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 (مالزم اول)ابراهيم المالئي  (عميد)ابراهيم الجبوري 

 (مالزم)ابراهيم مشعل  (مالزم)ابراهيم كرماشة 

 ابو ثائر االلقوشي ار سعيدابو بش

 (كربالء)ابو صفاء  ابو داليا غريب القروي

 صبيابو عامر ال ( حقي عبد الباقي) بو ظافر ا

 ابو منعم ابو عزيز الكردي

 (دكتور)احمد حسين البامرني  (رائد)احسان البياتي 

 احمد المصالوي القاسم شيخ/ احمد العبد هللا 

 (نقيب)الخطيب  احمد صبحي احمد حسن الحبيب

 (رائد)احمد محسن العلي  (مالزم طيار) احمد عبد اللطيف 

 اسعد عبد العاقولي (مالزم)اديب جورج 

 اسماعيل ثالثة 

 (مقدم ركن)انور محمد طه  (مالزم اول)امير عليوي 

 (ضابط)الفريد سمعان  اوالد النهر من الصويرة فايق النهر

 (ابطض)امجد فتوحي  (عقيد)لطفي طاهر 

 احمد عبد اللطيف (ضابط)ليون اواديس 

 الكسان البير امين قنبر

 ادريس مال هللا  (ضابط)احمد العزاوي 

 (ضابط)اكرم شاكر  (ضابط)ادريس الزوبعي 

 ابو جوهر الكربالئي وناسحاق بيث

 احمد عزو احمد غفور

 اسكندر بولص (مقدم)ابراهيم الدبوني 

 ل ابو سميرايليا ميخائي ابراهيم الياس

 عالوي إبراهيم اسماعيل الجصاص

 (ضابط)اسماعيل جواد القرطاس  ابراهيم خليل

 انس عبد الباقي (ضابط)انور محمود طه 

 (شهيد)ابراهيم الديواني  ابراهيم دبوس

 ابراهيم مطلك (مالزم اول)ابراهيم قادر 

 اسحاق الحجاج احمد كاظم النهر

 (ضابط)امجد فتوحي  اسعد ثابت سامراء

 (رائد ركن)احمد خلف الفتلي  انيس نعمان

 ادريس مجيد كاظم اراخا جكيان

 احمد الزم جيجان احمد مهدي ساجت 

 ابراهيم احمد اهالل عزيز عبد الزهرة

 امين محمد خضير احمد سعيد عاتي

 ابراهيم جليل المرزوق اسماعيل عبد السادة

 احمد شبوط ابراهيم عبد الحسن

 ابو بكر عارف رابراهيم مط



 ايوب سبتي ابراهيم عبد المنعم

 انيس عباس ناجي (رائد طبيب)ابراهيم يوسف 

 (ميكانيكي)ايليا انطون انطون  احمد جبار

 ابراهيم خليل المرزوك احمد محمد رشيد زنكنة

 احمد شباط سبيل اسماعيل محمد رسول

 (مقاول)ايليا انطون  احمد اسعاد قادر محمود

 اسكندر موسى محمد احمد هاشم

 ابراهيم محسن احمد علي شكر

 ايشو بوداغ ايليا طوبيا

  ادريس عمر التكريتي

 احمد ايوب (رائد طبيب)ابراهيم يوسف عبد 

 انس عباس الخياط ابراهيم عبد النبي السامرائي

 بديع عمر نظمي (مقدم)بدري ستراك 

 بشير الزعرو (رائد طيار)برقي رشيد 

 (مالزم طيار)زاد جميل صائب به بناي كاظم

 بهجت مونا بخيت خليل صنكور

 بطرس لوقا باقر عبد الحسين

 بيمان سعيد باقر خضير حطاب

 بهنام كمال  (شهيد –مالزم اول )باقر الصفار 

 بطرس هادي بشير زغير

 (مالزم)تركي كريدي  بهنام داود طوبيا

 تيمور صالح زكي توفيق الصفار

 ا مرادتوم توفيق العمار

 ثابت مكي دثاني السع

 جار هللا كرميل جابر كامل جبر

 جاسم الحاج جبار نوري الطوسي (دكتور)جار هللا ياسر 

 جاسم المنكوشي جاسم لعيبي

 جاسم محمد المطير جاسم حذو

 (مقدم)جاسم مطرود  (مدرس لغة انكليزية)جاسم 

 (مالزم)جبار العلي  جبار الشويلية

 جبار كاظم موسى جبار علي الجبر

 جبار مزعل (المسيب)جبار محمد الهلطان 

 (شهيد)جواد عطية  جبار معروف

 جبار غضبان جبار الموصلي

 جاسم عبد السيد جعفر عبود

 جميل خضير جواد عبد هللا

 جبار محيبس جبار محسن

 جنجون حسين جواد عبد هللا



 جمعة الشبلي جبار ناصر

 جوهر صديق شاويس جميل جبر

 جبار جعاز يجبار كوز

 جواد البدران جبار مصيخ

 (شهيد)جبار عنيد  جبار معروف

 (ضابط شرطة)جبار مدهوش  جميل الزم علي

 جبار حمود جواد كاظم الجبيلي

 جبار عبود جاكوب بول بالكن

 جبار عداي جورج يلدا

 جاسم محمد خضير الزبيدي جاسم عبود

 جاسم فرحان جعفر نجم النداف

 جبار محسن كاظم الرفيعيجواد 

 جواد طاهر جمال عبد القادر

 جاسم بدن جبار عاتي عبد الرضا 

 نفر احمدجميل خ جبار عاتي عبد الرضا

 جبار وذاح جمال عبد القادر االحمر

 جعفر عوز جعفر اللبنان

 (مالزم طيار)جليل السعد  جليل الزكوم

 (لمالزم او)جمال عبد اللطيف  (مالزم)جمال الياس 

 جمعة غويلي جمعة الالمي

 (مقدم)جواد التعيسي  (ضابط)جميل منير العاني 

 جواد فرحان الحمزة جواد عبد هللا

 جودة حاج كاطع الجزائري جواد كاظم الطعيس

 جودي عبد الحسين جودي الطائي

 جبار الفتلي جياد تركي

 (مقدم شهيد)جاسم البصري  جمعة مجيد السوداني

 جبار جالب عداي و الثلججاسم فرحان اب

 جبار عباس المعروف (الصويرة)جبار جمعة ابو ثابت 

 جليل عبد الخالق جليل عبد علي اسكندر

 (الكوت)جليل مال ابراهيم  جليل عبد علي

 جواد حسن الزهيري جميل مهاوي

 جبر عبد هللا جواد كاظم شخاطة

 جوري الياس اسحق جواد كاطع

 جبار احمد جليل حميد

 جاسم محمد خلف اسب الزم واديج

 جبار عاتي عبد الرضا جبار خميس وافي

 جبار موسى جبار محمد المطوري

 جاسم حمود الشمري جاسم حمود حميد منشل



 جميل احمد خضير جاسم بدن منخي

 جليل حميد جميل عطية

 جمعة منكاش 

 (مالزم)ليل السعد ج جبار محسن الربيعي

 جميل مال ابراهيم (اول مالزم)جمال عبد اللطيف 

 جاسم محمد دارس العالم حازم السامرائي 

 جاسم محمد حسن جاسم محمد علي العامري

 جميل محمد حسون جابر عبيد سلمان

  جميل الزم غزالوي

 جميل ناشور غانم جواد بعيوي

 جبار خالطي جمعة شيشا

 جاسم حمادي الزبيدي جواد حسين الزهيري

 (نقيب)مد عبد هللا جعفر مح جاسم حامد

 جبار زيدان (مالزم اول)جعفر الخفاجي 

 جابر شاكر جاسم الجوي

 جواد كاظم ذرب جواد لعيبي

 جمال سيد قادر الحسيني جليل كريم زكوم

 (الشوملي)مجيد الحالق حاج  (شهيد)حاتم القصاب ابو طي 

 حافظ رسن حازم صابر

 (مالزم مهندس)حامد البربوتي  حامد ابراهيم

 حامد مصطفى حامد كاظم الحبيب

 حامد كاظم الدليمي (عقيد)حامد مقصود 

 حامد الخطيب حبيب كاظم حبيب

 حميد سعود حمد النداف الكربالئي

 حسين حربي  حبيب مزهر ميخا

 (مقدم)حازم سلو  (معلم)حازم السامرائي 

 حامد قاسم السعد حامد عبد السادة كعيد

 بد الوهاب العبيديحسن ع (الكوت)حسن القصاب 

 حمزة عباس حسن علي مرزة

 حرز علي جاسم خلف حمزة راضي

 (مالزم)حسن خالد  حساني عوينات

 (عقيد)حسن عبود  (مالزم طيار)حسن ظاهر

 حسن مسلم حسن علي ابو عالو

 حسين الجواهري حسن ناجي البياتي

 حسين الكمر حسين الدوري

 حسين خضير حسين حميد الصائغ

 حسين عبد الظاهر سلطان صبيحسين 

 (الحلة)حسين علوان  حسين عبود الخياط



 (مالزم طيار)حسين علي جعفر  حسين علي الحسين

 حسين كاظم جرياوي حسين علي طراد

 حسين لفتة فارس جار هللا حسين كاظم عوجن

 حسين ياسين (مالزم طيار)حسين محمد حسين 

 حقي عبد الباقي (مالزم)حقي اسماعيل 

 حامد ايوب العاني حكمت محمد

 حميد بنيان حميد غضبان

 حكمت ايوب حسن هادي

 حسن الخباز حكمت المصالوي

 حسن علي حسين القصاب حسن ابراهيم المالك

 حسن غازي طاهر حسن علي عباس

 حمودي سعيد حبيب سبهان

 حكمت شناوة حسن حسين سالم

 حارث البيرخوري (ابو مظفر)حنا دانيال 

 حسين حنتوش عبد عليحسن 

 حمد الحالق حسين عبد علي اسكندر

 حسن عاتي حسام االعرجي

 حسن شريف حسن ابراهيم

 (الناصرية)حسين منخي صحن  حامد قاسم جارح

 حسين داود صوالغ (الناصرية)عودة البناء 

 حسين علي عكيب حسين عبد علي

 حسين علي ناصر حسين فاضل حسن

 د االميرحسن عب حسن تركي منصور

 حسن خضيري حسن شاكر امين

 حمدان مناتي حياوي عباس

 حامد حسين حمادي عبعوب

 حمود فوزي احمد حميد مجيد سعد

 حامد عناد حافظ مهلهل

 حليم مطر حلبوص حمد

 حمادي عبد هللا حمادة المصالوي

 (شهيد)حمزة سلمان  حمدي ايوب العاني

 (مالزم طيار)حمزة الزم  حمزة سير علي

 حمودي عبد الحسن النجار حمزة محمد

 حميد الشرطي حميد الحكيم

 حميد عبد الحسن حميد توميكا 

 صبيحيدر ال حميد عبد الحسين شعيرة

 حاج احمد خان حمزة راضي

 حميد عبد هللا محمد االسدي حسين غضبان محمد



 حميد لعيبي منصور حاج احمد خان علي

 حسن الكويتي حسن فاضل جايجي

 حازم جعب يد كوركيس سكمانيحم

 (ضابط طيار)حاتم عبد الجباوي  ياسحكمت ال

 حامد عبد السادة احصيد 

 حسين علي الناصر حسين الشبوط

 حسين علي عبد حسن فجر

  حسن كشاش القرغولي

 حسين خصاف حسن فليح الخياط

 حسن سلمان العبيدي حسين علي الرجب

 حسن الجناحي حسين ناهي

 حميد حاج عبد الجبار المصورحامد عبد 

 حسن هيدي حسين غني جعفر

 حلو عبد هللا حسين علي مراد العبيدي

 حسن محمد علي حاتم حسن هادي

  

  

  

  

  

 (مالزم اول)خالد الدراجي  خالد الخشان

 (مالزم طيار)خالد حبيب  (دكتور)خالد لعيبي 

 (مالزم اول) خالد صالح (مالزم اول طيار)خالد شفيق الزبيدي 

 (مقدم)خالص عبد الرحمن  (مالزم)خالد عمران 

 (مقدم)خزعل شلش  (ضابط)خزعل الجماس 

 (عقيد ركن)خضر البياتي  (مالزم مالح)خزعل فتحي 

 (مالزم)خضر مهنا المالكي (اول. شهيد ضابط م)خالد طه درويش 

 خفيف عبيد عبيس (مقدم)خلف سدخان 

 خليل هبالة خليل حاج حسون

 خزعل سوادي خضير عباس السماوي

 خيري زغير خماس مهدي

 خيري عبود ياسين خضير حسن

 خلف شناوة خلف محمد جاسم

 خالد ياسر خلف حسين

 خيري حطاب خلف بديوي

 خضير عباس الالمي خزعل سوادي عذافة

 خزعل جعفر خالد حسين غفور

 خلف نهاي خلف جودة



 خريبط شريف (نقيب)خالد الخالدي

 خزعل مهدي (مالزم اول)الد ناصر خ

 (رائد طيار)خليل محمود الداغستاني خليل الفخري

 خالد الشيخ خيري جابر الشهابي

 (مقدم)خالد محمد خالد خالد شفيق محمد مهدي

 خليل حسون (ضابط)خزعل معلة 

 خلف عباس الترف خليل مال ابراهيم

 يخليل حسين الحرير (مالزم اول)خليل حسون السعدي 

  خالد نايف الشالل

  

  

  داود خشتي

 دينار السامرائي داود خماس 

 ذو النون يونس داود يصغ

 ذو النون سلطان (ابو سرحان)ذياب كزار

 ذو النون الحاج داود  ذياب شرشاب

 (عسكري)رحيم الماشطة (عقيد دكتور)رافد صبحي اديب

 رزاق اسماعيل رحيم حسن

 (زممال)رزاق دواي شلتاغراضي 

 رسول الحطاب (مقدم)يبةرزاق غص

 رسول المختار رسول الماشطة

 (رائد)رشيد شاكر العزاوي رسول محمد امين

 رشيد النداف رشيد الناصري

 رضا الشويلية رشيد عباس الترف

 رفيق محمد جواد رفيق الحماد

 رياض عبد الكريم حبش روسي الترف

 ريمان عبد هللا ريحان عبد هللا

 رحيم عالوي الخميسي مهلهل السبتيريسان 

 رشيد ميعة خلف البطاط جعفر راضي

 رجب خميس رزاق جبار

 (شهيد–اول .م)راغب عبد  الهادي  رمضان كاطع موزان

 (رائد –شهيد )رشيد لفتة  رشيد  طاهر

 رضا ميرزة ميةظرضا موسى كا

 رضا علي (مالزم اول -شهيد)رفيق فائق 

 مرزاق علي كر رحيم مهودر

 رزوق تلو رمضان ثامر كرم

 روكسي منصور رضا جنبوري

 رؤوف سلمان رضا موسى



  رسول محمد علي حبيب

  

  

  

 ي حميدزهد (شاعر شعبي)زهير الدجيلي

 (مالزم اول-شهيد)زكي رشودي زين الدين الشيخ حسين هفند

 نجمزاهر محمد  زكي الطرفي

 زويد الشريفي زيدان حيدر النداف

 زهدي زوران الداودي سعيد الرحمن زكي عبد

 زيدان حيدر النداف زيارة كاظم

  

  

  

  

 (دكتور)سالم سفر  (مقدم)ساجد نوري 

 سامي الصفار سامي احمد العامري

 (مالزم طيار)سالم حسين االلوسي  سامي جليل الشربتي

 سامي مجيد الشريفي سامي عبد الرزاق مال ابراهيم

 هللا مال محمدسعد  ستار البارودي

 سعدون هاتف حمزة سعدان فهوي

 سعيد رشيد سعدي الحديثي

 (مقدم دكتور)سعيد غدير سعيد زبالة شوملي

 (مقدم دكتور)سعيد عزيز  (رائد)سعيد عمران 

 سلطان مال علي سعيد محمود

 (عقيد)سلمان عبد المجيد الحصان  (مقدم)سلمان سبتي 

 البصري سليم اسماعيل (مالزم)سلمان يوسف 

 سالم كتيباني (مالزم اول)سليم الفارس

 ستار علي جواد سعدي السماوي

 (كويتي)سامي احمد البدر  سميع داود

 سعدون مطر سالم عبد الحسن

 سعدون مجيسر الفرطوسي سالم قنبر

 سامي مهاووش سعيد حاج تقي

 (شهيد)سامي محمد علي  (شهيد)سامي صيوان 

 عباديان السبتي فرح سعدون جبر

 (نقيب)سمكو مقديد  سلمان نجم الزوار

 سالم عودة سعد بدكت

 (مقدم)سليم الفخري  ساجد نوري

 سيد ناصر سيد عبود سالم المظفر



 سامي عبد الجادر (مقدم)سالم سلو 

 (ابو الجيشي)سعدون جواد  ستار عباس

 سمير البياتي سليم داود

 سعيد طاهر سعيد سليمان الزبيدي

 سالم الدباغ (مقدم)سعيد مطر 

  (مخرج وفنان)سلمان العقيدي

 سلمان داود سالم عودة

 ائيبسيد عباس الطباط سمير جاسم ناصر

 (اول طيار.م)سامي االلوسي  (مالزم)سيد لفتة سيد هاشم 

 سالم عبد الحسين سلمان علي

 سلطان عثمان عبد هللا سالم كاظم شناوة

 سعدي دعيم سامي شياع

 سعدي حسن جمال الدين دادسليم عبود ش

 سليم كمال كمالة سليم المرزة

 (مالزم)سليمان يوسف  سليم محمد الجزائري

 (مالزم)سمير القاضي  (مالزم)سمير البياتي 

 سيد حسن ابو اللون سنحاريب

 سيد فخري مطلوب سيد عيسى جعفر

 سعدي يوسف  سيد مكي سيد جاسم النجار

 سستار عبا سلمان كاظم الجبيلي

 سعيد سليمان الزبيدي (رائد)سعدي جميل صائب 

 (مالزم)سمير الياس سلمان داود

 سلمان حاج داود السلمان سلمان محمد حسين شكر

 سمير عبد القادر مصطفى سيد صالح سيد محمد

 سيد عبد االمير سامي خلف

 صانيسامي علي الج سمير جاسم ناصر

 سمير جاسم ناصر سيد حسين الموسوي

 ناصرية –سلمان داود  عودة سالم

 رئيس –سعيد عبد االمير  (مالزم)سعد عبد الجبار العزاوي 

 ستار طاهر سعد خزعل 

  سالم محسن السلمان

  

  

  

  

  

  

 شاكر الخطيب (مهندس)شاطي عودة 



 (مالزم)شاكر محمود العزاوي  (دكتور)شاكر خصباك 

 شريف النجفي شاكر هاتف شياع

 (ابو تحرير)شهاب احمد  دشكيل فرهو

 شاكر عبد علي المياح شهاب احمد النجار

 شاكر ابراهيم شكوري شاكر مال علي الثعالبي

 شاكر مجيد الشاهين (شهيد)شاكر محمود البصري 

 (شهيد)شعبان كريم  شاكر محمد عبد هللا

 (شهيد)شاكر اللهيبي  شاكر العتيبي

 شاكر ابراهيم شتيوي شاكر داود

 شاكر جودت شناوة سليمشاكر 

 (رائد)شهاب احمد العزاوي  شعوب محمود

 شاكر شريف شوقي عبد الجبار منهل

 شهاب ناظم شاكر محسن العزاوي

 (مالزم اول)شاكر رشيد المطلك  (مالزم اول)شاكر جودت

 شاكر هادي متروك شريف محسن

  

  

  

  

 صاحب الحميري حكيمالصاحب 

 سعيد صاحب حميد صاحب حمادي

 صالح اليوسفي صالح الشايجي

 (ضابط طيار)صباح ابو شوارب  صالح محسن الجزائري

 صباح العواد (مالزم طيار)صباح احمد زكي 

 صباح فليح حسن (مالزم اول)صباح بيداوي 

 صبحي الفتالوي (مالزم اول طيار)صباح نوري 

 صادق جعفر الفالحي صبحي المشهداني

 (دكتوراه لغة روسية)الح الخزرجيص صبيح ابراهيم شكوري

 صباح حسن مكوري صابر محمد حسين

 (محامي)صالح العسكري  صكبان نايف

 (دكتور)صالح الهاشمي (مهندس)صباح محمود شكري 

 صباح حسن غلطة صاحب ملوع

 صبري فنجان طوفان صالح خوشناو

 (شهيد)صادق جبر الموسوي صباح غريب 

 لفصباح خ صالح هاشم المقدادي

 صالح ياسين صالح حسن زوير

 (مالزم اول)صالح احمد حمدي  (مالزم)صباح متي 

 صاحب مرزة صاحب عمران



 (مالزم طيار)صباح احمد زكي  صادق محمد حسين اطيمش

 صبري الحاج حسين صباح عبد هللا الفياض

 صكبان محمد الركابي صفاء المهداوي

 صدام حميد صبري رستم

 مالزم اول( شهيد)دين احمد صالح ال صفاء كريم

 (دكتور)صالح العاني  (مقدم)صالح الدين رؤوف قزاز 

 صالح المزربي (مالزم اول طيار)صالح العزاوي 

 صالح حسن شاهين (مالزم)صالح احمد فتوحي 

 صباح خلف سلمان 

 صباح نوري صبري كاظم 

  صباح حسن البصري

 مال مرزة عبد هللا صالح صبيح جبار طعين

 صباح بطرس صباح عبد هللا الفياض

 صكبان محمد الركابي صالح محمد عبد هللا

 صالح ياسين صباح يعقوب

 صالح غيدان صالح صبري عبيد

 صالح حسن (صاروخ)صباح حسين 

 صابط جابر صادق جاسم

 صالح غدير صفاء منصور

 صادق احمد علي صاحب جاسم محمد جواد

  (مالزم اول طيار)صباح االعظمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (مالزم)طارق طه درويش  (مالزم)طارق حسين 



 (دكتور)طارق عواد شهيد  (مالزم اول)طارق عباس حلمي 

 طالب كاظم النهر (محامي)طالب بدر 

 طه عبد الرزاق (مالزم)طارق حسين 

 طاهر احمد الخياط طاهر يسر

 طعمة مرداس (مالزم طيار)الطائي لطيف طائي

 طالب حميد طالب هاشم

 طالل اطويهر (مالزم اول)طاهر شلش 

 (مالزم)طارق عواد  (دكتور)طارق عبد الحسين 

 (دكتور)الحسين طارق علي طه علي االجرب

 (دكتور جامعي)طه ناجي  طالب الطحان

  طه عبد الرزاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ضياء الكاظمي ظافر حسن ملوح



 ضياء هادي صالح ظاهر محسن حبيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (مالزم طيار)عادل عبد االحد  عادل عباس زبالة



 عادل منجي ابو خمرة (مالزم)عادل عقراوي 

 (دكتور)عاصم صابني  (مقدم ركن)عارف حكمت 

 عباس البياتي عامر فرحان

 عباس الشامي عباس ابراهيم الجصاص

 الكريم عبود ياسينعبد  عباس بغدادي

 عبد الخالق علي عبد هللا محسن

 عبد هللا الشريدة عيسى كريم

 عبد القادر احمد العيداني عبد هللا غالي

 عادل سليمان الربيعي عاصم الخفاجي

 عبد الباقي جاسم عبد الصمد رحيم مسير

 عبد هللا المظفر عطية جودة

 عبد النبي كريم عباس بادي

 عبد االمير سبتي ضعباس كاطع الفيا

 (محامي)عبد الرزاق زبير  (مالزم)علي روبتيان 

 (مقدم ركن)عريبي فرحان  (محامي)عبد الرزاق مطر 

 عبد الحسين خليفة علي الحالق

 (شهيد)عبد الزهرة مزبان المالكي  علي عامر

 عودة طعمة عزيز خلف

 عبد هللا عبيد عبد الخالق طاهر

 عزيز حميد عزيز مطلك

 عريان السيد خلف د الوهاب طاهرعب

 عبد الحسين علوان عبد الواحد كرم

 علي حسين  عبد الرضا صالح

 عدنان البناوي عبد شنين

 عبد الرزاق خليل  عبد الرضا اكبر

 عبد الزهرة ابراهيم عبد الشيخ عبد االمير سالم

 علي ذهب عبد الكريم عبد الزهرة

 عبد الوهاب عكاب عبد الكريم حطاب

 عبد الزهرة ديكان عيسى عمران

 عبد القادر محمد عبد المعين صالح

 عادل سليم عباس طالب المظفر

 عزيز سباهي (محامي)عبد الوهاب القيسي 

 عباس هجول (ابو أسلم)عبد المهدي حسون 

 عاتي علي علي الكعبي

 عبد علي السواد (ضابط)علي حسين الرشيد التكريتي 

 عبد العظيم المصالوي (شهيد)عبد هللا رشيد 

 عبد الوهاب يونس االسدي عباس سكران

 عبد علي حسين الخليفة عبد الواحد يونس



 عباس خلف الزبيدي عبد الحسين علوان

 عباس فتاح عباس فاضل المرعب

 (مالزم)عباس مسلم  عباس مجيد موسى البياتي

 عبد االله زهرون (موظف ماء الشوملي)عباس 

 عبد االله مطلب الحمدعبد االله محمد 

 عبد االمير ابو شالل عبد االمير ابو سالم

 عبد االمير صادق عبد االمير سعيد

 عبد االمير ناصر عبد االمير عبد علي

 عبد الجبار علي الجبر عبد االئمة عبد الهادي

 عبد الجبار مال هللا عبد الجبار علي الشمري

 عبد الحسين جاسم عبد الحسين ابو كاظم

  عبد الحسين سلطان

 (عقيد)عبد الرضا عبيد  (عقيد)عبد الرحمن القاضي 

 (شهيد)عبد الستار زبير (عقيد)عبد الرزاق العبيدي 

 عبد هللا محمد مجيد (رائد)يسي عبد السالم التع

 عاصم محمد الطائي عبد العال صاحب البقال

 عيسى عبد الملك عدنان ابراهيم

 ي الشذرعبد الكريم عل عباس السعد

 عادل عبد الحميد عبد االمير زاهد

 (مهندس)عبد القادر الشيخ  عدنان خليل

 عبد المنعم االعسم (رائد)عدنان النعيمي 

 عباس مرعب (دكتور)عبد السالم محمد 

 عدنان محمد السعد عدنان صاحب المال عمران

 عبد االمير قنبر عصام غيدان

 عبد الحسين شهباز عباس الجصاص

 عادل جرجيس الحسين نعمانية عبد

 عباس الحسناوي ارعدنان الصف

 علي الكاظمي عباس عبيد

 (عقيد طبيب)عبد السالم بالطة  عبد هللا العمادي

 عبد السالم ياسين الدباغ (دكتور)عبد الصمد نعمان 

 عبد القادر اسماعيل البستاني عبد العزيز الحامد

 (قدوري العظيم)ويعبد القادر العزا عبد القادر الشطري

 عبد القادر مدب (عميد)عبد القادر محمود طه 

 عبد اللطيف مطلب عبد اللطيف حسن الحمامي

 عبد هللا حمزة ذرب عبد هللا حسون االحمر

 (مالزم اول)عبد الملك عبود  عبد المجيد علي

 (مالزم اول طيار)عبد النبي جميل  (عقيد)عبد النبي الدهان 

 عبد الواحد حبيب غالم اهريعبد الهادي الجو



 عبد الوهاب الرهيمي عبد الواحد خلف

 عبد الجبار مال هللا المحاويل –عبد الوهاب القيسي 

 عبد رسن عبد جاسم الساعدي

 عبد اللطيف عباس الكاظمي عبد عبود الصافي

 عبود كريم عواد حريجة

 عزيز عودة عبد الرزاق محمد حسين

 م الدليميعبد الحلي عبد الفتاح طه

 عبد القادر شكور عدنان حسين

 عبد هللا حسن الراوي  عمران موسى سعيد

 عبد السالم ابراهيم البياتي عباس علوان طه

 عزيز الخياط عبود سهيم كنيهر

 عبد الحسين عبد علي عبد هللا نجم

 يالكببجعباس علي  عاشور العاني

 عبد االمير احمد عباس عباس منصور الحسن

 عبد االله عبد الواحد الربيعي لحسين عبد الرسولعبد ا

 عبد االمير قنبر عبد االمير جاسم 

 عبد هللا علك عبد الحسين الخطيب

 عبد علي الخياط عبد النبي جميل

 علي عرمش شوكت عبدي حافظ

 عبد علي العبالوي عبد علوان الطائي

 عبد الرزاق كميل عبد علي سيد شاكر

 روسعبيد مح عبس الجصاص

 (مقدم)عدنان الخيال  عبيس كاظم جوير

 عدنان ثالثة عدنان الدوري

 عدنان عبد الصاحب (رائد)عدنان شاكر النعيمي 

 عدنان مالك حسون عدنان عبد هللا سمعو

 عدي فرحان البصري (مالزم مهندس)عدنان يونان 

 (رائد)عزيز الحاج محمد كردي  عزيب الفردي

 حمدعزيز حمزة اال عزيز الشيخ

 عزيز كمونة عزيز عبد اللطيف مطلب

 (مالزم طيار)عالء موسى  عقيل عبد الكريم حبش

 (دكتور)علي الجبر  علي ابراهيم

 عصام عيسى رمزي علي الشبيبي

 (رائد)علي النعمان  (مالزم اول)عدنان محمد نوري 

 علي كريم هالل علي حسين عاكول

 علي مجيد السعيدي (رائد ركن)علي متعب 

 عماد عمران فياض علي موسى

 عباس هجول (رائد)عارف حكمت



 عبد الجبار مجيد التميمي عبد االمير حسن القنبر

 (دكتور)عبد السالم محمد  عبد الحسين عبد الرسول

 (دكتور)عبد اللطيف عباس الطباطبائي (مالزم اول.ش)عبد الكريم عبد الرزاق القرغولي 

 مير جاسمعبد اال عبد االله عبد الواحد

 (شهيد)عبد النبي مجيد الكوتاوي عبد الحسين امين شدهة

 عدنان حسون مرعي عبدي حافظ

 علي حمودي بيجة (ضابط طيار)عالء موسى 

 (مالزم)علي العبيدي  علي شعبان

 (مالزم)علي روبشان  (عقيد ركن)علي خالد 

 علي عباس حسون علي شيخ فاضل

 (مالزم اول)يز علي عبد العز (مالزم)علي خالد 

 (مالزم طيار)عماد عبد الرزاق  (دكتور)علي مخيف الكتاب 

 عمران عيسى عمار حميد

 (دكتور)عاصم عبد الرزاق عزت  عيال ساجت عبود

 (مقدم)عبد الكريم قاسم  عدنان رضا الفيلي 

 عبد الحسين منذور عالء عبوش

 عبد الكريم عبد الزهرة عبد الكريم عباس العبيدي

 عدنان البياتي الكريم قاسم الخفاف عبد

 عقيل الجنابي عدنان السعيد

 عارف مجيد عادل السلمان

 علي محمد عبد الجبار عبد الحسين

 عبد الواحد خلف عدنان سلو

 عزيز وطبان عدنان عاتي

 عطية خريبط عبد الرضا جعفر

 عبد مطرود عبد نجم شذر

 عطية بشارة عدنان شاكر

 عبد الستار العاني زعبد الوهاب الفاي

 عبد اللطيف سالم 

 عبد العظيم عبد الملك حول جاسمالعلي محمد 

 عبد الكريم حسين علوان عزيز سلمان علوان

 عباس محمد الحسناوي عبد الواحد عبد هللا نجم

 عباس علي اسكندر عبد الهادي شهيد عبس

 (رائد درع)عبد القادر حسن احمد  (عقيد)عبد الرضا عبيد 

 (شهيد)عبد االمير رشاد  

 علي الجزائري (مالزم اول)عدنان محمد نوري 

 علي احمد البصري عبد الوهاب الرحبي

 عبد الغني خليل قريشي علي احمد حمه خان

 عبد الخالق عبد الجبار سلمان (محامي)علي ياسين المال 



 علي محمد كريم عبد الكريم حيال عبود

 ن حمد الراويعبد هللا حس عايد زاير سعيد

 (مالزم)عدنان ابراهيم سلمان  عبد الحسين علوان حاجم

 عيسى مطر عيسى عبد الحسين وطبان عبد هللا

 عكلة علي يوسف عودة وادي آب

 عدنان فاضل عبد السالم ياسين

 عدنان الربيعي عدنان الدوري

 عبد شنين صبيح عبد رومي

 علي موسى سلمان علي جبر الواسطي

 عزت يوسف اسطيفان نباتعطا ثابت 

 عدنان عبد القادر عبد ياقو بودو

 عبد هللا ناصر عبد العظيم النعمة

 عبد اللطيف عباس الطباطبائي (ناستيون)عبد الخالق 

 عبد الحسين الخطيب عبد الجبار محمد التميمي

 عاشور العاني رمزيعصام عيسى 

 عبد هللا علك علي موسى

 ه عبد الواحد الربيعيعبد االل عبد االمير قنبر

 عبد االمير جاسم علي كريم هالل

 علي سمير عطشان كاظم

 (رئيس)عبد القادر احمد العزاوي عبودي عودة

 عبد مهدي عكلة عبد الرزاق نوري

 عبد االمير ماجد السعد (مالزم)علي حسين كاظم 

 (مالزم)عدنان شاكر محمود القيسي محسن الشريدة عبد هللا

 علي الرجب فر علي حسين ص

 عبد الرزاق خليل ابراهيم عدنان زهري

 عبد االمير اسماعيل عبيدة عبد االمير الفحل

 عبد الحسين العماري عاشور جدوع

 عدنان عبد الحسين الصراف عبد هللا جودي 

 عبد الرزاق حسن عبد الهادي عاشور

اثناء  1/9/4112يوفعباس كاظم جوير الربيعي ت (رائد طيار)عبد الستار المهداوي 
 التحقق في مؤسسة السجناء السياسيين في الحلة

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (مقدم)غازي الدخيل  (نقيب)غازي الجبوري 



 (نقيب طيار)غالب المهداوي  (رائد)غازي شاكر 

 غانم كرجي غانم داوود الموصلي

 (مالزم)غسان عبد الحسين  غريب القروي

 (مالزم)غفور فرج  (عقيد)غضبان السعد 

 د الواحدغازي عب غفوري محسن

 غانم الخياط غازي محمد خجو

 غانم الجسار غالب سليم مونا

 غياض خضير محمد غازي السيد حافظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (مالزم اول)فاضل عباس  (نقيب دكتور اسنان)فاضل الطائي 



 فاضل ثامر فرج شعبان الدوسري

 فاضل عبيد مسيهر الزبيري فريد دانيال

 فاروق الشيخ مسير فاضل

 فالح حسن فاضل الروضان

 فيصل السعد فالح بعقوبة

 (مالزم)فاخر شريف الحسناوي  فريد رضا

 فائز تركي مذخور  فاروق المقدسي 

 فاخر عبد الكريم فيصل الشامي

 فريد عبد الكريم فهمي داود حنا

 فيصل الناصري ة البعاجفاخر نعم

 فاضل فرج المندائي فتاح طه

 فايق ابو االسنان فائز الزبيدي

 فخري الطويرجاوي (دكتور)فائق السامرائي 

  فخري الكربالئي

 (مالزم اول طيار)فريد الصفار  فرج لفتة

 فالح الرهيمي (مالزم اول طيار)فريدون عارف 

 فيصل السعدي (مالزم)فوزي السامرائي

 فاروق قاسم محمد المال يصل الشاميف

 حمرفريد اال فوزي االحمر

 فيضي نعمان فيصل المقدادي

 فاضل عباس لفتة (رائد ركن)فاروق صبري 

 فاضل حميد (مالزم)فوزي السامرائي 

 فاتح فرج محمد امين 

 فاضل رشم فيصل عبد الحسين

 فريد زوران فياض موزان

 فائق الياس فخري ايليا ملكو

 فاضل عرب اضل غياضف

 فريد رضا  فاضل عباس لفتة

 فؤاد مكطوف فاروق علي شكر العزاوي

 فاضل عباس الموسوي فتحي عبد الوهاب

 فوزي عبد العزيز فالح حسن

 فائق حسن سلمان فالح علوان عباس

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (مالزم)قاسم جراد  (مالزم)قاسم الشبلي



 قاسم محمد خزعل الجماس قاسم عبد االمير عجام

 قحطان بنون (فنان ودكتور وعقيد)قتيبة الشيخ نوري

 قحطان علوان قحطان عارف

 قدوري عمران  قحطان معروف

في فلسطين بعد  استشهد)قيس محمد صالح قيس الرحبي
 (خروجه من السجن

 (دكتور)قاسم الرفاعي  قدوري احمد

 قيس صبري الدليمي (مالزم اول)قاسم الفضلي 

 قادر كريم احمد قاسم نعمة

 قاسم ماجد قاسم اسماعيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 واد الخلفكاظم ج كاظم الزكوم



 كاظم خضير كاظم حمزة الحسين

 كاظم عبد علي النصراوي كاظم سلمان

 كاظم عبيس (ابو رهيب)كاظم عبيد 

 كاظم عيسى كاظم غزغوز

 الناصرية –كاظم فرهود فجر  (ابو قاعدة)كاظم فرهود 

 (مالزم اول)كامل حسين  كاظم محمد الحسن

 كامل فاضل الحالوي (نقيب)كامل ساجت 

 (مالزم طيار)كريم الحديثي  (مالزم اول)ي هادي كروم

 كريم الكربالئي يم الركابيكر

 كفاح علي الشبيبي كريم مجيد

 كمال شاكر (مالزم اول)كمال المال 

 كمال مدني (محامي)كمال عمر نظمي 

 كاظم مطر (رائد)كنعان العزاوي 

 كاظم شنو كاظم شجر

 كريم الصفار كاظم حسين عليوي

 كاظم معتوق (شهيد)ين كريم حس

 (محامي)كاظم علي جواد  كامل معتوق

 كاكا درويش كاكا رشيد

 كاظم عبد الحسن كاكا محمد امين كاواني

 كريم عيسى كاظم جواد

 كريم عباس كريم البصري

 (مهندس)كاظم مكي  كريم حسين العماري

 كريم عزيز كريم الحكيم

 كليبان صالح كريم متعب

 موسى حريج كاظم كمال نامق

 كاظم عجالن كاظم شنوار

 كاظم كرماشية كاظم جواد المدرس

 (مالزم اول)كامل حسن محمود  كاظم مهدي الحكيم

 كريم تعبان (رائد)كامل محسن 

 كاظم مكي الحاج فليح (مالزم اول)كريم شالل 

 (مالزم اول)كامل حمود الخفاجي  كاكا رفيق

 (رائد)محمد نورس كنعان  (مالزم طيار)كريم الحديثي 

 كاكا اكرم (رائد)كنعان نور الدين 

 كريم متعب كريم داود منشد

 كاظم مكي الخال كاظم الصفار

 كريم عيسى العبد هللا (مالزم اول)كامل حسن محمود 

 كاظم شرهان معاول كاظم خلف الظاهر

 كاظم عبد الرضا كريم عباس صفر



 كاظم محمد باقر كمال حسين

 ظم كاطعكا كاكا شيخ

 كريم يوسف قيا كريم مولى

 كريم جبار كريم يونس كردي

 كاظم مكي الحاج فليح كاكا رفيق

 كامل محسن مهدي رئيس ركن  كريم جبار

  كامل جواد العشاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لطفي حاتم (زم اولمال)لطفي شفيق سعيد 



 لطيف الحمامي لطيف الحجاج

 لطيف بربن لطيف الماشطة

 (مالزم طيار)ليون اواديس  لطيف كشكول

 (مالزم)لفتة سيد هاشم  ليلو عبد الرضا

 لطيف توفيق سعيد لوتي كاظم

  لطيف جاسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مالك ناجي الحسن (دكتور)ماجد الصبي 



 مجيد الهنداوي مبدر حولي

 محسن طراد منسي محسن المدحتي

 محسن ناجي البصوص محسن كريدي

 محفوظ يونس محسن نادي علي

 محمد الكردي محمد السعدي

 محمد المال عبد الكريم المدرس محمد المصالوي

 ال كرممحمد امين م محمد النهر

 محمد جواد فارس (رائد)محمد جواد العسلي 

 محمد حسن حمدي محمد جويطر

 محمد حسين العلي محمد حسين الجبوري

 متعب خميس محمد حسين عباس

 (محامي)محمد علي البناء مجيد جعفر

 مرتضى محمد علي محمد الحلي

 مطشر ورد مصطفى الدوغجي

 مهدي جلوب ممتاز حمد

 احمدماهود  محمد خلف

 مؤيد حاج داود محمد الواسطي

 محمد حبيب محمد خالد

 محمد عزو مدحت حشمت 

 محمد مسعود (شهيد –عقيد )مهدي حميد 

 مصطفى عبود محمد الجزائري

 مصطفى العسكري محمد جميل روزبياني

 منصور صالح الزيدي محمد وجيه محسن

 محسن زوير محمود عبد العزيز

 معلةمخير  موسى عباس االسدي

 مرتضى محمد البجاري محمد جاسم الشريفي

 مهدي عكاب السعدون مونس موحان

 متي بهنام مسلم حطاب الحلفي

 محمود فوزي النبهان محمد الخرسان

 مودمعلى ح موسى طالب المظفر

 محمود الحبوبي محمد علي الشبيبي

 ميخائيل حداد محمود حسن الصافي

 مهدي االعرجي مهدي عمران

 مذخور حسين الفهدمحمد 

 محمود داود سلمان محمد رضا

 محمد شاكر (مالزم اول)محمد مجيد بحر 

 محمد عبد السادة السعدون (مالزم)محمد عبد الحليم الماشطة 

 محمد عبيس محمد عبد السادة العيالوي



 محمد علي اسنان محمد علوان مكاوي

 محمد علي عبود محمد علي المرعب

 (مالزم اول)محمد منير المصالوي سين سلمانمحمد كريم المال ح

 محمد ناجي علوان محمد موسى كاظم

 محمود العبيدي محمود الساعاتي

 محمود رشيد محمود الهنداوي

 محمود هجول يدان ابو جيشيمحمود ض

 مسلم مهدي مزعل الناصري

 مصطفى المصور مسيلم حسين شيخ

 (قيدع)مطيع عبد الحسين  (رائد)مصطفى عبد هللا 

 محسن عدنان محمد محسن النقيب

 (مالزم اول)محمد صالح بيداوي محمد سعيد ابراهيم

 محمد كاظم البركاوي محمد عبد القادر

 (رائد)مسعود عباس  (رائد)محمود الجلبي 

 مغنى عبد الكاظم (شهيد)معين حسن كاظم النهر

 (اخ الشهيد سالم عادل)مهدي الرضوي  مكي عاتي ريش خان

 مؤيد داود عبد الغفور الراوي مهدي

 محمد حسين رشيد ماجد عبد االمير

 (مالزم مالح)مصطفى عبد الرحمن  محمد مجيد بحر

 ممتاز السعدون مضر المعلم

 محمد جكنوم موسى محمود عباس

 محمود السيد مجيد حسن مبارك

 منذر خليل ابراهيم محمود جاسم البدران

 (شاعر)النواب مظفر عبد المجيد  مظفر الناصري

 مظهر علي الدليمي مظفر جمجمة

 (وزير+محامي)مكرم الطالباني  معن جواد العامري

 (رائد طيار)منعم عبد االمير  مندي كاظم العبود

 (مالزم)مهدي القيم  مهدي الرهيمي

 مهدي عبد الحسين مهدي حمزة 

 (مالزم)مهدي مطلك مهدي محمد سعيد

 (رائد مهندس)موسى ابراهيم  مهدي هاشمية

 (مالزم اول بحري)مولود عبد اللطيف  

 ميزر باكة ميري ديان

 مهدي عمران مهدي حميد الخباز

 محسن زويد بريدي منصور صالح

 محمد الزم جيجان محسن عبد الواحد

 محمد صالح فرحان محمد منشد عبد الرضا

 مظفر ناصر علي موسى جعفر صالح



 (ممالز)محمد سجر  محمد حسين رشيد

 مكي عبود منصور الحسن

 (ضابط طيار)موفق عبد المجيد  متاني جبر

 (محامي)محمد حسين محمد الكرخي  محمد نجيب صالح

 مهدي احمد علي مجيد حسين الصيرفي

 محمد عطار محمد صادق شريف

 محمود جاسم محمد مصطفى عبد الكريم محمد

 محمد مرهون مظفر ميران

 ظم البركاويمحمد كا محمود عبد الكريم

 (مهندس)محمد سعيد ابراهيم  محمد جميل الرحبي

 محسن زاير حسين ماجد كاظم علي

 محمود شهاب محمد عبد جبر

 محسن جعفر البراكي متي بهنام متي مطوري

 ماجد كاظم محمد جابر

 محمد حسن العذاري محمد الواسطي

 محمد عزيز مكي طارش

 ماجد محمد حسين محمود شاكر

 محمد رسول ريف غالممحمد ش

 (اخرس)محمد مهدي صالح  مهدي صالح الزيداوي

 مهدي عبود محمد محمد كاظم عليوي

 مجيد حميد دبي محمد علي موسى

 محمد عبد الرضا ابراهيم محمد عبد الكريم حيدر

  مهدي سيد نور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (عقيد)نادر جالل نادر  (مالزم طيار)ناجي فرج 



 حسين نبيل ناصر حسين

 ناجي رشودي نجم بديوي

 ناصر الثعالبي نعيم جبار الزهيري

 (مالزم اول)ناجي نهر ناصر السيد

 (شاعر شعبي)ناجي الزم  نجاح الدهان

 (شاعر شعبي)ناظم السماوي نوري كاطع

 (ابو جمهورية)نصيف جاسم  نوري شمدني

 نوري عبد الرحيم عداي نعمة هاشم الجزائري

 اجي عبد علي المين نور كاظم عباس

 (رائد ركن)نجم عبد االمير  (مالزم اول)ناظم محمد السعدي 

 (مالزم اول)نور الدين سليمان  نزار صعصع

 ناصر لهد طالع (رائد ركن)نوري اسماعيل 

 نعيم داود جلو نصوري شنان

 (محامي)نصيف الحجاج نزار الدباغ

 نعيم بدوي (دكتور)نعمان ثابت 

 (ضابط)علي الربيعي نوح  نعيم جمجمة

 نوري الكوفي (مالزم اول)نوري البلداوي 

 نوري حميد (عقيد حقوقي)نوري الونة 

 نوري عبد عون (رائد)نوري مجيد 

 نوري الياس كرشي (مهندس)ناقد ناجي عبد الباقي 

 نوري عبد الرحيم عداي ناقد الحكيم

 نور كاظم عباس ناصر لهد الزهيري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (مالزم)هادي حسين حافظ  (مالزم)هادي جياد 



 هادي صالح هادي حسن رياح

 هادي محمد جواد هادي عبد الحسين

 هاشم الدباغ حسنهاشم الحسن عبد ال

 هاشم تاج الدين هاشم الطعان

 هاشم حمودي الزبيدي هاشم حسن عبد علي ابو يوسف

 (مالزم)هشام جالل البياتي  (محامي)هاشم صاحب 

 (رائد)هاشم قاسم الطائي  هادي شهيد عبيس

 هاشم الحكيم (شهيد)هندال جادر العيداني

 همام عبد الغني المراني (شهيد)هادي طعين 

 هاشم عاجب هادي رجب

 (مالزم اول)هادي السويدي هاشم عاصي

 (مالزم اول)هادي شمخي  هادي جبار صالح

 (مالزم)هادي حسين حافظ  هاتف السعدون

 هادي الطائي هاشم مهدي 

 (مالزم اول)هادي رجب حافظ  هادي عبد االمير

 هاتف نهاد هادي العبيش

 هاشم مزيعل هشام ناصر الدليمي

 هادي حميد هوشنك لسلطانهوبي ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (شهيد)وليد الخالدي (شهيد)وعد هللا النجار 



 يوفيق ناج ودود حميد

 وليد عبد الجادر (رائد)وديع خليل زكي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يوسف السيد عباس النعيمي ياسين المصالوي



 يوسف المبيض (شهيد)عبد الواحد ( ق)يحي

 يعقوب فالح يونس االسدي

 (مالزم)ياسين خليل (نقيب)ود يونس محم

 يحي مدب مكاوي يحيى النصار

 يوسف ابو طحين (شهيد –رائد )يحيى نادر 

 (رائد)يونس مجيد  (مالزم اول)يوسف شاكر 

 ياسين خضير الزبيدي يوسف فرنسيس

 ياسين البطاط ياسين خضير سعيد

 يعقوب يوسف يوسف الصائغ

 (مالزم)ياسين خليل  ياسين حمود

 (ليلة واحدة في سجن النقرة)يوسف سلمان زوري ن عيسىياسي

 ياسين خضير الشاوي يحيى عباس ناجي الخياط

 يلدا رحيم  ياسين خلف الزبيدي

 يوسف حسن يحيى الجنابي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


