
 الجيش العربي   –شهداء القوات المسلحة األردنية 
 م2020 –م 1938

 

 م 1938شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت
 1938/08/10 حدود سوريا  الفرسان قباده منطقة عجلون  البلقاء مفلح  حسن  الدباس جندي  1920 1

 

 م 1941شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1941/06/27 الحركات الحربيه في سوريا  قسم احتياط الباديه عمان  احمد  مفلح  السحيم  بني صخر  مدني 0 1
 

 م 1948شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1948/04/08 فلسطين  1الكتيبة /  عمان  عطا  عقلة  علي  الخضير  جندي  16151  1

 1948/04/09 فلسطين  11س م /  اربد أحمد  طالل  حمد  البسوس  جندي  14727  2

 1948/04/09 فلسطين  11س م /  اربد ابراهيم  سليم  أحمد  ابوالجزر جندي  51764  3

 1948/04/11 فلسطين  11س م /  عمان  فرج  عوده هللا  محمد  الزيود جندي  17050  4

 1948/04/12 فلسطين  سرية النقليات  اربد ناجي  مفضي  عيسى  ابوالليل جندي  10486  5

 1948/04/12 فلسطين  8س م /  الطفيلة  سالم  عناد  المناعين  الحجاياعناد    جندي  17377  6

 1948/04/18 فلسطين  1الكتيبة /  اربد محمد  عقلة  محمد  عبدالغني  الربابعة مالزم اول  296  7

 1948/04/18 القدس 3كتيبة االميرة بسمة /  عمان  عيد  أدليم  خلف  البالعيس  مالزم اول  354  8

 1948/04/18 فلسطين  1الكتيبة /  مأدبا  مصطفى  عبدالرحمن  محمد  البنادرة  جندي  15284  9

 1948/04/18 فلسطين  8كتيبة /  شمر   حبيب  راشد  الشمري  السنجارة  جندي  15369  10

 1948/04/18 فلسطين  2الكتيبة /  الحجاز معال  محارب  رشيد  بني سالم  جندي  17528  11

 1948/04/20 فلسطين  2سرية االمن /  الزرقاء  القاضييوسف  ابراهيم   رقيب اول  2294  12

 1948/04/28 فلسطين  4الكتيبة /  البلقاء عايد  سالم  مفضي  العمايرة جندي  11349  13

 1948/04/28 فلسطين  4الكتيبة /  اربد حسن  قويدر  أحمد  البطاينة جندي  11705  14

 1948/04/28 فلسطين  12س م /  معان مزلوه  عقال  حامد  البرغش  جندي اول  15146  15

 1948/04/28 فلسطين  4الكتيبة /  الكرك خليل  سليم  شتيوي  الضمور  جندي اول  18559  16

 1948/04/29 فلسطين  1الكتيبة /  معان سالم  عودة  رشيد  الجازي  جندي  6979  17

 1948/05/02 فلسطين  3الكتيبة /  العراق  عويد  منصور  أبو صيدة  العصير  عريف  5522  18

 1948/05/02 فلسطين  9س م /  مأدبا  خلف  عيسى  معجل  الشهوان  جندي  18060  19

 1948/05/03 فلسطين  6ر س م /  اربد يوسف  محمود  هاني  االشامعة  جندي  5702  20

 1948/05/04 فلسطين  1الكتيبة /  عمان  محمد  حسن  عبدالوالي  بني حسن  جندي اول  5683  21

 1948/05/04 فلسطين  12س م /  اربد الجهامنةسالم  محمد  سرور   جندي  9991  22

 1948/05/05 فلسطين  1الكتيبة /  معان حامد  عقلة  مهاوش  الذيابات  جندي  8655  23

 1948/05/11 فلسطين  11س م /  عمان  محمد  عبدهللا  صالح  أبو عاصي رقيب 2364  24

 1948/ 05/ 12 فلسطين  5س م/  معان حسين عبد حمد الشعيبات جندي  9021  25

 1948/05/12 فلسطين  9سرية المشاة /  الشوبك  حسين  عبد  حميد  الشعيبات جندي اول  9051  26

 1948/05/13 فلسطين  1الكتيبة /  المفرق  مبارك  عبدهللا  الزومان  السردية  رقيب 5009  27



 1948/05/13 فلسطين  1س م /  معان مثنى  مصلح  حسين  اليماني رقيب 7847  28

 1948/05/13 فلسطين  سرية االمن االولى  اربد عبدة  سالم  أحمد  العطاطرة  جندي اول  10508  29

 1948/05/13 كفرعصيون  1س م /  عمان  خلف  عبدالعزيز  مطلق  الوريكات جندي اول  13997  30

 1948/05/13 فلسطين  1س م /  اربد سليمان  عبدهللا  المعايطة  جندي  14537  31

 1948/05/13 فلسطين  1الكتيبة /  مأدبا  سليمان  خالد  العقيدانعواد  حسين    جندي  15341  32

 1948/05/13 كفرعصيون  1س م /  اربد محمد  علي  عبدالرحيم  التميمية جندي  16607  33

 1948/05/13 فلسطين  سرية االمن االولى  اربد أحمد  عسود  محمد  الغول  جندي اول  16652  34

 1948/05/13 فلسطين  1س م /  الكرك األغواتحامد  عبده  حسين   جندي  50114  35

 1948/05/13 فلسطين  12س م /  المفرق  يوسف  خيرو  شنوان  الشديفات جندي اول  50433  36

 1948/05/13 فلسطين  12س م /  الكرك عبد الحافظ  عودة  علي  البصراويه  جندي  51547  37

 1948/05/14 القدس 3الكتيبة /  معان عطاهللا  صالح  سليمان  الحويطات جندي  51063  38

 1948/05/15 فلسطين  3الكتيبة /  الحجاز عبدهللا  سعود  محمد  عبدة  قحطان  جندي  13885  39

 1948/05/15 القدس 3الكتيبة /  الكرك سالم  سلمان  سالم  بني عطية  جندي  17110  40

 1948/05/15 القدس 3الكتيبة /  عمان  علي  رتعان  مريوح  بني صخر  جندي  50003  41

 1948/05/16 فلسطين  المدفعية  الكرك محمد  فالح  سالم  الطراونــة  جندي  18263  42

 1948/05/18 فلسطين  9س م /  عجلون  محمود  أحمد  محمود  المومني جندي  13703  43

 1948/05/18 فلسطين  1س م /  الكرك ياسين  سمرين  عوض  السبوع  جندي  17215  44

 1948/05/18 القدس 1س م /  الكرك الحفيظ  عبد النبي  العساسفة عبد  جندي  18107  45

 1948/05/19 فلسطين  6الكتيبة /  جمايزه/فلسطين  نواف  علي  بيت أيوب جندي  8593  46

 1948/05/19 فلسطين  1الكتيبة /  البادية الشمالية  عبيد  أحمد  البرجس  العقيدات  جندي  12158  47

 1948/05/19 فلسطين  1س م /  عجلون  الزغول سليمان  يوسف  حسين   جندي  14202  48

 1948/05/19 القدس 1الكتيبة /  البادية الشمالية  محمد  حسين  علي  أبو كمال  العقيدات جندي  15158  49

 1948/05/19 فلسطين  7س م /  الكرك عواد  خليف  عبد  الجعافرة جندي  50139  50

 1948/05/19 فلسطين  10/ س م  مأدبا  علي  مقبل  محمد  البريزات جندي  50235  51

 1948/05/19 فلسطين  1الكتيبة /  معان سالم  سليمان  سالمة  الرشايدة جندي  50535  52

 1948/05/20 فلسطين  مركز التدريب السعودية نواف  خلف  محمد  الملحم  جندي  4874  53

 1948/05/20 فلسطين  1س م /  اربد محمد  نهار  مفلح  العبيدات  عريف  5387  54

 1948/05/20 فلسطين  1س م /  عمان  أسعد  سليم  مصطفى  ابزاخ  جندي  5554  55

 1948/05/20 فلسطين  المدفعية  الطفيلة  جميل  خليل  سليمان  ولد سلمان  جندي  5676  56

 1948/05/20 فلسطين  الالسلكي البلقاء عبد اللطيف  عبد  المهدي  عربيات جندي  7463  57

 1948/05/20 فلسطين  المدفعية  الكرك الهلسة جريس  عيسى  جريس   جندي  10706  58

 1948/05/20 فلسطين  المدفعية  معان لويفي  حمد  قاسم  كريشان  جندي  12139  59

 1948/05/20 فلسطين  1س م /  اربد رشيد  بركات  رشيد  الحجازات  جندي  13820  60

 1948/05/20 فلسطين  1س م /  الكرك سالمة  سليم  إبراهيم  المصاروة جندي  13849  61

 1948/05/20 فلسطين  5س م /  جرش  سلطي  سالمة  نمر  البطارنة  جندي  14197  62

 1948/05/20 فلسطين  1س م /  جرش  أحمد  عمر  حسن  العياصرة جندي  16528  63

 1948/05/20 فلسطين  8س م /  المفرق  عبدهللا  سلطان  عودة  بني خالد  جندي  17272  64

 1948/05/20 فلسطين  2س م  المفرق  السرحان جظاض  عيد  عمر   جندي  17307  65

 1948/05/20 فلسطين  6س م /  معان حمدان  نهار  أحمد  بني صخر  جندي  18621  66

 1948/05/20 فلسطين  1س م /  الكرك محمد  فالح  محمد  الصرايرة جندي  50089  67

 1948/05/20 فلسطين  1الكتيبة /  المفرق  محمد  مفلح  سلمان  الجبور  جندي  50835  68

 1948/05/20 فلسطين  5س م /  اربد عليان  سليمان  الخطيب  العدوان جندي  51409  69

 1948/05/21 فلسطين  8س م /  معان سلطان  عتيق  العودات  الحويطات رقيب 1036  70

 1948/05/21 فلسطين  2الكتيبة /  الحجاز صالح  غبين  عيد  المصاليخ  جندي  9441  71

 1948/05/21 فلسطين  1س م /  اربد أحمد  صالح  الشنوب محمد   جندي  13871  72



 1948/05/21 فلسطين  1س م /  الكرك حنا  خليل  سالمة  جندي  16643  73

 1948/05/21 فلسطين  1س م /  جرش  جوهر  خليف  جوهر  الحراحشة  جندي  51512  74

 1948/05/22 فلسطين  5كتيبة االمير طالل /  اربد محمد  نجيب  بركات  السليم  النصير مالزم  367  75

 1948/05/22 القدس 2الكتيبة /  معان شجاع  صبيح  عبداللة  الحويطات  جندي  5042  76

 1948/05/22 القدس 3الكتيبة /  المفرق  حسين  علي  عياش  العظامات  عريف  5711  77

 1948/05/22 فلسطين  3الكتيبة /  مأدبا  سند  ناصر  سليمان  الهقيش رقيب 5873  78

 1948/05/22 فلسطين  11ك م /  معان محمد  إبراهيم  حسن  البدور  عريف  7367  79

 1948/05/22 القدس 3الكتيبة /  شمر   عبدهللا  عماش  حجاب  جندي اول  13519  80

 1948/05/22 فلسطين  6الكتيبة /  الحجاز   علي  رابع  احمد  العامري  جندي  13565  81

 1948/05/22 فلسطين  1الكتيبة /  الحجاز سعدون  سليمان  سردي  القواسم جندي  14148  82

 1948/05/22 فلسطين  المدفعية  مأدبا  مشافق  عطية  مطلق  الحيصة  جندي  17003  83

 1948/05/22 فلسطين  6س م /  الكرك حماد  عبدالمهدي  مرعي  الرواشدة جندي اول  17031  84

 1948/05/22 فلسطين  3الكتيبة /  عمان  مضفي  نهار  مرزوق  الجبور  جندي  17250  85

 1948/05/22 فلسطين  8س م /  المفرق  نداء  مزيد  حسن  الحمدان  السرحان  جندي  17310  86

 1948/05/22 فلسطين  11س م /  الكرك محمد  عطية  خليل  الصرايرة  جندي  51493  87

 1948/05/23 فلسطين  3الكتيبة /  المفرق  فواز  صالح  ارشيد  رشيد  جندي  2311  88

 1948/05/23 فلسطين  4الكتيبة /  عمان  قاسم  المحارمة أحمد   جندي  15998  89

 1948/05/24 القدس 3الكتيبة /  الحجاز   مفضي  سليمان  محمد  المراونة  جندي  5117  90

 1948/05/24 القدس 3الكتيبة /  العراق  صفق  زعل  صقر  السردية  جندي اول  5793  91

 1948/05/24 فلسطين  2الكتيبة /  نجد   محمد  علي  عون  الرولة  جندي  12284  92

 1948/05/24 القدس 2الكتيبة /  اربد حمدان  ياسين  الطوالبة جندي  12999  93

 1948/05/24 فلسطين  3الكتيبة /  الحجاز   احمد  محمد  مصلح  العامري  جندي  13653  94

 1948/05/24 فلسطين  3الكتيبة /  اربد رحيل  فهد  حلبي  الحلقة  الفواعرة جندي  13884  95

 1948/05/24 القدس 3الكتيبة /  سمغ/فلسطين  عبد الغني  مطلق جندي  14468  96

 1948/05/25 القدس 2الكتيبة /  المفرق  باير  ثلج  صبرة  الشرفات  جندي اول  9119  97

 1948/05/25 فلسطين  3الكتيبة /  عجلون  محمد  سليم  يوسف  المومني عريف  10057  98

 1948/05/25 فلسطين  4كتيبة الهندسة /  عجلون  المومنيشبلي  علي  عبدالرحمن   جندي اول  10343  99

 1948/05/25 فلسطين  الفئة الهندسية عجلون  محمود  مفضي  أحمد  المومني جندي  10598  100

 1948/05/25 فلسطين  4الكتيبة /  القدس صبحي  إبراهيم  ذياب  الربابعة جندي  10847  101

 1948/05/25 فلسطين  7كتيبة /  معان عبدهللا  زعل  فارس  الحويطات جندي  17331  102

 1948/05/25 فلسطين  6س م /  الكرك دخيل هللا  كريم  خليل  المجالي جندي  17496  103

 1948/05/25 فلسطين  1س م /  اربد قاسم  محمد  المطلق  الخاليلة  جندي  50410  104

 1948/05/26 فلسطين  1الكتيبة /  شمر   محسن  مطلق  علي  الرولة رقيب 2078  105

 1948/05/26 فلسطين  1الكتيبة /  معان مذلول  سليمان  راعي  الحويطات جندي  4014  106

 1948/05/26 فلسطين  1الكتيبة /  عمان  عقلة  خلف  فرج  عبيد  األشراف  رقيب 4672  107

 1948/05/26 فلسطين  1الكتيبة /  شمر   فهد  قماز  مجلي  الكوزة  جندي اول  5757  108

 1948/05/26 فلسطين  1الكتيبة /  المفرق  بني خالدسالمة  عبيد  جفان   جندي  11971  109

 1948/05/26 فلسطين  11س م /  اربد ياسين  يوسف  ياسين  بني عامر  جندي اول  13819  110

 1948/05/26 فلسطين  12س م /  اربد سعد  محمد  سقال  الشرمان  جندي  14884  111

 1948/05/26 فلسطين  11س م /  البلقاء محمود  أحمد  مطلق  العطيات جندي اول  15128  112

 1948/05/26 فلسطين  12س م /  اربد سليمان  سطام  فندي  الزعبي جندي  15956  113

 1948/05/26 فلسطين  1الكتيبة /  الطفيلة  عايد  دهمان  عرسان  القرعان جندي  16143  114

 1948/05/26 فلسطين  11س م /  البلقاء سليمان  علي  عبدالرمان  الرحامنة جندي  16517  115

 1948/05/26 فلسطين  12س م /  الكرك رشيد  سالم  سالمة  العبادلة جندي  17160  116

 1948/05/27 فلسطين  14س م /  عمان  سلمان  مفلح  ابو حميد  الدعجة  جندي  118  117



 1948/05/27 فلسطين  1الكتيبة /  معان جريبان  سالم  قاسم  الحويطات  جندي اول  3920  118

 1948/05/27 فلسطين  1الكتيبة /  المفرق  المرهيقطيفان  مرعي  وراد   جندي  6695  119

 1948/05/27 فلسطين  3س م /  معان عايض  علي  صالح  الحويطات جندي  9493  120

 1948/05/27 فلسطين  1س م /  عجلون  محمد  محمود  أحمد  المومني جندي  11841  121

 1948/05/27 فلسطين  8س م /  معان محمد  عقلة  عودة  الحويطات  جندي  50924  122

 1948/05/28 فلسطين  8س م /  البادية الشمالية  لهد  قاسم  المقدمي رقيب 3973  123

 1948/05/28 فلسطين  5كتيبة/  اربد علي  بكر  علي جندي  15050  124

 1948/05/29 فلسطين  1الكتيبة /  البلقاء وديع  قسطندي  ابراهيم جندي  6941  125

 1948/05/31 اللطرون  6كتيبة الملك غازي /  الكرك المعايطة عبدالمجيد  عبدالنبي   مالزم  462  126

 1948/05/31 فلسطين  1الكتيبة /  شمر   شيلوح  مروي  زبن  السنجارة جندي  6755  127

 1948/05/31 فلسطين  2الكتيبة /  نجد   غالوي  عبدهللا  ربيعان  الشيوخ جندي  7019  128

 1948/05/31 القدس 11/  س م  عمان  محمود  علي  مفلح  الروسان  جندي اول  13872  129

 1948/05/31 القدس 11س م /  اربد محمود  حمدان  محمد  الطرادات جندي  18206  130

 1948/06/02 فلسطين  منطقة الكرك  عمان  محمد  راشد  علي  الحــديد  جندي اول  3560  131

 1948/06/02 فلسطين  9س م /  عمان  جودت  رشيد  سليم  شما  جندي اول  9351  132

 1948/06/02 الشيخ جراح 11س م /  اربد طالل  عطية  محمد  العيسى  اول جندي  14434  133

 1948/06/02 فلسطين  1الكتيبة /  عمان  أحمد  عويض  جروان  الروله  األشاجعة  جندي  16901  134

 1948/06/04 فلسطين  8س م /  نجد   عوض  سليم  طالق  ولد علي جندي  10557  135

 1948/06/04 فلسطين  5س م /  عجلون  القضاةمحمود  عبدهللا  فالح   جندي  14552  136

 1948/06/05 فلسطين  8س م /  معان عودة  عيد  مسلم  الرواجفة  السعيدين  جندي  2319  137

 1948/06/07 فلسطين  12س م /  المفرق  سالم  عقيل  عقلة  العيد جندي اول  9197  138

 1948/06/07 فلسطين  12س م /  معان محمد  سالم  فرج  الربيعين  الحويطات  جندي  17475  139

 1948/06/07 فلسطين  12س م /  اربد مطلق  حمدان  صياح  المزايـدة  جندي  18532  140

 1948/06/09 فلسطين  2الكتيبة /  الحجاز محمد  عباس  المحسي  الحنانيش  رقيب 4720  141

 1948/06/09 فلسطين  4الكتيبة /  معان ابراهيم  محمد  سليمان  الشقيرات جندي  6619  142

 1948/06/09 فلسطين  1س م /  عمان  خليل  مصطقى  الترك  جندي  8682  143

 1948/06/09 فلسطين  4الكتيبة /  الطفيلة  علي  حسن  عبد الفتاح  العوران  جندي  8895  144

 1948/06/09 فلسطين  المدفعية  جرش  رجب  أسعد  نعمان  اباظة  جندي اول  10141  145

 1948/06/09 فلسطين  4الكتيبة /  اربد عبدهللا  سالمة  محمد  العمور  عريف  10271  146

 1948/06/09 فلسطين  4الكتيبة /  جرش  عوض  خلف  جالل  الدبيسة جندي  11585  147

 1948/06/09 فلسطين  2الكتيبة /  نجد حمود  راجح  قاضي  المغير  جندي  13520  148

 1948/06/09 القدس 3الكتيبة /  مأدبا  جاسر  حماد  ذياب  بني صخر  جندي  17257  149

 1948/06/09 فلسطين  المدفعية  الكرك حنا  عيسى  سالم  جندي  17750  150

 1948/06/09 القدس 3الكتيبة /  جرش  ابراهيم  سليم  شبالن  الروقة جندي  18173  151

 1948/06/09 فلسطين  2الكتيبة /  العقبة  فهمي  سيام  أحمد  النوية  جندي  18605  152

 1948/06/10 فلسطين  3الكتيبة /  المفرق  صالح  علي  مفلح  العظامات  جندي اول  4463  153

 1948/06/10 فلسطين  2الكتيبة /  عمان  عبد المهدي  محمود  علي جندي  9602  154

 1948/06/10 القدس 2الكتيبة /  معان عطاهلل  عتيق  عودة  الحويطات  جندي  17584  155

 1948/06/10 فلسطين  2الكتيبة /  الطفيلة  عيد  حماد  شتيوي  الزعارير  جندي  51074  156

 1948/06/11 القدس 2الكتيبة /  المفرق  اسعيدي  ارشيد  اللويبد  المساعيد  جندي اول  2190  157

 1948/06/11 فلسطين  4الكتيبة /  اربد سليمان  رويلي  حسن  الحسينية  جندي  8435  158

 1948/06/11 فلسطين  12س م /  عمان  ممدوح  ظاهر  الذياب  بني صخر  جندي  18670  159

 1948/06/12 فلسطين  منطقة الكرك  اربد زايد  رشيد  محمد  علي رقيب 4774  160

 1948/06/12 فلسطين  8كتيبة /  المفرق  حريث  غشم  عودات  القعاقعة جندي  18423  161

 1948/06/15 فلسطين  1الكتيبة /  مأدبا  سالم  محمد  الفتاوي  بني صخر  جندي  51906  162



 1948/06/25 فلسطين  8س م /  الحجاز الحمايله صالح  محمد  إبراهيم   جندي  15843  163

 1948/06/27 فلسطين  مدرسة السواقين اربد محمد  تركي  نهار  الحميدية  جندي  15079  164

 1948/07/03 فلسطين  1الكتيبة /  الحجاز صالح  سالم  صباح جندي  10157  165

 1948/07/03 فلسطين  منطقة الكرك  الكرك عوض  محمد  العشوش  جندي  17225  166

 1948/07/10 القدس 2الكتيبة /  اربد حسين  جبر  عبدالرحمن  الرحاينة جندي  18018  167

 1948/07/10 القدس 6الكتيبة /  عجلون  محمد  مصطفى  عواد  الفواعرة جندي  51503  168

 1948/07/11 فلسطين  2الكتيبة /  المفرق  دواس  حامد  شتيان  السرحان  جندي  3907  169

 1948/07/11 فلسطين  1س م /  البلقاء سليمان  عبدهللا  محمد  الخريسات  جندي  5552  170

 1948/07/11 فلسطين  6الكتيبة /  شمر   حدران  دعيع  رشيد  شمر  جندي  6148  171

 1948/07/11 القدس 5كتيبة/  عجلون  عبدهللا  علي  مصطفى  القضاة جندي اول  14094  172

 1948/07/12 فلسطين  17السرية المستقلة /  البلقاء العناسوةمحمود  عايش  حمدان   جندي اول  15127  173

 1948/07/12 القدس 1الكتيبة /  نجد   سحمي  محمد  بطي  الحويطات جندي  15336  174

 1948/07/12 القدس 6الكتيبة /  المفرق  حسن  ساهي  محمد  بني حسن  جندي  17671  175

 1948/07/12 فلسطين  6الكتيبة /  الكرك حامد  علي  يوسف  المبيضين  جندي  50101  176

 1948/07/12 فلسطين  6الكتيبة /  اربد قاسم  أحمد  حسن  الردايدة جندي  51421  177

 1948/07/13 فلسطين  2الكتيبة /  الحجاز   زين  محمد  حمد  السناني جندي  5218  178

 1948/07/13 القدس 1الكتيبة /  نجد   زيد  ساير  األسلم  شمر  جندي  8396  179

 1948/07/14 القدس 4الكتيبة /  اربد محمد  موسى  أحمد  الزريقات جندي  11155  180

 1948/07/14 فلسطين  8كتيبة /  الحجاز حاتم  معيوف  بركات جندي  12267  181

 1948/07/14 القدس 5كتيبة/  الطفيلة  صالح  علي   عبد  الثوابي  جندي  50615  182

 1948/07/14 فلسطين  البلقاءمنطقة  مأدبا  يوسف  ابراهيم  ماضي عريف  50990  183

 1948/07/15 فلسطين  4الكتيبة /  عمان  أحمد  محمد  سليم  العطيات  جندي  15003  184

 1948/07/15 فلسطين  3الكتيبة /  المفرق  نداء  علي  محمد  بني خالد  جندي  17288  185

 1948/07/16 فلسطين  5كتيبة الملك علي /  المفرق  عبدهللا  فالح  النزهان  السردية  مالزم  386  186

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة /  عمان  محسن  رداد  بدر  بني صخر  رقيب 5657  187

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة /  معان شتيان  محمد  الحويطات  رقيب 5869  188

 1948/07/16 فلسطين  8كتيبة /  العراق  ملوح  خضر  خضر  العاجيب جندي  7742  189

 1948/07/16 فلسطين  2الكتيبة /  شمر   شمر عبدهللا  مثقال  حبيب    جندي  8195  190

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة /  نجد   جربوع  دايم  براج  الجعافرة جندي  8760  191

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة /  عمان  خلف  حماد  بني صخر  جندي  9519  192

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة /  الحجاز   ابراهيم  محمد  عيد  القاضي  جندي  9763  193

 1948/07/16 فلسطين  4الكتيبة /  عجلون  طعمة  عبد هللا  حسن  الشويات جندي  9777  194

 1948/07/16 القدس 3الكتيبة /  المفرق  سمارة  غياض  الشرفات عريف  12215  195

 1948/07/16 القدس 7كتيبة /  معان سالم  موسى  محمد  النجادات  الحويطات  جندي  12299  196

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة /  شمر   خليف  حربي  خليف  األسلم جندي  13522  197

 1948/07/16 القدس 1الكتيبة /  عمان  ردان  غيث  الشعالن  جندي  15555  198

 1948/07/16 القدس 1الكتيبة /  المفرق  رماح  فياض  مليح  الشرفات جندي  15609  199

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة /  عمان  عبد اللطيف  مفلح  الجحاوشة  جندي  15847  200

 1948/07/16 فلسطين  12س م /  مأدبا  مصلح  فليح  فالح  بني صخر  جندي  15946  201

 1948/07/16 القدس 1الكتيبة /  معان أحمد  مأمون   محرم  المصري  جندي  16298  202

 1948/07/16 القدس 1الكتيبة /  شمر   احمد  راكان  الخرصة  جندي  16378  203

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة /  المفرق  بني خالدنورس  مطلق   جندي  16781  204

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة /  المفرق  خالد  محمد  حميدي  بني خالد جندي  16853  205

 1948/07/16 فلسطين  4الكتيبة /  عمان  منيزل  عقلة  علي  المخامرة جندي  18629  206

 1948/07/16 فلسطين  8كتيبة /  المفرق  محمد  قاسم  محمد  البريجي جندي  19042  207



 1948/07/16 القدس 5كتيبة/  عمان  فالح  مطلق  محمد  الجبور  جندي  50008  208

 1948/07/16 اثناء القيام بالواجب  1الكتيبة /  مأدبا  صالح  محمد  سالمة  الركيبات جندي اول  58809  209

 1948/07/17 فلسطين  4الكتيبة /  المفرق  سالم  عبيد  نمر  القيسي جندي اول  2421  210

 1948/07/17 فلسطين  6الكتيبة /  الكرك رجا  محمد  الصعوب رقيب 4388  211

 1948/07/17 فلسطين  1الكتيبة /  البادية الشمالية  حمدان  صويلح  المعيدي  جندي  8533  212

 1948/07/17 القدس 6الكتيبة /  عمان  عمر  علي  يوسف  شادوغ  جندي  8937  213

 1948/07/17 فلسطين  4الكتيبة /  لبنان مصطفى  صعب يوسف  محمد   رقيب 9867  214

 1948/07/17 القدس 130س م /  الحجاز جبر  قاسم  عواد  الوادي جندي  14049  215

 1948/07/17 القدس 6الكتيبة /  جرش  أحمد  فالح  سليمان  الحوامدة جندي  14497  216

 1948/07/17 فلسطين  6الكتيبة /  الزرقاء  إبراهيم  غازي  صقر  القبرطاوي  جندي  15249  217

 1948/07/17 فلسطين  2الكتيبة /  عمان  فاضل  عرقوب  علي  الخريشه  جندي  16443  218

 1948/07/18 القدس 1الكتيبة /  الحجاز مفلح  سالمة  حسين  الرواحين  جندي  4547  219

 1948/07/18 القدس 2الكتيبة /  الحجاز مجول  ودي  الروله  الدرعان  جندي  5691  220

 1948/07/18 القدس 4الكتيبة /  عجلون  محمد  سليمان  محمد  موسى  المومني جندي  8855  221

 1948/07/18 القدس 1الكتيبة /  الكرك هوميل  فرج  بني عطيه  جندي  9126  222

 1948/07/18 القدس 2الكتيبة /  شمر   عناد  سعد  سهل  شمر  جندي  9915  223

 1948/07/18 القدس 2الكتيبة /  نجد   طالع  حمد  محسن  عنزه  جندي  11375  224

 1948/07/18 القدس 1الكتيبة /  اربد قاسم  خليل  بني خالد جندي  12308  225

 1948/07/18 فلسطين  3الكتيبة /  نجد   جبالي  صالح  عيطيتي  الروله جندي  13712  226

 1948/07/18 القدس 2الكتيبة /  نجد عقاب  سالم  مرزوق  الروقي جندي  15694  227

 1948/07/18 القدس 2الكتيبة /  الحجاز الشمرانيعلي  أحمد   جندي  15848  228

 1948/07/18 القدس 2الكتيبة /  الكرك علي  حمد  محمد  الصراحين  جندي  17085  229

 1948/07/18 فلسطين  18س م /  اربد علي  مصطفى  احمد  بني دومي جندي  19498  230

 1948/07/18 القدس 1الكتيبة /  المفرق  محمد  قنيطر  هالل  الشمالن  جندي  51850  231

 1948/07/19 فلسطين  6الكتيبة /  عمان  إسحق  مهاجر  رقيب 2965  232

 1948/07/19 القدس 18س م /  معان خليل  طالب  سليمان  رقيب 5451  233

 1948/07/19 القدس 2الكتيبة /  المفرق  مرشود  اسود  العظامات جندي  6266  234

 1948/07/19 فلسطين  4الكتيبة /  معان محمد  إسماعيل  علي  الهباهبة جندي  10476  235

 1948/07/19 القدس 2الكتيبة /  نجد   غانم  سلطان  نهار  ولد علي جندي  10682  236

 1948/07/19 القدس 2الكتيبة /  الحجاز خلف  حنيف  الضويهر  جندي  11378  237

 1948/07/19 القدس 3الكتيبة /  الكرك فائق  عوده  صبح  الطراونه  جندي  16312  238

 1948/07/19 فلسطين  المدفعية  البلقاء جمال  عبدالرحيم  محمد  الخليلي  جندي  16505  239

 1948/07/19 فلسطين  2الكتيبة /  الحجاز غدي  دغيم  صياح  المعنيات جندي  18424  240

 1948/07/19 القدس 18س م /  اربد محمد  نايف  محمد  بني ملحم  جندي  19357  241

 1948/07/19 القدس 18س م /  اربد ملحم أحمد  محمد  سليمان  بني  جندي  19483  242

 1948/07/19 القدس 18س م /  جرش  أحمد  نور  الدين  الفريحات جندي  19509  243

 1948/07/19 القدس 18س م /  اربد شالش  عبدالقادر  احمد  جندي  19544  244

 1948/07/19 القدس 18س م /  جرش  أحمد  عبدالمهدي  الفريحات  جندي  19551  245

 1948/07/19 القدس 18س م /  معان سالم  محمد  الطورة علي   جندي  19586  246

 1948/07/20 فلسطين  18س م /  البلقاء عبد الحليم  موسى  سالمه  جندي  19356  247

 1948/07/20 القدس 5كتيبة/  اربد ابراهيم  مصلح  مصطفى  الردايدة جندي  50654  248

 1948/07/21 القدس 6الكتيبة /  شمر   نافع  غازي  صحن  االسلم  جندي  13267  249

 1948/07/26 القدس 6الكتيبة /  معان علي  سليمان  إبراهيم  الحويطات جندي  17329  250

 1948/07/27 القدس 1الكتيبة /  معان سند  مرعي  ركيبات  الحويطات جندي  4270  251

 1948/08/02 فلسطين  8س م /  الحجاز عايد  عيد  منديل  الخماعلة  عريف  4679  252



 1948/08/03 القدس 3الكتيبة /  عمان  شيحان  محمد  محمود  العقلة جندي اول  8566  253

 1948/08/07 القدس 6الكتيبة /  الكرك سليمان  سالم  أحمد  العويسات  جندي  14540  254

 1948/08/09 فلسطين  1سرية النقليات /  المفرق  جدعان  مجيد  الرولة مالزم  153  255

 1948/08/09 القدس 6الكتيبة /  الطفيلة  النعانعةمحمد  سليمان  عيد   جندي  14892  256

 1948/08/11 فلسطين  2احتياط البادية/  الحجاز نادي  صياح  علي  الرويلي جندي  6156  257

 1948/08/14 القدس 5كتيبة/  الكرك خالد  سالم  عبدالرحمن  اليمنية جندي اول  14589  258

 1948/08/15 القدس 6الكتيبة /  عجلون  فضل  هللا  عيد  محمد  المومني عريف  9013  259

 1948/08/15 القدس 6الكتيبة /  الكرك حمود  موسى  العساسفة  الحباشنة  جندي  50147  260

 1948/08/16 القدس 4الكتيبة /  الحجاز خلف  عوض  جميل  العنزي  جندي  16086  261

 1948/08/17 فلسطين  1الكتيبة /  عمان  حمود  أحمد  سعيد  تلفيتي جندي  17864  262

 1948/08/18 فلسطين  3الكتيبة /  عمان  حمد  سالم  مرزوق  الحديد  جندي  3336  263

 1948/08/22 فلسطين  18م س /  اربد ابراهيم  عبدالنور  علي  العبيدات  جندي  19571  264

 1948/08/25 فلسطين  5كتيبة/  اربد محمود  عوض  أحمد  الليابنة جندي اول  12238  265

 1948/08/29 فلسطين  احتياط لواء السيارات  عمان  محي الدين  ظاظا محمد   جندي  6874  266

 1948/09/01 فلسطين  6الكتيبة /  اربد ناجي  عبده  ذياب  المستريحي جندي  51430  267

 1948/09/06 فلسطين  6الكتيبة /  معان أحمد  ابراهيم  عبده  المحاميد  جندي  19272  268

 1948/09/06 فلسطين  6الكتيبة /  معان كريشان همالن  عبد الحي  حسين    جندي  19273  269

 1948/09/08 فلسطين  18س م /  جرش  علي  أحمد  جروان  جندي  19585  270

 1948/09/12 فلسطين  1الكتيبة /  معان علي  رفيفان  طالق  الحويطات عريف  9492  271

 1948/09/12 فلسطين  المشاغل الوسطى  اربد موسى  حسين  سعيد  العدوان  جندي  20399  272

 1948/09/14 فلسطين  6الكتيبة /  عجلون  محمد  إبراهيم  عليان  بني عطا جندي  20923  273

 1948/09/15 فلسطين  5كتيبة/  الطفيلة  سالم  موسى  خميس  الربيحات جندي  3133  274

 1948/09/16 فلسطين  6الكتيبة /  الكرك فائق  فالح  الحباشنة  جندي  17216  275

 1948/09/17 فلسطين  3الكتيبة /  معان فراج  عودة  الربعيين محمد   جندي  50766  276

 1948/09/18 فلسطين  5كتيبة/  جرش  عبد المجيد  حمود  مفلح  جندي  7317  277

 1948/09/18 فلسطين  7كتيبة /  المفرق  عواد  فريح  نزال  المزاودة  جندي  52116  278

 1948/09/19 فلسطين  العسكرية الشرطة  الزرقاء  أحمد  محمد  بزاح  واخ مالزم  592  279

 1948/09/19 فلسطين  6الكتيبة /  اربد رشاد  موسى  مصطفى  القرعان  جندي اول  10948  280

 1948/09/19 فلسطين  قسم االحتياط  اربد محمد  عبدهللا  حسين  العبيدات  جندي  12939  281

 1948/09/19 فلسطين  5كتيبة/  اربد منصور  قويدر  محمد  اللطايفة  جندي  51438  282

 1948/09/19 فلسطين  5كتيبة/  الكرك زعل  موسى  سليمان  الطراونة جندي  51922  283

 1948/09/20 فلسطين  1الكتيبة /  الحجاز محمد  مفرج  مرضي  المقازية  جندي  8242  284

 1948/09/20 فلسطين  3الكتيبة /  الحجاز   سليم  إبراهيم  حماد  جندي  9315  285

 1948/09/20 فلسطين  6الكتيبة /  عمان  الكريم  حرب  العزةعبد  جندي اول  18132  286

 1948/09/20 فلسطين  5كتيبة/  البلقاء محمد  عويض  عقلة  الجعارات جندي  51323  287

 1948/09/22 فلسطين  3الكتيبة /  نجد   مشعل  نعيس  غالب  العبدة جندي  13974  288

 1948/09/22 فلسطين  6الكتيبة /  نابلس  محمد  سليمان  أحمد  دار سيف  جندي  21128  289

 1948/09/23 فلسطين  4الكتيبة /  معان أحمد  خلف  محمد  العقادله جندي  13888  290

 1948/09/23 فلسطين  6الكتيبة /  اربد عبده  مقبل  عرسان  المستريحية  جندي  20521  291

 1948/09/24 فلسطين  7كتيبة /  الكرك عبد الحافظ  جعفر  عودة  هللا  جندي  17218  292

 1948/09/25 فلسطين  1الكتيبة /  عمان  حمد  عبدالقادر  محرم  الطهاروه جندي  13189  293

 1948/09/26 فلسطين  3الكتيبة /  الحجاز عبد الرزاق  وهيب  ناعم  جندي  6929  294

 1948/09/28 فلسطين  5كتيبة/  اربد موسى  ناصر  مرزوق  الشديفات جندي  50970  295

 1948/09/29 فلسطين  6الكتيبة /  اربد زيدان  مصطفى  الحمامرة غازي   جندي  21297  296

 1948/10/02 فلسطين  9الكتيبة /  معان موسى  سليمان  موسى  الفالحات جندي  15879  297



 1948/10/05 فلسطين  4الكتيبة /  عجلون  احمد  ابراهيم  عبدربة  عبدهللا  جندي  14673  298

 1948/10/07 فلسطين  3الكتيبة /  المفرق  السرحان سعود  رحيل  مفلح  الراشد   جندي  50024  299

 1948/10/08 فلسطين  المدفعية  اربد محمد  بركات  السعيد  الزغيبات جندي  51772  300

 1948/10/16 فلسطين  3الكتيبة /  اربد محمد  علي  أحمد  المومني جندي  20619  301

 1948/10/18 فلسطين  6الكتيبة /  جرش  علي  يوسف  علي  الصغيرين جندي  14489  302

 1948/10/18 فلسطين  6الكتيبة /  عجلون  علي  مرعي  حمدان  القضاة جندي  20222  303

 1948/10/18 فلسطين  6الكتيبة /  الكرك عبد القادر  عبد النبي  المجالي جندي  22349  304

 1948/10/18 فلسطين  6الكتيبة /  معان عبد القادر  حسن  علي  الشقيرات جندي  51480  305

 1948/10/19 فلسطين  1الكتيبة /  اربد غانم  حميدي  السرحان  جندي  5090  306

 1948/10/20 فلسطين  6الكتيبة /  األغوار عارف  محمد  سامي  هنادي  جندي اول  10324  307

 1948/10/22 فلسطين  6الكتيبة /  مأدبا  علي  عواد  النجادا جندي  50328  308

 1948/10/23 فلسطين  الالسلكيكتيبة  عمان  سالم  وراد  رحيل  جندي اول  4752  309

 1948/10/24 فلسطين  6الكتيبة /  عمان  محمود  علي  حسين  الصناع جندي  32603  310

 1948/10/26 فلسطين  7كتيبة /  المفرق  عايد  عياش  سليمان  الشرعة  جندي  17364  311

 1948/10/27 فلسطين  1الكتيبة /  معان سليمان  عبد  سعد  الحويطات  عريف  5125  312

 1948/10/27 فلسطين  1الكتيبة /  مأدبا  رداد  خلف  شهاب  الزبن  جندي  6343  313

 1948/10/27 فلسطين  1الكتيبة /  معان مرزوق  سليمان  سالم  الحويطات جندي  51464  314

 1948/11/07 فلسطين  6الكتيبة /  اربد عبد العزيز  احمد  أبو ظاهر  اليمنية جندي  51517  315

 1948/11/08 فلسطين  3الكتيبة /  الكرك الصنـاع سليم  إسحاق   مالزم  532  316

 1948/11/15 القدس 3كتيبة االميرة بسمة /  عمان  خالد  مجلي  الخريشا  نقيب  258  317

 1948/11/17 فلسطين  9الكتيبة /  اربد ياسين  عبدي  حسين  الذيابات  رقيب 20036  318

 1948/11/19 فلسطين  5كتيبة/  جرش  عبد المهدي  حسن  علي  العظمات  جندي  16224  319

 1948/11/21 فلسطين  5كتيبة/  الكرك مدهللا  أحمد  ذياب  الذنيبات  جندي  21295  320

 1948/11/25 فلسطين  4الكتيبة /  عمان  احمد  قاسم  الديري  جندي  14402  321

 1948/11/25 فلسطين  1الكتيبة /  معان هليل  سالم  علي  السليمانيين جندي  52030  322

 1948/11/27 فلسطين  مستشفى الميدان  معان محمد  الحربي  الديابجةعوض   جندي  6571  323

 1948/12/02 فلسطين  6الكتيبة /  اربد احمد  قاسم  العثامنة  جندي اول  8956  324

 1948/12/17 فلسطين  6الكتيبة /  الطفيلة  محمد  إبراهيم  الزيدانيين جندي  20323  325

 1948/12/27 فلسطين  8كتيبة /  الكرك القطاونةمحمود  عطاهللا  سالم   جندي  18284 325
 

 م 1949شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1949/01/09 فلسطين  2الكتيبة /  الزرقاء  ثلجي  غصيب  أسمير  الجحاوشة  جندي  50297 1

 1949/01/13 فلسطين  قسم االحتياط  عمان  عيسى  علي  القيسي نقيب  284 2

 1949/03/30 فلسطين  المدفعية  اربد مزعل  محمود  يوسف  الخمايسة  جندي  15962 3

 1949/06/17 فلسطين  6الكتيبة /  عمان  يوسف  خلف  القطيشات  عريف  8671 4

 1949/06/17 فلسطين  6الكتيبة /  رام هللا راجح  يوسف  عيد  الرمحي جندي  19904 5

 

 

 

 م 1950شهداء الجيش العربي سنة 



 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1950/12/03 فلسطين  1الكتيبة /  عمان  شحادة  منور  الفطيسات جندي  15017 1
 

 م 1951شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  العسكري الرقم  ت

 1951/06/12 الضفه الغربيه لواء السامرة  اربد احمد  محمد  راشد  النواصرة  جندي  23903 1

 1951/11/01 فلسطين  منطقة الجبل  جرش  احمد  حسين  إسماعيل  القبالن  جندي  25313 2
 

 م 1952الجيش العربي سنة شهداء 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1952/08/21 فلسطين  2الكتيبة /  القدس فايز  أحمد  رشيد  العريقات  جندي  28736 1
 

 م 1953شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1953/01/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الحرس الوطني يافا  حسن  محمد  حسن  الخطيب حرس وطني 532168 1

 1953/02/28 القدس 2كتيبة الحسين /  الضفة الغربية مصطفى  نمر  حسين  دار حسين  مرشح  1173 2

 1953/04/22 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  اربد ذيب  إبراهيم  فرح  الفالحات  جندي  15982 3

 1953/04/23 فلسطين  8كتيبة /  اربد عيسى  عزام  موسى  العبديه جندي  24802 4

 1953/04/23 فلسطين  2الكتيبة /  طولكرم  سعيد  محمود  عمر  دار عمر  جندي  28177 5

 1953/04/23 فلسطين  2الكتيبة /  نابلس  إبراهيم  األقرع محمد  مروح   جندي  38917 6
 

 م 1954شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1954/03/21 الضفه الغربيه 3الكتيبة /  الكرك حابس  موسى  علي  الصرايرة جندي  53967 1

 1954/03/28 فلسطين  6الكتيبة /  عجلون  محمد  صالح  حمد  الدراغمة  رقيب 14093 2

 1954/03/29 فلسطين  6الكتيبة /  الكرك عبدهللا  احمد  سالم  القضاة  جندي  19165 3

 1954/04/15 الضفه الغربيه سالح الجو الملكي الكرك ياسين  عبدهللا  محمود  الموصلي مرشح  1240 4

 1954/06/25 القدس 3الكتيبة /  بئر السبع حسين  منيف  سليمان  الجراوين  جندي  34687 5

 1954/06/28 فلسطين  2الكتيبة /  البادية الشمالية  شاتي  عوض  جبالن  الصايل عريف  14759 6

 1954/06/28 فلسطين  2الكتيبة /  اربد فرحان  محمد  طالب  الحمادي  جندي  34328 7

 1954/06/28 فلسطين  6الكتيبة /  البلقاء أحمد  حمدان  غثيان  الزيادات  جندي  40963 8

 1954/08/15 فلسطين  منطقة الخليل  الخليل عبدهللا  أبو غوش  جندي  8025 9

 1954/08/30 فلسطين  6الكتيبة /  الخليل محمود  محمد  أحمد  عابد  جندي  30875 10

 1954/09/01 الضفه الغربيه 6الكتيبة /  البادية الشمالية  شالش  حمد  زيدان  العقيدات جندي  37249 11

 1954/09/01 الضفه الغربيه 7كتيبة /  المفرق  عواد  شنوان  عبد الحمدان  السرحان  جندي  52007 12

 1954/10/09 غربي بئر ماعين  7كتيبة /  معان حماد  حميد  صالح  العثامين جندي  35480 13

 1954/11/28 فلسطين  6الكتيبة /  اربد محمد  صالح  محمد  الصوالحة جندي اول  27046 14

 1954/11/28 فلسطين  6الكتيبة /  معان عوض  مقبل  سالم  الغنيمين  جندي  52917 15

 1954/11/28 فلسطين  6الكتيبة /  معان أحمد  محمد  مبارك  الجرادات جندي  55672 16

 1954/11/28 فلسطين  6الكتيبة /  اربد علي  حسين  علي  الشناعات  جندي  56681 17
 

 م 1956شهداء الجيش العربي سنة 



 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1956/04/02 56حوسان  3االميرة بسمة / كتيبة  المفرق  سالمة  صنيديح  فليحان  الدلوح جندي  52017 1

 1956/09/12 56الرهوة  وحدة استطالع الصحراء  العراق  عواد  طالب  سليمان  المشاقبة  جندي  7291 2

 1956/09/12 56الرهوة  وحدة استطالع الصحراء  الحجاز زيد  دخيل هللا  صالح  القاضي رقيب 20257 3

 1956/09/12 56الرهوة  وحدة استطالع الصحراء  العراق  قويفل  الصايععباس  عيادة   جندي اول  22496 4

 1956/09/12 56الرهوة  85كتيبة /  الظاهريه راتب  عبدهللا  حليقاوي  حرس وطني 533468 5

 1956/09/12 56الرهوة  حرس وطني 85كتيبة /  الخليل أحمد  خليل  البحار  جبرين  حرس وطني 573469 6

 1956/09/12 56الرهوة  حرس وطني  85ك /  الخليل خليل  سليم  مزعل  جبرين  وطنيحرس  587555 7

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة /  الظاهريه محمد  سليمان  محمد  سليمان  حرس وطني 505054 8

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة /  القدس محمود  أحمد  علي  الجبور  حرس وطني 528293 9

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة /  الظاهريه فريد  علي  سليم  السمامره حرس وطني 571976 10

 1956/09/13 فلسطين  85كتيبة /  الخليل صالح  عبد القادر  موسى  القيسيه حرس وطني 581013 11

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة /  الظاهريه عبد العزيز  يونس  محمد  الدويرات حرس وطني 581023 12

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة /  الظاهريه عبدهللا  سليمان  محمد  السطل  حرس وطني 583213 13

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة /  الظاهريه أحمد  محمد  أبو حمدان  حرس وطني 583235 14

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة /  الظاهريه سليمان  محمود  عبدالدايم حرس وطني 583237 15

 1956/09/13 56حوسان  85كتيبة /  بيت لحم عودة  سويلم  العبيدية حرس وطني 605428 16

 1956/09/13 56حوسان  85كتيبة /  بيت لحم سليمان  سالم  سويلم  العبيدية حرس وطني 605429 17

 1956/09/14 56غرندل  85كتيبة /  نابلس  أحمد  أمين  قواس  نزال  حرس وطني 507935 18

 1956/09/14 56غرندل  85كتيبة /  نابلس  أمين  محمد  سليمان  نزال  حرس وطني 530098 19

 1956/09/14 56حوسان  85كتيبة /  نابلس  ابراهيم  قاسم  صالح  داود حرس وطني 561517 20

 1956/09/14 56غرندل  85كتيبة /  نابلس  حسين  أمين  قواس  نزال  حرس وطني 565813 21

 1956/09/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي سالح الجو الملكي عمان  عبدهللا  بهاءالدين  عبدهللا  الشيشاني نقيب  556 22

 1956/09/25 56حوسان  85كتيبة /  الخليل محمد  إبراهيم  سليمان  الحروب  حرس وطني 526328 23

 1956/09/25 56حوسان  85كتيبة /  الخليل محمود  ناصر محمد  علي   حرس وطني 533865 24

 1956/09/26 56حوسان  مدرسة الميكانيك الزرقاء  عبدهللا  مصطفى  محمد  الترك  مالزم اول  648 25

 1956/09/26 فلسطين  6كتيبة الملك غازي /  مأدبا  فائق  عودة  حدادين  مرشح  1622 26

 1956/09/26 الضفه الغربيه 5كتيبة/  اربد عوفان  مبارك  المكاحلةعبد الكريم    جندي اول  17606 27

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  الخليل أحمد  سعيد  العزة جندي  24963 28

 1956/09/26 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  الخليل حمد  سليمان  محمد  القيسية  جندي  30598 29

 1956/09/26 56حوسان  الحرس الوطني العراق  الزقاريطتالل  سريهيد  نايف   جندي  36148 30

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  نابلس  أحمد  محمد  حسين  نزال  حرس وطني 503008 31

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  الخليل عبد الرحمن  خليل  الجبعة  حرس وطني 514969 32

 1956/09/26 56حوسان  حرس وطني 53كتيبة /  الخليل عيسى باسيل  بشارة  سالم   حرس وطني 520456 33

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  بيت لحم موسى  محمد  عيسى  كنعان  حرس وطني 523056 34

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  القدس حسن  أحمد  إبراهيم  ابو كف  حرس وطني 523157 35

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  بيت لحم أبو سرحان عودة  سالم  عودة   حرس وطني 523900 36

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  بيت لحم عوض  أحمد  سالمة  حرس وطني 526307 37

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  بيت لحم حمدان  عودة  حمدان  ابو سرحان  حرس وطني 528497 38

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  الخليل الحوامدة عبد الرسول  عبد هللا   حرس وطني 528533 39

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  نابلس  عبد الفتاح  عبد المحسن  العزة حرس وطني 532563 40

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  بيت لحم خليل  علي  خميس  الحساسنة  حرس وطني 532585 41

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  الظاهريه الشبلي  سمامرة أحمد  محمود   حرس وطني 536774 42

 1956/09/26 الضفه الغربيه حرس وطني 70كتيبة /  الخليل فضل  عبد السميع  عبد  عيده  حرس وطني 539443 43

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  بيت لحم علي  أحمد  إبراهيم  الروابدة  حرس وطني 562279 44



 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  بيت لحم أحمد  مسعود  العصا وطنيحرس  562290 45

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  بيت لحم رجا  محمد  أسعد  الربابعة  حرس وطني 562485 46

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  بيت لحم عليان  حسين  علي  الحمامرة حرس وطني 567793 47

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  القدس محمد  حامد  عبدهللا  الطرشان  حرس وطني 573458 48

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  نابلس  عبد الفتاح  محمد  نمر  نزال حرس وطني 573899 49

 1956/09/26 56حوسان  حرس وطني  70ك  /  الخليل كمال  جبريل  النتشـــــة  حرس وطني 583335 50

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  الخليل ابراهيم  محمد  موسى  الجمعة  وطنيحرس  588107 51

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  نابلس  فهمي  عوض  عامر  نزال  حرس وطني 589151 52

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  نابلس  عبد الفتاح  نمر  الشنطي حرس وطني 589155 53

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  بيت لحم محمود  عودة هللا  سالمة  حرس وطني 591337 54

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  نابلس  عيسى  موسى  عيسى  زايد  حرس وطني 591511 55

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  الخليل عبد الرحمن  جودة  عبد الرحمن  حرس وطني 605425 56

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة /  الخليل حسني  كاتية موسى   حرس وطني 605427 57

 1956/09/29 56حوسان  6الكتيبة /  البلقاء خالد  توفيق  بيجان  تلميذ عسكري  554 58

 1956/09/29 الضفه الغربيه الحرس الوطني الزرقاء  محمد  عطاهللا  محمود  الكراد وكيل 1819 59

 1956/09/29 الضفه الغربيه الحرس الوطني عجلون  ابوسيف محمد  حسن  علي   جندي  12736 60

 1956/09/29 الضفه الغربيه الحرس الوطني معان ابراهيم  خليل  سليمان  الحمادين  رقيب 13401 61

 1956/09/29 الضفه الغربيه الحرس الوطني عجلون  سليم  عبدهللا  مصطفى  المومني جندي  25087 62

 1956/09/29 56حوسان  الحرس الوطني اربد مفلح  عطية  القرعان مصطفى    جندي  38981 63

 1956/10/10 الضفه الغربيه 9كتيبة المدفعية /  اربد أحمد  محمد  عيسى  خصاونة  مالزم اول  1074 64

 1956/10/10 الضفه الغربيه 3كتيبة المدفعية /  العقبه  غازي  مذكور  حميد  الكباريتي  مالزم اول  1231 65

 1956/10/10 فلسطين  مركز تدريب قلقيلية القدس علي  محمد  حسن  جبر  مرشح  2628 66

 1956/10/11 فلسطين  103كتيبة /  نابلس  محمد  عبدالقادر  حمدان  حجة  حرس وطني 526762 67

 1956/10/11 فلسطين  103كتيبة /  نابلس  محمود  محمد  عبدالرحمن  أحمد  حرس وطني 535087 68

 1956/10/11 فلسطين  103كتيبة /  نابلس  مسعود  عودة  طه  حرس وطني 535105 69

 1956/10/11 فلسطين  103كتيبة /  نابلس  محمد  محمد  حمدان  أحمد  حرس وطني 535107 70

 1956/10/11 فلسطين  103كتيبة /  نابلس  فارس  أحمد  محمود  اشتيوي  حرس وطني 535115 71

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة /  نابلس  علي  يوسف  أحمد  حرس وطني 541421 72

 1956/10/11 فلسطين  103كتيبة /  نابلس  محمد  جبر  أحمد  حرس وطني 567501 73

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة /  جنين  قاسم  سليم  محمود  حرس وطني 577376 74

 1956/10/11 فلسطين  حرس وطني 103ك/  نابلس  يوسف  حمدان وجيه   حرس وطني 583755 75

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة /  نابلس  أحمد  علي  محمود  حرس وطني 588722 76

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة /  نابلس  أحمد  عبدهللا  عبدالقادر حرس وطني 588727 77

 1956/10/11 فلسطين  103كتيبة /  نابلس  إبراهيم  عبدهللا  عيد محمود   حرس وطني 589632 78

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة /  نابلس  عبد الكريم  محمد  منصور  حرس وطني 590115 79

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة /  نابلس  حمدان  قاسم  محمود  حرس وطني 593266 80

 1956/10/11 فلسطين  103كتيبة /  نابلس  فتوح  عودة محمد   حرس وطني 593271 81

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة /  نابلس  إبراهيم  عبدالكريم  غانم حرس وطني 593344 82

 1956/10/11 فلسطين  103كتيبة /  نابلس  محمد  الحاج  حسن  عثمان  حرس وطني 593931 83

 1956/10/11 فلسطين  103كتيبة /  نابلس  عبدهللا  برهم محمود  إبراهيم   حرس وطني 593962 84

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة /  نابلس  إسماعيل  يوسف  العموري  حرس وطني 594024 85

 1956/10/11 فلسطين  103كتيبة /  نابلس  خليل  يوسف  سرحان  حرس وطني 596283 86

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة /  نابلس  المصري عبد الرحيم  سعيد   حرس وطني 596301 87

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة /  نابلس  أحمد  ذيب  شوبكي حرس وطني 596305 88

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة /  رام هللا حسني  يونس  نادي  حرس وطني 596330 89



 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة /  نابلس  عباس  حسين  سليمان  حرس وطني 596339 90

 1956/10/11 فلسطين  103كتيبة /  نابلس  محمد  موسى  حسن  فلسين  حرس وطني 604788 91

 1956/10/12 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  عجلون  عبد القادر  علي  مصلح  الزغول  جندي اول  9694 92

 1956/10/12 قلقيليا  منطقة نابلس العسكرية  اربد سرور  حامد  محمد  الخطيب  عريف  11786 93

 1956/10/12 قلقيليا  6الكتيبة /  اربد حسين  يوسف  سلمان  ابو صالح  رقيب 20690 94

 1956/10/12 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  الحجاز   حامد  محمد  حمد  المهدي  جندي اول  22953 95

 1956/10/12 قلقيليا  9الكتيبة /  اربد يوسف  عوض  محمد  الطواها جندي  23052 96

 1956/10/12 قلقيليا  منطقة نابلس العسكرية  اربد صالح  سليم  علي  الخطاطبه  جندي  25607 97

 1956/10/12 فلسطين  9الكتيبة /  الخليل محمد  فالح  حسن  بني عمر  عريف  29153 98

 1956/10/12 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  المفرق  عليان  خلف  وارد  العظامات  جندي  37364 99

 1956/10/12 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  عمان  أنطون  جريس  سالم  النعيمات جندي  37973 100

 1956/10/12 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  العراق  سعد  مراد  شاهين  الصايح  جندي  59631 101

 1956/10/20 الضفه الغربيه فئة الهندسة  نابلس  عبد اللطيف  محمد  عبد الرحمن  عريف  22070 102

 1956/10/22 فلسطين  10ك المشاة /  جنين  خليل  صالح  عبدهللا  علوان  جندي  61631 103

 1956/10/26 56الرهوة  وحدة استطالع الصحراء  الطفيلة  سالمة  عوض  سليمان  الرواجفة جندي  41869 104

 1956/11/02 انفجار لغم معسكر التدريب الحرس الوطني الكرك الطراونةابراهيم  محمد  عبيد   عريف  31360 105

 1956/11/09 الضفه الغربيه 101الحرس الوطني/  معان فنخور  سليمان  سالم  الجعايدة  مالزم اول  775 106
 

 م 1957شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  االستشهاد مكان  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1957/01/01 تركيا سالح الجو الملكي عمان  زياد  محمد  حمزة  الصمادي  نقيب  541 1

 1957/05/22 تركيا سالح الجو الملكي البلقاء إحسان  عبد  عيد  قاقش نقيب  750 2
 1957/07/14 العراق  سالح الجو الملكي مأدبا  سليم  جريس  عبدهللا  صوالحة  نقيب  926 3

 1957/12/01 الضفه الغربيه 3لواء الملك طالل /  عمان  عباس  مصطفى  ظاظا  الكردي  مالزم  2133 4
 

 م 1958شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1958/02/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3الكتيبة /  جنين  الخطيب أحمد  محمد  سعيد   مرشح  2784 1

 1958/02/06 معسكر وحدتة  الحرس الملكي المفرق  طحيطيح  مصلح  عنيزان  جندي اول  33654 2

 1958/05/22 الضفه الغربيه خفر السواحل  مأدبا  يوسف  حسين  ناعور  المناعسة  جندي  60594 3

 1958/09/25 بريطانيا  سالح الجو الملكي عمان  فاروق  نديم  رجب  دار رجب  مالزم  2290 4

 

 

 

 

 

 

 

 م 1959شهداء الجيش العربي سنة 



 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1959/01/01 معسكر وحدتة  سالح الجو الملكي عمان  علي  أحمد  رمضان  شقم  رائد  744 1

 1959/10/07 معسكر وحدتة  سالح الجو الملكي عمان  مروان  جميل  سالم  زكريا مالزم  2402 2
 

 م 1960شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1960/02/03 عمان  سالح الجو الملكي الباكستان  شاة سيد  محمد  حسن   نقيب  3308 1

 1960/08/29 رئاسة الوزراء  ديوان القيادة العامة  عمان  ممدوح  سعيد  اسحاقات رائد  262 2

 1960/09/10 الكرك سالح الجو الملكي عمان  علي  سليم  علي  العمري  مالزم  3139 3
 

 م 1962شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  العسكري الرقم  ت

 1962/01/08 حوادث مختلفه  سالح الجو الملكي البلقاء إبراهيم  عايد  غطاس  النبر مالزم  2908 1
 

 م 1964شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1964/07/28 المفرق  سالح الجو الملكي البلقاء عامر  أحمد  بكر  ظاظا  مالزم اول  3127 1
 

 م 1965شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1965/08/15 المفرق  سالح الجو الملكي البلقاء أحمد  عبدهللا  داوود  محمد  العبادي  مالزم اول  4256 1

 1965/08/15 معسكر وحدتة  سالح الجو الملكي اربد جريس  يعقوب  سعد  عميش  مالزم  4751 2

 1965/09/05 وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر  كتيبة عمر بن العاص المفرق  مفضي  سويلم  حرفوش  الحباب جندي اول  73790 3
 

 م 1966شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1966/11/09 الضفه الغربيه 3م ت ك الدبابات /  نابلس  فيصل  فائق  صادق جندي  57296 1

 1966/11/13 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة  معان محمد  ضيف هللا  سليمان  الهباهبة رائد  2090 2

 1966/11/13 فلسطين  سالح الجو الملكي عمان  موفق  بدر  سلطي  سويلم مالزم اول  4257 3

 1966/11/13 الغربيهالضفه  كتيبة زيد بن حارثة  البلقاء حمدان  عبدالرحمن  كرم  الخليفات جندي  66680 4

 1966/11/13 الضفه الغربيه ن رواحة بكتيبة عبدهللا  جرش  سالم  عليان  سليمان  العموش  جندي  67544 5

 1966/11/13 الضفه الغربيه ن رواحة بكتيبة عبدهللا  مأدبا  راجي  مقبول  سالم  الشموط  جندي  82275 6

 1966/11/13 الضفه الغربيه كتيبة صالح الدين االيوبي الكرك أحمد  سعيد  موسى  العثامين  جندي  90099 7

 1966/11/13 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  الخليل عبد القادر  عبد الجواد  عودة  الحروب  جندي  95890 8

 1966/11/13 فلسطين  ن رواحة بكتيبة عبدهللا  جرش  مفلح  محمد  سليمان  الحناتلة جندي  97511 9

 1966/11/13 الضفه الغربيه سرية النقليات المركزية رام هللا إبراهيم  حسن  يوسف  مصلح  جندي  97971 10

 1966/11/13 الضفه الغربيه ن رواحة بكتيبة عبدهللا  عجلون  يونس  حسين  مسلم  العريقات جندي  98567 11

 1966/11/13 الضفه الغربيه بن حارثة كتيبة زيد  رام هللا عبد القادر  شاكر  محمد  صدقة  جندي  100083 12

 1966/11/13 الضفه الغربيه ن رواحة بكتيبة عبدهللا  الطفيلة  عطا  هللا  علي  متروك  العودات  جندي  101779 13

 1966/11/13 الضفه الغربيه ن رواحة بكتيبة عبدهللا  الخليل أحمد  عبدالكريم  محمد  السويطي جندي  104220 14

 1966/11/13 الضفه الغربيه ن رواحة بكتيبة عبدهللا  بئر السبع عبد الرحيم  عبد هللا  مسلم  محفوظ  جندي  105070 15



 1966/11/13 فلسطين  ن رواحة بكتيبة عبدهللا  نابلس  محمد  أحمد  حمد  دار عودة  جندي  107849 16
 

 م 1967شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1967/01/01 معسكر وحدتة  سالح الجو الملكي عجلون  فراس  محمد  علي  العجلوني رائد  2409  1
 1967/05/21 الخطوط األمامية -انفجار لغم أثناء الحرب  الشرطة العسكرية  نابلس  عبدهللا  محمد  عبدهللا  دار عياد مالزم  4948  2

 1967/05/21 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات /  طولكرم  رمزي  أدريس  ناصر  ابو الصيصان  عريف  39687  3

 1967/05/21 معسكر وحدتة  الشرطة العسكرية  اربد عبدهللا  صالح  حمود  بني هاني رقيب 41808  4

 1967/05/21 الضفه الغربيه العسكرية الشرطة  عجلون  محمد  محمود  علي  بني عطا  عريف  62028  5

 1967/05/21 الضفه الغربيه الشرطة العسكرية  عجلون  محمد  حسين  علي  الزغول  جندي  66613  6

 1967/05/21 الضفه الغربيه 7الفئة المتفرقة /  الكرك أحمد  سليمان  ذيب  المعايطة جندي  93777  7

 1967/06/05 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الدبابات /  شمر   صالح  عبدهللا  الشويعر  مقدم 976  8

 1967/06/05 الضفه الغربيه رئاسة االركان القائمة المؤقتة  عمان  سويلم  مران  حميدان  حماد رائد  2281  9

 1967/06/05 فلسطين  كتيبة زيد بن حارثة  اربد إبراهيم  احمد  يوسف  العودات مالزم اول  4091  10

 1967/06/05 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية /  اربد محمد  محمود  موسى  محمد  مالزم  4355  11

 1967/06/05 فلسطين  1كتيبة االمير عبدهللا /  الكرك محمد  سليم  سالم  الطراونة  مالزم اول  4770  12

 1967/06/05 القدس 2الحسين / كتيبة  الطفيلة  مالك  عبدهللا  سالمة  العوران  مالزم اول  4851  13

 1967/06/05 الضفه الغربيه 4كتيبة الدبابات /  عمان  حامد  علي  محمد  الدعجة  مالزم اول  4873  14

 1967/06/05 فلسطين  2كتيبة الدبابات /  مأدبا  سليمان  عطية  سليم  الشخانبة  مالزم اول  4892  15

 1967/06/05 القدس 2كتيبة الحسين /  مأدبا  هيكل  منصور  تركي  الزبن  مالزم اول  4922  16

 1967/06/05 الضفه الغربيه 88مركز تدريب /  الطفيلة  عوض  صالح  سالمة  العجارمه  وكيل 5018  17

 1967/06/05 الضفه الغربيه 9كتيبة المدفعية /  اربد كمال  عبدهللا  يوسف  جرادات مالزم  5936  18

 1967/06/05 فلسطين  الخدمات الطبية مأدبا  نورس  جريس  سالمة  يعقوب  نقيب  6009  19

 1967/06/05 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الخدمات الطبية حيفا مصطفى  سعيد  مصطفى  زكريا  مالزم اول  6591  20

 1967/06/05 القدس 6كتيبة المدفعية /  اربد يونس  احمد  عنبر  العمري  وكيل 6633  21

 1967/06/05 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي  اربد الشلبيهعلي  صابر  محمد   عريف  65566  22

 1967/06/05 الضفه الغربيه 6س ن /  رام هللا حسين  يوسف  عمر  الفقهاء  عريف  66527  23

 1967/06/05 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية /  بئر السبع سعيد  أحمد  سعيد  ابو هالل  رقيب 71438  24

 1967/06/05 الضفه الغربيه 1م م /  اربد عبدهللا  محمد  صالح  الربابعة  جندي  85131  25

 1967/06/05 الضفه الغربيه 12كتيبة الدبابات /  عمان  خلف  جميل  فياض  العبوس  الدعجة  جندي  85962  26

 1967/06/05 الضفه الغربيه 7كتيبة المدفعية /  عجلون  موسى  محمد  سليم  القضاة  جندي  88905  27

 1967/06/05 الضفه الغربيه سالح الجو الملكي عمان  عبد الكريم  بخيت  سالم  الخطاب جندي اول  89136  28

 1967/06/05 فلسطين  كتيبة اسامة بن زيد  رام هللا جميل  عبد إبراهيم  دار سليمان  جندي  106730  29

 1967/06/05 القدس وحدات عسكرية خ ط  نابلس  غالب  عطية  عبدالرزاق  نزال جندي  109004  30

 1967/06/05 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  نابلس  محمد  مصلح  داوود  علي جندي  113166  31

 1967/06/06 تل خالد  9كتيبة االمير محمد /  معان مطلق  سودان  حمدان  السليمان  نقيب  2437  32

 1967/06/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6الملك غازي / كتيبة  القدس محمد  علي  مسعود  عباس  نقيب  2838  33

 1967/06/06 تل خالد  4كتيبة االمير حسن /  عجلون  رضوان  سالم  سعد  الصمادي  نقيب  2840  34

 1967/06/06 جنين  12كتيبة الدبابات /  معان عبداللطيف  علي  عبدالقادر  أبو هالل  نقيب  4019  35

 1967/06/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الخدمات الطبية طولكرم  عبدالسالم  رشيد  عبدالسالم  نقيب  4768  36

 1967/06/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 9كتيبة االمير محمد /  بيت لحم شكري  عيسى  لحدو  عزيز  مالزم اول  4769  37

 1967/06/06 فلسطين  1كتيبة االمير عبدهللا /  معان مقداد سامي  إسماعيل  فهد   مالزم اول  4800  38

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  القدس محمود  جميل  ناصر  حميد وكيل 5476  39

 1967/06/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الخدمات الطبية القدس صليبا  خليل  الترزي  نقيب  6119  40

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  الناصرة  يعقوب  باكير  حسن  الشركسي وكيل 6157  41



 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة الحرس الملكي المفرق  نوري  زايد  محمد  السردية  جندي اول  8216  42

كتيبة الملك محمد الخامس /   الحجاز صالح  صبري  سطام رقيب اول  9526  43
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 1967/06/06 الضفه الغربيه

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد /  اربد عايد  عبد هللا  رداد  الزعبية جندي  19703  44

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  اربد عقلة  قاسم  محمد  الدرابسه  جندي  20705  45

 1967/06/06 الضفه الغربيه نقليات القيادة العامة  اربد عبد الكريم  جدعان  زيد  العزام جندي  20994  46

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة الملك علي /  بيت لحم عبدهللا  مصطفى  عايد  العبد رقيب اول  21141  47

 1967/06/06 فلسطين  10الكتيبة الهاشمية /  جرش  حمد  فالح  عبدالوالي  الغويريين  جندي اول  21561  48

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا /  معان عبدهللا  عبيد  عيد  العمارين  الحويطات  عريف  22553  49

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  اربد نعيم  فارس  احمد  العبيدات جندي  23232  50

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد /  اربد علي  سلومة  علي  السميرات جندي  24157  51

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  اربد محمود  قاسم  طالل  العبيدات جندي  24716  52

 1967/06/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الحسين /  المفرق  عايد  وريور  هشال  السرحان  رقيب 24778  53

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن /  عمان  فليحان  شامخ  بني صخر أرشيد   رقيب 26298  54

 1967/06/06 الضفه الغربيه الخدمات الطبية جرش  علي  سليمان  محمد  بني محمد  رقيب 26963  55

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل  الخليل محمد  شحادة  أحمد  المخارزة  عريف  29788  56

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحراسات /  مأدبا  فازع  فارس  ذياب  السكران  جندي  30028  57

 1967/06/06 الضفه الغربيه 7ك الملك عبدهللا/  مأدبا  خلف  فياض  خليفة  البدادوة رقيب 30071  58

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  الكرك محمد  كريم  دخل هللا  الطراونة  جندي  30785  59

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل  اربد محمد  حسن  موسى  جندي  31161  60

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  بيت لحم إسماعيل  محمد  حسين  القضاة عريف  31867  61

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6كتيبة الملك غازي /  اربد عطية  عطاهللا  حماد  العواوده عريف  32362  62

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6الكتيبة /  المفرق  عوض  ذياب  حرثان  الجبور  جندي  32984  63

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1االسعاف /  اربد محمد  شاكر  أحمد  العويدات عريف  33218  64

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة /  البلقاء عبد  عيد  عقلة  الزعبي جندي  33615  65

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  الخليل أحمد  عبدالرزاق  عبدهللا  ابو فارة عريف  33821  66

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  مأدبا  حميدان  غيث  حسين  المناعسة  جندي اول  33897  67

 1967/06/06 الضفه الغربيه السواحل خفر  رام هللا شحادة  محمود  عبدالقادر  ابو حية  جندي اول  34085  68

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4م ن د /  عمان  عادل  حامد  حسين  عبد الملك  رقيب اول  34482  69

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن /  نابلس  مصطفى  حسين  عثمان  الشنابلة جندي اول  34878  70

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن /  عمان  عواد  مشرف  البركات جندي  35222  71

 1967/06/06 القدس 2الكتيبة /  اربد رحال  محمد  تليالن  السليميين رقيب 35690  72

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة الدبابات /  عمان  علي  حمدان  مبارك  رقيب 35913  73

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1االلية / كتيبة  اربد علي  ظاهر  مطر  الحراحشه  عريف  36259  74

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1الكتيبة /  اربد خلف  فياض  نصار  البخيت  الروابشة جندي اول  36300  75

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  مأدبا  جزاء  حمادة  ذيب  الهقيش  عريف  36511  76

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  الحجاز   طعيمة  سليم  محسن  المنافعة جندي  36628  77

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1سرية النقليات /  بئر السبع حامد  نصار  يحيى  الحراوين  جندي اول  36638  78

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  عمان  خالد  تليالن  فليح  الحماد  جندي  36889  79

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  الخليل المزارعةموسى  سالمة  سليمان   جندي  36913  80

 1967/06/06 القدس 8كتيبة /  اربد علي  محمد  مصطفى  الشوحة  عريف  36998  81

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  معان فالح  محمد  دحالن  التوايهة  الحويطات  جندي  37250  82

 1967/06/06 القدس كتيبة عبد الرحمن الغافقي  نابلس  الداوود  أبو غلبة عبدهللا  فارس  احمد   عريف  38087  83

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  بئر السبع سليمان  سالمة  براك  الفراحين  العزازمه  جندي اول  38131  84

 1967/06/06 الغربيهالضفه  2االسعاف /  نابلس  حسن  محمد  عبد الرحمن  الجبارة رقيب اول  38294  85

 1967/06/06 القدس 8كتيبة االمام علي /  رام هللا محمد  عبدالمجيد  محمد  دار حسن  رقيب اول  39240  86



 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحراسات /  نابلس  علي  عبد هللا  سالم  اللعيبات  جندي  39432  87

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  الخليل الزياديشحادة  مصطفى  إسماعيل   جندي اول  39439  88

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن /  نابلس  مصطفى  سليمان  محمود  البشارات جندي  39562  89

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  اربد أحمد  سليمان  موسى  الدلقموني جندي  39649  90

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  عمان  فاضل  نوران  ضبيعان  الجبور  رقيب 39743  91

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا /  المفرق  حمدان  أرشيد  ساير  السرحان  دار علي جندي  40025  92

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء االميره عاليه اربد أحمد  رشيد  أحمد  المكاحلة  رقيب اول  40648  93

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي /  عمان  عقلة  هالل  محمد  الدعجة  جندي اول  40938  94

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  الخليل محمود  أحمد  رويض  الدويليب  الصقر  جندي  41078  95

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد /  اربد الربيع عبد الرزاق  علي  حسين   جندي  41134  96

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة المدفعية /  المفرق  صياح  فياض  عواد  الفقراء رقيب اول  41904  97

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  المفرق  سمارة  منيزل  خميس  المهلهل  جندي  42577  98

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  البلقاء عبدهللا  سليمان  الديات كريم    جندي  42628  99

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا /  البلقاء سليمان  عايد  حسين  الديات جندي  42630  100

 1967/06/06 الغربيهالضفه  2كتيبة الحسين /  بئر السبع سليمان  سالم  سلمان  محمدين  جندي  42691  101

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد مأدبا  ياسين  بطمان  مقبل  الشوابكة رقيب 50335  102

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية /  معان سويلم  هويمل  نصار  الحويطات جندي  51143  103

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن /  الكرك محمود  حامد  مطلق  المعايطة  عريف  51368  104

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  معان عايد  خلف  هليل  أبو هاللة  جندي اول  52220  105

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن /  عمان  ضبعان  سلمان  سليمان  الزريقات رقيب 52350  106

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1الكتيبة /  الكرك سالمة  خليل  حجازين توما   جندي  52515  107

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  مأدبا  سليمان  مناور  سالم  القعايدة جندي  52562  108

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  مأدبا  عبد القادر  مصطفى  محمد  المرعب  عريف  52728  109

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة المدرعات /  نابلس  فهمي  محمد  البكري لؤي   جندي  53926  110

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  مأدبا  عبد الكريم  مظهور  كريم  بني صخر  جندي  54066  111

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12كتيبة الدبابات /  عمان  سليمان  سالمة  فالح  الحنيطي رقيب 54105  112

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحراسات /  الطفيلة  خيرهللا  عايش  مصطفى  الشتيان  جندي  54614  113

 1967/06/06 القدس لواء طالل  اربد أحمد  علي  عبدالرحمن  الخزاعلة  جندي  55048  114

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  اربد ابراهيم  يوسف  خلف  الغرايبة  جندي اول  55291  115

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب اربد محمد  رضا  أحمد  محمد  بني علي عريف  55385  116

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  اربد حسين  محمد  علي  إبراهيم  الطوالبة جندي  55396  117

 1967/06/06 القدس غير معروف  اربد عامر  حسين  عودة  الغزاوية  جندي  55410  118

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي /  اربد محمد  طاهر  ياسين  الدالبكة  جندي اول  56555  119

 1967/06/06 القدس 4الكتيبة /  اربد ابراهيم  محمد  حمد  بني علي جندي  56575  120

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي /  عمان  عيسى  محمد  شتيوي  الزيود  جندي  56740  121

 1967/06/06 الضفه الغربيه لجنة الهدنة االردنية  عجلون  عبد الرحمن  سليمان  محمد  بني فواز جندي  56772  122

 1967/06/06 القدس 4كتيبة االمير حسن /  اربد يوسف  احمد  علي  الهنداوي  رقيب 56885  123

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  معان النجاداتعواد  سليمان  عودة  الحساسين   جندي  57648  124

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  مأدبا  حمادة  مصطفى  محمد  ابو حشيش  جندي اول  57683  125

 1967/06/06 الضفه الغربيه المنطقة الشمالية رام هللا اسعد  حافظ  يوسف  الشهوان  جندي اول  57817  126

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1الكتيبة /  معان محمد  عفنان  مقبل  السعديين  جندي  58118  127

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة الهندسة رام هللا عيسى  موسى  خليل  العابوري  جندي  58196  128

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  المفرق  سالم  علي  خزيم  بني خالد جندي  58200  129

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  معان هويمل  سالمة  سالم  الرشود  الحويطات جندي  58254  130

 1967/06/06 الضفه الغربيه 14كتيبة /  بئر السبع موسى  سليمان  سلمان  الصبحيين  جندي  58272  131



 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  بئر السبع سلمان  سالمة  سليمان  العزازمة جندي  58273  132

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  مأدبا  صالح  محمد  سالمة  الركيبات جندي اول  58809  133

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد البادية الشمالية  عنيزان  عواد  غراف  المشاجه  ولد علي عريف  58864  134

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات /  المفرق  محمد  حمدان  جليل  الزيود  عريف  59333  135

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  مأدبا  ضيف هللا  حمد  مشيوط  الكعابنة جندي  59531  136

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة الدبابات /  نابلس  فخري  إبراهيم  هندي  دار حمد  رقيب 59583  137

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات /  مأدبا  سالم  الشهوان عبدهللا  احمد   رقيب 59601  138

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات /  مأدبا  موسى  منصور  فاضل  القبيالت  جندي  59760  139

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة الالسلكي االولى اربد محمد  حسن  علي  العمري  بني موسى  جندي  60696  140

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  البلقاء أحمد  جميل  أحمد  العطيات رقيب 60874  141

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة المدفعية/  عجلون  موسى  أحمد  علي  الزغول  عريف  61961  142

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  الكرك إبراهيم  حسين  سليمان  العثامين  جندي  61981  143

 1967/06/06 الضفه الغربيه ف م الدبابات  نابلس  صالح  أحمد  حسن  دار ياسين  جندي  62084  144

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  نابلس  أحمد  إبراهيم  عبد هللا  دار عبيد  جندي اول  62142  145

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الحسين / كتيبة  نابلس  فريد  عبد اللطيف  يوسف  بني حسن  جندي  62162  146

 1967/06/06 جنين  12كتيبة الدبابات /  عجلون  خلف  هالل  سالمة  الربضي عريف  62589  147

 1967/06/06 جنين  12كتيبة الدبابات /  المفرق  كامل  كريم  عقيل  بني خالد  عريف  62590  148

 1967/06/06 جنين  12كتيبة الدبابات /  الشمالية البادية  حسين  سعد  حسين  النميرات عريف  62594  149

 1967/06/06 القدس لواء طالل  اربد محسن  محمود  عبدالرحمن  جرار  جندي  63551  150

 1967/06/06 القدس كتيبة اسامة بن زيد  البلقاء عليان  حسين  علي  الرحامنة جندي  64379  151

 1967/06/06 القدس كتيبة زيد بن حارثة  اربد الطرابشة حميد  عبدالرحمن  صالح   جندي اول  64659  152

 1967/06/06 الضفه الغربيه 14كتيبة /  القدس محمود  إسماعيل  محمد  دارسعادة  جندي  65112  153

 1967/06/06 الضفه الغربيه الخدمات الطبية القدس محسن  يوسف  احمد  دار بدران  جندي اول  65206  154

 1967/06/06 الضفه الغربيه 14كتيبة /  بيت لحم حسين  القضاةأحمد  محمد    رقيب 65281  155

 1967/06/06 الضفه الغربيه التموين والنقل الملكي  رام هللا حسين  أحمد  علي  دار الشيخ  جندي  65300  156

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  رام هللا علي  عبد الكريم  شحاده  دار الشيخ  رقيب 65338  157

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد الخليل يوسف  سالمه  علي  الحوامدة  جندي  65456  158

 1967/06/06 الضفه الغربيه 3لواء الملك طالل /  رام هللا عطا  محمد  عسكر  المعايطه  جندي  65694  159

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5مركز تدريب /  نابلس  عبد  عامر  حسين  بني منية  جندي  66138  160

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية /  نابلس  علي  محمد  حسين  عمر  جندي  66632  161

 1967/06/06 القدس 9الكتيبة /  اربد سالم  مصطفى  محمد  الرفاعية جندي  67468  162

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  جرش  عبد الكريم  محمد  سالم  العتوم  عريف  67986  163

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  بئر السبع أحمد  محمود  أحمد  ابو عكاز  جندي  68028  164

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  عمان  محمد  سلمان  فياض  السواعير  جندي اول  68035  165

 1967/06/06 الضفه الغربيه 7عبدهللا/ ك الملك   رام هللا رزق  محمد  مصطفى  بيت اللو  جندي  68626  166

 1967/06/06 الضفه الغربيه هندسة الكهرباء عمان  يحيى  نهار  سالمه  الدعجة  جندي  68921  167

 1967/06/06 الضفه الغربيه 7كتيبة /  البلقاء موسى  صالح  علي  الجزازية  عريف  70118  168

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الحسين / كتيبة  معان احمد  عوض  سالم  النجادات عريف  70179  169

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الالسلكي/  اربد علي  حمادة  علي  البطاينه  عريف  70231  170

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  المفرق  أحمد  صالح  مصلح  الحراحشة  جندي  70613  171

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4االسعاف /  جرش  علي  أحمد  محيسن  الحراحشة  جندي اول  70691  172

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  عجلون  علي  عبد هللا  مناور  العبيد جندي  70791  173

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  معان مسعد  محمد  سليمان  النجادات جندي اول  70919  174

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4الكتيبة /  مأدبا  إسماعيل  حسان  عودة  السعادنة جندي  70963  175

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  عمان  علي  محمد  سليمان  البوير  جندي  71000  176



 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  عمان  حمدهللا  بخيت  مهاوش  العبوس جندي اول  71012  177

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الحسين / كتيبة  طولكرم  حسن  محمد  حامد  عودة  جندي  71225  178

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  عمان  حسن  سليمان  محيسن  العالمات جندي  71390  179

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  /  المفرق  مسهوج  هطبول  عارف  العون  جندي اول  72027  180

 1967/06/06 القدس 5كتيبة الدبابات  /  مأدبا  المحارب علي  محمد  شنابلة   جندي اول  72162  181

 1967/06/06 جنين  5كتيبة الدبابات  /  اربد عواد  مطلق  محمد  العواشره جندي  72263  182

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة /  الكرك يحيى  حسن  ابراهيم  المعايطة  رقيب 72438  183

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  المفرق  الطوافشةمعيلي  شاتي  عقلة   جندي  72825  184

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جرش  عبد اللطيف  مسعود  الصمادي  جندي  73357  185

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  معان سلمان  سعيد  سليمان  النجادات  جندي  73606  186

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  عجلون  حسين  بني معمر ماجد  محمود   جندي اول  73839  187

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  المفرق  محمد  عايد  عبيد  الخوالدة جندي  74156  188

 1967/06/06 الضفه الغربيه 7ك الملك عبدهللا/  عمان  محمد  عواد  ساكت  الشبكات جندي  74456  189

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة المدفعية /  الخليل الحميد  محمد  عيسى  العراجنةعبد  جندي  74495  190

 1967/06/06 القدس لجنة الهدنة االردنية  اربد محمد  حسين  صالح  أبو الكشك  عريف  74859  191

 1967/06/06 الضفه الغربيه سرية نقليات القيادة  عمان  إبراهيم  راضي  مفضي  الشيكات عريف  74993  192

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة المدفعية /  اربد فالح  علي  فالح  القضاة جندي  75483  193

 1967/06/06 الضفه الغربيه مستودعات المالبس والمهمات  الخليل عيسى  إسماعيل  حمدان  الفروخ جندي اول  75743  194

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد /  المفرق  مفلح  سمر  خلف  الهديب  المساعيد  جندي  76188  195

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  عمان  خلف  سليم  دويخمان  الجبور  جندي  76192  196

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا /  المفرق  حمدان  حمود  فهد  القطيش  جندي اول  76213  197

 1967/06/06 الضفه الغربيه قيادة الفرقة الثانية المفرق  متروك  حسين  الطوافشة حسين    جندي  76424  198

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  نابلس  محمد  سعيد  محمد  بني شمسة  جندي  76920  199

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  مأدبا  عبد الحافظ  عبد هللا  فريح  الحمايدة جندي اول  77406  200

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا /  اربد محمد  شماط  مسلم  السرحان  جندي  79917  201

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  جرش  ناصر  مفلح  حسين  العموش  جندي  79993  202

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االلية /  الطفيلة  عطية  محمد  دنعان  المناعين  جندي  81502  203

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  مأدبا  سحمان  أرشيد  محمد  الزبن  جندي  82425  204

 1967/06/06 الضفه الغربيه هندسة الكهرباء حيفا محمود  محمد  أحمد  البطل  جندي  82947  205

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9المدفعية / م ت ك  الكرك عبد الرزاق  دعمس  إسماعيل  المجالي جندي  82981  206

 1967/06/06 القدس 5كتيبة الدبابات  /  رام هللا حسن  محمد  أحمد  بيرم  جندي اول  83334  207

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة الدبابات /  معان غالب  بخيت  صالح  الدرواشة جندي اول  83336  208

 1967/06/06 جنين  12كتيبة الدبابات /  الزرقاء  الرولةمحمد  مرجي  سالم  علي   جندي اول  83360  209

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة  الكرك محمود  أحمد  مفلح  المبيضين  جندي  83847  210

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية /  عمان  عقلة  جميل  عليان  خضير  جندي اول  84726  211

 1967/06/06 الضفه الغربيه 25كتيبة /  عجلون  سليم  حسن  سليم  المومني جندي اول  85007  212

 1967/06/06 الضفه الغربيه 25م ت كتيبة /  رام هللا إبراهيم  محمد  محمود  سرور  خطاب  جندي اول  85116  213

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  اربد فايز  محمود  عبد الرحيم  العقاقرة  جندي  85307  214

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا /  عجلون  حسين  محمد  عوض  المومني جندي اول  85324  215

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة المدرعات/  المفرق  راشد  موسى  نمر  العظامات جندي اول  85341  216

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  اربد محمد  علي  أحمد  الدواغرة جندي  85385  217

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة المدفعية /  جرش  محمود  عقلة  سليمان  العتوم رقيب 85848  218

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة موسى بن نصير  الزرقاء  عطا  هللا  شبيب  غيث  بني حسن  جندي  86318  219

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات /  عمان  الجحاوشة سالم  نزال  حيان   جندي  86356  220

 1967/06/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10كتيبة /  اربد أحمد  سليمان  فالح  المعابرة رقيب 86546  221



 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  المفرق  خلف  أحمد  محمد  الشديفات جندي  86680  222

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  اربد محمود  محمد  عليان  العمري  جندي  86799  223

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  مأدبا  محمد  عودة  حامد  الزبن  جندي  87316  224

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  عمان  ربيع  سالمه  فالح  الحردان  جندي  87330  225

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد /  المفرق  صياح  شنوان  هالل  العيسى  جندي  87481  226

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  /  الكرك زيد  عقلة  أحمد  الكساسبة  جندي  87584  227

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة /  الكرك شاهر  عثمان  فالح  الصرايرة  جندي  87687  228

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6سرية النقليات /  البلقاء شاكر  عبدالجليل  محمد  الزيادات  جندي  87715  229

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة الالسلكي االولى اربد ضيف هللا  صيتان  يوسف  الوقفي جندي  88071  230

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل  رام هللا ناصر أحمد  عبدالرحيم  عيد  دار  جندي  88567  231

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا /  اربد سميح  فرحان  حسين  الشوملي جندي  89073  232

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة الدبابات /  عمان  مفلح  يحيى  مناور  بني صخر  جندي  89127  233

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة الدبابات /  الطفيلة  محمد  الحوامدة سالمة   جندي  89831  234

 1967/06/06 الضفه الغربيه الكتيبة  االولى  االلية المفرق  أحمد  محمد  عودة  الشديفات جندي  89849  235

 1967/06/06 الضفه الغربيه الكتيبة  االولى  االلية المفرق  أحمد  غصاب  سمرين  المشاقبة جندي  89863  236

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1الكتيبة /  مأدبا  ضيف هللا  رشيد  مليحان  بني صخر  جندي  89867  237

 1967/06/06 الضفه الغربيه 24كتيبة الدبابات الرابعة /  الطفيلة  إبراهيم  حسن  مطلق  الزيدانية جندي  89956  238

عبد الرؤوف  محمود  عبد المحسن    جندي  90194  239
 العجارمة

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  مأدبا 

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  معان قاسم  عتيق  فريج  المراعية جندي  90271  240

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  عجلون  علي  مقبل  سليمان  البالونه  جندي  90443  241

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9االمير محمد / كتيبة  معان عوض  فريح  المراعية جندي  90450  242

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  عمان  حسني  نهار  سليمان  الهبارنة  عريف  90535  243

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن /  الكرك جميل  محمود  أحمد  المواجدة جندي  90538  244

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد  عجلون  فوزان  مفضي  يوسف  الزغول  جندي  90582  245

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة /  عمان  عايد  فرحان  حلو  الخضير  بني صخر  جندي  90836  246

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  مأدبا  الفي  عايد  ضبعان  الشموط  جندي  90906  247

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  الكرك الرواشده عطيوي  منصور  محمد   جندي  90938  248

 1967/06/06 القدس خدمات طبية ووحدات عسكرية  الكرك نواف  حسن  عبدالمهدي  الرواشدة جندي  91169  249

 1967/06/06 الضفه الغربيه ف م الدبابات  الكرك يحيى  سليمان  حسين  الكساسبه  جندي  91247  250

 1967/06/06 الضفه الغربيه 14كتيبة /  مأدبا  سالمه  بني صخر فالح  حمدان    جندي  91289  251

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي  معان سعود  عطية  سالمة  الحويطات  جندي  91453  252

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا /  عمان  عواد  سالم  مرشد  الدهام جندي  92217  253

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا /  المفرق  عبدهللا  ناصر  كوكب  بني خالد جندي  92327  254

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة المدفعية /  اربد علي  مصطفى  إبراهيم  القرعان جندي  92432  255

 1967/06/06 الغربيهالضفه  8كتيبة /  اربد أحمد  محمد  ناصر  الخريسات  جندي اول  92438  256

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة المدفعية /  اربد محمد  شفيق  شطيط  احمد  قسيم  جندي  92471  257

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  اربد فواز  فايز  أحمد  الشرمان  جندي  92495  258

 1967/06/06 الضفه الغربيه 7كتيبة المدفعية /  اربد حسين  علي  طالب  الغنيمات جندي  92715  259

 1967/06/06 الضفه الغربيه هندسة الكهرباء بئر السبع محمد  سليم  سالم  قريظة  جندي  92877  260

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب طولكرم  محمود  عبدالعزيز  مصطفى  عبدالكريم جندي  92996  261

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا /  عجلون  الزغول راجي  سلمان  حسن   جندي  93303  262

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات /  جرش  إبراهيم  رشيد  سليمان  الزيود  جندي  93326  263

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  /  نابلس  طالب  محمد  عبد الهادي  الصفدي جندي  93336  264

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  أريحا سالمة  سليمان  محمد  النصيرات جندي  93805  265

 1967/06/06 الضفه الغربيه خدمات طبية ووحدات عسكرية  رام هللا عبد الكريم  إبراهيم  محمود  حجازي  جندي  93816  266



 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الهندسة / كتيبة  اربد علي  محمد  منديل  بني ياسين  جندي  93826  267

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2س ن/  المفرق  خالد  منيزل  سميران  المساعيد  جندي  94107  268

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2س ن/  الكرك عبد السالم  شراري  عبد النبي  البواليز  جندي  94117  269

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي /  الخليل موسى  حسين  نصار  السالمين  رقيب 95468  270

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة المدفعية/  اربد مصطفى  عبدالهادي  عقلة  الهزايمة  جندي  95994  271

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  عجلون  محمود  أحمد  سليمان  بني فواز جندي  96366  272

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  /  الزرقاء  غيث  الغوريين حسن  ذيب    جندي  96616  273

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عقبة بن نافع  اربد عقله  إسماعيل  احمد  الصمادي جندي  96722  274

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6الكتيبة /  عجلون  عبدهللا  سالم  خلف  البالونة جندي  97092  275

 1967/06/06 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة المدفعية /  الضفة الغربية سليمان  موسى  إبراهيم  بني شميس  جندي  98454  276

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  نابلس  محمود  محمد  بصاص  الدراغمة  جندي  99109  277

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1الميدان / مستشفى  رام هللا إبراهيم  محمود  نمر  السايس  جندي  99723  278

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد نابلس  عبدهللا  احمد  قدوره  زيدان  جندي  99828  279

 1967/06/06 فلسطين  12مركز تعزيز الفرقة /  نابلس  جودة  علي  محمود  جودة  جندي  100033  280

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحراسات /  هللارام  محمد  محمود  عبد  عاصي جندي  100206  281

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  الخليل أحمد  محمد  علي  الزريقات جندي  100272  282

 1967/06/06 القدس 8كتيبة االمام علي /  رام هللا يوسف  ذيب  حامد  بدحة  جندي  100530  283

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  نابلس  العويضاتفالح  إبراهيم  صالح   جندي  100836  284

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي  رام هللا أحمد  عبدالفتاح  جبر  الكحلة  جندي  100914  285

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد  القدس عثمان  راغب  حسن  جمهور  جندي  100943  286

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل  رام هللا محمد  حمدان  محمد  رباحي جندي  100946  287

كتيبة ابو عبيده عامر ين   الكرك أحمد  محمد  بركات  النواصرة  جندي  101141  288
 الجراح 

 1967/06/06 الضفه الغربيه

 1967/06/06 الغربيهالضفه  12الفرقة االلية /  اربد إبراهيم  محمد  يوسف  بني ياسين  جندي  101386  289

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6كتيبة الملك غازي /  طبريا مصباح  نايف  موسى  المصاروة جندي  102564  290

 1967/06/06 القدس كتيبة اسامة بن زيد  اربد علي  سليمان  موسى  بني عامر  جندي  102744  291

 1967/06/06 القدس 2الكتيبة /  اربد علي  مفلح  عمر  الوردات جندي  102748  292

 1967/06/06 فلسطين  كتيبة اسامة بن زيد  نابلس  جميل  طالل  احمد  حمدان  جندي  102788  293

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4الكتيبة /  عمان  علي  حسن  علي  المناصير  جندي  103002  294

 1967/06/06 القدس 8كتيبة االمام علي /  المفرق  صبحي  محمد  سليمان  الشرفات جندي  103032  295

 1967/06/06 الضفه الغربيه ق م الدبابات  رام هللا فتحي  حسني  أحمد  االجراب  جندي  103118  296

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب الخليل مرشد  حسن  علي  الحوامدة جندي  103133  297

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6الملك غازي / كتيبة  رام هللا كامل  عبدالرحمن  حسين  خلف  عريف  103259  298

 1967/06/06 الضفه الغربيه ف م الدبابات  رام هللا حسن  محمد  خليل  الكحلة  جندي  103374  299

 1967/06/06 فلسطين  فئة مقاومة الطائرات القدس جالل  محمود  أحمد  أبودية  جندي  103412  300

 1967/06/06 الضفه الغربيه ف م الدبابات  هللارام  خضر  علي  مصطفى  دار الحاج جندي  103465  301

 1967/06/06 الضفه الغربيه ف م الدبابات  رام هللا عبدهللا  موسى  عبد هللا  نوفل  عريف  103470                                           302

 1967/06/06 الدبهسهل  كتيبة عقبة بن نافع  الضفة الغربية تحسين  مصطفى  حسين  سالمة  جندي  103661  303

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2مشغل الفرقة /  نابلس  عبدالجبار  عثمان  عبد الجبار  صره  جندي  103720  304

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  جنين  هاشم  محمد  حمدان  القبهة جندي  103784  305

 1967/06/06 الضفه الغربيه 51/ مركز   رام هللا محمود  نمر  عبدالرحمن  أبو قطيش  جندي  104117  306

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن /  الطفيلة  عبدالحميد  سليم  علي  الزيدانيين جندي  104424  307

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  بئر السبع سليمان  سالم  حسن  ابو صعليك  جندي  104476  308

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب مأدبا  سالم  المطيرين سليمان  موسى   جندي  104493  309

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد  حيفا يوسف  عبدالرحمن  مصطفى  مينو  جندي  104617  310

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  اربد علي  احمد  عوض  الشبول  جندي  105431  311



 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جنين  إبراهيم  خليل  علي  ابوسيفين  جندي  106154  312

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  اربد علي  سالمة  رضوان  بني راضي جندي  106166  313

 1967/06/06 القدس لواء طالل  اربد محمود  مصطفى  داوود  العبابنة جندي  106618  314

 1967/06/06 فلسطين  كتيبة زيد بن حارثة  رام هللا احمد  إبراهيم  الهبل جميل   جندي  106724  315

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي  بيت لحم سليمان  محمد  حسين  القضاة عريف  106762  316

 1967/06/06 الغربيهالضفه  كتيبة زيد بن حارثة  رام هللا إسماعيل  عبدالهادي  حسين  جادهللا  جندي  106786  317

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية /  طولكرم  غازي  أحمد  حسن  عرار جندي  106806  318

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد نابلس  عقاب  سليمان  محمود  الفقهاء جندي  107082  319

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6كتيبة الملك غازي /  نابلس  عبدالكريممحمود  عبدالكريم  محمد  دار   جندي  107197  320

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  نابلس  هاني  موسى  عبدهللا  الدراغمة  جندي  107199  321

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  اربد محمود  عقلة  محمود  الجبارين  جندي  107205  322

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي /  عمان  عواد  بخيت  الرواشدةمخلد    جندي  107503  323

 1967/06/06 القدس 8كتيبة /  اربد محمود  عباس  محمد  مقدادي  جندي  107574  324

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  اربد محمود  مصطفى  قاسم  الشرمان  جندي اول  107578  325

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين /  الزرقاء  مطر  الزيود علي  حسين    جندي  107590  326

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  جرش  سالم  عيد  ميسر  الخوالدة جندي  107651  327

 1967/06/06 القدس 8كتيبة /  اربد وصفي  محمد  الفي  العبيدات  جندي  107681  328

 1967/06/06 القدس 2الكتيبة /  اربد محمود  عبدهللا  مفلح  بني راضي جندي  107692  329

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة /  جرش  أحمد  محمد  إبراهيم  البراذلة  جندي  107699  330

 1967/06/06 القدس 4الكتيبة /  اربد نجيب  محمود  سالم  الذيابات  جندي  107740  331

 1967/06/06 القدس 2الحسين / كتيبة  اربد يوسف  غالب  عبدهللا  الحمادنة  جندي  107741  332

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جنين  محمد  عثمان  عبدالقادر  عجاج جندي  107781  333

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  الخليل أحمد  عبدالقادر  حسين  قباجة  جندي  108428  334

 1967/06/06 سهل الدبه كتيبة عبد الرحمن الغافقي  عجلون  تيسير  محمد  يوسف  العنانزة  جندي  108607  335

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  الكرك محمد  عبدالعزيز  ارشود  الرواشدة جندي  108696  336

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد نابلس  علي  عبد هللا  عودة  الشيخ  جندي  108701  337

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  الطفيلة  سالمة  الخوالدةخالد  يوسف   جندي  108708  338

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12كتيبة الدبابات /  رام هللا سهيل  زهدي  عبدهللا  المحدوبة  جندي  109020  339

 1967/06/06 القدس 12كتيبة الدبابات /  عجلون  عبد الكريم  سليمان  سعد  بني إسماعيل  جندي  109156  340

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12كتيبة الدبابات /  الطفيلة  صبحي  سالمة  عيد  الحوامدة  جندي  109158  341

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12كتيبة الدبابات /  اربد مصطفى  محمد  مصطفى  عبابنة جندي  109580  342

 1967/06/06 جنين  12الدبابات / كتيبة  المفرق  سليمان  عليوي  سالم  المشاقبة جندي  110019  343

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد مأدبا  عبدهللا  عواد  بخيت  الرواشدة  جندي  110553  344

 1967/06/06 الضفه الغربيه مستشفى الميدان  عجلون  محمد  علي  أحمد  الدرابكة جندي  110693  345

 1967/06/06 القدس كتيبة اسامة بن زيد  اربد الكساسبة محمد  أحمد  قاسم   جندي  110726  346

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  /  عمان  عياش  صياح  سليمان  الققهاء جندي  110755  347

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا /  المفرق  يحيى  علي  خلف  بني خالد جندي  110898  348

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عقبة بن نافع  المفرق  قاسم  محمد  طارق  السردية  جندي  110932  349

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة  الكرك متعب  عبدالفتاح  مسلم  الضالعين  جندي  111086  350

 1967/06/06 الغربيهالضفه  9الكتيبة /  الطفيلة  محمود  سليمان  سالم  المرافي  جندي  111153  351

 1967/06/06 فلسطين  كتيبة اسامة بن زيد  عمان  جويعد  غاوي  محمد  بني صخر  جندي  111277  352

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  نابلس  عارف  عبد الرؤوف  عارف  طرود  جندي  113167  353

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الحسين / كتيبة  طولكرم  رياض  مصطفى  صالح  سفاريني جندي  113168  354

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي  نابلس  مسعود  سعادة  عبدالعزيز  دارسعادة جندي  113172  355

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  نابلس  مغنم  نجيب  غنيم  جندي  113301  356



 1967/06/06 القدس كتيبة زيد بن حارثة  القدس عبدالرحمن  النواسمه يعقوب  سعيد    جندي  113302  357

 1967/06/06 سهل الدبه 9الكتيبة /  الضفة الغربية بسام  أحمد  يوسف  نصار  جندي  114465  358

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6الكتيبة /  نابلس  محمود  عبدالجبار  محمود  غانم جندي  114466  359

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6الكتيبة /  معان سالمة  أبراهيم  المشاعلة محمد   جندي  114467  360

 1967/06/06 القدس لواء طالل  اربد لطفي  سليم  حمدان  جندي  114468  361

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  بئر السبع صبري  أحمد  علي  خميس  الجراوين  جندي  114469  362

 1967/06/06 الضفه الغربيه 3الكتيبة /  جنين  ابوزايد سامي  حسين  حسن   جندي  114470  363

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عقبة بن نافع  القدس خميس  عيد  مصطفى  الصورة جندي  114471  364

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  جنين  محمد  عبدهللا  حسين  قاسم  جندي  114474  365

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1الكتيبة /  جنين  عبدالرؤوف  جرار محمد    جندي  114476  366

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد  الخليل محمد  فايز  أحمد  أبورجب  جندي  114477  367

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد  القدس عيد  صالح  عبد هللا  جندي  114478  368

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  القدس خليل  الساحوري عوني    جندي  114479  369

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد  نابلس  عودة  محمد  عودة  سلطان  جندي  114480  370

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  البادية الشمالية  محمد  عبدالعال  بيصح  جندي  114482  371

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة الملك طالل  عمان  وليد  اسماعيل  ذيب جندي  114483  372

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة/  القدس نادر  كامل  نمر  صالح جندي  114486  373

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل  عمان  حمدي  خضر  محمود  جرار  جندي  114487  374

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل  يافا  علي  محمد  محيسن  جندي  114488  375

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل  جنين  محمود  حسن  سعيــــد  جندي  114489  376

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  الخليل محمد  نصرالدين  أحمد  جندي  114490  377

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحراسات /  مأدبا  سالمة  فريج  أحمد  جندي  114491  378

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة /  نابلس  أحمد  ابراهيم  خليل  جندي  114492  379

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جنين  وليد  عبداللطيف  محمد  سليم  المعاني جندي  114493  380

 1967/06/06 الضفه الغربيه بن حارثة كتيبة زيد  الخليل محمد  عطاهللا  أحمد  جبور  جندي  114494  381

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  الخليل حماد  احمد  حسين  السباعرة  جندي  114495  382

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  عمان  عبد اللطيف  محمد  مصطفى  الجوخي جندي  114496  383

 1967/06/06 فلسطين  زيد بن حارثة كتيبة  نابلس  حليم  أحمد  علي  معوض  جندي  115132  384

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  نابلس  يوسف  سليمان  احمد  الجعبي جندي  115287  385

 1967/06/06 سهل الدبه 9الكتيبة /  الضفة الغربية تسير  كامل  سعيد  الترياقي  جندي  115288  386

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد الخليل العراربة إسماعيل  محمد  عبدالحافظ   جندي  115289  387

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة /  نابلس  ارتضى  أحمد  علي  فارس  جندي  115290  388

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  نابلس  محمد  شكري  نظمي  العاموري  جندي  115291  389

 1967/06/06 فلسطين  9كتيبة االمير محمد /  نابلس  أحمد  ناصر  دار سالم حماد  ناصر   جندي  115292  390

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  نابلس  وائل  فايز  صالح  عشة  جندي  115293  391

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  نابلس  فتحي  علي  محمد  عيادة جندي  115294  392

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  نابلس  عبد محمد  سعيد  ثابت  جندي  115295  393

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جنين  عفيف  محمود  محمد  الحلوح جندي  115296  394

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  نابلس  زهير  محمد  توفيق  عياد جندي  115377  395

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد /  جنين  يوسف  احمد  عبد زعلول  جندي  115470  396

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب نابلس  كامل  أحمد  سعادة  الصباح  جندي  115783  397

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الهاشمية / الكتيبة  نابلس  محمد  زياد  جودة  استيتية جندي  116236  398

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  نابلس  علي  محمد  علي  شقير  جندي  116237  399

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جنين  حسن  يوسف  محمد  يوسف  جندي  116238  400

 1967/06/06 سهل الدبه 10الكتيبة الهاشمية /  الغربيةالضفة  بسام  جميل  أحمد  البغدادي  جندي  116448  401



 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  القدس فاروق  عزيز  محمود  قيهه  جندي  116449  402

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6كتيبة الملك غازي /  نابلس  محمود  كامل  أسعد  دار نصار  جندي  116450  403

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد  القدس العزيز  موسى  عبد العزيز  حماد عبد  جندي  116728  404

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جنين  وحيد  عطية  حسين  دار علي جندي  116883  405

 1967/06/06 الضفه الغربيه 88مركز تدريب /  الخليل محمد  عيسى  مصلح  الشعابين  جندي  116995  406

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  معان خالد  علي  عبدالقادر  كريشان  جندي  117168  407

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد  رام هللا حمادة  علي  حماد  عطايا جندي  117181  408

 1967/06/06 القدس طالل لواء  اربد رمضان  محمود  رمضان  ابوشمالة  جندي  117616  409

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد /  نابلس  عبد الكريم  جودت  رفعت  القاضي  جندي  117987  410

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة /  نابلس  حافظ  فهيم  محمود  ابو الهيجاء  جندي  118325  411

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد  جنين  طالل  مصطفى  أحمد  أبو جلبوش  جندي  118353  412

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  نابلس  حسين  اسعد  حسين  جرار  جندي  118406  413

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي /  نابلس  محمد  سعيد  فارس  جمعة  جندي  118407  414

 1967/06/06 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  الضفة الغربية منصور  عمران سمير  أمين   جندي  118681  415

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي /  نابلس  عمر  عزت  محمود  عمر  جندي  118880  416

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة /  جنين  نعمان  محمد  صادق  العالونة  جندي  118907  417

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي /  نابلس  نظمي  ابراهيم  عمر  جندي  119013  418

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي /  نابلس  سعدي  أسعد  توفيق  الجالد  جندي  121485  419

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جنين  محمود  ياسين  داود  أبو بكر  جندي  121486  420

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جنين  احمد  يوسف  مصطفى  العطاطرة جندي  121783  421

 1967/06/06 سهل الدبه 2كتيبة الحسين /  الضفة الغربية تيسير  جابر  أسعد  دار أبوبكر  جندي  121981  422

 1967/06/06 الضفه الغربيه جعفر بن ابي طالبكتيبة  نابلس  احمد  عوض  إبراهيم  ابو زينة  جندي  121982  423

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جنين  محمد  عبداللطيف  غنايم  عمارنة  جندي  121983  424

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد /  نابلس  بسام  داوود  أحمد  ناصر  جندي  121991  425

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب جرش  مطلب  الخوالدهعودة  زيدان   جندي  123378  426

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عمر بن العاص رام هللا عوض  محمد  فارس  الشجاعية  جندي  124563  427

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جنين  عبد الفتاح  مصطفى  عبد هللا  أبو شحلة  جندي  124730  428

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي  رام هللا علي  حسين  حامد  دار صالح جندي  125127  429

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  نابلس  محمد  سعيد  حسن  أسعد  الريشة  جندي  126712  430

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  نابلس  رياض  أحمد  محمود  داوود  جندي  135131  431

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  نابلس  سليمان  محمد  يوسف  غنام عريف  137153  432

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جنين  محمد  أحمد  محمود  دنوف  جندي  141116  433

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي  نابلس  فاروق توفيق  خضر  محمود  دار  جندي  144746  434

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  حيفا محمد  جمعة  قاسم  صالح جندي  145095  435

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  رام هللا عبد الرزاق  محمد  عبد اللطيف جندي  145096  436

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي  نابلس  نايف  عبد راشد  دار فاروق  جندي  147499  437

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12مركز تعزيز الفرقة /  الخليل سليمان  عبدالفتاح  سلمان  السراحنة  جندي  152898  438

 1967/06/06 الضفه الغربيه ابي طالبكتيبة جعفر بن  نابلس  حمدهللا  شحادة  علي  شحادة  جندي  156329  439

 1967/06/06 الضفه الغربيه قيادة الفرقة الثانية القدس حلمي  إسماعيل  محمد  سمارة حرس وطني 530722  440

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة  طولكرم  يوسف  حسن  محمود  حرس وطني 542298  441

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة  رام هللا بربار أسعيد  عيسى   حرس وطني 592733  442

 1967/06/06 الضفه الغربيه قيادة الفرقة الثانية رام هللا سعد  أسعد  يوسف  البراغشة  حرس وطني 594681  443

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة /  بئر السبع شهاب  عبدهللا  هزاع  الوحيدي  حرس وطني 596600  444

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب رام هللا حسني  طه  محمد  حرس وطني 597876  445

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة /  اربد شفيق  يوسف  عبدالمعطي حرس وطني 608521  446



 1967/06/06 الضفه الغربيه الثانيةقيادة الفرقة  القدس فضل  محمود  أحمد  خطاب حرس وطني 612054  447

 1967/06/06 الضفه الغربيه قيادة الفرقة الثانية يافا  حسين  إبراهيم  حسين  حرس وطني 628660  448

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  نابلس  عوض  رضا  اسعد  عبد هللا  مكلف 652182  449

 1967/06/07 مثلث الشهداء 12كتيبة الدبابات /  عمان  المناصيرمحمد  أمين  عبدهللا   نقيب  3949  450

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات /  الكرك محمود  داود  فليحان  مبيضين  مالزم  5871  451

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جنين  وجيه  عطية  حسن  جندي  16883  452

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين /  رام هللا إسماعيل  دار عثمان محمود  خليل   جندي  22419  453

 1967/06/07 حوادث االمن الداخلي 6سرية النقليات /  عجلون  محمد  يوسف  سليم  القضاة رقيب 22973  454

 1967/06/07 الضفه الغربيه 1كتيبة الهندسة /  الزرقاء  منصور  عبدالفتاح  أحمد  الزيدان  رقيب 24603  455

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين /  جمهورية اليمن  أحمد  حسن  مهدي  السواملة  رقيب اول  25701  456

 1967/06/07 الضفه الغربيه اللواء الهاشمي القدس محمد  علي  سالم  الخنافسة  رقيب 28735  457

 1967/06/07 الضفه الغربيه الشماليةالمنطقة  القدس سعيد  حمزة  الحاج  محمد  الشيخ  جندي  30374  458

 1967/06/07 وادي شعيب  الشرطة العسكرية  اربد أحمد  حسن  موسى  الشريقيين جندي اول  31649  459

 1967/06/07 الضفه الغربيه لواء طالل  نابلس  محمد  نعمان  عبدالمنعم  الحوامدة  جندي  31661  460

 1967/06/07 الضفه الغربيه 3كتيبة الالسلكي /  نابلس  المحامدة اسعد  عبدهللا  عبدالحميد   جندي  34800  461

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين /  اربد سيار  سمير  صالح  الحماد  عريف  35934  462

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين /  معان عتيق  سليمان  سليم  الحويطات  جندي  36530  463

 1967/06/07 الضفه الغربيه 1الكتيبة /  المفرق  الرباعات  السردية محمد  سالمة  خالد   رقيب 36639  464

 1967/06/07 الضفه الغربيه لجنة الهدنة االردنية  القدس داوود  محمد  محمود  ابوحوي  عريف  38174  465

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية /  البلقاء أحمد  علي  حامد  العواملة جندي  38591  466

 1967/06/07 القدس 8كتيبة االمام علي /  معان سليمان  عيسى  سليمان  الهالالت  رقيب اول  50481  467

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة موسى بن نصير  عمان  عبد الحميد  عبد الرحمن  مفضي  الشوابكه جندي  53048  468

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الالسلكي/  اربد نواف  فرحان  منصور  السهاونة  رقيب 54429  469

 1967/06/07 الضفه الغربيه 10كتيبة الدبابات /  الزرقاء  موسى  عبدالحميد  دخيل  النميرات  رقيب 56201  470

 1967/06/07 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي /  مأدبا  عليان  فالح  موسى  العجالين  جندي اول  60004  471

 1967/06/07 الضفه الغربيه 8كتيبة المدفعية/  جنين  الربمحمود  طاهر  أحمد  أبو  عريف  62556  472

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة الهندسة نابلس  محمود  عيد  عيسى  دار عواد  جندي  66422  473

 1967/06/07 الضفه الغربيه 1كتيبة الهندسة /  اربد محمد  إبراهيم  راشد  بني موسى  جندي اول  67714  474

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  اربد محمود  محمد  صالح  الحكوم  جندي اول  67734  475

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة الالسلكي االولى نابلس  أحمد  ذيب  حسن  البوزية  جندي  68906  476

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين /  المفرق  حمد  سلمان  صالح  العيسى  جندي  71031  477

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين /  البلقاء أحمد  عبدالمعطي  تيهي  الصنابره جندي  71145  478

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي  البلقاء إبراهيم  عبدالعزيز  أحمد  الكايد جندي  71454  479

 1967/06/07 القدس 4كتيبة االمير حسن /  جرش  أحمد  محمود  مجلي  الرواشده جندي  71951  480

 1967/06/07 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  /  جنين  يوسف  خليل  محمد  السليم جندي اول  72080  481

 1967/06/07 الضفه الغربيه 9كتيبة المدفعية /  اربد جمعة  أحمد  محمود  عزام  جندي  72089  482

 1967/06/07 الضفه الغربيه 1المدفعية / كتيبة  عجلون  محمود  مصطفى  خلف  المومني رقيب 72562  483

 1967/06/07 القدس 8ك مقاومة الدبابات /  عجلون  موسى  محمد  علي  الزغول  جندي  73436  484

 1967/06/07 القدس 4كتيبة االمير حسن /  المفرق  خلف  نمر  عوض  الغوانمة جندي  73675  485

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية /  الطفيلة  علي  عقيل  سليمان  عيال  عواد  جندي اول  76307  486

 1967/06/07 الضفه الغربيه لواء طالل  الخليل محمد  عبد شحادة  محمد  الثوابية  جندي  82051  487

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  البلقاء محمد  أحمد  علقان  العواملة جندي  82424  488

 1967/06/07 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  عجلون  فندي  الفريحات زهير  علي   جندي  83214  489

 1967/06/07 الضفه الغربيه 4كتيبة الدبابات /  عمان  خلف  حماد  فالح  الشرعة  جندي  85040  490

 1967/06/07 الضفه الغربيه 5ف ت ك الدبابات /  البلقاء سالم  محمود  مفلح  الصبيحات  جندي  85488  491



 1967/06/07 الضفه الغربيه 2مشغل المدرع /  المفرق  ذيب  خلف  سمرين  المشاقبة  جندي  86898  492

 1967/06/07 الضفه الغربيه 9الكتيبة /  اربد ماجد  مرشد  خليل  بني عيسى  جندي  87008  493

 1967/06/07 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  /  عمان  أحمد  نمر  مفلح  الحنيطي جندي  87434  494

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين /  اربد علي  مصطفى  جبر  العيده جندي  87721  495

 1967/06/07 القدس كتيبة اسامة بن زيد  معان صبيح  جازي  عيسى  السليمانيين جندي  87896  496

 1967/06/07 الضفه الغربيه 1كتيبة الهندسة /  الكرك صالح  عودة  ضيف هللا  الذنيبات جندي  88358  497

 1967/06/07 الضفه الغربيه 7كتيبة المدفعية /  اربد محمد  خلف  علي  بني ارشيد جندي  88851  498

 1967/06/07 الضفه الغربيه 1الكتيبة /  البلقاء مفلح  حسن  هيشان  المحاميد  جندي  89057  499

 1967/06/07 الضفه الغربيه والمهمات مستودعات المالبس  عمان  أحمد  موسى  هاجس  السواعير  جندي  91424  500

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية /  اربد أحمد  نجيب  خلف  الحموري  جندي  92729  501

 1967/06/07 القدس كتيبة اسامة بن زيد  عجلون  أحمد  محمد  حسين  الزغول  جندي  94874  502

 1967/06/07 القدس اسامة بن زيد كتيبة  اربد محمد  أحمد  مقبل  الشرارقة جندي  95656  503

 1967/06/07 الضفه الغربيه 9كتيبة المدفعية /  اربد فايز  مفلح  حسن  الشلول  جندي  95983  504

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية /  عجلون  أمين  سالمة  محمد  المومني جندي  96004  505

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة عمر ين الخطاب  عجلون  حسن  عبدهللا  يعقوب  الجبالية جندي  97324  506

 1967/06/07 القدس 1االسعاف /  نابلس  عزام  عطا  حماد  الجودة  جندي  98392  507

 1967/06/07 القدس كتيبة اسامة بن زيد  رام هللا يوسف  محمد  حمزة  انجاص  جندي  100067  508

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الالسلكي/  الخليل زكي  عبدالعزيز  مسلم  السويطي جندي  100556  509

 1967/06/07 الضفه الغربيه لواء طالل  القدس محمد  صقر  إبراهيم  الجمل  جندي  100692  510

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة عمر ين الخطاب  رام هللا عمر  محمود  علي  شنيه  جندي  100696  511

 1967/06/07 القدس 8كتيبة االمام علي /  نابلس  سالم  الدراغمةمحمود  حسين  محمد   جندي  100745  512

 1967/06/07 فلسطين  كتيبة جعفر بن ابي طالب الخليل موسى  محمد  موسى  العطاط  جندي  100995  513

كتيبة ابو عبيده عامر ين   المفرق  حسين  قسيم  محمد  العظامات جندي  102174  514
 الجراح 

 1967/06/07 الضفه الغربيه

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية /  اربد خليفة  مصطفى  محسن  حامد  جندي  103012  515

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  رام هللا فخري  أسعد  عبد هللا  دار محمد  جندي  103340  516

 1967/06/07 الضفه الغربيه بن نصير كتيبة موسى  الناصرة  سليم  سعيد  حسين  منصور  جندي  103579  517

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية /  جرش  سالم  سليمان  نمر  البطارسة  جندي  105098  518

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية /  نابلس  محمود  شكري  مرشد  عودة  جندي  105838  519

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية /  عجلون  سمير  مصطفى  سعيد  القضاة جندي  106218  520

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  رام هللا أسعد  نمر  أسعد  الفلتة عريف  106717  521

 1967/06/07 الضفه الغربيه 8ك االمير علي /  نابلس  عرسان  طاهر  يوسف  دار يوسف  عريف  107560  522

 1967/06/07 القدس 4كتيبة االمير حسن /  اربد محمود  علي  الرشدان أحمد    جندي  107690  523

 1967/06/07 فلسطين  2كتيبة الدبابات /  اربد محمود  عقل  سالمة  الهناندة  جندي  108580  524

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد  البلقاء عيد  سليمان  محمد  الوريكات جندي  109234  525

 1967/06/07 الضفه الغربيه الكتيبة  االولى  االلية اربد ربحي  مصطفى  قويدر  العالونة  جندي  110740  526

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية /  البلقاء مبارك  عبدهللا  فالح  الزيادات  جندي  111868  527

 1967/06/07 فلسطين  كتيبة جعفر بن ابي طالب الخليل محمد  خليل  اسماعيل  الجنادبة  جندي  112140  528

 1967/06/07 الضفه الغربيه 3س العمال المدنية/  نابلس  عبد اللطيف  عبد الرحمن  كايد  صياح مدني 112647  529

 1967/06/07 الضفه الغربيه 88مركز تدريب /  الخليل عبد المجيد  محمود  سالمة  السويطي جندي  113170  530

 1967/06/07 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي سالح الدروع  نابلس  محاميد إسماعيل  عبدهللا  جابر    جندي  113744  531

 1967/06/07 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية /  القدس خليل  سهيل  عبدهللا  زهران  جندي  113949  532

 1967/06/07 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية /  نابلس  طلعت  حلمي  خورشيد  الخاروف  جندي  113950  533

 1967/06/07 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية /  الخليل صالح  عثمان  خليل  الطل  جندي  113951  534

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين /  جنين  أسعد  مسعود  درويش  دار درويش  جندي  113966  535

 1967/06/07 الغربيهالضفه  2الكتيبة /  نابلس  عبد الفتاح  فوزي  اسعد  جالد  جندي  114276  536



 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  القدس داوود  يوسف  عبدالسالم  دار سليم  جندي  114277  537

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد  القدس إبراهيم  جريس  الياس  بلط  جندي  114310  538

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد  الخليل رمضان  محمد  عبدالمنعم  مسودي  جندي  114397  539

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  يافا  أسعد  خليل  جبر  العارضة  جندي  114464  540

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  نابلس  محمد  نديم  حسن  جندي  114473  541

 1967/06/07 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية /  الخليل النتشهيونس  يعقوب  أحمد   جندي  114475  542

 1967/06/07 فلسطين  8كتيبة االمام علي /  الناصرة  جواد  رجا  عيسى  نويصر  جندي  114481  543

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب نابلس  ثابت  بدوي  محمود  جندي  114484  544

 1967/06/07 الضفه الغربيه لواء طالل  الزرقاء  خلف  الزواهرةمحمد  عيد    جندي  114485  545

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة عقبة بن نافع  الخليل يعقوب  سليمان  عبد الدويك  جندي  114670  546

 1967/06/07 الضفه الغربيه لواء طالل  الزرقاء  أحمد  محمود  أحمد  العزة جندي  114678  547

 1967/06/07 فلسطين  2كتيبة الحسين /  نابلس  عادل  أحمد  أبو عيسى محمد    جندي  114740  548

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  جنين  طاهر  محمد  صالح  عتيق  جندي  114862  549

 1967/06/07 فلسطين  2الكتيبة /  يافا  حسين  سليم  حسن  ابو السعود  جندي  115234  550

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  القدس سالمه  عبد الجواد  الجقمة عبد الحافظ   جندي  116328  551

 1967/06/07 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي /  جنين  محمود  ناجي  موسى  أبو الرب جندي  116932  552

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  نابلس  حلمي  صدقي  محمود  عجاج جندي  116933  553

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد  عمان  نظمي  أمين  صالح  حرس وطني 535491  554

 1967/06/07 الضفه الغربيه قيادة الفرقة الثالثة  الخليل صالح  عبد النبي  محمد  الخاروف  حرس وطني 542219  555

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة /  نابلس  إبراهيم  فؤاد  اسعد  خريم  حرس وطني 542862  556

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة /  طولكرم  مفلح  مطلق  فالح  أبو راجي حرس وطني 543005  557

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  نابلس  صدقي  حمدي  إسماعيل  حرس وطني 543132  558

 1967/06/07 الضفه الغربيه الحرس الوطني جنين  داوودداوود  عواد   حرس وطني 579527  559

 1967/06/07 فلسطين  كتيبة اسامة بن زيد  جنين  محمد  شحادة  محمود  حرس وطني 595274  560

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة /  رام هللا محمد  مصطفى  علي حرس وطني 597840  561

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الهندسة /  اربد مرشد  عيسى  مقبل  حرس وطني 608251  562

 1967/06/08 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا /  المفرق  عوض  صالح  جبر  الدليغم  الجبور  جندي اول  41759  563

 1967/06/08 انفجار لغم 2كتيبة الهندسة /  عجلون  طعمه  سعد  ثلجي  الكفوف  جندي  92797  564

 1967/06/08 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي  رام هللا حسين  دراجحسني  ذياب    جندي  100458  565

 1967/06/08 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 1كتيبة الهندسة /  نابلس  خليفة  مريحيل  زايد  الغزاوية جندي  109606  566

 1967/06/08 الضفه الغربيه العاصكتيبة عمر بن  الخليل فوزي  ربيع  عبد البصير  الدويك  جندي  113164  567

 1967/06/08 الضفه الغربيه كتيبة عقبة بن نافع  أريحا فتحي  مهيمن  إبراهيم  النواوي  جندي  113165  568

 1967/06/08 الضفه الغربيه 6كتيبة الملك غازي /  جنين  فتحي  فخري  محمد  جرار  جندي  113171  569

 1967/06/08 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  جنين  عبدالوهاب  أبو دياك عبد الوهاب  سعيد    جندي  151340  570

 1967/06/09 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية /  اربد طالب  عيد  عوض  العناقرة  جندي  65865  571

 1967/06/09 الضفه الغربيه لواء االميره عاليه اربد صالح  محمود  علي  ابوكريم  جندي  70356  572

 1967/06/09 الضفه الغربيه الجبهة الغربية نابلس  محمد  أحمد  عبدالرحمن  شاهين  جندي اول  105376  573

 1967/06/09 الضفه الغربيه لواء االمام علي عمان  يوسف  عبدالجليل  مناور  المناصير  جندي اول  108264  574

 1967/06/10 الضفه الغربيه 6المدفعية / كتيبة  البلقاء عبد الجليل  محمد  إبراهيم  الخوالده جندي اول  38518  575

 1967/06/10 الضفه الغربيه مستشفى الميدان المتحرك  نابلس  عبدهللا  حسن  أسعد  بني شمسة  عريف  55710  576

 1967/06/10 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية /  اربد علي  محمد  احمد  اليمني جندي  72456  577

 1967/06/11 القدس 4كتيبة االمير حسن /  اربد مهيداتأحمد  فالح  هيشان   جندي  93760  578

 1967/06/14 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة  رام هللا مصطفى  سعيد  اسعد  الفلنة جندي  113952  579

 1967/09/01 سهل الدبه سالح المدفعية  الضفة الغربية تسير  رجائي  محمود  جودة  جندي  113300  580

 1967/09/05 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب عمان  ياسين  الوارد  العنيزات خليفة   جندي  95351  581
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 1967/09/05 الضفه الغربيه كتيبة حمزة بن عبد المطلب  عجلون  عبدهللا  يوسف  حمد  البالونة  جندي  97548  582

 1967/10/18 الغربيهالضفه  2كتيبة الهندسة /  الزرقاء  قاسم  أحمد  مصطفى  الخطيب  جندي  94458  583

 1967/11/07 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة طارق بن زياد نابلس  إبراهيم  محمد  عبدالفتاح  صالح جندي  104037  584

 1967/11/20 الضفه الغربيه كتيبة صالح الدين االيوبي القدس محمد  علي  حسين  الزحايقة  جندي اول  66048  585

 1967/11/20 الضفه الغربيه 5كتيبة الملك علي /  البلقاء مصطفى  مناجي  طلب  العدوان  جندي  106040  586

 1967/11/28 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي  جنين  حسني  محسن  صالح  ابو علي جندي  104294  587

 1967/01/01 معسكر وحدتة  الملكيسالح الجو  عجلون  فراس  محمد  علي  العجلوني رائد  2409  588

 1967/05/21 الخطوط األمامية -انفجار لغم أثناء الحرب  الشرطة العسكرية  نابلس  عبدهللا  محمد  عبدهللا  دار عياد مالزم  4948  589

 تاريخ االستشهاد  االستشهاد مكان  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1968/01/01 انفجار لغم كتيبة الحراسات االولى مأدبا  سعود  أحمد  ناصر  البراري  جندي  62385  1
 1968/01/04 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  المفرق  نشمي  رفاعي  رواد  السردية  جندي اول  86376  2

 1968/01/08 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص مأدبا  إسماعيل  حسن  المصري عبد الكريم   جندي  97310  3

 1968/01/15 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع  المفرق  حامد  مصبح  عواد  الشرفات  جندي اول  59510  4

 1968/01/15 68االغوار  كتيبة عقبة بن نافع  طولكرم  أحمد  توفيق  مفلح  دار حمدان  جندي  67982  5

 1968/01/15 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع  الكرك عبد اللطيف  عبد الرحمن  عوده  الصرايره  جندي  101773  6

 1968/01/15 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع  عجلون  عبد العزيز  سليمان  عقيلي  الزريقات  جندي  111543  7

 1968/01/27 انفجار لغم سالح الهندسة  مأدبا  أحمد  عبدالجليل  مصطفى  المراعبة جندي اول  70803  8

 1968/02/01 انفجار لغم 4كتيبة االمير حسن /  اربد محمد  أحمد  خالد  غوانمة  عريف  40867  9

 1968/02/11 اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر  كتيبة سعد بن ابي وقاص المفرق  خليفة  أحمد  فندي  الزبون  جندي  95808  10

 1968/02/15 68االغوار  2كتيبة الحسين /  معان منصور  محمد  حسين  كريشان  رائد  1349  11

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 4كتيبة االمير حسن /  البلقاء محمود  عيد  قاسم  النسور  عريف  29661  12

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الحسين /  اربد إبراهيم  الجرارحه عوض  محمد   جندي اول  56496  13

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 1كتيبة المدفعية /  اربد محمد  عقلة  مصطفى  عبدالرحمن  جندي  74028  14

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الحسين /  المفرق  علي  سويلم  حسين  الخاليله  جندي اول  77432  15

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الحسين /  اربد علي  حسين  علي  العمري  جندي  87247  16

 1968/02/15 اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر  4كتيبة االمير حسن /  اربد منير  أحمد  إبراهيم  المصري  جندي  91000  17

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الحسين /  القدس محمد  حمدان  إبراهيم  العمدة  جندي  103978  18

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي ب الموتور الثاني نابلس  أحمد  عبدهللا  حسين  يونس  جندي  104911  19

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 4كتيبة االمير حسن /  اربد أحمد  حسن  عبدالرحمن  المقابلة جندي  112641  20

 1968/02/27 68االغوار  1ك هندسة الميدان /  اربد فوزي  بركات  جبر  الشريدة  نقيب  3474  21

 1968/02/28 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة سعد بن ابي وقاص نابلس  السواقطة أحمد  محمد  حسن   جندي  106968  22

 1968/03/21 الكرامه  6كتيبة المدفعية /  معان خضر  شكري  يعقوب  درويش  العبيد مالزم اول  4806  23

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الدبابات  /  مأدبا  محمد  هويمل  حتمل  الزبن  مالزم اول  4910  24

 1968/03/21 الكرامه  7كتيبة المدفعية /  اربد عيسى  سليمان  عبدالرحمن  صياحين  مالزم  5968  25

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الدبابات  /  اربد راتب  محمد  سعد  البطاينة مرشح  6526  26

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  اربد سالم  محمد  سالم  الخصاونة  مرشح  6556  27

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  نابلس  عارف  محمود  محمد  الشخشير  مرشح  6866  28

 1968/03/21 الكرامه  10الكتيبة الهاشمية /  الخليل أحمد  خليل  محمد  خليل  عريف  32578  29

 1968/03/21 الكرامه  15كتيبة خالد بن الوليد /  عمان  سلهوم  ماطر  عيسى  الخضير  عريف  36518  30

 1968/03/21 الكرامه  لواء اليرموك المفرق  بلقاوي  عطا هللا  فالح  بني عيسى  عريف  40821  31

 1968/03/21 الكرامه  كتيبة سعد بن ابي وقاص الكرك مسلم  قاسم  مطير  المطارنة  جندي اول  42272  32

 1968/03/21 الكرامه  كتيبة عبدهللا ين رواحة  الطفيلة  ناصر  محمد  مطلق  حمد  الخوالدة عريف  42456  33



 1968/03/21 الكرامه  4كتيبة المدفعية /  مأدبا  هزيل  سلمان  سليم  العوازم جندي  50349  34

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة المدفعية /  الكرك حامد  محمد  حمد  اللصاصمة جندي  53452  35

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الدبابات  /  عمان  سليم  مفلح  محمد  بني صخر  عريف  54041  36

 1968/03/21 الكرامه  مدرسة االشتخبارات العسكرية اربد أحمد  شحادة  محمد  عبدالرزاق  الشروع  رقيب 55495  37

 1968/03/21 الكرامه  وحدة استطالع الصحراء  معان ثاني  بخيت  فرج  المراعية  الحويطات جندي  56203  38

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الملك علي /  اربد علي  حسين  البالونةمحمود    جندي  59742  39

 1968/03/21 الكرامه  كتيبة السلكي القيادة مأدبا  باسم  صالح  سلمان  الحدادين  جندي اول  61054  40

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  جنين  خالد  فوزي  عبدالفتاح  ابو بكر  عريف  61476  41

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الملك علي /  الخليل إبراهيم  محمد  عبدهللا  الشروف  جندي  61902  42

 1968/03/21 الكرامه  15كتيبة خالد بن الوليد /  اربد سرحان  محمد  حسن  النمارنة جندي  64371  43

 1968/03/21 الكرامه  15كتيبة خالد بن الوليد /  القدس عبد الرحمن  خليل  جبريل  أبو ناصر عريف  64753  44

 1968/03/21 الكرامه  14كتيبة الملك محمد الخامس /  رام هللا تميم  أحمد  حسين  الريماوي  عريف  65068  45

 1968/03/21 الكرامه  15كتيبة خالد بن الوليد /  نابلس  محمود  خليل  اسعد  زين الدين جندي اول  65718  46

 1968/03/21 الكرامه  15كتيبة خالد بن الوليد /  اربد أحمد  مجلي  عواد  الشلول  جندي  66235  47

 1968/03/21 الكرامه  مدرسة االشتخبارات العسكرية اربد محمد  نايف  محمد  بني حميد  عريف  67009  48

 1968/03/21 الكرامه  4كتيبة المدفعية /  عمان  حسني  طالب  حسين  سكرية  جندي  67090  49

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  عمان  الخضير حميد  صدف  بخيت   عريف  68746  50

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  مأدبا  عبد الرحمن  محمد  كساب  الغنيمات جندي  68809  51

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  مأدبا  إسماعيل  خليل  إسماعيل  المراعبة عريف  72188  52

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الملك علي /  عجلون  فالح  الخطاطبة محمد  أحمد   جندي  73308  53

 1968/03/21 الكرامه  مدرسة االشتخبارات العسكرية اربد سلطان  محمود  محمد  الكوفحي عريف  73374  54

 1968/03/21 الكرامه  لواء مقاومة الطائرات عجلون  يعقوب  عايد  يعقوب  بني أيوب جندي  73435  55

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة المدفعية /  الخليل عبد الحميد  كامل  ياسين  التوايهه  عريف  73660  56

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  مأدبا  مقبول  غديفان  اثنيان  الزبن  جندي  73886  57

 1968/03/21 الكرامه  6كتيبة المدفعية /  اربد محمد  محمود  أحمد  الفريون  عريف  74494  58

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الملك علي /  جرش  محمد  علي  عواد  البوريني جندي اول  74717  59

 1968/03/21 الكرامه  كتيبة الالسلكي االولى نابلس  علي  عطية  عوض  دار الشيخ  جندي اول  76481  60

 1968/03/21 الكرامه  14كتيبة الملك محمد الخامس /  مأدبا  طالب  شحادة  سالم  الفقهاء  جندي  77112  61

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  عمان  محمد  سالم  عبدهللا  الرقاد جندي اول  78112  62

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الدبابات  /  بئر السبع حسن  عبدربة  حسن  ابو صعليك  جندي اول  79530  63

 1968/03/21 الكرامه  15كتيبة خالد بن الوليد /  مأدبا  عبدهللا  نزال  سالم  الكعابنه جندي  79750  64

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  المفرق  عيد  فياض  راشد  العظامات جندي  79841  65

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الدبابات  /  المفرق  علي  هالل  بخيتان  راشد  الشرفات جندي  79867  66

 1968/03/21 الكرامه  3ف ت ك المدفعية /  اربد الفوارسة محمد  فريد  موسى   جندي  82966  67

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة المدفعية /  عجلون  محمد  علي  عبدهللا  القضاة جندي  84311  68

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  معان فيصل  إبراهيم  عيسى  الرواضيه جندي اول  87555  69

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  الزرقاء  عبدهللا  سالم  بني حسن محمد    جندي اول  87625  70

 1968/03/21 الكرامه  5سرية النقليات/  البادية الشمالية  أحمد  مزيد  طويرش  ولد علي جندي  87984  71

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  جرش  محمود  فليح  خليف  الخوالدة جندي اول  88290  72

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الدبابات  /  المفرق  نايل  مليح  سليمان  الموالي  السردية  جندي اول  88747  73

 1968/03/21 الكرامه  7كتيبة المدفعية /  مأدبا  عارف  محمد  حمدان  الغنيمات جندي  88984  74

 1968/03/21 الكرامه  7ك الملك عبدهللا/  معان سليمان  علي  خليل  الحسنات  جندي  90631  75

 1968/03/21 الكرامه  7كتيبة /  عجلون  علي  موسى  علي  الفريحات  جندي  92391  76

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة المدفعية /  اربد محمد  محي  الدين  هزاع  قبالن  جندي  92459  77

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  جرش  عبد المجيد  فهد  عبد النبي  بني احمد  جندي  93192  78



 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  جرش  أحمد  حسن  عبدالنبي  بني أحمد  جندي  93193  79

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  المفرق  محمد  ذياب  محمود  مطر  بني خالد جندي  93359  80

 1968/03/21 الكرامه  القيادةكتيبة السلكي  اربد أحمد  محسن  فالح  البطاينة جندي  93458  81

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الملك علي /  اربد عيسى  علي  عيسى  العالونه جندي  93736  82

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  عمان  صالح  أحمد  سليمان  الثوايبة جندي  95230  83

 1968/03/21 الكرامه  7عبدهللا/ ك الملك   اربد عبدهللا  فالح  محمود  القضاة جندي  95288  84

 1968/03/21 الكرامه  4كتيبة الهندسة /  الخليل محمد  خليل  عبدالحي  امواس  جندي  96266  85

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة المدفعية /  الزرقاء  كريم  عليان  حمدان  الزيود  جندي  99404  86

 1968/03/21 الكرامه  10الكتيبة الهاشمية /  جنين  عبدهللا  شعبان  عبد الغني  شعبانه  عريف  99490  87

 1968/03/21 الكرامه  كتيبة عبدهللا ين رواحة  الخليل يوسف  حسين  عبدالرحمن  محيسن  جندي  99739  88

 1968/03/21 الكرامه  كتيبة سعد بن ابي وقاص نابلس  إبراهيم  يوسف  إبراهيم  السوافطة  جندي  100510  89

 1968/03/21 الكرامه  كتيبة عبدهللا ين رواحة  الخليل محمود  حسين  الطميزي عبد الكريم   جندي  100641  90

 1968/03/21 الكرامه  كتيبة عبدهللا ين رواحة  الخليل مصباح  طلب  علي  رباع  جندي  100928  91

 1968/03/21 الكرامه  كتيبة عمر ين الخطاب  نابلس  جبر  محمود  جابر  دار جابر  عريف  103833  92

 1968/03/21 الكرامه  7كتيبة المدفعية /  الرملة محمد  شفيق  عبدهللا  دار أحمد  جندي  104936  93

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  المفرق  حسين  معيلي  سلمان  الجمعان  جندي  105423  94

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الملك علي /  نابلس  محمود  اسعد  سعادة  ابو صياح جندي  106134  95

 1968/03/21 الكرامه  4كتيبة المدفعية /  اربد عمر  احمد  قاسم  كساسبه  جندي  107068  96

 1968/03/21 الكرامه  7كتيبة المدفعية /  اربد بركات  محمد  علي  الزعبي جندي  107410  97

 1968/03/21 الكرامه  3كتيبة الدبابات /  عمان  عواد  حمدهللا  علي  ابو زيد  جندي  108495  98

 1968/03/21 الكرامه  2سرية النقليات /  اربد أحمد  صالح  محسن  الذيابات  جندي  109609  99

 1968/03/21 الكرامه  15كتيبة خالد بن الوليد /  عجلون  أحمد  فريح  مطلق  العنانزه  جندي  109846  100

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الدبابات  /  المفرق  علي  عبد هللا  بخيت  العموش  جندي  110859  101

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الدبابات  /  عجلون  عارف  محمد  سالم  البعيرات  جندي  110906  102

 1968/03/21 الكرامه  5كتيبة الدبابات  /  الكرك أشتيان  أحمد  مفلح  الصرايرة  جندي  111046  103

 1968/03/21 الكرامه  بن ابي وقاصكتيبة سعد  البلقاء مصطفى  سليمان  اسماعيل  الترك  جندي  111097  104

 1968/03/21 الكرامه  6كتيبة المدفعية /  معان عبدهللا  سليمان  مسلم  الطوره جندي  111839  105

 1968/03/21 الكرامه  4كتيبة المدفعية /  جرش  زهير  حماد  حامد  العياصرة جندي  112340  106

 1968/03/21 الكرامه  1ك ق/  القدس عدنان  لطفي  كمال  حرس وطني 505522  107

 1968/03/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة المدفعية /  الخليل أحمد  عبدالمعطي  محمود  الشاللدة  رقيب 72823  108

 1968/04/08 انفجار لغم معسكر التدريب 1كتيبة الهندسة /  اربد محمود  نهار  مقبل  البطات رقيب 34114  109

 1968/04/08 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب  الطفيلة  ذياب  حمدان  الخطباء محمد   رقيب 54163  110

 1968/04/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 7ك الملك عبدهللا/  الخليل محمد  خليل  عبدالقادر  القيسية  جندي اول  53662  111

 1968/04/13 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي  الخليل الحجوجفارس  محمد  سالمه   عريف  81714  112

 1968/04/13 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي  رام هللا شعبان  ذيب  شعبان  دار حماد  عريف  103249  113

الخطوط  –انفجار لغم أثناء الحرب  2كتيبة الهندسة /  عجلون  حكمت  محمد  مصطفى  الصمادي  جندي  110788  114
 األمامية

1968/04/13 

 1968/04/16 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة زيد بن حارثة  اربد جميل  محمود  احمد  خشمان  جندي  114586  115

 1968/04/19 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة زيد بن حارثة  مأدبا  محمد  خليف  سالم  الشورة جندي  38117  116

 1968/04/19 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة زيد بن حارثة  الكرك يوسف  سلمان  سليمان  البوات  جندي  90928  117

 1968/04/19 اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر  كتيبة زيد بن حارثة  بئر السبع حسين  محمد  عمران  الدسيات  جندي  101040  118

 1968/04/19 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة زيد بن حارثة  اللد  فائق  عاطف  عبد الوهاب  التوتنجي جندي  114878  119

 1968/04/20 اربد 4كتيبة الدبابات /  معان عبدهللا  رمضان  إبراهيم  الخشمان  مالزم  5882  120

 1968/05/29 معسكر وحدتة  كتيبة عبد الرحمن الغافقي  اربد أحمد  فالح  العوداتسلطي   مرشح  6861  121

 1968/05/29 68االغوار  كتيبة عبد الرحمن الغافقي  اربد محمود  عبدالقادر  محمود  الخرافيين جندي  64511  122



 1968/05/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي  المفرق  عطا  هللا  هزاع  نهير  السرحان  جندي  87507  123

 1968/05/30 اربد 1كتيبة الهندسة /  اربد محمد  صالح  علي  العمري  جندي اول  73562  124

 1968/06/04 اربد 2كتيبة الدبابات /  المفرق  فرحان  محمد  حسان  العموش  مالزم  6361  125

 1968/06/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة طارق بن زياد عجلون  الربابعةعيسى  عبد الرحمن  الفي   جندي  64512  126

الخطوط  -انفجار لغم أثناء الحرب  8كتيبة االمام علي /  اربد مشهور  عويد  صالح  البشاتوه جندي  70261  127
 األمامية

1968/06/04 

 1968/06/04 اربد 8كتيبة االمام علي /  اربد مصطفى  محمد  عبدهللا  الجرارحة  جندي  87174  128

 1968/06/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10كتيبة المدفعية /  مأدبا  أحمد  عبدالكريم  عبدربة  الشوابكة جندي  96640  129

 1968/06/04 اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء  كتيبة اسامة بن زيد  اربد محمد  أحمد  محمود  بني ملحم  جندي  96866  130

 1968/06/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة المدفعية /  اربد عطية  عبد هللا  خليل  الدبايبة جندي  99419  131

 1968/06/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10كتيبة المدفعية /  عمان  عطية  مقبول  علي  النعيمات جندي  102932  132

 1968/06/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة المدفعية /  اربد فندي  كايد  حسن  الحرادنة  جندي  111985  133

 1968/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين /  نابلس  بخيت  يونس  أحمد  دار محمد  جندي  115549  134

 1968/07/27 انفجار لغم معسكر التدريب كتيبة طارق بن زياد اربد علي  سليم  سليمان  الروسان  رقيب 40934  135

 1968/07/27 انفجار لغم 6كتيبة الملك غازي /  اربد محمد  حسين  علي  الخضيرات  جندي  56686  136

 1968/07/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة /  البلقاء محمود  عواد  محمود  الديات جندي  63440  137

 1968/07/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة /  اربد محمد  فالح  بني دوميمحمود   جندي  67065  138

 1968/07/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة /  جرش  نايف  فالح  احمد  محمود  جندي  71872  139

 1968/07/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة /  عجلون  علي  عقله  صالح  المصاروه جندي  73565  140

 1968/07/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة /  اربد محمد  ابراهيم  الزعبيمحمد  سليم   جندي  76438  141

 1968/07/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة /  عجلون  حسين  فريج  مطلق  العنانزية جندي  109399  142

 1968/07/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة /  البلقاء عبد الحميد  صالح  محمد  الكايد  العدوان جندي  109569  143

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي /  الطفيلة  محمد  رفاعي  فالح  التويجر  جندي  42308  144

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 1م الفرقة /  عمان  علي  منيزل  مهاوش  خليفة  الزيود عريف  53123  145

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي /  عجلون  ذياب  عبدهللا  ذياب  بني أحمد  جندي اول  62338  146

 1968/08/04 وادي شعيب  اللواء الهاشمي اربد محمد  طالب  محمود  العمري  جندي  70501  147

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي /  عمان  مقبل  سالم  بخيت  الحنيطي عريف  70850  148

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 9كتيبة االمير محمد /  اربد محمد  فرحان  عقلة  البطايحة  عريف  72531  149

 1968/08/04 اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر  6كتيبة الملك غازي /  جرش  محمود  إبراهيم  مفلح  القواقزة  جندي  82775  150

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي /  نابلس  عبد العزيز  عبد الرؤوف  الشيخ  عبد هللا  رقيب 104062  151

 1968/08/04 اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر  6كتيبة الملك غازي /  الخليل أحمد  خليل  صبيح  الحميدات  عريف  104144  152

 1968/08/04 68االغوار  7كتيبة المدفعية /  نابلس  فتحي  عبد هللا  أحمد  العبد جندي  116725  153

 1968/08/05 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي اللواء الهاشمي نابلس  محمد  محمد  حسن  علي  إسماعيل  نقيب  3993  154

 1968/08/09 الضفه الغربيه اإلستخبارات العسكرية البلقاء علي  العربياتأحمد  عبد   جندي  79111  155

 1968/08/09 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الحسين /  المفرق  طايل  محمد  هدهود  السردية  جندي اول  93633  156

 1968/08/18 لغم معسكر التدريبانفجار  2كتيبة الهندسة /  اربد زهير  حمدان  عيد  العالونة  جندي  96373  157

 1968/08/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عمر بن العاص الزرقاء  احمد  مبارك  خلف  الخاليلة  جندي  95193  158

 1968/08/24 الضفه الغربيه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح عجلون  رضوان  مفلح  أحمد  المومني عريف  61856  159

 1968/08/27 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح نابلس  زيدان  حسين  علي  بشير  جندي  98255  160

 1968/09/07 الضفه الغربيه كتيبة عمر بن العاص جرش  سالمة  مصطفى  سالمة  المحاسنة  جندي  96660  161

 1968/09/07 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الحسين /  جنين  حسن  حسني  الختولي جندي  114472  162

 1968/09/08 انفجار قنبلة معسكر التدريب 3كتيبة الحرس الملكي /  عمان  محمد  مشوح  علوان  الجبور  جندي  91590  163

 1968/09/08 الغربيهالضفه  3كتيبة الحرس الملكي /  المفرق  سليمان  علي  مليحان  العاصم جندي  91868  164

 1968/09/08 انفجار قنبلة معسكر التدريب 3كتيبة الحرس الملكي /  الطفيلة  إبراهيم  علي  صالح  الخوالدة جندي  105470  165

 1968/09/08 انفجار قنبلة معسكر التدريب 6كتيبة الحرس الملكي /  المفرق  عوده  مفلح  ارشيد  السرحان  جندي  105824  166



 

 م 1969شهداء الجيش العربي سنة 

 1968/09/13 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح اربد عبد الكريم  محمود  علي  بني ياسين  جندي  114895  167

 1968/09/16 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة طارق بن زياد الخليل محمد  عودة  محمد  الكعابنة جندي  104921  168

 1968/10/28 68االغوار  كتيبة طارق بن زياد القدس عيسى  عودة  دار خضر سابا   جندي  116734  169

 1968/11/04 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الحرس الملكي /  المفرق  خالد  خلف  صالح  القطعان  جندي اول  73669  170

 1968/11/04 الداخليحوادث االمن  2كتيبة الحرس الملكي/  عمان  مفضي  سالمة  حمدان  الدهام  جندي  93250  171

 1968/11/04 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة /  اربد مصطفى  محمد  فندي  العالونة  جندي  95165  172

 1968/11/13 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة االمير حسن /  الضفة الغربية خليل  جمعة  سليمان  الرماضين  عريف  42514  173

 1968/11/13 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة االمير حسن /  اربد اليعاقبةخالد  أحمد  سليم   جندي  94420  174

 1968/11/13 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع  البلقاء أحمد  محمد  مناجي  الكايد  العدوان  جندي  112636  175

 1968/11/13 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة صالح الدين االيوبي اربد يونس  عبدالرحمن  محمد  الزقيالت  جندي  114361  176

 1968/11/15 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع  عجلون  أحمد  مفلح  فالح  القضاة رقيب 55691  177

 1968/11/15 68االغوار  كتيبة عمر ين الخطاب  حيفا شريف  أسعد  محمد  عيادة جندي  93742  178

 1968/11/15 68االغوار  كتيبة عبد الرحمن الغافقي  رام هللا إسماعيل  الديكإسماعيل  خميس   عريف  106747  179

 1968/11/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عقبة بن نافع  عجلون  عبدهللا  احمد  حسن  القواقنه جندي  107684  180

 1968/11/15 68االغوار  نافع كتيبة عقبة بن  الخليل عدنان  صبحي  عبد المعطي  دعيس  جندي  116836  181

 1968/11/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع  معان صالح  محمد  سعيد  النعيمات جندي  112639  182

 1968/11/18 معسكر وحدتة  كتيبة عقبة بن نافع  اربد داوود  طعمة  داوود  الفالحات عريف  56532  183

 1968/11/19 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  جرش  الرواشدهعبدهللا  مصطفى  احمد   جندي  97844  184

 1968/12/19 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عمر ين الخطاب  الخليل زياد  عبدالحكيم  مرتضى  الرشق  جندي  117027  185

 1968/12/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة /  اربد فواز  داود  عبدالقادر  مقداد  جندي  66482  186

 1968/01/01 انفجار لغم كتيبة الحراسات االولى مأدبا  سعود  أحمد  ناصر  البراري  جندي  62385  187

 1968/01/04 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  المفرق  نشمي  رفاعي  رواد  السردية  جندي اول  86376  188

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1969/01/01 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 16ك الفيصل /  اربد محمد  عبدهللا  صالح  بني عامر  جندي اول  65901  1
 1969/01/01 معسكر وحدتة  1عبدهللا / كتيبة االمير   عمان  فهد  فالح  حمد  الحجاج جندي  71733  2

 1969/02/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي ب الموتور الثاني الطفيلة  عبد اللطيف  خليل  عبد هللا  إبراهيم وكيل 7985  3

 1969/02/11 اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر  3كتيبة االميرة بسمة /  عمان  فراز  فالح  سالم  الحماد  بني صخر  جندي  91633  4

 1969/02/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3كتيبة االميرة بسمة /  عمان  محمد  يوسف  مكازي  المناصير جندي  98221  5

 1969/02/11 اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء  3كتيبة االميرة بسمة /  رام هللا يونس  حمدان  محمود  الجواعده جندي اول  104222  6

 1969/02/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3كتيبة االميرة بسمة /  الكرك رضا  عبدالمهدي  سالم  العونة  جندي  111235  7

 1969/04/15 اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء  كتيبة طارق بن زياد الطفيلة  موسى  عبدهللا  عبدالعزيز  العوران  رقيب 53628  8

 1969/04/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة المدفعية /  اربد عبدهللا  صالح  احمد  بني ياسين  جندي  94658  9

 1969/04/22 الضفه الغربيه 4االسعاف /  رام هللا محمود  شكري  داوود  دار عساف جندي  114142  10

 1969/04/26 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة المدفعية /  عجلون  نصير  الزغول ناصر  محمد   جندي اول  85872  11

 1969/05/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 9كتيبة االمير محمد /  اربد أحمد  عيد  عمر  الرمحي جندي  118707  12

 1969/05/13 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 7عبدهللا/ ك الملك   اربد عبدهللا  أحمد  موسى  الجرارحه  جندي  95377  13

 1969/05/14 معسكر وحدتة  كتيبة طارق بن زياد المفرق  حسن  حسين  علي  السوح جندي  112543  14

 1969/06/02 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة شرحبيل بن حسنة  مأدبا  سالم  حسين  عثمان  الهالالت  جندي  98062  15

 1969/06/03 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي  رام هللا جمال  حسين  محمد  نصر  عريف  106748  16

 1969/06/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة اسامة بن زيد  رام هللا سبتي  أحمد  عبدهللا  عميرة  جندي  119726  17

 1969/06/18 معسكر وحدتة  كتيبة حمزة بن عبد المطلب  الكرك غالب  يوسف  عطية  الكفاوين  مالزم  6864  18

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب  اربد نايف  أحمد  ياسين  الجراروة  رقيب 51730  19

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 1الكتيبة /  السبعبئر  موسى  احمد  سالم  العزازمة جندي اول  52420  20



 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6الكتيبة /  مأدبا  سالم  مناور  سالم  القعايدة جندي اول  77003  21

 1969/06/18 وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر  كتيبة حمزة بن عبد المطلب  الزرقاء  علي  مفلح  مهاوش  الخاليله جندي  77447  22

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب  اربد محمد  احمد  فرج  النموره  جندي  106979  23

 1969/06/18 اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء  9كتيبة المدفعية /  مأدبا  محمد  هالل  محمد  الربيعات جندي  113546  24

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10كتيبة /  يافا  نظام  أسعد  الحلو  جندي  118682  25

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10كتيبة /  عمان  محمد  يوسف  احمد  ابو صبحي جندي  118816  26

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 9كتيبة المدفعية /  الخليل الرحمن  حسين  القاضي عثمان  عبد  جندي اول  118818  27

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 9كتيبة المدفعية /  جرش  عوده  سليمان  سليم  العموش  جندي  118820  28

 1969/06/20 انفجار قنبلة معسكر التدريب مدرسة الهندسة  مأدبا  الكعابنةسليمان  فنيخر  مفلح   جندي اول  77231  29

 1969/06/20 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي /  اربد عبد الرحيم  صالح  سليمان  الربابعة  جندي  95260  30

 1969/06/22 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي نصير كتيبة موسى بن  مأدبا  نهار  سالم  فالح  الهروط  جندي اول  77004  31

 1969/06/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة شرحبيل بن حسنة  عجلون  عبدهللا  محمود  عبد هللا  الصمادي  جندي  10613  32

 1969/06/25 أثر اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته  كتيبة موسى بن نصير  الكرك أحمد  فرحان  سليم  المعايطة  رقيب 42287  33

 1969/06/25 الشيخ معاذ  كتيبة شرحبيل بن حسنة  اربد إبراهيم  سليمان  سعيد  المريانيين جندي اول  62154  34

 1969/06/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة شرحبيل بن حسنة  الكرك سعيد  ارشيد  ماضي  البديرات جندي  101140  35

 1969/06/25 الشيخ معاذ  كتيبة شرحبيل بن حسنة  جرش  عيسى  علي  سالم  بني احمد  جندي  101220  36

 1969/06/25 الشيخ معاذ  كتيبة شرحبيل بن حسنة  اربد هالل  مبارك  محمد  الشرمان  جندي  101221  37

 1969/06/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي حسنة كتيبة شرحبيل بن   الكرك عطاهللا  احمد  إبراهيم  الخطيب جندي  101662  38

 1969/06/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة شرحبيل بن حسنة  القدس عيد  محمد  عبد هللا  الفقيه عريف  103431  39

 1969/06/25 اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر  كتيبة شرحبيل بن حسنة  اربد قاسم  عبد هللا  قاسم  عصيري  مكلف 667648  40

 1969/06/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 1كتيبة االمير عبدهللا االلية/  اربد علي  محمد  صفوق  الطاهات مكلف 667949  41

 1969/06/26 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 16ك الفيصل /  مأدبا  سالم  سليم  علي  الشوابكة جندي  81903  42

 1969/06/26 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3ب موتر/  الرملة إسماعيل  علي  عبدهللا  حيمور  عريف  84677  43

 1969/06/26 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3بطارية الموتور الثقيل /  رام هللا جهاد  محمود  عبدالقادر  شومان  جندي اول  94704  44

 1969/06/26 معسكر التدريب أثناء القفز الليلي  3ب مؤتمر /  نابلس  لطفي  محمود  عبدالرحيم  برهم  عريف  95553  45

 1969/06/26 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3ب المورتر /  رام هللا محمد  سليم  حسن  الحاج  محمد  جندي  98457  46

 1969/06/26 معسكر التدريب  10كتيبة /  جرش  نهار  علي  مبارك  المشاقبة جندي  105350  47

 1969/06/26 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب  الكرك حسين  هالل  عويض  الشغار جندي  118819  48

 1969/06/28 اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء  1كتيبة االمير عبدهللا /  المفرق  محمد  رويعان  عريان  جندي  11838  49

 1969/06/28 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب  اربد سليمان  حامد  عويد  العبيدات عريف  63578  50

 1969/06/28 اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء  1كتيبة االمير عبدهللا /  المفرق  محمد  رويضان  عياف  العموش  جندي  88308  51

 1969/07/01 معسكر وحدتة  6كتيبة الملك غازي /  اربد محمد  حمد  سليم  الخطاطبة  مالزم  5069  52

 1969/07/08 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي  اربد محمد  حسن  مفلح  القرعان  جندي  113233  53

 1969/08/02 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  القدس إسماعيل  زياد رفيق  محمد   جندي  119581  54

 1969/08/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي لواء االمام علي رام هللا داوود  درويش  عسكر  القرعان  عريف  103320  55

 1969/08/07 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 8كتيبة االمام علي /  اربد يوسف  احمد  يوسف  الخاليلة  عريف  20157  56

 1969/08/07 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي  نابلس  بكر  يوسف  علي  المفارجة جندي  66208  57

 1969/08/08 وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر  سالح الجو الملكي اربد مضهر  جميل  شحادة  العالونة  مالزم  8145  58

 1969/08/09 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 14كتيبة /  مأدبا  سليم  فليح  محمد  البريزات جندي  37525  59

 1969/08/09 اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء  14كتيبة الملك محمد الخامس /  نابلس  نزية  أحمد  محمد  قصراوي  جندي  100655  60

 1969/08/09 سهل الدبه 5كتيبة/  عجلون  أحمد  علي  عبدهللا  القضاة  جندي  106273  61

 1969/08/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عقبة بن نافع  مأدبا  سليمان   عبد  محمود  الصلح جندي  119630  62

 1969/08/28 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 14كتيبة /  معان النعيماتسليمان  موسى  محمد   رقيب 41351  63

 1969/08/28 الضفه الغربيه 14كتيبة الملك محمد الخامس /  مأدبا  خالد  عبدهللا  محمود  الشهوان  جندي اول  60523  64

 1969/08/28 اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر  14كتيبة /  القدس شاكر  حسن  مصطفى  الخضور  عريف  65160  65



 

 م 1970العربي سنة شهداء الجيش 

 1969/08/28 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 14كتيبة /  رام هللا عبد العزيز  عامر  عبد الحليم  دار خليل  عريف  66165  66

 1969/08/28 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 14كتيبة /  جرش  نايف  عقلة  حسين  الحوامدة  جندي  94751  67

 1969/08/28 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 14كتيبة /  اربد أحمد  عقلة  فندم  بني  حمد  جندي  106570  68

 1969/09/01 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عقبة بن نافع  جنين  محمد  سعيد  موسى  بركات  جندي  103608  69

 1969/09/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10كتيبة الدبابات /  اربد ياسين  عوض  الزعبية ركاد   جندي اول  112361  70

الخطوط  -انفجار لغم أثناء الحرب  1كتيبة الهندسة /  عجلون  يوسف  محمد  سالم  المخالده عريف  70915  71
 األمامية

1969/09/18 

 1969/11/09 انفجار قنبلة معسكر التدريب 17كتيبة المدفعية/  المفرق  خميس  فالح  جزوع  بني حسن  جندي  90292  72

 1969/12/03 انفجار قنبلة معسكر التدريب 13كتيبة المدفعية /  القدس محمود  سالم  محمود  ابوداري  جندي  107909  73

 1969/12/05 وحدتة معسكر  اإلستخبارات العسكرية نابلس  عبد الكريم  محمد  محمود  داوود  الجعيدي  جندي  145728  74

 1969/12/09 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 7ك الملك عبدهللا/  اربد محمود  سليم  عيسى  الخطاطبة  جندي اول  64351  75

 1969/12/17 الضفه الغربيه 16ك الفيصل /  الكرك خليل  عبد  سلمان  زريقات مرشح  7669  76

 1969/12/17 انفجار قنبلة معسكر التدريب كتيبة عبد الرحمن الغافقي  اربد فهمي  خلف  عبد مناف جندي  73510  77

 1969/12/17 انفجار قنبلة معسكر التدريب 13كتيبة المدفعية /  اربد علي  رفاعي  ناجي  الطوالبه جندي  100677  78

 1969/12/17 اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر  سالح الجو الملكي عجلون  نواف  طعمه  عبد الخليفات جندي  105357  79

 1969/12/18 حوادث مختلفه  6كتيبة الملك غازي /  معان عادل  مرسال  علي  الكواشية مقدم 1721  80

 1969/12/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي لواء اليرموك اربد حسن  حمدان  محمد  العواودة جندي  102084  81

 1969/12/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي المقاومة الشعبية عجلون  محمد  بنين  عيسى رشيد  مصطفى   رقيب 21168  82

 1969/12/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 4كتيبة المدفعية /  القدس محمد  حسن  سليمان  دار عياد  عريف  27578  83

 1969/12/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 4المدفعية / كتيبة  جنين  محمود  نمر  محمود  أبو الرب رقيب 52555  84

 1969/12/29 معسكر التدريب أثناء القفز الليلي  4كتيبة المدفعية /  اربد مناور  فليح  محسن  اليمنية  جندي  68123  85

 1969/12/29 اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر  4كتيبة المدفعية /  البلقاء علي  عبد الحافظ  فارع  حجاحجه  جندي  99402  86

 1969/12/29 الخط االمامي استطالع الجنوب  اربد عبدهللا  محمد  عقيل  الزقيالت  جندي  118454  87

 1969/12/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 4كتيبة المدفعية /  رام هللا سهيل  عبدالحافظ  إبراهيم  ريان  جندي  123051  88

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1970/01/17 اربد 3كتيبة االميرة بسمة /  اربد محمود  شحادة  عبدالحليم  الشرمان  جندي اول  72897  1
 1970/02/09 حادث سير  3المدفعية / كتيبة  اربد محمد  مصطفى  محمود  المهيدات  رقيب 75395  2

 1970/02/09 اثناء المناوره  3كتيبة المدفعية /  جرش  أحمد  حمد  دهيمش  الخوالدة جندي  98488  3

 1970/02/13 حوادث االمن الداخلي 91مركز /  الكرك محمد  كريم  فالح  الكساسبة  جندي  90888  4

 1970/02/13 حوادث االمن الداخلي مدرسة المشاة الكرك الكساسبة أحمد  كريم  فالح   جندي اول  94880  5

 1970/02/13 حوادث االمن الداخلي 10ق ن ك المدفعية /  الكرك سامي  صالح  عيد  الحباشنة  جندي  124290  6

 1970/02/15 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الدبابات /  مأدبا  فالح  إبراهيم  محمد  الغبين  جندي اول  79506  7

 1970/03/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الكتيبة الخاصة  جرش  ماجد  نجيب  محمد  العمور  عريف  85553  8

 1970/03/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الكتيبة الخاصة  البلقاء محمد  غضيان  علي  الرواجفة جندي  90611  9

 1970/03/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الكتيبة الخاصة  الكرك موسى  العونةسالم  محمد   جندي  111272  10

 1970/03/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الكتيبة الخاصة  معان أحمد  عبدهللا  علي  السالمين  جندي  111291  11

 1970/04/08 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10الهاشميه / ك ت ك  اربد خالد  محمد  شامخ  الهنداوي  جندي  60152  12

 1970/04/09 الكرك 10كتيبة الدبابات /  المفرق  يونس  محمد  منيزل  الحراحشة  نقيب  4781  13

 1970/04/09 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  مأدبا  أحمد  عايد  عويدي  الشهوان  جندي اول  86150  14

 1970/04/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10كتيبة الدبابات /  المفرق  محمد  فالح  طافش  الخوالدة  جندي  81526  15

 1970/04/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي /  مأدبا  عوده هللا  عقيل  عوده هللا  الجماعين  جندي  35000  16

 1970/04/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10الكتيبة الهاشمية /  مأدبا  سليمان  عبدهللا  درويش  الحواتمة عريف  37983  17

 1970/04/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10الكتيبة الهاشمية /  مأدبا  فالح  مفضي  عوض  األزايدة جندي  79772  18

 1970/04/14 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 1كتيبة الهندسة /  جرش  العموش مفلح  محمد  مفلح   جندي  77466  19



 1970/04/20 امريكيا  سالح الجو الملكي عمان  غازي  تديم  رجب  مالزم  8823  20

 1970/05/02 حوادث االمن الداخلي كتيبة زيد بن حارثة  مأدبا  أحمد  مسلم  سمري  الشريقيين  جندي  97055  21

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي البلقاء احمد  يعقوب  مصطفى  الوريكات بال 1  22

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي البلقاء أيوب  يعقوب  مصطفى  الوريكات بال 2  23

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد ابراهيم  مفلح  صياح بال 3  24

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الزرقاء  احمد  الهاجس  المطلق بال 4  25

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان  ابراهيم  العبد  جفلي بال 5  26

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي البلقاء احمد  فضيل  بخيت  المناصير بال 6  27

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان  احمد  محمد  سالم بال 7  28

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان  حسين  سالمة  حسن  ابو خروب  بال 8  29

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان  حسن  علي  السكران  بال 9  30

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي مأدبا  عبدالهادي  حسين خلف    بال 10  31

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش  سليمان  عبدالرحيم  الصغير  بال 11  32

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي مأدبا  سليمان  عبدالقادر  العويمر  بال 12  33

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد مسلم سعود  حسن    بال 13  34

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش  سليمان  سالم  محمد  فالح بال 14  35

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد صقر  قاسم  عبدالهادي بال 15  36

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الشعبيالجيش  اربد طالب  محمد  عوض  بال 16  37

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش  كايد  محمود  احمد  سالمة  بال 17  38

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي البلقاء عبدالرازق  محمود  سالم بال 18  39

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الشعبيالجيش  اربد عبدهللا  سالمة  عبدالعزيز  بال 19  40

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش  عبدالهادي  حمدان  الشاعر  بال 20  41

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش  عقلة  عبدهللا  محمد  بال 21  42

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الشعبيالجيش  جرش  عبدالحميد  سليمان  موسى  المحاسيس  بال 22  43

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان  عبدالحافظ  محمد  موسى  بال 23  44

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عجلون  عواد  محمد  االسعد  بال 24  45

 1970/05/15 االمن الداخليحوادث  الجيش الشعبي عجلون  علي  محمد  عبدهللا  بال 25  46

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي المفرق  علي  فالح  سليمان  قاسم  بال 26  47

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  يوسف  عبدالرحمن  بال 27  48

 1970/05/15 االمن الداخليحوادث  مقاومة شعبية  المفرق  موسى  محمد  خلف  الزواهرة بال 28  49

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان  محمد  البغيل  الحميدان  بال 29  50

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية  عجلون  منصور  ابراهيم  سالم بال 30  51

 1970/05/15 الداخليحوادث االمن  الجيش الشعبي الزرقاء  محمد  مفلح  شتيوي  بال 31  52

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان  محمد  يعقوب  مصطفى  الوريكات  بال 32  53

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الطفيلة  محسن  سليمان  احمد  الهلول  بال 33  54

 1970/05/15 االمن الداخليحوادث  الجيش الشعبي اربد محمود  نجيب  العزام بال 34  55

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش  محمد  عيسى  احمد  بال 35  56

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عجلون  محمد  مضعان  علي  الزغول  بال 36  57

 1970/05/15 الداخليحوادث االمن  الجيش الشعبي عجلون  محمد  سليمان  عبدالوالي  بال 37  58

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  سليم  الرقيات بال 38  59

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش  مصطفى  عقله  هيفان  بال 39  60

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي مأدبا  مفضي  محسن  عقله  الحالحله  بال 40  61

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عجلون  محمد  احمد  عبدهللا  بال 41  62

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش  محمد  علي  المصلح  بال 42  63

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش  محمد  احمد  منديل  بال 43  64



 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمود  عبدالقادر  محمد  بال 44  65

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية  جرش  موسى  عبدالرحمن  سليمان  بال 45  66

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية  الزرقاء  يوسف  سليمان  شتيوي  بال 46  67

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية  عمان  حسين  الرفاعييوسف   بال 47  68

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الكرك احمد  عيد  الدرويش  بال 48  69

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد احمد  محمد  محمود  بال 49  70

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الكرك احمد  عودةهللا  خليل بال 50  71

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية  الزرقاء  مفلح  علي  موسى  بال 51  72

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الزرقاء  محمد  عبدالقادر  احمد  بال 52  73

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية  الزرقاء  مطلق  عطاهللا  احمد  بال 53  74

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  عواد  خليفة بال 54  75

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  احمد  محمد  بال 55  76

 1970/05/15 الداخليحوادث االمن  الجيش الشعبي اربد محمد  علي  صياح بال 56  77

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  صالح  مفلح  بال 57  78

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  مفلح  محمد  بال 58  79

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمود  عقيل  حسن  بال 59  80

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية  اربد مصطفى  عبدالقادر بال 60  81

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  سليمان  عبدالوالي  بال 61  82

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية  اربد ممدوح  محمد  علي بال 62  83

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي البلقاء ابوشحوت محمد  عبدالرزاق   بال 63  84

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد علي  شحادة  خلف  بال 64  85

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد علي  صالح  يونس  بال 65  86

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الشعبيالجيش  اربد عيسى  محمود  نصير  بال 66  87

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش  عقله  عبدالقادر  مصطفى  بال 67  88

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي البلقاء عبدالرازق  احمد  عبدالقادر بال 68  89

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الكرك سالم  سالمة  غيث  بال 69  90

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الزرقاء  فارس  خالد  اكسير  بال 70  91

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الكرك فرج  غافل  مفلح  بال 71  92

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية  اربد يوسف  احمد  مبارك  بال 72  93

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش  برجس  خليل  حداد بال 73  94

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية  البلقاء هاشم  فريد  الكلوب بال 74  95

 1970/05/21 انفجار لغم 2كتيبة الهندسة /  جنين  راجي  عبدالجبار  محمد  العرام رقيب 61530  96

 1970/05/31 انفجار لغم 2كتيبة الهندسة /  اربد عيسى  خالد  عيسى  العصباي  جندي اول  96581  97

 1970/06/03 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الالسلكي/  اربد إسماعيل  أحمد  رستم  الرزاقين جندي  95365  98

 1970/06/04 حوادث االمن الداخلي التعبئة العامة  عمان  علي  الياس  مفضي  بني صخر  رقيب 26600  99

 1970/06/07 حوادث االمن الداخلي 3مجموعة االشغال /  اربد عبدهللا  أحمد  سعيد  العجلوني مالزم  5965  100

 1970/06/08 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة /  مأدبا  مناور  عبدالمجيد  محمد  الغنيمات عريف  70809  101

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي مديرية شؤون االفراد اربد حسين  علي  صالح  الحودات  مالزم  4699  102

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي وحدة الموكب الملكي معان إبراهيم  حرب  مقبل  الرفاعية رقيب 58205  103

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل /  اربد الربابعةمحمد  عبدالقادر  حسين   جندي اول  68526  104

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي 1الحرس الملكي /  المفرق  فهد  صياد  حسن  العظامات  جندي  86378  105

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي مشغل لواء الحرس الملكي االولى  الزرقاء  خلف  حليفة  محارب  الزواهرة جندي  92634  106

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الحرس الملكي /  عمان  خالد  سليم  قاسم  بني مجاهد  جندي  106448  107

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الحراسات الملكية/  جرش  أحمد  هليل  راشد  الزريقات جندي  119596  108

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي 3الفرقة المدرعة /  اربد الطبيشات توفيق  احمد  عطية   جندي  124332  109



 1970/06/10 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  الكرك محمد  عودة هللا  عليان  الحباشنة  جندي  79563  110

 1970/06/10 الداخليحوادث االمن  الشرطة العسكرية  الزرقاء  عوده  سليمان  خلف  الخاليله  جندي  81555  111

 1970/06/10 حوادث االمن الداخلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب  عمان  عطا  محمد  علي  ابوحماد  بني صخر  جندي اول  93467  112

 1970/06/10 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  اربد محمد  عبدالغني  محمد  بني الفي جندي  118384  113

 1970/06/10 حوادث االمن الداخلي الخدمات الطبية عجلون  علي  كايد  الفريحاتمحمود    جندي  120347  114

 1970/06/11 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  عمان  سليمان  حسين  سليمان  الديكة  عريف  41277  115

 1970/06/11 االمن الداخليحوادث  9كتيبة االمير محمد /  اربد صالح  عبد هللا  صالح  السعافنة جندي  105832  116

 1970/06/11 حوادث االمن الداخلي الشرطة العسكرية  اربد محمود  عبدهللا  سطعان  الخطيب  جندي  118303  117

 1970/06/11 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  الطفيلة  ذيب  جدوع  خليل  البحرات جندي  122592  118

 1970/06/12 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة المدفعية /  اربد الرياحنهيوسف  موسى  حسن   جندي  55665  119

 1970/06/12 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة المدفعية /  اربد حسين  علي  محمود  عيسى  المهيدات  جندي  73179  120

 1970/06/12 الداخليحوادث االمن  كتيبة حمزة بن عبد المطلب  عجلون  محمود  غصاب  حمدان  الغرايبة عريف  99265  121

 1970/06/19 اثناء المناوره  4كتيبة االمير حسن /  الكرك تيسير  عبدالرحمن  عمر  القطاونة  جندي  99440  122

 1970/06/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10الكتيبة الهاشمية /  رام هللا عادل  حمدان  عبد هللا  أبو سليم  جندي  100905  123

 1970/06/24 حوادث االمن الداخلي كتيبة الالسلكي االولى عجلون  عمر  حسين  مزعل  العساسله  جندي  97371  124

 1970/06/24 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبدهللا ين رواحة  الضفة الغربية محمد  حسين  بدوي  السياءة جندي  99628  125

 1970/07/10 معسكر وحدتة  10المدفعية / كتيبة  معان صالح  شفيق  صالح  الصالحات  مالزم  7812  126

 1970/07/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي اإلستخبارات العسكرية عمان  أحمد  مفلح  ناجي  الرمامنة وكيل 9104  127

 1970/07/10 اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء  اإلستخبارات العسكرية اربد أحمد  محمد  سليمان  الرواشدة رقيب اول  38742  128

 1970/07/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الالسلكي/  طولكرم  محمد  محمود  محمد  العطعوط  عريف  59994  129

 1970/07/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 12الفرقة االلية /  عجلون  مصطفى  حسين  محمد  الرشايدة رقيب اول  70119  130

 1970/07/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 12الفرقة االلية /  الكرك ميخائيل  سالم  خليل  العشكة  جندي  99309  131

 1970/07/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة طارق بن زياد جنين  فرحان  سليم  حنا  أبو سحلية جندي  100377  132

 1970/07/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي اإلستخبارات العسكرية البلقاء الرحمن  عبد هللا  مفلح  الرمامنة عبد  عريف  104655  133

 1970/07/11 حوادث االمن الداخلي كتيبة الالسلكي االولى عجلون  سعد  سليم  ايوب  نصرهللا  رقيب اول  41987  134

 1970/07/12 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي اإلستخبارات العسكرية نابلس  عامر أحمد  توفيق  داود  دار   رقيب اول  66355  135

 1970/07/20 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد البلقاء عبدالرزاق  أحمد  بخيت  الشنيكات جندي  90401  136

 1970/07/20 أثر اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته  3ب مؤتمر /  الكرك راضي  احمد  خليل  الشمايله  جندي  94359  137

 1970/07/23 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  عمان  محمد  سالم  حمدان  القطايفة جندي  60257  138

 1970/08/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي  القدس محمد  محمد  حميدة  حميدة  جندي  113320  139

 1970/08/14 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 15كتيبة خالد بن الوليد /  معان محمد  عيسى  علي  الطورة  جندي  79270  140

 1970/08/14 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 15كتيبة خالد بن الوليد /  الكرك بخيت  شتيان  إبراهيم  العمرو  جندي  130055  141

 1970/08/21 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة الدبابات /  معان محمد  بخيت  صالح  الدراوشة  جندي  118914  142

 1970/08/26 حوادث االمن الداخلي مركز تدريب المستجدين  عمان  صالح  يوسف  هالل  بني صخر  جندي  87311  143

 1970/08/29 حوادث االمن الداخلي 1المدرعات / كتيبة  الضفة الغربية علي  محمد  رجا  الصقور  جندي  65363  144

 1970/09/01 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة جعفر بن ابي طالب البلقاء حسان  عايش  راضي  الحجاج جندي  95039  145

 1970/09/02 الداخليحوادث االمن  12كتيبة الدبابات /  اربد محمود  مصطفى  عبدهللا  البواعنة جندي اول  72065  146

 1970/09/02 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات /  البلقاء محمود  محمد  فهد  العدوان  جندي اول  93246  147

 1970/09/03 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  عمان  مفلح  قبالن  جديع  الجبور  جندي  91536  148

 1970/09/03 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة  المدفعية /  معان الرفايعةخليل  بشير  حسين   جندي  111717  149

 1970/09/04 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية /  جرش  محمد  صالح  عبدالرحيم  الزيادنة جندي اول  67748  150

 1970/09/04 الداخليحوادث االمن  كتيبة سعد بن ابي وقاص الكرك محسن  محمد  محسن  القويدر  جندي  130320  151

 1970/09/05 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  الضفة الغربية بشير  محمود  أحمد  دار منصور  جندي  120258  152

 1970/09/05 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  الطفيلة  هاشم  حمود  حمدان  القطامين  جندي  124632  153

 1970/09/07 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية /  اربد الصفدي محمد  حسن  حمادة   جندي  86405  154



 1970/09/07 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  اربد عمر  محمد  عبد القادر  بني عامر  عريف  96839  155

 1970/09/08 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  اربد علي  محمد  سالمه  المومني رقيب 61796  156

 1970/09/08 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح اربد محمد  حسين  علي  الحجات جندي اول  101460  157

 1970/09/08 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  حليحل  هالل  قاسم  السردية  جندي  102053  158

 1970/09/08 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح اربد عيسى  هويدي  الخمايسة محمد   جندي  102299  159

 1970/09/08 حوادث االمن الداخلي 20كتيبة المدفعية /  اربد عيسى  حسن  فارس  الطرابشة  جندي اول  105306  160

 1970/09/09 عمان  3كتيبة الحرس الملكي /  اربد منصور  سرسك  هشال  السرحان  نقيب  4860  161

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات /  المفرق  عايد  سالم  شبار  المساعيد مدني 38259  162

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  الكرك سليمان  حمادة  سالمة  الشواورة  جندي  79724  163

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  معان الزالبية هليل  سالمة  علي   جندي اول  82440  164

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات /  المفرق  عواد  محمد  عايش  الشديفات جندي اول  85078  165

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات /  المفرق  موسى  عايد  مفلح  السردية  جندي  91875  166

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب  المفرق  فالح  ميدان  زايد  السرحان  جندي  93627  167

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  مأدبا  جزاع  حسن  سويلم  السنيد  جندي اول  95822  168

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي سالح الجو الملكي البلقاء عبدالرزاق  العربياتمحمد  يحيى   جندي  120498  169

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات /  عمان  سليم  عبدالرحمن  سعد  الذيبه  جندي  121885  170

 1970/09/09 االمن الداخليحوادث  2كتيبة الحرس الملكي/  معان عبد الهادي  حسن  نصار  العودات جندي  125293  171

 1970/09/10 حوادث االمن الداخلي نقليات القيادة العامة  معان دميثان  مطلق  محمد  الزوايدة جندي  56223  172

 1970/09/10 سهل الدبه مديرية االفتاء الزرقاء  محمد  علي  محمد  الخاليلة  رقيب اول  68979  173

 1970/09/10 حوادث االمن الداخلي كتيبة اسامة بن زيد  الضفة الغربية سليمان علي  إبراهيم  علي    جندي  103893  174

 1970/09/10 حوادث االمن الداخلي كتيبة صالح الدين االيوبي اربد إبراهيم  حمدان  مطر  الدرابسة  جندي  130874  175

 1970/09/12 الداخليحوادث االمن  9كتيبة االمير محمد /  اربد مفيد  علي  محمد  االسمر  جندي  130873  176

 1970/09/13 حوادث االمن الداخلي اللواء الهاشمي الزرقاء  كريم  قطيش  راشد  الشرعة  وكيل 9235  177

 1970/09/15 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة /  الكرك عوده  فليح  مفلح  الحباشنة  مرشح  8612  178

 1970/09/15 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة /  معان غنيم  عيد  جريبيع  المفاجعة  جندي  124825  179

 1970/09/15 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة /  مأدبا  عايش  عوده  بنيه  الهقيش  جندي  127425  180

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر ين الخطاب  عجلون  محمد  علي  الهندي  العريقات مالزم اول  5222  181

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  اربد حسين  علي  محمود  البواعنه مالزم  6575  182

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات /  عمان  ثاني  منيزل  عقلة  المخامرة  مالزم  6846  183

 1970/09/17 الزرقاء  كتيبة الالسلكي االولى البلقاء عوني  عواد  عبدالقادر  النجداوي  مالزم اول  7122  184

 1970/09/17 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  /  اربد جمال  عبداللطيف  صالح  خضر  مالزم  7790  185

 1970/09/17 عمان  3كتيبة الحرس الملكي /  البلقاء محمود  سليمان  محمد  الفاعوري  مالزم  7804  186

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدرعات/  البادية الشمالية  علي  ركاد  بعيشي وكيل 8413  187

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة المدرعات /  عمان  طه  خالد  صالح  المحارمة  مرشح  8627  188

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  الضفة الغربية محمود  سليمان  محمد  صالح  مرشح  8637  189

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة الدبابات /  اربد محمد  أحمد  إبراهيم  الزعبي مالزم  9361  190

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  الكرك مدهللا  إسماعيل  رشيد  النعيمات رقيب 21750  191

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص الضفة الغربية نزال  حديد  نوحان  السوالمة  رقيب 29313  192

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  عمان  نزال  حسن  خلف  الزففة جندي اول  30109  193

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة /  الزرقاء  أشعير  محمد  خلف  الصويتي رقيب 37546  194

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  معان فواز  جزاع  ضيف هللا  الجازي  رقيب 37796  195

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبدهللا ين رواحة  الكرك جميل  جخيدم  سليمان  الحجازين  رقيب 38901  196

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  المفرق  الحرايرةارشيد  حسن  ارشيد   رقيب 38990  197

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي م الالسلكي الملكي الضفة الغربية صادق  عبد هللا  عبد الحافظ  رقيب اول  39798  198

 1970/09/17 الداخليحوادث االمن  7ك الملك عبدهللا/  مأدبا  علي  ارخيص  علي  الشخانبة  جندي اول  40429  199



 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدرعات/  معان محمد  عطية  عوض  الحويطات عريف  52311  200

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي مركز تدريب الدروع  عمان  قبالن  سليمان  سالم  الحديد  رقيب اول  56243  201

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  الضفة الغربية الربابعه عبدهللا  أحمد  رباع   عريف  59355  202

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي مجموعة الهندسة  اربد أيوب  فريج  قندح  شطنا  رقيب 60332  203

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة المدفعية/  اربد محمد  سليمان  محمد  الصمادي  رقيب اول  61154  204

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  عجلون  مصطفى  عبدهللا  مصطفى  الغرايبة جندي  62351  205

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  مأدبا  نايف  احمد  حسن  الرواجيح عريف  63479  206

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  اربد العمري يونس  فرحان  عوض   جندي اول  67055  207

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  اربد محمد  عبدهللا  صالح  المقابلة جندي اول  67317  208

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات /  مأدبا  موسى  علي  خلف  الرواشدة عريف  68772  209

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبدهللا ين رواحة  معان حمودة  عقيل  مهاوش  الحويطات  عريف  70088  210

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  الزرقاء  حسن  أحمد  حمدان  الغويريين  جندي اول  70779  211

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  عمان  الحسامية جميل  خليفة  عبدهللا   جندي  72319  212

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  عمان  يوسف  عبدالمهدي  مقبل  الشعار  جندي  72320  213

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة  عجلون  أحمد  علي  عودة  حسين  القضاة جندي اول  73388  214

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي مشاغل الالسلكي الرئيسية  البلقاء عوض  ناصر  عوده  حداد  جندي اول  76053  215

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة  المفرق  سليمان  عودة  محمد  العظامات  جندي  77173  216

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية /  الضفة الغربية الحباشنة خليل  سعد  خليل   جندي اول  77320  217

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  معان سالم  سليمان  مطلق  الحويطات  رقيب 78509  218

 1970/09/17 الداخليحوادث االمن  2كتيبة الحرس الملكي/  عمان  عويد  غبن  طاهر  بني صخر  عريف  79707  219

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  جرش  توفيق  خليفة  عبدالرحمن  الزيادنة جندي  82753  220

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي مدرسة المشاة عجلون  محمد  إبراهيم  عبدالمحسن  المومني عريف  85863  221

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة /  مأدبا  الغبينحمود  عمر  عنبر   جندي  87378  222

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1سرية الدبابات /  عمان  عقله  حميد  عيد  الحاوشة  جندي اول  87402  223

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الدبابات /  الضفة الغربية يوسف  محمد  مسلم  بني عطية  عريف  87419  224

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الدبابات /  المفرق  حسين  فالح  حسين  العموش  جندي اول  88224  225

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي ك مجموعة الهندسة  اربد عبد الكريم  فالح  علي  الجرارحة  جندي  88390  226

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات /  الكرك جريس  سالمة  حنا  مدانات جندي اول  89255  227

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي مشاغل االمير فيصل  الزرقاء  عيسى  حسن  حسين  الترك  جندي  89598  228

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة المدرعات المفرق  عايد  مفلح  ارشيد  السرحان  جندي اول  89847  229

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات /  مأدبا  عبد الحميد  محمد  خنيفس  الشواكرة جندي  89945  230

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  مأدبا  مفلح  سالمة  فالح  الوخيان  جندي  90150  231

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2الحرس الملكي/ كتيبة  المفرق  حسين  عليان  فالح  بني صخر  جندي اول  91593  232

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الدبابات  /  المفرق  كريم  خالد  علي  العاصم جندي  91828  233

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  المفرق  رجا  موسى  رجا  السرحان  جندي  92101  234

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات /  المفرق  فالح  ملوصي  عايد  السرحان  جندي اول  93784  235

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية /  اربد نايف  محمود  خليفة  العكور  جندي  94574  236

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي الخطاب كتيبة عمر ين  المفرق  عبد السالم  خليفة  عبد هللا  بني حسن  جندي اول  95840  237

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي  جرش  مصطفى  سليم  علي  الدالبيح  جندي  96875  238

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبدهللا ين رواحة  مأدبا  خلف  سليمان  نزال  اللوانسة جندي  97135  239

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص مأدبا  مفضي  خلف  مطر  بني حميدة  جندي  97471  240

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الحرس الملكي /  اربد فوزي  أحمد  محمد  أبوزيتون  جندي  98250  241

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي مدرسة سالح المدفعية اربد يوسف  مفلح  حسن  العبيدات  رقيب 98538  242

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  الضفة الغربية جمعة  علي  قاسم  دار علي جندي  100025  243

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص اربد محمود  منصور  راشد  الشرمان  جندي  101831  244



 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر ين الخطاب  عجلون  عبدهللا  مصطفى  الشوياتمحمد    عريف  103943  245

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي االلية /  اربد حسن  متعب  احمد  البطاينه جندي  105744  246

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة  اربد محمد  عارف  يوسف  الحوارنة  جندي اول  106566  247

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات /  الضفة الغربية شهاب الدين  حسين  علي  الفوالجة جندي اول  108625  248

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  الكرك توفيق  حسن  سالم  الرواشده جندي  109148  249

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة المشاة االلية جرش  يوسف  محمد  حسن  الحراحشة  جندي  109698  250

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة  اربد أحمد  خالد  سرور  الوبارنة  جندي  110561  251

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  اربد تيسير  سالم  سعيد  الحتاملة جندي اول  110574  252

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  جرش  إبراهيم  محمد  فالح  الدالبيح  جندي  110766  253

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  الكرك يحيى  عنفان  كايد  الخطباء  جندي  111616  254

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية /  جرش  عبدالرحمن  بني طه محمد  عقلة    جندي  111743  255

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع  اربد مصطفى  احمد  ابراهيم  العالونة  جندي  112027  256

 1970/09/17 الداخليحوادث االمن  5كتيبة الهندسة /  عمان  أحمد  سليمان  هالل  المرعي جندي  112472  257

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي قيادة سالح المدفعية عمان  نايف  مفلح  فالح  العفيشات جندي  113556  258

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي الشرطة العسكرية  الضفة الغربية محمد  عبدهللا  أحمد  البالونة جندي  114832  259

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  اربد الربابعه يوسف  محمد  احمد   جندي  116663  260

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة /  الضفة الغربية صبري  راشد  توفيق  حنطش  جندي اول  116862  261

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  عجلون  عاطف  حسين  خليل  الزغول  جندي  116911  262

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  الكرك محمد  علي  ذيب  الشرمان  جندي  118318  263

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 17سرية الهندسة المستقلة /  المفرق  هالل  محمد  هالل  الخوالدة جندي  118805  264

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 17السرية المستقلة /  معان المعانيعبد القادر  صالح  محمود   جندي  118806  265

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الحراسات الملكية/  الضفة الغربية محمد  إسماعيل  حسن  الرضوان  جندي  118870  266

 1970/09/17 االمن الداخليحوادث  1مدفعية الفرقة /  الضفة الغربية عوني  أحمد  علي  الفقيه جندي  119649  267

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة /  الكرك رمزي  خليل  صالح  هلسة  جندي  119785  268

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة /  البلقاء عبد الكريم  عيد  سعيد  المناصير جندي  120302  269

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  اربد الموره  الشبول قاسم  محمد  صبح   جندي  120553  270

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  الكرك عبدهللا  علي  موسى  الطراونة جندي  120816  271

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  الطفيلة  أحمد  خليل  عليان  الرفوع  جندي  121019  272

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة /  البلقاء أحمد  عارف  سعيد  عبود  جندي  121090  273

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  اربد فواز  جميل  عرسان  العزم  جندي  121142  274

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5الهندسة / كتيبة  الطفيلة  سليمان  مفلح  خميس  الهالالت جندي  121239  275

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  اربد علي  غثيان  حسن  عبابنة جندي  121242  276

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي م الالسلكي الملكي الضفة الغربية صالح  عيسى  جبر  العقرباوي  جندي  121975  277

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية /  اربد عبد الكريم  أحمد  محمد  الحسين  جندي  122642  278

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات /  مأدبا  علي  إبراهيم  جبر  أبو ركبة  جندي  123001  279

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدرعات/  الكرك إسماعيل  عزام  خليل  العشوش  جندي  123459  280

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية /  الزرقاء  سالم  أحمد  طالق  الدعجة  جندي  123692  281

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  اربد زهير  عبدالرحيم  علي  المراددة جندي  124843  282

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  الضفة الغربية سليمان  الدراغمه يونس  سعيد   جندي  125585  283

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  اربد مليحان  مرعي  حسن  المعابرة جندي  125588  284

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2مستشفى الميدان /  الضفة الغربية مريم  عوض  شاهين  دار شاهين  مدني 126166  285

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  جرش  عودة  فالح  محمد  أبو زعرور  جندي  128681  286

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  المفرق  سليمان  فنيخر  فالح  بني صخر  جندي  128682  287

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  عمان  الفتاح  محمد  خصيالت عبد  جندي  128691  288

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  الطفيلة  عبيد  محمود  محمد  عيال  عواد جندي  129096  289



 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي لواء االميره عاليه الكرك محمد  قنيفد  شحادة  مشاعلة  جندي  131339  290

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  الطفيلة  صالح  موسى  عبد ربه  السعايدة جندي  131345  291

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص اربد بركات  محمود  شحادة  المعابرة  جندي  131353  292

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة المدفعية/  اربد بدري  جبر  بني دوميأحمد   جندي  131356  293

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  اربد قاسم  أحمد  تايه  الشمالية جندي  131357  294

 1970/09/17 االمن الداخليحوادث  3كتيبة الحرس الملكي /  عمان  عبدهللا  عبد القادر  خريوش  السكارنة  جندي  138230  295

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة المدفعية /  الضفة الغربية سعيد  محمد  سالمة  الهندي  جندي  142940  296

 1970/09/18 الزرقاء  2كتيبة المدفعية /  البلقاء مصطفى  عوض  محمد  أبو طالب مالزم اول  5981  297

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  المفرق  البدارين سالم  فهد  سليمان   عريف  6184  298

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 3ك هندسة الميدان /  الضفة الغربية محمد  خليل  خضر  البطحة  مالزم اول  6443  299

 1970/09/18 الداخليحوادث االمن  مدرسة سالح الهندسة  اربد خلف  سالم  فايز  التل مالزم  7153  300

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  عمان  الشريف  "محمد  حسن  محمد  ذوي  مالزم  7240  301

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي م ط  8كتيبة المدفعية /  اربد صياح  سالم  يوسف  الصياحين  مالزم  7614  302

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  اربد بني عامر رضوان  احمد  محمد   مرشح  8217  303

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  جرش  علي  سالمه  أحمد  بني طه  جندي اول  26182  304

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  مأدبا  حسين  سالمة  حسن  القيسي جندي  34222  305

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مدرسة الهندسة  اربد صبحي  سالمة  محمد  العمور  رقيب 57784  306

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات /  الزرقاء  كريم  كاظم  عودة  البوحمد  عريف  60730  307

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 8االمام علي / كتيبة  اربد رجا  خلف  محارب  الجبور  جندي  62683  308

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  اربد عيسى  محمد  أحمد  بني عامر  عريف  66900  309

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مدرسة الهندسة  عجلون  محمود  احمد  محمد  الغزو رقيب 67050  310

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية /  جرش  منصور  عبدالمحسن  محمد  العتوم  جندي اول  67767  311

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مدرسة الهندسة  عجلون  جريس  يعقوب  مناور  الكفوف  عريف  69844  312

 1970/09/18 االمن الداخليحوادث  2كتيبة المدفعية /  عجلون  حمدان  عقلة  حسن  ابو إسماعيل  جندي اول  72402  313

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي الشرطة العسكرية  عمان  شحادة  منيزل  فالح  سعد  الدعجة  عريف  76439  314

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مركز تدريب الدروع  المفرق  محمد  قاسم  نويديس  الشرفات رقيب 79437  315

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  المفرق  صويران  السرحان شوبش  األسمر   عريف  79839  316

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  المفرق  خليف  جروح  مالوي  المشاقبة  جندي  81710  317

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 19كتيبة المدفعية /  جرش  محمد  يعقوب  سرحان  المرازيق جندي اول  82764  318

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي لواء اليرموك البلقاء لطفي  إبراهيم  صالح  العربيات جندي  85783  319

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2مشغل المتوسط /  الكرك سعد  رشيد  عطاهللا  المواجدة مدني 88284  320

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي لواء اليرموك اربد عويمر  الحبابعبد الكريم  وزان    جندي  90391  321

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة  العقبه  محمد  عودة  حسين  النجادات جندي  91557  322

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  الزرقاء  علي  عقله  دايج  الخاليلة  جندي  95836  323

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مدرسة الهندسة  عجلون  حسين  عبدهللا  فالح  المومني جندي اول  96049  324

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص الضفة الغربية سعد  سليمان  قاسم  الصقر جندي اول  100513  325

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص الضفة الغربية سليمان  السوافطة محمد  ابراهيم    جندي  100834  326

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية /  اربد يوسف  محمد  احمد  المسالمه  جندي  105760  327

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  المفرق  أحمد  نزال  فياض  الخزاعلة جندي  106011  328

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  عمان  نايل  عليان  فياض  العودات جندي  106209  329

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية /  اربد عبد الحميد  أحمد  عيسى  الدويكات جندي  106347  330

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  عمان  سالم  محمد  المهيداتمحمد   جندي  107011  331

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  جرش  محمد  حسن  محمد  الزريقات  جندي  107317  332

 1970/09/18 االمن الداخليحوادث  لواء اليرموك المفرق  شاتي  شامان  سليم  بني خالد جندي  108771  333

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مدرسة المدفعية البلقاء قسطندي  هالل  جريس  الصايغ  جندي  109200  334



 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي وحدة المشرفين  اربد محمد  نهار  نصار  الغزاوية  جندي  112605  335

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  اربد الوديان عبد اإلله  إبراهيم  عيسى   جندي  113286  336

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي خدمات طبية ووحدات عسكرية  عجلون  تيسير  محمد  مفلح  بني سعيد  جندي  116764  337

 1970/09/18 الداخليحوادث االمن  5كتيبة الهندسة /  اربد سيف  الدين  حسن  نوري  العبيدات جندي  117245  338

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  عجلون  يحيى  عبدالكريم  عاصي  صباغ  جندي  117720  339

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  الكرك محمد  زعل  سالمة  الدهيسان  جندي  118694  340

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  عجلون  الجالبنة منظوم  فليح  حسن   جندي  119446  341

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  اربد سعيد  نهار  عبدالقادر  الخرافين  جندي  119569  342

 1970/09/18 الداخليحوادث االمن  5كتيبة الهندسة /  الضفة الغربية كمال  علي  سلمان  الزبن  جندي  119749  343

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  الضفة الغربية محمد  علي  قاسم  العويدات جندي  119898  344

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  عجلون  نواف  حسين  محمد  الغرايبة جندي  120847  345

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  البلقاء جودة منير  يوسف  عايد  أبو   جندي  120941  346

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  اربد نايف  حمد  محمود  حسين  الربيع  جندي  121136  347

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  اربد ناصر  محمد  حسن  عقلة  الطعيمات جندي  121150  348

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  الطفيلة  محمود  درويش  عبدهللا  الحمران  جندي  121924  349

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  المفرق  فالح  سليمان  خليفة  العموش  جندي  122256  350

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  اربد العموش موسى  محمد  راشد   جندي  122516  351

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي سالح المدفعية  الكرك عبد الكريم  عبد الحفيظ  دخل هللا  التيمة جندي  122833  352

 1970/09/18 الداخليحوادث االمن  2كتيبة الحرس الملكي/  المفرق  جميل  عايد  حسان  المساعيد جندي  123138  353

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات /  الزرقاء  عبد الحافظ  حمد  مالوي  الخاليلة  جندي  123863  354

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  الطفيلة  عبد الحميد  عبد الفتاح  دار سليمان  جندي  123948  355

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  مأدبا  عبدالقادر  أحمد  الحميماتأحمد    جندي  125017  356

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  عجلون  إبراهيم  علي  محمد  الفريحات  جندي  125169  357

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  الضفة الغربية محمود  عودة  محمد  الرماحين  جندي  125592  358

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة /  الضفة الغربية محمود  محمد  عودة  القاللوه جندي  126012  359

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  مأدبا  حاتم  إبراهيم  الوخيان  جندي  126546  360

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مجموعة الهندسة  اربد فرنسيس  يوسف  خليل  سويدان  جندي  129116  361

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  جرش  نواف  سليمان  عوض  القرعان جندي  130215  362

 1970/09/18 الداخليحوادث االمن  اللواء المدرع الزرقاء  عواد  سويلم  زايد  الحويطات  جندي  131343  363

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية /  عمان  عبد النعيم  أحمد  قاضي  العفيشات جندي  131348  364

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد البلقاء سليمان  محمد  السعد  ياصجين  جندي  131355  365

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  معان الصوالحةأحمد  علي  يوسف   جندي  138231  366

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  اربد فالح  عوض  إبراهيم  بني صخر  مالزم  6288  367

 1970/09/19 الداخليحوادث االمن  كتيبة طارق بن زياد اربد عبدالكريم  يوسف  محمد  الشرمان  مالزم  6553  368

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص عمان  رضوان  إبراهيم  عليان  أبو داري  مالزم  6570  369

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص الضفة الغربية عبدالكريم  محفوظ  إسماعيل  أبو محفوظ  مالزم  6724  370

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  معان محمد  عطية  محمد  وكيل 8954  371

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات /  عمان  علي  زغير  دواس  الزقاريط  رقيب 36568  372

 1970/09/19 الداخليحوادث االمن  كتيبة عبدهللا ين رواحة  الطفيلة  جميل  هالل  عبدربة  الوهيبات عريف  53637  373

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات /  الزرقاء  إبراهيم  عايد  إبراهيم  ولد علي عريف  54665  374

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  عجلون  رضوان  محمد  سليمان  المومني جندي  61898  375

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي المستشفى الرئيسي الضفة الغربية محمود  مرعيفارس  علي    جندي اول  62534  376

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الهندسة /  الضفة الغربية هشام  محمد  جبر  عميره  جندي  66450  377

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 19كتيبة المدفعية /  الضفة الغربية زكي  محمود  عبدالرحيم  دار سالمة  عريف  67518  378

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي سالح المدفعية  الضفة الغربية أحمد  عبدالجليل  احمد  الديك  عريف  72970  379



 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي المستشفى الرئيسي معان محمود  سالم  قاسم  الفناطسة  مدني 76028  380

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 14س الميدان الطبية/  الكرك سليمان  خلف  المجاليصياح    عريف  79063  381

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي سالح الجو الملكي البلقاء عبد الفتاح  محمد  فرج  العوايشة عريف  79185  382

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي الكهرباءهندسة  الضفة الغربية محمد  عبدالحليم  فالح  دار خليفة جندي اول  79242  383

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبدهللا ين رواحة  البلقاء أحمد  عواد  طعيمة  العطيات  جندي اول  81462  384

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  معان مبارك  اسماعيل  احمد  الرفايعة رقيب 83954  385

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  الكرك مفلح  عطية  ابراهيم  الرواشدة جندي  84115  386

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة المدرعات البلقاء عيسى  عيد  نجي  العدوان  جندي اول  85015  387

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي المشاةمدرسة  جرش  محمد  قاسم  محمد  حسن  بني مصطفى  جندي اول  87175  388

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة المدفعية /  الكرك سليمان  حمد  سالم  المناعين  جندي  89359  389

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة المدفعية /  البلقاء سعد  خليفة  سعد  الزيادات عريف  91108  390

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي القوات الخاصة عمان  سالم  سلمان  الحمادمهاوش   جندي  93788  391

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  عجلون  محمود  حسين  أحمد  الرشايدة  جندي  94684  392

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي مشغل لواء الحرس الملكي االولى  المفرق  سليمان  سالم  نغيمش  الخزاعلة  جندي  95302  393

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة /  اربد محمد  محمود  محمد  الوقفي جندي  95324  394

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبدهللا ين رواحة  جرش  علي  يوسف  أحمد  القواقزة  جندي  97200  395

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة المدفعية /  اربد عبدالهادي  عبدالقادر  الهياجنةشاهر   عريف  98263  396

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد الضفة الغربية محمد  سالم  محمود  الصقور  عريف  99027  397

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي بن حارثة كتيبة زيد  الضفة الغربية سمور  محمد  سمور  العنكاوي  عريف  103307  398

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة المدفعية /  الزرقاء  محمد  حمزة  طه  السعدي  جندي  104826  399

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي القوات الخاصة عجلون  علي  محمد  حسين  الرشايده  جندي  109160  400

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  معان سالم  النجاداتدخل هللا    جندي  109272  401

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد اربد سلطان  اسعد  عبدالرحمن  المستريحي جندي  111836  402

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي رواحة كتيبة عبدهللا ين  الضفة الغربية محمد  عبيد  نزال  أبو العدوس  جندي اول  112142  403

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 2الكتيبة /  عجلون  رضوان  محمد  أحمد  المومني جندي اول  112477  404

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة االمير حسن /  اربد عيسى  قويدر  يوسف  البطاح جندي  114605  405

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة المدفعية /  الكرك سالمة  الرواشدة محمد  بركات   جندي  115222  406

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 3ك هندسة الميدان /  اربد عبد الرزاق  أحمد  محمود  الشبول  جندي  121394  407

 1970/09/19 الداخليحوادث االمن  4الفرقة االلية /  المفرق  فياض  سلمان  مغيض  الشرفات جندي  125110  408

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة السلكي القيادة الضفة الغربية برهان  مصطفى  اسعد  الحمارشة  جندي  131359  409

 1970/09/20 الزرقاء  لواء مقاومة الطائرات اربد عيسى  ذيب  سليم  الصايغ عقيد 1160  410

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات /  مأدبا  الرواحنةعبدهللا  عبدالرحمن  فالح   نقيب  4809  411

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة الدبابات /  مأدبا  عقاب  حران  خازر  البخيت  نقيب  4904  412

 1970/09/20 الداخليحوادث االمن  7ك الملك عبدهللا/  الضفة الغربية محمد  عبدالقادر  محمد  أبوعرقوب مالزم  6504  413

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل /  اربد محمد  أحمد  نهار  الزعبي مالزم  7209  414

 1970/09/20 مثلث الرمثا  2كتيبة الدبابات /  معان موسى  فالح  ذياب  النعيمات  مالزم  7645  415

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الدبابات /  معان مفلح  سالم  عودة  السليمانيين  الحويطات  مالزم  7655  416

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الدبابات /  عجلون  أحمد  محمد  منصور  القضاة مالزم  7751  417

 1970/09/20 حواره 2كتيبة الدبابات /  اربد محمد  علي  فالح  حسين  القضاة مالزم  7889  418

 1970/09/20 عمان  المتوسطة  18ك /  المفرق  أحمد  الخوالدةناصر  محمد   مرشح  8229  419

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عجلون  عبد الحميد  أحمد  سعيد  الزغول  عريف  17743  420

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 92مركز االستقبال /  عجلون  علي  محمود  أحمد  المومني جندي  24981  421

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة االمير حسن /  البلقاء أحمد  عبدالكريم  يوسف  العقيل  الكلوب رقيب 53163  422

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات /  عمان  أحمد  مرشد  مفلح  العقيد رقيب 56225  423

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2الدبابات / كتيبة  جرش  محمد  عبدالكريم  سمير  الخوالدة  رقيب 58144  424



 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  عمان  أحمد  سليمان  راشد  الحديد  جندي اول  60248  425

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدرعات/  الضفة الغربية إبراهيم  محمد  حسن  دار الشيخ  جندي اول  64863  426

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي مدرسة الهندسة  اربد محمد  عبدهللا  قفطان  العبيدات  عريف  66434  427

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الدبابات /  عمان  ضيف هللا  عطيوي  بخيت  الحنيطي عريف  70845  428

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات /  عمان  صالح  فالح  سالم  الدبايبة عريف  70847  429

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات /  اربد فالح  قويدر  خليل  الغرايبة رقيب 73090  430

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 105ك المورتر /  الضفة الغربية محمد  عبدالهادي  حسين  بني احمد  رقيب 73584  431

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي مجموعة الهندسة  اربد عبد الرحمن  محمد  ربابعة جندي  73638  432

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات /  المفرق  سليمان  نمران  قدورة  السردية  عريف  76129  433

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة الدبابات /  المفرق  سليم  نواف  الطحان  النعيمي عريف  78082  434

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  معان مخلد  محمد  مقبول  الحويطات عريف  78444  435

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  المفرق  عايد  ميالن  طارف  السرحان  عريف  79853  436

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الالسلكي/  الكرك أحمد  محمد  سالم  المرابعة  جندي اول  81949  437

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات /  مأدبا  أسمر  قطيش  عبدهللا  الزبن  جندي اول  83346  438

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات /  معان القرامسة سالم  سليمان  قاسم   جندي اول  85060  439

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات /  المفرق  عبد الرزاق  مسلم  حسن  الحراحشة  جندي اول  85436  440

 1970/09/20 الداخليحوادث االمن  19كتيبة المدفعية /  عمان  صالح  عبد العزيز  فرحان  العجارمه  رقيب 86099  441

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 17كتيبة المدفعية /  الكرك عبدهللا  موسى  عبد الرحمن  المعايطه  عريف  86147  442

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الدبابات /  مأدبا  إسماعيل  عبدالقادر  حسين  البكار جندي اول  87619  443

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات /  عمان  عبدهللا  مفلح  ناجي  الريموني جندي اول  88802  444

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي مستودعات المالبس والمهمات  الكرك مصطفى  مفلح  عودة  المبيضين  جندي  90413  445

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات /  عمان  أحمد  فايض  خليف  المناصير جندي  93333  446

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الالسلكي/  اربد علي  يوسف  محمد  الشبول  جندي  97183  447

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر بن العاص الضفة الغربية أحمد  شحادة  حسن  غيظان  جندي  103227  448

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي سرية انضباط القبادة عمان  الرحمن  غثيان  الحسامية عبد الجليل  عبد  جندي  106151  449

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  اربد أحمد  عبدالرحمن  أسعد  الخصاونة  جندي اول  106591  450

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 8المدفعية/ كتيبة  اربد غازي  علي  حسين  البداونة جندي  107261  451

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات /  الكرك جمال  فالح  مطلق  النوايسة جندي  108551  452

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات /  الكرك إبراهيم  فراس  عبدالرحمن  سيايدة جندي  108558  453

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  المفرق  عوده  سليم  فهد  المساعيد  جندي  108998  454

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي م الميدان الثاني  الكرك خالد  حامد  محمود  الشمايلة مدني 109727  455

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي ابي وقاصكتيبة سعد بن  عجلون  سليمان  فرج  محمد  الزغول  جندي  111330  456

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات /  جرش  علي  نايف  عبد الرحيم  العكاونة جندي  112413  457

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة الدبابات /  الكرك بسام  سالم  سليم  العمرو  جندي  112614  458

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة الدبابات /  البلقاء ثاني  عيد  الجهران موسى   جندي  115492  459

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة الدبابات /  مأدبا  عبدالكريم  عواد  عبد  الغنيمات جندي  117386  460

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي ووحدات عسكرية خدمات طبية  الضفة الغربية محمد  داوود  عبدالعزيز  أبوشعير  جندي  118993  461

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات /  اربد أحمد  يونس  سليمان  الربابعة  جندي  119447  462

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي مدرسة الهندسة  الطفيلة  عوض  عوده  سالم  الخوالدة جندي  121998  463

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل /  المفرق  محمد  سليم  قاسم  السردي  جندي  123794  464

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  المفرق  سعود  عايد  خلف  الشرفات  جندي  124782  465

 1970/09/20 الداخليحوادث االمن  مدرسة الهندسة  الكرك ياسين  احمد  علي  المحاميد  جندي  126014  466

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة المدفعية/  الزرقاء  أحمد  محمود  مفضي  البدادوه جندي  126656  467

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي مدرسة الدروع الملكية عمان  سالمة  عبدالجليل  محمد  الثوابية  تلميذ 127090  468

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي مدرسة الدروع الملكية الكرك عبدالقادر  عتيق  المجاليعوده   تلميذ 127567  469



 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي سالح المدفعية  جرش  حسين  محمد  حسين  القواسمي جندي  128215  470

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  الضفة الغربية عبد الجبار  نمر  عبد الرحمن  جندي  131352  471

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  الزرقاء  ذيب  أنيس  حسن  األعور  جندي  131360  472

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 7كتيبة الدبابات /  المفرق  حسن  علي  جدوع  البدارين مالزم  6233  473

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  اربد شتيوي سعيد  صالح    رقيب 18159  474

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  اربد راشد  بركات  رشيد  الحجازات رقيب 55769  475

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 3الفرقة المدرعة /  مأدبا  عليان  سالم  سلمان  الكفوف  جندي  63476  476

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 4الفرقة االلية /  الزرقاء  مرزوق  فاضل  عليان  الحسين  جندي  71849  477

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي مركز تدريب الدروع  اربد نايف  عليان  يوسف  العالونة  عريف  72050  478

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة الدبابات /  مأدبا  علي  سليمان  ذياب  الشريقيين  جندي  72193  479

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 3س الميدان الطبية /  الضفة الغربية محمد  رشيد  محمد  شحادة  دار عبدالوهاب جندي  73841  480

 1970/09/21 الداخليحوادث االمن  9كتيبة االمير محمد /  اربد عيسى  ناصر  مرزوق  الشريقات جندي  79947  481

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الحرس الملكي /  المفرق  أحمد  سالم  فالح  الخوالدة رقيب 79994  482

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي هندسة الكهرباء اربد أحمد  حسن  علي  بني يونس  جندي اول  88056  483

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  جرش  الحراحشة محمد  خليف  فنيش   جندي اول  88207  484

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  معان صباح  خلف  عوض  النعيمات جندي اول  90315  485

 1970/09/21 الداخليحوادث االمن  كتيبة زيد بن حارثة  عجلون  سالم  احمد  سالمة  العنيزات  جندي  97294  486

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  اربد حسين  محمود  أسعد  بني عيسى  جندي  102632  487

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  اربد خالد  محمد  علي  الهنانوه جندي  102994  488

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  اربد الوردات قاسم  علي  عثمان   جندي  107468  489

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الهندسة /  عجلون  حسني  حسن  سعد  الفريشات جندي اول  111344  490

 1970/09/21 االمن الداخليحوادث  كتيبة حمزة بن عبد المطلب  الضفة الغربية نعيم  مصلح  صالح  الدغامين  جندي  114264  491

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  الضفة الغربية محمد  حسن  محمود  الصقر جندي  114989  492

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي مديرية االفتاء الضفة الغربية أحمد  محمد  يوسف  البرغوثي جندي  117605  493

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 12الفرقة االلية /  الضفة الغربية حسان  غراينةعلي  عايد    جندي  118107  494

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  الضفة الغربية محمد  عوض  حمود  الجمعان  جندي  118478  495

 1970/09/21 االمن الداخليحوادث  18كتيبة المدفعية /  جرش  أرشيد  ذيب  أرشيد  القرعان  جندي  119814  496

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  عمان  عبد الفتاح  محمود  عبد الهادي  النوايسة  جندي  121039  497

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب البلقاء عبد القادر  محمد  هشام  الرحاحلة جندي  121787  498

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 2سرية النقليات /  جرش  محمد  أحمد  عبد  بني مصطفى  جندي  122084  499

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  المفرق  هميالن  عبداللة  رحيل  المساعيد  جندي  124774  500

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي هندسة الكهرباء معان عثمان  محمود  سالم  الحويطات جندي  128281  501

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي حظيرة اشغال العبدلي  الضفة الغربية مصطفى  محمد  محمود  دار حسين  مدني 129734  502

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة المدفعية /  الضفة الغربية سمير  علي  سليمان  الطقاطقة  جندي  131344  503

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  عجلون  أحمد  عبدهللا  فالح  المومني جندي  132845  504

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة الدبابات /  الطفيلة  صبحي  حمد  خشمان  العمايرة مرشح  8199  505

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  عجلون  توفيق  عبدهللا  محمد  الصمادي مرشح  8698  506

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي مستودعات التبريد الكرك محمود  موسى  عودة  جندي  32092  507

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 3االسعاف/  عجلون  أحمد  محمد  فليحان  الجنيدي  عريف  38465  508

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي حامية المواصالت عمان  جدوع  صالح  السواعير حسين    جندي  68108  509

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة  المفرق  مقبل  أسمر  رحيل  البدارين  عريف  73545  510

 1970/09/22 االمن الداخليحوادث  2كتيبة الحرس الملكي/  الكرك مدهللا  عبدهللا  علي  الحمايدة  جندي اول  79623  511

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي حامية المواصالت عمان  فهد  مفضي  علي  الساليطة  جندي  79710  512

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي ك حراسات الجنوب  عمان  حسين  مفلح  خليفة  الدبايبة جندي  81684  513

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 2االسعاف /  الكرك حامد  محمود  موسى  الرواشدة جندي  88152  514



 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل /  المفرق  عواد  عوده  مسلم  المساعيد  جندي  92045  515

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 3االسعاف/  الضفة الغربية يوسف  عبد الرسول  محمد  السونية  جندي  96961  516

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر بن العاص الكرك رزق  جعفر  عبدهللا  الشمايلة رقيب 101928  517

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي حامية المواصالت الضفة الغربية أحمد  فليح  سالم  العوازم جندي  106467  518

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة االمير حسن /  اربد بركات  حسن  أحمد  بني دومي جندي  107571  519

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة االمير حسن /  مأدبا  عطية  علي  عليان  الغنيمات جندي  108459  520

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  الكرك محمود  أحمد  مضيان  الحمايدة جندي  111236  521

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة /  اربد يونس  عبدهللا  الجرارحه مصلح   جندي  118319  522

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 1مجموعة االشغال /  الضفة الغربية محمد  عبدالغني  ابو صياح جندي  122421  523

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي مركز تدريب الدروع  المفرق  صايل  إبراهيم  كساب  الشديفان  تلميذ 126912  524

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  اربد زكريا  محمد  عالءالدين  الداغستا  جندي  131342  525

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  الضفة الغربية محمد  شوكت  صالح  الجوهري  جندي  131349  526

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب  عمان  عصمت  رضا  يوسف  ضياء  رائد  3550  527

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 13كتيبة المدفعية /  البلقاء موسى  مفلح  داود  الزعبي مالزم  8717  528

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 9محمد / كتيبة االمير  الحجاز /السعودية  زمل  محمد  فالح  الغيثي  رقيب اول  15652  529

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي المفرق  محمد  منصور  ذياب  الجبور  رقيب 41570  530

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  الكرك عبدهللا  عبد الرزاق  صبح  المواجدة  جندي  54552  531

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  الضفة الغربية مصطفى  عبدالرحمن  مصطفى  دار عيد  جندي اول  65274  532

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي الشرطة العسكرية  الضفة الغربية حسن  عبدهللا  أحمد  الجرارعة  جندي اول  67682  533

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  عمان  قبالن  سليم  قبالن  حماد  رقيب 70714  534

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  معان عبد   علي  مطلق  النجادات جندي  70940  535

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الملك غازي /  عمان  مقبل  بخيت  عواد  الجحاوشة  عريف  87385  536

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب المفرق  فالح  جراح  مطرود  بني خالد جندي اول  87484  537

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 2مستشفى الميدان /  عجلون  ناصر  سعيد  عيد  المزاهرة جندي  88212  538

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  اربد أحمد  محمود  حسين  بني دومي جندي  96056  539

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  المفرق  أحمد  مطلق  عبدالحق  الحوامده جندي  96821  540

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر ين الخطاب  عجلون  ذياب  محمد  احمد  البالونة  جندي  100008  541

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 12مشغل الفرقة /  عجلون  فالح  علي  محمد  البعيرات جندي  101243  542

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة  اربد فيصل  محمد  سعيد  بني عبدالرحمن  جندي  102650  543

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة االمير حسن /  الغربيةالضفة  نمر  محمد  احمد  أبوقطام جندي  116790  544

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب الطفيلة  سند  محمد  إبراهيم  جراوين  جندي  117966  545

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 15كتيبة المدفعية /  اربد محمد  محمود  محمد  النجادات جندي  119040  546

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  الضفة الغربية خالد  ذياب  جراد  جندي  119402  547

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب اربد عبد الكريم  عقيل  عبد هللا  الوديان جندي  126155  548

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الملك غازي /  الكرك إبراهيم  محمد  العنامين عبد القادر   جندي  131341  549

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا /  الزرقاء  خلف  عوض  سالم  الكعابنة رقيب 36276  550

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  معان حمد  عبيد  عبد   الحويطات جندي اول  54407  551

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  اربد محمد  عواد  خليفة  الدالوة رقيب 57527  552

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  اربد غربي  فهد  حسين  الهنود  جندي اول  57638  553

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الهندسة /  عجلون  محسن  العرود محمد  عقاب   رقيب 67046  554

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  اربد هالل  احمد  صالح  الزيوت جندي  67715  555

 1970/09/24 الداخليحوادث االمن  كتيبة جعفر بن ابي طالب عمان  عبد الحافظ  عبيد  عبد الحي  بني صخر  جندي  84202  556

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  معان محمد  عودة  سالمة  الحويطات  جندي  91474  557

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الدبابات  /  اربد قاسم  محمد  مصطفى  العمرية  جندي  93248  558

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب جرش  الزريقاتمحمود  علي  عبدالرحيم   جندي  94686  559



 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي هندسة الكهرباء الزرقاء  مخلد  عقلة  خريوش  الدعجة  جندي  97215  560

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  اربد يوسف  طعمه  محمد  بني عامر  جندي  97382  561

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب الكرك عبد الهادي  محمد  سالم  اللغوات  رقيب 101422  562

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  البلقاء علي  عايد  عبد هللا  الزعبي جندي  104967  563

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  البلقاء الرحامنةخليفة  سالم  أحمد   جندي  107388  564

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  اربد علي  مصطفى  محمد  السمامعه  جندي  112415  565

 1970/09/24 الداخليحوادث االمن  8كتيبة االمام علي /  الضفة الغربية محمد  نصار  عودة  الترابين جندي  114799  566

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  اربد توفيق  عقاب  يوسف  بني عامر  جندي  115399  567

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي امن انضباط القيادة اربد عبد القادر  محمد  مصطفى  ربابعة جندي  117955  568

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدرعات/  المفرق  ديالن  النهودعطا  هللا  فريح   جندي  121099  569

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدرعات/  المفرق  ناصر  عطاهللا  عايد  المشاقبة جندي  121535  570

 1970/09/25 االمن الداخليحوادث  20كتيبة طارق بن زياد المظليين/  معان عبيد  علي  سالم  السميحيين  جندي اول  75  571

 1970/09/25 اربد 2كتيبة الدبابات /  البلقاء سعيد  حسن  يوسف  الحريري  مالزم  7894  572

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة /  الضفة الغربية عالن  احمد  محمود  سعادة مالزم  8778  573

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 7الملك عبدهللا/ ك  عمان  حماد  سليمان  سلمان  العودات عريف  36343  574

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد المفرق  حسن  مفلح  علي  الزيود جندي  37546  575

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الحرس الملكي /  مأدبا  أحمد  عيد  علي  بني حميدة  جندي اول  54494  576

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر ين الخطاب  عجلون  ناصر  أحمد  حسن  الغرايبة عريف  59947  577

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  اربد سليمان  احمد  صالح  جندي  64248  578

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 5المشاة / كتيبة  الضفة الغربية محمود  أحمد  حمد  العطاري  جندي اول  65715  579

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع  الضفة الغربية عبد الغني  عوض  عبد الغني  الفقهاء  جندي اول  67953  580

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  الزرقاء  إبراهيم  غضيان  خلف  الغويري  جندي اول  70780  581

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  عجلون  علي  عبد الرحمن  مهنا  المومني جندي  71349  582

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة /  اربد يوسف  محمد  صالح  بني سالمه  عريف  75684  583

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  المفرق  الشرفاتندى  سليمان  عواد   جندي  76350  584

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات /  البلقاء محمد  عبدالرحمن  حمدان  الشبلي جندي اول  89112  585

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 40اللواء المدرع /  الزرقاء  رافع  عواد  علي  بني حسن  جندي اول  95227  586

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات /  مأدبا  سليمان  جميل  مفلح  الذيابات  جندي اول  95578  587

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  عجلون  سالم  حسن  خضر  بني سعيد  جندي  95591  588

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص الضفة الغربية عودة  البذور غازي  أحمد    جندي  100125  589

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  عجلون  يوسف  فرج  محمد  الزغول  جندي  102373  590

 1970/09/25 االمن الداخليحوادث  4كتيبة الدبابات /  البلقاء مصطفى  سليمان  فارس  الوريكات جندي  108577  591

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب  جرش  عبد الكريم  علي  عبد الرحيم  زريقات جندي  116941  592

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي نادي البولو الملكي  الضفة الغربية محمد  عبدالكريم  صالح  القرعان مدني 117276  593

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة /  عجلون  محمد  علي  أحمد  الربابعة  جندي  119542  594

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 40اللواء المدرع /  مأدبا  سامي  عيد  سليم  المطر  جندي اول  123651  595

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 40المدرع / اللواء  عمان  إسماعيل  محمد  عبدالعزيز  العدوان جندي  126483  596

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع  المفرق  سالمة  توفيق  سالمة  بني حسن  جندي  131350  597

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع  اربد محمد  أحمد  مصطفى  الربابعة جندي  131351  598

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر ين الخطاب  اربد ظاهر  علي  نهار  الهريب جندي  131354  599

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات /  الكرك ممدوح  سالمة  هليل  المجالي مالزم  7915  600

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  الكرك عبد السالم  عبد هللا  أحمد  الحجوج جندي اول  31052  601

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية /  الضفة الغربية حسين  حسن  سالم  الحوشية  رقيب 52860  602



 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/  البلقاء علي  مصطفى  عبد  العبدالالت جندي  66779  603

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية /  المفرق  صبح  مرشود  الهامس خلف   عريف  71715  604

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية /  الزرقاء  محمد  علي  راشد  العموش  عريف  88097  605

 1970/09/26 االمن الداخليحوادث  10الكتيبة الهاشمية /  المفرق  محمد  زيدان  سالمة  الزيود جندي  97074  606

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة  الكرك راتب  الياس  سليمان  الضالعين  جندي  111708  607

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي مدرسة المشاة الكرك حسين  خليل  عايش  الدغيمات جندي  122229  608

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية /  المفرق  المشاقبة حميدان  خليف  علي   جندي  124914  609

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي الشرطة العسكرية  البلقاء أحمد  محمود  حامد  كايد  جندي  126771  610

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية /  جرش  غازي  سالمة  راشــد  جندي  131346  611

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية /  معان سليمان  عبدهللا  سليم  العمارات جندي  131362  612

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي كتيبة صالح الدين االيوبي معان علي  سالم  عواد  اللحيوات جندي  131363  613

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي مدرسة المشاة مأدبا  شرايعة أحمد  عواد  خليف   جندي  133200  614

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية /  الضفة الغربية إبراهيم  توفيق  إسماعيل  طنطاوي  جندي  138232  615

 1970/09/27 االمن الداخليحوادث  كتيبة السلكي القيادة البلقاء عيد  صالح  عبد هللا  الرحاحلة  عريف  18969  616

 1970/09/27 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  الضفة الغربية محمد  ناصر  محمد  أبو مريم  رقيب 41458  617

 1970/09/27 حوادث االمن الداخلي كتيبة صالح الدين االيوبي المفرق  سالمة  رجا  حمدان  السرحان  جندي  78206  618

 1970/09/27 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  مأدبا  سليمان  فرج  بني صخر عواد    جندي  79731  619

 1970/09/27 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية /  الطفيلة  يعقوب  سليمان  سالمة  الجرايشه  جندي  113110  620

 1970/09/27 حوادث االمن الداخلي 2المدفعية / كتيبة  المفرق  منصور  فرحان  صالح  الخوالدة جندي  120056  621

 1970/09/28 حوادث االمن الداخلي 15كتيبة المدفعية /  اربد مصطفى  أبراهيم  مصطفى  بني دومي جندي  131347  622

 1970/09/29 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  اربد فتحي  صالح  محمود  الزعبي مالزم  8745  623

 1970/09/30 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة االميرة بسمة /  اربد حسن  علي  عيد  الدواهده عريف  65794  624

 1970/09/30 حوادث االمن الداخلي 17كتيبة المدفعية/  الطفيلة  أحمد  علي  عيد  الخوالدة جندي  124205  625

 1970/10/01 االمن الداخليحوادث  كتيبة جعفر بن ابي طالب اربد يوسف  عيسى  سالم  يحيى  جندي  121785  626

 1970/10/02 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة المدفعية /  البلقاء محمد  عبدالحافظ  يعقوب  العدوان جندي  79097  627

 1970/10/02 حوادث االمن الداخلي المستشفى الرئيسي الضفة الغربية هالل  صادق  عفن  بني منسية  عريف  83962  628

 1970/10/02 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/  الطفيلة  الرحمن  محمد  سالم  العبيديهعبد  جندي  131358  629

 1970/10/05 حوادث االمن الداخلي 17السرية المستقلة /  الضفة الغربية صبحي  ذياب  محمد  مسماره  عريف  66474  630

 1970/10/05 حوادث االمن الداخلي 3االميرة بسمة / كتيبة  المفرق  محمود  سالمة  محارب  راشد  السرحان  جندي  89412  631

 1970/10/05 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة االميرة بسمة /  اربد تيسير  أحمد  حسين  العمري  جندي  90417  632

 1970/10/07 حوادث االمن الداخلي كتيبة اسامة بن زيد  الضفة الغربية راتب  عبدالجبار  رشيد  الثية رقيب 106769  633

 1970/10/09 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة  اربد فوزي  أمين  محمد  آغا  جندي  110988  634

 1970/10/11 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد اربد محمد  علي  فندي  الشريدة  جندي  99298  635

 1970/10/11 حوادث االمن الداخلي المالبس والمهمات مستودعات  البلقاء جمال  يوسف  طالق  العناسوة جندي  113725  636

 1970/10/12 حوادث االمن الداخلي 2ح ت ك س ن /  اربد محمد  عبدهللا  هيشان  المهيدات جندي  61007  637

 1970/10/14 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة المدفعية /  اربد محمد  محمود  غالب  النوافلة  جندي  119950  638

 1970/10/16 حوادث االمن الداخلي 7كتيبة المدفعية /  اربد هاني  مفلح  عوض  بني هاني جندي  92463  639

 1970/10/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي  معان سليمان  حرب  شتيوي  الهباهبة رقيب اول  63518  640

 1970/10/19 حوادث االمن الداخلي 5المدفعية / كتيبة   معان محمد  جادهللا  عبدهللا  كريشان  جندي  86334  641

 1970/10/19 حوادث االمن الداخلي خ ط وحدات عسكرية  الضفة الغربية خليل  عودة  حميدان  جواعدة  جندي اول  101855  642

 1970/10/20 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الحرس الملكي /  عمان  حمود  مجلي  خالد  الحنيطي جندي  94923  643



 

 م 1971شهداء الجيش العربي سنة 

 1970/10/20 حوادث االمن الداخلي 11كتيبة المدفعية /  الطفيلة  عبد المجيد  حمدان  خليل  العودات جندي  111185  644

 1970/10/21 حوادث االمن الداخلي الكلية العسكرية الملكية  جرش  محمد  أحمد  محمد  بني مصطفى  جندي  92626  645

 1970/10/22 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد عمان  موسى  فضل  عوض  الجبور  جندي اول  19591  646

 1970/10/27 حوادث االمن الداخلي كتيبة الالسلكي االولى الكرك محمد  بركات  عبدالغني  الرواشدة جندي اول  85550  647

 1970/10/31 حوادث االمن الداخلي 17كتيبة المدفعية /  اربد زاهي  سليم  خليل  الفالحات  جندي  106465  648

 1970/11/02 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  عايد  طالق  موسى  المشاقبة  جندي اول  101249  649

 1970/11/03 حوادث االمن الداخلي سرية نقليات القيادة  اربد علي  محمود  يوسف  الحسينات جندي  87654  650

 1970/11/06 المفرق  6كتيبة الملك غازي /  اربد اندراوس عدنان  موسى  هالل   مالزم  6814  651

 1970/11/11 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي /  الضفة الغربية فتحي  أحمد  حسين  الفواعير جندي  115400  652

 1970/11/14 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية /  اربد علي  فياض  أحمد  الكناينة  جندي  119827  653

 1970/11/15 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  اربد سليم  عثمان  ابراهيم  الخمايسة  عريف  64228  654

 1970/11/16 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر بن العاص عجلون  محمد  احمد  صالح  الفريحات  جندي  98566  655

 1970/11/16 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر بن العاص اربد الرحمن  باير  بني حمد عبد الكريم  عبد  جندي  101753  656

 1970/11/16 حوادث االمن الداخلي 99اللواء المدرع /  اربد عوض  مفلح  محمد  الجرادات جندي  119698  657

 1970/11/18 الداخليحوادث االمن  6كتيبة الملك غازي /  عمان  فريوان  فالح  صبح  الشرعة  جندي  91621  658

 1970/11/21 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة المدفعية /  الضفة الغربية محمد  إبراهيم  اسماعيل  شري  جندي  118279  659

 1970/11/25 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل /  عمان  مطرود  مطير  شتوي  الشرمان  جندي اول  89520  660

 1970/11/25 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل /  الخليل عبدالقادر  الدغامين يوسف  محمد   جندي  99246  661

 1970/11/25 حوادث االمن الداخلي 15كتيبة خالد بن الوليد /  نابلس  عبد الفتاح  شريف  عبد الجواد  صالح  جندي  99845  662

 1970/11/29 االمن الداخليحوادث  15كتيبة المدفعية /  عجلون  أحمد  حسن  مصطفى  الحواوره  جندي  93774  663

 1970/11/29 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة  المدفعية /  عجلون  جابر  علي  جابر  الغرايبة  جندي  132373  664

 1970/12/06 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح مأدبا  خلف  رجا  شايح  السعيدات عريف  60517  665

 1970/12/07 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  جرش  المحسن  أحمد  القواقزةعلي  عبد  جندي  10654  666

 1970/12/07 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح الكرك فالح  حمود  جعفر  الرواشدة عريف  41178  667

 1970/12/07 حوادث االمن الداخلي 15الوليد / كتيبة خالد بن  مأدبا  محمد  مسلم  سمرين  العجارمة  جندي  90147  668

 1970/12/07 حوادث االمن الداخلي 15كتيبة خالد بن الوليد /  عجلون  نصير  محمد  نصر  الزغول  جندي  94882  669

 1970/12/07 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح الكرك بشير  منصور  محمد  المرازقة  رقيب 101525  670

 1970/12/08 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح اربد فالح  يوسف  محمد  الربابعة جندي اول  96600  671

 1970/12/13 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الحرس الملكي /  الطفيلة  عطا  هللا  سالم  عبد العزيز  المرافي جندي اول  37586  672

 1970/12/14 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة االمير حسن /  الضفة الغربية محمود  أحمد  صافي  الخضور  رقيب 26774  673

 1970/12/14 حوادث االمن الداخلي سالح الهندسة  الضفة الغربية علي  محمد  محمود  أوجحيش  جندي  77719  674

 1970/12/23 حوادث االمن الداخلي 10الهاشمية / الكتيبة  البلقاء أحمد  سالم  عبدالرحمن  الرمامنة  جندي  95151  675

 1970/12/25 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  جرش  حسين  علي  مصطفى  الحراحشة  جندي  92824  676

 1970/12/25 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد /  الزرقاء  خليف  عايش  حمدان  بني حسن  جندي  125330  677
 1970/12/27 حوادث االمن الداخلي سالح الجو الملكي جرش  فايز  مصطفى  سالمه  العتوم  جندي  86190  678

 1970/12/27 حوادث االمن الداخلي الشرطة العسكرية  عمان  مخلد  مسلم  مصطفى  البشابشة  عريف  86351  679

 1970/01/17 اربد 3كتيبة االميرة بسمة /  اربد محمود  شحادة  عبدالحليم  الشرمان  جندي اول  72897  680
 1970/02/09 حادث سير  3كتيبة المدفعية /  اربد محمد  مصطفى  محمود  المهيدات  رقيب 75395  681

 1970/02/09 اثناء المناوره  3كتيبة المدفعية /  جرش  أحمد  حمد  دهيمش  الخوالدة جندي  98488  682



 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  الشهيد اسم  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1971/01/01 سهل الدبه 7ك الملك عبدهللا/  المفرق  عواد  أحمد  ذياب  السردية  جندي  124403  1
 1971/01/08 سهل الدبه 6كتيبة الملك غازي /  جرش  صالح  أحمد  مفلح  القرعان  عريف  61237  2

 1971/01/08 سهل الدبه مشغل لواء الحرس الملكي طولكرم  أمين  صالح  السوالمة عقاب   عريف  82904  3

 1971/01/08 سهل الدبه 4كتيبة االمير حسن /  معان محمد  عيس  هارون  العاليا  جندي  111233  4

 1971/01/09 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة المدفعية /  الضفة الغربية أحمد  مصطفى  أحمد  الصفدي  مالزم  6790  5

 1971/01/09 سهل الدبه 2كتيبة الهندسة /  جرش  محمد  حسن  محمد  ربابعة  جندي اول  97796  6

 1971/01/10 سهل الدبه 6كتيبة الحرس الملكي /  معان سالم  محمد  هويمل  النواصرة جندي  91455  7

 1971/01/11 سهل الدبه الخطاب كتيبة عمر ين  الضفة الغربية راضي  جبر  محمود  علي جندي اول  57063  8

 1971/01/11 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد حكمت  رفاعي  مفلح  البطاينة رقيب 66826  9

 1971/01/11 سهل الدبه كتيبة عمر ين الخطاب  الضفة الغربية كامل  إسماعيل  عبدهللا  قباجة  جندي  103164  10

 1971/01/11 سهل الدبه 4كتيبة االمير حسن /  المفرق  بني حسن جابر  ارشيد  سالمة   جندي  114511  11

 1971/01/12 سهل الدبه 1كتيبة الهندسة /  الزرقاء  سامي  أحمد  رئيس  الشيشاني مرشح  8649  12

 1971/01/12 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة  الكرك سليمان  مسلم  عقلة  عريف  30279  13

 1971/01/12 سهل الدبه كتيبة عقبة بن نافع  الضفة الغربية الثوبة محمد  خليل  يوسف   عريف  61668  14

 1971/01/12 سهل الدبه مستودعات الذخيرة  اربد هزاع  احمد  هزاع  العبيدات  رقيب 63454  15

 1971/01/12 سهل الدبه كتيبة عقبة بن نافع  المفرق  نزال  عليان  سليم  الشرعة  جندي  107616  16

 1971/01/12 سهل الدبه 1كتيبة الهندسة /  جرش  محمد  فالح  عكاشة خالد   جندي  109398  17

 1971/01/12 حوادث االمن الداخلي 4الفرقة االلية /  اربد حكمت  محمود  حسين  الصفدي  جندي  112215  18

 1971/01/13 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة  الطفيلة  عبدالسالم  رجا  سليمان  الحراسيس  جندي  90268  19

 1971/01/13 سهل الدبه 81ك الخاصة /  المفرق  صبيح  مسلم  سالمة  المشاقبة  عريف  107958  20

 1971/01/15 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة االميرة بسمة /  اربد عبدهللا  عبد الرحمن  إبراهيم  الزعبي رقيب 64559  21

 1971/01/18 سهل الدبه نافع كتيبة عقبة بن  الطفيلة  خلف  موسى  ناجي  الحمدان  رقيب 53939  22

 1971/01/18 الضفه الغربيه 3كتيبة االميرة بسمة /  الكرك ضامن  حسن  حسين  القراله  جندي  79412  23

 1971/01/18 سهل الدبه 3كتيبة االميرة بسمة /  عجلون  عبدهللا  عقله  علي  الشويات جندي  109184  24

 1971/02/11 سهل الدبه سالح الجو الملكي عمان  العفيشاتيونس  سالم  سليمان   جندي  68103  25

 1971/02/26 سهل الدبه كتيبة الحرس الملكي الخاص المفرق  خضر  األسمر  سليمان  الشرعة  عريف  70661  26

 1971/02/27 سهل الدبه كتيبة عبد الرحمن الغافقي  المفرق  سابيح  فضيان  عمير  النوافلة  جندي  91945  27

 1971/02/27 حوادث االمن الداخلي كتيبة زيد بن حارثة  اربد عبد الحافظ  سليمان  علي  الهياجنة  جندي  92872  28

 1971/02/27 حوادث االمن الداخلي كتيبة شرحبيل بن حسنة  اربد خالد  فالح  علي  بني خالد جندي  104428  29

 1971/02/28 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة  جرش  مقبل  حميد  حتمل  الزبون  جندي  94895  30

 1971/02/28 سهل الدبه كتيبة عقبة بن نافع  مأدبا  محمود  قطاش  محمد  العوازم جندي اول  96724  31

 1971/02/28 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة  عمان  صبحي  فالح  ديب  الحسامين  عريف  111285  32

 1971/02/28 سهل الدبه 5كتيبة المشاة /  مأدبا  عبد الكريم  حمد  مقبل  البحارات جندي  129005  33

 1971/03/19 سهل الدبه 3الفرقة المدرعة /  اربد محمد  محمود  صالح  الزقيلي جندي  102094  34

 1971/03/27 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدفعية /  عجلون  محمد  عقلة  محمد  الهناندة مالزم  7662  35

 1971/03/27 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي  الضفة الغربية العمارعبدالعزيز  حسن  محمد   مالزم  8725  36

 1971/03/29 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة  المفرق  محمود  خليف  ابراهيم  الشرعه  جندي  108713  37

 1971/04/02 سهل الدبه 6كتيبة الملك غازي /  البلقاء محمد  داوود  جروح  العدوان  مالزم  7892  38

 1971/04/02 سهل الدبه كتيبة عبد الرحمن الغافقي  عجلون  محمود  محمد  عبدهللا  الزغول  جندي  94917  39

 1971/04/05 حوادث االمن الداخلي 15كتيبة خالد بن الوليد /  اربد محمد  علي  مصطفى  بني حمد  جندي اول  64382  40

 1971/04/05 سهل الدبه 3كتيبة االميرة بسمة /  الضفة الغربية مصطفى  خليل  مصطفى  قنديل  جندي اول  68653  41

 1971/04/05 سهل الدبه 3كتيبة االميرة بسمة /  اربد محمود  بركات  مفلح  الحمود  جندي  98349  42

 1971/04/11 سهل الدبه كتيبة سعد بن ابي وقاص نابلس  رائق  هيشان  مطير  الدراغمة  عريف  103932  43

 1971/04/17 معسكر وحدتة  سالح الجو الملكي اربد سلطان  أحمد  عارف  النصيرات مالزم اول  6134  44



 1971/04/18 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  محمد  ناصر  هليل  العظامات جندي اول  94253  45

 1971/04/18 سهل الدبه 1كتيبة الهندسة /  عجلون  علي  أحمد  عبد  القضاة جندي  109878  46

 1971/04/18 سهل الدبه 1كتيبة الهندسة /  الضفة الغربية نهار  احمد  ابراهيم  عطية  زهران  جندي  124798  47

 1971/04/25 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الهندسة /  اربد صالح  علي  عبد الرحمن  الصبابحة  جندي  114015  48

 1971/05/02 سهل الدبه 2كتيبة المدرعات/  اربد محمد  حمزه  شمدين  الزعبي جندي  121375  49

 1971/05/04 سهل الدبه 5كتيبة المشاة /  جرش  عبد المحسن  عقله  علي  الزبون  جندي  129222  50

 1971/05/10 سهل الدبه 6كتيبة الحرس الملكي /  معان عبد الهادي  إبراهيم  سالم  الشعبيات جندي  110240  51

 1971/05/10 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الحرس الملكي /  اربد عبدالقادر  بني عامر أحمد  محمد    جندي  128042  52

 1971/05/20 اثناء القيام بالواجب  2كتيبة الهندسة /  عمان  عبدهللا  سالمه  سالم  طريف  عريف  97715  53

 1971/05/20 الدبهسهل  10الكتيبة الهاشمية /  الضفة الغربية عيد  ذياب  أحمد  اعالمات  جندي  136458  54

 1971/05/30 سهل الدبه 1ك هندسة الميدان /  اربد محمد  سعيد  سليمان  عجوه  مالزم اول  5257  55

 1971/05/30 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الهندسة /  اربد حامد  علي  طالب  المومني جندي  92818  56

 1971/06/09 سهل الدبه 16الفيصل / ك  عمان  عبد  عودة  محمد  العجارمة  جندي اول  81847  57

 1971/06/27 معسكر التدريب أثناء المناورة العسكرية 81ك الخاصة /  عمان  ملحم  عازر  سليم  الطعيمات  المخامرة مالزم اول  6452  58

 1971/07/04 سهل الدبه 17كتيبة المدفعية /  اربد علي  إبراهيم  عيد  مطلق  وكيل 9141  59

 1971/07/04 المفرق  2كتيبة المدرعات/  البلقاء عبدالكريم  محمد  قطيشاتمروان    مرشح  9486  60

 1971/07/04 انفجار قنبلة معسكر التدريب 3كتيبة المدفعية /  جرش  محمد  يعقوب  مفلح  العتوم  رقيب 88923  61

 1971/07/07 سهل الدبه 3كتيبة االميرة بسمة /  البلقاء سالم  سليمان  خلف  جندي اول  36613  62

 1971/07/07 سهل الدبه 2سرية النقل المدرعة /  معان سليمان  سليمان  عواد  السعدين  جندي  111436  63

 1971/07/08 سهل الدبه 3كتيبة الدبابات /  مأدبا  مصطفى  عواد  الفي  الحناحنه  جندي  95226  64

 1971/07/09 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الدبابات /  مأدبا  فواز  ناصر  نايل  الزبن  رقيب 71085  65

 1971/07/10 حوادث االمن الداخلي لواء طالل  مأدبا  أحمد  عبدالرحمن  مفضي  السليمات عريف  60003  66

 1971/07/10 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة  اربد موسى  علي  تلول  البراهمه عريف  67125  67

 1971/07/10 حوادث االمن الداخلي 15كتيبة خالد بن الوليد /  المفرق  صياح  هرموش  منور  المساعيد  عريف  91943  68

 1971/07/10 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح الطفيلة  مصلح   عيد  عبداللطيف  الحمران  جندي  101931  69

 1971/07/11 سهل الدبه 2سرية النقليات /  المفرق  سليمان  دلقم  جابر  الحباب  جندي اول  34541  70

 1971/07/12 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح عجلون  محمد  نايف  مصطفى  السواغنه  جندي  97254  71

 1971/07/12 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  علي  عقيل  مطلق  الطرافشة  جندي  101655  72

 1971/07/13 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة  الطفيلة  الشتباتمزلوه  ارحيل  عبدهللا   عريف  54794  73

 1971/07/13 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة  عجلون  عبدهللا  مفضي  حسين  الخرابشه  رقيب 62441  74

 1971/07/13 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح عمان  عبد الحفيظ  سالم  فالح  السواعير  عريف  71374  75

 1971/07/13 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية /  اربد قاسم  أحمد  محمد  الديرية  جندي اول  94663  76

 1971/07/13 سهل الدبه 1كتيبة الهندسة /  البلقاء عبد الحميد  محمد  فليح  الزيادات  جندي اول  97895  77

 1971/07/13 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح الكرك الدغيماتسالم  عبدالهادي  محمود   رقيب 101293  78

 1971/07/13 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  عطا  هللا  مفلح  نزال  الشرفات جندي  102099  79

 1971/07/13 سهل الدبه الجراحكتيبة ابو عبيده عامر ين  المفرق  مصبح  راجي  جبر  طحيطح  السرحان  جندي  102170  80

 1971/07/13 حوادث االمن الداخلي 7كتيبة االمير محمد /  اربد موسى  علي  مفلح  داوود  جندي  107939  81

 1971/07/13 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الهندسة /  اربد علي  سعيد  ناصر  الخصاونة  جندي  116025  82

 1971/07/13 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الهندسة /  اربد الربابعة صالح  محمد  سليمان   جندي  121903  83

 1971/07/13 سهل الدبه 3كتيبة االميرة بسمة /  المفرق  عوده عيد  مالوي  الشويعر  جندي  126640  84

 1971/07/14 سهل الدبه 81كتيبة /  عجلون  حسن  صالح  طه  الصمادي  وكيل 11911  85

 1971/07/14 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل /  اربد المورةعلي  جبر  محمد   عريف  65809  86

 1971/07/14 سهل الدبه 1كتيبة االمير عبدهللا /  مأدبا  سالم  محمد  فليحان  الدقاق  جندي اول  89752  87

 1971/07/14 سهل الدبه كتيبة عمرو بن ابي وقاص المفرق  علي  عواد  سماره  الخوالدة جندي  98473  88

 1971/07/14 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة  الضفة الغربية كريم  محمد  طه  الكشرة جندي  103387  89



 

 م 1972شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 م 1973شهداء الجيش العربي سنة 

 1971/07/15 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة  الضفة الغربية محمد  فياض  سلمان  جرادات  رائد  2761  90

 1971/07/15 جرش  1كتيبة الهندسة /  اربد يوسف  فالح  علي  المزاري  نقيب  3215  91

 1971/07/15 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح معان محمد  احمد  سالم  الخليفات جندي  101957  92

 1971/07/15 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  عقله  شيحان  دريـبي  الشرفات جندي  102175  93

 1971/07/15 سهل الدبه 2سرية النقل المدرعة /  الكرك المعاقلةهويشل  هيشان  سليم   جندي  137151  94

 1971/07/16 سهل الدبه 14كتيبة الملك محمد الخامس /  الكرك عوده  محسن  مسلم  عريف  31040  95

 1971/07/16 سهل الدبه 1كتيبة االمير عبدهللا /  اربد عيد  عواد  شحادة  الحامد  جندي  67115  96

 1971/07/16 سهل الدبه كتيبة عقبة بن نافع  عجلون  محمد  شريدة  الخطاطبة أحمد    جندي  107625  97

 1971/07/18 جرش  كتيبة زيد بن حارثة  اربد محمود  عليان  يعقوب  الوباني مالزم  7691  98

 1971/07/18 سهل الدبه 1كتيبة االمير عبدهللا /  المفرق  حامد  حمد  علي  الضلوة رقيب 39848  99

 1971/07/18 سهل الدبه 16ك الفيصل /  المفرق  ساكب  مفلح  محمد  القميص رقيب اول  52072  100

 1971/07/18 سهل الدبه 15كتيبة خالد بن الوليد /  المفرق  محمد  فالح  خليفه  المشاقبه  جندي اول  77468  101

 1971/07/18 سهل الدبه 15كتيبة خالد بن الوليد /  مأدبا  حسن  عوض  قاسم  نصار  جندي  98072  102

 1971/07/18 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة  الضفة الغربية محمد  رجا  حسين  السوافط  جندي اول  99016  103

 1971/07/18 سهل الدبه 16ك الفيصل /  الكرك أحمد  يوسف  غانم  الكساسبة  جندي  111412  104

 1971/07/19 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة /  اربد سليم  راشد  سالمة  السقاقرة جندي  108785  105

 1971/07/19 سهل الدبه 5كتيبة المشاة /  البلقاء فواز  محمود  سالم  العدوان جندي  129512  106

 1971/07/26 سهل الدبه مجموعة وحدات الالسلكي جرش  راشد  عبد  حسن  عطارات  جندي اول  10451  107

 1971/07/26 سهل الدبه الخدمات الطبية جرش  المحاسيس محمد  عبدالحميد  سليمان   جندي  94240  108

 1971/08/13 حوادث االمن الداخلي كتيبة زيد بن حارثة  معان عبدالسالم  عوده  مقبل  جندي  90368  109

 1971/08/25 سهل الدبه 2كتيبة المدرعات/  مأدبا  حسن  محمد  صالح  الساليطة  جندي  52165  110

 1971/08/25 سهل الدبه 5كتيبة المشاة /  المفرق  المساعيد حمد  فالح  غصاب   جندي  127392  111

 1971/10/06 سهل الدبه 5كتيبة الهندسة /  الضفة الغربية أحمد  عبدالمالك  أحمد  الحوامدة مالزم اول  6454  112

 1971/10/18 اثناء المناوره  12كتيبة المدفعية /  جرش  عثمان  علي  فليح  اسكندر  جندي  122614  113

 1971/11/08 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي /  اربد عبدهللا  ابراهيم  الجيزاوي  وكيل 9764  114

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1972/01/08 حوادث االمن الداخلي اإلستخبارات العسكرية معان محمد  عوده  سليمان  جندي  145727  1
 1972/02/04 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي /  عمان  سالم  ابو ستة  حمد  الدربي  الفروخ رقيب 56229  2

 1972/03/31 حوادث االمن الداخلي مركز تدريب الدروع  عمان  فهد  عيد  عوض  الجمعان  جندي اول  93253  3

 1972/06/28 معسكر التدريب أثناء المناورة العسكرية 7ك الملك عبدهللا/  اربد أحمد  علي  رجا  بني ياسين  جندي  82368  4

 1972/08/05 حوادث االمن الداخلي سالح الهندسة  اربد محمد  عايش  موسى  سناقره جندي  142076  5

 1972/08/05 حوادث االمن الداخلي سالح الهندسة  اربد عازر  يوسف  اشتيوي  الخوري  جندي  142105  6

 1972/08/10 بريطانيا  سالح الجو الملكي عمان  طالل  شفيق  عيسى  عقيل  مالزم اول  11027  7

 1972/09/24 معسكر التدريب أثناء المناورة العسكرية 1كتيبة المدرعات /  عمان  علي  مفلح  خلف  الخضير  عريف  58583  8

 1972/11/09 حوادث مختلفه  سالح الجو الملكي البلقاء طالل  محمد  عبدهللا  الخطيب  مالزم اول  6887  9

 1972/12/15 حوادث االمن الداخلي اإلستخبارات العسكرية معان سلمان  سالمة  عيد  ابو غريقانة جندي  145428  10

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  الشهيد اسم  الرتبة  الرقم العسكري  ت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 1974شهداء الجيش العربي سنة 

 1973/09/18 أثناء القيام بالواجب  2كتيبة الهندسة /  اربد يوسف  فرحان  محمد  بني عامر  عريف  96578  1
 1973/10/13 الجوالن  1كتيبة االمير عبدهللا /  مأدبا  سالمة  محمد  سليمان  ابو راجوح جندي اول  89699  2

 1973/10/15 الجوالن  4كتيبة الدبابات /  مأدبا  عبيد  خلف  الهيلم  بني صخر  رقيب 76716  3

 1973/10/16 الجوالن  4كتيبة الدبابات /  اربد عبد ربه  عوض  محمود  الجيزاوي  عريف  87608  4

 1973/10/16 الجوالن  2كتيبة الدبابات /  عجلون  سعيد  محمد  عبدهللا  القضاة عريف  89782  5

 1973/10/16 الجوالن  2كتيبة الدبابات /  الطفيلة  جدوع  سليم  ادغيم  السعدنين  عريف  90052  6

 1973/10/16 الجوالن  4كتيبة الدبابات /  معان محمود  مطلق  محمد  النعيمات جندي اول  96103  7

 1973/10/16 الجوالن  4الدبابات / كتيبة  اربد شبيب  محمد  خلف  الرحايمة جندي اول  117261  8

 1973/10/16 الجوالن  4كتيبة الدبابات /  مأدبا  راجي  عبداللطيف  قبالن  جندي  123653  9

 1973/10/19 الجوالن  2كتيبة الدبابات /  الزرقاء  فريد  أحمد  عبدالحميد  الشيشاني مالزم اول  6508  10

 1973/10/19 الجوالن  3كتيبة الدبابات /  معان عبدهللا  عيد  سليمان  الغنميين  رقيب 68763  11

 1973/10/19 الجوالن  4كتيبة الدبابات /  مأدبا  رشيد  راشد  مسلم  الرواحنة  رقيب 72246  12

 1973/10/19 الجوالن  4كتيبة الدبابات /  معان خلف  عبدهللا  جالل  السليمانيين عريف  83322  13

 1973/10/19 الجوالن  4كتيبة الدبابات /  مأدبا  الحديثات فضل  خلف  مطير   جندي اول  108574  14

 1973/10/19 الجوالن  4كتيبة الدبابات /  عجلون  خلف  سليم  عيد  حداد  جندي اول  110855  15

 1973/10/19 الجوالن  4كتيبة الدبابات /  مأدبا  عبد الرحمن  محمد  ثلجي  الزوغه  جندي اول  116528  16

 1973/10/19 الجوالن  2كتيبة الدبابات /  اربد حسن  المهادوةعلي  موسى    جندي  126782  17

 1973/10/19 الجوالن  4كتيبة الدبابات /  عمان  سالم  كساب  زعل  الدبايبة  جندي  131593  18

 1973/10/19 الجوالن  12كتيبة الدبابات /  الكرك محمد  سليم  علي  المحاميد  جندي اول  132959  19

 1973/10/19 الجوالن  4كتيبة الدبابات /  البلقاء سليمان  محمد  حياصاتمحمد   جندي  136225  20

 1973/10/19 الجوالن  4كتيبة الدبابات /  عجلون  محمد  عبدهللا  علي  شويات  جندي  138082  21

 1973/10/19 الجوالن  2كتيبة الدبابات /  المفرق  مفلح  علي  عبدهللا  الصبيحات جندي  138192  22

 1973/10/23 الجوالن  1كتيبة االمير عبدهللا /  الكرك عبيدهللا  محمد  محيسن  البريكات  عريف  87879  23

 1973/10/26 الجوالن  4كتيبة الدبابات /  المفرق  عيد  ثاني  زويدي  عريف  72191  24

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1974/01/18 انفجار لغم كتيبة عقبة بن نافع  اربد عبد القادر  عبد الكريم  عبد الرحمن  جندي  106409  1



 

 م 1975شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 1976شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 1977شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 

 

 م 1978شهداء الجيش العربي سنة 

 1974/02/28 فلسطين  3كتيبة الدبابات /  عمان  عليان  احمد  مكازي  الهدبان  جندي اول  70999  2

 1974/05/01 اثناء المناوره  سالح الدروع  عمان  الشرايعة أحمد  عبدهللا  شهاب   جندي  123762  3

 1974/07/01 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة /  اربد عبد العزيز  مصلح  شتيوي  المصاروة جندي  121910  4

 1974/07/10 اربد 12كتيبة الهندسة /  اربد خلف  مصطفى  أحمد  البركات مالزم  9225  5

 1974/08/06 سهل الدبه 4كتيبة الدبابات /  المفرق  الطوافشة هويمل  شاتي  عقلة   عريف  89197  6

 1974/08/06 سهل الدبه 4كتيبة الدبابات /  الكرك حمد  سالم  موسى  الخرشة  جندي  129493  7

 1974/08/06 اثناء القيام بالواجب  4كتيبة الدبابات /  الضفة الغربية علي  سليمان  مكازي  الخضير  جندي  138352  8

 1974/12/15 اثناء القيام بالواجب  قاعدة األمير حسن الجوية  معان عبدالرزاق  عبدالحميد  علي  الهباهبه  نقيب  8143  9

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1975/03/08 اثناء القيام بالواجب  الكتيبة الخاصة  البلقاء عبد الرحمن  الفواعيرعبد الحميد  حسن    جندي  131063  1
 1975/06/24 اثناء التدريبات العسكرية م .ط  9ك المدفعية  اربد صالح  علي  أحمد  الشرادقة  عريف  134378  2

 1975/07/03 القيام بالواجب اثناء  91الكتيبة الخاصة /  المفرق  علي  خلف  خليف  العظامات عريف  86380  3

 1975/07/03 اثناء القيام بالواجب  91الكتيبة الخاصة /  المفرق  راضي  أحمد  مطلق  الحراحشة  جندي  132539  4

 1975/07/03 اثناء القيام بالواجب  91الكتيبة الخاصة /  عمان  مصلح  حماد  نافع  السواعير جندي  137179  5

 1975/07/18 اثناء القيام بالواجب  31الكتيبة الخاصة /  جرش  الخوالدةعلي  فالح  فدغم   عريف  107434  6

 1975/08/25 عمان  91الكتيبة الخاصة /  عمان  ممدوح  محمد  عبدالهادي  المحارمة  مالزم  9765  7

 1975/09/15 اثناء القيام بالواجب  الكتيبة الخاصة  اربد سالم  احمد  حسن  الطلوزي  وكيل 8882  8

 1975/09/26 انفجار لغم وحدة استطالع وادي عربة  معان دخيل  هللا  سليمان  الجديالت  جندي  132410  9

 1975/11/30 ابو ظبي سالح الجو الملكي عجلون  أحمد  محمد  علي  القضاة نقيب  8820  10

 1975/12/31 اثناء المناوره  9كتيبة الدبابات /  البلقاء محمد  محمود  صيران  المناصير جندي  145947  11

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1976/04/14 معسكر وحدتة  سالح الجو الملكي جرش  سمير  أحمد  يوسف  العياصرة مالزم  15323  1

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1977/01/01 معسكر وحدتة  سالح الجو الملكي المفرق  نواف  محمد  طالل  الذيب نقيب  9980  1
 1977/02/09 تحطم طائرة الديوان الملكي  عمان  صاحبة  الجاللة  الملكة  علياء  المعظمة  عقيد 12250  2

 1977/03/05 الضفه الغربيه 2لواء الحرس الملكي /  اربد حامد  قاسم  حامد  قواسمة  نقيب  5917  3

 1977/03/11 سهل الدبه مديرية االمن العسكري  اربد سامح  حسين  علي  اشتيان مالزم اول  10533  4

 1977/04/05 عمان  2الملكي / لواء الحرس  اربد عبدالرزاق  زايد  حسن  البطاينة  نقيب  9621  5

 1977/05/01 اثناء القيام بالواجب  8كتيبة االمام علي /  عمان  عمر  موسى  هالل  الشهوان  جندي  150523  6



 

 م 1979شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 1980شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 1981شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 1982شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 1983شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 م 1984شهداء الجيش العربي سنة 

 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1978/06/05 عمان  سالح الجو الملكي المفرق  حسين  احمد  حسن  المشاقبة نقيب  8825  1
 1978/06/05 المفرق  سالح الجو الملكي اربد سمير  محمود  أحمد  الزعبي مالزم اول  11827  2

 1978/06/21 اثناء المناوره  12كتيبة المدفعية /  البلقاء محمد  فياض  قاسم  الغنانيم رقيب 86024  3

 1978/07/04 العسكريةالتدريبات أثناء  14كتيبة الملك محمد الخامس /  الكرك عبد هللا  عبدربه  عبيدهللا  المعايطه  مالزم اول  11669  4

 1978/08/25 الجوالن  5كتيبة االمير طالل /  المفرق  سليمان  شتيوي  عقلة  الطوافشة  جندي  122851  5

 1978/10/20 تحطم طائرة سالح الجو الملكي عجلون  محمد  الدرابكهمحمد  احمد    مرشح  158061  6

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1979/05/28 القيام بالواجب اثناء  6كتيبة الملك غازي /  المفرق  مروح  زعل  خلف  السرديه  رقيب 91531  1
 1979/05/28 اثناء القيام بالواجب  6كتيبة الملك غازي /  الكرك عبد الكريم  سليم  محسن  الحروب  جندي  137225  2

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1980/03/30 معسكر وحدتة  سالح الجو الملكي عجلون  عواد  مفلح  عبدالقادر  المومني مالزم  18347  1
 1980/09/01 معسكر وحدتة  كتيبة شرحبيل بن حسنة  اربد ابراهيم  احمد  علي  الجوارنه رقيب 96623  2

 1980/09/17 اثناء القيام بالواجب  1كتيبة االمير عبدهللا /  جرش  يعقوب  يوسف  رشيد  الخوالدة جندي اول  88277  3

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1981/04/08 المفرق  سالح الجو الملكي اربد موسى  احمد  حمد  الحواتمة رائد  8161  1

 1981/05/16 اثناء القيام بالواجب  13كتيبة الدبابات/  الكرك فالح  مفرج  الشقور عايش   جندي اول  144600  2

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1982/04/28 اثناء القيام بالواجب  5الدبابات  / كتيبة  المفرق  عبدهللا  ملوح  األسود  العظامات عريف  132065  1
 1982/08/14 اثناء القيام بالواجب  سالح الجو الملكي اربد سمير  عبدالرحمن  عبدهللا  بني هاني مالزم  23089  2

 تاريخ االستشهاد  االستشهاد مكان  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1983/06/10 الواجهة األمامية العمليات الحربية الضفة الغربية خميس  يحيى  محمد  الكتوت مكلف 701951  1

 1983/06/11 الواجهة األمامية العمليات الحربية الضفة الغربية محمود  علي  اسماعيل  الخطيب  مكلف 704879  2

 1983/06/23 الواجهة األمامية العمليات الحربية الضفة الغربية مصباح  شويكة فيصل  صالح   مكلف 716026  3

 1983/08/13 الواجهة األمامية العمليات الحربية الضفة الغربية سعيد  موسى  محمد  مكلف 721532  4

 1983/08/24 اثناء القيام بالواجب  سالح الجو الملكي جرش  علي  أحمد  حسن  الكايد مالزم  23684  5

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1984/07/22 معسكر وحدتة  سالح الجو الملكي اربد محمد  موسى  عبدالقادر  العالونة  رائد  11828  1



 م 1985شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 1986شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 1987شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 م 1988شهداء الجيش العربي سنة 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1985/02/18 معسكر وحدتة  سالح الجو الملكي عمان  هشام  محمد  علي  الزيود  مالزم  24309  1
 1985/03/10 البحر الميت مدرسة القوات الخاصة  معان احمد  هارون  علي  النصيرات رائد  10294  2

 1985/03/10 أثناء المناورة العسكرية الكلية العسكرية الملكية  اربد فواز  بركات  أحمد  الرواشدة تلميذ عسكري  188369  3
 1985/03/10 أثناء المناورة العسكرية الكلية العسكرية الملكية  اربد محمد  فيصل  علي  القرعان  تلميذ عسكري  197496  4

 1985/03/10 اثناء القيام بالواجب  الكلية العسكرية الملكية  معان سامي  عبدالكريم  عبدهللا  الزويدي  عسكري تلميذ  197527  5

 1985/03/10 اثناء القيام بالواجب  الكلية العسكرية الملكية  عجلون  خالد  احمد  سالم  البدارين  تلميذ عسكري  197547  6

 1985/03/10 أثناء المناورة العسكرية الكلية العسكرية الملكية  اربد القاضيأجود  بدر  منصور   تلميذ عسكري  197605  7

 1985/03/10 اثناء القيام بالواجب  الكلية العسكرية الملكية  مأدبا  علي  مداد  مزعل  الطوالبة تلميذ عسكري  197657  8

 1985/03/10 سهل الدبه الملكية الكلية العسكرية  جرش  حيدر  رفيق  أحمد  العتوم تلميذ عسكري  198086  9

 1985/03/23 معسكر وحدتة  3كتيبة الحرس الملكي االلية /  الزرقاء  هاني  حسن  احمد  ابوالغول عريف  176484  10

 1985/05/14 اثناء القيام بالواجب  91كتيبة المظليين /  الكرك حسن  فالح  ارحيل  مشاعلة  مرشح  198936  11

 1985/08/30 اثناء القيام بالواجب  كتيبة جعفر بن ابي طالب حيفا صياح  عبدالرزاقوليد  احمد   مكلف 772661  12

 1985/09/03 اثناء القيام بالواجب  14كتيبة الدفاع الحوي /  الضفة الغربية إسماعيل  محمد  إسماعيل  شروق  مكلف 766526  13

 1985/09/28 معسكر وحدتة  14الدفاع الحوي / كتيبة  عجلون  محمد  حسين  جروان  بني اسماعيل  رقيب 112197  14

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1986/08/24 اثناء القيام بالواجب  مدرسة القوات الخاصة  الكرك أحمد  جويعد  علي  الجعافرة مالزم  24427  1

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1987/06/21 أثناء المناورة العسكرية 29ك المدفعية /  اربد علي  سعد  نعيم  المريان  رقيب 136736  1
 1987/07/06 البحر الميت 81كتيبة /  البلقاء العدوانعلي  موسى  مصطفى   نقيب  20431  2

 1987/08/30 اثناء القيام بالواجب  كلية العلوم العسكرية /موتة  عمان  نضال  جميل  عبدربة  الصويطي تلميذ مرشح  209514  3

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1988/04/12 اثناء القيام بالواجب  14كتيبة الدفاع الحوي /  الضفة الغربية موسى  عوده  علي  المحاميد  جندي  232790  1
 1988/08/06 اثناء القيام بالواجب  كلية العلوم العسكرية /موتة  البلقاء خالد  فريد  عايد  الفاخوري  تلميذ مرشح  224333  2



 

 م 1989شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 1990شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 

 

 

 م 1991شهداء الجيش العربي سنة 

 1988/08/07 انفجار لغم 4كتيبة التموين /  المفرق  عبد الكريم  حمد  عليان  الشديفات رقيب 125604  3

 1988/08/07 انفجار لغم 4كتيبة التموين /  الضفة الغربية جهاد  فوزي  داوود  شلباية جندي اول  227665  4

 1988/08/07 انفجار قنبلة معسكر التدريب 4كتيبة التموين /  الزرقاء  جمعة  محمد  محمود  خليفة جندي  227773  5

 1988/08/07 معسكر التدريب  4كتيبة التموين /  جرش  محمد  احمد  سعد  محمد  جندي اول  228724  6

 1988/08/07 انفجار لغم 4كتيبة التموين /  عمان  عواد  فالح  سليمان  العقايلة  جندي  230058  7

 1988/08/07 انفجار لغم 4كتيبة التموين /  اربد محمد  يوسف  مهيداتسفيان    مكلف 810330  8

 1988/08/07 سهل الدبه 4كتيبة التموين /  الضفة الغربية حمزة  عمر  علي  الشناوي  مكلف 816494  9

 1988/08/08 انفجار قنبلة معسكر التدريب كتيبة التموين  عمان  عبدالفتاح  إبراهيم  محمد  السكر  مالزم اول  29084  10

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1989/02/18 اثناء القيام بالواجب  2كتيبة الحرس الملكي/  عمان  محمد  حسن  بخيت  الغيالين رقيب 127691  1
 1989/03/25 اثناء القيام بالواجب  المجرورة  31ك المدفعية /  الكرك روفائيل  عودة  مجازين ايمن   عريف  192654  2

 1989/06/07 حادث سير  2كتيبة الحسين /  الكرك عبدالفتاح  محمد  عبدالنبي  المعايطة  رائد  18205  3
 1989/10/29 بالواجب اثناء القيام  القوات الخاصة عجلون  بكر  محمد  يوسف  عبود  جندي  230489  4

 1989/11/02 تحطم طائرة المنطقة الجنوبية  المفرق  سعود  مغصوب  حامد  الحراحشة  عميد  4779  5

 1989/11/02 الكرك المنطقة الجنوبية  الكرك عبدهللا  قاسم  مطير  المطارنة  عقيد 7179  6

 1989/11/02 طائرةتحطم   42كتيبة المشاة /  البلقاء محمد  أحمد  علي  المهمل  مقدم 8594  7

 1989/11/02 اثناء القيام بالواجب  42كتيبة المشاة /  الكرك أحمد  محمد  عبدهللا  الشمايله مقدم 14175  8

 1989/11/02 الكرك مجموعة هندسة االسناد العام الطفيلة  عدنان  عبدالمجيد  سليمان  العوران  مالزم اول  27555  9

 1989/11/02 اثناء القيام بالواجب  سالح الجو الملكي اربد محمد  مطالقة إبراهيم  علي    مالزم اول  28151  10

 1989/11/02 اثناء القيام بالواجب  مجموعة االسناد العام الكرك عبدهللا  هنداوي  محمد  الفتينات وكيل 121240  11

 1989/11/02 طائرةتحطم   سالح الجو الملكي الضفة الغربية خالد  روبين  علي  كعكاني رقيب 187379  12

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1990/03/18 اثناء القيام بالواجب  3كتيبة الحرس الملكي االلية /  الكرك أمجد  عبدالكريم  خليل  القيسي جندي اول  248282  1
 1990/06/11 المفرق  كلية القيادة واالركان  الكرك حربي  عطاهللا  شاكر  القيسي مقدم 12786  2

 1990/08/14 عمان  سالح الجو الملكي معان حسين  عبدالسالم  سليمان  حسين  مالزم  31477  3
 1990/08/18 القيام بالواجب اثناء  9كتيبة الدبابات /  الكرك أكرم  محمد  أحمد  العمريين  جندي  245249  4

 1990/09/03 عمان  سالح الجو الملكي الكرك ثابت  عيسى  عطاهللا  الطراونة مالزم  31468  5

 1990/09/20 عمان  سالح الجو الملكي المفرق  سليمان  عجاج  طالب  العليمات  نقيب  24175  6

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  الشهيد اسم  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1991/03/13 اثناء القيام بالواجب  1كتيبة المدرعات /  عمان  إبراهيم  سليمان  مكازي  الجريبيع  جندي  265796  1
 1991/05/12 حادث سير  12كتيبة التموين والنقل /  اربد فراس  محمد  أحمد  ربابعة جندي  260159  2



 

 م 1992شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 1993شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 1994شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 م 1995شهداء الجيش العربي سنة 

 1991/05/21 انفجار لغم 4كتيبة الهندسة /  الكرك جادهللا  خلف  إبراهيم  المعايطة  نقيب  23521  3
 1991/05/21 انفجار لغم 4كتيبة الهندسة /  الكرك زعل  محمد  خالد  العبادلة  وكيل اول  121902  4

 1991/06/04 معسكر التدريب  الملكية 28المدفعية / كتيبة  الكرك محمود  خالد  عبد الكريم  الشمايلة  جندي  261267  5

 1991/08/14 معسكر التدريب  3ك اتصاالت الفرقة /  معان موسى  عوده موسى  الجهالين  مكلف 863910  6

 1991/08/28 اثناء القيام بالواجب  4كتيبة مقاومة الدبابات /  الضفة الغربية محمد  هايل  بشير  شحادة  عبداللة عريف  213816  7

 1991/11/21 معسكر التدريب  101الكتيبة الخاصة /  اربد محمد رضا  رضا  احمد  ابراهيم  العتوم  عريف  233605  8

 1991/12/09 عمان  سالح الجو الملكي الزرقاء  تيسير  سالم  فنخور  الزيود  نقيب  26034  9

 1991/12/09 تحطم طائرة الملكيسالح الجو  عجلون  منير  حسان  محمد  فريحات مالزم  33298  10

 1991/12/09 تحطم طائرة سالح الجو الملكي عجلون  محمد  صادق  محمد  عبدالحق مالزم  34447  11

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1992/03/29 اثناء القيام بالواجب  24كتيبة ابي عبيدة /  اربد نعيم  سعيد  علي  الزعبي جندي اول  274684  1
 1992/06/10 انفجار لغم 3كتيبة الحرس الملكي /  البلقاء محمد  عبدهللا  مصطفى  هليل  جندي  287113  2

 1992/07/20 اربد 6كتيبة المدفعية /  اربد أحمد  حسين  علي  بني أرشيد  مالزم  31573  3
 1992/08/19 معسكر التدريب  القوات الخاصة اربد زيد  محمود  عبدالرحمن  الشلول  جندي اول  268141  4

 1992/08/25 معسكر وحدتة  سالح الجو الملكي اربد قاسم  محمد  سعد  الحموري  وكيل 156873  5

 1992/10/22 اثناء القيام بالواجب  12كتيبة الدبابات /  الضفة الغربية مروان  احمد  الحاج  علي  اللحام مكلف 883364  6

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1993/02/01 التدريبات العسكريةاثناء  مدرسة المستجدين الملكية اربد فاتح  محمد  محمود  الخطيب  جندي  301449  1
 1993/05/21 اثناء التدريبات العسكرية 2كتيبة الحرس الملكي/  اربد مشعل  شالش  محمد  شهوان  جندي اول  280585  2

 1993/07/15 معسكر وحدتة  مجموعة ناقالت الدبابات  الزرقاء  عامر  محمود  محمد  الجعافرة وكيل اول  138762  3
 1993/08/03 تحطم طائرة سالح الجو الملكي عمان  محمد  أنور  محمد  الحنيطي مالزم اول  32806  4

 1993/09/30 اثناء القيام بالواجب  القوات الخاصة المفرق  علي  محمد  طالب  طالق عريف  273832  5

 1993/10/24 بالواجب اثناء القيام  مجموعة ناقالت الدبابات  مأدبا  سليمان  علي  سلمان  العواودة نقيب  24525  6

 1993/10/24 معسكر وحدتة  4كتيبة الحرس الملكي /  اربد محمد  احمد  رشيد  مدلل  رقيب 215988  7

 1993/10/29 اثناء القيام بالواجب  10الكتيبة الهاشمية /  اربد حسين  محمد  علي  حرب  جندي اول  282772  8

 1993/11/28 انفجار لغم 10الكتيبة الهاشمية /  اربد غازي  صالح  سالمة  بني يونس  مالزم اول  32665  9

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1994/01/19 التدريبات العسكريةاثناء  قيادة القوة البحرية اربد سفيان  عبدالقادر  فارس  طالفحة  رقيب 243872  1
 1994/03/24 معسكر التدريب  3كتيبة االميرة بسمة /  الضفة الغربية محمود  ابراهيم  سالم  أسعد  جندي اول  278030  2

 1994/03/27 اثناء القيام بالواجب  كلية العلوم العسكرية /موتة  البلقاء عمر  عبد الكريم  موسى  خليفات تلميذ عسكري  298107  3
 1994/04/26 معسكر التدريب  15كتيبة خالد بن الوليد /  عمان  باسم  محمد  صبح  هليل  جندي  288519  4

 1994/08/20 اثناء التدريبات العسكرية 3قيادة مدفعية الفرقة/  عجلون  ماهر  عبدالحميد  سليمان  العلي  القضاه جندي  310318  5

 1994/12/28 تحطم طائرة سالح الجو الملكي اربد عبدهللا  الشريدة بالل  عبدالمجيد   نقيب  29346  6

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت



 

 م 1996شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 1997شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 1998العربي سنة شهداء الجيش 

 

 م 1999شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 2000شهداء الجيش العربي سنة 

 1995/03/25 أثناء المناورة العسكرية 6كتيبة الحرس الملكي /  اربد سامي  محمود  علي  هزايمة جندي اول  248697  1

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1996/05/19 اثناء التدريبات العسكرية لواء الشهيد الملك عبدهللا  المفرق  مهدي  ركان  مناور  ذياب  رقيب 263985  1
 1996/05/30 معسكر وحدتة  سرية مقاومة الدبابات /اليرموك  البلقاء سالم  سلمان  محمد  المحسن  عريف  280470  2

 1996/07/15 قفز ليلي  101الكتيبة الخاصة /  عمان  جبرين  عبداللطيف  البنية  المهيرات نقيب  31720  3
 1996/10/04 أثناء المناورة العسكرية سالح الجو الملكي المفرق  زيد  حمد  نايف  الخريشة  عريف  184689  4

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1997/04/27 التدريبات العسكريةاثناء  4كتيبة التموين /  مأدبا  مبارك  خلف  نهار  الوخيان  عريف  117327  1
 1997/05/12 المفرق  مديرية االمن العسكري  البلقاء يوسف  إبراهيم  يوسف  الدرادكة رائد  31681  2

 1997/05/17 اثناء التدريبات العسكرية قيادة اللواء الهاشمي الزرقاء  مراد  عبدالسالم  سرحان  حرفوش  وكيل اول  188818  3
 1997/07/26 بلجيكا/تحطم طائره سالح الجو الملكي عمان  هاني  بالل  نوحعمر   نقيب  30094  4

 1997/08/15 اثناء القيام بالواجب  مستودعات المالبس والمهمات  عمان  سالمة  طلب  كساب  الحمود  رائد  24372  5

 1997/08/25 قنبلة معسكر التدريبانفجار  5كتيبة االمير طالل /  اربد رافع  أحمد  الحمد  المشاهرة  جندي اول  279409  6

 1997/09/06 اثناء القيام بالواجب  6كتيبة الحرس الملكي /  معان عارف  علي  محمد  العمامرة رقيب اول  195603  7

 1997/09/10 اثناء التدريبات العسكرية 8كتيبة االمام علي /  المفرق  خالد  فرحان  هليل  السابل  رقيب 258540  8

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1998/02/19 انفجار لغم 41ك الشهيد عبد الحميد /  الكرك مصلح  خيراللة  محمد  الخرشة  جندي اول  256981  1
 1998/02/19 انفجار لغم 41الشهيد عبد الحميد / ك  معان حابس  فليحان  هليل  النواصرة  جندي  316094  2

 1998/04/19 اثناء التدريبات العسكرية 3كتيبة االميرة بسمة /  عجلون  رافت  نايف  محمود  المومني جندي اول  281682  3
 1998/05/03 معسكر التدريب-المظلي أثناء القفز  15كتيبة خالد بن الوليد /  اربد محمد  حسين  محمد  المستريحي جندي اول  288484  4

 1998/05/10 اثناء التدريبات العسكرية 2كتيبة المدرعات/  جرش  راشد  تيسير  راشد  العقيلي  رقيب 250877  5

 1998/06/14 اثناء القيام بالواجب  سالح الجو الملكي اربد ماهر  تركي  كليب  الشريدة  رائد  26033  6

 1998/06/14 تحطم طائرة سالح الجو الملكي جرش  مصطفى  شعبوط عوني    مالزم اول  36735  7

 1998/09/09 معسكر التدريب-أثناء القفز المظلي  71وحدة العمليات الخاصة /  اربد نذير  محمد  طعمة  العمري  جندي اول  316875  8

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  االصلية البلدة  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1999/02/24 تحطم طائرة سالح الجو الملكي الكرك ناجي  عبدالمهدي  مدهللا  مقدم 24180  1
 1999/03/01 اثناء التدريبات العسكرية سالح الجو الملكي المفرق  عدنان  ذياب  مطر  المساعيد  مالزم اول  38670  2

 1999/08/30 اثناء التدريبات العسكرية 12كتيبة الهندسة /  اربد موفق  عيسى  أحمد  ابريك  جندي اول  290414  3
 1999/09/11 اثناء التدريبات العسكرية مدرسة الدفاع الجوي الميداني اربد هاني  محمود  فالح  الحاتم  رقيب اول  204900  4

 1999/11/03 أثناء القفز الحر في جمهورية تايون  91المظليين / كتيبة  اربد عمر  احمد  صالح  العمري  عريف  297413  5

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2000/03/11 اثناء التدريبات العسكرية 43جميل/ كتيبة الشريف ناصر بن  عجلون  رايق  محمد  موسى  بعيرات جندي اول  297172  1
 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي عمان  نواف  سلمان  محمود  ابوداري  مقدم 24301  2



 

 م 2001شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 2002شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 2003شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 م 2004شهداء الجيش العربي سنة 

 2000/07/25 التدريب تحطم الطائرة العسكرية أثناء  سالح الجو الملكي عمان  علي  افليح  عواد  الديكي  الجبور  رائد  28608  3
 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سرية العمليات الجوية  الطفيلة  غازي  عوض  عواد  المرايات  نقيب  35171  4

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي الزرقاء  احمد  توفيق  خليف  الزيود  نقيب  36729  5

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سرية العمليات الجوية  الكرك حمود  احمد  عوض  القطاونه  مالزم  40516  6

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي اربد عماد  محمد  عبدالحافظ  القرعان مالزم  40800  7

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سرية العمليات الجوية  جرش  محمود  عبدالقادر  البطاحيش جهاد   وكيل اول  183891  8

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي اربد خالد  علي  ابراهيم  ربابعه وكيل 222577  9

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سرية العمليات الجوية  البلقاء الشحاداتحربي  عبيدهللا  عايش   رقيب اول  239015  10

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سرية العمليات الجوية  اربد موفق  حمزه  هاشم  ملكاوي  رقيب 239299  11

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي الضفة الغربية رأفت  حسن  عزات  الذهبي رقيب 261211  12

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي عجلون  سمير  كايد  احمد  بني سعيد  جندي اول  319063  13

 2000/07/25 الطائرة العسكرية أثناء التدريب تحطم  سرية العمليات الجوية  معان سلمان  يوسف  عيد  الشقيرات جندي  330231  14

 2000/11/13 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  قيادة العمليات الخاصة عمان  ابراهيم  محمد  قاسم  الحالحله  وكيل اول  209352  15

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2001/02/21 أثناء المناورة العسكرية 14كتيبة الملك محمد الخامس /  اربد سليمان  محمد  سليمان  الرياحنه عريف  286784  1
 2001/06/30 معسكر التدريب-أثناء القفز المظلي  قيادة العمليات الخاصة اربد عبدهللا  محمد  عبدهللا  ربابعه  عريف  281952  2

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2002/03/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي اربد أيوب  يوسف  خلف  السمير  مالزم  40779  1
 2002/04/21 اثناء التدريبات العسكرية 9كتيبة الدبابات /  عمان  زكريا  هاشم  علي  الحجازي  مالزم  40236  2

 2002/09/17 اثناء التدريبات العسكرية قيادة الفرقة الثالثة  عجلون  شرف  احمد  عبدالجليل  نجادات جندي اول  317604  3

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  الشهيد اسم  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2003/03/31 اثناء التدريبات العسكرية كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح مأدبا  ابراهيم  محمد  خضر  العوامرة رقيب اول  262998  1
 2003/05/01 انفجار قنبلة وحدة األمن والحماية  المفرق  علي  عقيل  بنية  العاصم رقيب 299383  2
 2003/05/06 معسكر التدريب -أثناء القفز المظلي  16ك الفيصل /  المفرق  محمد  فرج  ربيع  عليمات جندي اول  327235  3
 2003/08/10 اثناء التدريبات العسكرية 15كتيبة خالد بن الوليد /  المفرق  ايمن  حسن  مرزوق  الطواشفة  عريف  329607  4
 2003/09/12 مستشفى الميدان العسكري/العراق كتيبة الشريف شاكر بن زيد المفرق  عمر  احمد  عارف  عصفور  رقيب 279491  5

 2003/09/22 معسكر التدريب -أثناء القفز المظلي  جامعة مؤته  اربد محمد  حسين  سالم  عثامنة  تلميذ عسكري  348247  6

 2003/09/29 معسكر التدريب -أثناء القفز المظلي  الكتيبة الخاصة  عمان  زياد  حامد  خلف  الزيود جندي اول  339706  7

 2003/10/19 تحطم الطائرة أثناء رحله تدريبيه سالح الجو الملكي اربد مصطفى  خالد  دويهيس  بني دومي رائد  32800  8

 2003/10/21 تحطم الطائرة أثناء رحله تدريبيه   سالح الجو الملكي عمان  ملوح  عواد  صالح  عبدهللا  عقيد 24178  9

 2003/10/21 تحطم الطائرة أثناء رحله تدريبيه   سالح الجو الملكي اربد مالك  غازي  عبدهللا  سخني مالزم  41899  10

 تاريخ االستشهاد  االستشهاد مكان  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2004/06/13 انفجار لغم معسكر التدريب 10الكتيبة الهاشمية /  المفرق  عمر  عبدهللا  سالمه  النبيعان جندي اول  346144  1
 2004/07/07 معسكر التدريب أثناء المناورة العسكرية التموين والنقل الملكي  اربد علي  طالب  ابرهيم  قنانوه رقيب اول  145333  2



 

 م 2005شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 2006شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 2007شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 

 

 

 م 2008شهداء الجيش العربي سنة 

 2004/07/07 معسكر التدريب أثناء المناورة العسكرية مجموعة ناقالت الدبابات  جرش  شاكر  صالح  حسين  عتوم  رقيب 281431  3
 2004/07/07 معسكر التدريب أثناء المناورة العسكرية مجموعة ناقالت الدبابات  اربد فؤاد  شافع  خالد  االحمد  جندي اول  351818  4
 2004/11/08 الجفر-تحطم الطائرة أثناء رحله تدريبيه سالح الجو الملكي اربد عمر  علي  محمود  بني ملحم  مالزم  43319  5

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2005/04/10 معسكر التدريب-أثناء القفز المظلي  101الكتيبة الخاصة /  البلقاء الرحيم  احمد  النواصرة احمد  عبد  جندي اول  341289  1
 2005/06/21 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي المفرق  احمد  مرجي  فاعور  عقيد 24306  2
 2005/08/19 اثناء عمليات ارهابيه في العقبه 41الشهيد عبد الحميد / ك  عمان  احمد  جمال  صالح  النجداوي  جندي  370786  3
 2005/09/14 اثناء التدريبات العسكرية القوات الخاصة عمان  عالء الدين  محمد  درويش  مالزم  44488  4
 2005/11/09 التدريبات العسكريةاثناء  1كتيبة األمير حسين  اآلليه/  المفرق  عبد الكريم  علي  معيدف  الجبور  جندي اول  350657  5

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2006/04/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي المفرق  محمد  عواد  نهاب  الدلماز مرشح  361321  1
 2006/07/13 اثناء القيام بالواجب  قيادة القوة البحرية عمان  فيصل  محمد  عرشان  المحارب جندي  365292  2
 2006/07/18 اثناء القيام بالواجب  قيادة القوة البحرية المفرق  عبدالقادر  محمد  احمد  الحسبان  جندي  376785  3
 2006/07/23 اثناء القيام بالواجب  قيادة القوة البحرية البلقاء الرماضنه طالب  محمود  احمد   وكيل اول  263883  4
 2006/08/16 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي اربد محمد  احمد  هجرس  بطاينة  تلميذ مرشح  373036  5

 2006/08/16 معسكر وحدتة  الملكية الكلية العسكرية  جرش  محمد  محمود  محمد  الحسن  تلميذ عسكري  392378  6

 2006/08/24 اثناء القيام بالواجب  قيادة القوة البحرية الكرك سمير  علي  سويلم  الضرابعة جندي اول  364467  7

كتيبة شرحبيل بن حسنة/الدبابات  اربد زايد  احمد  علي  خصاونة  عريف  358668  8
26 

 2006/08/30 اثناء التدريبات العسكرية

مدرسة االمير هاشم  للعمليات  المفرق  عاطف  عيد  رضا  البردان  جندي  380891  9
 الخاصة

 2006/09/14 معسكر التدريب-أثناء القفز المظلي 

 2006/12/07 كلية زايد الثاني العسكرية/دولة االمارات مديرية التدريب العسكري  الزرقاء  شادي  خليل  عطا اللة  القالب مرشح  392870  10

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2007/01/05 اثناء القيام بالواجب  قيادة القوة البحرية اربد سالم  عبدالقادر  فالح  ابراهيم  رقيب اول  293229  1
 2007/05/23 اثناء التدريبات العسكرية سالح الجو الملكي مأدبا  عبد  محمد  العباديسعيد  محمد    مالزم اول  42621  2
 2007/05/28 تمرين غطس/العقبه  71وحدة العمليات الخاصة /  الزرقاء  خالد  عايد  سعد  الغويري  عريف  355064  3
 2007/07/27 قنبلة معسكر التدريبانفجار  7كتيبة الهندسة/  اربد عاطف  عايش  محمد  سوالمه  مالزم اول  42086  4
كتيبة طارق بن زياد   المفرق  جهاد  رزق  ساهي  السالم جندي  395693  5

 20المظليين/ 
 2007/09/13 معسكر التدريب-أثناء القفز المظلي 

 2007/12/31 التدريب تحطم الطائرة العسكرية أثناء  سالح الجو الملكي اربد امجد  محمد  سعيد  بديوي  قنانوة مالزم اول  44321  6

 2007/12/31 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي المفرق  عبد القادر  سمير  فنطول  العون  مالزم  46144  7



 

 م 2009شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 2010شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 2011شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 

 

 م 2012شهداء الجيش العربي سنة 

 االستشهاد تاريخ  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2008/01/06 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي اربد رضوان  سالم  محمود  عبابنة  رائد  38800  1
 2008/01/06 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي البلقاء يزن  بسام  حنا  العرنكي مالزم  46387  2

 2008/04/20 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي عمان  سمير  عودة  العبادي حمزة    مالزم اول  46126  3
 2008/05/16 اثناء القيام بالواجب  مجموعة حرس الحدود االولى  الكرك محمد  سلمان  غنيم  الطروانة عقيد 33090  4
القيادة والسيطرة مجموعة  المفرق  عصام  فالح  سمرين  المشاقبه وكيل 277213  5

 واالتصاالت الشرقية 
 2008/06/26 اثناء التدريبات العسكرية

 2008/08/18 اثناء التدريبات العسكرية 43كتيبة الشريف ناصر بن جميل/  معان وجدي  علي  حمد  البدور  مالزم  47755  6

 2008/08/18 اثناء التدريبات العسكرية 43جميل/ كتيبة الشريف ناصر بن  اربد بالل  عبد العزيز  سليم  النعيمات عريف  337626  7

 2008/08/19 اثناء التدريبات العسكرية 5كتيبه المدفعية /  البلقاء اياد  احمد  علي  البالونه جندي اول  377670  8

 تاريخ االستشهاد  االستشهاد مكان  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

  لواء حمزه بن عبد الطلب/الحرس  الطفيلة  ايمن  ماجد  سليمان  العوران  جندي اول  376784  1
 الخاص

 2009/01/22 اثناء التدريبات العسكرية

 2009/05/22 الخاصاثناء مشاركتة مع قوات الواجب  23كتيبة المدفعية /  جرش  حسين  يوسف  محمد  البوريني رقيب اول  307766  2

 2009/06/02 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  سالح الجو الملكي البلقاء صخر  موسى  يوسف  الخرابشة  مقدم 36721  3
خالد  عبد هللا  عبد الحميد  الكايد    جندي اول  381455  4

 الشلول
 2009/06/25 اثناء المناوره  15كتيبة خالد بن الوليد /  اربد

 2009/06/25 اثناء المناوره  15كتيبة خالد بن الوليد /  الزرقاء  مراد  خالد  عبدالحافظ  الخاليله  جندي اول  389420  5

 2009/10/11 اثناء التدريبات العسكرية 101الكتيبة الخاصة /  الكرك مروان  عبد الكريم  عبد هللا  الخرشه  عريف  365360  6

 2009/10/16 اثناء التدريبات العسكرية 71كتيبة مكافحة اإلرهاب/  عمان  الكعابنهكريم  سليمان  عايد   نقيب  41196  7

 2009/11/07 اثناء التدريبات العسكرية 2لواء الحرس الملكي /  الكرك سليمان  حمد  خليف  الجعافره عميد  23258  8

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  االصلية البلدة  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2010/01/11 الكنغو-مراقب عسكري  مديرية سالح الصيانة الزرقاء  محمد  سليمان  عبدهللا  المكحل  نقيب  43739  1
 2010/04/06 حادث سير  قيادة الفرقة الثانية الزرقاء  خلدون  حمدهللا  راشد  الدعجه  وكيل اول  270554  2

 2010/04/15 معسكر وحدتة  مدرسة الدفاع الجوي الميداني المفرق  ركاد  مضعن  مشوح  المساعيد  وكيل اول  266530  3
 2010/07/20 حادث سير  71وحدة العمليات الخاصة /  المفرق  محمود  سحمي  شامان  الشرفات رقيب 342022  4
 2010/09/28 تحطم طائرة الجو الملكيسالح  اربد صالح  عبد الرحمن  صالح  الدراوشة  نقيب  43318  5

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2011/01/28 العسكريةاثناء التدريبات  كتيبة جعفر بن ابي طالب الكرك راكان  موسى  احمد  الرشايده جندي اول  420846  1
 2011/02/08 تحطم طائرة سالح الجو الملكي الكرك معن  محمد  خلف  المرابحه  مالزم اول  47505  2

 2011/04/23 اثناء التدريبات العسكرية 71كتيبة مكافحة اإلرهاب/  اربد عبدالمنعم  محمود  صالح  خليل عريف  379851  3

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت



 

 م 2013شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 2014شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 2015شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م 2016شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 

 

 

 م 2017شهداء الجيش العربي سنة 

 2012/01/22 الجفر-تحطم الطائرة أثناء رحله تدريبيه سالح الجو الملكي اربد محمد احمد علي قزاقزه مالزم  54197  1
كتيبة األمير الحسين بن عبدهللا   اربد احمد الجراحعامر علي  رقيب اول  346966  2

 2األلية/ 
 2012/05/23 اثناء التدريبات العسكرية

 2012/06/11 اثناء القيام بالواجب  الملكية 51كتيبة الدفاع الجوي/  عجلــــــون  سفيان سالم محمد عنيزات  وكيل اول  296394  3

 2012/10/21 اثناء القيام بالواجب  10كتيبة حرس الحدود الملكية/  الزرقاء  المناصيرمحمد عبد هللا علي  رقيـــب  400294  4

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2013/03/19 اثناء القيام بالواجب  71الخاخصة/ الكتيبة  جرش  احمد محمود سليمان نواصره نقيب  48464  1
 2013/03/19 اثناء القيام بالواجب  71الكتيبة الخاخصة/  الزرقاء  سلمان موسى معقل الزواهره رقيب اول  347056  2

 2013/04/08 معسكر وحدتة  مدرس الدروع الملكية  الكرك محمد فيصل ممدوح المحافظه  عريـــف  431128  3
 2013/05/16 تحطم طائرة سالح الجو الملكي سرب تدريب الطيارين األبتدائي الكرك عطاهلل صالح الدهيسات معن   عقيد 37886  4

 2013/05/16 تحطم طائرة سالح الجو الملكي عمان  نائل رعد نائل الخشمان  مالزم  442665  5

 2013/11/21 القيام بالواجب اثناء  سالح الجو الملكي جرش  عبد المحسن احمد علي قوقزه وكيــــل  328806  6

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2014/04/17 التدريب تحطم الطائرة العسكرية أثناء  سالح الجو الملكي السرب السابع عشر  عمان  حازم احمد ذوقان المطر  مالزم  58840  1
 2014/05/16 الغباوي -تحطم الطائرة أثناء رحله تدريبيه قاعدة األمير حسين الجوية  اربد معاذ محمد علي بني فارس  رائد  44310  2

 االستشهاد تاريخ  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2015/04/06 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  كلية األمير حسين الجوية  عمان  ابراهيم حسن ابراهيم حسونه  عقيد 38673  1

 2015/06/17 اثناء القيام بالواجب  مجموعة األسناد الكيماوي  مادبا  هايل فالح خلف الشخانبه  رقيب اول  333076  2
 2015/11/10 معسكر وحدتة  مديرية صيانة سالح الجو الملكي اربد محمد الربابعه اسامه راتب  نقيب  45576  3

 2015/11/16 اثناء التدريبات العسكرية قيادة القوة البحرية الملكية العقبه  خالد علي سالمه الخضيرات جندي  472721  4

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2016/02/02 اثناء القيام بالواجب  سالح الجو الملكي عمان  حازم محمود حسن حسونه  مالزم اول  57247 1 1
 2016/05/01 التدريب تحطم الطائرة العسكرية أثناء  كلية األمير حسين الجوية  عجلــــــون  اشرف فايز سليمان الطافور  نقيب  50277 3 2
 2016/07/18 حادث سير  مجموعة ناقالت الدبابات  اربد رأفت عز الدين محمود الربابعه وكيــــل  352605 9 3

4 1
0 

 2016/08/14 معسكر التدريب-أثناء القفز المظلي  91كتيبة المظليين/  اربد اسالم حازم خالد الفاضل جندي  495593

5 1
1 

 2016/12/05 تحطم طائرة سالح الجو الملكي عمان  الدعسان عايد احمد نصار  مقدم 43323

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت



 

 م 2018شهداء الجيش العربي سنة 

  

 م 2019الجيش العربي سنة شهداء 

 

 م 2020شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمليات اإلرهابية أثناءالجيش العربي  شهداء

 2017/05/10 معسكر وحدتة  3عبدهللا المدرعة/ كتيبة تموين ونقل فرقة الملك   عمان  احمد ابراهيم محمد ابو شمه  رقيب اول  451150  1
 2017/05/25 اثناء التدريبات العسكرية 12سرية مقاومة الدروع كورنت للواء اليرموك األلي/  اربد علي حسين علي الشرمان  عريـــف  461076  2

 2017/05/25 حادث سير  12اليرموك األلي/ سرية مقاومة الدروع كورنت للواء  الزرقاء  حمزه فارس ارشيد المرشود  جندي اول  501618  3

 2017/05/31 اثناء التدريبات العسكرية 12سرية مقاومة الدروع كورنت للواء اليرموك األلي/  اربد اسد الدين ماجد صالح مستريحي رقيب اول  486897  4

 2017/06/12 حادث سير  مدفعية المنطقة العسكرية الشمالية اربد سامر احمد حمدان عواد رقيب اول  370033  5

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2018/ 07/ 03 معسكر وحدتة  40سرية مقاومة الدروع)تو( للواء الملك الحسين/  معان شادي طايع سالم المراعيه رقيب اول  378031  1
 2018/ 08/ 21 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب  5لواء األمير هاشم طيران العمليات الخاصة/  الزرقاء  احمد علي محمد الخوالده مالزم اول  57245  2

 2018/ 11/ 07 معسكر وحدتة  1لواء الحرس الملكي األلي/  اربد محمد عبد الغني سليم الشرمان  نقيب  61226  3

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2019/ 06/ 12 اثناء التدريبات العسكرية الملكية 9كتيبة المدفعية/  اربد مدحت خالد مصطفى بني  ياسين  وكيل اول  344917  1
 2019/ 08/ 08 اثناء التدريبات العسكرية 71الوحدة الخاصة/  اربد سليمان دواغرهسليمان محمود  وكيــــل  378342  2

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 2020/ 03/ 04 معسكر التدريب  2الملكي األلية/ كتيبة الحرس  البلقاء ربيع محمد علي كيوان  رقيـــب  459318  1
 2020/ 03/ 022 اثناء التدريبات العسكرية 5كتيبة األمير طالل األلية/  اربد عكرمه محمد زكي احمد بني مفرج رقيب اول  450724  2

 2020/ 09/ 22 العسكريةاثناء التدريبات  قيادة الحرس الملكي الخاصة  جرش  طالق محمد مسلم الحراحشىة   1مالزم/  67366  3
 2020/ 10/ 15 اثناءالعمليات الحربية 3كتيبة الحرس الملكي األلية/  اربد قتيبة طايل موسى بني عامر  جندي  473602  4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالل مهام حفظ السالم  شهداء الجيش العربي

 تاريخ االستشهاد  االستشهاد مكان  الوحدة  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

 1976/11/17 العمليات اإلرهابية فندق األردن  101الكتيبة الخاصة / جرش  إبراهيم  سالمة  إبراهيم  العضيبات  وكيل  1649  1

2  
 1976/11/17 العمليات اإلرهابية فندق األردن  101الكتيبة الخاصة / البلقاء محمود  عبدالعزيز  الكايد مالزم اول  10591

1981/ 02/ 06 االعتداء على السفارة األردنية لبنان القوات الخاصة  الكرك عبد السالم ارشيد القرالة جندي أول  131898  3  

 2015/03/01 الحركات الحربيه في سوريا قاعدة الشهيد موفق السلطي الكرك معاذ صافي يوسف الكساسبة  نقيب  52166  4

 2016/03/01 اربد  -العمليات اإلرهابية  71الكتيبة الخاصة/ الزرقاء الزيود راشد حسين  نقيب  48436  5

6  
 اربد احمد محمد محمود الصبيحي رقيـــب 404297

سرية مقاومة الدروع كورنت  

 51للواء الهاشمي األلي/ 
 2016/06/21 الركبان -العمليات اإلرهابية 

 2016/06/21 الركبان -العمليات اإلرهابية  الملكية  6كتيبة حرس الحدود/ اربد شحادهنورالدين محمد صالح  رقيـــب 426196  7

 2016/06/21 الركبان -العمليات اإلرهابية  الملكية  6كتيبة حرس الحدود/ جرش  بالل عمر سالم الزعبي عريـــف  469816  8

 2016/06/21 الركبان -العمليات اإلرهابية  الملكية  6كتيبة حرس الحدود/ اربد خضر محمد خضر الحجي جندي اول  473649  9

 2016/06/21 الركبان -العمليات اإلرهابية  الملكية  6كتيبة حرس الحدود/ اربد رشاد محمد عبد الرحمن الطالفحه  عريـــف  476831  10

 087/2018/ 11 السلط  -العمليات اإلرهابية  فريق المهام الخاصة  معان معاذ خميس فرج الدمانيه رائد 47241  11

 2018/ 08/ 11 السلط  -العمليات اإلرهابية  فريق المهام الخاصة  الزرقاء هشام عبد الرحمن ضيف هللا العقاربه رقيـــب 456331  12

 2018/ 08/ 11 السلط  -العمليات اإلرهابية  فريق المهام الخاصة  عجلــــــون  محمد احمد سليمان بني ياسين  عريـــف  485969  13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ االستشهاد  مكان االستشهاد  البلدة االصلية  اسم الشهيد  الرتبة  الرقم العسكري  ت

1  197973 

 

 حامد  ظاهر  مفرج  رقيب اول 

 

 عمان 

 

 كرواتيا

 

1994/01/04 

 
2  178619 

 

 وكيل

 

 اربد  محمد  حامد  جبر  العماوي 

 

 كرواتيا

 

1994/07/07 

 كرواتيا الزرقاء  صالح  محمود  فليحان  الزواهرة  رقيب 194008  3

 

1994/08/01 

 
4  223379 

 

 عريف

 

 سيف  عودة هللا  الرواشدة 

 

 الكرك 

 

 كرواتيا

 

1995/02/23 

 
5  249506 

 

 رقيب اول 

 

 إسماعيل  محمد  إبراهيم  ابوسعيدة 

 

 الضفة الغربية 

 

 كرواتيا

 

1995/06/26 

 
6  25228 

 

 رائد 

 

 زياد  مازن  محمد  الجيوسي 

 

 اربد 

 

 انقوال

 

1996/04/03 

 
7  283138 

 

 رقيب

 

 خالد  صالح  محمد  السردي 

 

 المفرق 

 

 سيراليون 

 

2000/06/30 

 
8  35021 

 

 نقيب 

 

 حمزه  محمد  احمد  القضاه 

 

 عجلون

 

 قوات حفظ السالم / اثيوبيا

 

2001/04/21 

 
9  30407 

 

 رائد 

 

 العوران صفوت  نايف  صالح   

 

 الطفيلة 

 

 الكنغو -مراقب عسكري

 

2003/05/13 

 
10  238461 

 

 وكيل اول 

 

 أحمد  محمد  عطاهللا  بني حمود 

 

 اربد 

 

 قوات حفظ السالم / اثيوبيا

 

2003/06/26 

 
11  39538 

 

 نقيب 

 

 يوسف  مبارك  مفلح  الغدير 

 

 الزرقاء 

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2005/02/24 

 
12  287281 

 

 رقيب

 

 محمد  خلف  عبد الحفيظ  المهيرات 

 

 عمان 

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2005/10/25 

 
13  39929 

 

 نقيب 

 

 طارق  عبد الفتاح  عبد هللا  الجعافره 

 

 الكرك 

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2006/01/18 

 
14  292376 

 

 رقيب

 

 ربيع  جالل  مرعي  الظليفي 

 

 المفرق 

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2006/01/18 

 
15  346189 

 

 جندي اول 

 

 رائد  ابراهيم  سالم  الشديفات 

 

 المفرق 

 

 كتيبة حفظ السالم اثيوبيا 

 

2006/08/14 

 
16  43385 

 

 مالزم اول 

 

 أحمد  محمد  حسن  بعيرات 

 

 عجلون

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2006/11/11 

 
17  324283 

324283 

 

 

 رقيب

 

 الضفة الغربية  رامي  واصف  طه  المحاميد 

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2006/11/11 

 
18  39431 

 

 

 مقدم 

 

 فوزي  عايد  موسى  الهدبان 

 

 قوات حفظ السالم /ساحل العاج عمان 

 

2007/04/16 

 
19  281964 

281964 

 

 

 

 وكيل

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي جرش حمدان  سعيد  عبد الرحمن  بني احمد 

 

2007/06/15 

 
20  31569 

 

 عقيد

 

 كامل  سالم  عايد  الكوشه 

 

 عمان 

 

من جراء تواجدة في قوات حفظ السالم  

 5ساحل العاج / 

 

2008/07/16 

 21  24508 

 

 عميد

 

 عبيد هللا  ابراهيم  حميدان  المواجده 

 

 الكرك 

 

 قوات حفظ السالم هايتي

 

2009/10/09 

 
22  44466 

 

 مالزم اول 

 

 بالل  احمد  راشد  ابو حجيله 

 

 جرش

 

 حفظ السالم هايتيقوات 

 

2009/10/09 

 
 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي اربد  جهاد سميرين حسين المهيرات  مقدم   94243  23

 

2009/10/09 

 
24  286198 

286198 

 

 وكيل اول 

 

 عامر  محمود  عبد هللا  الرواشده 

 

 الطفيلة 

 

 قوات حفظ السالم هايتي

 

2009/10/09 

 
25  43739 

43739 

 

 نقيب 

 

 عبدهللا  المكحل محمد  سليمان  

 

 الزرقاء 

 

 الكنغو -مراقب عسكري

 

2010/01/11 

 
26  39607 

 

 رائد 

 

 عطا هللا عيسى  حسين  المناصير 

 

 عمان 

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2010/01/13 

 
27  39933 

39933 

 

 رائد 

 

 أشرف  علي  محمد  الجيوسي 

 

 اربد 

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2010/01/13 

 
28  367097 

367097 

 

 عريف

 

 رائد  فرج  مفلح  الخوالدة 

 

 جرش

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2010/01/13 

 
29  306012 

306012 

 

 وكيل

 

 هيثم  جميل  سعيد  القويدر 

 

 البلقاء 

 

 قوات حفظ السالم /ساحل العاج

 

2010/08/24 

 
30  321850 

321850 

 

 رقيب

 

 يحيى  هويشل  الشنابلة 

 

 الكرك 

 

 السالم /ساحل العاجقوات حفظ 

 

2010/09/02 

 
31  341934 

 

 رقيب

 

 ليث  اسعد  سلمان  الشنابله 

 

 المفرق 

 

 قوات حفظ السالم /ساحل العاج

 

2010/09/07 

 
32  273480 

 

 وكيل اول 

 

 خالد  محمد  حسين  العرود 

 

 عجلون

 

 قوات حفظ السالم /ساحل العاج

 

2010/09/27 

 
33  49033 

 

 مالزم اول 

 

 محمد  ابو قديري ماجد  عامر  

 

 الكرك 

 

 أفغانستان

 

2011/05/22 

 
34  335782 

335782 

 

 رقيب اول 

 

 هايل محمد راجي الحيا 

 

 عمان 

 

 افغانستان

 

2012/04/28 

 
35  336831 

336831 

 

 رقيب اول 

 

 بهاء محمد حسين الدبايبه 

 

 عمان 

 

 قوات حفظ السالم / الكونغو 

 

2012/06/2 

 
36  48380 

48380 

 

 

 نقيب 

 

 عبدهللا سليمان نجيب نوافلة 

 

 اربد 

 

 2012/09/22 أفغانستان

 
37  390073 

 

 عريـــف

 

 محمد لفى رثعان السرحان 

 

 المفرق 

 

 قوات حفظ السالم /ساحل العاج

 

2012/12/20 

 
 20/05/2021 مالي  اربد  عواد رائد عواد الشلول  رقيب 411945  38

 24/05/2021 مالي  معان  طارق صباح سليمان النعيمات  العقيد  39634  39


