شهداء مسيرة العودة 8102
االسم

العمر

المحافظة

مكان االستشهاد

تاريخ االستشهاد

محمد كمال النجار

25

مخيم جباليا

شرق مخيم جباليا/

2018 /3 /30

عبد الفتاح بهجت عبد النبي

18

بيت الهيا

محمود سعدي يونس رحمي

33

غزة

جهاد أحمد محمد فرينة

35

غزة

أحمد إبراهيم عاشور عودة

19

مخيم الشاطئ

محمد نعيم محمد أبو عمرو

27

الشجاعية

ناجي عبد اهلل أبو حجير

25

مخيم البريج

عبد القادر مرضي الحواجري

42

مخيم النصيرات

استشهد بعيار ناري في
البطن.
شرق جباليا /استشهد
بعيار ناري في الرأس.
شرق غزة /استشهد
بعيار ناري في الصدر.
شرق غزة /استشهد
بعيار ناري في الرأس.
شرق غزة /استشهد
بعيار ناري في الرأس
شرق غزة /استشهد
بعيار ناري في البطن.
شرق البريج /استشهد
بعيار ناري في البطن.
شرق البريج /استشهد

جمعة يوم األرض
2018 /3 /30
جمعة يوم األرض
2018 /3 /30
جمعة يوم األرض
2018 /3 /30
جمعة يوم األرض
2018 /3 /30
جمعة يوم األرض
2018 /3 /30
جمعة يوم األرض
2018 /3 /30
جمعة يوم األرض
2018 /3 /30

بعيار ناري في البطن.

جمعة يوم األرض

خانيونس /بني

شرق خان يونس/

2018 /3 /30

سهيال

استشهد بعيار ناري في

جهاد زهير أبو جاموس

30

إبراهيم صالح أبو شعر

25

رفح

حمدان إسماعيل أبو عمشة

23

بيت حانون

ساري وليد أبو عودة

27

بيت حانون

بادر فايق إبراهيم الصباغ

22

مخيم جباليا

أمين منصور أبو معمر

22

رفح

عمر وحيد نصراهلل أبو سمور

31

الق اررة

مصعب زهير أنس السمول

23

دير البمح /حجر

الرأس
شرق رفح /استشهد
بعيار ناري في الرأس.
شرق بيت حانون/
قصف مدفعي إسرائيمي
شرق بيت حانون/
استشهد بسبب قصف
مدفعي إسرائيمي
شرق جباليا /استشهد
بعيار ناري في الرأس
شرق رفح /استشهد
بعيار ناري في الرأس
شرق الق اررة /قذيفة
مدفعية
حجر الديك /قذيفة

جمعة يوم األرض
2018 /3 /30
جمعة يوم األرض
2018 /3 /30
جمعة يوم األرض
2018 /3 /30
جمعة يوم األرض
2018 /3 /30
جمعة يوم األرض
2018 /3 /30
جمعة يوم األرض
2018 /3 /30
جمعة يوم األرض
2018 /3 /30

الديك

مدفعية

جمعة يوم األرض

دير البمح /حجر

حجر الديك /قذيفة

2018 /3 /30

الديك

مدفعية

خانيونس /بني

المستشفى األوروبي/

سهيال

متأثر بجروح خطيرة
ًا

محمد محارب محمد الربايعة

22

فارس محمود محمد الرقب

26

أحمد عمر عرفة

25

دير البمح

شادي حمدان الكاشف

34

رفح

مجاهد نبيل الخضري

23

غزة

محمد سعيد الحاج صالح

33

رفح

جمعة يوم األرض
2018 /4 /2

بعيار ناري في البطن

في جمعة يوم األرض
 2018 /3 /30شرق
خانيونس
شرق البريج /استشهد

2018 /4 /3

بعيار ناري في الصدر
متأث ار بجروحه التي

2018 /4 /5

أصيب بها بعيار ناري
في الرأس في جمعة يوم
األرض 2018 /3 /30
شرق رفح
قصفه بطائرة إسرائيمية

2018 /4 /5

ُمسيرة شرق مدينة غزة
شرق رفح عيارين ناريين 2018 /4 /6
في البطن والصدر

جمعة الكوتشوك

شرق رفح /استشهد

عالء الدين يحيى الزاممي

14

رفح

أسامة خميس مسمم قديح

38

عبسان الكبيرة/

شرق خزاعة /استشهد

بخانيونس

بعيار ناري في الرأس

إبراهيم زياد سالمة العر

20

مخيم النصيرات

شرق مخيم البريج/

بعيار ناري في الرقبة

استشهد بعيار ناري في
الرأس
صدقي طالب محمد أبو عطوي 45

النصيرات

شرق مخيم البريج/
استشهد بعيار ناري في
الرأس

الشيخ رضوان/

شرق حي الشجاعية/

حسين محمد عدنان ماضي

14

بغزة

استشهد بعيار ناري في

مجدي رمضان موسى شبات

38

بيت حانون

ثائر محمد رابعة

30

مخيم جباليا

الصدر
شمال شرقي جباليا/
استشهد بعيار ناري في
العنق
مستشفى الشفاء /متأث اًر
بجروح أُصيب بها في
جمعة يوم األرض /30
 2018 /3شرقي
جباليا ،بفعل رصاصة

2018 /4 /6
جمعة الكوتشوك
2018 /4 /6
جمعة الكوتشوك
2018 /4 /6
جمعة الكوتشوك
2018 /4 /6
جمعة الكوتشوك
2018 /4 /6
جمعة الكوتشوك
2018 /4 /6
جمعة الكوتشوك
2018 /4 /6
جمعة الكوتشوك

متفجرة في القدم
مستشفى ناصر الطبي/

ياسر مرتجى

30

غزة

حمزة عيد رمضان عبد العال

20

الزوايدة /دير

مستشفى شهداء

البمح

األقصى /متأث اًر بجروح

مروان عواد قديح

44

بمدة خزاعة

عبد اهلل محمد الشحري

30

خانيونس

محمد أحمد عايش حجيمة

31

حي الشجاعية/

متأث اًر بجروح أُصيب بها
في جمعة الكوتشوك /6

2018 /4 /7
صحفي

 2018 /4شرق
خانيونس ،بعيار ناري
في البطن
2018 /4 /7

أُصيب بها في جمعة
الكوتشوك /4 /6
 2018شرق البريج
بعيار ناري في الرأس
شرق خانيونس /متأث اًر

2018 /4 /9

بجروح أصيب بها
برصاص قوات االحتالل
اإلسرائيمي في جمعة يوم
األرض 2018 /3 /30
شرق خان يونس /عيار

2018 /4 /12

ناري في الصدر
شرق مدينة غزة /قصف

2018 /4 /12

غزة

من الطيران

إسالم رشدي حرز اهلل

28

الشجاعية /غزة

شرق غزة /بعيار حي

محمد إبراهيم ايوب

14

جباليا /غزة

سعد عبد المجيد عبد العال أبو

29

الق اررة /خانيونس

في بطنه

2018 /4 /13
جمعة رفع العمم
الفمسطيني

شرق خانيونس /بعيار
ناري في الرأس

2018 /4 /20
جمعة الشهداء
واالسرى

طه

شرق خانيونس /بعيار
ناري في الرقبة

2018 /4 /20
جمعة الشهداء
واالسرى

أحمد نبيل أبو عقل

25

جباليا /غزة

أحمد رشاد عبد اهلل العثامنة

23

بيت حانون

عبد اهلل محمد جبريل الشمالي

23

رفح /الب ارزيل

شرق جباليا /بعيار ناري 2018 /4 /20
في الرأس

جمعة الشهداء
واالسرى

شرق جباليا /بعيار ناري 2018 /4 /20
في الصدر

جمعة الشهداء
واالسرى

مستشفى األوروبي/
ثر بجروح اصيب بها
متأ ًا
في جمعة الشهداء

واالسرى في /204

2018 /4 /22

2018
رفح /تل السمطان المستشفى األوروبي/

تحرير محمود سعيد وهبة

18

أحمد أبو حسين

26

جباليا

عبد السالم عيد زهدي بكر

29

خانيونس

محمد أمين أحمد المقيد

21

غزة /حي الشيخ

شرق حي الشجاعية

رضوان

بغزة إثر إصابته بعيار

خميل نعيم مصطفى عطا اهلل

22

2018 /4 /23

متأثر بطمق ناري في
ًا

الرأس اصيب به شرق

خانيونس
مستشفى تل هاشومير/

2018 /4 /25

متأث اًر بجراحه التي
أصيب بها ،أثناء
تغطيته مسيرة "العودة
الكبرى" شرق قطاع
غزة ،يوم جمعة رفع
العمم الفمسطيني في 13
نيسان 2018.
شرق خزاعة إثر إصابته 2018 /4 /27
بعيار ناري في البطن.

جمعة الشباب
الثائر

ناري في الرأس.
غزة /حي

شرق حي الشجاعية

الصحابة

بغزة إثر إصابته بعيار

2018 /4 /27
جمعة الشباب
الثائر
2018 /4 /27
جمعة الشباب

ناري بالعنق وشظايا في الثائر
البطن.
عزام هالل رياض عويضة

14

خانيونس

يوسف جاسر أبو جزر

16

رفح

عطية محمد العماوي

23

خانيونس

يوسف أحمد العماوي

23

خانيونس

أنس شوقي أبوعصر

19

غزة /حي الصبرة

المستشفى األوروبي/

2018 /4 /28

متأث اًر برصاصة أُصيب
بها في الرأس في جمعة
الشباب الثائر /4 /27
 2018شرق شرقي خان
يونس
داخل السياج الفاصل

2018 /4 /29

شرق رفح
داخل السياج الفاصل

2018 /4 /29

شرق رفح
داخل السياج الفاصل

2018 /4 /29

شرق رفح
مستشفى الشفاء /متأث اًر

2018 /5 /3

بجراح برصاص الجيش
اإلسرائيمي شرق مدينة
غزة يوم جمعة الشباب
الثائر 2018 /4 /27
بهاء عبد الرحمن قديح

23

خانيونس

شرق خانيونس

2018 /5 /6

محمد خالد أبو ريدة

20

خانيونس

شرق خانيونس

2018 /5 /6

عبد الدايم إسماعيل أبو مسامح

23

خانيونس

شرق خانيونس

2018 /5 /6

جبر سالم أبو مصطفى

40

خانيونس

شرق خانيونس /بطمق

2018 /5 /11

جمال عبد الرحمن عفانة

15

رفح

عز الدين موسى محمد السماك

14

شمال غزة/

شرق مخيم البريج /عيار 2018 /5 /14

البريج

ناري في البطن

دير البمح /مخيم

شرق البريج /عيار ناري 2018 /5 /14

ناري في الصدر
مستشفى أبو يوسف

2018 /5 /12

النجار /متأث ار بجراحه
الذي أصيب بها بالراس
شرق رفح بتاريخ /11
2018 /5

وصال فضل عزات الشيخ خميل 15

مميونية العودة

المغازي

في الرأس

مميونية العودة

أحمد عادل موسى الشاعر

16

خانيونس

شرق خانيونس /عيار

2018 /5 /14

ناري في الصدر

مميونية العودة

سعيد محمد أبو الخير

16

غزة

شرق غزة

2018 /5 /14

إبراهيم أحمد الزرقة

18

غزة /حي التفاح

شرق غزة /عيار ناري

2018 /5 /14

في الرأس

مميونية العودة

عماد عمي صادق الشيخ

19

غزة

شرق غزة.

2018 /5 /14

مميونية العودة

مميونية العودة

غزة /حي الزيتون شرق غزة /عيار ناري

زايد محمد حسن عمر

19

معتصم فوزي أبو لولي

20

رفح

أنس حمدان سالم قديح

21

خانيونس /عبسان شرق خانيونس /عيار

محمد عبد السالم حرز

21

يحيى إسماعيل رجب الداقور

22

الكبيرة

2018 /5 /14

في الصدر

مميونية العودة

شرق رفح /عيار ناري

2018 /5 /14

في الرأس

مميونية العودة
2018 /5 /14

ناري في الصدر

مميونية العودة

شرق غزة

2018 /5 /14
مميونية العودة

غزة /حي الشيخ

شرق غزة

رضوان.

2018 /5 /14
مميونية العودة
2018 /5 /14

مصطفى محمد سمير المصري

22

غزة /حي الدرج

شرق غزة

عز الدين ناهض العويطي

23

خانيونس

شرق خانيونس /بعيار

2018 /5 /14

ناري في الرأس

مميونية العودة

محمود مصطفى أحمد عساف

23

أحمد فايز حرب شحادة

23

أحمد عوض اهلل

24

مميونية العودة

2018 /5 /14
مميونية العودة
2018 /5 /14
مميونية العودة
مخيم المغازي

شرق رفح

2018 /5 /14

مميونية العودة
شرق غزة /عيار ناري

2018 /5 /14

خميل إسماعيل خميل منصور

25

غزة

في القمب

مميونية العودة

شرق غزة /عيار ناري

2018 /5 /14

شاهر محمود محمد المدهون

32

غزة

في القمب

مميونية العودة

محمد أشرف أبو ستة

26

بيت حانون

بالل أحمد أبو دقة

26

خانيونس /عبسان شرق خانيونس /عيار

شرق بيت حانون /عيار 2018 /5 /14
ناري في الصدر

مميونية العودة
2018 /5 /14

الكبيرة

ناري في الرأس

مميونية العودة

أحمد ماجد قاسم عطا اهلل

27

غزة

شرق غزة /عيار ناري

2018 /5 /14

في الفخد األيمن

مميونية العودة

محمود رباح عميان أبو معمر

28

خانيونس

شرق خانيونس /عيار

2018 /5 /14

ناري في الرأس

مميونية العودة

مصعب يوسف أبو ليمية

28

غزة /الشيخ

شرق غزة /عيار ناري

2018 /5 /14

رضوان

في الظهر

مميونية العودة

أحمد فوزي كامل التتر

28

رفح

شرق رفح /عيار ناري

2018 /5 /14

في الظهر

مميونية العودة

محمد عبدالرحمن مقداد

1990

خانيونس /عبسان شرق خانيونس /عيار
الكبيرة

ناري في الرأس

2018 /5 /14
مميونية العودة

خانيونس /بني

شرق خانيونس /عيار

2018 /5 /14

عبيدة سالم عبد ربه فرحان

30

سهيال

ناري في الصدر

مميونية العودة

شرق خانيونس /عيار

2018 /5/14

جهاد مفيد عبد المنعم الف ار

30

خانيونس /الق اررة

ناري في الصدر

مميونية العودة

فادي حسن أبو سممي

30

خانيونس /عبسان شرق خانيونس /عيار

2018 /5 /14

الكبيرة

ناري في الصدر

مميونية العودة

معتز بسام كامل النونو

30

غزة

شمال جباليا /قصف

2018 /5 /14

إسرائيمي

مميونية العودة

محمد رياض عبد الرحمن

31

مخيم الشاطئ

شرق غزة /بعيار ناري

2018 /5 /14

في الرأس

مميونية العودة

شمال جباليا /قصف

2018 /5 /14

إسرائيمي

مميونية العودة

شمال جباليا /قصف

2018 /5 /14

إسرائيمي

مميونية العودة

شرق مدينة رفح /عيار

2018 /5 /14

ناري في الصدر

مميونية العودة

شرق خانيونس /عيار

2018 /5 /14

ناري في الصدر

مميونية العودة

شرق غزة

2018 /5 /14

العامودي
جهاد محمد عثمان موسى

1987

شمال غزة

موسى جبر عبد السالم أبو

36

مخيم الشاطئ

حسنين
محمد محمود عبد المعطي عبد

1979

رفح

العال
أحمد محمد إبراهيم حمدان

1991

إسماعيل خميل رمضان الداهوك 1987

خانيونس

غزة /حي التفاح

مميونية العودة

غزة /الشيخ

أحمد محمود محمد الرنتيسي

27

عالء أنور أحمد الخطيب

28

غزة

محمود يحيى عبد الوهاب

24

شرق غزة

رضوان

2018 /5 /14
مميونية العودة

شرق غزة /عيار ناري

2018 /5 /14

في الرأس

مميونية العودة

دير البمح /مخيم

شرق دير البمح /عيار

2018 /5 /14

البريج

ناري في البطن

مميونية العودة

أحمد عبد اهلل العديني

36

دير البمح

شرق دير البمح /عيار

2018 /5 /14

ناري في البطن

مميونية العودة

سعدي سعيد فهمي أبو صالح

16

بيت حانون

أحمد زهير حامد الشوا

24

غزة

محمد هاني حسني النجار

33

جباليا

فضل محمد عطا حبشي

34

غزة

مختار كامل سالم أبو خماش

23

دير البمح

عز الدين ناهض العويطي

22

خانيونس /معن

حسين

شرق بيت حانون /عيار 2018 /5 /14
ناري في البطن

مميونية العودة

شرق غزة /عيار ناري

2018 /5 /14

في الصدر

مميونية العودة

شرق جباليا /عيار ناري

2018 /5 /14

في الصدر

مميونية العودة

شرق غزة /عيار ناري

2018 /5 /14

في العنق

مميونية العودة

شرق دير البمح /عيار

2018 /5 /14

ناري في الصدر

مميونية العودة

شرق خانيونس /عيار

2018 /5 /14

ناري في الرأس

مميونية العودة

شرق خانيونس /عيار

2018 /5 /14

عبد السالم يوسف عبد الوهاب

39

خانيونس

ناري في الرأس

مميونية العودة

شرق رفح /عيار ناري

2018 /5 /14

عمي محمد أحمد خفاجة

21

رفح

في الرأس

مميونية العودة

محمود صابر حمد أبو طعيمة

23

خانيونس /عبسان شرق خانيونس /عيار

2018 /5 /14

الجديدة

ناري في الرأس

مميونية العودة

كامل جهاد كامل مهنا

20

خانيونس /الق اررة

شرق خانيونس /عيار

2018 /5 /14

ناري في الرأس

مميونية العودة

محمد حسن مصطفى العبادلة

25

خانيونس /الق اررة

شرق خانيونس /عيار

2018 /5 /14

ناري في الصدر

مميونية العودة

محمود سميمان إبراهيم عقل

33

خانيونس /عبسان شرق خانيونس /عيار

أحمد سالم عميان الجرف

26

الكبيرة

ناري في الركبة

خانيونس /عبسان شرق خانيونس /عيار

2018 /5 /14
مميونية العودة
2018 /5 /14

الجديدة

ناري في الحوض

مميونية العودة

عبد الرحمن سامى أبو مطر

18

النصيرات

شرق دير البمح /عيار

2018 /5 /14

ناري في الرأس

مميونية العودة

محمود وائل محمود جندية

21

غزة

شرق غزة /عيار ناري

2018 /5 /14

في الصدر

مميونية العودة

محمد سمير محمد دويدار

18

النصيرات

شرق دير البمح /عيار

2018 /5 /14

ناري في البطن

مميونية العودة

يزن إبراهيم محمد الطوباسي

22

غزة

عماد محمد خميل النفار

24

غزة

سامر نائل عوني الشوا

22

غزة

طالل عادل إبراهيم مطر

15

مخيم النصيرات

عمر جمعة أبو الفول

30

غزة

ليمى أنور الغندور

 8شهور

غزة

ناصر أحمد محمود غراب

51

النصيرات

شرق غزة /عيار ناري

2018 /5 /14

بالرأس

مميونية العودة

شرق غزة /شظايا عيار

2018 /5 /14

ناري في الكتف والعنق

مميونية العودة

شرق غزة /عيار ناري

2018 /5 /14

في البطن

مميونية العودة

مجمع الشفاء الطبي/

2018 /5 /15

ُمتأث اًر بعيار ناري في
الرأس من االحتالل

شرقي غزة/5 /14
 /2018في مميونية
العودة
المستشفى االندونيسي/

2018 /5 /15

ُمتأث اًر بجروحه التي

أصيب بها برصاص
االحتالل شرقي غزة
 2018 /5 /14في
مميونية العودة

شرق غزة /جراء

2018 /5 /15

استنشاقها لمغاز
شرق مخيم البريج /عيار 2018 /5 /15

ناري بالصدر
بالل بدير حسين األشرم

2001

النصيرات

معين عبد الحميد الساعي

58

مخيم
غزةّ /

محمد مازن عميان

20

النصيرات

أحمد العبد أبو سمرة

21

جباليا

شرق مخيم البريج عيار

2018 /5 /15

ناري بالصدر وآخر في
الساق

الشاطئ

مستشفى الشفاء ُمتأث اًر

2018 /5 /18

بجروحه التي أصيب بها
برصاص االحتالل

مخيم البريج في
شرقي ّ

 2018 /5 /14مميونية

العودة
مستشفى القدسُ /متأث اًر

2018 /5 /19

بجروحه التي أصيب بها
برصاص االحتالل

مخيم البريج في
شرقي ّ

 2018 /5 /14مميونية

العودة
ُمتأث اًر بجروحه التي

أصيب بها برصاص
االحتالل شرقي جباليا
في 2018 /5 /14
مميونية العودة

2018 /5 /19

أحمد عمي مصطفى قطوش

23

دير البمح

مهند بكر أبو طاحون

21

مخيم النصيرات

ياسر سامي سعد الدين حبيب

24

غزة /الشجاعية

حسين سالم أبو عويضة

41

غزة /الشعف

حسين سمير حسين العمور

22

خانيونس

عبد الحميم عبد الكريم عبد اهلل

28

خانيونس

مجمع الشفاء الطبي/

2018 /5 /24

متأث اًر بجروح أصيب بها
قبل ايام شرق البريج
المستشفى األهمي في

2018 /5 /24

الخميل /متأث اًر بجروح
أصيب بها قبل ايام
شرق البريج
مستشفى ماريوسف

2018 /5 /25

بالقدس /،متأث اًر بجروح
أصيب بها قبل ايام
شرق غزة
مجمع الشفاء الطبي/

2018 /5 /26

متأث اًر بجروح أصيب بها
قبل ايام شرق غزة
شرق رفح /قصف

2018 /5 /27

مدفعي من قبل قوات
االحتالل

الناقة

شرق رفح /قصف

2018 /5 /27

مدفعي من قبل قوات
االحتالل

نسيم مروان إبراهيم العمور

25

رفح

شرق رفح /قصف

2018 /5 /27

مدفعي من قبل قوات
االحتالل
ناصر عارف عبد الرؤوف

28

مخيم جباليا

العريني

مستشفى االندونيسي/

2018 /5 /28

متأث ار بجروح اصيب بها
قبل ايام شرق جباليا.
شمال بيت الهيا جراء

محمد أحمد الرضيع

25

بيت الهيا

ناجي ميسرة عبد اهلل غنيم

23

رفح

رزان أشرف النجار

21

جراء
خانيونس /خزاعة شرق خانيونسّ /

محمد نعيم حمادة

30

2018 /5 /28

قصف مدفعي إسرائيمي
مستشفى المقاصد في

2018 /5 /30

القدس /متأث ار بجروحه
التي أصيب بها قبل أيام
شرق رفح
2018 /6 /1

إصابتها بعيار ناري في

الصدر.
مخيم جباليا

شرق غزةُ /متأث اًر

2018 /6 /3

بجروحه التي أصيب بها
برصاص االحتالل

شرقي غزة /5 /14
 2018في مميونية
العودة
رمزي النجار

خانيونس

شرق خانيونس/

2018 /6 /4

برصاص قناص من
جنود االحتالل
شرق جباليا /بعيار ناري 2018 /6 /8

عماد نبيل أبو درابي

26

بيت الهيا

زياد جاد اهلل عبد القادر البريم

28

خانيونس /بني

شرق خزاعة /بعيار

سهيال

ناري في البطن،

هيثم محمد خميل الجمل

14

رفح

شرق رفح /عيار ناري

يوسف سميم خميل الفصيح

29

غزة

أحمد زيد توفيق العاصي

22

خانيونس

في الرأس

في البطن
شرق حي الشجاعية/
عيار ناري في الحوض
مستشفى االوروبي/

مميونية القدس
2018 /6 /8
مميونية القدس
2018 /6 /8
مميونية القدس
2018 /6 /8
مميونية القدس
2018 /6 /14

متأث ار بجروح أصيب بها
بقنبمة غاز في الرأس
قبل أسابيع شرق خزاعة
في 2018 /6 /8
مميونية القدس .
صبري أحمد أبو خضر

24

غزة

شرق غزة/

2018 /6 /18

زكريا حسين بشبش

13

مخيم المغازي

مجمع الشفاء الطبي/

2018 /6 /18

متأث ار بجروحه الذي

اصيب بها في البطن
من قبل قوات االحتالل
اإلسرائيمي شرق البريج
قبل ايام
محمد غسان أبو دقة

22

خانيونس

اسامة خميل أبو خاطر

29

خانيونس

عبد الفتاح مصطفى أبو عزوم

17

رفح

محمد فوزي الحمايدة

24

رفح /الشابورة

مستشفى ماريوس في

2018 /6 /20

متأثر بجروحه
القدسً /ا

التي اصيب بها بتاريخ
 5 /14في مسيرات

العودة
المستشفى األوروبي/

2018 /6 /24

متأثر بجروحه التي
ًا

اصيب جمعة الوفاء
لمشهداء والجرحى في
 2018 /6 /18شرق
خانيونس.

شرق رفح /قصف

2018 /6 /28

مدفعي إسرائيمي
شرق رفح /عيار ناري
في البطن والساق

2018 /6 /29
جمعة من غزة إلى
الضفة وحدة دم
ومصير مشترك

شرق خانيونس /عيار

ياسر أمجد موسى أبو النجا

13

خانيونس /معن

خالد سمير عبد العال

18

رفح

محمد ماجد الغرابمي

16

غزة /حي

مجمع الشفاء الطبي/

الشجاعية

متأث اًر بإصابته برصاص

محمد جمال عميان أبو حميمة

22

غزة /الشجاعية

ناري متفجر في الرأس

2018 /6 /29
جمعة من غزة إلى
الضفة وحدة دم
ومصير مشترك

شرق رفح /برصاص

2018 /7 /2

جنود االحتالل
2018 /7 /4

االحتالل في الرأس
شرقي غزة خالل مميونية
العودة في /5 /14
2018
شرق غزة /عيار ناري
في الصدر

2018 /7 /6
جمعة المائة يوم
عمى المسيرة

يعقوب فايق نصار

22

الخميل

مخيم الفوار

2018 /7 /8

عثمان رامي حمس

15

غزة

شرق غزة

2018 /7 /13

عيار ناري في الصدر

جمعة الخان

محمد ناصر شراب

20

خانيونس

األحمر
شرق خانيونس

2018 /7 /14

متأثر بجروحه برصاص
ًا

الجيش اإلسرائيمي في
2018 /7 /13
جمعة الخان األحمر
أمير محمد النمرة

15

غزة

لؤي مازن كحيل

16

غزة

ساري داود الشوبكي

20

غزة /حي الدرج

عبد الكريم رضوان

22

رفح

غزة

2018 /7 /14

جراء قصف إسرائيمي
لمبنى الكتيبة غرب
مدينة غزة
غزة

2018 /7 /14

جراء قصف إسرائيمي
لمبنى الكتيبة غرب
مدينة غزة
غزة

2018 /7 /17

متأثر بجروحه التي
ًا
أصيب بها خالل

مميونية العودة في /14
2018 /5
شرق رفح
قصف من طائرة
استطالع إسرائيمية

2018 /7 /19

غزة /حي الزيتون شرق غزة

محمد شريف بدوان

27

محمود خميل قشطة

23

رفح

شعبان رجب أبو خاطر

31

خانيونس /بني

محمد رياض أبو فرحانة

23

عيار ناي في الصدر

2018 /7 /20
جمعة "لن تمر
المؤامرة عمى
حقوق الالجئين يا
وكالة الغوث"

شرق رفح

2018 /7 /20

بقصف مدفعي

جمعة "لن تمر
المؤامرة عمى
حقوق الالجئين يا
وكالة الغوث"

سهيال

شرق خانيونس

2018 /7 /20

بقصف مدفعي

جمعة "لن تمر
المؤامرة عمى
حقوق الالجئين يا
وكالة الغوث"

خانيونس/
عبسان الكبيرة

شرق خانيونس

2018 /7 /20

بقصف مدفعي

جمعة "لن تمر
المؤامرة عمى
حقوق الالجئين يا
وكالة الغوث"

كرم إبراهيم عرفات

26

خانيونس /عبسان مستشفى غزة األوروبي

2018 /7 /23

متأثر بجروح أصيب بها
ًا

في مسيرة العودة /6 /8
 2018شرق خانيونس
أركان ثائر مزهر

15

مخيم الدهيشة

بيت لحم

2018 /7 /23

مجد سهيل محمد عقيل

26

جباليا

المستشفى األندونيسي

2018 /7 /24

أحمد منير سميمان البسوس

28

غزة /حي

عبادة اسعد خضر فراونة

29

محمد توفيق محمد العرعير

27

متأثر بجروح أصيب بها
ًا

في 2018 /5 /14
شرق جباليا

الشجاعية
غزة /حي
الشجاعية
غزة /حي
الشجاعية

شرق غزة

2018 /7 /25

قصف مدفعي
شرق غزة

2018 /7 /25

قصف مدفعي
شرق غزة

2018 /7 /25

قصف مدفعي

محمد طارق دار يوسف

17

رام اهلل /كوبر

قرب مستوطنة آدم

2018 /7 /26

مؤمن فتحي الهمص

17

رفح

مستشفى أبو يوسف

2018 /7 /28

النجارمتأثر
ًا
عيار ناري في الصدر

أصيب به
شرق رفح في /7 /27
2018
غازي محمد أبو مصطفى

43

خزاعة

مجدي رمزي كمال السطري

14

رفح

أيمن نافذ ربيع النجار

24

جباليا

مهند ماجد جمال حمودة

24

جباليا

أحمد يحي عطا اهلل ياغي

25

غزة /حي

معاذ زياد إبراهيم الصوري

15

شرق خانيونس

2018 /7 /28

عيار ناري في الرأس
شرق رفح

2018 /7 /28

عيار ناري في الرأس
شرق جباليا

2018 /7 /29

قصف جوي صاروخي
لطائرات االحتالل
شرق جباليا

2018 /7 /29

قصف جوي صاروخي
لطائرات االحتالل
شرق غزة

النصر

2018 /8 /3
جمعة الوفاء
لشهداء القدس

دير البمح/
النصيرات

شرق مخيم البريج
متأثر بجروحه التي
ًا

2018 /8 /4

أصيب بها في جمعة
الوفاء لشهداء القدس
حيث أصيب بعيار ناري
في البطن في /8 /3
2018
أحمد جهاد العايدي

17

مخيم المغازي

مجمع الشفاء الطبي
متأثر بجروحه التي
ًا

أصيب بها شرق البريج

في جمعة يوم األرض
2018 /3 /30
عيار ناري في الرأس

2018 /8 /5

