثامر محمود عبد القادر ادرٌس

لواء االغوار الشمالٌه

معاذ ٌوسف علً بخٌت

لواء االغوار الشمالٌه

زٌد خالد محمد عماٌره

لواء االغوار الشمالٌه

أسامه حسٌن علً العلً

الرمثا

اسالم احمد محمد الطوٌط

الرمثا

محمد ٌوسف احمد العفافشه جرش
علً رضا عبدالرحمن الرجا جرش
محمد ضٌف هللا احمد محاسنه

جرش

خالد نواف ٌوسف البرٌثع جرش
محمد حسٌن مصطفى الربابعه

عجلون

محمد اسماعٌل ابراهٌم عنانزه

عجلون/لواء كفرنجه

طارق دخل هللا عقٌل المشاقبه

المفرق

المعتصم باهلل عماد خلٌل ابو عٌشه المفرق
اسامه توفٌق فضً الخزاعله

المفرق

محمد توفٌق صٌاح العظامات

البادٌه الشمالٌه الشرقٌه

عبدالحكٌم حسن زعل المساعٌد

البادٌه الشمالٌه الشرقٌه

احمد جمعه مٌالن الشرفات البادٌه الشمالٌه الشرقٌه
عبد الكرٌم رجاهللا زعٌوط الشرفات البادٌه الشمالٌه الشرقٌه
ٌزن عبدهللا طحبوش ابوالحمص

البادٌه الشمالٌه الشرقٌه

وائل فهد سلٌمان العظامات البادٌه الشمالٌه الشرقٌه
صدام حمٌدي عوده المساعٌد
سعد عوٌد طرودي هالل

البادٌه الشمالٌه الشرقٌه

البادٌه الشمالٌه الشرقٌه

بشار علً عبدهللا بنً خالد البادٌه الشمالٌه الشرقٌه
ضٌف هللا عواد خلٌف السرحان

لواء البادٌه الشمالٌه الغربٌه

طارق ناٌف محمد الشرعه لواء البادٌه الشمالٌه الغربٌه
عبدالحكٌم ناٌف محمد الشرعه

لواء البادٌه الشمالٌه الغربٌه

فادي خالد غشام الصقٌرات لواء البادٌه الشمالٌه الغربٌه
احمد بكر محمد معالً

لواء البادٌه الشمالٌه الغربٌه

نور سلٌمان عواد الشرعه لواء البادٌه الشمالٌه الغربٌه
مصعب ٌاسر سالم المطارنه منطقه الكرك/لواء عً
ضٌاء جمال سالمه القراله منطقه الكرك/لواء عً
عمار ماهر مصطفى الشواهٌن

القصر/لواء القصر

عبدهللا محمد عبد هللا الجرادات

القصر/لواء القصر

رامً عبدهللا ٌاسٌن الشماٌله

االغوار الجنوبٌه

عبدهللا ابراهٌم محمد الدغٌمات

االغوار الجنوبٌه

خالد جمال عوض حجازي االغوار الجنوبٌه
نزار احمد عبدالنور حمادنه االغوار الجنوبٌه
محمد خالد حمد المحٌسن

الطفٌله/لواء قصبه الطفٌله

اٌمن محمد عبد الرحٌم عٌال سلمان بصٌرا
محمد عدنان عبد الحمٌد الخطٌب
عمر احمد فناطل الحجاٌا

معان

البادٌه الجنوبٌه

ثائر محمد عبد العزٌز المراحله

الشوبك/لواء الشوبك

مؤمن محمد طه الطوره

الشوبك/لواء الشوبك

نبٌل نصر موسى سعٌد

لواء قصبه العقبه/محافظه العقبه

حسام هزاع فالح الحجاٌا

الزرقاء االولى/لواء قصبه الزرقاء

