
وجنوبھا الموصل في داعش عناصر
المناطق األسماء االن؟ یتواجد این

سعد عبدهللا احمد علي
عالء حسین احمد علي

فروان احمد علي
عبدالرحمن مروان احمد علي

عدنان مروان احمد علي
برزان مروان احمد علي

معن احمد علي
رعد یاس احمد علي

احمد عبد فیاض
عمرعبید فیاض

احمد عمر عبد فیاض
محمود عمر عبد فیاض
حسین عمرعبد فیاض

فالح حسین خلف
علي عبدهللا فیاض
عمر عبدهللا فیاض
احمد عبدهللا فیاض

احمد محمد عبد فیاض
غانم الخشن

سمیر غانم الخشن
مقداد غانم الخشن

سعدغانم الخشن
حسن غانم الخشن
احمد محمد ادعیبل

مصطفى محمد ادعیبل

(الرجلھ) قریھ جبر خراب خلف أكرم خلف
حسام الدین اكرم خلف

سامي اكرم خلف
سلطان اكرم خلف
احمد سامي خلف
محمد عطیھ خلف
یونس احمد علي
یاس احمد علي

حسین احمد علي
محمد حجي احمد علي
احمد حجي احمد علي
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سیف سعد علي داوود
علي حسین عبد فیاض

سالم علي خلي ومتواجد حالیا في مخیم دیبكھ دیبكھ مخیم

علي الحاج في الخطاب قریھ صالح سلطان محبوب
یونس سلطان محبوب
فتحي سلطان محبوب
احمد سلطان محبوب

شاھرشاكر محمود
محمود شاكر محمود

ظاھر شاكرمحمود
شاكرمحموداحمد خطاب

فیصل سعود محمود خطاب
سماعیل محموداحمد خطاب

حسن خضیراحمد خطاب
عبد حسین خضر خطاب
حاتم حسین خضر خطاب
احمد خضیر احمد خطاب
وعد احمد خضر خطاب
وسام احمد خضر خطاب

حسام خضر احمد خطاب
جاسم محمد حسین

عبدالنعیم جاسم محمد
عبدالستار جاسم محمد

عمر جاسم محمد حسین
ارشد جاسم محمد حسین

حسین جاسم محمد حسین
علي محمد حسین

عماد علي محمد حسین
مھند علي محمد حسین
موید علي محمد حسین

جاسم خضیر احمد خطاب
عدنان خضیر احمد خطاب
عادل خضیر احمد خطاب

رضوان ناطق محمود
عدنان ناطق محمود

احمد اسلیمان
مروان اسلیمان



لیث اسلیمان
ضرغام اسلیمان

علي اسماعیل
ایوب وعد

ریسان عبدالكریم
خالد عبدالكریم

محمود خلیل
یعقوب علي

فیصل علي

سومر متنزه قرب فلسطین - حي الموصل لیث اسلیمان
احمداسلیمان

ضرغام اسلیمان
مروان اسلیمان

تموز 17 - الموصل اسامھ محمود احمد

الخضر منطقھ قرب العباس - ناحیھ الموصل علي اسماعیل

المستشفى قرب حجر - وادي الموصل ریسان عبدالكریم
خالد عبد الكریم

حجر وادي الموصل احمد عزیز جدوع

البیض باب الموصل محمود خلیل 

سومر حي الموصل یعقوب علي
فیصل علي

الكویر قرب العباس ناحیھ الموصل عمر غازي اسماعیل 

الجدیده موصل الموصل صالح اسود حمد

٩٥ فلسطین حي الموصل ولید محمود احمد 

علي الحاج ناحیھ قیاره یونس علي داوود الموصل
سعد یونس علي الموصل

االنتصار حي الموصل احمد محمد ادعیبل 



علي محمد اشرم عبدالخلف الملقب بابو عربالموصل
محمد عطیھ مجبل

قیاره علي حاج عمران عطیھ مجبل
یاسر سعید عثمان

عامر سعید عثمان
حسن یاسین عبدهللا
جدران شیت عبدهللا


